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जातहरर्ामो
र्ोंय नवद्यापीठाच्या कोंकणी नवभार्ाांतल्याि डॉक्टर ऑफ तफलोसोफी हे पदवे
खातीर सादर के ल्लो तियात्ाांि तिसपी गोंयच्या समाजाचें तचत्ण हो सोदप्रबांध
म्हज्या स्वताच्या अभ्यासाचें आिी वावराचें फळ आसा अर्ें हाांव, कॉज्मा फे िाांडीस
जाहीर करताां. र्ोंय नवद्यानपठाच्या कोंकणी नवभार्ाची निवत्तृ प्रपाठक, डॉ. चांद्रलेखा
नडसोजा, हाांच्या मार्गदर्गिा खाला हो सोदवावर हावां ें पणू ग के ला. हो सोद-प्रबांध हे
आदीं हाांवें ह्या वा दसु ऱ्या खयां च्याच नवद्यानपठाची पदवी, पदनवका वा दाखल्या
पररक्षेखातीर सादर करांक िा म्हणपाचेंय हाांव हाांर्ा जाहीर करताां.

कॉज्मा फेर्ाांडीस
नवद्यार्थी
र्थळ – र्ोंय नवद्यापीठ
ताळर्ाांव-र्ोंय.
ता - 1 माचग 2016
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प्रमाणपत्
र्ोंय नवद्यानपठाच्या कोंकणी नवभार्ाांतल्याि कॉज्मा फे िाांडीस हाांणें डॉक्टर ऑफ
तफलोसोफी हे पदवे खातीर सादर के ल्लो तियात्ाांि तिसपी गोंयच्या समाजाचें
तचत्ण हो सोद-प्रबधां म्हज्या मार्गदर्गिा खाला पणू ग के ला. हो सोदवावर हे आदीं,
ताणें ह्या वा दसु ऱ्या खयां च्याच नवद्यानपठाची पदवी, पदनवका वा दाखल्या
पररक्षेखातीर सादर करांक िा म्हणपाचें हाांव हाांर्ा प्रमाणीत करताां. हो सोद-प्रबांध ताांचो
स्वताचो सोदवावर आसा.

डॉ. चांद्रलेखा तडसौजा
मार्गदर्गक
र्थळ – र्ोंय नवद्यापीठ,
ताळर्ाांव, र्ोंय
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उपकार
‘नतयात्ाांत नदसपी र्ोंयच्या समाजाचें नचत्ण’ हो सोद प्रबांध तमु चे मख
ु ार सादर करतिा म्हाका
काळजािर्थावि खोस भोर्ता. देवाक आर्ाां नदतािा जाांणी - जाांणी ह्या वावराक म्हाका मदत के ली ताांचे
हाांव उपकार आटयताां.
प्रस्ततू सोदप्रबांध पणू त्ग वाकडेि पावोवक
ां म्हाका वेळावेळार मार्गदर्गि करपी आिी बळ नदवपी
म्हज्यो मार्गदनर्गका डॉ. चांद्रलेखा नडसोजा हाांचे हाांव मिाकाळजािर्थावि उपकार मािताां. म्हजे
सहमार्गदर्गक उदय भेंब्रे हाणीं आपल
ु के ि के ल्ल्या सचु ोवण्याखातीर ताांकाां नधिवासताां.
र्ोंय नवद्यानपठाच्या कुलर्रू
ु चे प्रनतनिधी माधव बोरकार हाणीं ‘मदु येर र्थीक’ कर्ो के ल्ल्यो
सचु ोवण्यो आिी उबाग नदवपी उतराां प्रस्ततू सोदवावराक िेट नदवि र्ेल्यो देखिू हावां ताांचो सासणाक
ां
उपकारी.
र्ोंय नवद्यानपठाच्या कोंकणी नवभार्ाचे मख
े ी आिी म्हजे इश्ट डॉ. प्रकार् पयेंकार हाणां ी नदल्ल्या
ु ल
मोलादीक सचु ोवण्याखातीर आिी प्रोत्साहिाखातीर ताांचे हाांव खेरीत उपकार मािताां. कोंकणी नवभार्ाच्यो
आदल्यो मख
े ी नप्रयदर्गिी तडकोडकार हाांचोय हाांव उपकारी. आदली सह मार्गदनर्गका सर्ेस्त माधवी
ु ल
सरदेसाय हाांच्या हाांव उपकाराांत आसा.
र्ोंय नवद्यानपठाच्यो कला सांखाय मख
ु ेली डॉ. नकरण बुडकुले हाणीं योग्य वेळार के ल्ल्या
म्हत्वाच्या सचु ोवण्याांक लार्िू हाांव ताांच्या खेरीत उपकाराांत रावता.
सांर्ोधिाच्या अभ्यासाांत प्रोत्साहि नदवपी एम. ई. एस महानवद्यालयाचे आदले प्राचायग माधव
कामत, डॉ. हररश्चांद्र िार्वेंकार, डॉ. मारीया रोनिर्ीस, प्राचायग डॉ. आर बी पाटील, मरु र्ाांव नर्क्षण सांस्र्थेचे
अध्यक्ष परे र् जोर्ी हाांचोय हाांव काळजा सावि उपकारी.
वसगक
ु ी सादरीकरणाच्या वेळार प्रो के . एस. भट, डॉ. र्णेर् सोमयाजी, डॉ. िारायण देसाय, प्रो.
रनवद्रां नमश्रा, डॉ. इश्वर नसांर् हाणीं के ल्ल्यो मोलादीक सचु ोवण्यो सोदवावराक योग्य नदर्ा नदवक
ां पावल्यो.
प्रस्ततू सोदवावर वेळार परु ो करूांक खास मदत करपी आिी सचु ोवण्यो नदवपी प्रा. ग्लेिीस मेंडोंसा आिी
श्वेतलािा फे िाांडीस हाचे हावां खेरीत उपकार मािता. म्हजे इश्ट डॉ. हिमु तां चोपडेकार हाणीं नदल्ल्या
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नधराखातीर हाांव ताांचो उपकारी. कृ ष्णदास र्ामा वाचपघराचे मख
े ी कालगर्
ु ल
ु फे िाांडीस तर्ेंच नतयात्
अकादमीच्या वाचपघराच्यो मख
े ी सौजा हाांचे खास मदती खातीर हाांव ताांचे उपकार मािताां. डॉ. आद्रे
ु ल
राफायल फे िाांडीस, डॉ. भषू ण भावे हाांचोय हाांव उपकारी.
प्रस्ततू सोदवावराक नतयानत्स्ताांिी, नतयात्ासांबांदीत व्यक्तींिी आिी सांस्र्थाांिी नदल्ल्या
आदाराखातीर हावां ताचां ो उपकारी. तोमाझीि कादोज, फाऊस्त व्ही. द कोश्ता, नप्रन्स जॅकब, नसरीयाको
डायस, जॉि क्लारो फे िाांडीस, नवल्सि माझारे लो, र्ेरॉि माझारे लो ह्या आिी हेर साबार नतयानत्स्तािां ी,
नदल्ले म्हत्वाचे म्हायतीखातीर हावां ताच
ु ाखत नदवि भासाभास करूि प्रस्ततू सोदवावराक
ां ो उपकारी. मल
म्हत्वाचो आदार के ल्ल्या सर्ळ्या नतयानत्स्ताक
ां आिी नतयात्ासबां दां ीत व्यक्तींक हावां नधिवासताां.
र्ोंय सरकारचे कृ ष्णदास र्ामा वाचपघर, र्ोंय नवद्यापीठाचे वाचपघर, एम. ई. एस कॉलेज
वाचपघर, र्ोंय कोकणी अकादमी, नतयात् अकादमी, र्थोमस नस्टफन्स कोंकणी कें द्र, र्ोंयकाराांचे दायज,
ह्या सांस्र्थाांच्या अनधकाऱ्याांिी आिी कमगचाऱ्याांिी हो सोदप्रबांध परु ाय करपाक र्रजेची म्हायती
आपलेपणाि नदल्लेखातीर हाांव ताांचो उपकारी.
म्हज्या अभ्यासाच्या काळार मदत करपी म्हजी घरकान्ि सक
ु ोरीिा फे िाांडीस तर्ेंच म्हजे पतू
वालेंको फे िाांडीस आिी सॅम्युयल फे िाांडीस, धवू एस्तेर फे िाांडीस, भाव पेद्रू फे िाांडीस हाांचो हाांव खेरीत
उपकारी. म्हज्या माांय-पायच्या त्यार्ाच्या ररणाांत हाांव सदाांच उरतलो.
वेळाांत वेळ काडूि प्रस्ततू सोद प्रबांध ‘टायनपांर्’ करूि खास मदत करतल्या टॅफिी र्ामा आिी
नविया फडते हाचां े हावां खेरीत उपकार मािता. दामोदर घाणेकार हाच
ां े र्रजेच्या वेळार मदतीचो हात नदवि
प्रफ
ू ा तपानर्ल्लेखातीर ताचां े हावां खेरीत उपकार मािता.ां
प्रस्ततू सोदवावर पणु त्ग वाकडेि व्हरूांक जाणीं जाणीं मदत के ली ताांचे सर्ळ्याचें देव बरें करूां.
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प्रस्िावीक
समाज हो लोकाचां ो समहू . मिीस हो ताचो के द्रनबदां .ू समाजातां मिर्ाक म्हत्व आसता. ताका
समाजाकडल्याि पयसावक
ां र्किा आिी समाजाक मिर्ाकडल्याि पयसावक
ां र्किा. समाजाचें नजवि
बदलत आसता. बदलते नजणेचो र्थाव घेवपी एक िाट्यप्रकार म्हणल्यार नतयात्.
नतयात्ाांत समाजाची जीण प्रनतनबांबीत जाता. सरु वातेच्या काळार सावि समाजाांत चलतल्या
घडणक
ु ाांचें दर्गि नतयात्ाांिी घडटा. र्ोंय सटु के उपराांत कोंकणी नतयात्ाांिी समाजाचें नचत्ण जालें. तें कर्ें
जालें हें जाणाां जावि घेवपाचो एक प्रयत्ि म्हणल्यार हो प्रस्ततू सोदवावर.

‘नतयात्ाांत नदसपी र्ोंयच्या समाजाचें नचत्ण’ हो कोंकणी नतयात्ासांबांदीत कोंकणींत के ल्लो
पयलोच सोदप्रबांध. हो सोदप्रबांध र्ोंय सटु के उपराांतच्या कोंकणी नतयात्ाांत नदसपी समाज नजणेचें दर्गि
घडयता. ह्या काळार र्ोंयच्या समाजातां जाल्ले बदल नतयात्ाांिी कर्े तरे ि माचयेर हाडूि समाज जार्ृताय
के ली ताचें नचत्ण करता.
नतयात् हो एक िाट्यप्रकार आनर्ल्ल्याि ताका वेर्ळीच लोकनप्रयता आसा. कोंकणींत नतयात्
आसा, खेळनतयात् आसा. कोंकणीतले खेळ, सर्ां ीत खेळ हे नतयात्ापरस वेर्ळे . कोंकणींतले िाटक वेर्ळे
आिी नतयात् वेर्ळो. कोंकणींतली एकाांकी नतयात्ापरस वेर्ळी. नतयात्ाचे खार्ेले अर्े अनस्तत्व आसा.

‘कातां ारा’ां हो नतयात्ाचो आत्मो. नतयात्ातां ले ‘कातां ’ आिी कातां ारा प्रेक्षकाकां सर्ां ीताच्या िेटार
प्रभावीपणाि नतयात्ाचो हेतू साध्य करूांक मदत करतात. नतयात् माचयेवयल्या कलाकाराांचो समाजाांतल्या
प्रेक्षकाकडेि सांबांद येता. नतयात् समाजाचेर प्रभाव घालता. जार्ृताय करता. मिोरांजि करता - करता
समाजप्रबोधि करता. समाजाांतल्या बऱ्या आिी वायट घडणक
ू ाांचे नचत्ण करता.
र्ोंय सटु के उपराांतच्या समाजाचें नचत्ण ह्या सोदवावराांत अभ्यासलाां. र्ोंय सटु के उपराांत हजाराांिी
नतयात् माचयेर आयले. हजराांिी नतयानत्स्त जल्मले. ह्या काळावयल्या वेंचीक नतयात् आिी नतयानत्स्ताांचो
अभ्यास करूि समाजनचत्णाचे िदरे ि ताांचो नचनकत्सक अभ्यास प्रस्ततू सोदवावरातां के ला. प्रानतनिधीक
नतयात्ाचां ी नवस्कटावणी प्रस्ततू सोदवावरातां के ल्या.
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नतयात्ा बाबतींत काांय र्ैरसमज आनर्ल्ले. नतयात् हो निस्ताांव धमागचो असोय एक र्ैरसमज
आनर्ल्लो. बायलाांिी चडर्े नतयात् बरोवकांू च िात असो एक दसु रो र्ैरसमज आनर्ल्लो. ह्या आिी हेर
काांय र्ैरसमजाांचेर अभ्यास करपाचें प्रस्ततू सोदवावर करप्याक नदसलें आिी तातांतू ल्यािच हो सोदवावर
फुडें र्ेलो.
प्रस्ततू सोदवावर करपी होवयू एक नतयानत्स्त. कोंकणीच्या अध्यापिाभायर नप्रन्स जॅकब,
नमलाग्रीस दे चादां ोर, नवल्मीक्स र्ॅरोि, अिील पेडणेकार, सक
ु ू र दे सातां ािूज ह्या आिी हेर िामिेच्या
नतयानत्स्ताच्ां या नतयात्ाांिी ताणीं वावर के ला. र्ोंय, महाराष्र, किागटक, नदल्ली तर्ेंच आखाती देर्ाांिी
नतयात्ातां भनु मका करूि नतयात् हो प्रकार ताणीं लार्नर्ल्ल्याि अणभवला. प्रेक्षकाांच्या काळजा मिाचो
र्थाव घेतला. ज्या र्ोंयच्या समाजाांत तो नजयेता त्या समाजाचे प्रत्यक्ष नजवीत आिी माचयेर नतयात्ाांत सादर
के ल्लें समाजीक नजवीत ताणें लार्नर्ल्ल्याि अणभनवल्ल्याि ह्या नवर्याचेर अनधकाराि अभ्यास करपाचें
ताणें र्थारायलें. बी. एच्या अभ्यासिमाांत ‘नतयात्’ हो एक नवर्य आसा. नतयात्-एक िाट्यप्रकार हो नतसरें
वसग कला र्ाखेच्या अभ्यासिमाांतलो पेपर नर्कोवपाचो अणभव प्रस्ततू सोद करप्याक आसा. हे फाटभयांु ेर
प्रस्ततू सोदवावरकरप्याि र्ोंय सटु के उपराांतच्या नतयात्ाांत जाल्ले र्ोयचे समाजनचत्ण हाचेर सोद करपाचें
र्थारायलें.
नतयात् हो समाजीक एकचाराचें प्रतीक. तातांतू बरोवपी, नदग्दर्गक, कलाकार, सांर्ीतकार,
पड्डेकार, माटोवकार, कदेलीकार, बस चालक अर्ा साबार घटकाांचो सांर्म जाता. नतयात् सादरीकरणा
वेळार ताचां ो एकचार नदश्टी पडटा. र्ोंय सटु के उपरातां चो नतयात् आिी र्ोंयचो समाज हाचेर एकांदरीत
नवचार के ल्यार ‘नतयात्ातां नदसपी र्ोंयच्या समाजाचें नचत्ण’ ह्या नवर्यावयलो सोदवावर करप र्रजेचें
र्थारता.
प्रस्ततू सोद वावर करप्याि ह्या प्रबदां ा वरवी नतयात्ाची सक
ां ल्पिा सार्ां िू ताची वळख करूि
नदवपाचो यत्ि के ला. तर्ेंच नतयात्ाच्या वेर्वेर्ळ्या आर्ां ाांचो अभ्यास करूि ताांची नवस्कटावणी के ल्या.
नतयात्ाच्यो व्याख्या, घटक, प्रकार हाांचो बारीकसाणेि अभ्यास करूि नवश्ले र्ण के लाां.
पात्ा हो नतयात्ाचो र्ाबो. पात्ावरवीं नतयात् समाजामेरेि पावता, हीच पात्ाां के ळोवपी
कलाकाराांची वा नतयानत्स्ताांची वळख चवथ्या प्रकरणाांत के ल्या. वेंचीक नतयात् आिी नतयानत्स्त हाांचो
x

अभ्यास करूि ताांची म्हायती नदवपाचो यत्ि के ला. दादले तर्ेंच बायल नतयानत्स्ताांिी नतयात् मळार
नदल्ल्या योर्दािाची नचनकत्सा के ल्या. बायलाांिी बरयल्ल्या नतयात्ानवर्ी सोदात्मक अभ्यास के ला.
नतयात्ाांचे जडणघडणेत व्यक्ती सांस्र्थाां आिी नफल्म हाांच्या योर्दािाची नचनकत्सा के ल्या. काांतराांतल्याि
नतयीनत्स्त खबू नकतें साांर्ता. हाांसयत हाांसयत नचमटे काडटा. समाजातां घडपी घडणक
ू ो प्रेक्षकाां मख
ु ार
माडां टा. कातां ारातां ल्याि जाल्ले समाज दर्गि प्रस्ततू सोदवावराि माडां ला. वेर्वेर्ळ्या प्रकारच्या
कातां ारातां ल्याि ते स्पश्ट के लाां.
समाजातां वावरु पी ‘पात्ा’ां नतयात्ातां पळोवक
ां मेळटात. नतयात् माचयेर उबो करपाक ‘कर्थािक’
सार्थ नदता. कर्थािका नर्वाय नतयात् फुडे वचिा. त्या कर्थािकाक ‘भास’ वाचा फोडता . ह्या आर्ां ातल्याि
प्रानतनिधीक नतयात्ाांिी समाज समाज कसो नचतारला ताचो र्थाव घेतला.
समाजातां सस्कृ तीक स्र्थाि आसता. ती सांस्कृ ती चाली ररती घेवि फुडे वता. आधनु िक काळाांत
समाज नकतलोय बदल्लो तरीय परांपरे ि चलत आनयल्ल्यो चानलररती तो पाळीत आसता. ह्या
चानलररतींचो आिी समाजाांतल्या मल्ु ल्याांचो सोद प्रानतनिधीक नतयात्ाांच्या आधाराि घेतला.
ह्या सर्ळ्या प्रकरणाांच्या आदाराि निश्कर्ग माांडला. नतयात्ाचे नर्रे स्तकायेनवर्ीं भाश्य के लाां.
नतयात् समाजाचो हारसो आनर्ल्ल्याि तातांतू प्रत्येक समाजाच्या घटकाांचो आस्पाव आसा. ह्याच
निश्कर्ागकडेि सोदवावर करपी पावला. र्ोंयाांत वेर्वेर्ळे िाट्यप्रकार आसले तरी नतयात् हो सर्ळ्याांत
चड लोकनप्रय िाट्यप्रकार जावि आसा.
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प्रकरण – 1

तियात्र आनी गोंयचो समाज
1.1 . सुरवाि
समाजजजवन बदलत आसता. तें स्थीर आसना. बदलत्या समाजजजणेचो थाव घेवपी एक माध्यम
म्हणल्यार जतयात्र. समाजजजणेचें दर्शन जतयात्रा रुपान माचयेर सादर जाता. समाजाची कतशबत ाां पात्राांच्या रुपान
माचयेर सादर करून मनररजवण करताां करताां समाज प्रबोधनयू करपाचें कायश जतयात्र करता. जतयात्र हो प्रकार
1892 वसाश गोंयकारानां ी मबांत य जल्मा हाडलो. गोंय सटत के पयलीं आनी गोंय सटत के उपरातां समाजाचें जचत्रण
जतयात्र करीत आयला. बदलत्या काळाप्रमाण बदलत्या समाजाचें रूप जतयात्रानां ी जचत्रीत के ल्लें पळोवक
ां
मेळटा.
जतयात्र हो समाजजजणेचो हारसो. तातांतू समाजीक सांघर्श जदश्टी पडटा. जतयात्राची बन्त याद समाजाचेर
आटापनू आसता. समाज आनी जतयात्राचें नातें आसा. आजवशल्ल्या काळार मनररजवणेची जायतीं साधनाां
आसात. रे जडओ, टेलेजहहज्यन, मोबायल, इण्टरनट ह्या साधनाांवयल्यान मनर्ाची मनररजवण जाता. इतली
साधनाां आसतनाय समाज जतयात्राकडेन जकत्याक लागीं आसा ? ‘जतयात्र हो फकत मनररजवणेचें साधन आनी
तातांतू फकत ‘कॉमेडी’ आसता’ असो गैरसमज आजर्ल्लो. जतयात्र जर मनररजवणेचेंच साधन जाल्यार रे जडओ,
टेलेजहहज्यन, इण्टरनट, मोबायल फोन ह्या सारक्या साधनाांतल्यान मनररजवण जाता आसतनाय जतयात्र पळोवक
ां
लोक जकत्याक वतात? ही एक जवचार करूांक प्रवृत्त करपी गजाल.
जतयात्र हो समाजजजणेचें दर्शन घडोवपी नाट्यप्रकार. समाजाचें जजवीत तातांतू प्रजतजबांबीत जाता.
समाजीक सांघर्श तातांतू जदश्टी पडटा. समाजाचे प्रस्न, हुस्के , उमाळे , जवचार माचयेर सादर करपी कोंकणींतलो
हो एक कलाप्रकार.
जतयात्र मबांत य जल्मा आयलो. कामगार वगाांतल्या गोंयकाराांनी हाचें मळ
त ावण घातलें. 1 जानेवारी
1894 ह्या जदसा गोंयातां पयलो जतयात्र सादर जालो. गोंयाक 19 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा सटत का मेळचे पयलीं
जतयात्र मबांत य तर्ेंच गोंया जाताले. त्या भायर कराची तर्ेंच जवदेर्ाांतयू जाताले. गोंय सटत के पयलीं सावन
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मबांत यचे जतयाजत्रस्त, गोंयाांत येवन जतयात्र सादर करताले. गोंय सटत के उपराांतयू ताांचो र्ेक गोंयचे जतयात्र माचयेर
काांय काळ चलतालो पणू ल्हव ल्हव हें जचत्र बदलपाक लागलें. गोंयाांत जतयाजत्रस्त वाडपाक लागले आनी
आयच्या काळार गोंयचे जतयाजत्रस्त गोंयाांत तर्ेच गोंया भायर आनी परदेर्ाांत जतयात्र सादर करतना पळोवक
ां
मेळटात. गोंय सटत के पयलीय गोंयकार जतयात्र सादर करताले पणू आयच्या काळार ताांचो आक
ां डो खबत चू
वाडला.
आपल्या समाजाचें प्रामख्त यान जचत्रण करपाक गोंयचे जतयाजत्रस्त फाटीं रावले नात. आपली भास,
आपलो भेस, आपली अजस्मताय, आपली सस्ां कृ ती, आपलें दायज हाांचें जचत्रण करपाक जतयाजत्रस्तानां ी खादां
मारलो. समाजाांत घजडल्ल्या घडणक
त ाच
ां ेर पात्राच्ां या आदारान माचयेर सादरीकरण करून ‘जतयात्र’ हे
सांकल्पनेखाला हो वावर जावांक लागलो. जतयात्राांनी वेगवेगळे जवर्य येवक
ां लागले. प्रेक्षकूय जतयात्राक उत्स्फूतश
तेंको जदवक
ां लागले. जतयात्र पळे ताना जे जकतें माचयेर पळे ताां तें ताांकाां आपलें-आपलेर्ें जदसपाक लागलें.
सरभोंवतणचे प्रस्न, समाजाांतलो सांघर्श माचयेर पळोवन प्रेक्षकाांक आपले भार्ेंतलो हो नाट्यप्रकार आपलो
नाट्यप्रकार कसो जदसलो. हाकाच लागनू मनररजवणेचीं जकतलीर्ींच साधनाां आसतनाय जतयात्र हो नाट्यप्रकार
नेटान वाटचाल करीत आसा. बोल्साांत दोनर्े रुपया आजर्ल्लो मनीस र्भां र रुपयाांची जतके ट काडून जतयात्र
पळोवक
ां फाटी रावना. गोंयाांतल्या हेर नाट्य प्रकाराां परस जतयात्राची लोकजप्रयता चड आसा. असो हो गोंयाांतलो
लोकजप्रय नाट्यप्रकार गोंयच्या समाजाचें जचत्रण करीत आयला.
जतयात्राांत आपलेच सरभोंवतणचे, के न्ना के न्नाय वळखीचे कलाकार अजभनय करतना प्रेक्षकाांक जदश्टी
पडटात. समाजीक सांघर्श माचयेर दाखयतना ताततांू ल्यान मेळपी खर्
त ालकाय ही वेगळीच आसता.
जतयात्राकडेन समाजाचे भावनीक नातें आसा. हें नातें जतयात्रातां जदश्टी पडटा देखनत चू जतयात्र गोंयच्या समाजान
उखलनू धररल्लो आसा.
जतयात्र समाजाचें रूप बदलता. घस्त पल्ल्या मनाक वाट उक्ती करून जदता. प्रस्नाक जाप जदता. समाजाक
जागयता. काांय फावटी घडूांक नाजर्ल्लें घडलाां म्हण दाखोवन ताांकाां जर्टकायता. वायट घडचे आदी तें
पयसावक
ां आदार करता. जतयात्र मनर्ाजभतरली कला भायर काडटा. जतयात्र करपी जतयाजत्रस्त हो समाजाचो
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एक घटक आनी जतयात्राचो पांगड एक ल्हान समदत ाय. ल्हान ल्हान समदत ायाांतल्यान समाज घडटा. समाजाांत बरे
तरे न जजयेवक
ां जतयाजत्रस्त आनी ताांचे जतयात्र आदार जावां येता.
खयां चेय कलेंतल्यान मनीसकतळयेचें जजवीत प्रजतजबांबीत जाता.1 जतयात्र ही नाट्यकला. तातांतू ल्यान
मनीस जजणेचें जचत्रण जाता. गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राचेर नदर मारल्यार गोंयच्या समाजाचें जचत्र तातांतू
प्रजतजबबां ीत जाल्ले पळोवक
ां मेळटा.
कोंकणी भार्ेंतलो पयलो जतयात्र 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा मबांत य जल्माक आयलो.2 त्या वेळार
गोंयातां पतत शगत जे राज चलतालें जाल्यार मबांत य जिटीर् राज चलतालें. अर्ें इजतहासीक फाटां भयांत ेर जल्मल्लो
कोंकणी जतयात्र, गोंयचे सटत के पयलीं मबांत य गाजतालो. गोंय सटत के उपराांत मात गोंयाांत जतयात्राक नेट आयलो.
हुकूमर्ाय वचनू लोकर्ाय आजयल्ल्यान जतयात्राक बरे दीस आयले. कोंकणी मनर्ाक आपले जवचार
मेकळे पणान परगटपाक सांद मेळ्ळी.
कोंकणी कवी बाकीबाब बोरकार हाणें गोंयाक सटत का मेळ्ळे उपराांत आपले जवचार कजवतेंतल्यान
उक्तायल्लें.
“सात लाख गोंयकार आमी, यगु नवें फुलैतले
अदं ल्यात मत्रं जिवी, ते फाल्यां उलैतले”3
अर्ा उतराांनी ताणें गोंयकाराचो दामनू दवररल्लो हावेस उक्ताजयल्लो. जतयाजत्रस्ताांनीय तर्ेंच के ल्लें.
पणू कोंकणी मनर्ाक, ताचे कोंकणी भार्ेंतल्यान आपले जवचार गोंय सटत के पयलीं मेकळे पणान जकत्याक
उक्तावक
ां मेळ्ळे नात हें जाणा जावक
ां कोंकणी भार्ेचेर इजतहासीक नदरे न उडटी नदर भोंवडायल्यार बऱ्याक
पडटली.
‘कोंकणी ही आयशभारती भास. जतचीं पाळामळ
त ाां पोरणे मडांत ारी सारके ले र्बर भार्ेकडेन
पावल्याांत.’4अर्ें डॉ. ओजलहहीन गोम्स हाणें म्हणलाां. हाचेर खोलायेन सांर्ोधन जावपाची गरज आसा.
कोंकणी भास मख
े पणान भारत देर्ाच्या गोंय, महाराष्ट्र, कनाशटक आनी के रळ राज्याांनी उलयतात. भारत
त ल
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देर्ाांत आनी भारताभायर वेगवेगळ्या देर्ाांनी जयां जयां गोंयकार गेल्यात थांय - थांय ताांणी ही भास पावयल्या.
वेगवेगळ्या देर्ाांनी कोंकणी भास पावल्या आनी काांय देर्ाांनी कोंकणीक लागनू कोंकणी जतयात्रयू पावला.
पतत शगत जे ान 1510 वसाश दोन फावटीं गोंयचेर आक्रमण करून गोंय जजखलें. सध्याचें जें क्षेत्रफळ आसा
तातांतू लो काांय भाग उपराांतच्या आक्रमणाां वरवीं पतत शगत जे ाांनी जजखलो तरीय 1510 वसाशचे जजखे उपराांत कोंकणी
भार्ेचे बाबतींत वेगळ्योवेगळ्यो घडणक
त ो घडल्यो. आजर्या खडां ातां लो पयलो छापखानो 6 सप्टेंबर 1556
वसाश गोंयातां सेंट पॉल कॉलेजींत बसयलो. ह्या छापखान्यातां ल्यान सरत वातीच्या काळार, थळावे कोंकणी भार्ेंत
पस्त तकाां छापनू उजवाडायलीं. छापखानो बसयलो त्याच वसाश म्हणल्यार 1556 वसाश Conclusoes de
Logica हे फ्ाजां सस्को कािाल हाचां ें पस्त तक आनी Conclusoes de Filosofia हें मान्ययत ल तेयर्ेयर हाच
ां ें
पस्त तक पतत शगत जे ींत छापनू उजवाडायलें. ‘दोजत्रना जक्रस्ता’ां हें कोंकणी भार्ेंतलें पयलें छाजपल्लें पस्त तक (1622)
ह्याच छापखान्याांत छापनू उजवाडायलें. भारतीय भार्ामदें पयलें छाजपल्लें पस्त तक म्हणनू ह्या पस्त तकाकडेन
पळयतात. कोंकणी भार्ेची ही हहडवीक. ह्या छापखान्याचे ठर्े ‘रोमी’ आजर्ल्ल्यान सरत वातीच्या
काळावयलीं पस्त तकाां ‘रोमी’ जलपयेंत छापनू उजवाडा आयलीं.
पतत शगत जे ाांनी गोंय घेतले उपराांत धमीक वावर सरू
त के लो तेन्ना ताांकाां भार्ेची गरज पडली. थळाहया
लोकाांचे भार्ेंत हयाकरणाां, र्ब्दकोर्, भासजवज्ञान, साजहत्य ह्या जवर्याांचेर पस्त तकाां ताांणी रचलीं. सोळाहया
सतराहया र्ेंकड्याांत पाद्रींनी कोंकणींत जायतीं पस्त तकाां बरयलीं आनी छापनू उडवाडायलीं. वेगवेगळ्या
धमशसांघाांच्या पाद्रीं मदल्या जेजईत त आनी फ्ाांजसस्कन धमशसांघाांच्या पाद्रींनी कोंकणींत साजहत्य रचलें. जेजईत त
धमशसघां ाकडेन छापखानो आजर्ल्ल्यान ताच
ां ी बरपावळ छापनू उजवाडा आयली. फ्ाजां सस्कन पाद्रींकडेन
छापखानो नाजर्ल्ल्यान ताचां ी बरपावळ छापनू उजवाडा येवक
ां पावली ना. ताच
ां ी बरपावळ हातबरपा रुपातां चू
उरली म्हणनू ताचां े साजहत्य मेळपाक कठीण जाता. सोळाहया – सतराहया र्ेंकड्यानां ी कोंकणी भार्ेंतल्यान
वावर करप्यामां दें जेजईत त आनी फ्ाजां सस्कन पाद्रींचो उल्लेख करचो पडटा. थॉमस जस्टफन्स हाणें ‘दोजत्रना
जक्रस्ताां’ आनी ‘आतश द जलांग्वा कानारीं’ हीं कोंकणी पस्त तकाां बरयलीं. ‘आतश द जलांग्वा कानारीं’ हें आजवशल्ल्या
भारतीय भार्ाांतलें पयलें छाजपल्लें हयाकरण.6 जमगां ल
े द आल्मेद हाणें ‘वनवाळ्याांचो मळो’ हो ग्रांथ पाांच खडां ाांनी
छापनू उजवाडायलो. ‘साांत आतां ोनीचीं अचयाां’ हो ग्रांथ आतां ोजनयो द साल्दान्य हाणें बरोवन उजवाडायलो.
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इनाजसयो दे आकाशमोनी हाणें कोंकणीचो आनी मराठीचो तल
त नात्मक अभ्यास के ल्लो ग्रांथ ‘जानआ
त इजां दका प्रो
जसवे कोंकाजनका एत देकाजनका’ ह्या नाांवान बरोवन उजवाडायलो. जदयोग ररबैर, जआ
त वां दे पेद्रोजा, फ्े य गाश्पार
द साां जमगां ल
े , फ्े य आमादोर दे साांतान ह्या आनी हेर जायत्या पाद्रींनी कोंकणींतल्यान वावर के लो. ह्या ताांच्या
वावरा खातीर ह्या काळाक कोंकणी भार्ेचो ‘भाांगराचो काळ’ अर्ें म्हणटात.7 पतत शगत जे राजवटके वेळार भोव
करून सोळाहया - सतराहया र्ेंकड्यातां कोंकणीक बरे दीस आयले. पणू 27 जनू 1684 ह्या जदसा कोंकणीचेर
‘मशणाचें फमाशण’ आजयल्ल्यान कोंकणीक देंवती कळा लागली.
एकतजणसाहया र्ेंकड्यातां ज्योकीं हेजलयादोर दे कतन्य ररवार हाणें कोंकणी मनर्ाक जागोवपी उलो
मारून आपले जवचार परगटले. 1858 वसाश ताणे ‘एसां ायत जहस्तोररका द जलगां आ
ू कोंकानी’ ह्या माथाळयाखाला
आपले जवचार माांडून कोंकणी मनर्ाक ताचे आवयभार्ेचे म्हत्व पटोवन जदवपाचो यत्न के लो. कोंकणी
मनर्ान आपले मायभार्ेंत आपले जवचार माांडपाक ताणे कळकळीत उलो मारलो. मोंजसन्योर सेबाजस्तयाांव
रुदोल्फ दाल्गाद, एदआ
त दश िनत दे सौज आनी र्णै गोंयबाब हाणां ी पनत रुत्थानाच्या काळाांत कोंकणी भार्ेक नवी
जदर्ा जदवपी वावर के लो. दाल्गाद हाणें कोंकणी-पतत शगत जे आनी पतत शगत जे -कोंकणी र्ब्दकोर् रचले. एदआ
त दश िनत
दे सौज हाणें कोंकणींतली पयली कादबां री ‘जक्रस्ताांव घराबो’ ह्या नाांवान बरोवन उजवाडायली. ‘उदेंतेचें साळक’
हें कोंकणींतले पयलें नेमाळें 2 फे िवत ारी 1889 ह्या जदसा ताणें पणत ें सावन सरू
त के लें. वामन रघनत ाथ र्णै वदे
वालावलीकर ऊफश र्णै गोंयबाब हाणें कोंकणी भार्ेंत कथा, कादबां री, चररत्राां, नाटकाां, हयाकरणाां ह्या आनी
हेर वेगवेगळ्या साजहत्य प्रकाराांनी भरीव योगदान जदलें. साजहत्याचे वेगवेगळे प्रकार ताणें हाताळ्ळे.
कोंकणींतल्यान नीज उतरावळ घडोवन कोंकणी मनर्ाक, कोंकणी समाजाक आनी कोंकणी भार्ेक ताणें नवी
जदर्ा जदली.
कोंकणी भार्ेचे अर्े एकांदरीत फाटभयांत ेर पतत शगत जे काळार गोंयाांत सगां ीत आनी नाच हाच
ां ी वेगळी परांपरा
सरू
त जाली. 1542 वसाश सा.ां फ्ासां ीस र्ाजवयेर गोंयातां आयले. ते ‘दोतोनश’ जर्कयताले. ती गावनू जर्कोवपाक
ताणें सरत वात के ली. हहडले गोंयचे रुजाय सायजबणीचे इगजेंत ही दोतोनश जर्कयतना गावपाची कला ताणें
रुजयली. 1543 वसाां सेंट पॉल कॉलेजीच्या उक्तावण दबाज्याक दोग गोंयकाराांनी जमसाक गायन के ल्ल्याचो
उल्लेख मेळटा. हेच सेंट पॉल कॉलेजींत सांजगताचे पयले पाठ जदवपाचें काम सरू
त जालें. 1548 वसाश णव सांगीत
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जाणकार गोंयाांत सांगीत जर्कोवपाक आयले. जमसाांत सांगीत वाजोवन गायन करपाची प्रथा गोंयातां
जकल्लोवपाक सेंट पॉल कॉलेजीन म्हत्वाचो वावर के लो.
1545 वसाश जॉन जतसरो ह्या पतत शगत ालच्या राजान गोंयचो वायसरॉय दों जआ
त वां दे कास्त्रो हाका जफगशजाांनी
सांजगताच्यो र्ाळा सरू
त करपाचो हुकूम जदलो. दों जआ
त वां दे आल्बक
त े कश ह्या तेन्नाच्या गोंयच्या जबस्मानी तसो
वटहुकूम काडलो आनी गोंयाांत इगजाांनी सगां ीत जर्कोवपाक सरत वात जाली. ह्या र्ाळाांनी वाचक
ांू , बरोवक
ां
आनी गावपाक जर्कयताले. सोल्फाां बरोवक
ां जर्कयताले. लटीन आनी पतत शगत जे भार्े भायर कोंकणी भार्ेंत
‘मागणीं’ जर्कयताले. एकतजणसाहया - जवसाहया र्ेंकड्यामां दीं इगजाांच्या ह्या र्ाळानां ी आपलो खास दजो
साबां ाळपाचो यत्न के लो. 1888 वसाश असल्यो 89 र्ाळा आजर्ल्ल्यो.
इगजाांच्या र्ाळाांनी सांगीत जर्कून गोंयाांत सांगीतकार तयार जाले. नामनेचे सांगीतकार आनी गावपी ह्या
र्ाळाांनी तयार के ले. सांगीत जर्जकल्ल्यान काांय जाणाांनी सांगीत जर्कोवपाचो वेवसाय कसो आपणावन
जजवीतभर सांगीत जर्कयलें. 11 ऑगस्ट 1881 वसाश काजडल्ल्या वटहुकतमा प्रमाण रार्ोल आनी जगरी ह्या
सवत ाताांवयल्या सेजमनारींनी सांगीत हो जवर्य जर्कोवक
त के लो. हाांगा धमीक सांजगतयू जर्कोवपाक सरत वात
ां सरू
जाली. 1907 वसाश ‘जप्रमैरू ग्राव’ ह्या मळ
त ाहया पाांवड्यार सांजगताचें जर्क्षण जदवक
ां सरत वात जाली. ह्या वसाश
जर्क्षकाांखातीर सांजगताचें अध्यापन जदवपी अभ्यासक्रम सतरू जालो. 4 जानेवारी 1911 वसाश चलयाां खातीर
र्ाळा सरू
त जाली. तातांतू माध्यमीक पाांवड्यावयलें सांगीत जर्कयताले. 1936 वसाश सगां ीत जर्कोवपाक
सगल्या र्ाळाांनी सक्तीचें के लें. फकत उांचेल्या पाांवड्यावयलें जर्क्षण हाका आडवाद आजर्ल्लें.
इतले म्हणसर इगजाांच्यो र्ाळा बदां पडून सरकारी र्ाळा फतलपाक लागल्यो. 8 मे 1954 ह्या जदसा
सरकारान ‘अकादमी दे मझत ीक द गोवा’ ह्या नावां ान गोंयची सगां ीत अकादमी सरू
त के ली. गोंयातां सजां गताची
सस्ां कृ ताय रुजोवपाक सरकारान ही सस्ां था स्थापन के ली.
1965 वसाां गोंय सरकारान नाट्य अकादमी सरू
त के ली. सगां ीत अकादमी आनी नाट्य अकादमी ह्या
दोगाांयचोय अदीक उखल जावचे खातीर तर्ेंच हेर कलाांकूय साांबाळपा खातीर सरकारान एप्रील 1970
वसाशच्या एजप्रलाांत कला अकादमी हे सांस्थेची स्थापना के ली. 1971 वसाश गोंयची सांगीत अकादमी कला
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अकादमींत जवलीन के ली. गोंय सांगीत अकादमीन सरू
त के ल्लो ‘गोवा जसांम्फनी ऑके स्रा’ अजनू कायाशन्वीत
आसा. गोंयचे सटत के उपराांत अस्तांती सांगीत आनी भारतीय सांगीत हाचें जर्क्षण जदवपी जायत्यो सांस्था जल्माक
आयल्यो.8
येवरोपी नाचाांचेर आदारीत गोंयाांत सांजगताची प्रथा एकतजणसाहया र्ेंकड्याच्या पयल्या अदाांत सरू
त
जाली. 1837 वसाश ‘क्वाड्रील’ (Quadrille) आनी ‘पोल्का’ (Polka) हे येवरोपी नाच गोंयातां सरू
त जाले.
वॉल्स (waltz) आनी हेर नाचयू उपरातां गोंयातां आयले. सगां ीत जर्कोवपाक लागपी पस्त तकाां आनी सजां गताचीं
वाद्ायां गोंयातां तयार जावपाक लागलीं.9 डॉ. जे सी आल्मैदा हाच्ां या मतान लईत स (चवदावो) राजाच्या
राजवाड्यातां लो जमनयत ेट नाच एकोजणसाहया र्ेकड्यातां गोंयातां पावलो. कोत्राां नाच, लान्ां सेर, कलीजडनीया,
पोल्का, द स्कॉटीर्, द पास द क्वातेत, वॉल्स ह्या सारके नाच ह्या काळार गोंयाांत अवतरले.10
‘माांडो’ हें गोंयचें लोकगीत. ताका दल्त पदाां जोडून आसतात. माांडयाक जेन्ना दल्त पदाां जोडून येतात
तेन्नाच ताका ‘माांडो’ म्हणपाचो समज आसा. ‘माांडो’ हें मोगाचें गीत. तातांतू मोग जचत्राजयल्लो आसता जाल्यार
दल्त पदाांनी समाजाचें जचत्रण मामीकतायेन जचताररल्लें आसता. 1840 च्या दरम्यान गोंयाांत माांडे रजचल्ल्याचे
परत ावे मेळटात. कोंकणी भार्ेंत खार्ेले सांगीत र्ैलेंत गोंयचे भयांत ेर जल्मल्लो माांडो आयजयू गोंयाांत गायतात,
नाचतात. आनाशल्द जमनेझीस, जजझेलीन ररबेलो, तोकाांत दे जफगेरेदो हाणां ी सरत वातीच्या काळार माांडे रचले.11
‘माांडो’ आनी ‘दल्त पदाां’ भायर गोंयाांत ‘देखणी’ पळोवक
ां मेळटात. ‘कतश्टोबा’ ही पयली जलखीत रुपान
मेजळल्ली देखणी 1869 वसाश बरजयल्ली. ‘माांडो’ आनी ‘देखणी’ हे लोककला प्रकार नाच रुपानयू सादर
जाताले. माडां ो, दल्त पदा,ां देखणीं ह्या लोकनाचातां ल्यान नाचाची खास परांपरा गोंयातां सरू
त जाली. गोंयातां ल्या
जक्रस्ती समाजाचेर हाचो चड प्रभाव पडलो. हो समाज भोव करून समाजीक नाचातां वाटां ेकार जावक
ां लागलो.
अस्ततां ी सगां ीत नाचाची परांपरा गोंयातां ररगली. ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ हे लोकनाट्य प्रकार ह्या काळारूय गोंयातां
चलताले. ह्या एकदरां ीत फाटभयांत ेर नाच, सगां ीत आनी नाट्याची परांपरा आजर्ल्ल्या गोंयातां कोंकणी रांगमाचयेर
‘जतयात्र’ हो प्रकार जल्मा आयलो. ‘एकतजणसाहया र्ेंकड्याांत कोंकणींत माांडो, दल्त पदाां, देखणी, जतयात्र हाांचो
जल्म जालो.’12
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1.2. सोदवावराचो हेिू
‘जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ ह्या सोदवावराचो माथाळो थारायतना गोंय सटत के
उपराांतच्या जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जावचें हो मख
े हेतू नदरे मख
त ल
त ार दवरला.19 जडसेंबर
1961 ह्या जदसा गोंयाक सटत का मेळ्ळी. सटत के चो जतयात्राचेर प्रभाव पडलो. सटत के क लागनू जतयात्राक मेकळेपण
मेळ्ळें . गोंयचे सटत के उपरातां जतयात्रातां जकतें घडलें? जतयात्रान समाजाचेर कसलो प्रभाव घालो? ह्या सारक्या
प्रस्नाचां ो सोद घेवपाचो हेतू हो सोदवावर करतना दवरला. गोंय सटत के उपरातां च्या जतयात्रातां जाल्लें गोंयच्या
समाजाचें जचत्रण करपी, अर्े तरे चो सोदवावर कोंकणींत अजनू मेरेन जावक
ां ना देखनू ह्या सोदवावराक खबू
म्हत्व उरता. हेंच म्हत्व मतींत दवरून जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाांच्या सांबांदाांची वळख घडोवपाचो हेतू नदरे
मख
त ार दवरला.
जतयात्र म्हणल्यार जकतें? जतयात्राची सांकल्पना, उत्पत्ती, हयाख्या, घटक, स्वरूप आनी ताचे प्रकार
हाांचीय वळख घडोवपाचो हेतू नदरे मख
त ार दवरला. ताची फाटभयांू सोदप हेंवयू गरजेच.ें जतयात्र हो एक
नाट्यप्रकार. तातांतू बदल जायत आसतात. नवे प्रवाह येत आसतात; नवे जवर्य येत आसतात. गोंयचे सटत के
उपराांत जतयात्राांत आजयल्ल्या नहया - नहया जवर्याचां ो सोद घेवपाक हाांगा वाव आसा.
जतयात्राचो इजतहासीक जनयाळ घेतना तातांतू आजयल्ल्या बदलाांचो आनी नहया - नहया प्रवाहाांचो सोद
घेवपाचो हेतू नदरे मख
त ार दवरला. जतयात्राचे बाांदावळींत हयक्ती, सांस्था आनी जफल्म हाांणी जदल्ल्या योगदानाचो
समाजीक नदरे न जनयाळ करपाक हागां ा वाव आसा.
कोंकणी जतयात्र माचयेर अस्तरत े न खबू पयलींच्या काळार प्रवेर् के लो. गोंय सटत के उपरातां साबार
बायलानां ी साबार जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. दादल्यानां ी आनी बायलानां ी, जतयात्र माचयेर जदल्ल्या
योगदानाचो थाव घेतना ताांणी माांजडल्ल्या जवर्याांचेर भासाभास करपाक हाांगा सांद आसा. दादल्याांच्या आनी
बायलाांच्या, जतयात्र माचयेवयल्या वावराची तळ
त ा करपाक हाांगा खबू वाव आसा. जतयात्राचे बाांदावळींत आनी
ताचे जडणघडणेंत वेगवेगळ्या सांस्थाांनी म्हत्वाचें कायश के ल्लें आसा. कला अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी,
जतयात्र अकादमी ह्या सारक्या सांस्थाांच्या योगदानाचो जनयाळ घेवपाक हाांगा सांद आसा. कोंकणी जतयात्राचे
8

उदरगतींत वेंचीक सांस्थाांनी के ल्ल्या योगदानाचो थाव घेवपाचो हेतू प्रस्ततू सोदवावराांत दवरला. कोंकणी
जतयाजत्रस्त जफल्माांनी पावले. जहदां ी आनी कोंकणी जफल्माांनी मेजळल्ल्या अणभवाांचो उपेग जतयात्र माचयेर करून
जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान गोंयच्या समाजाचें जचत्रण प्रभावीपणान करपाचो के ल्लो यत्न जनयाळपाक हाांगा
वाव आसा.
गोंय सटत के उपरातां च्या जतयात्रातां जवर्याचे नदरे न आनी सादरीकरणाचे नदरे न बदल जाले. तत्रां ज्ञानाक
लागनू जवर्य प्रभावीपणान माांडपाक सांद मेळ्ळी. ह्या प्रवाहाचां ी काळानसत ार जवभागणी करून जवर्याचे आनी
सादरीकरणाचे नदरे न जाल्ल्या जचत्रणाची जचजकत्सा करपाक हागां ा वाव आसा. वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या
प्रवाहाचां ो सोद घेवपाचो हेतू प्रस्ततू सोदवावरातां दवरला.
गोंय सटत के पयलीं आनी गोंय सटत के उपराांत गोंयच्या समाजाचेर वेगवेगळीं बांधनाां आयलीं. गोंय मक्त
त
जाले उपराांतयू गोंयकाराांक गोंय आनी गोंयकाराांचे अजस्मताये खातीर झगडचें पडलें. चळवळी जाल्यो.
आदां ोलनाां जालीं. अर्ा वेळार जतयाजत्रस्ताांनी आपल्या जतयात्राांतल्यान समाजाक जागयलो. समाजाचेर प्रभाव
घालो. ताचो सोद घेवप गरजेचें.
‘काांतार’ हो जतयात्राचो म्हत्वाचो घटक. जतयात्रा भर्ेन काांतारूय समाजाचेर प्रभाव घालीत आयलाां.
काांताराांतल्यान जाल्लें समाजाचें जचत्रण जनयाळून ताचो समाजाचेर जाल्लो प्रभाव सोदपाचो हेतू प्रस्ततू
सोदवावराांत दवरला. काांताराच्या वेगवेगळ्या प्रकाराांची वळख घडोवन ह्या वेगवेगळ्या प्रकाराांनी समाजाचें
कर्े तरे न जचत्रण जालाां ताचो थाव घेवक
ां हाांगा सांद आसा.
गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांचेर जचजकत्सक नदरे न अभ्यास के ल्लो ग्रांथ वा पस्त तक कोंकणींतल्यान
अजनू मेरेन येवक
ां ना. कायां नेमाळ्यानां ी, जदसाळ्यानां ी आनी हालींच्या काळार इटां रनेटाचेर जतयात्रा सबां दां ीत
कायां लेख, प्रपत्राां थोड्या प्रमाणातां प्रकार्ीत जाल्लीं वाचपाक मेळटात तरीय जतयात्राचो खोलायेन अभ्यास
करपाची गरज आसा.
मनीस आनी समाज हाांचें अतटू नातें आसा. मनर्ाक समाजा कडल्यान वेगळो करप जमचें ना.
‘समाज’ हे सांकल्पने जभतर मनीस बाांदनू उरता. समाजाांतल्या मनर्ाांचें जचत्रण जतयात्राांत जदश्टी पडटा. हयक्ती 9

हयक्ती मदल्या नात्याांक, तातांतू ल्या गणत धमाांक समाजाांत म्हत्व आसता. ह्याच नात्याांचें दर्शन जतयात्राांत जदश्टी
पडटा. गोंय सटत के उपराांतच्या प्राजतजनधीक जतयात्राांचो अभ्यास करून तातांतू समाजाचें कर्े तरे न जचत्रण जालाां
होवयू हेतू नदरे मख
त ार दवरून हो वावर फतडें हहेला.
गोंय सटत के उपराांत हजाराांनी जतयात्र बरयले. गाांवच्या फे स्ता वेळार के ल्ले जतयात्र, सतीनां ी आजयल्ले
जतयात्र आनी वेवसायीक माचयेर जदसपी जतयात्र समाजाचें जचत्रण करपाक लागले. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या
जतयात्राां मदले कायां वेंचीक जतयात्रयू पस्त तक रुपातां छापनू आयले. गोंय सटत के उपरातां च्या काळावयले वेंचीक
जतयात्र घेवन जतयात्राच्ां या घटकाचां ेर आदारीत समाजजचत्रणाचे नदरे न जचजकत्सक अभ्यास करपाचो हेतू प्रस्ततू
सोदवावरातां दवरला.
पतत शगत जे राजवटींत हुकूमर्ाय आजर्ल्ल्यान मेकळेपणान जवचार अजभहयक्त करपाक वाव नाजर्ल्लो,
पणू गोंय सटत के उपराांत जवचार अजभहयक्त करपाक मेजळल्ले सांदीचो जतयाजत्रस्ताांनी आपल्या जतयात्राांतल्यान
आनी काांताराांतल्यान समाज जागृताये खातीर कर्े तरे न उपेग के लो, समाजाचें जचत्रण जतयात्राांत कर्े तरे न के लें
ह्या सगळ्याचो जचजकत्सक नदरे न अभ्यास करपाची मोख ह्या सोदवावराांत दवरल्या.
गोंय सटत के उपराांतच्या प्राजतजनधीक जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण कर्े तरे न पडजबांबीत जालाां
हाचो सोद घेवपाचो हेतू ह्या सोदवावराांत दवरला. गोंयच्या समाजाचेर जतयात्रान के ल्ल्या प्रभावाचें जवश्ले र्ण
करप होवयू हेतू नदरे मख
त ार आसा. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी आजयल्ले भासर्ैलीचो जवचार करतना तातांतू ल्या
उतरावळींचो, म्हणींचो, वाक्प्रचाराांचो अभ्यास करपाक ह्या सोदवावराांत वाव आसा.
गोंय आनी गोंयकारपण आनी कोंकणी हाांचे जवर्ीं जकतलेर्ेच जतयात्र आयल्यात. खास करून गोंय
आनी गोंयकारपणा जवर्ीं जतयाजत्रस्त समाजाक जागयत आयल्यात. गोंयचे अजस्मताये जवर्ीं हुसको सचत ोवपी
जवचार प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी कर्े तरे न आयल्यात हाच
ां ो जचजकत्सक अभ्यास करपाचो हेतू ह्या सोदवावरातां
दवरला.
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खबू पयलींच्या काळार सावन जरीय बायलेन जतयात्राांत भजत मका करपाक सरत वात के ली तरीय बायलेची
प्रजतमा जतयात्राांनी कर्े तरे न माांडल्या हाची मोलावणी प्राजतजनधीक जतयात्राांच्या आदारान करपाक ह्या
सोदवावराांत सांद आसा.
समाजाांत मल्त याां गरजेचीं. जो समाज बरी मल्त याां आपणावन जजयेता तो बरो समाज अर्ी समजणी
आसा. मनर्ाक समाजातां बरे तरे न जजयेवक
ां मल्त याां मदत करतात. प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी आजयल्ल्या मल्त याच
ां ो
सोद घेवपाचो हेतू प्रस्ततू सोदवावरातां दवरला. गोंयच्या समाजातां ल्यो चालीररती जतयात्रानां ी माडां ल्यात ताच
ां ो
थाव घेतना ताततांू ल्यान पडजबबां ीत जाल्ल्या गोंयच्या समाजातां ल्या जचत्रणाचो सोद घेवपाचो हेतयू ह्या
सोदवावरातां दवरला.
सोदवावरा सांबांदीत मेजळळ्ळे म्हायतीचे कसवटेर जनश्कर्श काडून सोदवावराचो समारोप करप होवयू
हेतू ह्या सोदवावराांत नदरे मख
त ार दवरला.

1.3.सोदवावराचो आवाठ आनी मयाादा
कोंकणी जतयात्र हो भारतभयांत ेर जल्माक आजयल्लो नाट्यप्रकार. गोंय सटत के पयलीं तो मबांत य जल्माक
आयलो. तरीय गोंय सटत के उपराांत गोंयाांत ताका पोसवण मेळ्ळी. गोंय सटत के पयलीं जतयात्राक ‘सन्सरर्ीप’
लागताली. जतयात्राक फावो तें मेकळे पण नाजर्ल्लें. गोंयाक सटत का मेजळल्ल्यान ही ‘सन्सरर्ीप’ ना जाली.
सटत के क लागनू जतयात्राक मेकळे पण मेळ्ळें . मेकळे पणान जवचार माांडपाक जतयाजत्रस्ताांक सांद मेळ्ळी.
जतयात्र हो नाट्यप्रकार फकत मनोरांजनाचेंच साधन न्हय पणू समाजजागृतीचेंय एक साधन जावन
रावला.ां समाजीक आनी जर्क्षणीक तत्वाां, मल्त याां ताततांू जदश्टी पडटात. गोंय सटत के उपरातां च्या कोंकणी
जतयात्रातां गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जाल्लें जदश्टी पडटा. प्रस्ततू सोदवावर हो गोंय सटत के उपरातां चो कोंकणी
जतयात्र आनी तातांतू जदसपी गोंयचो समाज हाांचे परत तो मयाशदीत आसा, देखनू ह्या सोदवावराचो काळ हो
प्रामख्त यान गोंय सटत के उपराांतचो काळ असो धरला.
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गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जरीय जायते जतयात्र माचयेर आयले तरीय तातांतू ले भोव थोडे पस्त तक
रुपान छापनू उजवाडा आयले. पस्त तक रुपान उजवाडा आजयल्ले आनी हातबरपाांच्या रुपाांतले मेजके च जतयात्र
ह्या सोदवावरा खातीर मख
े पणान अभ्यासांक
त ल
ू घेतल्यात. प्राजतजनधीक जतयात्र वेंचतना काांय जनकर् लायल्यात.
जतयाजत्रस्त आनी जतयात्रा सांबांदीत जाणकाराां कडेन प्राजतजनधीक जतयात्राां बाबतींत भासाभास के ल्या. हे जतयात्र
वेंचतना ताचां ें म्हत्व, त्या लेखकाचें योगदान, जतयात्राच
ां े जाल्ले प्रयोग हाच
ां ोय जवचार के ला. ज्या काळार हे
जतयात्र माचयेर आयले त्या काळार ताणें समाजाचेर के ल्लो प्रभाव मतींत दवरला पणू ताची मोलावणी मात
प्रत्यक्ष अभ्यासा वेळार मख
त ेलपणान जनमाण्या प्रकरणानां ी जाल्या. प्राजतजनधीक जतयात्र वेंचतना ताच
ां े जवर्य
वेगवेगळ्या जवर्याचां ेर आसतले हाची जतनाय घेतल्या. जतयात्रातां ले जवर्य कर्े बदलत गेल्यात हाचेर जनयाळ
के ला. कोंकणी जतयात्र हे चड करून रोमी जलपयेंत बरजयल्ले मेळटात. प्रस्ततू सोदवावरा खातीर ‘रोमी’ तर्ेंच
‘देवनागरी’ जलपयाांतल्या जतयात्राांचो आस्पाव अभ्यासाखातीर के ला.
जतयात्र मख
े पणान बारदेर्ी मोडींत बरयतात. साश्टी, अत्रां तजी आनी कोंकणींतल्या हेर मोडींचोय
त ल
उपेग जतयात्राांनी करतात. प्रस्तूत सोदवावराांत कोंकणीच्या वेगवेगळ्या मोडींचो सांदभश जदवपाचो यत्न के ला.
वेगवेगळ्या मोडींक प्रजतजनजधत्व जदलाां. बारदेर्ी मोडींत आनी रोमी जलपयेंत आजयल्ले सांदभश देवनागरींत
जलप्याांतर करून माांडल्यात. पणू सांदभश जदतना मात जतयात्राचे बारदेर्ी मोडींचे खास र्ैलेखातीर ते सांदभश
बारदेर्ी मोजडांतचू माांडपाचो यत्न के ला.
गोंयाांत मख
त ेलपणान जहदां ,ू जक्रस्ताांव आनी मसत लमान ह्या समाजाांचे लोक जतयात्राांनी भाग घेतात, जतयात्र
पळयतात. जतयात्राांतयू ह्या जतनयू समाजाच
ां ें जचत्रण घडटा. देखनू ह्या वेगवेगळ्या समाजाांतल्या वेगवेगळ्या
जतयाजत्रस्तानां ी बरजयल्ले जतयात्र प्रस्ततू सोदवावरा खातीर घेतल्यात. वेगवेगळ्या समाजाच
ां ें जचत्रण करपी
जतयात्रयू अभ्यासा खातीर वेंचल्यात.
बायलानां ी जतयात्र बरोवकांू च नात असो समज आजर्ल्लो तो फट थारायतना कोंकणी जतयात्रातां
बायलाांनी आनी दादल्याांनी के ल्ल्या योगदानाचो जनयाळ घेतला. दादल्याांनी आनी बायलाांनी बरजयल्लें जतयात्र
सोदवावराच्या अभ्यासा खातीर वेंचल्यात.
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जतयात्र हो खेळजतयात्रापरस वेगळो. जतयात्र आनी खेळजतयात्राच्या कलाकाराांक ‘जतयाजत्रस्त’ अर्ेंच
म्हणटात. पारांपारीक जतयात्राचें स्वरूप पारांपारीक खेळजतयात्रा परस वेगळें . तरीय आधनत ीक काळार
खेळजतयाजत्रस्तयू जतयात्र सादर करतना मेळटात. भोव करून वेवसायीक माचयेवयल्या ह्या जतयाजत्रस्ताांचें
योगदान म्हत्वाचें. देखनू असल्या जतयाजत्रस्ताांचे जतयात्र अभ्यासाखातीर वेंचचे पडल्यात. जतयात्र सतीतां ल्या
जतयात्रानां ी चड करून जतयात्राक वेगळो पावां डो जदवपाचो यत्न के ला. देखनू जतयात्र सतीनां ी इनामाां जोजडल्ले
कायां वेंचीक जतयात्र सोदवावरा खातीर घेवपाचो जनणशय घेतला. जतयात्रातां ल्या वेगवेगळ्या समाजाक,
वेगवेगळ्या घटकाक
ां , वेगवेगळ्या जवर्याक
ां प्रजतजनजधत्व जदवचेखातीर छापील जतयात्राांभायर हातबरपाच
ां ोय
आदार घेतला. ताचां ो जचजकत्सक अभ्यास के ला.
प्राजतजनधीक जतयात्र वेंचतना ‘जतयात्र’ हे फासके जभतर येवपी जतयात्राांचो आसपाव करपाचो यत्न के ला.
इजतहासीक नदरे न जतयात्राचो प्रवाह माांडटना गरज थांय ‘जतयात्र’ आनी ‘जतयाजत्रस्त’ ह्या मख
े सांकल्पनाांनी
त ल
‘खेळजतयात्र’ आनी ‘खेळजतयाजत्रस्त’ हाांचो सांदभश घेवचो पडला. प्राजतजनधीक जतयात्राां भायर गरज थांय हेर
जतयात्राांचोय अभ्यास प्रस्ततू सोदवावराांत जाला.
हो सोदवावर गोंयाांत माचयेर आजयल्ल्या जतयात्राांक प्राध्यान्य जदता. गोंया भायर माचयेर आजयल्ल्या
जतयात्राांचो ह्या सोदवावराांत खोलायेन अभ्यास जावक
ां ना. गरज थांयच गोंया भायर माचयेर आजयल्ल्या
जतयात्राांचो उल्लेख के ला; सांदभश घेतला. ह्या सोदवावराची ही मयाशदा.
‘जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ ह्या जवर्यावयलो हो सोद प्रबांध कोंकणी जतयात्राां जवर्ीं,
कोंकणी भार्ेंत के ल्लो पयलोच सोद प्रबधां जावन आसा. ह्या जवर्यासबां दीत भोव उण्या प्रमाणातां सर्
ां ोधन
जाला.ां डॉ. प्रमोद काळे हाणां ,े ‘Essentialist and Epochalist Elements in Goan Popular Culture:
A Case Study of Tiatr’ ह्या माथाळ्याखाल जतयात्रासांबदां ीत इग्ां लीर्ींत अभ्यास के ला जाल्यार डॉ. आद्रां े
राफायल फे नाांडीस हाणीं जतयात्रासबां दां ीत इग्ां लीर्ींत सोद वावर के ला. जतयात्रा सबां दां ीत काांय लेख, जायराती
मेळटात. मयाशदीत जलखीत म्हायती आनी मयाशदीत छाजपल्ले जतयात्र हे फाटभयांत ेर हो सोद प्रकल्प करतना
वेगवेगळ्या अडणींक तोंड जदवचें पडला. हो सोदप्रबांध सात प्रकरणाांनी जवभागला. जतयात्र आनी गोंयचो समाज
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ह्या पयल्या प्रकरणान ह्या सोदवावराची सरत वात जाता. जवर्याची सरत वात, सोदवावराचो हेत,ू आवाठ, मयाशदा,
पद्दत तर्ेंच जतयात्र आनी गोंयचो समाज ह्या मळ
त ाहया मद्त ाांचेर ह्या प्रकरणाांत भासाभास जाल्या.
जतयात्राचें समाजा कडेन अतटू अर्ें नातें आसा. समाजाचें पडजबांब जतयात्राांत जदश्टी पडटा. जतयात्र हो
समाजाचो हारसो. समाजीक जजवन जतयात्राांत प्रजतजबांबीत जाता. जतयात्र जरीय मांबत य जल्माक आयलो तरीय तो
जल्माक हाडपी लक
त ाजीन ररबेरो हो गोंयकार आजर्ल्लो. जतयात्राक गोंयातां चू चड पोसवण मेळ्ळ्या देखनू
गोंयच्या समाजा कडेन ताचें लागजर्ल्लें नातें आसा. जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाच
ां े जवर्ींची थोडीभोव
म्हायती पयल्या प्रकरणातां आसपावल्या.
‘जतयात्र: सादरीकरणाची कला आनी साजहत्यप्रकार’ ह्या दसत ऱ्या प्रकरणाांत जतयात्राची उडटी वळख
घडयल्या. गोंयचे रांगमाचयेर भोव करून गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जदश्टी पडटा. ह्या जतयात्राची फाटभयांू जकतें?
कोंकणी जतयात्र जल्माक येवचे पयली कोंकणी मनर्ाांचें आनी भोव करून गोंयच्या समाजाचें मनोरांजनाचें
साधन जकतें आजर्ल्लें? तें जाणा जावन घेवपाचो यत्न ह्या प्रकरणाांत जाला. ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ हाांचीय
थोडीभोव वळख हाांगा जदल्या. जतयात्र म्हणल्यार जकतें, जकतें न्हय, हाांचोय सोद घेतला.
जतयात्र हो एक स्वतांत्र नाट्यप्रकार. ताचें स्वरूप मळ
त ाांत आजर्ल्लें तर्ेंच उरलाां हहय? बदल्लाां जाल्यार
खयां च्या आगां ानी बदल्लाां? आयज ताचें स्वरूप कर्ें आसा? जतयात्राचीं खार्ेलपणाां खयां चीं? ह्या, तर्ेंच
जवर्या सांबांदीत हेर प्रस्नाांच्यो जापो सोदपाचो यत्न ह्या प्रकरणाांत जाला. जतयात्राची सांकल्पना आनी उत्पत्ती
हाांचे जवर्ीं बरप जालाां. वेगवेगळ्या जाणकाराांनी के ल्ल्यो जतयात्राच्यो हयाख्या जदतना जतयात्र हो नाट्यप्रकार
कसो तें सागां पाचो यत्न के ला. जतयात्राचे घटक खयां चे आनी ताच
ां े जवर्ींची म्हायती ह्या प्रकरणातां आयल्या.
‘कातां ार’ हो जतयात्राचो म्हत्वाचो घटक. ह्या घटकाचेर खोलायेन स्पश्टीकरण जदला.ां जतयात्राचे सरत वाती सावन
ताततांू वेगवेगळे जवर्य आयले. समाजीक, धमीक, राजकी, भरत ग्याच
ां े आनी हेर प्रकारचे जतयात्र कोंकणी माचयेर
आयले. ह्या वेगवेगळ्या प्रकाराच्ां या जतयात्राां जवर्ीं ह्या प्रकरणातां भासाभास जाल्या. ताच
ां े मदलो फरक स्पश्ट
करपाचो यत्न के ला. जतयात्राच्या वेगवेगळ्या प्रकाराांचें देखीं सयत स्पश्टीकरण ह्या प्रकरणाांत के लाां.
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जतयात्राच्या जल्मा सावन ते गोंय सटत के मेरेन जतयात्राच्या इजतहासाांत जायते चडउतार आयले. गोंय
सटत के पयलीं मख
े पणान मबांत य आनी गोंयाां जतयात्र जाताले. गोंयाांत, पतत शगत जे राजवट आजर्ल्ल्यान जतयात्राक
त ल
काांय बांधनाां लागू जातालीं. जतयाजत्रस्ताांक जाय तर्ें मेकळेपण नाजर्ल्लें. हण्डजबलाां (जायराती) लेगीत एके वटेन
कोंकणींत जाल्यार दसत रे वटेन पतत शगत जे ींत छापचीं पडटालीं. जतयात्र ‘सन्सर’ करून घेवचो पडटालो. गोंय सटत के
उपरातां हें जचत्र बदल्लें. गोंय सटत के उपरातां च्या ह्या बदलत्या काळाचो थाव फतडल्या प्रकरणातां घेतला.
‘जतयात्राचे जडणघडणींत हयक्ती, सस्ां था आनी जफल्म: एक समाजीक जनयाळ’ ह्या जतसऱ्या प्रकरणातां
हयक्तींनी, सस्ां थानां ी आनी जफल्मानां ी जतयात्राचे जडणघडणींत कर्े तरे न कायश के लाां हें सोदनू तपासपाचो वावर
जाला. वेंचीक जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्र मळार जदल्ल्या योगदानाचो हागां ा जनयाळ घेतला. सजां क्षप्त रुपान इजतहास
माांडला. अर्ें करतना दादल्याांचें योगदान आनी बायलाांचें योगदान वेगळे तरे न माांडलाां. बायलाांनी आनी
दादल्याांनी बरजयल्ल्या जतयात्राांचेर अभ्यास करून ताांचेर तळ
त ात्मक जवचार माांडल्यात.
गाांवजगरो जतयात्र, सतीतां लो जतयात्र, वेवसायीक जतयात्र अर्े जतयात्राचे वाांटे करूां येतात. दर प्रकारच्या
जतयात्राांचीं खार्ेलपणाां पळोवांक मेळटात. गाांवजगरो जतयात्र हो नवीन जतयाजत्रस्त घडोवपाचो पयलो पाांवडो,
जाल्यार कला अकादमीची जतयात्र सतश जतयाजत्रस्ताांक नवी जदर्ा दाखोवपी दसत रो पाांवडो. वेवसायीक जतयात्र
हो जतयात्र जजवो दवरपाक वावरत पी एक म्हत्वाचो जतसरो पाांवडो. गोवा कला अकादमी, जतयात्र अकादमी, गोवा
कोंकणी अकादमी ह्या सारक्या सांस्थाांनी जतयात्राचे जडणघडणींत कर्े तरे न योगदान जदलाां ताचो थाव घेवपाचो
यत्न ह्या प्रकरणाांत जाला.
कोंकणी जतयाजत्रस्त हो फकत जतयात्रा परत तो मयाशदीत रावक
ांू ना. तो जफल्मानां ी गेला. जफल्माां कडल्यान
स्फूतश घेवन जतयात्र माचयेर नवेपण हाडपाचो ताणें यत्न के ला. कोंकणी जतयाजत्रस्तानां ी जफल्मानां ी के ल्लो वावर
आनी जफल्माांच्या अणभवाक
ां लागनू ताणां ी जतयात्र माचयेर के ल्ल्या योगदानाचो जनयाळ हागां ा घेतला. जफल्मानां ी
योगदान जदल्ल्या जतयाजत्रस्ताचां ो अभ्यासपणू श सोद करून ताांणी कोंकणी जतयात्रमाचयेक के ल्ल्या वावराचो सोद
घेतला.

15

‘समाजजचत्रणाचे नदरे न कोंकणी जतयात्राांतले मख
त ेल प्रवाह आनी काांताराांतल्यान समाजदर्शन’ ह्या
चवथ्या प्रकरणाांत गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांतले वेगवेगळे प्रवाह माांडल्यात. हे प्रवाह सोदतना इजतहासीक
नदर दवरून वेगवेगळ्या घडणक
त ाांच्या आदारान काळाची जवभागणी के ल्या. गोंयाांत सटत का मेळ्ळे उपराांत
जतयाजत्रस्ताांक मेकळे पण मेळ्ळें . सन्सरर्ीप राती जभतर ना जाली. हुकूमर्ाय वचनू लोकर्ाय आयली. वेंचणक
त ो
जाल्यो. गावां ानां ी जावपी जतयात्राक
ां खबू च मेकळे पण मेळ्ळें . गोंय सटत के उपरातां कायां वसाांनी जतयात्राक नवी
जदर्ा मेळपाक लागली. 8 मे 1974 ह्या जदसा सावन गोंय सरकारचे गोवा कला अकादमीन राज्य पावां ड्याचेर
पयली जतयात्र सतश सरू
त के ली. फाटलीं जकतलींर्ींच वसाां ही सतश चालू आसा. हे सतीक लागनू जतयात्र मळार
बदल जाले. गोंय सटत के उपरातां च्या काळार सावन ते कला अकादमी जतयात्र सतश सरू
त जायमेरेन जतयात्राच्या
मळार जे प्रवाह आयले ते प्रकरणाच्या पयल्या भागाांत माांडल्यात. ‘गोंय सटत के उपराांतचो सरत वातीचो काळ
(1961-1974)’ ह्या माथाळ्या खाला हो अभ्यास माांडला.
‘गोंय सटत के उपराांतचो मदलो काळ (1974-1992)’ ह्या दसत ऱ्या भागाांत गोवा कला अकादमी जतयात्र
सतीचे सरत वाती सावन ते ‘जतयात्राचे र्बां री’ मेरेनचोकाळ घेतला. जतयात्राक 17 एप्रील 1992 ह्या जदसा र्बां र
वसाां पणू श जालीं. कला अकादमी जतयात्र सती सावन ते‘जतयात्राचे र्बां री’ मेरेन जे नवे प्रवाह जतयात्र माचयेर
आयले ताांचो सोद ह्या भागाांत घेतला. गोंयच्या समाजाांत ह्या वेळार चळवळी जाल्यो. आदां ोलनाां जालीं.
समाजाांत ह्या काळार जाल्ल्या बदलाांचो थाव घेतना जतयात्र माचयेर आजयल्ल्या प्रवाहाांचो सोद घेवपाचो वावर
हाांगा जाला.
गोंय सरकाराचे कला अकादमीन आनी गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्राची र्बां री मनयली. 17
एप्रील 1992 ते नोहहेंबर 2015 मेरेन जतयात्रातां जायते बदल जाले. ताच
ां ो पररणाम समाजाचेर जालो. जतयात्रातां
ह्या काळार नवे प्रवाह आयले. ‘जतयात्र’ आनी ‘खेळजतयात्र’ कोंकणी रांगमाचयेर नहया नेटान अवतरपाक
लागले. ह्या काळार जतयात्राचें जकतें जालें? खेळजतयात्राचें जकतें जालें? ह्या आनी हेर सबां दां ीत प्रस्नाच्ां यो जापो
सोदपाचो यत्न ह्या भागाांत जाला. ‘गोंय सटत के उपराांतचो आताांचो काळ (1992-2015)’ ह्या माथाळ्या खाला
सांबांदीत सांर्ोधनात्मक वावर ह्या भागाांत माांडला.
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वयर उल्लेखीत जतनयू काळाांचे जवर्याचे नदरे न तर्ेंच सादरीकरणाचे नदरे न जे जे बदल जतयात्र
माचयेर जायत गेले ताांचो सोद घेवपाचो वावर हाांगा जाला. गोंयाांत जाल्ल्यो वेंचणक
त ो, ओजपजनयन पोल,
राजभास चळवळ ह्या आनी हेर म्हत्वाच्या गोंयाांतल्या घडणक
त ाांचो जतयात्राांनी कसो उल्लेख जाला तर्ेंच
जतयात्राांतल्यान गोंयच्या समाजाचें त्या त्या काळार कर्ें जचत्रण जालाां हाांचो सोद घेवपाची गरज आसा.
‘कातां ार’ हो जतयात्राचो एक म्हत्वाचो घटक. जतयात्राचे वेगवेगळे प्रवाह माडां टना कातां ारातां ल्यान
जाल्लें समाजाचें जचत्रण अभ्यासपाचो यत्न ह्या प्रकरणातां के ल्लो आसा. सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो आनी हेर
कातां ाराच्ां या प्रकारातां ल्यान गोंय सटत के उपरातां कर्े तरे न समाजाचें जचत्रण जालें ताचो सोद घेवपाचो वावर ह्या
भागातां जाला. कातां ारानां ी वेगवेगळे जवर्य हाताळ्ळे. वेगवेगळे प्रवाह हाडले. चड करून ‘जत्रवो’ हो कातां ाराच
ां ो
प्रकार समाजाांतलें राजकी वातावरण जचतारपाक प्रामख्त यान माचयेर येवपाक लागलो. काांताराांनीय
वेगवेगळे प्रयोग जावपाक लागले. हाांचोय सोद घेवपाचो हाांगा यत्न के ला. काांताराांतल्यान जाल्ल्या गोंयच्या
समाजजचत्रणाचो सोद घेवपाचो यत्न ह्या प्रकरणाांत जाला.
गोंय सटत के उपराांत प्राजतजनधीक जतयात्र घेवन ताांचो पाांचहया आनी सहया प्रकरणाांत अभ्यास के ला.
‘प्राजतजनधीक जतयात्राांचो समाजजचत्रणाचे नदरे न जचजकत्सक अभ्यास’ ह्या प्रकरणाांत ‘कथानक’, ‘काांत’,
‘भासर्ैली’ आनी ‘पात्रजचत्रण’ ह्या चार घटकाांच्या आधाराचेर प्राजतजनधीक जतयात्राांची जचजकत्सा के ल्या.
बदलत्या काळाप्रमाण समाजाांत जाल्ले बदल जतयात्राांनी कर्ें तरे न माांडल्याांत हाांचो सोद घेवपाचो यत्न के ला.
जतयात्राांतलें कथानक, तातांतू ले जवर्य कर्े बदलत गेल्यात हाांचो अभ्यास जाला.
जतयात्रानां ी ‘कातां ’ हे गरजेचें. मेजक्याच उतरानां ी खबू जकतें साांगपाची ताक
ां ‘कातां ’ हाच
ां े जभतर आसता.
तो गावपाचो आसता. प्राजतजनधीक जतयात्रातां ल्या काांतानां ी समाजाचें जचत्रण कर्ें तरे न जालाां हाचो अभ्यास ह्या
प्रकरणातां जाला. जर्ें जहदां ी जफल्मानां ी एका तेंपार ‘रॉमेंटीक’ जगताक
ां एक खेरीत मोल आजर्ल्लें, तर्ेच तरे न
कातां ाक
ां ू य जतयात्रानां ी एका तेंपार खेरीत म्हत्व आजर्ल्लें. कायां कातां तर लोकाच्ां या तोंडार खबू काळ घोळटाले.
काांतानी समाजाचेर के ल्लो प्रभाव ह्या प्रकरणाांत अभ्यासला.
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कोंकणी जतयात्राांत खास भासर्ैलेचो उपेग के ल्लो जदश्टी पडटा. जतयात्राांनी आजयल्ले भासर्ैलेचो
अभ्यास ह्या सोदवावराांत जाला. उतरावळ, वाक्प्रचार आनी म्हणी हाांचो उपेग जतयात्राांनी कर्े तरे न के ला
हाचोय सोद हाांगा घेतला. पात्रजचत्रण होवयू एक जतयात्राचो घटक. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी जाल्लें पात्रजचत्रण
अभ्यासपाचो वावर ह्या प्रकरणाांत जाला. कथानक, काांत, भासर्ैली आनी पात्रजचत्रण ह्या चार घटकाांच्या
आदारान वेंचीक जतयात्राचां ी ह्या प्रकरणातां जचजकत्सा के ल्या. ‘प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी पडजबबां ीत जाल्लो
गोंयचो समाज’ ह्या प्रकरणातां वेंजचल्ल्या प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण कर्े तरे न जालाां
ताचो सोद घेवपाचो वावर के ला. ‘गोंय आनी गोंयकारपण’, ‘बायलप्रजतमा’, ‘मल्त या’ां आनी ‘चालीररती’ ह्या
चार मख
े मदत द्् ाचां े कसवटीचेर जतयात्राच
त ल
ां ी जचजकत्सा के ल्या. प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी ‘गोंय आनी गोंयकारपणा
जवर्ीं’ जवचार मेळटात. गोंयकाराांचो स्वाजभमान जागोवपी जचत्रण पळोवक
ां मेळटा. गोंयकाराांक जागोवपी
घडणक
त ों मेळटात हाांचो जवचार ‘गोंय आनी गोंयकारपण’ ह्या भागाांत जाला. ताांचे जवर्ीच्यो बऱ्योवायट
प्रजतजक्रया ह्या प्रकरणाांत आसपावल्यात. ‘बायलप्रजतमा’ ह्या भागाांत बायलेची जतयात्राांनी उबी के ल्ली प्रजतमा
अभ्यासल्या. गोंय सटत के उपरातां च्या जतयात्राांनी बायलेचीं वेगवेगळीं रुपाां पळोवक
ां मेळटात. वेंचीक जतयात्राांनी
जचताररल्ली बायल आनी जतच्या बऱ्यावायट रुपाांचो थाव घेवपाचो यत्न हाांगा जाला. समाजाांत मल्त याां गरजेचीं.
बरीं मल्त याां जजयेवपी समाज बरो. मनर्ाक बरे तरे न जजयेवक
ां मल्त याां मदत करतात. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी मल्त याां
जदश्टी पडटात. समाजाचें हीत साांबाळपाक तीं मदत करतात. जतयात्राांनी आजयल्ल्या मल्त याांचो सोद ह्या प्रकरणाांत
घेतला. गोंयच्या समाजाांत वेगवेगळ्यो चालीररती आसात. आचार आसात. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी
आजयल्ल्या वेगवेगळ्या चालींररतींचो सोद घेवपाचो यत्न जाला. गोंय सटत के उपरातां च्या वेंचीक कोंकणी
जतयात्रानां ी आजयल्ल्या चालींरीतींच्या दर्शनाचो सोद घेवपाचो वावर करपाक हागां ा वाव आसा.
‘समारोप आनी जनश्कर्श’ ह्या सातहया आनी जनमाण्या प्रकरणातां सोदवावराचो समारोप माांडला. परत ाय
सोदवावराच्या आदारान काजडल्लो जनश्कर्श ताततांू आसपावला. कोंकणी जतयात्रान मनोरांजना वागां डा समाज
जागृताय के ली हें सत्य जचजकत्सक नदरे न तपासप गरजेचें. तें तपासपाचो हाांगा यत्न जाला. ‘जतयात्राांत जदसपी
गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ ह्या जवर्याचेर आदारान प्रस्ततू सोदवावराांत जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें
जचत्रण जचजकत्सक नदरे न अभ्यासनू जनश्कर्श माांडल्यात.
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1.4. सोदवावराची पद्दि
कोंकणी प्रबांध रुपान के ल्ल्या सोदवावराच्या मळार आयज मेरेन जतयात्राच्या मळार कोंकणींतल्यान
कोणेंच सोदवावर करूांक नाजर्ल्ल्यान हो पयलोच सोदवावर प्रबांध रुपाांत आकाराक येता. ही गजाल मतींत
दवरल्यार ह्या सोद वावराचे पद्दती सबां दां ातां कायां मयाशदाय आसांू येतात. जतयात्र मळा वयलें जचजकत्सक आनी
जसध्दातां ीक भासाभास करपी साजहत्य कोंकणींत खबत चू उणें आजर्ल्ल्यान इग्ां लीर् आनी मराठी भार्ातां ल्या
साजहत्याचो सदां भश घेवचो पडला. प्रस्ततू सोदवावर, हो सोदवावरा सबां दां ींच्या अभ्यास पद्दतींक आनी
जसध्दाांताांक धरून करपाचो यत्न के ला.
जवद्ाजपठाच्या अभ्यासक्रमाक धरून सोद वावराच्यो पद्दती आनी सोदवावरा सांबांदींचे जसद्ाांत ह्या
जवर्याांची पररक्षा सोदवावराक धरून जदल्ल्यान ताचो प्रत्यक्ष उपेग सोदवावराच्या कामाक जाला.
गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांत गोंयचो समाज कर्े तरे न प्रजतजबांबीत जाला ताचेर हो सोदवावर लक्ष
कें द्रीत करता. ह्या काळा वयल्या वेंचीक जतयात्राांचो आनी जतयाजत्रस्ताांचो अभ्यास तातांतू आसपावला.
कोंकणी जतयात्राचो अभ्यास करतना ‘प्रस्नावळ’ तयार के ली. वेगवेगळ्या जतयाजत्रस्ताक
ां डल्यान तर्ेंच
जतयात्राच्या सांबांजदताां कडल्यान म्हायती पांजत ायली. जतयात्र बरोवपी, जदग्दर्शक, प्रेक्षक, पड्डेकार, माटवकार,
सांगीतकार, काांतोररस्त हाांचे कडल्यान प्रस्नावळीचेर आदारीत मळ
ू म्हायती एकठायली. गोंयातां ल्या आनी गोंया
भायल्या काांय जाणकार जतयाजत्रस्ताां कडेन प्रत्यक्ष वचनू जवर्या सांबांदीत भासाभास करून गरजेची म्हायती
पजांत ायली.
जतयाजत्रस्ताच्ां या जतयात्राचां ीं हातबरपाां मेळप कठीण. तरीय कायां वेंचीक जतयात्राच
ां ीं हातबरपाां एकठावन
ताच
ां ो ह्या सोदवावरा खातीर उपेग के ला. जतयात्र आनी कातां ाराच्ां यो जसडी, जव जस डी, ग्रामाफोन ररकॉडश हाच
ां ोय
उपेग के ला. हण्डजबलाां, पेपरा वयल्यो जायराती हाांचोय गरज थांय उपेग के ला. जतयात्राांचो जनयाळ घेवपाक हाांचो
बरोच आदार जाला.
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गोंय सटत के उपराांत मबांत यचे जतयाजत्रस्त गोंयाांत जतयात्र दाखयताले. ह्या वेंचीक जतयाजत्रस्ताांची प्रत्यक्ष
भेट घेवन म्हायती पांजत ायल्या. प्रस्ततू सोदवावराांत हेर भार्ाांतल्या सांदभाशचो उपेग करतना काांय कडेन ते
कोंकणींत अणकारीत करून वापरचे पडल्यात. कोंकणीचे सोयी खातीर आनी गरज म्हणनू तर्ें करचें पडला.
गल
त ाब, गोअन ररहय,ू उजवाड, हराल्ड, नवजहदां टायम्स् हे सारक्या जदसाळ्याां - नेमाळ्याांनी आजयल्ले लेख,
प्रपत्राां ह्या सोदवावराक गरजेचीं थारल्यातां .
गोंय सरकारच्या कृ ष्ट्णदास र्ामा सण्रल लायिरी, जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा वाचपघर, गोंय
जवद्ाजपठाचें वाचपघर, थॉमस जस्टफन्स कोंकणी कें द्र वाचपघर, एम. ई. एस महाजवद्ालय वाचपघर,गोंयकाराच
ां ें
दायज वाचपघर ह्या आनी हेर वाचपघरानां ी जतयात्रा सांबदां ीत बरपावळ मेजळल्ल्यान ह्या सोदवावराक आदार
जाला.
प्रस्ततू प्रकल्प करतना मळ
त ावे सांदभश ग्रांथ, दय्त यम ग्रांथ, मल
त ाखती, कात्रणा,ां प्रस्नावळी, जतयाजत्रस्ताचीं
मताां, प्रेक्षकाांची मताां, इलक्रॉनीक आनी जप्रांट जमजडयाांतल्यो प्रजतजक्रया, सजमक्षकाांचीं मताां हाांचोय उपेग करचो
पडला.
जतयात्राचे बाांदावळीक हातभार लावपी कला अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी, जतयात्र अकादमी,
कलामोगी-काांदोळी, वदां ना प्रॉडक्र्न बोरी हे सारक्या सांस्थाांच्या जाळवणदाराांकडल्यान म्हत्वाची म्हायती
एकठावन ताांचो ह्या सोदवावराक आदार जाला. प्रस्ततू सोदवावर गोंयाांत जाल्ल्या जतयात्रा परत तो मयाशदीत
आसलो तरीय गरज थांय गोंया भायल्या जतयात्राांचोय थोडे जभतर उल्लेख के ल्लो आसा. गोंयाांतल्या कोंकणी
जतयात्रातां गोंयचो समाज कर्े तरे न जचतारला हाचो सोद घेतना कायां मयाशदाक
ां फतडो करचो पडला. जतयात्र हो
प्रकार गोंयातां चू चड वाडला, देखनू गोंयच्या समाजाचें जचत्रण ताततांू येवप सभावीक आसा. हेच नदरे न ह्या
सोदवावराक वेगळें म्हत्व प्राप्त जाला.ां
कोंकणी जतयात्राचेर कोंकणी भार्ेंत के ल्लो हो पयलोच प्रबधां आजर्ल्ल्यान ताचें म्हत्व पारखनू आनी
फावो ती जाणजवकाय दवरून हो वावर पणू तश ायेक हहरपाचो यत्न के ला.
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1.5 तियात्र आनी गोंयचो समाज
समाजाांत जें जकतें घडटा तें जतयात्राांत जदश्टी पडटा. जतयात्र करपी जतयाजत्रस्त हे समाजाांतलेच आसतात.
समाजाांतले जवर्य वेंचतात आनी नाट्यरुपान माचयेर माांडटात. जतयात्राचें आनी समाजाचें अर्ें नातें आसलें
तरीय जतयात्रातां गोंयच्या समाजाचें जचत्रण प्रामख्त यान के ला.ां जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाच
ां े नातें सोदपाक
समाज, गोंय, गोंयचो समाज अर्ा वेगवेगळ्या सक
ां ल्पनाां जवर्ीं भासाभास करप गरजेचें थारतलें.
1.5.1 समाज
आपल्या मना प्रमाण तरीय जवजर्श्ट फास्कें त रावन जवजर्श्ट पद्दतीन सगल्याांक मानता तसलें जजवन
जगपी समदत ाय म्हणल्यार समाज. समाज ही एक वेवस्था. मनीस हो ताचो कें द्रजबांद.ू एक म्हत्वाचो घटक. जल्मा
सावन मरणा मेरेन समदत ायाांत वावरत तना ताका ररतीररवाज लागतात. सांस्कृ ताय लागता. सैमीक आनी
मानवजनमीत घडणक
त ाांचो ताचेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपान पररणाम जाता. ताची दर घडणक
ू दसत ऱ्याांचेर
आदारून आसता. आपल्या सभावाांक, इश्टाांक, आवडींजनवडींक ताका काांय फावटीं बांधन घालचें पडटा.
देखनू काांय गजालींचें तो अनतकरण करता जाल्यार काांय गजालींचो जनर्ेध करता.
प्रस्थापीत जवचार आनी नवे जवचार हाांचें जदवप घेवप समाजाांत जायत आसता. काळा प्रमाण जवचाराांत
बदल जातात. देर्, प्रदेर्, वाठार, गाांव, घर, धमश, जात, समाज, भास, चालीररती, स्वाजभमान, धांदो-वेवसाय,
हाांचो प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रुपान समाजाचेर पररणाम जायत आसता.
सामान्यपणान जवजर्श्ट मनर्ाांच्या पगां डाक समाज अर्ें म्हणलें जाल्यार तरीय समाजर्ास्त्र ‘समाज’
ह्या उतराची हयाख्या खार्ेले तरे न करता. ‘The term society refers not to a group of people but
to the complex pattern of the norms of interaction that arise among them. People are
valuable only as agencies of social relationship. They are ‘things’. A society is
intangible; It is a process rather than a thing, motion rather than structure. The important
aspect of society is the system of relationship, the pattern of norms of interaction by
which the members of the society maintain themselves.’13
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मनर्ाांमनर्ाां मदल्या नात्याांक, तर्ेंच जवचार, भावनाां, तत्वाां हयक्त करपी भार्ेक, जजजवताांतल्या
चालीरींतींक समाजाांत खार्ेलें म्हत्व आसता. समाज ही सांकल्पना स्पश्ट करताना वेगवेगळ्या जाणकाराांनी
वेगवेगळ्यो हयाख्या जदल्यात त्यो अश्यो:
जगन्सबगश हाांच्या मतान: ‘A society is a collection of individuals united by certain
relations or modes of behavior which mask them off from others who do not enter into,
these relations or who differ from them in behaviour.’
लेजपयर हाच्ां या मतान: ‘The term society refers not to a group of people but to the
complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them.’
जॉन एफ. क्ययत र हाांच्या मतान: ‘A society may be defined as a group of people who
have lived long enough to become organised and to consider themselves and to be
considered as a unit more or less distinct from other human units.’
मकआयवर आनी पेज हाांच्या मतान: ‘Society is a system of usages and procedures,
authority and mutual aid of many groupings and divisions of controls of human behavior
and of liberties.’
जगडां ीग्स हाणें समाजाक ‘यजत नयन’ मानलें. ताांच्या मतान: ‘Society is the union itself, the
organisation the sum of formal relations in which associating individuals are bound
together.’
कतली (Cooley) हाणां ी समाजातां ल्या घटकाच
ां ो एकमेकाचेर कसो पररणाम जाता तें सागां तना म्हणला:
‘Society is a complex form of processes, each of which is living and growing by
interaction with the others, the whole being so unified that what takes place in past
affects all the rest.’
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जज जड एच कोल हाांणी ‘समाज’ ह्या उतराची हयाख्या के ली ती अर्ीीः Society is too complex
of organized associations and institutions within the community.
वयल्या हयाख्याां वयल्यान समाज हे सांकल्पने जवर्ीं वेगवेगळ्यो गजाली स्पश्ट जातात. मनीस आनी
समाज हाांचें नातें पारांपारीक आसा. मनर्ाक समाजा कडल्यान वेगळो करूांक नज.ां तर्ेंच समाजाक मनर्ा
कडल्यान वेगळो करूांक जमना. मनीस हो ‘हयक्ती’ म्हणनू वेगळो आसत. पणू ‘समाज’ हे सक
ां ल्पने जभतर तो
बाजां दल्लो उरता. वेगवेगळ्या हयक्तींक वेगळावन समाजाची सक
ां ल्पना करप जर्ी कठीण तर्ेंच समाजाच्या
जदवपाघेवपा बदला कोणेय हयक्तीचें हयजक्तत्व घडप कठीण. एक स्वतत्रां हयक्ती म्हणनू न्हय पणू समाजाचो एक
घटक म्हणनू मनीस वावरत आसता. एक स्वतत्रां हयक्ती म्हणनू मनीस जरीय जजयेता तरीय ताका समाजीक
नदरे न काांय बांधनाां पाळचीं पडटात. तातांतू ल्यानचू ‘समाजीक हीत’ ही सांकल्पना फतडें येता. हयक्ती आनी समाज
हाांचे जडणघडणींतल्यान समाजाांतल्यो बरे -वायट, योग्य-अयोग्य ह्यो सांकल्पना फतडें येतात. समाज ही एक
प्रजक्रया. तातांतू बदल घडत आसतात.
समाज हो फकत ‘मनर्ाांचो पांगड’ वा ‘जमो’ न्हय. हयक्तींहयक्ती मदल्या नात्याक, तातांतू ल्या
गणत धमाांक समाजाांत म्हत्व आसता. वेगवेगळ्या हयक्तीं मदें अजस्तत्वाांत आसपी नात्याांक समाजाांत म्हत्व
आसता. ‘It is not a group of people, it is a system of relationship that exists between the
individuals of the group’ अर्ें रायट म्हणटात.
‘समाज म्हणल्यार बाह्य जगता पसनू स्वताक जाच्या आदारान वेगळो करपाक जाता असो सामहत ीक
उद्देर्, सामहत ीक भ-ू भाग, सामहत ीक जजवनपद्दत आनी सामहत ीक आजत्मयताय आनी भावनेंतल्यान सहभागी
जावपी हयक्तींचो हहडातां हहड जचरकालीन आसपी समहू .’14 अर्ी जे एफ जगलानी हाणां ी समाज हे सक
ां ल्पनेची
हयाख्या के ल्या.
ताणां ी के ल्ले हयाख्येंत समाजाच्या जवस्तृत आगां ाची जाण येता. धमश, जात, भास, भेस, चालीररती
धांदो-हयवसाय ह्या आनी समाजाांतल्या हेर गजालींक समाजाांत खबू वाव आसता. वयल्या हयाख्याांतल्यान
समाज हे सांकल्पनेची वळख घडटा.
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समाज म्हणल्यार मनर्ाांक एकठाांय बाांदनू दवरपी सांघटण. जवचार, भावना, तत्वाां जदवपाघेवपाची ती
एक प्रजक्रया. वेगवेगळ्या मनर्ाांक एकठाांय हाडपी समदत ाय म्हणल्यार समाज अर्ें म्हजें मत.
1.5.2. गोंय
गोंय हें भारत देर्ाांतलें एक माणकतलें राज्य. भारताचे आदले प्रधानमत्रां ी पांडीत जवाहरलाल नेहरू हाांणी
ताका ‘A pimple on the face of India’15 अर्ें म्हजणल्लें. गोंयाक सटत का मेळचे पयलीं गोंयाजवर्ीं हुस्को
परगटावपी ही उतराां ताणीं म्हजणल्लीं. ताततांू ल्यान कळत-नकळत गोंयच्या म्हत्वाची सल
त सू मेळटाली. गोंय
म्हळ्यार ‘नदां नवन’, ‘उदेंतेचें रोम’, ‘जमनी काश्मीर’ अश्या उतरानां ी जायत्यानां ी ताची तस्त त तोखणाय के ल्ली
आसा. “गोंयची मतत ी ल्हान आसली तरी जकती म्हान आसा”, अर्ेंय गोंया जवर्ीं आयकांू क मेळटा. गोंयच्या
धवत ाां-पतत ाांनी गोंयचें नाांव हहड के लाां. सांवसाराच्या वेगवेगळ्या कोनर्ाांनी गोंयचें नाांव पावयलाां. गोंयकार,
वेगवेगळ्या देर्ाांनी वचनू थांय कोंकणी भासयू पावल्या. इज्रायल देर्ाांतल्या एका सांग्रहाांलयाांत समत ार 120
भार्ाांनी जेजू जक्रस्ताचें ‘आमच्या बापा’ हें मागणें आसा. कोंकणी भार्ेंत हें मागणें थांय बरजयल्लें आसा. गोंयान
सांवसाराक सांगीतकार, राजकारणी, जर्क्षणतज्ञ जदल्यात. गोंयाांत सेंट झेजवयराची कूड आसा. गोंयचो पतू पाद्री
जझत े वाज श्रीलांकेक वचनू साांत जाला. 2014 वसाश ताका साांत जझत े वाज म्हणनू पाचारला.
‘गोमतां क, गोवापरत ी, गोपकपट्टण, गौबा अर्ीं गोंया सांबांदीत नाांवाां प्राचीन इजतहासाांत मेळटात.’16
पतत शगत जे गोंयाां येवचे पयलीं गोंयचेर मौयश, भोज, चालक्त य, कदबां हाांणी राजवट चलयली. पतत शतगजे ाांनी 1510 वसाश
गोंय जजखलें. पयलीं पोरण्या काजबजादींचेर आनी उपराांत नहया काजबजादींचेर आक्रमण करीत आयज जें गोंय
आसा तें ताच्ां या र्ेकातळा आयलें. पतत शगत जे ा काळार गोंयातां माडां ो, दल्त पदा,ां जागोर, खेळ हे आनी हेर प्रकार
जाताले. आयजयू हे प्रकार उण्याअदीक प्रमाणातां पळोवक
ां मेळटात. पतत शगत जे जमस्तीसानां ी पतत शगत जे जतयात्र गोंयातां
करपाक हातभार लायलो. हे एकांदरीत फाटभयांत ेर गोंयातां कोंकणी जतयात्र जल्माक आयलो.
गोंयचेर वेगवेगळ्या राजकत्याांनी राजवट चलयली ताचो प्रभाव गोंयच्या समाजजजवनाचेर जालो.
पतत शगत जे राजवटीचो पररणाम गोंयच्या समाजाचेर जावन ताचें जचत्रण जतयात्रा सारक्या कलाप्रकाराांनी जाल्लें
पळोवक
ां मेळटा.
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गोंयाांत मख
े पणान जहदां ,ू जक्रस्ताांव आनी मसत लमान ह्या तीन समाजाांचो लोक रावता. 1960 चे
त ल
जनगणनेनतसार गोंयाांत जहदां ू 59.92 टक्के , जक्रस्ताांव 38.07 टक्के , मसत लमान 1.95 टक्के जाल्यार हेर 0.06
टक्के आसले.’17 ‘2011 चे जनगणनेनतसार गोंयाांत जहदां ू 66.08 %, जक्रस्ताांव 25.10% जाल्यार मसत लमान
8.33% आसात.’18
1864चे जनगणने नसत ार ही पररजस्थती उरफाटी आजर्ल्ली. जहदां ू 33.4 टक्के , जक्रस्तावां 66.2 टक्के
जाल्यार मस्त लीम 0.4 टक्के आजर्ल्ले. समत ार देडर्ें वसाांनी गोंयातां ल्या जक्रस्तावां ाच
ां े प्रजतर्ेंचो जागो जहदां नू ी
घेतला जाल्यार जहदां ू प्रजतर्ेंचो जागो जक्रस्तावां ानां ी घेतला. जर्क्षणा जनमतान नोकरे जनमतान, जायते गोंयकार
आनी चड करून जक्रस्ती समाजातां ले लोक लडां न आनी आखाती देर्ाांनी वतना जदसतात. एकतजणसाहया
र्ेंकड्याचे सरत वाती सावन आनी भोव करून फाटल्या धा-पांदरा वसाांनी हो आक
ां डो भोवच वाडला. गोंयकार
गोंया भायर वचांक
ू लागल्यात. आनी गोंया भायले गोंयाां येवक
ां लागल्यात. ह्या स्थलाांतरणाचे जावपी बरे -वायट
पररणाम जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांनी माांडल्यात.
1.5.3 गोंयचो समाज
भारताांत पयली जमात आयली ती नेजग्रटो19 जाल्यार गोंयाांत पयली जमात आयली ती प्रोटोऑस्रेलॉयड20 ह्या वर्
ां कतळाांतली. मडांत ारी, कूर्, समत रे ी ह्या आनी हेर वर्
ां कतळाांतल्या लोकाांचो सांदभश गोंयच्या
वसणक
ू काराां मदें मेळटा. कतणबी आनी गावडा जमात हे सरत वातीच्या काळावेले गोंयाांतले पयले वसाहतकार.
गोंयाांत साश्टी वाठाराांत कतणबी समाज चड प्रमाणाांत मेळटात जाल्यार गावडा समाज जतसवाडी वाठाराांत चड
प्रमाणातां मेळटात, अर्ी नोंद मेळटा. कतणबी हो समाज आयजयू गोंयातां जजयेता. पजत वशल्ल्या काळा सावन गोंयातां
र्ेताभां ाटाां कसोवन गोंयची राखण करपी ह्या समाजाचें जचत्रण जायत्या जतयात्रानां ी आजयल्लें आसा. पाय
जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें ‘कतणबी जाकी’ ह्या जतयात्रातां कतणबी समाजाचें जचत्रण के ल्लें
आसा.
पतत शगत जे गोंयाां येवचे पयलीं गोंयचो समाज आगळोवेगळोच आजर्ल्लो. ‘गाांवकारी पद्दत चलताली.’
‘रासवळ’ कतटतांब वेवस्था चलताली. राजा राजवट चलयताले तरीय ‘गाांव’ हे सांकल्पनेक म्हत्व आजर्ल्लें.
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गाांवाांतले लोक गाांवच्या लोकाांक पावता ताचे परस चड जपकयताले. येरादारी, तांत्रज्ञान हातांतू हहडलीर्ी प्रगती
जावक
ां नाजर्ल्ली. जमीन जवजर्श्ट लोकाांच्या वा गाांवच्या हाताांत आजर्ल्ली. जर्क्षणाांत फावो जततली प्रगती
जावक
ां नासली. चडर्ें साजहत्य धमीक बावट्या भोंवतणीं भोंवतालें. भरत गें जल्माक येतकच ताचे जातीवयल्यान
ताचो धांदो - वेवसाय, देवधमश ह्यो आनी हेर गजाली थारताल्यो. अर्े अवस्थेंत गोंयचो समाज वावरत तालो.
1510 वसाश अजदलर्ाह हाच
ां ी राजर्ाय वचनू पतत शगत जे सरकाराचें राज्य आयलें. ताच
ां े कारजकदीतां
समाज बदलाक एक नवी जदर्ा फावो जाली. पारांपारीक समाजवेवस्थेंतल्यान समाजीक नातें सचत ोवपी नवे
वेवस्थे कडेन गोंयचो समाज पावलो. गावां कारी पद्दत वचनू कम्यनत ीदाद आयलीं. गोंय पतत शगत जे सरकाराच्या हाता
खाला आजयल्ल्यान गोंयचे प्रजतजनधी पतत शगत जे सरकाराच्या दरबारातां पावले. कायदे बदल्ले. अथीक नदरे न,
समाजीक नदरे न, राजकी नदरे न जायते बदल समाजाांत जावक
ां लागले. अस्तांती सांस्कृ तायेच्या प्रभावाक लागनू
जातीवेवस्था आनी रासवळ कतटतांबवेवस्था हाांचेर पररणाम जालो. धमीक पद्दतीच्या जर्क्षणाचो जागो ‘सेक्यल
त र’
पद्दतीचे जर्क्षण घेवपाक लागलें. हे जर्क्षण पद्दतीन गोंयकाराांक सांवसारभर पावक
ांू मदत के ली. ‘Goans learnt
Portuguese, Latin, French and English which provided them with an access to the
modern western knowledge of arts and science. This was an innovation of a far reaching
consequence and enabled some Goan people to move shoulder to shoulder with their
European compatriots without experiencing inferiority complex.’ 21
जर्क्षणान गोंयकाराांक नवीं दाराां उक्तीं के लीं तरीय तीं जवजर्श्ट समाजा परत तींच मयाशदीत उरलीं. जमनी
जवकपाक नवे कायदे के ल्ल्यान ‘गावां ’, ‘समदत ाय’ (village community) हे सक
ां ल्पनेक मार बसलो. भाटकार
उत्पन्न जाले. आधनत ीक जवचारधारणेक लागनू आनी अस्ततां ी सस्ां कृ तायेक लागनू जाती वेवस्था फाटीं पडपाक
लागली. जक्रस्ती धमाांत जात माजननात देखनू जक्रस्तावां जाल्ल्याक
ां एकसमान वागोवचें मत तयार जालें. पणू हे
पजवत्र स्नान घेजतल्ले कायां जक्रस्तावां आपल्यो आदल्यो चालीररती पाळांूक लाजगल्ल्यान ताच
ां े मदें जातीचें
वेगळे पण कळत-नकळत चालचू उरलें.
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पतत शगत जे राजवटींत पतत शगत जे भार्ेक खबू चालना मेळ्ळी. एका काळार कोंकणी भार्ेंतल्यान मळ
त ावें
धमीक साजहत्य रचपी पतत शगत जे ाांनी कोंकणी भार्ेचेर बांदी घाली. जतका प्रर्ासनाांत मान जदलोच ना. पतत शगत जे भास
ही परकी भास आजर्ल्ल्यान काांय मेजके च लोक ती जर्कून जतचो आनी सरकारी येवजण्याांचो फायदो घेवक
ां
लागले. पतत शगत ेज जाणा जाल्ल्याांक सरकारी पाांवड्यार बरी वागणक
ू , बऱ्यो नोकऱ्यो मेळपाक लागल्यो. सामान्य
लोकाक
ां उांचेलें जर्क्षण पतत शगत ेजींत घेवक
ां कठीण जातालें. उांचेलें जर्क्षण घेवक
ां , नोकरी करूांक गोंयकार
गोंयाभायर मबांत य, पणत ,ें कराची सारक्या वाठारानां ी पावले. कायां जाण थयां च स्थायीक जाले. पणू ताच्ां या
काळजातां लो कोंकणी आनी जतयात्रा जवर्ींचो मोग जजवो उरलो. देखनत चू आदल्या काळार मबांत य, पणत ,ें कराची
वाठारातां जतयात्र सादर जाल्लें पळोवक
ां मेळटात.
समाजाांतल्या जवजर्श्ट घटकाांक आनी भोव करून जहदां क
ू पतत शगत ेज सरकारा
ांू उण्या दज्याशची वागणक
कडल्यान मेळपाक लागली. काांय जहदां ू ‘इजन्क्वजजर्न’ (Inquisition) आनी हेर कारणाांक लागनू गोंय सोडून
गोंयाभायर गेले. पारांपारीक आनी आधनत ीक अश्या दोन स्वरुपाांचो वेगळो असो गोंयचो समाज पतत शगत जे काळार
तयार जालो. पतत शगत जे राजवटींत गोंयच्या समाजाांत आधनत ीक क्राांती जाली तरीय प्रर्ासकी आनी हेर नदराांनी
ताचेर जाल्ले अत्याचार ताांकाां गोंय सटत के च्या मागाशर घेवन गेले.
19 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा गोंयाक पतत शगत जे ाां कडल्यान सटत का मेळ्ळी. गोंय सटत के उपराांत राजकी,
समाजीक आनी अथीक मळार जायते बदल जाले. भारतीय सांसदेंत गोंय, दमण,दीव हाांकाां सांघप्रदेर् म्हणनू
घोर्ीत करून ताचो भारतीय घटनेंत आसपाव करून घेतलो. गोंय भारताचो भाग जाल्ल्यान हुकूमर्ाय वचनू
लोकर्ाय आयली. कोमजत नदाद वचनू पच
ां ायत आयली. पच
ां ायत, नगरपाजलका आनी जवधानसभा हाच
ां े खातीर
वेंचणक
त ो जावन लोकप्रजतजनधी वेंचनू येवपाक लागले. भारत देर्ातां गोंयचो आसपाव जाल्ल्यान गोंयच्या
समाजाक भारतीय घटना लागू जाली. स्वतत्रां भारतातां ‘सक्यल
त र’ राज्य घडोवक
ां घटनेंत मान्यताय मेळ्ळी.
वेंचणक
त ाक
ां लागनू पक्ष अजस्तत्वातां आयले. डॉ. पडांत लीक गायतोंडे आनी डॉ. आतां ोजनओ कतलासो हाच
ां ी
गोंयाांतल्यान लोकसभेचे प्रजतजनधी म्हणनू 1962 वसाश नेमणक
ू जाली. सरकारी कामकाजा खातीर पतत शगत जे भार्े
बदला इग्ां लीर्ीचो वापर जावांक लागलो. गोंय हें भारत देर्ाचें वेगळें राज्य जावचें म्हणनू 28 जानेवारी 1962
ह्या जदसा अखील गोंय सवशपक्षीय अजधवेर्नाांत थाराव पास के लो. गोंयाक घटक राज्याचो दजो पांचवीस वसाां
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उपराांतचू फावो जालो. 30 मे 1987 ह्या जदसा भारत सरकारान गोंयाांक घटक राज्याचो दजो जदलो. ‘Legally
the state of Goa in the union of India may be considered to have come into existence at
8:45 am on May 30, 1987, with the swearing in of Dr. Gopal Singh as Governor and Mr.
Pratapsingh Rane as chief minister along with his cabinet colleagues.’22 ह्या जदसा सावन
दमण आनी दीव हे भाग गोंया कडल्यान वेगळे जाले. गोंय राज्य जालें.
गोंय सटत के पयलीं गोंयातां राजकी पक्ष नाजर्ल्ले. गोंय सटत के उपरातां जवधानसभे खातीर पयली वेंचणक
ू
जाली. इडां ीयन नर्नल कााँग्रेस हो पक्ष सोडलो जाल्यार वेंचणक
त े जनमतान नवे पक्ष गोंयातां जल्माक आयले.
यनत ायटेड गोवन्स, महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्ष, फ्ांट पोपल
त ार अर्े पक्ष वेंचणक
त े वेळार अजस्तत्वातां आयले.
गोंय सटत के उपराांत गोंयाांत जाल्ले पयले वेंचणक
त ें त महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षाक सोळा, यनत ायटेड
गोवन्स पक्षाक बारा जाल्यार इजण्डयन नर्नल कााँग्रेस आनी अपक्ष हाांकाां प्रत्येकीं एक जागो मेळ्ळो.
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षान सरकार स्थापन करून दयानांद बाांदोडकार हाांकाां गोंयचे पयले मख
त ेलमत्रां ी के ले.
मराठी ही गोंयची भास आनी कोंकणी ही बोली असो सरू महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षान घेजतल्ल्यान जवरोधी
पक्षान ताांकाां बरे च धारे र धरले. कोंकणी हीच गोंयची भास देखनू कोंकणी प्राांत आजर्ल्ल्या गोंयाक, महाराष्ट्राांत
घालचें न्हय अर्े जवचार ताांणी माांडले. ह्याच वादाांतल्यान उपराांत ओजपजनयन पोल जालो. 16 जानेवारी 1967
ह्या जदसा गोंय हें वेगळें दवरपाक ओजपनयन पोला रुपान मान्यताय मेळ्ळी. ह्या ओजपजनयन पोलाांत 3,88,392
मतदाराां मदल्या 3,17,633 मतदाराांनी आपलो हक्क माांडलो. 1,72,191 मतदाराांनी गोंय वेगळें दवरूांक मागलें
जाल्यार 1,38,170 मतदारानां ी गोंय महाराष्ट्रातां जवलीन करपाक मतदान के लें. अर्े तरे न 34,021 मताच्ां या
फरकान गोंय हें स्वतत्रां आनी वेगळें उरलें. वेगळो सघां प्रदेर् उरलो.23
हेंच गोंय उपरातां 30 मे 1987 ह्या जदसा राज्य जालें. गोंयाक खास दजो मेळोवपा खातीर आयजयू
प्रयत्न चालू आसात तरीय ओजपजनयन पोलाक लागनू ताची वेगळी अजस्मताय उरली. गोंयकाराच
ां े कोंकणी
भार्ेक वेगळें अजस्तत्व उरलें. ओजपजनयन पोला उपराांत कोंकणी राज्य भार्े खातीर हहड चळवळ जाली.
कोंकणी-मराठी वाद उपरासलो. ह्या वादा वेळार जाल्ल्या पल
त ीस फारपेटाांत 20 जडसेंबर 1986 ह्या जदसा
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फ्लोरीयान वाज हाका मरण आयलें. कोंकणी राजभास जावची म्हणनू स्थापन जाल्ले ‘कोंकणी प्रजेचो
आवाज’ हे सांघटणेन कोंकणीखातीर झजत पी ‘फ्लोररयान वाज पयलो मातीर’ म्हणीत हे घडणक
त े चो तेन्ना जनर्ेध
के लो.24
29 जल
त य 1986 ह्या जदसा ‘कोंकणी प्रजेचो आवाज’ हे सांघटणेचे जनमत्रां क पांडत लीक नायक हाांच्या
मख
े पणा खाल जाल्ले भहय जाहीर सभेंत गोंयच्या कोनर्ाकोनर्ातां ल्यान लोक एकठायां आयले. कोंकणी
त ल
हीच राजभास जावक
ां जाय म्हणनू सभेंत थाराव पास के लो. ह्या कोंकणी-मराठी वादाचें जचत्रण त्या
काळावयल्या जतयात्रानां ी पळोवक
ां मेळटा. जमनीन द बादां ार हाच
ां ो ‘फ्लोररयान वाज पोयलो मातीर’ ह्या नावां ान
चळवळीसांबदां ीत जतयात्र 1987 वसाश माचयेर आजयल्लो. जनमाणें 4 फे िवत ारी 1987 ह्या जदसा कोंकणीक
राजभास म्हणनू मान्यताय मेळ्ळी. कोंकणी भास गोंयची राजभास जावची म्हणनू जतयाजत्रस्ताांनी खार्ेलें
योगदान जदलाां. वेगवेगळ्या वेंचणक
त ाां वेळार तर्ेंच ओजपजनयन पोला वेळार जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान आनी
काांताराांतल्यान समाज जागृताय करून गोंयची अजस्मताय जतगोवक
ां म्हत्वाचो वावर के ल्लो आसा. गोंयाक
सटत का मेळ्ळे उपराांत भारताचे प्रधानमत्रां ी जवाहरलाल नेहरू हाांणी 1963 वसाश मे म्हयन्याांत पणजे जाल्ले सभेंत
गोंया सांबांदीत उदगार काजडल्ले. “Goa has a distinct personality and we have recognised it. It
will be a pity to destroy that individuality and we have decided to maintain it. With the
influx of time, a change may come. But it will be gradual and it will be made by Goan
themselves. We have decided to preserve the separate entity of Goa in the union of India
and we hold to it firmly.”25
गोंयचें वेगळें अजस्तत्व आसा तें साबां ाळपाचें जवधान जवाहरलाल नेहरू हाांणी 25 ऑगस्ट 1954 ह्या
जदसा लोकसभेंत के ल्लें आनी गोंयाक सटत का मेळटकच तें उतर ताणां ी साबां ाजळल्लें. सरकाराच्या ह्या धोरणाक
लागनू गोंयची खार्ेली अजस्मताय साबां ाळपाक मदत जाली.
गोंयाांत वेंचणक
त ो जाल्ल्यान ताांचो समाजाचेर पररणाम जाल्लो. पतत शगत जे राजवटींत जवजर्श्ट वगाांतल्या
आनी पतत शगत जे जाणा आजर्ल्ल्या समाजाक राजकारणाांत आलाजर्रो मेळटालो पणू भारत सरकाराचें प्रर्ासन
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गोंयाांत आयले उपराांत गोंयाांत वेंचणक
त ो जाल्यो. पांचायत, नगरपाजलका, जवधानसभा, लोकसभा अश्या
वेंचणक
त ाांनी लोकाांक अजधकार प्राप्त जालो. लोकाांनी लोकप्रजतजनधी वेंचले. जात, धमश, जलांग आनी हेर भेदभाव
पयस दवरून लोकाांक मेकळे पणान वेंचणक
त ाांनी वाांटो घेवक सांद मेळ्ळी. नवे जवचार, नहयो कल्पना फतडें
हाडपाक वाव मेळ्ळो. बसका, चचाश, भासाभास, जनदर्शनाां जावक
त ाांनी
ां लागलीं आनी ह्या असल्या घडणक
जतयाजत्रस्तयू वाटां ेकार जावक
ां लागले. जतयात्र बरोवन आनी कातां ाराां घडोवन ताणां ी लोकाांमेरेन आपले जवचार
पावोवपाचो यत्न के लो. पतत शगत जे राजवटींत, पतत शगत जे राजवटके आड उलोवक
ां वा बरोवक
ां जतयाजत्रस्ताक
ां
मेकळे पण नाजर्ल्लें हें मेकळे पण गोंय सटत के उपरातां जतयाजत्रस्ताक
ां मेळ्ळें . मामीकतायेन आनी कायां खेपे सरळ
बडी मारून जतयाजत्रस्त समाजाक आनी राजकारण्याक
ां ू य जागोवपाक लागले. जतयात्राचेर आजर्ल्ली
‘सन्सरर्ीप’ काडून उडजयल्ल्यान जतयाजत्रस्त मेकळे पणान आपले जवचार माांडपाक लागले. मगो पक्ष सत्तेर
आसतना गोंयाांत काांय काळ जतयात्राक ‘मनररजवण कर’ लाजयल्लो. पणू तो चड काळ उरलो ना. जतयात्राक
‘सन्सरर्ीप’ नाजर्ल्ल्यान जतयाजत्रस्त मेकळे पणान आपले जवचार माांडपाचो यत्न करताले. पणू ह्या
मेकळे पणाकूय र्ीम - मयाशदा आसांक
ू जाय. 2015 वसाश गोंयचो सरकार जतयात्राचेर ‘सन्सरर्ीप’ घालांक
ू सोदता
असो बोवाळ जाल्लो. जतयाजत्रस्ताांनी एकठाांय येवन ताचो जवरोध के ल्लो. गोंय जवधानसभेंतयू हो प्रस्न
गाजजल्लो. अखेरेक जतयात्राचेर सन्सरर्ीप घालपाचो सरकाराचो जवचार ना म्हणनू हो प्रस्न ह्या वेळार
जमटयल्लो.
पतत शगत जे राजवटींत पतत शगत जे भार्ेचो प्रभाव चड आजर्ल्लो. गोंय सटत के उपराांत, इग्ां लीर् भार्ेन सरकारी
कामकाजाचो जागो घेतलो. कोंकणी राजभास जाली. मराठीचो सरकारी वेहहारातां उपेग करपाक मान्यताय
मेळ्ळी. गोंय सटत के उपरातां च्या कोंकणी जतयात्रानां ी इग्ां लीर्, पतत शगत जे , मराठी, जहदां ी, कन्नड ह्या भार्ातां लीं उतराां
मेळपाक लागलीं. वेगवेगळ्या समाजाचें जचत्रण करतना वेगवेगळ्या भार्ातां ल्या उतराच
ां ो आसपाव जतयात्रानां ी
जावपाक लागलो.
गोंय सटत के उपराांत जर्क्षणीक मळार क्राांती जाली. भेदभाव नासतना सामान्य लोकाांक जर्क्षण घेवपाक
सांद मेळ्ळी. जतयाजत्रस्ताांचे बाबतींत जवचार के ल्यार गोंय सटत के पयलीं भोव - थोडे जतयाजत्रस्त उांचेल्या
पावड्यावेलें जर्क्षण घेजतल्लें पळोवक
ां मेळटाले. गोंय सटत के उपराांत जायते जतयाजत्रस्त उांचेल्या पावड्यावेलें
30

जर्क्षण घेवन माचयेर कला सादर करतना जदश्टी पडपाक लागले. जर्क्षणाक लागनू लेखन सांजहतेंत आनी
सादरीकरणाांत बदल हाडपाक वाव मेळ्ळो.
गोंय सटत के उपराांत अथीक नदरे न गोंयाांत जायते बदल जाले. र्ेताां, कारखाने, वीज, पयशटन, पयाशवरण,
जर्क्षण ह्या आनी हेर मळाांचेर जाल्ले बदल समाजाक कर्े तरे न बऱ्या-वायटाक पडल्यात तें जतयाजत्रस्त
जतयात्रातां ल्यान माडां पाक लागले. गोंय सटत के उपरातां च्या बदलत्या समाजाचें रूप जतयाजत्रस्त जतयात्रातां ल्यान
माडां पाक लागले. बदलत्या समाजाचो थाव घेवपाक लागले.
‘Konkani Language, of course is a key factor in defining Goan identity’26 गोंयची
अजस्मताय स्पश्ट करपाक कोंकणी भास हो एक मळ
त ावो घटक जावन पडला. पतत शगत जे राजवटीवेळार कोंकणीक
चड उतार सोंसचो पडलो. तरीय गोंय सटत के उपराांत आनी भोव करून 1986 उपराांत जतका बरे दीस आयले.
कोंकणी-मराठी वाद साणीर घाांसनू के ल्ले चाांचणे उपराांत कोंकणीक राजभार्ेचो दजो मेळ्ळो. ताचे उपराांत
जलपीवाद उपरासलो. ताचोय जतयात्राांनी उल्लेख आयला. गोंय सटत के उपराांतच्या कोंकणी जतयात्राांनी गोंय,
कोंकणी आनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण पळोवक
ां मेळटा.
1.5.4. सातहत्य आनी समाज
कले खातीर कला, काय जजजवता खातीर कला? साजहत्या खातीर साजहत्य, काय जजजवता खातीर
साजहत्य हो वाद सांवसाराांतले प्रत्येक भार्ेच्या खयां ना खयां तरी वाट्याक आजयल्लो नदरें त भरता. कलाजवश्कार
ही स्वयांभू जनजमशती आसता. हातांतू ल्यानचू कले खातीर कला ह्या तत्वाचो सार जदसता. पणू जसग्मडां फ्ॉयड ह्या
मनोजवज्ञाजनकान जनमप्शत याच्या मनोवेपाराची मानवी वेहहारा कडेन साांगड घाल्ल्यान साजहत्यीक सजशनर्ीलताय
ही मानवी अनभत वाकडेन जनगडीत आजर्ल्ल्याची खात्री जाली. ए सी िडले हाणें 1909 वसाश कले खातीर
कला हाचेर आपले जवचार माडां ल्यात.
साजहत्यजनजमशती ही समाजसापेक्ष आसता. ज्या समाजातां ती जनमाशण जाता त्या समाजाचे पररजस्थतीचो
ते जनजमशती कडेन सांबांद आसता. समकालीन जजजवताचें प्रजतजबांब साजहत्याांत जदश्टी पडटा. जजजवताचें भाश्य
करपी म्हणनू साजहत्याकडेन पळयतात. जतयात्रानूय त्या त्या काळायवयल्या समाजाचें जचत्रण पळोवक
ां मेळटा.
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गोंय सटत के उपराांत आजयल्ले ओजपजनयन पोल, राजभास चळवळ, कोंकण रे ल्वे हे आनी हेर प्रस्न, त्या त्या
काळावयल्या समाजाचें रूप दाखोवपी जवर्य घेवन जतयात्र रुपान माचयेर आजयल्ले पळोवांक मेळटात.
‘जहपोलीट टन’ हाका ‘साजहत्याचें समाजर्ास्त्र’ हे सांकल्पनेचो बापयू मानतात. ताणें पयलेच फावटीं
साजहत्य आनी समाज हाांच्या सांबांदाांचें जवश्ले षण वेवस्थीत ररतीन माांडलें. वर्
ां , जवजर्श्ट काळ आनी समाजीक
पररजस्थती हाच्ां या परस्पर सबां दां ातां ल्यान जनमाशण जावपी कल्पनार्क्तीक लागनू उत्कृ श्ट कलाकृ ती वा
साजहत्यकृ ती जनमाशण जाता. ‘A literary work is not a mere play of imagination, the solitary
caprice of a heated brain, but a transcript of contemporary manners, a type of certain
kind of mind.’
साजहत्यकृ ती ही फकत कल्पनार्क्ती नासता. खडबडून उजठल्ल्या ताजपल्ल्या मेंदवाची ती लहर
नासता. पणू समकालीन आचार-जवचाराांचें जचत्रण, जवजर्श्ट मनोवेपाराचें प्रजतजनधीक जचत्रण तातांतू के ल्लें
आसता. साजहत्यकृ ती ही प्रबोधनात्मक आसता जकत्याक ती सांदत र आसता. जजतली ती दोर् जवरयत आसता
जततली जतची उपयक्त
त ताय वाडटा. The literary works are instructive because they are beautiful;
their utility grows with their perfection; and if they furnish documents, it is because they
are monuments.
साजहत्यकृ तींक समाजीक सांदभश आसता काय ना? समाजीक सांदभाश जवणें साजहत्यकृ ती जल्माक येवां
येता काय ना? साजहत्याचो गणत ात्मक दजो समाजीक जजजवताच्या गणत ात्मक दज्याशचेर आनी सांस्कृ तीक
पातळेचेर आदारून आसता काय ना? आसता जाल्यार जकत्याक? नासता जाल्यार अमक्याच एका
साजहत्यप्रकाराक अमक्याच एका काळातां खबू लोकजप्रयताय जकत्याक मेळटा? ह्या आनी अर्े तरे च्या जायत्या
प्रस्नाचां ेर जाणकारानां ी खबू चचाश के ल्या.
प्रत्येक साजहत्यकृ तीचें मळ
ू जवजर्श्ट समाजीक आनी भगत ोलीक पररजस्थतींत मेळटा अर्ें मत हडशर ह्या
जमशन जाणकारान माांडलाां. ‘मादाम द स्टील’ हाणें वातावरण, तर्ेंच भगत ोलीक आनी समाजीक पररजस्थतीं
कडेन साजहत्याचो सांबांद जोडला अर्ेंय ताणें म्हणला.ां
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अथशर्ास्त्रज्ञ एडम जस्मथ हाणें समाजाच्या वाडट्या वेहहारीकरणाक लागनू आनी उद्देगीकरणाक लागनू
कला आनी साजहत्य हाांचें समाजा कडेन आजर्ल्लें जजवाभावाचें नातें तट्टत ा असो जवचार माांजडल्लो. प्रत्येक यूग,
अजभहयक्ती खातीर खयां चोय कलाप्रकार वेंचता अर्ें मत ‘हेगल
े ’ हाणें माांजडल्लें. साजहत्याचीं पाळाांमळ
त ाां
समकालीन समाजाांतचू रुजतात आनी वाडटात अर्ें ताका जदसतालें.
कालश माक्सश हाणें साजहत्याचो जवचार करतना समाजाक जवजर्श्ट स्थान जदला.ां माक्सशवादी सजमक्षक
जॉजश प्लखानॉहह आनी जॉजश ल्यक
त स हाणां ीय साजहत्य आनी समाज हाच
ां े जवर्ीं जवचार माडां ल्यात. साजहत्य
म्हणल्यार समाजाचो हारसो. साजहत्याचेर समाजीक जबाबदारी आसा असले माक्सशवादी जवचार प्लखानॉहह
हाक
ां ाां मान्य आजर्ल्ले. समाजाांतल्या जववीध वगाांतल्या आपापसातां ल्या सघां र्ाशचें जचतां न म्हणल्यार ‘सस्ां कृ तीक
इजतहास’ अर्ें प्लखानॉहहाक जदसतालें.
कालश माक्सश आनी जसग्मण्ड फ्ॉयड हाांणी साजहत्य आनी समाज हाांचेर आपले परीन प्रभाव घालो.
माक्साशन साजहत्य आनी इजतहास हाांकाां लागीं हाडले जाल्यार फ्ॉयडान साजहत्य आनी मानसर्ास्त्र हाांकाां लागीं
हाडले.
साजहत्यकृ तींत वा कलाकृ तींत त्या त्या काळा वयले समाजीक सांदभश मेळटात. जतयात्राचे बाबतींत ह्या
तत्वाचेर जवचार के ल्यार तें सारकें आसा हें थावें जाता. गोंय सटत के उपराांतच्या काळार सावन समाजाांत जाल्ले
बदल, ताांचे प्रस्न, ताांच्यो चालीररती ह्या आनी हेर समाजीक आगां ाांचें जचत्रण त्या त्या काळावयल्या जतयात्राांनी
जाल्लें पळोवक
ां मेळटा.
सजशनर्ील लेखक जवजर्श्ट राजकी वा समाजीक जवचार सादर करपाक आपल्या कलाकृ तींचो उपेग
करूांक लागलो जाल्यार ताची साजहत्यकृ ती प्रचारकी जावपाची र्क्यताय आसता. प्रचारकी साजहत्य जनजमशतींचे
ध्येय साजहत्यगणत ाक
ां बाधक थारता. कलात्मकतायेच्या आदारान मानवतावादी जवचार प्रसारपाचें कायश
सजशनर्ील लेखक आपले साजहत्यकृ तीच्या आदारान करूांक लागलो तर ती साजहत्यकृ ती श्रेश्ठ थारपाची
र्क्यताय आसता. देखनू प्रचारकी साजहत्य जनमाशण करचे परस मानवतावादी जवचारान भररल्लें साजहत्य
कलात्मकतायेच्या आदारान जनमाशण के ल्यार तें बऱ्याक पडूां येता.
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सजशनर्ील साजहत्याचें मल्त यमापन करतना फकत साजहत्याचो जनकर् लावन ताची सजमक्षा करप योग्य
थारचें ना. ताचे खातीर इजतहास, भगत ोल, समाजर्ास्त्र, मानसर्ास्त्र ह्या आनी हेर क्षेत्राांतल्या मेजमापाांचो उपेग
करून सजमक्षा करची पडटली. समाजाांत जनमाशण जाल्लें साजहत्य हें जजहया समाजाची नाडी वळखपत ाचें एक खरें
साधन. देखनत चू आयच्या काळार इजतहास आनी साजहत्य, भगत ोल आनी साजहत्य, समाजर्ास्त्र आनी साजहत्य,
मानसर्ास्त्र आनी साजहत्य हाांचे मदले भेद उणे जाल्ले पळोवक
ां मेळटात.
1.5.5 तियात्र- समाजाचो हारसो
जतयात्र आनी समाज हाचां ो परस्पर सबां दां आसा. समाजातां जे जकतें चलता ते दाखोवपाचो जतयात्र यत्न
करता. वेगवेगळ्या काळावयलें समाजाचें वेगवेगळें रूप जतयात्राांत जदश्टी पडटा. खयां चेय कलेक समाजीक
सांदभश आसता. जतयात्राचे बाबजतांतयू अर्ेंच घडटा. जतयात्राांतले जवचार, मल्त याां, भासर्ैली, काांताराां, काांत हाांकाां
समाजीक सांदभश लागता.
समाजाचें आथीक, जनतीक आनी राजकी जजवीत समजनू घेवपाचें साजहत्याइतलें आनीक दसत रें
जवस्वासू साधन ना. साजहत्याांत समाजीक सांस्था, समाजीक वेहहार आनी प्रजक्रया हाांचें जचत्रण थोड्याभोव
प्रमाणाांत जदश्टी पडटा. कतटतांब, गाांव, र्ार हाांचें जचत्रण साजहत्याांत जदसता. जतयात्र हो एक साजहत्यप्रकार
जाल्ल्यान तातांतू समाजाचें राजकी, आथीक आनी जनतीक नदरे न जचत्र प्रजतजबांबीत जाता.
साजहत्याांतले समाजीकतायेचें प्रमाण वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या प्रमाणाांत पळोवक
ां मेळटा. काांय
काळार तें अदीक आसता जाल्यार काांय काळार तें उणें आसता. तर्ेंच एकाच बरोवप्या मदें वा ताचे
साजहत्यकृ तींत परत ाय समाजीक प्रजक्रया मेळपाक कठीण. जतयात्राांत समाजीकतायेचें प्रमाण वेगवेगळ्या प्रमाणाांत
मेळटा. तर्ेंच एकाच जतयात्राचे वा जवजर्श्ट जतयात्राच
ां े बाबतींत एकाच प्रमाणाांत समाजजकतायेचें प्रमाण मेळप
कठीण. वेगवेगळ्या जतयात्राचां ेर आदारून वेगवेगळ्या प्रमाणातां हें समाजजकतायेचें रूप जनयाळांूक मेळटा.
जवसाहया र्ेंकड्याच्या पवत ाांधाशत, भारतातां वेगवेगळ्या प्रकारची पारतत्रां ताय जदश्टी पडटा जाल्यार
त्याच र्ेंकड्याच्या उत्तराधाांत स्वतांत्रताय नदरें त भरता. गोंयाकूय जवसाहया र्ेंकड्याच्या उत्तराधाांत सटत का.
मेळ्ळी. गोंय सटत के उपराांत जतयात्राक एक नवी जदर्ा मेळ्ळी. गोंय सटत के उपराांतच्या काळाांत जतयाजत्रस्ताांचे
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जायते पांगड जतयात्र दाखोवक
ां लागले. कला अकादमी सारकी सांस्था फाटलीं चार दर्काां जतयात्र सतश घडोवन
हाडटा. गोंय सरकारान हालींच जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा ही जतयात्रा खातीर वावरत पी सांस्था घडोवन
हाडल्या. जतयात्राचे उदरगतीचे नदरे न हीं बऱ्याचीं लक्षणाां.
गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांत, पारतांत्राांत भोजगल्लें दख्त ख, सटत के न जदल्लें मेकळे पण, राजकी बदल,
गोंय आनी गोंयकारपण, समाजीक एकचार ह्या गजालींचो जवचार जाल्लो जदश्टी पडटा. घरावो एकचार,
समाजीक न्यायनीत, दबत शळाचां ो जवकास, अजस्मतायेची राखण ह्या जवर्यानां ी जतयात्राक पोसवण जदली. गोंय
सटत के उपरातां गोंयातां वेंचणक
त ो जाल्यो. ओजपजनयन पोल जालो. राजभास चळवळ जाली. कोंकण रे ल्वे,
मराजस्रप्स, नायलॉन - 66 हे सारकीं आदां ोलनाां, चळवळी जाल्यो. समाजातां जावपी बदल, आदां ोलना,ां
चळवळी हाांचें जचत्रण जतयात्राांत जालें. मायनींग, टतरीजम हाांकाां लागनू , गोंयचें समाजीक जीवन बदल्लें. ह्या
बदलाांचें जचत्रण जतयात्राांनी जदश्टी पडपाक लागलें.
गोंयच्या समाजाचे बदलते समाजजजणेचो रुपकार गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांनी जदश्टी पडपाक
लागलो. ताचो थाव घेवपा खातीर जतयात्र म्हणल्यार जकतें हें जाणा जावन घेवन ह्या नाट्यप्रकाराची वळख
करून घेवप ह्या सोदवावराांत गरजेचें थारता.
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प्रकरण 2

तियात्र- सादरीकरणाची कला आनी सातहत्यप्रकार
जतयात्र हो एक नाट्यप्रकार. नाट्य, सांगीत, कॉमेडी हाांचो समत ेळ जतयात्राांत जदश्टी पडटा. भारत देर्ाांतले
मबांत यचे भयांत ेर जिटीर् राजवटीवेळार कोंकणी जतयात्र जल्माक आयलो. उपराांत तो गोंयाां पावलो. गोंयाांत, पतत शगत ेज
राजवटीवेळार सतरू जाल्लो जतयात्र आयजयू जजवो आसा. दर वसाशक जतयात्राचे तीन हजाराां वयर प्रयोग जातात.1
‘जतयात्र गोंयाांतलो भोव नाांवलोकीक मेजळल्लो नाट्यप्रकार. जतयात्र गोंयाांत इतलो फामाद आसा की
ताचे ‘पॉप्यल
त ररटी’ची सर गोंयाांतल्या दसत ऱ्या खयां च्याच नाट्यप्रकाराकडेन करूांक जमना. हेच खातीर र्ाराांनी
आनी खेड्याांनी वसाशचे बाराय म्हयने जतयात्र माचयेर हाडटात’2.देखनत चू एका जतयात्राचे र्बां र, दोनर्ीं वा के न्ना
जतनर्ींलेगीत प्रयोग मेजक्याच काळातां जातात.
‘साजहत्य म्हणल्यार समाजजजणेचो हारसो’ अर्ें मथ्यू आनोल्ड हाणें म्हणला.ां समाजाची जीण तातांतू
जदश्टी पडटा. जतयात्र हो एक साजहत्यप्रकार. कथा, कजवता, कादबां री, जनबदां , चररत्र, आत्मचररत्र हे जर्े वेगळें
अजस्तत्व आजर्ल्ले साजहत्यप्रकार आमकाां साजहत्याांतपळोवांक मेळटात तर्ेंच जतयात्र होवयू वेगळें अजस्तत्व
आजर्ल्लो कोंकणी साजहत्यप्रकार. कोंकणी जतयात्र हो कोंकणी नाटकापरस वेगळो; कोंकणी एकाांकीपरस
वेगळो. कोंकणी समाजाची जीण जतयात्राांत जदश्टी पडटा.
जतयात्र हो ‘दृक’ आनी ‘श्राहय’ असो साजहत्यप्रकार, तो एकाच वेळार पळोवां येता आनी आयकांू येता.
एकाच वेळार हजाराांनी लोकाांक ताचो आस्वाद घेवक
ां मेळटा. जतयात्राच्या मळार नदर मारल्यार लाखाांनी लोक
दर वसाश जतयात्र पळेतात.3
‘सांवसार ही एक माची’, अर्ें र्ेक्सजपयर हाणें म्हणलाां. समाजाांत जें जकतें घडटा तें रांगमाचयेर जदश्टी
पडटा. गोंयचे रांगमाचयेर आनी भोव करून जतयात्राांत समाजाचें जचत्रण जदश्टी पडटा. समाजीक जीण, जजणेंतले
बदल, चालीररती, मल्त याां हाांचें दर्शन जतयात्राांत घडटा. मनीस जल्माक येत सावन मरणा मेरेन समाजाांत जें जकतें
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करता ताचें दर्शन घडोवक
ां जतयात्राांत सांद आसता. सजशनजर्लतायेक आनी कल्पनाांक जतयात्राांत खबू वाव
आसता. गोंयाांत जतयात्राक बरी पोसवण मेजळल्ल्यान गोंयच्या समाजाचें जचत्र प्रभावीपणान जतयात्राांत जदसप हें
सभावीक आसा.
‘गोंय हें भारत देर्ाचें एक सपत ल्त लें राज्य. 30 मे 1987 ह्या जदसा ताका घटक राज्याचो दजो फावो
जालो. ह्या गोंयचेर इजतहासीक नदर मारल्यार वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या राजकत्याांनी राजवटी
चलयल्यो.’ पतत शगत जे ानां ी समत ार 451 वसाां गोंयचेर राज चलयलें. आयच्या गोंयचो कायां भाग ताततांू
आसपाजवल्लो आसा. पतत शगत जे ानां ी गोंयच्या समाजीक, राजकी, सस्ां कृ तीक तर्ेंच धमीक मळार प्रभाव घालो.
हेर भारतातां गोंया भायल्या वाठारातां , जिटीर्ानां ी राजवट चलयली तरीय ती थोड्या काळा पतरती मयाशदीत उरली
पणू पतत शगत जे ाची राजवट खबू काळ गोंयचेर उररल्ल्यान सरळ आनी आमल
त ाग्र पररणाम सांपणू श गोंयचेर जालो.4
ह्या पररणामाचें जचत्रण जतयात्राांत जदश्टी पडटा.

2.1. तियात्राची फाटर्ूंय
कोंकणी जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं गोंयाांत ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ जाताले. पतत शगत जे काळार जतयात्र
उदेलो. हो नाट्यप्रकार सरत वातीच्या काळार तरी मध्यमवगीय आनी सकयल्या समाजाचे हाव-भाव, सख
ू -दख्त ख
उक्तावपाक लागलो. आयजयू गोंयच्या समाजाचें सख
ू -दख्त ख तातांतू जदश्टी पडटा.
1892 वसाां मबांत यतां जतयात्र सरू
त जालो आनी उपरातां तो गोंयाां आयलो. गोंयातां नाट्य परांपरा पयलीं
सावन आजर्ल्ली. 16हया र्ेंकड्याचे सरत वातीक नाट्य सादरीकरण जातालें. पतत शगत जे राजवटीच्या सरत वातीच्या
काळार गोंयच्या सेजमनारींनी नाट्य सादरीकरण करताले. 1555 वसाश लईत र् द कामोंयर् हाच
ां ें Auto de
Filodemo ह्या नाट्याचें सादरीकरण गोंयचे सेजमनारातां जाल्लें.5 सरत वातीच्या काळार लटीन आनी पतत शगत जे
भार्ेंत नाट्यसादरीकरण जातालें. 25 जानेवारी 1586 ह्या जदसा थळावे कोंकणी भार्ेंत गोंयचे सेंट पॉल
कॉलेजींत पयलेच फावटीं नाट्य सादर के ल्लें. ताचें कथानक जक्रस्ती धमशप्रवेर् ह्या जवर्याचेर आटाजपल्लें.6
नातालाां, पास्काां आनी कोरे ज्माच्या काळार तेन्ना धमीक दाखवण्यो जाताल्यो. ‘खरत साची वाट’ ही जक्रस्ती
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धमीक मागण्याांची रीत आदल्या काळार सावन कोंकणींत सतरू आसा; आयजयू ती चालू आसा. कोरे ज्माच्या
काळार ती करतात. ‘A play in vernacular, performed in 1586 on the feast of St. Paul’s
Conversion (January 25) at the college of St. Paul in the city of Goa seems particularly
noteworthy because of its connection with the form of the medieval spectacle and
pageant plays of Europe.’7 हाचेवयल्यान सोळाहया र्ेंकड्यातां गोंयातां धमीक खेळ जाताले हें थावें जाता.
पतत शगत जे ानां ी धमशप्रसाराखातीर कोंकणी भास आपणाजयल्ली देखनू हे खेळूय बी कोंकणी भार्ेंत जाताले आनी
वयलो सदां भश ताची गवाय जदता.
सतराहया ते एकतजणसाहया र्ेंकड्यातां पतत शगत जे , फ्ासां ेझ आनी स्पेनी भार्ेंत ‘ड्रामा’ सादर जाताले. ताततांू
चडर्े बरोवपी, कलाकार हे उच्चवणीय आसताले. फ्ाांसीस द रे गो, माथेवस लासेदाश (जाणें कोंकणी मायभार्ेंत
कजवता बरयली) हाांणी ‘सक्यतलर’ नाट्याां रचलीं. सादर के लीं. कोंकणी जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं गोंयाांत
‘प्ले’ जाताले.
पुिाुगेज तियात्र (तियात्रू)
कोंकणींत जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं गोंयाांत येवरोपी भार्ाांनी खेळ जाताले. पतत शगत ेज, फ्ाांसेझ आनी
स्पेनी भार्ाांनी हे खेळ जाताले तरीय पतत शगत जे खेळाांचो भरणो चड आजर्ल्लो जकत्याक तर गोंयाांत पतत शगत जे राजवट
चलताली आनी पतत शगत जे उलोवपी खबू लोक आजर्ल्लो. पाद्री फ्ाांसीस दत रे गो हाांचें ‘कॉमेदीयर् वॉरीयर्’ ह्या
पतत शगत जे भार्ेंतल्या जतयात्राचो पयलो वयलो उल्लेख मेळटा. ‘उ उल्त्रामार’ (18 जल
त य 1861) ह्या पतत शगत जे
सातोळ्यातां ताचो उल्लेख मेळटा. ह्या सातोळ्यातां पतत शगत ेज जतयात्राच्यो जायराती येताल्यो. हीच घडणक
ू त्या
काळार गोंयातां जतयात्र जाताले हें सचत यता.
इनाजसयो कतश्तोजदयो कतयेलो हो पयलो गोंयकार जाणें पतत शगत जे ींत जतयात्र बरोवन 1866 वसाश माचयेर
हाडलो. ‘उर् दोईर् इमाांउर् दोइदर्
त अर् दअ
त र् जमनीनार् जवझीनार्’.8 म्हणल्यार ‘दोग जपर्े भाव आनी
र्ेजारच्यो चलयो’ हें त्या जतयात्राचें नाांव आजर्ल्लें. ‘ओिर् कोमलेतर्’ ह्या 1973 वसाश मोझाांजबकाांत
उजवाडाजयल्ल्या ग्रांथाांत ताचो उल्लेख मेळटा.
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लईत स नापोजलयाांव द आतायद हाणेंय पतत शगत ेजींत जतयात्र बरयले. ‘अ मल्त येर द आजतशश्त’
(कलाकाराची बायल), ‘उ जफल्यत द मेश्त्री ज्यॉजश’ (मेस्त्री ज्यॉजीचो पतू ), ‘अ जहहयहत ह दत कोमाांदान्त’ (एका
कमाांडराची जवधवा) आनी ‘नोिेझा द आल्माां’ (मनाचें हहडपण) हे ताणें बरजयल्ले जतयात्र मोझाांजबकाांत 1901
वसाश आतां ोजनओ जझत े दर्
त माजतशरीर् हाणें छापनू उजवाडायले. ताणें ‘हहीवा ऊ जतयत रे जजदोर’ (रोजजदोर
जतजतवाचें जैत जाव)ां हो जतयात्र बरयलो. इजतहासीक घडणक
त ाच
ां ेर वा समाजातां ल्या वास्तवीक जजजवताचेर
आदारीत हे जतयात्र आसताले. ज्योकी जफलीप नेरी सवत ारीस ररबेलो हाणेंय पतत शगत जे ींत जतयात्र बरयल्यात. पतत शगत जे
जतयात्र बरोवन सादर करूांक वा ताच
ां ें आयोजन करूांक ‘जमस्तीस’ चडसो फतडाकार घेताले. ‘आल्मेदा
गरल’,‘हामोनीया’ ह्या सारके पतत शगत जे जतयात्र गोंयाां एकतजणसाहया र्ेंकड्यातां जाल्ले.9
पतत शगत जे जतयात्र चड करून र्ारी सांस्कृ तायेचें दर्शन घडयताले. ‘मोगरे ’ हो इजतहासीक फाटभयांत ेचेर
आदारीत पतत शगत जे जतयात्र चार भागाांनी बरजयल्लो. तो 1910 वसाश मडगाांवाां, गोंया जाल्यार 1912 वसाश कोइिां ा,
पतत शगत ाल हे सवत ातेर माचयेर सादर के ल्लो.
उच्चवणीय गोंयकार पतत शगत जे जतयात्रा कडेन वजळल्लो आसतना, मध्यमवगीय गोंयकाराांनी कोंकणी
जतयात्राक सरत वात के ली आनी एकतजणसाहया र्ेंकड्याच्या जनमाण्या दर्काांत कोंकणी जतयात्र माचयेर आयलो.
कोंकणी जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं गोंयाांत ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ वा ‘फे ळ’ जाताले.
जागोर
जागोर हो एक लोकनाट्यप्रकार. तो एक लोककला प्रकार. नाच, गीत आनी सगां ीत ह्या जतनाांचोय मेळ
ताततांू पळोवक
े
ां मेळटा. जागराची धमीक फाटभयांू ताका धमीक वटेन ओडटा. घसत पल्ल्या मनाक जनखटो सदां र्
जदवप, ताका ताचे जन्हदेंतल्यान, भ्रमातां ल्यान जागो करप अर्ें जागराजवर्ी बरयतना दो. पाडां त रांग फळदेसाय
म्हणटात, जागोर म्हणल्यार जागरण. जागरण करप.10 देव देवताांक जागृत दवरचे खातीर एक जवधी हें जागराचें
रूप कर्ें मानतात. ‘जागोर’ हें उतर ‘जागरण’ ह्या उतरावयल्यान आयलाां.11रातभर जागरण करप असो ताचो
सरळ अथश. ‘जागरण’ ह्या उतरावयल्यान स्फूतश घेवन मनोरांजनाच्या हेतनू लोकाां मख
त ार सादर के ल्लो हो
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लोकनाट्य प्रकार खबू पयलींच्या काळार सावन चलत आयला. ‘जागोर हो गोंयच्या जहदां ू आनी जक्रस्ताांव ह्या
दोनयू समाजाांमदें जदश्टी पडटालो. गोंयाांत जागराचे चार प्रकार मेळटात. 1) पेरणी जागोर 2) गावडी जागोर 3)
जक्रस्तावाांचो जागोर (जक्रस्ती गावडी आनी खारवी समाजाचो) आनी 4) जर्वोलेचो जहदां -ू जक्रस्तावाांचो
जागोर.’‘जागोर’ हो प्रकार आयज जक्रस्ताांव समाजाांत चडसो जदश्टी पडना. जागोर हो मख
े पणान तीन भागाांनी
त ल
वाजां टल्लो आसता. पयलें नमन, दसत रें देवाची माया आनी तातांतू लीं सवगां ाां आनी जतसरें हयाख्यान वा भावाथाशची
समजणी जदवप. सरत वातीच्या काळार कायां जतयाजत्रस्तयू जागोरातां वाटां ो घेताले. क्रूझ जाझवाला ह्या
जतयाजत्रस्तान मबांत यतां ‘दोत जदवची हहोंकलेक, न्हूय नोवऱ्याक’ ह्या नावां ान जागोर सादर के ल्लो.12‘जमगां ल
े रॉड’
हाणें लेगीत जागोरातां वाटां ो घेजतल्लो अर्ें सागां तात. ‘जागोर’ हो सगल्यातां पयलींचो गोंयचो
नाट्यप्रकार.13गोंयकार मबांत य वचनू स्थायीक जावक
ां लाजगल्ल्यान ताांणी ‘जागोर’ मबांत य हहेलो. फकत गावडा
समाजचू मबांत य जागोर कररनाजर्ल्लो पणू घराांत काम करपी नोकर, मेस्त (cook) आनी बोटलेर (butlers)
तातांतू वाांटो घेताले. 1820 च्या दरम्यान मबांत यांत जागोर जाताले. सगळे च जागोर वायट आसताले अर्ें ना.
काांय खबू बरे आसताले, काांय वायट आसताले. काांय पोजडेपणाची र्ीम हुजपल्ले आसताले.
मबांत यांत काांय जागोर इतले बरे आसताले की ते पळोवपाक नामनेचे मनीस हाजीर आसताले. 1893
वसाश जडसेंबराच्या म्हयन्याांत जाल्ल्या जागराक तेन्नाचे खासदार दादाभाई नौरोजी हाजीर आजर्ल्ले. हो जागोर
मबांत यच्या जवक्टोररया जथयेटराांत जाल्लो. पयलेच फावट ह्या हॉलाचें जवद्तत ीकरण के ल्लें आनी त्या जागराक
परत ाय हॉल उपाट भररल्लें. त्या काळार बरे य जागोर जावन बरें नाांव दवरताले, हेंच ही घडणक
ू जसद् करता.
मबांत यतां चडर्े जागोर, आल्फ्ड जथयेटर, गेयटी जथयेटर, ऑपेरा हावस ह्या सवत ातानां ी जाताले. हे जागोर
सरत वातीक बरे आजर्ल्ले. कायां काळान ताच
ां ें रूप बदलत गेलें.
गोंयातां जावपी वेगवेगळ्या जागराच्ां या प्रकाराां मदल्या जक्रस्तावां गावड्याच्ां या जागरातां ‘र्ेन’ गायताले.
जक्रस्तावां गावड्याच्ां या जागराांतल्या जगताक
ां ‘र्ेन’ म्हणटात. ‘र्ेन’ हें उतर ‘र्ेनत’ ह्या उतरावयल्यान आयला.ां
‘र्ेन’ जगताांतल्यान तासणपट्टी जाता. समाजाांतले वायट प्रसांग वा वायट कतशबत ाां मेकळे पणान उकताडार हाडपाचें
काम ‘र्ेन’ ह्या प्रकाराांतल्यान जाता. ‘तेगयू आमी’ ह्या सकयल्या र्ेनाांतल्यान तें स्पश्ट जाता.
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िेगयू आमी
पयलो- तेगयू आमी येयल्यारी बाराबोरी
गावं ां िालो सागं ोकू इस्तोरी
दसु रो- कोणयू मनु ीस आपणां लायन घेयल्यारी
बोर िातोलें आमको जवचारल्यारी
जतसरो- घोवा हुिीर घेन रावताय कंु पारी
भरु गयां पसनू लोि नासलोली दक
ु ोरी ( २ )

दसु रो- कंु पार तेवनू तेज्या वनू दक
ु ोरू
िोगार भोंवताय सो ् न आपल्या गे घोरू
जतसरो- जचंत रे दक
ु रा िातोच तंू म्हातारो
भरु गीं तक
ु ा कोरपा नाय कॅ रो
पयलो- तिु येसोलो कोण ना रे दोळजदरो
भरु गीं बायलेक जदल्याय पोसंू िात म्हण कुस्तारो ( 2)

दसु रो- खोबोर जतवू फामाद िाल सोगल्याक
ं ो
भरु गयां सो ् न पोशीत म्हण कुमारीको
पयलो- सागं ताय तक
ु ा लोि नासलो दक
ु रे को
कोतूब तगु े बोर’ जदसनां शेिाऱयांको
जतसरो- कंु पार तक
ु ा िाय िाल्यार गोरिेको
गावं सो ् न वोसाय घोरा दोवोनू भरु गयाक
ं ो’14
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वयल्या र्ेनाांत काजारी बायले कडेन सांबांद दवरपी ‘कांत पारी’क आनी ते बायलेक सरळ-सरळ झपत ाटी
जदल्या. ‘दक
त र’, ‘दक
त री’ ह्यो उपमा ताांकाां जदल्यात. एके लग्न जाल्ले बायलेन भरत ग्याांचो साांबाळ करचो आनी
परकी दादल्या कडेन सांबांद दवरचो न्हय असो सरळ-सरळ सांदर्
े ह्या र्ेनाांतल्यान जदला. एका दादल्यानयू दसत रे
बायलेची आर्ा कररनासतना आनी जतचे कडेन वायट सांबदां दवररनासतना प्रामाणीकपणान जजयेवचें असो
स्पश्ट सदां र्
े दादल्याक
ां जदला. असलीं कतशबत ाां समाजातां सोबनात अर्ेंय हागां ा सचत यला.ां
पतत शगत जे ा काळार जागोराचेर जायत्या फावटीं बदां ी आयली. जागोराचे ररतीक लागनू आनी बरत श्या
उतराच्ां या वापराक लागनू जागोराक वायट दीस आयले. जागोरातां ल्यान झपत ाटींक आनी पोजडेपणाक
ां लागनू
वाद जववाद, झगडीं जावक
ां लागलीं. जागोराकडेन आनी जागोर करतल्याक
ां डेन लोक तच्त छतायेन पळोवक
ां
लागलो. जागोराचे तेन्नाचे जस्थती जवर्ींचेर जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस ‘आवे मारीया’ ह्या 28 नोहहेंबर1943
ह्या जदसाच्या नेमाळ्याांत बरोवन परगटायतातीः“कोंकणी जतयात्र जावचे आदीं बोंबोय जातालें म्हण जागोर
आनी ह्या जागराांक लागनू गोंयकाराांक परको लोक हाांसतालो.” जागराांक लागनू गोंयकाराांक मबांत य उणेपण
भोगचें पडटालें हें ताणें स्पश्ट के ल्लें पळोवांक मेळटा.
जागोराांत चडर्ी जलखीत नाट्यसांजहता नाजर्ल्ल्या कारणान, पात्राां उलोवक
ां जायना तें उलोवक
ां
पावतालीं. काांय-काांय वेळ वाद उपरासताले; झगडीं जातालीं. पोजडेपण, वायट उतराां. जागोराच्या फतडाराक
म्हारग थारतालीं. जागराचें म्हत्व देंवपाक हेंच मख
त ेल कारण थारलें. जो समाज जागोराांतल्यान खर्
त ालकाय
मेळोवक
ां आर्ेतालो तो खयां च्या तरी दसत ऱ्या नाट्यप्रकाराच्या सोदाांत पडलो.
खेळ
‘खेळ’ हो गोंयातां लो लोकप्रीय लोकनाट्यप्रकार. ताका साडेचारर्ीं-पाच
ां र्ीं वसाांची इजतहासीक
परांपरा आसा.15 पतत शगत जे गोंयाांत येवचे आदीं ‘फे ळ’ वा ‘खेळ’ गोंयाांत नाचताले खयां .16 खेळ हें उतर ‘फे ळ’,
‘जमनीवयलो खेळ’, ‘जमनीवयलो फे ळ’ अश्या जायत्या नाांवाांनी घोळणक
त ें त आसा.’ कोंकणी भार्ेंत ‘ख’
ह्या उतराचें ‘फ’ जावपाची प्रजक्रया आसा. ती चडकरून साश्ट वाठाराांत जदश्टी पडटा. देखनत चू ‘खेळ’ हें उतर
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‘फे ळ’ ह्या रुपान घोळटना जदश्टी पडटा.’17 देखनत चू कोंकणींतलो ‘खेळ’ हो ‘फे ळ’ ह्या नाांवान घोडणक
त ें त
उरला.
‘जागोर’ हो लोक नाट्यप्रकार उत्तर गोंयाांत आनी भोव करून जहदां ू समाजाांत चड वाजडल्लो जदश्टी
पडटालो जाल्यार ‘खेळ’ हो लोकनाट्य प्रकार दक्षीण गोंयाांत आनी भोव करून जक्रस्ती समाजाांत वाजडल्लो
जदश्टी पडटालो. ‘खेळ’ हे गोंयातां ल्या साश्टी वाठारातां चड जाल्ले जदश्टी पडटात.
खेळानां ी ‘पाती’ करतात तसल्याच प्रकाराच्यो पाती सागां ें वाठारातां ल्या जर्गम्यावेळार 1955 च्या
काळार जागोरातां करताले.18 सागां ें वाठारातां ‘जागोर’ जहदां ू समाज करताले जाल्यार साश्ट वाठारातां ‘खेळ’
जक्रस्तावां समाज करताले पणू पाती मदें एक साम्यपण मेळटालें. साश्टी भायर बादेस आनी जतसवाडी म्हालातां यू
हो ‘खेळ’ जातालो.
‘खेळ’ हें जागोराचें सधत ाररल्लें रूप19 अर्ें सटत के झजत ारी एवाजग्रयो ज्यॉजश हाांणी ‘उजवाड’ ह्या
नेमाळ्याांत म्हजणल्लो उल्लेख मेळटा. ‘जागोर’ हाचेपरस ‘खेळ’ ह्या लोकनाट्य प्रकाराांत चड सधत ारणाां जाल्ली
पळोवक
ू पीठ. तीन वा चार पाती मेळून एक ‘खेळ’ जाता. दर पातीचें
ां मेळटा. साश्ट वाठार हो ह्या खेळाचें मळ
कथानक वेगळें आसता. ताांचो एकमेकाकडेन काांयच सांबांद आसना. ‘खेळ’ हे इत्रां जू ाक वा कानाशवालाक
जाताले. आयज चड करून इत्रां ूजाच्या जतनयू जदसाांनी ‘खेळ’ जाल्ले जदश्टी पडटात.
‘खेळ’ हो नाट्यप्रकार पजत वशल्ल्या काळार सावन घोळटा. ‘कोत्राां डान्स’ हो प्रकार तातांतू मेळटा.
तातांतू लें कथानक धमीक, राजकी, समाजीक, परत ाणीक वा कतटतांबीक जवर्याचेर आधाररल्लें आसता.
कथानकाचेर आदारीत आठ-धा कातां ाराच
ां ो आसपाव ताततांू आसता.
खेळातां ल्या कातां ाराक
ां दोन वेसश आनी एक कोरस आसचो पडटालो. दख
त स्े त कातां ाराां हाका अपवाद
आजर्ल्लीं. एका वेसाशक चार वळी आनी कोरसाक चार वळी अर्ें सगलें मेळून बारा वळींचें हें कातां ार जावक
ां
जाय आसले. कातां ाराची पयली वळ सोंपता त्या उतराक धरून बाराय वळींक घडपाां (यमका)ां आसतालीं.
खेळाांतलीं काांताराां वा जगताां कर्ीं आसतालीं हाची वळख फतडल्या काांताराांतल्यान जावां येता.
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वेसा
सायमन- सांगनू काबार कोरूंक िायना बाबा आमचे िाले जदसग्रास
घोरचो भेदी भायलो चोर िावन, आमच्या घोराब्याचो िालो जवद्वास
फ्लाजवया- एकटोच आपरु बायेचो पतू तो कोण िाणा कोसले भोगता ते त्रास
तोसोच साक्रामेंताचो घोव म्होिो, पोरोत मेळोत म्हण धोरूंक ना आस
जपटं ो-

आतां हावं सागं तां तमु ी आयकोन खश
ु ाल िातोलीं खास
रे मी न्हुय मोिो खोरो पतू , पणू तमु चेंच तें रोगोत मास
एक दीस रानांत हावं भोंवताना, हो भरु गो थंयु सो टालो उल्हास
ताका घेवन हावं ें तमु कां सोदलीं, पणू कोणचू जदसक
ंू ना आसपास.
कोरस

रे मी-

दोग पाय आनी एक मांय, जतगांचो पतू िालों शाब्बास
जतगांकूय तमु कां जवसोरचोंना म्हणनू जदतां खोरी भास

सायमन- रोगताचो भाव बेयमान िालो, मातयू दाखोवक
ं ना मोयपास
जिवीत के लें दख
ु ी, जवसरून ते आदले उग ास’20
ु ी, आतां कोरया सख
ह्या खेळाांतल्या काांताराांत जदसग्रास, जविास, त्रास, आस, खास, मास, उल्हास, आसपास, र्ाब्बास,
भास, मोयपास, उगडास ही ‘घडपाां’(यमका)ां जदश्टी पडटात. अर्ेंच तरे चीं घडपाां सगल्या कातां ारानां ी आसचीं
पडटालीं. आयज जतयात्राांत वा खेळ जतयात्राांत चड करून चार वेसाांचींच घडपाां मेळटात. हाचे वयल्यान
खेळातां लीं कातां ाराां घडटना जकतलें कठीण आजर्ल्लें हाचो अदमास काडूां येता.
‘पातीचां ीं जगताां गायतना जप्रमैर, सेगदांत घालनू (पयल्या, दसत ऱ्या आवाजान) जगताां गायताले. खेळातां
भजत मका करपी पात्राां आपल्या घराांत थावन बाजाराांत, भाटकारागेर, र्ेजाऱ्याांगरे वा दसत रे कडेन वतात जाल्यार
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सांजगताच्या कांत पासार नाचत वतालीं. त्या सांगीत वाजपाक ‘माचश’ अर्ें म्हणटाले. जगताां गायतना पात्राां एके
सवत ातेर थावन दसत रे सवत ातेर नाचत वतालीं. आनी हेर कलाकार त्या तालार सवकासायेन नाचताले. अर्े तरे न
सादर के ल्ले एके कथेचे दाखवणेक एक ‘पातश’ म्हणटाले. एके पातीच्या जगताांक तीन वा चार सरू आसताले.
अर्े ररतीन कथेकूच लागू जावपी वेगवेगळ्या जगताांनी सतगाशयल्ल्यो आनी उतराां-सांवादाांनी नेटजयल्ल्यो तीन
‘पाती’ म्हणल्यार एक ‘खेळ’ वा ‘फे ळ’.21 तीन पातीचां ीं कथानकाां वेगवेगळीं आसतालीं. जवर्य वेगवेगळे
आसताले. पणू ह्या जतनयू पातीकां एक ‘खेळ’ वा ‘फे ळ’ अर्ें म्हणटाले. आयजयू अर्ेंच म्हणटात. काळाप्रमाण
खेळातां कायां बारीक सारीक बदल जायत गेले तरीय ‘खेळ’ ह्या लोकनाट्य प्रकारान आपलें पजत वशल्लें रूप
जायत्या प्रमाणाांत साबां ाळून दवरला.ां
सरत वातीच्या काळार खेळाांनी बायलाांचीं सवगां ाां दादलेच करताले. आयज काळ बदल्ला. आयज
बायलाांचीं सवगां ाां बायलोच करतना जदश्टी पडटात. खेळाांतल्या पात्राांची मस्त तायकी एके च तरे ची आसताली.
चेडवाां, बायलो हाांकाां अपवाद आसतालीं. तकलेक ‘तॉप’ आनी ‘काल्साांव-बतर्कोट’ असो दादल्याांचो भेस
आसतालो. खेळाांत राजा, राजकांत वरा सारकीं पात्राां आसल्यार नके त्राां आजर्ल्लो मक
त ू ट घालताले. खेळ आनी
जागोराांतल्या भेसाांत एके तरे चें साम्यपण जाणवता.
राजाची पालास दाखोवक
ां जाय जाल्यार कोंड्याांच्या बेळाांचो चौकोनी बरत ाक दवरून कोंडो कसो गोल
उबो रावता तसलो करून घेताले. गाय, बैल, बोकडो आनी जेवणाचें मेज जाय जाल्यार पसनू कोंड्याांच्या
बेळाांचेंच करून सोबयताले. सरभोंवतणच्या सैमाांतल्या वस्तूचो फावो तसो खेळाांत उपेग करताले हें हाांगा कळून
येता. सजशनजर्लतायेक हागां ा वाव आजर्ल्लो हें स्पश्ट जाता.
खेळातां लीं पात्राां पालासीचें, भाटकाराच्या घराचें, मबांत य र्ाराचें उतरानां ीच अर्े तरे न काल्पनीक वणशन
करताले की पळयतल्याक
ां , आयकतल्याक
ां तें घर, मबांत य र्ार आपणें स्वता पळयलाां असो आभास जातालो.
कलाकाराची कलात्मकताय आनी भास-उतराच
ां ी र्ैली अर्े ररतीन प्रेक्षकाच
ां ेर पररणामकारक करूांक सदां ी
आसताली. हे सांदीचो कलाकार सकारात्मक फायदो काडूांक वावरत ताले. हाचेवयल्यान खेळाांत
काल्पजनकतायेक वाव आजर्ल्लो हें स्पश्ट जाता.
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गोंय सटत के पयलींच्या काळार आनी गोंय सटत के उपराांतच्या काांय काळा मेरेन, खेळाांतल्या पातीच्ां यो
जलखीत नाट्यसांजहता आसनाजर्ल्ल्यो. खेळाचो मेस्त्री हो कथानक आनी सांवाद कलाकाराांक तोंडी रुपान
साांगतालो आनी कलाकार आपले खास र्ैलींत तो खेळ लोकाां मख
त ार माांडटाले. खेळाक लागपी काांताराां मात
बरजयल्ल्या स्वरुपाांत आसतालीं. हीं काांताराां खेळा सांबांदींच आसतालीं. काांताराां कलाकाराांक तोंडपाठ करचीं
पडटालीं. कातां ाराक
ां सजां गताची साथ आसताली. अर्े ररतीन कलाकार कातां ाराां तोंडपाठ गायताले जाल्यार
सवां ाद उलोवपाक ताक
ां ाां मेकळे पण आजर्ल्लें.
खेळातां ले कलाकार चडकरून रें दरे , पाडेकार, कांत भार, खारवी, पदेर, र्ेतकार, ददत कार, दजी, गावडो
अर्ा कश्टी समाजाांतले आसताले.22 हाकाच लागनू खेळाच्यो येसायो जदसाच्यो करपाक आडखळ जाताली.
कश्ट करपी समाजाांतले लोक खेळ करपी आजर्ल्ल्यान ते जदसाचें काम करताले आनी रातच्यो येसायो
मारताले. सगलें तयार जाले उपराांत खेळाची म्हत्वाची येसाय जाताली. खेळाच्या पातीचां ो फावो तसो भेस
करून, पातीकां जाय तसलीं हतयाराां, वस्तू सामान घेवन, कातां ाराां, सांवाद तोंडपाठ करून, अजभनयाची फावो
ती तयारी करून, खेळ सादर करचे पयलीं जनमाणी येसाय जाताली. ताकाच ‘जेराल येसाय’ अर्ें म्हणटाले.
आयज जतयात्राचे बाबतींत अश्या प्रकारची‘जेराल येसाय’ करतना जतयाजत्रस्त जदश्टी पडटात.
खेळाांत फायदो जाल्यार वाड्याच्या खरत साक ‘लादाईन’ करून देवाक आगाां जदताले. काांय कलाकार
उमेदी खातीर आनीक नाांवलोजकका पासत नाचताले. अर्े तरे न ते जनसवत ाथी कलाकार आसले. ताांणी खेळाचे
कलेखातीर हहड त्याग के ला ताची मोलावणी करूांक जावची ना.23 खेळाांतल्या कलाकाराांचो देवाचेर भावाथश
आसतालो आनी ते देवाक जदनवासताले.आगाां जदताले. पयर्ाच
ां ें जचजां तनासतना आपल्या आगां ातां ले कलेक
लोकाां मख
त ार सादर करताले.
खेळातां ल्या कथानकातां वेळा काळा प्रमाण बदल जायत गेलो. आदले जवर्य वचनू नवे जवर्य
आयले. काळ सरताां सरताां ‘तेंपा परमाणें माथ्याक कतपशणें’ म्हणटात तर्ें राजा-राके स गावडी, देंवचाराच
ां ेर
आदारीत, खेळाांच्यो ‘पाती’ नानपयत जाल्यो आनी कतटतांबीक, समाजीक, राजकी, मोग करणाऱ्याांच्यो पाती
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येवक
ां लागल्यो. आयज असल्या पातीकां मागणी आसा. आयच्या खेळाांतल्या कथानकाांत आधनत ीक जवर्य
जदश्टी पडटात.
पयलींच्या काळार खेळ हो उक्ते सवत ातेर माची, पड्डे नासतना करताले. वीजेची वेवस्था नाजर्ल्ल्यान
जदसाच्या उजवाडाांत वा रातचे परोमक्स जदवे पेटोवन खेळ करताले. मायकाची वेवस्था नाजर्ल्ल्यान हहडल्यान
उलोवचें पडटालें. कसलेय कलेचें ‘फॉमशल’ जर्क्षण नासतना आपल्या गणत ाच
ां े ताक
ां ीचेर कलाकार खेळ
करताले. हालींच्या काळार खेळातां बदल जायत गेला. पड्डे, माची, वीज, मायक हाच
ां ो उपेग खेळ सादरीकरणा
वेळार करतात. ‘मायक’ आसतना लेगीत हहडल्यान उलोवपाची चाल खेळातां जदश्टी पडटा.
गोंयातां लो साश्टी वाठार हो खेळाचें मळ
ू पीठ. साश्टींत जायते खेळ कलाकार तयार जाले. जवसाहया
र्ेंकड्याच्या पयल्या अदाांत ‘खाडा जमगां ल
े ’ हे खेळ बरयताले. ताका ‘कतड्डो जमगां ल
े ’ अर्ेंय म्हणटाले. ‘खाडा
जमगां ल
े खेळाक लागनू ’ फामाद जाल्ले. ताका लागनू ‘फे ळ’ साश्टीची जर्ममेर हुपनू दसत ऱ्या तालक्त याांनी पावलो
आनी ‘फे ळ’ आजर्ल्लो तो ‘खेळ’ जालो. खेळाच्या जल्मा थावन धोल-तार्ाांची मोड (drums) वाजोवन
काांतार सरू
त करताले आनी धोल-तार्ाांच्या (ड्रम) आवाजाचेरूच काांतार सोंपयताले.
खेळाांत काांताराक मोड वाजयताले ती बांद करून ड्रम सटा साांगाता ‘रम्पट’ आनी ‘क्लरीनट’
वापरपाची प्रथा आतां ोजनओ मोरायर् हाणें सरू
त के ली. खेळाांत सरत वातीचें सांगीत रचनू वाजोवांक आनी काांताराचें
सांगीत वाजोवन खेळाांचीं काांताराां सवत ादीक, मधरू , गोड करूांक मोरायसान सरत वात के ली आनी खेळाांत एक नवो
प्रवाह हाडलो. खेळाांतल्या काांताराक रम्पटीच्या सांजगताच्या नेटार अर्े तरे न वेगळे पण जदवपाचें काम
आतां ोजनओ मोरायर् ह्या खेळा मेस्त्रीन 1956 वसाश के लें. खेळातां दादले कलाकार एकूच भेस करताले. ताततांत यू
ताणें बदल के लो. पात्राक
ां सोबसारको भेस घालपाची प्रथा ताणें आपल्या खेळातां ल्यान चालू के ली.
जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ हे लोकनाट्यप्रकार गोंयातां आजर्ल्ले. ताततांू
म्हणी, ओपां ारी मेळटाल्यो. ‘जागोर’ वा ‘खेळ’ करपी भोव थोडे जर्जकल्ले आनी कायां कायां वेळार अजर्क्षीत
लोक आजर्ल्ले तरीय ताांचे मदें समाज जागृताय करपाची ताांक आजर्ल्ली. जलखीत नाट्यसांजहता नासतना
पसनू जतांट्यार, नाक्यार, माांडार ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ जाताले. सांवाद आनी जगताांचे मेळ खेळाांत जदश्टी पडटाले
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जाल्यार जागोराांत सांजगताक चड वाव आसतालो. जतयात्राच्या जल्मान ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ हाांचेर पररणाम
जालो.
जतयात्राच्या जल्मान ‘जागोर’ उणे जायत गेले. मरत गेले. जहदां ू समाजाांतलो जागोर करपी लोक
नाटकाकडेन वजळल्ल्यान जागराचेर ताचो पररणाम जालो. जाल्यार जक्रस्ताांव समाजातले जागोर करपी लोक
जतयात्रा कडेन वजळल्ल्यान ताचो पररणाम जागोराचेर जालो. एके वटेन ‘जागोर’ उणो जायत गेलो पणू दसत रे
वटेन ‘खेळ’ मात एके खार्ेले जदर्ेन आपली वाट ताक
ां ीत रावलो. गोंयातां जायते सगां ीतकार जल्माक आयले.
ह्या सजां गतकारानां ी खेळाक
ां नवी जदर्ा जदली. सजां गताच्या नेटार खेळातां सधत ारीत रूप आपणायलें. 1956 च्या
अदमासाक ‘खेळ’ ह्या नाट्यप्रकारान ‘खेळ जतयात्र’ हें नवें रूप आपणायलें. आतां ोजनओ मोरायर् हाणें
आतां ोजनयत मररयान हाच्या आदारान जमनीवयलो खेळ माचयेर हहेलो. पड्ड्याचो साांगात ताका जदलो. जरी
फे नाांडीस हाणें ‘खेळ जतयात्र’ हें नाांव सचत ोवपाक आतां ोजनयत मोरायर्ाक मदत के ली. पतत शगत ेज जतयात्र, खेळ आनी
जागोर हाांचे फाटभयांत ेर जतयात्र आनी खेळजतयात्र गोंयचे रांगभांयत ेर उदेले.
तियात्र-एक नाट्यप्रकार
जतयात्र ह्या प्रकाराजवर्ीं जाणकाराांचीं कर्ीं मताां आसात हाांचो जनयाळ घेतले बगर जतयात्र म्हणल्यार
जकतें? तें स्पश्ट करूांक जावचें ना. ‘जतयात्र’ हो लोकनाट्यप्रकार म्हणपाचें धाडस पावलू मोरास हाणें ‘खेळ
रजाांव’ ह्या पस्त तकाांत के लाां. “जतयात्र बरयणार, जदग्दर्शक, खेळगाडी चडावत गोंयकार जक्रस्ताांवाांचे आनी प्रेक्षक
वगशयी चडावत ह्याच समदत ायेचे म्हणतच, हो जतयात्र प्रकार लोकनाट्याच्या हयाख्याना जभतर आपणास्तकी
वचोन बसता,”24 अर्ें ताचां ें म्हण्णें. प्रकार् थळी हाणें ‘जतयात्र हो एक स्वतत्रां आनी एकमेव असो नाट्यप्रकार’25
अर्ें म्हणला.ां देवनागरी जलपयेंत बरयतात त्या कोंकणी नाटकाकडेन ताचें भार्ीक नातें आसाच आनी
नाट्यगणत धमश हाचां ेंय साम्य आसा अर्ें ताच
ां ें म्हणणें जावन आसा. हाचेवयल्यान कोंकणींत जतयात्र आसा आनी
नाटक आसा हें स्पश्ट जाता. हे दोनयू प्रकार ‘ड्रामा’ ह्या माथाळ्याखाला मोडटात.‘जतयात्र हो कोंकणींतल्या
नाटकाचोच पणू एक खार्ेलो आनी वेगळो प्रकार. ताका स्वताचें अर्ें तांत्र, र्ास्त्र आनी तकश र्ास्त्र आसा.
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ताची जनजाचीं अर्ीं काांय खार्ेलीं आगां ाां आनी तासाां आसात.’26 जतयात्र हो अर्ेतरे न स्वतांत्र नाट्यप्रकार अर्ें
प्रकार् थळी हाणें स्पश्ट के लाां.
जतयात्र हो नाट्यप्रकार काय लोकनाट्यप्रकार हाचेर अदीक खोलायेन म्हायती घेतना तोमाजीन कादोज
हाांचे जवचार मतींत घेवपा सारके आसात. ‘Goan Tiatr- Not a Folk Drama’ ह्या माथाळ्याखाला
उजवाडाजयल्ल्या लेखातां ते म्हणटात, “As I understand, a folk drama or songs or music are
generally limited to the knowledge transmitted from one generation to another by word
of mouth or imitation. Their composers and writers are unknown. There are no written
records of the prose, music and song. The music is crude, the singers are hoarse, musical
instruments rustic and traditional and musicians unrefined. In case of tiatr, there is no
such evidence whatsoever to say that it belongs to the folk category.”27 जतयात्राांत गद् आसता.
पद् आसता, सांगीत आसता. हें सांगीत बरजयल्लें आसता. ताचीं सोल्फाां बरजयल्लीं मेळटात. पाय जतयाजत्रस्त
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाच्या जतयात्राचीं हातबरपाां मेळटात. तीं गोवा कोंकणी अकादमी (पणजी-गोंय)
हाांच्या वाचपघराांत आसात. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांच्या जतयात्राांतल्या काय काांताराांचें सांगीत पसनू
बरजयल्लें मेळटा. जतयात्र तोंडी रुपान घोळणक
त ें त ना पणू तो जलखीत रुपाांत माचयेर जदश्टी पडटा. जतयात्र सतीनां ी
पावला. पस्त तक रुपान जतयात्र छापनू उजवाडा आयल्यात. सरत वातीच्या काळार पसून जतयात्र छापनू
उजवाडायल्यात. काांय आडवाद सोडले जाल्यार एके फावटीं के ल्लो जतयात्र कला अकादमीचे जतयात्र सतीतां
पसनू परतनू करूांक सोजदनात. ताचे बदला नवो जतयात्र बरोवन सतीतां सादर करतात. जतयात्र बरोवपी, कातां ारा
बरोवपी, सगां ीत बरोवपी हाचां ीं नावाां मेळटात. जतयात्रातां ल्या सजां गताचीं वाद्ाां पारांपारीक तर्ीं आधजत नकूय
आसात देखनत चू जपयानो, ऑगशन ह्या सारक्या वाद्ाच
ां ो जतयात्रातां सराशसपणान उपेग जाल्लो पळोवक
ां मेळटा. ह्या
सगळ्या मदत द्् ावां यल्यान जतयात्र हो लोकनाट्यप्रकार जावां र्कना हें स्पश्ट जाता.
लोकनाट्य हें तोंडी रुपाांत घोळटा. ताचो बरोवपी मेळपाक कठीण. ताांतलें सांगीत हें ओबड धोबड
(crude)आसता. लोकनाट्य एके जपळगेकडच्यान दसत रे जपळगेकडेन तोंडी रुपान वतना मळ
ू सांजहतेंत बदल
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जाल्ले आसतात. जतयात्राचे बाबतींत एकांदरींत जवचार करचो जाल्यार जतयात्र हो लोकनाट्यप्रकार जावक
ां ू च
नज.ां तो एक नाट्यप्रकार जावन आसा. ताची खोलायेन जवस्कटावणी करतलो जाल्यार ‘खेळ’, ‘खेळजतयात्र’
ह्या सांकल्पनाांचोय खोलायेन अभ्यास करप गरजेचें. ‘खेळ’ हाचें मळ
ू लोकनाट्याकडेन आसा. तातांतू ल्यान
स्फूतश घेवन ‘खेळजतयात्र’ जल्माक आयलो. पणू जतयात्र हो खेळजतयात्र न्हय. जतयात्राचें खार्ेलें अजस्तत्व
आसा. ताका स्वतत्रां रूप आसा. जतयात्र हो लोकनाट्य प्रकार न्हयच न्हय पणू तो एक नाट्यप्रकार. ताततांू गद्
आसता आनी पद् आसता.
जतयात्र म्हणल्यार सगां ीत नाटक न्हय वा गद् नाटक न्हय. कोंकणींत ‘नाटक’ हो नाट्यप्रकार आसा.
‘जतयात्र’ होवयू कोंकणींतलो नाट्य प्रकारूच. ‘ड्रामा’ ह्या माथाळ्याखाल हे दोनयू प्रकार कोंकणींत मोडटात.
पणू दोनयू एकामेकाांपरस वेगळे आसात. जतयात्राांत काांताराां, काांत आसतात. नाटकाांत काांताराां आसनात.
जतयात्राचे काांय घटक जतयात्राक नाटका कडल्यान स्वतांत्र थारायतात.
तियात्र आनी खेळतियात्र
जतयात्र हो खेळजतयात्रापरस वेगळो. पारांपरीक जतयात्राक स वा सात पड्डे आसतात. ह्या पड्ड्याांनी
मख
े कथानक माांजडल्लें आसता. दर पड्ड्या फाटल्यान काांताराां आसतात. हीं काांताराां सोलो, दयत ेट, दवत ो,
त ल
जत्रवो, चवको वा हेर प्रकाराचां ी आसतात. दर पड्ड्याफाटल्यान सवशसाधारणपणान दोन वा तीन काांताराां
आसतात. प्रत्येक काांताराचो जवर्य वेगळो आसता आनी ताचो कसलोच सांबांद मख
े कथानकाकडेन
त ल
आसना. तीं ‘जडसेंट’ वा ‘कॉमेडी’ आसतात. ताचे जवर्य समाजीक, धमीक, राजकी, इजतहासीक आसांू येतात.
जतयात्रातां ‘कातां ’ आसतात पणू खेळजतयात्राचे तळ
त े न ते उणे आसतात.
खेळजतयात्रातां ‘कातां ाराां’ आसनात. ताततांू ‘कातां ’ आसतात. जतयात्राचे तल
त नेंत ताच
ां ो आक
ां डो चड
आसता. हे कातां मख
े कथानकाकडेन सबां दां ीत आसतात. जतयात्राांतलें कथानक खेळजतयात्रातां ल्या
त ल
कथानकापरस ल्हान आसता जकत्याक ताचो चडसो वेळ कातां ाराक
ां जदल्लो आसता. हाकाच लागनू कातां यू उणे
आसतात. जतयात्राांतल्या कलाकाराांचो आक
ां डो खेळजतयात्राांतल्या कलाकाराांपरस सवशसाधारणपणान चड
आसता.
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‘जतयात्र’ तर्ेंच ‘खेळजतयात्र’ सादर करपाचो वेळ सवशसाधारणपणान अडेच ते तीन वराां आसता.
कोंकणींतलो पयलो जतयात्र लतकाजीन ररबेरो हाणें 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा मबांत य माचयेर हाडलो जाल्यार
कोंकणींतलो पयलो खेळजतयात्र आतां ोजनओ मोरायर् हाणें 1956 वसाश गोंयाां माचयेर हाडलो.
एम बॉयर, जासींत वाज, प्रेम कतमार, जे पी सौजालीन, तोमाजीन कादोज ह्या आनी हेर जतयात्रीस्ताांनी
कोंकणी जतयात्र माचयेर हाडल्यात. रुजारीओ रॉड्रीगीज, जलगोररओ फे नाांडीस, परीक दौरादो, रोजफन्स, जमनीन
दे बादां ार, जप्रन्स जेकब आनी हेरानां ी खेळजतयात्र माचयेर हाडल्यात. आयज रोजफन्स, जप्रन्स जेकब, जमनीन द
बादां ार सारके जायते जाण खेळजतयात्र सोडून जतयात्राकडेन वळ्ळ्यात आनी जतयात्र माचयेर हाडटात. जतयात्राचे
उदरगती बाबतींत 1995 वसाश सी आल्वारीस हाका मल
त ाखतींत जवचाररल्ल्या प्रस्नाक ताणें ‘खेळजतयात्रान
जतयात्राक सोंपयलो’ अर्ें म्हजणल्लें. “It has done great harm to the conventional form of Tiatr.
Khell Tiatr has lowered the standard of acting on the Konkani Stage. It has cheapened
acting too.” ‘खेळजतयात्र जतयात्राचे उदरगती आड आयला’ अर्ेंय मत ताांणी त्या वेळार उक्ताजयल्लें.
1995च्या काळार जतयात्र फाटीं पडून खेळजतयात्र खबू गाजताले. जतयात्राक जरीय आयच्या वसाांनी
बरे दीस आयल्यात तरीय तेन्नाची जतयात्राची जस्थती वेगळी आजर्ल्ली. हे घडणक
त ें तल्यान जतयात्र हो खेळ
जतयात्रापरस वेगळो ही गजाल स्पश्ट जाता. अजभनय ह्या घटकाक जतयात्राांत जकतलें म्हत्व हें कळपाक हाांगा
वाव आसा. जवसाहया र्ेंकड्याच्या जनमाण्या दर्काांत खेळजतयात्राक नेट आजयल्लो. एकजवसाहया
र्ेंकड्याच्या पयल्या दर्काांत आनी उपराांत पसनू हें जचत्र बदलनू जतयात्राक नवो नेट आयला.
‘जतयात्र’ म्हणल्यार ‘खेळ’ न्हय. ‘खेळ’ पयलो के न्ना जल्मा आयलो, तो पयलो कोणें बरयलो, हें
सागां प कठीण. जकत्याक तो लोकनाट्यप्रकार. “Prior to liberation there were only Fells performed
by the labour class during Carnival and Easter. The performers used to move from one
village to another and it was performed in the open in front of people’s houses where
hundreds of people used to gather around them to watch. The first performance in any
village had to be in front of the Rejedor’s House who used to act as a censor.”28 गोंय सटत के
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पयलीं खेळ जाताले. हे खेळ भोव करून दक्षीण गोंयाांत जाताले. खेळ करपी कलाकार हे कामगार वगाांतले
आसताले. रे जजदोराच्या घरा पयलो खेळ करून उपराांत उकत्या मळार वा माांडार हे खेळ जाताले. इत्रां जू -पास्काां
वेळार हे खेळ जाताले. आयजयू चडर्े खेळ इत्रां जू ा वेळारूच जातात.
खेळाचे बाबतींत ‘कोत्राडां ाांस’ हाचो उल्लेख मेळटा. ‘कोत्राांडाांस’ हो प्रकार मध्यम वगाांतले तरणाटे
करताले. ‘बाणावलेच्या जवसेंत पेरेराचो’29उल्लेख हे बाबतींत के ल्लो मेळटा. चड करून खेळजतयात्राभर्ेन
कोत्राडां ान्सयू साश्टी वाठारातां जाताले.
जतयात्र हो खेळापरस वेगळो. तो जागोरातां ल्यान जल्माक येवक
ां ना. तो खेळाांतल्यान जल्माक येवक
ां
ना. ऑपेरातां ल्यान स्फूतश घेवन जतयात्र जल्माक आयला. पतत शगत ेज जतयात्राभर्ेन, कोंकणींतयू जतयात्र आसचो हे
भावनेन जागोराक जवजटल्ल्या गोंयकाराांनी जल्माक घाल्लो हो नाट्य प्रकार. कोंकणी मनर्ान, कोंकणी भार्ेंत
जल्माक घाल्लो कोंकणी जतयात्र हाची अदीक खोलायेन वळख घेतलो जाल्यार जतयात्राची सांकल्पना आनी
उत्पत्ती कर्ी जाली हें जाणा जावन घेवप गरजेचें थारता.

2.2. तियात्राची संकल्पना आनी उत्पत्ती
‘जतयात्र’ ही सांकल्पना मळ
ू अस्तम्ते देर्ाांतली. अठराहया र्ेंकड्याच्या दसत ऱ्या अदाांत इटलींतल्या
जमलान वाठाराांत ‘जतयात्र’ हो प्रकार सरू
त जालो. समाजीक, राजकी जवर्याांचेर बरजयल्ल्या ह्या जतयात्राांत
‘काांताराां’ आसतालीं आनी हीं ‘काांताराां’ वेगवेगळ्या जवर्याांचेर आदारून आसतालीं. हीं काांताराां
कथानकाच्या मदें-मदें आसताली. पतत शगत जे राजवटी वेळार स्पेन देर्ातां ल्या खेळ करप्यानां ी (Entertainers)
गोंयातां ‘जतयात्र’ हो प्रकार पयलेच फावटीं हाडलो.’30मनोरांजनाचें एक उत्तम साधन म्हणनू गोंयकारानां ी ताका
मान्यताय जदली. ‘जतयात्र’ उखलनू धरलो. पतत शगत जे राजवटी वेळार गोंयातां पतत शगत जे भार्ेंत जतयात्र माचयेर येताले.
पतत शगत जे जतयात्रा उपराांत कोंकणी जतयात्र गोंयकाराांनी सरू
त के लो.
‘जतयात्र’ हें उतर पतत शगत ेज भार्ेंतल्या ‘जतयात्रत’ (teatro)ह्या उतरावयल्यान आयलाां.31 ‘जथयात्रमू ’
(theatrum) ह्या लटीन उतराांवयल्यान ‘जतयात्र’त हें उतर आयलें आनी ‘जतयात्र’त ह्या उतरावयल्यान ‘जतयात्र’
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हें उतर आयलें. इटाली भार्ेंतूय ‘जतयात्रत’ हें उतर मेळटा. ‘जतयात्र’ ह्या उतराक इग्ां लीर्ींत जथयेटर Theatre हें
उतर मेळटा. कोंकणींत जतयात्राचो जल्म जालो तेन्ना गोंयाां पतत शगत जे ाांचें राज चलतालें जाल्यार मबांत य जिटीर्ाचें.
कोंकणी जतयात्राच्या जल्मासावन जतयात्रान वेगवेगळीं नाांवाांरुपाां आपणायलीं. कोंकणी भार्ेंतले रोमी जलपयेंत
बरजयल्लीं हीं रुपाां जतयात्राचे उत्पत्तेजवर्ीं साांगतात.
जथयात्रू (Theatro), जथयात्र (Theatr), जथयात्र (Thiatr), जतयात्रू (Teatro), जतयात्र (Teatr),
जतयात्र (Tiatr) अर्ा जायत्या नावां ाां रुपानां ी घोळपी जतयात्र आयज ‘जतयात्र’ (Tiatr) ह्या नावां रुपानचू चडसो
घोळटा. जतयात्र जल्माक आयलो ते मबांत यतां , जिटीर्ाच
ां े इग्ां लीर्ीचो प्रभाव आजर्ल्ल्यान इग्ां लीर्ींतल्या जथयेटर
(Theatre) ह्या उतराकडेन ताचो सबां दां जदश्टी पडटा. इग्ां लीर् भार्ेच्या प्रभावाक लागनू जथयात्र,त जथयात्र,
जथयात्रो हीं रुपाां घोळणक
त ें त आजर्ल्लीं, जाल्यार पतत शगत ेज भार्ेच्या प्रभावाक लागनू जतयात्रत (Teatro), जतयात्र
(Teatr) हीं नाांवरुपाां घोळणक
त ें त आजर्ल्ली पळोवक
ां मेळटात. गोंय सटत के पयलीं आनी गोंय सटत के
उपराांतच्याय काांय काळार जतयात्राची ‘हण्डजबलाां’ (जायराती) एके वटेन कोंकणी भार्ेंत जाल्यार दसत रे वटेन
पतत शगत जे भार्ेंत छाजपल्लीं आसतालीं. कोंकणी भार्ेंत आसपी हाँडजबलाचां ेर जथयात्रू (Theatro),
जथयात्र(Theatr), जथयात्र (Thiatr), जतयात्र (Tiatr) ह्या सारकीं नाांवरुपाां मेळटात जाल्यार पतत शगत जे भार्ेंत
आसपी हाँडजबलाांचेर जतयात्रू (Teatro), जतयात्र (Teatr) ह्या सारकीं नाांवरुपाां मेळटात.1974 वसाश कला
अकादमीचे सतीक लागनू ‘जतयात्र’त ह्या उतराचें ‘जतयात्र’ ह्या नाांवान कोंकणीकरण जाल्लें पळोवक
ां मेळटा.32
कोंकणींत ‘ड्रामा’ ह्या अथाांन जतयात्र ही सांकल्पना घोळटा. जतयात्राचें स्वरूप, कायश वेगळें पणू तो एक
नाट्यप्रकार.
एकतजणसाहया र्ेंकड्याच्या जनमण्या वसाांनी कामा धद्ां ाखातीर गोंयकार मबांत य वताले. जवसाहया
र्ेंकड्याच्या पयल्या अदाांतयू तीच पररजस्थती पळोवक
ां मेळटा. 1921 वसाश, गोंयचे 4,69000 लोकसख्ां येमदले
समत ार दोन लाख गोंयकार, गोंय सोडून गोंया भायर गेल्ले. जिटीर् भारताांत, बमाश, मेसोपोटेजमया आनी इस्ट
आजफ्का देर्ाांनीय गोंयकार स्थलाांतरीत जाल्ले. गोंय सोडून गोंया भायर गेल्ल्या दोनलाख गोंयकाराां मदलें
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समत ार फकत पन्नास हजार गोंयकार मबांत य पाजवल्ले.33 हालींच्या तेंपार जसो गोंयकार गल्फ, लांडन, अमेररका
देर्ाांनी वता तसो त्या काळार गोंयकार मबांत य वतालो हें स्पश्ट जाता.
जे गोंयकार मबांत य गेल्ले ताांणी मबांत य आपली लोकसांस्कृ ताय, आपलें दायज त्या त्या वाठाराांत जजवें
दवरपाचो प्रयत्न के लो. ताांकाां मनररजवणेच्या साधनाांची गरज पडली तेन्ना ताांणी ‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ ह्या
लोकनाट्य प्रकारातां ल्यान ती पणू श करपाचो यत्न के लो. जर्क्षीत गोंयकार इग्ां लीर् आनी पतत शगत ेज जतयात्र करपाक
लागले. मबांत यच्या गेयटी जथएटर, बोरी बदां र आनी कावासजी हॉल, धोबी तलाव हे सवत ातेर हे जतयात्र जावपाक
लागले. फ्ाँ च नाटककार मोजलयेर हाच
ां ो ‘ला मेजदसीन माल्ग्र लईत ’ हो ड्रामा पतत शगत जे ींत अणकारून जे एस
जदआजजनीस नोरोन्य ह्या गोंयकारान मबांत यतां तीन अक
ां ानां ी तो माचयेर हाडलो. ह्या ड्रामाक ‘दोतोर द फोसाश द
पाव’ (Doutor de Forca de Pau)34 हें नाांव जदलें. होच ड्रामा उपराांत कोंकणी जतयात्र आनी कोंकणी नाटक
मळारूय अणकारून माचयेर सादर जालो. जआ
त ांव आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें ‘धोंगी वोयज’ ह्या नाांवान हो ड्रामा
जतयात्रा रुपान कोंकणी जतयात्र माचयेर हाडलो. र्णै गोंयबाब हाणें ‘मोगाचें लग्न’ ह्या नाांवान ताचें नाटक करून
कोंकणी माचयेर सादर के लें. गोंयाभायर गेल्ल्या गोंयकाराांनी दसत ऱ्या भार्ाांतल्या ड्रामाांतल्यान स्फूतश घेवन
जतयात्र मळार योगदान जदलें. नवे प्रवाह हाडले.
जर्क्षीत गोंयकार पतत शगत जे जतयात्राकडेन आनी इग्ां लीर् जतयात्राकडेन वजळल्लो आसतना सामान्य
गोंयकाराक कोंकणींत जतयात्र करपाची गरज भासली. कोंकणींत जतयात्र जावक
ां जाय अर्ें ताका जदसपाक
लागलें. तातांतू ल्यानचू कोंकणी जतयात्राची उत्पत्ती जाली. 28 नोहहेंबर 1943 वसाश ‘आवे मारीया’ ह्या
जदसाळ्यातां उजवाडा आजयल्लो जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाच
ां ो लेख जतयात्राचे उत्पत्तीजवर्ीं अदीक
म्हायती जदता.
कोंकणींतलो पयलो जतयात्र लक
त ाजीन ररबेरो हाणें 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा माचयेर हाडलो.
‘इटाजलयन भरत गो’ हें त्या पयल्या जतयात्राचें नावां . ऑपेरातां ल्यान स्फूतश घेवन जल्माक आजयल्लो जतयात्र उपरातां
भारताच्या वेगवेगळ्या र्ाराांनी माचयेर आयलो. गोंयाांत जागोर जाताले, खेळ जाताले. एके तरे ची नाट्यकला
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तातांतू जदसताली. नाट्यकला जजवी दवरूांक जतयात्र गरजेचो थारलो. पणू एक मात, तो जागराांतल्यान वा
खेळाांतल्यान जल्माक येवक
ां ना.
1890 च्या काळार मबांत यांत जागोर जाताले ते पळोवन परकी लोक गोंयकाराांक हाांसताले. जागोराांत
चलपी पोजडेपणाक गोंयकारूय जवजटल्ले. ते नहया प्रकाराच्या सोदाांत आसले. इस्ां टीट्यटू लजत ो इजां डयन हे
सस्ां थेचे गोंयकार वागां डी मबांत यांत पतत शगत जे वा इग्ां लीर् भार्ेंत नाट्य (ड्रामा) माचयेर हाडटालें. ताकाच ते जतयात्र
अर्ें म्हणटाले. कोंकणींत मात हो जतयात्र जायनासलो हें दख्त ख गोंयकाराक
त ाजीन
ां आसलें. अर्े फाटभयांत ेर लक
ररबेरो हाणें क्रातां ी के ली.
1890 च्या समत ाराक इटाजलयन ऑपेरा कांपनी मबांत यतां ऑपेरा दाखयताली. त्या काळार लक
त ाजीन
ररबेरो मबांत य नोकरे खातीर गेल्लो.थांय ताणें ऑपरा पळयलो. ताका ऑपरा बरो लागलो. एका गोंयकाराक फतडें
घालनू ते इटालीयन ऑपरा कांपनींत ताणें नोकरी मेळयली. पड्डो साांबाळपाची आनी पड्डे ओडपाची नोकरी
ताका करची पडली जकत्याक तो दसत रें काम नकळो आजर्ल्लो. पगार थोडो आसलो तरीय हे कांपनी बाराबर
तो पणत ,ें मद्रास, जर्मला, कलकत्ता ह्या र्ाराांनी भोवलो. ती कांपनी ‘बमाश’ वचचे पयलीं ताणें नोकरी सोडली
आनी कांपनीचो एक धाकटतलो ऑपरा मतींत दवरून मबांत य परतलो. मबांत य ताणें ताळगाांवच्या सोंजपल्ल्या
कायतानीन फे नाांडीसाची इश्टागत जोडली आनी दोगयू ‘पाती’ जदवच्याक भरत गे सोदक
ांू लागले. पणू भरत गे मेळांूक
कठीण जालें. जकत्याक जतयात्र जागोर जायत अर्ें त्या भरत ग्याांक जदसलें.35
जागोराक त्या काळावेलो समाज जकतले तच्त छतायेन पळयतालो हाची वळख हाांगा घडटा. जागोराांत
भरत ग्याक
ां नाचोवक
ां वडील फाटीं सरताले. भरत ग्याक
ां जागोर पळोवक
ां पसनू धाजडनासले. गोंयसटत के उपरातां आनी
हालींच्या काळार पसनू हें जचत्र तर्ेंच आजर्ल्लें. माकशू स गोंसाल्वीस आपलो बापयू आपल्याक जागराजवर्ीं
कर्े तरे न जर्टकायतालो ते बरयतना म्हणटा. “नेये वाड्यार जागोर आसा तांू बा वेर्ी थयां झोगडीं बा जातोलीं”
हीं ताच्या बापायचीं उतराां ताका जागोर पळोवक
ां वचनाका अर्ें जर्टकायतात. हालीं हालीं म्हणल्यार 2003
वसाश घजडल्ली ही गजाल ताणें बरोवन दवरल्या.36 आजवशल्ल्या काळार पसनू जागोराकडेन समाजाची
पळोवपाची नदर कर्ी आसा ती जनयाळपाक हाांगा वाव आसा.
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‘जतयात्र’ जल्माक येवचे पयलींच्या काळार ‘जागोर’ आनी ‘जतयात्र’ हाांचे जवर्ीं बोवाळ चलतना
लक
त ाजीन ररबेरोक ‘जतयात्र’ माचयेर हाडूांक सोदता आनी ताका भरत गे मेळनात ही खबर कायतानीनो फे नाांडीस
हाणें जआ
त ांव आगस्ू तीन फे नाांडीस ह्या आपल्या इश्टाक साांगली. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस तेन्ना बााँबे गझेट
हातांतू काम करता. खबर आयकून जआ
त वां आगस्त तीन लक
त ाजीन ररबेरोक मेळपाक जपके ट रोडार गेलो. उपराांत
ताणां ी दोगायां नी तेन्ना फामाद आजर्ल्ल्या कतडानां ी भोंवड्यो मारून दोग जाण भरत गे मेळयले.37 तातां लो एकलो
मगांत ल
ू मडगावां चो आगस्त तीन मास्कारे न्हास जाल्यार दसत रो ताळगावां चो फ्ास्ां कीनो फे नाांडीस.38
लक
त ाजीन ररबेरो, जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस, कायतानीनो फे नाांडीस, आगस्त तीन मास्कारे न्हास आनी
फ्ास्ां कीनो फे नाांडीस ह्या पाचां जाणानां ी एकठाांय येवन पयल्या जतयात्राची येसाय जपके ट रोड, रोलडां बगां ल्याकडेन
1892 च्या फे िवत ारींत सरू
त के ली. णव जाणाांच्यो भजत मका पाांच जाणाांनी करून आनी इटालीयन ऑपराांतल्यान
स्फूतश घेवन बरजयल्लो कोंकणींतलो पयलो जतयात्र त्याच वसाश एप्रीलाच्या म्हयन्याांत माचयेर आयलो.
इटालीयन भरत गो हो कोंकणींतलो पयलो जतयात्र मबांत यच्या न्यू आल्फ्े ड जथयेटराांत 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा
अर्े तरे न जल्माक आयलो. ऑपराचे धरतेचरे आदारीत, काांताराां आनी तआ
त द (tuad) हाांणी जवजणल्लो हो
पयलो जतयात्र. लक
त ाझीनान गोंझालेज िदसश हाांच्या इटालीयन ऑपराचो अणकार करून कोंकणी माचयेर
पयलो जतयात्र दाखयलो.39 ह्या जतयात्राांत लक
त ाझीनान ‘गोवा-पतत शगत जे ड्रामाटीक कांपनी’ हें नाांव पांगडाक जदवन
पयलो जतयात्र माचयेर हाडलो. इटालीयन ऑपरा कांपनी कडल्यान घेजतल्ली जवलदत ाची न्हेसवण कलाकाराांनी
ह्या जतयात्राांत वापरली. जे सवत ातेर कोंकणींतलो पयलो जतयात्र माचयेर आयलो ते सवत ातेर मबांत यच्या
कजमर्नराचें ऑफीस उबें आसा.
लक
त ाजीन ररबेरो हाचां ें परत ाय नावां कोस्ताजां सओ लक
त ाझीन कारीदाद ररबेरो. ते आसगावां , बादेसचे
जाल्यार जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हे बड्डें, मडगावां चे. ह्या दोगायां नी ताळगावां च्या कायतानीन फे नाांडीस,
फ्ास्ां कीनो फे नाांडीस आनी मांगत ल
त -मडगावां च्या आगस्त तीन मास्कारे न्हस हाच्ां या साांगातान पयलो जतयात्र माचयेर
हाडलो. पाांच गोंयकाराांनी पयलो कोंकणी जतयात्र माचयेर हाडून इजतहास घडयलो.
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कोंकणींतल्या ह्या पयल्या जतयात्राांत कथानक, सांगीत, काांताराां आनी वलवटाची न्हेसवण हाांचो उपेग
के ल्ल्यान प्रेक्षकाांचेर ताचो बरो पररणाम जालो. ताांणी जतयात्र हो नाट्यप्रकार माननू घेतलो. लक
त ाझीनान ह्या
जतयात्रा उपराांत आजनकूय जतयात्र बरयले.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें पयलो स्वतांत्र जतयात्र बरयले. ताणें खऱ्या अथाशन कोंकणी जतयात्राची
बन्त याद घाली. ‘बल द कावल’ (Belle de Cavel) वा ‘कावेलची सदांत ोरी’ हो ताच
ां ो पयलो जतयात्र. ताचे
उपरातां ताांणी जायते जतयात्र बरयले. ताांच्या कोंकणी जतयात्र मळावयल्या वावराक लागनू ताका ‘पाय
जतयाजत्रस्त’ अर्ें म्हणटात. ताांच्या जतयात्राचीं हातबरपाां गोंय सरकाराच्या गोवा कोंकणी अकादेमीच्या
वाचपघरातां आसात.
गोंयाांत पयलो जतयात्र आसगाांव, बादेस हे सवत ातेर लक
त ाजीन ररबेरो हाणें 1 जानेर 1894 ह्या जदसा
माचयेर हाडलो. ह्या जतयात्राांत नापोल्याांव, मानएत ल जझत े फोन्सेका, जेफेररनो आद्रां ाद तोलेंतीनो फोन्सेका आनी
एल जे रापोज हाांणी भजत मका के ल्ल्यो. गािीएल फ्ाँ को या मेस्त्रीन ह्या जतयात्राक सांगीत जदल्लें.40
कोंकणींतलो पयलो जतयात्र 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा न्यू आल्फ्े ड जथयेटर, मबांत य हे सतवातेर जल्माक
आयलो जाल्यार गोंयाांत पयलो कोंकणी जतयात्र 1 जानेवारी 1894 ह्या जदसा आसगाांव, बादेस हे सवत ातेर
माचयेर आयलो. काळ गेलो तर्े तातांतू बदल जाले. नवे प्रवाह आयले. वेगवेगळ्या जाणकाराांनी ‘जतयात्र’ हे
सांकल्पने जवर्ीं वेगवेगळ्या काळार आपले जवचार माांडल्यात. ताांचो अभ्यास करप गरजेचें.

2.3 तियात्राच्यो व्याख्या
जतयात्र ही एक सामहत ीक कला. जतचो आस्वाद घेवपाखातीर ती कृ ती करूांक नट, सगां ीतकार, जदग्दर्शक,
नेपथ्यकार, प्रकार् योजक ह्या सारक्याच
ां ी गरज आसता जाल्यार प्रेक्षक जतचो आस्वाद घेवन सजमक्षा करता.
भारतीय परांपरे नसत ार ड्रामा हें साजहत्य. जतयात्र हो नाट्यप्रकार देखनू जतयात्र हें साजहत्य. जतयात्र आयकांू क
जाता, तो पळोवक
ां येता. एकाच वेळार र्ेंकड्याांनी लोकाांच्यान ताचो आस्वाद घेवक
ां येता. सचत ोवणी जदवप हो
भारतीय ड्रामाचो एक मख
े घटक. ‘According to Bharata’s Natyashastra that the technique of
त ल
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instruction should be through entertainment (Vinod).41’ जवनोदाांतल्यान सचत ोवणी करप हो
नाट्यकलेचो म्हत्वाचो उद्देर्. हो उद्देर् जतयात्राांनीय जदश्टी पडटा. “It is interesting to note that this
instructional function of the theatre has continued inspite of all the changes in our life
and in our arts even to this day with changes in the social context, the context of
instruction changed.”42
जतयात्र हो ड्रामा. ड्रामा हें ग्रीक उतर. ड्रन (dran) ह्या मळ
ू ग्रीक उतरावयल्यान तें आयला.ां ताचो अथश
“to act” or “to do” म्हणल्यार कृ ती करप असो जाता. ड्रामा ‘refers to actions or deeds as they are
performed in a theatrical setting for the benefit of a body of spectators.’ 43ड्रामा हें साजहत्य
पणू तें रांगमाचयेर सादरीकरणाखातीर बरजयल्लें आसता. ‘Drama is an art form that tells a story
through the speech and actions of the characters in the story. Most drama is performed
by actors who impersonate the characters before an audience in a theatre or before
television cameras for an audience in their homes.’44 पात्राांच्या अजभहयजक्ततल्यान आनी
कृ तींतल्यान कथानक माांडपी कला म्हणल्यार ‘ड्रामा’. हें कथानक माचयेर सादर जाल्ल्यान प्रेक्षकाांचे साक्षीन
ताचें उजद्दश्ट साथश जाता. ‘ड्रामा’ ही जर्ी वैश्वीक कला तर्ी ती परत ातन कलाय बी. मनर्ाच्या अणभवाचेर
ड्रामाचो पररणाम आदारून आसता.
ड्रामा हे सांकल्पनेजवर्ीं वेगवेगळ्या जाणकाराांनी वेगवेगळे जवचार माांडल्यात.
जससेरो- Drama is a copy of life, mirror of customs and reflection of truth. ‘ड्रामा’ हें
जजजवताचें अनक
त रण, चालररतींचो हारसो आनी सत्याचें पडजबबां .
ऍररस्टॉटल - Drama is an imitation of life. नाट्य (ड्रामा) म्हणल्यार जजवनाची अनक
त ृ ती.
जॉजश बेनाशड र्ॉ – सांघर्ाशचें कलात्मक सादरीकरण म्हणल्यार ‘ड्रामा’. Every Drama must be
an artistic presentation of conflict.
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जे आर जवल्यम- ड्रामा हो एक साजहत्यप्रकार जाची हहडवीक तातांतू ल्या र्ब्दाांचेर आदारून आसता.
And Drama after all is literature and lives in the end by the greatness of its spoken words.
जमलेर आनी बेटले- ‘ड्रामा’ ही एक कला आजर्ल्ल्यान आनी ताच्या जदग्दर्शनाचीं साधनाां कृ त्रीम
आजर्ल्ल्यान ड्रामाांतल्यान कृ जत्रमताय मळ
त ाांतल्यान हुमटावन काडप अर्क्य. Since the drama in any
form is an art and since technique is an artifice, the complete elimination of artificiability
is impossible.
भरतमनत ी- लोकसभावाचें अजभनयातां ल्यान दर्शन म्हणल्यार नाट्य.
काजलदास – खर्
त ालकाय जदवप हो नाट्याचो प्राथमीक गणू आसा ताततांू कलेचें सौंदयश आनी काहय
आसांक
ू जाय. ‘जतयात्र हो एक नाट्यप्रकार.’ ‘It is a form of drama in Konkani.’
वयर उल्लेखीत ‘ड्रामा’ सांबांदीत हयाख्याांचेर जनयाळ के ल्यार जतयात्र हो नाट्यप्रकार म्हणांू येता.
जतयात्राांत जजवनाची अनक
त ृ ती आसता, तातांतू चाली ररतींचें दर्शन आनी सत्याचें पडजबांब आसता. देखनत चू
‘जतयात्र’ हो जससेरो हाचां े ‘ड्रामा’ बाबतींतले हयाख्येचे फास्कें त बसता. जजवनाची अनक
त ृ ती जतयात्राांत जदसता
देखनू एररस्टोटल हाांच्या जवचारा प्रमाण ‘जतयात्र’ ‘ड्रामा’ प्रकाराांत मोडटा. सांघर्ाशचे कलात्मक जचत्रण जतयात्राांत
जाता. जतयात्र ही कला. ती माचयेर दाखयतना तातांतू येवपी कृ त्रीमताय जतयात्राकडल्यान पयसावक
ां नज.ां
जतयात्रकला जलखीत रुपाांत येतकच साजहत्य जाता. जतयात्राक अर्ेतरे न साजहत्यीक मोल आनी प्रयोगीक मोल
आसना देखनत चू जतयात्र ही एक मीश्र कला.
‘Drama is an art form. Like any other art, it has its rigid structure and discipline;
for the playwright, it is purely creative.’45 नाट्यकलेन सजशनजर्लतायेक खबू वाव आसता.
प्रेक्षकाक
ां डेन सपां कश साधपी ती एक कला. ‘Drama is an art of communication, but dramatists do
not normally write to communicate directly with readers. They write lines for actors to
work on, accepting that a play has to pass through the medium of performance by others
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before it can reach and effect its public.’46नाट्य माचयेर सादर जाता तेन्ना ते साजहत्यकृ तीचें साथशक
जाता. नाट्य (ड्रामा) हें माचयेर सादर करपा खातीर बरयतात. जतयात्राांत ह्यो गजाली जदश्टी पडटात.
तियात्राच्यो व्याख्या
जतयात्र म्हणल्यार जकतें हें जाणा जावन घेवपाक जतयात्राच्यो हयाख्या समजनू घेवच्यो पडटल्यो.
मेजक्या उतरानां ी जतयात्राच्यो हयाख्या करप जततलें सोंपे काम न्हय. जतयात्राचे हयाख्येंतल्यान ‘जतयात्र’ हे
सक
ां ल्पनेची वळख जावप गरजेचें. वेगवेगयळ्या जाणकाराांनी आनी जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्राच्यो वेगवेगळ्यो
हयाख्या के ल्यात त्यो अश्यो:
फे जलजसयत कादोज-“नाट्य, अजभनय, जवनोद, सगां ीत, ल्हान प्रहसना (फासश) आजर्ल्लो माचयेर
दाखोवपाचो नाट्यप्रकार म्हणल्यार जतयात्र.”47
कोंकणीचे साजहत्यीक आनी सटत के झजत ारी फे जलजसयत कादोज हाणें जतयात्राजवर्ीं बरप के लाां. जतयात्रयू
बरयल्यात. ताांच्या मताप्रमाण जतयात्राांत नाट्य आसता. अजभनयाच्या रुपान तें माचयेर येता , तातांतू जवनोद
आसता. सांजगताची साथ मेजळल्ल्यान प्रेक्षकाांक जतयात्र आकर्ीत करता. ल्हान- ल्हान प्रहसनाां वा फासाशक
लागनू तो पळोवप्याांक भावता. वेगवेगळ्या आगां ाांनी सांपन्न असो नाट्य प्रकार म्हणल्यार जतयात्र.
डॉ. प्रमोद काळे -“Tiatr is a unique performing art genre. It has element of Drama,
Music, Comedy and Improvisation. In a typical ‘Tiatr’ performance there is a loose
storyline, which runs to the show; it is punctuate by ‘side show’- irrelevant and
improvisational material consisting of songs – solos, duets and choruses (cantars),
dances, comic skits and monologues – all this to the accompaniment of a very loud Goan
steel band which sits between the audience and the performers.”48
जतयात्राचेर सोदवावर करपी डॉ. प्रमोद काळे हाणें जतयात्राजवर्ीं आपले जवचार माांडल्यात. जतयात्र ही
एक आगळी वेगळी कला. नाट्य, सांगीत, कॉमडी आनी improvisation हे चार घटक तातांतू आसपावतात.
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ह्या चार मख
े घटकाांच्या नेटार जतयात्र फतडें वता. जतयात्राचें कथानक सटत सटत ीत आसता. ताका ‘सायड र्ो’चो
त ल
आदार जाय पडटा. सोलो, दयत ेट, जत्रवो, चवको हे सारकीं वेगवेगळ्या प्रकाराचां ीं काांताराां जतयात्राांत
आसपावतात. एका तेंपार ‘सायड र्ो’चो भाग म्हणनू ह्या काांताराांकडेन पळयताले.49 प्रेक्षकाांची उमेद वाडोवक
ां
ह्या सगल्या घटकाां भायर ‘िास बण्ड’ आसता जें काांताराक
ां आनी काांताक
ां खार्ेली मदत करता.
तोमाजीन कादोज हे जतयाजत्रस्त. ताणां ी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. ताांणी जतयात्राचेर जायतें
बरप के लाां. गोंय सरकाराचे जतयात्र अकादमीचे ते पयले अध्यक्ष. जतयात्र आनी जतयात्र र्ताब्दी अक
ां ातां ल्या ‘
TIATR: A unique form of Goan dramatic art’ ह्या लेखातां जतयात्राची ते अर्ी हयाख्या करतातीः
तोमाजीन कादोज- ‘Tiatr is a unique form of dramatic art of Goa, different from
various other forms of drama that exist in Goa. It cannot be compared to a prose drama
as Tiatr has lots of music in it. Again it is not a musical drama either. Hence it
uniqueness.’49
गोंयाांतल्या हेर नाट्यप्रकाराां परस वेगळो असो गोंयचो अपरूप नाट्य प्रकार म्हणल्यार जतयात्र.
जतयात्राांत जायतें सांगीत आजर्ल्ल्यान ताांची गद् नाटकाकडेन वा सांगीत नाटकाकडेन तळ
त ा करूांक जायना. हेंच
ताचें खार्ेलपण.
2011 वसाश जतयात्र अकादमीन उजवाडाजयल्ल्या कोंकणी ग्रामोफोन रकॉडशस ह्या पस्त तकाचे प्रस्तावनेंत
तोमाजीन कादोज सदत राजयल्ल्या रुपाांत जतयात्राची हयाख्या करतातीः‘Tiatr is a unique form of dramatic
art. It is unique because it cannot be considered a musical drama or a prose drama. It has
music and singing but it is nor a musical drama.50जतयात्र हो अपरूप नाट्यकलाप्रकार. तो अपरूप
कारण ताका सगां ीत नाटक म्हणक
ांू जायना, ना म्हणनू गद् नाटकूय म्हणक
ांू जायना. ताततांू सगां ीत आनी गावप
आसता, पणू तें सगां ीत नाटक न्हय.

64

वयल्या दोनयू हयाख्याांचेर नदर मारल्यार गोंयची नाट्यकला म्हणपाचे दसत रे हयाख्येंत ताांणी टाळ्ळाां
हें स्पश्ट जाता. जतयात्र मबांत य जल्माक आजयल्लो. आयज तो मबांत य परस चड गोंयाां गाजता. कोंकणी जतयात्र
सांवसाराांतल्या वेगवेगळ्या देर्ाांनी जाता. हें सगळे जनयाळून ताांणी जतयात्र गोंया परत तो मयाशदीत ना, हेंच स्पश्ट
के लाां.
जवल्सन माझारे लो - ‘Unique art and culture a form of Goa is the Konkani Tiatro. It
is the most popular form of drama in Goa. There is no drama form that resembles
Konkani tiatr in any other state of India.’52
कोंकणी जतयात्र ही गोंयची अपरूप कला आनी सस्ां कृ तीक प्रकार. तो गोंयाांतलो सगल्यातां चड
लोकप्रीय असो नाट्य प्रकार. भारताच्या खयां च्याच राज्याांतल्या नाट्यप्रकाराकडेन कोंकणींतल्या ह्या
नाट्यप्रकाराची सर करूांक मेळना.
जॉन क्लारो- ‘Drama reflects the realistic view of the society. It is the most rigorous
form of literary art expounded in the form of performing art. Drama is art as well as craft
and reality is the life and bread of it.
Tiatr, the popular Konkani art form also falls under the category of drama. Infact,
the main basic of tiatr is drama. Tiatr also has all the elements of entertainment such as
a play, music, song and dance which are so necessary for dramatic expression. Tiatr has
become the mirror of the society. Besides providing entertainment, it educates and
enlightens people on various problems faced by the society. The innumerable
performances of tiatr reflect the great mass appeal that it holds. Today tiatr is the only
commercial stage of Goa.’53
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एवाजग्रयत ज्यॉजश - ‘Tiatr is nothing but a drama, with certain peculiarities of its own.
The word teatro in Portuguese actually mean drama. Tiatr is a modern dramatic form.’54
स्वताचे गणत धमश आजर्ल्लो नाट्यप्रकार म्हणल्यार जतयात्र. पतत शगत जे ींतलें जतयात्रत उतर म्हणल्यारूच
ड्रामा. जतयात्र हो आधनत ीक नाट्यप्रकार.
डॉ. नदां कतमार कामत- ‘Tiatr is a product of post-industrial Asian colonial society. It
has no match anywhere in the world in its structure and performance.’ 55उद्देगीक क्रातां ी
उपरातां चें आजर्या वसणक
त ें तल्या समाजाचें जचत्रण जतयात्रातां जदश्टी पडटा. जतयात्राची बादां ावळ आनी
सादरीकरण सवां सारातां ल्या हेर नाट्य प्रकारापां रस वेगळीच अर्ी आसा. भारतातां ली आनी सवां सारातां ली ही
आगळी वेगळी नाट्य कला साांबाळपाची गरज आसा.
एम बॉयर –“ Tiatr as an art is not mere an entertainment but it is also an instrument
to educate people and to inspire them to lead better lives.”
जतयात्राजवर्ींच्या वेगवेगळ्या हयाख्याांवयल्यान जतयात्राजवर्ीं जनश्कर्श काडूां येतात.
 जतयात्र हो कोंकणींतलो नाट्यप्रकार.
 जतयात्र ही एक अपरूप सादरीकरण कला.
 नाट्य, अजभनय, सांगीत, काांतारा,ां काांत. सायड र्ो, नाच हाांचो समत ळ
े माचयेर सादर करपी
ही कला.
 जतयात्र हो गोंयाांतल्या आनी भारताांतल्या हेर नाट्यप्रकाराां परस वेगळो नाट्यप्रकार.
 गद् आनी पद् हाांचें जमलन जतयात्राांत जाता
 जतयात्र हो गोंयातां लो सगल्यातां चड लोकप्रीय असो नाट्यप्रकार.
 जतयात्राांतल्यान मनररजवण आनी समाजप्रबोधन जाता.
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 समाजाचें जचत्रण जतयात्रातां जदश्टी पडटा.
 जतयात्र हो आधनत ीक नाट्यप्रकार.
 जतयात्राची बाांदावळ आनी सादरीकरण हातांतू जतयात्राचें खार्ेलपण जलपला.ां
 कथानक आनी काांताराांच्या जवर्याांतल्यान नवे जवचार प्रभावीपणान लोकाांमरे े न पावोवपी
जतयात्र हें एक साधन.
जतयात्राजवर्ींच्या वेगवेगळ्या सांकल्पनाांचो जवचार करून प्रस्ततू सोदवावर करपी ‘जतयात्र हे
सांकल्पनेजवर्ीं’ सकयले जवचार माांडटात.
‘जतयात्र ही एक अपरूप सादरीकरणाची नाट्यकला, जी पात्राांच्या माध्यमाांतल्यान आनी सांवादाांच्या
रुपान कथानकाक स्पश्ट करता तर्ेंच काांतार, काांत, नाच आनी सांजगताच्या नेटार, पड्ड्याांच्या आनी सायड
र्ोंच्या आदारान, अजभनयाच्या रुपान नाट्याक वाड जदता. मनररजवण आनी समाज प्रबोधन करपी तर्ेंच
माचयेर सादर जावपी कोंकणींतलो लोकप्रीय असो हो नाट्यप्रकार गद् तर्ेंच पद् रुपाांत पळोवक
ां मेळटा.’

2.4.तियात्राचे घटक
कथानक
जतयात्राक एक कथानक (plot) आसता. घडणक
ू आनी प्रसगां हाचें जमलन कथानकातां जाता.
तातांतू ल्यान पात्राां प्रगट जातात. जतयात्र बरोवपी घडणक
त ाांच्या आधारानचू प्रसांगाांची जनजमशती करता. कथावस्तांचत ी
बरे तरे न माांडणी के ल्यार जतयात्र सांजहता प्रयोगर्ील जावां येता. एका जतयात्र बरोवप्याक सरभोंवतणच्या
वातावरणाची एक सादी गजाल कथानक जावां येता. कथानक सत्य घडणक
त े चेर वा काल्पजनकतायेचेर
आधाररल्लें आसता. एकाद्रे प्रभावी कथानक जतयात्र पररणामकारक करूां र्कता.
कथानक उत्सक
त ताय, उमळर्ीक आनी जवस्मयता हाांचेर आधाररल्लें आसता. कथानक हें जतयात्राचेर
जनयांत्रण दवरपी मख
े सत्रत . जतयात्राची सरत वात आनी अखेर एकामेकाकडेन जोडपाचें काम कथानक करता.
त ल
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कथानकाक लागनू जतयात्राांत एक जथराय येता. जतयात्राांत कतटतांबीक तर्ेंच गोंयचे जवर्य मेळटात. मनर्ाची
मानजसकताय पळोवक
ां मेळटा. तातांतू ल्यान उबो जाल्लो सांघर्श सोडोवपाचें कायश कथानक करता.
कांिार
खयां चोच जतयात्र काांताराजवणें पणू श जायना. ‘काांतार’ हो जतयात्राचो म्हत्वाचो घटक. ‘काांतार’
म्हणल्यार जतयात्राचो आत्मो. ‘कातां ार’ जतयात्राचें खार्ेलपण. जतयात्राचें कथानक मख
त ेल जवर्य घेवन फतडें वता
जाल्यार जतयात्रातां लें दर एक कातां ार एक एक जवर्य घेवन फतडें वता. हाकाच लागनू जतयात्राच्या कथानका
भायर जतयात्राांत आसपाजवल्लीं कातां ाराां वेगवेगळे जवर्य प्रेक्षकाांमख
त ार माडां टात. हेर नाट्य प्रकाराांपरस जतयात्र
वेगळो आनी अपरूप असो थारावपाक हो मद्दत ो म्हत्वाचो थारता.
‘काांतार’ हें उतर पतत शगत जे भार्ेंतल्या ‘काांतर्
त ’ ह्या उतरावयल्यान आयलाां. ताचो अथश ‘गीत गावप’
असो जाता. काांतार म्हणल्यार एक प्रकारचें गीत. काांतार म्हणल्यार उतराांचो आनी सांजगताचो मेळ.जतयात्राांतल्या
दर काांताराचो जवर्य वेगवेगळो. मळ
ू कथानकाकडेन ताचो सांबांद आसना. ‘ओपजनांग कोरस’ ताका आडवाद
आसता. ‘ओपनींग कोरस’ हें सरत वातीचें काांतार जें कथानकाक वाट मेकळी करून जदवपी आसता. जतयात्राांत
काांतार गरजेचीं. जतयात्राक चड करून स ते सात पड्डे आसतात. ह्या दर पड्ड्या मदीं दोन वा तीन काांताराां
आसतात. अर्े तरे न सवशसादारणपणान बारा ते चवदा तरी काांताराां दर जतयात्राांत आसपावतात. हो आक
ां डो
उणो-अदीक जावां येता. दर काांताराचे वेगवेगळे जवर्य आजर्ल्ल्यान वेगवेगळी जर्कवण, समजणी, सांदर्
े हीं
काांताराां जदतात. हीं काांताराां समाजीक, राजकी, धमीक, इजतहासीक, जवडांबनात्मक, जवज्ञानीक बी जवर्याांचेर
आटाजपल्लीं आसतात. कातां ाराां वेगवेगळ्या प्रकाराच
ां ीं आसतात.
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कांिाराचे प्रकार
काांताराचे वेगवेगळे प्रकार आसात.
सोलो वा क्लावन
सोलो हे एकट्यान गाजयल्लें काांतार वा गीत. ताका ‘क्लावन’ अर्ें म्हणटात. दादलो वा बायल, चलो
वा चली हें कातां ार गायता. ‘क्लावन’ अदीक बरो करपाक काांय वळीं वेगवेगळ्या सरत ानां ी पड्ड्या जभतरल्ल्यानयू
कातां ोररस्त गायताले आनी पड्ड्यार गावपी कातां ोररस्ताक
ां मदत करताले. दोन- तीन वळी वा के न्ना परत ाय कोरस
अर्े तरे न गायताले आनी क्लावनाक सोबाय हाडटाले. दर एका जतयात्रातां अर्े तरे चे ‘क्लावन’ वा ‘सोलो’
आयकांू क मेळटात.
‘जडसेंट सोलो’ आनी ‘कॉमडी सोलो’ अर्े सोलोचे दोन प्रकार आसात. ‘जडसेंट सोलो’ हातांतू
उपदेर्ात्मक वा गांभीर वातावरण सचत ोवपी काांतार आसपावता. ‘कॉमडी सोलो’ हातांतू जवडांबनात्मक वा
जवनोदी रुपान गाजयल्लें काांतार आसपावता. काांताराप्रमाण पात्राांचो भेसयू बदलता.
‘कॉमडी सोलो’ काांतार कर्ें आसांू येता हाची देख जमगां ेल रोड हाांच्या‘बोबोर’ ह्या काांताराांवयल्यान
घेवां येता.
बॉबॉर
I
आगं ान तें आसा न्हूय रे एदें मोटें बोबोर
काय बोरे पोले ताचे मोव मोव रोबोर
रातचें तें सोपनातं येवनू कोरता म्हाका िोबोर
मात आपणू खंयू रावता ती सांगोना रे खोबोर
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कोरस
काल राती ताणें सोपनातं घोट धोरलो म्हाका
एकार एक बेि जदवक
ंू लागलें पाका-पाका
त्या सोपनांत सायबा कांयच आनीक नाका
िागो िावन तोर पोळोय िाल्यार मािोर लेंवता म्हाका
II
म्हाका पो ोंक ना रे िेवचें आनी खावचें
मात ताका धोरून घारा कोशें धांवचें
घोट धोरून हा टो िाणा िाल्यार खयंु च्या गांवचें
मात हावं ताचें नावं यू नोकों, हें ओशें कोशें िावचें
कोरस
पोयर रातीं आनीक एक पावट िीव खोशयेन मोिो भोरलो
व्होंकलेचो पाय सोयरीक घेवन आमगेर सो पावोन सोरलो
वोयताना खोशयेन म्हुणो, बाबू आपणू चोल्लो
िागो िावन तो पोळोयत िाल्यार नाकार भोंवता िोल्लो.
III
एके च मटु ीन िोल्ल्याचे दांत मो ले
िागो िावन तोर पोळोयत पायच्या वोकलाचे हारशे फो ले
पायन काळोखांत चोर म्हुणोन बोरें च ओ लें
मायं न चोपको मारून पायच्या खो ् याचे कें स तो ले.
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कोरस
के स्तावं हें काबार िातोच आवचीत झेम म्हाका पो ली
व्होंकलेची मांय येवनू न्हूय रे सोयरीक म्होिी मो ली
ते जत कीन धोरून जतका हांवें चारांयस कोरून ओ ली
िागो िावनू तोर पोळोय नोवीच कामोय जपंिनू सो ली.

दुयेट
‘दयत ेट’ हें मळ
ू पतत शगत जे भार्ेंतलें उतर. ताचो अथश दोगाां असो जाता. ‘दयत ेट’ हें कातां ार दोग जाणाांनी
गाजयल्लें आसता आनी तातांतू लो एकलो गावपी परुत र् आवाजाचो (male) जाल्यार दसत रो गावपी अस्तरत े च्या
आवाजाचो (female) आसचो पडटा. दयत ेट वेगवेगळ्या सरत ानां ी (voices) गावपाक सांदी आसता. दयत ेट
सांवादात्मक आसांक
ू जाय आनी उररल्ल्यो वळी वेगवेगळ्या आवाजान वा एकाच सरत ान एकल्याच्यान वा
दोगाांयच्यान गावांू येतात. दयत ेट ‘जडसेंट’ वा ‘कॉमडी’ आसता.
दुवो
दवत ो हे दोगा जाणाांनी गाजयल्लें गीत वा काांतार. दवत ो मळ
ू पतत शगत ेज भार्ेंतले उतर. ताचो अथश दोग जाण वा दोगाां
जाणाां असो जाता.दवत ो गावपी दोगयू परू
त र् वा दोगीय जस्त्रयो आसांू येतात. दवत ो पयल्या आवाजान (first
voice) आनी दसत ऱ्या आवाजान (second voice) गावपाक चड सांद आसता. वेगवेगळ्या आवाजाांनी
गाजयल्लो दवत ो आयकतपाक बरो लागता. दवत ो ‘जडसेंट’ वा ‘कॉमडी’ आसता.
तत्रवो
‘जत्रवो’ ह्या मळ
ू पतत शगत जे भार्ेंतल्या उतराचो अथश तीग जाण. तीग जाणानां ी गाजयल्ल्या कातां ाराक
‘जत्रवो’ अर्ें म्हणटात. ‘जत्रवो’ गावपी तेगयू जाण परू
त र्, तेगाांय जाणाां जस्त्रयो वा जमश्र आसांू येतात. जत्रवो हो
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सांवादात्मक आसांक
ू जाय. प्रत्येक कलाकारान वेगवेगेळें पात्रजचत्रण काांताराांतल्यान उबें करूांक जाय.
काांताराच्या उतराांतल्यान, काांतोररस्ताांच्या भेसाांतल्यान तें प्रकट जावक
ां जाय.
‘क्वाटेट’ वा ‘चवको’
चार गावप्याांनी गाजयल्ल्या काांताराक ‘क्वाटेट’ म्हणटात. ताका ‘चवको’ अर्ेंय म्हणटात. तातांतू ले
कलाकार सगळे च परू
त र्, सगळ्योच स्त्रीयो वा जमश्र आसांू येतात. दयत ेट हें जत्रवोभर्ेन ताततांू सवां ाद गरजेचो.
कातां ारातां ल्यान वेगवे गे ळीं पात्राां उबी करून भेस आनी उतराांतल्यान तीं प्रकट जावक
ां जाय.
कोरल कांिार
वेगवे गे ळ्या सरत ानां ी आनी एका परस चड जाणानां ी गाजयल्ल्या कातां ाराक ‘कोरल कातां ार’ म्हणटात. हें
काांतार कोरल दयत ेट, कोरल जत्रवो , कोरल क्वाटेट, कोरल जक्वजां टनो आसांू येता. तर्ेंच तें स, सात, आठ, धा वा
जायत्या जाणाांनी गाजयल्लेंय काांतार आसांू येता. सरत ाांक ताततांू खार्ेलें म्हत्व आसा. गावप्याांचो एकूच भेस वा
जायते भेस आसांू येतात. आयकतपाक सवत ादीक असो हो प्रकार कोंकणी गीत प्रकाराची हहडवीक. आदल्या
काळारूय हो प्रकार जतयात्र माचयेर जदश्टी पडटालो. हालींच्या काळार ताका चड नेट आयला.
‘कोरल’ (Choral) हें उतर इग्ां लीर् उतरावयल्यान आयलाां. ‘कोरल’ (Choral) ह्या उतराचो अथश
पांगड असो जाता. कोरल कातां ार पांगडान गायतात. आगळ्यावेगळ्या सांजगताच्या नेटार, वेगवेगळ्या सरत ाांनी
गावपाचें गीत हें कोरल काांताराचें खार्ेलपण. कोरल काांताराांक लागनू जतयात्राांत वेगळेपण येता.
जतयात्राांत सोलो, दयत ेट, जत्रवो, क्वाटेट (चवको) हीं काांताराां आसपाकूच जाय. आयज कला
अकादमीचे जतयात्र सतीतां तर्ेंच जतयात्र अकादमीचे ‘पोप्यल
त र जतयात्र फस्टीवल’ सतीतां हीं कातां ाराां दजेदार
रुपान पळोवक
ां मेळटात. जतयात्रातां लीं हीं वेगवेगळ्या प्रकाराांचीं कातां ाराां जतयात्राची जगरे स्तकाय. जतयात्र हो हेर
नाट्यप्रकाराां परस वेगळो हें स्पश्ट करपाक हो म्हत्वाचो परत ावो आसा.
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पारांपारीक जतयात्राांत सोलो (क्लावन) हाचेभायर दोन दयत ेटाां, एक दवत ो, जत्रवो आनी चवको आसतालीं
आनी हींच काांताराां जतयात्राक वेगळी रूच हाडटालीं. जतयात्राचे माचयेर गाजयल्ल्या ह्या काांताराचे बाबतींत
सकयलीं खार्ेलपणाां पळोवक
ां मेळटात.
1)

काांताराच्या जवर्याांत दर एक गावपी परत ायेन वेगवेगळें पात्र आसता.

2)

कायां कातां ाराांचीं उतराां सवां ादात्मक आजर्ल्ल्यान ताततांू भासाभास जाल्ली जदश्टी पडटा.

3)

हीं कातां ाराां सजां गताच्या नादार गाजयल्ल्यान, सजां गतात्मक उतराां प्रेक्षकाच्ां या मनार
पररणामकारक थारतात.

कांि
‘काांत’ म्हणल्यार एक प्रकारचें गीत वा काांतार जाचो सांबांद कथानकाकडेन आसता. काांत चडसो एक
वेसश आनी एक कोरस अर्ा स्वरुपाांत आसता. हाका आडवाद आसांू येता. चड करून सरत वातीच्या काळार
आनी आयजयू हे काांत दोन वा चड वेसश कोरस हातांतू आटाजपल्ले आसताले. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस
हाांच्या जतयात्राांत लाांबदीक काांत मेळटात.
मराठींतल्या सांगीत नाटकाांत जीं मदें मदें ल्हान जगताां गायतात ताांचो सांबांद कथानकाकडेन आसता.
अर्ेच तरे चीं जगताां जतयात्राांत कथानकाक जळ
त ून आसतात ताांकाांच ‘काांत’ म्हणटात. ‘काांत’ सांगीत बद्द
के ल्ल्यान प्रेक्षकाांची उबाश वाडयता. दोग मोगयाां बागेंत मेळटात आनी उलयताां उलयताां आपले उमाळे
जगताांतल्यान परगटायतात तेन्ना ‘काांत’ घडटा. पद्ाांतल्यान पात्राांचो मोग, दख्त ख, तळमळे , हावेस उक्तावक
ां
कातां ाची गरज पडटा. जतयात्रातां चडर्े तीन चार कातां आसतात. ते उणे अदीक जावां येतात. खेळजतयात्रातां मात
जतयात्रापरस चड कातां आसतात.
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सायड शो
‘सायड र्ो’ हो जतयात्राचो एक घटक. सायड र्ो म्हणल्यार फकत कॉमडी अर्ें जचत्र दोळ्याांमख
त ार
उबें जावां येता. चड करून दोन वा तीन कॉमजडयन माचयेर येवन, आनी के न्ना के न्ना कथानकाकडेन पसनू
सांबांदीत नाजर्ल्ली कॉमडी करून सायड र्ो करताले. पणू पारांपारीक जतयात्राांत मात सायड र्ो हाची वेगळीच
सक
े कथानकाकडेन सबां दां आसतालो तर्ेंच पजत वशल्ल्या काळार जतयात्रातां
त ल
ां ल्पना आजर्ल्ली. सायड र्ॉचो मख
मळ
ू कथानक चलतना दोन पड्डयाांमदें माचयेची माडां ावळ करपाक कायां वेळ जाय पडटालो. हो वेळ भरून
काडपाक फतडल्या पड्डयाचेर दोन वा तीन कातां ाराां गायताले, नाच करताले. कॉमडी करताले. हाकाच सायड
र्ो म्हणटाले. ह्या सायड र्ोंक लागनू जतयाजत्रस्ताक
ां भेस बदलपाक वेळ मेळटालो. माची माडां ावळ प्रभावी
करूांक आदार जातालो. देखावे दाखोवक
ां मेळटाले. सायड र्ो हे सांकल्पनेजभतर काांताराां आनी कॉमडी हाांचोय
अर्े तरे न आसपाव जाता हें मतींत दवरूांक जाय. सायड र्ो म्हणल्यार फकत कॉमडी न्हय.
संगीि
मनर्ाच्यो भावनाां हयक्त करपी एक प्रभावी भास म्हणल्यार सांगीत. सांगीत हो जतयात्राचो एक म्हत्वाचो
घटक. जतयात्राांतल्या काांताराांक, काांताांक आनी मदें कथानकाक सांजगताची गरज. सांजगताक लागनत चू काांतार
आनी काांत आयकतपाक बरे जदसतात. जतयात्राांतलें सांगीत जजवाळ. ड्रम्स, रम्पट, सक्साफोन, जगतार, रे बेक
(हहायोलीन) ह्या सारक्या वाद्ाांच्या एकवटान जोजडल्लें सांगीत जतयात्राांत जदश्टी पडटा. सोल्फाांनी बरजयल्लें
सांगीत हें ताांचें खार्ेलपण.
पाय जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगस्ू तीन फे नाांडीस हाच्ां या एका जतयात्रातां लें कातां ाराच
ां े सगां ीत बरजयल्लें
पळोवक
ां मेळटा. सगां ीताजवणें जतयात्र पणू श जावां नज.ां जतयात्राक सगां ीत सौंदयश हाडटा. हाकाच लागनू बरे बरे
सगां ीतकार जतयात्रमळार उदेल.े कोंकणी जतयात्रातां ले सगां ीत कोंकणी भार्ेची आनी गोंयची प्रकर्ाशन जाणीव
करता.
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अतर्नय
जतयात्र बरयलोच म्हणनू जायना. अजभनयाच्या रुपान तो माचयेर सादर जावक
ां जाय. तेन्नाच ताका
पणत त्श व येता. जतयात्र बरोवप्याचें साथशक जाता. अजभनय हो नाट्यकलेचो म्हत्वाचो भाग. कतडीची हालचाल,
तोंडावयले हावभाव, सांवादाांचें उच्चारण ह्या गजालींचेर जनयांत्रण दवरून खयां चेंय पात्र उबें करपाचें कसब
अजभनय करप्यामदें आसक
ांू जाय. जतयात्र कलाकारान आपणाक जदल्ले भजत मके कडेन एकरूप जावक
ां जाय. ती
भजत मका माचयेर ताणें जजयेवक
ां जाय. तेन्नाच ताचें फळ बरें जावक
ां पावतलें.
संवाद
जतयात्रातां लो आर्य आनी जवर्य अजभहयक्त करपाचें साधन म्हणल्यार सवां ाद. वेगवेगळ्या
साजहत्यप्रकाराांतल्यान जजजवताांतलो अणभव हयक्त जाता. जतयात्र हो नाट्यप्रकार आजर्ल्ल्यान जजणेंतलो
िदां ात्मक सांघर्ाशचो अणभव हयक्त जाता. सांवाद हें जतयात्राचें माध्यम. कथानक सांवादाांतल्यात हयक्त जाता.
सांवाद कथानकाक गती जदता. पात्राांचें मनोगत हयक्त करता. सांवाद जतयात्राचो आर्य माांडटा. सांवादाचें स्वरूप
जतयात्राचे प्रकृ तीचेर आदारून आसता. पात्राां आनी सांवाद हाांचें लागजर्ल्लें नातें आसा. जतयात्राक प्रेक्षकाां
कडल्यान दाद मेळोवन जदवपाक सांवाद म्हत्वाचे आसतात. देखनत चू काांय काांय सांवाद प्रेक्षकाांक सदाांच याद
उरतात. जतयात्राांत ल्हान आनी सटत सटत ीत सांवाद प्रभावी करूांक उच्चारण कला आसची पडटा. बरे तरे न
उच्चारण के ल्ल्या सांवादाांनी प्रेक्षकाांची दाद मेळोवां येता. पात्राां प्रमाण सांवादाांची जनमशणी जावांक जाय. फावो त्या
पात्राांक फावो तेच सांवाद जदवक
ां जाय. जतयात्राांतले सांवाद सभावीक, सटत सटत ीत, अथशपणू श आनी कथानकाची
वाड करपी आसक
ांू जाय. सवां ाद हे कलाकारान माचयेर म्हणपाचे आसतात देखनू अजभनय आनी कृ ती हाच
ां ो
मेळ जावप गरजेचें. जतयात्रातां ले सवां ाद बरयतना वाक्प्रचार, म्हणी, ओपारी ह्या गजालींचो उपेग करून वेंचीक
उतरानां ी ताचां ी माडां णी जावक
ां जाय. कातां आनी कातां ारातां ल्यानयू फावो तर्ें सांवादात्मक जदवप-घेवप जाल्यार
जतयात्राच्या येसाक ताचो आदार जावां येता. सवां ाद जकतें घडलाां ताचीच खबर जदना पणू जकतें फतडें घडूां येता
ताचेरूय भाश्य करता. जतयात्राांत गद् सांवाद आनी पद् सांवाद आसतात.
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सघं शा
जतयात्राांत सांघर्श आसता. हो सांघर्श दोन मनाांमदलो, दोन मनर्ाांमदलो, दोन प्रवृत्तींमदलो वा दोन
पांगडाांमदलो आसांू येता. जतयात्र बरोवपी पात्राांच्या रुपान पात्राांतलो, प्रवृत्तींतलो मतभेद माांडटा. ह्या मतभेदाक
लागनू जी प्रजतजक्रया येता तोच सांघर्श थारता. हो सांघर्श प्रेक्षकाांची उमळर्ीक वाडयता. फतडें जकतें असो प्रस्न
ताच्या मनातां ररगयता. जतयात्रातां जवरोध आसल्यार सघां र्ाशक वाव मेळटा. सघां र्ाशक लागनू जतयात्राक गती
मेळटा. सघां र्श जनमाशण करून तो सटत ावो करपाचे ताक
ां ीचेर जतयात्राचो पररणाम आदारून आसता.
र्ासशैली
भास ही अजभहयक्तीचें साधन. जतयात्रातां ले सवां ाद म्हणटना कलाकारान भार्ेची लयबद्ताय,
नादपणू तश ाय साांबाळपाची गरज आसता. भास ही पात्राची जपराय, सांस्कृ ताय, वेवसाय, सभाव, प्रसांग ह्या
गजालींचेर आदारून आसांक
ू जाय. मेजक्याच उतराांनी खोल आर्य हयक्त करपाचें सामथ्यश भार्ेंत आसांक
ू
जाय.
जतयात्राांतली भास सादी, सोपी आनी सांदत र आसांक
ू जाय. पात्राांक सोबसारकी आसांक
ू जाय. ‘कतणबी
जाकी’ ह्या जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांच्या जतयात्राांत कतणबी पात्राांच्या तोंडाांतल्यान कतणबी समाजाांतली
नीज भास आयकांू क मेळटा. ताची र्ैली साश्टी वाठाराांतली. कतणब्याांचे खेरीत भासर्ैलीचें दर्शन ह्या जतयात्राांत
घडटा. वेगवेगळ्या उतराांतल्यान तें स्पश्ट जाता. ‘लोकान’ च्या जाग्यार ‘नोकान’ अर्ीं उतराां तातांतू मेळटात.
‘ल’च्या जाग्यार ‘न’ घालपाची पद्दत कतणबी समाजामदें आसा. अर्े तरे न भार्ीक खार्ेलपण साांबाळून
जतयात्रातां ल्या पात्राक
ां सोब सारकी भासर्ैलीचो उपेग करूांक जाय.
भार्ेवरवीं त्या त्या समाजाचें, सस्ां कृ तायेचें दर्शन घडटा. कोंकणी जतयात्रातां चडकरून बारदेर्ी र्ैलेचो
उपेग जाल्लो जदश्टी पडटा. कॉमडीखातीर साश्टी वा हेर र्ैलींचो उपेग के ल्लो पळोवक
ां मेळटा.
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वािावरण तनमािी
जतयात्राचें प्रभावीपणान सादरीकरण करूांक फावो ती वातावरण जनजमशती जतयात्राांत जावप गरजेची.
जतयात्र बरोवपी सांजहतेंतल्यान आनी सांवादाांतल्यान काळाची जनमशणी करता. जदग्दर्शक तर्ेंच नेपथ्यकार
माचयेर घडणक
त ाांची आनी प्रसांगाांची फावो ती वातावरण जनजमशती करून जतयात्र प्रभावी करूांक वावरत ता. जतयात्र
बरोवप्यान, माचयेची मयाशदा मतींत दवरून जतयात्र बरोवक
ां जाय. जतयात्र सादरीकरणा वेळार वातावरण जनमशणी
कर्ी आसपाक जाय हाचें भान ताणें दवरूांक जाय. पात्राच
ां ी सस्ां कृ ताय, ररती-ररवाज, सैम, रस्ते, घराां हाच्ां या
जचत्रणातां ल्यान उबें जाल्लें वातावरण वास्तवाक धरून आसपाक जाय.
बरोवपी
जतयात्र बरयले उपराांत जतयात्राचो प्रयोग जावक
ां जाय तेन्नाच ताका पणत त्श व येता. जतयात्र बरयतना
साजहत्यीक मल्त याां मतींत दवरून बरोवक
ां जाय ही गजाल खरी आसली तरीय रांगमाचयेची (पाल्काची)
जाणजवकाय मतींत दवरुनयू जतयात्र बरोवप्यान जतयात्र बरोवक
ां जाय. एक जतयात्र बरोवपी कसलीय कल्पना,
घडणक
ू , प्रसांग, अणभव घेवन कथाबीज जनमाशण करता आनी लेखनाक सरत वात करता. तर्ें करतना रांगभमत ी
माध्यमाची, प्रयोग दर्शनाची जाणीवकाय ताका सतत दवरची पडटा.
जतयात्र बरोवपी मनाांतलें बरयता आनी माचयेर हाडटा. जतयात्राचो बरोवपी हो चडर्े फावटीं जदग्दर्शक
आनी कलाकार जाल्ल्यान ताचे लेखनसांजहतेंत काांय प्रमाणाांत मयाशदा उरूां येता. हालीं हालीं हें जचत्र बदलपाक
लागला. नवे जदग्दर्शक, जनमाशते तयार जावक
ां लागल्यात. जायत्यो जतयात्र सांजहता प्रादेर्ीकतायेचेर भर घालतना
जदसतात. वैजश्वकतायेचो अभाव मदें मदें जाणवता. जवजलयम र्ेक्सजपयर, मॉजलयर हाच
ां े नाट्यकलेचेर आदारीत
अणकारीत जतयात्रसजां हता जल्माक आयल्यात. जप्रन्स जेकब हाणें ‘सही रे सही’ ह्या नाटकाचो अणकार करून
कोंकणी जतयात्र माचयेर सादर के ला.
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तदग्दशाक
जदग्दर्शक हो जतयात्राचो एक घटक आसलो तरीय चडर्े फावटीं लेखक होच जतयात्राचो जदग्दर्शक
जाल्लो जदश्टी पडटालो. हाचेभायर जायत्या फावटीं मख
े भजत मकाय तोच करतना जदश्टी पडटालो. हालींच्या
त ल
काळार हें जचत्र बदलांक
ू लागलाां. कला अकादमीचे जतयात्र सतीखातीर जदग्दर्शनाचो अभ्यास के ल्ले जदग्दर्शक
जतयात्राचें जदग्दर्शन करतना पळोवक
ां मेळटात. जतयात्राचो दजो वाडपाक ताचो आदार जाता.
प्रेक्षक
जतयात्र हो प्रेक्षकामां ख
त ार माचयेर सादर जाता तेन्नाच ताचें साथशक जाता. ताका जीवसाण येता. जतयात्र
प्रेक्षकाख
ां ातीर बरजयल्ल्यान प्रेक्षकाांचे अपेक्षेचो, ताच
ां े अजभरुचींचो मजत रत प्रभाव जतयात्र बरोवप्याचेर पडटा.
लोकाांची अपेक्षा आनी अजभरुची पणू श करपाक वेवसायीक रांगमाचयेवयलो जतयात्र येसस्वी थारला. ताकाच
लागनू मेजक्याच काळाांत एका जतयात्राचे र्बां राांवयर प्रयोग जातना पळोवक
ां मेळटात.
प्रेक्षक आनी जतयात्र हाांचो लागजर्ल्लो सांबांद आसा. प्रेक्षकानां ी दाद जदल्यार जतयात्र फतलता. एकाच
वेळार ताळयो मारप, जर्ळोण्यो घालनू काांतोररस्ताांक आपोवप हें सगळें जतयात्राांत चलता. जर्ळोण्यो घालपाचें
हालींच्या तेंपार मातर्ें उणें जालाां.
“नाट्यप्रकार म्हणल्यार साक्षात वतशमान, साक्षात प्रत्यक्ष!” अर्ें वसांत कानेटकार ‘नाटक: एक जचांतन’
ह्या पस्त तकाांत बरयतात. जतयात्राांतयू अर्ेंच घडटा. जतयात्राचो प्रयोग साक्षात वतशमान, साक्षात प्रत्यक्ष रुपान
सादर जाता. कालच्या प्रयोगा वेळार जे जकतें घजडल्लें तें आयज घडटलें हाची र्ाश्वती ना. देखनू दर जदसाचो
प्रयोग त्या त्या जदसाच्या प्रेक्षकाचां ेर आनी ताणां ी जदल्ले दादीचेर आटापनू आसता. हाकाच लागनू प्रेक्षक
जतयात्राचे उदरगतींत म्हत्वाचो जागो सगत रू करता.
प्रोम्टर
एका काळार ‘प्रॉम्टर’ हाचे जवणें जतयात्र करप कठीण आसलें. जतयात्रातां ल्यान ‘प्रॉफे र्नल प्रॉम्टर’
तयार जाताले. जतयात्राांतल्या कलाकाराांक प्रॉम्टींग करप हेंच ताांचे मख
े काम आसतालें. जतयात्राांत जायत्या
त ल
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गरजेच्या वस्तांचू ेरूय ताांणी लक्ष दवरचें पडटालें. काांय काांय वेळार काांय जर्कांू क नाजर्ल्ले कलाकार प्रॉम्टराच्या
नेटार जतयात्राांत भजत मका करताले, काांताराां गायताले. हालींच्या काळार पसनू प्रॉम्टराचें नाांव हण्डजबलाचेर
(जायरातीचेर) जदश्टी पडटा. कला अकादमीचे जतयात्र सतीक लागनू मख
त ेलपणान प्रॉम्टराचेर आधाररल्ले
जतयात्र बांद जावपाक पावले. प्रॉम्टराजवणें जतयात्र करपाची नवी आनी बरी प्रथा सध्याक जदश्टी पडटा. प्रॉम्टर
ह्या घटकाचें आयच्या काळार म्हत्व उणें जायत चल्ला.ां
प्रॉम्टींग हहडल्यान जातालें तेन्ना लोकाक
ां तें पयलीं आयकांू क येतालें. आनी मागीर कलाकार
उलयतालो वा गायतालो तेन्ना प्रेक्षकाक
ां वाज येतालो. हो घसत पागोंदळ हालींच्या तेंपार सतीतां ल्या आनी
वेवसायीक जतयात्रानां ी तरी जदसना. जतयात्राचे उदरगती सबां दां ीत जवचार के ल्यार ही एक बरी गजाल जाल्या.
िांत्रीक मांडावळ
जतयात्र बरयतना बरोवप्याक ताांत्रीक गजालींची जाणजवकाय दवरुनचू जतयात्र बरोवचो पडटा.
सजशनजर्लताय, कलात्मकताय ह्या कलागणत ाांचो उपेग करूांक जायत्या जतयात्राांच्या ‘ओपनींग कोरसाांत’
अनपेक्षीत देखाहयाचें जचत्रण के ल्लें जदश्टी पडटा. आधनत ीक तांत्रज्ञानाचो उपेग असल्या वेळार के ल्लो जदश्टी
पडटा. नेपथ्य, न्हेसवण, उजवाडा येवजण ह्या सारक्या गजालींचो जवचार करून जतयाजत्रस्त ताांत्रीक माांडावळ
करतात.
उजवाडा येवजण
‘उजावाडा येवजण’ हें आयचें रांगमाचये वयलें फकत स्थळ - काळ दाखोवपी माध्यम न्हय पणू
भावजनजमशतीचे भार्ेंतलें एक म्हत्वाचे माध्यम. उजवाडा येवजणेच्या आदारान जदग्दर्शकाच्या फावो ते
अनभत तत ीचें दर्शन घडोवां येता. स्पॉट लायट्स, फॉलो स्पॉट, जडांकी, जमक
ां ी, सोलार, फ्लडलायट्स, फूटलायट्स,
जडमर तर्ेंच कम्प्यटत राच्या आदारान जनमाशण के ल्ल्या उजवाडा येवजणेचे प्रकार जतयात्र प्रभावी करूांक मदत
करूांक र्कता. एका तेंपार परोमक्स जदहयाच
ां ेर चलपी जतयात्र आयज नवे उजवाडा येवजणेचो लाव घेवक
ां
पावल्यात. कला अकादेमीचे जतयात्र सतीतां हाांचो उपेग कलात्मकतायेन के ल्लो पळोवक
ां मेळटा.
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न्हेसवण
जतयात्र कलाकाराांची न्हेसवण त्या त्या जतयात्राांतल्या कलाकाराांचे स्थान आनी दजो दाखोवपी भास
आसता. फावो त्या कलाकाराांक फावो ती न्हेसवण आसप गरजचें. न्हेसवणेंतली भडकसाण, आडहयो उब्यो
वळी खबू जकतें सचत यतात. न्हेसवणेकूय जतयात्राांत एक स्थान आसा. वयर सांदभीत घटक जतयात्राचे आगां
माडां टात.
कोंकणी भार्ेंत जतयात्र हो नाट्यप्रकार जल्माक येवचे पयलीं पतत शगत जे , फ्ासां ेझ आनी स्पेनी भार्ाांनी
जतयात्र चलताले. गोंयातां पतत शगत जे , फ्ासां ेझ भार्ेंत जतयात्र जातालो पणू तो जवजर्श्ट समाजापरत तो मयाशदीत
उररल्लो. 19 हया र्ेंकड्याच्या सोंपत्याक नोकरे जनमतान आनी हेर कारणाक
ां लागनू गोंयकार गोंय सोडून मबांत य,
पणत ,ें कराची आनी हेर वाठारानां ी पाजवल्ले. मबांत य पाजवल्ल्या गोंयकाराांक आपले मायभार्ेंतल्यान मनोरांजनाचें
साधन नाजर्ल्लें. आजर्ल्लो तो जागोर, पणू ताचो पाांवडो खबू सकयल्या दज्याशचेर पाजवल्लो. जागराक
जवजटल्ल्या गोंयकाराांनी ऑपेराांतल्यान स्फूतश घेवन कोंकणींत जतयात्र हो प्रकार जल्माक हाडलो. जतयात्र हो
जागराांतल्यान स्फूतश घेवन जल्माक येवक
ां ना पणू जागरा बदला लोकाांक नवें आनी बरें मनोरांजनाचे साधन कर्ें
जल्माक आयला. जतयात्र हो ऑपेराांतल्यान स्फूतश घेवन जल्मा आयला. गोंयाांतल्या कोंकणी मोग्याांक,
सकयल्या आनी मध्यमवगीय गोंयकाराांक मनोरांजनाच्या साधनाची अजतर्य गरज आजर्ल्ली. ही गरज पणू श
करूांक जतयात्र जल्माक आयलो.
जतयात्र ही सांकल्पना जरीय अस्तांत्या देर्ाांतली तरीय कोंकणी जतयात्र हो कोंकणी भार्ेंत जल्माक
आजयल्लो नाट्यप्रकार. आपलें स्वताचें खार्ेलें अजस्तत्व जसद् करपी हो नाट्य प्रकार आनी तो स्वतत्रां नाट्य
प्रकार.

2.5 तियात्राचे प्रकार
समाजीक जतयात्र, धमीक जतयात्र, राजकी जतयात्र, कतटतांबीक जतयात्र, हयजक्तजचत्रणात्मक जतयात्र आनी
बाल जतयात्र अर्ें जतयात्राचे वेगवेगळे प्रकार आसात.
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2.5.1 समाजीक तियात्र
समकालीन समाजीक जजजवताचें वास्तवजचत्रण समाजीक जतयात्राांत जाता. समकालीन वास्तवजजणेची
अथशपणू श माांडणी करून जतयाजत्रस्त जतयात्राांत माांडटा. हयजक्त आनी समाजीक मल्त याां हाांचे मदें जाल्ल्या सांघर्ाशचें
जचत्रण समाजीक जतयात्राांत जदश्टी पडटा. जतयात्राांतल्या हयाजक्तांच्यो प्रेरणा जजतल्यो खोल जततलो चड खोलायेन
ताांचो सघां र्श दाखोवक
ां चड वाव आसता. हयक्तीक जगपा खातीर गरज आजर्ल्ली प्रेरणा आनी ते प्रेरणेक जवरोध
करपी मल्त यवेवस्था आनी तातांतू लो सघां र्श हाचेरूच समाजीक जतयात्राचो दजो थारता.
समाजीक जतयात्रातां समाजीक पररजस्थतीचें जचत्रण के ल्लें आसता. तर्ें करतना वास्तवताय मतींत
दवरची पडटा. समकालीन वास्तवतायेचो अथश सोदपाचो प्रयत्न जतयाजत्रस्त समाजीक जतयात्राांत करता.
समकालीन समाजाची जवजर्श्ट पररजस्थती आनी ते जवजर्श्ट पररजस्थतींत जगपी हयक्ती हाांच्या सांबदाचें जचत्रण
समाजीक जतयात्राांत घडटा. हयक्तीभोंवतणची पररजस्थती ही समाजीक मल्त यवेवस्थेचेर आदारून आसता. तर्ें
पळयल्यार प्रत्येक जतयात्र हो समाजीक आसता पूण खरे पणी ह्या प्रकाराचेर बारीकसाणेन अभ्यास के ल्यार तो
जतयात्र समाजीक समस्या माांडपी आसता. एकाद्री हयक्ती जेन्ना समाज मल्त याांचे आड वता तेन्ना जनमाशण जावपी
समस्या ही समाजाची आसता. ही समस्या समाजीक जतयात्र जल्मा हाडपाक मदत करता.
हयजक्तच्या सभावाांतल्यान जनमाशण जाल्ल्या समस्याांचें जचत्रण करचे परस समाजाांत जनमाशण जाल्ल्या
जनतीक आनी राजकी समस्याांचें आनी तातांतू ल्यान जनमाशण जावपी प्रसांगाचे जचत्रण समाजीक जतयात्राांनी के ल्लें
आसता. समाजीक जतयात्राांतलो सांघर्श प्रधान हयक्ती आनी जवरोधक हाांचे कृ तींतल्यान साकार जाता. हयक्ती
आनी समाजीक मल्त याां हाचां े मदल्यान जनमाशण जाल्ल्या सघां र्ाशचें जचत्रण समाजीक जतयात्रातां जदश्टी पडटा.
कोंकणींतले चडर्े जतयात्र हे समाजीक जतयात्र जावन आसात. ह्या समाजीक जतयात्रातां गोंयचे
समाजजजवन, ताांच्यो चालीररती, धदां े – वेवसाय, सस्ां कृ ताय ह्या आनी हेर गजालींचो आस्पाव जाल्लो जदसनू
येता. कोंकणींतल्या समाजीक जतयात्रानां ी समाजाक जागयला. ‘उठ गोंयकारा’ ह्या फा. फ्े डीच्या जतयात्रान
राजभास चळवळी खातीरगोंयच्या समाजाक जागयलो. एम बॉयर हाांच्या ‘एकूच रोस्तो’ जतयात्रान एकचाराचे
नदरे न समाजाक जागयलो आनी समाजीक जतयात्र समाजाक जागयत आयल्यात.
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2.5.2 धमीक तियात्र
धमीक जतयात्राांनी धमीक जचत्रण करतात. धमाशचे जर्कवण जतयात्राांतल्यान जदतात. कोंकणींतले धमीक
जतयात्र हे जक्रस्ती धमाशपरत ते मयाशदीत उरल्यात. भोव करून कोरे ज्माच्या काळार हे जतयात्र माचयेर सादर जातात.
गोंय सटत के उपराांत फा. प्लातोन फारीया, फा. फ्े डी दा. कोस्ता, जलगोररओ फे नाशडीस, फा. नेवील ग्रासीयस
आनी हेरानां ी मख
त ेलपणान धमीक जतयात्र माचयेर हाडल्यातां . धमीक जतयात्रानां ी धमीक मल्ू याां जदश्टी पडटात.
धमीक जतयात्र भतत काळातां ल्या जवजर्श्ट हयाजक्तचें आनी वास्तवाचें जचत्रण करतात. धमीक जतयात्रातां
भतू काळाांतली वास्तवताय कल्पनार्क्तीच्या आदारान माजां डल्ली आसता. जें. पी सोजालीन हे फामाद धमीक
जतयात्र बरोवपी. ताणे वेगवेगळे धमीक देखावे माचयेर दाखोवन धमीक जतयात्राची सोबाय वाडयली. ‘सा.
फ्ाांसीस र्ाजवयेर’, ‘सायजबणीच्यो सात दख
त ी’ अर्ें जायते धमीक जतयात्र ताणो बरयल्यात. जप्रन्स जेकब हाणें
‘भोक्तीवोंत जझत े वाज- गोंयचो आस्कारी’, ‘साां फ्ासीस र्ाजवयेर’, ह्या सारके धमीक जतयात्र बरोवन माचयेर
हाडल्यात. दर वसाश कोरे ज्माच्या काळार धमीक जतयात्र माचयेर येताना जदसतात.
2.5.3 राजकी तियात्र
राजकी जतयात्राांत राजकी घडणक
त ाांचे जचत्रण के ल्लें आसता. ह्या जतयात्राांनी जतयाजत्रस्त समकालीन
वास्तवताय सचत ोवपी राजकी आगां ाचो अथश सोदक
ांू यत्न करता. बरोवप्यान जचत्रीत के ल्लें राजकी जचत्रण हे
चडर्ें फावट समकालीन आसता.
गोंय सटत के पयलीं कोंकणीत राजकी जतयात्र येनासले. त्या काळार सरकाराचे आड मेकळे पणान
उलोवक
ां मेळनासलें. जतयात्र ‘सेंसर’ करचे पडटाले. जतयात्र ‘सेंसर’ के ल्या उपरातां ताचो जर्क्को मेळ्ळे बगर
तो माचयेर हाडूांक मेळनाजर्ल्लो. गोंय सटत के उपरातां ‘सेंसरर्ीप’ ना जाली. जतयाजत्रस्ताक
ां मेकळे पण मेळ्ळें .
जतयाजत्रस्त राजकी जतयात्र बरोवक
ां लागले. काांतोरीस्त राजकी कातां ाराां घडोवक
ां लागले. राजकारण्याच
ां ेर,
सरकाराचेर टीका करपाक लागले. ताांतले ताततांू राजकी जत्रवोंचो जल्म जालो. हे जत्रवो खास सरकाराचेर वा
राजकारण्याांचेर येवपाक लागले. जबनधास्तपणान जतयाजत्रस्त आपले जवचार, भावना जतयात्राांतल्यान उक्तावपाक
लागले. ‘जत्रवो जकांग्स’ हे फामाद राजकी जत्रवो घडोवपी गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जावन गेले. ताांचे
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फाटल्यान रोम – रे म – रोड, जवल्सन - मायकल- झेजवयर (जवल्मीक्स) ह्या आनी हेर जत्रवो पांगडानी राजकी
जत्रवो रचनू गायल्यात. राजकी जत्रवो भायर राजकी जतयात्र कोंकणी मळार उदेल्यात. रोबीन वाज, नेल्सन
आफोन्सो , फ्ासीस दे तयत े हाणीं आनी हेराांनी राजकी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात.
2.5.4. कुटुंबीक तियात्र
कतटतांबीक जतयात्र हे कतटूांबाचेर आदारीत आसतात. ह्या जतयात्रातां कतटूांबातां ल्या मनर्ामदलो सघां र्श
माजां डल्लो आसाता. मायां , पाय, सासू , सनू , घोव, बायल, पतू , धवू , जावय ह्या घरच्या मनर्ाभोंवतणीं ह्या
जतयात्राचां ो मळ
ू कल आसता. ताचां े हयजक्तत्व, ताचो सघां र्श हाांका ह्या जतयात्रात वाव आसता. गोंय सटत के पयलीं
आनी उपराांतच्या काळारूय जायते कतटतांबीक जतयात्र माचयेर आयले. फा. फ्े डी हाांचो ‘घोराबो’, मारीयान
फे नाांडीस हाांचो ‘एक घोर- चार वाांटे’, मारीयो जमनेझीस हाांचो ‘रें वरे बाांदलले घोर’ हे काांय कतटतांबीक जतयात्र. ह्या
जतयात्राांनी कतटतांबाांतल्यो राजकी, धमीक आनी हेर गजाली जदसनू येतात पणू कतटतांबीक सांघर्ाशक तातांतू प्राधान्य
जदल्लें आसता.
2.5.5. व्यक्तीतचत्रणात्मक तियात्र
एकाद्रे हयक्तीचेर आदारीत जतयात्राांक हयजक्ततजचत्रणात्मक जतयात्र म्हणटात. हे जतयात्र एकाद्रे
हयजक्तच्या जजवीताचेर, ताच्या वावराचेर आदारून बरयल्ले आसतात. रॉबीन वाज हाांचो ‘आजेंत मोंतेर’,
जक्रस्टीना वाज हाांचो ‘मदर तेरेजा’ जप्रन्स जेकब हाांचे ‘साांत आतां ोन- जमलाग्रींचो सागोर’, ‘साां फ्ाांसीस र्ाजवयर’
हे काांय हयजक्तजचत्रणात्मक जतयात्र जावन आसात.
हे जतयात्र बरोवपाक बरोवप्यान भतू काळाचो अभ्यास करूांक जाय. जे हयाजक्तचेर जतयात्र बरयता, ते
हयजक्तचें समकालीन जजवीत अभ्यासनू जतयात्र बरोवक
ां जाय. ‘र्णै गोंयबाब’ ह्या नावां ान माचयेर हाजडल्ल्या
जतयात्रातां र्णै गोंयबाब हाच्ां या जजजवताभायर एकतजणसाहया र्ेंकड्यातल्या समाजजजवनाचें जचत्रण आजयल्लें.
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2.5.6. बालतियात्र
बालजतयात्र हो भरत ग्याांच्या जवर्याांचेर आदारीत आसता. भरत ग्याांच्यो भावनाां, कल्पनाां तातांतू प्रकट
जातात. ह्या प्रकारच्या जतयात्राचो जवर्य सरळ भरत ग्याांच्या जजवीताकडेन सांबांदीत आसता. भरत ग्याांच्या मनाची
काळजी घेवन तो माचयेर सादर जाताना ताचेर ताण हाडचो न्हय ही गजाल जतयात्र बरयताना मतींत दवरूांक
जाय.
‘Children’s theatre is a land, not a building. It is a land of imagination and
emotion set in the empire of dreams. If we do not realize this, or worse, if we do not
want to realize this, because of our own blind adult conceptions, we shall get the wrong
sort if theatre and it will not be children’s one, at all.’56 भरत ग्याचे जतयात्र बरयताना खबू काळजी
घेवक
ां जाय. ताांच्या जजजवताभोंवतणी आजर्ल्ल्या गजालींची जनवड करून ताची माांडणी जतयात्राांत करूांक जाय.
जायते पावटी भरत गें आपल्यो चक
त ो आपणू चू सदत रावक
ां सोदता. ताका आयतें जगन्यान आवडना तें
साद्ो साद्ो गजाली परतनू परतनू मोडून तोडून जर्कपाचो यत्न करता. तातांतू च ताका खरी खर्
त ालकाय मेळटा.
वेगळो अणभव मेळटा . जगन्यान मेळटा. ताचे इच्छा र्क्तीक आनी कल्पना र्क्तीक वाव मेळटा. भरत ग्याांच्या
जजवीताकडेन सांबांदीत ह्यो गजाली जतयात्रानी जदसपी जतयात्राक ‘भरत ग्याांचो जतयात्र’ वा ‘बालजतयात्र’ म्हणक
ांू
येता. जतयात्र अकादेमी ऑफ गोवा हे सांस्थेन भरत ग्याांचो जतयात्र महोत्सव सरू
त के ला. हे सतीत 2015 वसश मेरेन
भरत ग्याांचे जतयात्र सादर जाल्यात. ह्या जतयात्राांनी भरत ग्याांचे जजवीत, ताांचे प्रस्न, ताांचे हुस्के माचयेर सादर जाल्ले
जाल्ले पळोवक
ां मेळटात. भरत ग्याचां े जजवीत र्ाळे कडेन सबां दां ीत आसता तेन्ना ताच
ां े र्ाळे सबां ांदीत प्रस्न, जर्क्षणा
सबां दां ीत प्रस्न, मानस र्ास्त्रीय नदरे न उप्रासपी प्रस्न भरत ग्याच्या जतयात्रात माजां डल्ले पळोवक
ां मेळटात. पालकचालक-आनी मालक अर्ा तीन चाकी समाजवेवस्थेचेर आदारीत भरत ग्याच्ां या फतडारजवर्ींचो ‘जटचर म्हाका
पालोव दी’ हो मगां ला नाडकणी हाच
ां ो जतयात्र भरत ग्याच
ां े प्रस्न माडां टा. कामीन वाज, मायकल ग्रासीयस ह्या
आनी हेराांनी भरत ग्याांच्या जजजवताचें जचत्रण आपल्या बाल जतयात्राांतल्यान करताना भरत ग्याांचे प्रस्न बाल
कलाकाराांच्या आदारान माचयेर हाडल्यात. भरत ग्याांच्या जतयात्राांतल्यान भरत ग्याांचे मनोरांजन जाता. जर्कवण
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मेळटा, सांदर्
े मेळटा. ताांच्या जतयात्राांतली काांताराां ही भरत ग्याांच्या जजवीताकडेन सांबांदीत आसल्यार जतयात्र
प्रभावी जावां येता.
भरत ग्याांचे जजवीत जचतारपी ‘बाल जतयात्र’ कोंकणी रांगमाचयेर पयलेच पावट बऱ्या नेटान सरू
त जाल्यात.
ताचो फतडार काळूच थारायतलो पणू त्या जनमतान बाल कलाकार तयार जावक
ां लागल्यात. बाल काांतोरीस्त
तयार जावां क लागल्यात. बाल जतयात्र सहां ीता तयार जावक
ां लागल्यात. वेवसायीक माचयेच्या फतडाराचे नदरे न
ही एक बरी गजाल जावन आसा. जकत्याक हेच बाल कलाकार फतडाराक वेवसायीक माचयेर येवन जतयात्र फतडें
हहरूांक र्कतात. जतयात्राच्या फतडाराचे बाबतींत जवचार के ल्यार ही एक बऱ्याची लक्षणाां जावन आसा.
गणत ाच्ां या म्हालवजार जतयात्राचे वेगवेगळे प्रकार के ले तरीय सगळे जतयात्र प्रकार आतां रसबां दां ीत (Inter related)
आसात.
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प्रकरण – 3

तियात्राचे जडणघडणेंि व्यक्ती, सस्ं था आनी तफल्म:
एक समाजीक तनयाळ
3.1 कोंकणी तियात्रांि दादल्यांचें योगदान
3.1.1 संस्थापक आनी पाय तियातत्रस्ि
3.1.1.1. लक
ु ाजीन ररबेरो – तियात्र सस्ं थापक (1863- 1928)
कोंकणींतलो पयलो जतयात्र बरोवपी लक
त ाजीन ररबेरो हाांचो जल्म 2 जानेवारी 1863 ह्या जदसा
आसगाांव - बादेस, गोंय हे सवत ातेर जालो. ताांणी सगले मेळून पाांच जतयात्र बरयल्यात. जतयात्र ह्या नाट्यप्रकाराचें
मळ
त ावण ताांणी घालें देखनू ताांका जतयात्राचो सांस्थापक म्हणांू येता.
1890च्या काळार जायते गोंयकार मबांत य वताले. अर्ा काळार कोंस्ताांजसयत लक
त ाझीन कारीदाद ररबेरो
1890 वसाश, कामा खातीर मबांत य पावले. ताक
ां ा ‘इटाजलयन ऑपरा’ कांपनींत पड्डे ओडपाची नोकरी मेळ्ळी.
ते सजां गताचे मोगी आजर्ल्ले. ताक
ां ा रे बेक वाजोवक
ां येतालें. इटाजलयन ऑपरा कांपनीचे ‘ऑपेरा’ पळोवन
लक
त ाझीनाच्या मनातां कोंकणींत असले धतेचो नाट्यप्रकार जावचो अर्ें जदसले. ऑपराचो दजो ‘जागोर’ आनी
‘खेळ’ हाांचे परस वयर आजर्ल्लो, देखनू उच्च दज्याशचो नाट्यप्रकार कोंकणींतयू आसचो ह्या हेतनू लक
त ाझीन
वावरत ले. पणत ,ें मबांत य, मद्रास, जर्मला, कलकत्ता ह्या र्ाराांनी ‘ऑपरा’ के ले उपराांत इटाजलयन ऑपरा कांपनी
बमाशक गेली. लक
त ाझीनान बमाशक वचचें टाळ्ळें . ताांणी कांपनीतलें काम सोडलें. कांपनीकडल्यान जवलदत ाची
न्हेसवण घेतली आनी कोंकणींतलो पयलो जतयात्र बरयलो. ‘Fratelli Gonzalez or The Gonzalez
Brothers’1 ह्या मळ
ू इटाजलयन ऑपराचेर आदारीत ‘इटालीयन भरत गो’ हो कोंकणींतलो पयलो जतयात्र
लक
त ाजीन ररबेरो हाणें बरयलो. कथानक, सांगीत, गीत आनी नाच ह्या चारूय मळ
ू घटकाांचो आसपाव
आजर्ल्लो हो आगळोवेगळो नाट्यप्रकार अर्े तरे न लक
त ाजीन ररबेरोन जल्माक घालो. 17 एप्रील 1892 ह्या
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जदसा तो माचयेर पयलोच सादर जालो. तत्कालीन समाजाचें सख
ू – दख्त ख तातांतू सादर जालें. ‘गोवा पतत शगत ेज
ड्रामाटीक कांपनी’ हे सस्ां थेच्या नाांवा खाला स्थापन जाल्ल्या पाांच जाणाांच्या पांगडान हो जतयात्र सादर के लो.
ह्या पयल्या जतयात्राांत पाांय जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस आजर्ल्ले. ताांणी ‘पाय जतयाजत्रस्त’ म्हण
मान जोडलो तरीय लक
त ाजीन ररबेरोक ते आपलो गरू
त मानताले.‘Poili manadic suat favo dubau nam
somplelea Sr. Lucasinho Ribeirac. Aum moji tokli bagoitam Sr. Ribeirachea fonddar,
zo vortouta mozo mistir hea theatrachea caman ani tacho marog aum azunui choltam
moriadic ani xincounneche theatr dacoun mojea ganv bhavanc.’2‘आवे माररया’ ह्या
जदसाळ्यातां जआ
त वां आगस्त तीनान अर्े तरे न स्पश्टपणान बरोवन लक
त ाझीनाचें जतयात्र मळावयलें म्हत्व दाखोवन
जदलें. ज्या लक
त ाझीनान जतयात्र सरू
त के लो ताका आपलो गरू
त माननू खालजतकाय दाखयली. नवी देख समाजाक
जदली.
‘अल्लादीन आनी ताचो ओज्यापाांचो जदवो’,‘अलीबाबा आनी चाळीस चोर’,‘कालोस माग्नो’ हे
आनीक काांय जतयात्र लक
त ाजीन ररबेरो हाणें अणकारीत करून माचयेर हाडले. ताांचें इग्ां लीर् भार्ेचेर प्रभत्त व
आजर्ल्लें. ताका लागनू ताांचे अणकारीत जतयात्र हे बऱ्या दज्याशचे आसताले. ह्या जतयात्राांनी पांगडाक समाजाांत
बरें नाांव मेळ्ळें . गोंयातां यू ताांणीच पयलो जतयात्र 1 जानेवारी 1894 ह्या जदसा आसगाांवाां दाखयलो. ‘ररबेरो
अाँड जडक्रूज ऑपरा कांपनी’ ही सांस्था ताणें सतरू के ली. ते माांडे रचतालो. जचत्रकलेचोय ताांका गणू आसलो.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस आनी हेराांच्या जतयात्राांनी ताांणी काम के लें. 6 माचश 1994 जदसा म्हापश्याांत जाल्ल्या
बाराहया अखील भारतीय कोंकणी साजहत्य समां ेलनाचे मख
त ेल माचयेक ‘लक
त ाजीन ररबेरो’ हाच
ां ें नावां जदल्लें.
23 जानेवारी 1928 ह्या जदसा लक
त ाजीन ररबेरोक मरण आयलें.
3.1.1.2.जुआवं आगुस्िीन फे नाांडीस- पाय तियातत्रस्ि ( 1871 – 1946)
जेन्ना लक
त ाजीन ररबेरोन आपल्या मळ
ू पगां डातां ल्यान भायर सरून ‘ररबेरो अाँड जडक्रूज ऑपेरा कांपनी’
घडयली तेन्ना ताांच्या मळ
ू पांगडाांतले वाांगडी उबांत पडले. ताांचे मदल्या जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें
फतडाकार घेवन जतयात्र बरोवक
ां सरत वात के ली आनी नवो पांगड घडयलो.
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जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांचो जल्म 14 जडसेंबर 1871 वसाश बोडाश, मडगाांव हाांगा जालो.
कोंसेसाांव आनी माकावची माररया फ्ाांजसस्का फे नाांडीस हाांचे ते पतू .3 ताांणी समत ार 27 जतयात्र बरयल्यात. ‘बले
ऑफ कावेल’ वो ‘कावेलची सांदत ोरी’ (1893), ‘ररवोल्ता द सत्तरी’ वो ‘राण्याांचो त्रायसाांव’ (1897), ‘काजार
म्हातारपोणार’ (1897, 1942, 1943), ‘बेबदो’ (1898, 1901, 1943), ‘भाटकार – भाग 1’ (1904,
1932, 1937), ‘भाटकार-भाग 2’ (1905), ‘दोतीचें के स्तावां ’ (1908), ‘पाडां त रांग नायक कतसमणकार’
(1910), ‘न्हीद नासलेलो बोंबोयचो टेलेग्राजफस्ट’ (1913), ‘प्रोफे सर लैतावां ’ (1914), ‘जेराल्दीन’ (1925),
‘रुक्मीणीबाय’ (1926), ‘नोवऱ्याचां ो बाजार’ (1926), ‘धोंगी वोयज’ (1931), ‘खापऱ्याच
ां ें बाँड वो अमेररकन
जमजनस्रेल्स’ (1931), ‘जॉसेफीन वो पायची दसत री बायल’ (1932), ‘वावराडी वो जलओपोल्द आनी
करोलीन’(1933), ‘कतणबी जाकी’ (1934), ‘वेनेरावेल पाद्री जझत े वाज’ (1936), ‘म्होजो खापरी चाकोर’
(1939), ‘देव नासलोलो कम्यजत नश्ट’ (1940), ‘गोवन पचां -भाग–1(1936), ‘कतणबी जाकी- भाग – 2’
(1941, 1945), ‘हमीजजल्द वो मोदीयान रातीचो देंवचार’ (1942), ‘ताांदळाांचें के स्ताांव’ (1944, 1945),
‘गोवन पांच – भाग 2’ (1945), ‘सोसीयेदाद द रोम टॉम’ (1909), ‘मोतेस तीव’, ‘हनरी VIII’ हे सारके
जतयात्र ताांणी बरयले. हाांतले काांय जतयात्र ताांणी परतनू परतनू दाखयले. ताांच्या काांय जतयात्राांचीं
हातबरपाांमळ
े नात. कोंकणी जतयात्र मळावयली ताांचे बाबतींतली एक म्हत्वाची आनी बरी गजाल म्हणल्यार
ताांचीं चडर्ीं मळ
ू हातबरपाां सांग्रहीत रुपान गोंय सरकारच्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या वाचपघराांत आसात.
ताची सांग्रहीत झरॉक्स प्रत गोंय सरकारच्या कृ ष्ट्णदास र्ामा वाचपघराांत आसा.
‘बले ऑफ कावेल’ वा ‘कावेलची सदांत री’ हो जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाच
ां ो स्वतत्रां बरजयल्लो
कोंकणींतलो पयलो जतयात्र. हो जतयात्र ताणां ी 1893 वसाश बरयलो आनी 1895 वसाश माचयेर हाडलो. आमाराल
आनी देवदीत ह्या दोगाां मोग करणाऱ्याच
ां ी काणी ह्या जतयात्रातां आयल्या. 1909 ते 1943 मेरेन ह्या जतयात्राचे
धा प्रयोग जाले. हो जतयात्र ‘चानी रॉड बाग’ आनी ‘एक गोंयकार बी. ए. पासार’ ह्या नावां ानयू माचयेर हाडला.
‘कावेलची सांदत री’ हो जतयात्र 1909 वसाश आजफ्कें त माचयेर हाडलो. परदेसाांत माचयेर हाजडल्लो हो घडये
पयलोच कोंकणी जतयात्र आसांूक जाय. हो जतयात्र मबांत य, गोंयाां तर्ेंच आजफ्कें तयू सादर जालो.
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‘भाटकारा’ हो जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांचो जतयात्र 22 नोहहेंबर 1904 ह्या जदसा गेयटी जथयेटर,
मबांत य हे सवत ातेर पयलेच फावट माचयेर हाडलो. 1915 तर्ेंच 1940 वसाश ह्या जतयात्राचे प्रयोग जाल्ल्याची नोंद
मेळटा. ‘भाटकारा’ हो जतयात्र जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें 1909 वसाश पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायलो.
कोंकणी भार्ेंत सरत वातीच्या काळार छापनू उजवाडाजयल्लो हो कोंकणीतलो पयलो जतयात्र.
जआ
त वां आगस्त तीनान समाजीक, राजकी आनी धमीक जतयात्र बरयले.‘ररवोल्ता द सत्तरी’ वो ‘राण्याच
ां ें
त्रायसावां ’ हो राजकी जतयात्र राण्याच्ां या बडां ाची खबर जदता. मसत ोलीन जमनेझीस ह्या जतयाजत्रस्तानयू ‘राणेंचें बडां ’
हो राजकी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडला.
‘वेनेरावेल पाद्री जझत े वाज’ हो जआ
त वां आगस्त तीन हाांचो धमीक जतयात्र. जझत े वाज हो एक गोंयकार.
ताणें श्रीलांकेक (तेन्नाचें जसलोन) वचनू जक्रस्ती धमाशची जर्कवण जदली. ह्याच गोंयकाराक पयलो गोंयकार साांत
म्हणनू 14 जानेवारी 2015 ह्या जदसा पोप फ्ाांसीस हाणें मान्यताय जदली. ह्या गोंयकाराचें जजवीत ह्या जतयात्राांत
जदश्टी पडटा. जप्रन्स जेकब हाणें साांत जझत े वाज हाांचेर आदारीत ‘भोजक्तवोंत जझत े वाज- गोंयचो आस्कारी’ ह्या
नाांवान जतयात्र माचयेर हाजडल्लो.
जआ
त वां आगस्त तीन कॉमडी जतयात्रयू करताले, देखनू ताांकाां ‘कॉमीक फे नाांडीस’ अर्ें म्हणटाले. जआ
त वां
आगस्त तीन एक ससत ांस्कृ त मनीस आजर्ल्ले. ताांच्या वाचनाची खोलाय ताांच्या जतयात्राांत जदश्टी पडटा. कोंकणी
जतयात्र माचयेक अजभमानाच्या पाांवड्यार दवरूांक ताांणी खबू कश्ट के ले. ते एक जवचारवतां तर्ेंच सजशनर्ील
बरोवपी आसले. ताणां ी आपले काांय जतयात्र दोन, तीन वा चार फावटीं पसनू सधत रावन माचयेर हाडले. हीच
ताच
ां ी गजाल ताांणी जतयात्र वयल्या पावां ड्यार दवरूांक यत्न के लो हें सचत यता. He was a visionary, a
thinker who was far ahead of his times. Through his writings he managed to pinpoint
the injustice prevalent in the society during his times. A revolutionary, he highlighted
the plight of the poor and gave way to dignity of labour in his plays.4
जआ
त वां आगस्त तीन हाणें आपलीं हातबरपाां साांबाळ्ळीं. ह्याच हातबरपाांक लागनू कोंकणी जतयात्राची
इजतहासीक फाटभयांू सोदपाक खबू मदत जाता. ताांच्या जतयात्राांचीं हण्डजबलाां, ताांच्या जतयात्राजवर्ीं आजयल्लीं
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कात्रणाां हीं सगळीं जतयात्राचो इजतहास जाणाां जावपाक मदत करतात. जआ
त वां आगस्त तीन सांगीत मोगी
आजर्ल्ले. मळ
त ाहया तालाचेर कतणबी नाचजगताां ताांणी सादर के लीं. ‘इटाजलयन भरत गो’ हो पयलो जतयात्र ररबेरोन
बरयलो तरीय जआ
त ांव आगस्त तीन ताचे ‘आजकश टक्ट’ आजर्ल्ले. ह्या जतयात्राक जआ
त वां आगस्त तीनान खरें रूप
जदलें. ताांणी जायत्या कलाकाराांक माचयेचो मोग जदलो. जे पी सोजालीन, अनेस्ट ररबेलो, ए आर सौज फे राांव,
अाँथनी जडसा, अाँथनी मेंडीस हाांकाां ताणां ी माचयेर हाडले. आपले घरकान्नीक, रे जीना फे नाांडीसाक माचयेर
हाडून इजतहास घडयलो. आपल्या घरच्याक
ां माचयेर सदां जदली. जतयात्राची फावो जततली येसाय मारले उपरातां चू
ते आपलो जतयात्र लोकाांमख
त ार सादर करताले. ताांणी कोंकणी जतयात्र माची वयल्या पावां ड्यार दवरपाचो यत्न
के लो.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हे स्वतांत्र कोंकणी जतयात्र बरोवपी पयले जतयाजत्रस्त. ते एक जदग्दर्शक
तर्ेंच कलाकार. कोंकणींत जतयात्राचें पयलें पस्त तक छापनू उजवाडावपी तर्ेंच कोंकणी काांताराांचो आल्बम
पस्त तक रुपान उजवाडावपी लेखक. कोंकणी काांताराां एच एम हहीचेर पयले फावटीं जवतरावपाचो मान जआ
त वां
आगस्त तीनान जोडला. ताांणी आपलीं हातबरपाां साांबाळ्ळ्याांत. ताांणी एके अस्तरत े क पयलेच खेपे कोंकणी
माचयेर हाडली. अणकारीत जतयात्र बरोवन कोंकणी भार्ेक हेर भार्ाांचे पांगतीक हहरून बसयली. परदेर्ाांत
पयलो जतयात्र माचयेर हाडलो. गोंयचे पारांपारीक लोकनाच जतयात्राांत दाखयले. आपल्या कतटतांबाांतल्या जायत्या
वाांगड्याांक ताांणी माचयेर हाडल्याांत. प्रामाणीकपणान जतयात्र माचयेची सेवा ताांणी के ली.‘कतणबी जाकी’, ‘पाद्र
जजत े वाज’, ‘दोतीचें के स्ताांव’ आनी ‘भाटकार’ हे ताांचे जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायल्यात. आपणे
जतयात्र बरोवचे पयलीं लक
त ाझीनान जतयात्र बरयला म्हणनू आपणू ‘ताका मान बागयताां’ अर्ा उतरानां ी ताणें
ताका मान जदलो आनी आपली खालजतकाय दाखयली. आपल्याच फायद्ाखातीर न्हय पणू समाजाखातीर
जतयात्र बरोवन समाजाचे गरजेवळ
े ार जतयात्राचो फायदो त्या त्या सस्ां थाांक जदलो. वेगवेगळ्यो भजत मका करून
मनीसपणाच्या नात्यान, कोंकणी जतयात्र माचयेर गाजयलो. ह्या ताच्या वावराखातीर कायां जाण ताका ‘कॉमीक
फे नाांडीस’, ‘गोवन स्टेज घडणार’, ‘गोंयकार जतयात्राांच्या कारबाांराांचो घडणार’, ‘बॉनश ड्रॉमाजटस्ट’, ‘गोंयकार
र्ेक्सजपयर’5 अर्ें म्हणटाले. ताणें बरजयल्ल्या 27 जतयात्रामदले 23 जतयात्र ताांणी स्वतांत्र बरजयल्ले आसात
जाल्यार 4 अणकारीत आसात.6 र्क्र
त ार 29 ऑगस्ट 1947 ह्या जदसा मबांत यच्या गोकतळदास तेजपाल
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हॉजस्पटलाांत 76 वसाांचे जपरायेर ताांकाां मरण आयलें. ताच्या एकांदरीत वावराखातीर ताांका ‘पाय जतयाजत्रस्त’ ही
पदवी फावो जाता.
3.1.2 वेंचीक दादले तियातत्रस्ि
जतयात्राचे सांस्थापक आनी ‘पाय जतयाजत्रस्त’ हाांचे फाटल्यान जायत्या जतयाजत्रस्ताांनी कोंकणी जतयात्र
माचयेक आपलें योगदान जदलें. गोंय सटत के पयलीं आनी गोंय सटत के उपरातां ताणें जतयात्र माचयेची सेवा के ली.
जतयात्र माचयेचो वावर करपी कायां वेंचीक जतयाजत्रस्ताच
ां ी वळख जदवप गरजेचें थारता.
3.1.2.1 सायब रोचा (1898 - 1972)
सायब रोचा हाचां ो जल्म 23 ऑगस्ट 1898 ह्या जदसा जालो. दजत मगां ोस जझत े रोचा हाक
ां ाां ‘सायब रोचा’
वा ‘ए जे रोचा’ ह्या नाांवान वळखतात. ते एक जतयात्र बरयणार आनी जदग्दर्शक आजर्ल्ले. 1910 वसाश
जर्क्षणाखातीर आनी कामा खातीर ते मबांत य पावले. सरत वातीक एल् सी डी िागाांझा हाांच्या जतयात्राांचो आनी
उपराांत लक
त ाजीन ररबेरो, डग्लस फे नाांडीस, सेबाजस्तयाांव गाजियल कराचीवाला, रॉगाजसयान जडसोजा हाांच्या
जतयात्राांचो ताांचेर प्रभाव पडून ताांणी जतयात्र बरोवक
ां सरुत वात के ली. ‘जेनोवेवा दे िाबो’ हो ताांचो पयलो जतयात्र
ताांणी बरोवन माचयेर हाडलो. 1916 च्या मजगतीं ताांणी‘यजत नयन जक ड्रामाटीक कांपनी’ हो 32 जाणाांचो पांगड
घडयलो. ह्या पांगडाांत काांय वाांगड्याां मदीं जकजजलाां जावपाक लागली तेन्ना काांय वाांगड्याांनी हो पांगड सोडलो.
सायब रोचान ताांच्या जाग्यार दसत ऱ्या जतयाजत्रस्ताांक भरती करून पांगड घट के लो. आपले कारजकदीतां ताांणी
साठाां वयर जतयात्र बरयले.7
सायब रोचा नाट्यर्ास्त्राचो जवद्ाथी आजर्ल्ल्यान आनी इग्ां लीर् भार्ेचेर ताचें प्रभत्त व आजर्ल्ल्यान
ताणां ी र्क्सजपयराचे ‘ड्रामा’ कोंकणींत अणकारीत करून जतयात्र रुपान माचयेर सादर के ले. ‘रॉजमयो आनी
ज्यजत लयेट’ हो र्क्सजपयराचो ‘ड्रामा’ सायब रोचान अणकारीत करून 23 नोहहेंबर 1947 ह्या जदसा जप्रन्सेस
जथएटर भागां वाडी हे सतवातेर सादर के लो. ह्या जतयात्राांत आलेर्ीन दे कादां ोळी, कीड बॉक्सर, थथनी जडसा, मीस
कालोता, ए एम बी रोज, जासींत वाज, रे मी कतलास हे सारके जतयाजत्रस्त आजर्ल्ले.
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‘दबत ावी घोरकान्न’, ‘नोके त्र इताजलया र्ाराचें’, ‘गपत ीत काजार’, ‘मोग आनी क्रीम’, ‘काल्साद
नोवरो’, ‘घोर जाांवयू ’, ‘सन ऑफ जेरुजालें’, ‘आक
ां वाराांचो सोंवसार’, ‘रोमीयो आनी ज्यजत लयेट’, ‘दोत’, ‘जम.
बादेज आनी जम. साल्सेत’, ‘जवसरोंक दख्त ख- खोंत’, ‘आडाांगी चोली आनी पात्रादोर चोलो’, ‘दोना अनेस्टीना’
वो ‘सोंवसार जजखलीं हाांव’, ‘एके हहोंकलेक तेग न्होवरे ’. ‘र्र होल्डसश फायट’, ‘जमयााँ कतल्प’, ‘गपत ीत काजार’,
‘र्ेजाऱ्याचां ीं जकजजलाां’, ‘फस्ट प्रायज’ हे आनी हेर जतयात्र ताणां ी बरयले. ताणां ी कोंकणी माचयेर नहया बायलेक
हाडलीं. मीस ज्योजजशना सौज जहका 1931 वसाश ‘दोत’ ह्या जतयात्रातां ल्यान कोंकणी माचयेर हाडली जाल्यार
मीस जडसोजा जहका 1934 वसाश ‘सन ऑफ जेरुजालें’ जतयात्रातां सदां जदवन माचयेर हाडली. ‘एमेलींदा’ हे
आपले घरकाजन्नकूय ताांणी कोंकणी जतयात्र माचयेर हाडली. एमेलींदा हाांणी ‘जसनेमा गलश’ह्या जहदां ी जफल्मातां
राजकपरू हाांचे बापयू पृथ्वीराज कपरू हाचे वाांगडा भजत मका के ल्ली. ताांकाां ‘मधबत ाला’ ह्या नाांवान भारतीय
जसनेमाचो सांवसार वळखता. 28 एप्रील 1972 ह्या जदसा सायब रोचा हाांका मरण आयलें.
3.1.2.2. जे पी सोजालीन (1904-1976)
जे पी सोजालीन हाांचो जल्म 22 माचश 1904 ह्या जदसा कालवीं हळदोणाां हाांगा जालो. ताांकाां ‘कोंकणी
पाल्काचो सेसील बी दे जमली’ अर्ें म्हणटाले. ताांचें मळ
ू नाांव जजत े पास्कोल फे नाांडीस. सायब रोचा हाांच्या
‘रोजमयो आनी ज्यजत लयेट’ ह्या जतयात्राांत ताांणी पयलेच फावटीं जतयात्र रांगमाचयेर प्रवेर् के ले. ताांच्याच एका
जतयात्राांत ‘सोजालीन’ नाांवाच्या पात्राची भजत मका ताांणी के ली. ताांची ती भजत मका प्रभावी जाल्ल्यान उपराांत
‘सोजालीन’ हेंच नाांव ताांणी जतयात्र माचयेर आपणायलें. ‘सोजालीन’ हें नाांव घेवनचू ताांणी जतयात्र माचयेचो
फतडलो वावर के ली. समत ार सोळा जदग्दर्शकाांच्या जतयात्रातां वावर के ले उपरातां ताणां ी स्वता जतयात्र बरोवक
ां
सरत वात के ली आनी समाजीक तर्ेंच धमीक जतयात्र माचयेर हाडले.
सोजालीन हाणें समत ार चाळीस जतयात्र बरयल्यात.‘ड्रीम ऑफ जलस्बन’, ‘हें आसा तें’, ‘सात दख
त ी’,
‘साां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’, ‘दादलो हहोड वो वोस्तोरी’, ‘पाय तज्त याच तोंडान मागोन घेतलें’, ‘जनमाण्यो चार
वोस्त’ू , ‘पायची चक
ू वो माांयची?’, ‘साद आमोरे चो’, ‘देवबापाची धवू ’, ‘पातकाांचें दार’, ‘ओर्ेंच के ल्यार
सदत रोत गोंय’, ‘खोटी सांगत’, ‘हाांव तो म्हापर्ेंकार’, ‘जफलोमेनाचें सोपोन’,‘देखो र्ेट उसका औरत’, ‘जेझू
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आनी जदत ास’, ‘पाद्र आग्नेल’, ‘साांत आांतोन’, ‘भागीवोंत जझत चे ी खोरवोंत’, ‘जतकळें चेडूां’, ‘र्ेजारनीक हो गे
माांय दोदलाचो?’,‘पाांच जमस्तेर ओकाशचे’, ‘पोयल्या चेड्याचो बाल्तीम,’ ‘भोट आयलोलो पोंबशफ
त ें च्या
फे स्ताक’, ‘आस्नोडेचो जकस्तल
त ो’ हे आनी हेर जतयात्र ताांणी बरयल्यात.
जे पी सोजालीन हाणें जतयात्राचे माथाळे कोंकणी, इग्ां लीर्, पतत शगत जे आनी जहदां ी ह्या भार्ाांनी जदल्ले
पळोवक
ां मेळटात. ‘सा.ां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’ ह्या जतयात्राचे एकाच जदसा एकाच हॉलातां तीन प्रयोग करून जतनयू
हाऊसफतल्ल जाल्ले. 25 नोहहेंबर 1969 ह्या जदसा जप्रन्सेस जथयेटर भागां वाडी हे सवत ातेर सकाळीं 10 क, दनपराां
3:30 क आनी रातीक 9 वराचां ेर हे प्रयोग जाल्ले. ह्या जतयात्रातां जसररयाक, जटट्टा, प्रेमकतमार, जफलोमेना,
आतां ोनेत, सेजलना, बटी, फे राांव, कीड, रॉबीन, यगां मेंडीस हे आनी हेर जतयाजत्रस्त आजर्ल्ले.
गोंय सटत के उपराांत 1965 वसाशच्या जानेवारी म्हयन्याांत जे पी सोजालीन पयलेच फावट गोंयाांत जतयात्र
दाखोवक
ां आयले. ‘सायजबणीच्यो सात दख
त ी’ हो ताांचो जतयात्र इतलो प्रभावी थारलो की उपराांत गोंयकार
ताांच्या जतयात्राक आर्ेन रावांक
ू लागले. मडगाांव, वास्को, म्हापर्ें, फोंडें आनी पणजी ह्या सवत ाताांनी ताांच्या
जतयात्राांचे प्रयोग नेमान जावक
ू वो माांयची?’, ‘साां. फ्ाांसीस र्ाजवयेर’ ह्या
ां लागले. ‘हें आसा तें’, ‘पायची चक
आनी हेर काांय वेंचीक जतयात्राांनी गोंयकाराांचेर खेरीत प्रभाव के लो. धमीक जतयात्राचे बाबतींत सोजालीनाचे
जतयात्र वयल्या पाांवड्यार उरतात.माची माांडावळ, न्हेसवण, पाश्वशसांगीत ह्या घटकाांचेर सोजालीन खास लक्ष
जदताले. ताांची बरपावळ आनी जदग्दर्शन खास पाांवड्यार उरता. ताक
त य 1976 ह्या जदसा मरण आयलें.
ां ाां 18 जल
3.1.2.3. ए आर सौज-फे राांव (1909- 1978)
ए आर सौज-फे राांव हाांचो जल्म 1 जनू 1909 ह्या जदसा आांबोरा, के पें हाांगा जालो. जतयात्र बरोवपी,
कातां ाराां घडोवपी, गावपी, सगां ीतकार म्हण आगस्त त रे मेजदयस सौज फे राांव हाणां ी सरत वातीच्या काळार नामना
जोडली. खयां चीय भजत मका करपाक ते हुर्ार आजर्ल्ले. देखनत च
ू ‘सवशय भेसाच
ां ो आजतशवतां पाजटशस्त’ अर्ें ताका
म्हणटाले.
1925 वसाश बाजजजलओ फतताशदो हाांच्या ‘नाडपोण आजमगाचें’ ह्या जतयात्राांत ‘जप्रन्सेस डायना’, ही
बायलेची भजत मका करून ताांणी जतयात्र माचयेर पावल दवरलें. बोडाां, मडगाांवच्या‘क्लबू हामोजनया’ हॉलाांत हो
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जतयात्र दाखजयल्लो. ए आर सौज फे राांव हाांणी जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांच्या ‘जेराल्दीन’, ‘बले ऑफ
कावेल’, ‘वावराडी’, ‘दोतीचें के स्ताांव’, ‘कतणबी जाकी’, ‘पाांडतरांग नायक कतसमणकार’ ह्या आनी हेर जतयात्राांनी
भजत मका के ल्यात. सायब रोचा, जे पी सोजालीन, रॉगजसयानो जडसोजा, अनेस्ट ररबेलो, जॉन लाजारूस जडसोजा,
लईत स बोजीस ह्या आनी हेर त्या काळावेल्या जतयाजत्रस्ताांकूय ताांणी भजत मका के ल्यात.
ए आर सौजा फे राांव हाणां ी पतत शगत जे ींत मळ
त ावें जर्कप के ले उपरातां ‘सेगदांत ग्राव’ आनी फतडलें जर्क्षण
घेवक
त ीस बण्ड’ आनी ‘पोस्ट थण्ड तेलेग्राफ’
ां ते मबांत य गेले. मबांत य ताांणी आपलें उांचेलें जर्क्षण घेतलें. ‘पल
हाततांू नोकरी करूनय ताांणी आपलो म्हत्वाचो वेळ जतयात्राक भेटयलो. ते सगां ीत जर्कले. रे बेक वाजोवक
ां
लागले. ते एक बरे गावपी आजर्ल्ले. मबांत य आकार्वाणी कें द्रावयल्यान पयली कोंकणी सगां ीत कायाशवळ
जदवपाचो मान ताांणी जोडलो. हे कायाशवळीक मानएत ल आफोंसो हाांणी सांगीत जदल्लें. ही कायाशवळ 11 नोहहेंबर
1936 ह्या जदसा मबांत य आकार्वाणी कें द्रावयल्यान जवतराजयल्ली.
सरत वातीच्या काळार चादराां लावन जतयात्र करताले. ए आर सौजा-फे राांव जेन्ना अर्े चादर लावन
जतयात्र करताले तेन्ना बण्डाचो आनी जदहयाांचो खचश भागोवक
ां जतयात्राच्या मध्यांतराक ‘रे’ भोंवडायताले आनी
जतयात्राचो खचश जमटोवपाचो प्रयत्न करताले. त्या काळार ‘परोमक्स’ जदहयाच्या उजवाडाांत जतयात्र जाताले.
आयज काळ बदल्ला. जतयात्राची साधनाां बदल्ल्याांत. ‘आल्माां सोगाशर वेतात’, ‘काजारी हहोंकोल’,
‘घातके पोण’, ‘पाँच पाँच’, ‘जोतकार्ी’, ‘साांतान बावडी’, ‘घोवयो पतू ’ आनी ‘जवस्वासघात’ अर्ें समत ार आठ
जतयात्र ताणें बरयले. आपल्या जतयात्राचेर येवपी फायदो ते र्ाळे च्या, हॉजस्पटलाांच्या, इगजाांच्या आदाराक
भेटयताले. होच गणू ताचां ें जनसवत ाथीपण दाखयता. ते एक लोककलाकारूय आजर्ल्ले. ‘कतमसार’, ‘माडां वी’,
‘गोंयची हहोडवीक’, ‘लदत ोजवना’, ‘आमी कतणबी’, ‘कोंबलो कोणालो?’, ‘मोळणी घायली काय?’,
‘जनस्तेकारा’ां , ‘र्ेत रोयलें दोगायां नी’, ‘काजारी जजवीत’, ‘कतणबी कांत पारी’ हे सारकीं कातां ाराां वा लोकजगताां
ताणां ी रचलीं. 26 जानेर 1955 ह्या जदसा भारत देर्ाच्या गणराज्य जदसा जनमतान जदल्लींत घडोवन हाजडल्ले
कायाशवळींत गोंयचे लोककलेचें सादरीकरण करपाची ताांकाां सांद मेळ्ळी. भारत सरकारच्या गणराज्य जदसा
जावपी कायाशवळींत अर्ी कोंकणी कायाशवळ सादर करपी ते पयले गोंयकार थारतात. तेन्नाचे भारत देर्ाचे
राष्ट्रपती, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आनी प्रधानमत्रां ी जवाहरलाल नेहरू हाांणी ताांच्या लोकनाचाांची तोखणाय के ल्ली.8
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‘आमचें नोर्ीब’, जनमोण, सख
त ाचें सोपोन, मोजी घोरकान्न, कोतशबत ाांचो सांवसार, जजवीत आमचें अर्ें,
भयांत ाराांतलो मनत ीस, बोगलाांट ह्या जफल्माांनी ताांणी भजत मका के ल्यो. त्या काळावयलें फकत ‘मोगाचो आवां डो’ हें
जफल्म सोडलें जाल्यार चडश्या सगल्या जफल्माांनी ताांणी वाांटो घेजतल्लो. एक जतयाजत्रस्त जावनयू ताांणी जफल्मी
मळार जदल्लें योगदान म्हत्वाचें. 6 माचश 1978 ह्या जदसा ताांकाां मबांत य मरण आयलें.
3.1.2.4 आलेशीन दे कांदोळी (1913-1963)
आलेर्ीन दे कादां ोळी हाचां ो जल्म 15 जडसेंबर 1913 ह्या जदसा कादां ोळी गावां ातां जालो. जआ
त वां
बाजप्तस्त आलेर्ीन फे नाांडीस हें ताचां ें मळ
ू नावां . ते एक जतयात्र बरयणार, जदगदर्शक आनी कातां ोररस्त. ताच्ां या
काांताराांचीं घडपाां बरीं आसतालीं. काांताराां गावपाची ताची खार्ेली र्ैली आजर्ल्ली.
15 ऑगस्ट 1935 ह्या जदसा ताांणी आपलो पयलो जतयात्र ‘पतत ाांची दडत वाांची आस, आवयचे जदसग्रास’
काांदोळे माचयेर हाडलो. 11 नोहहेंबर 1939 ह्या जदसा मबांत यत जमशन जपांटो हाांच्या जतयात्राांत आलेर्ीन दे काांदोळी
हाांणी तीन काांताराां गावन मबांत यांत आपल्या जतयाजत्रस्तपणाक सरत वात के ली. 6 जानेवारी 1940 ह्या जदसा क्रूझ
जाझवाला हाांच्या जतयात्राांत तीन काांताराां गावन मबांत यकाराांचीं मनाां जजखलीं. 5 फे िवत ारी 1940 ह्या जदसा
जाल्ल्या सोजालीनाच्या ‘भोट आयलोलो पोंबशफ
त े च्या फे स्ताक’ ह्या जतयात्राांत ‘ओस्तोरी आनी गोंयच्या
आल्फाांनी आयले बाब’ हीं दोन काांताराां ताांणी गायली. हीं काांताराां ‘हीट’ थारलीं. सरत वातीच्या काळार चडर्े
जतयात्र धोबीतलाव आनी लागजर्ल्ल्या वाठाराांनी जाताले. आलेर्ीन दे काांदोळी हाांणी जतयात्र हो नाट्यप्रकार
दादर, माहीम, परे ल, पणत ें ह्या वाठाराांनी पावयलो.
आलेर्ीन दे काांदोळी हाांणी सतमार सत्तावीस जतयात्र बरयल्यात. ‘तो बावटो धोमाशचो’, ‘म्हातारपोणार’,
‘राम राम भावोजी’, ‘गोंयचो पोसोरकार’, ‘मोटोरकार पााँक पााँक’, ‘कतरै यकार’, ‘आगा कांत पार’, ‘र्ेजारी’, ‘सातां
जसजसजलया’, ‘जभराक
ां ू ळ र्ेवोट’, ‘जहहद जतयाजत्रस्ताच
ां ें’, ‘एव खयांू वो पेस्कादोरे स्त’, ‘ते तेगयू लच्त चे’, ‘काळो
बाजार वो ब्लक माके ट’, ‘आमचो पोरदेर्’, ‘बेबद्ाच
ां ो एस्ताद’, ‘मीस 1951’, ‘फे स्ताचे फे रयेंतलें फूल’,
‘चेडवाांकार’, ‘म्होजो घोव बासरत कार’, ‘पतत ाची दडत वाांची आस आवयचे जदसग्रास’, ‘सोंवसाराांत कोण
कोणाचो’, ‘मडांत कारी’, ‘आमच्या र्ेताची पावणी’ हे आनी हेर जतयात्र ताांणी बरयले.
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आलेर्ीन दे काांदोळी हाांची जतयात्र बरोवपाची र्ैली वेगळीच आजर्ल्ली. ताांचीं काांताराां, ताांचे काांत
काळजाचे खोलायेक हात घालपी आसताले. देखनू लोक ताांच्या जतयात्राांक गदी करताले. ताांची जडसेंट काांताराां
वयल्या पाांवड्यार उरतात. ताांचीं घडपाांय बरीं आसतालीं. ‘आमच्या र्ेताची पावणी’ आनी ‘तो धोमाशचो
बावटो’ हे जतयात्र प्रेक्षकाांचे यादींत सासणाक उरपा सारके आसात. ‘म्होजे भोयणी’, ‘पतू बायलेक जभयेता’,
‘ओस्तोरी’, ‘फाजतमा सायबीण’, ‘जभके ची कोट्टी’ हीं ताच
ां ीं कातां ाराां यादींत उरपा सारकीं आसात. ‘काजारी
भोयणी’ ह्या कातां ारातां ताणां ें आपलो घोव आसतना दसत ऱ्या दादल्याची आर्ा करपी बायलेक जर्टकावणी
जदल्या.
‘vaitt zaum boro, tuzo sacrament khoro
Bhoinnni dusro Anik kiteak zai?
Dolleam add sounsar padd, umttun visvaxi zhadd
Hanga thuim kiteak uddnam martai?
Tondar lae poe, ghovache dankun doe,
Ghov Bombaim, tum Goeam, tuzo resped khuim Paulo gai?
Hem sounsar zanno, pun noko tuzo mai ani pai’9
आलेर्ीन दे काांदोळी हाांचीं घडपाां खडेगाांठ आसतालीं. 2013 वसाश ताांचे जल्मर्ताब्दी जनमतान कला
मोगी, काांदोळी हे सांस्थेन फतडाकार घेवन ‘आलेर्ीन दे काांदोळी जल्मर्ताब्दी समारोह सजमती’ हाच्या बावटया
खाला वसशभर वेगळ्योवेगळ्यो कायाशवळी घडोवन हाडल्यो. 8 जानेवारी 1913 ह्या जदसा माचयेर सादर के ल्लो
‘आमच्या र्ेताची पावणी’ हो जतयात्र परतनू 9 जल
े पणा
त य 2013 ह्या जदसा तोमाजीन कादोज हाांच्या मख
त ल
खाला गोंयातां चू सादर जालो. गोंयच्या समाजाचे प्रस्न जवर्ेर्तायेन हाताळपाचें कसब आलेर्ीन दे कादां ोळी
हाच
ां े कडेन आजर्ल्लें हें कसब ताच्ां या ‘आमच्या र्ेताची पावणी’ ह्या जतयात्रातां यू जदश्टी पडटा.

103

3.1.2.5 अँथनी तडसा (1915-1967)
अाँथनी जडसा हाांचो जल्म 1 माचश 1915 ह्या जदसा कांत कळ्ळे जालो. फकत 16 वसाांचे जपरायेर ताांणी
जतयात्र माचयेर पावल दवरलें आनी त्याच वसाश ‘झजू मोगाचें’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. ताणें 17
जतयात्र बरयल्यात.‘रोगताची भेट’, ‘घातकें कतमसार’, ‘जवगां ास’,‘माांय ती माांय’, ‘सोदताां देवाचे जनतीक’,
‘फारीकपोण’, ‘दोतोर फोटास’, ‘जनभाशग आर्ेचें’, ‘नोरे स फोंडपी’, ‘पातोक दबत ावाचें’, ‘इनाम जोल्माचो’,
‘गोंयकाराच्ां यो सोंवोयो’, ‘जनसोंटोण फतडाराचें’, ‘इनाम पातकाचो’, ‘आया’, ‘लोजेचें बोगलाटां ’ हे आनी हेर
जतयात्र ताणें बरयल्यात.
आपलें मळ
त ावें जर्कप गोंयाां के ले उपराांत मबांत य वचनू ताांणी फतडलें जर्कप के लें. मबांत य ‘कतडाांत’ रावतना
ताांकाां जतयात्राचो खेरीत मोग जावन ताांणी जतयात्र बरोवक
ां सरत वात के ली. ‘अाँथनी जडसा’ हाांणी 24 जतयात्र
जदग्दर्ीत के ल्यात. ‘ओपनींग कोरस’ गावपाांत ताांकाां चडर्े जतयाजत्रस्त सांद जदताले. जतयात्राभायर ‘आमचें
नर्ीब’ आनी ‘जनमोण’ ह्या जफल्माांनी ताांणी काम के लाां.
1 माचश 2015 ह्या जदसा ताांचे जल्मर्ताब्दी जनमतान जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा हे सांस्थेन ताांच्या
उगडासाक कायाशवळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार ताांच्या उगडासाक भारत सरकाराच्या पोस्ट अाँड टेलेग्राफ
खात्यान ‘पोस्ट कहहर’ उजवाडायलें.त्याच जदसा दाांडोरा कांत कळ्ळी गाांवाांतल्या रस्त्याक कांत कळी नगरपाजलके न
‘अाँथनी जडसा रस्तो’ म्हण नाांव जदवन ह्या जतयाजत्रस्ताचो भोवमान के लो.
3.1.2.6 कीड बॉक्सर (1917 - 1991)
कीड बॉक्सर हाचां ो जल्म 17 फे िवत ारी 1917 ह्या जदसा जर्वोली – बादेस गावां ातां जालो. ताच
ू
ां ें मळ
नावां कायतान मान्ययत ेल पेरेरा. एक बरो कॉमेडीयन तर्ेंच काांतोररस्त आनी जतयाजत्रस्त म्हणनू ताणें नाांव जोडलें.
जकड – यगां – रॉड (कीड बॉक्सर, यगां जमनेझीस आनी जमगां ेल रॉड) ह्या जत्रवो पगां डान ते जत्रवोय गायताले.
भरत गेपणींच आठ वसाांचे जपरायेर ताांकाां मबांत य वचचें पडले. थयां ताणां ी वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो के ल्यो.
मबांत य आसतना अनेस्ट ररबेलो हाांच्या ‘बोंबायची इस्टील’ ह्या जतयात्राांत ताांणी पयलेच फावटीं काांतार गायले.
तें काांतार इतलें बरे गेलें की ताांकाां जायत्या जतयात्राांनी उपराांत सांदी मेळ्ळ्यो. जआ
त ांव आगस्त तीन, सौज फे राांव,
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अनेस्ट ररबेलो, जे पी सौजालीन, सायब रोचा, जदयोगीन जडमेलो, अाँथनी टतळू, जमगां ेल रॉड, यांग जमनेझीस,
आल्फ्े ड रोज, रे मी कतलासो, सी. आल्वाररस ह्या आनी हेर जायत्या जतयाजत्रस्ताक
ां ताांणी वावर के ला.
कीड बॉक्सर हे जमांगल
े रोड आनी यांग जमनेझीस हाांच्या साांगाता जत्रवो गायताले. ‘जकड – यांग – रॉड’
हें नाांव कर्े जकतें रचलें हाचे जवर्ीं अपरूप घडणी बरजयल्ली मेळटा. धोबीतलाव मेरोकडेन कीड बॉक्सर
बर्ीक उबे आसतना ‘एम जी एम’ हें जफल्म जनमाशत्याचें नाांव ताणां ी मरो चलजचत्र घराचेर हुमकळाजयल्ल्या
पोस्टराचेर पळयलें आनी ताचो अथश ‘मरो गोल्डन मेहरे ’ म्हणनू ताका ताच्या एका पारर्ी इश्टान सागां लें.
तेन्नाच कीड बॉक्सरान आपल्या हेर दोगाां सागां ात्याच
ां ीं नावां ाां जोडून आपल्या पगां डाचें नावां ‘जकड – यगां – रॉड’
के लें. ते झपत ाट्याचां ीं आनी ओपारींचीं कातां ाराां गायताले. रॉबीन वाज हाांच्या ‘आजेंत मोंतेर’ ह्या जतयात्रातां ताांणी
राजकी काांतार गाजयल्लें तेन्ना मबांत यचे पजत लसेन ताांकाां धरून हहेल्ले. 1961 वसाश ताांकाां मबांत य सावन गोंयाां
धाजडल्ले पणू त्याच वसाश गोंयाक सटत का मेजळल्ल्यान उपराांत परतनू ते मबांत य गेल्ले.
‘A’ आनी ‘B’ हीं अक्षराां घाजलनासतना ताांणी काांतार घडजयल्लें. हें ताचां ें काांतार ‘चाबक
ू ’ ह्या
नेमाळ्याचेर छापनू आजयल्लें. ‘कीड’ काांतार म्हणक
ांू वेताले तेन्ना, ताचे पयलीं गाजयल्ल्या काांताराांक जर ताका
झपत ाटी जदवची आसल्यार, तेन्नाच नवीं उतराां घडोवन ते झपत ाटी जदताले.काांताराां घडपाांत ते इतले उत्तम
आजर्ल्ले. भारत स्वतांत्र जाल्लो तेन्ना, तर्ेंच गोंय स्वतांत्र जाल्लें तेन्ना ताांचेर आदारीत काांताराां रचनू ताांणी
गाजयल्लीं.
कीड बॉक्सर हाांणी ‘जकडाचें सोपोन’ हो जतयात्र बरयलो. ‘ओस्तोरी’ हो ताांचो पयलो जतयात्र. ते भायर
‘एडीटर पचां दे बोंबाय’, ‘आक
त मू ’,
ां वार आनी काजारी’,‘जाता तें बोऱ्याक’, ‘भोयण’, ‘जमजलतार’, ‘जल
‘आमचीं नातालाां’, ‘गोवा आमचो गावां !’, ‘भाक्रूट’, ‘फतडार’, ‘म्होजो ओपराद’,‘आदेवस वो जनमणी भेट’ हे
आनी हेर जतयात्र बरोवन ताणां ी माचयेर हाडले. ताक
ां ाां 10 माचश 1991 ह्या जदसा मबांत य मरण आयलें.
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3.1.2.7. जासींि वाज (1918 - 1993)
जासींत वाज हाांचो जल्म 27 एप्रील 1918 ह्या जदसा माांदरू दोंगरी हाांगा जालो. गोंय सटत के पयलींच्या
काळारसावन जतयात्र मळार वावर के ल्ल्या ह्या जतयाजत्रस्तान एक बरो ‘कॉमेजडयन’ म्हणनू नामना जोडल्या.
‘जतयात्र पाल्काचो चाली चप्लीन’ ह्या नाांवान ताांकाां काांय जाण पाचारतात.
अनेस्ट ररबेलो हाच्ां या ‘हावां पातकी’ ह्या जतयात्रातां ताणां ी जतयात्र माचयेर प्रवेर् के लो. सरत वातीक
‘जडसेंट’ भजत मका करपी ह्या जतयाजत्रस्ताक आलेर्ीन दे कादां ोळी हाणां ी ‘भासायलेलो न्होवरो’ ह्या जतयात्रातां
पयलेच फावट ‘कॉमेडी’ भजत मका जदली. हे भजत मकें त ते परजळ्ळे आनी फतडाराक नामनेचे ‘कॉमेजडयन’ जाले.
‘कतन्याद आनी मानाां’, ‘बोदमास’, ‘न्यू फर्न’, ‘बााँबे देखो’, ‘घोरवाली’, ‘मायां आनी सनू ’,
‘जनजतदार’, ‘बॉटलेर सायब’, ‘र्ेवोट पतत ाांचो’, ‘मोवजा’, ‘दादाजगरी’, ‘आमच्यो बायलो’, ‘पोदोन’, ‘तो
आमकाां जवसोरलो’, ‘घोवाचें घोर’, ‘मोग मोंतीर’, ‘बण्डवाला’ अर्े जायते जतयात्र ताांणी बरोवन माचयेर
हाडल्यात. पाय जतयाजत्रस्त जआ
े रॉड, कीड बॉक्सर,
त वां आगस्त तीन, सौजालीन, आलेर्ीन दे काांदोळी, जमगां ल
स्टार ऑफ आरोसी, एम बॉयर ह्या आनी हेर नामनेच्या जतयाजत्रस्ताांक ताांणी भजत मका के ल्यात.
माचयेर आयल्यारूच ते प्रेक्षकाांक हाांसयताले. ते सैमीक ‘कॉमेजडयन’ आजर्ल्ले. गोंय सरकाराचो
जतयात्रा खातीरचो पयलो ‘गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार’ ताांकाां 1979-80 वसाश नायब राज्यपाल गील हाांचे
हस्तक
त ीं फावो जाल्लो. ताांणीच ताांकाां कोंकणी पाल्काचो ‘चाली चप्लीन’ अर्ें म्हजणल्लें. उदार काळजाच्या
जासींत वाजान तो मान कीड बॉक्सराक फावो जाता अर्ें सचत जयल्लें. गोंय, मबांत य, आजफ्का, बाहरीन, मस्कट,
दबत य ह्या आनी हेर सवत ाताांनी ताांणी आपली कला दाखोवन जतयात्र ह्या नाट्य प्रकाराक सांवसाराच्या वेगवेगळ्या
वाठारानां ी पावोवक
ां मदत के ल्या. 30 एप्रील 1993 ह्या जदसा ह्या कलाकाराक मरण आयलें. समत ार पाच
ां दर्काां
ताणां ी कोंकणी जतयात्र माचयेची सेवा के ली.
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3.1.2.8. सी आल्वारीस (1920- 1999)
सी आल्वारीस हे कोंकणी जतयात्र पाल्कावयले एक फामाद जतयाजत्रस्त. सेलेस्टीन साांतान फ्ाांसीस्को
आल्वारीस हें ताांचें मळ
ू नाांव. ताांचो जल्म 1 ऑगस्ट 1924 ह्या जदसा सालीगाांव, बादेस हाांगा जालो. समत ार स
दर्काां कोंकणी पाल्काचेर काम करून ताांणी कोंकणी माचयेक भरीव योगदान जदलाां.
कोंकणी जतयात्र मळार सगल्याांत चड म्हणल्यार 104 जतयात्र बरोवन ताांणी इजतहास घडयलो. ताणां ी
बरजयल्ल्या 86 जतयात्राचां ीं नाांवाां मेळटात. 18 जतयात्राच
ां ीं नाांवाां मेळनात. ‘आताां तजत ो जावां यू हावां ’ हो ताच
ां ो
पयलो बरजयल्लो जतयात्र जाल्यार ‘आवोयचोजर्राप’ हो पच
ां जवसावो जतयात्र. ‘गोंयचो मोग’ हो ताच
ां ो पन्नासावो
जतयात्र जाल्यार ‘तजत े दोळे ’ हो र्बां रावो जतयात्र. ‘तजत ें दरत ीग म्होज्या भाटाांत’ हो ताांचो जनमाणो 104 वो जतयात्र.
सी आल्वारीस हाांणी सात वसाांचे जपरायेर आपल्या बापायच्या जतयात्राांत एक काांतार गावन जतयात्र
माचयेक सरत वात के ली. णव वसाांचे जपरायेर ताांणी ‘चम्पीयन आल्वारीस’ हाांचीं काांताराां गावन मबांत यांत जतयात्र
पाल्कार नाांव जोडलें. ‘मावोडेचें सटू ’, ‘डॉक्टर सायमन’, ‘म्होजी हहोनी’, ‘बायल द तारवोटी’, ‘आताांच्यो
सनत ो’, ‘जरत ामेंत’, ‘आर्ा’, ‘आवोयचो जर्राप, गोंयचो मोग’, ‘के दना उदेतोलो तो दीस’, ‘र्ेजारी कोंबो’ हे
ताांचे काांय गाजजल्ले जतयात्र जावन आसा.
‘तोर हो जतयाजत्रस्त?’ ह्या जतयात्रातां रांगीत जबजली दाखोवन पयलो ‘टजक्नकलर कोंकणी जतयात्र’
दाखोवपाचो मान ताणां ी जोडलो. ‘खयांत चो साक्रामेंत’ हो ‘लेडीज र्ो’ जतयात्र रुपान ताांणी माचयेर हाडलो. ताांचे
जतयात्र समाजीक प्रस्नाांचेर आदारीत आसताले. तातांतू सांवाद बरे आसताले. ते एक बरोवपी, अणभवी
जदग्दर्शक, उत्तम नट, उत्कृ श्ट घडपी आनी बरे गावपी आजर्ल्ले. ताांणी कोंकणी माचयेर नवे प्रवाह सरू
त के ले.
1952 वसाश ताणां ी ‘आवोयचें कोतशबू ’ ह्या जतयात्रातां ‘मोहना कािाल’ हे चलयेक जप्रन्सेस जथयेटर, भागां वाडी हे
सवत ातेर पयलेच फावट माचयेर हाडली.
सी आल्वारीस पयलेच माचयेर आजयल्ले तेन्ना जतयात्राचो दजो देंजवल्लो. लोक जतयात्राक सकयले
नदरे न पळेताले. सी आल्वारीसाच्या येण्यान जआ
त वां आगस्त तीन पासनू खोर्ी जाल्ले. मीस मोहना, जसजसजलया
मार्ादो, आतां ोनेत, जफलोमेना, ऑजफजलया, कामीन रोज, बटी फन्सश ह्या आनी हेर बायलाांक ताांणी जतयात्र
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माचयेर हाडलीं. ताांणी जायत्या नहया कलाकाराांक कोंकणी माचयेर सांद जदली. सी आल्वारीस दयत ेट काांतार
गावपाांत प्रवीण आजर्ल्ले. ‘बोंबोयचें जफगरू ’, ‘कोंहहेताांत वेता’,‘काबाय’, ‘भोयण’,‘नोर्ीब ना’, ‘माांयची
पावणी’ हीं आनी हेर दयत ेटाां गावन ताांणी जतयात्रमळार आपली खार्ेली सवत ात जनमाशण के ल्या. ‘गोवा टायम्स’
हाचे सांपादक रॉक आतां ोन पेरेरा हाांणी ताांकाां ताांच्या दयत ेटाां खातीर ‘दयत ेटाांचो राजा’ ही पदवी जदल्ल्या.
1992 वसाश फा. फ्डी दा कोश्ता हाणां ी घेजतल्ले मल
त ाखतींत जतयात्राच्या दज्याशजवर्ीं ताांणी आपले
जवचार उक्तायल्ले. “Amchea tiatrancho dhorzo morathi vo dusream nattkam samkar matso
khala asa. Punn gel’lea dha ek vorsamnim to voir choddpak lagla. Ani fuddarakui to
boroch choddtolo mhonn mhaka khatri asa. Dusreank vhoir choddpacho ani dhorzo
vaddovpacho soeg mell’lo toso amkam mellunk na. Te bhair kaim vorsam pattim boro
boro, xiklolo lok amche tiatr polleunk ienaslo. Punn atam ieta. Mhonnttoch dhorzo khala
urla to amkam tiatristankuch lagon mhonnpak zaina”10 अर्े तरे न सी आल्वारीस हाणां ी
जतयात्राच्या र्बां र वसाांच्या काळार जतयात्राच्या दज्याशजवर्ीं आपले जवचार उक्तावन जतयात्राचे उदरगतीक
समाजाांतल्या वेगवेगळ्या घटकाांचो आदार जाय हें सचत ीत के ल्लें.
जतयात्राचो दजो जतयात्राचे र्बां रीच्या जनमाण्या दर्काांत वयर चडपाक लाजगल्लो तरीय मराठी आनी
हेर नाटकाांपरस तो वयर सरपाची गरज आसा. तो दजो वयर काडपाक फकत जतयाजत्रस्तचू जबाबदार नात. पणू
हेर कारणाांय जापसालदार आसात हें ताणां ी स्पश्ट के ल्लें. जतयात्राांचो दजो फतडें जेरूर वाडटलो हाची खात्री सी
आल्वारीसाक आजर्ल्ली. जतयात्र फतलपाक ज्यो सदां ी मेळांूक जाय त्यो सदां ी मेळांूक नात अर्ें ताका जदसतालें.
जर्जकल्लो सवररल्लो लोक एका तेंपार जतयात्राकडेन वळनाजर्ल्लो. तो जतयात्राचे र्बां रीच्या काळार जतयात्र
पळोवक
ां येता ही बऱ्याचीं लक्षणाां अर्ें ताक
ां ा जदसतालें. आयज जकतलेर्चे जर्जकल्ले जतयाजत्रस्त जतयात्र
पळे वक
ां वतात आनी जतयात्र माचयेर वावरत तना जदश्टी पडटात.
सी आल्वारीस एक जर्स्तप्रीय जतयाजत्रस्त आजर्ल्ले. सोरो जपयेवन माचयेर येवप्याांक ते लागीं
घेनाजर्ल्ले. जायत्या जतयात्राांत ताांणी काम के लें. जतयात्र माचयेरभजत मका करतना प्रेक्षकाांचरे प्रभाव घालपाची
108

ताांक ताांचेमदें आजर्ल्ली. ताांच्या एका जतयात्राांत ते सात फावटीं माचयेर जदसले. पात्राक सोब सारको भेस
करपाक त्या जतयात्राांत ताांणी सात फावटीं सात वेगवेगळ्या सटत ाांचो वापर के लो. एका जतयाजत्रस्तान माचयेर
कसो न्हेसांक
ू जाय हें ताांणी दाखयलें. नायरोबी, दार एस सलाम, लांडन, मस्कट, दबत य, आबधत ाबी, बहरीन,
कतार, कतवेट ह्या परदेर्ाांतल्या सवत ाताांनी ताांणी जतयात्र भोंवडी के ली.कोंकणी जफल्माांनीय ताांणी खास योगदान
जदला.ां ‘आमचें नोर्ीब’, ‘जनमोण’, ‘म्होजी घोरकान्न’‘भयांत ाराांतलो मनत ीस’ ह्या जफल्मानां ी ताणे भजत मका के ल्यातां .
‘आमचे नोर्ीब’ आनी ‘भयांत ारातां लो मनत ीस’ ह्या दोनयू जफल्माच
ां े सवां ाद ताांणीच बरयल्यात. ह्या जफल्माखातीर
जगतायां ताांणीच रचल्यातां . ताका फ्क फे नाांद हाांणी सगां ीत जदला. ‘जनमोण’ जफल्मातां ले भजत मके खातीर सी
आल्वारीस हाक
ां ाां आदली प्रधानमत्रां ी इदां ीरा गाधां ी हाच्ां या हातातां ल्यान ‘मन ऑफ द इयर’ हो परत स्कार फावो
जाल्लो. 1993 वसाश मडगाांवाां जाल्ले 19 वे अखील भारतीय कोंकणी पररर्देंत ताांचो भोवमान के ल्लो.
‘क्लावजदया’,‘मोळबायलो दोव’, ‘भेंकडायता पाय’,‘न्हीद म्होज्या बाय’ हीं ताांचीं काांताराां अजरांवर उरपाच्या
पाांवड्याची आसात. ताांणी जतयात्र मळार जदल्लें योगदान म्हत्वाचें आसा. 2 फे िवत ारी 1999 ह्या जदसा ताांकाां
मरण आयलें.
3.1.2.9. अँथनी मेंडीस (1920-1964)
अाँथनी मेंडीस हाांचो जल्म 28 जडसेंबर 1920 ह्या जदसा मडगाांवाांत जालो. ताांणी 15 जतयात्र बरयले.
‘पाांडू बाबेर’, ‘गोंयकार’, ‘बोबोरजी वो कतजनेर’, ‘पेंसाांव वो तेंसाांव’, ‘कतणबी इमाांव’, ‘दसत रे पोणीं काजार’,
‘जतकळी सनू ’, ‘आजतशमीझ’, ‘वोनयेचो जरत ामेंत’, ‘एजडटराचें नोर्ीब’, ‘जगराणाचो पतू ’, ‘बेकार जाांवयू ’, ‘रॉड
टू म्हापर्ें’ हे आनी हेर जतयात्र ताांणी बरयले. ते एक जर्स्तप्रीय जतयाजत्रस्त आजर्ल्ले.
‘खापरीका बाजां ा’, ‘वडां रफूल चायल्ड’ हीं ताच
ां ीं फामाद कातां ारा.ां ताणां ी इग्ां लीर्-कोंकणी कातां ाराां
गायल्यातां . ते लाबां आजर्ल्ल्यान कॉमडी रोल करतना आपले लाबां कतडीचो फावो तसो, फावो ते नदरे न उपेग
करीत. ते एक जर्क्षीत, बऱ्या गणत ाच
ां े आनी बरे कॉमडीयन आजर्ल्ले. भरत गेपणींच ताक
ां ाां जतयात्राची ओड
लागली. गोंयाां इस्कोलाक वतना भरत ग्याां साांगाताक ते आपले जतयात्र आपल्या गाांवाांत दाखयताले. मबांत य
जगरगाांवच्या सेंट तेरेझा हायस्कतलाांत जर्कतना इस्कोलाच्या ‘कॉन्सटाांत’ ताांकाां ‘पेज बॉय’ ही भजत मका करपाची
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सांद मेळ्ळी. ताांणी ती येसस्वी के ली. ‘खापरी चाकोर’ ह्या जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांच्या जतयात्राांत ताांणी
पयलेच फावटीं मबांत य जतयात्र माचयेर भजत मका के ली.
र्ेनवार 21 माचश 1964 ह्या जदसा 43 वसाांचे जपरायेर अाँथनी मेंडीस सोंपले. ते सोंपले उपराांत सी
आल्वारीस हाांणी ‘स्टेज ररती तजत जे वणें’ हें ताचां ेर आदारीत काांतार रचनू गायलें. आपल्या काांताराांत ताांणी
म्हजणल्लेीः
‘स्टेिीर येतोच त,ंू लोक हासं ोंक पो ो
तांच्या जचंतनांचो तंू पोयस कोरी खो ो
मेलोय म्हण कोवतोच तोच लोक दक
ु ानं ी रो ो
भरु गेपोणीं तवु ें फों ाक के लोय म्हण फु ो.’
अाँथनी मेंडीसान लोकाांच्या काळजाांत आपल्या हाांसोवपाच्या गणत ावरी घर के ल्लें, हें वयल्या उतराांनी
थावें जाता.
3.1.2.10. तमंगेल रॉड (1924-1955)
जमगां ल
े रॉड हाांचो जल्म 10 ऑगस्ट 1924 ह्या जदसा जालो. सी आल्वारीस ज्याकाळार कोंकणी
जतयात्र मळार परजळटाले त्याच काळार जमगां ल
े रॉड हेय जतयाजत्रस्त परजळ्ळे. जल्मजात अपरूप कलाकार
जमगां ल
े रॉड हाांणी आपल्या थोड्याच वसाांच्या जजजवताांत कोंकणी जतयात्र मळार क्राांती के ली. आपल्या
काताांराांतल्यान ते आयजयू लोकाांक आयकांू क मेळटात.
एक जतयात्र बरोवपी, जदग्दर्शक, नट ह्या जतनयू आगां ानी प्राजवण्य आजर्ल्ल्या जमांगल
े रॉड हाांणी 32
जतयात्र बरयले. कतठ्ठाळी गावां ाांत जल्मल्ल्या जमगां ेल रॉडाक फावो तसो आलाजर्रो, तेंको मेळांूक नाजर्ल्ल्यान
तर्ेंच भाटकाराच्ां या त्रासाक
ां लागनू , भरत गेपणींच ताक
ां ाां मबांत य वचचें पडलें. 1936 वसाश मबांत य पावले उपरातां
वेवसायीक माचयेर येवक
ां ताांकाां कश्ट पडले. 1941 वसाश ‘फ्क आजगयार’ हाणां ी अाँथनी जडसान जदग्दर्ीत
के ल्ल्या जतयात्रातां , ताांकाां मबांत य वेवसायीक माचयेर हाडले. ह्या वेळार जआ
े रॉडाचे गणू
त वां आगस्त तीनान जमगां ल
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पारजखले. सौंज फे राांवान ‘र्ेतकामती’ ह्या जतयात्राांत ताांका सांद जदली. त्या जतयात्राांत ताणां ी कतणबी र्ैलेंत
गाजयल्लें ‘नाांव जमगां ल
े ी’ हें काांतार खबू गाजलें.
जमगां ल
े रॉड हाांचे बरपावळींत मोलीकताय (Originality)आसताली. ताच्ां या जतयात्राांचे माथाळे मदत येर
थीक कर्े आसताले. जतयात्राांतली र्ोकाांजतका, ताांततत लें कथानक, कॉमडी ह्या घटकाांचें खास आकर्शण ताांच्या
जतयात्रातां पळोवक
े रॉड र्ाळें त जर्कांू क
ां मेळटालें. कातां ाराच
ां ीं उतराां आनी सगां ीत ओडलायणें आसतालें. जमगां ल
नात. पस्त तकी जर्क्षण ताांकाां मेळांूक ना. तरीय ते नैजतकतेचे उत्तम ‘गरू
त ’ आजर्ल्ले. ताांच्या जतयात्रानां ी गोंयच्या
समाजाचे प्रस्न आनी ताच्ां या उदारपणा जवर्ींचो हुसको जदश्टी पडटा. बाजझजलयो माग्नो हाणें ताांच्या कातां ाराां
जवर्ीं बरयतना म्हणला,ां ‘His songs were always either a salt of philosophy or a sugar of
comedy, clean and morally healthy in presentation.’ 11ताांच्या काांतारानां ी तत्वजगन्यान आसतालें.
ते कॉमडी काांताराां रचनू गायताले. दसत ऱ्याांची ‘झपत ाटी काडप’ हें ताकाां आवडनासलें. ‘दडत वाांचो फोसश’ हो ताांचो
पयलो जतयात्र जाल्यार ‘कोडू सांवसार’ हो ताांचो जनमाणो जतयात्र. भरत गेपणींच 32 वसाशचे जपरायेर 4 ऑक्टोबर
1955 ह्या जदसा ताांकाां मरण आयलें. अखडां ताांकीचे एक जतयाजत्रस्त इतले भरत गे जपरायेर सोंजपल्ल्यान कोंकणी
जतयात्र माचयेक हहड लक
त साण जालें. ताांचे फाटल्यान ताांच्या पतत ान ‘ज्यजत नयर रॉड’ हाणां ी काांतारा गावन
बापायचें नाांव वयर दवरलाां. ‘जमगां ल
े रॉड’ हाांचेजवर्ीं बरयतना बाजजलीयो माग्नो ह्या बरोवप्यान म्हणलाां,‘He
had been to no school, learned nothing from books or teachers except to write his native
language Konkani. Yet he was master teacher of morals and all his plays exposed social
evils in the community and stressed on the uplift of the Goan masses by social service.
He was the bitterest critic of the orthodox society that isolated itself from the community
in the garb of ‘casteism’ or ‘classism’.’12
जमगां ल
े रॉड हाणां ी मेजक्याच काळामदें जायते जतयात्र बरयले. ‘गोरीब र्ेजारी’, ‘घोरचें के स्तावां ’,
‘जआ
त वां साश्टीकार’, ‘जनड्डतकाय’, ‘ओपन टू क्लोज’, ‘बापल
ू भाव’, ‘मेस्त दोजी’, ‘लेंबडो साांतान’, ‘जसवील
मरे ज’, ‘तारवोटी इमाांव’, ‘कासादोर कायतान’, ‘पोि जफदाल्ग’, ‘मानेल पाडेकार’, ‘बाक्रांू उगोत जालोना?’,
‘इमाांवाचें काजार’, ‘नोरे स फोंडपी’, ‘ओडल्या आबाचेर र्ेस्त पोडलें’, ‘लॉडश फकीर’,‘इत्रां ूज वो कानाशवाल’,
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‘हहीद चरत चऱ्त याांच’ें , ‘सोमेस्ताांचो ररणकारी’,‘इमट्याांचे भोगणार’, ‘एस्ताद तारवोट्याांचो, कतन्याद बोमोयकार’,
‘आफ्ीककार बायल’, ‘हल्मटकार बाब’, ‘जमलेर जलिाांचो’ हे आनी हेर जतयात्र ताणां ी बरयले. ताांच्या काांय
जतयात्राांचे माथाळे दोन उतराांनी माांजडल्ले आसताले. पयल्या उतराांत ‘जवर्ेर्ण’ आनी दसत ऱ्याांत ‘नाम’
आजर्ल्लें पळोवक
ू सचत यता.
ां मेळटा. माथाळ्याक पसनू म्हत्व जदवक
ां जाय हेंच ही घडणक
‘तारवोटी’, ‘टाक्का टीक्की डो’, ‘दोतीक रॉडटात’, ‘भरत गेपोण रुांपापां ा डूांपा’, ‘कांत पार आनी कतमार’,
‘फारा फारा’, ‘पक पक पक’, ‘बकबेचें वारें ’, ‘नोवो जावां यू ’, ‘फोटो फोटो’, ‘पेरोल चोलता’ अर्ीं यादींत
उरपासारकीं कातां ाराां ताांणी कोंकणी माचयेक जदल्यातां .जमगां ल
े रॉड हाच्ां या उगडासाक कतठ्ठाळे च्या एका रस्त्याक
‘जमगां ेल रॉड रस्तो’ अर्ें नावां जदला.ां
3.1.2.11. कामि दे आसोळणां (1924-1987)
कामत दे आसोळणा हाांचें मळ
ू नाांव रमाकाांत बाबसत ो कामोतीं. ताांचो जल्म 29 मे 1924 ह्या जदसा
आसोळणा जालो. ते सरत वातीच्या काळावयले भोव पजत वशल्ले जहदां ू जतयात्र कलाकार आनी घडये वेवसायीक
माचयेवयले पयले जहदां ू कलाकार जावां येत. ताांणी कोंकणी जतयात्र बरयले. वेवसायीक जतयात्रमाचयेर वावर
के लो आनी नहया कलाकाराांक कोंकणी माचयेचो मोग जदलो.
‘माांय हो गन्त याांव तजत ो’, ‘म्होजो खरत ीस’, ‘वोतलाय तोर्ें भोर’, ‘दोतीक लागोन’, ‘सोरो’, ‘इनोसेंत’
हे सारके जतयात्र ताांणी बरोवन माचयेर हाडल्यात. काांतार घडपाक आनी गावपाक ते हुर्ार आजर्ल्ले. काांताराां
गावपाचो ताांचो झेत वेगळोच आजर्ल्लो. ताांचीं काांताराां मल्त याजदश्टीत आसतालीं. ‘ल्हानजवकाय’ हें ताांचे
पयलें काांतार. ‘माांय’, ‘खापरी सदत ोल्ले’, ‘कोंफ्ारी’ हे सारकीं ताांचीं काांताराां फामाद जाल्याांत. लक
त ास फे नाांडीस
हाच
ां ेवागां डा ते जोडजगताां गायताले. ‘एप्रील इन कोलवा’ हें ताच
ां ें एक फामाद ‘दयत ेट’.
एम बॉयर हाच्ां या ‘काजारी पतू र्ेजारी’ ह्या 1955 वसाश माचयेर आजयल्ल्या जतयात्रातां ताणां ी पयलेच
फावटीं भजत मका के ल्ली. 1982 वसाश ताांणी ‘म्होजो खरत ीस’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. ‘पल
त ीस
इन्स्पेक्टर’, ‘दरत ीग’ आनी ‘ती आर्ा’ ह्या आनी हेर जतयात्राांनी ताांणी भजत मका के ल्यात.
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कामत दे आसोळणा हे मगांत ल
ू मडगाांव हाांगा रावताले. गोंय सटत के उपराांत ते आजफ्कें त स्थायीक
जाल्ले. मबांत य, दबत य आनी पतत शगत ाल ह्या सतवाताांनीय ताणें आपले जजवीत सारलें. जनमणे 29 मे 1987 ह्या जदसा
ताांकाां गोंया मरण आयलें.
3.1.2.12. एम बॉयर (1930-2009)
भारत सरकाराचो सगां ीत नाटक अकादमी परत स्कार तर्ेंच पद्मश्री परत स्कार फावो जाल्लो एकमेव
कोंकणी जतयाजत्रस्त. एम बॉयर हाचां ो जल्म 11 ऑक्टोबर 1930 ह्या जदसा मडकय, फोंड्याां जालो. ताच
ू
ां ें मळ
नावां मानएत ल सातां ान आजगयार. र्ाळें त जर्कतनाच ते जतयात्रातां वाटां ो घेवपाक लागले. जे र्ाळेंत ते जर्कताले
ते र्ाळेन जवद्ाथ्याांनी जतयात्राांनी भजत मका करपाचेर बांदी घाजतल्ली. जतयात्राांत नाचल्यार ‘दडां ’ फारीक करचो
पडटालो. अर्े पररजस्थतींत ताांणी आपलें नाांवचू बदलनू दसत ऱ्या नाांवान जतयात्र माचयेर वावर करपाक सरत वात
के ली. ‘मानएत ल रे बेकाांव’, ‘एम टलर’ आनी उपराांत ‘एम बॉयर’ हीं नाांवाां घेवन ताांणी जतयात्र माचयेर काम
के लें. एक जपड्याचो रे बेकाांव करून एम बॉयरान एका जतयात्राांत ‘रे बेकाांव’ हें काांतार गाजयल्लें. त्या काांताराांत
गायतना ते म्हणटाले,
‘रे बेकांव घेवन हांव एक दीस कािाराक गेलों
कोंकरो कोंकरो कोरून हावं ें मोटोच बोबाव के लो
लोक सोगळो रे बेकांवाक पोळोवक
ं ू च उरलो
आनी भोव थो ो रे बेकांवांक हांसोन मेलो 3
रे बक
े ाांव ह्या काांतारा उपराांत मानएत ल रे बेकाांव ह्या नाांवान ते माचयेर काम करपाक लागले. काांय काळा
उपराांत ताांणी ‘एम टलर’ हें नाांव आपणायलें. तेंवयू नाांव काांय काळान ताांणी बदल्लें. जनमाणें अमेररके चो
कलाकार चाल्सश बॉयर हाांच्या नावां ातां लें‘बॉयर’ आनी आपल्या मानएत लाां नावातां लें ‘एम’ हीं उतराां घेवन ‘एम
बॉयर’ हें नावां ताणां ी जतयात्र माचयेर घेतलें. त्याच नावां ान आयज ताक
ां ाां समाज वळखता.
अठरा वसाांचे जपरायेर एम बॉयर हाणां ी आपलो पयलो जतयात्र ‘ररणकारी’ (1945) नवत ें फे स्ता दीस
माचयेर हाडलो. ताचे उपराांत ताांणी जायते जतयात्र बरयले आनी जायत्या जतयात्राांनी भजत मका के ल्यो. अाँथनी
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मेंडीस हाांणी ताका जासींत वाजाच्या पांगडाांत घेतलो तर्ेंच 1946 वसाश जआ
त वां आगस्त तीनाच्या ‘कतणबी
जाकीचो जरत ामेंत’ ह्या कोंब, मडगाांवाां जाल्ल्या जतयात्राांत ताांकाां सांद जदली. कामत द आसोळणा हाांच्या
आजर्वाशदान ताांकाां मबांत य माचयेर सांद मेळ्ळी. आलेर्ीन दे काांदोळी, सी आल्वारीस आनी हेर नामनेच्या
जतयाजत्रस्ताांच्या जतयात्राांत ताणां ी वावर के ला.
‘एम बॉयर’ हाणां ी ‘एकूच रोस्तो’, ‘सोंवसार सदत ोरलो’, ‘भाक्रू पाराबेंस’, ‘ररणकारी’, ‘काजारी पतू
र्ेजारी’,‘बेकार एम्प्रेगाद’, ‘पोसको इमाांव’, ‘प्रायवेट हहडींग’, ‘आमचें पोरदेर्पोण’, ‘बेंसावां ’, ‘जभकारी’,
‘आताां कोण घातकी?’, ‘आदीं तें आताां हें’, ‘घोर दख
त ी’, ‘मोग- काजार- डायवोसश’, ‘कतडवालो’,
त ी गावां सख
‘भरत गीं आनी भागां ार’, ‘काजाराचे रातीं’, ‘एकूच काजार’, ‘जचतां नाां जालीं सोंपनाां’, ‘जतकळें चेडूां’ हे आनी हेर
जतयात्र ताांणी बरयल्यात. एम बॉयर हाांणी ‘गोल्डन गोवा’, ‘दौलत गोंयकाराांची’, ‘25 वोसाश’, आनी
‘जतयाजत्रस्त’ ह्या नाांवान ‘कसेटी’ काडल्यात. ‘गोल्डन गोवा’ ह्या आल्बमाक जिस परी हाांचें सांगीत लाबलाां.
‘आठको’ मारून कॉमडी काांतार गावपाची ताांची खार्ेली र्ैली आजर्ल्ली. ‘आठको’ मारून काांतार
के ल्यार ‘बॉयराचो आठको’ मारता अर्ें आताांच्या काळारूय म्हणटात. हाचेवयल्यान ताांचे ते र्ैलेचो थाव
मेळटा. एम बॉयरान प्रेक्षकाांची नाडी पारजखल्ली. जेन्ना प्रेक्षक ताांकाां काांतार म्हणक
ांू परतनू आपयताले तेन्ना ते
थांयचे थांयच नवीं घडपाां घडोवन काांतार गायताले. समाजाांतले वेगवेगळे प्रस्न ताांणी आपल्या जतयात्राांनी उबे
के ले. अधां श्रद्ा, बेबजदकाय, ड्रग्स, काजारी जजवीत ह्या जवर्याां कडेन सांबांदीत समाजीक जजवन ताांणी जतयात्राांनी
जचत्रायलें. काांताराांनी जचत्रायलें. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्याांनी तर्ेंच गल्फ, नायरोबी, लांडन ह्या सवत ाताांनी
ताणां ी एक जतयाजत्रस्त कर्ी नामना जोडल्या. ताणां ी समत ार 25 जतयात्र बरयल्यात.
‘एकूच काजार’ (1988) ह्या जतयात्राचे ताणां ी 63 जदसाां मदें 68 प्रयोग के ले. आयज रस्ते, साधनसजत वधा
बऱ्यो आसात पणू ज्या काळार हो जतयात्र माचयेर आयलो तेन्ना ताक
ां ाां रस्ते आनी हेर सजत वधा नाजर्ल्ल्यो
देखनत चू त्या काळार जाल्ल्या ह्या प्रयोगाक
ां खेरीत मोल आसा. म्हत्व आसा.
1986 वसाश गोंय मक्त
त ीच्या रुप्या उत्सवी उक्तावण दबाज्याक बॉयर हाांकाां तेन्नाचे प्रधानमत्रां ी राजीव
गाांधी हाांचे मख
त ार कोंकणी कातां ार गावपाची सांद मेळ्ळी. त्याच वसाश राष्ट्रपती ग्यानी झैलजसांग हाांणी ताांकाां
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सन्मानीत के ले. जडसेंबर 1995 वसाश राष्ट्रपती र्क
ां र दयाळ र्माश हाांच्या हाताांतल्यान ताांकाां ‘सांगीत नाटक
अकादमी परत स्कार’ फावो जालो. 2003 वसाश भारत सरकारान ‘पद्मश्री’ हो परत स्कार जदवन ताांकाां सन्मानीत
के ले. ते भायर कला अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा पोस्ट, कोंकणी भार्ा मडां ळ, गोंय ह्या सांस्थाांचे
मानसन्मान, परत स्कार ताांकाां फावो जाल्यात. ‘एकूच रस्तो’ हो जतयात्र जफल्म रुपाांन उजवाडावपाचो ताचो सांकल्प
आजर्ल्लो. पणू उतार जपरायेर अदाांगी जाल्ल्यान आनी 2009 वसाश ताक
ां ाां मरण आजयल्ल्यान हो ताांचो हावेस
अपणू श उरलो. एम बॉयर हाांच्या जतयात्र माचयेवयल्या वावरा खातीर ताांकाां मायकल ग्रासीयस हाणां ी ‘जतयात्र
पाल्काचो पातर्ाय’ म्हणनू पाचारला जाल्यार तोमाजीन कादोज हाणां ीं ताक
ां ाां ‘समाजीक जर्ल्पकार’ म्हळा.ां 14
भारताचे तीन राष्ट्रपती हाचां े हस्तक
त ीं ताांचो भोवमान जाला. असो भोवमान जावपी अजनू मेरेनचे ते एकलेच
जतयाजत्रस्त.
3.1.2.13. रॉबीन वाज (1932 -2002 )
रॉबीन वाज हाांचो जल्म 20 ऑक्टोबर 1932 ह्या जदसा कांत कळ्ळे हे सवत ातेर जालो. जआ
त ांव आगस्त तीन
हाांचो ‘कतणबी जाकी’ हो जतयात्र पळोवन भरत गेपणींच स्फूतश घेजतल्ल्या रॉबीन वाजान उपराांत 27 जतयात्र बरयले.
‘आजेंत मोंतेर’, ‘ओजपजनयन पोल’, ‘प्रेजझडेंट सद्दाम हुसेन’, ‘डॉन बॉस्को डॉमनीक साजवयो’, ‘फाजतमा
सायबीण’, ‘बाराशबास’, ‘साां जआ
त वां बाजप्तस्त’, ‘घातकी सालोमे’, ‘रोचणार’, ‘पतू कोणाचो?’,‘कांत पार कतमार’,
‘कोत्रीनाक फोसोयलें’, ‘जबयाांतीन’, ‘बेंसाचे वाांटे’, ‘आदाांव आनी एव’, ‘दादा’,‘जर्कोंन ितू ’, ‘बेबदो पतू ’,
‘खोर्े भायर न्हूय काजार’, ‘आजफ्ककार नोवरो’ हे आनी हेर जतयात्र ताांणी बरयले.
रॉबीन वाज हे एक सटत के झजत ारी. बेळगावां , मबांत य, जदल्ली वचनू ते राष्ट्रजागृताय करताले. आपल्या
जतयात्रातां ल्यान ताणां ी गोंयचे सटत के जवर्ीं जागृताय के ल्या. मसत ोजलनी जमनेझीस ह्या जतयाजत्रस्ताचो ताक
ां ाां हे
बाबतींत म्हत्वाचो आदार मेळ्ळा. तेवयू सटत के झजत ारी आजर्ल्ले. दोगयू ‘आझाद गोमतां क दल’ हाच
ां े वागां डी
आजर्ल्ले. देर्ाचो अजभमान खरे पणीं बाळगपत ी ह्या जतयाजत्रस्तान ‘आजेंत मोंतेर’ ह्या पतत गशत जे अजधकाऱ्याचीं
क्रूरपणाां उक्तावपी जतयात्र ‘आजेंत मोंतेर’ ह्या नाांवाांन 1956 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. ते ‘आझाद गोमतां क
दल’ हे सांस्थेचे वाांगडी आजर्ल्ल्यान ताांच्या जतयात्राांतल्यान देर् भावना प्रजतजबांबीत जाताली. गोंयचे
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अजस्मतायेची म्हत्वाची घडणक
ू ‘ओजपजनयन पोल’ हाचेरूय आदारून ताांणी जतयात्र बरयला.‘ओजपजनयन
पोल’ हो ताांचो जतयात्र ताांणी 1968 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो.
रॉबीन वाज हे एक लोक कलाकारूय आजर्ल्ले. ताांणी जतयात्राांत लोकजगताां सादर के ल्याांत. ‘सीताराम
गाडीवाला’, ‘ताांडेला’, ‘नस्त तेकाराां’, ‘र्ाांतीचें लगीन’, ‘गावडी’,‘आनांद र्ेट्टी’, ‘खारवी’ ‘जनवणी-मोयणीं’,
‘डालीगां लसत ी’, ‘बकबेचें वारें ’, ‘जपपीरमीट’ हीं ताचां ीं कायां फामाद कातां ाराां. ताच्ां या काांय कातारानां ी लोकसगां ीत
आयकांू क मेळटा. ‘जनमोण’, ‘सख
त ाचें सोपोन’, ‘म्होजी घोरकान्न’, ‘कोतशबत ाच
ां ो सोंवसार’, ‘भयत ारातां लो मनत ीस’
ह्या जफल्मानां ी ताांणी काम के ला.ां ‘हहीजन ऑफ गोवा’, ‘गोवा वीथ लहह’,‘अन्फोगेटेबल जहट्स’ ह्यो कसेटी
ताणां ी काडल्यात.16 नोवेंबर 2002 ह्या जदसा ताक
ां ाां मरण आयलें.
3.1.2.14. आल्रे ड रोज (1932-2003)
आल्फ्े ड रोज हाांचो जल्म 5 ऑगस्ट 1932 ह्या जदसा आल्दोणा जालो. ताांचें मळ
ू नाांव रुजाररओ
आल्फ्े ड फे नाांडीस. जजत नयर रोज हें नाांव ताांकाां सी आल्वारीस हाांणी 1943 वसाश जदलें. 1952 वसाश सावन
‘आल्फ्े ड रोज’ हें नाांव ताांणी जतयात्र माचयेर आपणायलें. ह्याच आल्फ्े ड रोजाक ‘मेलडी जकांग’ ह्या नाांवान
पाचारतात. ताांच्या सवत ादीक ताळ्यान ताांकाां वयल्या पाांवड्यार दवरल्यात.
आल्फ्े ड रोज हाांणी ‘हेंच तें काराण’ हो पयलो जतयात्र 1956 वसाश बरोवन जप्रन्सेस जथयेटर, भाांगवाडीमबांत य हे सवत ातेर माचयेर हाडलो. ताचे पयलीं जे पी सोजालीन हाांच्या ‘पोयल्या चेड्याचो बाल्तीम’ ह्या
जतयात्राांत भजत मका करून ते वेवसायीक रांगमाचयेर आयले. सेंट फ्ाांसीस झेजवयसश चचश बॉम्बे हाांगाचे फा. कतरै य्या
हाांणी ताांकाां ‘तमत चो ताळो म्हणल्यार देवाचेंच देण’ें अर्ें म्हजणल्लें. ह्याच ताळ्यान उपरातां कोंकणी जतयात्र
मळार क्राांती के ली. ते पयलेच फावटीं मीस आयडा (ज्यो मेंडीस, आल्दोणा ) हाच्ां या जतयात्रातां धोबी तलाव,
मबांत य हागां ा माचयेर जदसले. सल्वीन आनी थॉमस कतगन हाांचे वागां डा ‘जकत्याक जजवीत खाताय?’ हो जत्रवो
ताणां ी गाजयल्लो. ताणां ी‘हेंच तें काराण’, ‘रोगताक तानेलेलो’, ‘लाखपोती नोवरो’, ‘दोतोर आदवोगाद’,
‘भाांगाराचो होती’, ‘आगां वोण्याांची हहोंकोल’, ‘मनत ीस वो देंवचार’, ‘डायरे क्टर सायब’, ‘पेंसाांवकार’,
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‘नातालाांची भेट’, ‘म्हाका पोय तक
त ा पोय’, ‘सोमेस्ताांचो कांत पार’, ‘चरत चऱ्त याांचें काजार’ हे सारके जतयात्र
बरयल्यात. 13 जतयात्र जदग्दर्ीत के ल्यात. तर्ेंच ‘कोंकणी नॉन स्टॉप र्ो’ हेवयू जदग्दर्ीत के ल्यात.
आल्फ्े ड रोज हे एक काांतोररस्त, सांगीतकार, जतयाजत्रस्त, जतयात्र बरोवपी, जदग्दर्शक, चलजचत्रकार,
काांतारा घडोवपी, आनी जतयात्र माचयेर नवे नवे प्रयोग करपी कलाकार. ताांणी वेगवेगळ्या जवर्याांचेर काांताराां
गावन समाजाक जागयल्यात. सात वसाांचे जपरायेचेर सेंट झेजवयर चचश कॉयर, दाबल
ू आनी सोनापरू चचश कॉयर,
सोनापरू हातां तू ताक
ां ाां सदां मेळ्ळी. आपल्या ताळ्याक लागनू कोंकणी जतयात्र पाल्कार ताांणी नामना जोडली.
आल्फ्े ड रोज हाांणी स ‘म्यजत ीकल र्ो’ बरोवन माचयेर सादर के ल्यात. 1978 वसाश आपले फाजमली
वाांगडा लांडनाांत ‘कोंकणी म्यतजीकल र्ो’ करपी ते पयले गोंयकार . ताांच्या घराब्यान कोंकणी जतयात्र माचयेर
भरीव योगदान जदले. ताांचे बापयू ए एम बी रोज हेवयू एक जतयाजत्रस्त आनी सांगीतकार. ताांचे भाव मार्शल
‘सक्साफॉन’ वाजोवपी, बायल रीता रोज गावपी आनी भजत मका करपी तर्ेंच चले एग्ां लबटश आनी र्बत टश गावपी.
अश्या ह्या घराण्याचें कोंकणी पाल्काक खेरीत देणें लाबलाां. फ्कफटश (जमशनी), परीस (फ्ाांस), लांडन (इगां लांड),
आजफ्का, गल्फ तर्ेंच गोंय, महाराष्ट्र, कनाशटक आनी हेर भारताांतल्या सतवाताांनी ताांणी कायाशवळी सादर करून
कोंकणीक वयर दवरपाचो यत्न के ला. 1978 वसाश काजडल्ली ‘लांडनचो मोग’ ही ताांची पयली ‘LP ग्रामाफोन
रकॉडश’ जाल्यार ‘आल्फ्े ड रोज जहट्स आल्बम नां. 1’ ही पयली ‘ऑजडयो कसेट’.
आल्फ्े ड रोज हाांणी एक रोमाांस बरोवन उजवाडायल्या. समत ार 14 पस्त तकाां ताांणी प्रकार्ीत के ल्याांत
तातांतू ली 13 ताांची स्वताचीं. ताांतलीं धा पस्त तकाां फकत कातां ाराांचेर आटाजपल्लीं आसात. जआ
त वां आगस्त तीन
फे नाांडीस हाचां े उपरातां सातत्यान कातां ाराच
ां ीं पस्त तकाां छापनू उजवाडावपाचें म्हत्वाचें काम ताणां ी के ला.ां
आल्फ्े ड रोज हे जर्क्षीत आजर्ल्ल्यान आनी इग्ां लीर् भार्ेचेर बरें प्रभत्त व आजर्ल्ल्यान ताणां ी जायती
इग्ां लीर् काांताराां रचनू गायल्याांत. आपल्या इग्ां लीर् जगताच
ां ी ग्रामोफोन रकॉडश उजवाडावपी ते पयले गोंयकार.
‘Date with Daisy’ आनी ‘sea gull’ हीं ताांचीं इग्ां लीर् जगताां 1965 वसाश ग्रामाफोन रकॉडीगां कांपनीन रकॉडश
के ल्लीं. ते भायर कोंकणी-इग्ां लीर् अर्ीं जमश्र काांताराांय ताांणी रचनू गायल्याांत. ताांणी र्ेंकड्याांनी काांताराां
रचल्याांत. महेंद्र कपरू , कृ ष्ट्णा काळे , र्ैलेंद्र जसांग ह्या नामनेच्या जहदां ी कलाकाराांक कोंकणी काांताराां गावक
ां जदवन
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कोंकणी काांताराांक ताांणी राष्ट्रीय पाांवड्यार हहरपाचो यत्न के ला. आकार्वाणी, दरू दर्शन आनी हेर प्रसार
माध्यमाांतल्यान कोंकणी काांताराां ताांणी सादर के ल्याांत. ताांणी माांडे रचल्याांत. ‘लांडनचो मोग’, ‘मोगरे चो कोळो’,
‘मोगाच्या इद’ू , ‘तीन वोसाांचो साांगात’, ‘खाटीर जन्हदोन’त हे ताांचे काांय फामाद माांडे. ‘लांडनचो मोग’ हे कसेटींत
ते आयकांू क मेळटात. कोंकणी जतयात्र मळा वयल्या वावरा खातीर आल्फ्े ड रोज हाांकाां “The melody
king”, “The living musical legend”, “Father of Konkani cassettes”, “The singing
sensation” , “The power house of talent”, “Music Maestro”, “The singer with the
panama hat & magic wand”, “Konkani’s ambassador”, “International superstar”, “a
Gigantic Figure Of Konkani Stage”, “The sultan of swing & sangit sagar ”, “The man
with a golden voice ”15 ह्या जायते नाांवाांनी वळखतात.
3.1.2.15.प्रेम कुमार (1933-2007)
प्रेम कतमार हाांचें मळ
ू नाांव जपटर जडकोस्ता. ताांचो जल्म 10 सप्टेंबर 1933 ह्या जदसा चाांदोर जालो.
जहदां ी जफल्माांत वाांटो घेतलो तेन्ना सावन ताांणी ‘प्रेम कतमार’ हें नाांव आपणायलें. कोंकणी जतयात्राचो दजो
वाडोवपाक ताांणी खास योगदान जदलाां.
‘म्हजो पतू ’ हो ताांचो पयलो जतयात्र जप टी भाांगवाडी, मबांत य हाांगाां माचयेर आयलो. तेरा वसाांचे जपरायेर
जतयात्र माचयेर पावल दवररल्ल्या ह्या जतयाजत्रस्तान पन्नासाां वयर (समत ार 54) जतयात्र बरयल्यात. ‘काकूत’.
‘दख्ू ख’, ‘पेल्याचे वोस्तांचू ी आर्ा कोरूां नये’, ‘फतलाां आनी काांटे’, ‘जवान’, ‘वावराडी’, ‘मतत ीकार’, ‘अब्दल
त
नारायण जडसोजा’, ‘जपसो’, ‘आगां वण’,‘रीण’, ‘घातकी हहोनी’, ‘नो वेकन्सी’, ‘माररया मागदालीन’ ,
‘आमची भास’, ‘जजवीत एक सोपोन’, ‘उपकार नासलेलो’, ‘कोणाक म्हुणों मायां ’, ‘घोर मातयेचें’,
‘फोटजकरो’, ‘उपकार’, ‘उगडास’, ‘दोजी’, ‘गोरीब’, ‘पाय’, ‘नो टायम’ हे आनी हेर जतयात्र ताणां ी बरयले.
ताच
ां े चडर्े जतयात्र समाजीक आसताले. ‘माररया मागदालीन’ हो एकूच धमीक जतयात्र ताणें बरोवन माचयेर
हाडलो.
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कोंकणी जतयात्र मळार भरीव वावर करचे पयलीं ताांणी जहदां ी जफल्माांनी काम के लें. 14 वसाांच्या
काळामदें सतमार 50 जफल्माांनी काम करून मेजळल्लो अणभव जतयात्राचे उदरगतीक ताांणी अजपशलो.‘मेरा
सलाम’, ‘बन्धीर्’, ‘र्ौकीन’, ‘हम भी इन्सान हैं’, ‘सखी’, ‘बहादरू ’, ‘हमारा हक’, ‘मााँ के आाँसांू’, ‘अमृत
मथां न’, ‘कांत वरी’, ‘हमारा राज’, ‘नया जमाना’ ह्या आनी हेर जफल्माांनी ताांणी काम के लें. ‘उांची हवेली’ ह्या जहदां ी
चलजचत्रातां जधरुबाय देसाय हाांणी ताांकाां सदां जदली. ह्या जफल्मातां महम्मद रफीच्या आवाजार ताचें गीत अर्ें
आसलें.
“दौलत के ितु े नशे में हो चरु
गरीबोंके दजु नया से रहते हो दरू ”
प्रेम कतमार हाांचे जतयात्र समाजीक आनी साद्ा दबत शळ मनर्ाांच्या जजजवताचेर आदाररल्ले आसताले.
तातांतू वास्तवताय जदसताली. ‘मोतीकार’ हो जतयात्र गररबाांचेर के ल्ल्या अन्यायाआड आवाज उठोवपी जतयात्र.
समाजाचो हुसको, तळमळे तातांतू जदश्टी पडटात. भक
त े न वळवळटल्याांची करूण काणी थांय आयल्या. ह्या
जतयात्राच्या हण्डजबलाांत बरोवपी म्हणटात,
‘दस्ु मानकायेचेकाटं े िावन आसात, अदृश्टाचे फाटं े
बरें करशी तर बरें भोगशी, उ ों नाका लावन व्ह पणाचे पांखटे
वावरु शी करूंक जनसंटण पेल्याचें, तोर िायत घोट्टोण तिु ें कोर मोगाचे वांटे,
शेगणु ाचे रािवटके न तक
ु ा उकटे, आसात सोगाांचे दारवोटे
भोव पोजवत्र काळिा िेिच्ू या, उिवा ान आमकां हा
खालत्या िोल्मा खाला सोंवसारांत, आयलेल्या देवा पत्रु ा
तज्ु या देणयांनी आमकां भोर, तिु े समु तु ी खाल तुिे सेवा चाकोर
‘मोतीकार’ ह्या जतयात्राांतले सरत वातीक बरोवपी जजजवताचें तत्वजगन्यान बरोवपी साांगता. दस्त मानकाय,
हहडपण ह्यो गजाली मनर्ाक वायट रस्त्यार पावयतात. जजजवताांत बरें करतल्या मनर्ाक बरें मेळटा. मोगान
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सगाांचें जजवीत जोडूां येता. सगाांचें जजवीत जोडूांक बऱ्यो करण्यो करूांक गरजेचें अर्ें ताांकाां जदसता. अर्े तरे ची
जर्कवण ताांणी आपल्या जतयात्राांतल्यान समाजा मख
त ार हाडपाचो यत्न के ला.
प्रेम कतमार हाांणी जतयात्र माचयेर नवे नवे प्रवाह हाडल्यात. नवे नवे प्रयोग के ल्यात. सांजहता, जदग्दर्शन,
माचये माांडावळ, सादरीकरण हे सारक्या जतयात्राच्या घटकाांक उांचेल्या पाांवड्यार हहरूांक म्हत्वाचो वावर
के ल्लो आसा.
3.2.1.16 उल्हास बुयांव (1944-2007)
उल्हास बयत ावां हाचां ो जल्म 21 जानेवारी 1944 ह्या जदसा जाबां ावले जालो. ताणां ी कोंकणी जतयात्रानां ी
आनी मराठी नाटकाांनी भजत मका के ल्यात. गोंयच्या जहदां ू आनी जक्रस्ताांव समाजाक एकवटीत दवरूांक आनी
गोंयच्या समाजाचें बेस बरें जचत्रण करूांक ताांचीं काांताराां आनी काांत एक म्हत्वाचें कायश करून गेल्यात.
देवा म्हज्या देवा
तंू सगळयांचो आदार रे (2)
तक
ु ा जचंता आमची सगळयांची
तंू सगळयाक भरला रे
देवा म्हज्या देवा
तंू सगळयांचो आदार रे
एम बॉयर हाांच्या ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो हो ताांचो काांत आयजयू प्रेक्षकाांच्या तोंडार आसा. मनीस
आनी देवाचें नातें सचत ोवपी हो काांत गोंयच्या समाजाचो हुसको माांडटा. ‘गोंयच्या म्हज्या गोंयकाराांनो’,
‘मगां ळूराच्या र्ाराांत’ अर्ी एका परस एक जगताां रचनू ताणां े गोंयच्या समाजाक जागयलो. मगां ळूराांत एका
अजधवेर्नाक गेल्ले कडेन हें गीत ताांणी रचनू गायलें.
‘मगं ळुराच्या शारांत, एक चे ू ं देजखलां
कािार म्हुिे लागीं िाता म्हूणोन
तांणे सांजगलां’
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गोंयच्या आनी मगां ळूराच्या कोंकणी मनर्ाचो मोग तातांतू उक्तायला. उदय भेंिे हाांचे जलखणेंतल्यान
आजयल्लें ‘चान्न्याचे रातीं’ हें गीत उल्हास बयत ाांव हाणें आपले खार्ेले र्ैलेन गाजयल्ले.
एम बॉयर हाांच्या ‘एकूच रोस्तो’, प्रेम कतमार हाांच्या ‘जवस्वास’, मायक मेहता हाांच्या ‘सजत नता’ ह्या
आनी हेर जतयात्राांनी ताांणी भजत मका करून कोंकणी जतयात्र पाल्कार आपलें खार्ेलें योगदान जदलाां. 16 एप्रील
2007 ह्या जदसा ताक
ां ाां मरण आयलें.
3.2.1.17. अनील कुमार (1951 - 2015 )
अनील कतमार हाचां ो जल्म 12 माचश 1951 ह्या जदसा चादां ोर हागां ाां जालो. ताच
त नावां अनील
ां े मळ
चद्रां कातां देवल
ू कार. ताणां ी “अनील कतमार” हे नावां घेवन कोंकणी माचयेर वावर के लो. ताणां ी जायते जतयात्र
बरयल्यात, अजभनय के ला. कोंकणी जफल्माांनीय ताांचे योगदान आसा.
अनील कतमार हाणें खेळाांतल्यान जतयात्र माचयेर प्रवेर् के लो. जस आल्वारीस, एम बॉयर, अड. मायक
मेहता, रे मी कतलासो, रॉबीन वाज, जॉन क्लारो, ज्यो रोज, प्रेमानांद साांगोडकार, प्लातोन फारीया हे आनी हेर
नामनेच्या जतयाजत्रस्ताांच्या जतयात्राांनी ताांणी भजत मका के ल्यो. ताांणी स्वता 25 जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात.
‘ओत्मो’, ‘घोर’, ‘काळजाची भावनाां’, ‘सावळी’, ‘देव पोदवेदार’ हे आनी हेर जतयात्र ताांणी बरयल्यात.‘जदहया
पोंदाक’, ‘देव पोदवेदार’, ‘जभराांत’ ह्या सारकें जतयात्र ताांणी छापनू उजवाडा हाडल्यात.
‘लक्ष्मण रे खा’ ह्या जहदां ी जफल्माचे लेखन ताांणी के ला. ताांणी ‘जगरे स्तकाय’, ‘तो जदस उदेलो’ आनी
‘दौलत’ ह्या सारकी कोंकणी जफल्माांय काडल्याांत. ते एक बरे अजभनय करपी कलाकार आजर्ल्ले. ‘ग्राांट रोड’
ह्या जतयात्रातां ‘जम जपन्टो’ ह्या पात्राची के ल्ली भजत मका प्रेक्षकाच्ां या काळजाांत उरपा सारकी थारली. ताक
ां ाां गोंय
सरकाराचो ‘गोंय राज्य सस्ां कृ तीक परत स्कार’ जतयात्राखातीर फावो जाला.
3.2.1.18 फा. रे डी जे दा कोश्िा (1953- 2004)
फा. फ्े डी जे दा कोश्ता हाच
त य 1953 ह्या जदसा वाकाां हागां ा जालो. भरत गेपणा सावन
ां ो जल्म 20 जल
कोंकणी भास आनी जतयात्र हाांचो मोग करतल्या फादरान पाद्रीपणाची जदक्षा घेवनूय जतयात्र माचयेक मोलाचें
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योगदान जदलें. ‘गल
त ाब’ आनी ‘गोंयचो आवाज’ ह्या नेमाळ्याांतल्यान कोंकणीची वळख तळागाळाांतल्या
लोका मेरेन पावोवपी फा. फ्डीन साजहत्याच्या वेगवेगळ्या प्रकाराांनी योगदान जदलाां. ‘बाप्पा’ची एकाांकी माळ
‘बाप्पालीं नाडपेन्ना’ां ह्या नाांवाांन ताांणी कोंकणींत बरयल्या. एकाांकी, कथा, कजवता, जतयात्र आनी हेर
साजहत्यप्रकार ताणें हाताळ्ळ्यात.
‘नीज मोगी’, ‘ओनीत’, ‘देवाची खास्त’, ‘सजत ान’, ‘ही म्होजी चक
ू ’, ‘पोलकी सोत्या’, ‘गन्त यावां
कोणाचो’, ‘दोर्ा’, ‘उठ गोंयकारा’, ‘घोराबो’, ‘खाता जपता देव जदता’, ‘गोंयचो आवाज’ हे जतयात्र ताणां ी
बरोवन माचयेर हाडल्यातां . आपल्या जतयात्रा जवर्ीं फा. फ्डी ‘जजवीताची पन्नास वसाां’ ह्या पस्त तकातां बरयतात,
‘He tiatr barovpa ani machier haddpa pattlean mhozo ek kherit hetu aslo: lokank
kormmunuke sangatach ek sondex divpacho. Dekhun mhojea protiek tiatrant ek path vo
ek lisanv aslench.16 फा. फ्डीच्या जतयात्राांत समाजाक सांदर्
े आसताले. करमणक
त े साांगातान ते लोकाांक
जागयताले. ‘ऊठ गोंयकारा’ हो ताांचो जतयात्र कोंकणी राजभास चळवळीक म्हत्वाचें उत्तेजन जदवपी थारलो.
ह्या जतयात्रान कोंकणी समाजाक जागयलो. गोंयकाराांक ताांचे भार्े जवर्ीं जागृताय जनमाशण करपाक ह्या जतयात्रान
म्हत्वाचें कायश के लें.
फा. फ्डी हाांणी धमीक, साजहत्यीक आनी समाजीक वावर के ला. जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात.
नहया कलाकाराांक, नहया साजहजत्यकाांक जनमाशण के ल्यात. फे जलस्यत कादोज हाांचे वाांगडा ताांकाां एका अपघाताांत
17 मे 2004 ह्या जदसा मरण आयलें. फा. फ्डीच्या अचकीत मरणान जतयाजत्रस्ताांक दख्त ख जालें. जत्रवो जकांग्स
लॉरी त्रावासो, यांग जचको, रोजी आल्वारीस, जवलीयम द कतडतोरी हे सारक्या जतयाजत्रस्ताांनी आपल्या
कातां ारातां ल्यान ताांच्या मरणाचें दख्त ख परगटायलें. वेगवेगळीं कातां ाराां घडोवन फा. फ्डी जवर्ीं आपल्यो भावना
कातां ारातां ल्यान माांडल्यो. फा. फ्डी दा कोश्ता हाांणी जतयात्रा भायर हेर मळारूय आपलें योगदान जदला.ां
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मुसोलीनी तमनेझीस (1924-2006)
मसत ोलीनी जमनेझीस हे जतयाजत्रस्त आनी गोंयचे सटत के झजत ारी. ताणीं जतयात्राांतल्यान गोंयचे सटत के खातीर
म्हत्वाचे कायश के लाां. रॉबीन वाज, जसररयाको डायस आनी मसत ोलीनी जमनेझीस ह्या जतयाजत्रस्ताांचो गोंयच्या
सटत के झजत ाांत म्हत्वाचो वाांटो आसा.
मसत ोलीनी जमनेझीस हाांचो जल्म 8 मे 1924 ह्या जदसा जथवीं – बादेज हाांगा जालो. ताांणी ‘रावजी
राणो’, ‘गोंयच्या पाद्रींचें बडां ’ आनी ‘मातीर दे कांत कोळी’ ह्या सारके जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. गोंयचे
लोकनाच गोंयातां तर्ेंच गोंयाभायर, वेगवेगळ्या देसानां ीय सादर के ले. गोंयच्या सटत के झजत ातयांू म्हत्वाचे कायश
के ले आनी कतशत्त वी जतयाजत्रस्त कर्ी नामना जोडली.
‘रावजी राणो’ हो जतयात्र सत्तरीचे रावजी राणे हाांणी पतत शगत जे ा आड के ल्ल्या बांडाचेर आदारीत
आजर्ल्लो. 1955 वसाश हो जतयात्र पयलेच फावट मबांत य माचयेर सादर जालो. पणत ,े मांबत य, बेळगाांव ह्या सारक्या
वाठाराांनी ह्या जतयात्राचे प्रयोग जाल्ले. 12 फे िवत ारी 1956 ह्या जदसा आझाद टॉकीज, थळकवाडी, मबांत य हाांगा
जाल्ल्या ह्या जतयात्राच्या प्रयोगावेळार सावतां वाडीचे राजासाहेब अध्यक्ष ह्या नात्यान हाजीर आजर्ल्ले. ह्या
जतयात्राच्या हाँडजबलाांत बरयल्ले,
“To those deported

To those sentenced to life imprisonment and other penalties
To those rioting in the jails without trial
To those wounded and above all
To those unknown warriors of freedom
We
Humbly offer our homage and tribute to their sufferings and sacrifice at the altar of
freedom”

हाचेवल्े यान गोंयचे सटत के झजत ाऱ्याजवर्ींचे ताच
ां े तळमळे आनी मन उगडापें जाता.
‘रावजी राणो’ हो जतयात्र, रावजी राणेन पतत शगत जे काळार पतत शगत जे ाआड के ल्ल्या कतशत्त वाची म्हायती
माांडटा. गोंयकारानीच ताका कर्े तरे न पतत शगत जे ाांच्या हाताांत जदलो तें साांगता. पतत शगत जे ाांची गळ
त ी घेवन सोंपल्या
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उपराांत रावजी राणेंची घरकान्न आपल्या पतत ाक बापायचो बदलो घेवक
ां प्रवृत्त करता. राणेचो पतू बदलो घेता
आनी पतत शगत जे ाांची राजवटकी सोंपयता अर्ा सकारात्मक आर्ेन हो जतयात्र सोंपता. गोंयचे सटत के जवर्ीं
गोंयाभायर जागृताय करपाचें काम ह्या जतयात्रान के लाां. आझाद गोमतां क दल हाांचे मदतीन हो जतयात्र ‘पोटश रस्ट
यनत ीयन हॉल, माजगाांव’ हाांगाय माचयेर हाजडल्लो.
आझाद गोमतां क दल हाच्या मजहला सस्ां कततीक सजमतीन ‘गोंयच्या पाद्रींचें बडां ’ हो जतयात्र 23 सप्टेंबर
1956 ह्या जदसा सदांत रबाय हॉल, न्यू क्वीन्स रोड, बॉम्बे माचयेर हाजडल्लो. 1746 वसाश गोंयातां जाल्ल्या जपटां ो
बडां ाचेर हो जतयात्र आदारीत आजर्ल्लो. ह्या जतयात्रातां झोतीको जडसोजा, जसल्वीया जमनेझीस, जसरील कािाल,
सयत शकातां नाईक, जगलमन फे नाांडीस ह्या सारक्या जतयाजत्रस्तानां ी भजत मका के ल्ल्यो.
‘गोंयच्या पाद्रींचे बांड’ हो जतयात्र सत्य घडणक
त े चेर आदारीत आजर्ल्लो. पतत शगत जे सरकाराकडल्यान
आनी पाद्रींकडल्यान, थळाहया पाद्रींक मेजळल्ले वागणक
त े चेर आदारीत हो जतयात्र थळाहया पाद्रींनी के ल्ल्या
बांडाची करूण काणी माचयेर हाडटालो. गोंयाभायर आजर्ल्ल्या गोंयकाराक ताांच्या मळ
ू गोंयकारपणाजवर्ीं
तर्ेंच स्वाजभमानाजवर्ीं जागृताय करतालो.
‘मातीर दे कांत कोळी’ हो मसत ोलीनी जमनेझीस हाांचो आनीक एक जतयात्र गोंय सटत के पयलीं माचयेर
हाजडल्लो. 28 जानेवारी 1960 ह्या जदसा सर सी.जे. हॉल बॉम्बे हाांगा ह्या जतयात्राचो प्रयोग जाल्लो. सोळाहया
र्ेंकड्याांतले कांत कळीचे घडणक
त े चेर हो जतयात्र आदारीत आजर्ल्लो.
मसत ोलीनी जमनेझीस हे जरीय आझाद गोमतां क दल हे सांस्थेचे वाांगडी आसले तरीय ताणे ‘कोंकणी
सांस्कृ तीक अकादमी’ माहीम, मबांत य हाांगा सतरू के ली . गोंयचे लोकनाच आनी लोकजगताय राष्ट्रीय पाांवड्यार
तर्ेंच जतयात्रानां ी ताणें सादर के ली. कोंकणी साजहत्य, समाज आनी सस्ां कृ ताये सबां दां ान ताणें वावर के ला. 26
ऑगस्ट 2006 ह्या जदसा ताक
ां ाां मरण आयले.
सोंजपल्ल्या जतयाजत्रस्तानां ी कोंकणी जतयात्र माचयेक आपले परीन फावो तें योगदान जदवपाचो यत्न
के ला. वयर उल्लेखीत जतयाजत्रस्ताांभायर हेरूय सोंजपल्ल्या जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र मळार कायश के लाां.
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3.2. कोंकणी तियात्रांि बायलांचें योगदान
जतयात्र जल्माक आयले उपराांत पयल्या दर्काांत बायलाांच्यो भजत मका दादलेच करताले अर्ें जचत्र
जतयात्र मळाचेर पळोवक
ां मेळटा. नाट्यमाचयेर एके बायलेक समाज त्या वेळार फावो ते ररतीन माननू
घेनाजर्ल्लो. समाजाची बायलेकडेन पळोवपाची नदर वेगळी आजर्ल्ली. फावो ते मेकळेपण जतका नाजर्ल्लें.
अर्े फाटभयांत ेचेर कोंकणी जतयात्र माचयेर एके बायलेन पावल दवरून इजतहास घडयलो.
22 नोहहेंबर 1904 ह्या जदसा जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाच्ां या ‘भाटकारा’ ह्या जतयात्राांत रे जजना
फे नाांडीस हाांणी भजत मका करून कोंकणी जतयात्राक नवी जदर्ा जदली. ह्या जतयात्राांत पोलीकापो मेंडोसा, एन एम
फे नाांडीस, आतां ोन आिाव हाांणीय भजत मका के ल्ल्यो.17 रे जजना फे नाांडीस जेन्ना जतयात्र माचयेर आयली तेन्ना
मराठी वा बांगाली नाटकाांतयू बायलेन प्रवेर् करूांक नाजर्ल्लो. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीसान आपली घरकान्न
रे जीना फे नाांडीसाक माचयेर हाडून एक क्राांजतकारी पावल घालें. सरत वातीच्या काळार कामेलीन फे नाांडीस, एन
गोम्स, सोजफया, लईत जा माररया कतलासो ह्या बायलाांनी जतयात्राांत भजत मका के ल्यो. भारतीय नाट्यमळार पयलें
पावल दवरपी कोंकणी जतयाजत्रस्त रे जजना फे नाांडीस हाांच्या पावलार पावल दवरून बायलो जतयाजत्रस्त जतयात्र
मळार उदेल्यो. आयज कोंकणी जतयात्र मळार जायत्यो बायलो जदसतात आनी बायलाांच्यो भजत मका बायलोच
करतात. जतयात्र मळाचो एकांदरीत जवचार के लो जाल्यार बायलाांनी जतयात्राांत भजत मका करून, काांताराां गावन,
जतयात्र बरोवन, ताांचें जदग्दर्शन तर्ेंच जनजमशती करून आनी हेर वावर करून जतयात्र मळार योगदान जदल्लें आसा.
1904 ते 1934 ह्या तीन दर्काां मदें जायत्यो बायल कलाकाराां कोंकणी जतयात्र माचयेर जदश्टी पडल्यो.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांची भयण कामेलीन फे नाांडीस, ताच
ां ी दसत री घरकान्न लईत जा माररया कतलासो इ
फे नाांडीस, ताच्ां यो धवत ो रोजी आनी तेरेझा हाणां ी कोंकणी जतयात्रातां काम करून जतयात्र सोबयले. अनी फे नाांडीस,
एन गोम्स, आदेजलया मेंडोसा, आतीजमस्ता आल्मेदा, आांजल
े ीन, एतेलजवना जमनेझीस, कालोता जडसोजा,
जहरोयेता कादोजो, मीस ज्यॉजीना, एमेजलांदा हाांणी आनी हेराांनी जवसाहया र्ेंकड्याचे सरत वातीक जतयात्र मळार
वावर के लो. 1904 ते 1934 मेरेनच्या तीन दर्काांनी कोंकणी जतयात्र मळार बायलाांनी म्हत्वाचें योगदान जदलें.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस, आफोंसेका, सायब रोचा, जदयोगीन जडमेलो, जक मलाल ह्या आनी हेर जतयात्र
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बरोवप्याांनी सरत वातीच्या काळार बायलाांक माचयेर हाडपाचें म्हत्वाचें काम के लें. बायलाांनी जतयात्र मळार
पावल दवररल्ल्यान समाजाांत क्राांती जाली. नवो बदल जालो. समाजाचेर ताचो पररणाम जालो. बायलाांकडेन
पळोवपाची नदर बदल्ली. इतले म्हणसर भारताांतल्या हेर भार्ाांतल्या नाट्यमळारूय बायलो येवपाक लागल्यो.
सरत वातीच्या काळार जतयात्राांतल्यो बायलो, मबांत य आनी गोंयाां मख
े पणणान जतयात्र माचयेर भजत मका करतना
त ल
जदश्टी पडटाल्यो.
बायलानां ी कोंकणी जतयात्र मळार एक नवी जदर्ा आपणाजयल्ली आसतनाच 1934च्या काळा उपरातां
ल्हवू ल्हवू जतयात्रानां ी बायलाांचो आक
ां डो देंवपाक लागलो. जतयात्राचो दजो खालावलो. बायलाच्ां यो भजत मका
दादलेच करपाक लागले. बायलाच्ां यो भजत मका करपी दादले माचयेर भजत मका करपाखातीर आपलें नावां बदलनू
दसत रें नाांव घेवन वावरत पाक लागले. काांय जतयाजत्रस्त तर बायलाांची भजत मका आपणू करताां हें सचत ोवपाक ‘मीस’
हें जबरूद लावन माचयेर दसत रें च नाांव घेवन वावरत पाक लागले. मीस मारे कीन, मीस आयडा, मीस ज्यल
त ी अर्ा
नाांवान कलाकार माचयेर जदसपाक लागले. बायलाांच्यो भजत मका दादलेच करताले. ताांचे मदें जवसेंत द सालीगाांव,
रमी कतलासो, अड्रू फन्सश, जफटना, देमीतेरीओ, जकडोम, रोमाल्द मास्टर वाज, एफी, जलली कावाशल्हो, आदेलीन
आररजस्तदीस, लजत सयान, नल्सन, ए आर सौज फे राांव, रे मी फे नाांडीस, मानएत ल रॉड, लईत स रॉड, लक
त ास फन्सश,
चजम्पयन पीटर, स्टार ऑफ आरोसी, ग्रेग, एच जिटोन, जिस्टोफर, कनी18 आनी हेराांचो आसपाव जाल्लो जदश्टी
पडटा. एका वेळार उदरगतीचे पाांवडे ताांकपी जतयात्र माचयेक देंवती कळा लागली. पणू 1952 उपराांतच्या
काळार मीस मोहना, ऑफे जलया ह्या सारक्या बायलाांनी कोंकणी जतयात्र माचयेर प्रवेर् करून कोंकणी
जतयात्राची जदर्ाच बदल्ली. ताचे उपरातां बायलो मेकळेपणान जतयात्र माचयेर येवपाक लागल्यो आनी आयच्या
काळार जायत्यो बायलो कोंकणी जतयात्रानां ी भाग घेतना पळोवक
ां मेळटात. एका तेंपार जतयात्रानां ी बायलाच्ां यो
भजत मका दादलेच करताले. हें जचत्र बदलनू बायलाच्ां यो भजत मका बायलोच करतना पळोवक
ां मेळटा. अर्ें
के ल्ल्यान जतयात्राक सोबाय आयल्या.
3.2.1 रंगमाचयेर पयली बायलमनीस- रेतजना फे नाांडीस (1880-1908)
“सांवसारीक रांगमाचयेर भजत मका करपी पयली बायल इजाबेल आद्रां ये नी (Isabelle Andreine).
ताांणी 1582 वसाश फ्ाांसाांतल्या ‘कोम्मेदीया देल आतश’ ह्या नाट्यप्रकाराांत भजत मका के ली. भारताांत 1789 वसाश
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इग्ां लांडची जमसेस जिस्टो (Mrs Bristow) जहणें ‘ड्रामाटीक रूप, कलकत्ता’ ह्या पांगडाच्या नाांवान रांगमाचयेर
भजत मका करून भारताांत रांगमाचयेर पयली भजत मका करपी बायल थारली. जतच्या वाांगडा जडकल (Deacle)
आनी काांय हेर बायलाांनी भजत मका के ल्ल्यो. भारतीय रांगमाचयेर येवपी पयली भारतीय बायलमनीस म्हण
जबनोदीन दासी (Binodine Dasi)” असो उल्लेख ‘जतयात्र टायम्स’ ह्या नेमाळ्याांतल्या ‘रे जीना फे नाांडीसजतयात्र माचयेची पयली ओस्तोरी’ ह्या लेखातां तोमाजीन कादोज हाणां ी के ला. सवां सारीक आनी भारतीय
रांगमाचये उपरातां कोंकणी रांगमाचयेर येवपी पयली बायलमनीस म्हणल्यार रे जजना फे नाांडीस. पाय जतयाजत्रस्त
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाचां ी ती पयली घरकान्न. जतचो जल्म 1880 वसाश राय गावां ातां जालो. रे जीना
माररया फे नाांडीस हें जतचें मळ
ू नावां . जतच्या रुपान कोंकणी रांगमाचयेन क्रातां ी के ली आनी भारतीय रांगमाचयेच्या
इजतहासाांत नवें पावल दवरलें.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें ‘भाटकारा’ हो जतयात्र 22 नोहहेंबर 1904 ह्या जदसा गेयटी जथयेटर,
मबांत य हाांगा माचयेर हाडलो. ‘गोवन यजत नयन ड्रामाटीक क्लब’ हाांच्या उक्तावण दबाज्याक झेफेरीन दे क्रूझ हाांणी
सांगीतबद् के ल्लो हो जतयात्र भाटकार- मडांत काराांचें जचत्रण करतालो. “Konknni machier Regina disli
ten’nam, heram rangbhuincher (Bengali, Gujrati, Moratti, adi) legit bail monis disunk
na. Moratti machier Kamlabai Gokhale 1934 vorsa mhollear 26 vorsam uprant ailea. ”19
कमलाबाई गोखले हीवयू एक गोयकान्न. जतचें मळ
ू नाांव कमला कामत आनी ती अस्नोडे बादेसची जावन
आसली. मराठी माचयेरूय गोंयकार अस्तरत े न इजतहास घडयला.
कोंकणी बायल जतयाजत्रस्तान कोंकणी रांगमाचयेर भजत मका करपी पयली बायल कलाकार जावपाचो
मान जोडला. 22 नोहहेंबर 1904 ह्या जदसा जावपी जतयात्राच्या हण्डजबलातां ‘First appearance of our
actresses’ असो उल्लेख करून कोंकणी रांगमाचयेर आजयल्ल्या बायलाां जवर्ीं बरजयल्लें मेळटा. ह्या जतयात्रातां
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस, जमसेस फे नाांडीस, ए मास्कारे न्हास, मीस फे नाांडीस पोलीकापश मेंडोसा, एल ररबेरो,
एन एम फे नाांडीस, ए जे एफ डायस, साांतान जडसोजा, एम जडसोजा, जम जडसोजा, एस एक्स वाज, जे एननीस
जपांटो, एम बी वाज, एफ एक्स परे रा, ए जदनीज, ए डायस, एम फे नाांडीस अर्े सगळे मेळून 18 कलाकाराांनी भाग
घेजतल्लो. 20 ह्या जतयात्राांत दोग बायलाांचो उल्लेख मेळटा. पयलीं रे जजना फे नाांडीस आनी दसत री ताची भयण
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कामेलीन फे नाांडीस. ह्या जतयात्राांत जआ
त वां आगस्त तीन ‘भाटकारा दे पाांझारी’ ही नायकाची भजत मका करताले
जाल्यार ताांची घरकान्न रे जीना ‘रोजा माररया लईत जा वाज’ हे नाजयके ची भजत मका करताली. ताांच्या एकट्याच
पतत ाची मोगी ‘जसजसलीया जमराांडा’ ह्या पात्राची भजत मका रे जजनाची भयण कामेलीन फे नाांडीस करताली. पस्त तक
रुपान छापनू आजयल्ल्या ‘भाटकारा’ जतयात्राचे प्रस्तावनेंत ह्या दोनयू नाांवाांचो उल्लेख मेळटा जाल्यार
जतयात्राच्या हण्डजबलाांत जमसेस फे नाांडीस आनी मीस फे नाांडीस असो उल्लेख मेळटा. जआ
त वां आगस्त तीन हाांणी
बरजयल्ल्या ‘भाटकारा’ ह्या जतयात्रातां अर्े तरे न दोन बायलो माचयेर आयल्यो. कोंकणी जतयात्र माचयेर भजत मका
करपी पयली बायल रे जजना फे नाांडीस जाल्यार दसत री बायल जतचीच भयण कामेलीन फे नाांडीस हें जसद् जाता.
3.2.2 नवी वाट दाखोवपी - मीस मोहना (1929-1990)
मीस मोहना हाांचें मळ
ू नाांव मोना ब्लेसी कािाल. ताांचो जल्म 3 फे िवत ारी 1929 ह्या जदसा वाडें सक
त ू रपवशरी हे सवत ातेर जालो. ताांणी जतयात्र मळार आनी जफल्म मळार खार्ेलें योगदान जदल्लें आसा. जतच्या
आवाजाखातीर जतका कोंकणी माचयेची कोगळ
ू म्हणनू पाचारताले.21
आल्बटश आनी जलना कािाल हाांची धवू मीस मोहना हाांणी कोंकणी जतयात्र माचयेर प्रवेर् करून
इजतहास घडयलो. सवशसाधरणपणान 1934 ते 1952 ह्या काळा मदें बायलो जतयात्र माचयेर येवपाच्यो उण्यो
जाल्ल्यो. ह्या काळार जतयात्राांत काांय प्रमाणाांत पोजडेपणाां आयलीं. जतयात्राचो दजो देंवपाक लागलो अर्े
फाटभयांत ेर मीस मोहना हाांणी जतयात्र मळार 10 जनू 1952 ह्या जदसा पावल दवरलें.22 जस आल्वारीस हाांच्या
‘कोतशबू आवोयचें’ ह्या जतयात्रातां , जप्रन्सेस जथयेटर भाांगवाडी हे सवत ातेर ताांणी जतयात्र प्रवेर् के लो. ह्या जतयात्राांत
ताणां ी मख
े भजत मका के ली. ह्या जतयात्र प्रवेर्ावरवीं ताांणी बायल कलाकाराक
त ल
ां नवी वाट दाखयली.
सी आल्वारीस हाच्ां या ‘आवोयचो जर्राप’, ‘बायल द तारवोटी’, ‘मायां चो घोव’, ‘घोराचे वाटां े’ ह्या
जतयात्रातां ताांणी भजत मका के ल्यो. 1966 वसाश माचयेर आजयल्ल्या ‘ओरां ाशद गोंयकार’ ह्या जतयात्रातां आनी 1967
वसाश माचयेर आजयल्ल्या ‘के दना उदेतेलो तो दीस’ ह्या जतयात्रातां ताणां ी आपलें खार्ेलें योगदान जदलें. रे मी
कतलासो हाांच्या ‘सातवो साक्रामेंत’, ‘भावपोणाचो कायदो’ आनी ‘जोल्माचो गाांव’ (1967) ह्या जतयात्राांनी
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त्यो जदसल्यो. बाब जपटर ऑफे जलया हाांच्या 1982 वसाश माचयेर आजयल्ल्या ‘आयज ना फाल्या’ां ह्या जतयात्राांत
ताांणी जनमाणी भजत मका के ली.
‘कोतशबू आवोयचें’ ह्या जतयात्राांत पाांच चलयाांच्यो भजत मका आसल्यो. ताांतल्यो चार चलयाांच्यो भजत मका
जवसां ेंत द सालीगाांव, अड्रू, मास्टर वाज आनी रे मी कतलासो करताले. पाांचवी म्हत्वाची भजत मका मीस मोहना
करतालें. दादल्या कलाकारावां ागां डा मीस मोहना धीरान माचयेर वावरत तालें. नवो आदर्श घालतालें. अाँथनी
मेंडीस, सौज फे राांव, एफी फे नाांडीस, आल्फ्े ड रोज ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताच्ां या जतयात्राांनी ताणां ी भजत मका
के ल्यात. र्ाजलनी, एम. बॉयर, अड्रू फे नाांडीस, डॉड दे वेणाश, जेसी, जसजसलीया, ररको रॉड, यांग जमनेझीस, जासींत
वाज, जटट्टा जप्रटो, मास्टर वाज, सेबी कतजतन्हो, जसररयाको डायस, फ्ासां ीस द पाराश हाच
ां ेय वाांगडा ताांणी भजत मका
के ल्यात. ताांणी जफल्माांतयू वावर के ला.
मीस मोहना हाांणी मळ
त ावें जर्कप गोंयाां आनी मबांत य के लें. उपरातां टेजलफोन ऑपरे टर म्हणनू काम के लें.
मीस मोहना हाांणी जतयात्र माचये भायर जफल्मी जगाांतयू म्हत्वाचो वावर करून जतयाजत्रस्ताांक नवी वाट
दाखयली. ‘पतांग’, ‘सांसार’, ‘इन्साजनयत’, ‘मेहदां ी’ ह्या सारक्या समत ार 40 जहदां ी जफल्माांनी भजत मका करून जतणे
जतयाजत्रस्ताांक हहडवीक जोडून दवरल्या. रुपेस्त मीस मोहनान राज कपरू हाांच्या ‘आग’ ह्या जफल्माांतयू भजत मका
के ल्ली.
कोंकणी जतयात्र माचयेर येवपी पयली बायल रे जजना फे नाांडीस हाांचे फाटल्यान काांय काळ काांय बायलो
जतयात्र माचयेर भजत मका करताल्यो, गायताल्यो पणू 1934 ते 1952 मेरेन जतयात्र माचयेर बायलाांचो उणाव
जदसपाक लागलो. हो उणाव मीस मोहनाच्या प्रवेर्ान भरून आयलो. दादल्या कलाकाराां वागां डा आपणू
एकलीच बायल जावन भजत मका करपाची जधटाय ताणां ी गोंय सटत के आदल्या कायां काळा पयलीं आनी गोंय
सटत के उपरातां च्या सरत वातीच्या काळार दाखयली. ज्या काळार बायलो जतयात्र माचयेर येनाजर्ल्ल्यो आनी
दादलेच बायलाच्ां यो भजत मका करताले अर्ा जतयात्र इजतहासाांतल्या म्हत्वाच्या काळार मीस मोहना जहणें जतयात्र
माचयेर आपलें खार्ेलें योगदान जदवन बायल कलाकाराांक परतनू जतयात्र माचयेर येवक
ां उत्तेजन जदलें. प्रोत्साहन
जदलें. के न्ना के न्ना ती एकलीच चली जतयात्राांत आसताली, आनी जतयात्राांतल्यो उररल्ल्यो बायलाांच्यो भजत मका
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दादलेच करताले. ‘आवयचो जर्राप’ ह्या जतयात्राांत हें जचत्र पळोवक
ां मेळटा. अर्े तरे न मदल्या काळार
बायलाांक परतनू माचयेर हाडपाक ‘मीस मोहना’ जहणें वाट उक्ती करून जदली. बायल कलाकाराांक नवी जदर्ा
जदली. ती बायल कलाकाराांक नवी वाट दाखोवपी अस्तरत ी थारली. 11 सप्टेंबर 1990 ह्या जदसा मीस मोहनाक
फ्ाांसाक मरण आयलें. जतच्या मरणान कोंकणी जतयाजत्रस्त, एका कलाकाराक आनी नवी वाट दाखोवपी बायल
कोंकणी माचयेक उणी जाली.
3.2.3 बायलांनी बरयल्ले कोंकणी तियात्र
कोंकणी जतयात्राच्या इजतहासाांत बायलाांनीय कोंकणी जतयात्र बरोवन तातांतू गोंयच्या समाजाचें जचत्रण
के लाां. गोंयच्या समाजाचें बरें वायट रूप जनयाळ्ळाां. बायलाांचें सख
ू -दख्त ख बायलाांनी लागजर्ल्ल्यान
पळजयल्ल्यान तें प्रखरतायेन ताांच्या जतयात्रानां ी माांडपाचो ताणां ी यत्न के ला.
गोंय सटत के उपरातां च्या पयल्या दोन दर्कानां ी बायलाांनी जतयात्रातां भजत मका करताां-करताां स्वता जतयात्र
बरोवक
त ोररना जफजादो, ऑफे जलया कािाल, आतां ोनेत मेंडीस, जफलोमेना िाज, र्ाजलनी
ां सरत वात के ली. सक
म्हादोळकार हाणां ी आनी हेरानां ी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. भोव करून वेवसायीक माचये वयल्या बायल
कलाकाराांनी हे बाबतींत फतडाकार घेजतल्लो पळोवक
ां मेळटा.
बायलाांनी बरजयल्ल्या जतयात्राांनी बायलाांचे प्रस्न, ताांचीं दख्त खा,ां ताांचे जवचार प्रभवीपणान उक्ते जाल्ले
आसात. जतयात्राच्या माथाळ्याांतचू बायलेचो उल्लेख करून बायलेचो प्रभाव माांडपी काांय जतयात्र आमकाां
पळोवक
ां मेळटात. ‘माांय कोणाक जाय ?’, ‘बायलाांची सोबाय’, ‘घोराबो साांबाळांूक बायलाांचो एकवोट’,
‘चेडूां’, ‘देणें आवोयचें’, ‘बायलेक लागोन’, ‘जटचर, म्हाका पालोव दी’ ह्या जतयात्राांच्या माथाळ्याांनी ‘माांय’,
‘बायल’, ‘चेडूां’, ‘आवय’, ‘जटचर’ अर्ीं उतराां येवन बायलेक प्रकार्ीत करपाचो बरोवप्याांनी यत्न के ल्लो
पळोवक
ां मेळटा.
बायलाांनी बरजयल्ले चडर्े जतयात्र बायलाांच्या जजजवता भोंवतणींच भोंवतात. बायल बरोवप्याां मदीं
सगल्यातां चड जतयात्र बरोवपी र्रोन माझारे लो. ‘चेडूां’, ‘चेडो’, ‘मोगाची काणी’, ‘तांू जकतें कोरतोलो
आसलो?’, ‘इल्लीर्ी चक
ू ’, ‘बायलेक लागोन’, ‘आमी भाव चक
त तात’ हे ताच
ां े जतयात्र बायलेचीं वेगवेगळीं
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तासाां दाखयतात. ‘चेडूां’ हो जतयात्र चेपनू दवररल्ले बायलमनर्ेचे उमाळे उक्तायता. चेडवाांक आपले जवचार
अजभहयक्त करपाक फावो तें मेकळेपण ना. ‘तक
त ा जकतें कळटा’ अश्या उतराांनी ताांची गळचेपी जाता. स्वताचे
जनणशय घेवक
ां ताचेर बांधनाां येतात. ताच्या मनाांतलो घसत मटमार ह्या जतयात्राांत दाखयला. मनोजवश्ले र्णात्मक
नदरे न चलयेच्या जजजवताचो जवचार करूांक लावपी हो जतयात्र. ‘चेडो’ ह्या ताांच्या दसत ऱ्या एका जतयात्राांत
चल्याक समाजातां कर्ें चड म्हत्व जदतात तें दाखयला.ां चलो जाल्यार फोगेट्यो वा माराण मारून खर्
त ालकायेन
हहड समारांभ करप आनी चली जाल्यार नाक चेपनू ओगी रावप हें त्या जतयात्रातां सचत यलाां. चल्याक म्हत्व
मेजळल्ल्यान ताका मेकळे पणान जजयेवक
ां जदवप आनी चलयेक मात बधां नानां ी वाडोवप हेंच हो जतयात्र दाखयता.
पररजस्थती मनर्ाक बदलता. हाचेय जचत्रण हे सवत ातेर आयलाां. ह्या जतयात्रातां ली चली सतरवातीक जभवकतरी,
‘नवशस’ आसता. पररजस्थती जतका इतली बजळश्ट करता की ती आपतणचू अखेरेक दसत ऱ्याांक देख जाता.
जचजडडल्ले बायलेचें दख्त ख, उत्फके , उमाळे मळ
त ा सावन हुमटावन काडपाचो यत्न बायल जतयात्र बरोवप्याांनी
आपल्या जतयात्राांनी के ल्लो जदश्टी पडटा.
‘आताां बोरें जचांतात’ हो जवल्मा पार्ेको हाांचो जतयात्र अर्ाच जवर्याचेर आटापनू आसा. घराांत पयलो
चलो जावक
ां जाय. चली जाल्यार ती घराची ‘पोनवोत’ अश्या साांच्याांत वावरत पी समाजाचेर ह्या जतयात्रान बडी
मारल्या. जतयात्राच्या बरोवप्यान फतडें वचनू एक चली समाजाांत जकतली म्हत्वाची, जतच्यान जकतले मेरेन ऊांच
हुदद्् ाचेर पावांू येता हें दाखयलाां. चली घरसांवसार साांबाळटा. आवयबापायक मदत करता, उांचेले हुद्दे साांबाळटा.
देखनू समाजाांत चलयेचें स्थान वाडलाां हेंय हो जतयात्र सचत यता. आधनत ीक काळारूय चलयेक चल्या परस
उणेपणान लेखपाच्या बधां नाांतल्यान हो समाज परत ायेन मक्त
त जावक
ां ना ही खतां ह्या जतयात्राांत माडां ल्या.
जनी दे जमशनी हाांणी बरजयल्लो ‘आताां म्हाका कोण आसा?’ हो जतयात्र चलयेचें म्हत्व साांगता. ह्या
जतयात्रातां ल्या बापायक तेग पतू आनी एक चली आसता. हे तेगयू पतू बापायक एकलोच सोडून, घर साांडून
वतात. ताची चली ताचो साबां ाळ करता. ताचे खातीर त्याग करता. आवय बापायक चल्या परस चली जकतली
आधाराची जावां येता हें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां. अर्े तरे न वयर उल्लेखीत तीन जतयात्र चलयेचें म्हत्व पटोवन
जदतात.
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र्रोन हाांचे ‘मोगाची काणी’, ‘सोत वो सोपोन’, ‘तांू जकतें कोरतोलो आसलो?’ जवल्मा पार्ेको हाांचो
‘बायलेक लागोन’ हे जतयात्र घोवबायलेच्या सांबांदाांचेर उजवाड घालतात. काजारी जजजवताची बन्त याद
जवस्वासाचेर आदारून आसता हेच हे जतयात्र सचत यतात. ‘मोगाची काणी’ ह्या जतयात्राांतलो घोव आपले
बायलेक सोडून दसत रे चलये लागीं लग्न जावपाची येवजण आख
ां ता. आपणा लागीं लग्न जावक
ां सोदता तो
दादलो, लग्न जावन ताका भरत गो आसा हें ते चलयेक खबर नासता. बायल भरत गीं आसतना ताका फटोवन
आपणा कडेन लग्न जावक
ां सोदपी त्या दादल्याच्या तोंडार ती चली उतराां र्ेंवजटता. ‘आयज तांू तजत े बायलेक
सोडून म्हजे कडेन लग्न जावक
ां तयार आसा, फाल्याां म्हाका सोडून तांू आनीक कोणा कडेन लग्न जावचो ना
हाची जकतें खात्री?’ अर्े तरे च्या उतरानां ी ती ताका उजरायता. घातक्याक घात कसो फावो जाता तें हो जतयात्र
सचत यता. एके बायलेन दसत रे बायलेचें दख्त ख समजनू घेवक
ां जाय हेंय हो जतयात्र सचत यता.
‘सोत वा सोपोन’ ह्या जतयात्राांतलो घोव आपले बायलेक सोडून मबांत य वचनू दसत रे चलये वाांगडा रावता.
पणू बायलेचो भाव, आपले भयणीक जतच्या घोवाक परतनू गाांवघरा हाडपाक मदत करता. गरजेच्या वेळार
धीर जदता. मानसीकतायेचे नदरेन फावो ती मदत करता. बायलेकडल्यान पयस गेल्ल्या घोवाक ताचो पतू आनी
बायलेचो भाव कर्े तरे न एकठाांय हाडटात तें ह्या जतयात्राांत पळोवक
ां मेळटा. दबत ाव घराब्याांत उजो घालता पणू
जवस्वास घराबो बाांदनू हाडटा. देखनू जजजवताांत जवस्वास गरजेचो हें हो जतयात्र सचत यता.
जनी दे जमशनी हाचो ‘म्हाका ततजी गोरोज ना’ हो असोच घोवबायलेचे सांबांद सचत ोवपी जतयात्र माचयेर
आयला. ह्या जतयात्राांतलो घोव आपले बायलेक सोडून परकी बायलेकडेन सांबांद दवरता. आपले बायलेक
सोडून जतचे वाांगडा रावता. ताच्या आवयबापायक हें जबलकूल मानवना. आपले सनत ेचेर आजयल्लें वायट ताक
ां ाां
पळोवक
ां जायना. आपली सनू आपली सेवा करता. त्याग करता. पणू खार्ा पतू आपले कडल्यान पयस वता
हें जचतां नू तीं दख्त खी जातात. जेन्ना पतत ाचेर वायट दीस येतात तेन्ना तो आपल्या आवयबापायकडेन परत येता.
अर्ा वेळार ‘म्हाका तजत ी गोरोज ना’ ह्या उतराच
ां ो खरो अथश पतत ाक कळून येता. एक बायल आपल्या लग्नीक
जजजवताकडेन प्रामाणीक रावता पणू घोव अजवस्वार्ीपण दाखयता तेंवयू ह्या जतयात्राांत दाखयलाां.
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‘देणें आवोयचें’ हो फाजतमा जडसोजा हाचां ो माचयेर सादर जावन पस्त तक रुपान उजवाडा आजयल्लो
जतयात्र मनीसपणाच्या तत्वाांचेर लक्ष घालता. दडत वाांखातीर एक आवय आपल्या भरत ग्याक सोडून जदता. गभशपात
करता. आवय जायना जावपाचे उपाय घेता. तरण्या जजजवताांत मजा करता. आयच्या काळार समाजाक सतावपी
प्रस्नाांक माचयेर हाडून समाजाक आनी भोव करून आवयाांक जागोवपाचें काम बरोवप्यान ह्या जतयात्रा वरवीं
के ला.ां “Duddvam khatir aplea bhurgeank poryan soddun diunchim, gorbpath korun vo
avay zaina zavpache upay gheunche (birth control methods) ani aplea tornnea jivitachi
mouza marchi, oslim kortubam aichea somazant vaddlolim asat.”23 असो हुसको फा. जफरोज
फे नाांडीस जतयात्राचे प्रस्तावनेंत माडां टात. ल्हान ल्हान भरत गीं भीक मागतात हें पळोवन आपलें मन चरत चरत लें
आनी थांयच्यानचू स्फूतश घेवन आवयबापायकडल्यान पयसावल्ल्या भरत ग्याचे जजणेची काणी ह्या जतयात्राांत
माांडपाचो आपणें यत्न के ला म्हणपाचें बरोवप्यान बरयलाां. आपणाक मेजळल्लो जल्म हो आवयचे देणें अर्ें
भरत गें मानता. पणू आवय तरणेपणार ताचें म्हत्व वळखक
ांू जवसरता. सवत ाथाशखातीर वखदाां घेता; गभशपात करता.
बायलेच्या जवद्रूप मनाचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत फाजतमा जडसोजा ह्या बायल जतयाजत्रस्तान के ल्लें आसा.
माांय-पाय, भाव-भयण, बायल-घोव, चेडूां-चेडो ह्या घरच्या मनर्ाां भोंवतणीं घवांत पी आनी माांय, भयण,
बायल, सनू , चली हाांचे प्रस्न माांडपी चडर्े जतयात्र बायल बरोवप्याांनी माचयेर हाडल्यात.
सरत वातीच्या काळार बायलो जतयात्र माचयेर भजत मका करतालीं, काांताराां गायतालीं तरीय गोंय
सटत के मेरेन बायलाांनी चडर्े जतयात्र बरजयल्ले मेळनात. समाजीक बाांजदलकी आनी जर्क्षणाची आडखळ ह्या
दोन मख
े कारणाक
त ल
ां लागनू बायलो चडर्े जतयात्र बरोवक
ां पावल्यो नात. घरच्याच
ां ोय तेंको असल्या गजालींक
जाय पडटा. एका काळार रांगमाचयेर बायला वावरत ल्यार ताांचेकडेन समाज वेगळे नदरे न पळयतालो पणू त्या
काळार पासनू माचयेर आजयल्ल्या बायलानां ी आपले भजत मकें तल्यान समाजाक नवी देख जदली. जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडले. जफलोमेना िाज, बटी फन्सश, ऑफे जलया कािाल, सक
त ोरीन, आतां ोनेत मेंडीस, र्ाजलनी
म्हादोळकार ह्या आनी हेर बायलाांनी जतयात्र बरोवन एक नवो प्रवाह सरू
त के लो.
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जफलोमेना िाज हाांणी सी आल्वारीस , जे पी सोजालीन, अाँथनी मेंडीस, सौज फे राांव ह्या सारक्या
नामनेच्या जतयाजत्रस्ताांच्या जतयात्राांनी भजत मका के ले उपराांत ताांणी आपलो एकमेव जतयात्र बरोवन माचयेर
हाडलो. ‘आर्ेची दोर्ा’ हो जतयात्र ताांणी स्वता बरोवन, जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो. मनर्ान चडूय आर्ा
करची न्हय. तर्ें के ल्यार आर्ेची दर्ा जावां येता हें सचत ोवपी हो जतयात्र समाजाक जागोवन गेलो.
‘मायां कोणाक जाय?’ हो जतयात्र बटी फन्सश जहणें स्वता बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो.
सरत वातीक मबांत य माचयेर हाडले उपरातां म्हापर्ें, मडगावां , फोंडें, वास्को, सावडे, हहडलें गोंय ह्या सवत ाताांनी
जडसेंबर 1978 वसाश ताचे प्रयोग जाल्ले. आजनकूय प्रयोग हेर गाांवानां ी जाले. पणू 9 जडसेंबर 1978 ह्या जदसा
ताांणी गोंयाांतलो आपलो पयलो प्रयोग म्हापर्ाां माचयेर हाजडल्लो. ह्या जतयात्रातां ऑफे जलया, जोसफीन, सबीना,
फे ल्सी आनी बटी ह्या पाांच बायल कलाकाराांनी वाांटो घेजतल्लो. अर्े तरे न एका जतयात्राांत पाांच बायल
कलाकाराां 1978 च्या काळार जतयात्र माचयेर भजत मका करतना पळोवक
ां मेळटात.
सी आल्वारीस, रॉबीन वाज, बाब पीटर, सेबी कतजतन्हो, ज्यो रोज, ररको रॉड, जटट्टा, जवलीयम, यांग
जचको, एफ एक्स पेरेरा, ग्रेग हाांणीय ह्या जतयात्रातां भाग घेजतल्लो. ह्या जतयात्राचें आनीक एक खार्ेलपण
म्हणल्यार ह्या जतयात्राांत रोम-रे म-रॉड, कोन्सप्र्न, अाँथनी सोजा आनी जमल – मल - नल ह्या तीन जत्रवो पांगडाांनी
वाांटो घेजतल्लो. पांचवीस कलाकाराांच्या पांगडान हो जतयात्र माचयेर हाजडल्लो. खयां च्याय जतयात्राांतलें काांतार
सवशसाधारणपणान तीन वेसश आनी तीन कोरसाांनी माांजडल्लें आसता. पणू ह्या जतयात्राांत बाब पीटर हाणें स वेसश
आनी स कोरसाांनी काांतार रचनू गाजयल्लें. ‘कोणें जपसडत लो एकवोट जतयाजत्रस्ताांचो’ हें तें खास काांतार ताांणे ह्या
जतयात्रातां गाजयल्लें.
‘म्होजीं भरत गीं’ आनी ‘बायलाच
ां ी सोबीतकाय’ हे दोन जतयात्र ऑफे जलया कािाल हाांणी जदग्दर्ीत
करून माचयेर हाडले. त्या भायर 1975 वसाश बाब जपटर हाच्ां या सागां ातान ताणां ी ‘रे स्पेराची न्हेसोवण’ हो जतयात्र
बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो. 1976 वसाश तीं दोगायां एकमेकाकडेन लग्न जाले उपरातां सागां ातान
जतयात्र बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडपाक लागलीं. ‘तेग आपरत बायेचे खाांबे’, ‘माांयक जाय पायक
नाका’, ‘कोण न्हूय कोणाचो’, ‘आयज ना फाल्याां’ अर्े समत ार सात जतयात्र ताांणी बरोवन माचयेर हाडल्यात.
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‘पोयल्यो चार वोस्त’ू हो सक
त ोरीन हाचो जतयात्र 1973 वसाश गोंया माचयेर हाडलो. म्हापर्ें, मडगाांव,
पणजी, हहडलें गोंय, सावडे, वास्को ह्या आनी हेर गाांवानां ी ताचे प्रयोग माांजडल्लें. ह्या जतयात्राांत जफलोमेना, ररता
रोज, आल्फ्े ड रोज, प्रेम कतमार, फलीक्स – डरीक – झेजवयर (मेंडीस िदसश), कीड बॉक्सर, बाब आयरीर्,
बाब ए टायटस,् ज्यो रोज, जलगोर जडमेलो, एगी जडमेलो आनी बरोवपी सक
त ोरीन हाांणी वाांटो घेजतल्लो.मनर्ान
सवां सारातां जजयेतना कर्े तरे न आत्मीक जजजवताची काळजी घेवन जजयेवक
ां जाय तें हो जतयात्र सचत यता.
मनर्ाक ताळणेंत घालक
ांू , ताका पातकातां घालक
ांू देंवचार कर्े तरे न माडां णी माांडटा, मनर्ाचे आत्मे इबाडूांक
लजत सफे राक
े
त ल
ां कर्े तरे न तयार करतात हाचें जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयला.ां ‘दावीद’ हें ह्या जतयात्रातां लें मख
पात्र. दावीद देंवचाराच्या ताळण्याक
ां बळी पडना आनी अखेरेक ताच्या बऱ्या गणत ाक
ां लागनू तो जललीकडेन
काजार जावक
ां पावता अर्ें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां. ह्या जतयात्राांत दावीदाची भजत मका प्रेम कतमार हाांणी के ल्या.
जाल्यार जललीची भजत मका ररता रोज हाांणी के ल्या. मेंडीस भावाांनी देंवचाराांच्यो भजत मका के ल्ल्यात, जाल्यार
ररता रोजान वेपाऱ्याचे धवत चे ी भजत मका के ल्या. ह्या जतयात्राांत सक
त ोरीनान चार काांताराां गाजयल्लीं. ‘आठ जदसाांचे
रोजेन’, ‘सनत ेक मारली माांवान’ ,‘टक्सीवाला’ हे तीन क्लावन जाल्यार ‘कतड्डीं भावभोयण’ हें दयत ेट ताांणी
गाजयल्लें. ह्या दयत ेंटाांत जतचो भाव पेटी वाजयतालो. जतचो बापूय जलगोररयो जडमेलो हाणेंय ह्या जतयात्राांत ‘सोलो’
गाजयल्लो. आल्फ्े ड रोज आनी रीता रोज हाांणीय ह्या जतयात्राांत भजत मके भायर काांताराां गाजयल्लीं. ‘गोंयची फे णी’
हो सोलो ‘आल्फ्े ड रोज’ हाांणी गाजयल्लो जाल्यार जीव जदवांक सोदता हें दयत ेट आल्फ्े ड-रीता हाांणी गाजयल्लें.
लजत सयान डायस हाणें ‘जर्मीतेर’ आनी ‘आवोयन साांडलेली भरत गीं’ हे दोन क्लावन गाजयल्ले.
आतां ोनेत मेंडीस हाांणी अदश र्ेंकड्यावयर वयर कोंकणी जतयात्र माचयेची सेवा के ल्या. ती फकत
दसत ऱ्याांच्याच जतयात्रानां ी न्हेसनू ओगी रावली ना. पणू जतणें स्वता जतयात्र बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडले.
‘जदलोलो जरत ामेंत’, ‘तांू सायबा कोण?’,‘खयांत चे म्होजें घोर?’ हे जतयात्र ताणां ी बरोवन माचयेर हाडले.24
‘सोंवसाराचो गाडो’ हो जतयात्र र्ाजलनी म्हादोळकार हाांणी बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो.
समाजाांत बरें के ल्यार बरें फळ मेळटा आनी वायट के ल्यार वायट फळ मेळटा. वायट करतल्याांक वायट जजवीत
भोगचें पडटा असो सांदर्
े ह्या जतयात्राांत जदल्लो आसा. मराठी आनी गजत राती नाटकाची फाटभयांू लाजबल्ले
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र्ाजलनी म्हादोळकार जहणें आपल्या खास अजभनयाांतल्यान कोंकणी जतयात्राक नवें रूप जदवपाचो यत्न के लो.
कोंकणी जतयात्र बरोवपी पयली जहदां ू बायल जावपाचो मान ताांणी जोडलो.
‘मोटें आजां ल
े ीन’, ‘कोण कोणाचो’, ‘रीण’ अर्े जतयात्र जसजसजलया मार्ादो हाणें बरयले. ‘पेल्याचो
मोग’, ‘घोराबो साांबाळांूक बायलाांचो एकवोट’, ‘बोरीं वोराां’ हे जतयात्र जक्रस्टीना वाज हाणीं बरयल्यात जाल्यार
‘गोररबाचां ो आसरो’, ‘लोजेचें मोरोण’ हे जतयात्र कोंसेसावां आतां ाांव ई कादोज हाणें बरोवन माचयेर हाडल्यात.
आजवशल्ल्या काळार र्रोन माझारे लो हाणां ी जतयात्राक म्हत्वाचें योगदान जदला.ां ‘जवस्वासघातकी
म्हापातकी’ हो ताचां ो पयलो जतयात्र 1991 वसाश बरोवन जदग्दर्ीत करून ताणां ी माचयेर हाडलो. उपरातां ‘चेडो’,
‘इल्लीर्ी चक
ू ’ अर्े समत ार इकरा जतयात्र ताांणी बरोवन माचयेर हाडल्यात. ‘जवस्वासघातकी म्हापातकी’ हो
एक राजकी जतयात्र. राजकी फतडारी आनी राजकारणाांत वावरत पी समाजाांतल्या मनर्ाांक कर्े तरे न सकयल
उडयतात, आपले कडेन आजर्ल्ले सत्तेचो कसो गैरवापर करतात आनी दसत ऱ्याांक कर्े चेपनू दवरतात तें
दाखयलाां. ताांचे सवत ाथीपण, धोंगीपण आनी नागोवपाचीं कारस्थानाां ह्या जतयात्राांत माचयेर हाडून राजकी नदरे न
समाजाांत जागृताय करपाचें कायश जतयाजत्रस्त र्रोन हाांणी के लाां. राजकारणी कर्े भ्रश्टाचार करतात तें ह्या
जतयात्राांत दाखयलाां. एक बायल जावनयू राजकी जवर्य घेवन समाज जागृताय करपाचें धाडस ताांणी के लाां.
र्रोन हाांचे चडर्े जतयात्र बायलमनर्ेचें दख्त ख उक्तें करतात. ताचे प्रस्न, ताांचे हुसके , ताचां ेर आजर्ल्लें समाजाचें
चेपण हाचें जचत्रण करतात.
‘तांू जकतें कोरतोलो आसलो?’ हो जतयात्र उपराांत जफल्म जावनयू प्रेक्षकाां मख
त ार पावला. ह्या जतयात्राांत
समाजातां ले प्रस्न माडां ल्यात. घोवबायले मदें कोंफतसावां जाल्यार सहजतायेन बायलेक दोर्ी थारावपाची
समाजाची वृत्ती ह्या जतयात्रातां माडां ल्या. समाज सहसा दादल्याच
ू माननू घेना.पणू बायलेक रोखडीच दोर्ी
ां ी चक
थारायता अर्ा वेळार ते चक
त ीची खरी जाण घोव-बायलाक
ां ू च प्रामाणीकपणान खबर आसता. देखनू समाजातां
ताच
ां ी नीत करचे बदला घोव-बायलाच खरीं जनजतदार आसतात अर्ें हो जतयात्र सचत यता.
गोंय सटत के पयलीं गोंयकार मांबत य, कराची, आजफ्का आनी हेर वेंचीक सवत ाताांनी पावले. गोंय सटत के
उपराांत गोंयकार आखाती देर्ाांनी, लांडनाक, अमेररके क आनी हेर वेंचीक सवत ाताांनी पावले. गोंयकार आपलें
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अजस्तत्व वगडायता हाचेर आदारीत जायते जतयात्र आयले. गोंयकाराांचें सवत ाथीपण उकताडार हाडटना ‘कोसले
गोंयकार आमी?’ हो जतयात्र र्रोन हाांणी बरोवन माचयेर हाडलो. हो जतयात्र गोंयाांतल्या र्ेजार धमाशचेर जवचार
करूांक लायता. मनीसपणाचो धागो सोदपाचो उलो मारता. ‘जदलेल्या मापान’ ह्या जतयात्राांत ज्या मापान तांू जदता
त्याच मापान तक
त ा परत मेळटा असो सल्लो जदला. हो जतयात्र बायलाांक एका जवजर्श्ट रुपान समाजान वागणक
ू
जदवची अर्ें जर्टकायता. बायलयू समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक अर्ें सचत यता. ‘इल्लीर्ी चक
ू ’ हो जतयात्र
आवयबापायचे चक
त ीक लागनू भरत ग्याक
ां जजजवतातां कर्ी जाप जदवची पडटा तें दाखयता. आवयबापायन
भरत ग्याक सादो पोजलयो डोस वेळार जदल्यार तें भरत गें पोजलयोमक्त
त जावां येता. पणू तोच डोस वेळार जदवक
ां
नाजर्ल्ल्यान पोजलयोचें बळी थाररल्लें भरत गें ह्या जतयात्राांत दाखयला.ां ताच्या जजजवताांत ताणे सोजर्ल्लें उणेपण
जचतारलाां. हे एकांदरीत फाटभयांत ेचेर आधाररल्लो हो जतयात्र त्या वेळार गोंय पोजलयोमक्त
े जदतालो.
त जावांक सांदर्
गोंय सरकारच्या भलायकी खात्यान हो जतयात्र गोंयाांतल्या प्रत्येक तालक्त याांत दाखोवक
ां मदत के ल्ली. जतयात्रा
वरवीं गोंय पोजलयोमक्त
त जावक
ां जनजागृती करपी हो जतयात्र. आवयबापायन भरत ग्याक वेळार पोजलयो डोस
जदवचो आनी आपलो तसोच भरत ग्याांचो फतडार बरो करचो असोच सांदर्
े हो जतयात्र जदता. ह्या जतयात्राचे समत ार
75 प्रयोग जाल्ले अर्ें र्रोन हाांणी ताांचे कडेन के ल्ले चचे वेळार साांगलें.
र्रोन हाांणी कतटतांबीक जवर्याां भायर दसत रे य जवर्य प्रामख्त यान हाताळ्ळ्यात. ताांचो पयलो जतयात्र
राजकी. ताांणी समाजीक जवर्याांचेरूय जतयात्र बरयले. ‘आमी सोगळे एक’ हो जतयात्र समाजीक एकचाराचेर
आटापनू आसा. गोंयाांत मख
े पणान जहदां ,ू जक्रस्ताांव आनी मसत लमान समाजाांतलो लोक रावता. एकतजणसाहया
त ल
र्ेंकड्याच्या काळारसावन एकजवसाहया र्ेंकड्याचे सरत वातीक पसनू साबां ाळून दवररल्लें समाजीक एकचाराचें
नातें धमाशच्या नाांवान गैरसमज पातळ्ळ्यार कर्ें जफसकटूां येता तें ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां धमाशच्या नाांवान
झगडीं करून फतटी घालनू जजयेवपा परस साघां ीक एकचारान जजयेल्यार समाजाचो कसो जवकास जावां येता तें
हो जतयात्र सचत यता.
‘आमी सोगळे एक’ हो जहदां ,ू जक्रस्ताांव आनी मसत लमान ह्या जतनयू धमाांतल्या लोकाांचो एकचार
सचत ोवपी जतयात्र. ह्या जतयात्राांत धमाशच्या नाांवान फूट घाल्यार ताचो जकतें पररणाम जावां येता आनी समाजीक
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एकचारान भोंवल्यार समाज कसो उदरगतीक पावांू येता तें सचत यलाां. र्रोन हाांणी आपल्या जतयात्राांनी कतटतांबीक
आनी समाजीक जवर्याां भायर राजकी, आनी हेर जवर्य हाताळ्ळ्यात.
‘फे ल्सी’ ही एक कोंकणींतली नामनेची जतयाजत्रस्त. ताांणी ‘वीख वो थीक’ हो जतयात्र स्वता बरोवन,
जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो. एके बायलेच्यान घराबो घडोवां येता वा मोडूां येता हे सचत ोवपी हो जतयात्र
बायलेचीं दोन रुपाां दाखयता. एक वीख ओखां पी रूप जाल्यार दसत रें थीक कर्ें, बरें सचत ोवपी रूप. जतयात्र बरोवन
जदग्दर्ीत करून आखाती देर्ातां माचयेर हाडपी पयली जदग्दर्शक बायल जावपाचो मान फे ल्सी हाणां ी ह्या
जतयात्रा वरवीं जोडलो.
‘फे ल्सी’ हाांणी ‘वीख वो थीक’ (1994) आनी तफ
त ान (2002) हे जतयात्र बरोवन नवो प्रवाह घाल्लो.
‘वीख वो थीक’ हो जतयात्र गोंया भायर तर्ेंच आखाताांत आनी लांडनाांतयू माचयेर सादर जाल्लो. तोच नेट
फे ल्सीच्या दसत ऱ्या जतयात्राांत जदसलो ना. आनी ताचे उपराांत ताांणी आनीक जतयात्र बरयलेच नात. “जतयात्र
बरयलोच म्हण जायना पणू तो माचयेर हाडटना नामनेच्या कलाकाराांक साांबाळपाची गरज आसता. नामनेच्या
जतयात्र कलाकाराांक साांबाळप ही एक कसरत. जतयात्र बरोवनयू कलाकाराांनी फावो तो प्रजतसाद जदलो ना
जाल्यार जतयात्र यर्स्वी जावांक पावना”, अर्े उमाळे जतयात्रा बाबतींत भासाभास करतना फे ल्सी ररबेलोन
हाांणी उक्तायले.
‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ हे सांस्थेन 2010-11 वसाश पयलो भरत ग्याांचो जतयात्र महोत्सव घडोवन
हाडलो. ह्या महोत्सवाांत भरत ग्याांचें जजवीत जचतारपी जतयात्र माचयेर आयले. मगां ल नाडकणी हाांच्या ‘जटचर
म्हाका पालोव दी’ ह्या जतयात्राक ‘पयले भरत ग्याच
ां े जतयात्र सतीतां ’ पयलें इनाम फावो जालें. हो जतयात्र 2011
वसाश पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायला. जहदां ू समाजां ातां ले बायलेन स्वतत्रां पणान बरोवन माचयेर हाडून पस्त तक
रुपान छाजपल्लो हो पयलोच जतयात्र. जहदां ू समाजा मेरेनयू जतयात्र पावला हाची ही आनीक एक गवाय. बरो
मनीस आनी बरो समाज घडोवक
ां बऱ्या जर्क्षणाची गरज आसा. भरत ग्याक
ां बरें जर्क्षण जदतलो जाल्यार र्ाळेचे
चालक, पालक आनी जर्क्षक ह्या जतगाांयनी साांगातान वावरूांक जाय. अर्ें के ल्यार एक बरो मनीस घडटा
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आनी अर्ा बऱ्या मनर्ाांचो बरो समाज घडटा असो खर सांदेर् ह्या जतयात्राांत आयला. भरत ग्याच्या जजजवताचेर
उजवाड घालपी हो एक समाजीक जतयात्र.
‘जदर्ा कोण दाखयतलो ?’ हो पस्त तक रुपान छापनू उजवाडाजयल्लो आनीक एक जतयात्र. बरो समाज
घडोवक
ां आवयबापयू , भरत गीं, जाण्टीं आनी जर्क्षकाांनी साांगातान वावरूांक जाय हीच जर्कवण हो जतयात्र जदता.
आधनत ीक उतरावळीन जवजणल्ले आनी आजवशल्ल्या काळावयल्या भरत ग्याच
ां े प्रस्न माडां पी हे दोनयू जतयात्र.
र्ाळें त भरत गीं जर्कतात ताच
ां ेर चड चेपण घालांू नाकात अर्ें सचत ोवपी र्रोन हाांचो ‘परत ो कोरात’ हो
जतयात्र 2003 वसाश माचयेर आयलो. भरत गीं हीं आवयबापायची जगरे स्तकाय. पणू त्याच भरत ग्याांचेर जेन्ना
आवयबापयू जर्क्षणाच्या नाांवान चेपण घालतात तेन्ना ताचे पररणाम जकतें जावां येतात तें ‘परत ो करात’ जतयात्राांत
दाखयलाां. आपलें भरत गें वगाांत पयलें येवक
ू जाय अर्ें पालक जचांतता तेन्ना
ां जाय, तें सगल्याां परस फतडें आसांक
भरत ग्याचेर ते चेपण हाडटात. ताचो पररणाम ताांच्या अभ्यासाचेर, ताांचे कतडीचेर, ताांचे मानसीकतायेचेर जाता. हें
भरत ग्याांचेर घाल्लें चेपण ‘परत ो कोरात’ म्हणनू र्रोन सरळ-सरळ ह्या जतयात्राांत साांगता. सगळीं भरत गीं एकसारकीं
आसनात देखनू भरत ग्याांचेर चेपण हाडूां नाकात असो सांदर्
े हो जतयात्र जदता.
जवल्मा पार्ेको हाणें ‘आता बोरें जचांतात’(2013) हो ‘ऑल लेडीज र्ो’ माचयेर हाडून जतयात्र
इजतहासाांत क्राांती के ली. 6 सप्टेंबर 2013 ह्या जदसा हो जतयात्र ताांणी वालांजकणी, तामीळनाडू हे सवत ातेर पयलोच
माचयेर हाडलो. हाचे पयलीं काांय जतयाजत्रस्ताांनी ‘ऑल लेडीज र्ो’ के ल्ले पणू तातांतू चडर्े फावटीं भजत मकाच
करपी बायलो आजर्ल्ल्यो. जवल्मा पार्ेको हाांच्या ‘आताां बोरें जचांतात’ ह्या जतयात्राांत फकत कलाकारूच न्हय
पणू सगां ीत वाजोवपी, उजवाडा येवजण करपी, माचये माडां ावळ करपी आनी खद्दत बरोवपी, जदग्दर्शपी आनी
जतयात्र माचयेर हाडपी सगल्यो बायलोच आजर्ल्ल्यो. जतयात्र इजतहासातां , ह्या जतयात्रान खार्ेली सवत ात जनमाशण
के ल्या, हाततांू दबत ाव ना. चलयेक समाजातां चल्या समान म्हत्व जदयात असो सदां र्
े जदवपी हो जतयात्र बायलेच्या
जवर्याचेर आटाजपल्लो. अर्े तरे न बायलेन बायलेचेर आदारीत आनी बायल कलाकाराच्ां याच आदारान
माचयेर सादर के ल्लो हो एक आगळो-वेगळो जतयात्र.
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जवल्मा पार्ेको हाांणी आजनकूय जतयात्र बरयल्यात. ‘बायलेक लागोन’ हो ताांचो पयलोच जतयात्र. ह्या
जतयात्राांत बायलेचें आयकून घोव आपल्या आवयबापायक घराांतलीं भायर घालता तें दाखयलाां. एके
बायलेच्यान घरसांवसार कसो पाड करूां येता तें सचत यलाां. ‘चक
त लेल्याक भोगजर्चो’ ह्या जतयात्राांत घोव
चक
त ल्यार बायलेन भोगसणें जदवक
ां जाय आनी आपल्या घराब्याचो मान रे स्पेद साांबाळांूक जाय म्हणनू साांगलाां.
दडत वाचां े आर्ेक लागनू मनीस कसो इबाडटा हे ताणां ी ‘आर्ेक लागोन’ ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां बरे जर्कल्यार
मनीस हहड जावक
ां मदत जाता. जाल्यार जर्क्षणाचेर दल
त शक्ष के ल्यार मनीस कसो पाड जावां येता, वेसनाधीन
जावां येता तें ‘र्ेवोट इस्कोलाचो’ ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां ‘आमी भाव चक
त तात’ हो ताच
ां ो 2014 वसाश बरोवन
माचयेर हाजडल्लो जतयात्र. ह्या जतयात्रातां भाव आपली भयण घर सवां सार कसो चलयता, दडत ू खयां च्यान हाडटा,
ताांचे जकतें करता हाचेर लक्ष दवरून भावपणाचो कायदो करूांक जाय हें दाखयलाां. जवल्मा पार्ेको हाांणी
आपल्या जतयात्राांतल्या बायलेच्या बऱ्या आनी वायट गणत ाांचे जचत्रण करून समाज जागृताय करपाचो यत्न
के ला. बायलाांनी बरजयल्ल्या स्वतांत्र जतयात्रा भायर काांय बायल बरोवप्याांनी स्वतांत्रपणान न्हय पणू दादल्याांच्या
साांगातान कोंकणी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. ताांचे मदें बाब पीटर-ऑफे लीया, अनील-फाजतमा,
जवल्मीक्स-र्रोन, जपटर-रोर्न, अनील-ओल्गा, एल्वीस-कामीन ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांचो आसपाव जाता.
जतयात्र जर उदरगतीक पावतलो जाल्यार समाजाची आनी सरकाराची मदत गरजेची.
कोंकणी जतयात्र माचयेर हजाराांनी बायलाांनी प्रवेर् के लो. पन्नार्ेक जतयात्र बरयले. पणू भोव थोडे
छापनू उजवाडायले. जतयात्राच्या इजतहासाांत जेन्ना हजाराांनी जतयात्र माचयेर येवन भोव थोडेच छाजपल्ले मेळटात
तेन्ना बायलाचां े जतयात्र छापनू मेळपाची जकतली म्हणनू आस्त धरूां येत? छापनू उजवाडायल्यात तेवयू बोटार
मेजी सारके .‘जटचर म्हाका पालोव दी’ हो मगां ल नाडकणी हाच
ां ो जतयात्र आनी ‘जदर्ा कोण दाखोयतोलो’ हो
कामीन जॉसेफ वाज हाचां ो जतयात्र 2011 वसाश ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ हे सस्ां थेन छापनू उजवाडायल्यात.
फाजतमा जडसोजा हाचां ो ‘देणें आवोयचें’ हो जतयात्र 2012 वसाश गोंय सरकाराच्या ‘कला आनी सस्ां कृ ती
खात्याचे’ येवजणे खाला स्वता बरोवप्यान छापनू उजवाडायला.
र्रोन माझारे लो हाांणी सगल्याांत चड म्हणल्यार 11(इकरा) जतयात्र बरयल्यात. ‘जवस्वास घातकी’
(1919), ‘चेडूां’ (1991), ‘चेडो’ (1992), ‘मोगाची काणी’ (1992 ), ‘इल्लीर्ी चक
ू ’ (1995), ‘कोसले
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गोंयकार आमी ?’ (2002), ‘परत ो कोरात’ (2003),‘जदलेल्या मापान’ (2004), ‘आमी सोगले एक’ (2004),
‘सोन वो सोपोन’ (2005), ‘तांू जकतें कोरतोलो आसलो’ (2006) हे जतयात्र बरयल्यात. ताचे फाटोफाट जवल्मा
पार्ेको हाांणी स जतयात्र बरयल्यात. ‘बायलेक लागोन’ (1975), ‘चक
त लेल्याांक भोगजर्चो’ (1976), ‘आर्ेक
लागोन’ (1977), ‘र्ेवोट इस्कोलाचो’ (1978), ‘आताां बोरें जचांतात’ (2013), ‘आमी भाव चक
त तात’
(2014) हें ताणां ी बरजयल्ले जतयात्र. र्रोन आनीक जवल्मा हाांचे कडेन के ल्ले भासाभार्ेंत ताांणी आनीक जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडपाचो सक
ां े त दाखयला. ताच
ां े कडल्यान आजनकूय जतयात्राच
ां ी अपेक्षा करूां येता.
आजवशल्ल्या काळातां लें तरणाटें बरोवपी कामीन वाज हाणें ‘काटां ् याच
ां ो तरत ो’ (2010), ‘जदर्ा कोण
दाखयतलो’ (2011), ‘पातकाक भोगसोणें ना’ (2011), ‘ओजस्मताय’ (2012) हे चार जतयात्र बरोवन जतयात्र
मळार नेटान सरत वात के ल्या. जेनी दे जमशनी हाणें ‘आताां म्हाका कोण आसा ?’ (2013) आनी ‘म्हाका तजत ी
गोरोज ना’ (2014) हे दोन जतयात्र जाल्यार कॉमेजडयन जवत ाना हाणें ‘नोवो दीस उदेताना’(2014) आनी
‘सोंसता ताका देव पोसता’ (2014) हे जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. जतयात्राच्या भजवश्याांत बायलो
जतयात्राक नेटान खाांद मारपाक तयार आसात म्हणपाचें सचत ीत जाता.
र्ाजलनी म्हादोळकार जहणें ‘सोंवसाराचो गाडो’ हो जतयात्र बरयलो. ज्या काळार चडश्यो बायलो
जतयात्र माचयेर येवक
ां अनमनताल्यो, त्या काळार सावन नामनेच्या जतयाजत्रस्ताांच्या जतयात्राांनी ती भजत मका करीत
आयल्या. नवे जपळगेक आनी भोव करून जहदां ू समाजाक ती एक बरी देख. ‘कामत द असोळणा’ उपराांत
जतयात्राांत मोलादीक योगदान जदवन जतणें जहदां ू समाजाचें नाांव जतयात्र मळार परजळायलें. आयज जकतलेर्चे
जहदां ू कलाकार मख
त ेल भजत मका करतना जदश्टी पडटात. मगां ल नाडकणी हे जहदां ू बायलेन ‘जटचर म्हाका पालोव
दी’ (2011) हो जतयात्र बरोवन जतयात्र अकादमीन घडोवन हाजडल्ले पयले भरत ग्याच
ां े जतयात्र सतीतां पयलें इनाम
जोडून एक म्हत्वाचें कायश के लें. गोंयच्या समाजाचें प्राजतजनधीक रूप ह्या बरोवप्या रुपान जतयात्र मळार जदश्टी
पडटा. ताच्ां याच पावलार पावल दवरून मगां ला नाडकणी हाांणी ‘जटचर म्हाका पालोव दी’ (2011) हो जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडलो. जतयात्र अकादमीन घडोवन हाजडल्ल्या पयल्या भरत ग्याांच्या जतयात्र सतीतां जतणें पयलें
इनाम जोडून नवो आदशर् ताांणी घालनू जदलो.
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गोंय सरकाराचें कला आनी सांस्कृ ती खातें 1979 - 80 वसाश सावन ‘गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार’
दीत आयलाां. नाटक, जतयात्र ह्या मळावयल्या कलाकाराांकूय हो परत स्कार जदतात. जतयात्र मळार हजाराांनी
जतयाजत्रस्ताांनी वावर के ला. पणू आयज मेरेन गोंय सरकाराचे परत स्कार फावो जाल्ल्या 327 परत स्काराां मदें फकत
31 जतयाजत्रस्ताांक जतयात्रा खातीर ‘गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार’ फावो जाल्लो आसा. तातांतू ले तातांतू
अजापाची गजाल म्हणल्यार फकत 7 बायलाक
ां जतयात्रा खातीर हो परत स्कार फावो जाल्लो आसा. जेन्ना मराठी
बगां ाली सारक्या रांगमाचयाचां ेर बायलानां ी पावल दवरूांक नासलें तेन्ना कोंकणी जतयात्र मळार रे जजना फे नाांडीस
हे बायलेन प्रवेर् करून क्राांती के ली. जतचे उपरातां 1904 वसाश जकतल्याश्याच बायलानां ी कोंकणी जतयात्र माची
सोबयली. मदलो कायां काळ सोडलो जाल्यार लागीं लागीं र्बां र वसाां जतयात्र माचयेर बायल वावरत तना जदश्टी
पडटात. तरीय फावो जततल्या बायलाांक राज्य परत स्कार अजनू मेरेन फावो जावक
ां ना. हाचेवयल्यान ताांच्या
माचयेवल्या वावराक सरकारान फावो तसो न्याय जदला कसो जदसना. जतयात्र माचये वयल्या एके बायलेक
पयलो राज्य परत स्कार घेवक
ां 2008-09 वसाश मेरेन वाट पळोवची पडली ही खतां ीची गजाल. 2015 मेरेन फकत
सात बायल जतयाजत्रस्ताांक जतयात्रा खातीर हो परत स्कार फावो जालो. कोंकणी जतयात्र मळार फाटलीं जकतलींर्ींच
वसाां र्ेंकड्याांनी बायलाांनी योगदान जदलाां. काांय जतयाजत्रस्त बायलो जहदां ी जफल्माांनी लेगीत पावल्यात पणू
सरकारान बायल जतयाजत्रस्ताांची दखल घेतल्या हहय? माररया कोंसेसाांव डायस (जसी डायस) हाांकाां बायल
जतयाजत्रस्ताां मदें पयलो ‘गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार’ फावो जालो. जसी डायस (2006-07), सजबना परे रा
(2007-08), मारीया प्लाजतदा आफोंसो इ डायस (2008-09), ऑफे जलया कािाल (2010-11), जोसजफना
डायस (2013-14), आतां ोनेत मेंडीस (2013-14) आनी रीता रोज (2014-15) ह्या मेजक्याच बायल
जतयाजत्रस्ताक
ां जतयात्रा खातीर गोंय सरकाराचो राज्य सस्ां कृ तीक परत स्कार फावो जाला.25 राज्य पावां ड्यार जर
अर्ी गत जाल्यार राष्ट्रीय पावां ड्यार बायल जतयाजत्रस्ताक
ां फावो तो मान मेळपाक खबू कठीण. फाटल्या 123
वसाांच्या इजतहासातां फकत एका जतयाजत्रस्ताक सगां ीत नाटक अकादमी परत स्कार फावो जाला. बायल
जतयाजत्रस्ताक हो परत स्कार मेळपाक आनीक जकतलीं वसाां वाट पळोवची पडटली हें काळूच साांगतलो!
जतयात्र 1892 वसाश मबांत य माचयेर आयलो तरीय गोंयाक सटत का मेळसर बायलेन जतयात्र बरयलो ना.
बायलेन माचयेर भजत मका के ल्यार, काांताराां गायल्यार समाज ताांचे कडेन वेगळे नदरे न पळयतालो. समाजाची
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बायल जतयाजत्रस्ताां कडेन पळोवपाची वृत्ती आनी बायलाांक फावो तर्ें मेळांूक नाजर्ल्लें जर्क्षण ह्या मख
े
त ल
कारणाांक लागनू बायलो जतयात्र बरोवपाक फतडाकार घेनासल्यो. दादल्याांचोय फावो तसो तेंको ताांकाां
मेळनासलो. ह्याय कारणाक लागनू बायलाां जतयात्र बरोवक
ां फतडें येनासल्यो.
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जतयात्र माचयेर जायत्यो बायलो आयल्यो. ताांततत ल्या मेजक्याांनीच
जतयात्र बरयले. हे जतयात्र बरोवन माचयेर हाडूांक ताक
ां ा दादल्याांचो सागां ात जाय पडलो. ज्या बायलानां ी जतयात्र
बरयले त्या बायलाां मदल्या चडश्या घराब्यातां लो कोण ना कोण तरी दादलो जतयात्रा कडेन सांबदां ीत आजर्ल्लो.
ही गजाल बायल जतयात्र बरोवप्याचां ेर अभ्यास के ल्ल्यान कळटा. बायलानां ी जतयात्र बरयल्यात तरीय दादल्याच
ां े
मजतीन ताणां ी ते माचयेर हाडल्यात हें कळपाक हाांगा वाव आसा. परू
त र्प्रधान समाजातां बायलो सहजपणान
जतयात्र बरोवक
ां पावक
ांू नात. जाांणी जतयात्र बरयल्यात ताांचीय समाजान वा सरकारान फावो ती दखल घेवक
ां ना.
पणू हें फतडाराक हें जचत्र बदलपाची गरज आसा.

िकटो -1
बायलांनी बरतयल्ल्या कोंकणी तियात्रांची वळे री
क्रम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

तियात्राचें नांव
जवस्वासघात
म्होजी भरत गीं
मोटें आजां ल
े ीन
कतडवालो
गपत ीत मोस्ती कोरणार
कोण कोणाचो?
पोयल्यो चार वस्तू
बायलेक लागोन
चक
त लेल्याक
ां भोगसचत ें
आर्ेक लोगोन
र्ेवोट इस्कोलाचो
माांय कोणाक जाांय?

तियात्र बरोवपी बायल कलाकार
जेसी जडसोजा
ऑफे जलया कािाल
जसजसजलया मार्ादो
जसजसजलया मार्ादो
जेसी जडसोजा
जसजसजलया मार्ादो
सक
त ोरीन जफजादो
जवल्मा पार्ेको
जवल्मा पार्ेको
जवल्मा पार्ेको
जवल्मा पार्ेको
बटी फन्स
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वसा
1961
1961
1961
1961
1962
1964
1973
1975
1976
1977
1978
1978

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

आक
ां वार भावाक लागोन
मदर तेरेजा
बोरीं वोराां
जवस्वास घातकी महापातकी
चेडूां
चेडो
मोगाची काणी
सोवसां ाराचो गाडो
वीख वो थीक
इजल्लर्ी चक
ू
देणें आवोयचें
कोंसले गोंयकार आमी?
तफ
त ान
परत ो कोरात
जदलेल्या मापान
आमी सोगळे एक
सोत वो सोपोन
तांू जकतें कोरतोलो आसलो?
काांट्याचो तरत ो
जदर्ा कोण दाखयतलो?
पातकाक भोगसोणे ना
जटचर म्हाका पालोव दी
घोराबो साबां ाळांूक बायलाच
ां ो एकवोट
ओजस्मताय
आतां ा बोरें जचतां ात
आतां ा म्हाका कोण आसा?
आमी भाव चक
त तात
म्हाका तजत ी गोरोज ना
नोवो जदस उदेताना
144

डायना फे नाांडीस
जक्रस्टीना वाज
जक्रस्टीना वाज
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्ाजलनी मादोळकार
फे ल्सी ररबेलो
र्रोन माझारे लो
फातीमा जडसोजा
र्रोन माझारे लो
फे ल्सी ररबेलो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
र्रोन माझारे लो
कामीन वाज
कामीन वाज
कामीन वाज
मगां ल नाडकणी
जक्रस्टीना वाज
कामीन वाज
जवल्मा पार्ेको
जेनी दे जमशनी
जवल्मा पार्ेक
जेनी दे जमशनी
कॉमडीयन जवत ाना

1978
1983
1986
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1998
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2014

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

सोंसता ताका देव पोस्ता
आर्ेची दोर्ा
बायलाांची सोबाय
कोण न्हुयां कोणाचो
रीण
अपघात
तांू सायबा कोण?
खयांत चें म्होजे घोर?
गोरीबाचां ो आसरो
लोजेचें मोरोण

कॉमडीयन जवत ाना
जफलोमेना िाज
ऑजफलेया कािाल
ऑफे जलया क्रािाल
जसजसजलया मार्ादो
आतां ोनेत मेंडीस
आतां ोनेत मेंडीस
आतां ोनेत मेंडीस
कोसेंसावां आतां ाव इ. कादोज
कोसेंसाांव आतां ाव इ. कादोज

2015
-

3.2.4. वेंचीक बायलां तियातत्रस्ि
कोंकणी जतयात्र माचयेर बायला जतयाजत्रस्ताांनी म्हत्वाचें योगदान जदल्लें आसा. प्रस्ततू सोदवावराांत
ताांततत ल्या वेंचीक बायलाांच्या जतयात्र माचये वयल्या वेचीक जतयाजत्रस्ताांचो जनयाळ घेवप गरजेचें थारता.
3.2.4.1. शातलनी म्हादोळकार (1939-2013)
र्ाजलनी म्हादोळकार हाांचो जल्म 15 ऑगस्ट 1939 ह्या जदसा म्हाड्डोळा जालो. मराठी आनी
गजत राती रांगमाचयाांचेर वावर के ले उपराांत कोंकणी जतयात्राांनी आनी कोंकणी जफल्माांनी वावर करून र्ाजलनी
म्हादोळकार जहणें कोंकणी जतयात्र मळार आपलें खार्ेलें स्थान जनमाशण के लाां. “I have acted in Marathi,
Gujarati and Hindi dramas, however only when I act in tiatrs I feel at home. It is a
different sensation because tiatr is in our own mother tongue and we can express
ourselves better. Also, in tiatr I find myself amidst my own people. Tiatr is a unique
form of performing art, not found anywhere else in our country.”26 अर्ा उतरानां ी ती आपलें
जतयात्रा कडलें नातें स्पश्ट करता. आपले मायभार्ेंत आपल्या लोकाां मख
त ार आपली कला सादर करपातां ती
धन्यताय मानताली. कोंकणी भार्ेचें जतका हहडपण आजर्ल्लें.
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अाँथनी फ्कलीन हाांच्या ‘भाव’ ह्या जतयात्राांत नाजयके ची मख
त ेल भजत मका करून ताांणी जतयात्र माचयेर
प्रवेर् के लो. ह्या जतयात्राांत अाँथनी मेंडीस , सौज फे राांव, सी आल्वारीस हे सारके नामनेचे जतयाजत्रस्त आजर्ल्ले.
ताांणी ह्या जतयात्राांत आपली भजत मका प्रभावीपणान करून जतयात्र जजणेक नेटान सरत वात के ली. हे फाटभयांत ेर जतका
सी आल्वारीस हाांच्या ‘वोजें’ ह्या जतयात्राांत भजत मका मेळ्ळी. जतवयू ताांणी यसस्वी के ली. उपराांत फाटींफतडें
पळयनासतना ताांणी कोंकणी पाल्काची सेवा नेटान के ली. मराठी आनी गजत राती रांगमाचयेवयलो अणभव
जतयात्राचे उदरगतीखातीर वापरलो. सी आल्वारीस हाच्ां या ‘जरत ामेंत’, ‘कोंवचेचें काक
ां ोण’, ‘आवोयचो
जर्राप’, ‘म्होजी हहोनी’, ‘आर्ा’, ‘डॉ. सायमन’ ह्या आनी हेर जतयात्रानां ी ताणां ी भजत मका के ल्यो.
‘सायजबणीच्यो सात दख
त ी’ ह्या जे पी सोजालीन हाच्ां या जतयात्रातां र्ालीनीन, सायजबणमाांयची याद
उरपा सारकी भजत मका के ल्ली. ही भजत मका इतली उत्तम जाल्ली की जतयात्र सोंपतकच जायतो लोक हे
सायबीणमाांयची भजत मका करपी र्ाजलनीक मेळांूक माचये फाटल्यान येताले. साडयेचो उमाांव घेताले. जॉन
क्लारो हाांणी ताांचे हे भजत मके बाबतीत बरयलाां, “I remember when the show was over and when
she was on her way home, devoted people touched her saree and kissed her.”27 हे भजत मके चो
लोकाांचेर इतलो प्रभाव जाल्लो. “Being a Hindu, Shalini wonderfully enacted the role of
Mother Mary in ‘Sat Dukhi’ better than any other Catholic actress.”28 अर्ें जॉन क्लारो हाणें
बरोवन जतचे सैमीक भजत मके ची तोखणाय के ल्या. जे पी सोजालीन हाांच्या ‘पोयल्या चेड्याचो बाल्तीम’, ‘सात
दख
त ी’, ‘सावकाराची धवू ’, ‘देवबापाची धवू ’, ‘पाांच जमस्तेर ओकाशचे’, ‘जतकळें चेंडू’, ‘र्ेवोट ताचे वोंपणेचो’,
‘जनमण्यो र्ेवोटाच्यो चार वोस्त’ू , ‘जेजू आनी जदत ास’, ‘साां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’ ह्या जतयात्रानां ी जाल्यार रॉबीन
वाज हाच्ां या ‘र्ातां ीचें लगीन’, ‘पतू कोणाचो’, ‘दादा’ आनी ‘फातीमा सायबीण’ ह्या जतयात्रानां ी ताणां ी भजत मका
के ल्यो. एम बॉयर हाांच्या ‘एकूच रोस्तो’, ‘बेसावां ’ आल्फ्े ड रोज हाच्ां या ‘हेंच तें काराण’, अाँथनी मेंडीस हाांच्या
‘जतकळी सनू ’, अाँथनी जडसा हाच्ां या ‘आया’, जॉन क्लारो हाच्ां या ‘जनजमशलेली सनू ’, मास्टर वाज हाच्ां या
‘म्हालगोडो पतू फतलगोडो’ ह्या आनी हेर जतयात्राांनी भजत मका करून जतणें कोंकणी जतयात्र माचयेर भरीव योगदान
जदलाां.
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‘सोंवसाराचो गाडो’ हो जतयात्र जतणें 1993 ह्या वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. जतणें कोंकणी जफल्माांतयू
म्हत्वाचो वावर के ला. ‘जनमोण’ ह्या जफल्माांतल्या ‘धोल म्होज्या बाय’ ह्या जगता खातीर ती आनीक प्रजसद्दीक
पावली. कला अकादमीन जतचो भोवमान के ला. ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ हे सांस्थेचो पयलो Life
Time Achievement Award जस्वकारपी ती पयली जतयाजत्रस्त जावन आसा. 73 वसाांचे जपरायेर 2013
वसाश जतका मरण आयलें.
3.2.4.2. तसतसतलया माशादो (1932 - 1971)
जसजसजलया मार्ादो हाचां ो जल्म 28 नोहहेंबर 1932 ह्या जदसा जालो. ताणां ी नामनेच्या जतयाजत्रस्ताां
वाांगडा जतयात्राांनी भजत मका करून, काताराां गावन आनी जतयात्र बरोवन जतयात्र माचयेक योगदान जदलाां.
जसजसजलयाक भरत गेपणा सावन माचयेची ओड आजर्ल्ली पणू घरच्याांच्या बांधनाांक लागनू ती आडखळटाली
पांदरा वसाशचे जपरायेर जतणें कायाशवळींत भाग घेजतल्लो. 1956 वसाश जतणें लाँबटश मास्कारे न्हास हाच्या ‘The
Redoubtable Dona Asscincene’ ह्या इग्ां लीर् ‘ड्रामाांत’ भजत मका के ल्ली. गोंय सटत के च्या समत ार तीन वसाां
पयली मक्स परे रा हाांणी बरजयल्लो ‘मेवणी’ हो जतयात्र थोमस फे नाांडीस हाणें माचयेर हाडलो. ह्या जतयात्राांत
जसजसजलयान भजत मका के ली. ह्या जतयात्राांत अाँथनी जडसा हाका इनाम मेजळल्लो.तो ताणें जसजसजलयाक भेटयलो
आनी जतयात्र माचयेर जतका परजळीत फतडार आवां डेलो. उपराांत अाँथनी जडसा हाणेंच आपल्या ‘आया’ ह्या
जतयात्राांत जतका मख
त ेल भजत मका जतका जदवन वेवसायीक माचयेर हाडली. वालेंत मास्कारे न्हास , एम बॉयर,
रॉबीन वाज, प्रेम कतमार, अाँथनी जडसा, जासींत वाज, जॉन गोम्स (कोकोय) ह्या आनी हेर नामनेच्या
जतयाजत्रस्ताच्ां या जतयात्रानां ी ताणां ी भजत मका के ल्यो. ‘आताां कोण घातकी’ (एम बॉयर),‘तारवोटी पाय’
(रुमाल्द),‘आजेंत मोंतेर’ (रॉबीन वाज) ह्या आनी हेर जतयात्राांनी ताणां ी भजत मका के ल्यो.
‘मोटें आजां ेलीन’, ‘कोण कोणाचो ?’ आनी ‘रीण’ हे सारके जतयात्र बरोवन ताणां ी माचयेर हाडल्यात.
‘सख
त ाचें सोपोन’ आनी ‘म्होजी घोरकान्न’ ह्या कोंकणी जफल्मानां ी जतणें वावर के ला. ती बरी गायक आजर्ल्ली.
जिमी जिमी मोगा, काळीि रावता तक
ु ा
तंचू म्होज्या फु ाराचो रािा
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हो माांडो जतणें आकार्वाणी कें द्रावयल्यान गाजयल्लो.जतका भरत गे जपरायेरूच मरण आयलें.
3.2.4.3. तफलोमेना ब्राज (1933- 2004)
जफलोमेना िाज हाांचो जल्म 24 सप्टेंबर 1933 जदसा जालो. तीन दर्काां वयर कोंकणी माचयेर वावर
करून ताांणी कोंकणी जतयात्र माचयेक योगदान जदलाां.
‘जोतकार्ी दोजी’ ह्या आल्फ्े ड रोज हाच्ां या जतयात्रातां 1963 वसाश ताणां ी जतयात्र माचयेर प्रवेर् के लो.
ताचे उपरातां सायब रोचा, जे पी सोजालीन, कीड बॉक्सर, प्रेम कतमार, जासींत वाज, आल्फ्े ड रोज, सी
आल्वारीस, नल्सन आल्फोंसो, कामत दे आसोळणा, डॉड दे वेनाश ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताक
ां ताणां ी भजत मका
के ल्यो. भजत मका करपाभायर ती जतयात्रातां गायताली. क्लावन, दयत ेट, जत्रवो, चवके ताणां ी जतयात्रानां ी गायल्यात.
ताांची काांताराां कोंकणी कसेटींचेर आयकांू क मेळटात.
‘आर्ेची दोर्ा’ हो जतयात्र ताांणी जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो. 17 मे 2004 ह्या जदसा ताांकाां मरण
आयलें.
फाटल्या काांय वसाांनी आतां ोनेत दे कालागटांत आनी ऑफे जलया कािाल ह्या नामेनेच्या जतयाजत्रस्ताांक
मरण आयलाां. ताांणी कोंकणी जतयात्र मळार भोव म्हत्वाचो वावर के ल्लो आसा.

3.3 कोंकणी तियात्रांि संस्थांचें योगदान
कोंकणी जतयात्राचे जडणघडणेंत वेगवेगळ्या सस्ां थानां ी योगदान जदला.ां सरकारी तर्ेंच जबगर सरकारी
सस्ां थानां ी जतयात्राचे उदरगतींत हातभार लायला. जतयात्रानां ी समाजाचें जचत्रण करूांक आनी ताततांू ल्यान
समाजाची उदरगत सादक
ांू ह्या सांस्थाांनी म्हत्वाचें आपलें कायश के लाां.
3.3.1. कला अकादमी
कोंकणी जतयात्राचो दजो उांचेल्या पाांवड्यार दवरूांक कला अकादमी हे सांस्थेन म्हत्वाचो वावर के ला.
दर वसाश अकादमी ‘जतयात्र सतश’ तर्ेंच ‘काांताराां सतश’ घडोवन हाडटा. पयली सतश जतणें 1974 वसाश घडोवन
हाडली. 8 मे 1974 ह्या जदसा ‘नोश्टी आर्ा’ हो जगल्बटश कारवाल्हो हाणें बरजयल्लो जतयात्र हो हे सतीतां लो
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पयलो जतयात्र गोमतां क कलाकार सांघ, म्हापर्ें हे सांस्थेन, म्हापर्ाां सादर के लो. ही सतश श्री र्ाांतादगत ाश नाट्यगृह,
म्हापर्ें, श्री. महालक्ष्मी नाट्यगृह, पणजी आनी गोमतां जवद्ा जनके तन, मडगाांव ह्या नाट्यगृहाांनी जाली. कला
अकादमीन घडोवन हाजडल्ले, हे पयले जतयात्र सतीतां वट्ट 14 पांगडाांनी वाांटो घेतलो. ‘नोश्टी आर्ा’ (जगल्बटश
कारवाल्हो), ‘आमां चे दीस सोंपले’ (साांतयागो त्रावासो), ‘कोण जदयीत?’ (टॉनी ज्यो डायस), ‘एकसरत ें ’ (बेनीद
जडजसल्वा), ‘हें तवत ें जकतें के लें?’ (कायतान पेरेरा), ‘जलपलेलो गटू ’ (सेबीस्तीयान जडसोजा), ‘इन्स्पेक्टर’
(तोमाजीन कादोज), ‘जेजू नाझारे ’ (फा. लईत स कतजतन्हो), ‘तक
त ाच लागोन’ (फा. प्लातां ोन फारीया), ‘कोरीत तो
भोगीत’ (अाँथनी जपरीस), ‘घोराचे वाटां े’ (लोरी), ‘कोण जक्रमीदोर’ (फा. ए बोनामीस), ‘घोराची चावी’ (सी.
आिेव), ‘जनतीक सापां ोडलो’ (डनी गोमीस) हे चवदा जतयात्र कला अकादमीचे पयले सतीतां सादर जाले. हे
सतीतां ले दोन जतयात्र म्हापर्ाां, पाांच पणजे आनी सात मडगाांवाां सादर जाले. हे सतीतां लें पयलें इनाम फा.
प्लाांतोन फारीया हाांणी बरयल्ल्या. ‘तक
त ाच लागोन’ ह्या जतयात्राक फावो जालें. ‘प्लेफार ड्रामाटीक
असोजसएर्न’, ‘कोलवा’ हाांणी हो जतयात्र सादर के ल्लो. हे सतीतां साांतीयागो त्रावासो हाांणी बरजयल्ल्या ‘आमचे
दीस सोंपले’ ह्या जतयात्राक दसत रें इनाम जाल्यार तोमाजीन कादोज हाांच्या ‘इन्स्पेक्टर’ ह्या जतयात्राक जतसरें इनाम
फावो जालें. 8 मे 1974 ते 24 मे 1974 ह्या काळाांत चजलल्ले हे सतीक तीन रुपया, दोन रुपया आनी एक
रुपया अर्ी जतके ट आजर्ल्ली.29 हे पयले जतयात्र सतीक 750 रुपया, 500 रुपया आनी 250 रुपया ही तीन
इनामाां आजर्ल्ली. ते भायर हेर इनामाां आजर्ल्ली.30
दर वसाश कला अकादमी जतयात्र सतश आयोजीत करता. 2014 वसाश जतयात्र सतीच्या नेमाांनी काांय बदल
जाले. 40वी जतयात्र सतश 24 सप्टेंबर 2014 ते 16 ऑक्टोबर 2014 ह्या काळा मदें कला अकादमीन आयोजीत
के ली. पणू हे 40वे सतीक 40वे ‘अ’ गट जतयात्र सतश अर्ें नावां जदलें कारण 21 ऑगस्ट 2014 ते 22 सप्टेंबर
2014 ह्या काळा मदें कला अकादमीन ‘ब’ गट जतयात्र सतश आयोजीत के ली. ही पयली ‘ब’ गट सतश थारता.
जतयात्र सतीतां वाटां ो घेवपी पगां ड वाडपाक लाजगल्ल्यान आनी जतयात्राचो दजो वाडोवपाच्या हेतनू कला
अकादमीन ‘अ’ गट आनी ‘ब’ गट अर्ा दोन जवभागानी जतयात्र सती सरू
त के ल्यो . 39वे कला अकादमीचे
जतयात्र सतीतां वट्ट 38 पांगडाांनी वाांटो घेजतल्लो. ते सतीतां ल्या पयल्या पांदरा पांगडाांक 40वे ‘अ’ गट सतीतां प्रवेर्
जदलो. त्या पांदराां मदल्या फकत 13 पांगडाांनीच हे सतीतां वाांटो घेतलो. हे सतीतां ‘ओमत्या कोळर्ार उदोक’ ह्या
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माथायस मास्कारे न्हस हाांच्या जतयात्राक पयलें इनाम फावो जालें जाल्यार फा. डॉयल डायस हाांच्या ‘देण’ें
जतयात्राक दसत रें इनाम मेळ्ळें . जतसरें इनाम मायकल ग्रासीयस हाांच्या ‘मोग मोगान जजये’ ह्या जतयात्राक फावो
जालें. पयले ‘ब’ गट जतयात्र सतीतां वट्ट 18 पांगडाांनी वाांटो घेजतल्लो. ‘ब’ गट सजतशकूय बरो प्रजतसाद मेळांूक
लागला.
कला अकादमीचे जतयात्र सती जवर्ीं जतयाजत्रस्त तोमाजीन कादोज म्हणटात, “I can confidently
say that some of the Tiatr mostly the award winning Tiatr of this festival are of a high
standard.”31कला अकादमी जतयात्र सतीक लागनू जतयात्राचो दजो मजत रत वाडला. इनामाचे रकमेंतयू वाड
जाल्या. 2014 वसाश सावन ‘अ’ गटाखातीर पयलें इनाम एक लाख रुपया, दसत रें पच्ां चात्तर हजार रुपया आनी
जतसरें पन्नास हजार रुपया जालाां, जाल्यार ‘ब’ गटाचे रकमेंतयू वाड जाल्या.
कला अकादमीचे जतयात्र सतीतां तोमाजीन कादोज हाणें क्राांती के ल्या. 1974 वसाशचे पयले जतयात्र
सतीतां ‘इन्स्पेक्टर’ जतयात्राक जतसरें इनाम जोडपी तोमाजीन कादोज हाणें 2015 वसाश जाल्ले 41वे जतयात्र सतीतां
‘जववा लांडन’ ह्या जतयात्राक जतसरें इनाम जोडलें. आताां मेरेन ताांणी हे सतीतां सादरीकरणा खातीर 18 जदग्दर्शना
खातीर 16 जाल्यार लेखना खातीर 12 इनामाां जोडल्याांत. मायकल ग्रासीयस हेवयू कला अकादमीचे जतयात्र
सतीतां इनामाां जोडपाचे वाटेर बरे च फतडें आसात. ताांणीय हे सतीतां जायतीं इनामाां जोडल्याांत.
कला अकादमी जतयात्र सतीच्या ‘रुप्या महोत्सवी वसाां’ (2000) जतयात्र माचये वयल्या 25
कलाकाराांचो हे सांस्थेन भोवमान करून जतयाजत्रस्ताांक मान जदलो. हो भोवमान के ल्ल्याां मदें तोमाजीन कादोज,
आग्नेल डायस, जसजर जडमेलो, जमगां ल
े ीन रे गो, कायतान परे रा, जदगबां र जसगां बाळ, आयरीन कादोज, िाझीन
सवत ारीस, एफ. एक्स. परे रा, ऍनी जडकॉस्ता, सदां ीप कळांगटत कार, मनोहर भोंसले, कमलाकातां च्यारी, सक
त ूर
फे नाांडीस, मारीया कादोज, अाँथनी कावाशल्हो, मायकल ग्रासीयस, र्ाम कळांगटत कार, आनीसेत लोरें स, जवतोरीन
आरावजो, आतां ोनेत फे नाांडीस, फ्ास्कीना गोजमर्, जवन्सी जमनेझीस, जेसीका गोजमर् आनी रुपेर् जोगळे हाच
ां ो
आसपाव आजर्ल्लो.32
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कला अकादमी दर वसाश 17 एप्रील हो ‘जतयात्र दीस’ म्हणनू दबाज्यान मनयता. वेंचीक जतयाजत्रस्ताांचो
भोवमानयू करता. 2015 वसाश मेरेन कला अकादमीन जतयाजत्रस्ताांचो भोवमान के ला.
17 एप्रील 1992 ह्या जदसा जतयात्राक र्बां र वसाां परत ाय जालीं. त्या जनमतान सरकारी पाांवड्यार
जतयात्राची र्बां री मनयली. मे 1992 ते एप्रील 1993 ह्या काळा मदें जायत्यो कायाशवळींचें आयोजन करून
कला अकादमीन जतयात्राची र्बां री मनयली. ‘जतयात्राचीं 100 वसाां’ ह्या माथाळ्या खाल आयोजीत के ल्ल्या
उक्तावण दबाज्याक तेन्नाचे राज्यपाल भानू प्रकार् जसगां हाजीर आजर्ल्ले. ह्या वेळार जतयात्राचो इजतहास
जफल्मी रुपान आनी प्रत्यक्ष रुपान माचयेर दाखयलो. जतयात्र माचये वयल्या 50 कलाकाराांचो भोवमान कला
अकादमीन ह्या वेळार घडोवन हाडलो. ताततांू सी आल्वारीस, एम बॉयर, प्रेमकतमार, आल्फ्े ड रोज, मास्टर
वाज, रॉबीन वाज, जवजल्मक्स, जप्रन्स जेकब, रॉझफन्सश, रे मी कतलासो, जॉन क्लारो, अनील कतमार, रुजारीओ
रॉड्रीगीस, र्ाजलनी म्हादोळकार , ऑफे जलया, आतां ोनेत, रीता रोज, सजबना, जसी, बटी नाझ, फाजतमा, ऍनी
क्वाद्रूर्, र्रोन माझारे लो हाांचो आनी हेराांचो आसपाव आजर्ल्लो.
1974 ते 2015 मेरेन पाांचश्यावां यर जतयात्र कला अकादमी जतयात्र सतीतां सादर जाल्यात. हे सतीतां
सगळ्याांत चड 38 जतयात्र 39वे जतयात्र सतीतां 2013 - 14 ह्या वसाश सादर जाले जाल्यार सगल्याांत उणे 5
जतयात्र चवदावे जतयात्र सतीतां 1987-88 ह्या वसाश सादर जाले. तोमाजीन कादोज, सजर जडमेलो, ए एम
आरावजो, मायकल ग्रासीयस, आल्फी दे जदवार, आग्नेल (बोरी), आजवतो आरावजो, माथायस मास्कारे न्हास,
जमनीन मारीओ आरावजो, मारीओ जमनेझीस, डनी दे रायबांदर ह्या आनी हेर काांय बरोवप्याांनी इनामाां जजखनू हे
सतीच्या इजतहासातां म्हत्वाचो जागो सगत रू करून दवरला. हे सतीतां ल्यान स्फूतश घेवन कायां जतयाजत्रस्त वेवसायीक
माचयेर पावल्यात आनी सातत्यान जतयात्राचे प्रयोग करीत आसात. हे सतीक लागनू र्ेंकड्यानां ी कलाकार
माचयेर येवन आपली कला दाखोवक
ां पावल्यात.
पयले कला अकादमी जतयात्र सतीतां पयलें इनाम साडेसातर्ें रुपया, दसत रें पाचां र्ें रुपया जाल्यार
जतसरें अडेजर्ें रुपया आजर्ल्ले. चाजळसावे जतयात्र सतीतां इनामाांचे रकमेंत भरीव वाड जावन पयलें इनाम एक
लाख रुपया, दसत रें पांच्यात्तर हजार रुपया जाल्यार जतसरें पन्नास हजार रुपया जालाां. नहया कलाकाराांक माचयेर
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येवक
ां आनी नवे कलाकार घडोवक
ां ही इनामाां एक आदार जावां येतात. कला अकादमी जतयात्र सतीक लागनू
समाजाचेर जायतो पररणाम जाला हातांतू दबत ाव ना.
कला अकादमी जतयात्र सतीतां कतटतांबीक आनी समाजीक जवर्य प्रामख्त यान येतना जदसतात. पयशटन,
एड्स, जवद्ाथी चळवळ, स्थलाांतरण, धांद,े वेवसाय, अजस्मताय, चालीररती ह्या गोंयच्या समाजा कडेन सांबांदींत
जायत्या जवर्याचां ेर आदारीत जतयात्र हे सतीतां सादर जाल्यात. गोंयच्या समाजाचें जचत्रण करूांक हे जतयात्र
यर्स्वी जाल्यात देखनू कला अकादमी जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाच
ां ें एक खार्ेलें अर्ें नातें जदसता.
3.3.2. गोवा कोंकणी अकादमी
कोंकणी भार्ेचो सवाशगानां जवकास जावचे खातीर गोंय सरकारान 1984 वसाश ‘गोवा कोंकणी
अकादमी’ हे सांस्थेची स्थापना के ली. 4 माचश 1986 ह्या जदसा अजधकृ त ररतीन ती कायशरत जाली. परुत षोत्तम
काकोडकार हे 16-12-1984 ते 1-10-1986 मेरेन गोवा कोंकणी अकादमीचे पयले अध्यक्ष कर्े वावरत ले.
ताचे उपराांत अड. उदय भेंिे, पांडत लीक नायक, एन. जर्वदास, जदलीप बोरकार जाल्यात आनी सध्याक माधव
बोरकार हे गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष कर्ें वावरत तात.
गोंय सरकाराचे गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्राच्या जवकासापासत वावर के ल्लो आसा. 1992
वसाश हे सांस्थेन जतयात्राची र्बां री मनयली. गोमतां जवद्ा जनके तनाांत, मडगाांवाां खार्ेलो दबाजो घडोवन हाडून
16 जतयाजत्रस्ताांचो भोवमानयू ह्या वेळार के लो. हेच र्बां री जनमतान गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्राचो र्बां र
वसाांचो इजतहास पस्त तक रुपान छापनू उजवाडावपाचो जनधाशर के लो आनी 1993 वसाश प्रकार् थळी हाणें
‘जतयात्राचो इजतहास जतयात्राची र्बां री’ हें पस्त तक छापनू उजवाडायलें. हाचे पयलीं असो कोणेंच प्रयोग के ल्लो
जदश्टी पडना देखनू प्रकार् थळी हाचां ी ही लेखनकृ ती जतयात्राच्या इजतहासातां एक म्हत्वाचो जागो सगत रू करता.
ताच्ां या पस्त तकातां कायां चक
त ी आयल्यात त्यो सधत ारपाचो वेळ आयला हेंवयू जततलेंच खरें .
1996 वसाश आनी 1998 वसाश गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्राच
ां ो झेलो भाग-1 आनी जतयात्राच
ां ो
झेलो भाग-2 हे दोन झेले उजवाडा हाडले. पयल्या झेल्याांत सोंजपल्ल्या पाांच जतयाजत्रस्ताांचे पाांच जतयात्र
आसपावल्यात. सी आल्वारीस हाांचो ‘के दना उदेतोलो तो दीस,’ रे मी कतलासो हाांचो ‘आताांचो तेंप’, जॉन
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क्लारो हाांचो ‘23 वोसाां’, प्रेम कतमार हाांचो ‘वावराडी’ आनी एम बॉयर हाांचो ‘एकूच रोस्तो’ अर्े पाांच जतयात्र
ह्या पयल्या झेल्याांत आसपावल्यात जाल्यार दसत ऱ्या झेल्याांत जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांचो ‘कतणबी
जाकी’, आलेर्ीन दे काांदोळी हाांचो ‘आमच्या र्ेताची पावणी’, जे पी सोजालीन हाांचो ‘सायजबणीच्यो सात
दख
ू जाली’ हे जतयात्र
त ी’, ए आर सौजा फे राांव हाांचो ‘घोवयो पतू ’ आनी कीड बॉक्सर हाांचो ‘सोमजोणेंत चक
आसपावल्यात. वेगवेगळ्या जतयाजत्रस्ताच
ां े जतयात्र दोन झेल्यानां ी एकठायां छापनू उजवाडावपाचो हो जतयात्र
इजतहासातां लो पयलोच प्रयोग जावक
ां जाय. अर्ें के ल्ल्यान वेगवेगळ्या जतयाजत्रस्ताच
ां े जतयात्र एकाच सच
ां ातां
वाचप्याक
ां वाचक
ांू मेळ्ळ्यात.
गोवा कोंकणी अकादमीन वेगवेगळ्या येवजण्याख
ां ाला जतयात्राचीं पस्त तकाां छापनू उजवाडायल्यातां .
जतयात्र सांजहता फतडले जपळगेक साांबाळून दवरपाचो म्हत्वाचो वावर के ला. जरीय दर वसाश र्ेंकड्याांनी जतयात्र
माचयेर येतात, तरीय हाताच्या बोटार मेजी सारके च जतयात्र पस्त तक रुपान येतना जदश्टी पडटात. बन इवाांजजे लस्तो
हाांचो ‘देवाक जाय जाल्यार’, तोमाजीन कादोज हाांचो ‘आमी सगळे एक’, रे मी कतलासो हाचां ो ‘घोराचें सख
ू ’,
जॉन क्लारो फे नाांडीस हाांचो ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ हे जतयात्र गोवा कोंकणी अकादमीन 2005-06 ह्या वसाश स्वता
प्रकार्ीत के ल्यात. ‘म्हाका जजयेवक
ां जाय’ (कायतान परे रा), ‘म्हाका नोकरी मेळ्ळी’ (जमनीन एम.आरावजो),
‘मातयेचें आयदोण’ (पास्कोल रॉड्रीगीर्), ‘एक सोंवसार कोंवचेचो’ (रॉडली सेवरे ीस), ‘लोकनीत’ ( जमनीन
एम. आरावजो), ‘कोण तो खनत ी?’ ( िाझीन सवत ारीस), ‘चोंद्री म’ (बन इवाांजल
े ीस्तो), ‘मोगीयाांचो दोंगोर’ (
जमनीन एम. आरावजो) हेवयू जतयात्र 2006 ते 2010 ह्या काळा मदें गोवा कोंकणी अकादमीन उजवाडा
हाडल्यात. साजहत्य प्रभाव येवजणे खाला ‘तोरसाद’ हो जमनीन आरावजो हाच
ां ो जतयात्र जाल्यार वेंचीक पस्त तक
प्रकार्न येवजणेखाला ‘फतलाां आनी काटां े’ आनी ‘जवान’ हे प्रेम कतमार हाच
ां े दोन जतयात्र जतयात्र गोवा कोंकणी
अकादमीन उजवाडा हाडल्यात. मोनोग्राफ येवजणे खाला ‘पाय जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस’ हें
पस्त तक जॉन गोम्स (कोकोय) हाणें बरोवन छापनू उजवाडायला.ां
‘पयलो चांवर येवजणे खाला’ 1993 वसाश जवल्मीक्स माझारे लो हाांचो ‘सक
त ती भरती’ हो जतयात्र गोवा
कोंकणी अकादमीन पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायला. ताचे उपराांत आग्नेल फे नाांडीस हाांचो ‘अर्ें आयलें
ल्हार’ हो जतयात्र उजवाडा आयलो. मारीयो जमनेझीस हाांचो ‘उपराांत रोडोन जकत्याक उपकारता?’ (2005 153

06), कायतान पेरेरा हाांचो ‘उगडास’ (2006 - 07), प्रेमानदां लोटलीकार हाांचो ‘लोज आनी सख
ू ’ (200607), जफलीप पेरेरा हाांचो ‘फोटकीरो’ (2007 -08) हेवयू जतयात्र हे येवजणेखाला उजवाडा आयल्यात.
गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्राचे उदरगती खातीर कृ तीसत्राां आयोजीत के ल्याांत. ‘जर्क्षण आनी
जतयात्र’ ह्या जवर्याचेर आदारीत कृ तीसत्र ‘वदां ना प्रॉडकर्न बोरी’ हाांणी 2006-07 वसाश घडोवन हाडलें.
‘जतयात्र’ ह्या जवर्याचेर कृ तीसत्र परीर् पास्टोरल काउांसील, माजोडाश हाणां ी 2006-07 वसाश घडोवन हाडलें
जाल्यार ‘जतयात्र लेखन’ ह्या जवर्याचेर आदारीत कृ तीसत्र कोंकणी माची मोगी, (सागां )ें हाणां ी 2007-08 वसाश
घडोवन हाडलें.
कोंकणी नाट्यप्रकाराांक वाव जदवचे खातीर गोवा कोंकणी अकादमीन 1993 वसाश सावन कोंकणी
नाट्यमहोत्सव सरू
त के लो. पयलो कोंकणी नाट्य महोत्सव 14 ते 17 माचश 1993 मजगती चावडी, काणकोणाां
घडोवन हाडलो. कोंकणी कला कें द्र,काणकोण हाांच्या जोड पालवान हो महोत्सव घडोवन हाजडल्लो. ह्या
महोत्सवाांत पांडत लीक नायक हाांचीं ‘आत्मवचां ना’, ‘श्री जवजचत्राची जात्रा’ आनी ‘सरत ींग’ हीं तीन नाटकाां जाल्यार
दत्ताराम कामत बाांबोळकार हाांचें ‘रथोत्सव’ हें नाटक सादर के ल्लें.कोंकणी नाट्य महोत्सवाांत पयलेच फावटीं
जतयात्र दाखोवपाचो मान ‘मायकल ग्रासीयस’ हाांकाां फावो जालो. गोवा कोंकणी अकादमीच्या पाांचहया नाट्य
महोत्सवाांत कला जनके तन, उतोड्डें हाांणी सादर के ल्लो ‘मोरोण’ हो जतयात्र ताांणी बरोवन गोवा कोंकणी
अकादमीच्या नाट्यमहोत्सवाांत माचयेर सादर के लो. कोंकणी कला साजहत्य कें द्र, कतडचडें हाांणी कतडचड्यार
22 ते 25 जानेवारी 1997 ह्या जदसाांनी हो महोत्सव घडोवन हाजडल्लो.
सवो नाट्यमहोत्सव नाट्य रसीक, मयें हाच्ां या जोडपालवान 18 ते 21 फे िवत ारी 1998 मजगतीं मयें
घडोवन हाडलो. ताततांू ड्रामाटीक रूप ऑफ रायबदां र हे सस्ां थेचो ‘धदां ो’ हो डायगो फे नाांडीस हाणां ी जलखीत
जतयात्र सादर जालो. सातवो नाट्यमहोत्सव कोंकणी सेवा कें द्र, जर्रोडें हाच्ां या जोडपालवान जर्रोड्या घडोवन
हाडलो. ताततांू पयलेच फावटीं दोन जतयात्राच
ां ो आसपाव जालो. ‘मोयपास’ हो मायकल ग्रासीयस हाच
ां ो जतयात्र
कला जनके तन, उतोड्डें हे सांस्थेन सादर के लो जाल्यार ‘भोगोस म्हाका’ हो बेनाशद फे नाांडीस हाांचो जतयात्र उदेंतेचे
कळे , काणकोण हे सांस्थेन सादर के लो. 22 ते 25 एप्रील 1999 मजगती जाल्ल्या ह्या नाट्य महोत्सवाांत दोन
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जतयात्र आनी दोन नाटकाां सादर जालीं. आठहया महोत्सवाांतूय दोन नाटकाां आनी दोन जतयात्र हें स्वरूप चालू
उरलें. अाँथनी सन हाांचो ‘सोत’ आनी मायकल ग्रासीयस हाांचो ‘सयत ाशस्त’ हे जतयात्र ह्या महोत्सवाांत सादर जाले.
हो महोत्सव कोंकणी सेवा कें द्र, बाणावली हाांच्या जोड पालवान घडोवन हाजडल्लो आनी तो 22 ते 25 फे िवत ारी
2000 मेरेन चल्लो. णववो नाट्य महोत्सव बोरी स्पोटशस् क्लब, बोरी हाांच्या जोड पालवान, बोरये घडोवन
हाडलो. ह्या महोत्सवातां तीन नाटकाां आनी दोन जतयात्र सादर जाले. ए एम आरावजो हाच
ां ो ‘जनसोर’ हो जतयात्र
सा.ां गोंसालो ड्रामाटीक रूप, कतजजरा, सातां ाक्रूज हाणां ी सादर के लो जाल्यार ‘अथश’ हो तोमाजीन कादोज हाांणी
बरजयल्लो जतयात्र कला मोगी, कादां ोळी हाणां ी सादर के लो.
धावो नाट्य महोत्सव कोंकणी माची मोगी, नेतल
त ी हाच्ां या जोडपालवान नेतल
त े-गोंय हे सतवातेर घडोवन
हाडलो. तातांतत यू तीन नाटकाां आनी दोन जतयात्र सादर जाले. दमत ींग कादोज हाांचो ‘दयत ेंस’ हो जतयात्र अवर लेडी
ऑफ रे मजे डयस असोजसएर्न, रायबांदर हाांणी सादर के लो जाल्यार ए एम आरावजो हाांचो ‘नोडणी’ हो जतयात्र
साां. गोंसालो ड्रामाटीक रूप, कतजजरा, साांताक्रूज हाांणी माचयेर हाडलो. इकराहया नाट्य महोत्सवाांत चार नाटकाां
आनी एकूच जतयात्र सादर के लो. हो महोत्सव पासे – पेडणे हाांगा घडोवन हाडलो. इकराहया नाट्य महोत्सवाांत
सरू
त जाल्ली प्रथा एकतजणसाहया नाट्य महोत्सवा मेरेन तर्ीच उरली. चार नाटकाां आनी फकत एक जतयात्र अर्ें
नाट्य महोत्सवाचें स्वरूप जालें. 24 ते 28 फे िवत ारी 2004 मजगतीं जदवचले जाल्ल्या बाराहया नाट्य
महोत्सवाांत ‘पराश्रयी’ हो डायगो फे नाांडीस हाांचो जतयात्र ड्रामाटीक रूप ऑफ रायबांदर हाांणी सादर के लो जाल्यार
तेराहया नाट्य महोत्सवाांत तेच सांस्थेन डायगो फे नाांडीस हाांचो ‘धागो’ हो जतयात्र सादर के लो. हो महोत्सव 8 ते
12 फे िवत ारी 2005 मजगतीं मोल्याां सत्तरींत जालो. चवदावो नाट्य महोत्सव दोंगरे र 17 ते 21 जानेवारी 2006
ह्या जदसानां ी घडोवन हाडलो. ताका ‘कोंकणी नाट्य महोत्सव’ अर्ें नावां जदलें. ताततांू आल्फी द जदवार
(आल्फ्े ड फे नाांडीस) हाचां ो ‘पाखा’ां हो जतयात्र आल्फी आटश प्रॉडक्र्न, जदवार हे सस्ां थेन सादर के लो. जमनीन
एम आरावजो हाचां ो ‘जबरदस्ती’ हो जतयात्र माची मोगी, सातां ाक्रूज हाांणी खोजहशत याां-बादेस हे सवत ातेर 23 ते 27
जानेवारी 2007 ह्या जदसाांनी जाल्ल्या पांदराहया नाट्य महोत्सवाांत सादर के लो. पेद्रू वाज हाांचो ‘माळी’ हो
जतयात्र सोळाहया कोंकणी नाट्यमहोत्सवाांत, कतडचऱ्याां, जदवचलें जालो. सेंट मायकल सोजर्यो कल्चरल
असोजसएर्न, ताळगाांव हे सांस्थेन हो जतयात्र सादर के लो. 22 ते 27 जानेवारी 2008 मेरेन हो महोत्सव चल्लो.
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17वो कोंकणी नाट्यमहोत्सव कोंकणी भार्ा मांडळाच्या जोड पालवान रवींद्रभवनाांत मडगाांवाां घडोवन हाडलो.
तातांतू (आल्फी दे जदवार) आल्फ्े ड फे नाांडीस हाांचो ‘पळ्
त ळाां’ हो जतयात्र सादर जालो. तोमाजीन कादोज हाांचो
‘ऍक्सीडेन्ट’ हो जतयात्र कलामोगी, काांदोळी हे सांस्थेन 18हया कोंकणी नाट्य महोत्सवाांत कांत भारजहांत याां सादर
के लो जाल्यार आजवतो फे नाांडीस हाांचो ‘कोरता ती वाट’ हो जतयात्र गोंयकाराांची कोंकणी भास, सांगीत, कला
आनी सस्ां कृ तीक मडां ळ, मेरर्ी हे सस्ां थेन नागेर्ीं, बादां ोड्या जाल्ल्या 19हया कोंकणी नाट्य म्होत्सवातां सादर
के लो. 18वो नाट्य महोत्सव 15 ते 20 जडसेंबर 2009 ह्या जदसानां ी जालो जाल्यार 19वो नाट्य महोत्सव 4 ते
8 जानेवारी 2011 ह्या जदसानां ी जालो. जतयात्र सादरीकरणाचे नदरे न गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्र महोत्सव
घडोवन हाडून जतयात्राच्या जवकासाचे नदरे न एक म्हत्वाचें पावल मारलें.
गोवा कोंकणी अकादमीन उजवाडाजयल्ल्या जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण आयलाां. एम बॉयर
हाांचो ‘एकूच रोस्तो’ हो गोंयच्यो समाजाचें प्रजतजनधीक रूप दाखोवपी जतयात्र. तातांतू गोंयच्या जहदां ू आनी
जक्रस्ताांव समाजाांचें जचत्रण आयलाां. समाजीक एकचार तातांतू जदश्टी पडटा. गोवा कोंकणी अकादमीन जतयात्र
सांग्रहा रुपान उजवाडाजयल्ल्या सी आल्वारीस हाांच्या‘के दना उदेतोलो तो दीस’, रे मी कलासो हाांच्या ‘आताचो
तेंप’,प्रेम कतमार हाांच्या ‘वावराडी’, आलेर्ीन दे काांदोळी हाांच्या ‘आमच्या र्ेताची पावणी’, जॉन क्लारो
हाांच्या ‘23 वोसाां’ ह्या आनी हेर जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण आयलाां. गोंयच्या समाजाचें जचत्रण
जतयात्राांतल्यान के ल्लीं पस्त तकाां वाचप्याां मख
त ार हाडूांक आनी माचयेर जतयात्र सादर करूांक गोवा कोंकणी
अकादमीन गरजेचो वावर के ल्लो आसा. हे सांस्थेन जतयात्रा सांबांदीत आनीकय वावर करपाची गरज आसा.
3.3.3. तियात्र अकादमी ऑफ गोवा
जतयात्र हो गोंयातां लो अप्रपू नाट्यप्रकार आजर्ल्ल्यान ताची सरकारान राखण करूांक जाय, जतयात्र
आनी जतयाजत्रस्ताक
ां मदत करूांक जाय अर्ें जतयात्र मोगयाांक जदसतालें. गोंयच्या समाजाांत जतयात्राचें म्हत्व
पारखनू गोंय सरकारान 6 जानेवारी 2009 वसाश जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा ही सस्ां था स्थापन के ली. 2
फे िवत ारी 2009 ह्या जदसा सोसायटी नोंदणी कायदो 1860 सकयल जतची नोंदणी जाली. गोंय सरकारान आदेर्
काडून तोमाजीन कादोज हाांची जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा हे सांस्थेचे पयले अध्यक्ष म्हण नेमणक
ू के ली.

156

2 फे िवत ारी 2007 ह्या जदसा, रजवन्द्र भवन मडगाांव हे सवत ातेर जतयाजत्रस्त जआ
त ांव आगस्त तीन फे नाांडीस
सभाघराांत ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ हे सांस्थेचें उक्तावण जालें. गोंयचे तेन्नाचे मख
े मत्रां ी जदगबां र कामत
त ल
हाांणी हे सांस्थेचें उक्तावण के लें. हे सांस्थेचें कायाशलय 16 फे िवत ारी 2010 ह्या जदसा सावन काांपाल टेड्र सण्टर,
पणजी हे सवत ातेर कायाशन्वीत आसा.
तोमाजीन कादोज हे ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ हे सस्ां थेचे पयले अध्यक्ष कर्े वावरत ले जाल्यार
रुजारीओ फे नाांडीस (रोजफन्स) हे उपाध्यक्ष कर्े वावरत ले. र्रोन माझारे लो, जप्रन्स जेकब, प्रेमानदां सागां ोडकार,
मारीओ परे रा, अनीलकतमार आनी मारीओ जमनेझीस हाांणी पयल्या कायशकारी मडां ळाचे वाांगडी कर्े कायशभार
साबां ाळ्ळो. ताचां ो कायशकाळ सोंपले उपरातां गोंय राज्याच्या वेंचणक
त ाक
ां लागनू दसत रे मडां ळ वेंचपाक कळाव
लागलो. ह्या काळार प्रसाद लोंलयेकार हाांचेकडेन हे सांस्थेचो ताबो उरलो.
जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा हे सांस्थेचे फतडले अध्यक्ष म्हणनू जमगां ल
े जाकोब कामो लईत स फे नाांडीस
(जप्रन्स जेकब) हाांची अध्यक्ष म्हणनू आनी उपाध्यक्ष म्हणनू ज्यो रोज हाांची नेमणक
ू जाली. 27/07/2012 ते
25/07/2015 ह्या काळा मदें हे सांस्थेच्या कायशकारी मडां ळाचेर जमलाग्रीस गोंसाल्वीस, जवजलयम फे नाांडीस,
फे लीसीदाद पी ररबेलो, लोरे न्स त्रावासो, आगस्त तीन तेमडत ो आनी प्रा. कॉज्मा फे नाांडीस हाांची नेमणक
ू जाली.
जतयात्र अकादमीचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणनू आगस्त तीन तेमडत ो (कॉमेजडयन आगस्त तीन) जाल्यार
उपाध्यक्ष म्हण जवलीयम फे नाांडीस हे कायशभार साांबाळटात.कायशकारी मडां ळाांत तोमाजीन कादोज, रोसफन्सश,
एनी क्वाद्रूर्, मारीयो जमनेझीस, प्रेमानांद लोटलीकार आनी उल्हास तारी हे आसात.
जतयात्राची राखण, वाड आनी जवकास करच्या हेतनू ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ वेगवेगळ्यो
येवजण्यो राबयता. जतयात्र सती, कातां ारा सती, खेळा उत्सव, जतयात्रा सबां दां ीत कायशर्ाळा घडोवन हाडटा.
जतयात्राचीं पस्त तकाां उजवाडायता. जतयाजत्रस्ताक
ां जतयात्र मळार नवी उमेद आनी जीवसाण जदवपाचो यत्न करता.
‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ दर वसाश जतयात्र सतश घडोवन हाडटा. हे सस्ां थेंत आयोजीत के ल्लो
‘पयलो पोपल
त र जतयात्र फस्टीवल’ 22 फे िवत ारी 2010 ह्या जदसा सरू
त जालो. कॉमेजडयन डॉमनीक हाांच्या
‘मातयेचें भाांगार कोरूांक’ ह्या जतयात्रान ह्या उत्सवाक सरत वात जाली. हे सतीतां वट्ट धा जतयात्र सादर जाले. 5
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माचश 2010 ह्या जदसा जनमणो जतयात्र सादर जालो. जप्रन्स जेकब हाांच्या ‘जायात जागे’ ह्या जतयात्राक हे सतीतां लें
पयलें इनाम फावो जालें. माररयो जमनेझीस हाांच्या ‘बेयमान कीर’ ह्या जतयात्राक दसत रें इनाम जाल्यार मीनीन द
बाांदार (जमनीनो फे नाांडीस) हाांच्या ‘100 वसाां’ ह्या जतयात्राक जतसरें इनाम फावो जालें.
भोव करून वेवसायीक जतयाजत्रस्त हे सतीतां भाग घेतात. ज्या जतयात्राांचे उणेच पांचवीस, पन्नास वा
र्बां र पसनू प्रयोग जाल्यात ते जतयात्र हे सतीतां आसपावतात. हे सतीच्या नेमाक
ां लागनू खेळजतयात्र मळार
योगदान जदल्ले जतयात्र बरोवपी पसनू पारांपारीक जतयात्राचे फास्कें त आपलो जतयात्र माडां ू न हाडून तो हे सतीतां
सादर करतात. ‘सोलो’, ‘दयत ेट’, ‘जत्रवो’, ‘चवको’ ह्या सारक्या कातां ाराच्ां या प्रकाराच
ां ो उपेग करून तर्ेच
पारांपारीक जतयात्राच्या नेमाक
ां धरून ‘कॉमेडी’ सादर के ल्ल्यान हे जतयात्र पारांपारीक जतयात्राचे फास्कें त मोडतात.
पारांपारीक जतयात्र मजबतू करपाक ही सतश एक आदार जावन आसा. हे सतीतां ल्या जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें
जचत्रण घडटा. गोंयच्या समाजाचें रूप तातांतू जनयाळांूक मेळटा. आताां मेरेन पयलीं तीन इनामाां जोडपी जतयात्र
हाची गवाय आसात.
िकटो - 2
तियात्र
महोत्सव
क्रमांक

पयलें इनाम

दुसरें इनाम

तिसरें इनाम

काळ

1.

जायात जागे
(जप्रन्स जेकब)

बेयमान कीर
(मारीयो
जमनेझीस)

100 वसाां
(जमनीनो फे नाांडीस)

22-0210 ते0503-10

2.

के दना उट्टोलो
( जप्रन्स जेकब)

फतटलेली बोर्ी
(माररयो
जमनेझीस)

नोवो दीस उदेताना
(कॉमेडीयन
डॉमनीक)

3.

मोग मोगान जजये
(डॉमनीक कतयेलो)

उल्याक जाप दी
(जप्रन्स जेकब)

जर्लो
(मारीयो जमनेझीस)

10-0311 ते
24-0311
29-0212 ते
10-0312
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वट्ट
तियात्र
सादर
जाले
10

09

07

4.

ही वाट खांयू वेता ?
(मारीयो जमनेझीस)

सनत ामी
(ऑल्ड्रीन
जसक्वेरा)

होय आनी ना
(कॉमेडीयन
आगस्त तीन)

5.

जर्क्को
(अनील पेडणेकार)

जनमणो पोड्डो
(एल्वीस
जसक्वेरा)

6

पाय
(कॉमेडीयन
आगस्त तीन)

ओमत्या
कोळर्ार उदोक
(मारीयो
जमनेझीस)
जगरे स्त जभकारी
(एल्वीस
जसक्वेरा)

एके फोटीक र्ांबर
फोटी
(मारीयो जमनेझीस)

16-0213 ते
07-0313
14-0214 ते
25-0214
03-0215 ते
19-0215

09

08

10

पयल्या पोप्यल
त र जतयात्र फे जस्टवलातां ‘मातयेचें भागां ार’ (डॉमनीक कतयेल्हो) ‘बेयमान कीर’ (मारीयो
जमनेझीस) ‘जें फावोना तें मेवोना’ (कॉमेडीयन आगस्त तीन), ‘जकत्याक भरत गीं आमची जगरे स्तकाय’ (जमनीन
मारीयो जडसील्वा), ‘आमचे आवां डे’ (मक्सी पेरेरा), ‘र्बां र वसाां’ (जमनीन फे नाांडीस), ‘जथका’ां (जक्रस्तोफर आनी
जकरण), ‘मोगा ओसलें हातीयार ना’ ( रोजफन्स ), ‘काळ’ (जॉन जडजसल्वा) आनी ‘जायात जागे’ (जप्रन्स
जेकब) हे वट्ट धा जतयात्र सादर जाल्ले. 2015 वसाां मेरेन स पोप्यल
त र जतयात्र फस्टीवल जाले. तातांतू 53 जतयात्र
सादर जाले. डॉमनीक कतयेल्हो (कॉमेजडयन डॉमनीक) मारीयो जमनेझीस आनी जमनीन द बाांदार (जमनीन
फे नाांडीस) ह्या तीन जतयाजत्रस्ताांनी पयल्या सय जतयात्र सतीतां वाांटो घेतला. मारीयो जमनेझीस हाणें सय जतयात्र
सतीनां ी वाांटेकार जावन सय जतयात्र सतीतां इनामाां जोडून जवक्रम के ल्लो आसा जाल्यार पयल्या तीन सतीनां ी
अनक्र
त मान पयलें आनी दसत रें इनाम जोडून जप्रन्स जेकब हाणें जवक्रम के ल्लो आसा. रोजफन्स, जप्रन्स जेकब,
कॉमेडीयन डॉमनीक, मारीयो जमनेझीस, कॉमेडीयन आगस्त तीन, जमनीन द बाांदार, जॉन जडजसल्वा, जमनी मारीओ,
मक्सी जे परे रा, जिस्तोफर, जकरण, ऑल्ड्रीन जसक्वेरा, आल्फ्े ड फे नाांडीस, जक रॉडसन, जमलाग्रीस द चाांदोर,
पास्कोल रॉड्रीगीस, अनील पेडणेकार, एल्वीस जसक्वेरा, पीटर रोर्न, ज्यनत ीयर रीगन, तौसीफ दे नावेली,
आलेर्ीन द मोरजी ह्या जतयाजत्रस्ताांनी बरजयल्लें जतयात्र पोप्यल
त र जतयात्र फस्टीवल सतीतां सादर जाल्ले
आसात. जतयात्राच्या नेमाक
ां धरून सादर जाल्ल्या ह्या जतयात्राांनी सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो, चवको हे कातां ाराच
ां े
प्रकार आयकांू क मेळटात. जतयात्राांतली ‘कॉमेडी’ एके खार्ेले ररतीन ह्या जतयात्रानी सादर करतात. कथानकूय
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गरजेच्या घटकाांच्या आदारान प्रभावीपणान माांडपाचो यत्न जतयाजत्रस्त करतात. हें हे सतीचें खार्ेलपण.
जकत्याक जेन्ना हेच जतयात्र गावां ाांनी वा हेर सवत ाताांनी सादर जातात तेन्ना ताांचें स्वरूप वेगळें आसता. तरीय पणू
सतीच्या नेमाांक लागनू कलाकृ तींनी फावो तसो बदल करून ‘जतयात्र’ ह्या नाट्यप्रकाराचे फास्कें त आपली
कलाकृ ती बसतली हाचें ध्यान दवरून हे जतयात्र सादर जातात. हे सतीतां वाांटो घेजतल्ल्या काांय जतयाजत्रस्ताांचें
जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजवाडा आयल्यात. मारीयो जमनेझीस हाचो ‘बेयमान कीर’ हो सतीतां लो जतयात्र
पस्त तक रुपान उजवाडा आयला.
जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा हे सस्ां थेच्या एकांदरीत वावराचो जनयाळ के ल्यार एक म्हत्वाची येवजण
हे सस्ां थेन चालीक लायल्या. दर वसाश ही सस्ां था ‘भरत ग्याच
ां ो जतयात्र महोत्सव’ घडोवन हाडटा. भरत ग्याच
ां े हे जतयात्र
सतीक लागनू भरत गेपणींच जतयात्र कलाकाराांची वाड जावांक लागल्या. वेगवेगळ्यो र्ाळा जतयात्र सतीनां ी
वाांटेकार जावक
ां लागल्यात. पयल्या पाांच बाल जतयात्र महोत्सवाचो जनयाळ जदवपी हो तकटो.
िकटो - 3
बाल तियात्र महोत्सव

1.

2.

3.

पयलें इनाम

दुसरें इनाम

तिसरें इनाम

काळ

वट्ट
तियात्र

‘आमी सोगळे
एक’
(सेंट अाँथनी
हायस्कूल
मोंतजगरी)
‘भरत गें जजवीत’
(जमलाग्रीस कानेरो)

जटचर, म्हाका पालोव
दी
(अजभहयक्ती, पणजी)

जदर्ा कोण
दाखयतलो ?
(सेंट मायकल,
ताळगाांव)

08-01-11
ते
13-012011

06

भरत ग्याांचो फतडार
(मोत द जगरी
जर्क्षणीक सांस्था)

पश्चाताप
(ताळगाांव
ड्रामाटीक रूप)

08

‘नोर्ीबाचो खेळ’
(सप्तरांग कला आनी
सस्ां कृ तीक भवन,
पवशरी)

भरत गेपोण
(सेंट एलीझाबेथ
परीर्,
उसकय)

आमचें घोर
(ताळगाांव
ड्रामाटीक रूप)

29-112011 ते
09-12
2011
5-122012 ते
15-122012
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10

4.
5.

मोगान फारीक
कोरात (ज्यो दे
जदकारपाल)
आमी ल्हान ते
हहोड (सेंट अाँथनी
हायस्कूल मोंत द
जगरी)

र्ी र्ी र्ी
दाखोयता ती वाट
घाण घट्टत ाण (मायकल
(पीटर वाज आनी
ग्रासीयस)
एल्वीस जसक्वेरा)
भरत गीं तीं... आसांदत ी
धाांव बाब धाांव
(उस्कोयचीं
(मायकल ग्रासीयस
पोरजोळीत जकणाां)
माजोड्डें)

28-11-13
ते
10/12/13
24-11-14
ते 12-1214

9

13

भरत ग्याांच्या जतयात्र महोत्सवातां ल्या सरत वातीच्या पाच
ां जतयात्र सतीनां ी 46 पगां डानां ी वाटां ो घेतलो. पयले
आनी पाचां वे सतीतां सेंट अाँथनी हायस्कूल, मोंत दे जगरी हाणां ी पयलें इनाम जोडून पाच
ां ाां पैकीं दोन फावटीं पयलें
इनाम जोडपाचो जवक्रम के ला. हे सतीतां सादर जाल्ले,‘जटचर म्हाका पालोव दी’, ‘जदर्ा कोण दाखयतलो’ हे
सारके जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजवाडा आयल्यात. र्ाळें तलीं भरत गीं, आनी भरत ग्याांचे पांगड हे सतीतां
वाांटेकार जावक
ां लागल्यात.
‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ ही सांस्था दर वसाश ‘दयत ेट’,’दवत ो’,’जत्रवो’, ‘चवको’ आनी ‘कॉरल’
ह्या काांताराांच्या प्रकाराची ‘काांतार सतश’ आयोजीत करता. नवीं काांताराां येवचीं आनी काांताराांचें खार्ेलपण
साांबाळचें ह्या हेतनू ही सतश आयोजीत करताना ताका मेळटलो प्रजतसाद पळयल्यार हो हेतू साध्य जाता अर्ें
म्हणचें पडटा.
सादरीकरणाच्या मळार जायतो वावर चल्ला तरीय जतयात्र साजहत्य उजवाडावणेच्या मळार मात
जतयात्र अकादमीऑफ गोवा ही सांस्था खबू फाटीं आसा अर्ें म्हणचें पडटा. दर वसाश र्बां रे क जतयात्राांचे हजाराांनी
प्रयोग जातात, तरीय जतयात्राांचीं फावो जततलीं पस्त तकाां उजवाडा येनात. जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा ह्या
वावरातां उणी पडल्या. 2015 वसाश मेरेन जतयात्र अकादमीन फकत 22च पस्त तकाां उजवाडायल्यातां . ताततांू फकत
13 पस्त तकाां हीं जनहवळ जतयात्राचां ीं आसात. जातांतू सगळे मेळून 21 जतयात्र आयल्यात. ‘काटां ेच काटां े’,
‘ओतां ोस्कोणश आनी कायदो’, ‘ओथश’, ‘साख
ां ळ्यो’, ‘उजवाडातां काळोख’, ‘बेयमान कीर’, ‘परत ो आमी त्रास
काडल्यात ते’, ‘जजवीत एक सोपोन’, ‘मोतीकार’, ‘देव पोदवेगदार’, ‘जदहया पोंदाक’, ‘आवोयन के ले पाप,
पतत ान जदली जाप’, ‘मामी म्हाका तजत ें वेंगतें घे’, ‘ती सोगोट एक जाव’ां , ‘हाांव तक
त ा वोळखो ना’, ‘तजत ी खोर्ी
जावां’, ‘जवस्वासघात’, ‘भरत गें जजवीत’, ‘जटचर म्हाका पालोव दी’ आनी ‘जदर्ा कोण दाखयतलो’. अर्े
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समाजीक, कतटतांबीक, धमीक आनी भरत ग्याांचे जतयात्र हे सांस्थेन छापनू उजवाडायल्यात. ह्या जतयात्राांनी गोंयचें
समाजदर्शन घडटा.
खयां चोय जतयात्र सादर करतना सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो, चवको हे सारक्या काांताराांचो आसपाव
आसचो अर्ें जतयात्र जाणकार मानतात. पणू तोच जतयात्र पस्त तक रुपान उजवाडायतना काांताराां घालीच नासतना
जतयात्र पस्त तकाचां ी उजवाडावणी जाल्ली पळोवक
ां मेळटा. अर्ें जाल्ल्यान पस्त तक वाचप्याक
ां खऱ्या जतयात्राचें
स्वरूप कळपाक कठीण जावां येता.
डॉ. आद्रां े राफायल फे नाांडीस हाच
ां े, ‘When the curtains rise…. Understanding Goa’s
vibrant Konkani Theatre Tiatr’, फे लेजसयो कतरै र आनी फ्कलीन द सोजा हाांचें ‘कोंकणी ग्रामाफोन
रकॉडशस’ आनी जवतोरीन परे रा हाांचें ‘फे ळ वा खेळ’ जहवयू जतयात्रा सांबांदीत पस्त तकाां हे सांस्थेन उजवाडा
हाडल्याांत.
जतयात्रा सांबांदींत कायशर्ाळो करून मागशदर्शन करपाचें काम जतयात्र अकादमी करता. पाश्वशसांगीत,
उजवाडा येवजण ह्या सारक्या जवर्याांचेर के ल्ल्या कायशर्ाळाांतल्यान जतयात्राचो दजो वाडपाक मदत जाता.
असल्याच कायशर्ाळाांची जतयात्र माचयेक गरज आसा. जतयात्राचें सांगीत जजवें दवरपाच्या हेतनू रम्पेट,
सक्साफोन ह्या सारकीं वाद्ाां जर्कोवपाचें काम हे सांस्थेन सरू
त के लाां. तातांतू ल्यान नवे सांगीतकार तयार जातात.
जतयात्र मबांत य जल्मा आयलो. एका तेंपार जतयात्राचें मख
े कें द्र मबांत य आजर्ल्लें. आयज जतयात्र गोंयाांत
त ल
नेटान चलता. गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार पसनू मबांत यचे पांगड गोंयाां येवन जतयात्र दाखयताले.
ताांकाां गोंयकार रावताले. पणू आयज जचत्र बदल्लाां. मांबत य भोव थोडे जतयाजत्रस्त मेळटात. मबांत यची तरणाटी
जपळगी जतयात्रा पसनू पयस उरल्या. हे सगळे पररजस्थतीचो जनयाळ घेवन जतयात्र अकादमीन मबांत य जतयात्र
दाखोवपी पगां डाक
ां अथीक आदार जदवपाची येवजण चालीक लायली. मबांत य आनी पण्त याक
ां आयजयू गोंयकार
लोक रावतात. ताचां े मदें जतयात्र जजतो उरचो अश्या बऱ्या हेतनू के ल्ली ही येवजण तोखणाय करपा सारकी
आसा. जे सवत ातेर जतयात्र जल्माक आयलो तेच सतवातेर र्बां र वसाां उपराांत जतयात्र मरत चल्ला हें कोणाच्यान
कर्ें पळोवक
ां जायत ? आयज मबांत यचे पांगड गोंयाां जतयात्र घेवन येवपाचें सारकें च बांद जाल्याांत. गोंयचेय भोव
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मेजके पांगड गोंया सावन मबांत य वचनू जतयात्र दाखयतात. तातांतू जप्रन्स जेकब हाचां ो क्रमाांक पयलो लागता. दर
वसाशक दोन नवे जतयात्र मबांत य दाखोवपाचो यत्न फाटलीं जकतलींर्ींच वसाां ते सातत्यान करीत आयल्यात.
ताांच्या ह्या जतयात्राांचे प्रयोग मांबत यच्या मख
े भागाांनी जाल्ले पळोवक
त ल
ां मेळटात. बाँड्रा, परे ल, धोबी तलाव,
घाटकोपर ह्या आनी हेर सवत ाताांनी तर्ेंच पणत ें र्ाराांत ताांचे प्रयोग जाल्ले पळोवक
ां मेळटात. रोजफन्स, माररयो
जमनेझीस, जमनीन द बादां ार हे आनी हेर जतयाजत्रस्त मबांत य, पणत ें सारक्या वाठारानां ी जतयात्र करून गोंया भायर
जतयात्र जजवो दवरपाचो यत्न करतात.
गोंयातां चडर्ा गावां ानां ी फे स्ताां परबाां वेळार जतयात्र जाताले. ह्या कारणाक
ां लागनू जतयात्र जक्रस्ती धमाश
कडेन लागीं उरला. गावां ाांत जावपी जतयात्र उणे जायत चल्ल्यात देखनू ताक
ां ाां चालना जदवक
ां गावां ातां जतयात्र
करपाक जतयात्र अकादमी अथीक मदत करता.
कला अकादमीचे जतयात्र सतीक लागनू जतयात्राक एक खार्ेलें स्थान जनमाशण जालाां. हे गजालीचेर
जवचार करून ‘कला अकादमी जतयात्र सतीतां ’ वाांटो घेवप्याांक जतयात्र अकादमीऑफ गोवा हे सांस्थेन धा हजार
रुपयाांचो अथीक आदार जदवपाचें थारायलें. ह्या मानधनाांत उपराांत वाड जाली. कला अकादमी जतयात्र सतीतां
वाांटो घेवक
ां जतयात्र अकादमीचो अथीक आदार मेळांूक लाजगल्ल्यान सतीतां वाांटो घेवपी पांगडाां मदें वाड जाली.
2010 वसाश जाल्ले 36वे कला अकादमी जतयात्र सतीतां 21 पांगडाांनी वाांटो घेजतल्लो. तातांतू ल्या 20 पांगडाांक
जतयात्र अकादमीन प्रत्येकीं धा हजार रुपयाांची अथीक मदत के ली. 2011 वसाश जाल्ले 37वे जतयात्र सतीतां 30
पांगड वाांटेकार जाल्ले. तातांतू ल्या अजशधारकाांक प्रत्येकीं धा हजार रुपयाांची अथीक मदत जतयात्र अकादमीन
जदली. 2012 वसाश 38वे कला अकादमी जतयात्र सतीतां ल्या 25 पगां डाक
ां जतयात्र अकादमीन प्रत्येकीं 15,000
रुपयाचां ी अथीक मदत जदली. हे सतीतां सगल्या सती ां पैकीं सगल्यातां चड 38 पगां ड वाटां ेकार जाल्ले. 39वी कला
अकादमी जतयात्र सतश सगल्याांत चड काळ चल्ली. कला अकादमी जतयात्र सतीतां ली ही सगल्यातां खबू काळ
चजलल्ली आनी खबू पगां डानां ी वाटां ो घेजतल्ली सतश जावन आसा. वाडटो प्रजतसाद मतींत घेवन ‘अ’ आनी ‘ब’
गट सतश सरू
त जाली. 39 वे सतीतां ले पयले पांदरा पांगड वेंचनू ताांकाां फतडले 40 वे ‘अ’ गट जतयात्र सतीतां प्रवेर्
जदलो जाल्यार उररल्ल्याांक ‘ब’ गटाांत धाडले. थांयच्यानच ‘अ’ गट आनी ‘ब’ गट सतीकां सरत वात जाली.
जतयात्र इजतहासाांतली जहवयू एक म्हत्वाची घडणक
ू थारता.
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देर्भक्तीची भावना तरणाट्या जवद्ाथ्याांमदें वाडोवच्या हेतनू जतयात्र अकादमी दर वसाश र्ाळेंतल्या
जवद्ाथ्याांखातीर देर्भक्ती वा राष्ट्रीय एकात्मता वा समाजीक एकचार हाांचेर आदारीत ‘ररकॉडेड जगताांचेर नाच
सतश’ घडोवन हाडटा. हे सतीक जवद्ाथ्याांचो बरो प्रजतसाद मेळटा. 2011 वसाश 30 र्ाळाांनी जाल्यार 2012
वसाश 21 र्ाळाांनी हे सतीतां वाांटो घेजतल्लो. जतयात्र अकादमीचे स्थापनेसावन 2015 वसाश मेरेन जतयात्र मळार
भरीव योगदान जदल्ल्या 77 जाणाचां ो ‘जतयात्र माचयेक जजवीतभर योगदान परत स्कार’ जदवन जतयात्र अकादमीन
भोवमान के ला. जतयात्र माचयेर येवक
ां बरोवपी, जदग्दर्शक, पड्डेकार माटवकार आनी हेर घटक गरजेचे. ह्या
वेगवेगळ्या घटकामां रे े न पावपाचो जतयात्र अकादमी यत्न करता आनी हे घटक जतयात्र माडां ू न हाडून समाजाचें
जचत्रण करपाचो यत्न करतात. हाततांत चू जतयात्र अकादमी आनी गोंयचो समाज हाच
ां े नातें जलपला.ां
3.3.4 हेर संस्था
जतयात्राचे उदरगतीखातीर सांगीत अकादमी, गोंय सरकारचें कला आनी सांस्कृ ती खातें ह्या आनी हेर
सांस्थाांनी योगदान जदलाां.
संगीि नाटक अकादमी
सांगीत, नाच आनी नाट्य हाचां े उदरगती पासत भारत सरकारान राष्ट्रीय पाांवड्यार ‘सांगीत नाटक
अकादमी’ ही सांस्था स्थापन के ली. भारत सरकाराच्या जर्क्षण खात्यान 31 मे 1952 ह्या जदसा हे नदरे न थराव
पास करून जनू 1952 वसाश भारत सरकाराच्या गझेटाांत ताचेजवर्ींची अजधसचत ोवणी जाहीर जाली. 1953 वसाश
सावन ही सांस्था कायाशन्वीत जाली. डॉ. पी हही राजमन्नार हाांणी हे सांस्थेचे पयले अध्यक्ष जावपाचो मान
जोडला.
28 जानेवारी 1953 ह्या जदसा सगां ीत नाटक अकादमीचें उक्तावण भारताचे पयले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र
प्रसाद हाचां े हस्तक
त ीं जालें. सगां ीत नाच आनी नाट्य ह्या क्षेत्रातां ले भारताचें दायज मनीस कतळयेखातीर राखनू
दवरपाच्या हेतनू मख
त ेलपणान ही सस्ां था स्थापन जाल्ली. उक्तावण दबाज्यावेळार तेन्नाचे भारत देर्ाचे
जर्क्षणमत्रां ी मौलाना अब्दल
ू कलाम आझाद हाणां ी हे जवर्ीं आपले जवचार माांजडल्ले “ India’s precious
heritage of music, drama and dance is one which we must cherish and develop. We must
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do so not only for our own sake but also as our contribution to the cultural heritage of
mankind. Nowhere is it truer than in the field of art that to sustain means to create.
Traditions cannot be preserved but can only be created a fresh. It will be the aim of this
Akademi to preserve our traditions by offering them an Institutional form…” 1961 वसाश
सावन सगां ीत नाटक अकादमीचें घटनेंत बदल जाले. ‘सोसायटी नोंदणी कायद्ाखाला’ जतची नोंदणी जावन
जतचे कायशपद्दतींत बदल जाले.
सगां ीत नाटक अकादमी सस्ां थेचे स्थापनेसावन सादरीकरणीय कलेचे उदरगतीखातीर वावरत आयल्या.
तेच नदरे न एक म्हत्वाचें पावल उखलतना ‘नर्नल स्कूल ऑफ ड्रामा’ ही स्वायत्त सस्ां था 1959 वसाश ताणां ी
सरू
त के ली. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्याांनी ‘सांगीत नाटक अकादमी’ वेगवेगळ्या सांस्थाकडेन सांलग्नीत आसा.
‘सांगीत नाटक अकादमी’ माचयेर काम करपी कलाकाराांक, भारत सरकाराचे उांचेले परत स्कार दीत
आयल्या. हेच सांगीत नाटक अकादमीचो परत स्कार जोडपी जतयाजत्रस्ताांमदले एकमेव जतयाजत्रस्त म्हळ्यार एम.
बॉयर. जतयात्र माचयेर ‘एम बॉयर’ ह्या नाांवान प्रजसद्दीक पाजवल्ल्या मानएत ल साांतान आजगयार हाक
ां ा हो परत स्कार
1994 वसाश तेन्नाच राष्ट्रपती र्क
ां र दयाळ र्माश हाांच्या हाताांतल्यान फावो जाल्लो. जतयात्र मळार ताांणी जदल्ल्या
योगदानाखातीर हो परत स्कार ताांकाां भेटयल्लो. हो परत स्कार जतयाजत्रस्ताक फावो जाल्ल्यान जतयात्राच्या
इजतहासाांत ही म्हत्वाची घडणक
ू थारता. ह्या परत स्काराक लागनू जतयाजत्रस्त प्रकार्झोताांत आजयल्ले.
कला आनी संस्कृिी खािे, गोंय सरकार
गोंय सरकाराचें कला आनी सांस्कृ ती खातें जतयाजत्रस्ताांक परत स्कार जदता. ‘गोंय राज्य सांस्कृ तीक
परत स्कार’, ‘कला गौरव परत स्कार’, ‘यवत ा सृजन परत स्कार’ हे सारके परत स्कार जतयाजत्रस्ताक
ां भेटजयल्ले पळोवक
ां
मेळटात. जतयाजत्रस्ताांखातीर ‘कला सन्मान’ पन्र्न येवजणयू चालू आसा. जतयात्राचें पस्त तक छापपाची आनी
उजवाडावपाची सरकाराची येवजण आसा. 2015 वसाश मेरेन 31 जतयाजत्रस्ताक
ां जतयात्र मळाचेर के ल्ल्या
योगदानाखातीर गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार फावो जाला. ‘देणें आवयचें’ हो फाजतमा जडसोजा हाांचो जतयात्र
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ताणेंच गोंय सरकारच्या कला आनी सांस्कृ ताय खात्याचे येवजणेच्या आदारान छापनू उजवाडायला. ‘जतयात्र
अकादमी ऑफ गोवा’ ही सांस्था ह्याच खात्याच्या मख
े मागशदर्शनाखाला अजस्तत्वाांत आसा.
त ल
वदां ना प्रॉडक्र्न (बोरी) आनी कला मोगी (काांदोळी) ह्यो दोन सांस्था प्रामख्त यान जतयात्रा सांबांदीत वावर
करतना जदसतात. आग्नेल (बोरी) फे नाांडीस हाांच्या मागशदर्शना खाला वावरत पी हे सांस्थेन सतमार तेरा जतयात्र सती
घडोवन हाडल्यात. आग्नेल (बोरी) फे नाांडीस हाच
ां ो ह्या आयोजनातां म्हत्वाचो वाटां ो आसा. कला मोगी
(कादां ोळी) हे सस्ां थेच्या तोमाजीन कादोज हाणेंय जतयात्राचे बादां ावळी बाबतींत वावर के ला.
वेगवेगळ्या सस्ां थाांनी जतयात्राचे बादां ावळींत योगदान जदल्लें आसा. गोंयच्या समाजाचें जचत्रण
जतयात्राांतल्यान करपाक ह्या सांस्थाांचें म्हत्वाचें योगदान आसा.

3.4 कोंकणी तियातत्रस्िांचे तफल्मांनी योगदान
3.4.1 कोंकणी तियातत्रस्ि आनी तफल्मां
साजहत्याांत ‘जफल्म’ ह्या उतराांक ‘चलजचत्र’ हें समानाथी उतर वापररल्लें मेळटा. चलत्या जचत्राांचो
आसपाव आजर्ल्लें अर्ी ताची फोडणीर्ी करूां येता. चलजचत्र घराांनी प्रेक्षक ‘स्लायडी’ ह्यो स्थीर आजर्ल्लो
चौकटी ‘मजीक लण्टनश’ हाचे वरवीं पळे तात. त्यो वेगान धाांवक
ू
ांू लागतकीच, त्यो खरें च चलतात, अर्ें जदसक
लागता. ह्याच तत्वाचेर जफल्म म्हणजे एका फाटल्यान सेगीत जदसपी देखाहयाांच्यो चौकटी अर्ें कळून येता.
त्यो चौकटी वेगान दाखयत जाल्यार पळयतल्याक
ां त्यो चलतात असो भास जाता.
सवां सारातां लें पयलें जफल्म लईत स लमत ीयेर आनी आगस्त त लमत ीयेर ह्या दोग भावानां ी तयार के लें. 28
जडसेंबर 1895 ह्या जदसा परीसातां ल्या ‘सलनू इजां डयन’ ह्या कफें त हें पयलें जफल्म दाखयलें. पयलो बॉलीवडू
स्टतजडयो 1911 वसाश अजस्तत्वाांत आयलो. अमेररकी जफल्मी जगातां लें पयलें जफल्म 23 एप्रील 1896 ह्या जदसा
न्ययत ॉकाांतल्या हेराल्ड स्क्वराांत समेस्त प्रजे मख
त ार दाखयलें.
7 जल
त य 1896 ह्या जदसा साजां च्े या सात वराांचेर भारताांत वॉटसन हॉटेल, मबांत य हे सवत ातेर पयलेच
फावट जफल्म दाखयलें. लतमीयेर भावाांचें हें पयलें जफल्म भारताांत दाखजयल्लें पयलें जफल्म आजर्ल्ल्यान भारतान
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जफल्मी दजत नयेंत प्रवेर् के लो. हररश्चांद्र सखाराम भटवाडीकार (सावे दादा) हाणें भारताांत पयलें जफल्म र्टत ींग
करपाचो मान 1897 वसाश जोडलो. ताका ‘इडां ीयन फक्चअ
त ल जफल्माचो जनक’ म्हणटात.32
दादासाहेब फाळके (धांडत ीराज गोजवदां फाळके ) हाणें भारताांतले पयलें जफचर जफल्म ‘राजा हररश्चांद्र’ ह्या
नाांवान 1913 वसाश जनजमशती करून पड्ड्यार हाडलें. ताांणी उपराांत र्बां राां वयर ल्हान हहड जफल्माां जदग्दर्ीत
करून लोकाां मख
त ार हाडलीं. ताक
ां ा ‘भारतीय जसनेमाचो जनक’ अर्ें म्हणटात. जफल्मी जगातां ताांच्या नाांवान
‘दादासाहेब फाळके परत स्कार’भेटयतात.
सरत वातीच्या काळार मोनीं जफल्माां येतालीं. भारतातां पयलें मोनें जफल्म ‘राजा हररश्चद्रां ’ 1913 वसाश
प्रदर्ीत जालें जाल्यार भारताांत पयलें आवाजी जफल्म ‘आलम अरा’ ह्या नाांवान जहदां ी भार्ेंत प्रदर्ीत जालें.
हें जफल्म 14 माचश 1931 ह्या जदसा मजस्टीक जसनेमा, बॉम्बे हे सवत ातेर पयलेंच दाखयलें. इपां ेरीयल जफल्म कांपनी
हाांणी हें जफल्म तयार के ल्लें जाल्यार खान बहादरू अदेर्ीर इरानी हाणें जदग्दर्ीत के ल्लें. तातांतू सगळीं मेळून
बारा जगताां आजर्ल्लीं. 1931 ते 1950 ह्या काळामदें भारताांत वेगवेगळ्या भार्ाांनी जफल्म जनजमशती जावक
ां
लागली.
िकटो 4

पयले तफल्म

र्ास

तनतमािी वसा

आलम अरा(Alam Ara)

जहदां ी

1931

जमाई सस्थी(Jamai sasthi)

बांगाली

1931

कालीदास (Kalidas)

तामीळ

1931

कालीदास (Bakt Prahlad)

तेलगत ू

1931

भक्त प्रल्हाद (ayodhecha Raza)

मराठी

1932

नरजसांह मेहता (Narsimah Mehta) गजत राती

1932

धवू श कतमार (Dhruv kumar)

1934

कन्नड
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जोयमाती (Joymati)

आसामी

1935

जसता जववाह ( sita bibah)

ओररया

1936

पींड की कतडी (Pind ki kudi)

पांजाबी

1936

बलम (Balam)

मळ्याळम

1935

मोगाचो आवां डो

कोंकणी

1950

भारताांतले पयलें सांगीत जफल्म ‘जकसन कन्या’ ह्या नाांवान 1937 वसाश प्रदर्ीत जालें. ह्याच काळार
‘मदर इजां डया’ हें रांगीत जफल्म आयलें. 1950 चो काळ म्हणल्यार भारतीय वेवसायीक जसनेमाचो ‘भाांगराळो
काळ’ थारलो. ह्याच वसाश 24 एप्रील 1950 ह्या जदसा कोंकणी भार्ेंत ‘मोगाचो आवां डो’ हो जसनेमा प्रदर्ीत
जालो. दर्रथ जसनेमा म्हापर्ें – गोवा, तर्ेंच माजगाांव, माटतांगा हे सवत ातेर ह्या जफल्माचे पयले प्रयोग जाले.
‘मोगाचो आवां डो’ हें कोंकणींतले पयलें जफल्म जतयाजत्रस्त जदयोगीन जडमेलो हाांच्या ‘मोगाची ओड’
ह्या पस्त तकाचेर आदारीत आजर्ल्लें. हें जफल्म ‘एतीका जपक्चसश’(Exchange Talkies of India, China
and Africa) ह्या बावट्याखाला प्रेक्षकाांमख
त ार हाडलें. कांत कळे च्या आल्फ्े ड आल्मेदा हाणीं ताका सांगीत
जदल्लें. अल जेरी िागाझां ा हाणें ह्या जफांल्माांत मख
त ेल भजत मका के ल्ली. ताणेंच तें जदग्दर्ीत करून ताची जनजमशती
के ल्या. अल जेरी िागाझां ा, जलना फे नाांडीस, लेवीस, एम. रातसत , जम्स िागाझां ा, आयरीन, जेकब फनाांडीस,
आल्फ्े ड आल्मेदा, एजलझाबेथ दे आिेव, मरी जडसोझा, जॉयस फे नाांडीस, रॉमीओ पॉल जपरीस, आदींनी ह्या
जफल्माांत भजत मका के ल्ल्यो.
अल जेरी िागाांझा हाांचें मळ
ू नाांव आतां ेजनयो लोरें स जेरी िागाांझा. ताांचो जल्म म्हापसा हाांगा जालो.
मळ
त ावें जर्कप गोंयाां के ले उपराांत ‘बॉम्बे ट्यटत ोरीयल कॉलेज’ हे सवत ातेर उांचेले जर्कप के लें. मके नीक, टेलीफोन
ऑपरे टर आनी उपराांत जफल्मी क्षेत्राांत काम करून त्या अणभवाच्या नेटार ताांणी कोंकणींत जफल्म तयार के लें.
‘मोगाचो आांवडो’ ह्या जफल्माां उपराांत कोंकणींतलें चवथें जफल्म आनी ताांचें दसत रें जफल्म ‘सख
त ाचें सोपोन’ अल
जेरी िागाांझा हाणें लोकाांमख
त ार हाडलें. आयज कोंकणींत जायतीं जफल्माां जदसतात पूण पयलें जफल्म जनमपशत ाचो
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मान ह्या नाांवान ताणें जोडला. कोंकणींतल्या पयल्या जफल्माचो जहरो म्हापर्ें बादेसचो जाल्यार पयली जहरोईन
जर्वोली बादेसची. अर्ेतरे न कोंकणींतल्या पयल्या जफल्माांतलो जहरो जहरोईन हीं मळ
ू बादेसचीं आसात.
3.4.2. कोंकणी तियातत्रस्ि कोंकणी तफल्मांनी
‘मोगाचो आवां डो’ हें कोंकणीतलें पयलें जफल्म. ह्या जफल्माक जदयोगीन जडमेलो हाांचे ‘सांवाद’
लाबल्यात. ताचां ेच नवलकाणयेचेर आदारीत तें जफल्म तयार के ला.ां
‘आमचें नोर्ीब’ हें कोंकणींतले दसत रें जफल्म.‘आमचे नर्ीब’ ह्या जफल्माची जनमीती फ्क फे नाांद हाणें
जनजमशती के ल्ली. गोंय सटत के उपरातां 1963 वसाश ‘फ्क जफल्म, गोवा’ ह्या बावट्याखाला तें प्रदर्ीत जाल्लें. एल
एम रातसत हाणें ह्या जफल्माची काणी बरयल्या जाल्यार जसरीयाको डायस ह्या जतयाजत्रस्तान ताचे सवां ाद
बरयल्यात.
‘आमचें नोर्ीब’ ह्या जफल्माचे बाबतींत एक गजाल दोळ्याांत भरपासारकी आसा म्हणल्यार साबार
जतयाजत्रस्ताांनी ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्यात.
फ्क फे नाांद हे नामनेचो सांगीतकार. ताणे र्क
ां र जयजकर्न, एस डी बमशन, जकर्ोरकतमार, सी आर
रामचांद्र, रोर्न, अनील जबस्वाल, कल्याणजी – आनांदजी ह्या सांगीतकाराांवाांगडा सांगीत वाजोवपाचो मान
जोडला.अर्ा ह्या सांगीतकारान कोंकणी जफल्माांक सांगीत जदवन, कोंकणी जतयाजत्रस्ताांक जफल्माांत वाांटेकार
करून कोंकणी जतयात्र आनी जफल्माच्या इजतहासाांत एक नवें पावल दवरला.ां सी आल्वारीस, अाँथनी मेंडीस,
सौज फे राांव, ररको रॉड, रे मी कतलास, एम बॉयर, ऑफे जलया, आतां ेनेत, कीड बॉक्सर, सबी, स्टार ऑफ आरोसी,
वालेंत मास्कारे न्हास जफलोमेन िाज, जकड बॉक्सर, आल्फ्े ड रोज,अाँथनी जडसा, लजत सयान डायस, जटट्टा जप्रटो,
मास्टर वाज, ए एम बी रोज आजद जतयाजत्रस्ताच
ां ो ह्या जफल्मातां आसपाव आसा. ह्या जफल्मातां जहरोची भजत मका
सी आल्वारीस ह्या जतयाजत्रस्ताक
ां के ल्यार जाल्यार अाँथनी मेंडीस आनी आतां ोनेत हाांणी जवनोदी भजत मका
के ल्यात. ह्या जफल्मातां लीं जगताां जस. आल्वारीस, एम बॉयर आनी आल्फ्े ड रोज हाणां ी बरयल्यातां .
फ्क फे नाांद हाांणी कोंकणी जफल्म मळार म्हत्वाचो वावर करुनयू ताका फावो तो मान सम्मान मेळ्ळो
ना. एम बॉयर हाणें आपल्या ‘दौलत गोंयकाराांची’ ह्या काांताराांत फ्क फे नाांद हाची हहडवीक गायतना म्हणलाीः
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होय! म्यिु ीक दौलत गोंयकारांची
थो ् यांक खोबोर ना एका हुशार मज्ु गाची
तांणी सोगल्याक वोळोख दोवोरल्या आपणाची
िो ू न शाबासकी जनमोण, आमच्या नोजशबाची
तो दीस रात जफल्मांक म्यझु ीक बोरोवपी
तांणी सेवा के ल्या जकतल्या ायरे क्टरांची
घेवन मोिोत आमच्या फ्रॅक फे नाांदाची
आयि फामाद िाले कल्याणिी – आनदं िी
जायत्या गोंयकारानां ी जहदां ी जफल्मानां ी वाजयला.ां पणू ताच
ां ी नाांवा फावो तर्ीं सजां गतराराची वळे रेंत
झळकनात. ताांच्या जगन्यानाच्या नेटार भलतेच प्रजसद्दीक पावल्यात. गोंयकार सांगीत तज्ञ आसनत यू फाव जततले
प्रजसद्दीक पावले नात हें सचत कतायेन एम बॉयर वयल्या काांताराांतल्यान माांडटात. जेरी िागाांझान जकतल्याश्याच
जाणाांक सांगीत जदलें. ताचां े पांगड फतडाराक प्रजसद्दीक पावले. कल्याणजी – आनांदजी हे ताांतले एक. ‘जनमोण’
आनी ‘आमचें नर्ीब’ ह्या दोनयू जफल्माांक अजरांवर अर्ें सांगीत जदवन आनी कोंकणी जतयाजत्रस्ताांकूय जफल्म
सांजगताकडेन हहरून जतयाजत्रस्ताांक एक नवो रस्तो तयार के लो नवी वाट दाखयली.
‘आमचें नर्ीब’ ह्या जफल्माांत एकापरस एक बरीं जगताां आयल्याांत. ह्या जगताांक फ्क फे नाांद हाणें सांगीत
जदलाां. ‘मोळबायलो दोव’ हें सी आल्वारीस हाणें बरयल्लें गीत मोली हाणें गायला.ां मोगाची खोल समजणी
जदवपी हें गीत आयजयू काजारावेळार आनी वेंचीक कायाशवळींनी आयकांू क मेळटा –
मोगान आसोप बोरें , जिवीत सुखी खोरें
जशतोळ कायेचें वारें , काळिान आसता परु ें
बोऱया मोगाचो फोव, आमकां जदतोलो देव
फुलां िातात मोव, पो ोन मोळबावयलो दोव
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मोगाचेर आटाजपल्लें हे गीत मोग ‘फे लीज’ जावक
ां मोगाच्या वेगवेगळ्या तासाांचेर उजवाड घालता.
तें करतना बरोवपी सैम, देव, काळीज, फतलाां बी सांकल्पनाांचो आदार घेता.
‘सोंतोस भोगता’ हें ‘आमचें नर्ीब’ ह्या जफल्माांतले गीत सी आल्वारीस हाणें रचलाां आनी मोली
हाणें गायलाां. दोन मोग करणाऱ्याांची काळजाां एकामेकाांक समजतात तेन्ना ती खर्
त ालकाय वेगळीच आसता हे
सचत ोवपी हे गीत सरत वातीकूच मोगाची खेरीत सल
त सू जदता.
‘दोन काळिां आसतोच एके च भाशेन
सोंतोस भोगता दसु रे च भाशेन.’
दोग मोग करणाऱ्याांमदें जकतें घडटा हाची झलक ह्या जगताांत आयल्या. काळजाांतल्यान जाल्लो मोग
खरी खर्
त ालकाय जदता अर्ें बरोवपी सचत यता.
‘मोगाचें तारू’ हें आनीक एक ह्या जफल्माांतलें गीत जें गोंयच्या समाजाांत एक जवजर्श्ट जागो घेवन
रावलाां. एम बॉयर हाणें रजचल्लें हें गीत अाँथनी मेंडीस हाणें गायलाां. परतनू मोगाचेरूच आधाररल्लें हें गीत
रागान कडसररल्ल्या मोग्याांक राग जवसरून मोगान एक जावया म्हण जर्टकयता.
बेश्टेंश रागान चावोन
जकत्याक वेताय धांवोन
तज्ु या मोगान पोय
वोयतां हावं बावोन
मोगातं िायतें बाये घो टा
के न्नाय हांसता के न्नाय रॉ टा
पणू तें तवु ने हावं ने
सोिमोचें पो टा.
ह्या उतराांनी सरत वात जाल्लें हें गीत बऱ्या सांदर्
े ान सोंपता.
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मोग तिु ो आसा म्हुणोन धांवोन येतां
िालें ते िालें सोगलें जवसोर आतां
तिु ी खोशी कोर सोगलें सोंसून घेतां
पणू तक
ु ा फु ाराची राणी कोरून रािा हांव िाता.
मोग जजखक
ांू , राग जवसरून वावरत तल्या मोगाची काणी ह्या जगताांत आयल्या. ‘यो मोगा’ हे रे मी कतलासो
हाणें बरजयल्लें गीत माथाश, स्टार ऑफ आरोसी आनी मोली हाणां ी गायला.ां ‘फतडाराची घरकान्न’ करपाचें उतर
जदवपी हें गीत मोगाचींच हहडवीक गायता. ह्याच जफल्मातां रे मी कतलासोन बरजयल्लो माडां ो जल
त ी, जनेट आनी
मोली हाणां ी गायला.ां गोंयचे सस्ां कृ तायेचे दायज ह्या माडां ् याांत पळोवक
ां मेळटा. गावां च्या फे स्ताक सगळीं जाणाां
आर्ेवन रावतात आनी फे स्तावेळार खोर्येन भरतात तें ह्या माडां ् यातां जचतारला.ां माडां ् याक जोडून आजर्ल्ल्या
दल्त पदाांनी समाजाांतल्या बऱ्या - वायट करण्याांचें जचत्रण आयलाां.
‘बागींत आमचे सोबीत फुल्ल्यांत फुलां
थंयु सोर मसू भोंवता सांगोच्याक तालां’
लग्नाक वाजडल्ले चलये भोंवतणीं चले कर्ें भोवतात ताची सल
त सू जदवपी हें दल
त पद. तातांतू हें काहय
म्हत्वाचें आसा. फे स्ता जदस चले – चलयो कर्ी खर्
त ालकाय परगटतात तें दाखोवपी हें दल
त पद पळयात.
‘फे स्ता जदस, फे रयेंत मीस
हॅपी जफस्ट म्हण चे े चे वांक जदतात कीस’
हे दल्त पद तरणाट्याांची उमेद दाखयता. फे स्ता जदसाची खर्
त ालकाय सचत यता.
“हो मां गोंयचो खोरो
नाचोंक जकतलो बोरो
उबाू हा टा आरो
वािल्यारुच परु ो”
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गोंय आनी गोंयकाराांच्या जजजवताांत माांडो जकतलो म्हत्वाचो हें सचत ोवपी हे दल
त पद, माांडो गोंयकाराांची
उबाश, उमेद वाडयता म्हण साांगता. दल्त पदाांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण घडटा. ताांची जीण तातांतू जदश्टी पडटा.
‘जनमोण’ हे जफल्म 1966 वसाश प्रदर्ीत जालें. ए सलाम हाणें जदग्दर्ीत के ल्ल्या ह्या जफल्माक फ्क
फे नाांद हाणें सांगीत जदलें. जतयाजत्रस्त सी आल्वारीस हाणें ह्या जफल्माक सांवाद बरयल्यात. ह्या जफल्माांत सी
आल्वारीस , र्ाजलनी म्हादोळकार , अाँथनी जडसा, जासींत वाज, आतां ोनेत. ऑफोजलया, जक सौज फे राांव, जे
पी सोजालीन, रोमीयो मेंडीस, यगां जमनेझीस, जेप्सीस जहटलर, रोबीन वाज, जटट्टा जप्रटां ो, यगां जमनेझीस, जसररयाको
डायस, मेरी वाज, रघवत ीर नायक, सेबी जडसोजा आदी जतयाजत्रस्तानां ी वाटां ो घेतला.
लॉडश टनीसन हाांच्या ‘एनोक आडशन’ पात्राचेर आदाररल्ली काणी ए सलाम हाणें बरोवन कोंकणी
जफल्म मळार हाडली. एक जजवीत दोन तराांनी जजयेवपी एके बायलेची करूण काणी ह्या जफल्माांत आयल्या.
‘क्लावजदया’ ही एक गरीब तरणाटी चली. जगरे स्त जमनैराक मोगाची भीक घाजलनासतना काळजाांत ररजगल्ल्या
सांगीतकाराक आपलें काळीज जदता. तीं दोगाांय लग्न जातात. आपलो दीसपट्टो ग्रास आनी रीण सांजगताचे
जोडीचेर भागोवक
ां जायना म्हण क्लावजदयाचो घोव तारवार वता. थांय ददत वै ान ताचे तारूां अपघाताांत साांपडटा.
क्लावदीयाचे पररजस्थतीचो फायदो घेवन तोच जमनेर क्लावजदयाकडेन काजार जाता. तारवार बडत ेटक
साांपजडल्लो क्लावदीयाचो घोव माकशत स साल्वार जावन आजफ्के क पावता. उपराांत कोणाचे तरी वळखीन तो
गोंयाां पावता. गोंया पावतकीच आपली बायल दसत ऱ्याची जाल्या हें पळोवन तो दख्त खी जाता. अखेरेक जनजमशल्लें
तें घडटा. ‘जनमोण’ सात जदता. ती दोगाांय, माकशत स आनी क्लावजदया एक जातात. ‘क्लावजदया’ हें गीत गरज
थयां परतनू परतनू वाजोवन एकूच एक पररणाम सादोवपाचो यत्न त्या जफल्मातां जाला हें जफल्म नहया
कलाकाराक
ां घेवन परतनू दसत रे फावट 2015 वसाश पड्ड्यार आयलाां.
ह्या जफल्मातां सगां ीत मेस्त्रीची भजत मका सी आल्वारीस हाणें के ल्या जाल्यार जमनैराची भजत मका अाँथनी
जडसा हाणां ी के ल्या. र्ाजलनी म्हादोळकार जहणें ‘क्लावजदयाची’ भजत मका के ल्या जाल्यार जासींत वाज हाणें
जवनोदी भजत मका के ल्या. ह्या चलजचत्राचे बाबतींत बरयतना इजजदोर दाांतर् म्हणटात, “ह्या चलजचत्राचें
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खार्ेलपण म्हणजे मन भल
त ोवपी अलांकारी देखावे, तोखणाय करपासारखी सवगां ाां, जवनोदी, खडेगाांठ अजभनय,
सात हीट जगताांचे सरू , चक्क फोटोग्राफी आनी उत्तम जदग्दर्शन.”
ह्या चलजचत्राांतलीं जगताां गाजल्याांत. ‘क्लावजदया’, ‘न्हीद म्होज्या बाय’, ‘उपकार कोरात’ ही जगताां
लोकाांच्या तोंडार आयच्या काळारूय घोळटात. ‘क्लावदीया’ हें गीत आयजयू काजराच्या नाचाक गायताना
आयकांू क मेळटा. सी आल्वारीस हाणें रजचल्लें हें गीत फ्क फे नाांद हाणां ी सगां ीत बद् करून आतां ोनेत आनी
रोमीओ मेंडीस ह्या जोडप्यान तें गायला.ां दडत वानां ी गरीब पणू मोगान जगरे स्त आजर्ल्ल्या मोगयाच
ां ी करूण काणी
ह्या जगतातां उक्तायल्या देखनत चू जनमाणे वळींत ‘गोरीब हावां , जाणा गावां , मोगान जगरे स्त सोवोय वाटानां ी’ ही उतराां
आयकांू क मेळटात.
‘उपकार कोरात’ हें ह्याच जफल्माांतले गीत सी आल्वारीस हाणें बरयलाां जाल्यार जासींत वाज हाणें
गायलाां. फ्क फनाांद हाणें ताका सांगीत जदलाां. ह्या जगताांत काजार जावक
ां सोदपी चल्याची खबर आयल्या.
दोत म्हुणिे घेयना
काळें गोरें पोयना
रागारूय िायना
खो ी कायना.
असो हो काजार जावक
ां फतडें सररल्लो चल्लो. आपलो रूपकार पळोवन आपणाकडेन काजार
जावपाचो उपकार करात म्हणटा. समाजाांत लग्ना वेळार चलपी जोतीचो कातीचो भेदभाव मामीकतायेन
बरोवप्यान माडां ला.
धोल म्होज्या बाय
न्हीद म्होज्या बाय
जपपी हा टोलो पाय
कावळो रो ो
घोराचेर गाय
जवचारी जकतें िाय?
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कावळया बाबान
रे काद जदला
बायेक हुसको िाला
बायेच्या पायन
फोटू व्हेला
जबस्कूट हा ू ंक गेला
ही कोंकणींतली आल्लय. हें भरत ग्याच
ां े गीत. आयजयू गोंयाांत हें गीत भरत ग्याक
ां जन्हदयतना गाजयल्लें
आयकांू क मेळटा. ताचीं उतराां आनी ताचें सगां ीत ताका अजरांवर करता.
‘सोपनांत उटोन
पाय सोरशीं चोल
दाखोय मोगाचें मोल’
ह्यो दोन वळी म्हणटना आवय आपल्या भरत ग्याक
ां सपनातां ताच्या बापायर्ीं वचक
ांू सागां ता जो ताच
ां े
कडल्यान पयस गेला, सोंपनू गेला. तो खयां गेला ताची खबर त्या भरत ग्याक नासता. पणू बापायचो उगडास ती
रात दीस काडीत आसता. कतटतांबीक वाांगड्याचें नातें उमाळ्याांनी भरून प्रकटताना हाांगा जदश्टी पडटा.
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जायते गोंयकार आनी भोव करून दादले कामाखातीर वा हेर कसल्याय
गजालींखातीर बायल – भरत ग्याांकडल्यान पयस उरताले. ह्या वेळार ल्हान भरत ग्याच्या आवयो ह्यो आल्ल्लयो
म्हणनू भरत ग्याांक जन्हदयताल्यो. आताांच्या काळार काांय बायलो आल्लय म्हणनू भरत ग्याांक जन्हदयतना जदसतात.
हें गीत खबू फामाद जाल्लें आसा.
‘चान्नी मामा, के कें जदता, बायेन के ली ताता
जदसयू सोरोन, रातयू वेता, पायचो उग ास येता.’
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अर्ा उतराांनी आवयच्यो भावना हयक्त करीत हें गीत सोंपता.गोंयाांत पतत शगत ेज राजवट आजर्ल्ल्यान
ताांचे सांस्कृ तायेचो गोंयच्या समाजाचेर प्रभाव पडला हें दाखोवक
ां ह्या जफल्माांत‘पतत शगत जे फाद’ ह्या गीतप्रकाराचो
आसपाव जाला. हो ‘फाद’ पतत शगत जे भार्ेंतल्यान ह्या जफल्माांत आयला हें एक ह्या जफल्माचें वेगळेपण जावन
आसा.
‘कतणबी वावराडी’ हें गीत सौज फे राांव हाणें बरयला.ां सौज फे राांव आनी रॉबीन वाज हाांणी तें गायला.ां
सगां ीत फ्क फे नाशद हाणें जदलाां. मनर्ाचे जजणेंत वावराचें म्हत्व सागां पी अर्ें हें गीत कतणबी वावराड्याांच्या रुपान
पड्ड्यार गायला.ां कतणब्यानां ी वा वावराड्यानां ी घराां बादां लीं, रस्ते बादां ले, भाजी रोयली. तवर्ीं, भेंडे रोयले,
काजू रोयले. त्यो काजजत बयो जनयाशत करून खबू जोडतया, जर्कणार जावन वावर करुया. सकाळ सावन वावर
करून, आबां ील जेवन गाांव सदत रावया अर्ें ह्या जगताांत माांडलाां. रस्ते बाांदनू , जमनाचो वावर करून, रानाचीं र्ाराां
करून, वावराड्याांनी गोंय सदत ारायलाां अर्ा उतराांनी हें गीत सोंपता.
‘जनमोण’ हें जफल्म जहदां ीत ‘तकदीर’ ह्या नावां ान पड्ड्यार आयलें. ‘जनमोण’ जफल्माांत भजत मका करपी
र्ाजलनी म्हादोळकार हाांचो आसपाव जाल्ल्यान आनीक एका जतयाजत्रस्तान जहदां ी जफल्माांत पावल दवरलें.
मख
े नाजयके ची भजत मका करताना भरत भषू ण नायक कसो वावरत लो. कमल कपरू , फरीदाजलाल, काजल,
त ल
सर्
त ील, अजय, चांपक लाल, जलाल आगा, जदनेर् आनी जदलीप दत्त हाांणी ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्यात.
‘सख
त ाचें सोपोन’ हें कोंकणी जफल्म 9 सप्टेंबर 1967 ह्या जदसा उजवाडा आयलें. अल जेरी िागाांझा
हाणें ते बरोवन जदग्दर्ीत के लें आनी ताणेंच ताची जनजमशती के ली. ह्या जफल्माांत रॉबीन वाज, आल्फ्े ड रोज,
फातीमा, आतां ोनेत, ररको रॉड, सौज फे राांव, जसजसलीया मार्ादो, श्रीरांग नावेकार ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्तानी
ताततांू भजत मका के ल्या.ां जेरी िागाझां ानयू ह्या जफल्माांत वावर के ला. रॉबीन वाज, आल्फ्े ड रोज आनी स्टार ऑफ
आरोसी हाणां ी ह्या जतयाजत्रस्ताांनी जफल्माक जगताां रचल्यातां . ‘सीताराम गाडीवाला’ हें गीत लोकीकवतां जाल्लें
आयजयू उत्सवावेळार, कायाशवळीवेळार, काजाराक हें गीत आयकांू क मेळटा. रॉबीन वाज हाणें बरयल्ले हें गीत
गा ी घेवनू ू िात्रेक वेता (2)
येतात िाल्यार सांगात म्हाका, म्हुिबारा वोरतां. (2)
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ओ आमोरी िाली
जसताराम उपकार कोरी
बोगलोक तिु ी हा ू न गा ी
िात्रेक आमकां व्होर
रॉबीन वाज आनी जसजसलीया मार्ादो हाांणी हें गीत गाजयल्लें. सीताराम गाडी घेवन जात्रेक वेता.
साजां चे ो वेळ आजर्ल्ल्यान आनी आमोरी जाल्ल्यान नाजयका आपणाक गाडयेन घेवक उपकार मागता.
सीताराम गाडयेन घेवक खोर्ी दाखयता. गाडयेन बसोवन जात्रेक पावय, मागीर हासां त नाचत भोंवचें अर्ें
नाजयका सागां ता आनी थयां च हें गीत सोंपता. हें प्रेमगीत एके खार्ेले र्ैलेन आनी खास सगां ीतान भररल्लें आसा.
‘पाताळातां ली कांत वर’, ‘जरत ामेंत नोके त्राच
ां ेर’, आनी मोतयाांचो सगत ाशर ही जगताां आल्फ्े ड रोझ हाणें रचल्याांत
जाल्यार ताांकाां सांगीत मान्यएत ल आल्फोंसो हाणें जदलाां.
‘म्होजी घरकान्न’ हे जफल्म 1969 वसाश प्रदर्ीत जाल्लें. र्ाजलनी मादोळकार आनी ए. सलाम हाांणी
ताची जनजमशती के ल्या. ह्या जफल्माांत सी आल्वारीस , र्ाजलनी, जासींत वाज, सौज फे राांव, ररको रॉड, रॉबीन
वाज, ररता रोज, प्लाजतल्दा, सबीना, आररस्तीदीस डायस, जसजसजलया मार्ादो ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी
तातांतू भजत मका के ल्यात. ह्या जफल्माांतली ‘एक एकसरत ो भरत गो’, ‘फतडाराचो जदवो’, ‘कानाशवालाचे जदस’, ‘जावचीं
न्हुय दोर्ी’, हपी बथशडे, हीं जगताां सी आल्वारीस हाणें बरयल्याांत जाल्यार ‘खोड्डो म्हातारो’ हेगीत सौज फे राांव
हाांणी बरयलाां. ह्या जगताांक फ्क फे नाांद हाांणी सांगीत जदलाां. जासींत वाज, सी आल्वारीस, ररको रॉड, र्ाजलनी
म्हादोळकार आनी जसजसलीया मार्ादो आनी हेराांनी हेरानी ह्या जफल्माांतली जगताां गायल्याांत.
‘कोतशबत ाचां ो सोंवसार’ हे जफल्म ररको रॉड आनी आल्बटश दे जिटोना हाणां ी 1970 वसाश तयार के लें ह्या
जफल्माांत फातीमा, ररको रॉड, सौज फे राांव, रॉबीन वाज, एच जिटोन, जटट्टा जप्रटो, आल्बटश दे जिटोना, जसजसलीया,
सबी कतजतन्हो आनी हेर जतयाजत्रस्तानां ी भजत मका के ल्यातां . ‘म्होजो जीव आर्ेला’, ‘कळांगटत चे प्रायेर’ हीं जगताां
आल्बटश दे जिटोना हाणां ी रचल्याांत जाल्यार ‘कोतशबत ाच
ां ो सवां सार’, ‘धदां ो करुया’ ही जगताां ररको रॉड हाणें
रचल्याांत ताांकाां सांगीत मान्यएत ल आल्फोन्सो हाणें जदला.
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‘जजवीत आमचें अर्ें’ हें जफल्म ‘अबां ीका जफल्मस’ ह्या बावट्याखाला 1972 वसाश प्रदर्ीत जालें.
तेलगू जदग्दर्शक वाय हही राव हाणें तें जदग्दर्ीत के ला जाल्यार मथू क
ू ृ ष्ट्णन हाणें ताची जनजमशती के ल्या. जतयाजत्रस्त
बटी नाज, जफलोमेना जडसोजा, जसजसलीया मार्ादो, सौज फे राांव, ररको रॉड आनी फे जलजसओ कादोजोहाांणी
ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्यात.
जिवीत आमचें अशें
कोणाक खबर ना मनशा कपलांत
देवान बरयलां जकतें?
लोकाांच्या तोंडार घोळपी ‘जजवीत आमचें अर्ें’ ह्या जफल्माांतलें हें गीत जजजवताचें तत्वजगन्यान माांडटा.
हें गीत कोंकणी कवी डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हाांणी रचलाां.ह्या जफल्माांतली ‘आपोय म्हाका’, ‘जजवीत आमचें
अर्ें’,‘आगां म्होजें चोय’,’म्हज्या मनातां ’, ‘ल्हारा ल्हारार’ ही जगताां डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हाणां ी रचल्यातां
जाल्यार जवजय भास्कर हाणां ी ती सगां ीतबध्द के ल्याांत.
‘बोगलाटां ’ हें जफल्म 1977 वसाश ‘अबां ीका जफल्मस्’ हाच्ां या बावट्याखाला प्रदर्ीत जालें. मथू क
ू ृ ष्ट्णन
दास हाांणी तें जदग्दर्ीत करून ताची जनमीती के ल्या. ह्या जफल्माांत मख
त ेल भजत मकाप्रेमकतमार आनी रीता रोज
हाांणी के ल्या. ताचे भायर ह्या जफल्माांत सबी कतजतन्हो, पॉल रोमी, जॉ रोज, बटी नाज, आल्फ्े ड रोज, सौज
फे राांव, ऑफे लीया, फ्े डी बाबोज आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी भजत मका के ल्यात. जतयात्राच्या इजतहासाांत पयलेच
फावट ‘आल्फ्े ड रोज’ ह्या जतयाजत्रस्तान ह्या जफल्माक सांगीत जदवन एक नवें पवश सरू
त के लें.
प्रेम कतमार हाांच्या ‘नो वेकांसी’ ह्या जतयात्राचेर आदारीत ‘बोगलाांट’ हें जफल्म तयार के लें. एका
जतयात्राचेर आदारीत तयार जाल्लें कोंकणींतले हें पयलें जफल्म जावन आसा. ह्या जफल्माांत ‘सख
त आयलें
लोटोन’, ‘जवजलेचो पावोर’, ‘नोवें वोरोस’, ‘तांू म्होजे सख
त ’, ‘ओसोच फोटोयताय’ह्या सारखी जगताां आसात.
आल्फ्े ड रोज हाांणी तीं रचल्याांत.ह्या जफल्माांतले ‘जनमाणें बेसाांव’ हें गीत प्रेम कतमार हाणें रचलाां.‘सख
ू आयलें
लोटोन’ हें गीत कोंकणी कायाशवळींनी, ऑके स्राांनी आयकांू क मेळटा.
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‘भयत ेराांतलो मनत ीस’ हें कोंकणींतलें पयलें रांगीत जफल्म 1978 वसाश जिस परी आनी टोनी कतजतन्हो
हाांणी ताची जनजमशती के ली. कथानक, सांगीत आनी गीतरचना जिस परी हाांणी करून एका जतयाजत्रस्तान इजतहास
घडयलो. ‘नोजर्बाांतलो न्होवरो’, ‘पाद्रीचो लोब’, ‘हहीद मोग कोरणाऱ्याांचें’ ह्या सारके जतयात्र बरोवन आनी
सक्साफॉन, रम्पेट, मरत ली, ऑगशन, जपयानो, जगतार हे सारकीं वाद्ाां वाजोवन जतयात्र मळार क्राांती करपी जिस
परीन ‘भयत ेरातां लो मनीस’ ह्या जफल्मारुपान कोंकणी मळार एक नवें पान उक्तें के लें. सी आल्वारीस, सौज फे राांव,
जसररयाको डायस, ररको रोडो, रॉबीन वाज, पॉल रोमी, आजां ेला, जक फे राांव, सेबी कतजतन्हो, लजत सयान डायस,
ऑफीलीया, बटी फन्सश ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्तानां ी ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्यातां . ‘भयत ेरातां लो मनत ीस’ हें
जर्षशक गीत आर्ा भोसले हाणां ी गायला.ां ‘नोकरे ’ आनी ‘आदेवस’ हीं जगताां आदोल्फ हाणें गायल्यातां जाल्यार
‘चपू – चपू ’ हें गीत आदोल्फ आनी मेबल हाांणी गायलाां. दोन काळजाां एका – मेका लागच्यान पयस वेतात.
ताांचें दख्त ख उक्तावपी ‘आदेवस’ हें कातार.
‘जनमोळ काळिाक म्होज्या, तुवें तोपले कांटे
जकत्याक म्हुणोन देवा, आमचे के ले वांटे’
देवाचेर र्ीण करून हें गीत सोंपता. दख्त खी मनान आदेवस करच्या वेळार हें गीत गायतना आयकांू क
मेळटा.
‘जगरे स्तकाय’ हें कोंकणींतलें जफल्म 1983 वसाश पड्ड्यार आयलें. ‘अजां बका जफल्मस’ हाच्ां या
बावट्याखाला मथू क
ू ृ ष्ट्ण दास हाणें ताची जनजमशती के ली. ज्यो रोज, जेसी डायस, बटी फन्सश, जिस्टोफर लैतावां ,
जमना लैताांव, अनील कतमार, रुजारीओ डायस, मायक मेहता, कामत द असोळणा, प्रेमानांद साांगोडकर, पॉल
रोमी, जटट्टा जप्रटो, जमनीन दे बाांदार ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्यात. ह्या जफल्माांतलीं
जगताां रुजारीयो रॉड्रीगीज ह्या जतयाजत्रस्तान रचल्याांत जाल्यार एमीलीयान द क्रूझ हाणें ताका सांगीत जदलाां.
‘एमीलीयन द क्रूज’ हाांकाां हालींच मरण आयलें. कोंकणी सांगीत आतां रराष्ट्रीय मळार पावोवक
ां ताणें मदत
के ल्या.
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1982 वसाश प्रदर्ीत जाल्ल्या ‘सझू ने ’ ह्या जफल्माचीं जगताां आल्फ्े ड रोज हाणें रचल्यात ताका इनोक
डनीयल्स हाणें सांगीत जदलाां. 9 जानेर 2005 ह्या जदसा उजवाडाजयल्ल्या ‘सडू ’ जफल्माांत जतयाजत्रस्त जप्रन्स जेकब
हाांची भजत मका पळोवक
ां मेळटा.
‘पाद्री’ हें जप्रन्स जेकब हाणें बरयल्लें जफल्म 2005 वसाश उजवाडा आयलें. रे मडां क्वाद्रूस हाांची ती
जनजमशती. जप्रन्स जेकब हाणें‘पाद्री’ ह्या नावां ान जतयात्र बरोवन माचयेर हाजडल्लो. ताचे 315 प्रयोग जाले. तेच
काणयेचेर आदारीत ताांणी ‘पाद्री’. हें जफल्म तयार के लें. जतयात्रातां लीं कातां ाराां वगळावन नवीं जगताां घालनू ह्या
जफल्माक वेगळेपण हाडलें. जप्रन्स जेकब, रोजफन्स, न्यटू न, एनी क्वाद्रूर्, हबां टश, जॉन जडजसल्वा, डायना, डॉ.
जकरण, जासींत ग्रासीयस, अाँथनी सन, टॉनी माटीन्स ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्तानां ी ह्या जफल्मातां भजत मका के ल्यात.
तपन आचायश हाणेंय ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्या. सगले मेळून 48 कलाकाराांनी ह्या जफल्माांत वाांटो घेतला.
‘पयर्े-पयर्े’, ‘रात जाल्या रात’, ‘ये चेडवा’, ‘मोज्या मार’ ह्या सारकीं जगताां जवल्फी रे बींबस हाणें रचल्याांत
आनी ताका सांगीत जदलाां. जायत्या जतयाजत्रस्ताांनी कोंकणी जफल्माांनी भजत मका के ली. तेभायर ताांणी हेर
भासाांतल्या जसनेमाांनीय आपलें योगदान जदलें. एमेलींदा ही पयली गोंयकार बायल जी भारतीय जफल्माांनी
जदसली. पृथ्वीराज कपरू हाांच्या 1930 वसाश आजयल्ल्या जसनेमा गलश ह्या जहदां ी जफल्माांत ती पयलीच जदसली.
ताचे उपराांत जायत्यो जहदां ी जफल्माांनी वावर करून जतणें इजतहास घडयलो. मीस मोहना जहणें समत ार 40 जहदां ी
जफल्माांनी भजत मका के ल्यात. आग, पतांग, इन्साजनयत, आजर्याना, सांसार. र्तश, मेहदां ी, सावन आया रे , ररमझीम,
नगीना ह्या आनी हेर जफल्माांनी जतणें भजत मका के ल्याांत.
‘II Prescatore de Passillipo’ ह्या 1954 वसाश आजयल्ल्या इटाजलयन जफल्मातां आनी बेरूत हागां ा
1966 वसाश जचत्रीकरण के ल्ल्या लेबानीस जफल्मातां यू जतणें भजत मका के ल्यातां . लेबानीस जफल्मातां ऑफीलीयानयू
भजत मका के ल्ली. ‘आक
ां वार माररयेचे’ भजत मके खातीर प्रजसद् जाल्ली आनी ‘जनमोण’ जफल्मातां नाजयके ची भजत मका
के ल्ली र्ाजलनी म्हादोळकार जहणें ‘तकदीर’ ह्या जहदां ी जफल्मातां मख
त ेल नाजयके ची भजत मका के ल्या. त्या भायर
कोरा कागज, सोलाके ह्या जफल्मानीय ती जदसली. ‘जनमोण’ ह्या कोंकणी जफल्माचे ‘तकदीर’ ह्या नाांवान जहदां ी
जफल्म काडून आनी तातांतू जहदां ी कलाकार घेवन तर्ेंच र्ाजलनीक तातांतू सांद जदवन आनीक एके कोंकणी
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जतयाजत्रस्त बायलेक जहदां ी जफल्माांत प्रवेर् मेळ्ळो. रोजमयो मेंडीस हाांची घरकान्न जतयाजत्रस्त आतां ोनेत जहणें
‘मोहब्बत जजदां गी है’ ह्या जफल्माांत भजत मका के ल्या.
दादल्या जतयाजत्रस्ताांमदें प्रेम कतमार हाणें समत ार 50 जफल्माांनी भजत मका के ल्यात. (अदीक म्हायतीखातीर
प्रेम कतमार पळय) सतमार 14 वसाश ताांणी जहदां ी जफल्माांनी वावर के ला. जहदां ी जफल्माांच्या मळार मेजळल्लो अणभव
ताणें जतयात्राचे उदरगतीखातीर वापरलो.तें एक उत्कृ श्ट अजभनय करपी कलाकार आजर्ल्लें.
रॉबीन वाज हाांणी ‘आप की इज्जत बचाव’, ‘अजीत जसन्हा’ ह्या जफल्मानां ी भजत मका के ल्या. एड मायक
मेहता ह्या आधनत ीक जवचारसरणीच्या जतयाजत्रस्तान ‘डोली सजाके रखना’ ह्या जफल्मातां Registrar of
Magistrate हाची भजत मका के ल्या. जटट्टा जप्रटो हाणें ‘लव इन गोवा’, के नी हाणें ‘एक कहानी’ आनी ‘जमचश
मसाला’ हातांतू भजत मका के ल्यात. मक
त ाबला ह्या जहदां ी जफल्माांत वालेंत मास्कारे न्हास ह्या जतयाजत्रस्ताची भजत मका
पळोवक
ां मेळटा. ‘नाचयत ा कांत पासार’ आनी ‘हॉम स्वीट हॉम’ ही दोन कोंकणी जफल्मा 2015 वसाश गाजली.
नाचयत ा कांत पासार ह्या जफल्माांत जिस परी हाांणी सांगीतबद्द के ल्ली आनी मळ
ू लोनाश हाांणी गाजयल्लीं जगताां
आस्पावल्यात. जिस परी आनी लोनाश हाांचे जतयात्राांत योगदान आसा. जिस परी हे नामनेचे सांगीतकार. ताणें
सांगीताांवरवीं समाजजागृता के ली. जतयात्र सांगीतान क्राांती के ली होम स्वीट होम ह्या जफल्मान जॉन जडसील्वा
हाणें म्हत्वाची भजत मका के ल्ली जदश्टी पडटा. जतयाजत्रस्ताांनी अर्े तरे न कोंकणी जफल्माांनी योगदान जदलाां आनी
कोंकणी जफल्माांतल्यान काांय गजाली जर्कून ताचो जतयात्राांत उपेग के ला. जफल्माांतल्यान स्फूतश घेवन जतयात्राची
उदरगत करपाचो यत्न के ला.
3.4.3. कोंकणी तियातत्रस्ि तहदं ी तफल्मांनी
भारतीय जसनेमातां भजत मका करपी पयली गोयकान्न म्हणल्यार एमेलींदा कादोज. जतचो जल्म 7 मे 1908
वसाश जालो.पावलू फावोस्तीन कादोज आनी मारीया ज्योकीना जडसोजा हाच
ां ी ती धवू . जतयाजत्रस्त सायब रोचा
ती घरकान्न. आपल्या घरकारा सागां ाता ती जतयात्र माचयेर वावरत ली. लझत ीतानीयन ड्रामाटीक कांपनीन माचयेर
हाजडल्ल्या ए आर सोंज फे राांव हाांच्या ‘आल्माां सोगाांत वेतात’ ह्या जतयात्राांत 17 ऑक्टोबर 1932 ह्या जदसा
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ताांणी जतयात्र माचयेर पयलेच फावटीं भजत मका के ली. मीस ज्योजीना आनी मीस कालोता हाांचे फाटल्यान जतयात्र
माचयेर येवन एमेलीनान जतयात्राची सोबाय वाडयली.
जफल्माांनी न्हेसांक
ू चलयो फाटीं सरताल्यो अर्ा वेळार हे गोयकान्न चलयेन जफल्मी जगाांत धाडर्ी
पावल घालें. ‘सल
त ोचना’ ह्या नाांवाांन वळखपत ी ‘रूबी मेयर’ आनी ‘जेबजू नस्सा’ ह्यो चलयो त्या काळार जफल्माांनी
वावरत ताल्यो त्या काळार एमेलीनान ‘सदत ाबाला’ हें नावां जफल्माां खातीर जस्वकारून भारतीय जफल्माांत म्हत्वाचो
वावर के लो.
एमेलींदा हाणें ‘हॉटेल पद्मीनी’, ‘जसनेमा गलश’,’डरींग डम्सेल’,‘वेनीर्ींग हॉपस’ ( Vanishing
Hopes), ‘Red Signal’, ‘Wooing Nightingale’, ‘राम भरोसे’, ‘Kicks of Kismet’, ‘Love is
Blind’, ‘नरू -इ-बगदाद’ , ‘जगदगरू
त ’, ‘गल
त र्न इ आराब’, ‘Children of Storm’ह्या सारक्या समत ार 40
जफल्माांनी वावर के ला.जतच्या वावराखातीर जतका ‘मरी जपकफोडश ऑफ इजां डया’ (Mary Pickbord of India)
म्हणनू पाचारतात.33 ‘जसनेमा गलश’ ह्या 1929 वसाश आजयल्ल्या जफल्माांत एमेलीनान राज कपरू हाांचो बापयू
पृथ्वीराज कपरू हाांचे वाांगडा भजत मका के ली. उपराांत जतका जायत्या जफल्माांनी सांद मेळ्ळी. ती फामाद नाचपी
आजर्ल्ली. जहदां ी जफल्माचें र्टत ींग चलताना जतका अपघाती मरण आयलें.
मीस मोहना हाणें मळ
त ावें जर्कप गोंय आनी मबांत य के ले, उपराांत टेजलफोन ऑपरे टर कर्ी वावरत ल्या.
मीस मोहना जतयात्र माचयेभायर जफल्मी जगाांतयू म्हत्वाचो वावर करून जतयाजत्रस्ताांक नवी वाट दाखयली.
‘पतांग’, ‘सांसार’, ‘इन्साजनयत’, ‘मेहदां ी’ ह्या सारक्या समत ार 40 जहदां ी जफल्माांनी भजत मका करून जतणें
जतयाजत्रस्ताक
ां हहडवीक जोडून दवरल्या. रुपेस्त, मीस मोहनान राज कपरू हाच्ां या ‘आग’ ह्या जफल्माांतयू भजत मका
के ल्ली.
कोंकणी जतयाजत्रस्त जफल्मानां ी गेले. थयां ताणां ी नवो अणभव घेतलो. तो अणभव ताांणी कोंकणी
जतयात्रातां वापरलो. कोंकणी जतयात्राचे उदरगतीपासत आनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण प्रभावीपणान करूांक
जतयाजत्रस्ताांक जफल्माांतलो अणभव बऱ्याक पडलो. गोंयचो समाज कलात्मकतायेन जतयात्र माचयेर दाखोवक
ां
ताांकाां जफल्माां गरजेक पडलीं.
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प्रकरण 4
समाजतचत्रणाचे नदरेन कोंकणी तियात्रांिले मुखेल प्रवाह आनी
कांिारांिल्यान समाजदशान
समाजजचत्रणाचे नदरे न कोंकणी जतयात्राांत आजयल्ल्या मख
े प्रवाहाांचो सोद घेवक
त ल
ां गोंय सटत के
उपराांतचो काळ तीन भागाांनीं जवभागला. पयल्या भागाांत गोंय सटत के सावन म्हणल्यार 19 जडसेंबर 1961 सावन
ते कला अकादेमी जतयात्र सतश सरू
त जाय मेरेन म्हणल्यार 8 मे 1974 मेरेन हो काळ घेतला. कला अकादेमी
जतयात्र सतीतां जतयात्र आनी जतयाजत्रस्ताच
ां ेर तर्ेंच समाजाचेर पररणाम के ला. हे सतीक जतयात्र मळार खेरीत
म्हत्व आसा देखनू हे सती पयलींचो काळ कसो आजर्ल्लो आनी त्या काळार जतयात्रानां ीं समाजाचें जचत्रण कर्े
तरे न जालाां हाचो सोद घेवपाचो वावर ‘गोंय सटत के उपरातां चो सरत वातीचो काळ’ (1961-74) ह्या भागातां जाला.
ह्या काळार ‘ओजपजनयन पोल’ जालो. गोंयच्या समाजाचेर ताचो पररणाम जालो. ताचें जचत्रण जतयात्राांनी कर्ें
आयलाां ताचो सोद ह्या भागाांत घेतला.
‘गोंय सटत के उपराांतचो मदलो काळ’ (1974-1992) हो ह्या प्रकरणाचो दसत रो भाग. ह्या भागाांत कला
अकादमी जतयात्र सती सावन जतयात्राचीं र्बां र वसाां जाय मेरेनचो काळ घेतला. 8 मे 1974 ते 17 एप्रील 1992
मेरेनच्या काळाांत जतयात्राांनीं गोंयच्या समाजाचें जचत्रण कर्ें जालें ताचो थाव घेवपाचें काम ह्या भागाांत जालाां.
ह्या काळार राजभास चळवळ जाली. हे राजभास चळवळीक जतयाजत्रस्ताांनीं कर्े तरे न मदत के ली हाचोय सोद
घेतला.
‘गोंय सटत के उपराांतचो आताांचो काळ’ (1992-2015) ह्या भागाांत जतयात्राची र्बां री ते 2015 वसाश
मेरेनचो काळ आसपावला. ह्या काळार गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जतयात्राांनी कर्ें आयलाां ताचो सोद घेतला.
जतयात्राक फतडो करचो पजडल्ल्या आहहानाच
ां ेर अभ्यास जाला. समाजाांत जाल्ल्या बदलाांचो जतयात्रानां ीं कर्े
तरे न थाव घेतला ताचो सोद ह्या भागातां घेतला.
‘कातां ारातां ल्यान समाजदर्शन’ हो ह्या प्रकरणाचो जनमाणो भाग. गोंय सटत के उपरातां च्या काळारसावन
काांताराांनी गोंयच्या समाजाचें दर्शन कर्े तरे न के लाां हाचो सोद घेवपाचो वावर ह्या भागाांत जाला. काांतार हो
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जतयात्राचो एक म्हत्वाचो घटक. सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो, चवको ह्या सारक्या काांताराांच्या प्रकाराांतल्यान
काांतोररस्ताांनीं गोंयच्या समाजाचें जचत्रण के लाां. ताचो थाव घेवपाचो वावर ह्या भागाांत जाला.

4.1. गोंय सुटके उपरांिचो सुरवािीचो काळ (1961-1974)
समाज हो बदलत आसता. तो स्थीर आसना. बदलत्या काळाप्रमाण बदलत्या समाजाचें जचत्रण
जतयात्रातां घडटा. बदलत्या काळा प्रमाण जतयात्रातां प्रवाह आयले. पोरणे वचनू नवे आयले. नवे जवर्य, नवे
जवचार, नवे प्रयोग जतयात्रातां जाले. सादरीकरणाचे नदरे न जतयात्र बदल्लो. तात्रां ीक गजाली बदल्ल्यो. जतयात्र
माचयेर जाल्ले बदल, लेखनाांत जाल्ले बदल आनी जतयात्रा सांबांदीत जाल्ले बदल जतयात्राांतले नवे प्रवाह
सोदपाक मदत करतले.
गोंय सटत के पयली लक
त ाजीन ररबेरो हाणें पयलो कोंकणी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. जआ
त वां
आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें पयलो स्वतांत्र जतयात्र बरोवन जतयात्राचें मळ
त ावण घालें. ताांच्या जतयात्राांनी मल्त याां
जदसतात. ते जतयात्राचें लेखन, जदग्दर्शन बरे तरे न करताले. पोंजडेपणाक ते वाव जदनाजर्ल्ले. जतयात्र माचयेर
येवचे पयलीं फावो जततल्यो येसायो घेताले. फावो तर्ें पात्रजचत्रण करताले. एके भक्कम बन्त यादीचेर ताणें जतयात्र
उबो के ल्लो. ताणें अणकारीत जतयात्र रचले आनी जतयात्राांचीं पस्त तकाां छापनू उजवाडायलीं. गोंय सटत के मेरेनच्या
जतयात्राांत चडर्े घरावे आनी समाजीक जवर्य जदश्टी पडटात. काांय धमीक आनी इजतहासीक जतयात्रयू ह्या
काळार माचयेर आयल्यात. गोंय सटत के पयलीं, एका जवजर्श्ट काळार जतयात्राचो दजो खालावल्ल्यान,
जतयात्राचे उदरगतीक आडखळ जनमाशण जाली पणू गोंय सटत के उपरातां मात हें जचत्र बदल्लें.
19 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा गोंयाक पतत शगत जे राजवटींतल्यान सटत का मेळ्ळी. हुकूमर्ाय वचनू
लोकर्ाय आयली. ‘पतत शगत जे मस्त तींतली जतयात्रावयली सन्सरर्ीप रातयातां गळून पडली. नवे जवर्य, नवे
आर्य, नवे नवे कलाकार जतयात्र माचयेर येवक
ां लागले.’1 जतयात्राक नवी जदर्ा मेळ्ळी.
गोंय सटत के उपराांत लोकर्ायेक लागनू गोंयच्या समाजाक जायतीं बरे पणाां फावो जालीं. मेकळेपणान
उलोवक
ां , बरोवक
ां , गावक
ां सांद मेळ्ळी. आपणाक मेजळल्ल्या हक्काांचो गोंयकाराांनीं आनी भोव करून
जतयाजत्रस्ताांनीं बरोच उपेग के लो. पतत शगत जे राजवटींत उलोवपाचें सोडूच, पणू जतयात्राांत सरकार वा समाजा आड
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जकतेंय आसल्यार जतयात्र ‘सन्सर’ करतना तो भायर मारताले पणू गोंयाक सटत का मेजळल्ल्यान ह्या बांधनाांतल्यान
सजत टल्लो जतयाजत्रस्त मेकळे पणान सरकारा आड बरोवक
त ी माचयेर जतयात्राांतल्यान
ां लागलो. सरकाराच्यो चक
आनी काांताराांतल्यान दाखोवांक लागलो. नेल्सन आल्फोंसो हाणें ‘दोतोर सालाझार’, ‘नाजसओनाजलस्ट’ हे
जतयात्र बरोवन सरकाराजवर्ीं आपणाक जकतें म्हणपाचें आसा तें भयां जभराांत दवररनासतना माांडलें. रॉबीन वाज
हाणें ‘आजेंत मोंतेर’ हो जतयात्र बरोवन आजेंत मोंतरीचीं कतशबत ाां आनी ताचो समाजाचेर जाल्लो पररणाम
उक्तेपणीं माडां ला.
गोंय सटत के उपरातां कीड बॉक्सर हाणें ‘गोवा आमचो गावां ’ हो जतयात्र 27 जानेवारी 1962 ह्या जदसा
जसने लता लागीं, मडगावां ाां माचयेर सादर के लो. गोंय सटत के उपरातां गोंयाांत माचयेर आजयल्ल्या वेवसायीक
जतयात्राां मदलो हो पयलो जतयात्र आसयत े.
गोंयाक सटत का मेळ्ळे उपराांत जप्रन्सेस जथयेटर भाांगवाडी , मबांत य हे सवत ातेर जे पी सोजालीन हाांचो ‘देव
बापाची धवू ’ हो जतयात्र 26 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा साांजे चार वराचेर माचयेर हाजडल्लो. गोंय सटत के उपराांत
गोंया भायर माचयेर हाजडल्लो हो पयलो जतयात्र जावक
ां जाय.
‘गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार’ कतटतांबीक, समाजीक, राजकी, धमीक जतयात्र माचयेर
आयले. आलेर्ीन दे काांदोळी, कीड बॉक्सर, अाँथनी मेंडीस, आररजस्तदीस डायस, लसत ीयान डायस, पॉल रोमी,
एम बॉयर, सी आल्वारीस, सोजालीन, ररको रॉड, प्रेम कतमार, जासींत वाज, रे मी कतलासो, वालेंत मास्कारे न्हास,
जॉन क्लारो, मास्टर वाज, मेंडीस िदसश, आल्फ्े ड रोज ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान आनी
कातां ारातां ल्यान गोंयच्या समाजाचें दर्शन घडयलें.
1961 ते 1974 ह्या काळामदें गोंयातां वेंचणक
त ो जाल्यो. ‘ओजपजनयन पोल’ जालो. समाजातां बदल
जाले. ह्या घडणक
त ाांतल्यान जतयात्राचेर पररणाम जालो. असल्या घडणक
त ाच
ां ें जचत्रण आनी ताच
ां ो समाजाचेर
जाल्लो पररणाम जतयात्रानां ी माचयेर जदसपाक लागलो.
गोंय सटत के पयलीं जतयात्राांनीं चडर्े कतटतांबीक आनी समाजीक जवर्य मेळटाले. भाटकार-मडांत कार हाांचे
सांबांद सचत ोवपी जतयात्र मेळटाले. जआ
त वां आगस्त तीन हाणें पसनू ‘कतणबी जाकी’ (1934) हो जतयात्र बरजयल्लो
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मेळटा. गोंय सटत के उपराांतयू काांय जतयाजत्रस्त भाटकार-मडांत कारा सांबांदीत जतयात्र बरयतना मेळटात. आलेर्ीन
दे काांदोळी हाणें ‘आमच्या र्ेताची पावणी’ हो जतयात्र 1962 वसाश पास्काांच्या फे स्ताक काांदोळी गाांवाांत बरोवन
माचयेर दाखयलो. 1963 वसाश हो जतयात्र मबांत य दाखजयल्लो. ह्या जतयात्राांत भाटकाराांक उजराजयल्ले. भाटकारमडांत कार वादाचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत बरोवप्यान के ल्लें पळोवक
ां मेळटा.
“Purtugez kallar munddkarak bhatkara mukhar tokli voir kaddunk xokti nasli.
Munddkar xetam-bhattantlo soglo vavr kortolo ani tacho faido bhattkar ghetolo. Hi onit
Alexinho-n hea tiatrant sarki ugti (exposed) keli ani munddkarak nit mellonk zai mhunn
dakhoilem.”2 गोंय सटत के उपरातां मडांत कार कायदो पास जालो. मडांत कार कायदो पास जावचे पयलीं हो जतयात्र
माचयेर आजयल्लो. मांडत काराांक आपल्या हक्काजवर्ीं जागोवपाचें काम त्या जतयात्राांत के ल्लें. फतडाराचो
जदश्टावो आजर्ल्ल्या ह्या जतयाजत्रस्तान समाजाचें हीत साांबाळपी कायद्ाक पयलीच वाचा फोजडल्ली आनी
समाजाक जागोवपाचें म्हत्वाचें काम के ल्लें. ह्या जतयात्राच्या 8 जानेवारी 1963 च्या हण्डजबलाांत ताांणी
जतयात्राजवर्ीं बरजयल्लें,
“Zaitim vorsam xethcar ani gorib ducanim rodle
Punn atanchea tempar ?
Tangelim cheddvam ani chedde
Xicon voir voir choddle
Ani mhunntat fudde kitem zata tem zaum
Aiz aminch coruiea.
AMCHEA XETHACHI PAUNNIM”3
ह्या उतरावां यल्यान र्ेतकार आनी गरीबाच
ां ो ताक
ां ाां जकतलो हुसको आसलो तें कळटा. जर्क्षणावरवीं
हो समाज कसो फतडें वचक
ांू र्कता ताचीय जर्टकावणी ताणां ी ह्या जतयात्रातां जदली.‘भाटकार – मडांत कार’ सबां दां
सचत ोवपी जायते जतयात्र आनी कातां ाराां कोंकणी माचयेर आयलीं. प्रेम कतमार हाच्ां या ‘काकूत’ ह्या जतयात्रातां
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रॉबीन वाज आनी जसजसलीया मार्ादो हाांणी ‘भाटकार-मांडत कार’ हें दयत ेट गाजयल्लें. जमगां ल
े रॉड हाणेंय
‘भाटकार-मडांत कार’ ह्या जवर्याचेर आदारीत जतयात्र माचयेर हाडल्यात. काांताराां रचनू गायल्याांत.
एम बॉयर फकत जतयाजत्रस्तचू न्हय पणू ते एक समाजसधत ारक आजर्ल्ले. ताांणी चडर्े समाजीक
जतयात्र बरोवन समाजाक जागयलो. समाजाांतले वेगवेगळ्या काळावेले प्रस्न घेवन जतयात्राांतल्यान ताांकाां जापू
जदवपाचो यत्न के लो. गोंय सटत के पयलीं भाटकार-मडांत कार ह्या जवर्याच
ां ेर आदारीत ‘रीणकारी’ (1948), ‘बाक्रू
पाराबेंस’ (1956) ह्या सारके जतयात्र ताणें बरोवन माचयेर हाडले. गोंय सटत के उपरातां च्या पयल्या काळार
‘जदलोलो जरत ामेंत’ (1963), ‘कतडवालो’ (1964), ‘काजाराचे रात्री’ (1964), ‘आताां कोण घातकी’ (1969),
‘आदीं तें आताां हें’ (1972), ‘भरत गीं आनी भागां ार’ (1974), ह्या सारके जतयात्र ताणें बरोवन माचयेर हाडलें.
ताणें समाजाांतले वेगवेगळे जवर्य जतयात्राांनी माांडले. ‘आदीं तें आताां हें’ हो जतयात्र जतकळें चेडूां हाचेर आदारीत
आजर्ल्लो. त्या काळार जतकळ्या चेडवाक समाजाांत कें डटाले. ताचे कडेन लग्न जावक
ां चले फतडें सरनासले
जकत्याक, “It was believed that she will bring doom to the future of the boy and his family
if he married that girl.”4ह्या आचाराक लागनू जायतीं जतकळीं चेडवाां लग्न जायनासतना उरतालीं. अर्ा
वेळार समाजाक जागोवपी जतयात्र ‘आदीं तें आताां’ हें ह्या नाांवान एम बॉयरान बरोवन माचयेर हाडलो. जतकळें
चेडूां घराब्याांत कर्ी र्ाांती, सवस्तकाय हाडूांक र्कता, उदरगत कर्ी करूांक र्कता हें ताणें त्या जतयात्राांत
दाखयलें. जतकळ्या चेडवाजवर्ीं जो गैरसमज समाजाांत पातजळल्लो तो पयस करपाचो यत्न ताणें ह्या
जतयात्रावरवीं के लो. ‘जतकळ्या चेडवाच्या जल्मान त्या भरत ग्याची कसली चक
ू ?’ असो प्रस्न जतयात्र प्रेक्षकाांच्या
मनातां जकल्लावन ह्या जवर्याचेर समाज जागृताय करपाचें काम ताणें के लें. जतकळ्या चेडवा बाबतींतचो प्रस्न
गोंय सटत के च्या काळार पासनू गोंयच्या समाजाक सतायतालो हाची रुजवात सोजालीन हाच्ां या जतयात्रातां ल्यान
जाता. गोंय सटत के उपरातां 1962 वसाश ताणां ी ‘जतकळें चेडूां’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाजडल्लो. गोंय सटत के
उपरातां च्या सरत वातीच्या काळार जतकळ्या चेडवाच
ां ो प्रस्न गोंयच्या समाजाक सतायतालो. ताचेर आदारीत
जतयात्र माचयेर आयले.
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गोंय सटत के पयलीं जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें गोंयच्या समाजाचें आनी मख
त ेलपणान कतणबी
समाजाचें जचत्रण आपल्या जतयात्राांनी के लाां. गोंय सटत के उपराांत नल्सन आफोंसो हाणें ‘दोगाांच परत ो’ ह्या जतयात्राांत
गोंयच्या कतणबी समाजाचें जचत्रण के ल्लें पळोवक
ां मेळटा. ह्या जतयात्राांतल्या एका काांताराांत ते म्हणटात,
“सोगलीं आमी कुणब्यांचीं पोरां
वोयर सोरल्यांत पोटाक बांदनू दोरां
आमगे आवो शेतांत आवर कोनू बाराय वोरां
िेच्या खाच्या िायतें तों ा लायच्या आम्ले तोरा.ं ”5
ह्या कातां ारातां ल्यान बरोवपी गोंयच्या थळाहया आनी मळ
त ाहया कतणबी समाजाची वळख घडयता.
गोंयची मळ
ू जमात कतणबी समाज रातदीस कश्ट करून वयर सरला तें सागां तना ‘वोयर सोरल्यातां पोटाक
ां बादां नू
दोराां’ अर्ें म्हणटा. कश्टाांतल्यान ते वयर सरल्यात म्हणनू सचत यता. ‘आब्ां याचीं तोरा’ां हें ताांचे बरें खाण हें
सचत यतना ताणें गोंयचे मळ
ू जमातीची हहडवीक गायल्या. साश्टी बोलयेंत बरजयल्लो हो काांत
‘आवो’‘आवर’‘जेच्या’‘खाच्या’ हे सारकीं कतणब्याांचे बोलयेंतलीं जवजर्श्ट उतराां ह्या काांताराांत माांडून कतणबी
समाजाचें दर्शन घडयलाां.
1961 ते 1974 ह्या काळार जतयात्राांक जवर्याचे आनी सादरीकरणाचे नदरे न थोडो भोव दजो जदवपाचें
म्हत्वाचें काम प्रेम कतमार आनी जे पी सोजालीन हाांणी के लें. ताांणी समाजीक, धमीक,देर्भक्ती ह्या आनी हेर
जवर्याांचेर जतयात्र बरोवन जतयात्राांक नवी जदर्ा जदली. जवजर्श्ट देखावे घालनू ताांणी जतयात्र सोबयले. जतयात्र
माची सोबयली. प्रेम कतमार हाांकाां जहदां ी जफल्मी जगाांतलो थोडो भोव अणभव आजर्ल्ल्यान तो अणभव ताांणी
कोंकणी माचयेर उपकारायलो. जतयात्र माचयेर ताणां ी नवे नवे प्रयोग सरू
त के ले. ‘आगां वोण’ ह्या जतयात्राांत ताणें
जजवो सोरोप आनी मगांत सू जतयात्र माचयेर हाडून जतयात्र सादर के लो. मोनजातीक माचयेर हाडली. जतयात्र
सादरीकरणाखातीर ते जायत्यो वस्तू माचयेर हाडटाले. के न्ना के न्ना ताांचें जतयात्राचें सामान एके गाडयेंत आनी
जतयाजत्रस्त दसत रे गाडयेंत अर्ी जस्थती आसताली. जदग्दर्शन आनी सादरीकरणाक ते खार्ेलें म्हत्व जदताले.
‘जपसो’ हो एकपात्री जतयात्रयू ताणें माचयेर हाडून इजतहास घडयला.
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बरे तरे ची माची माांडावळ आनी उजवाडा येवजण करून प्रभावीपणान जतयात्र माचयेर हाडपाचें काम
प्रेम कतमार करताले. त्या काळार पड्ड्याक फायली नासताल्यो. प्रेम कतमार मात आपल्या जतयात्राांत ‘पोड्डो’
आनी ‘फायली’ लायताले. गाडयेवयल्यान मायकाचेर जतयात्राचो प्रचार करप आनी ‘हण्डजबलाां’ वाांटप ही
प्रजक्रया त्या काळार पसनू चालू आजर्ल्ली.
जे पी सोजालीन हाणें धमीक जतयात्र बरोवन ते उत्कृ श्ट ररतीन माडां ू न हाडून जतयात्र माचयेची सोबाय
वाडयली. ताणें ‘सा.ां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’, ‘सातां आतां ोन’, ‘पाद्र आग्नेल’, ‘पाच
ां जमस्तेर ओकाशचे’,
‘सायजबणीच्यो सात दख
त ी’ अर्े जायते जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. ताच्ां या जतयात्राचें एक खार्ेलपण
म्हणल्यार ताचां े जतयात्रातां ले देखावे अपरूप आसताले. आधनत ीक यत्रां णा नासतनाय आपल्या जतयात्रानां ी
सजशनर्ीलतायेक वाव जदवन ताणें के ल्ले देखावे तोखणायेक पात्र थारतात. ‘साां फ्ाांसीस र्ाजवयर’ ह्या जतयात्राांत
दयाांत पजडल्ले साां फ्ाांसीस र्ाजवयराचें ‘कोंत’ कतल्ली आपल्या दाांग्याांनी हाडून साां फ्ाांसीस र्ाजवयराक जदता
तो देखाव दाखयताले. अर्े तरे न प्रत्येक जतयात्राांत मनभल
त यणे देखावे दाखोवन समाजाचें जचत्रण प्रभावीपणान
करपाक ते येसस्वी थारल्यात.
25 नोहहेंबर 1969 ह्या जदसा जप्रन्सेस जथयेटर, भाांगवाडी, मबांत य हे सवत ातेर ‘साां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’ ह्या
जतयात्राचे एकाच जदसा तीन हावसफूल प्रयोग करून ताणें इजतहास घडयलो. एकाच जदसा एकाच जतयात्राचे
तीन प्रयोग एकाच हॉलाांत करपी ते पयले जतयाजत्रस्त जावन आसात. माचये माांडावळ करपाांत आनी देखावे
दाखोवपाांत सोजालीन आनी प्रेमकतमार हाांणी जतयात्र पाल्काक खार्ेलें योगदान जदलाां.‘सायजबणीच्यो सात
दख
त ी’ (1965),‘साां फ्ासां ीस र्ाजवयेर’ (1969)ह्या सारके धमीक जतयात्र सोजालीन हाणें बरोवन धमीक
जर्कवण समाजाांत पावोवपाचो यत्न के लो.
‘सोडवोणदार’ हो ‘पर्न प्ले’ मानयत ेल जडलीमा हाणें बरोवन माचयेर हाडून जेजू जक्रस्ताच्या जजजवताचें
जचत्रण के ल्लें. भोव करून कोरे ज्माच्या काळार ‘पर्न प्ले’ दाखोवपाची पद्दत खबू पयलींच्या काळारसावन
वेगवेगळ्या भार्ाांनी आसा. कोंकणी भार्ेंतूय गोंय सटत के पयली ‘पर्न प्ले’ जाताल्यो. पणू गोंय सटत के उपराांत
जतयात्र धतीचेर ‘सोडवोणदार’ हो ‘पर्न प्ले’1971 वसाश गोंया दाखजयल्ल्याचो उल्लेख मेळटा. ह्या जतयात्राांत
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‘प्रेम कतमार’ हाणें कला जदग्दर्शक कसो वावर के ल्लो जाल्यार जलओनाडश जपांटो हाणें मनेजर कसो वावर के ल्लो.
जेजचू ी भजत मका जसरीयाको डायस करताले जाल्यार घातकी जदत ासाची भजत मका प्रेम कतमार करताले. 56 वयर
कलाकार हे दाखवणेंत भाग घेताले. ह्या जतयात्राक त्या काळार गोंयाांत पाांच , चार आनी तीन रुपया जतके ट
आजर्ल्ली. जेजू जक्रस्ताच्या जजजवताचेर आदारीत ‘को वादीस’ (Quo vadis) हो जतयात्र 1972 वसाश माचयेर
हाजडल्लो. हो जतयात्र धमीक जालो तरीय तो गोंयच्या समाजाचे फास्कें त बसतलो अर्े माडां ावळीन माचयेर
सादर के ल्लो. गोंय सटत के उपरातां सरत वातीच्या काळार भोव थोडे धमीक जतयात्र जाताले.
गोंय सटत के पयलीं गोंया पतत शगत ेज राज आसलें. ह्या काळावयल्या पतत शगत जे राजकत्याांचें जजवीत माचयेर
हाडून गोंयच्या समाजाचे त्रास माचयेर माडां पाचो यत्न कायां जतयाजत्रस्तानां ी सटत के उपरातां के लो. रॉबीन वाज
हाणें ‘आजेंत मोंतेर’ हो राजकी जतयात्र 1965 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. आजेंत मोंतेर हाची क्रूर कतशबत ाां
माचयेर हाडून समाज जागृताय के ली. रॉबीन वाज हे एक सटत के झजत ारी आनी ‘आझाद गोमतां क दल’ पांगडाचो
वाांगडी आजर्ल्ल्यान गोंय सटत के पयलींच गोंयाक सटत का मेळोवचेखातीर जतयात्राांतल्यान ताणें जागृताय के ल्ली.
मबांत य पासनू जतयात्र माचयेर हाडून ताणें गोंयकाराांक सटत के ची गरज आसा म्हणनू कळीत के ल्लें. त्या काळार
मसत ोलीनी जमनेझीस ह्या आनीक एका जतयाजत्रस्तान जतयात्रावरवीं गोंयाक सटत के सांबांदी जागृताय के ल्ली पळोवांक
मेळटा. मबांत य सारक्या वाठाराांत जतयात्र बरोवन आनी जनजागृताय करून गोंयचे सटत कें त जतयाजत्रस्ताांनी योगदान
जदल्लें आसा. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांचो ‘पाांडतरांग नायक कतसमणकार’, मसत ोलीनी जमनेझीस हाांचो
‘रावजी राणो’ आनी अनील कतमार हाांचो ‘र्णै गोंयबाब’ (जतयात्र आनी नाटक हाचें फ्यजत न) ह्या सारके जतयात्र
जहदां ू समाजातां ल्या एकाद्र्या हयाजक्तचेर आदारीत आजर्ल्ले.
गोंय सटत के क लागनू ‘सन्सरर्ीप’ गेली. एके रातींत ‘सन्सरर्ीप’ ना जाल्ल्यान आनी आपले जवचार
अजभहयक्त करूांक जतयाजत्रस्ताांक मेकळे पण मेजळल्ल्यान ताचो चड फायदो कायां कातोररस्ताांनी घेतलो. आपल्या
कातां ारातां ल्यान सरकाराचेर तार्ेरे ओडपाक ते अनमनले नात. कायां जाण तर सरकाराक उक्तेपणान जागोवक
ां
लागले. काांय जाणाांनी मेकळे पणाचो गैरफायदो घेतलो.कीड बॉक्सरान जदल्ल्या मेकळेपणाचो फायदो घेतला
अर्ें जचांतनू एवाजग्रयो ज्योजश हाांणी कीड बॉक्सराक‘उक्ती चीट’ बरयली. हें जचटयेंतल्यान ताच्या काांताराांक
लागनू ताचेर आरोप जाले. र्ेवटाक कीड बॉक्सराक मबांत य जतयात्र माचयेर वावरत तना पजत लसेन अटक के ली.
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ताका अटक के ल्ल्यान ताची नोकरी गेली. समत ार अडेज वसाश ताका बांदखण फावो जाली. ताांच्या घरच्याांचेर
वायट पररजस्थती आयली. जतयात्राक लागनू एका घराब्याचेर अर्ी पाळी येवपी ही घडणक
ू सत जकतें आनी
फट जकतें हाचो जवचार करूांक लायता. कीड बॉक्सर काांतार घडोवपाक खबू हुर्ार आजर्ल्ले. सरळसरळ
साांजगनासतना मामीकतायेन जर्कवण जदवपाची ताांची एक खार्ेली र्ैली आजर्ल्ली. दोट्ट्या अथाशन काांतार
गावां न ते प्रेक्षकाक
ां ू य खबू जचतां ांूक लायताले. अर्ाच कातां ाराांक लागनू ताच
ां ेर बदां खण भोगपाची पाळी आयली.
पणू हे घडणक
त े चेर खोलायेन जवचार के ल्यार त्या कातां ारातां ल्या उतरानां ी सरळपणान कोणा आड उलजयल्लें
मेळना जाल्यार ताका पजत लसेन धरलो जकत्याक ? ताका बदां खण फावो जाली जकत्याक ? ताच्या घराब्याक येदो
हहडलो त्याग करचो पडलो जकत्याक? हे आनी हेर प्रस्न सतायनासतना रावनात, अर्ें हे घडणक
त े बाबतींत ज्यो
रोज हाांचेकडेन ह्या जवर्यासांबांदीत भासाभास करतना कळून आयलें.
1961 -74 ह्या काळाांत चडर्ा जतयात्राचे जवर्य कतटतांबीक आसताले. माांय – पाय, भाव – भयण,
सासू – सनू , माांव, देर, हहनी, नात ह्या घरच्या मनर्ाां भोंवतणींच जायतीं कथानकाां घसत पताली. समाजाांत
जाल्ल्या राजकी बदलाांक लागनू ओजपजनयन पोल, वेंचणक
त ो, भाटकार – मडांत कार वाद हे सारके जवर्य ह्या
काळावयल्या जतयात्राांनी आयले.
गोंयाांत पतत शगत जे राजवटी वेळार कोंकणी भार्ेचेर बरे - वायट दीस आयले तरीय ती जजवी उरली.
कोंकणी भास फकत साजहत्याची भास न्हय, ती जनसांपकाशचें साधन जावन आसा. गोंयकारपण जागोवपाचें एक
मख
े हत्यार कसो जतणें वावर के ल्लो आसा. सामान्य लोकाांच्या तोंडार ती घोळत उरल्या. राजर्ायेचो थाट
त ल
जतका फावो जावक
ां ना. तरीय कलाकारानां ी जतका जजवी दवरल्या; जतयाजत्रस्तानां ी जतका जजवी दवरल्या. जतयात्र
पळयणाऱ्यानां ी जतका जजवी दवरल्या. पतत शगत जे काळार आनी गोंय सटत के उपरातां हजारानां ी कोंकणी जतयात्र माचयेर
आयले. जतयाजत्रस्तानां ी कोंकणींत जतयात्र बरोवन कोंकणी भार्ेचो साबां ाळ करपाचें म्हत्वाचें कायश के ला.ां
गोंयचे सटत के उपरातां गोंयची खार्ेली अजस्मताय साबां ाळांू क जाय हो हुसको कायां गोंयकारामां दें तयार
जालो, जाल्यार दसत रो एक पांगड गोंयचें जवजलनीकरण जावपाक जाय ह्या हेतनू वावरूांक लागलो. पतत शगत जे
राजवटी वेळार जर्ी सटत के ची गरज आजर्ल्ली तर्ीच गोंय महाराष्ट्राांत घालपाची गरज आसा अर्ें काांय जाण
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हुस्कावन साांगक
ांू लागले जाल्यार गोंय आनी कोंकणी ही गोंयकाराांची अजस्मताय असो एक पांगड साांगक
ांू
लागलो. ह्याच वादावयल्यान ओजपजनयन पोल जालो. ह्या पोलान गोंयचें जवजलनीकरण करपाचो प्रस्ताव
न्हयकारलो. ओजपजनयन पोला उपराांत गोंयाक सांघप्रदेर् म्हणनू फतडें चालू दवरपाचें थारायलें.
ताचे पयलीं 1963 वसाश गोंयाांत पयली वेंचणक
ू जाली. गोंयचें स्वतांत्र अजस्तत्व उरपाक जाय देखनू
गोंय महाराष्ट्रातां वचक
त ें त देंवलो. डॉ. जक द जसक्वेरा हाच्ां या
ांू जायना अर्ा हावेसान एक पगां ड वेंचणक
मख
े पणा खाला सप्टेंबर 1963 वसाश ‘यनत ायटेड गोवन्स पाटी’ हो पक्ष स्थापन जालो. दसत रे वटेन गोंय
त ल
महाराष्ट्रातां जवलीन जावक
ां जाय अर्ें म्हणप्यानां ी महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्ष स्थापन के लो. ह्या पक्षाचो जल्म
6 माचश 1963 ह्या जदसा पणत ें र्ारातां जालो. तेन्नाचे भारताचे सरांक्षण मत्रां ी यर्वतां राव. चहहाण हाांचे खाला ह्या
पक्षाची स्थापना जाली. महाराष्ट्राांतले राजकारणी नाथ पै, एस. एम. जोर्ी, जपटर आल्वारीस आनी यर्वतां राव
चहहाण हाांणी पक्षाची मळ
त ावी बन्त याद घाली. महाराष्ट्र एकीकरण पररर्द हाांचेंच ‘र्ींव’ हें जचन्न महाराष्ट्रवादी
गोमतां क पक्षान घेजतल्ल्यान ताांचेर दबत ाव घेवपासारकी पररजस्थती जनमाशण जाली.
इजतहास, धमश, भास, सांस्कृ ताय हाांचो उपेग करीत दोनयू पक्ष वेंचणक
त ें त देंवले. ‘आमचें गोंय आमकाां
जाय’ अर्ें म्हणपी ‘यनत ायटेड गोवन्स पक्ष’ गोंयची अजस्मताय साांबाळपाक हे वेंचणक
त ें त देंवलो. यनत ायटेड
गोवन्स पक्ष हो देर्ाच्या जहता आड आसा असो दावो करीत महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्ष वेंचणक
त ें त देंवलो. तीस
आमदाराांखातीर जाल्ले गोंय सटत के उपराांतचे पयले वेंचणक
त ें त महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्ष चवदा जागे मेळ्ळे
जाल्यार यनत ायटेड गोवन्स पक्ष बारा जागे मेळ्ळे. नर्नल कााँग्रेस हाका एक जागो मेळ्ळो जाल्यार तीन जागे
अपक्षाक
ां मेळ्ळे .
गोंयचे पयले वेंचणक
त ें त महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षाक चड जागे मेजळल्ल्यान ताणां ी गोंयच्या
जवजलनीकरणाचेंच जैत जालाां अर्ें येवजजलें आनी जवजलनीकरणाचो थराव जवधान सभेंत माडां पाचें थारायलें.
इतले मजगतीं 7 एप्रील 1964 वसाश कााँग्रेस ससां द वागां डी स. का. पाटील हाणां ी गोंय आनीक धा वसाां सघां प्रदेर्चू
दवरपाचें थारायलें म्हणपाचें उक्तें के लें तेन्ना मगो पक्षान नाराजी उक्तायली. ताांणी 27 जानेवारी 1965 ह्या जदसा
परतनू जवलीनीकरणाचो थराव जवधान सभेंत हाडलो. गोंय हें सांस्कृ तीक, भगत ोलीक आनी इजतहासीक नदरे न
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महाराष्ट्राचोच भाग आसा आनी मराठी हीच ताची भास आसा, तर्ेंच कोंकणी ही मराठीची बोली अर्ें ते
म्हणपाक लागले. वेंचनू आजयल्ले आमदार मराठींतल्यानचू जवधानसभेंत उलोवक
ां लागले. जदसानदीस
जवलीजनकरणाचो वाद वाडपाक लागलो.
22 जल
त य 1966 ह्या जदसा भार्ेचो थाराव माांडलो तो चचेक येवचे पयलींच ओजपजनयन पोलाखातीर
गोंय जवधानसभा बरखास्त के ली. महाराष्ट्र जवधानसभेंत गोंय महाराष्ट्रातां जवलीन जावक
ां जाय म्हणपाचो थाराव
माडां लो, जाल्यार कनाशटकाचे मख
े मत्रां ी जनगलीगाप्पा हाणें गोंय आनीक धा वसाां तरी सघां प्रदेर् उरचो आनी
त ल
गोंयाक जवलीन करचेंच जाल्यार कनाशटकातां करचें असो थाराव म्हैसरू जवधानसभेंत पास के लो. 1966 वसाशच्या
सप्टेंबर म्हयन्यातां कााँग्रेस ससां दीय मडां ळान गोंयातां ओजपजनयन पोल घेवपाची सचत ोवणी के ली. ‘गोंय, दमण
आनी दीव ओजपजनयन पोल बील’1966 वसाशच्या जडसेंबर म्हयन्याांत पास जालें, आनी 16 जानेवारी 1967
ह्या जदसा ‘ओजपजनयन पोल’ घेवपाचो दीस म्हणनू थारायलो. तेप्रमाण तयारी सतरू जाली.
नेमाळ्या पत्राांतल्यान गोंयकाराांक जवजलनीकरण जवर्याचेर जागोवपी गजालींनी नेट घेतलो.
जतयाजत्रस्ताांनी ह्या वेळार म्हत्वाचें योगदान जदलें. ‘आल्मश दु ओत्रं ु मदंु ’ु (भायल्या सांवसाराांतले आत्मे) ह्या
नाांवाचो जतयात्र नल्सन आफोंसो हाणें ओजपजनयन पोलावेळार बरोवन तातांतू ओजपजनयन पोलाचेर आदारीत
काांताराां घालनू लोकाांक जागोवपाचें काम के लें. गोंय महाराष्ट्रातां गेल्यार ताचे वायट पररणाम गोंयकाराांक भोगचे
पडटलें अर्ी जर्टकावणी ह्या जतयात्राांतल्यान ते जदताले, तर्ेंच परदेर्ी ‘जहप्पी’ दयाशवळ
े े र उगडे भोंवतात
ताांचेरूय ह्या जतयात्राांत जटका करून ती सांस्कृ ताय गोंयाक बऱ्याक पडची ना म्हणपाचें साांगलें.
रॉबीन वाज हाणें ‘ओजपजनयन पोल’ हो गोंयच्या ओजपजनयन पोलाचेर आदारीत जतयात्र 1968त
बरोवन माचयेर हाडलो. गोंय सटत के उपरातां गोंयाांत पयली वेंचणक
ू जाल्ली. तातांतू दयानदां बादां ोडकार हाच्ां या
महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षाक जैत मेजळल्लें. ह्याच गोंयच्या समाजान ओजपजनयन पोलावेळार दयानदां
बादां ोडकाराच्या जवचाराक
ां न्हयकार जदलो. गोंय महाराष्ट्रातां जवलीन करपाचें काय स्वतत्रां सघां प्रदेर् दवरचो ह्या
मळ
ू मदत द्् ावयल्यान ‘फूल’ आनी ‘पान’ ही जचन्नाां घेवन 16 जानेवारी 1967 ह्या जदसा ‘ओजपजनयन पोल’
जालो. ह्या ओजपजनयन पोलाांत डॉ. जक जसक्वेरा हाांच्या मख
े पणाखाला ‘दोन पानाांक’ जैत मेळून गोंय वेगळो
त ल
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सांघप्रदेर् उरलो. गोंय महाराष्ट्राांत जवलीन जावचें न्हय पणू तें स्वतांत्र उरचें ह्या हेतनू ओजपजनयन पोलावेळार
गोंयचे जतयाजत्रस्त, कवी, लेखक, समाजकायशकते हाांणी म्हत्वाची भजत मका के ल्या.
जरीय जतयाजत्रस्त आनी इगजश हाांणी ओजपजनयन पोलावेळार म्हत्वाची भजत मका के ली तरीय गोंयच्या
समाजाांतल्या जहदां ,ू जक्रस्ताांव, मसत लमान लोकाांनी तर्ेंच साजहत्यीक, पत्रकार, कलाकार आनी हेर घटकाांनी ह्या
पोलातां एकवटान म्हत्वाची कामजगरी के ली. गोंयचें अजस्तत्व वेगळें राखपाचो गोंयकाराच
ां ो हो एक म्हत्वाचो
प्रयत्न ओजपजनयन पोलाच्या जैतान फळादीक जालो. ह्या जैताचें फळ लोकाक
ां जकतलेमरे े न फावो जालें ताचो
थाव जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्रानां ी घेवपाचो यत्न के ला.
‘ओजपजनयन पोल’ ह्या कामो रॉड हाणें घडजयल्ल्या आपल्या काांताराांतल्यान ताणें ओजपजनयन
पोलाचो इजतहासचू माांडला. तो म्हणटा.
“दीस सोमार तारीख 16 म्हुयनो िानेराचो
ज्या जदसाक ओजपजनयन पोल िालो गोंयचो
गोंयच्या चारूय कोनशानं ी बोबाव गोंयकाराच
ं ो
दोन पानांनी सांबाळळो गोवा मायदेश आमचो”
गोंयाक ‘मायदेर्’ म्हणपी गोंयकार त्या काळार आजर्ल्ले. वयल्या उतराांनी ओजपजनयन पोलाची
तारीख, दीस, म्हयनो स्पश्ट के ला आनी दोन पानाांच्या जैतान गोंयची अजस्मताय कर्ी वेगळी उरली तें माांडलाां.
“भारताच्या बावट्याखाला रावयू ा,
सेपरे ट स्टेट मागयु ा
तेन्ना की आसतेलें आमकां नांव”
ओजपजनयन पोलाच्या जैतान गोंय सांघप्रदेर् जाला म्हण ओगी रावचेपरस, ताका भारत देर्ाचें स्वतांत्र
राज्य करचें असो जदश्टाहयात्मक सरू ‘कामो रॉड’ काांताराच्या पयल्या कोरसाांत करतात. गोंयाक घटक राज्याचो
दजो मेळपाचें ताांचें सपन 30 मे 1987 ह्या जदसा र्ाथी ां पावलें.
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ओजपजनयन पोलाांत गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसांघानी कर्ें मतदान के लें. ताचे बाबतींत कामो रॉड
म्हणटात.
“मांद्रें आनी जथवीकारांनी, दाखोयलीं काळीं कुपां
जशवोलकार खोरे च झोगो ले, हांसती रुपां
कालांगटू आल्दोणकारांनी म्हुटलें, तमु चे बोरीं आमी येतां
म्हापशें कारानं ी जदलीं दोन पानाक
ं मोता.ं ”6
“जदवचले, पाळी, सत्तरी मतदारसांघाांनी फतलान आघाडी घेतली पणू पणजे पावतकच तें मातर्ें
बावलें”, अर्ें साांगतना साांताक्रूज, साांत आद्रां ,े साांत इश्तेहह, मडकय, फोंडें, जर्रोड्या हाांचे मतमोजेणे उपराांत
फतलाक मेजळल्ले आघाडेन गोंय महाराष्ट्राांत पावलें अर्ें थोड्याांक जदसलें पणू ताांकाां सावड्डें स्टेर्नार
आडायले अर्ें मामीकतायेन काांतोररस्त कामो रॉड म्हणटात.
“बाणावले पावतकच फुलाचो वास िालो काबार
नावेली पानाचं ी रास होिार
रे शीक पोयले आयले कु टोरकार
मो गोवकारांनी फावो ते पोरीं जदलो आदार”
कतठ्ठाळी, मरत गाांव हाांचीय मताां मेजले उपराांत दोन पानाांचें जैत जालें आनी ह्या जैतान गोंय वेगळो
सघां प्रदेर् उरलो.
ओजपजनयन पोलावेळार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारातां ल्या लोकानां ी कर्े तरे न वाटां ो घेतलो हें
सचत ोवपी हें कातां ार त्या काळावयली गोंयची जस्थती दाखयता. ओजपजनयन पोलाचेर आदारीत त्या काळार
आजनकूय काांय जतयाजत्रस्ताांनी काांताराां गायलीं, जतयात्र बरयले.
1961 – 74 ह्या काळाांत जतयात्राच्या सादरीकरणाचेर नदर भोंवडायल्यार आताांच्या काळावयल्या
जतयात्राच्या सादरीकरणाकडल्यान ते खबू पयस आजर्ल्ले. गाांवजगरो जतयात्र आनी वेवसायीक जतयात्र अर्े
दोन तराांचे जतयात्र ह्या काळार जदसताले. गाांवाांत जावपी जतयात्र हे चड करून गाांवच्या फे स्ताक वा कसल्याय
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म्हत्वाच्या कायाशजदसा गाांवचे भरत गे एकठाांय येवन करताले. गाांवचें फे स्त सोबोवक
ां रातच्या वेळार गाांवाांनी जतयात्र
जाताले. ह्या जतयात्राांनी चडकरून गाांवचेच भरत गे भजत मका करताले देखनू ताांची खर्
त ालकाय वेगळीच आसताली.
जें जकतें इगजाांनी सरळ सरळ साांगक
ांू जायनासलें तें जतयात्र साांगनू वताले. जतयात्र हें अर्ें गाांवचे समाज
जागृतायेचें साधन जाल्लें. पड्ड्याच्या जाग्यार चादराां लावन पसनू जतयात्र माचयेर सादर जाताले. परोमक्साच्या
उजवाडातां जकतलेर्चे जतयात्र सादर जाल्यात. पड्डो वयर काडपाक जपल्लक
ू मारताले, देंवयतनाय जपल्लक
ू
मारताले. ‘कातां ाराचे’ वा ‘सायड र्ो’ चें सगां ीत वाजोवक
ू एक कूरू आजर्ल्ली.
ां सरत वात करूांक जपल्लक
उपरातां च्या काळार ह्या जतयात्र सादरीकरणातां बदल जाल्ले पळोवक
ां मेळटात.
1961 ते 1974 ह्या काळातां जावपी वेवसायीक जतयात्रयू ह्या प्रवाहातां ल्यान गेल्यात. तेन्ना गोंयात
फावो तर्ीं सांपकश साधनाां नाजर्ल्लीं आनी प्रबळ येरादारीय नाजर्ल्ली. देखनू साश्टी वाठाराांतले कलाकार जर
पेडणें सारक्या वाठाराांत जतयात्र करूांक वतात जाल्यार ताांची वराांचीं वराां येरादारी करपाांतचू वतालीं. फे रीबोट
वा हहड्यानां ी न्हयां ो पार करून, माथ्यार जतयात्राच्या सामानाचे ‘रांक’ घेवन हे जतयाजत्रस्त आदल्या जदसा
घराांतल्यान भायर सरताले ते जतयात्र सादर करून दसत ऱ्या जदसा घरा पावताले. त्या काळार जतयाजत्रस्ताांनी खबू
कश्ट सोंसनू जतयात्र जजवो दवरपाखातीर त्याग के ला. त्या काळार वेवसाजयकाांच्या जतयात्राांनी पसनू उजवाडा
येवजण, पाश्वशसांगीत ह्या सारक्या घटकाांची फावो जततली उदरगत जावक
ां नाजर्ल्ली. ह्या काळावयले चडर्े
जतयात्र माटवाांनी जाताले.
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जतयात्र माचयेर नवे नवे प्रयोग जायत रावले. नवे प्रवाह येत रावले.
नल्सन आफोंसो हाणें‘डॉलोरोजा’ ह्या 1971 वसाश माचयेर हाजडल्ल्या जतयात्रातां पयलेच फावटीं भोंवते
माचयेचो (Revolving stage)उपेग के लो. नल्सन हाक
ां ा ‘फजिके र्न’ करपाचो अणभव आजर्ल्ल्यान ताणें
स्वताच आपले जहकमतीचेर भोंवती माची तयार के ली आनी ताचेर ‘डॉलोरोजा’ तर्ेंच ‘साडां लेलें थीक’ हे
दोन जतयात्र सादर के ले. ‘ररांग अाँड रोज भोंवती माची’, ‘स्लायडींग माची’, ‘सेहहेन कलर रॉली स्टेज’ अर्े
वेगवेगळे माचयेप्रकार कोंकणी नाट्यमळार हाडून ताांणे जतयात्र सादर के ले. ‘म्होजें रोगोत’ ह्या जतयात्राांत ताणें
‘स्लायडींग माची’ वापररल्ली जाल्यार ‘आसरो’ ह्या जतयात्राांत ‘सेहहेन कलर रॉली स्टेजी’चो उपेग के ल्लो.
उपराांतच्या काळार जायत्याांनी भोंवते माचयेचो उपेग करून जतयात्र सादर के ल्यात.
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जे पी सोजालीन आनी प्रेम कतमार हाांचे जतयात्र सोडल्यार सादरीकरणाचे बाबतींत सरत वातीच्या काळार
हहडलीर्ी प्रगती जाल्ली जदसना. प्रेमकतमार हाणें कोंकणी जतयात्र माचयेर नवे नवे प्रयोग के ल्यात. ‘जक नायफ
माची’ (Jack knife stage),‘भोंवती माची’(revolving stage), ‘हाल्फ स्लायडर माची’ (half slider
stage), ‘हाल्फ ररवॉल्वींग माची’(half revolving stage), अश्या वेगवेगळ्या प्रकाराांच्या माचयाांचो प्रयोग
प्रेमकतमार हाणें जतयात्र मळार के ला.
एक दीस एका म्हालगड्या जतयाजत्रस्ताचो जतयात्र पळोवक
ां प्रेम कतमार हाच
ां े वागां डा गेल्ल्या वसतां
जोगळेकर ह्या मराठी नाटककाराक माचयेर वेगळें च जचत्र पळोवक
ां मेळ्ळें . माचयेर भाटकाराच्या घराचो देखावो
माजां डल्लो पणू ताांणी फाटलो पड्डो जगां लाचो दाखजयल्लो आनी ताचेरूच ह्या भाटकाराच्या घराचो; देखावो
उबो के ल्लो. हे माचयेवयलें एकांदरीत जचत्र पळोवन प्रेम कतमाराक जोगळे कराांची लज जाली. हे घडणक
त े सावन
प्रेम कतमार हाांणी जतयात्र माची सधत रावपाचो खर जनश्चेव के लो. आनी कोंकणी जतयात्र माचयेर सधत ारणेचे नदरे न
ताणें वेगवेगळे प्रयोग के ले. कोंकणी माची सदत ारपाचे प्रेम कतमाराचे यत्न हाांगासावन प्रखरपणान सरू
त जाले.
कोंकणीच्या मोगाखातीर ताांणी जहदां ी चलजचत्राांचो जनरोप घेतलो आनी जतयात्र माचयेची सेवा के ली.
1950 च्या काळार भारतीय रांगमाचयेर सद्दत ा सादरीकरणाचे नदरे न हहडलेंर्ें प्रभावी योगदान
जदसनाजर्ल्लें. त्या काळार ‘प्रॉजक्टर’ आनी ‘स्लायडी’ हाांचो उपेग करून सांदत र नेपथ्य आनी दृश्य माचयेर
सादर करपाचें काम प्रेम कतमार हाणें के लें. ‘मोतीकार’ ह्या जतयात्राांत एक खनत ी धाांव धाांव धाांवता ताचे जचत्र
फाटल्या पड्ड्यार प्रॉजक्टराच्या रुपान तो खनत ी धाांवता तर्ें दाखयलें. ‘बक स्टेज प्रॉजक्टराचो’ उपेग करून
जफल्मी रुपान हें जचत्र प्रेक्षकामां ख
त ार जतयात्र माचयेर उबें के लें. ताणें अर्े वेगवेगळे प्रयोग करून जतयात्राक
जीवसाण हाडली. माचयेर देखाहयाचें अप्रतीम दर्शन घडोवप हें ताच्ां या जतयात्राच
ां ें एक खार्ेलपण. ‘मारीया
मागदालेन’ ह्या जतयात्राांत जेजू तान भागोवक
ां उलो मारता. मागदालेन खडपाचेर बडी मारता. त्या खडपातां ल्यान
उदक येता. ह्या उदकान ती जेजचू ी तान भागयता. हो देखावो नैसगीक जाल्लो आनी त्या जतयात्राची सोबाय
वाडयतालो.
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प्रेम कतमाराच्या जतयात्राांचें कथानक बरें आसतालें. सांजहता सांवादानां ी भररल्ल्यो आसताल्यो. भास
जगरे स्त आसताली. माची माांडावळ, उजवाडा येवजण ह्या नदराांनी ताचे जतयात्र उांचेल्या पाांवड्यार उरतात. ताचें
‘सजटांग’ इतलें आसतालें की, एक बस कलाकाराांक आसताली, आनी एक बस वा टेम्पो ‘सजटांगाचां ें’ समान
हहरपाक आसतालो.
कोंकणी जतयात्र माचयेर भोव करून सादरीकरणाचे नदरे न वेगवेगळे प्रयोग करपी प्रेम कतमारान ‘जपसो’
हो एकपात्री जतयात्र बरोवन इजतहास घडयलो. अर्े तरे चो हो आयजमेरेनचो एकमेव जतयात्र जावन
आसा.‘सायडर्ो’ नासतना जतयात्र करपाचो जवक्रम प्रेम कतमार हाणें के लो. ‘रीण’ आनी ‘वावराडी’ ह्या
जतयात्रातां सायड र्ो, कातां ाराां घाजलनासतना ताणें जतयात्र माचयेर हाडलो. एकाद्र्या जतयात्रान के ल्ले जवजर्श्ट
भजत मके चें खार्ेलपण दवरचेखातीर प्रेम कतमार त्याच जतयात्राांत के न्नाच ‘सायड र्ो’ त वाांटेकार जायनाजर्ल्ले.
एक जतयात्र बरोवपी कर्े, आपलें वेगळेपण माचयेर दवरपाचो ताणें यत्न के ला.
‘रीण’ ह्या जतयात्राांत प्रेम कतमार हाणें भोंवते माचयेचो उपेग करून जतयात्र दाखयलो. ह्या जतयात्राांत
‘कोटश’ दाखजयल्लो. फ्लर्बक पद्दतीचो अवलांब करून आनी कोटाांतल्यान भोंवते माचयेर घजडल्ली घडणक
ू
दाखोवन, परत कोटाांत पावप अर्ें ह्या जतयात्राांत दाखयताले. अर्े तरे न कलात्मक रुपान जतयात्र माचयेर सादर
करपाचे नवे प्रवाह ताणें कोंकणी माचयेर हाडले.
कोंकणी जतयात्राचो दजो वयर काडपाक प्रेमकतमार हाणें म्हत्वाचें काम के लाां. ताांच्या वावराबाबतींत
वेगवेगळ्या नेमाळ्याांनी माांजडल्ले जवचार म्हत्वाचे आसात. इजजदोर दाांतर् हाणें ‘गोवा टतडे’ ह्या म्हयनाळ्याांत
सप्टेंबर 1998 च्या अक
ां ाांत म्हणला,ां ‘He can be called as the reformer of the Konkani stage as
his contribution has brought Konkani tiatr to a standard which can compare fairly with
the other regional language dramas.’7प्रेम कतमारान कोंकणी जतयात्राक हेर भार्ाांचे पगां तीक बसयलो.
एवाजग्रयू ज्यॉजश हाांणी 23 मे 1978 ह्या जदसाच्या‘नवजहदां टायम्स’ ह्या जदसाळ्याांत म्हणलाां “It is he who
brought the konkani dramas to the glory that was at Joao Agostinho Fernandes days
between 1895 and 1947”.8 जआ
त वां आगस्त तीना फाटल्यान जतयात्राचो देंजवल्लो दजो वयर काडपाक प्रेम
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कतमारान यत्न के ल्लो आनी तातांतू ते जैजतवतां जाले म्हणपाचो हो परत ावो जावन आसा. त्याच सदराांत ते फतडें
म्हणटात“Before Prem Kumar came on the scene, Konkani dramas were reduced to a bare
skeleton. The drama only gave the title to the show. Its traditional nine scenes used to
run summarily through the bare stage, without proper setting or light and sound effects.
The dialogues were scanty and written in defective language. The story had no substance
or moral, there was no proper characterisation of the actors.”9
प्रेम कतमाराच्या जतयात्रापयलीं कोंकणी जतयात्राची जस्थती नाजक
ू आजर्ल्ली. जआ
त वां आगस्त तीन
फे नाांडीसाभर्ेन जतयात्राचो दजो वयर दवरपाचें काम प्रेम कतमार हाणें के लें. प्रेम कतमार आर्ावादी आजर्ल्ले.
जतयात्राचो दजो आपणू मजत रत फतडाराक उांचेल्या पाांवड्यार पावयतलो अर्ें ताांकाां जदसतालें.
गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार जतयात्राची प्रजसद्दी वेगवेगळे ररतींन जाताली. ‘हण्डजबलाां’
वाांटप, गाडी घेवन मायकाचेर जायरात करप, नेमाळ्याां जदसाळ्याांनी जतयात्राची जायरात जदवप अर्े ररतीन ही
जायरात जाताली. नेमाळ्याांनी जायरात जदतना ते जायरातींत वा हण्डजबलाांत मनभल
त यणें, जकतें तरी वेगळें
घालपाचो जतयाजत्रस्त यत्न करताले. त्या काळावयलें ‘सख
ू तारवोटी’ ह्या जतयात्राचे जायरातींत हो मद्दत ो स्पश्ट
जाता.
‘Mhuntta Anthony Mendes
I am the baker of tarum
I make bread for Europeans loc
If anyone zai mhozo advice
Meet me at this theatr
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Mhuntta Mr. Boyer
I am the kuzner of the tarum
I more kapaz then Anthony Mendes
If zai polllouk who capaz
Come at this theatr
Mhuntta Souza Ferrao
My name Souza Ferrao
I the botler of tarum
When I am on tarum
Aum mhunta my ship my order
Tegui mhunttat apunn vhodd
khuinchem soth ani khuinchi fott
Tem zanna zaunk polle theatr
‘Sukh tarvoti’
कोंकणी – इग्ां लीर् भार्ाचां ो उपेग करून वेगळे तरे न जतयात्राची जायरात के ल्ली हाांगा पळोवक
ां मेळटा.
इग्ां लीर्-कोंकणी हाांचें जमश्रण करून उलोवपी बोटलेर तर्ेंच पदेर आनी कतजनेर ह्या गोंयच्या समाजाचें जचत्रण
ह्या जतयात्राांत आसा म्हणपाची सल
त सू हो जतयात्र जदता.
गोंय सटत के पयलीं आनी उपराांतच्या काळार चडर्े जतयात्र माटवाांनी जाताले ल्हवू ल्हवू हे जतयात्र
माटवातां ल्यान हॉलानां ी जावपाक लागले. आयज चडर्े जतयात्र हॉलानां ी जातात. गोंय सटत के उपरातां च्या
सरत वातीच्या काळार चडर्े जतयाजत्रस्त मबांत यकार आसताले. ते चडर्े मळ
ू गोंयचे पणू मबांत य कामाक आजर्ल्ले
वा मबांत य रावताले. ल्हव-ू ल्हवू ही पररजस्थती बदलपाक लागली. इगजेच्या फे स्ताक वा कसलेय मख
े
त ल
कायाशवळीक गावां चे भरत गे एकठायां जावन जतयात्र माचयेर हाडटाले देखनू गावां चो हौर्ी जतयात्र वा गावां जगरो
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जतयात्र ह्या काळार नेट धरूांक लागलो. वेवसायीक जतयात्रयू ह्या काळार चलताले. उपराांतच्या काळार हें जचत्र
ल्हव ल्हव बदलपाक लागलें.
1972 च्या काळार सरकारान जतयात्राचेर मौजेकर (Entertainment tax) लायलो. हाका लागनू
जतयात्राचे उदरगतीक थोडीभोव आडखळ जनमाशण जाली. जतयात्रावयलो कर रद्द करूांक सरकारान जतयाजत्रस्ताांक
चार अटी घाल्यो. कायां जदसानां ी हो कायदोच सरकारान रद्द के लो.
1961 ते 1974 ह्या काळामदें कोंकणी जतयात्र माचयेर नवे प्रवाह आयले. आल्फ्े ड रोज हाणें 1962
वसाश ‘डायरे क्टर सायब’ ह्या नावां ाचो ‘नॉन स्टॉप र्ो’ माचयेर हाडलो. 19 जनू 1988 ह्या जदसा इनाजसयो
आल्मेदा हाका जदल्ले मल
त ाखतींत ते म्हणटात, “In 1961-62 I saw the musical show in London. I
tried to adopt nearly the same style. In 1963 my first musical show performed in
Bombay and Goa, was the maiden non-stop show. All the others followed suit after that.
Many journalists write about non-stop shows, but they are ignorant about its inception.
That show was such a standardised show that we do not see such shows nowadays
containing 26 musical songs tuned very well.”10आल्फ्े ड रोज हाांकाां 1961 वसाश इगां लांडाांत
गेल्लेकडेन ‘The sound of music’ ही सांगीत कायाशवळ पळोवक
ां सांदी मेळ्ळी. ररचडश रॉजसश हाांची The
Sound of music सांगीत कायाशवळ 1959 वसाश अमेरीके क पयलेच पावटीं सादर जाल्ली. उपराांत ती
लांडनाांतयू सादर जाली. ती कायाशवळ पळोवन ते धतीचेर आदारीत 1962 वसाश ‘डायरे क्टर सायब’ हो नॉन
स्टॉप र्ो आपणें बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडलो अर्ें ते म्हणटाले. हे घडणक
त े बाबतींत फ्कलीन दे
सोज हाणां ी बरयलाां, “1962 vorsa aplo khas DIRECTOR SAIB ho poilo Konknni Non-Stop
Tiatr boroun ani digdorxit korun machier dakhoilo. Hakach lagun tankam Mumboi,
‘Mayor’s Medal’ ho inam favo zalo. Tea uprant tannim MUNIS VO DEVCHAR ani
PESSAUMKAR he don Non-stop Tiatr machier dakoile.”12
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जतयात्राक वेगळें रूप जदवन सहवीस काांताराांचो आसपाव करून ताका ‘नॉन स्टॉप र्ो’ म्हण आल्फ्े ड
रोज हाणें नाांव जदलें. कोंकणी रांगमाचयेर नॉन स्टॉप र्ो अर्े तरे न उदेलो.
जतयात्र जल्मा येवचे पयलीं गोंयाांत खेळ जाताले. जेन्ना होच खेळ 1956 वसाश आतां ोन मोरायस हाणें
माचयेर हहेलो तेन्ना ताांच्या खेळाक जेरी फे नाांडीस हाणें ‘खेळ जतयात्र’ हें नाांव सचत यलें. उपराांत असल्या
प्रयोगाक
ां ‘खेळजतयात्र’ म्हणपाक सरत वात जाली. सरत वातीच्या काळार दोन खेळ माचयेर दाखयताले ताका
‘खेळ जतयात्र’ म्हणटाले. एक मध्यतां रापयलीं आनी दसत रो मध्यतां रा उपरातां ही प्रथाय कायां काळा उपरातां
बदल्ली. दोन खेळाां बदला एकूच लाबां दीक खेळ बरोवन रुजारीओ रॉजड्रगीस हाणें ही प्रथा मोडली. 1974 वसाश
‘फाटीं पावलो’ हो एकूच लाबां दीक खेळ बरोवन ताका ‘नॉन स्टॉप ड्रामा’ अर्ें ताणें नावां जदलें. कथानकाच्या
मदें कसलीच आडखळ घाली नासतना एकूच लाांबदीक कथानक बरोवन सादर जावपी ‘नॉन स्टॉप’ पद्दतीच्या
खेळाक ताणें ‘नॉन स्टॉप ड्रामा’ हें नाांव जदवन कोंकणी माचयेर एक नवो प्रवाह हाडलो. काांय काळाांत खेळ
जतयात्राक ‘नॉन स्टॉप ड्रामा’ ह्या नाांवानयू पाचारपाक लागले. रुजारीओ रॉजड्रगीस हाणें1974 वसाश गोंयाां ‘नॉन
स्टॉप ड्रामा’ दाखयलो आनी अर्े तरे न नॉन स्टॉप ड्रामा माचयेर आयलो. ‘आल्फ्े ड रोज’ हाणें ‘नॉन स्टॉप
र्ो’ माचयेर हाडलो जाल्यार रुजाररओ रॉजड्रगीस हाणें ‘नॉन स्टॉप ड्रामा’ माचयेर हाडलो. ‘नॉन स्टॉप र्ो’ हो
जतयात्राकडेन चड सांबांदीत आजर्ल्लो जाल्यार ‘नॉन स्टॉप ड्रामा’ हो खेळ जतयात्राकडेन चड सांबांदीत
आजर्ल्लो. अर्े तरे न एक नवो प्रवाह कोंकणी रांगमाचयेर आयलो.
बायलाांनी चडर्े जतयात्र बरोवांकूच नात असो समज आसा. सोदवावर करतकच कळ्ळाां ते प्रमाण
गोंय सटत के पयलीं मेजक्याच बायलानां ी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. गोंय सटत के उपरातां बायलो माचयेर
भजत मका करताां करताां आपणू जतयात्र बरोवन जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडपाक लागलीं. गोंय सटत के उपरातां च्या
सरत वातीच्या काळार जसजसलीया मार्ादो, ऑफे जलया, सक
त ोरीन, जेसी जडसोजा हाांणी आनी हेरानां ी जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडले. ‘कोण कोणाचो’ हो जतयात्र जसजसलीया मार्ादो 1964 वसाश माचयेर हाडलो.
ताचेपयलीं ‘कतडवालो’ आनी ‘मोटें आांजल
े ीन’ हे जतयात्र जतणें दाखजयल्ले. ऑफे जलया हाणें ‘म्होजीं भरत गीं’
(1961), ‘बायलाांची सोबाय’, ‘कोण न्हूयां कोणाचो’ हे जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. ‘पोयल्यो चार
वोस्त’ू हो सक
त ोरीन हाांचो जतयात्र जतणें 1973 वसाश माचयेर हाजडल्लो. जेसी जडसोजा हाणें ‘जवस्वासघात’
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(1961) आनी ‘गपत ीत मोस्ती कोरणार’ (1962) हे जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. आांतोनेत मेंडीस हाणें
‘आपघात’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. गोंय सटत के पयलीं जतयात्र बरोवक
ां चडर्े फतडाकार घेवक
ां
नाजर्ल्ल्या बायलमनर्ेन गोंय सटत के उपराांत जतयात्र बरोवन माचयेर हाडूक एक नेट धरलो आनी नवो प्रवाह
सरू
त के लो.
गोंय सटत के उपरातां च्या सरत वातीच्या काळार चड करून मबांत यच्या जतयाजत्रस्ताच
ां ो र्ेक चलतालो. ते
गोंयाां येवन जतयात्र दाखयताले. गोंयच्या तर्ेंच मबांत यच्या जतयात्र कलाकाराांनी ह्या काळार जायते जतयात्र माचयेर
हाडून गोंयचें समाजदर्शन घडोवपाचो यत्न के लो. ह्या काळार समाजाचें प्रभावीपणान जचत्रण करपी आनी
समाजाचेर प्रभाव घालपी अर्ा कायां वेंचीक जतयात्राच
ां ो उल्लेख करचो जाल्यार जकतलेर्चे जतयात्र नदरें त
भरतात. ताांतल्या वेंचीक जतयात्राांचो उल्लेख करचो पडल्यार सी आल्वारीस हाांचे ‘के दना उदेतोलो तो दीस’,
‘मावोडेचें सटू ’, ‘आताांच्यो सनत ो’ आनी ‘खयांत चो साक्रामेंत’ हे जतयात्र, प्रेम कतमार हाांचे ‘मोतीकार’, ‘रीण’,
‘काकूत’, ‘जपसो’ आनी ‘जवान’ हे जतयात्र, आल्फ्े ड रोज हाांचे ‘रोगताक तानेलेलो’, ‘भाांगाराचो होती’ हे
जतयात्र नदरें त भरतात तर्ेंच एम बॉयर हाांचे ‘जभकारी’, ‘काजाराचे रात्री’ आनी ‘जिस परी’ हाांचे ‘तांू आनी
हाांव’ आनी ‘नोवरो म्होजो देंवचार’ हाांचो उल्लेख करचो पडटा. ह्या काळार फामाद जतयाजत्रस्ताांनी आपल्या
जतयात्राांतल्यान समाजाचें जचत्रण के लाां. ते भायर वयर उल्लेखीत जतयाजत्रस्ताांभायर जासींत वाज, स्टार ऑफ
आरोसीं, जमगां ेल रॉड, कीड बॉक्सर, आररजस्तदीस डायस, रमी कतलासो, एम बॉयर, डॉड दे वेणाश, एच. जिटोन,
मेंडीस िदसश, जसररयाको डायस, सौज फे राांव, अाँथनी-कोंसेप्र्न-नल्सन, बटी, लोनाश, जेसी, आतां ोनेत, जफलोमेना
िाज, ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान आनी कातां ाराांतल्यान गोंयच्या समाजाचें जचत्रण गोंय उपरातां
सरत वातीच्या प्रामख्त यान काळार के लाां.
1961 ते 1974 ह्या काळार धमीक जतयात्र माचयेर आयलें. सोजालीन हाच
ां ो‘सायजबणीच्यो सात
दख
ां ो‘सातां जसजसलीया’, ‘हो धोमाशचो बावटो’ डॉ
त ी’, ‘सातां आतां ोनी द पादआ
त ’, आलेर्ीन दे कादां ोळी हाच
सायमन फे नाांडीस हाांचो ‘जदत ास इस्काररयत’, रॉबीन वाज हाणें ‘फातीमा सायबीण’ हे आनी हेर जतयात्र
जतयाजत्रस्ताांनी माचयेर हाडले. ‘सोडवोणदार’ हो ‘पर्न प्ले’ मान्यएत ल द जलमा हाणें बरोवन 1972 वसाश माचयेर
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हाडलो. ताचे 12 प्रयोग गोंयाां जाले. जसररयाको डायस हाणें तातांतू जेजचू ी भजत मका के ल्ली जाल्यार जफलोमेना
िाज हाणां ी मारीयाची भजत मका के ल्ली. प्रेमक
त त मार हाणें जदत ासाची भजत मका के ल्ली.
नेल्सन आल्फोंसो हाांचो ‘नाजसयोनाजलस्ट’, रॉबीन वाज हाणें ‘ओजपजनयन पोल’ आनी ‘आजेंत
मोंतेर’, कीड बॉक्सर हाणें ‘गोवा -आमचो गाांव’ हे आनी हेर राजकी जतयात्र ह्या काळार माचयेर
आयले.‘आजेंत मोंतेर’ हो एक राजकी जतयात्र. आजेंत मोंतेर ह्या नावां ान पतत शगत जे प्रर्ासनातां लो एक गोंयकार
आजधकारी गोंयाां वावरत लो. ताणें गोंयच्या समाजाक जकतें के लें हाचें जचत्रण गोंय सटत के उपरातां ताचेर जतयात्र
बरोवन समाजामख
त ार हाडलें. रॉबीन वाज हो ‘आझाद गोमतां क दल’ हे सस्ां थेचो वागां डी आजर्ल्ल्यान आनी
गोंयचे सटत के खातीर ताणें वावर के ल्ल्यान पतत शगत ेज अजधकाऱ्याांचो अणभव ताका आजयल्लो. समाजाचें दख्त ख
ताणें पळजयल्लें. पततशगत जे ाांचो रोख ताणें अणभजवल्ले. होच खतखतो, उमाळो ताच्या ‘आजेंत मोंतेर’ ह्या
जतयात्राांत जदश्टी पडटा.
पतत शगत जे राजवटी वेळार गोंयाांत बााँब घालनू धमत ाकूळ करपी काज्मीर मोंतेरो आनी ताचें जवस्वास
घातके पण हें ह्या जतयात्राचें मळ
ू कथानक. हे बाबतींत जसनेटायम्स हातांतू बरयलाां तें अर्ें ‘ह्या आपल्या खोडेघाांट
घोडण्याांच्या जतयात्राांत रॉबीन वाजान दाखोयलाां जवस्वास घातके पोण त्या फाकीवोंत काज्मीरो मोंतेराचें जाचें
नाांव हालींच्या जदसाांनीं गोंयाांतल्या बााँब फोडण्याांक लागनू गाजतालें’. अर्ा उतराांनी ह्या जतयात्राच्या,
हण्डजबलाांत आजेंत मोंतेरजवर्ीं साांजगल्लें. आजेंत मोंतेरीन कर्े तरे न लोकाांक धमत ाळो जदल्लो आसतलो हाची
झलक ह्या उतराांतल्यान आयले बगर रावना.
‘कोणाक म्हुणों मायां ?’ हो जतयात्र 4 ऑक्टोबर 1964 ह्या जदसा ‘यनत ायटेड गोवन्स’ हे सस्ां थेच्या
आदाराक माडां ू न हाडटा. ह्याच काळार गोंयकार गोंयाभायर आनी मख
े पणान बोटीर वताले. तारवोट्याांचेर
त ल
आदारीत ‘बायल द तारवोटी’ हो जतयात्र सी आल्वारीस हाणें बरोवन माचयेर हाडलो जाल्यार ‘सख
ू
तारवोट्याचां े’ हो जतयात्र रे मी कतलासो हाणें बरोवन मायचेर हाडलो. काळाप्रमाण जवर्याची माडां ावळ करून
जतयात्र अर्े तरे न माचयेर येत रावले.
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जॉन क्लारो हाणें समत ार चार दर्काां जतयात्र माचयेक योगदान जदलाां. ताणें कोंकणी जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडल्यात. कोंकणी जतयात्राचेर सांर्ोधन के ला.ां गोंय सटत के पयलीं आनी गोंय सटत के उपराांत जतयात्र
बरोवन ताणें कोंकणी माचयेक योगदान जदलाां. ‘कामील बोटलेर’ हो ताचो पयलो जतयात्र ताणें 1951 वसाश
बरोवन माचयेर हाजडल्लो. गोंय सटत के उपराांत ‘गपत ीत काजार’ हो जतयात्र 1962 बरोवन ताणीं माचयेर हाडलो.
ताचे चडर्ें जतयात्र समाजीक. ‘घराब्याची ददत र्
श ा’ हो जतयात्र 1965 वसाश आनी ‘उतराची मदत ी’ हो जतयात्र
1967 वसाश ताणें बरोवन माचयेर हाडले.
जतयात्र मळार सदाचां सगळें च वेवस्थीत घडटालें अर्ें ना. जतयात्र जावचे न्हय म्हणनत यू प्रयत्न जाताले.
जसरीयाको डायस हाचां ो ‘हेंच तें फारीकपोण’ हो जतयात्र 18 ऑगस्ट 1973 ह्या जदसा नेहरू ममोरीयल हॉल,
पणत ें हे सवत ातेर जावचो आसलो. पणू ह्या जतयात्राच्या हण्डबीलाां वयल्यान जतयात्र मळार उचाांबळाय जाल्ली.
ह्या जतयात्राच्या हण्डजबलाांत एका दादल्याच्या खाांदार खरत ीस जदल्लो आनी त्या खरत साचेर जमनीस्कटश घाल्ली
चली बसजयल्ली. तर्ेंच एक पाद्री उबो रावनू जतका पळयता अर्ें दाखजयल्लें. ह्या जचत्रावयल्यान जक्रस्ताांवाांचो
अपमान जाला अर्ें ह्या जतयात्रा आड बोवाळ करतल्याांक जदसतालें. ह्या हण्डजबलाांतल्यान जतयाजत्रस्तान
खरत साची जवटांबणा के ल्या असो आरोप जातालो. ‘Poona Herald’ ह्या जदसाळ्याांत 6 ऑगस्ट 1973 ह्या
जदसा पयल्या पानार जदसाळ्याच्या नाांवा सकयल ह्या जतयात्राचें हण्डजबल उजवाडावन हण्डजबलावयर
‘Mockery of the cross’ म्हणनू बरजयल्लें आनी ती बातमी छापनू उजवाडाजयल्ली. ‘To Christians the
cross is very sacred. They feel Christ carried it to alone for the sins of the people.’14
अर्ेय ते बाबतींत बरयल्लें. ह्या जतयात्राचे आयोजक उरफाटें जचत्तां ात आनी खरत साक मान रे स्पेद जदनात अर्ें
ताच
ां ें म्हणणें आजर्ल्लें. ह्या जतयात्राचे जतके ट जवक्रेक लागनू हीं हाँडजबलाां इगां जाांच्या नोटीस बोडाांनी लायल्यात.
पाद्रीच हाांकाां तेंको जदतात काय जकतें? असो प्रस्न बोवाळ करपी करताले. जतयात्र बरो आसांू येता पणू त्या
जतयात्राचें हण्डबील सारके ना आनी ताका लागनू पण्त याांतल्या जक्रस्तावाांनी ताचो जनर्ेध मारूांक जाय अर्ें
ताांकाां जदसतालें. ते बातमेंत फतडें बरजयल्लें. The drama may be entertaining and enjoyable but the
way in which the handbills have been brought out is an insult to the church and a
mockery.15
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ह्या एकांदरीत प्रकरणा बाबतींत खद्दत जतयात्र बरोवपी जसररयाको डायस हाांची मल
त ाखत घेवन भासाभास
के ली तेन्ना ताांणी वयली घडणी घजडल्ल्याचें साांगलें. हे घडणे फाटल्यान जतयात्र बांद करपाचो वेगळो डाव
आजर्ल्लो अर्ें ताांचें म्हणणें. पणू तो जतयात्र बांद करूांक कोणाक जमक
ांू ना. “एक बायल एका घोवाच्या
जजजवताांत खरत ीस जाल्ले परी वावरत ता तेन्ना घोव आडखळींत साांपडटा” अर्ें आपणाक दाखोवक
ां जाय
आजर्ल्लें अर्ें ताणें ह्या हण्डजबला बाबतींत स्पश्टीकरण भासाभार्ेवेळार जदलें. ह्या जतयात्राच्या प्रयोगा वेळार
पाद्री, माद्री आनी जबस्मसायब हाजीर आजर्ल्ले हजाराांनी लोकाचे साक्षींत जतयात्र सरू
ू जावचे पयलीं खद्दत
जसररयाको डायस हाणें आपलो गटू लोकामख
त ार उक्तो के लो. ह्या हाँडजबलाक लागनू आपणें कोणाकूय दख
त यलाां
जाल्यार आपूण माफी मागताां अर्ें प्रामाणीकपणान साांगलें. आनी हो जतयात्र सतरू के लो. भावना दख
त ोवपी
घडणक
ू जतयात्राांत नाजर्ल्ल्यान बोवाळ कररनासतना जतयात्र सोंपतकच लोक घरा गेले. हो जतयात्र उपराांत
वेगवेगळ्या सवत ाताांनी जालो. 5 जनू 1977 ह्या जदसा होच जतयात्र अलअहली क्लब, मनामा बाहरीन ह्या
आखाती देसाांत जालो. ह्या जतयात्राच्या हडजबलाांत बरजयल्लें मेळटा.
सोमिोणी सोमिोत िाल्यार पारकंू क सोंपें हुमाणें
चान्नें आस्तोच रातचे सावळेक, जभयेवन बोब मारता सणु ें
शींव ना त्या रानांत कोलो रािा, पणू तेंपा पोरमोणें माथ्याक कुपोणें
गोरोि ना बोपके बोरोवपाची हें एकूच म्होिें तमु कां सांगणें
देखनू खात्रेन सागं ता, ह्या जतयात्रातं तमु कां कायं च आसचें ना उणें
जतयात्राची अर्ें तरे न प्रजसध्दी करून ह्या जतयात्राचे उपरातां जायते प्रयोग जाले. जतयात्राचे बाबतींत
अश्यो बऱ्यो वायट घडणक
त ो घडटाल्यो आनी समाजाचें वेगळें रूप जदश्टी पडटालें.
गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार समाजीक, कतटतांबीक, धमीक जतयात्र माचयेर आयले. ह्या
जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाांतले प्रस्न सादर जाले. गोंयची समाजजीण ह्या जतयात्राांनी माचयेर हाडली.
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4.2. गोंय सुटके उपरांिचो मदलो काळ (1974-1992)
कोंकणी जतयात्राच्या इजतहासाांत 1974 वसाश एक म्हत्वाची घडणक
ू घडली. 8 मे 1974 ह्या जदसा
कला अकादमीन पयली ‘जतयात्र सतश’ घडोवन हाडली. हे सतीक लागनू जतयात्र मळार खऱ्या अथाशन क्राांती
जाली. जतयात्राचो दजो वाडोवक
ां हे सतीन म्हत्वाचें योगदान जदला.ां
कला अकादमी जतयात्र सतीतां गोंयातां ल्या जतयात्र कलाकाराांक आपली स्पधाशत्मक कला दाखोवक
ां
एक माची तयार करून जदली. हे सती पयलीं ‘वेवसायीक जतयात्र’ आनी ‘गावां जगरो वा हौर्ी जतयात्र’ अर्े दोन
प्रकाराचे जतयात्र मेळटाले. गाांवजगरो जतयात्र मयाशदीत आसतालो. ताचे प्रयोगयू उणे जाताले. गाांवच्या फे स्ताक
वा कसल्याय उत्सव दबाज्याक चड करून गाांवचे कलाकार जतयात्र माचयेर हाडटाले. तातांतू काांय वेवसायीक
जतयाजत्रस्ताांक आपोवणें करून जतयात्राची सोबाय वाडयताले. दसत रे वटेन वेवसायीक जतयात्राचे जायते प्रयोग
जाताले. गोंयाांत आनी गोंया भायरूय हे प्रयोग चलताले. ह्या दोनयू प्रकाराांक कला अकादेमीन जतयात्र सतीन
आहहान जदलें. गाांवजगऱ्या जतयात्राांक स्पधाशत्मक माची जदवन ताांचो दजो सधत रावपाक तर्ेंच वेवसायीक
जतयात्राांक आपल्या जतयात्राची सजमक्षा करूांक ताांचो दजो सधत रावपाक कला अकादेमी जतयात्र सतीन एक माची
तयार करून जदली. हे सतीतां ल्यान जवजर्श्ट नदरे न कोंकणी जतयात्राची उदरगत जावक
ां लागली.
कला अकादमी जतयात्र सतीक लागनू नवे कलाकार जल्माक आयले. जतयात्र बरोवपी, काांताराां गावपी,
काांताराां घडपी, अजभनय करपी, सांगीत जदवपी आनी जतयात्र माची सोबोवपी जायते जतयात्र कलाकार जतयात्र
माचयेर उदेले. वेवसायीक माचयेर प्रवेर् करपाक कला अकादमी जतयात्र सतीन एक वाट उक्ती करून जदली.
हे सतीतां ले जायते कलाकार वेवसायीक माचयेर पावल्यात.
कला अकादमी जतयात्र सतीतां नहया आनी आधनत ीक जवर्याच
ां ेर आदारीत जतयात्र येवपाक लागले.
‘सोरोगेट (Surrogate) आवय’ सारक्या जवर्याचेर आदारीत जमनीन आरावजो हाणें ‘भाड्याचो कतसवो’ हो
जतयात्र सादर के लो. भारत देर्ाांत राजकी मळार मतदाराांक जदल्ल्या right to recall आनी right to reject
ह्या अजधकाराांचेर आदारीत तोमाजीन कादोज हाणें ‘नवी जदर्ा’ हो जतयात्रबरोवन माचयेर हाडलो. समाजाचेर
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प्रभाव घालपी पयशटक, ड्रग्स ह्या सारक्या जवर्याांचेर आदारीत जतयात्र हे सतीतां आयले. तोमाजीन कादोज हाांचो
‘म्होंवाळ वीख’ जतयात्र भोंवडेकाराांचे समाजाचेर जावपी वायट पररणाम सचत यता. वेवसायीक माचयेर नवे
जवर्य येवक
ां ही सतश स्फूतशजदणी थारली. सतीतां ले जवर्य वेवसायीक माचयेर जदसपाक लागले.
गाांवजगरो जतयात्र आनी वेवसायीक जतयात्र हाांकाां जोडपी, एक पल
ू कसो कला अकादमी जतयात्र सतीनां
म्हत्वाचो वावर के ला. गोंय सटत के उपरातां च्या मदल्या काळार जतयात्राक एक नवी जदर्ा जदवक
ां हे सतीन म्हत्वाचें
कायश के ला.ां हे सतीन वेवसायीक जतयात्राकूय एक आहहान उबें के लें वेवसायीक जतयात्र माचयेरूय जतयात्राचो
दजो वाडोवपाचे नदरे न प्रयत्न करपाक वेवसायीक जतयाजत्रस्ताक
ां प्रवृत्त के ले. हे सतीकां लागनू जतयात्राचो दजो
वाडपाक मदत जाली.
समाजजजवन समजनू घेवपाक साजहत्य हें एक उत्तम साधन. नाट्यप्रकाराच्या माध्यमाांतल्यान
खयां च्याय जवजर्श्ट कालखडां ाांतलें जजवीत समजनू घेवपाक सोंपें जाता. गोंयच्या समाजाचें जजवीत समजनू
घेवपाक ‘जतयात्र’ हें एक प्रभावी साधन. जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें‘कतणबी जाकी’ हो जतयात्र गोंय सटत के
पयलीं 1934 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. त्या काळावयल्या कतणब्याांचें जजवीत, भाटकाराांचें जजवीत
समजपत ाक हो जतयात्र आदार जाता. गोंयाांत घवांत ळी वखदाां (ड्रग्स) सतरू जालीं तेन्ना ताांचो समाजाचेर कसलो
पररणाम जालो हें त्या काळा वयल्या जतयात्रानी पळोवक
ां मेळटा. 1980 वसाश माचयेर आजयल्लो रे मी कतलासो
हाचो ‘आताांचो तेंप’, 1989 वसाश, माचयेर आजयल्लो एम बॉयर हाांचो ‘जचांतनाां जालीं सोपनाां’, तोमाजीन
कादोज हाांचो ‘म्होंवाळ वीख’ हे जतयात्र ड्रग्साच्या वेसनाचो उल्लेख करतात. 1980 उपराांतच्या काळार
ड्रग्साचो समाजाचेर जाल्लो पररणाम त्या काळावयल्या जतयात्रानां ी पळोवक
ां मेळटा.
‘आताचां ो तेंप’ ह्या जतयात्रातां सरत वातीच्या कातां ारातां चू बरोवपी ड्रग्साांचो उल्लेख करता.
‘आयकात थो ीं चे वां जकतें करतातः
जशकोप सो टात ड्रगस घेतात
जहप्पी कोशीं िावन ज स्को क्लबांत वेतात,
थंयु सोर पोयात कोशी ती नाचतात.’16
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आदल्या काळावयल्या तरणाट्या परस, हो जतयात्र बरयला त्या काळावयलीं तरणाटीं समाजाांत कर्ी
वेगळे तरे न वागतात ताचें जचत्रण माांडटना कॉलेजीचे तरणाटे ड्रग्साां फाटल्यान वचनू आपणू कोण हाची जाण
जवसरतात, वजडलाांक रे स्पेद जदनात, घवांत ळी वखदाां घेवन आपलें जजवीत इबाडटात आनी समाजाांत वायट
करतात हे बरोवप्यान त्या जतयात्रान माांडलाां.
‘जचतां नाां जालीं सोपनाां’ हो एम बॉयर हाच
ां ो जतयात्र 1989 वसाश माचयेर आयलो. ह्या काळार ड्रग्साचो
प्रस्न गोंयातां सरू
त जाल्लो. गोंयच्या तरणाट्यानां ी ड्रग्साचे भकीक पडचें न्हय अर्ी जर्टकावणी जदवपी हो जतयात्र.
ह्या जतयात्रातां बोजीस हो धदां क
े ार आपल्या धद्ां ा फाटल्यान घसत पल्लो आसता तें दाखयला.ां ताका फकत दडत ू
एकठायां करूांक जाय. भरत ग्याचां ेर बारीकसाणीन लक्ष जदवक
ां ताका वेळ ना. पणू ताक
ां ाां जायते पयर्े जदवपाक तो
तयार आसा. हाचो पररणाम ! भरत गो बापायकडल्यान पयर्े घेता आनी घवांत ळी वखदाांचे भकीक पडटा.
बोजीसाची जचांतनाां कर्ीं सपनाां जातात ताचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत आयलाां. ह्या काळार गोंयच्या समाजाक
घवांत ळी वखदाांकडल्यान पयस रावात असो समाजाक जर्टकावपाचो प्रयत्न हेर जतयाजत्रस्ताांभर्ेन एम बॉयर
हाणेंय के ल्लो जदश्टी पडटा.
‘म्होंवाळ वीख’ ह्या तोमाजीन कादोज हाच्या जतयात्राांत पयशटनाच्या रुपान गोंयच्या समाजाचेर कसलें
वायट आयलाां आनी येवपाचें आसा तें दाखयतना सामान्य मागदचू ी भरत गीं कर्ी घांवत ळी वखदाांच्या चपक्याांत
सापडटात तें दाखयलाां. ‘अाँटी टतररज्म’ हें पात्र गोंयाां येवपी टतररस्टाांचो हेतू स्पश्ट करता, “हे टतररस्ट पोय गोंयाां
येतात तेदना ड्रग्स हाडटात ड्रग्स..... चरस, गाांजा, मारीजत आना”17 अर्ें म्हणटना पतत स्त वामीक उस्तरत ें वता.
तोवयू एक टतररस्ट कसो मागदगत रे रावतालो. धदां ो करतालो. गोंयच्या समाजातां घवांत ळी वखदाचो धदां ो वाडपाक
आनी ताचो समाजाचेर वायट पररणाम जावपाक गोंयचोच समाज कर्े तरे न जबाबदार आसा तें बरोवप्यान ह्या
स्पश्टपणान ह्या जतयात्रातां माांडलाां. कोंकणींत एक म्हणी आसा, ‘हावां ें आख्खो गावां सधत रायलो पणू म्हजो
स्वताचो घराबो मात हहगडायलो.’ हे म्हणी भर्ेन एक समाजीक वावरत पी समाज सतधरावक
ां भोंवता पणू
आपलोच घराबो जाग्यार घालांक
ू ताका जमना अर्ी पररजस्थती माांडपी 1986 वसाश माचयेर आजयल्लो
तोमाजीन कादोज हाांचो ‘भरत गीं आमची जगरे स्तकाय’ हो जतयात्र. ह्या जतयात्राांतली बायल समाजीक कायाांत
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गल्त ल उरता आनी दसत ऱ्याांच्या भरत ग्याांक बऱ्या मागाशर हाडपाचें कायश करता. पणू आपल्या भरत ग्याांक फावो तो
वेळ जदना. ताांचेकडेन दल
त शक्ष करता. हाचो पररणाम म्हणनू जतची भरत गी घवांत ळी वखदाांक बळी पडटात. गोंयाांत
घवांत ळी वखदाांचें दयत ेंस सरू
त जाल्लें आनी समाजाचेर ताचो वायट पररणाम जावक
ां सतरू जाल्लो त्या काळार
बरजयल्लो हो जतयात्र समाज जागृताय करून गेलो. अर्े तरे न गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार ड्रग्साचेर
आदारीत समाज जागृताय करपी जतयात्र आयले.
जॉन क्लारो हाणें ‘पतत शगत जे कोलवोंत’, ‘23 वोसाां’, ‘इग्ां लीर् मडम’ ह्या सारके जतयात्र बरोवन माचयेर
हाडले. 1979 वसाश माचयेर आजयल्ल्या ताांच्या ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्रातां गोंयच्या समाजाचें जचत्रण
करतना पतत शगत ालाक ‘फाद’ गावपी कलाकाराच
ां ें जचत्रण जतयात्रातां के ला.ां ‘फाद’ गावप्याजां वर्ीं आजर्ल्लें
समाजाचें मन उकताडार हाडटना गोंय आनी पतत शगत ालाचें नातें ह्या जतयात्राांत माांडलाां. पतत शगत जे गोंय सोडून गेले
तरीय ताांचो समाजीक, भार्ीक नदरे न गोंयचेर जाल्लो पररणाम ह्या जतयात्राांत दाखयला. ह्या जतयात्रान समाजीक
क्राांती के ल्या. “गोंयच्या जवजर्श्ट समाजाांतलो लोक जो जतयात्राकडल्यान पयस आजर्ल्लो तो हो जतयात्र
पळोवक
त ाखतींत साांगलें. हो
ां येतालो.”18अर्ें ह्या जतयात्राबाबतींत भासाभास करतना जॉन क्लारो हाांणी मल
जतयात्र माचयेर गाजतालो त्याच काळार एम बॉयर हाांचो ‘एकूच रोस्तो’ होवयू जतयात्र गाजतालो. 1979-1981
ह्या काळार कोंकणी जतयात्र माचयेर एकापरस एक बरे अर्े जतयात्र जल्मा आयले. ‘23 वसाां’ हो जॉन क्लारो
हाांचो जतयात्र 1981 वसाश माचयेर आयलो. घसत पागोंदळाांत साांपजडल्ल्या एका घराब्याचें जचत्रण तातांतू आयलाां.
जतयात्राच्या जनमण्या काांताांत तें स्पश्ट जाता.
“Eke Ostoren ghor nastanam jivit sarlem,
Sumar tevis vorsam
Jivitbhor tichea zaitim tufanam ailim
Dukha bhoglem tevis vorsam
Tichea kusveant zolmololea putak tinnem soddlo
Zalim tevis vorsam
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Ghorak bail mevli, putak maim mevli
Somptoch tevis vorsam.”19
‘कोंकणी आदवोगाद’ (1983), ‘इग्ां लीर् मडम’ (1985), ‘ताबां डी माती’ (1987), ‘रोस्तादाक
वोस्ताद’ (1988), ‘जवगां ळी नाचपीण’ (1991), ‘जसवील काजार’ (1992) ह्या सारके जतयात्र बरोवन जॉन
क्लारो हाणें गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार समाज जागृताय के ली.
‘एकूच रोस्तो’ हो समाजीक क्राांती करपी एम बॉयर हाांचो जतयात्र. गोंयच्या जहदां ू आनी जक्रस्ताांव
समाजाचें जचत्रण तातांतू आयलाां. हो जतयात्र गोंयच्या समाजीक इजतहासाचो भाग म्हणपाचें तातांतू जदश्टी पडटा.
गोंयच्या जहदां ू आनी जक्रस्ताांव समाजाांचो एकचार साधपी ह्या जतयात्रान एम बॉयराक फकत एक जतयाजत्रस्तचू
न्हय पणू गोंयचो समाज घडोवपी एक समाजीक जर्ल्पकार म्हणनू थारायलो.”20 एम बॉयराक ‘जतयात्र
पाल्काचो पातर्ायीः पद्मश्री एम बॉयर’ अर्े म्हणपाक हो जतयात्र म्हत्वाचो घटक थारलो. ‘एकूच रस्तो हो
जतयात्र म्हणल्यार नवी जदर्ा दाखयतलो जतयात्र’21 अर्ा उतराांनी ताची तोखणाय जावक
ां लागली. ह्या
जतयात्राची ‘इजां डयन एक्सप्रस’, ‘वावराड्याांचो इश्ट’, ‘वस्ट कोस्ट टायम्स’ ह्या आनी हेर नेमाळ्याांनी तस्त त
तोखणाय के ली. ‘नहया मोडणाचें कोंकणी नाटक एकूच रस्तो’ अर्ा उतराांनी लोकसत्ता जदसाळ्यात बातमी
आजयल्ली. समाजातां ल्या वेगवेगळ्या घटकानां ी ह्या जतयात्राचेर बरप के ल्ल्यान ह्या जतयात्राचें म्हत्व कळपाक
वाव आसा.
जतयात्राचो जवर्य जावां कातां ाराचो जवर्य जाव,ां तो बेस बरे तरे न वेंचप आनी ताचें बरे तरे न सादरीकरण
करप हें कसब एम बॉयर हाांचक
े डेन आजर्ल्लें. जक्रस्ताांव – जहदां ू ह्या दोनयू समाजाांतल्या कलाकाराांक घेवन हो
जतयात्र सादर के ल्ल्यान हो जतयात्र समाजीक एकचाराची जर्कवण जदवन गेलो. जॉन गोम्स (कोकोय) हाांणी
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्रा बाबतींत बरयतना म्हणला,ां ‘This drama went on to become the mother
of all tiatr based on national integration.’ कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे फतडारी उदय भेंिे हाांणीय
ताच्या ह्या जतयात्राांत वाांटो घेजतल्लो. तर्ेंच प्रेमानांद साांगोडकार, उल्हास बयत ाांव, अनील कतमार हाांचोय तातांतू
आसपाव आजर्ल्लो.
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एम बॉयर हाांच्या जतयात्राांनी समाजाकडेन पळोवपाची ताांची वेगळीच नदर प्रजतजबांबीत जाता.
राष्ट्रभावना जदश्टी पडटा. जतयात्र हो एक फकत मनोरांजनाचें साधन न्हय पणू तें समाज जर्क्षण जदवपी, समाजाक
बरें जजवीत जगपाक स्फूतश जदवपी एक हत्यार हाची प्रजचती ताणें आपल्या जतयात्राांतल्यान समाजाक जदल्या.
गोंय स्वतांत्र जाले उपराांत गोंयाांत लोकर्ाय राज आयलें. वेंचणक
त ो जाल्यो. लोकप्रजतजनधी वेंचनू
आयले. मत्रां ीमडां ळाां घडलीं गोंयकाराांक गोंयचे राज्य चलोवपाची सदां ी मेळ्ळी.
1963 वसाश स्वतांत्र गोंयातां पयली वेंचणक
ू जाली. हे वेंचणक
त ें त महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षान जैत
मेळोवन सरकार घडलें. दयानदां बादां ोडकार गोंयचे मख
े मत्रां ी जाले. 1963 ते 1979 मेरेन समत ार 17 वसाां
त ल
महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्षान गोंयचेर राज चलयलें. 1980 वसाश महाराष्ट्रवादी गोमतां क पक्ष पक्षाक हारोवन
पयलेच फावटीं कााँग्रेस पक्ष सत्तेर आयलो. ह्या काळामदें राजकी मळार घजडल्ल्या घडणक
त ाांचो जनयाळ घेवपी
जतयात्र म्हणल्यार ‘काांटेच काांटे’ हो जतयात्र तोमाजीन कादोज हाणें बरोवन 26 मे 1980 ह्या जदसा पयलेच
पावटीं माचयेर हाडलो. कला अकादमीचे सातवे जतयात्र, सतीतां हो जतयात्र सादर करून सादरीकरण तर्ेंच
जदग्दर्शनाखातीर ताणें पयलें इनाम जोडलें.
‘काांटेच काांटे’ हो एक राजकी जतयात्र राजकी मळावयलें जलजपल्लें सत्य हो जतयात्र नदरे मख
त ार हाडटा.
लोकर्ाय राज्याांत लोकाांनी जनवडून जदल्ले आमदार-मत्रां ी लोकाांच्या भावनाांकडेन प्रामाणीक रावनासताना,
ताांचो कसो जवस्वासघात करतात, गरीब दबत ळ्याांक कर्े जवसरतात ताचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत के लाां. लोकर्ाय
राज्याांत जनवडून आजयल्ले फतडारी आपल्या सवत ाथाशक लागनू गोंयाांत लोकर्ायेचो कसो दरुत पयोग करतात त्या
जवर्याचेर ‘काटां ेच काटां े’ हो जतयात्र आटाजपल्लो आसा.
वेंचणक
त े पयलीं गरीब उमेदवाराक पाटी अध्यक्ष जतके ट जदवक
ां सोजदना. जेन्ना तो जनवडून येता तेन्ना
तो गररबाचां े प्रस्न माडां टा पणू ताका हेर गरजेचे आमदार तेंको जदनात. ताची गळचेपी जाता. येरादारीचें
राजष्ट्रयीकरण, मडांत कार कायदो, राांपणकार-मागकार ह्या आनी हेर वेगवेगळ्या प्रस्नाच
ां ेर आमदार-मत्रां याच
ां ी
फसवणक
ू जाल्ली. ह्या तें जतयात्राांत दाखजयल्लें आसा. सटत के उपराांतच्या काळार हे प्रस्न गोंयच्या समाजाक
सतायताले. ह्याच प्रस्नाांचें जचत्रण ‘काांटेच काांटे’ ह्या जतयात्राांत तोमाजीन कादोज हाांणी के ल्लें जदश्टी पडटा.
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गोंयचे महाराष्ट्राांत जवजलनीकरण, गोंयाक वेगळ्या राज्याचो दजो आनी गोंयचें राजभास आदां ोलन
अर्े काांय म्हत्वाचे आनी गांभीर प्रस्न गोंय सटत के उपराांत उपरासले. ‘हे जतनयू प्रस्न म्हणल्यार गोंय आनी
गोंयकारपण राखप वा हहगडावप अर्े आसले.’22 गोंयचे अजस्मतायेचो हो प्रस्न आसलो त्या काळावयल्या
प्रत्येक जतयात्र कलाकारान आपल्या जतयात्रा आनी काांताराां वरवीं लोकाां जभतर जागृताय जनमाशण के ली. गोंयचे
परजेक हुसकायली. एकवट आनी जधरायेच्यो भावना गोंयकाराां जभतर उत्पन्न के ल्यो. ह्या वयल्या तीन
म्हत्वाच्या घडण्याक
ां आपलो आदार जदवक
ां दर जतयाजत्रस्त नेटान फतडें सरलो. ‘जतयाजत्रस्तानां ी गोंयचे
अजस्मतायेच्या म्हत्वाच्या प्रस्नाक
ां पोट जतडकीन वावर के ला’23 अर्ें तोमाजीन कादोज हाणां ी त्या काळार
म्हजणल्लें. गोंय राजभास आदां ोलना वेळार फा. फ्े डी हाच
ां ो ‘उठ गोंयकारा’ हो जतयात्र गोंयच्या समाजाक
जागयतालो. ‘उठ गोंयकारा’ ह्या जतयात्राांत गोंयकार कर्े परीं जपर्ेपणाां आदारून गोंयची आनी खास
आपल्याची वाट लायतात तें स्पश्ट के ल्लें. हो जतयात्र पळोवनचू गोंयकार उठलो आनी गोंयकाराांचीं दोन सपनाां
साकार जालीं. ‘गोंय घटक राज्य जालें आनी सांजवधानाचे आठवे वळेरेंत कोंकणीचो आसपाव जालो.’24‘उठ
गोंयकारा’ ह्या जतयात्राचे पन्नासाांवयर प्रयोग जाले. गोंयाां, मबांत य, पणत ें तर्ेंच गल्फाांतल्या दबत य, आबू धाबी ह्या
सवत ाताांनीं पसनू ह्या जतयात्राचे प्रयोग जाले.
1986-87 वसाश गोंयाांत राजभास आदां ोलन जालें. गोंयची राजभास खयां ची आसची हाचेवयल्यान
कोंकणी-मराठी वाद उपरासलो. ओजपजनयन पोलाचो आगळो वेगळो अणभव घेजतल्ल्या गोंयकाराांनी गोंयचें
अजस्तत्व राखनू दवरूांक आदां ोलन सरू
त के लें. ‘कोंकणी प्रजेचो आवाज’ हे सांघटणेखाला गोंयची राजभास
कोंकणी करूांक गोंयच्या समाजाांतले लोक फतडें सरले. पडांत लीक नायक हाांणी जनमत्रां क म्हणनू भार साबां ाळ्ळो.
जतयाजत्रस्त रोजफन्स, तोमाजीन कादोज, उदय भेंिे हाणां ीय हे सस्ां थेखाला म्हत्वाची भजत मका साबां ाळीत कोंकणी
राजभास चळवळींत म्हत्वाचें योगदान जदलें. दसत रे वटेन मराठी राजभास करची म्हण ‘मराठी राज्यभार्ा
प्रस्थापन सजमती’ स्थापन जाली. ताणां ी मराठी राजभास जावची म्हणनू हट्ट धरलो. राजभास खयां ची आसची
म्हणनू सरू
त जाल्लें आदां ोलन जदसान दीस वेगळें रूप घेवपाक लागलें. लोक रस्त्यार देंवपाक लागले. गोंयच्या
कोनर्ा कोनर्ाांनी हें आदां ोलन पावलें. कोंकणी जतयाजत्रस्त, समाजीक वावरत पी ह्या आदां ोलनाांत आपलें योगदान
जदवपाक लागले. जतयाजत्रस्त आपल्या जतयात्राांतल्यान आनी काांताराांतल्यान कोंकणी भार्ेजवर्ीं जागृताय
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करपाक लागले. एम बॉयर, तोमाजीन कादोज, जवजल्मक्स जत्रवो, जकांग्स ह्या आनी हेर जायत्या जतयाजत्रस्ताांनी
कोंकणी राजभास आदां ोलनाांत आपलें म्हत्वाचें योगदान जदलाां. कोंकणी भार्ेखातीर जरीय हें आदां ोलन 198687 वसाश जालें तरीय खबू पयलींच्या काळारसावन जतयाजत्रस्त कोंकणी भार्ेजवर्ीं समाजाक जागयताले. 1976
वसाश एम बॉयर हाणें आल्फ्े ड रोज हाांच्या जतयात्राांत कोंकणी भास हें काांतार गाजयल्लें. ह्या काांताराांतल्यान
र्ेवटाक ते म्हणटालेीः
‘जगरे स्तकाय आमची कोण व्होरोना रे जचतं ात गोंयकारांनी
पणू कोंकणी भाशेक आमच्या नाटाक कोरीत रे दु ू मो ू न लाखांनी
आमच्या भरु गयाबाळांक रो ोयनाकात दक
ु ा ं नी
आमचें गोंयकारपोण राखोंक सांबाळात कोंकानी’
गोंयची अजस्मताय राखक
ांू कोंकणी भास गरजेची अर्ें काांताराांतल्यान साांगपी एम बॉयरान पणजे
जाल्ले आदां ोलनाचे सभेवेळार कोंकणी भार्ेचेर आदारीत काांतार गाजयल्लें. कोंकणी भास आदां ोलनाक
जतयाजत्रस्ताांनी परत ाय तेंको जदल्लो. अड. मायक मेहता हाणें ‘गोंयकाराांचें रोगोत’ हो जतयात्र बरोवन कोंकणी
भार्ेजवर्ीं जागृताय जनमाशण के ली. जतयाजत्रस्त वेगवेगळे तरे न समाज जागतत ाय करताना, र्ेवटाक 4 फे िवत ारी
1987 ह्या जदसा कोंकणी गोंयची राजभास जाली.
गोंय राजभास आदां ोलनाक परत ाय तेंको जदवन जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान कोंकणीक भाजर्काांक
एकठायले. फा. फ्े डी जे दा कोश्ता हाांणी ‘उठ गोंयकारा’ हो जतयात्र बरोवन कोंकणी भार्ेजवर्ीं लोकाांक
हुसकायले. ताांकाां कोंकणी भार्ेचें म्हत्व पठोवन जदलें. गोंयची राजभास कोंकणी जावचे पयलीं माचयेर
आजयल्ल्या ह्या जतयात्रातां गोंया भायर गल्फ देर्ानां ीपसनू जतयात्र करून कोंकणी भाजर्काक
ां आपले माय
भार्ेजवर्ीं एकठायां येवपाक उलो मारलो. हाचेंच फळ कर्ें कोंकणी राजभास आदां ोलनातां जतयाजत्रस्तानां ी
सक्रीयपणान वाटां ो घेतलो. कोंकणी राजभास आदां ोलना वेळार फ्लोररयान वाज आनी हेर स जाणाक
ां मरण
आयलें. हेच घडणक
त े चेर आदारीत ‘फ्लोररयान वाज, पोयलो मातीर’ हो जतयात्र जमनीन द बादां ार हाणें बरोवन
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माचयेर हाडलो. गोंय राजभास आदां ोलनापयलीं आनी आदां ोलना उपराांतयू जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान आनी
काांताराांतल्यान कोंकणी भार्ेची हहडवीक गायल्या.
कोंकणी गोंयची राजभास जाले उपराांत 20 ऑगस्ट 1992 ह्या जदसा ती भारतीय सांजवधानाचे आठवे
वळे रेंत पावली. जतयात्र आनी काांताराांतल्यान ती आठवे वळे रेंत पावची म्हण जतयाजत्रस्ताांनी समाज जागृताय
के ली. जवजल्मक्स-र्रोन हाांणी कोंकणी भास आठवे वळे रेंत पावची म्हणनू कातां ारातां ल्यान जागृताय के ल्ली.
कोंकणी राजभास करूांक तर्ेंच आठवे वळे रेंत घालक
ांू जतयाजत्रस्तानां ी म्हत्वाचें योगदान जदला.ां
‘झोगझोगता जततलेंय भागां र न्हूय’ हो 1986 वसाश माचयेर हाजडल्लो तोमाजीन कादोज हाच
ां ो जतयात्र
गोंय भयांत ेजवर्ीं गोंयकाराक
ां जागयता. गोंय सटत के पयलीं सावन गोंयकार आजफ्का, पतत शगत जे आनी जिटीर्
वसणक
त ाांनी स्थायीक जाले. गोंय सटत के उपराांत कतवेट, दबत य, बाहरीन, मस्कट, आबू धाबी ह्या गल्फ देर्ाांनी
गोंयकार पावले आनी थांयच स्थायीक जाले. हालींच्या काळार ते लांडनाक वचपाक लागल्यात. पतत शगत जे
पासपोटश करून आपलें भारतीयत्व वगडावन लांडन आनी हेर देर्ाांनीं ते स्थायीक जावक
ां लागल्यात.
स्थलाांतरणाचो हो ज्वलांत प्रस्न माांडपी जायते जतयात्र हालींच्या काळार माचयेर आयले. रोजफन्स, जप्रन्स जेकब,
तोमाजीन कादोज, आग्नेल (बोरी) ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनीं हे आताांच्या काळावयले प्रस्न जतयात्ररुपान
माचयेर हाडून समाजाक जागृत करपाचें कायश के लाां.
1979 वसाश गोंयाांत जवद्ाथी चळवळ जाली. गोंयच्या जवद्ाथ्याांक गोंयच्या बसींनी 50% जतके ट
सवलत मेळची म्हणनू जवद्ाथी झगडटाले. बर्ीकाराांक हें मान्य नाजर्ल्लें. आदां ोलन जालें. बसी आडायल्यो.
फोडल्यो. टायर पक्ां चर के ले. र्ेवटाक सरकारान जवद्ाथ्याांक 50% सवलत जदवपाचें मान्य के लें. आयच्या
काळारूय जवद्ाथी हे सवलतीचो फायदो घेतात. जवद्ाथी चळवळींतलो एक तरणाटो आपले आवयक आनी
आपणाक पयसावन गेल्ल्या बापायजवर्ीं जकतें जचत्तां ा, बरो मागश सोडून वायट मागाशर कसो पावता, ताचें जचत्रण
‘घोर दख
त ी, गावां सतखी’ ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां
गोंय सटत के पयलीं सावन जतयात्राांनी गाजपी एक मख
त ेल जवर्य म्हणल्यार भाटकार मांडत कार वाद पाय
जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें पसनू भाटकार-मडांत कार सांबांदीत जतयात्र बरयले. ‘कतणबी जाकी’
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ह्या ताच्या जतयात्राांत भाटकार-मडांत कार हाांचें जचत्रण आयलाां. भाटकार आनी मडांत कार ह्या नाांवानचू सबी
फे नाांडीस हाणें 1959 वसाश जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. गोंय सटत के उपराांत भाटकार आनी मडांत कार सांबांद
जचत्रावपी जायते जतयात्र माचयेर आयले. एम बॉयर हाांच्या ‘एकूच रोस्तो’ जतयात्राांत भाटकार-मडांत कार हाांचें
जचत्रण आयला. प्रेम कतमार हाांच्याय जतयात्राांनी भाटकार मडांत काराांचें जचत्रण आयलाां.
तोमाजीन कादोज हाच्ां या ‘ओतां ोस्कोणश आनी कायदो’ (1979) ह्या जतयात्रातां मडांत कार-भाटकार ह्या
दोगायां चींय दोन वेगवेगळीं रुपाां बरोवप्यान माडां ल्यातां . गोंय सरकाराच्या मडांत कार कायद्ाक लागनू मडांत कारभाटकाराचे बाबतींत बरें वायट घडलें ताचेर आदारीत हो जतयात्र, समाजाचें जचत्रण करता.
गोंय सटत के वेळार गोंयातां ल्या वेगवेगळ्या समाजाांमदें समाजीक, धमीक एकचार आजर्ल्लो. ‘आमी
सोगळे एक’ हो तोमाजीन कादोज हाांचो 1994 वसाश माचयेर आजयल्लो जतयात्र गोंयच्या समाजाांतल्या
एकचाराचेर उजवाड घालता. स्वतांत्र गोंयाांत पयलीच वेंचणक
ू जाली तेन्ना धमाशच्या नाांवान फूट पडपाक सरत वात
जाली. ह्या समाजीक प्रस्नाचेर हो जतयात्र आटापनू आसा. धमाशच्या नावां ान जनमाशण जाल्लो भेदभाव आधनत ीक
काळावयले तरणाटे कर्े तरे न पयसायतात हाची देख ह्या जतयात्राांत जदसता.
‘काळोख आनी उजवाड’ हो ताांचोच आनीक एक जतयात्र 1977 वसाश माचयेर आयलो. ह्या
जतयात्राांतयू गोंयच्या समाजीक एकचाराचेर जवचार आयल्यात. धमाशच्या नाांवान समाजाांत पजडल्ली फूट
पयसावपाचो यत्न ह्या जतयात्राांत के ला. जहदां ू चलो जवजय आनी जक्रस्ताांव चली माररया एकमेकाच्या मोगाांत
पडटात. हे घडणक
त ें तल्यान मोगाचो एकचार जतयात्र रुपान माचयेर माांडपाचो बरोवप्यान यत्न के ला.
1976 वसाश जतयात्राचे र्बां र प्रयोग करून जतयात्र इजतहासातां जतयात्राचो र्ेंकडो करपी पयलो जतयात्र
म्हणनू नामना जोडपी आररस्तीदीस डायस हाच
ां ो ‘डायवोसश’ हो जतयात्र समाजाक जागोवन गेलो. ‘काजार’ एक
पजवत्र साक्रामेंत मानपी समाजाक ‘डायवोसश’ ह्या वेगळ्या जवर्यान जचतां ांक
ू प्रवृत्त के लो. ‘डायवोसश’ ह्या
जतयात्रान काजारी जजजवताांतलें एक आगळें रूप समाजामख
त ार माडां टना डायवोसाशचो कतटतांबाचेर आनी समाजाचेर
जावपी पररणाम ह्या जतयात्राांत बरोवप्यान माांडलो. नवो जवर्य घेवन नवो प्रवाह माांडपी हो जतयात्र थारलो.
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काांय काळा उपराांत 1984 वसाश ‘मोग काजार डायवोसश’ हो जतयात्र एम बॉयर हाणें बरोवन माचयेर
हाडलो. ह्या जतयात्राांत काजारी जजजवताांतलो मोग आनी डायवोसश हाचें जचत्रण करतना ताचो कतटतांबीक आनी
समाजीक पररणाम जतयात्राांत माांडला. ‘मोग काजार डायवोसश’ ह्या एम बॉयराच्या जतयात्राांत काजारी
जजजवतावयर जवचार माांडल्यात. मोगान काजार जावप बरें काय सोयररके न ह्या समाजीक जवचाराचेर ह्या
जतयात्रातां सदां र्
े आयला. काजारी जजवीत बरे तरे न सारूांक जण एकल्याचेर आदारून आसता हें ताणें उगडापें
के ला.ां अर्े जायते कतटतांबीक जतयात्र मदल्या काळार माचयेर आयले. ‘डायवोसश’ जदवपाक दोत हें एक कारण
थारतालें. ‘दोत’ जवर्याचेर एम बॉयर हाणें ‘सोंवसार सदत ोरलो’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. समाज
जागयलो. समाजान दोतीच्या प्रस्नातां ल्यान जागृत रावचें म्हणनू जर्टकायलें. एम बॉयर हाच
ां ो ‘सोंवसार
सदत ोरलो’ हो जतयात्र अनील कतमार हाणें 2005 वसाश परतनू माचयेर हाडून दाखजयल्लो.
1981 वसश हें अपांगळ
त ाांक भेटजयल्लें वसश म्हणनू सरकारान जाहीर के ल्लें. अपांगळ
त ाां जवर्ीं समाजाांत
जागृताय करचे नदरे न तोमाजीन कादोज हाणें 1981 वसाश ‘उतराां आनी करण्यो’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर
हाडलो. ह्या जतयात्राांत अपांगळ
त ाांची सेवा करपी दोन तराांच्या वाांगड्याांचेर उजवाड घातला. एके तरे चे वाांगडी
फकत उतराांनी सेवा करतात जाल्यार दसत रे तरे चे वाांगडी उतराांनी आनी करण्याांनी सेवा करतात. फकत उतराांनीच
सेवा करपी धोंगी वाांगड्याांपरस उतराांनी आनी करण्याांनी अपांगळ
त ाांची सेवा करपी वाांगड्याांचीं समाजाक चड
गरज आसा हें त्या जतयात्राांत बरोवप्यान माांडलाां. ‘आयचो सोमाज’ (1975),‘समाजसेवा’ (1990) ह्यावयू
ताांच्या जतयात्राांत समाजसेवकाांचीं बरीं वायट कतशबत ाां माचयेर हाजडल्लीं जदश्टी पडटात.
गोंय सटत के पयलीं चडर्े पाद्री जतयात्र बरयतना पळोवक
ां मेळनात. गोंय सटत के उपरातां भोव करून
मदल्या काळातां जायते पाद्री जतयात्र बरोवन माचयेर हाडपाक लागले. कला अकादमीचे पयले जतयात्र सतीतां
(1974) फा. प्लातां ोन फारीय हाच्ां या ‘तक
त ाच लागोन’ ह्या जतयात्राक पयलें इनाम फावो जालें. धमीक
जतयात्राभां ायर समाजीक आनी कतटतांबीक जतयात्र माचयेर हाडून ताणें समाज जागृताय के ली. ‘जेजू जक्रस्त’,
‘सोंवसाराचो सोडवोणदार’, ‘काांट्याचां ो मक
त ू ट’, ‘जजजवताची झोर’ ह्या सारक्या धमीक जतयात्राांनीं जेजू
जक्रस्ताची जर्कवण जतयात्राांतल्यान परगटपाचें काम ताणें के लें. ‘गोंयचो सायब’ ह्या जतयात्राांत ताणें साां. फ्ाांसीस
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र्ाजवयेर हाणें गोंयच्या समाजाखातीर के ल्ल्या वावराची वळख जतयात्राांतल्यान लोकाांमरे े न पावयली. ‘हो
जतयात्र के न्ना सोंपतलो’, ‘तक
त ाच लागोन’, ‘काळजीवोंत जीना’, ‘सोमाजाचो दस्त मान’ हे समाजीक जतयात्र
बरोवन ताणें समाज जागृताय के ली.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळाांतले फा. फ्े डी हे एक जतयात्र माचयेवल
े ो म्हत्वाचो जतयाजत्रस्त.
ताणें धमीक, समाजीक आनी साजहत्यीक वावर के ला. समत ार बारा जतयात्र ताणें बरोवन माचयेर हाडल्यात.
आपल्या जतयात्राजवर्ीं बरयतना ते म्हणटात, “हे जतयात्र बरोवपा आनी माचयेर हाडपा फाटल्यान म्हजो एक
खेरीत हेतू आसलो. लोकाक
े जदवपाचो. देखनू म्हज्या प्रत्येक जतयात्रातां एक
त े साांगाताच एक सदां र्
ां करमणक
पाठ वा जलसावां आसलेंच.”28 ‘नीज मोग’ आनी ‘ओनीत’ हे ताच
ां े दोन जतयात्र छापनू उजवाडा आयल्यात .
1979 ते 1989 ह्या धा वसाशच्या काळात फा. फ्े डीन कोंकणी माचयेची लागजर्ल्ल्यान सेवा के ल्या. ‘नीज
मोग’, ‘दोर्ा’,’ ऊठ गोंयकारा’, ‘घोराबो’, ‘खाता जपता देव जदता’ अर्े जतयात्र माचयेर हाडून पल
त जपत्रारच
रावनत च न्हय तर माचयेरय रावन ताणें समाज जागृताय के ली. ‘नीज मोग’ ह्या जतयात्राांत मोग करणाऱ्याांनी रुपाचेर
पातयेवन मोग करचो न्हय पणू र्ेगणत ाांचेर पातयेवन मोग करचो म्हण जर्टकायलें. ‘गोंयचो आवाज’ हो जतयात्र
जनतीखातीर झगडपी पत्रकाराचेर आदारून आसा. ‘खाता जपता देव जदता’ ह्या जतयात्राांत भ्रश्ट वृत्ती सोंपोवक
ां
प्रत्येकाची जबाबदारी म्हण बरोवप्यान समाजाक जतयात्राांतल्यान कळीत के लाां. फा. फ्े डी हाणें जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडून समाज जागृताय के ली आनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण के लाां.
जतयात्राांत जफल्माांचो उपेग करून कथानक प्रभावी करपाचो प्रयत्न काांय जतयाजत्रस्ताांनी के ला. ज्यो रोज
हाणां ी ‘एकूच रोगोत’ ह्या जतयात्रातां पारांपारीक जतयात्र पद्दतीभायर मदीं मदीं जफल्मी रुपान घडणक
त ो दाखोवन
जतयात्र मळार नवो प्रवाह हाजडल्लो. अर्े तरे चो प्रयत्न जप्रन्स जेकब आनी हेर कायां जतयाजत्रस्तानां ी कोंकणी
माचयेर के ला.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार एक म्हत्वाची घडणक
ू घडली. जतयात्राचो प्रसार जातना
खेळजतयात्र हो नाट्यप्रकारूय नेटान वाडपाक लागलो. एम. बॉयर, जस. आल्वारीस , जासींत वाज, जवल्मीक्स,
र्रोन, अनील कतमार, रे मी कतलासो, प्रेम कतमार, तोमादीन कादोज, सेजर जडमेलो, फा. फ्े डी दा कॉश्ता, फा.
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प्लाांतोन फारीया आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र बरोवन माचयेर सादर के ले. दसत रे वाटेन रोजफन्स, जप्रन्स जेकब,
रुजाररओ रॉजड्रगीस ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी खेळ जतयात्र मळार नेटान कायश कले. एका तेंपार खेळ जतयात्र
जतयात्राक सोंपयता काय जकतें, अर्ें वातावरण तयार जालें. त्या काळार एम बॉयर , जस. आल्वारीस सारक्या
जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र जजवो उरतालो म्हणपाचें स्पश्ट के लें. ह्या काळार जतयात्र आनी खेळ जतयात्र आप आपले
परीन वाड करीत समाजाचें जचत्रण करपाक लागले.
जतयात्र हो बदलत्या समाज जजजवताचो वेध घेवपी नाट्यप्रकार. बदलत्या काळाप्रमाण बदलतें समाज
जजवन तातांतू जदश्टी पडटा. समाजीक बाजां दलकी आनी समाज जजवन हाच
ां े नातें जतयात्राकडेन आसता.
समाजातां ली अनास्था , ताच्ां यो चालीररती, धदां े – वेवसाय ह्या आनी हेर समाज जजणे सबां दां ीत गजालींचें जचत्रण
जतयात्राांत घडटा.
गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार काांय जतयात्राांनी ‘प्रोम्टींग’ करताले. ‘प्रोम्टींग’ करपी
प्रोम्टराचे नाांव पासनू जतयात्राच्या ‘हाँडबीलाांचेर’ छापनू येतालें. अजभनय करपी कलाकार आनी काांतोरीस्त
प्रोम्टराचेर पातयेवन आसताले. ह्या काळार पेरोमक्स जदहयाचो उपेग करताले. चादराां लावन जतयात्र करताले.
हाँडजबलाांचेर कोंकणी भायर पततशगत जे वा इग्ां लीर्ींत बरजयल्लें मेळटालें. जपल्लक
ू वाजोवन पड्डे बदलपाची
जर्टकावणी जदताले. त्या काळार येरादारीची वेवस्था बरी नाजर्ल्ली. जतयात्र प्रेक्षक चडर्े कामगार वगाांतले
आजर्ल्ल्यान चडर्े जतयात्र रातचे जाताले. ही पररजस्थती ल्हव ल्हव बदलपाक लागली.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार सतीतां ल्या आनी वेवसायीक जतयात्राांनी ‘प्रोम्टींग’ जदवपाचें बांद
जायत गेलें. कलाकार आपली भजत मके चो वेवस्थीत अभ्यास करून माचयेर येवक
ां लागले. जबजलीचो वापर
जावक
ां लागलो. हण्डजबलाचां ेर पतत शगत जे उतराां उणीं जावपाक लागलीं. जतयात्र जदसाचे जावपाक लागले. माचयेर
माडां ावळी बाबतींत वा सादरीकरणा बाबतींत नवे नवे प्रयोग जावपाक लागले. Suggestive Setting ह्या
सारके माचये पद्दतीन जतयात्र सादर जावपाक लागले.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार सादरीकरणाच्या मळारूय नवे प्रवाह आयले. माटवाांतले
जतयात्र ल्हव ल्हव हॉलाांनी सादर जावपाक लागले. जतयात्राच्यो सीडी जवसीडी येवपाक लागल्यो. जतयात्र आनी
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जतयाजत्रस्ताांक परत स्कार मेळपाक लागले. गोंय सरकारान जतयाजत्रस्ताांक गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार जदवन
सन्मानीत करपाक सरत वात के ली. 1979-80 वसाश ‘पयलो गोंय राज्य सांस्कृ तीक परत स्कार’ एका जतयाजत्रस्ताक
मेळपाचो मान जासींत वाज हाणें जोडलो.
ह्या काळार भोव थोडे जतयात्र छापनू उजवाडा येताले. जदओनोजसयो, तोमाजीन कादोज ह्या आनी
हेरानां ी ह्या काळार जतयात्र छापनू उजवाडायले. ‘काटां ेच काटां े’ (1980), ‘उतराां आनी कोरण्यो’ (1981),
‘इन्सपेक्टर’ (1987) , ‘आयचो समाज’ (1987) , ‘काळोख आनी उजवाड’ (1987), ‘झोगझोगता जततलेंच
भागां र न्हय’ (1988) ह्या सारके जतयात्र ह्या काळार छापनू उजवाडायल्ले मेळटात. जतयात्र सादरीकरणाच्या
आक
ां ड्याचे नदरे न जवचार के ल्यार जतयात्र छापनू येवपाच्या आक
ां ड्यातां हहडलीर्ी उदरगत ह्या काळारूय जाली
ना.
1992 वसाश जतयात्राक र्बां र वसाां जालीं. ह्या वेळार गोंय सरकाराचे कला अकादेमीन जतयात्राची र्बां री
मनयली. गोवा कोंकणी अकादमीनयू र्बां री मनयली. ह्या दोनयू सांस्थानी वेंचीक जतयाजत्रस्ताचां ो भोवमान के लो.
ह्या सत्कारान समाजाांतल्या जतयाजत्रस्ताांक सरकारी पाांवड्यार मान-सन्मान फावो जालो.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार जतयात्राचो दजो वाडलो. 1979-81 काळामदे भोव उांचल्या
पाांवड्याचे जायते जतयात्र माचयेर आयले. ‘एकूच रोस्तो’, ‘आतां ाचो तेंप’, ‘जचांतना जालीं सोपणाां’ हे जतयात्र
ह्या काळार आयले. हो काळ म्हणल्यार जतयात्राचो ‘भाांगराचो काळ’ अर्ें सोदवावर करप्याचें मत आसा.
गाांवजगरो जतयात्र आनी वेवसायीक जतयात्र हातांतू बदल हाडपाक आनी जतयात्राचो दजो वाडपाक सतीतां ल्या
जतयात्राक आहहानाां जनमाशण के ली. समाजाचें जचत्रण ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जतयात्रानां ी ह्या काळार जाले.

4.3 गोंय सटु के उपरांिचो आिांचो काळ (1992-2015)
जतयात्राची र्बां री मनयल्या उपराांत ‘जतयात्र’ आनी ‘खेळजतयात्र’ हे दोनयू प्रकार नेटान वाटचाल
करताले. काांय काळा उपराांत खेळ जतयात्र उणें जावपाक लागले. जतयात्र वाडपाक लागले. जतयात्राांनी कथानकाां
भायर काांताराां जाय अर्ें वातावरण जनमाशण जालें. ल्हव ल्हव प्रेक्षक काांताराां आजर्ल्ल्या जतयात्राकडेन वळपाक
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लागले. प्रेक्षकाांनी जतयात्राक परतनू वेंगयलो. हाका लागनू पारांपाररक ‘खेळजतयात्र’ सोंपपाचे वाटेर पावलो. हे
जचत्र पळोवन खेळजतयाजत्रस्तूय खेळजतयात्राांनी काताराां घालनू ‘खेळजतयात्र’ सादर करपाक लागले. ल्हव ल्हव
पारांपारीक जतयात्राचे फास्कें त आपलो खेळजतयात्र माांडून हाडपाक लागले. जतयात्र अकादेमीचे सतीक लागनू
मळ
ू खेळजतयात्राांत पासनू फावो तर्ें बदल करून ‘पॉपल
त र जतयात्र सतीतां ’ ते सादर जावक
ां लागले. सद्ाचे
पररजस्थतींत पारांपारीक ‘खेळजतयात्रा’ची पररजस्थती बरी ना जाल्यार पारांपारीक जतयात्राक बरे दीस आयल्यात.
आयच्या काळार खेळजतयाजत्रस्तानां ी ताच
ां े ‘खेळजतयात्र’ जतयात्राचे फास्कें त माडां ू न सादर के ल्ल्यान ताक
ां ाांय
जतयाजत्रस्त म्हण माननू ‘जतयात्र’ हेच मळ
ू सक
ां ल्पनेखाला खेळजतयात्राक
ां अभ्यासचें पडटलें. तर्ें करतना
पारांपारीक खेळजतयात्र आनी पारांपारीक जतयात्र हाच
ां े वेगळे पण मात मतींत दवरचें पडटलें. प्रस्ततू सोदवावरातां
तसो प्रयत्न के ला.
1992 उपराांत कला अकादेमीचे जतयात्र सतीक अदीक नेट आयलो. नवे जवर्य, नवे प्रवाह हे सतीतां
येत रावले. गोंयकार आपलें गोंय सोडून परकी देर्ाांनी वचनू स्थायीक जावक
ां लाजगल्ल्यान, ताांचेर आदारीत
‘पोलतोडचो सायब’ (आग्नेल, बोरी),‘जववा लांडन’ (तोमाजीन कादोज), ‘गोंयकार’, ‘चोल या लांडन’
(रोजफन्स) ह्या सारके जतयात्र आयले. गोंयची सांस्कृ ताय, समाज, चालीररती, धांदे – वेवसाय ह्या आनी गोंया
सांबीदीत हेर जवर्याांचेर जतयात्र प्रखरपणान येवपाक लागले.
जतयात्र आनी जतयाजत्रस्ताांची दखल घेवन गोंय सरकारान ‘जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा’ ही सांस्था
स्थापन के ली. हे सांस्थेन ‘बाल जतयात्र’ ही सांकल्पना फतडें हाडली. भरत ग्याांचे जतयात्र माचयेर येवक
ां लागले.
जतयात्र सतीतां सादर जावक
ां लागले. भरत गे कलाकार वाडपाक लागले.
कला अकादमी जतयात्र सती ां बाबतींत जनयाळ के ल्यार जवर्य आनी सादरीकरणाचे नदरे न नवे प्रयोग,
नवे प्रवाह जावपाक लागले. मास्टर वाज, सी. जडसील्वा, तोमाजीन कादोज, रोसफन्स, जप्रन्स जेकब, मारीयो
जमनेझीस, जमलाग्रीस दे चादां ोर, जॉन जडजसल्वा, कॉमेडीयन आगस्त तीन, कॉमेडीयन डॉमनीक, जमनीन दे बादां ार,
पीटर-रॉर्न, मायकल ग्रासीयस, र्ेख अमीर, आर बी एस कोमरपांत, ज्यो रोज, आल्फी द जदवार, जवलयम द
कतडतोरी, अनील कतमार, फा. नेवील ग्रासीयस, आग्नेल (बोरी), माकश आरावजो, जमनीन मारीओ आरावजो,
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आजवतो, सक
त ू र दे साांताक्रूज, फे ल्सी, जनेट, डनी द रायबांदर, एल्वीस जसक्वेरा, जवल्मीक्स माझारे लो, र्रोन
माझारे लो, सम्ययत ल
े कावाशल्हो, टॉनी डायस, मारीयान फे नाांडीस, फा. जलनो द सा अनील पेडणेकार, फा. डॉयल
डायस , आलेर्ीन द मोरजी, तौसीफ द नावेलीं, जमनी मारीयो, प्रेमानांद लोटलीकार, फ्ाांसीस द तयत ें, ज्यनत ीयर
रीगन, माथायस मास्कारे न्यर् ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जतयात्र मळार आपले
योगदान जदवन नवे प्रवाह कायां जाणानां ी जतयात्र माचयेर हाडपाचो यत्न के ला. जप्रन्स जेकब हाणें जतयात्र माचयेर
वेगवेगळे प्रयोग के ल्यात नवे प्रवाह जतयात्र मळार हाडल्यात. जतयात्राचे नावां ‘P’ ह्या अक्षरान सरू
त जावपी अर्े
पच
ां वीस जतयात्र ताणें के ले. जपजां रे , पावां डे, पायणें, पावला,ां पावणेक, पोनवोत. पोरदेर्ी, पोलतोड , पागां ळो,
पेरगावां , पोयर्े – पोयर्े, पातका,ां जपसो, पोदवी, पतू , जपडा, पासपॉटश, पोसको, प्राचीत, पापी, पॉण्टी, पारवो,
पाय, पेदो, पाद्री अर्े ‘P’ अक्षरान सरू
त जावपी पांचवीस जतयात्र ताणें मायचेर हाडल्यात. जॉन जडजसल्वा हाणें
सेगीत 25 जतयात्र, माथाळ्याांत, दोट्टी ‘Alphabet’ घालनू ते जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडल्यात. ह्या ताांच्या
वावराखातीर ताका ‘जलम्का बक
ू ऑफ रकोडशस ऑफ 2010’ हातांतू सवत ात फावो जाली. ताणें 1991 वसाश
जतयात्र बरोवन माचयेर हाडूांक सरत वात के ली. 1996 वसाश सावन 12 वसाशच्या काळामदे समत ार 25 जतयात्र दोट्टी
अक्षराां (Alphabet) घालनू बरोवन ताणें इजतहास घडयलो ‘vell’ (वेळ), ‘Dennem’ (देण)ें , ‘Kolle’
(कोळे), ‘Ekvott’ (एकवोट), ‘Vatt’ (वाट), ‘Umannem’ (उमाणें), ‘Sokallim’ (सोकाळीं), ‘Menn’
(मेण), ‘Avessor’ (आवेसोर), ‘Bott’ (बोट), ‘Somzonni’ (सोमजोणी), ‘Magnnem’ (मागणें),
‘Bovall’ (बोवाळ), ‘Kirnnam’ (जकणाां), ‘Porddo’ (पोडो), ‘Suknnim’ (सतकणीं), ‘Ugddas’
(उगडास), ‘Konn?’ (कोण?), ‘Vann’ (वाण), ‘Vaitt’ (वायट), ‘Jinn’ (जीण), ‘Dhull’ (धळ
ू ),
‘Xidkavnni’ (जर्टकावणीं), ‘Voddem’ (वोडें), ‘Nattok’ (नाटोक) हे ताच
ां े पचां वीस जतयात्र. ‘वेळ’ हो
जतयात्र 1996 वसाश पयलो माचयेर हाडलो जाल्यार ‘नाटोक’ हो जतयात्र 2008 वसाश माचयेर हाडलो. जॉन
जडजसल्वा हाणें अर्ेतरे न जतयात्र मळार वेगळें अर्ें करून जतयात्राक ‘जलम्का ग्रपू ऑफ रे कोडशस’् हाततांू हहेलो.
प्रेम कतमार, सोजालीन ह्या सारख्या जतयाजत्रस्ताांनी गोंय सटत के पयली आनी उपराांतच्या काळार नवे नवे
प्रवाह हाडून देखावे दाखोवन जतयात्र माची जगरे स्त करपाचो यत्न के ल्लो. गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या आनी
आताच्ां या काळार जप्रन्स जेकब हाणें अर्े नवे नवे प्रवाह हाडून जतयात्राक प्रबळ करपाचो यत्न के ला.
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जतयात्राांच्या ‘ओपनींग कोरसाांत’ अप्रबू देखावे दाखोवपाक ताणे नेटान सरत वात के ली. ‘जपडा’ ह्या जतयात्राांत
जादू दाखयलो. हो जादू दाखोवक
ां पयलीं ताणें प्रजर्क्षण घेतलें आनी स्वताचे करामतीचेर जादू करून प्रेक्षकाचां ी
मनाां जजखलीं. ‘राजाराणी’ ह्या जतयात्राांत Illusion चो प्रयोग करून ताांत्रीक नदरे न जतयात्राक उबारी जदवपाचो
यत्न के लो. ‘पावणेक’ ह्या जतयात्राांत ‘सणत ’े हाडून प्रेम कतमाराभार्ेन मोनजाती माचयेर हाडपाचो जवक्रम ताणें
के लो. ‘रोस्ताद’ ह्या जतयात्रातां ‘फन स्टज’ उबी के ली. ‘पातकाां’ ह्या जतयात्रातां खद्दत पागां ळ्या कलाकाराक
जतयात्र माचयेर सदां जदवन ‘कश्ट आनी त्याग’ हाचे फतडें खयां चीच कला जलपनू उरना म्हणपाचें समाजाक
दाखयलें. ‘आयज हावां फाल्याां त’ांू ह्या जतयात्रातां सात घडणक
त ो दाखोवन ताचो एकूच र्ेवट माडां ू न नवे र्ैलीचो
जतयात्र माचयेर हाडलो.
‘सही रे सही’ ह्या मराठी नाटकाचे कोंकणींत रुपाांतर करून जतयात्र रुपान माचयेर हाडून जतयात्राांच्या
इजतहासाांत जप्रन्स जेकब हाणें क्राांती के ली. अर्े तरे चो हो पयलोच प्रयोग. इग्ां लीर्, फ्ाँ च सारख्या भासाांतले
‘ड्रामा’ कोंकणींत अणकारीत करून भोव करून गोंय सटत के पयलींच्या काळार जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र रूपान
सादर के ल्ले. गोंय सटत के उपराांत आनी तेवयू बी मराठी नाटकाचे रूपाांतर कोंकणीत करून जतयात्र रूपान माचयेर
सादर करप हे एक हहड आहहानचू आजर्ल्ले. कोंकणी –मराठी वादाक लागनू जतयाजत्रस्त मराठी कडल्यान
मातर्े पयसचू आजर्ल्ले. ते कोंकणी खातीर वावरत आजयल्ले. कोंकणी राजभास आांदोलनान तर ताांकाां
कोंकणीमय करून सोजडल्ले पणू कलेक जसो भेदभाव लागना तर्े जप्रन्स जेकब हाांचे बाबतींत घडले. आपल्या
जतयात्राचे प्रयोग फाटलीं जकतलीर्ींच वसाश मबांत य सादर करपी जप्रन्स जेकबाक मराठींतलें ‘सही रे सही’ हे नाटक
पळोवक
ां सदां ी मेळ्ळी तें ताक
ां ाां खबत चू आवडले. ताणां ी तें नाटक परतनू परतनू धा फावटीं पळयलें. उपरातां तेंच
नाटक तेच र्ैलीन कोंकणी जतयात्र रूपान माचयेर हाडपाचो ताणें जनश्चय के लो. 4 मे 2004 ह्या जदसा ताचीं
जचतां नाां फळादीक जावन ‘रुपणें’ ह्या नावां ान ताणें ताचो जतयात्र करून माचयेर सादर के लो. ह्या जतयात्राचे
आनीक एक खार्ेलपण म्हणल्यार ‘सही रे सही’ नाटकातां ल्या नाटकाभर्ेन जप्रन्स जेकब ‘रुपणें’ ह्या जतयात्रात
चार भजत मका करताले. ह्या जतयात्राचे सादरीकरण कलात्मकतायेन के ल्लें. हाची गवाय ताका लाजबल्ल्या
प्रजतसादावयल्यान कळटा. जप्रन्स जेकब हे जतयात्र मळार नवे नवे प्रयोग करीत आयल्यात “प्रत्येक जतयात्राांत
आपणू जकतें तरी नवे जदवपाचो यत्न करताां.” अर्े ताणें ताचे कडले घेजतल्ले मल
त ाखतीवेळार साांगलें.
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नाटकाांत काांताराां आसनात पणू ‘रुपणें’ ह्या जतयात्राांत सरत वातीक आनी मध्यांतरा उपराांत काांताराां घालनू
जतयात्राचे मळ
ू आगां साांबाळपाचो यत्न बरोवप्यान के लो . ‘सही रे सही’ हे नाटक के दार जर्दां े हाणें बरयल्लें
आनी तातांतू मख
े भजत मका, भरत जाधव हाणें के ल्ली. रूपणें जतयात्राांचो अणकार, जदग्दर्शन आनी मख
त ल
त ेल
भजत मका जप्रन्स जेकब हाणें के ल्ली. सही रे सही नाटकाांत पाश्वश सांगीत आजर्ल्लें. पणू रुपणें जतयात्राांत live सांगीत
आजर्ल्लें, जें जतयात्राचें एक म्हत्वाचे आगां . ह्या सगळ्या गजालींक लागनू ह्या जतयात्रान थोड्या भोव प्रमाणातां
जतयात्राचें मळ
ू घटक आनी मळ
ू आगां साबां ाजळल्लें.
‘जतयात्राच्या प्रेक्षकाक
ां दसत ऱ्याय भार्ेंतल्या नाट्यप्रकाराच्या सजां हतेची जाणीव जावची ह्या हेतनू
आपणेंच जप्रन्स जेकब हाक
ां ाां अर्े तरे चे प्रयोग जतयात्रमळार करपाक सचत यल्लो’ अर्ें मत तोमाजीन कादोज
हाणें ह्या जतयात्राचे उकतावणे पयली घेजतल्ले पत्रकार पररर्देंत साांजगल्लें. ह्या जतयात्रान जक्रस्ताांवचू न्हय पणू
जहदां ू समाजाांतल्या प्रेक्षकाांनी पासनू बरोच प्रजतसाद जदल्लो. गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजाचेर जतयात्राांतल्यान
प्रभाव घालपी जप्रन्स जेकब हो एक अपरूप जतयाजत्रस्त.
एका जतयात्राचें नाटकाांत रुपाांतर करून ते माचयेर सादर जाल्ले पळोवक
ां मेळटा. रे जी फे नाशडीस हाांच्या
‘कफ्यश’ू ह्या जतयात्राचें ‘चांद्रामावळी’ ह्या नाांवान नाटकाांत रुपाांतर करून तें अरजवदां जर्दां े हाणें माचयेर सादर
के लें. जप्रन्स जेकब हाच्ां या ‘जायात जागे’ ह्या जतयात्राचो ‘आओ जाओ गोंय तम्त हारा’ ह्या नाटकाांत रुपाांतर
करून तें माचयेर सादर जालें. कला अकादमीचे नाटक सतीतां ताका पयलों इनाम फावो जालें. अखील गोंय
पाांवड्यावयले नाटक सतीयां त लेखकनाखातीर ताांकाां पयलें इनाम फावो जालें. हाचेवयल्यान जतयात्राचो दजो
नाटकाकडेन तळ
त ा करपासारखो आसा आनी जतयात्र हो एक नाट्यप्रकार आसा अर्ें अजधकारान म्हणांू येता.
एका जतयाजत्रस्तान जतयात्राभायर बऱ्या पैकी नाटक बरोवां येता हें जप्रन्स जेकब हाणें जसद् करून
दाखयलें. ‘आओ जाओ गोंय तम्त हारा’ हे गोंय आनी गोंयकारपणाचेर उजवाड घालपी नाटक जप्रन्स जेकब हाणें
बरोवन तर्ेंच एकनाथ नायक हाणें जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडले. ताचे र्बां रावयर प्रयोग जाले. र्बां रावो
प्रयोग मडगाांवच्या रजवद्रां भवनाांत जालो. राजदीप नायक हाांच्या नाटका जर्वाय कोंकणी नाटकाचे र्बां र प्रयोग
जाल्ले सहज आयकांू क येना. जतयात्राचे तर मेजक्याच काळाांत र्बां र, दोनर्ें आनी जतनर्ें पसनू प्रयोग जाल्ले
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जकतलेच जतयात्र मेळटात. एका जतयाजत्रस्तान नाटक बरोवन ते माचयेर हाडून र्बां राांवयर प्रयोग करप ही एक
जतयात्राच्या प्रवाहाांतली म्हत्वाची घडणक
ू .
‘आओ जाओ गोंय तम्त हारा’ ह्या नाटकाांक कला अकादमीचे नाटक सतीत पयलें इनाम फावो जाले.
तर्ेंच नाट्यलेखनाखातीरचें पयलें इनाम जप्रन्स जेकब ह्या जतयाजत्रस्ताक फावो जालें. राज्यपाांवड्यावेले सतीत
अर्ें जैत मेजळल्ल्यान जतयात्राचो दजो नाटका कडेन करपा सारको आसा आनी जतयात्र हो नाट्य प्रकार आसा
हें थावें जाता. जतयाजत्रस्तान नाटक करूांक येता वा जतयात्र नाटकाच्या रुपानय जावां येता हें स्पश्ट जालें.
हें नाटक गोंयकाराक गोंयाांजवर्ीं जाग हाडपी आजर्ल्लें. नाटकाचो जवर्य पणू श ररतीन गोंयचे
पररस्थीतीक लागू जाता तसो आजर्ल्लो. आपणू एक जतयाजत्रस्त जावन आपल्या नाटकाक मेजळल्ल्या
प्रजतसादाखातीर जप्रन्स जेकब हाणें सनत ापराांत जदसाळ्याांत खर्
त ालकाय परगटायल्ली. हे नाटक उपराांत दबत य
पासनू दाखयल्ले.
‘जपांजरे ’ ह्या जतयात्राांत ताणें ‘आयडेंटीकल कॉमेडी’ हो प्रवाह हाजडल्लो. हो ताांचो सगळ्याांत पयलो
जतयात्र. दर वसाश मबांत य जतयात्र दाखोवपाचें सत्र ताणें फाटली काांय वसाश आरांभला. परदेसाांनीय ताणें आपल्या
जतयात्राचे प्रयोग के ल्यात.
जप्रन्स जेकब हाांणे ‘पाद्री’ ह्या जतयात्राचे 315 प्रयोग के ले. रोजफन्स हाांचो ‘थापोट’ आनी जमनीन द
बाांदार हाांचो ‘सक
त ोरीन’ ह्या जतयात्राांनी दोनर्ाां वयर प्रयोग करपाचो जवक्रम के ला. एका जतयात्राचे र्ेंकड्याांवयर
प्रयोग करपी अर्े जकतलेर्चे जतयाजत्रस्त आसात. आररस्तीदीस डायस हाणें ‘डायवोसश’ ह्या जतयात्राचेर 1980
वसाश र्बां र प्रयोग करून जतयात्राची र्बां री करपी पयलो जतयाजत्रस्त जावपाचो मान जोडलो. कोंकणी जतयात्राच्या
इजतहासातां जकतल्यार्ाच जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्राचे र्बां रावयर प्रयोग के ल्यात. रोजफन्स, जप्रन्स जेकब,
कॉमेजडयन आगस्त तीन, जझत े रोड, जमनीन द बादां ार ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्राच्यो ‘सेंच्यरत ी’ के ल्यात.
जतयात्र हो गोंया परत तोच मयाशदीत उरूांक ना. ताचे प्रयोग गोंयाभायर म्हाराष्ट्र, कनाशटक, जदल्ली.गजत रात
ह्या आनी हेर राज्याांनी जाल्यात. भारत देसाभायरूय जतयात्र पावला. यरत ोप, गल्फ आनी हेर आखाती देर्ाांनी
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जतयात्र पावला. अमेररकें त जतयात्र पावला. कोंकणी भार्ीकाांनी कोंकणी जतयात्र सांवसाराच्या वेगवेगळ्या
कोनर्ाांनी पावक
ांू मदत के ल्या.
कोंकणी जतयात्र मळार वेगवेगळ्या धमाांतल्या कलाकाराांनी योगदान जदलाां. जक्रस्ताांव धमाांतले जायते
कलाकार जतयात्र माचयेर वावरत ल्यात आनी वावरत तात तरीय गोंयाांतल्या हेर धमाांतल्या कलाकाराांनीय जतयात्राक
म्हत्वाचें योगदान जदला.ां कामत द आसोळणा, र्ाजलनी म्हादोळकार, अनील कतमार, उल्हास बयत ावां , प्रेमानदां
लोटलेकार, प्रेमानदां सागां ोडकार, रामराव देसाय, मोती देसाय, कृ ष्ट्णा लक्ष्मण मोये, जचत्रा जर्रवयकार, रोर्न,
सदां ीप आबां े, उल्हास तारी, मनोहर भोसले, रत्ना गोवेकार, जदगबां र जसगां बाळ, जलांगनाथ नायक, जगरीराज, श्रीरांग
नावेकार, डॉ. जकरण, अनील पेडणेकार, रुपेर् जोगळे , प्रदीप नायक, उदय भेंिे, जवठ्ठल देसाय, सदां ीप
कळांगटत कार, प्रेमानांद पोळे , जवकास चोपडेकार, अजवनार् च्यारी, रत्ना गोवेकर, कमलाकाांत च्यारी, धनजां य
फाळकार, र्ेख अमीर, तौसीफ दे नावेली ह्या आनी हेर जायत्या, हेर धमाांतल्या कलाकाराांनी कोंकणी जतयात्र
माचयेक वेगवेगळे तरे न आपलें योगदान जदलाां.
जतयात्र सादर जातना फकत जक्रस्ताांवाांचीच पात्राां माचयेर येनाांत. तातांतू हेर धमाांतलींय पात्राां येतात.
तोमीजीन कादोज, एम बॉयर ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी जकतल्यार्ाच हेर धमीक पात्राांचो उपेग करून जतयात्र
हो एका जवजर्श्ट धमाांपरत तो मयाशदीत दवररनासतना तो गोंयच्या समाजाचें जचत्रण करपी नाट्यप्रकार थारतलो
हाची दखल घेतल्या. एम बॉयर हाच्या ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत रोजहदास भाटकार, जानकी, रुपेर्, र्ाली,
जजयोनी ह्या सारकीं जहन्दू पात्राां आयल्यात. तोमाजीन कादोज हाांच्या ‘आमी सोगळे एक’ ह्या जतयात्राांत बाप्पा,
रवी, जर्ला ह्या सारकी हेर धमाांतली पात्राां आयल्यात. र्रोन माझारे लो हाच्ां या ‘इल्लीर्ी चक
ू ’ ह्या जतयात्रातां
उमेर्, र्कू, सलीम ह्या सारकीं पात्राां आयल्यातां . कायां जतयात्रानां ी गोंयाभायल्याय समाजातां लीं पात्राां उबीं
के ल्यात. तोमाजीन कादोज ‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्रातां हहील आनी जीन हीं परदेर्ीं पात्राां जदश्टी पडटात
जाल्यार पत्तत त स्वामी हें देर्ी पात्र जतयात्रातां उबें के ल्लें आसा. जप्रन्स जेकब हाच्ां या ‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां
वासांती, लक्ष्मण सारकीं जबगर गोंयकार पात्राां आयल्यात. जतयाजत्रस्ताांनी अर्े तरे न जतयात्राांनी वेगवेगळ्या
समाजाांतलीं पात्राां माांडून समाजाचें जचत्रण प्रभावीपणान करपाचो यत्न के ला.
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भारत देसाक सटत का मेळ्ळ्यार 2012 वसाश 65 वसाां जालीं. ह्या 65 वसाांच्या काळाांत लोकर्ायेच्या
राज्याांत लोकाांचे राज आयलें हहय? लोकर्ाय पद्दतीन सरकार वेंचले पणू ताांणी लोकर्ायेची तत्वाां पाळ्ळी
हहय? ह्या आनी स्वतांत्र भारताांतल्या राजकी प्रस्नाांक वाचा फोडपी ‘नोवी जदर्ा’ हो तोमाजीन कादोज हाणीं
2012 वसाश 38 वे कला अकादमी जतयात्र सतीतां माचयेर सादर के लो. भारतीय देर्ाांतली राजकी वेवस्था
जबगडल्या. वेंचणक
ू प्रजक्रया बदलपाचो वेळ आयला. देखनू भारतीय घटनेंत बदल करून देर्ान नवी जदर्ा
आपणावपाक जाय अर्ें सचत ोवपी हो जतयात्र. मतदाराक
ां अमकोच उमेदवार नाका जाल्यार ताका ‘Right to
Reject’ हो अजधकार जदवां चो तर्ेंच जर जनवडून आजयल्लो लोक प्रजतजनधी परजेची फावो तर्ी सेवा करना
जाल्यार ताचे प्रजतजनधीत्व काडून घेवक
ां ‘Right to Recall’ हो अजधकार मतदाराक
ां जदवां चो. ह्या दोन
कारणाांखातीर अण्णा हजारे ह्या समाजसेवकान चळवळ सरू
त के ल्ली. हेच दोनय मद्दत े घेवन तोमाजीन कादोज
हाणें ‘नोवी जदर्ा’ हो जतयात्र बरोवन जनजागृताय करपाचो यत्न के लो. वेळा – काळार समाज जागृताय करपाचें
कायश जतयाजत्रस्त करीत आयल्यात ताची ही एक उदात्त देख.
गोंय मक्त
त जालें पणू लोकर्ाय राज्याांत गोंयकार फतडाऱ्याांचे गल
त ामजगरींतल्यान मेकळे जावपाची जनताांत
गरज आसा म्हणपाची ‘साांखळ्यो’ (1998) ह्या तोमाजीन कादोज हाणें जतयात्रान सचत यलें. गोंय सटत के उपराांत
गोंयाांत राजकी मळार जायत्यो बऱ्यो वायट गजाली घडल्यो. पाांच वसाश मदें गोंयाांत सात मख
े मांत्री जावपाची
त ल
गजाल घडली. लोकाांच्या मताांचेर जनवडून आजयल्ले लोकप्रजतजनधी आपलो पक्ष सोडून दसत ऱ्या पक्षाांत वचपाक
लागले. हे फाटभयांत ेर राजकी फतडाऱ्याांनीं के ल्लीं कतशबत ाां आनी ताचो गोंयच्या समाजाचेर जाल्लो पररणाम
‘साांखळ्यो’ ह्या जतयात्रातां जदश्टी पडटा. हो जतयात्र कला अकादमीचे जतयात्र सतीतां पयलेच फावटीं 24 नोहहेंबर
1998 ह्या जदसा पणजे माचयेर हाजडल्लो.
जप्रन्स जेकब हाणें ‘रोडो नाका’, ‘राजवोटकी’ ह्या सारके राजकीय जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले.
एका जमनीस्टराचो चलो बायलाां-चलयाच
ां ो कसो फायदो घेता तें ‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां ताणां ी दाखोवन
जदलाां. गोंय सटत के उपराांत, राजकी जतयात्राांतल्यान राजकारण्याचें आनी सरकाराचें जचत्रण करपाचो यत्न जायत्या
जतयाजत्रस्ताांनीं के ला. रोजफन्स हाांणी ‘म्हाका जकत्याक पोडलाां?’, ‘गोंयकारा..तांू रागार जायनाका’, ‘उांदीर
मोगान पोडलो’ अर्े राजकी जचत्रण करपी जतयात्र बरयल्यात. फ्ाांसीस द तयत े हाांच्या ‘ररपोटशर’ ह्या जतयात्राचे
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र्बां रा वयर प्रयोग जाल्यात. तौसीफ दे नावेलीं हाणें ‘आकाांतवादी गोंयाांत नाका’ हो जतयात्र बरोवन राजकी
जचत्रण करपाचो यत्न के ला. ह्या जतयात्राांवल्े यान वाद जनमाशण जाल्लो. हो जतयात्र मडगाांवच्या गोमतां क
जवद्ाजनके तनाांत बांद करपाचो यत्न के लो पणू जतयात्र पळोवप्याांनीं तो जतयात्र माचयेर हाडूांक परत ाय तेंको जदलो
आनी तो माचयेर हाजडल्लो. अर्े तरे न जें समाजाच्या जहता आड आसा तें भयां जभराांत दवररनासतना जतयात्र
माचयेर हाडूांक जतयाजत्रस्त आनी प्रेक्षक सागां ातान वावरत तना पळोवक
ां मेळटात.
माररयान फे नाांडीस हाणें ‘देवाचे हहोड उपकार’ हो जतयात्र बरोवन जतयात्र माचयेक एक नवी जदर्ा
जदली. ह्या जतयात्रापयली चडर्े जतयात्र आनी खेळजतयात्र आपआपले जदर्ेन नेटान चलताले. पणू ‘देवाचे हहोड
उपकार’ ह्या जतयात्रान ‘जतयात्र’ होच प्रकार नेटान फतडें वचपाक नवी वाट उक्ती के ली. पारांपरीक ररतीन हो
जतयात्र माचयेर सादर करून, काांताराांचो आसपाव करून आनी पावसाळ्याांतयू प्रयोग दाखोवन समाजाक
जतयात्राांजवर्ीं एक नवी नदर जदली. ह्या जतयात्राांत खऱ्या अथाशन ‘जतयात्र’ ह्या नाट्यप्रकाराक परतनू जागयलो.
टॉनी डायस हाणें ‘माांय ती माांय’, सेमी तावारीस हाचो ‘साांडलेलीं जथकाां’ ह्या सारके जतयात्र बरोवन समाजाचें
जचत्रण के लाां आनी जतयात्राचो दजो वाडोवपाचो यत्न के ला.
स्थलाांतरणाच्या प्रभावाक लागनू गोंयचेर जावपी पररणामाांचें जचत्रण करपी जायते जतयात्र ह्या काळार
माचयेर आयले. तोमाजीन कादोज हाांचो ‘गोवा .. गोईग...गॉन?’
2000 वसाश माचयेर आजयल्लो. होच जतयात्र
ां
1988 वसाश ‘ओके बाय बाय’ ह्या नाांवान कला अकादेमीचे जतयात्र सतीतां सादर जाल्लो. ह्या जतयात्राांत
दाखयल्ली गोंयची पररजस्थती 1980 च्या दर्काांतली आजर्ल्ली पणू वीस वसाश उपराांत ती आनीक जवद्रूप
जायत गेल्या अर्ें बरोवप्याचें मत जावन आसा. 2000 वसाश समत ार तेरा लाख गोंयचे लोकवस्तेमदले, चार ते
पाच
ां लाख लोक जबगर गोंयकार आसले. हे पररजस्थतींत गोंयकार आपले गोंयकारपण हहगडायत चल्ला अर्ें
सचत ोवपी हो जतयात्र गोंयकाराांक ताचां ो स्वाजभमान आनी गोंयचे भयांत ेजवर्ींचो मोग काळजाांत जागोवपाचो यत्न
करतालो. गोंयातां जबगर गोंयकार येवन रावतात हो हुस्को एकवटेन वाडटालो जाल्यार दसत रे वटेन नीज गोंयकार
गोंय सोडून गोंयाभायर वतात हो हुस्को सतायतालो. हेच फाांटभयांत ेर जायत्या जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडल्यात. रोजफन्स हाणें ‘चोल या लांडन’, ‘म्हाका जकत्याक पोडलाां’, ‘ ‘गोंयकार’, ‘गोंयकार-तांू
रागार जावां नाका’ ह्या सारके जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. जप्रन्स जेकब हाणें ‘के दना उट्टोलो?’‘जायात
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जागे’, ‘उल्याक, जाप दी’, तोमाजीन कादोज हाणें ‘जववा लांडन’ अर्ें जायते जतयात्र ह्या ज्वलांत जवर्याचेर
आदारीत माचयेर हाडल्यात. ह्या काळार गोंयचे अजस्मतायेजवर्ीं समाजाक जागोवपाचें काम जतयाजत्रस्ताांनी
जतयात्राांतल्यान आनी काांताराांतल्यान के लाां.
‘एड्स’ ह्या दयत सें ा जवर्ीं समाजाांत जागृताय करूांक जतयाजत्रस्त फाटीं रावक
ांू नात. कोणें जतयात्र बरोवन,
कोणे कातां ारा गावन ह्या प्रस्नाजवर्ीं जागृताय जनमाशण करपाचो यत्न के लो. कला अकादेमीचे जतयात्र सतीतां
आल्फ्े ड फे नाांडीस (आल्फी द जदवार) हाणें ‘परत ो आमी त्रास काडल्यात ते’ हो जतयात्र एड्स जागृतायेचेर
आदारीत बरोवन माचयेर हाडलो. आल्फ्े ड फे नाांडीस हाच
ां ो हो धावो जतयात्र. हो जतयात्र म्हणल्यार ‘मास्टरपीस’
अर्ें ताणे पस्त तकाचे प्रस्तावनेंत म्हळाां. ह्या जतयात्राक कला अकादमीचे जतयात्र सतीत इनामयू फावो जालाां हो
जतयात्र 2012 वसाश पस्त तक रुपान गोवा कोंकणी अकादमीन छापनू उजवाडायला.
‘परत ो आमी त्रास काडल्यात ते’ हो जतयात्र एड्स जाल्ल्या जनक्सन ह्या तरणाट्याची काणी माचयेर
हाडटा. फ्क हो ताचो बापयू . ताका सात भाव-भयणाां आजर्ल्ली. ताचे गरीब पररस्थीतीक लागनू आनी
घराब्याांतल्या वाांगड्याचो आक
ां डो हहड आजर्ल्ल्यान, ताांकाां सारकें जेवण मेळनासलें. अर्ें पररजस्थतींत थोडे
भोव जर्कून धांदो करून तो लग्न जालो.
जायतीं भावडां ाां आजर्ल्ल्या कारणान भरत ग्याांक सारकें जेवण खाण मेळना हे अणभजवल्ल्या फ्कान
आपणू काजार जातकीच र्ाराांत रावपाचें थारायलें आनी लग्नाां उपराांत एकूच भरत ग्याचेर समाधान मानलें ‘एकूच
भरत गें’ आसल्यार ताांकाां बरें बरें जेवण जदवक
ां जातले, बरें जर्क्षण जदवक
ां जातलें, बरी न्हेसवण जदवक
ां जातली,
ह्या जवचारानां ी दसत रें भरत गें जल्मा हाडपाचें ताणें टाळ्ळें. “परत ो आमी त्रास काडल्यात ते”. आमच्या भरत ग्याांक
असले त्रास नाका अर्े जवचार ताच्या मनातां घट्ट जबराड करून रावले. पणू एकाच भरत ग्याक जल्मा हाडून
जजयेतल्या फ्काची सगळी सपनाां एका जदसा ताच्या भरत ग्याची वायट खबर आयकून मातये भरवण जाली. ”
आपल्या एकट्याच अपरत बायेच्या भरत ग्याक एड्साचें दयत ेंस जालें, हें कळना फतडें तो खबू दख्त खी जालो. एकटोच
भरत गो जाल्ल्यान, चड अपरू बाय के ली. भरत ग्याक मागता ते जदलें पणू ताची चक
ू सदत रावपाच्या वेळार सदत रायली
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ना. एक बापयू कसो फावो तो वेळ भरत ग्याक जदलो ना. पररणाम, भरत गो वायट मागाशर वचनू एड्स जाल्ले
चलयेकडेन लैंगीक सांबांद जोडून एडसाच्या दयत ेंसाक साांपडलो.
एक दीस फ्काच्या पतत ाक जनक्सनाक अपघात जालो. ताका रगताची गरज पडली. त्या वेळार
बापायक हो गटू कळून आयलो. हो गटू ताणे जनक्सनाचे आवयक जलपोवन दवरलो जकत्याक ही खबर
कळटकीच ती खबू दख्त खी जातली हाची ताका खात्री आजर्ल्ली. भरत ग्याक
ां आयतें जदवचे बदला ताक
ां ाां कश्ट
करूांक जर्कयात. आवय-बापयू भरत ग्याख
ां ातीर जकतें करता हाची जाण ताक
ां ाां करून जदयात. भरत ग्याक
ां फावो तो
वेळ जदयात. त्रास पडल्यार पडू, त्या त्रासाचे फळ मेळटा ते खावक
ां गोड लागता हेवयांू भरत ग्याांक जर्कयात असो
सदां र्
े हो जतयात्र जदता.
जनक्सनाची करूण काणी जचतारतना बरोवप्यान एड्स जावक
ां खयां चीं कारणाां जबाबदार आसांू येतात
हाची म्हायती जदल्या. एड्स जकत्याक लागनू जाता. हें दोतोराच्या तोंडाांतल्यान बरोवपी माांडटा. “एड्स
पोसोरपाची मख
े कारणा चार, पोयलें एच आय हही आसलेल्या आवय बापाय उदेर्ीं ताांच्या भरत ग्याांक एड्स
त ल
जाांव येता, दसत रें एच आय हही वा एड्स आसलेल्या मनत र्ाांनी वापोरलोल्यो सयत ो वा जसरींजाचो पोरोत वोपोर
के ल्यारूय ती जपडा जावां येता. जतसरें एच आय हही आसलोल्या मनत र्ाचे रोगोत दसत ऱ्याांक घाल्यारूय ती जपडा
जाता. आनी चोवथें कारण, एच आय हही आसलोल्या दादल्या वो बायले कोडें कतडीचो सोंबोद जोडल्यारूय
ती जपडा जावां येता”. एड्सा जवर्ीं जर्कवण आनी ताचो घराब्याचेर तर्ेच समाजाचेर जाल्लो पररणाम ह्या
जतयात्राांत बरोवप्यान माांजडल्लो आसा.
‘आसरो जाय’ हो असोच ‘एड्स’ ह्या जवर्याचेर आदाररल्लो जतयात्र. आग्नेल (बोरी) हाणां ी हो जतयात्र
बरोवन कला अकादेमीचे जतयात्र सतीतां माचयेर हाडलो. ‘परत ो आमी त्रास काडल्यात ते’हो जतयात्र एड्स
जावपाच्या कारणाची आनी एड्स दयत ेंतींची खबर करता जाल्यार ‘आसरो जाय’ हो जतयात्र एड्स जाल्ल्या
दयत ेंतीक घरातां ल्या आनी समाजातां ल्या मनर्ाांकडल्यान आपल
त कायेची आनी आसऱ्याची गरज आसा म्हण
साांगता. एड्स दयत ेंसाजवर्ी सारकी म्हायती नाजर्ल्ल्यान काांय फावटीं एड्स दयत ेंतीच्या घरचीं आनी समाज एड्स
दयत ेंतीक पयसायतात. ताांकाां बरी वागणक
ू जदनात. एड्स दयत ेंतीच्या फतड्याांत रावल्यार, ताांचेर्ी उलयल्यार, ताांचे
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हात धरल्यार एड्स जायना हें बरोवपी ‘जॉन’ ह्या पात्रा रुपान स्पश्ट करता आनी लोकाांक समजायता. एड्स
दयत ेंतीक कतडीचे आनी मानसीकतायेचे नदरे न मदत करपाची गरज आसा. ताांकाां समजनू घेवपाची गरज आसा.
हे नदरे न फावो तें जर्क्षण जदवन जागृताय करपाची गरज आसा अर्ें जदसता. घरच्याांनी आनी समाजान एड्स
दयत ेंतीची कर्े तरे न काळजी घेवन ताांकाां मनीसपणाचे नदरे न ह्या समाजाांत जजयेवक
ां सांद जदवक
ां जाय, हाचेर हो
जतयात्र जवचार माडां टना जदसता. “We urgently need how to care for the AIDS patients who seek
caring shelter in our homes families and society” अर्ें ह्या जतयात्र पस्त तकाचे सरत वातीक फा. जवक्टर
फे राांव बरयतात. हाचेवयल्यान हो जतयात्र गोंयच्या समाजातां ल्या एड्स दयत ेंतीक समाजान कसले नदरे न पळोवचें
आनी वागोवचें हाचेर जाणजवकाय जदता. 2015 वसाश आग्नेल (बोरी) हाणें आपल्या पाच
ां जतयात्राचो सग्रां ह
पस्त तक रुपान उजवाडा हाडलो तातांतू ह्या जतयात्राचो आसपाव आसा.
गोंय सटत के उपराांतच्या आताांच्या काळार काांय धमीक जतयात्र माचयेर आयल्यात. फा. प्लाांतोन
फारीया, जलगोररओ फे नाांडीस, फा. नेवील ग्रासीयस, फा. जलनत द सा ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी धमीक जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडल्यात. फा. नेवील ग्रासीयस फाटली काांय वसाां कोरे ज्माच्या काळार धमीक जतयात्र
सातत्यान माचयेर हाडटना जदसतात.ताांचे ‘ती सोगोट एक जाव’ां , ‘हाांव ताका वोळखोच ना’ आनी ‘तजत ी खर्
त ी
जावां’ हे धमीक जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजावाडायल्यात. लॉरी त्रावासो हाांणी कोरे ज्माच्या काळार धमीक
पांगडाांत मोडू येता अर्ें समाजीक जचत्रण करपी जतयात्र माचयेर हाडल्यात ‘कागदाचीं फतलाां’,‘जपसडत लेंली फतलाां’
ह्या नावाांनी ते माचयेर सादर जाल्यात. ‘साां. फ्ासीस्क र्ाजवयेर’, ‘साांत आतां ोन जमलाजग्रचो सागोर’, ‘भोक्तीवोंत
जझत े वाज गोंयचो आस्कारी’ हे हेर कायां धमीक जतयात्र जप्रन्स जेकब हाणें बरोवन माचयेर हाडल्यात. ‘पाद्री’
ह्या जतयात्राचे 315 प्रयोग करून ताणें जवक्रम के ला.
‘गोंय सटत के उपरातां च्या सरत वातीच्या आताांच्या काळार ‘नेल्सन आल्फोसो हाणें ‘डॉलोरोजा’ हो
जतयात्र भोंवते माचयेर सादर करून इजतहास घडयलो. गोंय सटत के उपरातां च्या काळार डबल भोंवते माचयेर
जप्रन्स जेकब हाणें जतयात्र सादर के लो. ‘रीपल भोवते’ माचयेर मारीयो जमनेझीस हाणें जतयात्र सादर के लो.
वेगवेगळ्या माची प्रकाराांचो उपेग करून आताांच्या काळार जतयात्र सादर जातात. मारीयो जमनेझीस हाणें साडे
णव वसाांजभतर पांचवीस जतयात्र बरोवन माचयेर हाडून जवक्रम के ला.
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गोंय सटत के उपराांतच्या आताांच्या काळार आधनत ीक जवर्य आयले. सादरीकरणाचे नदरे नयू बदल
जाले. पाश्वशसांगीत आनी जतयात्राांतलें सांगीत हाांततू सदत ारणा जाली. भरत ग्याांच्या जतयात्र महोत्सवान ह्या काळर
नवो इजतहास घडयलो. भरत ग्याांचेर आदारीत भरत ग्याांचो जतयात्र महोत्सव सरू
त जालो आनी तातांतू भरत गेच, भरत ग्याांचे
जवर्य माांडटना जदश्टी पडपाक लागले. ह्या महोत्सवाांत मायकल ग्रासीयस सारके जतयात्र बरोवपी भरत ग्याांचे प्रस्न
प्रबळपणान माांडटना जदसपाक लागले. भरत गे कलाकार जल्मा येवक
ां लागले. जतयात्राच्या भजवतहयाचे नदरे न
ह्या काळार घडपी ही एक म्हत्वाची घडणक
ू . जतयात्राक बरो फतडार आसा हाची सल
त सू मेळ्ळ्याबगर रावना.
कोंकणी जतयात्र भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यानां ी पावलाां. तो देसाभायरूय पावला. गोंयकाराांचो हो
जतयात्र परकी देर्ाांनी पावोवक
ां जतयात्र मोग्याांनी म्हत्वाचो वाटां ो उखल्ला. आफ्ीका, गल्फ, य.त के . सारक्या
देसाांनी पाजवल्लो हो जतयात्र समी तावारीस हाणें अमेरीके क पावयलो. ताणें बरयल्लो ‘ती जथकाां साांडलेली’ हो
जतयात्र 4 ऑक्टोबर 2014 ह्या जदसा हके नसेक, न्यू जसी हे सवत ातेर आनी 5 ऑक्टोबर 2014 ह्या जदसा
हॉस्टन टक्सासाक, अमेररकें त सादर करून ताणें इजतहास घडयलो. अमेररके न सादर जाल्लो हो पयलो कोंकणी
जतयात्र.
पयलीं माचयेर आजयल्ले काांय जतयात्र परतनू माचयेर हाडपाचो यत्न आताच्ां या काळार जतयाजत्रस्ताांनी
के लो. एम बॉयर हाांचो ‘एकूच रोस्तो’ आनी ‘सोंवसार सदत ोरलो’ हे जतयात्र अनील कतमार हाणें दसत ऱ्या
कलाकाराांक घेवन माचयेर हाडले. रोजफन्स हाणें आपलो ‘थापोट’ हो जतयात्र परतनू माचयेर हाडून ताचे प्रयोग
के ले. जमनीन द बाांदार हाणें ‘सक
त ोरीना’ ह्या जतयात्राचे दोनश्याांवयर प्रयोग के ल्ले. 2015 वसाश हो जतयात्र परतनू
माचयेर हाडून ताणें ह्या जतयात्राचे एकांदरीत प्रयोग जतनश्याांच्या घराांत पावोवपाचो यत्न के लो. बन इवाजेलीस्तो
हाणेंय जासींत वाज हाचो जतयात्र परतनू माचयेर हाडून दाखयलो. आदीं के ल्ले जतयात्र कायां वसाश उपरातां परतनू
माचयेर हाडून सादर करपाचो एक प्रवाह कोंकणी जतयात्र माचयेर सरू
त जाला, पणू ताका बरो नेट मेळांूक ना.
आदले जतयात्र सहजपणान प्रेक्षक माननू घेनाांत अर्े एकदरां ीत जचत्र पळयल्यार कळून येता.
वामन रघनत ाथ र्णै वदे वालावलीकार ऊफश र्णै गोंयबाब हाांच्या जजवीताचेर आदारीत ‘र्णै गोंयबाब’
हो कोंकणी जतयात्र आनी कोंकणी नाटक हाांचें ‘फ्यजत न’ करून माचयेर सादर जाल्लो एक आगळो वेगळो
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नाट्य प्रयोग. सेराफीन कोता हाणें ताचें लेखन के ल्लें जाल्यार अनील कतमार हाणें ताचें जदग्दर्शन के ल्लें. हो
प्रयोग 40 कलाकाराांच्या आदारान 2003 वसाश माचयेर सादर जाल्लो. ह्या जतयात्राांत 19 हया र्ेंकड्याांतले
देखावे माांजडल्ले. 28 एप्रील 2003 ह्या जदसा ह्या जतयात्राचो एक प्रयोग पणजे कला अकादेमींत जाल्लो. तातांतू
18 काांताराांचो आसपाव आजर्ल्लो. जतयात्राांतल्या काांताराांक लागनू हो जतयात्र म्हणल्यार नवो प्रवाह माांडपी
कोंकणीतलो जतयात्र थारता. रे मी कतलासो, ज्यो रोज, अनील कतमार, एच. जिटोन, साई पाणदां ीकार, राजीव हेद,े
के तन भट, जवजल्मक्स, र्रोन ह्या सारके कलाकार ताततांू आजर्ल्ले.
ह्या काळातां जतयात्राची थोडीं भोव पस्त तकाां छापनू उजवाडा आयलीं. ‘जतयात्र अकादमी ऑफ
गोवा’,‘दाल्गादो कोंकणी अकादमी’, ‘गोवा कोंकणी अकादेमी’ ह्या आनी हेर सस्ां थानां ी ह्या वावरातां म्हत्वाचें
योगदान जदलाां. 1992 ते 2015 ह्या काळामदें छापनू उजावाडा आजयल्ल्या काांय जतयात्राांची वळे री हाांगा
जदल्या.
िकटो 5
क्रम.

तियात्राचें नांव

तियात्र बरोवपी

न

प्रकाशन
वसा

1
2

सक
त ती – भरती
जतयात्राांचो झेलो-I

3

जतयात्राांचो झेलो- II

4
5
6
7
8

कायदो
फूट
तोरसाद
घोराचें सख
ू
उपराांत रोडोन
जकत्याक
उपकारता?

जवल्मीक्स जवलस्न माझारे लो
सी आल्वारीस , रे मी जे. कतलासो,जॉन
क्लारो फे नाांडीस, प्रेमकतमार, एम. बॉयर,
(सांपादक- फे जलजसयो कादोज)
जआ
त वां आगोस्तीन फे नाांडीस,आलेर्ीन दे
कादां ोळी, जे. पी. सोजालीन, ए. आर.
सोजा फे राांव, कीड बॉस्कर
आर. बी. एस. कोमरपांत
फाउस्तो वी. दा कॉस्ता
जमनीन मारीयो आरावजो
रे मी कतलासो
माररयो जमनेझीस
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1993
1996

1998

2003
2004
2006
2006
2006

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

पतत शगत जे कोलवोंत
आमी सोगळे एक
ओदृश्टी जजवीत
कोण तो खनू ी
लोक नीत
रोडो नाका
काळीज ओस्तोरे चें
जोबोरदोस्ती
पाद्री
फतलाां आनी काांटे
जवान
त्याग
आजर्वाशद
मोगीयाांचो दोंगोर
थापोट
काळो फातोर
अथश
साख
ां ळो
जजवीत एक सपन
अब्दल
ू नारायण
जडसोजा
मोतीकार
दडत वाांचो मोग
म्होवाळ वीख
समाज सेवा
उतराां आनी करण्यो
हलो अक
ां ल
जदता तोर्ें घेता
नोवी जदर्ा
उजवाडाांत काळोख
हे अर्ेंच चलतलें !
भरत गें जजवीत
जदर्ा कोण
दाखयतलो?
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जॉन क्लारो फे नाांडीस
तोमाजीन कादोज
जआ
त वां कादोज
िाजीन सआ
त रीस कालापरत कार
जमनीन मारीयो आरावजो
जप्रन्स जकोब
सजर जडमेलो
मीनीन मारीओ आरावजो
जप्रन्स जकोब
प्रेम कतमार
प्रेम कतमार
आर. बी. एस कोमरपांत
बेजनसीयो जवतोरीन पेरेरा
मीनीन मारीओ आरावजो
रोजफन्स
सजर जडमेलो
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
प्रेम कतमार
प्रेम कतमार

2006
2006/2014
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

प्रेम कतमार
जवतोरीन पेरेरा
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
डॉमनीक कतयेलो
आर. बी. एस कोमरपांत
तोमाजीन कादोज
कामीन एस. जॉजफ वाज

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

41 जटचर म्हाका पालव दी
42
जवस्वासघात
43
आवोयन के लें पाप
पतत ान जदली जाप
44
मम्मी म्हाका तजत े
वेंगते धोर
45
परत ो आमी त्रास
काडल्यात ते
46
देणें आवोयचें
47
जभराांत
48
देव पोदवेदार
49
जदहया पोंदाक
50
तीं सोगोट एक जावां
51
हावां तक
त ा
वोळकोंक ना
52
तजत ी खर्
त ी जाांव
53
ती आर्ा
54
बेयमान कीर
55
फतडार
57
रागान काजार
मोगान जडवोसश
58
एकसरत ो
59
कायदे कोणाक ?
60
काल आनी आयज
61
गोवा गोईगां गॉन
62
एक्सीडेंट
63
इश्ट
64
हावां चू तो
65
दायज
66
आसरो जाय
67
दोवोरणें
68
70

पोलतोडचो सायब
मारउडी.कॉम
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मगां ला नाडकणी
सक
त ू र ररबेलो
जवजलयम द कतडतोरीं

2011
2012
2012

आल्बटश जलओ दे सोजा

2012

आल्फ्े ड फनाांडीस
(आल्फी दे जदवार)
फातीमा जडसोजा
अजनल कतमार
अजनल कतमार
अजनल कतमार
फा. नेवील एल. एस. ग्रासीयस
फा. नेवल एल. एस. ग्रेसीयस

2012

फा. नेवल एल. एस. ग्रेसीयस
पेद्रत कायतानो जडजसल्वा (सी जडजसल्वा)
माररयो जमनेझीस
जजत स्तनीयानो फे नाांडीस
जक द वास्को

2012
2012
2013
2013
2014

जक द वास्को
सजर जडमेलो
सजर जडमेलो
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
तोमाजीन कादोज
आग्नेलो (बोरी)
आग्नेलो (बोरी)
आग्नेलो (बोरी)

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

आग्नेलो (बोरी)
आग्नेलो (बोरी)

2015
2015

2012
2012
2012
2012
2012
2012

गोंय सटत के उपराांतच्या आताांच्या काळार जायते जतयाजत्रस्त आपले जतयात्र बरोवन छापनू उजवाडा
हाडपाक लागल्यात. जतयात्राचेर अभ्यास करपाक ह्या पस्त तकाांची खबू मदत जावपाक र्कता. जतयात्राचे
उदरगतीचे नदरे न हीं बऱ्याचीं लक्षणाां.
गोंय सटत के पयलीं भोव करून जवसाहया र्ेकड्याच्या पयल्या दर्काांत अणकारीत आनी रुपाांतरीत
जतयात्र माचयेर आयले. जआ
त ांव आगोस्तीन फे नाांडीस हाणें फाँ च बरोवपी मोजलयर हाांचो ‘ला मोजदसीन मालग्र
लईत ’ हो ‘ड्रामा’ कोंकणींत अणकारून जतयात्र रुपान माचयेर हाडलो. 1931 वसाश ‘धोंगी वोयज’ ह्या नाांवान हो
जतयात्र ताणें माचयेर हाडलो. र्णै गोंयबाब हाणें ह्या ड्रामाचें रुपाांतर मोगाचें लग्न ह्या नावां ाांन नाटक माचयेर
हाडून के लाां. जआ
त ांव आगोस्तीन फे नाांडीस, सायब रोचा, सेबाजस्तयाांव गाजियेल जडसोजा कराचीवाला ह्या
आनी हेर जतयाजत्रस्तानां ी कोंकणींत अणकारीत आनी रुपातां रीत जतयात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. गोंय सटत के
उपरातां चडर्े अणकारीत जतयात्र मेळनात. जप्रन्स जेकब हाणें सही रे सही ह्या नाटकाचो अणकार करून जतयात्र
रुपान ताणें माचयेर हाडला.
गोंय सटत के पयली आनी उपराांतयू जतयाजत्रस्ताांनी नाांवाचे बाबतींत एक नवो प्रवाह जतयात्र माचयेर सरू
त
के ला. जतयात्र माचयेर आपलें मळ
ू नाांव घेनासतना दसत रें नाांव घेवन, जकतल्यार्ाच जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र माचयेर
वावर के ला. दादल्याांनी तर्ेंच बायलाांनी अर्ीं दसत रीं नाांवाां घेवन जतयात्र माचयेर योगदान जदलाां. सकयले
वळेरेचेर नदर मारल्यार हें स्पश्ट जाता.
िकटो 6
क्रंम.

तियात्र माचयेवयलें नांव

तियातत्रस्िाचें मूळ नांव

1.

एम. बॉयर

मानयत ेल साांतान आजगयार

2.

जप्रन्स जेकब

जमगां ल
े जाकोब कामो लतईस फे नाांडीस

3.

रोजफन्स

रुजाररओ फे नाांडीस
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4.

मास्टर वाज

जझत े लोरें न्स वाज

5.

जमलाग्रीस द चाांदोर

जमलाग्रीस गोंसाल्वीस

6.

कॉमेजडयन आगस्त तीन

आगोस्तीन तेमडत ो

7.

कॉमेजडयन डॉमनीक

डॉमनीक कतयेलो

8.

लईत स बच्चन

लईत स कतयेलो

9.

जॉन क्लारो

जॉन क्लारो फे नाांडीस

10.

सक
त ू र दे सातां ाक्रूज

सक
त ू र फे नाांडीस

11.

जमनीन दे बादां ार

जमनीन फे नाांडीस

12.

आग्नेल (बोरी)

आग्नेल फे नाांडीस

13.

ज्यो रोज

जझत े माररया माथायेस इग्नेजर्यस थोमस जडसोजा

14.

यगां जचको

फ्ाजां सस्को जिजेल

15.

फे ल्सी

फे जलजसदाद ररबेलो

गोंय सटत के उपरातां च्या काळार जतयात्र माचयेर वावर करतल्या जतयाजत्रस्तानां ी अर्ीं टोपण नावां ाां घेवन
वावर के ला. ताांची वळे री खबू हहड आसा.

4.4 कांिारांिल्यान समाजदशान
‘काांतार’ हो जतयात्राचो एक म्हत्वाचो घटक. समाजातले वेगवेगळे जवर्य घेवन , वेगवेगळ्यो घडणक
त ो
घेवन तातांतू ल्यान मनोरांजन करप, सांदर्
े जदवप ह्या सारके उद्देर् काांतार साध्य करता. ‘सोलो’, ‘दयत ेट’, ‘दवत ो’,
‘जत्रवो’, ‘चवको’ ह्या आनी हेर काांताराांच्या प्रकाराांतल्यान गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जालाां.
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4.4.1. सोलो वा क्लावन
‘सोलो’ ह्या एकट्यान गाजयल्ल्या काांताराांतल्यान गोंयचें समाजदर्शन जालाां. एम. बॉयर, आल्फ्े ड
रोज, जवल्मीक्स-र्रोन, जिस परी, लोनाश, जझत े रोड, रीता रोज, फे ल्सी, एनी, रोजी आल्वारीस, ज्यनत ीयर रोड,
जवलीयम द कतडतोरी, आलेर्ीन दे काांदोळी, कीड बॉक्सर, जमगां ल
े रोड, अाँथनी जडसा, उल्हास तारी, अनील
पेडणेकार, सक
त ू र दे सातां ाक्रूझ, लॉरी त्रावासो, आनीसेत लोरे न्स, मास्टर वाज, ओज्वी जवयेगस, एच. जिटोन,
माकशत स वाज, फ्ासां ीस दे तयत ें, पीटर, रोर्न, जसल्वेस्टर वाज, इग्नेजर्यस द र्ेळवोण, टोनी द रायबदां र, मारीयो
जमनेझीस, बश्त का जिजेल, ज्यजत नयर जचको, कॉज्मा फे नाांडीस, कॉमेजडयन जवत ाना, कॉमेजडयन जेनेट, कॉमेजडयन
सेल्वी, कॉमेजडयन सेली, र्ेख अमीर, सोजनया जसरसाट, उल्हास बयत ावां , रोमा, सेबी द जदवार, इजलयस ह्या
आनी हेर जायत्यी काांतोरीस्ताांनी गोंय सटत के उपराांत गोंयच्या समाजाचें जचत्रण आपल्या काांताराांतल्यान के ल्लें
आसा. समाजीक, धमीक, इजतहासीक, जदश्टाहयात्मक आनी हेर जवर्य सोलो काांताराांनी पळोवक
ां मेळटात.
गोंयच्या जकतल्याश्याच साजहजत्यकाांनी, कवींनी गोंयची हहडवीक आपल्या साजहत्याांतल्यान के ल्ली
आसा. जतयाजत्रस्ताांनीय जतयात्राांतल्यान तर्ेंच काांताराांतल्यान गोंयची हहडवीक गायल्या. गोंयची जीण
जचत्रायल्या. गोंयचो हुस्को परगटला. गोंयाजवर्ीं गायलाां. एम बॉयर हाणें ‘गोंयचे कोवेंत’ ह्या काांताराांत गायतना
म्हणलाां,
“जकतलें सोबीत शार तें गोंयचें जशतोळ मारता वारो
के दीं व्हो लीं घोरां तीं आदलीं मो ोन िाला चरु ो
भायलो लोक गोंयां पावोत तोर सोबीत गांव म्हुणटा बोरो
धादोशी िावक
ं ताका गोंयचे थो ेच कोवेंत परु ो”
लोनाश कोदेरो हाणां ी गाजयल्ल्या ‘कोंगोटचे प्रायेर’ ह्या कातां ारातां अर्ींच गोंयची हहडवीक पळोवक
ां
मेळटा. ते गायता.
“जकतलें सोबीत तंू गोवा आमचें
नोके त्र वोतोवता टुररस्टांचें
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साजतस्फासांव तंू गोंयकारांचें
सोंवसाराक फामाद नावं कोंगोटचें”
गोंयाक दयाशवळ
े ाचां े सैमीक देणें लाबला.ां गोंय सटत के उपरातां भोव करून जहप्पीक लागनू सवां साराक
ां
फामाद जाल्ले कळांगटू चे दयाशवळ
े े चेर आदारीत ‘कोंगोटचे प्रायेर’ ह्या कातां ारातां ‘गोंयाक
ां भोंवडेकाराचें नके त्र’
अर्ें म्हणला.
गोंय सैमीक देण्याांनी भरला देखनू ताची जगरे स्तकाय साांबाळात म्हण हुस्को परगटावपी जायती काांताराां
कोंकणी जतयात्राांनी गायल्यात. गोंयचेजवर्ीं हुस्को परगटायताना एका काांताराांत एम बॉयर गायतात.
“गोवा माणीक उिवा ाचें आनी रोमा उदेंतीचें
पणू कोण नोकळो जकतें िायत गोवा शाराचें
गोवा जभतोरल्यान पोखोरला, फोकोत सरु ोपायेन उरलां
आतां गोंयकारांनी उरलोलें सांबाळपाचें
आमी गोंयकार एकवोट घो ू न, सोगळे गोंयकार दोंगोर फो ू न
जचंतात रे मीन तें गोंयांत को ोवपाचें
गोंया कारखाने बांदात रे जसवीस गोंयकारांक जदयात रे
आनी गोंयांच दोवरात भांगार गोंयकाराचें”
मायनींग (मीन) ह्या धांद्ाक लागनू गोंयची जगरे स्तकाय गोंयकार कर्े तरे न वगडायतात ताचो थाव ह्या
काांताराांत ‘बॉयर’ हाांणी घेजतल्लो जदश्टी पडटा.
समाजाांत इश्टागत गरजेची. बरी इश्टागत जवस्वासाचेर आदारून आसता. इश्टागत जावक
ां वेळ लागना
पणू ती प्रामाणीकपणान साांबाळून दवरप कठीण. बरें बरें खावयता, जपवयता ताका बरो इश्ट मानचेपरस बरें वा
वायट तोंडार साांगता तो बरो इश्ट. इश्ट कसो आसचो आनी इश्टागती सांबांदान कसली जर्टूकसाण बाळगचत ी
हाचे बाबतींत जतयाजत्रस्ताांनी काांताराांतल्यान समाजाक जागयल्यात. एम बॉयर हाांचें ‘इश्टागत’ हे काांतार
इश्टागतीजवर्ीं समाजाक जर्टकायता. त्या काांताराांत ते म्हणटात.
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“सोंवसारांत भावानो जवस्वास दोवोरचो न्हूय खयु च्याच मनू शांचेर
आतां आमीग आमीगाक सो टात वायट येतोच आपणाचेर
कांय बोरी उतरां ती वो ीलांची आमीगान उपकार कोरचो म्हण आमीगाचेर
पणू ह्या तेंपायले आमीग’ इग्रं ात’ उपकार कोण कोरता ताचेर”
आदली इश्टागत आनी आताांची इश्टागत हाचे मदलो फरक साांगताना बरोवपी मनर्ाक मनीसपणान
जजयेवक
ां जर्टकायता. उपकारी मन जागोवक
ां याद करता. खऱ्या इश्टान जजजवताच्या बऱ्या-वायट वेळार
आपल्या इश्टाक सागां ात जदवक
ां सचत यता. अर्ें करताना त्याच कातां ारातां ताणां ी एक देख जदल्या.
“आसले दोग खयंु घोट आमीग एकल्याक रािान गोळार जदवक
ंू व्हेलो
इश्टा आपल्या दोवरून रोगताचे फामीलीक सांगोंक म्हण गेलो
शेकीं गोळार मारचो वोगोत पावतोच, तो ना म्हण आमीग मोरोंक तोयार िालो
मोगाचे आमीग म्हण रािान दोगांयचोय िीव साल्वार के लो”
समाजाांत बरे दीस काडटलो जाल्यार इश्टाक चडूय पातये नाका, अर्े म्हणत ताांणी हे काांतार सोंपयला.
ह्या काांताराांत इग्रां ात, साल्वार, आमीग ह्या सारकीं पतत शगत जे उतराां आयल्यात, जी पतत शगत ेज भार्ेचो प्रभाव
सचत यतात.
जिस परी हाांची जगताां ‘लोनाश’ हाणें गावन प्रजसद्ीक पावयल्याांत. ‘बेबदो’ हे ताांचे काांतार ‘सोऱ्याक
लागोन बेबद्ाांनी रे घोराक लायलो उजो’ म्हणत सोंपता. सोऱ्याचें दयत ेंस कर्े तरे न घराबो सोंपोवक
ां र्कता तें
हें काांतार सचत यता. बेबद्ाांचेरूच आदारीत एम बॉयर हाणें काांतार गायलाां. बेबद्ाांगरे चड भरत गीं आसतात पणू
जगरे स्ताांगरे भरत गीं आसनात. भरत गीं म्हणल्यार घराची सोबाय देखनू जगरे स्ताांनी भरत गीं जल्मा हाडूांक गरजेचें अर्ें
सचत यताना काांताराच्या र्ेवटाक ते म्हणटात.
“भरु गीं ना ताका भरु गीं जदवपाक उपाय आसा रे देवाको ें
वोयिांक दु ू खावोयनाका कांय ना रे ते वोयिा को ें
दु वांकार तमु ी भरु गीं ना म्हुण झोग ोंनाकात बायलां को ें
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बेबद्ांक एकूच पॅग घालात आनी ट्यश
ु न घेयात बेबद्ांको ें”
गोंयाांत काजचू ो आनी माडाचो सोरो मेकळे पणान मेळटा. आयजयू गोयाांत थोडेभोव रें दरे आसात. ते
माड काडटात. सरू काडटात. सोरो काडटात. आयजयू गोंयाांत काजचू ो धांदो करून सोरो काडपी लोक आसात.
गोंयची फे णी ही बेबद्ाांच्या घोस्ताची. हे गोंयचे फे णयेचेर आदारीत ‘गोंयची फे णी’ हें काांतार आल्फ्े ड रोज
हाणें गाजयल्लें.
“सोगल्याच्ं या वोंटार खेवता म्हण तू गोंयची राणी
गोंयकारांच्या काळिाची एक मोलादीक काणी
जकतले गांव ती भोवोन आयल्या उबी रावोत बाटल्यांनी
कोण तोर ती सांगात म्हाका, तीच ती गोंयची फे णी”
गोंयची फे णी सांवसाराच्या वेगवेगळ्या भागाांनी पावली. थांय जतचो प्रसार जालो, अर्ें साांगताना
काांतोरीस्त काांताराांतल्यान गोंयचे फे णयेची हहडवीक गायतात.
जिस परी हाणीं रजचल्लीं आनी सांगीत बद्द के ल्ली काांताराां खबू प्रजसद्दीक पावल्यात. गोंयाांत सोरो
मेळटा, बेबदे मेळटात. ह्या जवर्याांचेर पासनू ताणें काांताराां घडयल्याांत,
“नोशीब म्होिे कोसलें
के दनाच जचतं क
ू नासलें
कोणाक जदनाक गा सायबा म्हाका भोगलां तोसलें
घोव म्हाका मेवला सायबा कािार िावनू फोसलें”
‘बेबदो’ हे काांतार 1966 वसाश जिस परीन रजचल्लें. लोनाश तें गायतालें आनी हालींच्या काळारूय
गायता. हासां यत हासां यत पणू मामीकतायेन एक बेबदो घराबो कसो जपसडत टा ताचेजवर्ींचो सदां र्
े दीत हें कातां ार
समाजातां पावला.ां ‘बेबदे’ हें ज्यो रोज हाणां ी रजचल्लें बेबदेपणा सबां दां ीत आनीक एक कातां ारां मेळटा. हें कातां ार
आतां ोनेत मेंडीस हाणां ी गाजयल्लें. अर्े तरे न सोरो आनी बेबदेपणा सबां दां ीन जतयाजत्रस्तानां ी कातां ाराां रचनू
गायल्यातां .
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आल्फ्े ड रोज हाणें वेगवेगळ्या जवर्याांचेर काांतारा रचलीं. ताांचीं काांतारा गोंयचो समाज, तातांतू ल्यो
चालीररती, जजवन र्ैली, गोंयकारपण, मोग आनी हेर जायते गजालींचेर आदारीत आसात. ते एक दरू दृश्टी
आजर्ल्ले काांतोरीस्त आजर्ल्ले. काांतोरीस्त हाांचे मदें एक कवी आसता. ‘जो न देखे रवी, वो देखे कवी’, अर्ी
जहदींत म्हणीं आसा. काांतोरीस्ताक अर्ी नदर आसची पडटा. 1956 वसाश च्या काळार मनीस के न्नाच चांद्रीमार
पावचो ना अर्ी भासाभास नेमाळ्यानां ी जतयात्रानी चलताली. 1959 वसाश आल्फ्े ड रोजान एक दीस मनीस
जेरूर चद्रां ीमार पावतलो, अर्ें एका कातां ारातां म्हजणल्लें. धा वसाश पयलीं भाकीत करपी आल्फ्े ड रोजाची
जचतां ना 1969 वसाश पणू श जालीं. नील आमशस्रााँग आनी ताच्या सागां ात्यान 1969 वसाश चद्रां ीमार पयलेंच फावट
पावल दवरलें आनी आल्फ्े ड रोजाचें भाकीत खरें थारलें. 1990 वसाश गल्फातां कतवेटाक झजू चलतालें. जायत्या
गोंयकाराचे ह्या झजत ाक लागनू हाल जाले. ताांकाां काम सोडून गोंयाां परतचत ें पडले. ताांचे दख्त ख ताणें ‘कोटा!
कतवेट’ ह्या काांताराांत उक्तें के लें. 1996 वसाश ह्याच काांताराखातीर आल्फ्े ड रोजाक गोंयकाराांचे कतवेटाांतले एके
सांस्थेन ‘भाांगरा मेदाल’ जदवन ताचो भोवमान के लो. गोंयकार आनी भोव करून जतयात्र मोगी कतवेट, दबत य,
आब-ू दाबी, मस्कट, लांडन, पतत शगत ाल, अमेरीका, कनेडा ह्या सारक्या हेर सवत ाताांनी जर्पां डल्यात. जतयात्र ताांकाां
एकठाय हाडटा. फा. ल्यक
त स हाणें भायल्या देर्ाांनी कोंकणी जतयात्र माचयेर हाडून, जर्पां जडल्ल्या जतयाजत्रस्ताांक
एकठावन, बरे प्रयोग के ल्यात. जतयात्र कोंकणी भार्ीकाक एकठायता.
आल्फ्े ड रोज हाणें नीज सांगीत बरोवन ताचेर काांताराां घडोवन गायलीं तर्ेच सांवसारातल्या फामाद
सांजगताचो उपेग करून कोंकणींत काांताराां घडलीं. सांवसारीक सांगीत ताणें कोंकणींत हाडलें आनी कोंकणी
सगां ीत सवां साराक पावयलें.
कोंकणी ही गोंयची राजभास. 4 फे िवत ारी 1987 ह्या जदसा गोंय सरकारान जतका राजभास म्हण
मान्यताय जदली. पणू ही कोंकणी राजभास करूांक आदां ोलन जालें. राजभास चळवळ जाली. हे राजभास
चळवळीक गोंयच्या जफगशजाांनी आनी जतयाजत्रस्तानां ी म्हत्वाचें योगदान जदला.ां गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजाांतले
लोक, वेगवेगळ्या धमाशतले लोक कोंकणीखातीर वावरत ले. जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान आनी काांताराांतल्यान
कोंकणी भार्ेचे राजभास चळवळीक योगदान जदला.
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कोंकणी आनी गोंय ह्या जवर्याचेर कोंकणींतल्या हेर साजहत्याभार्ेन कोंकणी जतयाजत्रस्ताांनीय
बरयलाां. कोंकणी भास गोंयकाराांची अजस्मताय म्हणपाचें जकतल्याश्याच जतयाजत्रस्ताांनी पटोवन साांगलाां.
आल्फ्े ड रोज हाांच्या 1976 वसाश माचयेर आजयल्ल्या ‘आांगोवण्याची हहोकोल’ ह्या जतयात्राांत एम बॉयर हाांणी
‘कोंकणी भास’ हें काांतार गाजयल्लें ह्या काांताराांत गोंयकाराांक उद्देर्नू तें म्हणटाले,
“थो े मसु ोलमान म्हण कोवता खोमीस भायर आनी तोपयेचेर
थो े जहदं ू म्हण कोवता, माथ्याक तोपी आनी दोतराचेर
थो े जक्रस्तांव म्हण कोवता चो कोरून कोट काल्सांव खोमसाचेर
पणू सोगले गोंयकार म्हण कोवतात फोकोत कोंकणी भाशेचेर”
कोंकणी भास सगळ्या धमाांतल्या लोकाांक साांबाळून घेवपी गोंयकाराांची भास देखनू ती साांबाळूक
वावरत चें असो सांदर्
े ह्या काांताराांत ते जदताले. ते फतडें म्हणटाले,
“आप आपल्या गावांत, आप आपणाची भास गांवा गांवांनी
आमी इगं लीश उलोयतात, यरु ोपी िावक
ं जचंतलां गोंयकारांनी
आमी खयंु चे तें सागं ोंक घसु पोतेले आमी
गोंयकार सां टोले िोरी तोरी सां ोत कोंकानी”
गोंयकारान आपली अजस्मताय साांबाळांूक कोंकणी भास साांबाळांूक जाय. तीच ताची अजस्मताय.
कोंकणी उलयल्यार तो गोंयकार म्हण कळपाक वाव आसा. असो सांदर्
े एम बॉयर जदताले. कोंकणी राजभास
चळवळी वेळार पणजे हजाराांनी लोकाांमख
त ार एम बॉयर हाणें काांतार गाजयल्लें. वयल्या उतराांनी ते
कोंकणीखातीर हुस्को परगटायताले.
ह्या ताच्ां या कातां ाराजवर्ीं साजवयो जमस्कीता हाणीं बरजयल्लें, “He has certainly looked around
the prevailing situation, before composing this song. Our anglicised Goans can learn a
lesson from it.”
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‘आमी बाबडी कोंकणी बाळाां, जर्पां ल्या तरी चोंय मळा’ अर्े तरे चो हुस्को परगटून कोंकणी भार्ीक
एक जावचे असो सांदेर् जदवपी चालशस फ्ाांसीस दा कोश्ता (चाफ्ा) त्याच सांदर्
े ाची पनत रावृत्ती आल्फ्े ड रोज
हाांच्या ‘आमी सोगळे एक’ ह्या काांताराांत पळोवक
ां मेळटा.
“गोंयकार आमी गोंयकार
िावं बादेसकार, साश्टीकार वो इलयाशकार
भास आमची मात मात मदु ार
तोरूय सोगळे आनी गोंयचे गोंयकार
तेच पोरी सावतं वा ीकार
मालवाणकार , वेंगल
ु ेकार आनी कारवारकार
दसु रे आसात भाव आमचे मगं ळुरकार
पणू आमी सोगळे एक कोंकणकार”
‘कोंकणी उलोवपी भाव भयणी सगळी एक’ अर्ा उतराांनी ताांणी ह्या काांताराचे र्ेवट के ला आनी
कोंकणी मनर्ाचो हावेस उक्तायला.
एम बॉयर हे आपल्या एका काांताराांत गायताले.
सा ेचारशीं वोरसां आमकां गल
ु ामपोणांत दोवरून
नॅशनजलस्ट भावाक
ं काबार के ले मारून
96 , एकोणीसवेर देझब्े ांत आमकां सटु का फावो कोरून
गोवा गोंयकाराक
ं म्हण सागं लोलें पं ीत िवाहरलाल नेहरून”
ह्या कातां ारातां गोंयची इजतहासीक म्हायती मेळटा. पांडीत नेहरून जदल्ले आश्वासन आनी देसाखातीर
त्याग करपाचो के ल्लो उल्लेख मेळटा. 19 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा गोंयाक
ां सटत का मेजळल्ल्याचो सघां र्श मेळटा.
गोंयचो इजतहास सागां ताना समाजाक सागां क
ांू जाय तें सागां पाची कला एम बॉयर हाांच्या काांतारानां ी आसताली.
ती ह्या काांताराांत पळोवक
ां मेळटा.
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गोंय सटत के पयलींच्या काळारसावन जतयाजत्रस्ताांनी खडेगाांट घडपाां घडोवन ‘जडसेंट’ आनी ‘कॉमेडी’
काांताराां माचयेर हाडली. गोंय सटत के उपराांतयू ही प्रथा चालू उरली. जे. पी सोजालीन हाांच्या ‘गोंया जकतें
जर्जोता’ , जकड बॉक्सराच्या ‘र्ेवोट सोंवसाराचो’, जमगां ेल रोडाच्या ‘ओत्मो नाचोता’, अाँथनी मेंडीसाचें ‘ओ
भावा’, आलेर्ीन दे काांदोळी हाांच्या ‘काजारी भोयणी’ ह्या काांताराांनी समाज दर्शन घडटा. ‘र्ेवोट
सोंवसाराचो’ ह्या कातां ारातां जकड बॉक्सर गायतात.
“देव जभरातं ीची खणु ा िातेली, नोके त्रां ती पालोवतोलीं
िोमनींतलीं झा ां उमटोन भयंु पो टेलीं
खो पां को ोन उदोक िातेलीं, काळी कुपां मोळबार येतेलीं
रानांतलीं िोनवारां आरो घालतेलीं
देव जभरांतीची खणु ां िाताना, कोसलोच सोंतोस मनु शाक आसतोले
त्या वोगतार कोणाक कोण पावचोना”
सवां साराचां ो र्ेवट जातलो तेन्ना मनर्ाची वागणक
ू कसली जातली ताचेर ताणें आपले जवचार
माजां डल्ले.
काांतोरीस्त हो समाजाांत क्राांती करपी कलाकार. तो समाजाांतलें बरें वायट रूप काांताराांतल्यान माांडटा.
रोम टोनी ह्या काांतोरीस्तान महात्मा गाांधीचेर काांतारा गाजयल्ल्यान ताका बांदखण फावो जाल्ली. कीड
बॉक्सराकूय बांदखण फावो जाल्ली. जवजलयम द कतडतरी ह्या राजकीय काांताराां गावपी कलाकाराक राजकीय
काांताराखातीर बरे वायट सोंसचे पडलाां.
कोंकणी काताराांतल्यान गोंयच्या समाजाचें दर्शन घडटा. ‘कालची कोडी’ ह्या काताराांत आल्फ्े ड रोज
गोंयकाराांक आदल्या जदसाचें ‘कडयेची’ जकतली हहडवीक तें स्पश्ट करता. कांत डल्याांनी के ल्ली कडी रुचीक
आनी घोस्ताची. आक
ां वारपणान कांत डल्यानी जेवल्यार लग्नाक पावस पडटा असो आचार समाजाांत आजर्ल्लो
तो माांडटना काांतोरीस्त म्हणटा,
“पाय म्हाका कािार कोरूंक फु ें सोरलो
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ओपन एअर हॉलान वोय व्होर जभतोर का लो
पोयल्याच नाचाक, कोसलो घो घो ो मारलो
नाचतां नाचतां कोसलो सायबा पावस पो लो
कािाराक आयलोलो लोक म्हुणोंक लागलो
नोवरो जमस्ता सोदाचं कंु ल्यांत िेवतालो.”
गोंयकाराांक कालची सामाराची कडी कर्ी घोस्ताक लागताली हे साांगनू त्या समाजाांत आजर्ल्ले
आचार आनी गोंयची जेवण पद्दत हाांचेर ह्या काांताराांत म्हायती जदल्या.
आल्फ्े ड रोज हाणीं जकतल्यार्ाच जवर्याांचेर काांतारा बरोवन गायल्याांत. गोंयची र्ेताां, गोंयचे गाांव,
मोनजाती, खाणाां-जेवणाां, धांदे वेवसाय, चालीररती ह्या आनी हेर जायत्या जवर्याांचेर ताांणी काांताराां रचनू
गायल्याांत. ‘चेडूां र्ेतकामत्याचे’, ‘घागऱ्याचें मानाां’ ह्या सारक्या काांताराांनी गोंयच्या र्ेतकाराचे जचत्रण
आयलाां. ‘घागऱ्याचें मानाां’ ह्या काांताराांत र्ेतकामत्याकडेच लग्न जावपाचो हावेस र्ेतकाराची चली उक्तायता
हे दाखयलाां.
कोंकणी काांताराांच्या इजतहासाांत आल्फ्े ड रोज हाणें नवे नवे प्रवाह हाडल्यात. तें इग्ां लीर्-कोंकणी
काांताराांय घडून गायताले. अजापाची गजाल म्हणल्यार इग्ां लीर्ीतलो वेसश कोरस कोंकणींत अणकारून मळ
ू
अथश दवरून त्याच झेतान ते गायताले. अर्ा एका कातां ारातां कोंकणी आनी इग्ां लीर् जाणाां जाल्ल्या समाजाक
ते सदां र्
े जदताले. ‘Happy Go Lucky Man’ ह्या कातां ारातां ते म्हणटात,

“I’m a happy go lucky man
Everybody is my friend
I have ever to earn and spend
But to live and meet the end
I’m a happy go lucky man
I’m always a helping hand
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And people ask me,
How I manage to be a happy go lucky man
I cannot tell you how dear,
I cannot tell you why
But who can tell
How little birds are happy in the sky
My thoughts are very sly dear
My worries are too shy
I thank the Lord for
I am still a happy go lucky guy”
ह्या उतराचां ो अणकार त्याच कातां ारातां जतसऱ्या वेसाांत ते गायतात,
“चो हांव दादोशी सोंवसारांत, नोशीबवोंत एकाच उतरान
सोगळे आमीग ना कोण दस्ु मान, ना हुसको भोंवतां झेतान
ना एक खोटो पोयसो बोल्सान, तोरूय वो लो मान गांवान
वोयर कोरून मान, बो ी घेवन हातान
जफदाल्ग, भोंवता रोस्त्यान”
अर्े तरे ची कोंकणी-इग्ां लीर् जमश्र काांताराां कोंकणी माचयेर गावनू आल्फ्े ड रोज हाणें नवो जवक्रम
के लो. कोंकणी आनी इग्ां लीर् समाजाक एकटावपाचो सरू ह्या कातां ारानां ी जदसता. ‘Luiza the Bombshell’,
‘Seagull’ अर्ी जायती कातां ाराां ताणां ी इग्ां लीर् आनी कोंकणी भार्ेचो वापर करून, रचनू गायल्यातां .
एच. जिटोन हाणेंय ‘बाँड्रा फे स्ता’, ‘कांडक्टर’, ‘ओ मारीयालीना’ अर्ी कातां ारा गावनू प्रेक्षकाच
ां ी
काळजाां जजखलीं. ‘ओ मारीयालीना’ हे मोगाचें काांतार, मेजक्याच उतराांनी खास सांगीतान नेटयलाां.
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“ओ मारीयालीना, नांव तिु ें हांव िाणां,
ओ मारीयालीना,
मोगाचो तज्ु या समु ार मेळोना, ओ मारीयालीना,
पोळोवन म्हाका हांसताय, पणू तंू उलोयना, ओ मारीयालीना
मोनातं हावं जचतं ा, फोकोत ही जचतं नां
रे स्पेराचो दीस, कािाराची रात, येयीत के न्ना?”
मोगाचेर आटाजपल्लें हें कातां ार मोगयाचो आवां डो उक्तो करता.
ज्यो रोज हाचीं ‘कार्ींतलो पायां ’, ‘सासू आनी सनू ’, ‘मोबायल आनी पोजवत्र पस्त तोक’, ‘सोगलें
जालाां धाकटतलें’ ही कायां कातां ार समाजाचें जचत्रण कलात्मकतायेन करतात. आवय बापायक मान रे स्पेद जदवचो
ही जर्कवण ताांच्या ‘कार्ींतलो पायां ’ ह्या कातां ारातां मेळटा. पतू आवयचेर खोट मारूांक उखलता तेन्नाच ताका
आताक येवन तो मरता. ताचो पाांय तसोच उरता पणू आवय जेन्ना ताका भोगसणें जदता तेन्ना ताचो पाांय कार्ींत
देंवता. ‘भोगसोणें’ मनर्ाक गरजेचें हेवयू ह्या काांताराांत सचत यलाां.
कोंकणी काताराांतल्यान गोंयच्या गावाांची हहडवीक गाजयल्ली जदश्टी पडटा. दोनापावल, काांपाल,
दधत सागर, जमरामार अर्ी गोंयच्या गाांवची हहडवीक गावपी काांताराां आल्फ्े ड रोज हाणें गायल्याांत. ए. आर.
सौज फे राांव हाांच्या ‘गोंयची हहडवीक’ ह्या काांताराांत ताांणी गोंयाांतल्या वेगवेगळ्या गाांवची हहडवीक माांडल्या.
दधू सागराचो धबधबो , जवत ारीची न्हयां , मयडेंचीं के ळी, जर्वोलेची फे णी, आसगाांवच्यो फतलाांवेणी,
ताळगाांवच्यो कणग्यो, अजां णत च्े यो मडक्यो, हळदोणच्यो जमरसाांगो, कळगटांू चे बाांगडे ही सगळी गोंयची हहडवीक
जावन आसा अर्े ताांणी त्या काांताराांत साांगलाां. ह्या काांताराच्या र्ेवटाक ते म्हणटात,
“सालीगांवच्यो उशी
म्हापशां चोणयां राशी
पोरे चीं काळगं ां खाशी
िीव कोरशी धादोशी”
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गोंयच्या वेगवेगळ्या गाांवाांचे वेगळे पण दाखोवन गोंयची जगरे स्तकाय ताांणी ह्या काांताराांत माांडल्या.
एम बॉयर हाणीं ‘गोंयचे कोवेंत’ ह्या काांताराांतय गोंयची हहडवीक गायल्या. गोंयच्या गाांवची, भयांत ेची हहडवीक
गावपी जकतलींर्ींच काांताराां जतयाजत्रस्ताांनी गावन समाजाक गोंयची वळख करून जदवपाचो यत्न के ला.
गोंय सटत के उपराांत गोंयकार गोंय सोडून आखाती देर्ाांनी वचपाक लागले. तातांतू बायलाांचो आसपाव
आजर्ल्लो. कायां बायलाां घरचे पररजस्थतीक लागनू परदेर्ानां ी पाजवल्लीं जाल्यार कायां जाणाां आपखोर्येन
गेल्लीं. परकी देर्ानां ी आनी भोव करून अस्ततां ी देर्ानां ी गेल्ल्या बायलाच
ां े बाबतींत समाजातां कायां प्रमाणातां
जटका जावक
ां लागली. अर्ा काळार कतवेट पाजवल्ल्या एका चलयेचे उमाळे काांतारातां ल्यान उक्ते करपी कातां ार
आल्फ्े ड रोज हाणें घडोवन ह्या प्रस्नाक
ां सणसणीत जाप जदली. ते त्या कातां ारातां म्हणटात.
हांव कुवेट आस्ताना, एक बायल म्हाका मेवली
सोगळीच फुगार िाताली, आपले ओदृश्ट सांगताली
सात वोसाू खयंु ती , तागं रे जसजवूस कोरताली
जतचो गन्ु यांव नासताना, तांचो मारूय खाताली.
पांच भरु गयांची खयंू ती मांय, घोवाक जतच्या पो ोंक नासलें कांय
ताणे सोरो जपयेवन सोंवसार के लेलो दख
ु ाची बांय, मनु शापोण म्हुणटात तें मातयू नासले ताचे थांय
भरु गीं रो ोत भख
ू लागल्या मांय, कोणेनचू आदार जदलो ना कायं
पणू कुवेट वेतोच फे लीि िातोच लोक म्हुणोक लागलो, कुवेट मोविा मारता, पांच भरु गयांची मांय.
समाजातां जजयेताना कायां मनीस एकामेकाक मजत करूांक सोजदनात आनी दसत रो वयर सरता तेंवयू
ताांच्यानी पळोवक
ां जायना अर्ी वृत्ती आजर्ल्ल्या समाजाची धोंगा पोंगा ह्या काांताराांत माांडल्यात. ह्याच
काांताराांत ते फतडें म्हणटात.
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कुवेट इगोिे लागीं, एक चें ू आसलेले.
सोगळेच फुगार िाताले, आपलें ओदृश्ट सागं ताले
म्हाका पोळेतोच धांवोन लागीं आयलें.
मांयक चीट मोिे बोरोय, आदार मागोक लागलें.
पांयन ताच्या दोळे धांपलेले, धाकटे धाकटे भाव ताचे आसले
पायन िो लेले दू ू मांयच्या दयु ेंसाक काबार के ले, आटे जवटे का ीत कोणचू आदार जदनासले
कुवेट वोचोन भावांक जशकोयले, मांयचे हालावाल उणें िालें.
पणू कुनाूटी मनु ीस ताका बोटो दाखोवक
ं लागले, चे वान मोविा कोरून, दु ू एकठायं के ले.
ह्या कातां ारातां समाजाचें एक वेगळे रूप दाखयला.ां “थोड्याक
ां लागनू सगळ्याक
ां ू च एके च तागां डेन
जोखचें न्हय” अर्ें म्हणत हें काांतार सोंपोवपी ह्या काांतोरीस्तान दसत ऱ्याचे वायट उलोवचे परस सत्य पररजस्थती
पयलीं जाणा जावचो असो खर सांदर्
े जदला. अर्े तरे चीं काांताराां कोंकणी जतयात्र माचयेर आयल्याांत देखनत चू
काांतोरीस्त हो समाज सधत ारक आसा अर्ें म्हणू येता.
कोंकणी काांताराांचो एकांदरीत जवचार के ल्यार आल्फ्े ड रोज आनी लोनाश हाांणी गाजयल्ली काांतारा उांच
दज्याशचीं आसात. लोकाांच्या तोंडार ती सहज घोळटात. घडये तीवयू बरी गावपी आजर्ल्ली हें ताचे एक कारण
जावां येता. ताांच्या काांताराचें सांजगतयू ओडलायणें आसतालें. आल्फ्े ड रोज हाणें जकतलेर्चे जवर्य
काांताराांतल्यान माांडून समाजदर्शन घडोवपाचो यत्न के ला. मनीस मेल्या उपराांत ताांचेर आदारून काांतारा
गाजयल्ली मेळटात. पणू जजवो आसताना पसनू ताांच्या बऱ्या वावराचेर काांताराां गाजयल्ली मेळटात. आल्फ्े ड
रोज हाणें मदर तेरेझा जहचेर आदारीत काांतार 1951 वसाश गाजयल्लें. ती दबत ळ्याांचो आदार अर्ें ताणें आपल्यात
कातां ारातां म्हजणल्लें. मदर तेरेझान भारताांत गरीब दबत ळ्याखातीर जायतो वावर के लो. जतच्या वावराखातीर जतका
सातां म्हण पाचारल्या. आल्फ्े ड रोज हाणीं ती जजवी आसतानाच जतची हहडवीक पारजखल्ली. भारताची
प्रधानमत्रां ी इदां ीरा गाधां ी हाचां ेर ताणें कातां ार घडून गाजयल्लें. ‘जर्टकावणी’ हो ताच
ां ो सतरावो कातां ाराच
ां ो आल्बम
ताणां ी देर्ाच्या प्रधानमत्रां याक आजपल्लो. एका जतयाजत्रस्तान देर्ाच्या प्रधनमत्रां याक अर्ें तरे न आगाां ओजां पल्ली.
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‘सोंवसाराक सांगो झोग ीं झिु ां नाकात म्हुण
शातं ी हा ू ंक दसु ऱया गांवानं ी वोचो आपणू
नॉन वायलन्स कोरून गळ
ु यो दोवोरल्योत सांबाळून
कोसलो फायदो त्योच गळ
ु यो घेवन गेली आपणू ’.
अश्या उतराांनी आल्फ्े ड रोज हाणीं काांताराांतल्यान इदां ीरा गाांधीक आजयल्ल्या धारूण मरणाची खबर
के ल्ली.
एम बॉयर हाणां ीय इदां ीरा गाधां ीचो उल्लेख आपल्या एका कातां ारातां के ल्लो. 1986 गोंयच्या रुप्या
उत्सवी दबाज्याक भारताचे प्रधानमत्रां ी राजीव गाधां ी मख
े सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आजर्ल्ले. ह्या दबाज्याक
त ल
एम. बॉयर हाणीं कोंकणी काांतार गाजयल्लें.
‘श्रीमती गांधी मोरोन सूख आमचें उ ोन गेलें
इदं ीयेच्या लोकान इदं ीयेचे कारभार रािीव गांधीक जदलें’
अश्या उतराांनी इदां ीरा गाांधीचें म्हत्व ताणें माांजडल्लें.
गोंयचेर पतत शगत जे ाांनी राजवट चलयली पणू गोंयकार ताचेर खोर्ी नासले, गोंय सटत के उपराांत
जतयाजत्रस्ताांनी हो सरू उक्तायल्लो जदश्टी पडटा. रॉबीन वाज, मसत ोलीनी जमनेझीस ह्या सारके जतयाजत्रस्त तर
सटत के पयलीं सावन गोंयचे सटत के खातीर वावरत ताले. गोंय सटत के उपरातां रॉबीन वाज हाणें आजेंत मोंतेर हो जतयात्र
1965 वसश बरोवन माचयेर हाडलो. आजेत मोंतेर ह्या पतत शगत जे अजधकाऱ्याची क्रूरपणाां ह्या जतयात्रातां ताणें
माजां डल्लीं. जतयात्राच्या हण्डजबलातां पासनू ‘The traitor and terror of Goa’ असो ताचो उल्लेख के ल्लो.
देर्भक्तीचेरूय आदारील्लीं कोंकणी काांताराां मेळटात. तोमाजीन कादोज आनी सक
त ू र द साांताक्रूझ
हाणीं देर्भक्तीचेर खयां च्याय वसाश आदारीत काांताराांचे दोन वेगवेगळे कायशक्रम करून जतयाजत्रस्ताांचो
देर्ाजवर्ींचो मोग उक्तायल्लो. तातांतू गोंयचेर आदारीतयू काांताराां आजर्ल्ली. तोमाजीन कादोज हाांचे ‘भारती
हाांव’ हे काांतार भारत देर्ाजवर्ीचो अजभमान परगटावपी काांतार जाल्यार ‘टेररीजम’ हे आकाांतवाद नार्
करूांक उलो मारपी काांतार आजर्ल्ले. तर्ेंच आयच्या काळावयल्या फतडाऱ्याची जीण माांडपी ‘खरो फतडारी’
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हे काांतार ताांणी सादर के ल्लें. सतकूर द साांताक्रूझ हाणें ‘भारत - भारत’, ‘देर् म्हजो’, ‘जय जवान – जय जकसान’,
‘म्हजे गोंय’, ‘आमचें गोंय’ ह्या सारकीं देर्भक्ती काांताराां रचून माचयेर सादर के लीं आनी गोंयच्या समाजाांत
देर्भक्तीचें बीं फतलोवपाचो प्रयत्न के लो. जतयाजत्रस्ताांनीय देर्भक्तीच्या वावराांत अर्े तरे न आपलें योगदान
जदलाां.
गोंय सटत के उपरातां राजकी जतयात्र माचयेर आयले. राजकी कातां ाराां माचयेर येवपाक लागलीं. जत्रवो
जकांग्स हाणीं राजकीय जत्रवो गावनू सरकाराक वेळा काळार जागयले. सोलो गावपी आपल्या कातां ारातां ल्यान
राजकरण्याचेर बडी मारपाक लागले. जवजलयम द कतडतरी, फ्ासां ीस द तयत ें ह्या सारक्यानां ी राजकी सोलो गायत
राजकारण्याक
ां जागयले, सरकाराक जागयलो. जवलयम दे कतडतरी हाक
ां ाां ताच्ां या गावपाचे र्ैलेखातीर ‘जट
स्पीड-जवलयम दे कतडतरी’ म्हणटाले. दादल्याांनी तर्ेंच बायलाांनी कोंकणी सोलो काांताराां गावनू कोंकणी जतयात्र
मळार योगदान जदलाां आनी समाजीक, धमीक, राजकी नदरे न समाजाक जागयला.
4.4.2 दुयेट आनी दुवो
कोंकणी दयत ेट आनी दवत ोंतल्यान गोंयच्या समाजाचें दर्शन जालाां. कोंकणींत दयत ेटाां आसात. दवत ो
आसात. दयत ेटाां गाांवप्याांमदीं सी आल्वारीस – ऑफे लीया, आल्फ्े ड रोज – रीता रोज, हाांचो उल्लेख करचो
पडटा जाल्यार दवत ो गावप्यामदे सक
त ू र दे साांताक्रूझ – आनीसेत, आररस्तीदीस – लसत ीयान, रे मी – बॉयर हाांचो
मख
े पणान उल्लेख करचो पडटा.
त ल
आल्फ्े ड रोज – रीता रोज हाांच्या ‘हाांव कोंकणी जाणाां’ ह्या दयत ेटाांत कोंकणी मनर्ाक जर्टकावणी
जदल्या. सांवसाराच्या खांयच्याच कोनर्ाक पावलो तरी ताणें कोंकणी जवसरची न्हय म्हण सांदर्
े जदला. गोंयची
लोकजगताां, गोंयची सस्ां कृ ताय ताणे जवसरची न्हय म्हण सागां ला.
‘आपले जभतोर कोंकणी उलोयतात मायं आनी पायं
भरु गयांक इगलेिीन वा ोयतात कोसली व्हो वीकाय
कुिनांतली भास म्हुण ती कुिनांत दोवोरची न्हूय
जतका सालांत हा ू न मान जदवंक िाय’
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कोंकणी भार्ेक फावो तो मान जदवचो म्हण ह्या दयत ेटाांतल्यान स्पश्ट के ल्ले पळोवक मेळटा. ‘जभकूण
मारताले’ ह्या आल्फ्े ड रोज- एम बॉयर हाणीं गाजयल्ल्या दयत ेटाांत गोंयकार सांगीतकारान परक्याची इग्ां लीर्
काांताराां म्हणचे परस कोंकणी काांताराां घडून गाांवची असो सांदर्
े जदला.
सी आल्वारीस हाणीं जायतीं कोंकणी दयत ेटाां गायल्यात. गोयांच्या समाजाक आपल्या दयत ेटाांतल्यान
खर सदां र्
े जदवपी सी आल्वारीस हाका ‘दयत ेटाच
ां ो राजा’ अर्ें म्हणटात. ताच्या दयत ेटाच
ां ेर नदर मारल्यार हो
माथाळो ताक
ां ाां फावता अर्ें म्हणचेच पडटा. ‘जफगरू हाडलाां पतत ान’, ‘पतत ान वाऱ्यार सोडला’ ह्या सारकी
जकतलीर्ीच दयत ेटाां ताणां ी घडयल्यातां ‘जफगरू हाडलाां पतत ान’ ह्या दयत ेटातां एका घरसवां सारी तरणाट्याचें जचत्रण
आयला.ां ताचेलागी काजार जाता म्हण जगरे स्त एक चली ताका सतायता पणू तो जतका ‘हातां रूण पोळोवन पायां े
सोडूांक जाय’ हे ओपारीच्या आदारान जर्टकायता. र्ेवटाक,
“म्हाका व्होंकोल िाय मांय बोरीं वावर कोरता ती शेतान
नाका म्हाका मांयन म्हुणलेलें जफगरू हा लां पतु ान”
अर्ा मामीक उतराांनी तो जतचो मोग आनी लग्नाचो प्रस्ताव न्हयकारता. मनर्ान आपले मयाशदी जभतर
रावनू जजयेवक
ांू जाय म्हण हें काांतार सचत यता.
“माय म्हुणटा, तंू शेगणु ाची सनू , पाय म्हुणटा बोरे तिु े गणू ,
वा ् यातलो लोक सोगले खोशेन भोरला, घारात हा ल्या म्हुण शेगणु ाची सनू ”
रे मी कतलासो – जमस मोहना, जवल्फी-मीना, ज्यनू ीयर रोज-जोसफीन, एम. बॉयर-सॉफीया, जेरोम –
लदत ीन हाणींय दयत ेटाां गायल्याांत. एम, बॉयर हाांचे ‘जर्ला आनी जझला’ हें दयत ेट एकचाराचेर उजवाड घालता.
“झीला- चो तेंप बोमोय हावं रावचोंना
उतरार तज्ु या आ येवचोंना
जशला- ना ना ना ना वचंक
ू जदवचींना
जशला- बोमोयचीं चे वां तक
ु ा सो ची ना
लगीन िाल्या जशवाय धा चीं ना
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जझला- ना ना ना ना अशें घो चेंना ”
Ch
जझला – एका उतरांचो मनु ीस हांव जझला सांगची गोरोि ना सोतरा.
जशला – फटयशी बाप्पा म्हुणटलो गोमटी धरून हाची कातरा
जझला – गोमटी कातरूंक जदवचो ना जझला, म्हुयने राव फोकोत इकरा
दोगाय - दोगांयनी सांगातान करची जशरगांवची िात्रा
हीं दोगाांय मोग करणाराां एकामेकाक जवस्वार्ी रावनू जर्रगाांवची जात्रा, कर्ेतरे न एकचाराचे भावनेन
मनोवक
ां सोदतात ते साांगलाां. अत्रां जत ी र्ैलींतली उतराां ह्या दयत ेटाांत मेळटात. जेरोम – लदत ीर् हाांणी एका कतटतांबीक
दयत ेटाांत सनत ेच्या गणत ाची तोखणाय के ल्ली तीं तातांतू गायतात.
कोंकणी भार्ेंत वेगवेगळ्यो मोडी आसात. बारदेर्ी, साश्टी मोडी भायर अत्रां ूजी मोजडतयू कोंकणी
काताराां आयकांू क मेळटान. दयत ेट प्रकारानी अत्रां जू ी मोडींतली, कायां फामाद दयत ेटाां म्हणल्यार ‘पाताळातां ली
पोरी’, राजन - प्रेमा आनी हेर जावन आसात. राजन – प्रेमा हें दयत ेट मोगचेर आदारून आसा.
वगत जकत्याक रािन िालो
गो प्रेमा दादान धंद्ाक म्हाका लायलो.
राजन प्रेमा हे दयत ेट जगल्बेटीना आनी जलबान हाणीं सी आल्वारीस हाांच्या ‘आमचो गन्त याांव’ ह्या
जतयात्राांत गाजयल्लें. गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जडसेंट आनी कॉमेडी दयत ेटाां आनी दवत ो गायताले.
4.4.3 तत्रवो
1963 वसाश कॉन्सेंप्र्न – नेल्सन – अाँथनी हाांणी ‘जत्रवो जकांग्स’ हो जत्रवो पांगड घडयलो. ह्या पांगडान
जजवीतभर जकतलींर्ीच काांतारा गावनू राजकारण्याक
ां आनी सरकाराक जागयले. समाजाक जर्टकावणी जदली.
जत्रवो रुपान जतयात्र मळार एक नवो प्रवाह सरू
त के लो.
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गोंय सटत के पयली जतयाजत्रस्ताांक फावो जततलें मेकळेपण नाजर्ल्ल्यान आनी जतयात्र ‘सेंन्सर’ करचो
पडटालो देखनू जतयात्राक मयाशदा उरताली. गोंय सटत के उपराांत ‘सन्सरर्ीप’ गेल्ल्यान जतयाजत्रस्ताांक मेकळें पण
मेळ्ळे . ह्या मेकळे पणाचो गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार जतयाजत्रस्ताांनी परत े परू फायदो काडलो.
समाजाक आनी भोव करून राजकरण्याांक वेळा – काळार जागयले. राजकरणाचेर आदारून कोंसेप्र्न – नेल्सन
– अाँथनी हाणें जत्रवो गावक
त के ल्ल्यान जतयात्रातां राजकी जत्रवो गावपाक लागले आनी आयजमेरेन ही प्रथा
ां सरू
चालचू आसा. ‘बेला म्होज्या मोगाचें’ हो स्वतत्रां गोयातां लो पयलो राजकी जत्रवो जावन आसा. ह्या जत्रवो पगां डान
भारत आजणबाणीच्या काळार एक जत्रवो गाजयल्लो. ते म्हणटाले.
“एस आर पी., िी. आर पी. िी. ी”, खबू आमच्या देसा
गोंयची शांती सांबाळूकं तमु च्या हातांत आसा
ते उपाय घेवन सश
ु गे ाद बोसा
पोरिेक घालनू जभरांतीच्या फासा
सांगात कोसलो फायदो लावन
ी. आय. आर आनी मीसा”
वेळाकाळार सरकाराक जागोवपाचें कायश हो जत्रवो पांगड करीत आजयल्लो. ओजपजनय पोलावेळार
पांगडान लोकाांक जागोवपाचें काम आपल्या जत्रवोंतल्यान के ल्लें. ह्या ताांच्या योगदानाखातीर त्या वेळार
कााँग्रेसीन ताांकाां मानपत्र जदवन भोवमान के ल्लो अर्ी खबर नेल्सनाचो पतू ज्यजत नयर नेल्सन हाणें ताचेवाांगडा
के ल्ले चचेवळ
े ार जदली. ताांच्या एकांदरीत वावराखातीर ताका ‘जत्रवो जकांग्स’ ही पदवी जदल्या. जत्रवो गावपी हो
पांगड जभराांतीजवणे आपले जवचार माांडटाले अर्ें करताना ताांकाां पजत लसेचो मार पसनू घेवचो पडला अर्ें
ज्यजत नयार नेल्सन हाणें उलयतना साांगले.
जवल्सन मायकल आनी झेजवयर (जवजल्मक्स) ह्या जत्रवोन वेगवेगळ्या जवर्याांचेर जत्रवो गायल्यात.
कोंकणी भाजर्काांचेर आदारीत एका जत्रयोंत ताणीं मायभार्ेजवर्ीं हुसको माांडलाां.
‘जकतलेच आमचे बोरोयणार तोशेच आमचे कोवी
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माय भाशेपासोत वावरु ता
तेच पासोत आयि गोंयां इस्कोलानं ी
कोंकणी जशकोवक
ं सुरू कोरता.’
कोंकणी भार्ेक साजहत्याची भास म्हण 1975 वसाश साजहत्य अकादेमीन मान्यताय जदली. ताचे पयलीं
कोंकणी भास र्ाळाांनी जर्कोवक
ां कोंकणी साजहत्यीक, प्रयत्न करताले. त्या काळावेली जस्थती सचत ोवपी हो
जत्रवो कोंकणी साजहत्यीक कोंकणी भास साांबाळांूक वावरत ताले हें स्पश्ट करता.
रोम- रे म – रोड , जमल – मेल – नेल, सक
त ू र- आनीसेत – एण्डऱ्य,त आवे- टोनी – ज्यजत नयर जचको ह्या
आनी हेर जत्रवो पांगडाांनी गोंय सटत के उपराांत जत्रवो गायल्यात. सक
त ू र –आनीसेत – एण्डऱ्यत हाांणी ‘माांय’ चेर
आदारून एक जत्रवो गाजयल्लो. तातांतू ताांणी माांयची हहडवीक समाजामख
त ार माांजडल्ली. जतचें समाजाांतले म्हत्व
स्पश्ट के ल्लें.
जत्रवो गावपातां ‘जत्रवो जकांग्स’ ह्या पगां डाचो क्रमाांक वयर उरता . ताणां ी गोंय सटत के उपराांत चड करून
राजकी जत्रवो भयां जभरातां धररनासतना गायले. ताणां ी खरें पणी राजकारण्याक
ां आनी समाजाक जागयले. अाँथनी
– नेल्सन आनी कोंसेप्र्न हाचां े दोन जत्रवो आयकल्यार जतयात्राचे पयर्े फारीक जाताले अर्ें म्हणपी प्रेक्षक
आयजयू आसात. गोंय सटत के उपराांत ओजपजनयन पोलावेळार ताांणी गाजयल्ल्या एका जत्रवोंत ते म्हणटाले.
-

श्री दयानदं बादं ो कार पोयलो मनु ीस गोंयचो
तो गोंयकार वो िातीन आनीक खयंु चो?
आरे तो बांदो ा म्हुणटात थंयु चो
तोसो िाल्यार तो नीि गोंयकार िावचो
वोयरे बाबा तो आमच्या गांवचो
तो वो ील आमचो तोसोच गोंयकार िातीन
गोंयचो सांबाळ कोरूंक आसा ताच्याच हातीन
पणू सोदद्् ाक तो म्हुणटा गोवा महाराट्राचाची पोतीन
हें घो ोना िावक
ं देवान घातल्या परु ो ताचे मोतीन
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रोम – रे म – रोड ह्या जत्रवो पांगडाांत रोम टोनी, रे मी कतलासो आनी जनत ीयर रोड हाांचो आसपाव
आजर्ल्ले. ह्या पाांगडान ‘सेन्सर’, ‘तीन काल्साांवाां’ ह्या सारखे जत्रवो गायल्यात. ‘तीन कालसावाां’ ह्या जत्रवोंत
जहमट्या भाटकाराचेंजचत्रण आयलाां.
कीड बॉक्सर – यांग जमनेझीस आनी जमगां ल
े रोड हाणीं कीड – यांग – रोड हो जत्रवो घडोवन काांतारा
गाजयल्ली आनी ताततांू ल्यान समाजाचें जचत्रण के ला.ां
जत्रवोनीं फकत राजकी जचत्रण आसता अर्ें ना.ां कायां जत्रवो समाजीक, कायां धमीक, कायां कतटतांबीक
आनी कायां हेर जवर्याचेर आदारीत आसतात. गोंयातां वेगवेगळ्या धमाांचे लोक रावतात पणू ते कर्े एकचारान
रावतात ते सचत ोवपी ह्या जत्रवोतल्या एक वेसश आनी एक कोरस पळयतात.
जहदं ू –

हांव जहदं ू देवाक मेळोंक देवळान वेतां
भगवत जगता हें धोमीक पस्ु तोक वाचतां

जक्रस्तावं - हावं जक्रस्तावं िेिच्ू या पावलानं ी चोलतां
आयतार सोताक इगोिेक वेतां
मसु लमान- हांव मसु ोलमान अल्लाक नोमोस्कार कोरतां
म्हाका गोरोि तें ताचे लागीं मागतां
तेगयू –

तेगयू आमी आमीग सागं ातान भोंवतात
वायट बोऱयाक एका मेकाक पावतात
कोरस

तेगयू िाण आमी एकाच रुकाचे फाटं े
िायते िाण वावरु तात कोरूंक आमचे वांटे
ते मनु ीस आमच्या जिवीतातं व्हो जवखाचे काटं े
मांस खावन उ ोयतात तोसले रोंटे
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सक
त ू र दे साांताक्रूज, आनीसेंत आनी एण्डऱ्यत हाांणी गाजयल्ल्या ह्या जत्रवोत धमश वेगळे जाले तरीय
गोंयकार एकाच रूखाचे फाांटे अर्ें म्हणनू एकचाराची भावनाां गोंयच्या समाजाांत ररगोवपाचो यत्न ह्या
काांतोररस्ताांनी के लाां.
4.4.4 चवको आनी हेर
कोंकणी जतयात्रातां चवके , पाच
ां के , धाके पासनू गाजयल्ले मेळटात. मेंडीस िदसश हाांणी नवऱ्याच
ां ेर
आदारीत चवको गाजयल्लो. ह्या चवक्यातां चली बापायक सागां ता.
चे ू ं – पाय हो म्होिो नोवरो ऑफीसातं कामाक आसोता
तो ान्स खयंु एकदोम बोरो नाचोता
पाय - आगो पोयगो लोक सोगळो पोळोवन ताका हांसोता
खयंु चो रे हो नोवरो जमकी मावि पोळोवंक जदसोता.
हालींच्या काळार 2012 वसाश मारीयान फे नाांडीस हाांच्या ‘एक घोर-चार वाांटे’ ह्या जतयात्राांत आल्बटश,
लेजली, डॉमनीक आनी सबी हाणें ‘आल्माांचेर’ आदारीत चवको गावनू समाजाची कतशबत ाां माांजडल्ली. ह्या
चवक्याांत मेल्ले मनीस फोंडाांतल्यान उठून येवन समाजाचीं वायट कतशबत ाां काांताराांतल्यान माांडटाले. भाांगराचे
आर्ेन जकतें घडटा तें साांगताना ते म्हणटात.

पयलो - वा ् यार आमच्या एक व्ह लो भाटकार मेलो
दसु को - बायलेन ताचे मो ् यार ताच्या भांगाराचो कोदाांव दोवोल्लो
जतसरो - ताच्या कोदाांवाचेर गांवच्या लोकांचो दोळो आसलो
चवथो - मोद्ान रातीक ताचो म्हण सोमिोन म्होिो फों उजस्तलो
ह्या चवक्याचें सादरीकरणयू अप्रपू नदरे न जाल्ल्यान समाजाक हाांसयत हाांसयत जचमटे काडपाचें कायश
ताणें के ल्लें. जतयात्र सतीतां आनी वेवसायीक माचयेर भोव थोडे चवके आयकांू क मेळटात.चवक्या भायर
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जतयात्राांनी पाांचके , सके , धाके पळोवक
ां मेळटात. जप्रन्स जेकब, आल्फी द जदवार ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांनी
असले प्रयोग के ल्याांत.
कोंकणी कातोररस्ताांनी सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो, चवको आनी हेर काांताराच्या प्रकाराांतल्यान गोंयच्या
समाजाचें जचत्रण के लाां. गोंयची समाजीक , धमीक, राजकी, कतटतांबीक जीण तातांतू माांडल्या. ताांचो देर्भक्ती
जवर्ींचो मोग, गोंयचे भयांत े जवर्ींचो तळमळ, भार्ेचो हुस्को ताच्ां या कातां ारातां ल्यान उक्तो जाला. कातां ारातां ल्यान
समाजदर्शन घडयताना ताचां ी आदशर्वादी जचतां ना आनी जदश्टाहयात्मक नदर प्रजतजबबां ीत जाल्या.
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प्रकरण - 5

प्रातितनधीक तियात्रांचो समाजतचत्रणाचे नदरेन तचतकत्सक अभ्यास
‘जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ ह्या प्रस्ततू सोदवावरा खातीर गोंय सटत के उपराांतच्या
काळावेले प्राजतनीधीक जतयात्र वेंचल्यात. एम बॉयर हाांचो ‘एकूच रस्तो’, जॉन क्लारो हाांचो ‘पतत गत जे
कोलवोंत’, सी आल्वारीस हाचां ो ‘के दना उदेतलो तो दीस’, प्रेम कतमार हाच
ां ो ‘जवान’, रे मी कतलासो हाच
ां ो
‘आताचां ो तेप’, तोमाजीन कादोज हाच
अाँड. मायक मेहता हाच
ां े ‘म्होंवाळ वीख’ आनी ‘गोवा..गोईग..गॉन..’,
ां ो
ां
‘पावल म्हजें चक
त लें’, जप्रन्स जेकब हाच
ां ो ‘रोडो नाका’, रोजफन्स हाच
ां ो ‘थापोट’, आर बी एस कोमरपांत हाच
ां ो
‘हें ओर्ेंच चोलतोलें’, जमनीन माररयो आरावजो हाांचो ‘भाड्याचो कतसवो’, आग्नेल (बोरी) हाांचो ‘पोलतडचो
सायब’, र्रोन माझारे लो हाांचो ‘इल्लीर्ी चक
े पणान ह्या प्रकरणाांत अभ्यास
ू ’ ह्या प्राजतनीधीक जतयात्राांचो मख
त ल
के ला.

क्रम

तियात्राचें नांव

बरोवपी

वसा

1

एकूच रोस्तो

एम बॉयर

1979

2

पतत शगत जे कोलवोंत

जॉन क्लारो

1979

3

आताचां ो तेंप

रे मी कतलासो

1980

4

के दना उदेतेलो तो दीस

सी आल्वारीस

1967

5

जवान

प्रेम कतमार

1973

6

रोडो नाका

जप्रन्स जेकब

2005

7

पावल म्हजें चक
त लें

अड. मायक मेहता

1980
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8

हे अर्ें घडटलें

आर . बी. एस. कोमरपांत

2009

9

म्होंवाळ वीख

तोमाजीन कादोज

1989

10

गोवा..गोइगां ..गॉन

तोमाजीन कादोज

1988/2000

11

थापोट

रोजफन्स

1980

12

भाड्याचो कतसवो

जमनीन मारीयो आरावजो

2004

13

इल्लीर्ी चक
ू

र्रोन माझारे लो

1995

14

पोलतोडचो सायब

आग्नेल (बोरी)

2014

प्राजतनीधीक जतयात्र वेंचतना काांय सतीतां ले जतयात्र आनी काांय वेवसायीक माचयेवल
े े जतयात्र
अभ्यासाक घेतल्यात. दादल्याांनी बरयल्ल्या जतयात्राांक प्रजतनीधीत्व जदताना बायल बरोवपी र्रोन माझारे लो
हाांकाय प्रजतजनधीत्व जदलाां. कोंकणी जतयात्र माचयेर जक्रस्ताांव समाजाांतल्या जतयाजत्रस्ता वाांगडा जहदां ू
समाजाांतल्या जतयात्रीस्ताांनी म्हत्वाचो हात भार लायला. आर बी एस कोमरपांत हाांच्या जतयात्राक प्राजतनीजधत्व
जदवन गोंयचो समाजीक एकचार माांडपाचो यत्न के ला. समाजीक, कतटतांबीक, राजकी, देर्भक्तीचेर आदारीत,
मानसर्ास्त्रीय ह्या आनी हेर जवर्याक प्रजतजनजधत्व जदवपी हे जतयात्र आसतले हाची दखल हें जतयात्र वेंचताना
घेतल्या. गोंय सटत के उपरातां बायलाक
ां वेगवेगळ्या प्रस्नाक
ां तोंड जदवचें पडलें. बायलाच
ां े प्रस्न माडां पी हें वेंचीक
जतयात्र आसतले हाचीय जाण दवरल्या. वेंचीक जतयात्रातां लीं पात्राां वेगवेगळ्या समाजाचें प्रजतजनधीत्व करतलीं
हाच
ां ोय जवचार हें जतयात्र वेंचतना के ला.
गोंय सटत के उपराांत गोंयाक वेगवेगळ्या प्रस्नाांक तोंड जदवचें पडलें. समाजीक, कतटतांबीक आनी राजकी
समस्या तयार जाल्यो. पतत तगेज गेले तरी ताांचो गोंयच्या समाजाचेर प्रभाव उरलो. गोंयाक घवत ळीं वखदाां,
भाटकार-मांडत कार वाद, स्थलाांतरण ह्या सारके प्रस्न सतावपाक लागले. गोंय सटत के उपराांत आनी भोव करून
1980 उपराांत गोंयाांत पयशटक वाडपाक लागले. ताका लागनू गोंयच्या समाजाचेर पररणाम जालो. गोंयकाराांनीं
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देर्भक्तीचें नदरे न वावर के लो. गोंयाक सटत का मेळोवक
ां काांय सटत के झजत ारी झजत ले पणू गोंयच्या राजकी आनी
समाजीक मळार गोंयचीं अवतीकाय पळोवन ताांकाां दख
ू जालें. गोंय सटत के उपराांतच्यो समाजीक, कतटतांबीक
आनी राजकी समस्या जतयात्र रुपान माचयेर आयल्यो. वेंजचल्ल्या प्राजतनीधीक जतयात्राांच्या आदारान समाज
जजणेचे नदरे न ताांचो जचजकत्सक अभ्यास ह्या प्रकरणाांत जाला.
5.1 कथानक
‘कथानक’ हो जतयात्राचो एक मख
े घटक. जतयात्राचेर जनयत्रां ण दवरपाचें काम कथानक करता.
त ल
जतयात्र प्रभावी करुांक प्रभावी कथानक गरजेचें. आर्य आनी जवर्यान खर आजर्ल्लें कथानक जतयात्राचो दजो
वाडयता. गोंय सटत के उपराांतच्या काळार कोंकणी जतयात्राांनी काांय कथानकाां प्रभावीपणान माचयेर येवपाक
लागलीं. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी जतयाजत्रस्त, समाजाांतले जवर्य प्रखरपणान माांडपाक लागले. तातांतू समाजीक,
कतटतांबीक आनी राजकी समस्याांचें जचत्रण जाल्लें जदश्टी पडटा. हें जचत्रण सकयल जदल्ल्या मद्त ावयल्यान स्पश्ट
जाता. समाजाांत जर्ें घडटा तर्ा तर्ेंच जतयात्राांत माचयेर दाखयतात अर्ें ना. साजहत्याचो एक मख
े हेतू
त ल
म्हणल्यार समाज प्रबोधन करप आनी खर्
त ालकाय जदवप. जतयात्रयू समाज प्रबोधन करताना खर्
त ालकाय जदता
देखनत चू जायते फावटी जतयात्राचो र्ेवट सख
त ात्मक ररतीन सोंपता. गोंय सटत के उपराांतच्या प्राजतजनधीक जतयात्राांनी
आजयल्लें समाजीक, राजकीय आनी कतटतांबीक जचत्रण त्या त्या काळावेले समाजदर्शन घडयता आनी कथानक
माांडपाक मदत करता.
5.1.1 समाजीक समस्या
गोंय सटत के उपरातां भाटकार-मडांत कार सबां दां ीत समस्या उब्यो जाल्यो. घवांत ळी वखदाच
ां ो प्रस्न समाजाक
सतावक
ां लागलो. पोलीयो दयत ेंस समाजाक सतावक
ां लागलें. स्थलातां रणाचो गोंयच्या समाजाचेर पररणाम
जालो. वेग-वेगळ्यो समाजीक समस्या जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांनी माांडल्यात.
गोंय सटत के पयलींसावन जतयात्र माचयेर घोळटल्या ‘भाटकार-मडांत कार’ ह्या जवर्यान वेगळें रूप धारण
के लें. आलेर्ीन दे काांदोळी हाणें ‘आमच्या र्ेताची पावणीं’ हो भाटकार-मांडत कार सांबांद सचत ोवपी जतयात्र
दाखोवन समाजाांत क्राांती के ली. गोंय सरकारान मडांत कार कायदो 1963 वसाश पास के लो. हो कायदो पास जावचें
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पयलीं 1962 वसाश ‘आमच्या र्ेताची पावणीं’ हो जतयात्र माचयेर दाखोवन आलेर्ीन दे काांदोळी हाणें मडांत कार
कायद्ा जवर्ीं समाज जागृताय के ली. ताांकाां त्या कायद्ा जवर्ीं म्हायती जदली. ताांच्या हक्काजवर्ीं जागयले
आनी मडांत कार कायदो पास करूांक सामान्य मनर्ाांक प्रवृत्त के ले. ताचोच पररणाम कसो ‘मडांत कार’ कायदो पास
जालो आनी अर्े तरे न त्या जतयात्रान समाजाांत क्राांती के ली. जतयाजत्रस्ताची दरू दृश्टी ह्या जतयात्राांत जदश्टी
पडल्याबगर रावना.
र्ाटकार-मुंडकार संबंद
‘एकूच रोस्तो’ हो जतयात्र एम बॉयर हाणें 1979 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. भाटकार-मडांत कार
हाांचे सांबांद सचत ोवपी ह्या जतयात्रान समाजाांत जागृताय हाडली. समाजाक एक वेगळी नदर ह्या जतयात्रान जदली.
‘एकूच रोस्तो’ हो जतयात्र माचयेर येवचे पयली वेवसायीक जतयात्राांनी जहदां ू समाजाांतले भोव थोडे कलाकार
माचयेर जदश्टी पडटाले. पणू ह्या जतयात्रान एकाच वेळार एका प्रयोगाांत सातपासनू जहदां ू कलाकार माचयेर
पळोवक
ां मेळटात. र्ाजलनी म्हादोळकार , उल्हास बयत ाांव, प्रेमानांद साांगोडकार, प्रेमानांद लोटलीकार, अनील
कतमार, अड. उदय भेंिे ह्या आनी हेर कलाकाराांनी ह्या जतयात्राांत भजत मका करून जहदां ू कलाकाराांक जतयात्र माचयेर
एक नवें वळण घालनू जदलें. नवो पाांवडो रचलो. नवी नदर जदली. हो जतयात्र माचयेर येवचे पयलीं कला
अकादेमीचे जतयात्र सतीतां जहदां ू कलाकार माचयेर प्रवेर् करताना पळोवक
ां मेळटाले पणू ‘एकूच रोस्तो’ ह्या
वेवसायीक जतयात्रारुपान जायते जहदां ू कलाकार माचयेर आयले आनी समाजाची नदरूच बदल्ली. ह्या जतयात्रा
उपराांत जायते जहदां ू कलाकार माचयेर येत रावले. आयजयू जायते जहदां ू कलाकार जतयात्र माचयेची सेवा करतात.
अनील पेडणेकार, उल्हास तारी, रुपेर् झोगळे ह्या सारक्या तरणाट्या कलाकारानां ीं जतयात्र माचयेर आपलें
खार्ेलें स्थान जनमाशण के ला.ां जतयात्र कलाकाराकडेन पळोवपाचें वेगळें रूप ताणें जनमाशण के ला.ां
गोंयच्या जहदां ू आनी जक्रस्तावां समाजाचेर आटापनू आजर्ल्ल्या ह्या जतयात्रातां समाजीक एकचाराचें
जचत्रण आयला.ां गोंयच्या समाजातां लीं आनी गोंयच्या समाजाकडेन सबां दां ीत जहदां ू आनी जक्रस्ताांव पात्राां घेवन,
जहदां ू आनी जक्रस्ताांव कलाकाराांक घेवन गोंयच्या समाजाचो रुपकार जचत्रावपी जतयात्र म्हणल्यार ‘एकूच रोस्तो’.
ह्या जतयात्रान समाजाांत क्राांती के ल्या. ह्या जतयात्राांत समाजीक एकचार दाखयला. ह्या जतयात्रा पयलीं चडर्े
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भाटकार जतयात्र पळोवक
ां येनाजर्ल्ले. हाचेपयलींच्या जतयात्राांनी जायते फावट भाटकाराांची उणेपणाां, ताांची
कतजश्चद्रीपणाां पळोवक
ां मेळटालीं देखनू भाटकार जतयात्र पळोवपाचे टाळटाले. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत
भाटकाराांच्या उणेपणाां वाांगडा ताांची बरे पणाय माचयेर हाजडल्लीं. ताांचे उमाळे , भावनाां ह्या जतयात्रान सकारात्मक
नदरे न उक्तायल्ल्यो. देखनू भाटकारूय हो जतयात्र पळोवक
ां येताले. जतयात्र ह्या नाट्यप्रकाराबाबतींत ताांचे जें मत
आजर्ल्लें तें ह्या जतयात्रान बदल्लें. ताच
ां ी मनाां बदल्लीं. जतयात्राकडेन पळोवपाची नदर बदल्ली. अर्े तरे न ह्या
जतयात्रान समाजातां क्राांती के ली. ‘एकूच रोस्तो’ जतयात्रातां पयलेच फावट माचयेर आजयल्ले प्रेमानदां सागां ोडकार
जर्क्षक आसनत यू , जतयाजत्रस्त कर्े माचयेर आपले योगदान जदवक
ां पावले. हालींच्या काळारपसनू ते माचयेर
भजत मका करतना पळोवक
ां मेळटात. तर्ेंच ह्या जतयात्रातां भजत मका के ल्ल्या उल्हास बयत ावां हाणीं उपरातां स्वता
जतयात्र बरोवन माचयेर सादर के ले. गोंय आनी गोंयकारपणाजवर्ीं जागोवपी जतयात्र आनी काांताराां ताांणी
रचल्याांत.
जक्रस्ताांव समाजाांतल्या लोकाांवाांगडा जहदां ू समाजाांतलोय जायतो लोक ‘एकूच रोस्तो’ हो जतयात्र
पळोवक
ां भायर सररल्लो नदरें त भरतालो. जहदां ू आनी जक्रस्ताांव समाजाांतल्या एकचाराचें जचत्रण प्रत्यक्षाांत
समाजाांत आनी माचयेर जाल्ल्यान ह्या जतयात्रान खऱ्या अथाशन समाजीक क्राांती घडोवन हाडली. जतयात्र हो
जक्रस्ताांव समाजापतत ोच मयाशदीत ना पणू जहदां ू समाजानयू ताका खार्ेलें योगदान जदलाां हाचीच ही गवाय जावन
आसा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राचें कथानक मख
त ेलपणान दोन घराब्याांचेर आटापलाां. रोहीदास भाटकार
आनी फ्ान्सीस मडांत कार हाचां े दोन घराबे म्हणल्यार गोंयच्या समाजाचे प्राजतजनधीक घराबे. एक जक्रस्तावां घराबो
जाल्यार दसत रो जहदां ू घराबो, एकटो भाटकार जाल्यार दसत रो मडांत कार, एकटो वयले जातींतलो जाल्यार दसत रो
सकयले जातींतलो. ताततांू भर म्हणल्यार भाटकाराच्या घरातां लग्न जावन आजयल्ली परदेर्ी सनू - मक्लीन.
ताचो चाकर लाडू, जाग्याचो वेहहार करपी आल्मेदा आनी मडांत कार झेवीयर जहवां यू पात्राां ह्या जतयात्रातां
आयल्याांत. गोंयाांत अस्तांती सांस्कृ तायेचो प्रभाव आसा. मक्लीनाच्या रुपान हे सांस्कृ तायेचें दर्शन ह्या जतयात्राांत
घडटा. मक्लीनाचें उलोवप इग्ां लीर् भार्ेंत जाता. पयलेच फावट जेन्ना तें झेवीयराक मेळटा तेन्ना तें झेवीयराक
हात जदवक
ां फतडें सरता पणू झेवीयर ताका भारतीय सांस्कृ तायेची याद करून जदताना म्हणटा Meklin, no
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shaking hands. In India you must say only ‘namaste’. गोंयाांत मात हो जतयात्र माचयेर आयलो
त्या काळार आनी आयजयू बी ‘हात जदवपाची प्रथा’ अजस्तत्वाांत आसा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो फ्ान्सीस र्ेतकाम करपी. तो मडांत कार. रोहीदास ताचो भाटकार. तो
आपल्या भाटकाराक मान दीत आयला. भाटकाराच्या घराांत सदाांच फाटल्या दाराांतल्यान जभतर सरपी फ्ान्सीस
आपल्या भाटकाराचे उपकार काळजा-मनातां दवरून ल्हानजवकायेन जजयेवपी मनीस. ताचे खातीर तो आपल्या
भरत ग्याचां ो पासनू त्याग करपाक तयार. आपल्या भरत ग्याक
ां ताणें बरीं जर्कयलीं. इजां नेर, दोतोर के लीं. एके चलयेक
लग्न करून जदलें. फ्ान्सीसाची धाकटी चली, लवीना भाटकाराच्या चल्याक मानवली. तीं दोगायां एकामेकाच्या
मोगातां पडलीं. तेन्ना सावन सांघर्ाशची एक वेगळी वाट सतरू जाली. दसत रे वटेन रुपेर् हो भाटकारालो पतू मक्लीन
हे परदेर्ी चलये कडेन लग्न जावन घरा आयलो. तेन्ना समाजीक, सांस्कृ तीक बांधनाांनी जजयेवपी भाटकार
रोहीदास आनी भाटकान्न र्ालीच्या जचांतनाांक वेर गेली. आपलें घर भश्टलें अर्ें ताांकाां जदसपाक लागलें.
सांस्कृ तायेच्या चालीं-ररतींचेर जर्क्षणान जैत हहेलें.
रोजहदास भाटकार एक बरो मनीस आजर्ल्लो. फ्ान्सीस मडांत काराचो चलो जवल्सन जेन्ना आपलें फतडलें
जर्क्षण करूांक सोदता तेन्ना आपलें परत ाय सहकायश आनी आदार तो ताका जदता. जेन्ना भाटकार मदतीचो हात
जदवपी उतराां जवल्सनाक म्हणटा तेन्ना जवल्सन ताच्या उतराांक सलाम मारता. "Him tumchim utram
fulanche har zaun Goenchea soglea bhattkaranchea gomtteant poddom ani tanche dolle
bond asat te ugte zaum."1 अर्ें म्हणनू तो गोंयच्या भाटकाराांनी मडांत काराांक मदत करची म्हण जर्टकायता.
भाटकार जवल्सनाक फोंडेंचो दोंगर जदवन ताच्या जर्क्षणाचें उपयोजन ताचेवरवीं करपाक ताका सदां जदता.
एके वटेन रोजहदास भाटकार आपल्या मडांत काराक मदत जदता पणू आपले घरकान्नीच्या आनी
समाजाच्या चेंपणाक लागनू आपल्या चल्याक मडांत काराचे चलये कडेन लग्न करपाक फाटीं सरता. हो सांघर्श
चलतना लवीना जपर्ें जाता. भाटकान्न र्ाली जेन्ना दयत ेंस जावन रक्ताचे गरजेक सापडटा तेन्ना तेंच लवीना
आपलें रगत ताका जदता. र्ालीक ताचे वरवीं नवें जजवीत मेळटा. नवो रस्तो मेळटा. जक्रस्ताांव चलयेच्या रक्तान
आपणू भश्टलीं म्हण र्ाली बोवाळ करता, पणू जेन्ना जतच्या जगन्यानाचेर उजवाड पडटा तेन्ना आपल्या
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चल्याक लवीना कडेन लग्न करूांक तयार जाता. दसत रे वटेन भाटकाराची धवू जानवी फ्ान्सीसालो चलो
जवल्सनाकडेन काजार जावपाक राजी जाता. आतां रधमीक, आतां रजातीय, आतां रदेर्ी अर्ीं तीन लग्नाां ह्या
जतयात्राांत जळ
त ून येतात. ज्योती-लवीन, जवल्सन-जानकी आनी रुपेर्-मक्लीन अर्े तीन घराबे ह्या जतयात्राांत
लग्न-काजाराांत एकठावन जतयात्राचो र्ेवट सख
त ात्मक जाता. जात-कात, जहदां -ू जक्रस्ताांव, जगरे स्त-गरीब, देर्ीपरदेर्ी हे वेग-वेगळे भेद पयस करुन मनीसपण ताच
ां ेर जैत हहरता. समाजीक एकचार ताच
ां ेर जैत हहरता.
मनीसपणाचो ‘एकूच रोस्तो’ मनर्ान आपणावचो असो खर सदां र्
े जदवन हो जतयात्र सोंपता. ह्या जतयात्रातां
र्ेवटाक जर्ें माचयेर दाखयला तर्ें प्रत्यक्षातां समाजातां घजडल्लें जाल्यार खबू बरें जावपाचे पणू प्रत्याक्षातां
तर्ें घडना. जतयात्र हो एक साजहत्य प्रकार जाल्ल्यान चडकरून सख
े जदवपाचे नदरे न तो फतडें वता
त ात्मक सदां र्
पणू काांय वेळा होच जतयात्र समजाचे मन बदलपाक आदार जावां येता.
‘के न्ना उदेतलो तो दीस’ हो सी आल्वारीस हाांचो हो जतयात्र 1967 वसाश माचयेर आयलो. हो जतयात्र
दोन घराब्या भोंवतणी भोंवता. हो एक कतटतांबीक जतयात्र. ह्या जतयात्रातां भाटकार आनी मडांत कार हाच
ां े दोन घराबे
दाखयल्यात. अनीता हें जल्मजात कतड्डें तर्ेंच तें मडांत कार आवेलीनाची धवू . ताच्या कतड्डेपणाचो फायदो
घेवन दोग तवनास रस्त्यार ताची मयाशदा जवबाडटना भाटकाराचो चलो स्टन्ली पावता. तो ते चलयेक
तवनासाांच्या हाताांतल्यान सोडयता. रकजयल्ल्या पेरोला बदला डबो भर पेरोल जदवन ताका घरा पावयता.
तेन्नाच स्टन्लीक अनीताचो मोग जाता. तो ताचे कडेन लग्न जावक
ां जचांतता. आपली खोर्ी तो बापायक साांगता
तेन्ना बापयू ताचे खोर्ये आड वचना. आपलो पतू जर्कला देखनू ताणे कोणा कडेन लग्न जावक
ां जाय तें तो
थारायतलो अर्ें तो म्हणटा. पांदरा वसाां मबांत य रावनू जर्कून आजयल्ल्यान ताका बरें वायट खबर आसा अर्ेंय
तो फतडें म्हणटा. आपल्या पतत ाचेर परत ाय जवश्वास दवरून ताका कतड्ड्या आनी चामार जातींतल्या अनीता कडेन
लग्न करूांक तो तयार जाता. हो जतयात्र माचयेर आयलो त्या काळार भाटकार-मडांत कार वाद गोंयाांत चलतालो,
जातीभेदयू गोंयाांत जदसतालो. अर्ा वेळार हो जतयात्र म्हणल्यार समाजाची नदर बदलपाचो एक प्रयत्न जावन
आसा.
अनीता स्टेनली कडेन लग्न जावन बरे भर्ेन आपलो सांवसार करता. ‘रॉय’ आनी ‘ररना’ ह्या आपल्या
भरत ग्याांक ररती देखीन वाडयता. घराांतल्या कतजनेर कायतानाक भरत गीं ‘र्ापाय’ ह्या उतरान पाचारतात. ही गजाल
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ताांचे गणू सचत यता. दसत रे वटेन स्टेनली भाटकाराचो पतू आसतना आपल्या जर्क्षणाच्या बळार गोंयच्या
समाजाांत एक देखीवतां मनीस जाता. भाटकार जावनयू मडांत कार आनी कतड्ड्या अनीता कडेन लग्न जावन,
समाजाांतली जाती-कातींची आनी मडांत कार-भाटकाराचीं बांदनाां तो तोडून उडयता. आपली घरकान्न चक
त ता
तेन्ना जतका सदत रायता आनी र्ेवटाक आपलो एक दोळो अनीताक जदवन ताका परतनू नदर जदवक
ां वावरत ता.
कतड्डें अनीता सवां सारातां लो उजवाड आनी काळोख पयलेच फावट जतयात्राच्या र्ेवटाक पळेता तेन्ना सगळीं
खोर्ी जातात. आपलो एक दोळो अनीताक जदवन स्टेनलीन के ल्लो त्याग तर्ेंच ताचे गणू ताक
ां ाां उांचेल्या
पावां ड्यार दवरतात.
‘के न्ना उदेतलो तो दीस’ हो माथाळो जतयात्राक फाव सारको आसा. पयले सवत ातेर अनीताक
दोळ्याांची नदर मेळोवन जदवपी दीस के न्ना उदेतलो हे नदरे न हो जतयात्र माांडून हाडला. जाल्यार दसत रे सवत ातेर
गोंयच्या समाजाांतल्या जाती-काती, जगरे स्त-गरीब, भाटकार-मडांत कार ह्या भेदभावाांचीं बांधनाां तोडून उडोवपी तो
दीस के न्ना उदेतलो हे नदरे न हो जतयात्र माडां ू न हाडला. जतसरे सवत ातेर अनीताच्या लग्नाचो दीस के न्ना उदेतलो
आनी ताचो सवां सार के न्ना फतलतलो ह्या जदसाची वाट पळयत आबेलीन आसा अर्ें दाखयला.ां समत ार स फावटीं
जतयात्राचो माथाळो वेगवेगळ्या सदां भाांत जतयात्रातां आयला. जतयात्राचो एकांदरीत जवचार के ल्यार जतयात्राक
जदल्लो माथाळो मदत येर थीक कसो सोबता.
‘के न्ना उदेतलो तो दीस’ हो जतयात्र कतड्ड्या अनीता भोंवतणी भोंवता. लग्न जावचे पयलीं भाटकार
अनीताचे आवयक ताच्या कतड्डेपणा जवर्ीं जवचारता. ताका वैजाक दाखयल्लें काय जवचारता. भाटकाराचो
पतू स्टेनली लग्न जावन ताका भरत गीं जातात. तीं जर्कून हहड जावन लग्नाचीं जातात. इतलीं वसाां जावनयू तो
आपली घरकान्न अनीताच्या दोळ्याां खातीर कायां च प्रयत्न जकत्याक कररना? हो प्रस्न प्रेक्षकाक
ां सतायता. तो
आपले घरकान्नीचें ओपरे र्न खबू वसाां उपरातां जकत्याक करता? लग्न जाले उपरातां एक भाटकार जगरे स्त
मनर्ान आपले घरकान्नीक दोळ्याच
ां ी नदर जदवक
ां जकत्याक प्रयत्न के ले नात? हे जायते प्रस्न ह्या जतयात्राचे
बाबतींत उबे जातात.
गोंय सटत के पयली आनी उपराांतच्या काळार भाटकार मडांत कार वाद हो जवर्य समाजाक सतायत
आयलो ताचेर आदाररत गोंय सटत के उपरातां जतयात्रयू आयले. ह्या जतयात्राांनी गोंयातल्या भाटकार-मडांत काराच
ां ी
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मनाां बदल्लीं. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत भाटकार – मांडत काराांच्या बऱ्या वायट वृत्तींचें दर्शन आयलाां.
भाटकाराांची मडांत काराांकडेन पळोवपाची वृत्ती आनी मांडत काराांची भाटकाराांकडेन पळोवपाची वृत्ती ह्या जतयात्राांत
माांडटना बरोवप्यान सकारात्मक दृश्टीकोन आपणायला. होच दृश्टीकोन ताांकाां एकामेकाकडेन पळोवपाची
नदर बदलपाक आनी मनाां बदलपाक गरजेचो थारला. भाटकार जतयात्र पळोवांक वचनासले ते जतयात्र
पळोवपाक लागले. मडांत काराक मदत जदवन भाटकार मडांत काराक
ां वयर काडूांक सोदतात अर्ें जचत्रण माचयेर
के ल्ल्यान मडांत काराचां ी भाटकाराक
ां डेन पळोवपाची नदर बदल्ली. प्रत्यक्षातां समाजाांत अर्ें घडटलेंच अर्ें ना
तरीय पणू माचयेर सकारात्मक नदर माडां ू न समाजातां यांू असो बदल घडोवक
ां प्रेक्षकाच्ां या मनाच
ां ेर प्रभाव घालक
ांू
हो जतयात्र जैजतवतां थारला. भाटकार –मडांत कार वाद आयजयू चालू आसा. भाटकार मडांत काराांच्यो जायत्यो के र्ी
कोटाांनीं आसात तरी पणू जतयात्र बरोवपी हो साजहत्याचो हेतू नदरे मख
त ार दवरून समाजाांत बरें घडचें हे नदरे न
जतयात्राचो सख
त ात्मक र्ेवट करपाक फतडाकार घेता. समाज कसो आसा हें माचयेर दाखयतना समाज कसो
आसचो हाचेर भाश्य करपाची जबाबदारी ताचेर आसता. हाचे भान दवरून तो आपले जवचार जतयात्राांतल्यान
माांडटा. गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांनी समाजाांतले वास्तवीक जचत्रण आयलाांच अर्ें म्हणचे परस ताणे
कलात्मकतायेन काल्पनीक जचत्रण जतयात्र माचयेर माांडपाचो यत्न के ला अर्ें म्हणचें पडटलें. तातांतू ल्यान
समाज कसो आसांक
ू जाय हाची जाण जदवपाचो यत्न जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्राांतल्यान के ला. हेच नदरे न जवचार
करचो जाल्यार ‘के न्ना उदेतलो तो दीस’ आनी ‘एकूच रोस्तो’ ह्या सारक्या जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाक
एकचाराचो एक नवो रस्तो उक्तो करुन जदलो.
समाजीक र्लायकी
गोंय सटत के उपरातां च्या काळार गोंयच्या समाजातां बदल जायत गेले. गोंय हें भोवडेकाराचें कें द्र म्हण
सवां साराक गाजपाक लागलें. गोंयातां भोवडेकार वाडपाक लागलें. ताचो समाजाचेर पररणाम जावपाक लागलो.
घवत ळी वखदाचां ो प्रस्न समाजाक सतावपाक लागलो. सोरो आनी हेर हयसनाां समाजीक भलायकी जवबाडपाक
लागलीं. पोजलयो आनी हेर दयत ेसाां कडल्यान पयस रावपाक आनी समाजाक जर्टकावपाक माचयेर जतयात्र
येवपाक लागलें. समाजीक भलायकी ह्या जवर्या सांबदीत गोंय सटत कें उपराांत कोंकणी जतयात्र माचयेर येवपाक
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लागले.
‘म्होंवाळ वीख’ हो तोमाजीन कादोज हाच
ां ो जतयात्र. 1989 वसाश माचयेर आयलो. भोंवडेकाराक
ां
लागनू गोंयचेर, गोंयचे सांस्कृ तायेचेर आनी गोंयकाराांचे जजणेचेर कसले पररणाम जाल्यात, जातात आनी जावां
येतात हाचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत के ल्लें आसा.
चोगम (Commonwealth Heads Of Government Meet) हाच
ां ो मेळावो 1983 वसाश
गोंयातां ल्या फोटश आग्वाद बीच ररसोटश, जसक
ां े री कादां ोळी हे सवत ातेर जाल्लो. परत ाय सवां सारातां ल्यान 41
कॉमनवल्थ देसाचां े राष्ट्रपती वा पतां प्रधान ह्या मेळाहयाक हाजीर आजर्ल्ले. ह्या मेळाहयाक लागनू भारत देसाचें
माणकतलें गोंय, एक सघां प्रदेर् जावनयू सांवसारभर नामनेक पाजवल्लें. गोंय हें भोंवडेकाराांचें कें द्र जावपाक र्कता
असो जायत्या जाणाांनी ह्या वेळार अदमास उक्ताजयल्लो. ह्या मताक अनसत रून उपराांत गोंयाांत हॉटेलाां बाांदपाचो
वावर नेटान सरू
े ाांचेर हॉटेलाां वाडपाक लागलीं. भोंवडेकार दयाशवळ
े ाांचेर दयाशलागीं
त जाल्लो. ह्या काळार दयाशवळ
आजर्ल्ल्या घराांनी रावक
ांू लागले. लोक आपलीं घराां भाडयाक जदवन दडत वाां खातीर आपणू खोंपींनी रावक
ांू
लागले. ह्या सगळ्याघस्त पागोंदळाांत गोंय आनी गोंयकाराांचेर कसले पररणाम जाले हाचें जचत्रण ’म्होंवाळ वीख’
ह्या जतयात्राांत जाल्लें आसा. "Khorench turistank aplea ghoramni dovrun Goykaramni zaite
duddu zhoddle punn mhaka dista tea pormonnem, tea Europi sonsukrutayechea
probhabavak lagon ami orthik nodren kitem zhoddlem tache poros chodd ogddailem
xem."2 अर्ें तोमाजीन कादोज जतयात्राचे सरत वातीक बरयताना म्हणटा आनी मख
त ार जतयात्राांत जो प्रस्न माांडला
ताचे दर्शन घडटा.
‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्राांतलो मागदू फ्ान्सीसाचो घराबो दयाशवळ
े े र रावपी गोंय टतररस्टाांचें कें द्र
जाल्लें आसा.1980 उपराांतच्या काळार दयाशवळ
े े वयल्या हॉटेलाांक, घराांक आनी जमनीक वेगळें च मोल
येवपाक लागलें. लोक आपलीं घराां भाड्याक जदवक
ां लागले. गोंयाांत भोंवडेकाराांचें प्रमाण वाडलें. हॉटेलाां उणीं
पडपाक लागलीं, टतररस्ट घराांनी रावपाक लागले.मागदच्ू याय बाबतींत तर्ेंच घडलें. ताणें आपलें घर भाड्याक
जदवन तें खोंपटेंत रावपाक लागलें. दडत वाांचे आर्ेन ताणें भरत ग्याांकूय समजायलीं आनी आपणू खोंपटेंत रावनू
दीस सारपाक लागलीं. पयशटकाक
ां लागनू मागदक
ू दडत ू मेळपाक लागले.ताणें नवें घर बादां लें खरें पणू घराबो
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वगडायलो. कतसीन मेगशल्त याांव जाका ‘टतररज्म’ म्हण वळखताले हाणें ताका भाड्याक रूम जदवन दडत वाांची आस
दाखयली.‘एण्टी टतररज्म’ हाणें ताका प्रजतकार करपाचो यत्न के लो. अर्े फाटभयांत ेर जेरी हो मागदचू ो एकटोच,
चलो घवांत ळी वखदाांच्या चपक्याांत सापां डलो. घराांत भाड्यान रावपी पत्तत स्ू वामीन ताका पयर्ाांचीं आस दाखोवन,
घवांत ळी वखदाां जवकपाकडेन ओडलो जाल्यार जलांदा आपलें मानमयाशदचे ें न्हेसण सोडून जवदेर्ी पयशटकाां वाांगडा
मेकळेपणान जजयेवपाक लागलें. ताचां ी वागणक
ू बदल्ली. सरत वातीक टतररस्टाक
ां च्या जदवपाक वचपाक पसनू
न्हयकारपी भरत गीं घवांत ळी वखदाक
ां आनी लैंगीक अत्याच्याराांक बळी पडलीं. ताांचो कतवेटाक आजर्ल्लो बापयू
जेन्ना गोंया पावलो तेन्ना खबू उर्ीर जाल्लो. घवांत ळी वखदाां प्रकरणातां जेरीक पजत लसानां ी धरलो.जलदां ान रे स्पेद,
मान वगडायलो. आनी अर्े तरे न पयशटकाक
ां घरातां भाड्यान दवरून गोंयातां लो एक घराबो इबाडलो. दडत ू जोडले,
घर बाांदलें पणू घराबो कसो इबाडलो अर्ें जचत्रण ह्या जतयात्राांत के ल्लें आसा. दडत वाां रुपान जें जकतें जोडलें ताचे
परस खबू जकतें वगडायलें अर्ें सचत ोवपी हो जतयात्र जावन आसा.ह्या जतयात्रान जे माचयेर दाखयलाां, समाजीक
प्रस्न जे माांडल्यात ते आयजयू वास्तवाांत गोंयच्या समाजाांत जदश्टी पडटात.घवांत ळी वखदाांचो प्रस्न गोंयाांक
सतायता, दडत वाांचे आर्ेन आवय-बापयू भरत ग्याांक फावो तो वेळ जदवक
ां उणे पडल्यात, जबगर गोंयकाराांक
आपल्या घराांनी भाड्यान दवरून दडत वाांचे आर्ेन आपणू ल्हान खोपट्याांनी रावपाची पररजस्थती
गोंयकाराांनीआपणायल्या. ह्या जतयात्राांतल्यान माचयेर दाखजयल्लें वास्तवतायेन आयजयू गोंयाांत घडटना जदश्टी
पडटा. ‘आताांचो तेंप’ हो रे मी कतलासो हाांचो जतयात्र 1980 वसाश माचयेर आयलो. ड्रग्साचो समाजाचेर जावपी
पररणाम सचत ोवपी हो आनीक एक जतयात्र त्या काळावेल्या समाजीक पररणामाचें जचत्र उबें करता. ज्या काळार
हो जतयात्र माचयेर आयलो त्या काळार गोंया ड्रग्साचें दयत ेंस लाजगल्लें, ‘जहप्पी’ सस्ां कृ ताय वाडटाली. ‘जडस्को
क्लब’ सरू
त जाताले. कॉलेजीक वचपी भरत गीं ड्रग्साक बळी पडटालीं, हेंच सचत ोवपी पयल्या कातां ाराचो वेसश
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साांगता,
"Atam kitem goddta,bhurgim pirder zatat,avoi bapui tanche roddtat,
Kolejik tim vetat, apnnank zai thoim bhonvtat, xikop soddun movza martat
Thoddim borim xiktat,respetan tim ravtat, avoi-bapaik dhadosponn ditat
Aikat thoddim cheddvam kitem kortat: xikop soddtat,ddrags ghetat
Hipi koxim zaun ddisko klubant vetat, thoinsor poiat koxim tim nachtat..."
ह्या उक्तावणेच्या जगताांतल्या दल्त पदान कॉलेजींत वचपी भरत गीं ड्रग्साच्या जवळख्याांत सापडटात तें
सचत यलाां. ‘आताांचो तेंप’ हो जतयात्र मनर्ाच्या रे स्पेदाची खबर करता. आदल्या काळार मनीस मनर्ाक रे स्पेद
जदतालो म्हणटा. हो रे स्पेद आमी वगडायत चल्ल्यात अर्ें ह्या काताराांत सचत यलाां. एके वटेन जर्कप येवन
जायत्यो बऱ्यो गजाली आयल्यात पणू जर्क्षण घेतना वायट मागाशर वचनू घवांत ळी वखदाां घेवन स्वताक आनी
समाजाक कर्ें जकतें वायट जावां येता तें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां.
‘आताांचो तेंप’ ह्या जतयात्राांत दोन घराबे दाखयल्यात. सेबी, बेनाशदीन आनी लासशन हाांचो एक घराबो
जाल्यार जझत े, जवजलयम आनी ग्रेसी हाांचो दसत रो घराबो ह्या जतयात्राांत जदश्टी पडटा. जझत े आनी सेबी हे दोगयू
तारवटी. दोगयू इश्ट. सेबी तारवाचेर ऑफीसर कसो वावरत तालो जाल्यार जझत े हेड वेटर कसो वावरत तालो.
दोगाांनीय काम करून, कश्ट करून घरच्याांखातीर पयर्े साांबाळ्ळे . दोगाांचीय इश्टागत घट आजर्ल्ल्यान
एकामेकाच्या चल्या-चलयेचें लग्न करून ताांणी ती सोयरीगतींत एकवटायली. आपल्या भरत ग्याक भरत गें जावचें
आनी आपणू आजो जावचो ताांचें सपन अपणू श उरलें. जझत ेची धवू ग्रेसी कॉलेजींत आसतना घवांत ळी वखदाां
घेताली. गळ
त यो घेताली. ताचो पररणाम ताच्या कतसहयाचेर जावन तीन फावट गबेस्त जावन लेगीत तें भरत ग्याक
जल्माक हाडूांक र्कलें ना. र्ेवटाक आपलोच जीव ताणें सोंपयलो. तरणाटे जपरायेर के ल्ले चक
त ीचें फळ स्वता
ताका आनी ताच्या घरच्याांक भोगचें पडलें. भाव समजायतालो तेन्ना ताणें आयकलें ना. बापयू तारवटी,
जगरे स्तकायेच्या नेटार चलयेक मेकळे पण दीत उरलो. वजडलानां ी भरत ग्याच
ां े वाडटे जपरायेर ताांचेर फाव ती नदर
दवरूांक जाय आनी ताक
ां ाां वेळारूच जर्टकावक
ां जाय नाजाल्यार ताचो पररणाम जकतें जावक
ां र्कता तें ह्या
जतयात्रातां दाखयला.ां घवांत ळी वखदाक
ां लागनू एके चलयेन दोन घराब्याचें कर्ें जनसतां ान के लें ताची ही एक उदात्त
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देख.
गोंयच्या समाजाक वेगवेगळे प्रस्न सतायता आसतनाच पोजलयो ह्या सारकें दयत ेंसयू समाजातां जदसपा
लागलें. गोंय सरकारान पोजलयो दयत ेंसाक भेटयल्ल्या वसाश बायल जतयात्र बरोवपी र्रोन माझारे लो हाणें
‘इल्लीर्ी चक
ू ’ हो जतयात्र बरोवन पोजलयोजवर्ीं समाजाक जागोवपाचें काम के लें. ह्या जतयात्राांत पोजलयो दयत ेंस
जाल्ल्या एका भरत ग्याची करूण काणीं आयल्या. आवय-बापायन भरत ग्याक वेळार पोजलयो डोस जदल्लो जाल्यार
ताका पोजलयो जावचो नासलो. पणू पोजलयो जाल्ल्या त्या भरत ग्याक परत ाय जजवीतभर दसत ऱ्याच्या आदाराचेर
अवलांबनू रावचें पडटा, ताका स्वताचें अर्ें अजस्तत्व उरना. जजणेंत जजवीत जगपाखातीर सांघर्श करचो पडटा.
घरचीं मनर्ाां पासनू फावो तो मान रे स्पेद जदनात. पोजलयोजवर्ीं जागृताय करपी ह्या जतयात्रान गोंयच्या तेन्नाच्या
इकराय तालक्त याांनी जतयात्र दाखोवन समाज जागृताय करपाचो यत्न के ल्लो.
‘एकूच रोस्तो’ आनी ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या दोन जतयात्राां मदें काांय साम्यपणाच्यो गजाली जदश्टी
पडटात. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत र्ालीक रगताची गरज पडटा. ही जतची गरज सनू जावक
ां न्हयकारलेली
आनी जपर्े जाल्ले ‘लवीना’ परू ी करता. ते जतका नवे जजवीत जदता. र्ाली र्ेवटाक आपली चक
ू वळखनू
र्ालीक सनू म्हण माननू घेता. घराबो खर्
त ाल जाता. ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत गाजियेलाक रगताची
गरज पडटा. आपले सनत ेक आठहया म्हयन्याच्या बेंसार घराांतले मारून धाांवडायल्ले ओजलांदाच जनमणें ताचे
गरजेक पावता. तें आपलें रगत जदवन ताचो जीव साल्वार करता. गाजियेल आपली चक
ू वळखता आपले
सनू ेकडे भगसणें मागता आनी र्ेवटाक आपल्या घराांत रावक
त ाल जाता. ‘एकूच
ांू आसरो जदता. ताचो घराबो खर्
रोस्तो’ जतयात्रातां सासमू ायचो जीव सनू वाटायता जाल्यार ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ जतयात्रातां सासपू ायचो जीव सनू
वाटायता. एक बायलमनीस घराबो घडोवां र्कता वा मोडूांय र्कता हें ह्या जतयात्रानां ी दाखयला.ां
‘एकूच रोस्तो’ आनी ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राच
ां ें आनीक एक खार्ेलेपण म्हणल्यार ह्या दोनयू
जतयात्रातां गोंयकाराच्ां या जर्क्षणाचां ेर मताां माडां ल्याांत. गोंयकाराांनी, जर्कप जाल्ले म्हणटकीच गोंया रावनू धदां ो
वेवसाय करचो म्हण जर्टकायलाां. ह्या जतयात्राांत जवल्सन आपल्या बापायकडे उलयताना गोंयकाराांची एक
चक
ू दाखोवन जदता. तो म्हणटा, “भरत ग्याांचे जर्कप जाले म्हणटोच आमी ताांकाां रोकडेच भायर धाडटात......
आमी फोकोत पासपोटश कोरून भायर धाांवतात आनी आमच्या गाांवाांत भोलतेच हहोडले जावक
ां पावतात. ”
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जवल्सन एजग्रकल्चरल इजां जजनयर जाल्ल्यान तो गोंयाांतचू रावनू काम वेवसाय करपाचें थारायता. दसत रे वटेन
पतत शगत जे कोलवोंत ह्या जतयात्राांतलो डॉ. जवल्फींड पतत गशत ालाक दोतोरकीचो धांदो चलयतालो. पणू बापायच्या
ऑपरे र्नाक लागनू गोंया येता तेन्ना ताची आवय, गोंयकार दोतोराांनी गोंया रावचे म्हण सल्लो जदता. तें तो
माननू घेता. “गोंयकारान गोंयचे मातयेंत रावनू गोंयकाराांची सेवा करूांक जाय” अर्ें तोच म्हणटा आनी र्ेवटाक
आपणू गोंयाच रावनू दोतोरकीचो वेवसाय करपाचे थारायता. ताचेकडल्यान स्फूतश घेवन कतवेटाक इजां जजनयर
आजर्ल्ल्लो ताचो भावयू गोंयातां चू रावनू वावर करपाचें थारायता. गोंयातां जर्क्षण घेतल्या उपरातां गोंय आनी
गोंयकाराची सेवा करपाची जर्कवण ह्या दोनयू जतयात्रातां जदल्ली जदश्टी पडटा. पणू प्रत्यक्षातां अर्ें घडटलेच
अर्ें ना.
गोंयाांत असो एक काळ आजर्ल्लो ज्या काळार गोंयकार पयर्े जोडूांक वा नोकरे खातीर गोंयाां भायर
आनी भोव करून परदेसाांनी वतालो पणू तो परतनू गोंयाां येतालो. थांयच स्थायीक जायनाजर्ल्लो. हालींच्या
काळार ही प्रथा बदल्ल्या. नोकरे खातीर परदेसाांत वचपी गोंयकार आपलें भाट बेस जवकून, नागररकत्व सोडून
गोंयाां भायर वचनू स्थायीक जावक
ां लागला. दोन जपळग्याां मदले अतां र सचत ोवपी जतयात्र वेगवेगळ्या काळार
माचयेर आयल्याांत देखनू त्या काळावेल्या जतयात्राचे मल्त याांकन करतना त्याच काळावेळी पररस्थीती जाणा
जावप गरजेचे थारता. ‘एकूच रोस्तो’ आनी ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांनी गोंयकाराांनी गोंयचे भयांत ेंत धांदो वावर करून गोंय साांबाळचें म्हण जर्टकायलाां पणू ‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत सासणाक गोंय सोडून
वचपी गोंयकाराांक गोंया येवपाचो सल्लो जदला. गोंयकाराांनीं गोंयाां रावन धांदो करचो. गोंयकाराांनीं आपलें
नागरीकत्व सोडचें न्हय पणू गोंयातां चू रावन आपले फतडलें जजवीत सारचें अर्ें माचयेर सागां लें तरीय प्रत्यक्षातां
तर्ें घडटाच अर्ें ना. गोंय सोडूां नाकात म्हण सागां पी जतयाजत्रस्तचू भारतीय नागरीकत्व सोडून परदेसानां ीं
स्थायीक जाल्यात. गोंयातां रावनू धदां ो करूांक जाय म्हणपी जतयाजत्रस्त नोकरे धद्ां ा जनमतान परदेसातां गेल्यात.
समाजाचें वास्तव जचत्रण जतयात्रातां जातलेंच अर्ें ना आनी जतयात्रातां माडां लाां तर्ेंच समाजाांत घडूांक जाय अर्ें
ना जकत्याक जतयाजत्रस्त हो एक साजहत्यीक. समाजाांत जकतें आसचें, समाज कसो आसचो हाचेर भाश्य करपाची
मेकळीक ताका आसता. पणू समाज प्रबोधन करताना मेजक्याच वेळामदें प्रेक्षकाांचे मनोरांजन करप आनी
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जतयात्राांतल्यान अथीक येणावळ मेळोवप ह्याय गजालींचेर ताका लक्ष दवरचें पडटा. देखनत चू माचेवल
े े
काल्पनीक जचत्रण आनी समाजाांतले वास्तव जचत्रण हाांचो मेळ जतयात्राांत घडटलोच अर्ें ना.
स्थलांिरण
एकोजणसहया र्ेंकड्याच्या जनमण्या काांय दर्काांत गोंयकार हहडा प्रमाणाांत गोंयाभायर वचपाक सरुत
जाले. गोंय सटत के पयलीं मबत ांय, कराची,आजफ्का, पतत गशत ाल ह्या सारक्या सवत ातानां ी गोंयकार स्थायीक जाले
जाल्यार गोंय सटत के उपरातां गल्फ आनी आखाती देसानी गोंयकार स्थाजयक जावक
ां लागलें. हालींच्या काळार
गोंयकार लडां न वचनू स्थायीक जावपाचें प्रमाण वाडला.ां पतत शगू जे पासशपोटश करुन जकतलेर्चे गोंयकार आपलें
भारतीय नागरीकत्व सोडून परदेसाांत स्थायीक जाल्यात आनी जातात. नीज गोंयकार अर्ें गोंय सोडून गेल्ल्यान
ताचो पररणाम गोंयच्या समाजाचेर जाला. ह्या काळावेलो हो एक ज्वलांत समाजीक प्रस्न वेगवेगळे कलाकार
वेगवेगळे ररतीन माांडटाना जदसतात. लांडन वचप्याांक जर्टकावणी जदताना फा. ओलावो कायादो एका माांड्याांत
म्हणटात
“Purvozam bhattam, vikun vochnaka
Goenchi girestkai, bhaileank dium naka
Goeant tujeach tum, porko zai naka
Goenche Ximiterint, diret dor tuka”4
स्थलाांतरणाचेर आदाररत जायत्या जतयात्रीस्ताांनी जतयात्र बरोवन समाजाक जागयला. रोजफन्स हाणें
‘चोल या लांडन’, ‘गोंयकार’, ‘गोंयकारा- तांू रागार जाय नाका’, ‘आमी गोंयकार-तमत ी कोण?’ तोमाजीन
कादोज हाणें ‘जववा लांडन’, जप्रन्स जेकब हाणें ‘जायात जागे’, ‘के न्ना उट्टोलो’ अर्ें जतयात्र बरोवन स्थलाांतरण
आनी जबगर गोंयकार सांबदीत प्रस्नाांचेर उजवाड घातला. ‘गोवा.. गोईग..गॉन’ आनी पोलतोडचो सायब’ ह्या
प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी स्थालाांतरणाचो जवर्य आयला.
गोंय सटत के उपरातां गोंयच्या समाजातां वेगवेगळ्या मळाच
ां ेर बदल जावपाक लागले. समाजीक
जजणेपद्दत बदलपाक लागली. र्ाळाांनी इग्ां लीर् भार्ेचो वापर चड प्रमाणाांत जावपाक लागलो. सामान्य
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लोकाांचेरूय हाचो प्रभाव पडूांक लागलो. गोंयकार आपली कोंकणी भास सोडून इग्ां लीर् तासांक
ू लागले. 1980
च्या दर्काांतले गोंयच्या समाजाांतले असले पररजस्थतीचें जचत्रण ‘ओके बाय बाय’ ह्या तोमाजीन कादोज हाांच्या
जतयात्राांत जदश्टी पडटा. होच जतयात्र उपराांत 2000 वसाश ‘गोवा... गोईग...
ां गॉन?’ ह्या नाांवान माचयेर हाडलो.
गोंयाांत इग्ां लीर् भार्ेक, येवरोपी सांस्कृ तायेक आनी जबगर गोंयकाराांक लागनू जी पररजस्थती जनमाशण
जाली ती ’गोवा... गोईग...
ां गॉन’ ह्या जतयात्राांत दाखयल्या. गोंय सटत के उपराांतच्या काळार गोंयाांत परदेर्ी
भोंवडेकार खबू प्रमाणाांत येवपाक लागले. ल्हव ल्हव घरगतत ी (भारतीय) भोंवडेकाराांचोय आांकडो वाडत गेलो.
गोंयाांत जबहार, उत्तर प्रदेर्, कनाशटक ह्या आनी हेर राज्यातां ल्या लोकाांचो रजबतो वाडपाक लागलो. ताचां ो
आक
ां डो वाडून समाजाचेर जाल्लो पररणाम ‘गोवा... गोईग...
ां मेळटा. गोंय हें नीज
ां गॉन’ ह्या जतयात्राांत पळोवक
गोंयकाराांच्या हाताांतल्यान गेला. आनी थोड्याच वसाांनी ताचे वायट पररणाम नीज गोंयकाराांक भोगचें पडटलें
हाची सल
त सू ह्या जतयात्राांत जदल्या.
‘पोलतोडचो सायब’ हो आग्नेल (बोरी) हाांचो जतयात्र गोंय, गोंयकारपण आनी गोंयचे अजस्मतायेची
राखण करूांक उलो मारता. स्थलाांतरणाचेर उजवाड घालता. 2014 वसाश ह्या जतयात्राचो पयलो प्रयोग जालो.
हो जतयात्र पतत शगत जे पासपोटश करून गोंय सासणाचें सोडून परदेसाचे गल
त ाम जावक
ां येवजपत ी गोंयकाराांक ताांच्या
जचांतनाांचेर परतनू जचांतांक
ू प्रवृत्त करता. गोंय, गोंयची भास, गोंयचें सैम, समाज जीण हाांची याद करून जदता.
तसल्यो गजाली परदेर्ाांत मेळप कठीण आनी फकत ’पोलतोडचो सायब’ जावनचू उरचे परस गोंयाांतलें
मेकळे पण गोंयकाराांनी भोगचें हें सत हो जतयात्र माांडटा.
‘पोलतडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत गोंयकार तरणाटे पतत शगत जे पासपोटश करूांक वतात. ताांकाां मानू
आडायता. तेन्ना ते ताका मार घालतात. पणू मानू ताांकाां समजावपाचो यत्न करता. पतत शगत ेज पासपोटश करून
सासणाचें गोंय सोडचे परस कामा खातीर परदेर्ाांत गेल्यार पवाश ना. पणू परतनू गोंयाांत येवन गोंय आनी
गोंयकारपण साांबाळचें म्हण तो जर्टकायता. तो ताांकाां परदेसाांत वचपाचें बांद कररना. तो ताांकाां ताांणी जकतें करचें
वा जकतें करचें न्हय हें साांजगना. पणू ताांकाां समजायता ताांणी जकतें करचें वा जकतें करचें न्हय ते ताांणी थारावचें
म्हण सचत यता.बऱ्या जतयात्राचें हें एक लक्षण. मानचू े आवयबापयू मानक
ू भरत गेपणाांतचू र्ापाय फतड्याांत दवरून
लडां नाक गेल्ली. थयां तीं कामाच्या बधां नातां घस्त पनू आपल्या जजजवताचो रस्तो चक
त लीं. दोगायां एकामेका सावन
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वेगळीं जालीं. तातांतू ताांकाां ताांचो भरत गो जनमणे मेरेन मेळ्ळो ना. गोंयचें गोंयकारपण तीं परदेसाांत भोगक
ांू पावलीं
नात.
दसत रें वटेन आयवीचो घरकार अस्तांती सांस्कृ तायेक भल
त ोन गोंयाां येवपाचो जवसरलो. आपले बायलेक,
भयणीक, बापायक ताणें पयसायलीं. आठ वसाां तो घरा आयलोच ना. वायट सांबांदाांतल्यान लांडनाक जल्माक
आजयल्लें ‘जजत नर्ा’ जनमणें बापायच्याच मळ
ू घराांत पावनू बरी देख जर्कलें. आयवी प्रामाणीकपणान काजारी
जजवीत सारताना काजारी भासावणेक जवश्वासी रावनू बरे ररती-देखीन जजयेलें. ज्यजत नर्ाची वायट वृत्ती बदलांक
ू
तेंच मख
े पणान जबाबदार थारलें. घरच्याांक एकवटान दवरप, दयत ेंत जाल्यार चवकर्ी करप, मेलेल्याांच्या
त ल
घरच्याांक मेळांूक वचप, एकमेकाच्या हुसक्यान जजयेवप हें गोंयात घडटा पणू लांडनाांत घडना हें सचू कतायेन
माांडटाना बरोवपी स्थलाांतरणाचेर खोलायेन जवचार करपाक प्रेक्षकाांक प्रवृत्त करता.
गोंयचें भाट-भेंस, घर-दार जवकून परदेसाांत वचनू रावक
ांू सोदपी बस्त्याांव जेन्ना परतनू गोंयाांत येता
तेन्ना ताांचें गोंयाांत काांयच नासता. ताका मानू आसरो जदता. एकदाां आपलें दायज जवकून गेल्लो गोंयकार
आपलेच भयांत ेर तो कसो परकी जातलो आनी गोंयाांत आजयल्लो जबहारी, के रळी वा जदल्लीचो मनीस कसो
गोंयकार जातलो ताची जाण ह्या जतयात्रान करून जदल्या. गोंयकाराां मदीं आजर्ल्ल्या सभावगणत ाांचेरूय ह्या
जतयात्राांत भासाभास जाल्या. गोंय आनी गोंयकारपण साांबाळांूक गोंयकाांराांनी सासणाचें परदेसाांत रावक
ांू वचचे
परस कामाखातीर भायर वचचें पणू परतनू गोंयाांत येवचें, ना जाल्यार गोंयाांत नोकरी वा धांदो करून रावचें अर्ी
जर्कवण हो जतयात्र जदता.
माय-सनू , भाटकार-मांडत कार वाद ह्या जवर्याां भायर वचनू , एकजवसाहया र्ेंकड्याच्या पयल्या दर्काांत
गोंयच्या समाजाक प्रबळपणान सतावपी जवर्याचेर हो जतयात्र माांडून हाडला. ह्या जतयात्राांतल्यान बरोवप्यान
गोंयचे समाजीक समस्येक वाचा फोडल्या.
5.1.2. कुटुंबीक समस्या
गोंय सटत के उपराांत समाज असो वेगवेगळ्या प्रस्नाांक फतडो करता आसतना कतटतांबीक समस्याांकूय तोंड
जदवचें पडलें. कतटतांबीक जीण खबत श्या प्रस्नाांतल्यान वता ती जदसपाक लागली. वेगवेगळ्या जतयात्राांनी ह्यो
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कतटतांबीक समस्या प्रखरपणान माांडल्यो. ‘पतत शगत जे कोलवोंत’,’पावल म्हजें चक
त लें’, ‘रोडो नाका’, ‘भाड्याचो
कतसवो’ ह्या सारक्या जतयात्राांनी कतटतांबीक जीण, ताांचे प्रस्न आनी ताांच्यो समस्या जदसतात.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ हो जॉन क्लारो फे नाांडीस हाणें बरजयल्लो जतयात्र. हो जतयात्र 1979 वसाशमाचयेर
आयलो. गोवा कोंकणी अकादेमीन हो जतयात्र 2006 वसाश पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायलाां ह्या जतयात्राांत
गोंय सटत के उपराांतच्या गोंयच्या कतटतांबीक समस्याांचेर उजवाड घाला.
गोंयातां पतत शगत जे ाचां ें राज्य चलतालें. 19 जडसेंबर 1961 ह्या जदसा सटत का मेजळल्ल्यान ताच
ां े राज सोंपलें
तरीय ताचां े सस्ां कृ तायेचो प्रभाव गोंय सटत के उपरातां गोंयचेर आनी गोंयच्या समाजाचेर पजडल्लो जदश्टी पडटा.
गोंय आनी पतत शगत जे ाचे सबां दां सचत ोवपी, समाजीक दर्शन घडोवपी अर्े कायां जतयात्र गोंय सटत के उपरातां माचयेर
आयले. ‘पतत शगत जे कोलवोंत’, ‘आजेंत मोंतेर’,‘सालाझार’ ह्या जतयात्राांनी गोंय आनी पतत शगत ालाचें नातें उगडापें
के ल्लें जदश्टी पडटा.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ हो जतयात्र गोंयातां जल्मल्ले ओलींदा नावां ाचे चलये भोंवतणी भोंवता. जतचो
आवय-बापयू पतत शगत ेज पणू गोंयातां पतत शगत जे ाच
ां ें राज आजर्ल्ल्यान एक सोल्दाद कसो जतचो बापयू गोंयातां
वावरत तालो. गोंयाांत आसताना ताका गळ
े घेवन
त ी लागनू मरण आजयल्ल्यान ताची घरकान्न आपले धवत क
पतत शगत ालाक वता. जतका कन्सर जाल्ल्यान ओलींदा आपले आवयची राखण करूांक नसीची नोकरी करता आनी
‘फाद’ गावपाक वता. ‘फाद’ हें एका प्रकारचें दख
त स्े त गीत. ‘फाद’ गावपाची कला आजर्ल्लें ओलींदा आपल्या
जजजवताांत कर्ें दख्त ख भोगता तें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां.
‘फाद’ कातां ार करपी ओलींदाचो जल्म गोंयातां जाल्लो. सातां फ्ान्सीस र्ाजवयेराचे इगजेंत ताका
बाजप्तज्म जदल्लो. तीं हहडल्या गोंयाां रावतालीं. जतचो बापयू पतत शगत जे सरकाराचो ’कापीतावां ’ आजर्ल्लो.
सत्याग्रहाच्या वेळार पतत शगत जे सरकारान ताका गोंया धाजडल्लो. सत्याग्रह्याांचो फार लागनू ताका मरण आजयल्लें.
ओलींदा तेन्ना फकतबारा वसाांचें आजर्ल्लें. बापयू सोंजपल्ल्यान आनी गोंयातां आपलो कोणचू नजर्ल्ल्यान
ओलींदाची आवय ओलींदाक घेवन परत पतत शगत ालाक गेली. ओलींदान नसीचो कोसश के लो. जलस्बोआच्या
साांता माररया हॉस्पीटलाांत तें नसश म्हण वावरूांक लागलें. पणू त्या खचाशन ताचे दयत ेंत आवयच्या वखदाांचो खचश
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भागना जालो. देखनू आवयक लगनू तें रातच्या वेळार ‘फाद’ काांतार गावन थोडेभोव पयर्े एकठावक
ां लागलें.
‘फाद’ कातां ार गावपी हें एक कलावतां , एक कलाकार. पणू असल्या गावप्याक
ां ‘कोलवोंत’ ह्या उतरान
पाचारून ताका वायट नदरे न पळोवपाची चाल गोंयाांत जदश्टी पडटाली. सटत के उपराांतच्या काळारूय फाद,
देखणी गावप्याांक गोंयचो समाज जवजर्श्ट नदरे न पळयतालो. एक दीस ‘फाद’ गायताना जॉयेलाकडेन
ओजलांदाची भेट जावन जॉयलाक ताचो मोग जाता. ‘फाद’ गावपी ओलींदाकडेन जेन्ना जॉयल लग्न जावन
गाांवघरा गोंयाां येता तेन्ना ताचो बापयू गाजियेल ओलींदाक आपल्या घराांत घेवक
ां सोजदना. ताका आपली
सनू म्हण माननू घेना. गाजियेल, जल्त मीरा आनी ओलींदा ताका ’कोलवोंत’म्हण जहणसायतात. गोंयाांत जल्मल्लें,
पतत शगत ालाक नसीचें काम के ल्लें, ‘फाद’ गावन आवयक मदत करतलें ओलींदा लग्न जावन जेन्ना गोंयाां येता
तेन्ना लग्नीक जजजवताांतूय ताका दख्त ख सोंसचें पडटा. ‘कोलवोंत’, ‘कोलवोंत’ म्हण जहणसावणेचीं उतराां
सोंसचीं पडटात.
ओलींदाक गोंया दवरून जॉयल कतवेटाक कामाक वता तेन्ना ओलींदाक खबत चू त्रास सोंसचे पडटात.
फ्लोररांदा ताचेर सरपळी चोररल्ल्याचो आरोप घालता. गबेस्त आसतानाआठहया म्हयन्याचेर ताका मारतात.
जतच्या घोवाच्यो जचटयो जतका दाखयनाांत वयल्यान घोवाचे झजत ल्मराकडेन बरे सांबांद आसात म्हणपाची चीट
ताका वाचनू दाखयतात. अर्े पररजस्थजतांतयू ओलींदाचो आपल्या घोवाचेर जवश्वास आसता. जॉयल आपलोच
मोग करता अर्ें तें ठामपणान साांगता. फ्लोररांदा घोवाची भयण जावन ताका त्रास जदता. ‘Tumi dogaim
melear kolvontanchem raj kabar zatelem’5 अर्ें फ्लोरींदा, ओलींदाक आनी ताच्या कतसहयाांत
आजर्ल्ल्या भरत ग्याक उद्देर्नू म्हणटा. आठहया म्हयन्याच्या भेसार आसतना ताका घरातां लें भायर घालतात
आनी जजजवतातां ताचे हाल-हाल करतात. इतले वायट के लाां आसतानाय जेन्ना बापायक रगताची गरज पडटा
तेन्ना आपलें रगत जदवन तें मनीसधमश साबां ाळटा. ‘कोलवोंत’ म्हण जहणसाजयल्ली चली र्ेवटाक जहणसावप्याक
नवें जजवीत जदता. समाजान दसत ऱ्याक उणो लेखपाचें सोडून गरजे आकातां ाक पावचें म्हण जर्टकायता.
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार जतयात्राांतलें कथानक काळा प्रमाण बदलत गेलाां. 1961 वसाश
उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार चड करून कतटतांबीक आनी समाजीक जवर्य जतयात्राांनी जदसताले. तातांतू ले
आर्य लेगीत मयाशदीत आसताले. उपरातां ह्या आर्य-जवर्याच
ां ी मयाशदा जवस्तारीत जायत गेली. आधनत ीक
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काळाकडेन सर करपी आनी गोंयच्या सामाजाचे चालांत जवर्य मोडपी जतयात्र माचयेर येवपाक लागले.
ओजपनीयन पोल, राजभास चळवळ, गोंयच्यो वेंचणक
त ो, कोंकण रे ल्वे, राांपणकार, धमीक, राजकी जतयात्र
कोंकणी माचयेर उदेले.
‘रोडो नाका’ हो जप्रन्स जेकब हाचो जतयात्र 2005 वसाश माचयेर आयलो. ह्या जतयात्राांत कतटूांबाचे दख्त ख
हयक्त जाल्लें आसा. एका मत्रां याचो पतू आपल्या बापायच्या नेटार चलयाांचेर बलात्कार करता. बापयू ताका
पजत लसेंत जदवपाच्या बदला ताची राखण करता. पजत लसाांचेर दबाव हाडटा. प्रामाणीक अजधकाऱ्याची बदली
करता. बलात्कार जाल्ले चलयेची राांड आवय आपले चलयेन वगडाजयल्ल्या जनमशळपणाखातीर रडटा. जप्रयाांका
नाांवाची समाजवावरत पी बायल मनीस जतका मदत करूांक आनी न्याय नीत मेळोवन जदवक
ां झगडटा. र्ेवटाक
जमजनस्टर बॉजीस आपली चक
ू वळखनू घेता. आपल्या पतत ाक फारान मारता. खयां च्याय आवयबापायान वा
मत्रां यान आपल्या भरत ग्याक वायट मागाशन चलता तो पळोवन ताच्या वायट कतशबत ाांक तेंको जदवचो न्हय.
बायलमनर्ेक फाव त्या रे स्पेदान वागोवची तर्ेंच समाजातां चलतल्या अन्याया आड झजत चें आनी समाजाचेर
अररश्ट येवचे पयलीं सादरू जावचें. उपरातां रडचें न्हय असो खर सदां र्
े हो जतयात्र जदता. अन्याया आड आवाज
उठोवपी ह्या जतयात्राच्या र्ेवटाक जप्रयाक
ां ा म्हणटा, ‘Devan pasun sanglam zo konn zulum’ korta
to papi ani apleacher zalele zulum sonsta to mahapapi mhunn’6 अर्े तरे न नीत मेळोवपा खातीर
समाजाांत प्रत्येकान वावरूांक जाय असो खर सांदर्
े हो जतयात्र जदता.
‘बांगाली’ भार्ेंत बरजयल्ल्या ‘जगताांजली’ खातीर जर रवीन्द्रनाथ टागोर हाांकाां साजहत्याचो नोबल
परत स्कार मेळटा जाल्यार कोंकणी लेखकाक
ां तो जकत्याक मेळांूक नजो?’ असो कोंकणी जवर्ीं खर आर्ावाद
बाळगपत ी अड. मायक मेहता हाणें ‘पावल म्हजें चक
त लें’ हो जतयात्र 1980 च्या वसाशचे सरत वातीक पयलेच पावट
बरोवन माचयेर हाडलो. 2003 वसाश तो पस्त तक रुपान छापनू उजवाडायलो. ह्या जतयात्राच्या पस्त तकाक अाँड.
उदय भेंिे हाचां ी प्रस्तावना लाबल्या. ‘अड. मायक मेहता हाणें जतयात्र पस्त तक रुपान उजवाडाक हाडून जतयात्र
जवर्याचेर सोदवावर करतल्याांक आदार के ला’ अर्ें ताणें प्रस्तावनेंत म्हणलाां.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ हो एक नवो प्रवाह जतयात्र माचयेर हाडपी जतयात्र. तातांतू लो जवर्य जरीय
कतटतांबीक आसलो तरीय मानसर्ास्त्राच्या ‘Oedipus Complex’ ह्या जसद्ातां ाचेर ह्या जतयात्राचें सत्रत
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आधाररल्लें आसा. ह्या जतयात्राांत एक नवो प्रयोग के ल्ल्यान नवो जवर्य, नवें कथानक जतयात्र माचयेर हाडून
जतयात्राक नवी जदर्ा जदल्या.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांतलें कथानक Possessive बायले भोंवतणी भोंवता. इजाबेल घराांत
आपलो दबदबो दवरता. पतत ाक आपलेच भोंवतणी घस्त पायता. काजार जावनयू ताका बायलेचो मोग करूांक
जदना. काजारी जजवीत भोगक
ांू जदना. बायलेकडल्यान ‘डायवोसश’ घेवक
ां परावृत्त करता. आपल्या पतत ाक एका
घोवाभर्ेन वागयता, पणू खाश्या घोवाक दबत ळो थारायता. तोवयू अन्यायाजवरूद् आवाज करीना. चक
ू
आजर्ल्ले चक
ू म्हणनू साांगपाक फतडें सरना, आपलें दादलेपण जवसरता. पतत यू आपले दादलेपण जवसरता.
हाचोच पररणाम पतू आपले बायलेकडल्यान पयस वता आनी आवयच्या साांगण्यान तो बायलेक ‘डायवोसश’
जदता. बायल एकसरत ी जजयेता. जतका मानसीक नदरे न आदार जदवन प्रेम हो मरता तेन्ना ती आपलो एकसरत ो
आदार सोंपलो म्हण आपलो जीव सोंपयता. आवयन आपलो घात घेतलो म्हण रोमानाक कळटा तेन्ना तो
बायलेक परतनू हाडूांक वता पणू बायल मेल्ल्याचे जस्थतींत ताका मेळटा. एके वटेन आवय मेली दसत रे वटेन
बायल मेली. तेन्ना तो आपल्या बापायक आपणाक सरत ी तोंपनू मारूांक परावृत्त करता. बापायन आपल्याक
जर्टकायलो ना आनी आपल्या बापायपणाचो ताचो योग्य तो कायदो पाळ्ळो ना म्हण ताका खचता. र्ेवटाक
बापायक जर्णोन आपलो जीव सोंपयता. बापायन आपल्या बापायपणाची जबाबदारी, आवयन आपल्या
आवयपणाची जबाबदारी जाल्यार पतत ान आपणू पतू कसो जबाबदारी साांबाळांूक जाय. हें ‘पावल जर चक
त लें’
जाल्यार ताचो पररणाम कसो जावां येता हाचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत आयलाां.
‘भाड्याचो कतसवो’ हो आधनत ीक जवर्य घेवन माचयेर आजयल्लो एक कोंकणीतलो जतयात्र. ह्या
जतयात्रातां वेनेसा आनी रीगन हाचां ो घराबो दाखयला. वेनेसा भरत ग्याक जल्माक हाडूांक जभयेता. ताच्या
कतसहयातलो भरत गो अपगळ
ू जातलो हें जभरातीन तें त्या भरत ग्याक जल्माक हाजडना. उपरातां तें आपल्या कतसहयाांत
भरत ग्याक जल्मा हाडपाकडसून पयस रावता. घोवाक भरत गें जाय अर्ें जदसता पणू वेनेसा ताचें आयकना.
र्ेवटाक ‘भाड्याचो कतसवो’ आपणावन ताच्या घराांत भरत गें जल्मता. तेवयू भरत गें आपगळ
ू जाल्यान ताांचें दख्ू ख
आनीक वाडटा. रीगन त्या भरत ग्याक जजवो मारपाचो प्रयत्न करता पणू ताचो प्रयत्न अपयेर्ी थारता. बेलाच्या
कतसहयात जल्मल्ल्या भरत ग्याक रीगन आनी वेनेसा फावो तो मोग जदनात र्ेवटाक तें भरत गेंच मरता. ताचे उपराांत
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वेनेसा आपल्या कतसहयाांत भरत ग्याक जल्माक हाडूांक राजी जाता, पणू त्या वेळार ररगन गरजेची मदत करूांक
र्कना. ज्या वेळार वेनेसा आनी ररगन हाणें भरत ग्या खातीर वावरुांक जाय आजर्ल्लें तेन्ना तीं वावरत लीं नात.
ताांच्यानी एक घोव बायल कर्ीं आपलें कायश फाव ते ररतीन पाळ्ळें ना. पणू आपणाक जाय तेन्ना तीं भरत ग्या
जल्माक हाडूांक आर्ेलीं. दसू रे वाटेन भाड्याच्या कतसहयातल्यान जल्मल्लें अपगळ
ू भरत गें फावो ते ररतीन
आपणावक
ां तीं उणी पडलीं. दख
ां े कडेन जालें ना. जभरातां ीन ताच
ां ेर जैत हहेले. आधनत ीक
ू ाक फतडें करूांक ताच
जगातां वावरत पी एक घराबो कर्ें तरे न जफसकटलो हाचे जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयला. प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी
वेगवेगळ्या रुपान समाजीक समस्याचें जचत्रण जाला.ां
5.1.3. राजकी समस्या
गोंय हें भारताचें एक राज्य. गोंय सटत के पयलीं ते पतत शगत जे ाच्या हाताांत आसलें. गोंय सटत के उपराांत
सरत वातीच्या काळार ते सांघप्रदेर् आजर्ल्लें आनी उपराांत राज्य जालें. गोंय सटत के उपराांत गोंयाांत राजकी समस्या
उब्यो जाल्यो. सरकारा बदल्लीं. कायदे बदल्ले. राजकी वातावरणाचो समाजाचेर पररणाम जालो. एके वाटेन
देर्भक्तीचे जचत्रण करपी ‘जवान’ सारको जतयात्र माचयेर आयलो जाल्यार दसू रें वाटेन आर. बी. यस.् कोमरपांत
हाांचो ‘हें ओर्ेंच चोलतोलें’ हो गोंयच्या राजकारणाचेर आदाररत जतयात्र माचयेर आयलो. Right To Reject
आनी Right to Recall ह्या जवर्याचेर आदारीत तोमाजीन कादोज हाणें ‘नोवी जदर्ा’ हो जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडलो. गोंय सटत के उपराांत राजकी समस्या माांडपी अर्े काांय जतयात्र कोंकणी माचयेर येवपाक लागलें.
‘जवान’ हो 1973 वसाश बरोवन माचयेर हाजडल्लो प्रेम कतमार हाांचो देर्भक्ती जागोवपी जतयात्र. भारत
देर्ाचे राखण करूांक गेल्ल्या गोंयकार जवानाांचें जचत्रण हो जतयात्र करता.जवानाांचे जजणेचो ताांच्या घराब्याचेर
जाल्लो पररणाम सचत ोवपी हो जतयात्र. एका जवानाक आपल्या आवयबापाय आनी बायले परसयू देर् जकतलो
म्हत्वाचो आनी ताची राखण करूांक तो आनी ताच्या घरचीं कसले कसले त्याग करतात ताचें जचत्रण ह्या
जतयात्राांत आयलाां. जवल्फींड हो जवान, मेजर कसो देर्ाचे फौजेंत वावरत तालो. लग्न जावांक घरा आजयल्ल्या
वेळार भारत देर्ाची राखण करूांक बेगोबेग फौजेंत हाजीर जावची गरज आसा म्हणपाचें पत्र लग्ना जदसाच
मेळनाफतडें तो आपल्या आवयबापायचो आनी हहकलेचो जनरोप घेवन कामाक हजर जाता. देर्ाची राखण
करतना ताचे दोनयू हात कातरून वतात. तो हात नासतना परत घरा परतता. पणू घरचीं दख्त खी जायनासतना तो
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जजवो परतला देखनू देवाक आगाां जदवन खर्
त ाल जातात. आपल्या हाताांनी आपल्या घोवाची सेवा करतलीं
अर्ें जवल्फीडाची बायल टेरी उलयता. हाांगा ताच्या खऱ्या काजारी जजजवताची त्यागी वृत्ती जदसनू येता. वॉल्टर
होवयू एक मेजर जवान म्हण फौजेंत वावरत तालो. ताच्या घरचें जचत्रण आनी बायल तर्ेंच माांयची त्यागी वृत्ती
ह्या जतयात्राांत जदसनू येता. वॉल्टराचे आवयक पाांच चले आसले. ताांतले चार देसाची राखण करतना सोंजपल्ले.
पाच
ां वोय चलो सोंजपल्ल्याची जतका खबर मेळ्ळी तेन्ना जतणेंच आपलो जीव सोडलो पणू तो मरूांक नजर्ल्लो.
ताचो पायां मात झजत ातां कातरचो पजडल्लो. लगां डे अवस्थेंत तो घरा येता तेन्ना, ताची घरकान्न जिजीत खोर्ी
जाता. एके जवानाचे बायलेन त्यागी वृत्ती दवरची पडटा हें सचत ोवपी हो जतयात्र जावन आसा. झजत ा मळार
देर्ाची राखण करूांक रक्ताच्या जनमण्या थेंब्या मेरेन जवान झजत तात. कायां मरतात, कायां उरतात. जनमणें जैत
जावनयू ह्या जैताचें श्रेय ते सोंजपल्ल्या जवानाांक जदतात असोच सांदर्
े ह्या जतयात्राांत आयला. जवानाचीं
वेगवेगळीं तासाां दाखोवपी हो जतयात्र जवल्फींड आनी वॉल्टर हाांच्या दोन घराब्याांच्या आदारान उबो के ला. ह्या
जतयात्राांत जवानाांचें झजत ामळावेलें जजवीत जचत्रायलाां. एका जवानान घरच्याांचें आनी आपल्या जजवाचें
जचांजतनासतना फकत देर्ाचें जचांतनू झजत क
ांू जाय आनी जबाबदारे न वागक
ांू जाय हेंय ह्या जतयात्रान स्पश्ट के ला.ां
गोंयच्या समाजातले हें जवान आपल्या भारत देसा खातीर त्याग करतात. ताांच्या घरची त्याग करता अर्ें एक
जचत्र जतयात्रान माांडटाना दसू रे वटेन राजकी मळार दसत रें च जचत्र माांडटाना जतयात्र मेळटा. ‘हें ओर्ेच चोलतोलें’
आर.बी. यस् कोमरपांत हाांचो जतयात्र गोंयातल्यो राजकी समस्या माांडटा. गोंयचे सटत के उपराांत 47 वसाांनी जाल्लें
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गोंयचे पररस्थीचें जचत्रण ह्या जतयात्राच्या ओपजनांग कोरसातां बरोवपी करता.
“Challis anik sath vorsam zalim goem
Amchem freedom zalear
Veta thuimsor gunddagiri choreo zatat
Disacheach velar
Chor kirmidor pulisek sampddonnant
Fuisorui tankam sodunk gelear,
Chorank koddok xikxea asleli goeam
Purtugezacheach kallar.”7
गोंय सटत के उपराांत गोंयच्या समाजातां कायदे कर्े बदल्ल्यात हाची जर्टकावणी बरोवपी जदता. ह्या
जतयात्रातलो सटत के झजत ारी, दामू गोंयच्या राजकारण्याच
ां ेर खोर्ी ना. “Ami Goem sutavem korun,
tumchea oslea lachar rajkarneachea hathan dilem, ani tumi hea sobit sundar Goenchem
nisontton kelem.”8 अर्ें तो न्यटत न हाचेकडेन उलयताना म्हणटा. गोंयाक सटत का मेळोन गोंयचो समाज
राजकी नदरे न फावो जततलो खोर्ी ना अर्ें हो जतयात्र सचत यता आनी राजकारण्याांक आपलें जजवीत बदलांक
ू
जर्टकायता. पयर्े आनी राजकी सत्ते खातीर राजकारण्याांनी आनी सत्ता भोगतल्यानां ी गोंयच्यो कश्यो भगल्यो
के ल्यो ताचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत आयलाां. अमीत ह्या मख
े मत्रां याक र्ेवटाक ताची स्वताचीच धवू समत ार
त ल
अडेज हजार मताांनी हारोवन ताका आनी गोंयच्या समाजाक एक नवी वाट उक्ती करून जदता. राजकी समस्येक
नवो मागश तयार करता. आर.बी.यस.् कोमरपांत हाांचो हो जतयात्र समाजाांतल्यो समकालीन राजकी समस्या
प्रभावीपणान माांडून गेला. गोंयच्या फतडाराजवर्ींचो ताांचो हुस्को ह्या जतयात्राांत प्रकट जाला.
जप्रन्स जेकब हाांच्या ‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत एका मत्रां याचो पतू दोगा चलयाांचेर बलात्कार करता.
ताका अटक करुांक गेल्ल्या पजत लसाांक मत्रां ी ताांचो कायदो करुांक जदना. तो आपल्या पतत ाक कसो साल्वार करता
तें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां. र्ेवटाक तोच बापयू आपल्या पतत ाचो जकांवाटो येवन ताका जजवेर्ीं मारता हेंवयू
दाखयलाां. राजकी समस्या सत्तेचो गैरवापर करपी राजकारण्याांचे जचत्रण प्रभावीपणान माांडलाां. प्राजतजनधीक
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जतयात्राांनी समाजीक, राजकी आनी कतटतांबीक समस्याांचें जचत्रण अर्े तरे न माांजडल्लें जनयाळांू क मेळटा.

5.2.पात्रतचत्रण
जतयात्र प्रभावी करूांक पात्रजचत्रण गरजेचें. बऱ्या जतयात्राांतलीं पात्राां यादींत उरतात गोंय सटत के
उपराांतच्या प्राजतनीधीक जतयात्राांनी पात्रजचत्रण प्रभावी करूांक काांय जतयात्र यर्स्वी थारल्यात.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत सगळी चवदाां पात्राां आयल्याांत. भाटकार आनी मडांत कार हाांचे दोन घराबे
मख
े पणान ह्या जतयात्राांत दाखयल्यात. फ्ाांसीस हो र्ेतकाम करपी.ताका चार भरत गीं जवल्सन, हन्री, बजलांदा
त ल
आनी लजवना. आपल्या भरत ग्याांक तो बरें जर्क्षण जदता. ताच्या हहडल्या पतत ाक तो एजग्रकल्चरल इजां जजनयर
करता. दसत रो पतू आगबोटीचेर इजां जजनयर कसो काम करता. धाकटी धवू दोतोर जाता आनी हहडलें धवत क
े लग्न
करून जदल्ली आसता. दसत रे वटेन रोजहदास हो एक भाटकार दाखयला. र्ाली ही ताची घरकान्न. ज्योती, रुपेर्
आनी जानकी हीं ताचां ी भरत गीं. र्ालीबाय कडक स्वभावाची. जाती, धमश मानपी. मनर्ाांनी तयार के ल्ल्यो ह्यो
जाती काती पयसावन ताचां ी भरत गीं एक वेगळो रस्तो सोदनू काडटात. हहडपण, भेदभाव ह्यो गजाली जवसरतात,
पयसायतात. ज्योती जक्रस्तावां समाजातां लीं मडांत काराची चली लवीन हाचेकडेन लग्न जाता. रूपेर् आवयबापायन घाजतल्लीं जाती-धमाशचीं बांधनाां तोडून मक्लीन हे परदेर्ी चलयेकडेन लग्न जाता. गोंया चामाराले
चलयेकडेन लग्न जायत म्हण ताका येवरोपाक धाजडल्लो. पणू येवरोपाक तो परदेर्ी जक्रस्ती चलयेकडेन लग्न
जावन घरा परतता तेन्ना सगळोच बोवाळ जाता. अर्ा वेगवेगळ्या पात्राांतल्यान बरोवप्यान समाज उबो के ला.
कॉमेडी रुपान चाकर लाडू आनी मडांत कार झेजवयर आयला. झेजवयर हे पात्र भोव प्रभावी थारलाां.
‘मेजक्याच उतराांनी सचत कतायेची कॉमेडी र्ेवटून मारून प्रेक्षकाांची काळजाां जजखपी हें पात्र जतयात्राच्या जैताक
म्हत्वाचो आदार जदता. ‘‘She is telling you something, but remember I know everything,
तर्ेंच because in evening and night I am always xempddi taitt’’असल्या जायते वाक्याांतल्यान
सरळ साांगचे परस चड सचत ोवन वचपी वाक्याांतल्यान प्रेक्षकाांक जागोवक
ां हें पात्र जैजतवांत थारलाां. No shaking
hands. In India you must say only ‘Namaste.’ हीं उतराां भारतीय सांस्कृ ती सचत यतात. फतडल्याच
वाक्यान झेजवयर म्हणटा yes yes first Namaste and then everything ‘aste-aste samazte!’ कोंकणी
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आनी इग्ां लीर् भार्ेचें जमलन करून हाांसयत जचमटे काडपाचे कसब ह्या पात्राांत जदश्टी पडटा.’9 कोंकणी
साजहत्यीक अ ना म्हाांबरो हाांणी मामीकतायेन हाांसयतहाांसयत जचमटे काडून समाजाक जर्कवण जदवपी साजहत्य
रचलाां. अर्ेच तरे चें कॉमेडी पात्र उबें करपाक हो जतयात्र जैजतवतां थारला. बरप ह्या जतयात्राांत जदश्टी पडटा.
मेजक्याच उतराांनी ‘कॉमेडी’ पात्राां उबी करून ह्या जतयात्राचो दजो वाडला. पात्रजचत्रणाचे नदरे न जवचार के ल्यार
जतयात्राक
ां न्याय जदवपी पात्राां ह्या जतयात्रातां आस्पावल्यातां .
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां सगळीं मेळून पदां रा पात्राां आयल्यात. डायना, सोजनया, लक्ष्मण, माकश ,
बॉजीस, जप्रयाक
ां ा, जप ए वसतां ी, जक, राजेर्, टोनी, रायतरत कार, एल्वीस, सजत प्रया पाठक आनी पाजकया अश्या
पात्रातां ल्यान हो जतयात्र बरोवप्यान उबो के ला. ह्या जतयात्रानां ी पात्राां जतयात्राचे रचनेक न्याय जदतात. जमनीस्टर
बॉजीस आनी जप्रयाांका ही दोन पात्राां भोव प्रभावी थारल्यात. ह्या जतयात्राांतलीं एक वैजर्श्ट म्हणल्यार ह्या
जतयात्राांतली सगळीं बायल पात्राां अन्यायाचो बळी जाल्याांत. सोजनयाचेर बलात्कार जावन तें घरा परतता तेन्ना
ताचे राांड आवयची जावपी अवस्था जचतारताना बरोवप्यान के ल्लें वणशन वास्तजवकतायेक धरून आसा
आपल्या चेडवाचेर बलात्कार जाला. आताां ताका बरे नदरे न कोण पळयतलो हो हुसको जतका आसा, जतका
समजावक
े परतनू नहयान जजयेवक
ां आनी जतचे धवत क
ांू जर्कोवक
ां जप्रयाांका धडपडटा. र्ेवटमेरेन चजलल्लो हो
सांघर्श आनी तातांतू जमनीस्टर, इन्सपेक्टर आनी पजत लसाांचे कायश ह्या सगळ्याांचें जचत्रण करताना समाजाचें रूप
आयच्या काळार कर्ें बदलत चल्लाां तें दाखयलाां समाजीक मल्त याांची कळत नकळत जाण करून जदल्या.
लक्ष्मण आनी वासांतीचें तोंडाांत फाव तीच भास वापरून जतयात्राक रांग जदला. आपल्या बापायच्या खस्त तार
जमरोवपी पतू माकश हे पात्र समाजातली र्ाांती जवबाडटा. बायलाच
ां ेर अत्याचार करता आनी समाजाक वायट
देख जदता.
सोजनयाक आपले आवयक खऱ्या अथाशन मदत करपाचो वेळ पाजवल्लो तेन्ना तें हहडें आर्ेन कामाक
वता पणू ताचे आर्ेची जनरार्ा जाता. जेन्ना ताचेर बलात्कार जावन तें घरा परतता तेन्ना ताची मानसीक
अवस्था जचांतपासारकी जाता. ताच्या तोंडातल्यान उतराां फतटनाांत. आवयक ही गजाल कळनाफतडें तीं सगळींच
उचाांबळींत जाता. मनातले झजू जतच्या उतराांतल्या स्पश्ट जाता.‘‘Khobordar mhaka maim mhunnxi
zalear. He tuje maim lagim dan, doulat, ani girestkai asonk na. Girestkai asli ti fokot hi
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ektich dhuv ani tiche nirmollponn. Hivui girestkai dusreak luttunk diun khoimchem
tondd gheun tum hea gharant ailam? Hea ghorant yeunche bodlek khoimsorui jiv diun
kiteak moronk na?”10अश्या उतराांनी ती ताका कें डता. वेगवेगळ्या सांस्कृ तायेचो गोंयच्या समाजाचेर प्रभाव
पडला जायत पणू गोंयच्या समाजाांत एके बायलयेन आपलें जनमशळपण साांबाळप जकतलें गरजेचें आसा हेंच ही
घडणक
ू सचत यता.
‘गोवा गोइगां गॉन’ ह्या जतयात्राांत पेरपेतीन, पावल,ू कस्टी, परत ी, रॉकी, रॉजीता, जसप्री, वेंकी, कल्ल,
जचतां ामणी, जाफर, र्हाबद्दत ीन, मामी, पष्ट्त पा आनी ऍड. रॉनी अर्ी सगळीं मेळून पदां रा पात्राां आयल्यातां . पावलू
ताचो कनडातां रावपी भाव रॉकी आनी धवू रोजीता हीं गोंय आनी गोंयकारपण साबां ाळांू क मदत करपी पात्राां
थारल्यात जाल्यार आपली भास, भेस, वाठार जवकांू क भायर सररल्लीं पेरपेतीन ताची धवत ो कस्टी, परत ी हीं पात्राां
आपले अजस्तत्व वगडावन बसल्याांत. जहदां ,ू जक्रस्ताांव, मस्त लीम ह्या जतनयू धमाांतली पात्राां घालनू गोंयच्या
समाजाचे प्रजतजनजधत्व करपी जतयात्र माचयेर हाडपाचो यत्न बरोवप्यान के ला.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांतले रोमान हें दबत ळें पात्र. तो आवयची बारीक सारकी आनी लजेची
सगळीं कामाां करता. जतका आपलो मोग जदता. आपले बायलेक मात काजारी जजजवताचें कसलेंच सख
ू जदना.
आपली बायल ही फकत सांसत वाडोवक
ां हाडल्या अर्ें तो आवयक साांगता तेन्ना ताचे बायलेजवर्ींचें मन
स्पश्ट जाता. जतची आवयचू ताका वायट कतशबत ाां करपाक जबाबदार आसता. पणू मानसर्ास्त्रीय दयत ेंसाक लागनू
ताका आपल्या दादलेपणाचो जवसर पडटा. ‘प्रेम’ हें मेजक्याच उतराांनी भोव थोड्या काळाखातीर उबें के ल्लें
पात्र. जफल्माचे ‘डायलॉग’ बरोवपाखातीर गोंया आजयल्लेकडेन रोमानाचो, तो इश्ट जाता ताचे खबरे क येतावता. लावरावागां डा जाल्ले भासाभार्ेंत तो म्हणटा, “ Khuinchea somazant jedna bail dukhant asta
to somaz pid’dear zata.”11 बायलमनर्ेचें समाजातां म्हत्व स्पश्ट करताना तो ताचां ेर फतडलो समाज
आदारून आसा म्हणटा. ह्या जतयात्रातां ले पतू आनी बापयू आपलें दादलेंपण जवसरतात. एक बायल दसत रे
बायलेचेर अत्याचार करता. लावरा आनी प्रेम ह्या घराब्याक ताांच्या प्रस्नाांतलीं सोडोवपाचो यत्न करतात.
आवय, सनू आनी जनमणे पतत ाच्या मरणान ह्या जतयात्राचो र्ेवट र्ोकात्मक ररतीन जाता.
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‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्राांत मागद,ू जेरी, जलांदा, टतरीज्म, एण्टी टतरीज्म, जहहल, जजन, एन्तस्ू वामी,
जफ्डा, इन्सपेक्टर, फ्ाांसीस अर्ीं सगळीं मेळून इकरा पात्राां आयल्यात. मागद,ू फ्ाांसीस, जलांदा आनी जेरी हो
एक घराबो. ह्या एकाच घराब्याांत घजडल्लें हें कथानक हेर पात्राांच्या सागाांतान उबे के ल्ले आसा. मागदचू े पात्र
उबें करताना बरोवप्यान त्या पात्राांक सोब सारकी भास वापरल्या. गोंयाांतली दयाशवळ
े े वयली अजर्क्षीत बायल
आनी जतचो भावाथी सभाव उबो के ला. कतसीन मेगल्शत यावां ह्या ‘टतरीज्म’ नावां ानां फामाद आजर्ल्ल्या मनर्ाचेर
भावाथश दवरून आनी दडत वाचें आर्ेकलागनू ती आपलें घर भाड्याक जदता. ताची दोगायां तरणाटी भरत गीं
जर्क्षीत. सरत वातीक ताचां ो सभाव बरो आसता पणू तीवयू पयर्ाांचे आर्ेन वायट हयसनाक
ां बळी पडटात.
सरत वातीक ताचां ो सादो सभाव जचतारपी पात्राां आनी उपरातां हयसनाधीन सभाव जचतारपी पात्राां ह्या जतयात्रातां
आयल्यात.
गोंयाांत 1980 उपराांतच्या काळार देर्ी आनी परदेर्ी पयशटक वाडपाक लागले. चोगमाक लागनू
गोंय सांवसारीक मळार नदरें त भरलें. जमशनी, लांडन, ऑस्रेजलया आनी हेर देर्ाांतल्यान जायते पयशटक गोंयाां
येवपाक लागले. भारत देर्ाांतल्या पांजाब, के रळा आनी हेर राज्याांतल्यान पयशटक येवपाक लागले. ह्या
भोंवडेकाराकडेन उलयतना इजां ग्लर्ींत वा जहदींत उलोवचें पडपाक लागलें तेन्ना ताांचेकडेन उलयतना सामान्य
गोंयकार मोडकी तोडकी इजां ग्लर् वा जहदां ी उलोवक
ां लागलो. त्या काळावेलीं ही पात्राां ह्या जतयात्राांत आयल्याांत.
‘टतरीज्म’,‘मागद’ू ही पात्राां मोडकी तोडकी इजां ग्लर् उलयतात. जाल्यार पत्तत ू स्वामी जहदीं उलयता. जहहल आनी
जीन इजां ग्लर्ींत उलयतात. जेरी आनी जलांदा जर्क्षीत आजर्ल्ल्यान तीं सादरू पणान वागतात तरीय आपलेंच
वायट करून घेतात. अर्ी एकदरींत पात्राच
ू करून जतयात्राच्ां या जैजतवतां पणाक मदत जाल्ली जदश्टी
ां ी रचणक
पडटा.
‘जवान’ हो जतयात्र 1973 वसाश प्रेम कतमार हाणें बरोवन माचयेर हाडले.‘जवान’ ह्या जतयात्रातां डवीड,
डॉरीस, जवल्फींड, टरी, साल,ू फतल,ू वॉल्टर, ररचडश, टायटस, जवजय, पॉल, टॉनी, जम्स, र्ेरजसगां , मारीया,
जिजीत, जगरगोल, मडीस, आनमारी, फाजतमा आनी पोस्टमन अर्ी एकवीस पात्राां आयल्याांत. ह्या जतयात्राांत
दोन घराब्याांचे मख
े पणान जचत्रण आयलाां. डवीड, डॉरीस, जवल्फींड आनी टरी हीं एका घराब्याची वाांगडी
त ल
आनी मारीया, वॉल्टर आनी जिजीत ही दसत ऱ्या घराब्याची वाांगडी ह्या जतयात्राांत मख
े पणान वावरत तना
त ल
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जदसतात. ताांकाां आदार जदवक
ां सायड र्ो रुपान फतल,ू साल,ू फाजतमा जदसतात. हो जतयात्र जवानाांच्या जजजवताचेर
आदारून आजर्ल्ल्यान मेजर जवल्फींड आनी मेजर वॉल्टर हाांचे जचत्रण बारीकसाणेन आयलाां. ताांकाां मदत
करपी पात्राां म्हण ररचडश, टायटस, जवजय, पॉल, टॉनी, जम्स, र्ेरजसांग ह्या सात जवानाांचो उल्लेख आयला.
जगरगोल , मेंडीस, आनमारी हाचो एकूच प्रवेर् आसा पणू जतयात्राक न्याय जदवपाक ह्या एका प्रवेर्ाची गरज
आसा. बऱ्या जतयात्राचीं हीं लक्षणा.ां जगरगोल आनी मेंडीस रक्तदान करपाचो सदां र्
े जदतात. जवानाक मदत
करूांक फतडें सरतात. देसाक आपलो आदार जदवक
ां वावरत तात. आनमारी आपलो घोव मेल्ल्यान बायलेची
काक
ां णाां फोडून समाजीक चालरीत साबां ाळपाचो यत्न करूांक सोदता. जतयात्राचें जचत्रण करताना ह्या
जतयात्रातां लीं पात्राां ठळकपणान नदरें त भरतात. ह्या जतयात्रातां लीं पात्राां जवानाजवर्ीं आनी देर्भक्तीजवर्ीं
प्रेक्षकाांचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करतात. समाजाच्यो चालीररती, हावेस , भावनाां उक्तायतात. कॉमेडीखातीर
फतलू ह्या पात्राच्या तोंडाांत अदशकतटी इग्ां लीर् घालनू हाांसयत हाांसयत जचमटे काडपाचें काम बरोवप्यान के लाां.
अदशकतटी इजां ग्लर् उलोवचे परस गोंयकारान कोंकणी उलोवची असो सरळ सांदर्
े ह्या जतयात्राांत आयला.
साजहत्याक गणत ाांचे नदरे न ह्या जतयात्राचो जवचार के ल्यार एक गजाल मनाक खटकता. ह्या जतयात्राांत
जायत्या सवत ाताांनी जक्रयापद मदेच वापररल्लें जदश्टी पडटा. आयचे प्रमाण कोंकणी कडल्यान ही वाक्याां पयस
आसात हें कळटा. पतत शगत जे भास बाांदावळीचो प्रभाव आजर्ल्ल्यान अर्े तरे ची कोंकणी पात्राच्या रुपान
आयल्या. “हाांव तमत च्या पायाां पोंदची धळ
ू पणू मोजो देर् वाटावक
ांू हाांव दस्त मानाांच्या हाताांत मेलों जाल्यार
म्होजें मोणश जावन आस्तेलें हहोडपोण देर्ाच्या आिचू ें.”10 ह्या सारक्या वाक्यातल्यान पात्राांचे भार्ीक वेगळे पण
स्पश्ट जाता.
‘के न्ना उदेतलो तो दीस’ ह्या जतयात्रातां मार्शल, स्टनली, अनीता, आबेलीन, कोंबो कायतान, जटट्टा,
रीता, रॉय, माररयो, आमोर, फ्लोररांदा, पीटर, राजाराम, डॉ. जफलीप अर्ीं पात्राां आयल्याांत. एक भाटकाराचो
घराबो आनी दसत रो मडांत काराचो घराबो हाचे भोंवतणी हो जतयात्र मख
त ेलपणान घवांत ता. स्टन्ली आनी अनीता हीं
मख
े पात्राां. स्टन्ली हो जर्क्षीत, दयाळू, गरजेक, आकाांताक पावपी, एक बरो पतू , एक बरो घरकार आनी एक
त ल
बरो बापयू अर्ें ताचें जचत्र उबें के ल्लें आसा. जाल्यार अनीता हें सांदत र, जगन्यानी, देवभावाथी, कश्ट करपी, चक
ू

294

वळखनू घेवपी, समजजकाय दाखोवपी अर्ें पात्र उबें के ल्लें आसा. एक बरी धवू , बरी सनू , एक बरी घरकान्न
अर्ेंय जतचें जचत्र उबें के ल्लें आसा.
फ्लोरींदा हें पात्र मेजक्याच वेळा परत तें ह्या जतयात्राांत आयलाां पूण तें प्रभावी थारलाां. आपले जातींतल्या
मनर्ाांनी आपलेच जातींतल्या मनर्ाां कडेन लग्न जावांक जाय, समाजाांत उांचेल्या जातीच्या लोकाांनी
आपल्याच समाजा परत तें मयाशदीत रावक
ांू जाय अर्ें जवचार उक्तावपी हें पात्र समाजजहता आड वावरत प्याक
ां प्रवृत्त
करता. ज्या काळार हो जतयात्र माचयेर आयलो तेन्ना गोंयातां जक्रस्तावां धमाांत जाती-भेद जदश्टी पडटालो हाच
ां े
जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयला.ां भाटकार मार्शल आपल्या पतत ाचेर जवश्वास दवरता. फ्लोरींद जेन्ना ताच्या पतत ा
आड नाका जाल्ल्यो खबरो सागां ता तेन्ना तें आपल्या चल्या लागीं जवचारल्या जर्वाय आपणाच्यान कायां च
उलोवक
ां जायना अर्ें म्हणटा. कॉमेडी खातीर उबें के ल्लें‘कोंबो कायतान’ हें पात्र. देव जभराांतीचें, भावाथी,
कतमसार जावपी, कोमन्त याांव घेवपी अर्ें दाखयलाां. जभकणाांक आनी जल्ल्याांक पसनू दख
त वपी न्हय आनी
नागोवपी न्हय अर्ें ताचें सादें, भावाथी मन हाांगा माांडला.
पसरकार राजाराम हो जसतारामाचो चलो. तो पसऱ्यार जगरायक करतालो पणू ताका दसत -याांच्यो खबरो
करपाची वायट सांवय आजर्ल्ली. भाटकाराचो चलो कतड्ड्या अनीताक पेरोलाचे डबे पावयताम्हण तो गाांवार
खबरो घालता. हो जतयात्र माचयेर आयलो त्या काळार म्हायती मेळोवपाची एक सवत ात म्हणल्यार जतांठो
आसताली. पसऱ्यार वा जतठ्यार गाांवाांतल्यो वेगवेगळ्यो बऱ्यो वायट खबरी जाताल्यो. ह्या जतयात्रानयू
जतठ्याचेर खबरो चलताल्यो म्हणपाचो उल्लेख आयला. ‘पसरकार राजाराम’ हो ‘खबराांकार राजाराम’ कर्ें
पात्रजचत्रण ह्या जतयात्राांत के ल्लें आसा. दसत ऱ्याच्ां यो खबरी करप, जतट्याच
ां ेर रावन एकामेकाजवर्ीं उलोवप करप,
ताततांू ल्यान एकामेकाचीं उणेपणाां काडप हें समाजातां चलतालें. ह्या जतयात्रातां ल्यान ताचे जचत्रण करून समाज
जागृताय करपाचे यत्न बरोवप्यान के ल्यात आनी मामीकतायेन आपले जवचार माडां ल्यात.
‘भाड्याचो कतसवो’ ह्या जतयात्रातां ररगन, वेनेसा, बेला, जॉसेफ, डॉ.फॉन्सेका, आदवोगाद, जनतीदाद,
आनी पब्लीक प्रोजसक्यटू र अर्ीं समत ार आठ पात्राां आयल्याांत. ररगन, वेनेसा आनी बेला ह्या तीन मख
े पात्राां
त ल
भोंवतणीं हो जतयात्र घसू पटात. फाव तीं भास आनी भेस हाांचो उपेग करून बरोवप्यान पात्र जचत्रण प्रभावी
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के ला. 21हया र्ेकडयाचे सरत वातीक ‘सोरोगेट मदर’ हो जवर्य सांवसाराक गाजतालो. ह्याच जवर्याचेर
आदारीत कोंकणीं समाजाांतलीं पात्राां उबीं करून हो जतयात्र माचयेर माांजडल्लो आसा.
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत जसमाांव, मानू, आयवी, ज्यजत नर्ा, बस्त्याांव, ज्यडत , घािू, ज्योकी हीं
पात्राां आयल्याांत. गोंय सोडून वचपी एक पांगड जाल्यार दसत रे वटेन गोंय आनी गोंयकारपण साांबाळांूक वावरत पी
दसत रो पगां ड अर्े फास्कें त हीं पात्राां वावरत तात. पतत शगत ेज पासपोटश करूांक, गोंय सासणाचें सोडून वचपी पगां डा मदें
ज्यडत , घाि,ू रॉकी, हे तरणाटे माचयेर जवजर्श्ट पगां डाचें प्रजतजनजधत्व करतात जाल्यार मानू गोंयचें गोंयकारपण
साबाळांूक आपलो जीव ररस्कार घालनू , मार पेट सोसनू य गोंय सोडून वचांक
ू सोदतल्याक
ां जागोवपाचो यत्न
करता. परदेसातां वचनू ‘पोलतोडचो सायब’ जावपाचे भानगडीचो पररणाम सोंसपी कर्ीं आयवी, ज्यजत नर्ा,
मानू, जसमाांव हीं पात्राां जतयात्राांत जचतारल्याांत. आयवीचें मोनेपणान सोसपाचें कायश ताच्या सभावाची आनी
गोंयकारपणाची वळख करून जदता. गोंयचे सांस्कृ तायेचो प्रभाव जावन गोंयाां वाजडल्लें ज्यजत नर्ा मना
काळजाांतल्यान गोंयकार जालाां अर्ें मानक
ू जदसता. "Goenche matiecho gunnuch to.. Bhailea
lokank inga paie dovortoch kollon ieta”12 अर्ा उतराांनी मानू गोंयचे सांस्कृ तायेची हहडवीक स्पश्ट
करता.
‘हें ओर्ेंच चोलतोलें’ ह्या जतयात्राांत धा पात्रा आयल्याांत. डॉ.पॉल, दाम,ू अमीत, जदहया, डॉली, न्यटू न,
जवनोद, ररपोटशर, वेंकट आनी कतमसार ह्या पात्राांतल्यान हो जतयात्र उबो के लाां. राजकी जचत्रण करपीं ह्या जतयात्राांत
मख
े मत्रां ी आनी ताची धवू हीं मख
त ल
त ेल पात्राां ह्या जतयात्राांत आयल्याांत. समाजाांत जाचेर जवश्वास दवरून जाका
मख
े मत्रां ी के लो तोच समाजा आड वतकीच ताचे धवू चे ो प्रजतकार ह्या जतयात्रातां दाखयला. सटत के झजत ारी आनी
त ल
जमनीस्टराचो पी.ए. ह्या जतयात्राचे बादावां ळीक मदत करता.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्रातां गाजिएल, दोना अरोरा, डॉ. जवल्फींड, डॉ. नोमाश, जॉयल, ओजां लदां ा,
रे मडां , फ्लोररांदा, फ्े डी, जजत ल्मरा, जेरेजमयास, दोना आल्बेतीना, बॉनी, सन्ड्रा, ओजां लदाची आवय, वेटर, म्हातारी
कतणबीण आनी बाळक अर्ीं पात्राां आयल्याांत. ह्या जतयात्राांत गोंयच्या आस्तीक भाटकाराचें जचत्रण आयला.
भाटकाराच्या घराब्याची पात्राांची माांडणी करतना ताांच्या तोंडाांनी पतू शगत जे उतराां घालनू समकालीन काळावेलो
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भाटकार जचत्रावपाचो बरोवप्यान यत्न के ला. ओजां लदाच्या तोंडाांत पतत शगत ेज भार्ेतलें ‘फाद’ हें गीत घालनू
पात्राक फावो जततली उचाांय हाडल्या. पात्राांक सोब सारकीं भास, भेस हाांची माांडावळ करुन हो जतयात्र प्रभावी
के ला.
वयर उल्लेखीत जतयात्राांनी पात्राांच्या जचत्रणाांतल्यान समाजीक प्रस्न माचयेर माांडल्यात. हे प्रस्न त्या
त्या काळावेल्या समाजाचें प्रजतजनजधत्व करता. हे जतयात्र माचयेर दाखोवन जतयाजत्रस्तानां ी प्रेक्षकाां मदीं त्या त्या
काळार त्या त्या जवर्यासबां दां ीत समाज जागृताय करपाचें कायश के ला.ां समाजीक प्रश्ानां ी घस्त पल्ल्या प्रेक्षकाक
ां
पात्राच्ां या माध्यमातां ल्यान खर्
त ालकाय जदवपाचो यत्न के ला.

5.3.र्ासशैली
जतयात्राची खास अर्ीं भासर्ैली आसता. सांवाद आनी काांताांतल्यान ती उक्ती जाता. जतयात्राांतली
भार्ीक उतरावळ तातांतू ली वाक्य बाांदावळ, म्हणी, ओपारी, आनी वाक्प्रचार जतयात्राचो दजो वाडोवपाक
मदत करता. पात्राांक सोब सारके भार्ेचो उपेग करपाखातीर गरज थांय इग्लीर्, पतत शगत ेज, मराठी, कन्नड
भासाांचोय जतयात्राांनी उपेग के ल्लो जदश्टी पडटा. माांजडल्लो भार्ीक प्रभाव जतयात्राांनी जदश्टी पडटा. कोंकणी
जतयात्र चड करुन रोमी जलपयेंत आनी बारदेर्ीं मोडींत बरयल्लें मेळटात तरीय कोंकणीच्या साश्टी, अत्रांजू ी,
मगळ
ां ूरी आनी हेर बोलयाांचो वापर के ल्लो पळोवक
ां मेळटा. रोमी तर्ेंच देवनागरींतयू काांय जतयात्र छापनू
उजवाडाक आयल्यात. ह्यो सगळ्यो गजाली कोंकणी जतयात्राांचें भार्ीक वेगळे पण दाखयतात.
खयां च्याय नाट्य प्रकारातां भास र्ैली गरजेची. पात्राच्ां या तोंडातां ल्या उच्चाररल्लें सवां ाद ताततांू ली
उतरावळ आनी वाक्य बादां ावळ भार्ीक जगरे स्तकाय सच
त यता. उतरावळ आनी भार्ीक प्रभाव, वाक्य
बादां ावळ, म्हणीं, ओपां ारी, वाक्प्रचार हाच
ां ो आस्पाव ह्या वेग-वेगळ्या आगां ातां ल्यान भास र्ैलेचो जवचार करूां
येता.
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5.3.1 र्ाशीक उिरावळ आनी र्ाशीक प्रर्ाव
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी भार्ीक खार्ेलपण जदश्टी पडटा. भार्ीक जगरे स्तकाय नदरें त भरता. ‘एकूच
रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतली भास कोंकणी भार्ेचें दायज सचत यता. ह्या जतयात्राांतली भास अप्रपू ! उतराांचो भार्ीक
पांगड करपासारकी जकतलीर्ींच उतराां ह्या जतयात्रातां आयल्याांत. ह्या जतयात्राांत आजयल्ल्या उतराांचे पांगड करून
ह्या जतयात्राचां ें भार्ीक खार्ेलपण जनयाळांू येता.
सैमीक

र्ेत, भाट ,कवाथो, नाल्ल, काजू , सोरो, जमीन

कतटतांबीक

र्ापाय, पाय, पतू , माांय, धवू , आजो, पणजो

धमीक

जक्रस्ताांव, जहदां ,ू मोयर, बेसाांव, आजर्वाशद, देव, आगाां

वैजकी

दोतोर, नसश, जपडेवतां

भेस

साडी, पाँट , र्टश

वेवसाय

जवान, दोतोर, नसश

जाती

म्हार, चामार

ह्या जतयात्राांत समानाथी आनी जवरोधाथी उतराां मेळटात . र्ाणें X जपर्ें, माांय X पाय, पतू X धवू ,
भाटकार X मडांत कार, न्हवरो X हहक
ां ल, दोतोर X जपडेवतां . अर्ी उतरावळ ह्या जतयात्राांत आसपावल्या. ह्या
जतयात्राांत धांदो, वेवसाय करपी आनी ताांचे वावराचें क्षेत्र सचत ोवपी काांय उतराां मेळटात. जवान – बॉडशर, भाटकार
– भाट, र्ेतकार – र्ेत, चामार – हहाण अर्ीं उतराां ह्या जतयात्राांत आसता. ही सगळी भार्ीक जगरे स्तकाय ह्या
जतयात्राचो दजो वयर दवरतात.
गोंय सटत के उपराांतच्या कोंकणी जतयात्राचेर पतत शगत जे , इग्ां लीर्, मराठी, जहदी आनी कन्नड ह्या भासाांचो
आनी भाजर्काांचो मख
े पणान प्रभाव पजडल्लो जदश्टी पडटा. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत पतत शगत जे आनी
त ल
इग्ां लीर् उतराां मेळटात. त्या भार्ाांचो कोंकणीचेर जाल्लो प्रभाव ह्या जतयात्रातां पळोवक
ां मेळटा. 1961 वसाश
पतत शगू जे गोंय सोडून गेले तरीय समत ार अठ्ठावीस वसाां उपरातां बरयल्ल्या ह्या जतयात्रातां पतत शगत ेज उतराां मेळटात.
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पतत शगत जे आनी इग्ां लीर् उतराां गोंयकाराचे जजणेंत दीसपट्टीं आयकांू क मेळटात. ‘इदाद’, ‘मोगाशद’, ‘बेसाांव’,
‘रे स्पेद’, ‘फाल्स’, ‘होताांत’, ‘जफगरू ’, ‘वालोर’, ‘रे स्पेर’, ‘ससत ेगाद’ आनी ‘काल्साांव’ अर्ीं जकतलीर्ींच
पतत शगत जे उतराां ह्या जतयात्राांत आयल्याांत.
ह्या जतयात्राचें आनीक एक भार्ीक खार्ेलपण म्हणल्यार ह्या जतयात्राांत इग्ां लीर् भार्ेचो
कॉमेडीखातीर फाव थयां फाव त्याच उतरानां ी उपेग करून वेगळोच प्रभाव प्रेक्षकाच
ां ेर घालपाचो यत्न के ला.
जतयात्राचां ो झेलो ह्या पस्त तकातां आजयल्ल्या ह्या जतयात्रातां लीं वेंचीक वाक्याां हेंच सचत यतात.
- “Sorry, in India men do not touch women” (पान 202)
- “Go, go. She is telling you something but remember I know everything” (पान185)
- “Is she made in England?” (पान192)
- “No shaking hands. In India you must say only ‘Namaste’(पान 193)
- “Yes, yes first Namaste and then everything aste aste samazte.”(पान 193)
- “When I saw London it was night and there was no light.” (पान 193)
- “My house? Long vatt. After long vatt, big bhat and in big bhat plenty coconut. I stay
there in a hut.”(पान 193)
- “Yes mog and after mog comes fog (पान 198)
- “That small kudd..that is kombiancho ghudd” (पान 201 - 202)
- “Yes yes. Indian cock managing hundred hens at a time.”(पान 202)
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्रातां ले भासर्ैलेचें आपलें अर्ें खार्ेलपण आसा. ह्या जतयात्रातां गोंय आनी
पतत शगत जे वाठाराचे देखावे दाखयल्यात आनी पात्राक
ां सोबसारकी भास वापरल्या. ‘फाद’ गावपी ओजलदां ाच्या
तोंडार पतत शगत ज उतराां आनी वाक्याां घातल्यातां तें गोंया जल्मल्लें. ताका कोंकणी येताली देखनू तें पतत शगत ालाक
पतत शगत जे आनी कोंकणी जमश्रीत करून उलयता. भोव करून गोंयकाराकडेन उलयताना तें तर्ें उलयता. ‘‘Sim,
Zorui mhaka bori practice na hanv soglem somzotan. As Vezes parafallar matxe kustar
299

zata.’’13 ह्या वाक्याांत कोंकणी आनी पतत शगत जे उतराां आयल्याांत. म्हाका, सोमजोना, ह्या सारकी कोंकणींतले
बादेर्ी मोंडींतली उतराां मेळटात जाल्यार सीं, फाला ह्या सारकी पतत शगत जे उतराां मेळटात. काांय इग्ां लीर् उतराां
पात्राांच्या तोंडाांतल्यान बरोवप्यान माांडल्यात. गोंय सटत के उपराांक जेन्ना हो जतयात्र 1979 वसाश जल्मा आयलो
त्या वेळार गोंयाांत कोंकणी भार्ेवाांगडा पतत शगत ेज आनी इग्ां लीर् उतराांचो दीसपट्टे जजणेंत उपेग जातालो.
हाचेवयल्यान त्या काळावेले समाज जचत्रण करताना गरजेचे भासर्ैलेचो उपेग जतयात्रातां के ला म्हणपाचें जसद्
जाता. ‘फाला’, ‘वादीव’, ‘सेतीदावां ’, ‘वासींबोर’, ‘कापीताांव’, ‘पात्रावां ’, ‘बाजहतज्म’, ‘देरेपेंत’, ‘कापाझ’,
‘कोंजसयेंस’, ‘जदसग्रास’, ‘जपकासावां ’ हीं आनी हेर पतत शगत जे उतराां ह्या जतयात्रातां आयल्यात.
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां जहदां ी भार्ेचो प्रभाव आसा. ह्या जतयात्रातां जमजनस्टर बॉजीस आपल्यावेली
जबाबदारी धक
त लनू उडयता तेन्ना‘टाँर्न लेने का नही, देनेका’असो जहदां ी भार्ेंत ‘डायलॉग’ मारता. हो सवाांद
‘मन्त नाभाई एम.बी.बी.एस’ जहदां ी जफल्माांतलो. जहदां ी जफल्माचो प्रभाव अर्ें तरे न जतयात्राचेर जाल्लो जदश्टी
पडटा. के न्ना के न्ना सांवाद, के न्ना के न्ना काांताराांच्यो चाली वा के न्ना के न्ना पात्राां, उबीं करपाक जहदां ी भार्ेचो
जतयात्राांनी उपेग के ल्लो जदश्टी पडटा.
‘गोवा..गोईग..गॉन?’
ह्या जतयात्राांत गोंयाभायल्या पात्राांच्या तोंडाांत मोडकी तोडकी कोंकणी तर्ेंच
ां
जहदां ी भास घाल्ली जदश्टी पडटा जाल्यार गोंयकार र्ेतकामती बायलमनीस जेन्ना इग्ां लीर् उलोवक
ां प्रयत्न करता
तेन्ना ती मोडकी तोडकी इग्ां लीर् उलयता तें दाखयलाां. ‘इ’ काराांत सोंपपी ‘जमलती’, ‘चलती’, ‘आमची’,
‘भल
त ती’, अर्ीं जायतीं उतराां गोंया भायल्यान आजयल्ल्या कामगाराांच्या तोडाांत घालनू जवजर्श्ट र्ैलेचो
आस्पाव ह्या जतयात्रातां के ल्लो पळोवक
ां मेळटा. गोंया भायल्यान आजयल्ल्या गोंयकाराक
ां ‘घाटां ी’ वा ‘भायले’
अर्ें म्हणीनासताना ताक
ां ाां ‘नवें गोंयकार’ ही सक
ां ल्पना तोमाजीन कादोज हाणें वापरून पयलेच फावट हो
नवो प्रयोग के ला. गोंया भायल्या लोकाक
ां घाटां ी, घाटां ी म्हण जहणसावन ताक
ां ाां उणाक लेखचे बदला तेवयू एक
समाजाचो घटक जाल्ल्यान ताांकाां नवे गोंयकार ही सक
ां ल्पना जदवन बरी गजाल के ल्ली आसा.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांत ‘पासीयेंस’, ‘जवस्तीद’, ‘कामीजोल’, ‘साय’, ‘इतां ेसाांव’,
‘रोपेर’.‘कोंवेस’(conves), ह्या सारकीं पतत शगत जे उतराां ह्या जतयात्राांत आयल्याांत. Marriage is a legalized
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prostitution अर्ें वाक्य ह्या जतयात्राांत आयलाां. ह्या वाक्याचें भडकपण पळे ल्यार ताची थयां गरज नाजर्ल्ली
अर्ें जदसता.
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत लक्ष्मण आनी ताची धवू , वासांती ह्या जबगर गोंयकाराांचें जचत्रण आयलाां.
ताांच्या तोंडाांत अदशकतटी कोंकणी घाल्या. ताांचे खास भासर्ैली वयल्यान बरोवप्यान जबगर गोंयकार पात्राां उबीं
के ल्यातां . ‘येता’ ताका ‘येती’‘आपोयता’ ह्या उतराक ‘आपोयती’अर्ीं अदशकतटी कोंकणी वापरून हीं पात्राां
जतयात्रातां उबीं के ल्यातां .
‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्रातां ‘रकाद’, ‘बाक
ां ीन’, ‘एजाम’, ‘कततीद’, ‘मादाम’, ‘आल्माां’,
‘आबालार’अर्ीं पतत शगत जे उतराां आयल्याांत. जाल्यार ‘स्कतटर’, ‘नेक्लेस’, ‘िेकफस्ट’, ‘टतररस्ट’, ‘टतरीजम’,
‘रम’, ‘एडवटायज’ ह्या सारकीं इगां लीर् उतराां ह्या जतयात्राांत आयल्याांत.
जरीय ‘पतत शगत जे कोलवोंत’हो जतयात्र कोंकणींतले बारदेर्ी मोडींत आसा तरीय तातांतू कतणबी बोलीचो
उपेग के ला. एके कतणजबणीक जतयात्राांत एकूच प्रवेर् जदवन जतचें म्हत्व स्पश्ट करताना जतचे भास र्ैलेचें दर्शन
घडयलाां.
‘Kunn go baie? Kut’zalam … Ago, tujo ghov na? Ago, ex zalear nottai – i ? Hem
duensu go baie? Hi fuxalkai mugo baie! Kutu nok angonno kota exe dilea pur’ mhunn,
ani tum notta? Tumi baie exem zalem muttri poilea mhoinea dotrage oitai, anje nok fuim
iota? ! Ani zann mugo baie, hea vaddeam iok dotor na. Inga sogle bannchar hanvum
kotan. Tuje kalliz ghott dhor, tum kaim binaka. Hi choi muje fump aha. Chol – chol,
tum muj bara io!’14
कतणब्याचां ी नीज कोंकणी उतराां हागां ा मेळटा नोट्टाय (रोडटाय), नोक (लोक) ह्या सारकी उतराां वापरून
ताच
ां े बोलयेंत ‘न’ उतराक
ां म्हत्व आसा हें सचत यता. ताच्ां या उतरानां ी महाप्राण मेळनात देखनू ते अल्पप्राण
वापरतात. ‘खोंप’ ह्या उतराांत ‘फोंप’ जाल्यार खर्
त ालकाय ह्या उतराक ‘फतर्ालकाय’ हें उतर मेळटा. ‘एर्ें’,
इगां ा, कोंताां, बाांचार ह्या सारकी नीज कतणब्याांची उतराां ह्या जतयात्राांतयेवन कतणब्याचें प्रजतजनधीत्व सचत यता.
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कतणबी ही गोंयची एका मख्त य जमात देखनू हें बोलयेंतल्या उतराां ही कोंकणीची जगरे स्तकाय. ‘ख’ च्या जाग्यार
‘फ’ जावपाची प्रजक्रया कोंकणींत आसा देखनत चू ‘खेळ’ च्या जाग्यार ‘फे ळ’ ह्या सारकीं उतराां मेळटात. हे
नदरे न जवचार के ल्यार भार्ीक जगरे स्तकाय ह्या जतयात्राांत मेळटा.
5.3.2 वाक्यबांदावळ
प्राजतनीधीक जतयात्रानां ी वेग-वेगळे तरानां ी वाक्य बादावां ळ के ल्ली मेळटा. पात्राच
ां े गरजे नसत ार इग्ां लीर्,
जहदां ी, पतत शगत जे , कन्नड वाक्या ह्या जतयात्रानां ी मेळटात. ‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्रातां पत्तू स्त वामी जहदां ींत उलयता.
‘‘कल तम्त हें हमारा वो छोटासा बग उस आदमीको अजां नत ा में जदया है ना’’, ‘‘यें क्या होता हैं की हमें जबचीस
बहुत अच्छा लगता हैं.’’ अर्ीं वाक्याां घालनू तें पात्र जचत्रायलाां. ह्याच जतयात्राांत जीन आनी जहहल ह्या पात्राांच्या
तोंडाांत इग्लींर् वाक्याां घातल्याांत. ‘‘We are going to the beach, please come with us’’, ‘‘This
man is terrible and horrible’’ अश्या इग्ां लीर् उतराांनी तीं पात्राां जचत्रायल्याांत.15
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत ओजां लदाांच्या तोंडाांत पतत शगत जे वाक्याां आयल्याांत. ‘‘Boa noite.
Entao gostaram do meu fado?’’ आनी ‘‘Sim, zorui mhaka bori pratica na hanv soglem
somzotam. As vezes para falar matxe kustar zata.’’ अर्ा वाक्याांतल्यान हें पात्र उबें के लाां.16
हें ‘ओर्ेंच चोलतोलें’ ह्या आर.बी. यस.् कोमरपांत हाांच्या जतयात्राांत कन्नड वाक्याां आयल्याांत.
‘‘Ninu kanada bhartila nanu Konknni bhortila’’ आनी ‘‘Havdu..eio-apa houta sarai
channa illa.’’17 अर्ीं कन्नड वाक्याां ‘जभमाप्पा’ ह्या पात्राच्या तोंडाांत घालनू जबगर गोंयकाराचें पात्र उबें
कें ला. कोंकणी जतयात्रानां ी अर्ें तरे न वेग-वेगळ्या भार्ाच
ां ो प्रभाव पडला.
गोंयातां पतत शगत जे राजवट आजर्ल्ल्यान ताचो प्रभाव गोंयकाराच्ां या बरपावळीचेर पडला. गोंय सटत के
उपरातां गोंयकार वेगवेगळ्या कारणाक लागनू गोंयकार गोंया भायर पावले. त्या काळारसावन ते जचटी बरोवन
घरच्याचां ी खबर घेताले आनी सपां कश दवरताले. ‘म्होवाळ जवख’ ह्या जतयात्रातां कोंकणी जचटी बरोवक
ां वापररल्ली
वेगळी वाक्यबाांदावळ जदश्टी पडटा. कोंकणी भार्ेन चडर्ीं जक्रयापदाां र्ेवटाक येतात पणू पतत शगत जे ींत जायते
फावटीं मदीं येतात. हाचोच प्रत्यय जेरीच्या बापायाक बरयल्ले जचटीत जदश्टी पडटा. ‘‘समजता तांू आनी तजत ी
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भरत गीं बरी आसात म्हणनू ’’ ह्या वाक्याांत ‘समजता’ हे जक्रयापद वाक्याांच्या सरत वातीक आयलाां. पतत गशत जे भार्ेचे
वाक्यबाांदावळीचो कोंकणीचेर जाल्लो प्रभाव हाांगा जदश्टी पडटा.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी सचत कताय जदश्टी पडटा. ‘एकूच रोस्तो’ह्या जतयात्राांतल्या जकतल्याश्याच वाक्याांनी
सचत कताय भररल्ली आसा. मडांत कार म्हण आपली सनू जावक
ां न्हयकारलले चलयेचें रगत भाटकान्नीक
मागपाक भाटकार रोहीदास जेन्ना फ्ासां ीसागेर गेला म्हण कळटा तेन्ना फ्ासां ीस म्हणटा,“रगताचो ग्रपू एक पणू
जातीचो ग्रपू दसत रो”18 ह्या उतरानां ी गोंयच्या समाजातां लो जातीभेद सचत ोवपाचो यत्न के ला.
पतत शगत जे काळार सरकारान िाझीलच्यान गोंयाांत ‘काज’ू हाजडल्ल्यो. आयज गोंयातां काजचू ो धांदो बऱ्या
प्रमाणातां चलता. काजच्ू या रसातां ल्यान तयार जावपी काजू फे णी फामाद आसा. बरी फे णी सवशसाधारणपणान
वीस वा एकवीस ग्राांव आसता. झेजवयर लाडतकडेन भाटकान्नीक रगत जदवपाचे बाबतींत उलयताना म्हणटा,
“हाांव म्होजे रोगोत जदवपाचो पणू म्होजें रोगोत लोकाांक स्रााँग पडटलें. तें सारकें बावीस ग्रावाांचे फे णीयेक कतर्ीन
काडटा.” ह्या ताच्या उतराांतल्यान प्रादेजर्कताां जदश्टी पडटा. तर्ेंच तो सोरो जपयेवपी म्हणटकच आपल्या
रगताची तल
त ना तो सोऱ्याकडेन करताां. खयां चोय मनीस तळ
त ा करताना, ताचो अणभव वा ताका खबर
आजर्ल्ल्या गजालीकडेन ती करता. ह्या जतयात्राांतली काांय वाक्याां खर सचत कतायेन भररल्ली आसात.
- “She is telling you something but I know everything.” (पान 185)
- “Sorry in India men do not touch women.” (पान 202)
- “Mhaka tujea hortatli ekuch dali zai.” (पान 223)
‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्रातां पात्राच्ां या तोडातां ली भास सादी, सरळ आनी सोंपी आसा. पात्राक
ां सोब
सारकी आसा. गरज थयां सयां म आनी सचत कताय दवरून बरजयल्लीं कायां वाक्याां ह्या जतयात्रातां आयल्यातां . “जें
आयज जकतें आमच्या गोंयातां टतरीज्माच्या नावां ान चोलता तें आमच्या लोकाक
ां म्होंव कोर्ें जदसता. पणू तें
म्होंव न्हय खरे पणीं तें वीख जावन आसा”. अर्ें जेन्ना जफ्डा म्हणटा तेन्ना पयशटकाच
ां ो गोंयचेर जावपी वायट
पररणाम सचत यता जाल्यार ‘Take this necklace of gold, go to the goldsmith, sell it and bring
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some more dope for us’19 ही उतराां ड्रग्साखातीर भाांगार जवकांू क तयार जावपी तरणाटो उलयता तेन्ना
समाजाांतलो तरणाटो घांवत ळी वखदाांचे भकीक कसो पडला ताची सल
त सू जदता.
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राचो जवर्य समाजीक प्रस्न हाताळपी आजर्ल्ल्यान आनी कतटतांबीक
नाजर्ल्ल्यान ह्या जतयात्राची भास साजहत्यीक नदरे न मातर्ी वेगळी आसा. मख
े कथानक माांडटाना जरीय
त ल
बारदेर्ी र्ैलीचो उपेग के ला तरीय बस्त्यावां ह्या पात्राखातीर साश्टी र्ैलेचो उपेग के ला. साश्टीचें प्रजतजनजधत्व
करपी हें पात्र साश्टीकाराचां ेर आजयल्ल्या वायटाची वळख करून जदता. ह्या जतयात्रातां म्हणीं, ओपारींचो
वेगवेगळ्या सदां भाशन उपेग करून जतयात्राक जडसाण हाडपाचो यत्न बरोवप्यान के ला. गोंयाांत मेकळे पण आसा.
सैमातां , घरातां , जजजवताांत मेकळीक आसा. हे मेकळे पण लडां नाक ना म्हण सचत यताना ज्यजत नर्ा म्हणटा,
‘‘everything in one room’’20अर्ें तरे न सचत कतायेन भररल्ली वाक्याां ह्या जतयात्राांत मेळटात. ‘रूप खयां चें
आनी रुपडें खयां चें तें कळना आताां’, ‘गोंय म्हणल्यार तेंगें यतरोप’ अर्ा मेजक्याच उतराांनी तत्वजगन्यान माांडपी
वाक्याां ह्या जतयात्राची सोबीतकाय वाडयतात.
‘के दना उदेतेलो तो दीस’ बरी साजहत्यकृ ती साांगचे परस चड सचत यता. ‘के दना उदेतेलो तो जदस’ हो
जतयात्र सचत कतायेन भररल्लो आसा. अनीताच्या काजारा जदसा अनीताच्या जदसपाजवर्ीं कायतान उलयतना
म्हणटा, “जकतें जदसतालें रे एक राणी कोर्ी. ताची माांय आपले धवत क
े पोळोवन घवांत ळ येवन पोडली.”
हाचेवयल्यान ते कतड्डे जालें तरी पळोवक
ां सोबीत जदसतालें म्हण कळटा.
ह्या जतयात्रातां अांत्रजत ी मोडींत उलोवपी पसरकार ‘राजाराम’ हे पात्र आयलाां. हें पात्रजचत्रायताना
बरोवप्यान मेजक्याच उतरानां ी ताच्या गणत ाची वळख जदवपाचें कायश के ला. प्लोरींद, मारीयो, आमोर, ररना, रॉय,
डॉ. जफलीप ही पात्राां थोड्याच उतराांनी पणू प्रभावीपणान जतयात्रातां उबीं के ल्लीं आसात. “भरत गेपणातां जोडचे
आनी म्हातारपणातां मोडचे’, ‘पेरोलाचो डबो हाडलो, भाटकाराच्या बाबान धाडलो, हागां ा गे बोबाव
हहोडलो?”, “भाटकाराच्या बाबान धाडला आनी तो कतड्ड्या अनीताच्या मोगान पोडला” अर्ें तरे ची
काहयात्मक वाक्याां घालनू ह्या जतयात्राक जडसाण हाडपाचें कायश बरोवप्यान के ला.
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‘एकूच रोस्तो’ हो जतयात्र तत्वजगन्यानात्मक वाक्याांनी रे वडायला. जपसो सदाांच दसत ऱ्याांक जपसो म्हणटा .
आमच्या सरकारान खयां च्याच गाांवाांत जहदां क
ांू ू च म्हण हॉस्पीटल बाांदक
ू ना (209) अर्ी वाक्याां
तत्वजगन्यानात्मक वाक्याां ह्या जतयात्रान आयल्यात. खयां चोय सरकार धमश भेद माजननासतना सगळ्या खातीर
आसता हेंच बरोवपी हाांगा सतचयता. कोंकणी जतयात्राांनी घडपाां करून वाक्य सोंपोवपाची चाल आजर्ल्ली.
“खोडपाचेर रोयलोलें जपकोना आनी नोजर्बाांत आसलोलें चक
त ोना.” ह्या सारक्या वाक्यानां ी हें खार्ेलपण जदश्टी
पडटा.
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां तत्वजगन्यानात्मक सांवाद आयल्यात “Zoxe porim tuji savlli tujea
mornna uprant tuji fatt soddta, tech porim, zababdari eke avoichea mornna upranuch
sompta.’’21आपले धवत चे ी जबाबदारी जतका लग्न करून जदल्या उपराांत सोंपतली अर्ें जचांतपी एके आवयक
जतयात्राांतली दसत री बायलमजनसचू जप्रयाांका जतचे जबाबदारीची जाण करून जदता. मनर्ाची सावळी कर्ी मर
मेरेन फाट सोजडना जतचो जतका उगडास करून जदता. ह्याच जतयात्राांत अर्ें आनीक काांय सांवाद आयल्यात
‘जवानाांक’ स्फूतश जदवपी जवानाांच्या कायाशची वळख जदवपी काांय वाक्याां प्रभावीपणान ह्या जतयात्राांत
आयल्याांत.
- “जवानाांचो धमश आपल्या जजवापरस कायद्ाचो मोग करपाचो आसता.” (पान83)
- “तजत े कतडीक जजजवताची ऊब आसो पोरयान देसाचे जोमनीवेलो एक धाकटतलो फातोर पोरयान दस्त मानाांच्या
हाताक लागोंक जदनाका.”(पान 86)
- “आमचो देर् आमची आवोय आनी आवोयची आिू राखोंक पतत ाचो जीव गेलो जाल्यार जकतें गेलें.” (पान
88)
- “पणू कतडींतलो ओत्मो भायर सोरताना पासनू झजत ान आपलो देर् वाटोवक
ां देसा खातीर झजत ोंक दोर एका
जवानाचो धोमश जावन आसा.” (पान 94)
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ह्या वाक्याांनी जवानाांची वळख घडटा. आपल्या घरच्याांची पासनू पवाश कररनासतना देर्ाचीं राखण
करप हें ध्येय मतींत दवरुन जवान जजयेतात हाची देख ह्या जतयात्राांत आयल्या. हो जतयात्र देर्भक्तीची भावना
जागयता.
5.3.3. म्हणी, ओपारी, वाक्प्रचार
प्राजतनीधीक जतयात्रानां ी म्हणी, ओपारी, वाक्प्रचार हाच
ां ो उपेग करुन जतयात्रीस्तानां ी गोंयच्या समाजाची
जीण प्रभावीपणान माडां पाचो यत्न के ला. तातां तू ल्यान थळावी सस्ां कृ ताय उबी जाल्या. गोंयचें समाजीक जीवन
जचत्रीत जाला.ां
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत जायत्यो म्हणी, ओपारी, वाक्प्रचार आयल्यात, ‘बदत वतां ाांक फातराचे
र्ीत’, ‘दोळ्याआड सांवसार पाड’,‘भटाक जाय जाल्यार अमास नाजाल्यार पनत व’, ‘सोंवसाराांत चार पाांयाचो
घोडो चक
त ता आनी दोन पाांयाचो मनीस चक
त ल्यार ओज्याप न्हुय’ ह्या आनी हेर म्हणींनी हो जतयात्र र्ृगां ारायला.
जतयात्राचो प्रेक्षक हो सवशसामान्य थळावो प्रेक्षक. ताांच्या तोंडार घोळपी म्हणी, ओपारी , वाक्प्रचार हाांचो उपेग
जतयात्राांत के ल्ल्यान प्रेक्षकाांक तो आपलो-आपलोसो जदसपाक लागता, जतयात्र लोकजप्रय जावपाचे हें एक
कारण आसा.
- “पोट भररल्ल्या वागाक मास उकडून घालचें पडटा. पणू पोटाक भक
ू लाजगल्लो वाग मात्र बोकडेक वासान
सोडून काडटा.” (पान 187)
- “सोंवसाराांत चार पाांयाांचो घोडो चक
त ता आनी दोन पाांयाांचो मनत ीस चक
त ल्यार ओजाप न्हय.” (पान 188)
- “दडत ू आयज आसल्यार फाल्याां ना. मनीस आयज आसल्यार फाल्याां ना. राांजदल्लें सरता आनी के ल्लें उरता.”
(पान 191)
- “नावां ाक मेल्यात ताांचें नावां सांवसारातां गाजता आनी, दडत वाांक मेल्यात ताांच्या भरत ग्याक
ां जर्राप सोडटा.”
(पान 192)
- “जेजवल्ल्या ताटाांत पोट भोरतोकूच जथांपी घालांक
ू आमकाां गोंयकाराांक सोबता.” (पान 194)
- “खोडपाचेर रोयलोलें जपकोना आनी नोजर्बाांत आसलोलें चतकोना.” (पान 195)
306

- “बदत वोंताक फातराचें र्ीत.” (पान 201)
- “काांटो लागल्या जर्वाय दख
ू सोमजोना.” (पान 206)
- “भटाक जाय जाल्यार अमास नाजाल्यार पनत व” (पान 210)
- “जपसोसो सदाच दसत ऱ्याांक जपसो म्हणटा.” (पान 215)
- “नोजर्बातां आसलें तें घोडलें आनी आमच्या आधाराचें एकूच झाड आसलें तें हुमटोन कोनर्ाक पोडलें.”
(219)
ह्या सारक्या म्हणींनी ह्या जतयात्राांची भार्ीक जगरे स्तकाय वाडयल्या.
दो. मनोहरराय सरदेसाय आपले एके कजवतेंत म्हणटाले
“जगरे स्ताची आवय म्हणटा, पोरान कांयच खावक
ं ना
गरीबाची आवय म्हणटा, पोराक कांयच खावक
ं ना”
जगरे स्तागेर जायतें आसा पणू भरत गीं खायनात, गररबागेर भरत गी खावक
ां आर्ेतात पूण ताांगरे खावपाक
काांय ना. एम बॉयर हाणें आर्ेच तरे चे उतराांचो खेळ आपल्या जतयात्राांत के ला.
“पोट भररल्ल्या वागाक मास उकडून घालचें पडटा पणू पोटाक भक
ू लाजगल्लो वाग मात बोकडेक
वासान सोदनू काडटा.” असल्या उतरानां ी ताची प्रजचती येता. के न्ना के न्ना चड मेळपाक लागलें काय ते नाका
जदसता पणू मेळना तेन्ना ते जाय जायर्ें जदसता, अर्ें समाजमन बरोवप्यान हे घडणक
त ें तल्यान जचतारला.ां
भासर्ैलचे े नदरे न ह्या जतयात्राचें वेगळें अजस्तत्व उरता. ह्या जतयात्रान कोंकणी जतयात्र मळार खास सवत ात जनमाशण
के ल्या.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत म्हणी, ओपारींचो सांदभश आयला. ‘‘Chamddi soddit punn
domddi soddcho nam’,‘Jea mapan tum korta tea mapan tum bhogtam’’ अश्या भार्ीक
वेगळेपणान हो जतयात्र माखला. कोंकणी, पतत शगत जे , इग्ां लीर् भास तर्ेंच बादेर्ी, साश्टी मोड हाचो आसपाव ह्या
जतयात्राांत जाला.
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‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांत र्ेजारच्या कायतानागेर जेन्ना आठवो नातू जालो तेन्ना इजाबेल
देवाचेर र्ीण करता. ताचे पयलीं ताचो घोव ताका जर्टकायता. “तगत रे फतटबॉल टीम जावपाची पणू तवत ें ह्या
कप्टनाचें काडश पोयलींच सस्पेंड के लाां न्हुय” ह्या उतराांनी तो आपले घरकान्नीक जर्टकायता.‘वाडलेले नाका
साांडलेलें जाय’, ‘मास खायनासतना गळ्याांत हाड घालें’ ह्या सारक्या ओपां ारींचो ह्या जतयात्राांत उपेग के ल्लो
आसा. ‘इडीपस कॉम्लक्स’ ह्या मानसर्ास्त्रीय सक
ां ल्पनेचो उपेग करून ताचो अथश पात्राांच्या आदारान जतयात्र
रुपान लोकामां रे े न पावोवपाचो यत्न बरोवप्यान के ला. ‘पजेसीहह’ आवयचें पात्र, दबत ळ्या बापायचे आनी पतत ाचें
पात्र, हाका जबाबदार आसता. ह्या पात्राच्ां या तोंडातां ली भास पात्राक
ां सोब सारकी आसा. आवयचे वचशस्वपण
परत ाय जतयात्रातां जदसता. बापायचें दबत ळे पण, पतत ाचो खनू करीमेरेन उरता. तो खनू बापायन के ला म्हण कोण सत
मानचोना कारण बापयू दबत ळो म्हण समाज वळखता अर्ें पतू म्हणटा तेन्ना भार्ीक बन्त यादीचेर पात्राांची
माांडावळ फतलयल्ली जदश्टी पडटा.
‘के दना उदेतेलो तो दीस’ ह्या जतयात्राांतयू कोंकणी भार्ेची जगरे स्तकाय पळोवक
ां मेळटा. वाक्प्रचार,
म्हणीं ओपां ारी आनी हेर साजहत्यीक गणत ाांनी हो जतयात्र र्ृगां ारायला. “भरत गेपणार जोडचे नी म्हातारपणार मोडचें”
ह्या उतराांनी सरू
त जावपी हो जतयात्र जाणवायेन भरला. भासर्ैली बरी आसल्यार कथानक फतलता ह्या जतयात्रान
आनीक वाक्प्रचार, म्हणी, ओपारींचो उपेग के ल्यार साजहत्यीक नदरे न हो जतयात्र आनीक बरो जावां येतालो.
‘जवान’ ह्या जतयात्राांत भोव थोड्या प्रसांगानीं जवानाांनी वापररल्ली भास आयकांू क मेळटा. झजत ा वेळार
फोना वयल्यान सांदर्
े जदवपी ताांची भासर्ैली ह्या जतयात्राांत आयल्या. जरीय ताांततू थोडे भोव डायलॉग आसात
तरीय वाक्प्रचार, म्हणी, ओपारी हाच
ां ो वापर थोड्या प्रमाणातां के ल्लो जदश्टी पडटा. दोन घराबे दाखयल्ल्यान
आनी ताच्ां या जजजवताचें जचत्रण के ल्ल्यान भासर्ैली फतलोवक
ां हागां ा सदां ी मेळळ्या.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्रातां ‘हातरूण पळोवन पायां सोडूांक जाय’ , ‘उखल्ली जीब लायली
ताळ्याक’, ‘हाडली पड खाल्ली पड’ ह्या सारक्यो म्हणीं, ओपारी आयल्यात. ‘उठाबर्ी काडप’, ‘वर्ाड
पडप’ ह्या सारके वाक्प्रचार ह्या जतयात्राांत आयल्यात. हो जतयात्र साजहत्यीक नदरे न खास दज्याशचो आसा.
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‘कावळ्याचो जर्राप घराक लागना’, ‘चडत टेच्या सोरपाक हाांव जभयेना’, ‘येतलो देंवचार आनी तेन्नाच
त्या लोकाांक कोवतोलो जकतें तो सोंवसार’, अर्ा म्हणी, ओपारींचो उपेग रोडो नाका ह्या जतयात्राांत जाल्लो
आसा.
‘गोवा.... गोइगां .... गॉन?’ ह्या जतयात्राांतली भास सादी, सरळ आसा. गरज थांय म्हणीं, ओपारींचो उपेग
जाल्लो आसा. ‘ते पदेर गेले आनी ते उांडे काबार जाले’. ‘मोडलेल्या खरत साक रे स्पेद ना’ ह्या सारक्यो म्हणी
गोंयाांतल्या पदेराच्या आनी खरत साच्या अजस्तत्वाची जाण करून जदतात. गोंय सटत के उपरातां च्या जतयात्रानां ी
आजयल्ल्या म्हणी, ओपारीं आनी वाक्प्रचारातां कोंकणीं जतयात्र रचनेक बळ जदला.ां समाजजीण प्रभावीपणान
माडां ू ांक मदत के ला.ां

5.4.कांि
‘काांत’ जतयात्राांक सोबाय हाडटात. काहय रुपान, सांगीतबद्द करून, मेजक्याच उतराांनी चड सचत ोवपी
अर्े हे काांत जतयात्राांचो दजो वाडोवक
ां मदत करतात. जतयात्र प्रभावीपणान प्रेक्षकाां मेरेन पावोवक
ां काांत गरजेचे.
समाजीक, धमीक, राजकी, अथीक देर्भक्ती आऩी सांस्कृ तीक काांत जतयात्राांनी मेळटात.
समाजीक कांि
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार गोंयच्या समाजाचे जचत्रण काांताांनी जावक
ां लागलें. कोंकणी जतयात्राांतलें
काांय समाजीक काांत खबत चू प्रभावी जावन लोकाांच्या तोंडार घोळपाक लागले. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो
लवीन हाणें गाजयल्लो कातां आयजयू लोकाांच्या तोंडार घोळटा.
1
‘‘Mogant ami poddlelim lhanuch astana
Jurament dilolo iskol xiktana
Mogan vorsam sarlim dogaimni hospitalant sirvis kortana
Doxim zalim re chitinastana.
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‘Chorus’
Chintlem mhozo korunk poti
Famil tuji mandta jati
Devan amkam nirmunk nam re sottve rati.’’ (पान 20 –‘एकूच रोस्तो’ )
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो हो जातीचेर आदारीत काांत खबू गाजलो. ह्या काांताांत दोगा मोगयाां लग्न जावांक
आर्ेतालीं पणू समाज ताचां े आड येता, जात ताच
ां े आड येता, धमश ताचें आड येता, भाटकार-मडांत कारपण ताच
ां े
आड येता. समाजाच्यो चाली ररती ताच
ां े आड येतात. ह्या कातां ाच्या दसत ऱ्या कोरसातां लग्न जावपाक कसलोच
उपाय ना म्हण लवीन सस्त कारता. ह्या कातां ाच्या जतसऱ्या कोरसातां र्ेवटाक तें म्हणटा.
“Dusman amcher zalim re ghorchim
Nirmunk nam tor ankvar morchim
Sonvsarant fottovlim re ami,
sorgar mevchim”(पान204 ‘एकूच रोस्तो’)
सवां सारातां मनीस सोंपल्या उपरातां सगाशर वता असो जक्रस्तावां ाांचो भावाथश आसा. त्याच भावाथाशचें जचत्रण ह्या
काांतातां जदश्टी पडटा. लग्न जावक
ां मेळना म्हण लवीन सरत वातीक दख्त खी जाता, मदीं आर्ावादी जाता आनी
र्ेवटाक सगाशर मेळपाच्या आर्ावादान हो काांत सोंपता.
गोंय सटत के उपराांतयू जातीचो प्रस्न समाजाक सतायतालो. ‘के दना उदेतोलो तो जदस’ ह्या जतयात्राांत रॉय
आनी रीनान गायल्या काांताांत जातीचो उल्लेख आयला. ररना डॉ. जफलीप हाच्या मोगाांत आसता. तें ही खबर
आपल्या भावाक साांगता. आपलो माांय-पाय न्हवऱ्याची जात वेगळी म्हण आपले खोर्ये आड येत म्हण तें
जभयेता.
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‘‘Roy: Rina, konn mandta zati,
Monis sonvsarant ek zom’nichi mati
Rina: Mhaka bhirant dista Roy, papa kaddit mhunn kati!
Roy: Soglem sarkem zaunk pettoi don vati.’’(पान2 ‘के दना उदेतोलो तो जदस’)
एके वाटेन जाती-भेद, धमश-भेद, जगरे स्त-गररब हाचें जवर्ीं गोंय सटत कें उपराांतचें जतयात्र जागृताय हाडटालें
जाल्यार दसत रें वटेन समाजीक एकचाराची खबर करतालें.
“Zorui amche modem vegllochar nasto
Tor Goencho lok ekdom’ khuxal asto
Ami Hindu, Kristanv, Musulman mhunn vegllocharkelo koslo
He fuddem sogleank E K U C H R O S T O.”(पान 227 –‘एकूच रोस्तो’)
मनर्ाचे जजणेंत सख
त -दख्ू ख हें आसताच. समाजाांतलें आनी घराब्याांतलें सख
त -दख्ू ख काांताांनी
उक्तायल्लें पळोवक
ां मेळटा. ‘पतत शगू जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत ओजलांदाचेर सरपळी चोरल्या म्हणनू बगलाांट
घालें तेन्ना आपलें दख्त ख ओजलांदा काताांतल्यान पयलेच फावट हयक्त करता,
“Boglantt mhojer ghalem Dev kortolo nit
Sonvsar naka dista, aili mhaka vitt
Purtugalak hanv astana, koxtt korun pottbhor jevi xit
Adlem such Deva, mhaka portem konn di-it
Kantteamni revoddlem, mhojem sukhantlem jivit.”(पान 22 ‘पतु ूगु िे कोलवोंत’)
आपल्या जजजवताक जर्णटना आपणू जकतलें इनोसेंत आसा हें सागां नू आपल्या घोवाक तें आर्ेता तें ह्या कातां ातां
जदसता. एक घरकान्न कर्ी ते जनमणे मेरेन आपल्या घोवाक जवश्वासी रावलें आनी एक घरकार कसो जॉयल
आपल्या घरकान्नीक जवश्वासी रावलो. गबेस्त आसताना ताका घराांतलें भायर घालें तेन्ना एके कतणबी बायलेन
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आदार जदल्ल्यान ओजलांदा भरत ग्याक जल्माक हाडूांक पावलें. उपराांत तें भीक मागनू आपल्या पतत ाखातीर
जगतालें. अर्ा वेळार जॉयलाचो उगडास करून तें गायता.
“Joel tujim utram chintun hanv roddtam
Pavsant votant bhonvon, jivit hem sartam
Puta mhojea tujea khatir, rosteancher bhonvon bhik magtam
Lokak borem magon, pottachi bhuk martam
Ratr zali mhonntoch hanv khoimsorui nhidtam.”(पान 28 -‘पतु गूु िे कोलवोंत’)
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत सगळे मेळून तीन काांत आयल्यात. ह्या जतयात्राचो र्ेवट एका काांतान
जाता. तातांतू तत्वजगन्यानयू आसा.
“Hatachim-paianchim sarkim assonant bottam
Dusreachea sangnneamni pai zai toxim haloilim rotam
Olinda Kolvont mhunn tacher ghalim khortam
Punn tem gunnest cheddum mhunn provar zalim sotam
Purtugez kolvont tiatr kobar zalo atam.” (पान 55 ‘पतु ूगु िे कोलवोंत’)
ओजलांदाक ‘पतत शगत ेज कोलवोंत’ म्हणनू जहणसायतात. ताचेर बगलाांट घालनू ताका उणाक लेखपाचो
प्रयत्न करतात. पणू तो प्रयत्न अपयेर्ी थारता. ओजलांदाचे गणू ताचेर जैत हहरतात. तें गणत स्े त चेडूां म्हण थावे
जातात. हाांगाांच ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ जतयात्र काबार जाता. दसू ऱ्याांचेर बगलाांटाां घालनू समाजाांत ताका वायट
थारवचें पयलीं सत्य पररजस्थती जकतें तीं जाणा जावची असो सांदर्
े काांताांतल्यान जदवन हो जतयात्र सोंपता.
जनमणो सत्याचोच जवजय आसता हेच हो जतयात्र जर्टकायता.
‘एकूच रोस्तो’ जतयात्राांतलो पयलो काांत कतटतांबीक आसा. खयां च्याय चल्या-चलयेन लग्न जावचे पयलीं
न्हवऱ्या-हहक
े तातांतू जदला. हेन्री-बेजलांदा सांबांदीत काांताांतल्यान जवचार
ां लेच्या घरची खबर काडची असो सांदर्
माांडून म्हणटा.
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“Ghov tuzo bebdo zaun aiz bhogtai, bhoinni dukh
Khobor tachi kaddunk nam hunn, amchi zali chuk”
बायलेक घोवाच्यान पोसक
ांू जायना म्हण जतणें आपल्या घोवाक सोडूांक जायना अर्ें समाजाचें बधां न
सचत ोवपी एक कातां त्याच जतयात्रातां आयला.
“Bailek poxi nozo mhunn ghovachean
Ghovak soddi nozo bailechean
Bhurgeank aplea akho sonvsar dium ieta maim-paichean
Punn konnachem noxib konnak dium nozo konnachean.”
ह्या काांतातां घोव-बायलेन एकामेकाक सासणाांक जवश्वार्ी रावांक जाय म्हण साांगलाां. काजार जावन जें
बरें वायट घडटा तो नजर्बाचो खेळ अर्ें सचत यलाां. काांताांचे जनमणे वळींत एका मनर्ाची जजणेकडेन
पळोवपाची नदर सचत यल्या. ह्या जतयात्राच्या दसत ऱ्या काांताांत लग्न जाल्ले बायलेन घोवाक सोडल्यार समाज
जकतें जचत्तां ोलो ताची सल
त सू आयल्या. ‘घोवाक सोडीत तोर रे स्पेद ना म्हाका’ हे एके च वळींत एकजवसाहया
र्ेंकड्याच्या हुबां ऱ्यारूय गोंयाांत बायलेचेर कर्ें समाजीक चेपण आसा हें कळपाक वाव आसा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राच्या र्ेवटाक जहदां ू चलो जक्रस्ताांव चलयेवाांगडा लग्न जाता आनी जक्रस्ताांव
चलो जहदां ू चलयेवागां डा काजार जाता अर्ें दाखयला.ां एका मडांत काराचो चलो भाटकाराचो चलयेकडेन लग्न
जाता अर्ें दाखयला. एकचाराची भावनाां हागां ाां माडां ल्या. मडांत काराची भावनाां हागां ा माडां ल्या. मडांत कार आपली
चली लग्न जावन वतली हे जचांतनू जनर्ेता तेन्ना लवीना गायता.
“रो ो नाकाय कािार िावन म्हाका भाटकारागेर तंू धा
म्होिे बोदलेक भाटकाराचे चोलयेक इमाांव आमगेर हा टा”
समाजीक बांधनाां तोडून एकूच रस्त्यान गोंयच्या समाजाांत चलचें असो सांदर्
े जनमण्या काांताांत जदवन
हो जतयात्र सोंपला.
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‘भाड्याचो कतसवो’ हो जतयात्र ‘Surrogate mother’ ह्या जवर्याचेर आदारून आसा. ह्या
जतयात्राांतलीं वेनेसा आनी ररगन भरत ग्याक आर्ेतात. पणू जेन्ना ताांचे भरत गें मोनें आनी पाांगळें जालाां म्हण कळटा
तेन्ना तीं दख्त खी जातात. वेनेसा आपलें दख्त ख काांताांतल्यान उक्ततायता.
‘‘अनीत आदारून म्हिेर सैमान
प लें हांव व्ह लिेच्या फोंणांत
जचतंक
ू ना हांवें लेगीत म्हज्या सपनांत
काळीि जकत्याक जनबोर के लां िायत देवान
कोरस
जिवीत संवसारांत मनशा तिु ें एक फकाण
आरंभ तिु ो गभेस्त आवयच्या पोटांत
तरे -तरे चे मनीस, वेगळया-वेगळया रुपान
एक सारकीं सगळ्याक
ां जकत्याक रचक
ांू ना देवान ’’(पान 24 ‘भाड्याचो कतसवो’)
पाद्री बारे त जावन लोकाक
ां फटोवपी सालू कातां गायताना म्हणटा,
“Dhonia, ditanv tuka argam
Falt asa tem tum di hankam
Je konn lokak fottoitat tankam
Bogos Dhonia tum tanchim patkam”.(पान 55–‘आतांचो तेंप’)
‘आताांचो तेंप’ ह्या जतयात्राांत स काांत आयल्यात. ह्या जतयात्राांत आपणू पाद्री बारे त म्हण साांगनू सालू
लोकाांकडल्यान देणगी घेतालो. लोकाांक फटयतालो. ज्या घराांत तो आजयल्लो त्याच घराांतल्या लोकाांक ताणें
फटयले आनी फटोवप्याखातीर देवाकडेन भोगसणें मागक
ांू लायलें, अर्ें मामीकतायेन बरयल्ले ‘कॉमेडी’
काांतयू कोंकणी जतयात्र मळार आयल्यात.
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प्राजतजनधीक जतयात्राांनी जायते समाजीक काांत आयल्यात. कतटतांब वेवस्था, जात वेवस्था, समाजीक
एकचार, मोग ह्या आनी हेर समाजीक जवर्याचेर हे काांत आटापनू आसात. गोंय सटत के उपराांतची समाजीक
जीण तातांतू जदसता.
धमीक कांि
धमश आनी देव हाचां ेर आदारीत कातां प्राजतनीधक जतयात्रानां ी आयल्यात. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या
जतयात्रातां लो उल्हास बयत ाांव हाांणी गाजयल्लो काांत समाजातां खबू गाजलो. धमीक एकचार सचत ोवपी हो कातां
आयजयू घोळणक
त ें त आसा. र्ाळेचीं ल्हान ल्हान भरू गीं पासनू गायताना तो आयकांू क मेळटा.
“Sobit hi sokall, suknneancho avaz
Xitoll varo, fulam-follancho suvas
Hem soglem jem sobit-sundor hi Tujich maia re.
‘Chorus’
Deva, mhojea Deva tum sogleancho adhar re (2)
Tuka chinta amchim sogleanchi, Tum sogleak bhorla re
Deva, mhojea Deva tum sogleancho adhar re (2)
Konnui Ram’mhonnttat, konnui Krixn mhonttat
Konnui Jezu mhonnttat, konnui Al’lah mhonnttat.
Rong rupam tujim aslim zaitim tori
Tuvem sogleank samball’leat re.” (पान 2 0–‘एकूच रोस्तो’)
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्रातां नेटस् देवाक आगाां जदता. कातां ातां ल्या तो आपल्यो भाांवना
देवाकडेन माांडटा.
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“Aichea disa, Kazarak, att vorsam ailim bhoron
Mogan vengovn ditam porbim toxench bhuzvonn
Unie mhoje, tuje khatir Devak vondon
Argam Devak, aichea disa passot
Dhinvas Bapak, sobhit hea natea passot”(पान 130 -‘पोलतो चो सायब ’ )
आथीक कांि
‘म्होंवाळ वीख’ ह्या जतयात्राांत दोन काांत आयल्यात. ह्या जतयात्राांतल्या एका काांताांत मागदू गायता.
“Kortelim, kortelim,
Khub duddu kortelim,
Zhoddtelim, zhoddtelim,
Lakhamni zhoddtolim,
Chorus
Eka room-ak 6 hozar kitle,
Don room baddeak dilear 12 zatle,
Tinuim room dilear 18 hozar yetle,
Girest zatolim, gele dis fattle”(पान 9–‘म्होंवाळ जवख’)
मागदचू ें घर गोंयच्या दयाां वेळेर आजर्ल्लें. गोंय सटत के उपराांत गोंया पयशटकाांचे येवपा वचपाचें प्रमाण
वाजडल्लें. आपलें घर पयशटकाांक भाड्यान जदल्यात आपणत यू पयर्ें जोडू र्कता आनी घोवाच्या जोडी भायर
घर सांवसार करुांक मदत करुांक र्कता अर्ें मागदक
ू जदसलें. एका रुमाक जदसाक दोनर्ीं रुपया भाडें प्रमाण
जहर्ोंब के ल्यार म्हयन्याक स हजार जालें. दोन रुमाचें बारा हजार जालें असो जहर्ोब करुन तें खर्
त ालकायेन
काांत गायता आनी आपणू जगरे स्त जातलीं म्हण पयशटक गोंया येवपाक लाजगल्ल्यान मागदच्ू या घराचो एक रुम
दोनर्ीं रुपया एका जदसाक भाड्या प्रमाण पयशटक घेवपाक. अथीक नदरे न समाजीक जीण सचत ोवपी अर्ें कातां
गोंय सटत के उपरातां आयलें.
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राजकी कांि
कोंकणी जतयात्र मळार राजकी जतयात्र आयल्यात. राजकी काांताराां आयल्यात. राजकी काांत
आयल्यात. आर बी यस कोमरपांत हाांच्या ‘हें अर्ेंच चलतलें’ ह्या जतयात्राांत राजकी काांत आयल्यात.
“Zaddak halouncheak goroz, hoi tea vareachi
Fulam fulouncheak goroz, hoi tea dovachi
Uzvadd mellouncheak goroj, hoi tea sureachi
Ekvottam ravpak goroj, hoi tea mogachi
Don dissancho sounsar Dis kadia hanson
CM donvorai amchea chopkeak fasoun”(पान15‘हें अशेंच चलतलें’ )
गोंयच्या समाजाांत मख
त ेल मत्रां याक आपल्या चपक्यान फासवन दवरुांक जाय आनी मोगान एकवटान
जीण सारूांक जाय असो सदां र्
े डॉली हाणें गाजयल्ल्या ह्या कातां ातां उक्तायला.
देशर्क्ती कांि
‘जवान’ ह्या जतयात्रातां सगले मेळून णव कातां आयल्यात. ह्या जतयात्राांतले चडर्ें कातां देर्भक्तीचेर
आदारून आसात. जवानाांक आपल्या देर्ाचें जकतलें हहडपण हेंच सचत ोवपी जतसरो कातां गायतना जवान
गायतात,
“Amcho ganv to amcho ganv ami samballtele,
Amchem kuddichem rogot desakhatir vharoitele,
Mar-far sonstele…Bharot des amcho rakhtele
Desa pasot jiyetele, desachea mogak mortele”(पान 96‘फुलां आनी कांटे’´आनी
‘िवान’)
ह्या उतराांनीं ताांची देर्ाखातीरची झजत पी वृत्ती कळू येता. ह्या काांतान ‘गाांव’ हें उतर वापरून ‘देर्’
हाका‘गाांव’ म्हणपाची चक
ू के ल्या पणू दसत रे वळींत ती सधत ारून थांय ‘देर्’ हें उतर माांडलाां. काांय जतयाजत्रस्त
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देसाक, राज्याक ‘गाांव’ ह्या उतरानयू सांबोधनू चक
ू करताले. गाांव, देर्, राज्य हीं उतराां वापरतना काांय जतयाजत्रस्त
चक
त ी करीत आयल्यात आनी त्यो कळत-नकळत तर्ोच उरल्यात. इतलें आसलें तरीय कोंकणींत देर्भक्ती
काांत आयल्यात.
जवान ह्या जतयात्राांत सगले मेळून णव काांत आयल्यात. लग्नाच्या पयल्याच जदसा मेजर जवल्फींड
हाका भारत देर्ाची राखण करूांक वचचें पडटा तेन्ना आताच
ां लग्न जाल्ली हहक
ां ल टेरी आपलें दख्त ख पयल्या
कातां ातां ल्यान उक्तायता. तें गायताीः
“Sokallim resperak bhair sortanam, kallzak
Bhoglelem khoxalponn,
Chintunk nam noxibak mhojea doxim, korunk
Ravta eksurponn,
Khoxal dis sarunk tujea sangatan, zaun aslem
Mhojem dhadosponn
Punn Kotta poileach disa, eksurponn diun gelem
Mhojem vhokolponn”(Pan 89‘फुलां आनी कांटे’´आनी ‘िवान’)
एके हहक
ां लेक लग्नाच जदसा आपल्या जवान घोवा कडल्यान पयस करपी ही घडणी प्रेक्षकाांच्या
काळजातां करुणाय जनमाशण के लेबगर कर्ी रावत?
संस्कृिीक कांि
‘गोवा..गोईग..गॉन..’
ह्या जतयात्रातां सरत वातीकूच कातां आसा. गोंयच्या समाजाक आपले
ां
सांस्कृ तायेजवर्ीं हो काांत जर्टकायता.
“Yeta yeta, nettan yeta re,
Western culture yeta re,
Veta veta, lotton veta,
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Goykarponn veta re
Aicho Goykar konknni uloina,
Mando dulpodam, vonttar khelloina,
Inglez tasunu, Disco nachonu,
Amkanch korta nas, Goykarponn fuloina”(पान 5‘गोवा..गोईग..गॉन’)
ां
अस्तांते सांस्कृ तायेचो प्रभाव गोंयच्या समाजाचेर पडून गोंयकार कोंकणी उलयनात. माांडो-दल्त पदाां गायनात.
उरफाटेंच जाल्यार इग्ां लींर् उलयतात आनी आपली सांस्कृ ताय जवसरतात. गोंयचे अजस्मतायेचेर आदारीत ‘गोवा
गोईगां गॉन’ ह्या जतयात्राांत जतयात्राचे सरत वातीकूच हो काांत बरोवन बरोवप्यान गोंयचे सांस्कृ तायेची जाण प्रेक्षकाांक
करून जदल्या आनी ताांकाां जर्टकायल्यात. गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांनी वेग-वेगळ्या प्रकाराांचें काांत
आयल्यात.
काांत घडोवपाक उतराां वाांगडा सांजगताची गरज पडटा देखनू काांत हो दोट्टया गणत ाांनी प्रेक्षकाांचेर प्रभाव
करता. प्राजतजनधीत जतयात्राांतल्या काांताांनी हाचो प्रत्यय येता. देखनत चू वीस वसाां पयली गाजयल्ले काांत आयजयू
प्रेक्षकाांच्या तोंडार घोळटाना पळोवक
ां मेळटा.
“दोती मागोन चे ् यानं ी, चे वानं ी ताच्ं या घोरच्यांनी
कोण फे लीि िावक
ं ना, दोतीच्या दु वांनी
दक
ु ां मात गोळोयली, गोरीब चे वांनी”
ह्या सारके काांत प्रेक्षकाांच्या काळजाांत यादींत खबू काळ उरतात. काांत हो समाजाचें जचत्रण
प्रभावीपणान माांडपी एक म्हत्वाचो घटक आनी हतयार जावन आसा.
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प्रकरण 6

प्रातितनधीक तियात्रांनी पडतबंबींि जाल्लो
गोंयचो समाज
6.1. गोंय आनी गोंयकारपण
जतयाजत्रस्त हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक. समाजाची वेगळी अर्ी जबाबदारी ताचेर आसा आनी
ती आसक
ांू च जाय. आपलो जतयात्र लोकानां ी पळोवचो, आपले कलेक ताणां ी वाखाण्णचें, आपलो जतयात्र
गाांवागावां ानां ी जावचां ो, जतयात्राांतल्यान लोकाक
त ालकाय, जर्कवण मेळची अर्ें जेन्ना एका जतयाजत्रस्ताक
ां खर्
जदसता तेन्ना मजत रत ताची समाजाकडेन पळोवपाची नदर बदलता. तो समाजाांतल्या गजालींचो अभ्यास करता.
जतयात्राांतल्यान समाजातां खर्
े , जर्कवण जदवांक वता. जसो जतयाजत्रस्त समाजाकडल्यान कसली
त ालकाय, सांदर्
ना कसली अपेक्षा करता तेन्ना समाजयू जतयाजत्रस्ताकडल्यान कसली ना कसली अपेक्षा करता. प्रस्थापीत
जतयाजत्रस्ताांनी उण्या दज्याशचे जतयात्र माचयेर हाडल्यार प्रेक्षक त्या जतयात्राकडल्यान पयस रावता तर्ेंच ताांणी
बरे जतयात्र माचयेर हाडल्यार तोच प्रेक्षक ताची वाखाण्णी कररनासतना रावना.
गोंय सटत के उपरातां च्या काळार कोंकणी जतयात्राांनी गोंय आनी गोंयकारपण हाचेर आदारीत जतयात्र
आयले. गोंयचे भयांत ेजवर्ीं आनी अजस्मतायेजवर्ीं जागोवपी जतयात्र आयले. हे जतयात्र माचयेर येवक
ां समाजीक
प्रस्नाांनी आनी समाजीक सांघर्ाशन जतयात्राक वाट उक्ती करून जदली. गोंयकाराक सटत का मेळतनयू गोंय वेगळें
दवरपाक ओजपजनयन पोलाक फतडो करचो पडलो. गोंयची राज भास कोंकणी करूांक चळवळींत देंवचें पडलें.
गोंय आनी गोंयची अजस्मताय राखक
ांू जाल्लो सांघर्श जतयाजत्रस्ताांनीं गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांनी प्रामख्त यान
माांडला.
बायल वा अस्तरत ी ही समाजाचो एक घटक. समाजाचे जडणघडणेंत जतचो म्हत्वाचो वाटां ो आसा.
बायलानां ी जतयात्र माचयेर भजत मका के ल्यो, कातां ाराां गायलीं, जतयात्र बरयले, ते जदग्दर्ीत करून माचयेर हाडले.
जतयात्रा बाबतींत इतले सगळें के ला आसतना जतयात्राांत बायलमनीस कर्ी आयल्या, जतचें जचत्रण गोंय सटत के
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उपराांतच्या जतयात्राांत कर्ें जालाां हें जाणा जावप म्हत्वाचें.
गोंयची समाजजीण जाणा जातलो जाल्यार ताच्यो चालीररती समजनू घेवप गरजेचें. गोंय सटत के
उपराांतच्या वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्यो चालीररती पळोवक
ां मेळटात. ह्या चालीररतींचे दर्शन जतयात्राांनी
कर्े तरे न घडलाां ताचो सोद ह्या प्रकरणाांत घेतला.
समाजजजवन बरें जावक
ां मल्त याां गरजेचीं. समाज उदरगतीच्या पावां ड्यार प्रामाणीकपणान चलतलो
जाल्यार जजजवताांत मल्त याां साबां ाळ
ां ांूक चड गरजेचें. गोंयच्या समाजातां लीं मल्त याां गोंय सटत के उपरातां च्या कोंकणी
जतयात्रातां कर्ेतरे न मेळटात ताचोय सोद ह्या प्रकरणातां घेतला. समाजाांतल्या वेगवेगळ्या आगां ाचो अभ्यास
करून गोंय सटत के उपरातां च्या प्राजतजनधीक कोंकणी जतयात्राांनीं गोंयच्या समाजाचें जचत्रण कर्े तरे न जालाां हाचो
सोद हाांगा घेतला.
‘एकूच रोस्तो’ हो जतयात्र गोंयाांतल्या जहदां ू आनी जक्रस्ताांव समाजाांतल्या जजजवताचेर आदारीत जतयात्र
गोंयच्या समाजाचो हो एक प्राजतजनधीक जतयात्र अर्े नदरे न ह्या जतयात्राकडेन पळोवां येता. एक जक्रस्ताांव घराबो
आनी दसत रो जहदां ू घराबो, एक भाटकार जाल्यार दसत रो मडांत कार, एक जगरे स्त जाल्यार दसत रो गरीब, एक वयले
जातींतलो जाल्यार दसत रो सकयले जातींतलो. पूण र्ेवटाक मनर्ाचें रगत एकाच रांगाचें आनी मनर्ाक जनमणो
‘एकूच रोस्तो’ असो सांदर्
े जदवपी हो जतयात्र गोंयच्या समाजाचें जचत्रण करता.
गोंयकार हो हेर लोकापां रस कसो वेगळो हें सागां तना जानकी-जवल्सन हाच
ां े सवां ाद जनयाळप गरजेचें.
‘कसता ताची जमीन’ हो कायदो करून भाटकाराांक फटयल्यात. ह्या जवल्सनाच्या उतराक प्रत्यत्तत र जदताना
जानकी म्हणटा, "खबर आसा. पणू तो भायलो लोक आनी आमी गोंयकार. गोंयकाराांनी आदार जदतल्याांचे
सदाांच उपकार मानांक
ू जाय. दसत रो लोक करता तर्ें आमी करूांक फावना. एकाच उतरान जेजवल्ल्या ताटाांत पोट
भरतकच जथांपी घालांक
ू आमकाां गोंयकाराांक सोबना."1गोंयाांत भाटकाराांनी मडांत काराांक आपल्या भाटाांत
दवररल्ले. ताांकाां आदार जदल्लो. ते उपकार ताांणी जवसरूांक फावनात. गोंयकारान उपकारी मनान जगक
ांू जाय.
आदार करतल्याांचो उपकार मानांक
ू जाय. हो गोंयकाराांचो गणू बरोवपी सचत यता.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत गोंया भायले लोक, गोंयाांत येवन, साठ वसाांचे म्हातारे तीस वसाांची जपराय
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म्हण फाल्स ‘एजफडवीट’ मारतात. पणू हेन्री हे बाबतींत झेजवयराक जर्टकायता. तो म्हणटा, "फाल्स एजफडवीट
के ल्यार हें हहोडलें पातोक. आांकल आमी ओर्ें कोरीन जाल्यार तक
त ा कोणयू धोरतोलो."2 ह्या उतराांतल्यान
गोंयकार प्रामाणीक म्हण सदां र्
े जदला.
गोंयकाराांच्या बऱ्या गणत ाांची ततस्त करताना गोंयच्या समाजाांतल्या वायट गणत ाांची ताणें पारखणी के ल्या.
रुपेर् आनी ताचो आवय-बापयू हाांचेमदें जाल्ल्या सांवादाांतल्यान हें स्पश्ट जाता. रुपेर् गोंया आसतना एम ए
जर्जकल्लो. टक्सी ड्रायवराचे चलयेकडेन लग्न जावक
ां सोदी. पणू वजडलाांनी ती चामाराची चली म्हण आडखळ
हाडून रुपेर्ाकूच येवरोपाक धाजडल्लो. येवरोपाक वचनू रुपेर् फॉरे न चलयेकडेन लग्न जालो. टक्सी ड्रायहहर
हो जरीय चामार आजर्ल्लो तरीय ताची चली जर्क्षीत जर्जक्षका आजर्ल्ली. देखनत चू ती बाँकेच्या मनेजरा कडेन
लग्न जाली. जदल्ली पावली. जर्क्षणाक वालोर जदवन जातीक पयस दवरूांक जाय अर्ें बरोवपी हे
घडणक
त ें तल्यान सचत यता. "आमच्या गोंयाांत धमाश परमाणें जाती पडटात. देखनू आमचो लोक धांदो करूांक फाटीं
सरता." ह्या रुपेर्ाच्या उतराांतल्यान गोंयातां ले पारांपारीक धदां े जकत्याक लागनू बदां पडल्यात तें उगड जाता.
गोंयातां जाती भेद उरला पणू भायल्या देसानां ी हो जातीभेद उरूांक ना. थयां जर्क्षणाक म्हत्व आसा अर्ेंय रुपेर्
फतडें स्पश्ट करता आनी समाजाक जर्टकायता.
गोंयाांत 1980-90 च्या दर्काांत जायती जमीन पडींग आजर्ल्ली. समत ार पस्तीस वसाां फाटीं बरजयल्ल्या
ह्या जतयात्राांत भाकीत के ल्लें, "एक दीस येतलो आनी भाटकाराांची जोमीन ओर्ी पाड आसा ती सोरकार हाताांत
घेतलो आनी आपणाक जाय ताका जदतलो."3 हीं उतराां रोजहदासान र्ालीक म्हजणल्लीं. आयज गोंयाांत जकतें
चल्लाां? पडींग जमनी सरकारान ताब्यातां घेवन जवकांू क काडूांक नात? फतडाराचो जदश्टावो आजर्ल्ले एम बॉयर
हाणां ी गोंयकाराच्ां या फतडाराचो हुसको परगटावपी जवचार ह्या जतयात्रातां माडां ल्यात.
गोंय सटत के पयलीं आनी सटत के उपराांतयू जायत्या जतयात्राांनी भाटकाराांच्या वायट गणत ाांचेंच जचत्रण के ल्लें
पळोवक
ां मेळटा. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत भाटकाराच्या बऱ्या गणत ाची वाखाणणी वा तोखणाय के ल्या. एक
भाटकार एका मडांत काराच्या चल्याक जर्कांू क आपलो आदार जदता तें दाखयलाां. फोंड्याां आजर्ल्ली आपली
पन्नास हजार चौखण जमटर पडींग जमीन तो भाटकार मडांत काराच्या चल्याक जमनीचो उपेग करूांक जदता. हे
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जमनीचे येणावळींतल्यान जहदां ,ू जक्रस्ताांव, मसत लमान अर्ा जतनयू धमाांच्या लोकाांक रावपाक एक ‘कम्यजत नटी
घर’ बाांद अर्ें भाटकार जेन्ना साांगता तेन्ना सवशधमश समावेर्क जवचार तोंडाांतल्यान भायर पडटात. ह्या भाटकारा
भार्ेन गोंयाांतल्या हेरूय भाटकाराांनी अर्ें के ल्लें जाल्यार जकतें जावपाचें? हे बाबतींत जवल्सन उलयतना
म्हणटा, “भाटकार, आपल्या मडांत काराक जर्कोवक
ां फतडें सोरलेलो एक भाटकार म्होज्या जजजवताांत हाांव
पोयलेच फावटीं पोळे ता.ां हीं तमत चीं उतराां फतलाच
ां े हार जावन सोगल्या भाटकाराच्ां या गोमट्यातां पोडों आनी
ताच
ां े दोळे बोंद आसात ते उक्ते जाव.ां ” हे भार्ेन मडांत काराांक भाटकाराच
ां ो आदार मेळोत जाल्यार इजां दयेच्या
नोकार्ार गोंयकाराचां ो जर्कपातां पोयलो नोंबोर आसतोलो."4 गोंय सटत के पयलीं भाटकारानां ी मडांत काराक
ां फावो
जततलो आदार जदवक
त ें त एका भाटकारान मडांत काराक
ां नाजर्ल्लो हें कळपाक हागां ा वाव आसा. वयले घडणक
जदल्लो आजर्वाशद जाणवता.
एकूच रोस्तो जतयात्राांतलें मेक्लीन येवरोपी जावन कोंकणी जर्कपाांत अजभमान समजता जाल्यार गोंयचीं
चेडवाां कोंकणी उलोवक
ां लजतात. झेवीयर हे बाबतींत उलयतना गोंयकाराच
ां ो स्वाजभमान जागयता.
रोहीदासाक जातीचें हहडपण आजर्ल्लें. तो जानकी कडेन उलयतना म्हणटा, "तो गोंयाां चामाराले चलये
कडेन लोग्न जायत म्हुणोन ताका येवरोपाक धाजडल्लो आनी आयज तो कोणाच्या हाताांत पोडलो म्हण देव
जाणा." आपणू वयले जातींतलो गोंयकार देखनू आपल्या समाजाांतली, आपले जातींतली सनू हाडूांक ताका
आवडटली आसली. पणू जकतें घडूांक जाय तेंच घडटा. जातीभेद मानपी गोंयकाराांक बरोवपी हाांगा जागयले
बगर रावना.
गोंय सटत के उपराांत माचयेर आजयल्ल्या जॉन क्लारो हाांच्या ‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांतलें रे मडां हें
पात्रघवांत ळी वखदाां (ड्रग्स) घेता अर्ें दाखयलाां. ज्या वेळार हो जतयात्र बरयलो त्या काळार गोंयाांत घवांत ळी
वखदाांचो प्रस्न सरू
त जाल्लो. ह्या काळार एम बॉयर, रे मी कतलासो आनी हेर जतयाजत्रस्त घवांत ळी वखदाां जवर्ीं
जतयात्राांतल्यान जागृताय करताले. उपराांतच्या काळार तोमाजीन कादोज, फा. फ्े डी दा कोश्ता हाणें ह्या सांदभाांत
जतयात्राांतल्यान जनजागृताय करपाचो यत्न के ला. रे मडां ाक ‘ड्रग्स’ घेतले बगर रावक
ांू जायना. आपणाक ड्रग्साची
गळ
त ी (जपल्ल) दी म्हण तो जवनयता. आवयच्यान पतत ाचे कळवळे पळोवक
त ी जदता.
ां जायनात, म्हण ती ताका गळ
जहप्पी भर्ेन जजवीत जजयेवपाचें सोडून दी म्हण ती ताका सागां ता. आवयन के ल्ले चड अपरत बायेक लागनू रे मडां
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इबाडलो अर्ें बापायक जदसता. बापयू जेन्ना आरोप रे मडां ाचेर करता तेन्ना रे मडां बापायक म्हणटा "पाय, फाल्त
जाल्या तजत ी आपरत बाय. आपरत बाय दडत वाांनी घेवक
ां जायना. ती काळजाांतल्यान येवक
ां जाय. तवत ें कोणाक तोरी
तजत ो मोग जदला? आमी जहप्पी सोगळ्या सोंवसाराचो मोग कोरताव.ां "5अर्ा उतराांनी तो आपल्या बापायक
दोर्ी थारायता. बापायचो मोग, ताणें काळजा थावन के ल्ली आपरत बाय आपणाक फावां जावक
ां ना देखनू आपूण
असो वायट वेसनाां कडेन पावलों म्हण तो सागां ता. आवय-बापायन आपल्या भरत ग्याक
ां मोग जदल्यार भरत गीं
वायट वेसनाक
े बरोवपी हागां ा जदता. गोंयच्या समाजाचेर ड्रग्साच्या रुपान जावपी
ां डेन पावचीं नात असो सदां र्
वायट पररणामाचेर जर्टकावणी हागां ाां जदल्ली हागां ाां पळोवक
ां मेळटा.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत बॉनी आनी साँड्रा हीं ड्रग्साचो धांदो करतात हें दाखयलाां. ह्या धांद्ाांत तीं
रे मडां ाक कर्े तरे न घसत पायतात तेंय दाखयलाां. ताका आपल्या बापाय कडल्यान एक हजार रुपया हाडपाक
प्रवृत्त करतात. ना जाल्यार ‘ड्रग्स’ जदवचीं नात म्हण साांगतात. आपल्या ‘कोजर्येंसा’ भायर आपणू जकतेंच
करपाक तयार ना म्हण रे मडां ताका सागां ता. पणू ड्रग्सा बगर ताच्यान रावक
ांू जावचें ना हें तो जनयाळटा तेन्ना
ताचे सगळे जनश्चय ‘पोके ’ थारतात. एक फावट ड्रग्साच्या वेसनातां घसत पल्यार भायर सरूांक जकतलें कठीण हें
ह्या प्रसगां ा वयल्यान बरोवपी सचत यता.
ओलींदाक आठहया म्हयन्याच्या भेसार घराांतल्यान भायर घातल्या उपराांत ताका भरत गें जल्मता. ह्या
भरत ग्याक ददू हाडूांक पासनू ताचे कडेन पयर्े आसनात. गोंयकार भीक घालतात ताच्या आदारान आपणू ताका
ददू हाडटलीं आनी ताची भक
ू भागयताली अर्ें तें येवजजता. गोंयकाराांच्या सभावा जवर्ीं ओलींदा म्हणटा,
"तोरूय पणू गोंयकार लोकाचां ीं काळजाां दोयाळ म्हण माणसतकी. जोर ही भीक म्हाका जदवक
ां नासली जाल्यार,
कोणे पोरीं हावां जजयेतेलीं आसलीं?"6 ह्या उतरानां ी दयाळू वृत्तीचो गोंयकार हागां ा जचत्रीत के ल्लो पळोवक
ां मेळटा.
दोतोर जवल्फींड पतत शगत ालाक दोतोरकी करतालो. तो जेन्ना आपल्या बापायचें दयत ेंस कतरार करूांक गोंयाां
आयलो तेन्ना ताचे आवयन ताका म्हणलें, “ गोंयकार दोतोराांनी परदेसाांत रावचे परस गोंयाां रावनू काम करचें”.
ह्या जतच्या उतराांक जाप जदताना जवल्फींडान म्हणलें, “गोंयकारान गोंयचे मातयेंत रावोन गोंयकाराांची सेवा
कोरूांक जाय”.फतडाराची जचांतना स्पश्ट करताना तो म्हणटा. "त्या पासोत, बााँबे जसलोकाां सारकें गोंयाांत
हॉजस्पटल बादां क
ांू आनी पोरदेसातां ले बोरे बोरे फामाद गोंयकार ‘स्पेर्जलश्ट’ ह्या हॉजस्पटोलातां आपोवक
ां हाांवें
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जचांतलाां." ह्या उतराांनी ताचो समाजाजवर्ीचो हुसको जदश्टी पडटा. हे येवजणे बाबतींत आपल्याक बापायचो
आदार मेळटलो म्हण ताका खात्री आसता. बापयू जमीन आनी दडत वाांचो आदार पतत ाक जदतलो म्हणटा. तेन्ना
ताचीं जचांतना फतलतात हें एकांदरींत घडणक
त ें तल्यान स्फूतश घेवन ड्रग्साचे घवांत ळींत वावररल्लो रे मडां हॉजस्पटलाांत
कांपाांवडर जातलो म्हणटा. जाल्यार ताचो कतवेटाक इजां जजनयर कसो वावरत पी भाव, जॉयल आपणू गोंयाांतचू रावनू
इजां जजनयरकी करतलो म्हणटा. गोंय आनी गोंयचे भयांत े जवर्ींचो मोग ताच्ां या काळजातां वाडून गोंयचे भयांत ेरूच
गोंयकाराां खातीर वावरत पाचो जनणशय ते दोग भाव घेतात. हे एकांदरींत पररजस्थतींत गोंय आनी गोंयचे भयांत ेजवर्ींचो
मोग जचत्रीत जाल्लो जदश्टी पडटा.
‘आताांचो तेंप’ हो जतयात्र रे मी कतलासो हाणें बरयला. जायते गोंयकार तारवार जसवीस करतात. 1980
च्या काळार चड जर्कांू क नाजर्ल्ले गोंयकारूय तारवार जसवीस करताले. ताांकाां पगार बरो आसतालो. आपणू
तारवटी, सगळो सांवसार भोंजवल्लो मनीस हाचें हहडपण ताांकाां आसतालें. त्या हहडपणाच्या नेटार आताांचो तेंप
ह्या जतयात्रातां लो जझत े आपले चलयेक खबू मेकळे पण जदता. मनर्ान उदार मनाचो आसचो अर्ें तो येवजजता.
अदशकतटे इग्ां लीर्ींत हहडपण गावपी जझत े र्ेवटाक आपले चलयेचेर जनयत्रां ण दवरपाक र्कना. हाचो पररणाम
म्हणनू चली घवांत ळी वखदाां घेवक
ां लागता. जतचो कतसवो जपड्ड्यार जाता. आपल्या भरत ग्याच
ां ो फतडार बरो जावचो
म्हण जायते गोंयकार बोटीचेर परदेसाांत काम करतात. पणू भरत ग्याांक फावो तर्ी देख जदवक
ां ते पावनात. अर्ें
जाल्ल्यान ताचो पररणाम उपराांत ताांकाांच भोगचो पडटा.
‘सालू’ हो कतजनेर पाद्रीचो लोब घालनू आपूण कलकत्ता रावपी जमर्नरी ‘पाद्री बारे त’ म्हण
लोकाक
ां डल्यान पयर्े एकठाांयता. डॉनेर्नाां घेता. पणू जेन्ना ताचो गटू उक्तो जाता तेन्ना तो खऱ्या पाद्री
जवगाराच्या फतड्याांत भोगसणें मागता. आपणू आनीक अर्ी चक
ू करचों ना म्हणटा. आपणाक पजत लसाां कडेन
जदवां नाकात म्हण जवनयता. र्ेवटाक पाद्र जवगारूच सालक
ू आपले कडेन कामाक दवरता.
‘रोडो नाका’ हो जप्रन्स जेकब हाांचो जतयात्र. गोंयाांत मख
े पणान जहदां ,ू जक्रस्ताांव आनी मसत लमान ह्या
त ल
धमाशचे लोक रावतात. हो जतयात्र ह्या जतनयू समाजाचें जचत्रण करता. जरीय जतयात्र जक्रस्ती धमाशकडेन चड लागीं
उरलो तरीय गोंयच्या हेर समाजाांचें जचत्रण तातांतू जालाां. ‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत बलात्कार जाल्ले चलयेच्यो
लोक खबरो करतात तेन्ना डायना म्हणटा, "जक्रस्तावां लोक पयलीं आपले जजबेर जेजक
ू घेतात आनी मागीर
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जमसा उपराांत तेच जजबेन जेजचू ो अपमान करतात. हे खरे जक्रस्ताांव न्हय. पणू धोंगी जक्रस्ताांव."7
जक्रस्तावां धमश हो भोगसण्याांचेर आदारून आसा. जमसातां जेजू उांड्या रुपातां मेळटा अर्ें जक्रस्तावां
मानतात. पातकाांचें भोगसणें मागनू उपराांत जेजक
ू घेवन हो लोक घरा वता. पणू पातकाांत पडून परतनू त्याच
जेजू आड वतात. ताका लागनू हे जक्रस्ताांव धोंगी थारतात आनी खरें जक्रस्ताांवपण जजयेनात अर्ें सरळपणान
ह्या जतयात्राांत साांजगल्लें आसा. ह्या जतयात्राांत अन्याय करपी पात्राां जहवां यू जक्रस्ताांव समाजाांतलींच दाखोवन त्या
समाजाांत जें वायट चलता तें समाजा मख
त ार उक्तें करपाचो यत्न ह्या जतयात्रान के ल्लो आसा.
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्रातां गोंयाां जवर्ीं हुसको परगटावपी कायां जवधानाां आयल्यातां . गोंयातां 2000
वसाश सावन इफ्फी जाता. हाचो सदां भश घेवन जप्रयाक
ां ा म्हणटा, "गोंयातां इटां रनेर्नल जफल्म फस्टीवल करतात.
ह्या फस्टीवलाक उदरगतीच्या नाांवान जकतलेर्चे कोट्याांनी दडत ू खजचशतात आनी खातात."8 जप्रयाांकाच्या
तोंडाांतल्यान हीं उतराां भायर सरतात. तेन्ना जतचे जभतर आजर्ल्लो गोंया जवर्ींचो हुसको जदश्टी पडटा.
गोंयकाराांक आपलें आनी आपल्या भरत ग्याांचें कर्ें पडूां ना हाचे जवर्ीं उलयतना तें म्हणटा, "हो लोक जन्हदला.
ना तर पळय ह्या लोकाांचीं स्वोताचीं घोराां आनी भाटाां भायल्या लोकाांनी घेवन आपलीं के लीं. गगांत ी वोखदाां,
ड्रग्स गोंयाांत हाडून आमच्या भरत ग्याांक नोर्ेन बडत ोवन दोवोरलीं. थोड्या मोंत्रयाांनी ओदें गोंय जवकून आमच्या
भरत ग्याांचो फतडार लटत लो. पणू त्याच मोंत्रयाांक ह्याच लोकाांन पोरतनू जनवडून हाडलें. आयज गोंयाांत गोंयकाराां
पोरोस भायलो लोक सतबेज जाला. गोंयाांत जदसाच्या जदसा खनू , बोलात्कार आनी चोरयो जायतचू आसात.
तोरूय आसतना आमचो लोक जन्हदलेलो आसा."9 ह्या ताच्या उतराांतल्यान गोंयच्या समाजाचें ह्या काळावेलें
जचत्र उगडापें करपाचो यत्न बरोवप्यान के ला. राजकारणाचो समाजाचेर जाल्लो पररणाम हागां ा स्पश्टपणान
कळपाक वाव आसा.
‘गोवा गोईगां गॉन?’ ह्या तोमाजीन कादोज हाांच्या जतयात्राांत गोंयकार आपलें गोंयकारपण कर्े तरे न
वगडायत चल्ला ताचेर उजवाड घाला. गोंया भायर कनडाक गेल्लीं गोंयकाराां आपली कोंकणी भास, आपली
सांस्कृ ताय जवसरूांक नात पणू गोंयाांत रावपी गोंयकार अस्तांते सांस्कृ तायेचो बळी पडला. नाांवाां, भेस, भास, धमीक
जजवीत, काम ह्या सगळ्याांचेर प्रभाव पडून पेरपेतीनाचें ‘पपी’ जालें. कास्तेजलनाचें ‘कॉश्टी’ जालें.
परत रजफकासावां ाचें ‘परत ी’ जालें. पेरपेतीन कापड सोडून टायट स्कटश पण्टी घालपाक लागलें. ताचीं भरत गीं जडस्को
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बाराांनी वचनू ड्रग्स घेवक
ां जर्कलीं. रे व पाटी वेळार पजत लसाांनी ताांकाां धरलीं. र्ेतकाम करपी हो घराबो आपलें
र्ेत जवकांू क भायर सरलो. पणू ह्या सगल्याक जवरोध करपी पावलू अल्पसांख्येंत पजडल्ल्यान ताचें काांयच चलना
जालें. गोंयाांत पदेर, नस्त तेंकार, फळा-फतलाां जवकपी, मेस्त, पेंटर, माळी आनी हेर मळ
त ावे धांदे जबगर गोंयकाराांच्या
हाताांत पावले. गोंयकार मात बाराां, टक्सी, र्काां चलोवक
ां उरले. हें दख्त ख ह्या जतयात्राांत माांडलाां. गोंयाांतलो
जक्रस्तावां समाज कोंकणी भास सोडून इग्ां लीर् भार्ेकडेन वळ्ळो आनी आल्तार काडून ताचे सवत ातेर आधनत ीक
जटवीक जागो जदलो हें ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां गोंयातां इगजेच्यो घाटां ी खबू आदीं सावन आयकांू क मेळटाल्यो.
साजां े सात वराचां ेर घाटां वाजतकच घराब्यातां लो लोक ‘आयमोरी’ करूांक साांगातान एकठाांय येताले. हीय प्रथा
कर्े तरे न जवस्कटल्या ताचें जचत्रण ह्या जतयात्रातां के ला.ां गोंयचीं भरत गीं इबाडल्यातां , गोंया भायल्यानां ी गोंयातां
येवन सांवसार के ला. गोंयकार परदेसाांत वचांक
ू भायर सरला, वेंचणक
त ाांनी नीज गोंयकार हारला अर्े समाजाचेर
प्रभाव घालपी वेगवेगळे प्रसांग माांडून फाजसशकल नदरे न बरोवपी ह्या जतयात्राांत गोंयच्या समाजाचें जचत्रण करतात.
‘म्होंवाळ वीख’ हो जतयात्र 1989 वसाश कला अकादमीचे सती खातीर पयलेच फावट बरोवन माचयेर
हाडलो. पयशटकाक
ां लागनू जाल्ल्या आनी जावपा आजर्ल्ल्या पररणामाचें भाकीत करपी हो जतयात्र गोंयकाराच
ां े
दोळे उगडपी थारलो. जे बरे वायट पररणाम गोंय आनी गोंयकाराच
ां ेर जातले म्हण बरोवप्यान तेन्ना साजां गल्लें ते
आयज प्रत्यक्षाांत गोंयाांत घडटाना पळोवक
ां मेळटात. "त्या टतररस्टाांक घोराांत दवरून तवत ें जनकतीच काडी
पेटोयल्या. तो उजो आताां हहोड जातोलो आनी तक
त ा, तज्त या भरत ग्याांक आनी तजत े फाजमलीक लासनू
उडोयतोलो."10 हीं आवाजा रुपान आजयल्लीं उतराां मागदक
ू जर्टकायतात. ‘ताच्या भरत ग्याांचो फतडार जपड्यार
जातलो, कतटतांब वायट दर्ेर पावतलें’, म्हण साांगतात. मागदू सारक्यो चक
त ी गोंयकाराांनी के ल्यार गोंय जवबाडतलें
म्हणपाची सचत ोवणी अाँजट टतररज्माच्या रुपान बरोवप्यान के ल्ली, ते प्रत्यक्षाांत गोंयचो समाज अणभवता.
टतररस्ट गोंयातां ड्रग्स हाडटात. हे ड्रग्स गोंयच्या तरणाट्याांक जदवन ताच
ां ो फतडार जपड्ड्यार करतात.
आतां रदेर्ी (Domestic) पयशटक हे आतां रराष्ट्रीय पयशटकाक
ां पळोवक
ां गोंयाांत येतात. हे ‘एण्टी टतररज्म’ आपल्या
उतराांनी साांगता, "आगो, हे आमचे जभकणाांकार त्या यरत ोपाांतल्या आल्माांक पोळोवक
ां जाय म्हण येतात." ह्या
उतराांनी ह्या पयशटकाांची गोंयाां जवर्ींची नदर बरोवप्यान उक्ती के ल्या काांय देर्ी आनी जवदेर्ी पयशटक गोंयची
सोबीतकाय पळोवक
े े र जवांगळे भोंवपी टतररस्टाक पळोवक
ां गोंयाां येतात जायत पणू काांय पयशटक दयाशवळ
ां येतात
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म्हणपाचें हाांगा साांगला.
मागदचू ो घोव आपली धवू जलांदाच्या जल्मा जदसा अचकीत गोंयाां पावलो तें पळोवन मागदक
ू अजाप
जालें पणू घराांत पावना फतडें जें जकतें ताच्या दोळ्याां मख
त ार घडलें तें पळोवन तो थटाकलो. जलांदाच्या
जल्मजदसाचो उगडास जलांदाकूय ना आनी मागदक
ू ू य ना हाचें ताका अजाप जालें. जलांदाक फ्ाजन्ससान
जल्मजदसाची भेट म्हण ‘नकलस’ जदलो. जलांदान तो ‘नकलस’ थांयचे थांयच जहहलाच्या हाताांत ‘ड्रग्साचे डोस’
मागपाक घालो हें पळोवन फ्ाांसीस आनीक अजापलो. पजत लसाांनी जेरीक चरस, गाांजा जवकतना हणजण्त याां
धरलो. हें आयकून ताका धक्को बसलो. आपणू आपलो घराबो साांबाळूक, भरत ग्याांचो फतडार करूांक कतवेटाक
गेलो पणू हाांगा गोंयाांत आपल्या भरत ग्याांनी आपलो फतडार कसो इबाडलो हें जचांतनू तो रागान भरलो. ताणें
टतररस्टाांचीं बगाां रागान भायर काडून उडयलीं. "आमच्या गोंयाांत टतररज्म जाय. पणू आमच्या भरत ग्याांचो फतडार
जपड्ड्यार कोरता तोसलो न्हय.... आमकाां टतररज्म जाय, आमचो सोमाज सोगळ्या वाटाांनी सदत ारता तोसलो."11
अर्ा उतरानां ी पत्रकार जफ्डा ह्या जतयात्राच्या र्ेवटाक उलयता गोंयच्या समाजाचे उदरगती पासत गोंयाक
कसल्या पयशटकाचां ी गरज आसा तें हागां ाां स्पश्ट करता. टतररज्माच्या नावां ान गोंय आनी गोंयकारपण पाड जावक
ां
उपकारना हो हुसको ह्या जतयात्रातां 1989 च्या काळार परगटाजयल्लो पळोवक
ां मेळटा.
घवांत ळी वखदाांक लागनू गोंयच्या समाजाचेर आनी भोव करून तरणाट्याांचेर पररणाम जाला. गोंयाांत
टतररज्माच्या नाांवान जें जकतें चलता तें ताांकाां म्होंव कर्ें जदसता पणू तें वीख, देखनू ‘म्होंवाळ वीख’ हो जतयात्र
प्रजतकात्मक नाांवान माचयेर आयलो. हो जतयात्र गोंयच्या समाजाक पयशटकाांच्या वायट पररणामाकडल्यान
जर्टकायता आनी गोंयच्या बऱ्या फतडाराचीं सपनाां जचतां क
ू प्रवृत्त करता.
टतररज्माक लागनू गोंयाांत भोंवडेकार वाडूांक लागले तेन्ना हॉटेलाां उणीं पडपाक लागलीं. अर्ा वेळार
लोकाांनी आपल्या घराांत ह्या टतररस्टाांक जागो जदवपाक सरत वात के ली. आपणू खोंपटेंत रावनू टतररस्टाांक घराां
जदवपाची प्रथा गोंयाांत सरू
त जाली. आताांच्या काळार जकतलेर्चे घराबे, आपणू घरा भायर रावनू टतररस्टाांक घराां
भाड्यान जदताना जदश्टी पडटात. ही सत्य पररजस्थती. गोंयच्या दयाश लागजर्ल्ल्या सतवाताांचेर असली पररजस्थती
चड प्रमाणाांत जदश्टी पडटा. ‘म्होंवाळ वीख’ हो जतयात्र ह्या प्रस्नाांक वाचा फोडपाक आनी समाजाक परतून
जागोवपाक माचयेर येवपाची गरज आसा अर्ें एकदरां ीत गोंयच्या समाजाचें जचत्र जनयाळ्ळ्यार म्हणचें पडटा.
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गोंयाक 105 जकलोजमटर दयाशवळ
े लाबल्या. हें एक सैमाचें देण.ें पेडणें सावन काणकोण मेरेन एके वटेन
दयाशवळ
े ेन रे वडाजयल्ल्या गोंयाक दयाशवळ
े े चो आस्वाद घेवक
ां जायते टतररस्ट गोंयाांत येतात. पत्तत स्त वामी हणजणत ें,
कळांगटू , वागातोर, कोलवा, हरमल ह्या दयाशवेळाांचेर भोंवनू येता आनी आपणें गोंय पळयलाां म्हणटा. गोंयाक
जरीय दयाशवळ
े ाांचें देणें लाबलाां तरीय गोंयाांत आनीक जायतें पळोवपा सारकें आसा. तातांतू इगजो, देवळाां
आसात. तें पळयना जाल्यार परत ाय गोंय पळयलें अर्ें म्हणक
ांू जायना अर्ें जफ्डा ताका जर्टकायता तेन्ना
गोंयच्या दयाशवेळाां वागां डाच गोंयच्या हेर जगरे स्त दायजाची जाण तो करून जदता.
‘जवान’ हो जतयात्र देर्भक्ती स्वरुपाचो अजर्ल्ल्यान गोंयकाराांनी आपल्या देर्ा खातीर त्याग करूांक
जाय अर्ें सचत ोवपी आसा. ह्या जतयात्राांत गोंयकार जवानान झजत ामळार के ल्ल्या कायाशची खबर आयल्या. तर्ें
करतना ताांच्या घरच्याांचे त्याग माचयेर दाखयल्यात. ह्या जतयात्राांत ‘सायड र्ों’त जदसपी सालू आनी जफलू हाांचे
वरवीं गोंय आनी गोंयकारपणा सांदभश आयला. जफलू अदशकतटी इग्ां लीर् उलयता. तें आयकून सालक
ू बेजार येता.
तो म्हणटा,
"िोर हांव िाय िाल्यार तक
ु ा, उतरां म्होिीं जवसरों नाका
हांव गोंयकार, मे इन गोवा, देखनू कोंकणी िाय म्हाका."12
गोंयकारान कोंकणी आपणावन ‘गोंय आनी गोंयकारपण’ साबां ाळचें असो सल्लो जदवपी हीं कातां ातां लीं
उतरा.ां
‘के न्ना उदेतलो तो दीस?’ हो जतयात्र गोंय सटत के उपराांतच्या काळा वयल्या समाजीक घडणक
त ाांचेर
आदारून आसा. 1970च्या काळार गोंयाांत भाटकार मडांत कार वाद चलतालो. जातीभेद आजर्ल्लो. अजाप
करपी गजाल म्हणल्यार जक्रस्ताांव समाजाांतयू जातीभेद जदश्टी पडटालो. हेच फाटभयांत ेचेर बरजयल्लो हो जतयात्र
एक समाज जागृताय करपी जतयात्र.
जर्क्षणाक लागनू गोंयच्या समाजाचेर जाल्लो पररणाम ह्या जतयात्राांत जदश्टी पडटा. स्टन्ली हो त्या
काळार फामाद आजर्ल्ल्या मांबत य र्ाराांत रावनू , जर्कून हहड जावन गोंया परतलो. त्या वेळार हो भाटकारालो
चलो एक वेगळी समाजीक आनी मनीसपणाची नदर घेवन जजणेंत वावरत ता. समत ार पांदरा वसाांनी गोंयाां आजयल्लो
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स्टन्ली गोंयची सोबीतकाय पळोवक
ां पणजी, मडगाांव, वास्को सारक्या र्ाराांनी भोंवता. गोंयचें सैम जनयाळटा.
ताचे फोटो काडटा. ‘सैमीक देखाहयाांचो प्रदेर्’ अर्ी तो गोंयची तोखणाय करता.
गोंय हो सांवसाराांतलो सैमीक देखाहयाांनी भररल्लो प्रदेर्. जायते भोंवडेकार गोंय पळोवक
ां येतात, पणू
गोंयकार मात गोंयची सोजबतकाय पळे वक
त तात. जायते फावटीं ’हाांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगलो
ां चक
वाडो.’ अर्ी गोंयकाराांची गत जाता. गोंयचें सैम गोंयकाराांनी पळोवक
े हो
ां जाय, जनयाळांूक जाय होच सांदर्
जतयात्र जदता. जर्क्षणाक लागनू स्टेनलीची मनर्ा कडेन पळोवपाची नदर बदलता. तो जातीभेद जवसरता.
मडांत कार तर्ेंच कतड्डें आजर्ल्ल्या अनीता कडेन तो लग्न जाता. समाज जकतें उलयतलो ताची पवाश कररनासतना
नवे जपळगेक तो नवी देख घालून जदता. ताची चली कतणबी आनी गरीब चल्या कडेन लग्न जावक
ां सोदता तेन्ना
तो ताचे खोर्ये आड वचना. ताचो बापयू ताचे खोर्ये आड वचांक
ू नाजर्ल्लो देखनू तोवयू आपले धवत चे े
खोर्ये आड वचना. आपले घरकान्नीक तो समजायता. "अनीता, गरीब आनी जगरे स्त एकठाांय येवन वावरोत
जाल्यार आमचें गोंय आमच्याांनी वोयल्या पावां ड्यार हाडूांक जातोलें."13 अर्ा उतरानां ी तो आपले घरकान्नीक
समजायता. जगरे स्त आनी गरीब गोंयकाराक
ां , एकठायां हाडूांक वावरूांक, हो जतयात्र जर्कयता.
दोतोर जफलीप हो गोंयकार कतणबी. पणू जर्कून हहड जालो. अमेररके क गेलो, जेन्ना ताणें गोंया येवन
अनीताच्या दोळ्याांचें ‘ओपेराांसाांव’ के लें आनी ताका नदर जदली तेन्ना अनीता खोर्ी जालें. ताचें उपकार
मानांक
ू लागलें. “तांचू आपलो माांय पाय” म्हण तस्त त तोखणाय करूांक लागलें, त्या वेळार स्टेनलीन ताच्या
जगन्यानाचेर उजवाड घालो. "ह्या सोंवसाराांत कोणाच्यान मनत र्ाचो वालोर कोरी नोजो. खयांत चो मनत ीस कोणाचे
गोरजेक पावोत तें सागां क
ांू जायना. देखनू आमी सोगल्यानां ी एकूच म्हण सोमजोन चोलक
ांू जाय. आमी सोगले
गोंयकार के न्ना एक म्हण चोलतेल्यात तें पोळोवक
ांू हावां रावता.ां हावां रावताां पोळोवक
ांू के न्ना उदेतलो तो
दीस!"14अर्ा उतरानां ी स्टेनली गोंयचे समाजजागृताये जवर्ीं आपले उमाळे उक्तायता. गोंयचो समाज, भेदभाव
बाळजगनासतना एकचारान चजलल्लो पळोवक
ां तो आर्ेता.
स्टेनली अनीताच्या काजारा वेळार गाांवचे लोक पयलीं फतगनू रावले. कायतानान फोग पेटयतकच
आपर्ींच ‘कासफीस’ न्हेसनू भायर सरले. लग्नाक बरें च खाले-जपले. "तांू जर्कलोलो, सांवसार जकतें तो तांू
जाणाय." अर्ा उतरानां ी ताची तस्त त तोखणाय के ली. पणू दसत ऱ्या जदसा जतठ्याचेर तेच लोक ताचे आड उलोवक
ां
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लागले. “काजार बरें गेलें. पणू त्या कतड्ड्या कडेन लग्न फाव नासलें” अर्ें तेच उलोवक
ां लागले. अर्े तरे न
जर्रल्या भर्ेन रांग बदलपी समाजाांतल्या लोकाांचें जचत्रण ह्या जतयात्राांत आयलाां. तोंडार बरें उलोवप आनी
फाटल्यान वायट उलोवप असले वृत्तीचे मनीस समाजाांत मेळटात. तातांतू गोंय कर्ें अपवाद आसत?
"सोगळ्या कामाांनी आमी गोंयकार हुर्ार."15 ह्या उतराांनी हो जतयात्र सोंपता. हीं उतराां गोंयकाराांची
हहडवीक गायतात. गोंयकार हुर्ार म्हण सचत यतात. जफलीप हो कतणबी जावनयू दोतोर जाता. अमेरीके क वचनू
जर्कून आपली हुर्ारकाय दाखोवन गोंयाां येवन स्टेनलीचो दोळो अनीताक घालनू आनी अनीताचो दोळो
स्टेनलीक घालनू अनीताक दोळ्याांनी जदश्टी पडपा सारकें करता. ज्या काळार हो जतयात्र बरयलो त्या काळार
दोळ्याांचें अर्े तरे न ऑपरे साांव करपी ही एक हुर्ारकायेची गजाल आजर्ल्ली. ही हुर्ारकाय गोंयकार कतणबी
दोतोराच्या रुपान ह्या जतयात्राांत माांडल्या.
1972 च्या काळार गोंयाांत ‘रुपया’ आनी ‘आणे’ हें चलन चलतालें. कायतान आपलो जहर्ोब करतना
म्हणटा, "सोव आण्याचे मळ
त े , सोव आण्याांचे भेंडे, बारा आण्याांचे बाांगडे.... सोव, बारा, ओठरा, एकतणीस,
वीस, एकवीस, बावीस, तेवीस, चोवीस.... म्हुणटोच देड रुपया जालो."16 ह्या उतराांनी आणे आनी रुपया हाांची
खबर आयल्या. सोळा आणे म्हणल्यार एक रुपया. चोवीस आणें म्हणल्यार देड रुपया हाचें गणीत ह्या जतयात्राांत
पळोवक
त े , भेंडे ही भाजी आनी बाांगडे नस्त तें गोंयाांत मेळटा आनी तो गोंयकाराांच्या जजजवताचो एक
ां मेळटा. मळ
भाग कसो ह्या जतयात्राांत आयला. ‘मेथयाांची पेज’, ‘गोडर्ें’, ‘जलांबू सरबत’ ह्या खाणाां-जपवनाचां ो ह्या जतयात्राांत
उल्लेख आयला. तेन्नाची गोंयची समाजजीण अर्ेतरे न जतयात्राांत माांडल्या.
गोंय हें भारत देर्ाचें माणकतलें राज्य. पणू ताका सांवसाराांत नामना आसा हें सचत यतल्या फ्लोररांदाच्या
तोंडाांतल्यान भायर सररल्लीं उतराां म्हत्वाचीं. तें म्हणटा, "आमचें माणकतलें गोंय एकदोम बोरें म्हण पोरकी लोक
लेगनू म्हणटा."17 फ्लोररांदा कडेन उलयतना भाटकार म्हणटा, "आयज कालच्याभरत ग्याक आवोय-बापायन
काजार कोरपाची गोरोज आसा? ते आपल्याक मानता तोसल्यो हहोंकलो सोदनू काडटात."18हो जतयात्र
बरजयल्लो तेन्ना गोंयच्या समाजाांत आपल्या काजारी जजजवताचो साांगाती वेंचनू काडपाचें मेकळे पण आजर्ल्लें
हें सचत यता. हाचे वयल्यान त्या काळा वयली गोंयच्या समाजाची वृत्ती समजता.
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‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत गोंयचे प्रस्न आयल्यात. गोंय आनी गोंयकारपण साांबाळांूक उलो
मारपी जायते जतयात्र कोंकणी मळार आयले. काांय आताांय आयल्यात. आयच्या आधनत ीक काळार आधनत ीक
नदरे न जवचार माांडून आग्नेल (बोरी) हाणें ‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांतल्यान गोंयकाराांक गोंय आनी
गोंयकारपण साांबाळांूक उलो मारला. ह्या जतयात्राचे बाबतींत फा. जहहक्टर फे राांव बरयतात, “It discusses
how Goans under colonisation underwent a loss of self that is being sought to be
recovered in our post-colonial society. Though political colonisation has come to an end,
the psychological colonisation continues even today. Goans of all walks of life exhibits
colonisation of mind. This colonisation of mind produces a desire to be like the white
men. Some imitate white men in civilising mission and feel the imperative to be more
Indian. While the others wish to follow the white culture. The tiatr concentrates on the
pursuit of the white culture. The white men seen to reside within the Goans pushing
them become their mimic men. Anything that is western or white attracts us and nurtures
a blind desire to be the Poltoddcho Saib.”19गोंय आनी गोंयचे अजस्मतायेजवर्ीं हो जतयात्र समाजाक
जागयता.
‘पोलतोडचो सायब’ हो जतयात्र गोंयकाराांक ताांची मानसीकताय बदलांक
ू उलो मारता. एका तेंपार परकी
सत्तेक लागनू गोंयकार चेंपनू उरलो आनी आताां ते परकी देर्ाांत वचपाचे मानसीकतायेंत घसत पल्यात हें बरोवपी
साांगक
ू सांकल्पना माांडपी फा. जहहक्टर फे राांव म्हणटा, "Today we have people
ांू सोदता. ह्या जतयात्राची मळ
leaving their family, homes, lands, jobs, fields and Goa to become the Poltoddcho Saib
chasing the land of their dreams in the west. This guest is visible in the race for
Portuguese nationality in Goa."20 गोंयकार पतत शगत जे पासपोटश करून लांडनाक आनी हेर देसाांनी वचपाचें
प्रमाण हालींच्या वसाांनी वाडलाां हो हुसको ह्या जतयात्राांत माांडला.
गोंयकाराांनी गोंया भायर वचचें न्ही अर्ें हो जतयात्र साांजगना. पणू गोंयकाराां जभतर जलपनू आजर्ल्लो
‘पोलतोडचो सायब’ हाका जागृत करपाचें काम हो जतयात्र करता. गोंयकाराां मदें आजर्ल्लें ‘न्यनत गडां ’ पयस
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करपाचो हो एक प्रयत्न कसो जदसता. ‘फॉरे न’ मनर्ाां भर्ेन जाल्यार आपणू हहड जातलों ही जचांतनाां पयसावन
गोंयकाराांचें गोंयकारपण जागोवन आपली भास, भेस, सैम हाांची जाण धरून आपणाच्यान हहड जावां येता हीं
जचांतनाां जागोवपी हो जतयात्र एक क्राांतीवादी पावल. ‘एका जहांत यार जयां ’ हे एकाांजककें त पांडत लीक नायक हे गोंयचे
मातयेच्या पतत ाक ताांच्या स्वाजभमानाची जाण हाडून जदवपाचो यत्न करतात. तर्ेच तरे न गोंयकाराांक
गोंयकारपणा जवर्ीं जाण हाडून जदवपाचो यत्न हो जतयात्र करता. रोजफन्स, जप्रन्स जेकब, तोमाजीन कादोज
आनी हेरानां ी गोंयकाराक
ां गोंयकारपण साबां ाळपाचो उलो मारपी जतयात्र बरयल्यात. स्थलाांतरणाचेरूय जतयात्र
रचल्यात आनी समाजाक जागोवपाचो यत्न के ला.
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राच्या पयल्याच पड्ड्याांत बरोवपी गोंयचें नागररकत्व सोडून पतत शगत जे
पासपोटश करून गोंयकारपण जवसरूांक वाट चलतल्या गोंयकाराांचेर बडी मारता. पतत शगत जे पासपोटश करूांक वचपी
गोंयकाराांक मानू आडायता, ताांकाां जर्टकायता. पणू ते ताका समजनू घेनात. उरफाटे ताकाच मारतात. जसमाांव
हो सटत के झजत ारी ताका ताांच्या हातातां ल्यान सोडयता. पतत शगत जे पासपोटश के ल्यार जकतें जातलें? आमकायां जगरे स्त
जावां क
ां जाय, गाडयो घेवक
ां जाय अर्ें ते तरणाटे जेन्ना सागां तात तेन्ना जसमावां ताक
ां ाां समजावपाचो यत्न करता.
आदीं गोंयाां भायर वचपी गोंयकार कामा खातीर, जर्कपा खातीर गोंयाभायर वताले. पणू ते परत येताले. पणू
आताां पतत शगत जे पासपोटश करून वचपी गोंयकार भारतीय, नागररकत्व सोडून जदवन सासणाक गोंयचे भयांत ेभायर
वतात. हें गोंयकारपणाच्या जहता आड अर्ें बरोवप्याक जदसता. गोंयची भास, भेस, सैम हाांचे कडलें नातें
सासणाांक तोंडून गोंयचीं भाटाां-बेसाां गोंयाां भायल्याांक जवकून गोंयाांतल्यान सासणाक परकी जावपी गोंयकाराक
ह्या जतयात्रान जर्टकावणी जदल्या.
आपलें घर, जमीन सगळें जवकून गोंयकार लडां नाक वचक
ांू कर्े भायर सरल्यात तें ह्या जतयात्रातां
दाखयला.ां "भयांू , भौस, भास, आमची अजस्मताय अर्े एक एक करून गोंयच्या दायजाचो वाटां ो वगडायलो
जाल्यार गोंयचे गोंयकारपणचू काबार जातलें."21 अर्ें जेन्ना जसमावां म्हणटा तेन्ना गोंयकाराांचेर येवपी वायटाची
सचत कताय बरोवपी जदता. नीज गोंयकार गोंय सोडून परदेर्ाांत वचांक
ू भायर सरल्यात आनी घाांटा वयल्यान
आजयल्लो लोक गोंय घेवपाक फतडें सरल्यात हें साांगतना ‘गोंय म्हणल्यार तेंगल
े ें यरत ोप’ अर्ें मानू म्हणटा आनी
जकतें सचत ोवक
ां जाय तें सांयमान सचत यता.
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‘जजत नर्ा’ हें मळ
ू लांडनचें. तें गोंयकारपण म्हणल्यार जकतें तें जर्कांू क गोंयाां येता. कोंकणी उलयता. हो
जवरोधाभास कसलो? कसलेच बाांदपास नासतना मेकळे पणान जजवीत जजयेवपी जजत नर्ाक ‘कतटतांब’ ही सांकल्पना
खबर ना. थांय र्ेजारी र्ेजाऱ्याक वळखनात ही पररजस्थती. अर्ी पररजस्थती आजर्ल्ले सवत ातेर गोंयकार वचांक
ू
फतडें सरता तेन्ना तें बरें , काय वायट हें जचांतांक
ू हो जतयात्र प्रवृत्त करता. हें बरें आनी तें वायट अर्ें सरळ साांजगना,
हेंच ह्या जतयात्राचें खार्ेलपण. गोंयातां कोणयू मेल्यार गाांवचो सगळो लोक एकठायां जाता. घरच्याक
ां भजत वण
जदता. ही रीत जजत नर्ाच्या प्राांतातां ना. घराब्याची सक
ां ल्पना थयां ना. गाडयो वचपाचे रस्ते जनतळ आसात पणू
जजजवताचे रस्ते जनतळ नात. नातीं, भावना हाक
ां ाां थयां थारो ना. भास, भेस, न्हेसण, जेवण-खाण आपणाजयल्ल्यान
आपणत यू ताचां ेच भार्ेन जाला अर्ें जचतां पी गोंयकाराक
ां मानू ह्या जतयात्रातां जर्टकायता. रुपडीं घालनू गोंयकार
आपलें अजस्तत्वचू जवसरत चल्ला म्हणपाचे तो साांगता.
लांडनाक कश्ट करून, रे स्पेद साांबाळून नीज गोंयकारपण साांबाळपी मनीस आसात. देव जभराांतीचे
लडां नकारूय आसात. सक्त या बराबर वोलेंय जळटा तर्े तरे न लडां नाक गेल्ले गोंयकार आपलें गोंयकारपण
वगडावन बसल्यात अर्ें ह्या जतयात्रातां दाखयला.ां मानचू ीं माांय-पाय मानक
ू ल्हानचू आसतना र्ापाय फतड्यातां
दवरून आपल्या भरत ग्याचां ें जचजां तनासतना कामाखातीर लडां नाक गेल्लीं. थयां तीं एकामेकाक सोडून भलतेंच
जजवीत जजयेवपाक लागलीं. आपलें घर भाट तर्ेंच आपल्याभरत ग्याांक तीं जवसरलीं. भरत गो मानू हहड जातकच
गोंयकारपण साांबाळपा खातीर गोंयकाराांक जागोवक
ू लागलो. तर्ें करतना ताका मारूय खावचो पडलो.
ां भोंवांक
पणू तो आपल्या कतशहया कडेन प्रामाणीक रावलो.
गोंय आनी गोंयकारपणाचें नातें तोडून पयस वचपी गोंयकाराक‘पलतडकार’ म्हणटाना बरोवपी ताच
ां े
बाबतींत म्हत्वाचे मद्दत े माडां टा. जेन्ना ते गावां घरा परततले तेन्ना ताक
ां ाां भोगसनू आपणावप अर्ा जनमण्या उतरानां ी
हो जतयात्र सोंपता तेन्ना ’भोगसणें’ ह्या तत्वाचो उपेग करून मनर्ान एकामेकाक ‘भोगसनू ’ जजयेवक
ां हो जतयात्र
उलो मारता. खयां चेंच पात्र आपणू फतडें येवन सदां र्
े जदवचे बदला, गोंय आनी गोंयकारपण साांबाळांूक गोंयकाराांनी
जकतें करचें तें ताकाच जचांतक
ू लावन जनणशय घेवक
ां हो जतयात्र प्रवृत्त करता.
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6.2 तियात्रांिली बायल प्रतिमा
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत बायलाांच्या बऱ्या आनी वायट गणत ाांचें दर्शन घडटा. बेजलांदा ही
बायल लग्न जावन खबू त्रास सोंसता. ताच्या माांय पायन ताका गळोभर भाांगर घालनू लग्न करून जदल्लें. पणू
घोवान सगळें वगडायलें. घोवाच्या घरा दख्त ख सोंसतनाय ती बायल काजाराच्या साक्रामेंता आड वचांक
ू
सोजदना. घोवाचें घर सोडल्यार एके काजारी बायलेक रे स्पेद आसचो ना. "एक फावट घोवागेर धाडून जदलें
म्हुणटोच मायां पायचें घोर काबार जालें. चोड तेंप मायां गेर रावतात त्या धवत ाक
ां वालोर ना आनी घोवाक सोडून
भोंवतात त्या बायलाांकूय रे स्पेद ना."22 समाजाची लग्न जाल्ले बायले कडली अपेक्षा हाांगा स्पश्ट जाता. एक
जवश्वासी घरकान्न कर्ी बेजलांदा आपल्या घोवाक सख
त ाांत तर्ी दख्त खाांत, जपडेंत तर्ें भलायकें त जवश्वासान रावक
ांू
सोदता. काजारा वेळार के ल्ली कबलात ताका सासणीक जवश्वासाकडेन पावयता.
‘र्ाली’ ही ह्या जतयात्राांतली एक बायल. "आमी भाटकाराां आनी तीं मडांत काराां." तर्ेंच “आरे ती
जक्रस्ताांवाली चली आमगेर कर्ी चलतली?” ह्या र्ालीन म्हजणल्ल्या दोनयू वाक्याांनी जतचो जातीभेद-धमशभदे
मानपाचो गणू जदश्टी पडटा. जानकी ही र्ालीची धवू . बेजलांदा कडेन उलयतना ती म्हणटा, "म्हजी आई
पतत शगत ालच्या सालाझाराक लेगीत सामकी कतर्ीक काडटा."23 सालाझार हो पतत शगत ालाचो अजधकारी गोंय
चलयतालो. तो हुकूमर्ायेचें राज चलयतालो. ताचे कडेन आपले आवयची तळ
त ा करून ती जतचे गणू सचत यता.
मनर्ाचेर वायट येतकच, दयत ेंस येतकच मनीस जसो आपलें हहडपण जवसरता, समाजीक बांधना तोडून,
मनीसपणाचें नातें जोडूांक तयार जाता तर्ेंच र्ालीच्या जजजवतातां घडटा. दसत ऱ्या धमाांतली सनू करूांक
न्हयकाररल्लें जपर्ें लवीना जेन्ना जतका रगत जदवन नवें जजवीत जदता तेन्ना फावो जततली समजजकाय आयले
उपरातां जतचें काळीज बदलता, ती बदलता. लजवनाक आपली सनू म्हण माननू घेता आनी अर्े तरे न एके
बायलेच्या बरे पणा आड गेल्ली दसत री बायल आपली वायट चाल सोडून नवो रस्तो जवचां ता, बरीं जचांतनाां आनी
वायट वृत्तीचेर जैत हहरतात.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांत बायलाांचीं वेगवेगळीं रुपाां उक्ताडार आयल्याांत. ओजलांदा गोंयाांत
जल्मल्लें पणू पतत शगत ालाक ‘फाद’ काांतार गायतालें म्हण ताका सासपू ाय, गािीयेल आनी हहनी जहणसायतात.
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एके चलयेन फाद काांतार गायल्यार ताचे कडेन वायट नदरे न पळोवपाची समाजाची वृत्ती ह्या जतयात्राांत जदश्टी
पडटा. हातांतू भर म्हणल्यार ओजलांदा ही हहनी जावनूय, एक बायल जावनयू जकतेलेर्चे फावटीं
‘कोलवोंत’‘कोलवोंत’ म्हण ताका जहणसायता. ताका मारता. ताचेर चोरयेचो आरोप घालता. प्लोरींद हेंवयू
ह्या प्रकरणाांत वाांटेकार आसता. एक बायलमनीसचू बायलमनर्ेक कर्े तरे न जपडटा तें ह्या जतयात्राांत जदश्टी
पडटा. ओजलदां ाच्या दख्त खा वेळार ताका समजनू घेवपी, चलयाक
ां आपली अपरत बाय जदवन समजनू घेवपी अर्ी
आवरोरा नावां ाची अस्तरत ी ह्या जतयात्रातां आयल्या. आपली खासा धवू आपले सनत ेक जपडटा तेन्ना आपले धवत क
े
उद्देर्नू ती म्हणटा, "तांू म्होजी धवू . फाल्याां लोकाांच्या घारा जदवपाची आनी ही म्होजी सनू म्होज्या पतत ान
हाताक धोरून घोरातां हाडलेली. सोदाक
ू
ां ाळ म्होजो साांबाळ कोरपाची."24* आपले सनत ेक कर्े तरे न वागणक
जदवपाची आनी जतका मानान कर्ी लेखची हे जर्टकावणे मेरेन हीं उतराां पावतात. गाजियेल जेन्ना ओजलांदाक
चोरयेच्या आरोपा खातीर आठहया म्हयन्याच्या भेंसार घराांतल्यान भायर घालता तेन्ना आवरोरा जभतरली
बायलमनीस कळवळटा. “आपणाक घराांतलें भायर घाली नाकात, कतजनाांत तरी रावांक
ू जदयात, सगलीं जेवल्या
उपराांत दक
ू उरता तें जेवण आपणू जेवपाक तयार आसाां”25, अर्ें ओजलांदा कळवळून साांगता तरीय
त राांक घालांक
गाजियेल जतचे चरत चरत े कररना. "तांू कोणाचे बोराबोर पतत शगत ालाक भोंवतालें तें कोण जाणा? कोलवोंताच्या
भरत ग्याचो पाय कोण तें कोण साांगतोलो?"26*,अर्ा उतराांनी गाजियेल जेन्ना सनत ेक जपडटा तेन्ना जतची घरकान्न
सनत ेचे चरत चरत े कर म्हण हात जोडून घोवा कडेन मागता. घोव कसोच तयार नासता. ताचो परुत र्ाथश जदसता. बायल
आवरोरा सनत ेक घराांतली भायर घालताना दक
त ाांनी रडटा पणू ती ते पररजस्थतींत मदत करूांक पावना र्ेवटाक
ओजलदां ाक घर सोडून वचचें पडटा.
ओजलदां ा आपल्या घोवाचेर जवश्वास दवरून रावता. ताका ती दख्त ख जदवक
ां सोजदना. ताका जपकासावां
जायत म्हण आपणाक घरातां लें भायर घालाां तें पासनू चीट बरोवन ताका साजां गना. घरातां लें भायर घातलाां
आसताना आनी आवयपणाच्या बेंसार आसताना लेगीत सोंसपी ही बायल आपल्या सोंर्ीकपणाची देख
समाजाक जाता. आपलो घोव कतवेटाक इजां जजनयर आसा तरीय ती रस्त्यार भीक मागता आनी भरत ग्याक लागनू
परक्याच्या घरा वचनू रावता. आवरोरा कतणबीन आनी आल्बेटीन, ओजलांदाक समजनू घेतात. ताचें दख्त ख
वळखतात. एके बायल मनर्ेचें काळीज आनी दख्त ख ती समजतात. ओजलांदाच्या सासूपाय गाजियेलान
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ओजलांदाक इतलें वायट करून लेगीत जेन्ना ताका आताक येता तेन्ना तें ताका मदत करूांक धाांवता. पतत शगत ालाक
आजर्ल्ल्या दोतोर जवल्फ्े डा कडेन फोनाचेर सांपकश सादोवन सासपू ायचो जीव वाटावक
ां प्रयत्न करता.
चजत कल्ल्याांक भोगसणें जदवन गरजे आकाांताक दसत ऱ्याक पावपाचो गणू ओजलांदा सवें जदश्टी पडटा.
‘आताांचो तेंप’ ह्या जतयात्राांत आधनत ीक बायल मनर्ेचें रूप पळोवक
ां मेळ्टा. ह्या जतयात्राांतलें
ग्रेसी आपणू कॉलेजीक वता म्हण हहडपणान भरला.ां जगरे स्त इश्टीण जफवोना वागां डा भोंवनू आपलो दजो
(status) वयर दवरपाचें तें जचतां ता. हहडल्या फाजमलाच्या लोकाां वागां डा भोंवल्यार आपणाक हहडलो मान
मेळटलो अर्ें तें येवजजता. कॉलेजीक वतना तें ड्रग्स घेता. मड्रेक्स गळ
त यो घेता. भाव ताका समजावपाचो यत्न
करता. पणू अजर्क्षीत तारवटी बापायच्या फतड्यातां भावाचें चलना. पणू ताचो पररणाम ग्रेसीक लग्न जाल्या
उपराांत भोगचे पडटात. ताका भरत गीं जाल्लीं मरतात. ताच्या कतसहयाचेर पररणाम जाल्ल्यान तें भरत ग्याक जल्माक
घालांक
ू र्कना. र्ेवटाक तें आपलो जीव सोंपयता. इग्ां लीर्ेंत एक म्हणणीं आसा, "A stitch in time saves
nine" योग्य वेळार के ल्ली गजाल फतडें जावपी अनथश टाळटा. ग्रेसीचे बाबतींत जवचार करचो जाल्यार ग्रेसीक
भाव साांगता तेन्ना ताणे आपलें जजवीत बदजलल्लें जाल्यार घडये ताचो फतडार बरो जावां येतालो. पणू ताणें
आपलो आनी लासशनाच्या घरच्याांचो फतडार काळखाांत घातलो. लासशन घरचो एकूच पतू अजर्ल्लो. ताच्या
आवय बापायक आपल्या पतू ाजवर्ीं खबू अपेक्षा आजर्ल्ल्यो. ताच्या घराब्याक एक भरत गें जावचें अर्ी आस्त
ताांकाां आजर्ल्ली. पणू सगळें जनफश ळ जालें. ताांचो वर्
ां सोंपलो. अर्े पररजस्थतींत एके बायलेन तरणाटेपणार
के ल्ल्या चक
त ींक लागनू एका घराब्याचो वर्
ां सोंपयलो. तरणाटेपणार एक बायलेन आपले कतडीची कर्े तरे न
जतनाय घेवक
ां जाय ही खर जर्टकावणी ग्रेसी ह्या पात्राच्या माध्यमातां ल्यान ह्या जतयात्रान जदल्या. ग्रेसीची जगरे स्त
इश्टीण जफवोना जगरे स्तकायेच्या नेटार ड्रग्स घेता, ड्रग्स जवकता, दसत ऱ्याक
ां वायट रस्त्यार हहरता. जतका आपल्या
आनी दसत ऱ्याच्ां या फतडाराचें पडून गेल्लें ना. ह्या जतयात्रातां लें जतसरें बायलपात्र ‘बेनाशदीन’ ही लासशनाची आवय.
आपले सनत ेक भरत गें जावचें ना हें आयकून तीं दख
त स्े त जाता. जतचो घरकार दख
त स्े त जाता. आपले सनत ेन
आक
त ींचें फळ ताकाां भोगचें पडटा. ‘वेंताक चक
त ता तो वाांवाक चक
त ता’ अर्ी म्हणणी
ां वारपणार के ल्ल्या चक
आसा. ग्रेसीची चक
ू आनी पातकाां घराब्याक कर्े तरे न त्रासाांत घालतात तें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां.
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‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत बायलमनर्ेचे प्रस्न बरोवप्यान माांडल्यात.गोंय सटत के पयलीं आनी
उपराांतच्या काळार बायल मनर्ेचें जचत्रण जतयात्राांत वेगवेगळ्या रुपाांनी दर्ीत जालाां. गोंय सटत के उपराांतच्या
लागजर्ल्ल्या काळाांत थोडेभोव जर्जकल्ले वा अजर्क्षीत बायलेचें सख
ू दख्त ख जतयात्राांत आयलाां. आयच्या
आधनत ीक काळार जर्क्षीत, अन्याया आड आवाज उठोवपी अर्े बायलेचें जचत्रण आयलाां. जप्रन्स जेकब हाांच्या
‘रोडो नाका’ जतयात्रातां ली ‘जप्रयाक
ां ा’ आधनत ीक समाजाचें प्रजतजनजधत्व करपी बायलमनीस. जतणें बायलाांच्या
अन्याया आड पेटजयल्लें झजू जतका वयल्या पावां ड्यार दवरता. जप्रयाक
ां ा ही ‘जागृत बायलाच
ां ी फौज’ हे सस्ां थेची
अध्यक्ष जावन आसता. एका जमजनस्टराच्या चल्यान दोगा चलयाच
त ीस
ां ेर बलात्कार के लो तरीय ताका पल
कायां च कररनात. अर्ा वेळार ती पल
त ीस इन्स्पेक्टराक म्हणटा, "इन्स्पेक्टर, आमच्या देर्ाचे हाल पळय. ह्या
देर्ाांत पाचर्ीं रुपया जदल्यार मताां जवकतीं मेळटात. पाांच हजार रुपया जदवन जहदां ू आनी मसत लमाना मदें झगडीं
लावक
ां जातात. पांचवीस हजार रुपया जदवन कोणाचोय खनू करूांक जाता. आनी आताां पन्नास हजार रुपया
जदवन चेडवाचो आिू जवकतो घेवक
ांू जाता."27
बलात्कार के ल्ल्या चेडवाचें तोंड बांद करूांक जमजनस्टराचो पी.ए जप्रयकाांक पन्नास हजार रुपया जदतालो.
तेन्ना जप्रयाांका सगळ्याांचीं वायट कतशबत ाां उक्ताडार हाडटा. असलीं काळीं कतशपत ाां करपाक कायदेच कर्े तरे न
सांद जदतात ताचे जवर्ीं तें म्हणटा, "खयांू चोय खनू के ल्यार ताचें ‘दडां सांजहतेंतलो कलम’ आसा 302 जाल्यार
बलात्कार कोरतेल्याक 301 ना तर 303 ‘दडां सांजहतेंतलो कलम’ जकत्याक जदवक
ां ना? जकत्याक, बलात्कार
कोरतेल्याक ‘दडां सांजहतेंतलो कलम’ 310 जो साद्ा पाकीटमाऱ्याक आनी मामल
त ी चोराक लागू जाता. आनी
हाकाच लगनू बलात्कार करतल्याक ख्यास्त फकत सात ते धा वसाां जदतात आनी बलात्कार जालेल्या चेडवाक
मात सजा जजवीतभर भोगची पडटा. खोरें म्हूटल्यार बलात्कार कोरतेल्याक फार्ी जदवक
ां जाय. पणू कोटा,
आताां नीत झजत ोन मेळोना, पणू नीत जवकती मेळटा."
गोंय सटत के च्या काळार गोंयातां खनू , बलात्कार अर्ें के न्ना तरी चक
त ू न आयकांू क येतालें. गोंय सटत के
उपराांतच्या ५० वसाांच्या काळार ह्या आक
ां ड्याांत खबू वाड जाल्या. बलात्कार, चोरयो हालींच्या काळार गोंयाांत
वाडल्यात हाका वेगवेगळीं कारणाां आसांू येतात. पणू एक मात खरें , ह्या सगळ्या गजालींक लागनू गोंयच्या
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समाजाचेर वायट पररणाम जाला. एका वेळार र्ाांतीचें राज्य म्हण प्रजसद् अजर्ल्लें गोंय आयज समाजाांत र्ाांती
वगडावन बसलाां.
काांय काांय वेळार आमदार, मत्रां ी समाजाांतली र्ाांती वगडावक कर्े तरे न जबाबदार आसात तें साांगतना
जप्रयाांका म्हणटा, "ना तोर हाचे ओसले ‘पोजलजटजर्यन’ जनतीदाराक पोयर्े जदवन ‘ररटायडश’ जावचे आदींच
‘ररटायडश’ कोरतेले. कोण आदवोगाद ही के स हातातां घेता ताच्या तोंडाक दडत वाच
ां ो गडत ् डो मारतेले, आनी
कोणयू पल
त ीस प्रामाणीकपोणान ‘इन्वेजस्टगेर्न’ कोरता जाल्यार ताका सात सोमदीरा भायर ’रान्सफर’ मारतेले.
आनी जनतीक झोगोडतेल्याक
ां जकतें मेळटलें? फोकोत फोकोत तारीख, तारीख आनी तारीख." राजकारणी लोक
समाजातां ल्या लोकाचां ें कर्े तरे न र्ोर्ण करतात ताची ही एक देख.
‘गोवा... गोईग...
ां गॉन?’ ह्या जतयात्राांत बायलमनर्ेचीं दोन रुपाां दाखयल्याांत. एके वटेन गोंयाां रावपी
बायलमनीस अस्तांती सांकृतायेक कर्ी बळी पडटा तें दाखयलाां जाल्यार दसत रे वटेन कनडाक रावपी गोंयकार
बायलमनसीस गोंयकारपण आनी बायलमनर्ेची मयाशदा जवसरूांक ना हें दाखयलाां. र्ेत जवकांू क भायर सरपी,
घोवाच्या उतरा आड वचपी, नाांव, भास, भेस बदलपी मागण्याांक वयले वयर मानपी, तर्ेंच ड्रग्स-सोऱ्याक
बळी पडपी बायल पेरपेतीन ‘परत ी’ ह्या पात्रा रुपान एके वटेन उबी के ल्याां, जाल्यार दसत रे वटेन अस्तांती
सस्कृ तायेंत वावरत पी पणू मळ
ू गोंयकारपण आनी अजस्मताय जवसरनासपी बायल ‘रोजीता’ दसत रे वटेन उबी
के ल्या, दोगाांयचे जजणेंतल्यान बायलमनर्ेक सादरू के ल्या.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांत बायलमनर्ेच्या वेगवेगळ्या रुपाांचें दर्शन जाता. एक
बायलमनीस दसत रे बायलमनर्ेच्या जजजवता आड कर्ीं वचक
ांू र्कता ताचें जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयला.ां
दादलो आपलें दादलेपण साांबाजळना जाल्यार जकतें जावक
ां र्कता, ताचो पररणाम घराब्याचेर जकतें जावक
ां येता
हाचेंय जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयला.ां
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्रातां ली आवय आनी जतची सनू ह्या दोन पात्रातां ल्यान
बायलाां मदल्या वेगवेगळ्या प्रस्नाांक बरोवप्यान वाट उक्ती करून जदल्या. सनत ेच्या जजजवताांत चजलल्लो
घस्त मटमार वेगवेगळ्या प्रसांगाांतल्यान सांयम आनी सचत कताय दवरून प्रेक्षकाां मख
त ार ह्या जतयात्राांत माांडलाां.
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‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांतलें इजाबेल आपल्या पतत ाक आपलीं बारीक बारीक कामाां
करूांक लायता.जतचो जवस्तीद, कामीजोल, साय ह्या सारक्यो जतच्यो वस्तू सोदनू दवरप, जतची फाट दामप, जतका
जपवपाक जवस्की घालनू जदवप, जतचो रोप धवत प, उदक तापोवप अर्े तरे च्यो लज जदसपा सारक्यो गजाली तो
करता. बापायक हें पसांत ना. पणू तो अपेर्ी थारता. एक आवय आपल्या पतत ाचो गैरफायदो घेता तें पळोवन
बापयू म्हणटा, "काजार जातोच तांू बायलेची खोर्ी पोयतोलो वो माांयची सेवा कोरतोलो हाचो जवचार कोर."
आनी तर्ेंच घडटा. आवयची खोर्ी करचे खातीर तो पतू आपल्या मोग्याक फावो तो मोग जदना. फावो तो
वेळ जदना. उरफाटें जाल्यार तो आपले आवय वाांगडा जपक्चराक वता. आवयचोच पतू जाता. मोग्याक पासनू
लागीं नाजर्ल्ल्या रोमानाक, मानसर्ास्त्रीय दयत ेंस आसा हें लावरा पारजखता. तें मानसर्ास्त्राचें जवद्ाथी
आजर्ल्ल्यान ताका तें दयत ेंस पारखक
ांू वेळ लागना. रोमानाक ताका ‘ओजडपस कॉम्प्लक्स’ हें दयत ेंस जालाां
म्हणपाचें तें उलयता. तो पतू आवयचोच जाला. "बायलेचो घोव सोंपेपणी जावचो ना. पतू पतत चू उरतलो. घोव
जातोलो फोकोत घराांत बायल हाडल्या म्हण, घोवपोण आसपाक ना. काजार जावचे आदीं जचांत आजां ल
े ा. ततजें
पावल चक
े ाक काजार जावचे पयलीं जर्टकायता. पणू
त ोत."28 ह्या उतराांनी लावरा आपले इजश्टणीक आांजल
ताका खोलायेन समजणी जदवक
ां त्या भरत ग्याक ताची माांय आसना. तें अनाथ भरत गें आसता.
काजाराच्या जदसा लायट पालोवन आताां-आताांच कतडींत जन्हदक
े ाक जतची
ांू गेल्ल्या रोमान-आांजल
आवय जन्हदक
े ा ताका वचांक
ू सोदता. पणू आजां ल
ू जदना. तेन्ना ताचेर
ांू जदना म्हण रोमान आवयचे कतडींत वचांक
थापट मारून रोमान आवयची फाट दामक
ू ! एक जवजचत्र घडणक
ू ! एके
ांू जतचे कतडींत वता. एक जवजचत्र वागणक
बायलेचो हो जवजचत्र सभाव जतयात्रातां जदश्टी पडटा. काजाराच्या जदसा पासनू तें आपल्या पतत ाक आपले कतडींत
जन्हदयता जाल्यार आताचां काजार जाल्लें आजां ल
े ा एकटेंच रुमातां बसनू रडटा. एके बायलेन दसत रे बायलेचेर
के ल्ले अद्रतश्टी करणेची ही करूण काणी. बायलेक सोडून रोमान जेन्ना आवय वागां डा जसनेमाक वता तेन्ना ते
आवयचें, आनीक एक वायट रूप दोळ्याां मख
त ार येता. चलतां जवर्यापरस वेगळो असो जवर्य घेवन
मानसर्ास्त्री नदरे न जवचार करूांक लावपी जवर्य ह्या जतयात्राांत आस्पावला.
‘म्होंवाळ वीख’ हो जतयात्र समाजातले प्रस्न माांडटा.गोंय सटत के उपराांत आनी भोव करून 1980
उपराांत गोयच्या दयाश वेळाांक एक खार्ेलें म्हत्व येवपाक लागलें. कळांगटू , काांदोळी, कोलवा, हणजणू े, वागातोर
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ह्या सारक्यो दयाशवळ
े ो भोंवडेकाराांचें आकर्शण जावक
े े र आजर्ल्ल्यान इचां भर
ां लागल्यो. मागदचू ें घर दयाशवळ
जमनीक लेगीत हजार रुपयाांचो वालोर आसा हें ताांकाां कळून आयलें. ताका लागनू आपली खोंप पासनू तें
मोडपाक तयार नाजर्ल्लें. ताचीं दोनयू भरत गीं दारा मख
त ावयली खोंप काडून उडोवया म्हण मागदू कडेन जवनांती
करतालीं पणू आपल्या घराचो, आपले खोंपीचो, आपले मातयेचो मोग आजर्ल्लें मागदू पयशटकाांच्या
भल
त वण्याक
त ार उबें
ां बळी पडटा. पयर्ाचां े आर्ेचे भकीक पडटा आनी हागां ा एके बायलेचें दसत रें रूप प्रेक्षकाां मख
जाता.
‘टतररस्टाक
ां ’ लागनू बायलाांचे जजणेचेर कसले पररणाम जावां येतात हें सचत ोवपी ‘म्होंवाळ वीख’ हो
जतयात्र. ह्या जतयात्रातां लें जलदां ा आपले जजणेची वाट चक
त ता. आवय बापायक मान, रे स्पेद जदना. मयाशदी भायर
वता. जवदेर्ी पयशटकाांच्या जाळ्याांत पडून न्हेसपाचेर, वागणक
त े चेर जनयांत्रण दवररना. हाचे उरफाटें जफ्डा आपली
मयाशदा साांबाळटा. तें एक पत्रकार मबांत य सावन गोंयाांत येवन मागदगू रे भाड्यान रावता. पत्तत स्ू वामी जेन्ना ताका
वायट नदरे न पळयता आनी ताचे कडेन वायट चाळे करता तेन्ना तें ताचेर थापट मारता. एके बायलमनर्ेची
प्रजतमा साांबळपी ही अस्तरत ी समाजाक देख जाता.
मागदू अजर्क्षीत, सादी बायलमनीस दडत वाांचे आर्ेन फटवता. घोव कतवेटाक काम करून पयर्े
जोडटा. आपणत यू गोंयाांत घर भाड्याक जदवन पयर्े एकठावन घराचे बाांदावळीक मदत करतलीं अर्ा हेतनू
फतडें गेल्ली ही बायल ताचो पररणाम जकतें जायत हें जचांजतना. मनर्ाक जगन्यान आसांक
ू जाय, ताचे भायर ताका
जाणवाय आसप खबू गरजेची. घर भाड्याक जदल्ल्यान आपणाक पयर्े मेळटले हें मागदक
ू खबर आजर्ल्लें.
पणू ताचो पररणाम जकतें जावां येता हाची जाणवाय ताका नाजर्ल्ली. हाकाच लागनू ताांचो घराबो कोसळटा.
फ्ान्सीस कतवेटसावन गावां घरा गोंया येता तेन्ना खबू उर्ीर जाल्लो आसता. मागदू एक आवय कर्ी आपल्या
भरत ग्याची जबाबदारी पेलक
त लें. पररणाम, भरत गीं वायट मागाशर पावलीं.
ांू चक
ह्या जतयात्रातां गोंयकार दडत वाच
ां े आर्ेक लागनू टतररस्टाक
ां आपल्या घरातां दवरतात आनी उपरातां
भरत ग्याांचो फतडार इबाडलो म्हणटकीच जचांतक
ू पडटात अर्े दाखयलाां दडत वाांनी हो सांवसार जोडूां येता पूण घराबो
मोडू येता, समाज मोडूां येता हें जर्टकायता. आयज समाजाांत जजयेवक
ां दडत ू जाय अर्ी पररजस्थती आसा. पणू
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जाांचेखातीर जोडलें तीं भरत गींच नात जाल्यार ही जोड कोणाक ? पयशटकाक लागनू गोंयचेर आनी बायलाांचेर
जाल्ले वायट पररणाम ह्या जतयात्राांत माांडल्यात.
‘जवान’ ह्या जतयात्राांत एके वटेन त्याग करपी बायलमनर्ेचें जचत्रण आयलाां जाल्यार दसत रे
वटेन स्वाथी बायलमनीस जचतारल्या. जेन्ना मेजर जवल्फींड हाका देसाची राखण करूांक ताच्या लग्नसमारांभा
वेळार पत्र येता तेन्ना तो समारांभ अद्ाशर सोडून देसाची राखण करूांक वचक
ांू तो तयार जाता. लग्नाच जदसा पतू
परतनू वचक
ांू सोदता तें पळोवन आवय बापयू जनर्ेतात. बोंगो फतलचे पयलींच पतत ा खयां वता? असो प्रस्न बापयू
करता. आवययू पतत ाक वचांू नाका म्हण समजायता. पणू सासणाक जवस्वार्ी रावपाची भास जदल्ली हहक
ां ल
आपल्या न्हवऱ्याक ’देर्ाची सत्ता राखक
ांू वचांदू ी ताका.’ अर्ा उतरानां ी प्रोत्साहन जदता. एका जवानाची
घरकान्न जकतली त्याग करपी आसा हेंच हाांगा बरोवपी सचत यता. जवल्फींडाक झजत ाक वचपाक आपलो परत ाय
तेंको जदतना ताची घरकान्न, "म्हजी मागणीं तज्त या साांगाता धाडटाां." अर्ा उतराांनी ताका नेट जदता.
"मागण्याांतल्यान आमीय तज्त या साांगाता आसात म्हण सोमोज. तांू हात्याराांनी झजत तोलोय आनी आमी
मागण्याच्या बोळान."29 अर्ा उतराांनी उलोवन टेरी आपल्या जवान घोवा बाबतींत काळजीदारपण दाखयता.
जतयात्राांत आनीक एका जवानाच्या घरची खबर आयल्या. वॉल्टर हो जवान देर्ा खातीर झजत क
ांू
गेल्लो. पणू जायते दीस ताची काांयच खबर ना हें जचांतनू ताची घरकान्न, आवय माररया दख्त खी जातात. जिजीत
आपल्या घोवाची चीट येवक
ां ना म्हण जनर्ेता तेन्ना माररया ताची समजतू घालता. ताका धीर जदता. आपले
पाांच पतू आजर्ल्ले पणू आपले चौग पतू देसा खातीर झजत तना सोंपले. आपणू ताचेर नदर पसनू घालांक
ू र्कांू क
ना आनी आताां जनमणोय पतू देर्ा खातीर वावरूांक गेला. हें सगळें दख्त ख एक आवय कर्ी आपणू सोसताां तें
जचतां नू जिजीतान आपली जनर्ेवणी सोडची अर्ें जतका जदसता. एके बायलेचें दख्त ख दसत री बायलमनीस बरें
तरे न समजक
ांू र्कना जाल्यार दसत रो कोण समजतलो?
जवल्फींड-टेरीच्या लग्ना जदसाच जवल्फींडाक फौजेंत वचचें पजडल्ल्यान जवल्फींडाची आवय टेरी
आपले सनत ेक कें डताली. ताका रडयताली. दख्त ख जदताली. पतू -सनत ेन एकामेकाक बरजयल्ल्यो जचटयो आपणू
वाचताली. एक सासमू ाांय आपले सनत ेक दख्त ख जदता तें सासपू ायक पळोवक
ां जायनासलें. तो सनत ेक आदार
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करतालो. आपले घरकान्नीच्या सतावणक
त ें तले दख्त ख सनत ेन वाटावपा खातीर घर सोडून वचपाची सचत ोवणी
डेवीड जदता तेन्ना "चेडूां वाडोन हहोंकोल जातोच चेडवाच्या जोल्माच्या घोराांत वोर जभतोर सोरता आनी
जदलेल्या घराांत थावन सनू मोरतोच सनत ेचो इतां ेर भायर सोरता." अर्ीं उतराां टेरी उलयता. एके लग्न जाल्ले
प्रामाणीक घरकान्नीची जबाबदारी हीं उतराां सचत यतात. ह्या घराब्याांतली आवय डोरीस आपले सनत ेक कें डटा,
दख्त ख जदता, एक बायलमनीस दसत रे बायलमनर्ेक कर्े तरे न दख्त खी करता हें हागां ा दाखयला.ां जेन्ना जवल्फींड
सोंपलो म्हण कळटा तेन्ना डोरीस परतनू आपले सनत ेक, टेरीक जर्णटा. "कोणाकूय आयज काक
ां णाां फोडून
फाल्या पोरतनू घालक
ांू मेळोत मरत े पतत ा..... आमचो पतू आमकाां खयांत मेळटोलो रे पतत ा...!" अर्ा उतरानां ी ती
ताका कें डटा. सनत ेचो घोव सोंपला म्हण कळटकच सासमू ायां न सनत ेक धीर जदवपी उतराांनी भजत वण जदवचे बदला
ती ताका वायट उतराांनी पाचारता तें पळोवन डेवीड बायलेच्या वायट रुपाक जवट्टा, तो म्हणटा, "डोरीस, मात
पणू देवाक जभये. दसत री आवोय जाल्ली जाल्यार पतत ाच्या दख्त खा पोरोस सनत ेचे चरत चरत े कोरतेली आसली."
घोवाच्या मणाशचें दख्त ख काळजाांत दवरून आनी सासमू ाांयच्यो कें डण्यो नजर्बाांत सोर्ींत, जपर्ें जाल्लें
टेरी घोव जजवो आसा म्हण कळटकच परतनू बरें जाता. र्ेवटाक दोनयू हात कातररल्लो ताचो घोव परतनू
जतका मेळटा तेन्ना तें जनर्ेना पणू खोर्ी जाता. आपल्या घोवाची आपल्या हाताांनी सेवा करतलीं म्हण तें
उलयता. दसत रे वटेन सासमू ायचे जजबेक आरश जाता. जतका उलोवक
ां जायना.
ह्या जतयात्राांत जिजीत आनी ताची सासमू ाांय मारीया हाांचेंय जचत्रण आयलाां. आपलो पतू वॉल्टर
सोंपलो म्हण कळना फतडें ती खबत च दख्त खी जाता. पणू तोच वॉल्टर पाांय कातररल्ले अवस्थेंत घरा परतता तेन्ना
ताची घरकान्न ताका पळोवन खोर्ी जाता. आपले आवयक पाच
ां पतू आसनू एकलोय पतू जतच्या मरणाचो
कार्ावां उखलक
त ा, वीर पतत ाचे काळीजदार
ांू पावलो ना म्हण वॉल्टर दख्त खी जाता. आपले आवयक ’नोमान तक
माये.’ म्हण सन्मानान तो जतका मान बागयता. बरें करतले बायलमनर्ेक बरो मान मेळटा आनी वायट
करतल्याक
ां जजजवतातां वायट मेळटा असोच सदां ेर् ह्या जतयात्रातां मारीया आनी डोरीस ह्या पात्राच्ां या रुपान
बरोवप्यान जदला.
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‘के न्ना उदेतलो तो दीस?’ ह्या जतयात्राांत अनीता, आबेलीन, रीना आनी फ्लोरींदा अर्ीं चार
बायलपात्राां आयल्याांत. अनीताच्या रुपान एके कतड्डे मडांत कान्नीचें जचत्रण आयलाां जाल्यार फ्लोरींदाच्या रुपान
एक चाडयो करपी बायलेचें जचत्रण के ल्लें जदश्टी पडटा.
अनीता हें जल्मा सावन कतड्डें चली, पणू आपले आवयक मदत करपी. आपणू कतड्डें जावन पासनू
आवय दयत ेंस आसा म्हण तीनसाजां च्े या वेळार पस-यार तेल हाडूांक वता. देव जभरातां ीचें आनी भावाथी अनीता
देवाचेर पातयेता. दसत ऱ्याांकूय देवाचेर पातयेवक
ां जर्कयता. आपणाक आमोर जजवेर्ीं मारूांक आयलो तेन्ना
देवान ‘आजां ’ धाडून आपणाक वाटायलें अर्ें तें म्हणटा. "देखनू देवाचे पदवे वयर आमची पदवी चलोवची
न्हय." अर्ा उतरानां ी तें देवभावाथश परगटायता. दसत -यानां ी आपणाक वायट के लें म्हण आपणें करचें न्हय.
दस्त मानाक सदाांच बरें करूांक जाय. अर्ा उतराांनी तें स्टेनली कडेन उलयता तेन्ना जजवेर्ीं मारूांक आजयल्लो
आमोर बदलता. आपणू के न्नाच अनीताक वायट करचों ना. तें मोयपार्ी म्हण आपणू नकळो जालों, अर्ें तो
म्हणटा. अर्े तरे न ब-या करण्याांतल्यान वायट मनर्ाक बरो करपाची ताांक अनीता जभतर अजर्ल्ली हें कळून
येता.
अनीता हें जक्रस्ताांव. भोगसणें जदवप हें जक्रस्ताांव धमाशचें एक मख
े कायश. आपणाक जजवेर्ीं मरूांक
त ल
आजयल्ल्या आमोराक पजत लर्ेंत जदवचे बदला तें ताका भोगजर्ता आनी घोवाकूय, आमोराक भोगसांक
ू प्रवृत्त
करता. ही एक हहड करणी एक बायलमनीस करतना जदश्टी पडटा.
काजारी जजजवताांत घोव-बायल एकामेका कडेन चक
त ांू र्कतात. पणू ती चक
ू साांगल्या उपराांत माननू
घेवप आनी सदत ारप हें गरजेचें आसता. आपली चली रीना जेन्ना कतणब्याच्या चल्याकडेन लग्न जावक
ां सोदता
तेन्ना अनीता ताचे आड उलयता. आपणू मडांत कार अजर्ल्लीं हें जवसरून, आपली चली कतणब्याच्या चल्या
कडेन लग्न जावक
ां सोदता तेन्ना ताका त्या कतणबी चल्याकडल्यान पयसावक
ां , ती घोवाक सागां ता. पणू घोव,
स्टेनली अनीताक ताची चक
ू पटोवन जदता. कोणाचीच जात वा गरीबपण वयर काडून दसत ऱ्याक जहणसावचे
परस मनीसपणाचे नदरे न वागचें आनी चलयेक खोर्ी आसा त्या चल्या कडेन लग्न जावदां ी. जतका लग्न करचे
अर्ें तो आपले घरकान्नीक स्पश्ट करता. अनीता लागीं काजार जाल्लो तेन्ना लोक ताचे आड गेल्लो ताची
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याद तो अनीताक करून जदता ताची चक
ू सदत रायता. घोवान साांजगल्लें, अनीता माननू घेता आनी आपली चक
ू
सदत रायता. अर्े तरे न चक
ू वळखनू घेवपी बायल ह्या जतयात्राांत पळोवक
ां मेळटा.
फ्लोरींदा ही वायट वृत्तीचे बायलेचें प्रजतजनजधत्व करपी बायलमनीस. आपले जातीचें जतका हहडपण
आसा. आपल्या भाटकारपणाचें जतका हहडपण आसा. आपले जातींतलीं मनर्ाां आपलेच जातींतल्या मनर्ा
कडेन लग्न जावचीं असो जतचो हावेस. ह्याच हेतान स्टेनलीक अनीता कडेन लग्न जावपाक ती आडखळ
हाडटा. स्टेनलीच्या बापायक चाडयो सागां नू ताका स्टेनली आड करूांक ती येवजजता. स्टेनलीकूय अनीता आड
करूांक वावरत ता. अनीताचे आवयकूय ती धमकायता. वायट उतरानां ी पाचारता. जतचें कायां च चलना तेन्ना पतत ाक
आमोराक धाडून ती अनीताक जजवेर्ीं मारपाची येवजण आख
ां ता. पणू ह्या सगळ्या गजालींनी ती अपेर्ी
थारता. अनीता लग्न जावन खर्
त ालकायेन दीस सारता. पणू फ्लोरींदा मात वायट कतशपत ाचें, चाडयेपणाचां ें
जजजवतचू जजयेता. अर्े तरे न समाजाांतली एक वायट वृत्तीची बायलमनीस ह्या जतयात्राांत बरोवप्यान उबी के ल्ली
आसा.
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत आयवी हे बायलेचें जचत्रण आयलाां. जतचो घोव ताांच्या लग्ना
उपराांत परदेर्ाांत गेल्लो तो परतो आयलोच ना. अर्े पररजस्थतींत ती वावरत ता. ह्या वेळार ती घोवाचें घर सोडून
वचना. पणू परतेंच जाल्यार आपल्या काजारी जजजवताक जवश्वासी रावता. घोवाच्या घरच्याांची सेवा करता.
ताांकाां आपलो मोग जदता. देर, सासपू ाय, नणदां हाांचो साांबाळ करता. ताांकाां देखीवतां जाता. रीत माणसक
त े चें
जजवीत जजयेता. ताच्या घोवाच्या सांबांदान लांडनाक जल्माक आजयल्लें ताचें भरत गें जजत नर्ा हाकाय तें बरी रीत
देख जर्कयता. नातीं, भावना, मनीसपण, घराबो अर्ा गजालींचेर उजवाड घालपी जवचार ह्या जतयात्रातां आयवी
प्रभावीपणान माडटा आनी हाांगाच आयवी समाजाांतली एक आदर्श बायल म्हण स्थान घेता.
‘जजत नर्ा’ हें परदेर्ी सस्ां कृ तायेचो प्रभाव पजडल्लें चली भरत गें गोंयातां येवन बरी रीत देख जर्कता.
कोंकणी भास जर्कता. वजडलाक
ां मान, रे स्पेद जदता. सोयऱ्याक
ां आदरान वागयता. गोंयचे सस्ां कृ तायेचो ताचेर
बरो प्रभाव पजडल्ल्यान तें बरें भरत गें जावक
ां पावता. अर्े तरे न दसत ऱ्याांक देख जावपी एक बायलपात्र ह्या जतयात्राांत
माांडलाां. तें हाांगाची कोंकणी भास जर्कता आनी जतचो आदर करता.
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नेट्स ही आयवीची नणदां परदेर्ाांत वचांक
ू सोदता. पणू ताका थांय वचचे पयलीं आयवी आनी हेर
जायती समजणी जदतात. थांयच्या ब-या वायट गजालींची जाणजवकाय जदतात. गोंयचे सांस्कृ तायेची जाण
जदतात.नेट्स लांडनाक गेल्ले कडेन सगळें जवजचत्र जजवीत पळोवन जवट्टा ते गोंयाां येता आनी आपले हहनयेक
जजजवताांतलें मेकळेपण जदयात म्हण साांगता."सांस्काराांच्या नाांवान, जजवीत बाांदनू दवरचे परस हहनीयेक
मेकळे पण जदवपातां र्ाणेपण आसा"30 अर्ें तें र्ेवटाक म्हणटा. बायलप्रजतमेची वेगवेगळी रुपाां प्राजतजनधीक
जतयात्रानां ी पळोवक
ां मेळटात.

6.3. मुल्यां
मल्त याां हीं समाजाच्या बरे पणाचेर आदारून आसतात. मनर्ाचे वागणक
त े कडेन ताांचो सांबांद आसता.
तीं समाजाचें बरें पण येवजजतात. समाजाक बरे तरे न वागक
ांू आदार करतात. समाजाचो सांस्कृ तीक पाांवडो
वाडयतात. दसत ऱ्याांचें बरें पण मल्त याांजभतर आसता. मनर्ाचे जवचार करपाचे र्क्तीक आनी वागणक
त े क मल्त याां
वाट दाखयतात. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी वेगवेगळी मल्त याां मेळटात.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतली लवीन आनी ज्योती एकामेकाच्या मोगाांत आसतात. लवीन जक्रस्ताांव
धमाशचें आजर्ल्ल्यान ज्योतीच्या आवय बापायचो लग्नाक जवरोध आसता. ह्या जवरोधाक लागनू लवीन जपर्ें
जाता. ज्योतीचे आवयक र्ालीक रगताची गरज आसता. जतका जाय तें रगत लवीनाचे कतडींत आसता.
अखेरेक लवीना जतका आपलें रगत जदता. जतच्या रगतान र्ालीक नवो जीव मेळटा. र्ाली लवीनाक आपली
सनू करूांक तयार जाता. आपली चक
ू वळखनू घेवन नवो घराबो बादां क
ू ती मदत करता. गोंयचो समाज बादां नू
हाडून एकचाराची भावनाां जागोवपी असल्या जतयात्रासारकें आनी खयां चें प्रभावी साधन आसत?
दोतोर ज्योती धमशभदे , जातीभेद माजनना. धमशभदे , जातीभेद मानपी आपल्या बापायक तो म्हणटा,
“जरीय आमी जहदां ,ू जक्रस्ताांव, मोयर म्हण तमत च्या मनाांत जकडो आसलो जाल्यार म्हाका जहदां क
त ू च तपासता
तसलो दोतोर करूांक जाय आसलो.”31 फतडें वचनू तो म्हणटा, “आमच्या सरकारान खयां च्याच गाांवाांत जहदां क
त ूच
म्हणनू हॉस्पीटल बाांदक
ू ना.” बापयू ह्या ताच्या उतराांक आवयक प्रायवेट रूमाांत दवरचें म्हण साांगता तेन्ना,
“त्या प्रायवेट रुमाांतले खाटीर तमत चें आदी जक्रस्ताांव, मसत लमान जन्हदनू गेल्याांत ती मात तमत काां खबर ना.”32
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धमशभदे , जातीभेद मानपी आपल्या आवयबापायचे दोळे उगडपाखातीर दोतोर ज्योती हें सगळे उलयता आनी
एक दोतोर कसो भेदभाव माजनना, घरची पसनू ताचे आड आसल्यार ताांची पवाश करीना, सत उलोवपाक फाटी
सरना हेंच हे घडणक
त ें तल्यान उगडापें जालाां. जजणेचें तत्वजगन्यान वयल्या उतराांनी जाणवता.
एकाद्रें हयसन मनर्ाक आनी ताच्या घराब्याक काबार करूांक र्कता. बेजलांदाचो घोव सोऱ्याच्या
हयसनान बजत डल्लो. सोऱ्याक लागनू बेजलदां ाचें भाांगर घाणाक पजडल्ले, जवकून गेल्लें. घराब्याचेर वायट दीस
आजयल्ले. अर्े पररजस्थतींत बेजलदां ाची भयण कपडे जदता तें बेजलदां ा जस्वकारता. ताचेवयल्यान ताची गरीबसाण
स्पश्ट जाता. हागां ा सचत कताय आसा. इतलें घडटा आसतनाय बेजलदां ा आपल्या घोवाचो सागां ात सोजडना.
आपल्या घराब्याची जबाबदारी जस्वकारता. आपणाचेर आजयल्ल्या वायटाक तें जधरान फतडो करता, जभयेवन
पळना, हें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां. आदर्शवादी बायल कर्ी घोवाच्या साांगाताक रावनू आपलो आनी आपल्या
घरच्याांचो मान रे स्पेद राखता. नजर्बाांतले दख्त ख सोंसता हें ह्या जतयात्राांत जचत्रायलाां.
धमशभदे , जातीभेद, प्राांतभेद पयसावन रोहीदास आनी फ्ाांसीस हाांच्या घराब्याांत जाल्लें लग्न आनी
काजार हें ह्या जतयात्राचें जैत. धमीक एकचार जागोवपी हो जतयात्र. ह्या जतयात्राांतलो रूपेर् यरत ोपीयन
मकलीनाकडेन लग्न जाता. ज्योती लवीनाकडेन लग्न जावक
ां फतडें सरता जाल्यार जानकीकडेन जवल्सन काजार
जावक
ां फतडें सरता. जक्रस्ताांवाली चली जहदां ल्त या घराांत आनी जहदां ल
त ी चली जक्रस्ताांवाांच्या घराांत, भाटकाराची
चली मडांत काराच्या घराांत आनी मडांत काराची चली भाटकाराच्या घराांत, जगरे स्ताांची चली गरीबाांच्या घराांत आनी
गरीबाची जगरे स्ताच्या घराांत असो एकांदरीत साांगड घालनू हेच तेंगर्ेर हो जतयात्र सोंपता. पवू जश वेगवेगळ्या
रस्त्यानां ी चल्ले, धमशभदे , जातीभेद पाळ्ळे तरीय सगळ्याक
ां एकूच सवां सार आनी मनीसपणाचो ‘एकूच रस्तो’
अर्ें म्हणत हो जतयात्र सोंपता. गोंयच्या समाजातां धमशभेद, जातीभेद, प्रातां भेद मानीनासतना एकचारान
जजयेवपाचीं मल्त याां हो जतयात्र जदता.
लग्न जाल्ले भयणीची, आवय बापाय फाटल्यान भावाांनी खबर घेवपाक जाय ही गजाल बेजलदां ाचे
बाबतींत बरोवपी माांडटा. मडांत काराच्या पतत ाक जर्कांू क आदार करून भाटकार समाजाक नवी देख घालनू जदता.
गोंयची उदरगत करतलो जाल्यार समाजाांत आजर्ल्ले जाती आनी धमाशचे भेद-भाव पयस करून जहदां ,ू जक्रस्ताांव,
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मसत लमान एकवटान वावरूांक जाय. मनीसपणाच्या एकाच रस्त्यान चलपाक जाय. सगळ्याांचो एकूच देव आनी
एकूच सांवसार देखनू एकाच रस्त्यान चलनू गोंयचो एकचार साांबाळांूक जाय अर्ें हो जतयात्र सचत यता.
रोजहदास आल्मेदाकडेन उलयतना म्हणटा, “आनी उतोर साांबाळीना तो मनीस म्हणपाच्या लायकीचो
आसोना.” हीं उतराां म्हणटना तो जवल्सनाची देख जदता. जवल्सन हो आपणें जदल्ल्या उतराक कसो जवस्वार्ी
रावलो तें सागां ता आनी मनर्ान जदल्लें उतर पाळून जजयेवक
ां जाय म्हणपाचें स्पश्ट करता.
जवल्सनाची भयण लवीना जेन्ना जपर्ी जाता तेन्ना तो आपल्या बापायक म्हणटा, “काांटो लागल्या
जर्वाय दख्त ख समजना.” जपर्ी जाल्या ती धवू तजत ी आनी भयण म्हजी. “जोर भाटकाराचो पतू जपसो जाल्लो
जाल्यार भाटकाराक सोंवसार जकतें तो कोळपाचो”, ह्या उतराांतल्यान तो आपले उमाळे उक्तायता. खयां च्याच
मनर्ाच्या जजजवताांत वायट येता. ताकाच त्या दख्त खाचें मोल चड खबर आसता. हेच सचत ोवपाचो हाांगा यत्न
जाला. समाजीक जजवन मल्त याांचें दर्शन ह्या जतयात्रान बऱ्याच प्रमाणाांत जदश्टी पडटा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्रान एजग्रकल्चरल इजां जनीयर जाल्लो एक र्ेतकामत्याचो पतू जवल्सन
आपल्या बापायक गोंयकाराांची चक
ू दाखोवन जदताना म्हणटा, “भरत ग्याांचे जर्कप जालें म्हणटोच आमी ताांकाां
रोकडोच भायर धाडटा. पायचो धांदो पतू साांबाळांूक लोजता. पाय एक र्ेत रोयता म्हणल्यार पतू धा र्ेताां
रोंयतले म्हण जचांतीनाांत, दजी पाय लोकागेर जर्वोंक भोंवतालो जाल्यार पतू आपणू हहडलें र्ॉप घालतेले म्हण
जचांजतनात. पाय जपद्रेल धाकटीं घोराां बाांदतालो जाल्यार पतू आपणू हहोडलें कोंत्राद घेवन हहोडली जबल्डींगाां
बाांदतेले म्हण जचांजतनाांत. आमी फोकोत पासपोटश कोरून भायल्या देसाांनी वेतात आनी आमच्या गाांवाांत
भोलतेच हहोडलें जावां क पावता.” हो जतयात्र 1979 वसाश बरयल्लो पणू जें जकतें बरोवप्यान तेन्ना माजां डल्लें
ताचो पररणाम आयज गोंयच्या समाजाक भोगचो पडटा. गोंयचें पारांपारीक धदां े साबां ाळूक गोंयकार गोंया ना
आनी आसात ते फतडें सरनात. र्ेंकड्यानी गोंयकार पासपोटश करून भायल्या देर्ानीं कामाक चल्ल्यात आनी
थयां च स्थायीक जातात. भारताचें नागरीकत्व सोडटात. पततशगत जे पासपोटश करून लडां न, अमेररके क वतात.
आमच्या गोंयचे भाांगर लोक हहरतात आनी आमी लोकाांच्या गाांवाांत पायप लावन पेरोल ओडटात ह्या सांदभाांत
आजयल्लें उलोवप गोंयकाराांक गोंयातचू जगरे स्तकाय आसा ते सोदक
ांू उलो मारता.
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‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो मडांत काराचो पतू आपणू गोंयाभायर वचनू जर्कला तरीय गोंयाांत येवन
वावर करून गोंयची भयांू कसयतलो, पारांपारीक धांदो वेवसाय साांबाळटलो म्हणपाचो जनणशय घेता आनी
घरच्याांक तर्ेंच समाजाक गोंयचे पारांपरीक धांदे वेवसाय साांबाांळपाक उलो मारता.
‘पतत शगत जे कोलवोंत’ ह्या जतयात्राांतलो रे मांड हो गोंयाांत जहप्पी बर्ेन जजवीत जजयेतालो, ड्रग्स घेतालो. तो
ताततांू घस्त पल्लो. बापायन ताका जायतें फावटी तापयल्लो पणू तो वायट वेसनाकडल्यान परतनू बऱ्या मागाशर
येवक
ां कठीण आजर्ल्लो. जेन्ना ओजलदां ा ताका अपरत बायेन समजायता तेन्ना तो वायट जजवीत सोडपाचो जनणशय
घेता, “जहप्पींक जजवीत ना, फतडार ना, जहप्पी ड्रग्स घेवन आपल्या जजवाची वाट लायतात.” ही उतराां आयकून
रे मडां ान आपल्या जजवीताचेर जनयाळ के लो . एक बरो भरत गो जावपाचो ताणें थारायलें. जहप्पी बर्ेन जीण न
जगपाचें ताणें थारायलें.
जेन्ना ओजलांदा आठहया म्हयन्याचें गभेस्त आसता तेन्ना ताका घराांतल्यान भायर घालतात तेन्ना तें
फातीमा सायबीणीचो आदार मागता. त्याच वेळार एक ‘कतणबीण’ जतच्या आदाराक पावता. ही कतणबीण
बाळांटेर काडपी वैजीण आसता. बायल मनीस आजर्ल्ल्यान जतचें दख्त ख ती समजता. “भरत गें कतसहयान आसप
म्हणल्यार खर्
त ालकायेची गजाल” अर्ा उतराांनी ती ताका धीर जदता आनी र्ेवटाक जतका आपल्या घरा
हहरून बाळांटेर करून भरत ग्याक जल्माक हाडूांक मदत करता. मनर्ान गरजे आकाांताक एकामेकाक पावपाक
जाय आनी हेंच एक कतणबीण आवयपणाच्या भेसार आजर्ल्ल्या ओजलांदाक मदत करून सतचयता. “गोंयकार
लोकाांची काळजाां दयाळ म्हण माणसगत ी” हीं ओजलांदाच्या तोंडाांतल्यान भायर पजडल्ली उतराां गोंयकाराांचें
दयाळपण सचत यता.
ओजलदां ाक सासपू ायन, आवयपणाच्या भेसार आसतना मारून घरातां लें धावां डायां ल्लें पणू जेन्ना त्याच
सासपू ायचो जीव साल्वार करूांक गरज पडली तेन्ना तें ताका उदारपणान मदत करूांक गेलें. दोतोर जवल्फींडाक
पतत शगत ालासावन हाडपाक म्हत्वाचो हत्यार लायता. गािीयेलाची खार्ा धवू प्लोरींदा ताका रगत जदवक
ां तयार
जालें ना पणू ताची सनू ओजलांदा आपलें रगत जदवन आपल्या सासपू ायचो जीव वाठायता. गािीयेलान आपले
सनू े लागीं चक
ू मागली तेन्ना ओजलांदा ताका उकत्या मनान भोगजर्ता. ती दोगाांय जक्रस्ताांवाां आनी जक्रस्ताांव
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धमश भोगसण्याचेर आटाजपल्लो आसा. जेजू जक्रस्तान खरत सार मरचें पयली आपल्याक खरत सार मारतल्याांक,
“बापा ताांका भोगोस, जकत्याक ते जकतें करतात तें ते नकळोत.” ह्या उतराांनी भगजर्ल्लें. हीच खऱ्या
जक्रस्ताांवपणाची जर्कवण ओजलांदान आपल्या जजजवताांतल्यान दसत ऱ्याांक जदली. ताणें दसत ऱ्याांक भगजर्ले.
आपल्या घोवाक रावलें जवस्वार्ी. देवाचेर पातयेलें. र्ेवटाक ताचो घोव गोंया आयलो आनी तीं एकठाांय
सख
त ान जजयेवक
ां लागली. दसत रे वटेन घोवाच्यो जचटयो जलपोवन दवरतल्या प्लोररांदाक के ल्ल्या मापान भोगचे
पडलें. जजजवतातां मेकळेपण जदल्लें ताचो जतणें गैर फायदो काडलो म्हणपाचें बापायक कळून आयलें. ज्या
मापान तांू करता त्या मापान तांू भोगता म्हण जोयसान प्लोररांदाक जर्टकायलें. ‘कलावतां ’ उतराचो जवबाजडल्लो
अथश काडून ‘कोलवतां -कोलवतां ’ म्हण जहणसायल्ल्या ओजलांदान आपल्या बऱ्या गणत ाां वरवीं घराब्याचो एकवट
के लो आनी घराब्याक नवें जजवीत जदलें.
‘आताांचो तेंप’ ह्या जतयात्राांत तरणाट्याांक आनी भोवकरून कॉलेज जर्कप्याांक सांदेर् जदलाां.
गोंयाांतल्या तारवटी समाजाचेर हो जतयात्र आटापला. ह्या जतयात्राांतल्या तारवोटी जझत ने तारवार कश्ट करून
पयर्े जोडले. आपले चलयेक, ग्रेसीक कॉलेजीक धाडली. पणू चलयेन आपल्या बापायन दाखयल्ल्या
जवश्वासाचो घात के लो. 1980 च्या काळाांत जेन्ना हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो तेन्ना गोंयाांत लोकाांक
ड्रग्साची हहडलीर्ी वळख नाजर्ल्ली. घवांत ळी वखदाां जजवाक घातक हे ल्हव ल्हव, समाजाक कळपाक लागले.
एके वटेन पयशटक आनी दसत रें वटेन घवांत ळी वखदाां हाांचो प्रसार ह्या काळार वाडटालो. आपली भयण ड्रग्स
घेतल्यार वायट रस्त्यार पावतली हे जचांतनू जवजलयम, आपले भयणीक सदत रावक
ां सोदता पणू भयण ताचें
आयकना. बापयत यू कानामनार घेना. आपले भयणीक जवजलयम समजायतना म्हणटा, “कॉलेज लाइफ म्हणटात
ते मोवजा मारपाचें जजवीत न्हय पणू बरें जर्कून बरी जडग्री घेवन आपले आनी आपल्या माांय पायचे नावां वयर
काडपाचें.”33 हाचेवयल्यान एका भावाचो भयणीजवर्ीचो हुस्को जदश्टी पडटा.
लासशनाक ताचे घरकान्नीन ग्रेसीन फटयलो. आपणू घवांत ळी वखदाां घेता हें ताका के न्नाच सागां लें ना.
जेन्ना जतसरें फावटी जतच्या कतसहयाांतले भरत गें सोपलें तेन्ना दोतोराकडल्यान सगळो गटू उक्तो जालो. तें ड्रग्स
घेतालें हें कळून आयलें. तें भरत ग्याक जल्मा हाडपाक र्कचें ना अर्ें जेन्ना लासशनाक कळ्ळें तेन्ना तो जनर्ेलो.
एक भरत गें नासतना आपणाक काजारी जजवीत जकत्याक उपकारता? असो प्रस्न जेन्ना ताणें ग्रेसीक के लो तेन्ना
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ग्रेसीन आपली चक
ू माननू घेतली. आपले चक
त ीक लागनू “तांू डायवोसश घे आनी दसत रे पणी काजार जा” सल्लो
ताणे लासशनाक जदलो पणू लासशनान हो प्रस्ताव भायर मारलो. देवाक जदल्लें उतर साांबाळांू क आनी आजयल्लें
कश्ट सोंसांक
ू तो तयार जालो. लग्ना वेळार के ल्ल्या कबलातीचो ताका उगडास जालो. “हाांव तक
त ा मोजी पोतीन
म्हण माननू घेता. सख
त ाांत तोर्ें दख
त ाांत, जपडेंत तोर्े भोलायकें त तजत ो मोग करतलो आनी मानान लेखतोलो म्हण
भास जदता.”34 ही काजारा जदसा जदल्लीं भासावणेची उतराां याद करून ताणें ताका डायवोसश जदवपाची जचतां ना
भायर मारली. आधनत ीक काळार लग्नाउपरातां कायां जाणाां साद्ा कारणाक लागनू ‘डायवोसश’ घेवन
एकामेकाकडल्यान पयस वतात. लग्नावेळार जदल्ले भासावणेक जवस्वार्ी रावनात. समाजीक मल्त याक
ां मान
जदवपी जतयात्रातां ल्या ह्या जोडप्यानां तर्ें कररनासतना जजवीताांच्या आडखळींक फतडो के लो.
एके चलयेन आपल्या कतसहयाची जकतली आपरत बाय करुांक जाय हें बेनाशदीन हाांणी गाजयल्ल्या
कातारान जदश्टी पडटा. तें गायता
“ तू ती बायल एक सेपेत जवखाची
तवु चें वाट लायली भरु गयांची
खयंु आसा आपरु बाय कुसव्याची
काळिांतचू आशा उरली आमची” 5
चलयेन आपले आक
ां वारपण पजवत्रपणान साांबाळांूक जाय आनी रे स्पेदान जजयेवक
ां जाय हें हाांगाां स्पश्ट
के लाां.
‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत समाजीक, धमीक आनी राजकी मल्त याांचे दर्शन घडटा. “हो समाज आमकाां
जजयेवक
ां जाय जाल्यार जजयेवक
ां जदवचोना. आनी मोरोंक जाय जाल्यार मोरुांकूय जदवचोना.”36 अर्ें बलात्कार
के ल्लें चलयेची आवय जेन्ना जप्रयक
ां ाक म्हणटा तेन्ना समाजाची, बलात्कार जाल्ल्या चलयेच्या घराब्याकडेन
पळोवपाची नदर प्रगट जाता. चक
ू नासतना समाज कसो जतच्या जजवीता आड येता ते हागां ा कळून येता.
“र्ेजाऱ्यान र्ेजाऱ्याक पावक
ांू जाय दसत ऱ्याचे नावां बेमानान उबोवां नये” हो जक्रस्ती धमशजर्कवणेंतलो मोयझेसान
जदल्लो दसत रो माांदामेंत पाळांू क नाजर्ल्लो जदश्टी पडटा समाजान मल्त याांचो आदर करपाक ही घडणक
ू
जर्टकायता.
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धमीक मल्त याांचेर उजवाड घालताना “जक्रस्ताांव लोक पयली आपले जजबेर जेजक
ू घेतात आनी जमसा
उपराांत तेच जजबेन जेजचू ो अपमान करतात” अर्ें बलात्कार जाल्ले चलयेचीं आवय उदगारता. असल्या
जक्रस्तावाांक तें धोंगी जक्रस्ताांव मानता. जमसा बलीदानाां वेळार जेजक
ू आपल्या काळजानी घेता पणू जमसा उपराांत
कोणाची चक
ू हें जाणा जावन घेवचे पयलीं ताचे लोक चलयेआड उलयतात. ही घडणक
ू जक्रस्ती समाजाक
आपले जजणेची चाल बदलक
ांू उलो मारता.
राजकी नदरे न ह्या जतयात्राचेर जवचार के ल्यार जमनीस्टर बॉजीसाचो पतू बापायच्या नेटार समाजातां
वायट करता. खयां चेय गजालीक र्ीम मेर आसता. बॉजीसाचो पतू ही र्ीममेर हुपां ता तेन्ना बॉजीस आपल्या
पतत ाच्या वायट करण्याक
ां जवटून ताचो खनू करता. “राजकारणी फकत कदेल राखक
ांू आनी दडत ू एकठावक
ां
मरतात पणू ह्या बोवाळाांत आपल्या भरत ग्याांचो सोद घेवक, ताांची राखण करूांक जवसरतात तेन्ना ताांचे भरत गे
हाताभायर पावतात.” अर्ा उतराांनी बॉजीस आपले उमाळें र्ेवटाक उक्तायता. राजकारण करतना आपल्या
भरत ग्याांची जतनाय घेवची आनी समाजाच्या बरें पणाखातीर वावरचें ही मल्त याां हें घडणक
त ें त उगडपी के ल्याांत.
गोंय, गोंयकारपण आनी गोंयची अजस्मताय हाचेर जवचार माांडपी ‘गोवा गोइगां गोन’ हो जतयात्र गोंयच्या
फतडाराजवर्ीं खोलायेन जवचार करपाक प्रवृत्त करता. र्णै गोंयबाबान आपलो स्वाजभमान राखक
ांू त्याग के ल्लो.
गोंयकारान आपलो स्वाजभमान राखक
ांू ज्या गजालींचो त्याग करूांक जाय ताचेर ह्या जतयात्रान जवडांबनात्मक
नदरे न उजवाड घाजतल्लो आसा. अस्तांते सांस्कृ तायेच्या प्रभावान कनडा देर्ाांत वावरत पी रॉनी आपली भास,
सांस्कृ ताय, स्वाजभमान, मयाशदा आनी गोंयकारपण जवसरूांक ना पणू गोंयाांत रावपी गोंयकार र्ेतकामती र्ेत
जवकांू क भायर सरला, पदेर आपलो धदां ो जबगर गोंयकाराक जदवन दबत य गेला. तरण्याट्याच
ां ेर वायट सस्ां कार
वाडत चल्ल्यात. जबगर गोंयकार गोंयातां वेगवे ेगळे धदां े करुन गोंयकार जाला. आनी गोंयकार मात गोंयचेंच भयांत ेर
परकी जायत चल्ला समाजाक अजस्मतायेचे नदरे न जवचार करपाक हो जतयात्र प्रवृत्त करता.
भरत ग्यानां ी आपल्या आवय बापायक जवश्वासी रावचें. घरकान्नीन घरकाराक जवश्वासी रावचें, घराब्यातां
एकामेकाक मान रे स्पेद जदवचो तर्ेंच गोंयकारान आपलो आनी आपलें भयांत ेचो स्वाजभमान दवरून जजयेवचें
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असो सांदर्
े हो जतयात्र जदता. वेगवेगळ्या समाजीक नैतीक धमीक मल्त याांचेर हो जतयात्र उजवाड घालता. वेळार
प्राथशना करून आपली जबाबदारी साांबाळूक गोंयकाराांक उलो मारता.
एका घोवान आपले बायलेकडेन काजारी जजवीताांत कर्ें तरे न वागक
ांू जाय आनी आवयन, पूत सनत ेक
कसलें मेकळे पण जदवक
त लें’ हो जतयात्र सचत कतायेन जवचार माांडटा. रोमानाची
ां जाय हाचेर ‘पावल म्हजें चक
आवय रोमानाक ताचे बायलेकडेन बऱ्या सबां धां ान जजयेवक
ां मदत करीना. उरफाटीच जाल्यार ताचेकडल्यान
अनपेक्षीत गजाली करून घेता. पतू ावागां डा जपक्चराक वता. ताका आपली फाट दामक
ांू लायता. ताचेकडल्यान
सोरो घेवन जपयेता. आवयपणाची मल्त याां जवसरल्लीं अर्ी बायल ह्या जतयात्रातां उबी के ल्ली आसा.
रोमानाचो आपलेकडलो मोग उणो जायत चल्ला हे आवयक कळून चक
त ता तेन्ना ती रोमानाक ताचे
बायलेआड खबरो साांगता बायलेक जल्मल्लो पतू हो प्रेम ह्या ताच्या इश्टावरवीं जल्मला म्हण साांगता.
आवयच्या उतराांचेर जचतीनासतना जवस्वास दवरपी रोमान आवयचे आयकून घरकान्नीक मारता, जतका
घराांतली धाांवडायता. एके आवयन आपल्याच रगताच्या भरत ग्याच्या फतडाराआड के ल्लीं हीं कतशबत ाां मल्त यहीन
आवयचे जचत्रण करतात.
आवयचें आयकून बायलेचेर दबत ाव घेवपी रोमान जतका डायवसश जदता. आपले बायलेक प्रेम ह्या परकी
दादल्याकडेन काजार जावक
ां साांगता. प्रेमाक जेन्ना हें सगळे कळटा तेन्ना तो हे आरोप र्ेवटून भायर मारता.
“हाांवे जल्माक अजनू खयां चेच ओस्तोरे क भोगक
ांू ना. जी ओस्तोरी म्होजी बायल जातली जतकाच भोगतोलो.”
अर्ा उतरानी तो रोमानाक प्रत्यतत र जदता. एका दादल्यान लग्नाचे म्हत्व मतींत दवरुन लग्ना उपराांतचू आपले
काजारी बायलेकडेन लग्नीक सबां दां दवरचे म्हण स्पश्ट ररतीन प्रेमाच्या पात्रातां ल्यान समाजाक सदां र्
े जदला.
टतररस्टाक
ां लागनू गोंयचेर जाल्लें पररणाम ‘म्होवाळ वीख’ ह्या जतयात्रातां जचतारतना बरोवपी तोमाजीन
कादोज हाणां ी वेगवेगळ्या मल्त याचां ेर उजवाड घातला. समाजीक मल्त याच
ां ेर टतररस्टाक
ां लागनू समाजीक मल्त याच
ां ेर
कसो पररणाम जायत गेलो ते जचतारताना मागदच्ू या घराब्याचें जचत्रण के ला.ां मागदच्ू या घरातां भाड्याक रावपी
परदेर्ी पयशटकाांक जेन्ना मागदचू ीं भरत गीं नाश्टो जदवक
ां वतात तेन्ना तीं भोंवडेकाराां जवांगळी आसतात. तीं ड्रग्स
घेतात. मागदच्ू या वायट वागणक
त े न तीं जजयेतात तर्ेंच घराांत भाड्याांक रावपी देर्ी पयशटक ड्रग्स जवकता. ह्या
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वेसनाांक मागदचत ी भरत गीं बळीं पडटात. आवयकडेन प्रामाणीक आजर्ल्लीं भरत गीं ल्हव ल्हव फटी मारतात आनी
ह्या पयशटकाांक लागनू वायट रस्त्यार पावतात. आवय बापायक मान जदवपी भरत गीं कर्ी बदलतात हें साांगताना
हो जतयात्र कतटतांबीक मल्त याांचो जवचार करूांक प्रवृत्त करता.
मागदू पयशटकाांक आपल्या पतू -धवत चे े रूम जदता. आपले घरूच ताांका जदता.पयर्ें एकठावपाचे आर्ेन,
आपणू खोपटेन वचनू रावता, पणू र्ेवटाक जकतें जाता? पतू जेरी घवांत ळी वखदाच्ां या नादाक लागता. एकटीच
धवू जवदेर्ी पयशटकाच्या चपक्यातां पडटा. आपली भागां रा सारकी दोगायां भरत गी मागदू वगडावन बसता. पतत ाक
तर घवांत ळी वखदाां जवकतना पल
त ीस धरून हहरतात. दडत वाच
ां े आर्ेक लब्दल्ली मागदू आनी जतचो कतवेटसनू
आजयल्लो घरकार फ्ासां ीस जेन्ना आपल्या दोळ्याांनी हे पळयता तेन्ना ताका मजत रत पश्चाताप जाता. आवय
बापायन जावां खयां च्याय मनर्ान चडूय दडत वा फाटल्यान वचचें न्हय, आसा तातांतू समाधानी रावचें. भरत ग्याांक
बरी देख जर्कोवची, ताांका चक
त ता तेन्नाच जर्टकावचें, ताांका जाग्यार हाडचे हेच हो जतयात्र सचत यता. फ्ाांसीस
कतवेटाक जोडपाक गेल्लो आनी आपलो घराबो ताणे बायलेच्या हाताांत सोपयल्लो पणू र्ेवटाक बायलेक तो
घराबो साांबाळपाक जालो ना म्हण तो दख्त खी जाता. आपलो घराबो जवबाडलो, भरत ग्याांचो फतडार जवबाडलो हे
जनयाळटना तो रागान भरून घराांत दवररल्ल्या टतररस्टाांक भायर काडटा. टतररस्टाांक जाांणी आपल्या घराांत
दवरल्यात. ताांणी सादरू जावचें, गरज पडल्यार ताांका भायर काडचे आनी गोंयच्या समाजाचेर टतररस्टाांक लागनू
जें वायट येता ताचेकडल्यान. गोंयचो समाज साांबाळचो म्हण जर्टकायलाां.
पयर्ाांक लागनू मनीस आपली मल्त याां जवसरत चल्ला हें सचत यताना जेरी, जलांदा आनी मागदू ह्या
जतगायां च्या जजजवताचेर ह्या जतयात्रातां उजवाड घातला. जेरी पत्तत स्त वामी कडल्यान पयर्ाक
ां लागनू पासशल
पावयता. तातां ांतू जकतें आसा ते ताका खबर ना तरीय तें काम तो करता. जलदां ा पयर्ाक
ां लागनू जहहल हाच्या
चपक्यातां सापां डटा. मागदू पयर्ाक
ां लागनू घर भाड्याक जदवन आपणू खोपटेन रावता. फ्ासां ीसयू पयर्ें
जोडपाक कतवेटाक गेल्लो आसता. टतररस्टाक
ां घरातां दवरून मागदनू घर बादां लें पणू घराबो मोडलो.
‘जवान’ ह्या जतयात्राांत जवानाांच्या कायाशचेर उजवाड घातला. एका जवानाक आपल्या घरच्या
वाांगड्या परस देर् पयलो. हेच सचत यतना जवल्फ्ीड हो मेजर, आपल्या लग्नाच्या जदसा, फौजेंत बेगोबेग हजर
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जावपाच्या पत्राक मान जदवन, लग्नसमारांभ अदाशचेर सोडून देसाची राखण करूांक परतनू वचांक
ू तयार जाता.
तेन्ना ताचो बापयू , आताच लग्न जाल्ल्या हहकलेची जनरार्ा ताच्या फतड्याांत माांडता, “डडी, आपल्या आवयबापायचे उतोर मान जदवन आयकोप आनी ताांचो हुकूम पाळोप हो एक पतत ाचो कायदो म्हण हाांव जाणाां. पणू
हाांव एक पतत चू न्हूय बोगोर फौजेचो हहोडील आनी राखणो देर्ाचो जर्मेचो, जी र्ीम देर्ाच्या अिचू ी बन्त याद
जजचेर उप्रासलेल्या दस्त मानाक
त लनू जदवक
ां पोयस धक
ांू एका फौजी जोवानाचो कायदोच, न्हूय बोगोर धमश जावन
आसा.” अर्ा उतरानां ी तो बापायक समजायता. एका जवानाक आवय-बापायचे उतर मोलाचें पणू ताच्या परस
देर्ाची राखण करप हे चड मोलाचें हे ह्या उतरातां ल्यान बरोवपी सचत यता. जवान जर्स्तीचो राखणदार देखनत च
लग्ना वेळार पसनू आजयल्लो हुकूम पाळून लग्नसमारांभ अद्ाशर सोडून तो आपले कायश करूांक वता. फौजेन
गेल्ल्या जवानाांचे आवय बापूय कसले त्याग करतात हाची देख ह्या जतयात्रान जदल्या.
जजवीत म्हणल्यार तडजोड. जजजवताांत जायत्या वेळार त्याग करचें पडटात. जवल्फींडाच्या आवयक
आपल्या पतत ाचो त्याग करचो पडटा तेन्ना ती दख्त खी जाता. आपलो पतू लग्नाजदसाच फौजेन परतनू गेलो हे
पळोवन ती जनर्ेता पणू त्यावेळार जवल्फींड जतका समजायता. “जेजचत े आवयन पासनू आपल्या एकल्याच
पतत ाक सांवसाराचे सोडोवणेखातीर अजपशलो. ताणें आपलें रगत मनीसकतळाखातीर वारयलें, जाल्यार आपल्या
जजजवताचें मोल जकतें?” असो प्रस्न करून तो आपल्या जनरार्ी आवयक समजायता.
जवल्फींड जेन्ना आपल्या साांगात्या जवानाकडे झजत ाच्या मळार वावर करता तेन्ना मेजर आजर्ल्ल्यान
ताचेर खेरीत जबाबदारी आसता. तो सगळ्याां साांगात्याांक धीर जदता. जनर्ेल्ल्या जवानाांक गरज थांय खर उतराांनी
पासनू जर्टकावणी जदवन ताचां े “मनोधैयश वाडयता. “कतडींतलो ओत्मो भायर सरतनापासनू झजत ोन आपलो देर्
वाटोवक
ांू , देसा खातीर झजत ोंक दोर एक जवानाचो धमश जावन आसा.”अर्ा उतरानां ी जवानाच
ां ी जबाबदारी
जागोवन दस्त माना आड झजत क
ांू ताक
ां ा स्फूतश जदता.
रक्तदान म्हणल्यार जीवनदान. जवान जतयात्राांत जगरगोल आनी मेडीस दोगयांू रक्तदान करूांक वतात.
देर्ाखातीर झजत तल्या जवानाांक रगताची गरज आसता देखनू ताांका आपलें रगत जदवन देसाखातीर बरें कायश
करपाचें जचतनू जगरगोली कडल्यान स्फूतश घेवन मेंडीसूय रक्तदान करूांक फतडें सरता. जवान जतयात्रान रगत
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जदवपाचें बरें कायश दाखयला. जतयाजत्रस्त जें माचयेर दाखयताले तें जायतें पावटी आपल्या प्रत्यक्ष जजजवताांतयू
करताले.
‘जजवीत’ हाचेजवर्ी जवल्फींड तत्वजगन्यान माांडटा. ‘Life is a gamble. जगत ारी जजखोंक वेतात पणू
हारोन येतात. It all depend on your luck!’37 अर्ें तो एके सवत ातेर म्हण्टा. जाल्यार जतयात्राच्या र्ेवटाक
‘सोगळ्याचां ेच जजवीत एक काणी पणू दर एके काणयेची सरत वात आनी र्ेवट वेगळो’,38अर्े म्हणटा. प्रत्येकाचे
जजवीत हें वेगवेगळे हें हागां ाां सचत यला.ां
‘के दना उदेतोलो तो दीस’ हो जतयात्र समाजातले जातीभेद जवसरूांक उलो मारता. भाटकार- मडांत कार,
गरीब जगरे स्त, गरीब हीं वेगळे पणाां पयसावक
ां जर्कयता. कतणबी, चामार आनी हेर जाती कातीचीं वेगळेपणा
पयसावन, सगळ्या गोंयकाराांनी एकचारान चलनू , गोंयची उदरगत करूांक हो जतयात्र सांदर्
े जदता. ह्या
जतयात्राांतले अनीता हे कतड्डें आसलें तरीय पळोवक
ां सोबीत आनी हुर्ार आजर्ल्लें. कश्ट करपी आजर्ल्लें.
आवयक मदत करपी आजर्ल्लें. जेन्ना आवय दयत ेंत आसता तेन्ना अनीता ताांच्या लग्नाक पसऱ्यार पेरोल
हाडूांक वता, आवयक मदत करपाचो हो गणू हाांगा जदश्टी पडटा. तें देवभावाथी आजर्ल्ल्यान देवाचे पदवे वयर
मनर्ान आपली पदवी चलोवची न्हय म्हण साांगता. स्टनली अनीताकडेन काजार जाता तेन्ना तो जातीभेद
मानीना. जेन्ना अनीताची धूव रीना दसत रे जातींतल्या चल्याकडेन काजार जावक
ां सोदता तेन्ना अनीता ताांच्या
लग्नाक आडखळ हाडटा. ही ताची चक
ू स्टनली सदत रायता. आपणू जातीभेद जवसरून काजार जालो. आमी
जातीभेद माननू आमच्या भरत ग्याच्या फतडारा आड वचचें न्हय अर्ें स्टनली अनीताक साांगता. अनीता आपली
चक
ू वळखनू घेता, मनर्ाकडेन चक
त ी जातात तेन्ना त्यो सदत रावन बरीं मल्त याां आपणावन समाजातां जजयेवक
ां
गरजेचें हेंच ही घडणक
ू सचत यता.
आपली घरकान्न वतातां तापनू आयल्या देखनू जतका जलबां ू सरबत दी म्हण स्टनली आपले धवू क
े
सागां ता. तेन्ना ताची घरकान्न तें सरबत स्टनलीकूच दी म्हण धवू क
े सागां ता. तोवयू थकून आयला हें ती जाणाां
आसता. काजारी जजवीताांत समजजकाय गरजेची हेंच ही घडणक
ू सचत यता.
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भाटकार-मांडत कार ह्या जवर्याांचेर बरयल्ले जायते जतयात्र भाटकाराांचेर तार्ेरे मारतना जदसतात. पणू ह्या
जतयात्राांत भाटकाराचे बरें रुप दाखयलाां. ह्या जतयात्रातल्या भाटकाराचो पतू जातीभेद मानीना. सकयल्या
जातींतल्या समाजाक तो आदार करता. अनीता जेन्ना पसऱ्यार गेल्लें तेन्ना तवनार्ी ताचें पेत्रोल रखयतात
आनी ताका सतायतात तेन्ना स्टनली अनीताक पेरोलाचो डबो घेवन जदता. ताका तवनाश्याांच्या हाताांतलें
वाटोवन घरा हहरून पावयता. गरजेवतां ाक
ां पावपाचो हो ताचो गणू हाांगा जदसनू येता. तर्ेंच समाजातां ले कतड्ड्
चलयेकडेन लग्न जावन, जतका दोळ्याच
ू जदवपी स्टनली आनी
ां ी नदर जदवक
ां वावरत ता. एके बायलेक खरें सख
एका घरकाराक खरें सख
ू जदवपी अनीता समाजाक आपल्या जजजवतातां ल्यान देखीवतां थारतात.
रीना आनी रॉय हीं स्टनलीची दोगायां भरत गीं ररती देखीचीं. आपल्या घराांतल्या कायतान कतजनेराक
पसनू ती मान रे स्पेदान वागयतात. ताका ती ‘र्ापाय’ म्हण मोगान उलो मारतात. कायतानाची भरत गीं पसनू
कायतानाक जजतलो मान जदनासली जततलो मान तीं ताका जदतात. दसत रें वटेन आबेलीनानयू आपले धवत क
े
ररतीन वाडयल्ले हे कळटा. हहजडलाांक मान रे स्पेद जदवन हो सांदर्
े हो जतयात्र जदता. कायतानाक भरत गीं ‘र्ापाय’
म्हणटात. स्टनली बापायक ‘पापा’ म्हणटा, कतजनेर भरत ग्याांक ‘बाय’,‘बाबा’ म्हण पाचारता. पसरकारय
आपल्या बापायक ‘दादा’ म्हणटा अर्ें तरे न वजडलाांक मानान जाप करपी पात्राां ह्या जतयात्रातां आयल्यात.
‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत लग्न जाल्ले आयवी, आठ वसाां जावनयू आपलो परदेर्ाांत गेल्लो
घोव परतनू येवक
ां ना हें जचांतनू जनर्ेना. ताचो देर ताका ताच्या फतडारचें जचांतनू लग्न जावक
ां सचत यता. तेन्ना तें
तर्ें कररनासतना आपलें काजारी भासावणेंक जवस्वार्ी रावता आनी घरच्याांची सेवा करता.
जजत नर्ा, हें लडां नाक जल्मल्लें भरत गें. तें गोंया आयलें तेन्ना आपल्या समाजातां मल्त याच
ां ी कर्ी घसरण
जायत चल्ल्या तें दाखोवन जदता. हहजडलाक
ां तें फावो तो रे स्पेद जदना, मानान उलयना. आवय-बापाकडल्यान
रीत देख जर्कतलें म्हणल्यार ताची मायां -पाय ताच्या घराच आसनात. भरत ग्याक
त ता तेन्ना सागां प, मारप हो
ां चक
पालकाचां ो अजधकार अर्ी समज भारतातां आसा. पूण भरत ग्याच
ां ेर हात उकल्ल्यार आनी भरत ग्यानी कागाळ
के ल्यार आवय बापयू बांदखणींत पडपाचो कायदो लांडन सारख्या प्राांतात आसा. आपल्या भरत ग्याांक मेकळे पणान
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वाडोवपाचें काम परदेसाांत जकतलें कठीण आसा हें ही घडणक
ू सचत यता. देखनू गोंयकाराांनी गोंया रावचें काांय
परदेर्ाांत वचचें हाचेर जवचार करूांक हो जतयात्र प्रवृत्त करता.
तोमाजीन कादोज हाांच्या ‘गोवा गोइगां ...गोन’ ह्या जतयात्राांत गोंयकार गोंयचे धांदे सोडून वतात आनी
गोंयाभायले लोक येवन गोंयाांत धांदो करतात, राजबतो करतात हें दाखयलाां. ह्या जतयात्राांत सालू पोदेर आपली
पावाच
ां ी भट्टी जवकून दबत य वता तें दाखयलाां आनी गोंयाांभायलो कल्लू ती भट्टी जवकती घेवन गोंयाां पावां जवकता
तें दाखयला.ां दसत रे वटेन नस्त तें जवखपी जचतां ामणी होवयू गोंयाांभायलो असो दाखयला. नस्त तेकार, उांडे जवकपी
आनी हेर धदां े करपी गोंयाांभायले जाल्यात आनी गोंयकार कामाखातीर आपली भयांू सोडून गोंयाभां ायर वतात.
असल्या गोंयकाराक
ां ह्या जतयात्रातां जर्टकावणी जदल्या. आपली भयांू , भास, देर् साबां ाळांूक आनी अजस्मताय
राखक
ांू उलो मारला. ‘के न्ना उट्टोलो’ ह्या जप्रन्स जेकब जतयात्राांतयू गोंयच्या धांद्ाजवर्ीं समाज जागृताय करपी
जचत्रण जालाां.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी समाजीक, धमीक, अथीक नदरे न जचत्रायल्ली मल्त याां जदश्टी पडटात. गोंयच्या
समाजाक एकवटीत दवरूांक हीं मल्त याां म्हत्वाचो आदार जाव येतात. गोंयची अजस्मताय साांबाळांूक हाां मल्त याां
गरजेचीं जावन आसात.

6.4. चालीररिी
प्रत्येक समाजाच्यो चालीररती आसतात. ह्यो चालीररती, त्या त्या समाजाची जीण उक्ती करतात.
प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी वेगळ्यो वेगळ्यो चालीररती पळोवक
ां मेळटात. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्रातां एके
चलयेक फतलाचां ें प्रतीक मानपाची चाल जदश्टी पडटा. एका काळार लग्नाां-काजाराां जळ
त ोवक
ां रायबारी
आसताले. काळ वता तसो ताततांू बदल जालो. चलो-चली एकामेकाक काजाराचें उतर जदवक
ां लागलीं.
आधनत ीक काळार इटां रनेटावयल्यान सोयरीगती जळ
त पाक लागल्यो. पणू अर्ें आसतनाय हाजलांच्या काळार
पसनू चलयेक फतलाचे प्रतीक माननू मागणी घालपाची प्रथा आजर्ल्ली. ‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतलो
रोजहदास आपल्या चल्याखातीर फ्ाांसीसाकडेन ताचे धवत क
े मागणी घालता. “जर तजत ो हुकूम आसा जाल्यार
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ती दाली म्होज्या घोराांत हाडून वाजाांत दोवोरताां!”39 अर्ें तो म्हणटा. लग्नाक आजयल्ले चलयेक दालयेच्या
फतलाचें प्रतीक जदवन मागणीं घालपाची चाल गोंयच्या समाजाांत त्या काळार जदसताली.
फोगेट्यो मारून खर्
त ालकाय परगटावपाची चाल गोंयाांत आसा. जेन्ना जवल्सन पास जालो तेन्ना झेजवयर
खर्
त ालकायेन फोगेट्यो मारता आनी देवाक वाती पेटयता. रोजहदास भाटकाराची सनू जेन्ना भाटाांत वचांक
ू
सोदता तेन्ना र्ाली ताका साडी न्हेसनू वचपाक जर्टकायता. भारतीय परांपरे प्रमाण साडी न्हेसपाची प्रथा
आजर्ल्ल्यान पाश्चात्य भेस करपा कडल्यान र्ाली जतका आडायता.
भाटकारागां रे मडांत कारानां ी फतडल्या दारातां ल्यान येनासतना फाटल्या दारातां ल्यान येवपाची चाल पळोवक
ां
मेळटा. एके तरे चो आदर आनी मान एक मडांत कार आपल्या भाटकाराक हाततांत ल्यान उक्तायतालो. ‘एकूच रोस्तो’
ह्या जतयात्राांत फ्ाांसीस मांडत कार रोजहदास भाटकारागेर फाटल्या दाराांतल्यान वता. ताच्या फतड्याांत जमनीचेर
बसता. खालजतकायेन वागता. जेन्ना ताचो पतू भाटकाराचे चलयेकडेन लग्न जाता तेन्ना एका नात्यान हे दोनयू
घराबे येकवटतात. भाटकार फ्ाांसीसाक फतडल्या दाराांतल्यान येवक
ां साांगता पणू तरीय आसतना फ्ाांसीस आपलें
खालतेपण दाखोवन आपणू सदाांच फाटल्या दाराांतल्यान येतलो, आपल्या भरत ग्याांक फतडल्या दाराांतल्यान येवक
ां
अजधकार जदल्यार पसनू आपणू सदाांच ल्हानजवकायेन वागतलो अर्ें तो म्हणटा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत आपल्या पतत ाक जक्रस्ताांव चलये लागीं लग्न के ल्यार लोक हाांसतलो म्हण
र्ाली फाटी सरता. आपणू भाटकान्न, जहन्दू धमाांतली आनी आपलो चलो जक्रस्ताांव चल्येकडेन लग्न जाल्यार
समाज खबरो करतलो अर्ें जतका जदसता. पणू रोजहदास भाटकार जतका समजायता आनी ‘लोक जकतें
म्हणटलो?’ हाचेर चड लक्ष जदवचेपरस स्वबळार जनणशय घेवक
ां मदत करता. आपणाक समाज हासां तलो हें
जचतां नू जकतल्याच आवाय-बापायनी आपल्या भरत ग्याक लग्न जावक
ां जदवक
ां ना. तीं ताचां े आड गेलीं. पररणाम,
भरत गीं आवय बापायक ना जाली. समाज जकतें म्हणटलो, समाज हासां तलो अर्ें जचतां नू जजयेल्यार फतडार बरो
जावचां ो ना अर्ें हो जतयात्र सतचयता आनी समाजाच्या चाजलररतींचेर जवचार करूांक प्रवृत्त करता.

361

खयां चीय बरी गजाल घडल्यार एकामेकाक गोड जदवन खर्
त ालकाय परगटतात. जवल्सन जानकीच्या
बापायलागी जानकी खातीर उतर घालता तेन्ना ताचो बापयू तें माननू घेता. खोर्येच्या नादार रोजहदास तोंड
गोड करया म्हणटा आनी खर्
त ालकाय परगटायता.
‘कॉमेडी’ हो जतयात्राचो एक मख
े घटक.‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांतली कॉमेडी वयल्या दजाशची
त ल
थारता. चालत्या उतरानां ी कॉमेडी करून हासां ोवपाचें कसब बरोवप्याक सापां डला. “Sorry in India men do
not touch women”,अर्ें झेजवयर म्हणटा आनी भारतीय सस्ां कृ तायेचें वेगळें रूप प्रेक्षकाांक सचत यता.
‘आताचां ो तेंप’ ह्या जतयात्रातां जकतल्यार्ाच चाजलररतींचो उल्लेख आयला. जझत चे ी सनू दोन फावटीं
गबेस्त जावनयू भरत ग्याक जल्माांक हाडूांक र्कलें ना. तेन्ना तें खबू दख्त खी जाता. मनीस के न्नाय दख्त खी आसता
तेन्ना तो देवाचो आदार मागक
ांू वता. ह्या जतयात्राांतलें हें पात्र पाद्रजवगारा फतड्यान वता तेन्ना पाद्रजवगार ताका
भजत वणेचीं उतराां साांगता. नोवेना करून, कतमसार आनी कोमीन्याांव हे पजवत्र साक्रामेंत घेवन देवाचो आसरो
मागात आनी देव तमत काां आजर्वाशद जदतलो अर्ें तो सचत यता आनी ताांकाां धीर जदता. गरजे आकाांता वेळार
नोवेना करप, कतमसार जावप, देवाचो आसरो मागप ही प्रथा गोंयच्या समाजाांत जदश्टी पडटा. ताचीच याद हो
जतयात्र करून जदता.
ग्रेसीचो पातश करूांक दोतोराकडेन वचपाक घराांतली भायर सरचे पयलीं, साांत खरत साची कतरू काडून,
मागणें करून, बेनाशदीन आनी घराांतली भायर सरतात. खयां चीय गजाल करूांक वचचे पयली देवाचो आजर्वाशद
मागपाची चाल गोंयच्या समाजाांत आसा ती हे घडणक
त ें त जदश्टी पडटा.
अधां श्रध्देचेर जवश्वास दवरूांक जायना अर्ें म्हणटात. पणू बेनाशदीन घोवाकडेन उलयताना थोड्याांची
नदर एकदम खर अर्ें म्हणटा. नदरे न हहडली खडपाां पसनू फतट्टात ताका लागनू भरत गें जातकीच तें जायत्या
जाणाक
ां दाखय नाका म्हण नसीकां सागां अर्ें बेनाशदीन सनत ेक साांगता. तेन्ना जतचो घोव जतच्या जचतां नाचेर उजवाड
घालता. तवत ें खडपाां फतटताना पळे ल्यातां . असो प्रस्न करून अधां श्रद्ेचेर जवश्वास दवरूांक जायना अर्ें
जर्टकायता.
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गोंयच्या समाजीक जजवनाांत आयज खबू बदल जाला. ताांच्यो चालीररती बदल्ल्यात, ताांच्या घराांच्यो
तरा बदल्ल्यात. ताांच्यो जेवणाच्यो तरा बदल्ल्यात. र्ेजार धमाशजवर्ींची सांकल्पना बदलत चल्ल्या. ‘रोडो
नाका’ ह्या जतयात्राांत आपले चलयेचेर बलात्कार जाला म्हण जतची जजजवतभर जतनाय घेवपी जवधवा आवय
रडटा. आपणू र्ेजाऱ्याांक कर्े तरे न तोंड दाखयतली हो हुसको जतका आसता. ती म्हणटा, “ह्या चेडवाक
लागोन म्हाका म्होजे तोंड र्ेजाऱ्याक
ां दाखोवक
ां लोज जदसता.” ह्या जतच्या जचतां नाक
ां जप्रयाक
ां ा जाप जदता,
“आमकाां फकत लोकाचां ें आनी र्ेजाऱ्याच
ां े पोडला. खयां च्या र्ेजाऱ्याच
ां ी खोबोर कोरता त?ांू इतली वोसाां तांू
राडां पोणान जजयेता. तक
त ा कोणाचोच आदार ना. कोणयू एकट्या र्ेजाऱ्यान येवन तक
त ा आदार के ला? तमत ी
आयज दोनपाराां जेवल्या वो उपार्ीं आसा, कोणयू एकट्या र्ेजाऱ्यान जवचारला?ां ज्या र्ेजाऱ्याक
ां तमत चें
जचांतक
ू वेळ ना, ज्या र्ेजाऱ्यानी तमत च्या सतखाांत के न्नाच वाांटो घेवक
ां ना, तीं तमत च्या दख
त ाांत कोसो वाांटो
घेतेलीं?” आयच्या काळार समाज वेवस्था बदल्ल्या. एका काळार गोंयाांत जायतीं रासवळ कतटतांबा मेळटालीं
पणू आयज ल्हान ल्हान घराबे जाल्यात वा गावाांतले लोक र्ाराांनी वचनू फ्लेटाांनी रावतात. कतटतांबीक वेवस्थेचेर
हाचो पररणाम जाला. र्ेजाऱ्याांक र्ेजाऱ्याांचे पडून वचांक
ू ना अर्ी पररजस्थती जनमाशण जाल्या. एका मेकाच्या
हुसक्यान जजयेवपी गोंयकार आयज र्ेजार धमाशकडल्यान कसो पयसावला तें ‘रोडो नाका’ ह्या जतयात्राांत उक्तो
माांडलाां.
“ओस्तोऱ्याांक मानान लेखप आनी ताांकाां मान आनी रे स्पेद जदवप आनी तातांतू ल्यानचू ताांचे हक्क
ताांकाां मेळोवन जदवप होच ह्या पस्त तकाचो हेतू आसा. ओस्तोऱ्याांचे चळवळींत हें पस्त तक इल्लीर्ीं भोर घालांक
ू
आदार जातोलें म्हण आस्त बाळजगता.ां ”अर्ें रोडो नाका ह्या जतयात्राचे प्रस्तावनेंत बरोवन, जप्रन्स जेकब
बायलाजां वर्ींचे आपलें मन उक्तायतात. बायलाक
ां तीचे हक्क मेळोवन जदवक
ां आनी अन्यायआड आवाज
उठोवक
ां हो जतयात्र एक देख जालेबगर रावना.
कोंकणी जतयात्रानां ी जायते फावट नीत-अनीत हाचेर जवचार माांजडल्ले जदश्टी पडटात. ‘रोडो नाका’ ह्या
जतयात्राांत राजकी मत्रां याचो पतू चलयेचेर बलात्कार करता. हे चलयेचे आवयक तो नीतीलयाांत वचांक
ू जदना
तेन्ना जप्रयाांका ते चलयेच्या आवयक समजायता. “नीत देव कोरतोलो. हाांव फोकोत नोहयान तजत े धवत क
े
जजयेवक
ांू जर्कोवक
ां सोदताां”, अर्ें जप्रयांका साांगता.जेन्ना नीत करपी पजत लसचू सहकायश करीनात तेन्ना जप्रयाांका
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बलात्कार जाल्ल्या दोगाांय चलयाांक घेवन जमनीस्टराच्या चल्याफतड्याांत वता आनी ताांची नीत खयां चोय कोटश
करचोना पणू लोक करतलो अर्ें साांगता. तेन्ना परतनू न्याय जनतीची चचाश ह्या जतयात्राांत जाल्ली जदश्टी पडटा.
जप्रयाांकाचेरूय खद्दत ताच्या घोवाच्या फतड्यात बलात्कार जाल्लो आसता, तेन्ना जतचो घोव ओगीच रावता.
बलात्कार करतल्याांकडेन तो कसलोच प्रजतकार करीना. दसत रे वटेन आपली काांयच चूक नासतना ख्यास्त
भोगपी जप्रयाक
े ातीर वावरूांक आनी ताक
ां ा त्या जदसासावन दसत ऱ्याांचे सेवख
ां ाां समाजातां न्याय नीत मेळोवन जदवक
ां
झजू ता. दसत ऱ्याच्ां या दख
त ातां वाटां ो घेता. वायट येवचे पयली सादरू रावात आनी उपरातां ‘रोडो नाका’ म्हण
समाजाक जर्टकायता.
‘गोवा गोइगां गोन’ ह्या जतयात्रातां गोंयातां ल्या भोव करून जक्रस्तावां समाजातां ल्या चाली ररतींचेर बडी
मारल्या. ‘गोवा.. गोइगां .. गोन’ ह्या जतयात्राांत नीज गोंयकार आपल्यो चाली ररती सोडून आपली सांस्कृ ताय
सोडून अस्तमते सांस्कृ तायेचो कसो बळी पडत गेला ताचें जचत्रण के लाां. नहया जदसाची सतरवात ‘देव बरो दीस
दीव’ां म्हणनू कोंकणीतल्यान करपी गोंयकार ‘गडू मोनीगां ’ म्हणपाक लागला. सामान्य कोंकणी मनीस अस्तमते
सांस्कृ तायेच्या प्रभावाक लागनू आपल्या नावाांत, भेसाांत, भार्ेंत बदल करूांक लागला. आमोरीच्या वेळार
एकठाांय येवन, तेसश रोजार करपी गोंयकार आपली रीत जवसरला. मीस, र्ेमाशव इगजेंत जभतर रावन आयकतपी,
गोंयकार इगजेभायर रावनू वाांटो घेवक
ां लागला. जडस्को नाच, ड्रग्स आनी अस्तमते सांस्कृ तायेचो प्रभाव ताचेर
पडला. हाचे उरफाटें गोंयाभायर कनडा रावपी रॉकी आनी रॉजीता परदेर्ाांत रावनू य आपली कोंकणी भास
जवसरूांक ना. आपली मयाशदा ताांणी साांबाळ्ळ्या. गोंयकाराांक आपले अजस्मतायेजवर्ीं जवचार करूांक लावपी
असो हो जतयात्र, गोंयच्यो चालीररती साबां ाळांूक उलो मारता.
‘पावल म्हजें चक
े ा लग्न जावन घोवाच्या घरातां वता तेन्ना जतची सासमू ायां
त लें’ ह्या जतयात्रातां आजां ल
इजाबेल आजां ल
े ाक उजवो पायां पयलीं जभतर घालनू घरातां प्रवेर् करूांक सागां ता. जक्रस्ताांव जावनयू आचार
मानपी ही बायल आपले सनत ेन घरातां प्रवेर् करताना उजवो पायां दवरल्यार बरें जातलें अर्ें जचतां ता. समाजातां ले
आचार अर्े तरे न जतयात्राांनी माांजडल्लो जदश्टी पडटात.
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गोंयाांतल्या जक्रस्तावाांमदे नोवेना-फे स्ताां करपाची चाल आसा. खयां चीय गजाल मनाांत दवरून ‘णव’
नोवेना के ल्यार आपलें कायश र्ाथी पावतलें अर्े भावनेन आजनत य जायते जक्रस्ती लोक वावरत ताना जदश्टी
पडटात. आपणें णव नोवेना के लीं तरीय देवान आपणाक नातू जदवक
ां ना अर्ा उतराांनीं जेन्ना इजाबेल देवाचेर
र्ीण करता तेन्ना णव नोवेना करपाची ही चाल समाजाांत आदीं सावन आजर्ल्ली हें कळून येता.
‘म्होवाळ जवख’ ह्या जतयात्रातां पयशटकाक
त यल्यात.
ां लागनू गोंयच्या चालीररतींचेर जाल्ले पररणाम सच
मागदू आपल्या घराांत टतररस्टाांक रावक
ां घर भाड्यान जदता. ह्या पयशटकाक
ां लागनू ताच
ां ी न्हेसपाची, उलोवपाची
पद्दत बदलता. जलदां ा जवदेर्ी पयशटकाभां र्ेन न्हेसता. जेरी पयशटकाच्ां या प्रभावान आपलो भेस बदलता. मागदच्ू या
दोगायां भरत ग्याचां ी वागपाची, उलोवपाची पद्दत बदलता. आपलो बापयू जायत्या वसाांनी कतवेटसावन
जल्मजदसाक गोंयाांत पावला तेन्ना जलांदाची वागणक
ू जचांतपासारकी जदसता. तें आपल्या बापायक ‘हलो डड’,
‘हाव डू यू डू’ अश्या उतराांनीं पाचारता. मोडशन जावपाचे घवांत ळींत आपल्यो पारांपारीक चालीररती हो घराबो
वगडावन बसता. भोंवडेकाराांक लागनू गोंयच्या समाजाांतल्या चाजलररतींचेर कसले बरें वायट पररणाम जाल्यात
ताचे जचत्रण ह्या जतयात्रातां आयलाां.
‘जवान’ ह्या जतयात्राांत जवल्फ्ीड देर्ाची राखण करूांक वता तेन्ना तो बापायचें बेसाांव घेता. “तज्त या
बेसाांवाचें बोळ म्होजी राखोण कोरतेलें”, अर्ा उतराांनी तो आपल्या बापायचें हहडपण गायता. खयां च्याय बऱ्या
कायाशक वताना हहजडलाांचो आजर्वाशद घेवपाची समाजाांतली चाल ह्या जतयात्राांत जदश्टी पडटा. हेच चालीररती
प्रमाण बापायचें बेसाांव घेवन जवल्फींड सैन्याांत झजत ाक वता.
जवल्फींड सोंजपल्ल्याची तार जेन्ना घरच्याक
ां मेळटा तेन्ना सगळीं दख्त खी जातात. र्ेजारचे आनमारी
टेरीक ताची काक
ां णाां फोड म्हण जवनयता. घोव मेल्यार बायलेन ताच्या फोंडार काक
ां णा फोडपाची समाजातां ली
चाल ह्या जतयात्रातां माडां ल्या.
गोंयचे सटत के उपरातां यू गोंयातां ल्या मडांत काराक
ां भाटकारागेर सहजपणान फतडल्या दारातां ल्यान जभतर
सरूांक मेळनासलें. हाची गवाय प्राजतजनधीक जतयात्राांनी साांपडटा. ‘के न्ना उदेतोलो तो दीस’ ह्या जतयात्राांत
मडांत कार अनीता जेन्ना भाटकार स्टेनली कडेन लग्न जाता तेन्ना स्टेनलीचो भाटकार बापयू अनीताक मानान
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आपली सनू म्हण माननू घेता . तांू घर – भाटाची धणीन म्हण जतका साांगता आनी जतचे आवयक, जी फाटल्या
दाराांतल्यान घराांत येताली जतका फतडल्या दाराांतल्यान जभतर येवक
ां साांगता. भाटकारागेर फाटल्या दाराांतल्यान
येवपी मडांत काराचो उल्लेख ‘एकूच रोस्तो’ ह्या एम बॉयर हाांच्या जतयात्राांतयू मेळटा. फाटल्या दाराांतल्यान
भाटकारागेर जभतर सरपाची समाजाांतली चाल प्राजतजनधीक जतयात्राांनी पळोवक
ां मेळटा आनी समाजाचे वेगळे
रूप दाखयता.
‘मेथयाचां ी पेज’, ‘गोडर्ें’ हाच
ां ो ह्या जतयात्रातां उल्लेख आयला. भाटकारागेर पासनू ‘मेथयाचां ी पेज’
जेवप, ‘गोडर्ें’ खावप ही पारांपारीक खाण जेवणाां 1970-80 च्या काळार आजर्ल्लें. आयज ही खाणाां जेवणाां
पयस जायत चल्ल्यातां . फास्ट फूड आनी हेर खाणाां-जेवणाांनीं गोंयच्या पारांपरीक खाणाां जेवणाचीं सवत ात
घेतल्या. ही खतां ही घडणक
ू जनयाळटकीच जाल्याबगर रावना.
‘के दना उदेतोलो तो दीस’ ह्या जतयात्राांतलो स्टनली हो भाटकाराचो चलो जेन्ना अनीता हे मडांत कार
चलयेकडेन आपणू लग्न जावपाची खोसी बापायक साांगता तेन्ना ताचो बापयू , मडांत कान्न अनीतागेर वचनू
आपल्या चल्याची खोर्ी चलयेचे आवयक, आबेलीनाक साांगता. चल्याच्या घरचीं चलयेच्या घरा वचनू ,
चलयेखातीर मागणी घालपाची समाजाांतली चाल हें घडणक
त ें त जदश्टी पडटा.
गोंयकारपण साांबाळचें असो सांदर्
े जदवपी ‘के दना उदेतोलो तो दीस’ हो जतयात्र गोंयकाराांक बरें वायट
जचतांक
ू प्रवृत्त करता. गोंयाांत र्ेजारी र्ेजाऱ्याक वळखपत ाची प्रथा आसा, मेल्ल्याच्या घरच्याांक भजत वण
जदवपाची चालरीत आसा. दयत तें ीची खबर घेवपाची रीत आसा हे एकचाराचे जजवीत सोडून काम-काम करून
मल्त यहीन जजवीत जजयेवक
ां परदेसातां वचचे पयलीं प्रत्येक गोंयकारान जनणशय घेताना जचतां नू घेवचो असो
मल्त यात्मक सदां र्
े हो जतयात्र जदता. जजत नर्ा हे लडां नाांत जल्मल्लें भरत गें गोंया येवन रीत देख जर्कता, रादां क
ू
जर्कता. हहजडलाक
ां मान जदवांक जर्कता. पणू गोंयकार आपलें अजस्तत्व सोपोवपाचो प्रयत्न करता अर्ेंच हो
जतयात्र दाखयता. जो गोंयकार चक
ू वळखनू घेता ताका भोगसूचो आनी गोंयचे मातयेंत रीग घेवन हहड गोंयकार
जावक ताका आदार करचो असो सल्लोय र्ेवटाक जदता.
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‘पोलतोडचो सायब’ ह्या जतयात्राांत तारवोटी आनी लांडनकार हाांचो सांदभश आयला. ह्या तारवट्याांकडेन
गोंयच्यो चलयो लग्न जावक
ां प्राधान्य जदतात अर्ें ह्या जतयात्राांत दाखयलाां. “बोरी बोरी आहाय तीं तारवोटी,
लांडनकाराां फाटल्यान धाांवताय आनी उरलो-सरत लोलीं सोंडा एर्ीं आहाय तीं आमकाां”,40 अर्ा उतराांनीं मानू
उलयता आनी हे चालीररतीचेर उजवाड घालता. गोंयाांत जधरयो लावपाची परांपरा आजर्ल्ली. ह्या जतयात्राांत
बस्त्यावां पात्राच्या सदां भाांत जधरयाचां ो उल्लेख आजयल्लो पळोवक
ां मेळटा.
दयत ेंतीची खबर घेवप, मेलेल्याच्ां या घरच्याांक भजत वण जदवप, र्ेजारधमश पाळप, सोयऱ्याक
ां आदरान
वागोंवप, हहजडलाक
ां मान रे स्पेद जदवप, घरच्याचे फोटे साबां ाळप ह्या सारक्या समाजातां ल्या चाजलररतींचें दर्शन
ह्या जतयात्रातां आयला.ां ह्यो चालीररती परदेर्ी आनी भोव करून लांडन सारक्या देर्ातां कर्े तरे न वेगळ्यो
आसात आनी त्यो गोंयकाराांक ताचे भयांू , भास, भेस हाचेकडल्यान कश्यो वेगळावां र्कतात हाचेर उजवाड
घातला. गोंयकार आपलें अजस्तत्वचू कर्ें वगडायत चल्ला हाचेर हो जतयात्र जर्टकावणी जदता.
गोंयच्या समाजाांतल्या वेगवेगळ्या चालीररतींचें दर्शन अर्ेतरे न प्राजतजनधीक जतयात्राांनी पळोवक
ां मेळटा.
समाजाचें एक वेगळे रूप हाांगा जनयाळांूक मेळटा. गोंयकाराांचो गोंय आनी गोंयकारपणाजवर्ींचो स्वाजभमान,
माचयेर दाखयल्ली बायलेची प्रजतमा, समाजाांतलीं मल्त याां आनी चालीररती हाांचे प्राजतजनधीक जतयात्राांनी दर्शन
घडटना गोंयच्या समाजाचें अप्रबू रूप पळोवक
ां मेळटा.
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प्रकरण 7
समारोप आनी तनश्कशा
7.1 समारोप
जतयात्र हो समाजजजणेचो हारसो. जतयात्र एक जमश्र कला. ताततांू नाट्य आसता देखनू तो एक
नाट्यप्रकार. ताततांू साजहत्य आसता देखनू तो एक साजहत्यप्रकार. मनोरांजन करप हें जतयात्राचे मख
े उजद्दश्ट
त ल
आसलें तरीय प्रेक्षकाक
ू करप हेवयांू साध्य करपाचें कायश जतयात्र
ां नवीन अनभत तत ी मेळोवन जदवप, ताक
ां ाां अतां शमख
करता. सचत ोवणी (instruction) जदवप, समाज जागृताय करप हें म्हत्वाचें उजद्दश्ट जतयात्र करता. देखनू जतयात्र
आनी समाज हाांचें अतटू नातें आसा. जतयात्राांत समाजाचें जचत्रण घडटा. जतयात्र समाजाक वेळाकाळार जागयत
आयला आनी समाजयू जतयात्राक प्रजतसाद दीत आयला. अर्ा अतटू नात्याांत जतयात्र आनी समाज वावरत ता.
जतयात्र म्हणल्यार जजजवताचो कलात्मक आभास. जतयात्र ही कला आजर्ल्ल्यान जजजवताची आसा
तर्ीच नक्क्ल करप कठीण. तातांतू कृ जत्रमताय येता देखनू जतयात्राांत माांजडल्लें जजवीत हें कलात्मकतायेन
माांजडल्लें, पणू कृ त्रीम आसता. जजजवताचें दर्शन करतना जजजवताचेर भाश्य करप हें एका जतयाजत्रस्ताचे कायश.
एका बऱ्या जतयाजत्रस्ताच्यान तें प्रभावीपणान करूां येता.
जतयात्र हो एका समदत ायान दसत ऱ्या समदत ायाखातीर जनमाशण के ल्लो आसता. जतयात्र हो बरोवपी,
जदग्दर्शक, नट, काांतोररस्त, सांगीतकार आनी माचये माांडावळ करपी हाांचो एक समदत ाय. प्रेक्षक, सजमक्षक, आनी
हेर लोकानां ी जवजणल्ल्या समदत ायाखातीर जतयात्राची जनमशणी करतात. एका समदत ायान दसत ऱ्या समदत ायाक जदल्लें
हें देण.ें
जतयात्र हो जतयात्र बरोवप्याच्या मनातां सरू
त जावन कलाकाराच्ां या आदारान प्रेक्षकाच्ां या मनातां सोंपता.
पणू बरो जतयात्र माचयेर जेन्ना सोंपता तेन्नाच प्रेक्षकाांच्या मनाांत सरू
त जाता. असो प्रभाव करपी जतयात्र
समाजाचेर मनोजवश्ले र्णात्मक नदरे न प्रभाव घालता.
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समाजाांत जाल्ल्या बदलाांचो जतयात्राच्या स्वरुपाचेर पररणाम जाता. समाजाांतल्यो चालीररती, पद्दती
जेन्ना बदलतात, राजकी, समाजीक धमीक जीण जेन्ना बदलता, तेन्ना जतयात्राांतल्या पात्राांची रचणक
ू करतना,
वातावरण जनमीती करतना, बदजलल्ल्या घटकाांचो जवचार करुनचू जतयात्राची रचणक
ू करची पडटा. देखनू
जतयात्राचें स्वरूप बदलत्या समाजाचेर आदारून आसता.
गोंय सटत के पयलीं जतयाजत्रस्ताांक समाजातां फावो जततलो मान - रे स्पेद नाजर्ल्लो. गोंय सटत के उपरातां
जर्जकल्ले तरणाटे माचयेर येवपाक लागले. जतयात्र माचयेर वावरत तल्याक
ां रे स्पेद मेळपाक लागलो. आयच्या
काळार जतयात्र माचयेर वावरप म्हणल्यार प्रजतश्ठे ची गजाल जायत चल्ल्या. आयच्या काळार जायते जर्क्षीत
कलाकार जतयात्र माचयेर वावरत तना जदश्टी पडटात.
जतयात्र हो गोंयाांतलो एकूच नाट्यप्रकार जो फाटली जकतलींर्ींच वसाां वेवसायीक रुपान चलता.
गोंयाांत, भारताांतल्या वेगवेगळ्या राज्याांनी तर्ेंच सांवसाराांतल्या वेगवेगळ्या देर्ाांनी जतयात्राचे प्रयोग जातात.
काांय जतयात्राचे र्बां र, दोनर्ीं, तीनर्ीं पसनू प्रयोग मेजक्याच काळामदें जातात. कोंकणाांतल्या कोंकणी
मनर्ाचे, गोंयकाराचे आनी सवां साराांत जर्पां जडल्ल्या गोंयकाराांचें समाजीक आनी सांस्कृ तीक जजवीत जतयात्राांत
जचताररल्लें पळे वांक मेळटा. जतयात्र हो ह्या समाजाची मानसीक भक
ू भागयता.
‘जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ ह्या जवर्यावयलो प्रस्ततू सोदवावर हो कोंकणी
जतयात्राजवर्ीं कोंकणींत के ल्लो पयलोच सोदप्रबांध. हो सोदप्रबांध सात प्रकरणाांनी जवभागला. जतयात्र आनी
गोंयचो समाज ह्या पयल्या प्रकरणाांत जवर्याची सरत वात सोदवावराचो हेत,ू आवाठ, मयाशदा, पद्दत तर्ेंच जतयात्र
आनी गोंयचो समाज ह्या मळ
ू मदत द्् ाच
ां ेर भासाभास के ल्या.
पयलो कोंकणी जतयात्र लक
त ाजीन ररबेरो हाणें 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा मबांत य माचयेर हाडलो. हो
जतयात्र बरोवपी आनी त्या जतयात्रातां ले पाच
ां यू कलाकार हे गोंयकार आजर्ल्ले. पयलो स्वतां त्र कोंकणी जतयात्र
बरोवपी जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हेवयू गोंयकार. गोंयच्या मनर्ानां ी गोंयाभायर रावनू कोंकणी जतयात्र
जल्माक हाडलो. सरत वातीच्या काळार जतयात्र के ले. पणू ह्या जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण ताांणी के लें.
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जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाांचे अतटू नातें आसा. जतयात्र जरीय मबांत य जल्माक आयलो तरीय
गोंयाांत ताका चड पोसवण मेळ्ळी. गोंयच्या समाजाचें रूप जतयात्राांत जनयाळांूक मेळटा. मनीस हो समाजाचो
कें द्रजबांद.ू ‘समाज’ हे सांकल्पनेजभतर तो बाांदनू उरता. समाजाांतल्या ह्या मनर्ाांचें जचत्रण जतयात्राांत जदश्टी पडटा.
पयल्या प्रकरणाांत जतयात्र आनी गोंयचो समाज हाचें नातें स्पश्ट के लाां.
जतयात्र हो एक दृक आनी श्राहय असो साजहत्यप्रकार. तो पळोवां येता आनी आयकांू येता. एकाच वेळार
र्ेंकड्यानां ी लोकाक
ां ताचो आस्वाद घेवक
ां मेळटा. जतयात्र हो बरयलोच म्हणनू जायना, तो माचयेर सादर जावचो
पडटा. देखनू ती एक सादरीकरणाची कला.
‘जतयात्र हें एक मनोरांजनाचें साधन. तातांतू ल्यान समाज जागृताय जाता. गोंयाांत काळा-काळार जतयात्र
समाजजागृताय करीत आयला.’‘सांवसार ही एक माची’ अर्ें र्ेक्सजपयर हाणें म्हळाां. समाजाांत जें जकतें घडटा
तें रांगमाचयेर जदश्टी पडूां येता. गोंयचे रांगमाचयेर, भोव करून जतयात्राांत गोंयच्या समाजाचें जचत्रण जदश्टी पडटा.
ह्या जतयात्राची फाटभयांू जकतें ? कोंकणी जतयात्र जल्माक येवचे पयलीं कोंकणी मनर्ाांचें आनी भोव करून
गोंयच्या समाजाचें मनोरांजनाचें साधन जकतें आजर्ल्लें? तें जाणा जावन घेवपाचो यत्न ह्या प्रकरणाांत जाला.
‘जागोर’ आनी ‘खेळ’ हाांचीय थोडी भोव वळख हाांगा जदल्या. जतयात्र म्हणल्यार जकतें, जकतें न्हय, हाचां ो थाव
घेतला.
जतयात्र हो एक स्वतांत्र नाट्य प्रकार. ताचें स्वरूप मळ
त ाांत आजर्ल्लें तर्ेंच उरलाां हहय? बदल्लाां जाल्यार
खयां च्या आगां ाांनी बदल्लाां? आयज ताांचें स्वरूप कर्ें आसा? जतयात्राचीं खार्ेलपणाां खयां चीं ? ह्या तर्ेंच
जवर्या सबां दां ीत हेर प्रश्ाच्ां यो जापो सोदपाचो यत्न के ला. जतयात्राची सक
ां ल्पना आनी उत्पत्ती हाच
ां े जवर्ीं बरप
जाला.ां जतयात्राच्यो वेगवेगळ्या जाणकारानां ी के ल्ल्यो हयाख्या जदताना जतयात्र हो नाट्य प्रकार कसो तें
सागां पाचो यत्न के ला. जतयात्राचे घटक खयां चे आनी ताच
ां े जवर्ींची म्हायती आयल्या. कातां ार हो जतयात्राचो
एक म्हत्वाचो घटक. ह्या घटकाचेर खोलायेन स्पश्टीकरण जदला.ां
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सरत वातीसावन जतयात्राांत वेगवेगळे जवर्य आयले. समाजीक , धमीक, राजकी, भरत ग्याांचे आनी हेर
प्रकाराचे जतयात्र कोंकणी माचयेर आयले. ह्या वेगवेगळ्या प्रकाराांच्या जतयात्राांजवर्ीं भासाभास जाल्या. ताांचे
मदलो फरक स्पश्ट करपाचो यत्न के ला. ह्याच प्रकाराांचेर आदारीत चचाशय के ल्या.
जतयात्राच्या जल्मासावन ते गोंय सटत के मेरेन, जतयात्राच्या इजतहासाांत जायते चड उतार आयले. गोंय
सटत के पयलीं मख
े पणान मबांत य आनी गोंयाां जतयात्र जाताले. गोंयाां पतत शगत जे राजवट आजर्ल्ल्यान जतयात्राक
त ल
कायां बदां नाां लागू जातालीं. जतयाजत्रस्ताक
ां जाय तर्ें मेकळे पण नाजर्ल्लें. हण्डजबलाां (जायराती) लेगीत एके
वटेन कोंकणींत तर दसत रे वाटेन पतत शगत जे ींत छापचीं पडटालीं. जतयात्र ‘सन्सर’ करून घेवचो पडटालो. गोंय सटत के
उपरातां हें जचत्र बदल्लें. गोंय सतटके उपरातां च्या ह्या बदलत्या काळाचो थाव प्रस्ततू सोदवावरातां घेतला.
हयक्तींनी, सांस्थाांनी आनी जफल्माांनी जतयात्राचे जडण घडणेंत कर्े तरे न कायश के लाां हें सोदनू तपासपाचो
वावर जतसऱ्या प्रकरणाांत जाला. वेंचीक जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र मळार जदल्ल्या योगदानाचो हाांगा जनयाळ घेतला.
ताांणी के ल्लें कायश सांजक्षप्त रुपान माांडलाां. अर्ें करतना दादल्याांचें योगदान आनी बायलाांचें योगदान वेगळ्या
तराांनी माांडलाां. ‘बायलाांनी चडर्े जतयात्र बरोवक
त ीचो
ां ू च नात’ असो जो समज आजर्ल्लो तो जकतलो चक
आजर्ल्लो हें परत ाहयाजवर्ीं जसद् करपाचोय हाांगा यत्न के ला. बायलाांनी आनी दादल्याांनी बरजयल्ल्या जतयात्राांचो
अभ्यास करून ताांचेर ततळात्मक जवचार माांडल्यात.
गाांवजगरो जतयात्र, सतीतां लो जतयात्र, वेवसायीक जतयात्र अर्े जतयात्राचे वाांटे करूांक येतात. दर
प्रकारच्या जतयात्राांनी वेगवेगळीं खार्ेलपणाां पळोवक
ां मेळटात. गाांवजगरो जतयात्र नवीन जतयाजत्रस्त घडोवपाचो
पयलो पावां डो, जाल्यार कला अकादमीची जतयात्र सतश जतयाजत्रस्ताक
ां नवी जदर्ा दाखोवपी दसत रो पावां डो.
वेवसायीक जतयात्र हो जतयात्र जजवो दवरपाक वावरत पी एक म्हत्वाचो पावां डो. कला अकादमी, जतयात्र अकादमी,
गोवा कोंकणी अकादमी ह्या सारक्या सस्ां थानां ी जतयात्राचे जडणघडणेंत कर्े तरे न योगदान जदलाां ताचो थाव
घेवपाचो यत्न ह्या प्रकरणातां जाला.
कोंकणी जतयाजत्रस्त हो फकत जतयात्रापरत तोच मयाशदीत उरूांक ना. तो जफल्माांनी गेला. जफल्माांकडल्यान
स्फूतश घेवन जतयात्र माचयेर नवेपण हाडपाचो ताणें यत्न के ला. कोंकणी जतयाजत्रस्ताांनी जफल्माांनी के ल्लो वावर
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आनी जफल्माांच्या अणभवाांक लागनू ताांणी जतयात्रमाचयेर के ल्ल्या योगदानाचो जनयाळ हाांगा घेतला. जफल्माांनी
योगदान जदल्ल्या जतयाजत्रस्ताांनी अभ्यासपणू श सोद करून ताांणी कोंकणी जतयात्रमाचयेक के ल्ल्या वावराची नोंद
घेतल्या.
गोंय सटत के उपराांत जतयात्राांत वेगवेगळे प्रवाह आयले. हे प्रवाह सोदतना इजतहासीक नदर दवरून
वेगवेगळ्या घडणक
त ाांच्या आदारान काळाची जवभागणी के ल्या. 19 जडसेंबर 1961ह्या जदसा गोंयाक
ां सटत का
मेळ्ळी. गोंयाक
ां सटत का मेळ्ळे उपरातां जतयाजत्रस्ताक
ां मेकळे पण मेळ्ळें . सन्सरर्ीप रातीजभतर ना जाली.
हुकूमर्ाय वचनू लोकर्ाय आयली. वेंचणक
त ो जाल्यो. गावां ानां ी जावपी जतयात्राक खबू मेकळे पण मेळ्ळें . गोंय
सटत के उपरातां कायां वसाांनी जतयात्राक नवी जदर्ा मेळपाक लागली. 8 मे 1974 ह्या जदसा गोंय सरकाराचे, गोवा
कला अकादमीन राज्य पाांवड्याचेर पयली जतयात्र सतश घडोवन हाडली. फाटलीं जकतलींर्ींच वसाां ही सतश
चालू आसा. हे सतीक लागनू , जतयात्र सतीच्या सरत वातीसावनच्या काळाांत जतयात्राच्या मळार जे प्रवाह आयले,
ते ह्या प्रकरणाचे सरत वातीक माांडल्यात. ‘गोंय सटत के उपराांतचो सरत वातीचो काळ’ (1961-1974) ह्या
माथाळ्या खाल ही म्हायती आयल्या.
गोंय सटत के उपराांतचो मदलो काळ (1974-1992) ह्या दसत ऱ्या भागाांत गोवा कला अकादमी जतयात्र
सतीसावन जतयात्राची र्बां री हो काळ घेतला. जतयात्राक 17 एप्रील 1992 ह्या जदसा र्बां र वसाश परत ाय जालीं.
कला अकादमी जतयात्र सतीसावन ते जतयात्राचे र्बां रीमेरेन जे नवे प्रवाह जतयात्र माचयेर आयले ताांचो सोद ह्या
भागाांत घेतला. गोंयच्या समाजाांत ह्या काळार चळवळी जाल्यो. आदां ोलनाां जालीं. समाज बदल जालो. नवे
कायदे आयले. सरकाराां बदल्लीं. समाजाांत ह्या काळार जाल्ल्या बदलाच
ां ो थाव घेतना जतयात्रमाचयेर
आजयल्ल्या प्रवाहाचां ो सोद घेवपाचो वावर हागां ा जाला.
गोंय सरकाराचे कला अकादमी आनी गोवा कोंकणी अकादेमीन जतयात्राची र्बां री मनयली. 17 एप्रील
1992 ते 2015 वसश मेरेन समाजातां जायते बदल जाले. ताचो पररणाम जतयात्राचेर जालो. जतयात्रातां ह्या काळार
नवे प्रवाह आयले. जतयात्र आनी खेळजतयात्र कोंकणी रांगमाचयेर नहया नेटान अवतरपाक लागले. ह्या काळार
जतयात्राचें जकतें जालें ? खेळजतयात्राचें जकतें जालें ? ह्या आनी हेर सांबांदीत प्रश्ाांच्यो जापो सोदपाचो यत्न ह्या
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भागाांत जाला. ‘गोंय सटत के उपराांतचो आतां ाचो काळ (1992-2015)’ ह्या माथाळ्याखाला ही म्हायती
आयल्या. वयर उल्लेखीत जतनूय काळार जवर्याचे नदरे न तर्ेंच सादरीकरणाचे नदरे न जे जे बदल जतयात्रमाचयेर
जायत गेले ताांचो सोद घेवपाचो वावर हाांगा जाला. गोंयाांत जाल्ल्यो वेंचणक
त ो, ओजपजनयन पोल, राजभास
चळवळ ह्या आनी हेर म्हत्वाच्या गोंयाांतल्या घडणक
त ाांचो जतयात्राांनी कसो उल्लेख जाला तर्ेंच जतयात्राांतल्यान
गोंयच्या समाजाचें त्या त्या काळार कर्ें जचत्रण जालाां हाच
ां ो सोद घेवपाचो वावर ह्या प्रकरणातां जाला.
‘कातां ार’ हो जतयात्राचो एक म्हत्वाचो घटक. जतयात्राांचे वेगळे वेगळे प्रवाह माडां टना कातां ारातां ल्यान
जाल्लें समाजाचें जचत्रण जनयाळपाचो यत्न ह्या प्रकरणातां के ल्लो आसा. सोलो, दयत ेट, दवत ो, जत्रवो आनी हेर
कातां ाराच्ां या प्रकारातां ल्या गोंय सटत के उपरातां कर्े तरे न समाजाचें जचत्रण जालाां ताचो सोद घेवपाचो वावर ह्या
भागाांत जाला. काांताराांनी वेगवेगळे जवर्य हाताळ्ळे . वेग वेगळे प्रवाह हाडले. चड करून ‘जत्रवो’ हो काांताराांचो
प्रकार समाजाांतलें राजकी वातावरण जचतारपाक प्रामख्त यान माचयेर येवपाक लागलो. काांताराांनीय वेगवेगळे
प्रयोग जावपाक लागले. हाांचोय सोद घेवपाचो हाांगा यत्न के ला.
गोंय सटत के उपराांतचे प्राजतजनधीक जतयात्र घेवन ताांचो पाांचहया आनी सहया प्रकरणाांत अभ्यास के ला.
हे प्राजतजनधीक जतयात्र वेंचतना काांय जनकर् लायल्यात. जतयाजत्रस्त आनी जतयात्रासांबांदीत जाणकाराांकडेन
भासाभास करून जतयात्र वेंचल्यात. हे जतयात्र वेंचतना ताांचें म्हत्व, त्या लेखकाचे योगदान आनी त्या जतयात्राचे
प्रयोग हाांचोय जवचार के ला. त्या त्या काळावयले वेग वेगळे जवर्य माांडपी आनी समाजाचेर प्रभाव घालपी हे
जतयात्र आसात हाचीय जतनाय हे जतयात्र वेंचतना घेतल्या. वेंजचल्ल्या प्राजतजनधीक जतयात्राांभायर आजनकूय
कायां जतयात्राचां ो अभ्यास जावक
ां जाय अर्ें जदसतालें पणू ते जतयात्र पस्त तक रुपातां येवक
ां नात वा ताच
ां ीं हातबरपाां
मेळप कठीण जाल्ल्यान ताचां ो जवचार हागां ा जावक
ां ना.
कथानक, कातां , भासर्ैली आनी पात्रजचत्रण ह्या चार घटकाच्ां या आदाराचेर प्राजतजनधीक जतयात्राच
ां ी
जचजकत्सा के ल्या. ताचे पयलीं हे जतयात्र वेंचतना गोंय सटत के उपरातां च्या वेगवेगळ्या काळाांतले ते प्राजतजनधीक
जतयात्र थारतले हाचेर जवचार के ला. जतयात्र जाणकाराांकडेन आनी सांबांदीत हयक्तींकडेन भासाभास करून हे
प्राजतजनधीक जतयात्र थारायल्यात. खास करून पस्त तक रुपाांत उजवाडा आजयल्ल्या जतयात्राांचो ह्या प्रकरणाखातीर
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जवचार के ला. गरज थांय हातबरपाांचोय उपेग के ला. बदलत्या काळा प्रमाण समाजान जाल्ले बदल जतयात्राांनी
कर्े तरे न माांडल्यात हाचो सोद घेवपाचो यत्न जाला. जतयात्राांतलें कथानक, तातांतू ले जवर्य कर्े बदलत
गेल्यात हाचोय अभ्यास जाला. जतयात्राांनी काांत गरजेचें. मेजक्याच उतराांनी खबू जकतें साांगपाची ताांक काांताांनी
आसता. तो गावपाचो आसता. प्राजतजनधीक जतयात्राांतल्या काांताांनी समाजाचें जचत्रण कर्े तरे न जालाां हाचो
अभ्यास ह्या प्रकरणातां जाला. कोंकणी जतयात्रातां वेगवेगळी भासर्ैली जदश्टी पडटा. जतयात्रचड करून बारदेर्ी
मोडीत बरयतात. साश्टी, अत्रां ूजी आनी हेर मोडींचो आसपावयू जाता. जतयात्रानां ी आजयल्ले भासर्ैलेचो खास
अभ्यास ह्या सोदवावरातां जाला. उतरावळ, वाक्प्रचार आनी म्हणी हाच
ां ो उपेग जतयात्रानां ी कर्े तरे न के ला हाचो
सोद हागां ा घेतला. चडर्े जतयात्र रोमी जलपयेंत बरयल्यात तरीय कायां जतयात्र देवनागरींतयू आयल्यात. हाच
ां ोय
अभ्यास करपाचो हाांगा यत्न जाला.पात्रजचत्रण होवयू एक जतयात्राचो घटक. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी पात्रजचत्रण
कर्े तरे न जालाां हाचो अभ्यास ह्या प्रकरणाांत आसपावला. कथानक, काांत, भासर्ैली आनी पात्रजचत्रण ह्या
चार घटकाांच्या आदारान वेंचीक जतयात्राांची जचजकत्सा के ल्या.
वेंजचल्ल्या प्राजतजनधीक जतयात्राांनी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण कर्े तरे न जालाां ताचो सोद घेवपाचो
वावर ह्या प्रकरणाांत जाला. गोंय आनी गोंयकारपण, बायलप्रजतमा, मल्त याां आनी चालीररती ह्या चार मदत द्् ाांक
धरून जतयात्राांची जचजकत्सा के ल्या. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी गोंय आनी गोंयकारपण हाांचे जवर्ींचे जवचार
मेळटात. गोंयकाराांचो स्वाजभमान जागोवपी जचत्रण घडटा. गोंयकाराांक जागोवपी घडणक
त ो मेळटात हाांचो जवचार
‘गोंय आनी गोंयकारपण’ ह्या भागाांत जाला. ताांचे जवर्ीच्यो बऱ्यो-वायट प्रजतजक्रया ह्या प्रकरणाांत
आसपावल्यात. ‘बायलप्रजतमा’ ह्या माथाळ्यावयल्या भागातां बायलेची जतयात्रानां ी उबी के ल्ली प्रजतमा
माडां ल्या. गोंय सटत के उपरातां च्या जतयात्रानां ी बायलेची वेगवेगळीं रुपाां पळोवक
ां मेळटात. वेंचीक जतयात्रानां ी
जचताररल्ली बायल आनी जतच्या बऱ्या – वायट रुपाच
ां ो थाव घेवपाचो यत्न करपाक हागां ा वाव आसा.समाजातां
मल्त याां गरजेचीं. बरीं मल्त याां जजयेवपी समाज बरो. मनर्ाक समाजातां बरे तरे न जजयेवक
ां मल्त याां मदत करतात.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी मल्त याां जदश्टी पडटात. समाजाचें हीत साांबाळपाक मदत करतात. जतयात्राांनी आजयल्ल्या
मल्त याांचो सोद ह्या प्रकरणाांत घेतला. जनमाण्या प्रकरणाांत सोदवावराचो समारोप करून जनश्कर्श माांडला.
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गोंयाांक सटत का मेळ्ळे उपराांत गोंयच्या अजस्तत्वाखातीर गोंयकाराांक झगडचें पडलें. गोंयाांत
ओजपजनयन पोल जालो. कोंकणी भार्ेखातीर राजभास चळवळ जाली. वेंचणक
त ो जाल्यो. कायदे बदल्ले.
समाजाांत बदल जालो. हो बदल जतयात्राांनी जदसपाक लागलो. जतयात्राांनी आजयल्ल्या ह्या बदलत्या समाजाचें
जचत्रण जनयाळपाचो यत्न ह्या सोदवावराांत जाला. गोंय सटत के उपराांतच्या वेंचीक कोंकणी जतयात्राांनी जाल्लें
समाजाचें जचत्रण ह्या सोदवावरातां अभ्यासला.ां
वयल्या प्रकरणाच्ां या आदारान सकयले जनश्कर्श काडल्यात.
7.2. तनश्कशा
‘जतयात्र’ हें उतर पतत शगत जे भार्ेंतल्या ‘जतयात्रू’ ह्या पतत शगत जे उतरावयल्यान आयला.ां ‘जतयात्र’ू हें पतत शगत जे
उतर ‘जथयात्रां’ू (theatrum) ह्या लटीन उतरावयल्यान आयलाां. कोंकणींतल्या ‘जतयात्र’ ह्या उतराचो सांबांद
‘जथयात्रां’ू ह्या मळ
ू लटीन उतराकडेन आसा. ‘जथयात्र’ू , ‘जथयात्रो’, ‘जथयात्र’, ‘जतयात्रो’, ‘जतयात्रू’ आनी
‘जतयात्र’ अर्ीं वेगवेगळीं नाांवाांरुपाां घेयत ‘जतयात्र’ हें उतर घडलाां.
‘कोंकणी जतयात्र’ ही सांकल्पना परत ायेन भारतीय. जतयात्र ही सांकल्पना अस्तांती आसली तरीय
‘कोंकणी जतयात्र’ ही सांकल्पना कोंकणी मनर्ान आनी गोंयकाराांनी जल्माक हाडली. कोंकणींतलो पयलो
जतयात्र गोंयकाराांनी आनी कोंकणी मोग्याांनी माचयेर हाडलो. 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा लक
त ाजीन ररबेरो हाणें
इटालीयन भरत गो हो जतयात्र न्यू आल्फ्े ड जथयेटर मबांत य हाांगा बरोवन माचयेर हाडलो. कोंकणी जतयात्र
ऑपेराांतल्यान स्फूतश घेवन जल्माक आयलो. मबांत य रावतल्या गोंयकाराांक आनी जागराांक जवजटल्ल्याांक एका
बऱ्या मनोरांजनाच्या साधनाची गरज आजर्ल्ली. ही गरज भागोवक
ां ‘जतयात्र’ जल्माक आयलो.
कोंकणी जतयात्र हो एक नाट्यकलाप्रकार. ताततांू नाट्य आसता देखनू तो एक नाट्यप्रकार. जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडप ही एक कला देखनू तो एक कलाप्रकार. जतयात्रातां समाजाचें जचत्रण जाता. समाजीक
जीण तातांतू जदश्टी पडटा. जजणेंतलो सघां र्श तातांतू पळोवक
ां मेळटा. हो सघां र्श दोन मनामां दलो, दोन मनर्ाां मदलो,
दोन समाजाां मदलो आसांू येता. सांघर्ाांतल्यान जतयात्र उबो जाता.

379

जतयात्र हो बदलते समाजजजणेचो थाव घेवपी एक माध्यम. बदलतें समाजजजवन तातांतू जदश्टी पडटा.
देखनत चू गोंय सटत के च्या काळावयले जतयात्र आनी आताांचे जतयात्र हातांतू फरक जदश्टी पडटा कारण गोंय
सटत के च्या काळावयली समाजजीण आनी आताांच्या काळावयली समाजजीण एकामेका परस वेगळी. जतयात्र
हो समाज जजणेचो हारसो. समाजाांतले लोक, ताांची भास, भेस, ताांच्यो चालीररती, धांद-े वेवसाय, मल्त याां, अस्तरत ी
प्रजतमा ह्या आनी समाजातां ल्या हेर आगां ाच
ां ें जचत्रण जतयात्राांत घडटा. जतयात्र हो एक साजहत्यप्रकार. कथा,
कादां बरी, नाटक, एकाक
ां ी हे जर्े कोंकणींतले साजहत्यप्रकार तसो जतयात्र हो एक स्वताचें अजस्तत्व आजर्ल्लो
साजहत्यप्रकार.
जतयात्र हो ‘खेळ’ तर्ेंच ‘सगां ीत खेळ’ हाच
ां े परस वेगळो. जतयात्राचे, सादरीकरणाचे नदरे न आनी
सांजहतेचे नदरे न स्वताचे अर्े घटक आसतात. कथानक, काांतार, काांत, सायड र्ो, सांगीत, अजभनय, सांवाद,
सांघर्श, भासर्ैली, वातावरण जनजमशती, बरोवपी, जदग्दर्शक, प्रेक्षक, प्रोम्टर, ताांत्रीक माांडावळ. उजवाडा येवजण.
न्हेसवण, कॉमडी हे जतयात्राचे मख
े घटक. काांतार हो जतयात्राचो एक भोव मख
े घटक. तो जतयात्राचो आत्मो.
त ल
त ल
जतयात्र प्रेक्षकाांमरे े न प्रभावीपणान पावक
ांू काांतार मदत करता. जतयात्राचें खास अर्ें सांगीत आसता. ह्या सांजगताचीं
‘सोल्फाां’ सांगीतकार बरयतात आनी काांताराक तर्ेंच जतयात्राक सोबाय हाडाटात. रम्पेट, सक्साफोन, क्लेरीनेट,
ड्रम्स, जगतार, ऑगशन, त्रोंबोन ह्या सारक्या वाद्ाांचो उपेग जतयात्राच्या सादरीकरणाखातीर करतात.
जतयात्र हो गोंयाांतलो सगळ्याांत चड लोकप्रीय नाट्यप्रकार. गोंय सटत के उपराांतच्या काळार गोंयाांत
जफल्म सांस्कृ ती वाडली. मनोरांजनाचीं वेगवेगळीं साधनाां ह्या काळार उपलब्ध जालीं तरीय जतयात्राची
लोकजप्रयताय उणी जाली ना. गोंय सटत के उपरातां च्या काळार जकतल्यार्ाच जतयात्राच
ां े मेजक्याच काळामदें
र्बां राांवयर प्रयोग जाल्यात. जप्रन्स जेकब हाच्ां या पाद्री जतयात्राचे जतनश्यावां यर प्रयोग जाले. रोजफन्स हाच्ां या
‘थापोट’ आनी जमनीन द बादां ार हाच्ां या ‘सक
त ोरीन’ ह्या जतयात्राांचे प्रत्येकी दोनश्यावां यर प्रयोग जाल्यात.
रोजफन्स, जप्रन्स जेकब, कॉमेडीयन आगस्त तीन, आररजस्तदीस डायस ह्या आनी हेर जायत्या जतयाजत्रस्तानां ी
आपल्या जतयात्राचे र्ेंकड्याांनी प्रयोग के ले. चडकरून वसाशक दोन जतयात्र मायचेर हाडपी हे जतयाजत्रस्त,
मेजक्याच काळाांत, काांय जतयात्राांचो ‘सेंच्यरत ी’ प्रयोग करूांक यर्स्वी थारल्यात.
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समाजीक जतयात्र, धमीक जतयात्र, राजकी जतयात्र, कतटतांबीक जतयात्र , हयजक्तजचत्रणात्मक जतयात्र,
बालजतयात्र अर्े जतयात्राचे वेगवेगळे प्रकार आसात. गोंय सटत के उपराांत कोंकणींत जकतलेर्चे राजकी जतयात्र
आयले. पतत शगत जे काळार जतयात्राक ‘सन्सरर्ीप’ लागताली. गोंयाक सटत का मेजळल्ल्यान ‘सन्सरर्ीप’ ना जाली.
जतयाजत्रस्ताांक मेकळे पणान उलोवक
ां (freedom of speech) सांद मेळ्ळीं. हे सांदीचो फायदो घेवन ताांणी
आपल्या जतयात्रातां ल्यान सरकाराक वेळाकाळार जागयलें. मनोरांजन करप हो जतयात्राचो हेतू आसलो तरीय
समाजजागृताय करप होवयू ताचो आनीक एक हेत.ू जतयात्र समाज प्रबोधन करता. जतयात्र ही सादरीकरणाची
कला.
कोंकणी जतयात्र माचयेर पयली बायलमनीस कर्ी रे जजना फे नाांडीस जाल्यार दसत री बायलमनीस कर्ी
कामेलीन फे नाांडीस आयलीं. कामेलीन ही रे जीनाची भयण. ती दोगाांय ‘भाटकार’ ह्या जआ
त वां आगस्त तीन
फे नाांडीस हाांच्या जतयात्राांत माचयेर आयलीं. ‘भाटकार’ हो जतयात्र 22 नोहहेंबर 1904 ह्या जदसा पयलो मबांत य
माचयेर आयलो.
कोंकणी जतयात्र स्थापनेच्या सतरवातीच्या काळार जतयात्र माचयेर बायलाां भजत मका करताली. 1904 –
1934 ह्या तीन दर्काांत बायलाांनी कोंकणी जतयात्र मळार वावर के लो. पणू 1934 – 1952 ह्या काळाांत जतयात्र
माचयेर बायलाांचो उणाव भासलो. जतयात्राचो दजो देंजवल्ल्या कारणान बायलाां जतयात्र माचयेर येवपाची उणीं
जालीं. 1952 वसाश मीस मोहना हाांणी कोंकणी जतयात्र माचयेर प्रवेर् के लो आनी बायलाां कोंकणी जतयाजत्रस्ताांक
नवी वाट उक्ती के ली. जतचे फाटल्यान जायत्यो बायलो कोंकणी जतयात्र माचयेर आयल्यो. आनी आयज मेरेन
ती प्रथा चालू आसा. एका काळार बायलाच्ां यो भजत मका दादलेच करताले पणू आयज हें जचत्र बदल्लाां.
बायलाच्ां यो भजत मका बायलोच करतात. दादल्याच
ां ो भजत मका बायलानां ी करून जतयात्र माचयेर हाडल्यात.
बायलो फकत माचयेर भजत मका करून ओगी रावल्यो नात. मख
त ेल पणान गोंय सटत के उपरातां च्या काळार
ताणां ी जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. ह्या काळार ताणां ी पन्नार्ेक जतयात्र बरजयल्ले मेळटात. गोंय सटत के पयलीं
चडश्यो बायलो जतयात्र बरयनासल्यो. गोंय सटत के उपराांत हें जचत्र बदलनू बायलाांनीय जतयात्र बरोवक
ां सरत वात
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के ली. ताांणी नवो प्रवाह सरू
त के लो. ‘बायलाांनी जतयात्र बरोवक
ां ांू च नात’ हो जो समज आजर्ल्लो तो जकतलो
फट आसा हें हाांगा जसद् जाता.
कोंकणी जतयात्र बायलाां बरोवप्याां मदीं र्रोन माझारे लो, जवल्मा पार्ेको, फे ल्सी ररबेलो, आतां ोनेत
मेंडीस, ऑफे जलया कािाल, जसजसलीया मार्ादो, सक
त ोरीन जफजादो, बटी फन्स, जफलोमेना िाज, र्ाजलनी
म्हादोळकार , डायना फे नाशडीस, जक्रस्टीना वाज, फातीमा जडसोजा, कामीन वाज, मगां ला नाडकणी, जेनी दे
जमशनी, कोंसेसावां , कॉमेडीयन जवत ाना, हाच
ां ो आसपाव जाता. बायलानां ी बरजयल्ल्या जतयात्राच्या माथाळ्यातां चू
बायलमनर्ेचो उल्लेख के ल्लो पळोवक
ां मेळटा. बायल जतयात्रस्तानां ी समाजीक, कतटतांबीक, राजकी , धमीक
आनी बालजतयात्र बरयल्यात. पणू ताच
ां े चडर्े जतयात्र घराब्या भोंवतणींच भोंवतात. ज्या ज्या बायलानां ी
कोंकणी जतयात्र बरयल्यात ताांच्या घरचो कोण तरी दादलो जतयात्राकडेन सांबांदीत आजर्ल्लो. हेवयू सोदाांतल्यान
थावें जाता.
र्रोन माझारे लो हाणीं सगळ्याांत चड 11 जतयात्र बरयल्याांत. ताांणी समाजीक आनी कतटतांबीक जतयात्रा
भायर राजकी आनी धमीक एकचाराचेर जतयात्र बरयल्याांत. ताांचो ‘इल्लीर्ी चक
ू ’ हो जतयात्र पोजलयो
जागृतायेचेर आदारीत आजर्ल्लो आनी गोंय सरकारच्या आदारान ताचे प्रयोग गोंयाांतल्या प्रत्येक तालक्त याांत
जाल्ले.
‘आताां बोरें जचांतात’ हो फकत बायल कलाकारानींच माचयेर हाजडल्लो कोंकणींतलो पयलो जतयात्र.
सांजहता आनी सादरीकरणाच्या सगळ्या आांगाांनी बायलानीच हो जतयात्र माचयेर हाजडल्लो. हो जतयात्र एके
बायलेन बरोवन, तो जदग्दर्ीत करून ताततांू भजत मकाय बायलाांनीच करून, कातां ाराांय बायलाांनीच गावन,
जतयात्राचें सगां ीत बायलानां ीच वाजोवन, जतयात्राचें सादरीकरण आनी माची माडां ावळ परत ाय बायलानां ीच करून
बायलाांनीच सादर के ल्लो जतयात्र. जवल्मा पार्ेको हाांणी बरजयल्लो हो जतयात्र 2013 वसाश माचयेर आयलो.
हाचे पयलीं बायलानां ीच भजत मका करून कातां ाराां गावनू माचयेर हाजडल्ले जतयात्र मेळटात पणू कायां खेपे ताचे
बरोवपी दादले आजर्ल्ले तर काांय वेळा सांगीत वाजोवपी दादले आजर्ल्ले. ‘आताां बोरें जचांतात’ ह्या
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जतयात्राच्या रुपान जतयात्र माचयेर हो नवो प्रयोग बायलमनर्ेन के ल्लो. कोंकणी जतयात्र इजतहासाांतलो असो हो
पयलो प्रयोग.
कोंकणी जतयात्र मळार दादल्याांनी बायलाां परस चड जतयात्र बरयल्यात. चड भजत मका के ल्यात तरीय
काांय जतयात्राांनी बायलाांच्यो भजत मका दादल्याां परस प्रभावी थारल्यात.
जतयात्र माचयेर मळ
ू नावां सोडून दसत रें नावां घेवपाची प्रथा दादल्या भर्ेन बायलाां जतयाजत्रस्तानां ीय
आपणाजयल्ली पळोवक
ां मेळटा. बायल मनर्ानां ी बरजयल्ले भोव थोडे जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजवाडा
आयल्यात. एके बायलमनर्ेन बरजयल्ले जतयात्र, जफल्म जावन गेल्यात. बायल मनर्ाांनी कोंकणी जतयात्र
माचयेक भरीव योगदान जदलाां आसतनाय गोंय सरकाराचो पयलो राज्य परत स्कार एके बायल मनर्ेक फावो
जावक
ां समत ार 27 वसाश वाट पळोवची पडली. जतयात्राखातीर 2015 वसाश मेरेन फकतसातबायल जतयाजत्रस्ताांक
गोंय राज्य परत स्कार फावो जालो. काांय बायल मनर्ाांनी दादल्या मनर्ाांच्या साांगातान जतयात्र माचयेर हाडल्यात.
बाब जपटर – ऑफे जलया, अनील – ओल्गा, एल्वीस – कामीन, जपटर – रोर्न ह्या आनी हेर जतयाजत्रस्ताांचो
हाांगा उल्लेख करचो पडटा. बायलाांनी कोंकणी जतयात्र बरयल्यात. जदग्दर्ीत के ल्यात, जतयात्राांनी भजत मका
के ल्यात, काांताराां गायल्याांत आनी अर्े तरे न जतयात्र माचयेक योगदान जदलाां.
जतयात्र ही सांकल्पना अस्तांती देर्ाांतली जायत पूण कोंकणी जतयात्र ही सांकल्पना कोंकणी मनर्ाांनी
आनी गोंयकाराांनी जल्मा हाजडल्ली सांकल्पना. ही सांकल्पना भारतीय. कोंकणींतलो पयलो जतयात्र ‘इटाजलयन
भरत गो’ हो लक
त ाजीन ररबेरो हाांणी 17 एप्रील 1892 ह्या जदसा न्यू आल्फ्े ड जथयेटर, मबांत य माचयेर हाडलो. ह्या
पयल्या जतयात्राांत पाचां कलाकारानां ी भाग घेजतल्लो. हे पाच
ां यू जतयाजत्रस्त गोंयकार आजर्ल्ले. कोंकणी जतयात्र
हो गोंयकारानां ी जल्माक हाडलो.
कीड बॉक्सर हाचां ो ‘गोवा आमचो गावां !’ हो गोंय सटत के उपरातां गोंयाां माचयेर आजयल्लो पयलो
कोंकणी जतयात्र जाल्यार जे पी सोजालीन हाच
ां ो ‘देव बापाची धवू ’ हो गोंय सटत के उपरातां गोंया भायर माचयेर
आजयल्लो पयलो कोंकणी जतयात्र.
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‘डॉलोरोजा’ ह्या नेल्सन आफोंसो हाांच्या जतयात्राांत पयलेच पावट ‘भोंवती माची’ वापरली. 1971
वसाश माचयेर हाजडल्ल्या ह्या जतयात्राभायर ‘साांडलेलें थीक’ होवयू जतयात्र हे भोंवते माचयेर दाखयलो. ररचडश
रोजसश हाांच्या the sound of music हे सांगीत कायाशवळींतल्यान स्फूतश घेवन आल्फ्े ड रोज हाांणी 1962 वसाश
‘नॉन स्टोप र्ो’ माचयेर हाडलो तातांतू सहवीस (26) काांताराांचो आसपाव आजर्ल्लो. रुजाररओ रोड्रीगीस
हाणां ी 1974 वसाश नॉन स्टॉप ड्रामा माचयेर हाडलो. जिस परी लोनाश हाणां ी ह्या काळार समाजाक मनभल
त यणीं
कातां ाराां जदली. आयच्या काळाराय ताणां ी गाजयल्लीं ‘जपसो’,‘बेबदो’ ह्या सारकीं कातां ाराां लोकाच्ां या तोंडार
घोळटात.
गोंय सटत के उपरातां च्या काळार कोंकणी जतयात्रानां ी पतत शगत जे काळार जचड्डून उररल्ले समाजाचे उमाळे
हय़क्त जाल्ले जदश्टी पडटात. रॉबीन वाज हाांणी ‘आजेंत मोंतेर’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. ह्या जतयात्राांत
‘आजेंत मोंतेर’ ह्या पतत शगत जे सरकाराच्या गोंयकार अजधकाऱ्याचीं क्रूरपणाां दाखोवन समाज जागृताय के ली.
गोंयाांत 16 जानेवारी 1967 ह्या जदसा ‘ओजपजनयन पोल’ जालो. ह्या ओजपजनयन पोलाचेर आदारीत रॉबीन वाज
हाांणी ‘ओजपजनयन पोल’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. ओजपजनयन पोल ह्या जवर्याचेर जायत्या
काांतोररस्ताांनीय काांताराां गावन समाजजागृताय के ल्या. कामो रोड, पीटर बाबोज, माकशू स वाज, आनीसेत लोरे न्स
ह्या सारक्या काांतोररस्ताांनी ‘ओजपजनयन पोला’ सांबांदीत काांताराां रचनू गायल्याांत. ओजपजनयन पोलाांत
सजक्रयपणान कायश के ल्ले जक जसक्वेरा हाचेर माकशू स वाज हाणें काांतार रचनू गाजयल्लें. ते गायताले
“आमचें गोंयकारपोण काबार िावन वोचपाचें के न्ना
िॅक जसक्वेरान सांबाळूकं नासलें गोंय िाल्यार तेन्ना
पणू आतांची पोरिा ताचो उग ास कोरना
ताणें साबं ाळलेले म्हुणोन गोंये, आयि आमी खातावं काणणां आनी चन्ु नां”
गोंयच्या समाजाक कायद्ाची जाणजवकाय जदवपाचें कायश जतयाजत्रस्तानां ी जतयात्रातां ल्यान के ला. गोंय
सटत के उपरातां 1963 वसाश सरकारान मडांत कार कायदो के लो. हो कायदो लागू करचे पयलींच आलेर्ीन दे
काांदोळी हाांणी ‘आमच्या र्ेताची पावणी’ हो जतयात्र 1962 वसाश बरोवन माचयेर हाडून मडांत काराांक ताांच्या
अजधकाराांजवर्ीं जागयल्ले. जतयाजत्रस्ताांची जदश्टाहयाांत्मक नदर हाांगा जदश्टी पडटा.
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गोंय सटत के उपराांत ‘जहप्पी’ भोंवडेकार गोंयाांत येताले. ताांचेर आदारीत नेल्सन आफोंसो हाणें ‘आल्मर्
दत औत्रत मदांत ’ांत हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडून समाजजागृताय के ली. जहप्पी सांस्कृ तायेचो गोंयच्या समाजाचेर
कसो पररणाम जावां येता ताचेजवर्ीं ह्या जतयात्रान जागृताय के ल्ली.
गोंय सटत के उपराांतच्या काळार चडर्े जतयात्र कतटतांबीक, समाजीक स्वरुपाचे आसताले. काांय धमीक
जतयात्रयू ह्या काळार माचयेर आयले आनी गाजले. जे पी सोजालीन हाांणी ह्या काळार देखजदणे धमीक जतयात्र
बरोवन माचयेर हाडले. गोंय सटत के उपरातां च्या काळार (1961 - 1974) भाटकार - मडांत कार सबां दां , सोरो, दोत,
जाती ह्या सारक्या जवर्ययाचां ेर आदारीत गोंयचे प्रस्न हाताळपी जतयात्र माचयेर आयले.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार राजभास चळवळ जाली. ह्या काळार राजभास चळवळ हो
जवर्य घेवन जायते जतयात्र माचयेर आयले. फा. फ्े डी जे दा कोश्ता हाणां ी ‘ऊठ गोंयकारा’ हो जतयात्र बरोवन
माचयेर हाडलो आनी गोंयच्या समाजाक राजभास चळवळीजवर्ीं जागयलो. ह्या काळार ड्रग्स, समाजीक
एकचार, भाटकार – मडांत कार सांबांद, दोत, धांदे वेवसाय, डायवोसश, गोंयची अजस्मताय ह्या आनी हेर समाजीक
जवर्यासांबांदीत जतयात्र माचयेर आयले. एम बॉयर हाांचो ‘एकूच रोस्तो’, तोमाजीन कादोज हाांचो ‘आमी सोगळे
एक’ हे आनी हेर जतयात्र समाजाक एकचाराजवर्ीं जागोवन गेले. गोंयाक त्या काळार सतावपी घांवत ळी
वखदाांच्या प्रस्नाचेर आदारीत रे मी कतलासो हाांणी ‘आताांचो तेंप’, एम बॉयर हाांणी ‘जचांतनाां जालीं सोंपणाां’
तर्ेंच फा. फ्े डी हाांणी ‘खाता जपता देव जदता’, हे आनी हेर जतयात्र माचयेर हाडले. 1979 वसाश गोंयाांत जवद्ाथी
चळवळ जाली. ह्याच जवर्याांचेर आदारीत ‘घोर दख्त खी गाांव सख
त ी’ हो जतयात्र एम बॉयर हाणां ी बरोवन माचयेर
हाडलो. ‘डायवोसश’ हो जतयात्र माचयेर आयलो त्या काळार हो जवर्य गोंयच्या समाजाक मातसो वेगळोच
आजर्ल्लो. आररजस्तदीस डायस हाांणी ह्या जवर्ययाचेर ‘डायवोसश’ हो जतयात्र माचयेर हाडलो. ताचे र्बां र
प्रयोग करून पयलो र्ेंकडो मारपी जतयात्र म्हण इजतहासाांत नावां दवरलें. एम बॉयर हाांणी ‘मोग’, ‘काजार’,
‘डायवोसश’ हो जतयात्र ह्याच काळार 1984 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो आनी ‘डायवोसश’ सबां दां ीत जनजागृताय
के ली.
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1981 वसश हें अपांगळ
त ाांक भेटजयल्लें वसश म्हण सरकारान जाहीर के लें. ह्या जवर्याचेर आदारीत ‘उतराां
आनी करण्यो’ हो जतयात्र तोमाजीन कादोज हाणें बरोवन माचयेर हाडलो. 1991 वसश हे पोजलयो जागृतायेक
भेटजयल्लें वसश. त्या वसाश र्रोन माझारे लो हाणें ‘इल्लीर्ी चक
ू ’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. सरकारी
पाांवड्यार समाज जागृतायेचे जवर्य घेवन जतयाजत्रस्ताांनी जतयात्र बरयलें आनी समाजाक तर्ेंच सरकाराक
आपले योगदान जदलें.
समाजीक, कतटतांबीक, मानसर्ास्त्रीय जतयात्राभायर ह्या काळार राजकी जतयात्रयू माचयेर आयले.
‘काटां ेच काटां े’ हो तोमाजीन कादोज हाच
ां ो जतयात्र गोंय सटत के उपरातां च्या राजकी वातावरणाचो समाजाचेर
जाल्लो पररणाम सचत यता.
गोंय सटत के उपराांतच्या (1992 – 2015) आताच्या काळार जतयात्राांनी आधनत ीक जवर्य आयले.
‘सोरोगेट (Surrogated) आवय’ ह्या जवर्याचेर आदारीत जमनीन मारीयो आरावजो हाांणी ‘भाड्याचो कतसवो’
हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो. वेवसायीक माचयेर बन इवाांजल
े ीस्तो हाणें‘देवाक जाय जाल्यार’ हो जतयात्र
बरोवन हो जवर्य समाजामेरेन पावयलो.
गोंय सटत के पयली गोंयकार मबांत य, कराची, आजफ्का, पतत शगत ाल ह्या आनी हेर सतवाताांनी स्थायीक
जाले. गोंय सटत के उपराांत आखाती आनी हेर देर्ानां ी वचपाक लागले. हालींच्या काळार जकतलेर्चे गोंयकार
आपलें नागरीकत्व सोडून लांडन, अमेरीका, कनडा सारक्या देर्ाांनी वचनू स्थायीक जावपाक लागल्यात.
गोयच्या समाजाक सतावपी ह्या स्थलाांतरणाच्या जवर्याचेर आदारीत जतयात्र ह्या काळार माचयेर आयले.
आग्नेल (बोरी) हाचां ो ‘पोलतोडचो सायब’, तोमाजीन कादोज हाच
ां ो ‘जववा लडां न’, रोजफन्स हाच
ां े ‘चोलया
लडां न’, ‘गोंयकारा’, ‘गोंयकारा – तांू रागार जाय नाका’, जप्रन्स जेकब हाच
ां ो ‘जायात जागे’, ‘के न्ना उट्टोलो’ ह्या
सारके जकतलेर्चे जतयात्र ह्या ज्वलतां प्रस्नाचेर समाजाक जागोवन गेले.
‘एड्स’ ह्या दयत ेंसाचेर आल्फी दे जदवार हाणां ी ‘परत ो आमी त्रास काडल्यात ते’ आनी आग्नेल (बोरी)
हाांणी ‘आसरो जाय’ हे जतयात्र बरोवन माचयेरहाडले. कतटतांबीक, धमीक ह्या जवर्याकडेनच मयाशदीत उरनासतना
समाजाांतल्या वेगवेगळ्या प्रस्नाांक जतयात्रान वाचा फोडली. राजकी जतयात्र माचयेर आयले.
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कोंकणी नाट्य मळार इजतहासीक जतयात्र माचयेर आयल्यात. मसत ोलीनी जमनेझीस हाांचे ‘मातीर दे
कांत कोळी’ आनी ‘गोंयच्या पाद्रींचे बांड’ हे जतयात्र ताची गवाय जावन आसा. गोंय सटत के उपराांत आजयल्लो
ओजपजनयन पोल हो रॉबीन वाज हाांचो जतयात्र ताची देख जावन आसा.
गोंय सटत के सांबांदीत जतयात्रू सादर जाल्यात. ‘रावजी राणो’, ‘मातीर दे कांत कोळी’ आनी ‘गोंयच्या पाद्रींचे
बडां ’ अर्े तीन इजतहासीक जतयात्र मसत ोलीनी जमनेझीस हाणें बरयले.
जसग्मडां फ्ॉयड हाांच्या मानसर्ास्त्राचो आदार घेवन Oedipus Complex ह्या जसद्ातां ाचेर आदारीत
‘पावल म्हजें चक
त लें’ हो जतयात्र अड. मायक मेहता हाांणी 1980 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. ह्या जतयात्रातां
घोव आपले बायलेक फावो तो मोग जदवचे बदला आवय भोंवतणीं कसो घस्त पनू उरता तें दाखयलाां.
तोमाजीन कादोज हाणें ‘नोवी जदर्ा’ हो जतयात्र 2012 वसाश बरोवन माचयेर हाडलो. हो जतयात्र भारत
सरकारच्या Right to Recall आनी Right to Reject ह्या नागररकाांच्या अजधकाराांचेर आटापनू आसा.
गोंय सटत के उपराांतच्या सरत वातीच्या काळार सादरीकरणाचे नदरे न प्रेम कतमार आनी जे पी सोजालीन
हाांणी म्हत्वाचो वावर के लो. माांडावळ आनी जतयात्र सादरीकरणा बाबतींत त्या काळार ह्या दोगाांयचे जतयात्र
बरे आसताले. प्रेम कतमार हाणां ी पयलेच पावट ‘आगां वोण’ ह्या जतयात्राांत मगांत सू आनी सोरोप ह्या जजहया
मोनजातींक माचयेर हाडलीं. ताणें ‘जक नायफ माची’, ‘भोंवती माची’, ‘हाल्फ स्लायडर माची’, ‘हाल्फ
ररवॉल्वींग माची’ अर्ा वेगवेगळ्या प्रकाराांच्या माचयाांचो उपेग करून जतयात्र सादर के लो. ‘रीण’ हो जतयात्र
सायड र्ो नासतना दाखयलो. गोंय सटत के उपराांत कोंकणी माचयेर वेगवेगळ्या जतयाजत्रस्ताांनी वेगवेगळे प्रयोग
के ले. ह्या काळारमाटवाांतलो जतयात्र हॉलाांनी पावलो. पेरोमेक्स जदहयाच्या उजवाडाांत चादर लावन माटवाांनी
सादर जावपी जतयात्र ल्हव – ल्हव बदलत गेले पड्डे आयले. वीज आयली. आधनत ीक तत्रां ज्ञानाचो उपेग
जतयात्रानां ी जावक
ां लागलो. जफल्मी रुपान जतयात्राच्या कथानकाचे कायां भाग दाखोवन ज्यो रोज हाणें ‘एकूच
रोगोत’ हो जतयात्र माचयेर हाडलो. जप्रन्स जेकब हाणेंय असो प्रयोग के ला.
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सादरीकरणाचे नदरे न ह्या काळार नवे प्रयोग जाले. जप्रन्स जेकब हाणें जतयात्राांत जादू करून दाखयलो.
‘आयडेंजटकल कॉमेडी’ हो प्रकार जतयात्राांत हाडलो. मारीयो जमनेझीस हाणें ‘जरपल ररवॉल्वींग’ माचयेचो उपेग
करून जतयात्र सादर के लो.
‘सही रे सही’ ह्या नाटकाचें रुपातां र करून जप्रन्स जेकब हाांणी ‘रुपणें’ हो जतयात्र बरोवन माचयेर हाडलो.
ह्या जतयात्रातां जप्रन्स जेकब हाणां ी चार भजत मका के ल्ल्यो. जतयात्राचें नाटकातां रुपातां र करून तें माचयेर सादर
करपाचो प्रवाह रे जी फे नाांडीस आनी जप्रन्स जेकब हाच्ां या जतयात्राबाबतींत जाला. रे जी फे नाांडीस हाच
ां ो ‘कफ्य’शू
हो जतयात्र ‘चद्रां ामावळी’ ह्या नावां ान रुपातां रींत नाटक जावन माचयेर आयला. जप्रन्स जेकब हाच
ां ो ‘जायात जागे’
हो जतयात्र ‘आओ जाओ गोंय तम्त हारा’ ह्या नाटका रुपान माचयेर आयला. ‘आओ जाओ गोंय तम्त हारा’ ह्या
नाटकाक राज्य पाांवड्यावयले नाट्य सतीत पयलें इनाम फावो जाला. एक जतयाजत्रस्त नाटक बरोवक
ां समथश
आसा हेंच ही घडणक
ू जसद् करता.
जतयात्र आनी नाटक हाांचे ‘फ्यतजन’ करून नहया प्रकारचे जतयात्र माचयेर हाडपाचो एक यत्न जाल्लो.
‘र्णै गोंयबाब’ हो जतयात्र सेराफीन कोत आनी अनील कतमार हाांणी र्णै गोंयबाब हाांच्या जजजवताचेर आदारून
माचयेर हाजडल्लो. तातांतू काांताराांचो आसपाव आजर्ल्लो.
जतयात्राांनी नवे प्रवाह आयल्यात. जतयात्राांच्या माथाळ्याांनी कसल्याय एका अक्षराक म्हत्व जदवन
जतयात्र माचयेर हाडपाची प्रथा पळोवक
त जावपी 25 जतयात्र
ां मेळटा. जप्रन्स जेकब हाणें ‘P’ ह्या अक्षरान सरू
माचयेर हाडले. सजर जडमेलो हाांणी ‘K’ ह्या अक्षरान सरू
त जावपी 13 जतयात्र बरोवन माचयेर हाडले. जॉन
जडजसल्वा हाणें एकाच प्रकारचीं दोन अक्षराां (Alphabet) माथाळ्यातां घालनू जतयात्र बरयले आनी माचयेर
हाडले.
‘ररबेरो अाँड जडक्रूज ऑपेरा कांपनी’ जतयात्रा सबां दां ीत वावरत पी पयली सस्ां था. गोंय सटत के उपरातां
वेगवेगळ्या सस्ां थानां ी जतयात्राचे जडणघडणेंत योगदान जदला.ां कला अकादमी, गोवा कोंकणी अकादेमी आनी
जतयात्र अकादमी ह्या तीन सरकारी पाांवड्यावयल्या सांस्थाांनी जतयात्राचे उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान जदलाां.
कला अकादमीन जतयात्र सतश घडोवन हाडून, गोवा कोंकणी अकादेमीन जतयात्र महोत्सव घडोवन हाडून तर्ेच
388

जतयात्राांचीं पस्त तकाां छापनू आनी जतयात्र अकादमीन भरत ग्याांचे जतयात्र महोत्सव आनी पोप्यल
त र जतयात्र महोत्सव
घडोवन हाडून जतयात्रा सांबांदीत म्हत्वाचो वावर के ला.
गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार 1974 वसाश कला अकादमी जतयात्र सतश सरू
त जाली. हे सतीक
लागनू ‘सतीतां लो जतयात्र’ हो प्रकार सरू
त जालो हाांचे पयलीं वेवसायीक जतयात्र आनी गाांवजगरो वा हौर्ी जतयात्र
अर्े दोनचू प्रकार आजर्ल्ले. हे सतीतां ल्या जतयात्रान गावां जगऱ्या जतयात्राक राज्य पावां ड्यार एक माची उक्ती
करून जदली. जाल्यार दसत रे वटेन वेवसायीक जतयात्राक दजो सधत ारपाक आहहान जदलें. ‘सतीतां लो जतयात्र’ हो
गावां जगरो जतयात्र आनी वेवसायीक जतयात्र हाच
ू ’ कसो वावरत लो.
ां े सबां दां जोडपी ‘पल
कला अकादमी सतीक लागनू जतयात्राचो दजो खऱ्या अथाशन वाडलो. हे सतीक लागनू जायत्यो बऱ्यो
गजाली जावपाक लागल्यो, वेवस्थीत बरजयल्ल्यो सांजहता तयार जावपाक लागल्यो. अणकारीत
नाट्यसांजहतेपरस स्वता बरजयल्ल्यो सांजहता जल्मा येवपाक लागल्यो. जतयाजत्रस्ताांक जतयात्राच्या कायशर्ाळाांवरवीं
मागशदर्शन मेळपाक लागलें. जतयात्राच्यो जायत्यो सांस्था जल्माक आयल्यो. लोकाांक जाय ते जदवचें परस,
आपणाक जकतें जाय तें जदवक
ां जतयाजत्रस्त फतडें सरले. जतयात्राच्या सादरीकरणाांत बदल जावक
ां लागले.
जतयात्राचें सांगीत सरू
त करपाक वा पड्डो वयर सकयल करूांक जपल्लक
ू वाजोवन जर्टकायताले. ही पद्दत जतयात्र
सतीचे पयले सतीसावन बांद करून ताचे बदला वीज वापरपाची पद्दत सरू
त जाली. फावो जततलो उजवाड आनी
सांगीत हाांचो मेळ सादोवन हे सतीतां ‘फ्लर् बक’ पद्दतीन जतयात्र सादर जावक
ां लागले. माची माांडावळी बाबतींत
बदल जदसपाक लागले. देखाहयाच्या र्ेवटाक पात्राांची माांडणी खार्ेले ररतीन जावपाक लागली. जतयात्राांतल्यो
कायां घडणक
त ो प्रभावी करूांक ‘र्डो प्ले’ ची जनमशणी जाली, जतयात्र प्रभावी करूांक ररकोडेड पाश्वशसगां ीत येवपाक
लागले. फकत पड्ड्यार परत ाय जतयात्र दाखोवपाचो यत्न जालो. जतयात्र माचयेर आनी माचयेफाटल्यान जक्रस्ताांव
कलाकाराभां ायर हेर धमाांतले जायते कलाकार हहडा प्रमाणातां जतयात्र मळार हाडपाचें म्हत्वाचें काम कला
अकादमी सतीन के लें. जहदां ,ू जक्रस्तावां आनी मसत लमान समाजातां ल्या कलाकाराक
ां जतयात्र माचयेर हाडूांक कला
अकादमी खबू प्रमाणाांत यर्स्वी थारल्या. ह्या सतीक लागनू जायते जतयाजत्रस्त जल्मा आयले. हे सतीतल्यान
स्फूतश घेवन जायते जतयात्र कलाकार कोंकणी वेवसायीक जतयात्र माचयेर पावले.
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कला अकादमी जतयात्र सतीक लागनू जवर्याचे नदरे न आनी सादरीकरणाचे नदरे न जतयात्राचो दजो
वाडपाक मदत जाली. पयशटन, समाजीक एकचार, धांदे – वेवसाय, गोंयची अजस्मताय ह्या आनी हेर जवर्याांचेर
आदारीत जतयात्र गोंय सटत के उपराांतच्या मदल्या काळार हे सतीतां सादर जाले.
गोंय सटत के उपराांत जतयात्राची राखण करूांक जतयात्र अकादेमी ऑफ गोवा ही सरकारी सांस्था स्थापन
जाली. हे सस्ां थे वरवीं जतयाजत्रस्ताक
ां आनी जतयात्रासबां दां ीत सांस्थाक
ां प्रजतजनजधत्व मेळ्ळें . जतयात्र आनी कातां ार
सतीचे आयोजन जावपाक लागलें. वेवसायीक जतयाजत्रस्त पोपल
त र जतयात्र सतीतां वाांटो घेवक
ां लागले.
‘बालजतयात्र’ सतश सरू
त जाली. हे सतीक लागनू भरत गे कलाकार जल्मा येवक
ां लागले. जतयात्र आनी
जतयात्रासबां दां ीत पस्त तकाां छापनू येवपाक लागलीं. जतयाजत्रस्ताच
ां ो ‘Life Time Achievement Award’जदवन
भोवमान जावपाक लागलो. कोंकणी सांजगताखातीर परत स्कार सरू
त जाले.
कोंकणी जतयाजत्रस्त जफल्माांनी पावल्यात. ताांणी जफल्मा काांडल्याांत. तातांतू भजत मका के ल्यात. कोंकणी
जतयाजत्रस्त प्रेमकतमार, मीस मोहना, र्ाजलनी म्हादोळकार , सधत ाबाला ह्या आनी हेराांनी जहदां ी जफल्माांनी भजत मका
करून, तो अणभव कोंकणी जतयात्र मळार वापरलो आनी कोंकणी जतयात्राचो दजो वाडोवपाचो प्रयत्न के लो.
प्रेमकतमार हाांणी जफल्मी अणभवाच्या नेटार वेगवेगळे प्रवाह जतयात्र माचयेर हाडले.एका जतयात्राचेर आदारून
बरजयल्ल्या‘बोगलाांट’ ह्या कोंकणी जफल्माक आल्फ्े ड रोज हाांणी सांगीत जदलाां. एका कोंकणी जफल्माक सांगीत
जदवपी आल्फ्े ड रोज हे पयले जतयाजत्रस्त.
सटत के उपराांत हजाराांनी जतयात्र माचयेर आयले. दर वसाश जतयात्राचे र्ेंकड्याांनी प्रयोग जातात. तरीय
गोंय सटत के उपरातां च्या काळार भोव थोडे जतयात्र पस्त तक रुपान छापनू उजवाडा आयल्यात. गोंय सटत के
उपरातां च्या सरत वातीच्या आनी मदल्या काळापरस आताांच्या काळार चड जतयात्र छापनू उजवाडा आयल्यात.
जतयात्र अकादमी ऑफ गोवा, गोवा कोंकणी अकादमी आनी दाल्गाद कोंकणी अकादमी ह्या सस्ां थानां ी ह्या
काळार चडर्े जतयात्र छापनू उजवाडायल्यात. जतयात्राचेर सोद वावर करतल्याक
ां हो एक म्हत्वाचो आदार.
जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांणी जतयात्राचें पस्त तक 1909 वसाश छापनू उजवाडायलें. ताची जकांमत
स आणे आजर्ल्ली. कोंकणी जतयात्राचे हें पयलें छाजपल्लें पस्त तक. त्या भायर ताांणी‘भाटकारा’, ‘भाटकारा390

II’,‘पाद्री जझत े वाज’‘कतणबी जाकी’, ‘दोतींचे के स्ताांव’ अर्ीं सगळी मेळून पाांच जतयात्राचीं पस्त तकाां छापनू
उजवाडायल्ली. सरत वातीच्या काळार जतयात्राचीं पस्त तकाां छापनू उजवाडावपाची प्रथा आजर्ल्ली. काांताराांची
पस्त तकाांय छापनू उजावाडा येताली. ‘आल्बम कॉमीक काांताराचो’ हे जआ
त वां आगस्त तीन फे नाांडीस हाांचे पस्त तक
ताांणी छापनू उजवाडायलें. ताचे मोल आठ आणें आजर्ल्लें. जतयात्राचीं वा काांताराची पस्त तका छापनू
उजावाडावपाची प्रथा उपरातां च्या काळार फावो ते गतीन फतडें गेली ना. गोंय सटत के उपारातां यू फावो ती गती
ताणे घेतली ना. पणू गोंय सटत के उपरातां च्या आतां ाच्या काळार जतयजत्रस्त पस्त तकाां छापनू उजवाडायतना जदश्टी
पडटात. गोंय सटत के उपरातां आल्फ्े ड रोज हाणें ‘कातां ाराच
ां े झेले’ ह्या नावां ाखाला कातां ाराच
ां ीं पस्त तकाां छापनू
उजवाजडायल्यातां जाल्यार तोमाजीन कादोज हाणें ‘थेंबे’ ह्या नावां ान कातां ाराच
ां े पस्त तक उजवाडायला.ां गोंय
सटत के उपराांतच्या आताच्या काळार हेर काळापरस चड जतयात्र छापनू उजवाडा आयल्यात. जतयात्र छापनू
उजवाडा हाडपाची प्रथा जी मरत गेल्ली ती परतनू जजवी जाल्या. जतयात्राच्या फतडाराचे नदरे न ही एक बरी
गजाल.
‘आल्बम, कॉमीक काांताराांचो’ ह्या माथाळ्या खाला जआ
त ांव आगस्त तीन फे नाांडीस हाणें कोंकणींतले
पयलें कोंकणी काांताराांचे पस्त तक छापनू उजवाडायलें. ह्या आल्बमाांत सोळा काांताराांचो आसपाव आजर्ल्लो
आनी त्या काांताराांची ‘सोल्फाां’ तातांतू आजर्ल्ली. अर्ें तरे चें हें पयलेंच पस्त तक. ह्या पस्त तकाांतली 16 काांताराां
अर्ीं. 1)‘हाांसो, हा! हा! हा’, 2)‘भाटकार’, 3)‘म्हातारो राांडगो’, 4)‘सोनार र्ेटी’, 5)‘गोंयच्या जाती’,
6)‘म्हुजें एस्तेर’, 7)‘कतणबी आमी गोंयचे’, 8)‘मोग जमरजमऱ्याांचो’, 9)‘गपत ीत मोग’, 10)‘भजावाला’,
11)‘ओ! हा! हा! हा!’, 12)‘फोंसेका पजत ाडकार’, 13)‘बामोण-चाड्डो-सदत ीर-कतणबी’, 14)‘भोट’,
15)‘दोती’, 16)‘जल
त मू भाटकाराचां ो’. ह्या आल्बमाचे मोल आठ आणे आजर्ल्लें.
सरत वातीक पाद्री जतयात्राांनी भाग घेनाजर्ल्ले, पणू उपरातां ताणां ी जतयात्र बरोवन आनी ताततांू वावर
करून समाज जागृताय के ली. फा. प्लातां ोन फारीया, फा. फ्डी दे कोश्ता, फा. नेवील ग्रासीयस फा. पीटर
कादोज, फा. डॉमनीक आल्वारीस, फा. जलनत दे सा, फा. ल्यक
त ास ह्या आनी हेर पाद्रीनी जतयात्र सांबांदीत वावर
करून जतयात्र माची सोबयल्या.
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‘प्रॉम्टर’ हो जतयात्राचो एक घटक. गोंय सटत के उपराांत पासनू प्रॉम्टींगाचेर आदारून जतयात्र जाताले.
प्रॉम्टराचें नाांव हण्डजबलाांत छापनू येतालें. सतीतां ल्या आनी वेवसायीक जतयात्राांक लागनू प्रॉम्टराांचे म्हत्व देंवत
गेले. प्रॉम्टींग कररनासतना माचयेर जतयात्र जावपाक लागले.
गोंय सटत के पयलीं जतयात्राचीं ‘हण्डजबलाां’ एके वटेन कोंकणींत आनी दसत रे वटेन पतत शगत जे ींत छापताले.
गोंय सटत के उपरातां यू ही प्रथा चालू आजर्ल्ली. ल्हव ल्हव ही ‘हण्डजबलाां’ कोंकणीनचू छापपाक लागले.
‘कातां ार’ हो जतयात्राचो आत्मो. कातां ारानां ी समाजजजणेच्या वेगवेगळ्या आगां ाचें दर्शन घडटा.
वेगवेगळ्या काळावयल्या घडणक
त ाचां े जचत्रण ताततांू पळोवक
ां मेळटा.सोलो (क्लावन) दयत ेट, दवत ो, जत्रवो चवको
हे काांताराांचे मख
े प्रकार. त्या भायर पाांचको, सको ह्या सारके प्रकार मेळटात.
त ल
कोंकणी काांताराांनी समाजाांतले वेगवेगळे जवर्य आयल्यात. गोंय, कोंकणी, जाती, वेवसाय, धांद,े
राजनीती, मनीस, मोनजाती, मोग, फे स्ताां, परबो, जात्रा ह्या आनी हेर जायते जवर्याांचेर काांताराां आयल्यात.
कोणेय हयक्तीचेरूय काांतारा गायल्यात. ओजपजनयन पोल, राजभास चळवळ, मेटा स्रीप्स, कोंकण रे ल्वे,
‘ररजनल प्लन’, घटक राज्य, सांजवधानाचे आठवे वळे रेंत कोंकणीचो आसपाव ह्या सारक्या गोंय सटत के
उपराांतच्या गोंयच्या समाजा सांबांदीत जवर्याांचेर काांताराां आयल्यात.
कोंकणी काांताराां चडकरून तीन वेसश आनी तीन कोरस अर्ा स्वरुपाांत गायतात. आल्फ्े ड रोज हाणें
कोंकणी काांताराांची माांडावळ वेगळे तरे न करून इग्ां लीर् आनी कोंकणी अर्ी जमश्र काांताराांय रचनू गायलीं. ह्या
जमश्र काांताराांनी, एक वेसश आनी कोरस चड करून इग्ां लीर्ींत आसतालो जाल्यार ताचो अणकार फतडल्या वेसश
आनी कोरसाांत के ल्लो आसतालो. कोंकणी आनी इग्ां लीर् जमश्र काांताराां आल्फ्े ड रोज, एम बॉयर ह्या सारक्याांनी
गायल्यातां .
कोंकणी भार्ेच्या वेगवेगळ्या मोडींनी कोंकणी काांताराां आयल्यातां . बारदेर्ी अत्रां जू ी, साश्टी, मगां ळूरी
मोडींचो आसपाव कातां ाराांनी करून कोकणी कातां ार हे वेगवे ेगळ्या समाजाचें रूप म्हण सचत यलाां. गोंय सटत के
उपराांत जतयात्राांनी राजकी काांताराां आयल्याांत. ‘जत्रवो’ हे चडकरून राजकी जचत्रण करपी आसाताले.‘जडसेंट’
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काांताराां हीं चडकरून सरळपणान सांदर्
े जदतात जाल्यार कॉमडी काांतारा मामीकतायेन सांदर्
े जदतात.
काांताराांच्यो सी डी, वी सी डी काडून मनोरांजना वाांगडा समाज जागृताय करपाचें काम काांताराांनी के लाां.
कोंकणी जतयात्राांनी काांताराां भायर गोंयचे आनी गोंया भायले नाचयू जदश्टी पडटाले. लोकजगताां तर्ेंच
लोकनाच जतयात्राांनी मेळटाले. सायड र्ोचो एक भाग कसो ताांचो आसपाव जातालो.
प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी गोंयच्या समाजाच्यो समाजीक, कतटतांबीक, राजकी समस्या जदश्टी पडटात.
गोंयच्या समाजाचें भार्ीक खार्ेलपण नदरें त थरता. उतरावळ, वाक्य बादां ावळ ,ओपां ारी, म्हणी, वाक्प्रचार
हाच्ां या आदारान गोंयची समाजीण प्रभावीपणान माजां डल्ली पळोवक
ां मेळटा.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्रातां भाटकार-मडांत काराचो जवर्य हाताळटना लोकाक
ां जचतां पाक प्रवृत्त के लें.
समाजाक वेगळी नदर जदली. समजाांत क्राांती के ली. देर्ी-परदेर्ी सांस्कृ तायेचें दर्शन माचयेर घडयलें.
मामीकतायेन समजाांतली उणेपणाां माचयेर दाखोवन समाजाचें जचत्रण करपाचो यत्न ह्या जतयात्राांत के ल्लो
आसा.
प्रबोधन करप हो खयां च्याय साजहत्यप्रकाराचो हेतू आसता. गोंय सटत के उपराांतच्या प्राजतजनधीक
जतयात्राांनी प्रबोधनकारी जचत्रण जाल्लें जदश्टी पडटा.
जतयात्राचो सांवसार हो आदर्श सांवसार. जतयाजत्रस्त समाजाखातीर आनी भोव करून प्रेक्षकाांखातीर
जतयात्र बरोवन माचयेर हाडटा. समाजाांतल्या राजकी, कतटतांबीक, समाजीक प्रस्नाांक वाचा फोडून पयाशय
सचत ोवपाचें कायश जतयाजत्रस्त जतयात्रावरवीं करता. प्रेक्षकाांच्यो भावना मतींत दवरून ताका एक प्रकारची
खर्
त ालकाय जदवपाचें कायश करता. प्रेक्षकाच्ां या अस्वस्थ भावनाक
ां आनी ताच्ां या प्रस्नाक
ां पयस करपाक वा नवो
मागश सचत ोवपाक एक सख
त ात्मक अणभव जदवपाचो यत्न करता. देखनत चू समाजातां जें वास्तवतायेंत घडटा ताचें
जर्ाचें तर्ें जचत्रण जतयात्र माचयेर करप र्क्य ना. समाजाचें जचत्रण कल्पनार्क्तीच्या नेटार जतयात्र रुपान
माचयेर सादर करून समाज कसो जावक
त सू जतयाजत्रस्त जतयात्रातां ल्यान करून
ां जाय वा जावां येता हाची सल
जदता. प्रेक्षकाांचें मनोरांजन करीत समाजप्रबोधन करता. गरज थांय जर्टकायता.
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जतयात्र हो एक साजहत्यीक आनी कलात्मक आजवश्कार. जतयाजत्रस्त जतयात्र बरोवन अपेक्षीत आदर्श
जजवन जतयात्राांतल्यान माचयेर प्रस्ततू करता. जतयात्र कलाकाराांक कलेची गरज म्हणनू तर्ेंच कला
आजवश्काराची मागणी म्हणनू जतयात्र बरयतना ही तडजोड करचीच पडटा. हाका लागनू जतयात्रात दाखयल्लें
जजवीत हें मख
े पणान
त ेलपणान अपेक्षीत आदर्श काल्पनीक आसता. अर्ें आसलें तरीय जतयात्र हो मख
त ल
गोंयच्या समाजातां सादर जाता देखनू गोंयच्या समाजाचें वास्तव जजणेचो सदां भश येवप अपररहायश जाता.
मनोरांजनातां ल्यान समाज प्रबोधन करप हें खयां चेय कलेचे उजद्दर्ट आसता. जतयात्र ही एक कला
आजर्ल्ल्यान जतयाजत्रस्त हे कलेंतल्यान खर्
त ालकाय दीत समाजप्रबोधन करपाचें उजद्दश्ट साध्य करपाचो यत्न
करता. आदर्श जजवनाचो सदां ेर् जतयाजत्रस्त जतयात्राांतल्यान जदता.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्राांत एका गोंयकाराचें लग्न परदेर्ी चलयेकडेन जाल्लें पळोवक
ां मेळटा. ह्या
जतयात्रान आतां र धमीक लग्न जळ
त ून येता पणू वास्तवातां जचत्र वेगळेच जदश्टी पडटा. आयजयू भोव उण्याां
प्रमाणाांत आतां र-धमीक लग्नाां जातात. आयच्या काळार लेगीत लग्ना वेळार जातीचो प्रस्न उबे जाता. तरीय
आतां र जातीय लग्नाां काांय प्रमाणाांत जातात. ह्या जतयात्राांत आतां र धमीक, आतां र जातीय, आतां र देर्ीय लग्नाां
जळ
त ोवन बरोवप्यान जतयात्राचो र्ेवट सतखात्मक के ला. प्रेक्षकाांक खर्
त ालकायेन आनी सकारात्मक नदरे न
जतयात्र सोंपल्या उपराांत घरा धाडपाच्या हेतनू तें कायश के ल्लें जावां येत.
‘पावल म्हजें चक
त लें’ ह्या जतयात्राांतलो जवर्य ‘Oedipus Complex’ जततलो हाचेर आदारून
आसलो तरीय तो प्रभावी जावांक ना कारण हो जवर्य समाजाक नवो आजर्ल्लो. आयजयू ताची फावो जततली
वळख जावक
ां ना. जतयात्रातां ले कातां समाजीक, धमीक, अथीक, राजकी, देर्भक्ती, सस्ां कृ तीक ह्या सारक्या
जवर्याचां ेर आदारून आसात.
गोंय सटत के उपरातां च्या प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी समाजाक लागू जावपी जवर्य पळोवक
ां मेळटात.
‘एकूच रोस्तो’ ह्या जतयात्रातां समाजीक एकचार, ‘म्होंवाळ वीख' ह्या जतयात्रातां पयशटनाच
ां ेर पररणाम, ‘हें ओर्ेंच
चोलतोलें’ हातांतू राजकी पररणाम अर्े जायते जवर्य जतयात्राांनी माचयेर हाडल्यात. प्राजतजनधीक जतयात्राांनी
समकालीन जवर्य माांडल्यात हें स्पश्ट जालाां. वेळाकाळा प्रमाण स्फूतश घेवन जतयाजत्रस्ताांनीं नवे नवे जवर्य
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जतयात्राांनी माांडल्यात देखनत चू ‘सोरोगेट मदर’, राजकी अजधकार ह्या सारक्या जवर्याांचेर गोंय सटत के उपराांत
जतयात्र येवक
ां पावले.
गोंय सटत के उपराांत जतयात्राचें कथानक काळाप्रमाण बदलत गेलाां. आर्य-जवर्याचे नदरे न
सरत वातीच्या काळार जतयात्र मयाशदीत आसताले. ते ल्हव ल्हव बदलपाक लागल्यात. आयच्या काळार
जतयात्राच्या आर्य-जवर्याची र्ींम खबू च रुदावां ल्या. वेगवेगळीं कथानकाां आर्य गबीत रुपान माचयेर
पळोवक
ां मेळटात.
जतयात्र माचयेर कॉमेडीखातीर दादले बायलाच
ां ो भेस करतना पळोवक
ां मेळटा. र्ेक्सजपयर हाच्ां या
ड्रामाांनीं अर्े तरे चो भेस करपी पात्राां पळोवक
ां मेळटालीं. कोंकणीं जतयात्र माचयेरूय अर्े तरे च्या
पात्रजचत्रणाांतल्यान जतयाजत्रस्त ‘कॉमेडी’ प्रभावी करपाचो यत्न करता. बायलाांच्यो भजत मका दादल्याांनीं आनी
दादल्याांच्यो भजत मका बायलाांनीं जतयात्र माचयेर के ल्ल्यो पळोवक
ां मेळटा.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनीं सादर के ल्लीं पात्राां समाजाांत जदश्टी पडटात देखनत चू जतयात्राचो प्रेक्षक माचयेर
सादर जावपी पात्राांक एकाच वाांगडा प्रजतसाद जदता, ताळयो मारता, जर्ळोणीं घालता.
गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांतलीं भास पतत शगत ेज भार्ेंत प्रभावीत जाल्ली पळोवक
ां मेळटा. पतत शगत जे
भार्ेंत वाक्याांतलें जक्रयापद सहसा वाक्याचे मदीं घोळटा. पततशगत जे भार्ेचो कोंकणीं भार्ेचेर आनी भोव करून
जतयाजत्रस्ताांचेर तर्ेंच कोंकणींचेर प्रभाव आजर्ल्ल्यान तीच भार्ीक प्रजक्रया कोंकणीं जतयात्राांनी आपणावपाचें
काम जतयाजत्रस्ताांनीं के ल्लें देखनत चू जतयात्राांतल्या वाक्याांनीं जक्रयापद मदीं घोळटना पळोवक
ां मेळटात. हालींच्या
काळार हें प्रमाण बदलत चल्ला, भोव करून सतीच्या जतयात्राांनी हें प्रमाण उणें जालाां आनी आधनत ीक प्रमाण
कोंकणीचें रूप ताततांू पळोवक
ां मेळटा.
कोंकणी भार्ेचेर पतत शगत ेज भार्ेभायर जहदां ी, मराठी, इग्ां लीर्, कन्नड ह्याययू भासाच
ां ो प्रभाव जाल्लो
पळोवक
ू करपाक
ां मेळटा. कथानकाची माडां णी करतना आनी भोव करून कॉमेडी सादर करतना पात्राचां ी रचणक
वयर उल्लेखीत भार्ाांचो उपेग जाल्लो पळोवक
ां मेळटा.
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गोंय सटत के उपराांतचे कोंकणी जतयात्र रोमी जलपयेंत तर्ेंच देवनागरी जलपयेंत पळोवक
ां मेळटात. रोमी
जलपयेंत येवपी जतयात्राांचें प्रमाण खबू हहड आसा. हे जतयात्र सवशसाधारणपणान बारदेर्ी मोडींत बरयतात तरीय
तातांतू अत्रां जू ी, साश्टी, कारवारी ह्या आनी हेर मोडींचो आस्पाव पात्राांचे रचणक
ू े खातीर जाल्लो जदश्टी पडटा.
गोंय सटत के उपराांतच्या कोंकणी जतयात्राांनी देर्ी आनी परदेर्ी भार्ाांचे जचत्रण जदश्टी पडटा. गोंयाांतल्या
वेगवेगळ्या समाजाचे भार्ीक वेगळे पण जतयात्रानां ी माचयेर माजां डल्लें पळोवक
ां मेळटा. वाठाराप्रमाण,
जातीप्रमाण समाजाचें जचत्रण करपी भासर्ैलेचें दर्शन जतयात्रानां ी घडटा.
‘कातां ’ हो समाजाचे जचत्रण प्रभावीपणान माडां पी जतयात्राचो एक मख
त ेल घटक जावन आसा. कातां
घडटलो जाल्यार उतराांची गरज पडटा तर्ेंच ताका सांजगताचो साांगाांत जाय पडटा. सांजगताांतल्यान माांडटा तें
प्रेक्षकाां मेरेन प्रभावीपणान पावोवपाक मदत जाता देखनू काांत हो दोट्टया गणत ाांनी प्रेक्षकाांचेर प्रभाव घालता.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी गोंयचे अजस्मतायेजवर्ीं जवचार आयल्यात. गोंय आनी गोंयकारपण जागोवपी
घडणक
त ो आयल्यात. गोंयकार गोंयाभायर गेलो तरी ताणें आपली भास साांबाळची, जर्कपाखातीर भायर गेलो
तरी गोंयाां येवन वावर करचो, गोंयचे भयांत ेचो मान-सन्मान दवरचो असो सांदर्
े ह्या जतयात्राांनी जदल्लो आसा.
गोंयच्या समाजान वेसनाांक बळी पडचें न्हय, गोंयची सैमीक जगरे स्तकाय साांबाळची, समाजीक भलायकी
राखची, सांस्कृ तायेची राखण करची असो गोंयाां सांबांदीत खर सांदर्
े ह्या जतयात्राांनी जदला.
प्राजतजनधीक जतयात्राांनी बायल मनर्ेचीं वेगवेगळीं रुपाां दाखयल्याांत. एके बायलमनर्ेन घराबो घडूां
येता वा मोडूां येता हें वेगवेगळ्या बायल पात्राांच्या आदारान जतयात्राांनी जचत्रायलाां. ह्या जतयात्राांनी बायल मनर्ेचें
सख
ू -दख्त ख, हुस्के , आवां डे, जचतां नाां, जतचें बळ ह्या बायल जजणे सांबांदीत जवर्याांचें जचत्रण के लाां. सोंर्ीक बायल,
अत्याचारा आड झजत पी बायल, हहडपणान जजयेवपी बायल, खालजतकायेन जजयेवपी बायल, त्याग करपी
बायल, सवत ाथी बायल, दस्त वार्ी बायल अर्ीं बायलमनर्ेचीं वेगवेगळी रुपाां ह्या जतयात्रानां ी आसपावल्याांत.
समाजातां मल्त याां गरजेचीं. मल्त याां पाळपी समाज उदरगतीचे पाांवडे ताक
ां ता. समाजाचीं मल्त याां जतयात्रानां ी
माांडून समाज जागृताय करपाचें काम प्राजतजनधीक जतयात्राांनी के लाां. ह्या जतयात्राांनी जातीभेद, धमशभदे , प्राांतभेद
पयसावक
ां सचत ोवपी मल्त याां जदश्टी पडटात. मनर्ान मनीसपणान जगचें, बायलमनर्ेक मान-रे स्पेद जदवचो,
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गोंयचें गोंयकारपण साांबाळचें, आपल्या खार्ेल्या गणत ाांनी गोंयकाराांनी दसत ऱ्याांक देख जावचीं अर्ें सचत ोवपी
मल्त याां ह्या जतयात्राांनी जदश्टी पडटात. भरत ग्याांनी आपल्या आवय-बापायचें आयकतचें, आवय-बापयनयू भरत ग्याांक
वेळार मागशदर्शन करचें आनी समाजाचो अनथश टाळचो अर्ीं मल्त यात्मक जर्कवण ह्या जतयात्राांनी आयल्या.
गोंयचे धांद-े वेवसाय, सांस्कृ ताय साांबाळून समाजाांत जजयेवांक ह्या जतयात्राांतलीं मल्त याां जर्कवण जदतात.
प्राजतजनधीक जतयात्रानां ी गोंयच्या समाजातां ल्यो चालीररती जदश्टी पडटात. फतलाचें प्रतीक वापरून
वाजडल्ले चलयेक लग्नाची मागणी घालपाची चाल एका काळार गोंयातां आजर्ल्ली. त्या काळावयल्या
जतयात्रानां ी ती चाल जदश्टी पडटा. अर्े तरे च्यो गोंयच्या समाजाच्यो जायत्यो चालीररती ह्या जतयात्रानां ी पळोवक
ां
मेळटात. जक्रस्तावां समाजाांतल्यो खबत श्यो चालीररती ह्या जतयात्रानां ी प्रजतजबबां ीत जातात. तर्ेंच हेर समाजातां ल्यो
काांय चालीररती पळोवांक मेळटात. ह्यो चालीररती धमश, जात, अधां श्रद्ा, धांदो-वेवसाय, जेवण-खाण, सांस्कृ ताय
ह्या आनी हेर जवर्या सांबांदीत आसात.
कोंकणी जतयात्र हो गोंयच्या समाजाचो भाग. तो एका जवजर्श्ट समाजा परत तो मयाशदीत उरूांक ना.
ताच्यो जर्मो जवस्तारल्यात. जतयात्राांत जक्रस्ताांव समाजाांतल्या कलाकाराांचो सहभाग चड प्रमाणाांत आसलो
तरीय जहदां ू तर्ेंच मसत लमान समाजाांतल्या कलाकाराांनीय तातांतू म्हत्वाचें योगदान जदलाां. गोंयाांतल्या जहदां ,ू
जक्रस्ताांव, मसत लमान आनी हेर समाजाांसांबांदीत जवर्य जतयात्राांनी आयल्यात. गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजाांतल्या
जतयाजत्रस्ताांनी कोंकणी जतयात्र बरयल्यात. जतयात्राांचे जदग्दर्शन करप, जतयात्राांनी भजत मका करप, काांताराां गावप,
माची माांडावळ करप, ताांत्रीक माांडावळ साांबाळप ह्या आनी हेर जतयात्राांसांबांदीत वावराांत गोंयच्या वेगवेगळ्या
समाजातां ल्या कलाकारानां ी योगदान जदला आनी जतयात्र हो खऱ्या अथाशन गोंयचें समाजजजणेंचो हारसो के ला.
कोकांणी जतयात्र हो गोंयच्या समाजा परत तोच मयाशदींत उरूांक ना पणू ताणां ी देर्ी आनी परदेर्ी समाजाक
जतयात्रानां ी जचत्रायला. कोंकणी जतयात्रातां गोंयच्या समाजाचें जचत्रण के ला.ां त्या भायर गोंया भायल्याय समाजाचें
ताततांू जचत्रण आयला. गोंयाभायलो समाज, ताच
ां ी भास, भेस हाच
ां ो अभ्यास करून जतयाजत्रस्तानां ी ताच
ां ी
समाजजीण जचत्रायल्या. गोंयच्या समाजाकडेन आजर्ल्ले नातें स्पश्ट के लाां.
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जतयात्र हो एकाच वेळार हजाराांनी लोकाांक आस्वाद जदता. मनोरांजन करता, सांदर्
े जदता. जतयात्राच्यो
सी डी, जव सी डी आताच्ां या काळार मेळटात. जतयात्र ‘You tube’ हाचेर पावला आधनत ीक काळावाांगडा
आपले मळ
ू रूप साांबाळींत जतयात्र फतडली वाटचाल करीत आसा.
जतयात्र हो समाजाचें मन बदलपी एक माध्यम. एका जवजर्श्ट जवर्यासांबांदीत समाजाचे मन बदलपाची
ताक
े प्रेक्षकाक
ां ताचे मदें आसा. माचयेवयलो सदां र्
ां भावता. जतयात्र समाजातां क्राांती करता. असो हो समाजीक
क्रातां ी करपी नाट्य प्रकार जावन आसा.
जतयात्र हो रोजगार जनमीतीचें एक साधन. जतयात्र बरोवपी, जदग्दर्शक, भजत मका करपी कलाकार,
काांतोररस्त, सांजगतकार, कदेलीकार, माटोवकार, पड्डेकार उजवाडा येवजण करपी ह्या सगळ्याांक जतयात्राांक
लागनू रोजगार मेळटा. आथीक येणावळ मेळटा. काांय जाण तर फकत जतयात्राचेर आपलो घर सांवसार
चलयतात. जतयात्र हो एक ‘Industry’ च्या दज्याशर पावला.
17 एप्रील 1892 ह्या जदसा जल्मा आजयल्लो जतयात्र आजमेरेन जजवो आसा. मनोरांजनाची वेगवगेळी
आधनत ीक साधनाां समाजाांत येवनयू तो अजनू मेरेन जजवो आसा. हाचें मख
े कारण म्हणल्यार ताचो प्रेक्षक.
त ल
जतयात्राचो प्रेक्षक जतके टीक पयर्े खचश करून, वेळ जदवन जतयात्र पळयता. जतयात्र बाांदावळीक मदत करता.
जतयात्राचे पांगड आनी जतयात्राखातीर वावरत पी सांस्था हाांकाांय लागनू जतयात्र जजवो उरला. काळाप्रमाण
समकालीन जवर्य घेवन, तातांतू फावो ते बदल करून आनी प्रभावीपणान सादरीकरण करून जतयाजत्रस्ताांनी
जतयात्र जजवो दवरला.
‘जतयात्राांत जदसपी गोंयच्या समाजाचें जचत्रण’ हो प्रस्ततू सोदवावर गोंय सटत के उपराांतच्या जतयात्राांत
जदसपी गोंयच्या समाजाचें मख
े पणान जचत्रण करता. कोंकणी जतयात्राचेर आदारीत कोंकणींत के ल्लो हो
त ल
पयलोच सोदवावर आसलो तरीय ह्या जवर्यासबां दां ीत हेर कायां जवर्याच
ां ेर सोदवावर करूांक खबू वाव आसा.
‘जतयात्रातां लें सगां ीत’, ‘जतयात्रातां ली कॉमेडी’, ‘पाय जतयाजत्रस्त जआ
त वां आगोस्तीन फे नाांडीस’, ‘जतयात्र आनी
खेळजतयात्र’, ‘जतयात्राांतलीं काांताराां’ ह्या सारक्या जवर्याांचेर खोलायेन सोदवावर जावपाची गरज आसा. हे
सगळें घडून आयल्यार जतयात्राचे उदरगतींत भर पडटली, कोंकणी भार्ेचे उदरगतींत भर पडटली.
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