गोवा डायरी

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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माधुरी अरव िंद नाईक
भटकिं िी स ाांनाच आ डिे.
न न ीन प्रदेश, गा िं पिा ी, हिथले
खाद्यपदाथय

चाखा े,

ेग ेगळ्या

लोकािंना भेटा े िे अगदी लिान मोठ्या
स ाांनाच आ डिे. पण आपण हजथे
जाऊ त्या रठकाणाची माहििी देऊन
इिर लोकािंनािी त्या रठकाणाची सफ़र
घड ून आणायची या इच्छॆने त्या
प्र ासाच्या नोंदीजपून ठे णे आहण
फ़ोटो जमा करून त्या स ाांचा उपयोग
करून त्यािंची ई पुस्िके िन न
ू लाखो लोकािंना ह नामू्य देणे िा माधुरी नाईक यािंचा
छिंद आिे. ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या दुगय आहण प्र ास ह भागाच्या मुख्य माधुरी नाईक
या व्य सायाने हडझायनर आिेि. त्यािंचे पिी अरव िंद नाईक यािंच्यासि त्या ई
साहित्य प्रहिष्ठानच्या कोअर कहमटीच्या सभासद आिेि. आजवर तयाांची दहा पुस्तके
प्रकाशित झाली आहेत.
आपणिी आप्या प्र ासाची माहििी , नोंदी आहण फ़ोटो त्यािंना पाठ ून
अशच िर्िेने पययटकािंना मदि करूया आहण मिाराष्ट्राचे ना पययटनामध्ये पहि्या
क्रमािंका र आणण्यासाठी िािभार ला ू शकिा.

िे पुस्िक समस्ि भटके मिंडळींना अर्पयि

GOA DIARIES
आता लॉकडाऊन मधे बराच वेळ आहे म्हणुन जुणे पिकपनकचे फोटो बघत होतो.
गोव्याचे जुणे फोटो बघुन गोव्याच्या सवव पिकपनक नजरे समोरुन गेल्या. फोटो बघुन पतकडे
जाण्याची फारच इच्छा होत आहे . आता लगेच तर पतकडे जावु शकत नाही. म्हणुन हे गोवा
ईबुक पलहायला घेतले . आपण तुम्हाला ही खुि वेळानंतर भेटण्याची संधी.
गोवा म्हणजेच गोमंतक हे तर ियवटकां चे नंदनवन! लहानां िासुन मोठ्याियवत, दे शीपवदे शी ियवटकां ना भुरळ घालणारे पिकाण म्हणजे गो-गो-गोवा. पहमालयाचे वेड असणारे जसे
ियवटक असतात तसेच समुद्रपकनां र्याचे वेड असणार्या ियवटकां चा मोिा वगव आहे . आपण ह्या
गोव्याची खापसयत म्हणजे येथे सवव प्रकारचे ियवटन आहे . गोव्यात मंपदरे , चचव, पकल्ले,
सागरपकनारे ,साहसी ियवटन, टे कड्या, धबधबे, लेण्या, अभयारण्य, संग्राहलये , नाईट् लाइफ
सवव सवव आहे . प्रत्येक ियवटकाची हौस भागवणारी पिकाणे येथे आहे त. म्हणुनच गोवा हे माझे
सवाव त जास्त आवडते पिकाण आहे . पशवाय येपथल सवव पिकाणे जवळजवळ आहेत.
गोव्यामध्ये कदापचत मौजमस्ती ही सवाव त मोफत गोष्ट आिण करू शकता! मग आिण कुिे
असता पकंवा काय करता याला महत्त्व नाही, गोव्यामध्ये असताना मौजमस्ती करणे ही वृत्तीच
असते.
त्यामुळे िुढच्या वेळेस जेव्हा आिण बजेटमध्ये सुट्टीचे पिकाण बघत असाल, तेव्हा
गोव्यामध्ये भन्नाट सुट्टी साजरी करण्यासािी आिल्याला फार काही खचव करावा लागणार नाही
गोवा मध्ये जाण्यासािी अगदी ५ हजां रािासुन ते ५ लाखां चे बजेट असणारे सववजण जावु

शकतात. अश्या ह्या गोव्यात १२ मपहने ियवटकां ची वदव ळ असते . समुद्रपकनारा असल्याने
नोव्हें बर ते माचव हा काळ तेथे जाण्यासािी योग्य आहे . मी बर्याच वेळा वेगवेगळ्या काळात
पतथे गेली आहे . प्रत्येक वेळेस गोवा वेगवेगळ्या नजरे ने भेटतो. गोवा हे करोनावायरसमुक्त
झालेले िपहले राज्य आहे . आता जाणुन घेवुया थोडे से गोव्याबद्द्ल.

गोव्याचा इतिहास
गोव्याचा मुक्तक्तसंग्राम तर फार मोिा आहे . १४९८ ला िोतुवगीज खलाशी 'वास्को द गामा'
याने गोव्यात िाऊल टाकले . भारतावर पिपटशांचं तर गोवा आपण दमण-दीववर िोतुवगीजां ची
सत्ता होती. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारतातून पिपटशां ची सत्ता गेली. भारताला स्वातंत्र्य पमळालं,
िण गोवा मात्र िारतंत्र्यात रापहला. गोवा मुक्त होण्यासािी जवळ जवळ चौदा वर्षं गेली.
गोव्यातून िोतुवगीज सत्ता संिण्यासािी १९ पडसें बर १९६१ हा पदवस उजाडावा लागला.

कोकण रे ल्वे झाल्यािासुन गोव्याला जाणे सोिे झाले आहे . मुंबईवरुन गोव्याला जाताना
मला िपहल्यावेळेस पतकीट काढताना कळाले की गोवा नावाचे रे ल्वे स्टे शन नाही. आिण
एकतर पथपवम पकंवा मडगाव स्टे शनला उतरु शकतो. गोव्याला जाण्यासािी पथपवमला उतरुन
म्हािसाला जावु शकतो. पथपवम स्टे शनला उतरल्यावर बाहे रच टॅ क्सी स्टॅ ण्ड आहे . तसेच
थोडे से िुढे चालत गेल्यावर बाहे र बसस्थानक आहे . पतथे दोडामागव-म्हािसा ही बससेवा सतत
सुरु असते.
गोव्यात पफरण्याचा सवाव त आवडता प्रकार म्हणजे बाईक भाड्यावर घेऊन पफरणे ही
गोव्यातील सवाव त प्रपसद्ध गोष्ट आहे . बाईकचे अनेक प्रकार आिल्याला ३०० ते ५०० रुिये
नाममात्र भाड्यात पमळू शकतात. िेटरोल आिल्याला भरावे लागते . अनेक हॉटे ल वाले रूम
सपववस सोबत बाईकची िण सोय करतात. ते आिल्याला त्या सोबत हे लमेट दे क्तखल िुरवतात.
त्यासािी आिल्याला आिल्याकडे डर ायपवंग लायसन्स हवे . आिले ओररजनल आय डी काडव
त्यां च्याकडे जमा करावे लागते . बाईक घेऊन गोव्याच्या गल्ली गल्लीत पफरण्याची मजा काही
औरच आहे . गोवा पफरण्यासािी ३ पदवसां िासु न ते ३० पदवसाियवन्त करण्यासारख्या गोष्टी
आहे त. प्रश्न फक्त सुट्टीचा आपण बजेटचा आहे . तुम्ही एकाच बीचवर जरी रोज गेले तरी तुम्हाला
कंटाळवाणे वाटणार नाही. तेथे मोठ्या आवाजात लावले ले म्युपझक, लोकां ची हालचाल,

तुम्हाला बोअर होऊन दे णार नाही. आपण ह्या पिकाणां ना अनेक वेळा भेट पदली तरी कमीच
वाटे ल. कधी खादयसंस्कृती, कधी नाईट् लाईफ,बीचेस, मस्ती हे सवव कमीच िडणार आहे . तर
असा हा गोवा िुढच्या वेळी नक्की तुमच्या पफरण्याच्या यादीत समावेश करा. सवाव त म्हत्त्वाचे
म्हणजे गोवा पटर िला जाताना मस्तीचा मूड हवा. पटर िसािी जात असल्याने कोणत्याही प्रकारचे
गां भीयव, टें शन्स अगदी तुमच्या लुकमध्येसुद्धा पदसता कामा नये . मस्त गोव्याच्या वातावरणात
आपण तुम्हाला सुट होतील अशी टर ें डी किडे , चंकी ज्वेलरी, सनक्रीम आपण मॉइश्चराइझर
सोबत घ्या. वेगवेळ्य़ा प्रकारचे गॉगल्स,कॅप्स तेथे सववत्र पमळतात. तुमच्या आवडीचा गॉगल,कॅि
खरे दी करा. आपण मस्तीसािी तयार व्हा.
गोव्याचे ियवटनाच्या दृष्टीने दोन पवभाग करण्यात आले आहे त. उत्तर गोवा व द् पिण
गोवा.

उत्तर गोवा
उत्तर गोव्याची पटर ि करताना सवाव त अगोदर आम्ही कोको बीचला डॉल् -पफन सफारीला
गेलो होतो. सकाळी सकाळी गेल्यास डॉपल् फन पदसण्याची शक्यता असते . आम्ही ११ वाजता
सफारीला गेलो होतो. आता काही पदसणार नाही असाच पवचार केला होता. िण एका िरापवक
पिकाणी ते पदसतात आपण आम्हाला त्यां चे दशवन झाले. सफारीचे प्रत्येक व्यक्तक्तचे ३०० रुिये
आहे त. बोटीतुन जाताना ते आिल्याला ५ िाईंट दाखवतात. त्यामध्ये अग्वादा पकल्ल्याची
खालची बाजु ,भूगभव कारागृह, फोटव अग्वादा आहे .

कोको बीचच्या बाजुला शॉपिंग स्टॉल्स, काही खाद्यिदाथां चे स्टॉल्स, खेळण्यां चे स्टॉल्स
आहे त. त्यां नंतर आम्ही अगुआदा फ़ोटव ला गेलो. पतथे पफरण्यासािी साधारण एक तास लागतो.
पकल्ल्याला जाण्यासािी एन्ट्री ५.३० ियवन्त आहे . येथे एन्ट्री फी आकारली जात नाही.
पकल्ल्याला जाताना अगोदर १ पकमी अंतरावर एक चचव आहे . पतथे मुलां ना खेळण्याची साधने
आहे त. िरत जाताना आम्ही पकल्ल्याच्या खालच्या भागात असलेले जेल पतकडे गेलो होतो.
पतथे िुवी कैद्यां ना िे वले जात असे .

दु िारची वेळ झाल्याने नंतर आम्ही जेवायला गेलो व जेवण करुन संग्रहालय बघायला
गेलो. गोवा राज्य संग्रहालय हे राज्याचे िुरातत्व संग्रहालय आहे . गोव्याच्या समृद्ध इपतहासावर
आपण संस्कृतीवर प्रकाश टाकणारे हे संग्रहालय आहे . संग्रहालयात खडक िुतळे ,
लाकडािासून बनवलेल्या वस्तू , कां स्य, कलाकृती, हस्तपलक्तखते, असामान्य चां दीची नाणी,
संख्यात्मक पनवड आपण मानववंशशास्त्र संग्रह यासारख्या आि हजार अवशेर्षां चा समावेश
आहे . येथे पवपवध पहं दू तसेच जैन अवशेर्ष आपण शास्त्र दे खील आहेत. गोव्यात िाहण्यासारखे
हे खरोखर एक उत्तम पिकाण आहे . बरे च टु ररस्ट वाले हे पिकाण दाखवत नाही. आिण मात्र

पवनंती करुन दु िारच्या वेळेत ह्या पिकाणी जावु शकतो. नंतर आम्ही बागा बीचला गेलो.
आमच्यातले काही जण बीचवर िाण्यामध्ये खेळायला गेले. तर काहीजणां नी नुसते शाकवर
बसुन रहाण्याचा आनंद घेतला. ह्या बीचवर ही एक चां गली सोय आहे एक तासाचे १०० रुिये
दे वुन तुम्ही पतथे बसु शकता. फुड ऑडव र करणे कंप्लसरी नाही.

कलंगुट आपण बागा हे गोव्यातील प्रपसद्ध समुद्र पकनारे आहे त. पतथुन जवळच ५-६
पकमी वर चािोरा आपण वेगेटर बीच आहे त. चािोरा हा पकल्ला आज उद् वस्त झाला आहे ,
िरं तु िोतुवगीजां च्या वेळी आित्कालीन सुटका म्हणून काम करणारे दोन बोगदे अजूनही
आहे त. िोतुवगीजां नी चािोरा पकल्ल्यावर १५० िेिा जास्त वर्षे राज्य केल्याचे मानले जाते .
तटबंदी असलेला हा पकल्ला फोटोग्राफीसािी उत्तम आहे आपण येथून पदसणारा सनसेट
प्रपसद्ध आहे . ‘पदल चाहता हे ’ ह्या पफल्मचे शुपटं ग येथे झाले आहे . सवावत शेवटचा सीन येथे
शुपटं ग केला आहे . चािोरा पकल्ल्याच्या खालीच चािोरा बीच आहे . चािोरा बीचला संध्याकाळी
जाणे योग्य आहे . २००७ ते २०१५ ियवन्त `सनबनव फेक्तस्टवल' हा वेगेटर बीचला होत असे त्यामुळे
हा बीच बराच फेमस आहे . तसेच
अश्वेम आपण मॉपजवम हे दे क्तखल बीच आहेत. दोना िावला बीच बराच काळािासुन
नुतनीकरणासािी बंद आहे . गोव्यात बरे च समुद्र पकनारे असल्याने एकाचवेळी सवव
समुद्रपकनारे पफरणे शक्य नाही.

गोव्यातील चचव तर जगप्रपसद्ध आहे . ओल्ड गोव्यामध्ये ओल्ड चचव कॅम्पसमध्ये ३ चचव
आहे त.

सवव चचवमध्ये प्रवेश पवनामूल्य आहे . असीसी आपण से कॅथेडरलच्या सेंट फ्राक्तन्ससची
कॅथोपलक चचव एकमेकां च्या िुढे आपण झाडे असलेल्या मोठ्या नयनरम्य पहरव्या बागेच्या एका
बाजूला आहे . तर बॅपसपलका ऑफ़ बाम पजझस चचव दु सर्या बाजूला आहे . प्रत्येक चचवचे एक
संग्रहालय आहे . संग्रहालयाची प्रवेश फी १० रुिये , रु. २० आपण रु.५ आहे . बीओएम
पजझसच्या बॅपसपलका येथे चचवच्या आतल्या बारोक वास्तुशास्त्रातील प्रभावी गोष्टी,संग्रहालय

,म्युपझकल फाउं टेन शो हे िहाण्यासािी आहे त. बॅपसपलका ऑफ बोम पजझस ही रोमन
कॅथोपलक बॅपसपलका आहे आपण हे चचव युनेस्कोच्या जागपतक वारसास्थळाच्या यादीत आहे .
ह्या चचवमध्ये सेंट फ्राक्तन्सस झेपवयर यां चे शरीर जतन करुन िे वले आहे . सेंट फ्राक्तन्सस झेपवयर
६ मे, १५४२ रोजी गोवा येथे दाखल झाले . आधुपनक काळातील ते सवाव त मोिे रोमन कॅथोपलक
धमवप्रसारक होते, जे पिस्ती धमव स्थािनेत मोलाची भूपमका बजावत होते.
बॅपसपलका म्हणजे दु तफाव खां बां ची रां ग व अधववतुवळाकार घुमट असलेला प्राचीन
रोममधील लां बट आकाराचा पदवाणखाना. ह्या चचवला जुणे चचव म्ह्णुन िण ओळखले
जाते. इथे बाजुलाच म्युपझयम दे क्तखल आहे . ते शुक्रवारी बंद असते. फ्राक्तन्सस झेपवयरचा मृतदे ह
हा दर दहा वर्षां नी लोंकाना दशवनासािी खाली िे वतात. लास्ट टाईम २०१४ साली त्याचे शरीर
खाली िे वण्यात आले होते . जगभरातून मोठ्या संख्येने ियवटक पिश्चन आपण पिश्चन-नसलेले
पिस्ती दे क्तखल आवजुवन भेट दे तात. येशुला हातात क्तखळे िोकुन मारले हे लहानिणािासुन
आिण वाचलेले असते आपण पतथे ती मुती बघुन आिल्याला िरत त्याची आिवण होते . पटर िच्या
वेळी चचवच्या आजुबाजुला कोिे तरी वॅक्स म्युपझयम दे क्तखल बपघतले होते .

दतिण गोवा
दपिण गोवा हा ग्रामीण भाग िाश्ववभूमी असलेल्या मंपदर आपण चचां नी भरलेले आहे .
दपिण गोवामध्ये कमी लोकसंख्या आहे आपण मंपदरां मध्ये दु गवम स्थान आहे .दपिण गोव्यातील
ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या मंपदर आपण चचवना भेट दे णे अगदी वेगळा अनुभव आहे .
गोव्यातील सवव मंपदरे फार मोिी आहे त. दपिण गोवा मध्ये श्री मंगेश मंपदर हे शंकराचे मंपदर
आहे . महालसा नारायणी मंपदर, बालाजी मंपदर, रामक्रुष्ण मि, श्री शांतादु गाव मंपदर, महालक्ष्मी
मंपदर, नागेश मंपदर अ्शी अनेक धापमवक स्थळे आहे त. मंपदर िापकंग स्थानािासुन साधारण
अधाव पकमीवर आहे .त्यामुळे थोडा दु िारच्या वेळेस उन्हाचा त्रास होऊ शकतो. मंपदरात
जाताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजुंना अनेक वस्तुंची दु काने दाटीवाटीने थाटलेली पदसतात.ते बघत
बघत आिण कधी मंपदराजवळ येतो कळत िण नाही. बाहे र नारळवाले, फळवाल्यां कडे

बसुन फळां ची प्लेट खाण्याची मजा येते. महालसा नारायणी मंपदरमध्ये रोज दु िारी नाममात्र
पकंमतीत महाप्रसाद पदला जातो. दु िारी १२.३० ते महाप्रसाद संिेियव न्त ही सेवा सुरु असते .
प्रत्येक मंपदरासमोर मोिे तळे असते . िारं िाररक पहं दू मंपदरां िेिा येथील सववच मंपदरे अगदी
वेगळी आहे त.

गोवाला मां डवी नदीवर असणार्या क्रुझवर संध्याकाळी जाण्याची मजा काही औरच. इथे
४०० ते ५०० रुियां चे पतकीट असते . ते तुम्हाला साधारण एक तास पफरवुन आणतात. त्यामध्ये
डे कवर गाणी लावलेली असतात. त्या धुंद वातावरणात डान्स करुन पदवसभराचा थकवा सहज
पनघुन जातो. बाहे र आल्यावर चां गलीच भुक लागलेली असते . लास्ट टाईम मी क्रुझवर न जाता
जरा िणजी शहराचा िायी चालत फेरफटका घेतला. रस्ता क्रॉस केल्यावर िपलकडे एक चचव
आहे . येथे पहं दी पसनेमा जोश मपधल शुपटं ग झाले आहे . पतथे काही मुले मेणबत्ती पवकत होते .
तेथुन पदसणारे िणजी शहराचे दृष्य मनमोहनीय आहे .

म्हापसा
िणजी ही जरी गोव्याची राजधानी असली तरी मुख्य बाजारिेि ही म्हािसालाच आहे .
म्हािसा िणजीिासुन १३ पकमी. अंतरावर आहे . येथील शुक्रवारचा आिवडा बाजार फार मोिा
असतो. येथे दरोरजच बाजार असतो. येथे पवपवधप्रकारची फळे , मासळी, किडे , मसाले, काजु,
हे सवव येथे पमळते . आम्ही पतथे हनुमानफळ घेतले होते . हे पसताफळासारखेच असते फक्त
साल थोडी जाड असते . आजुबाजुच्या गावातुन आलेले लोक त्यां च्या शेतातील केळी, भाजी,
कोकम, फणस, मासळी पवक्रीसािी घेवुन येतात.
माकेट िासुन जवळच जुणे श्री बोडे श्वर मंपदर िणजीिासून १२ पक.मी. अंतरावर आहे .
हे मंपदर पहरव्यागार वातावरणात वसलेले आहे आपण तेथे एक छोटे से मंपदर आहे , जे
काणकेश्वर बाबा पकंवा बडगेश्वर यां ना समपिवत आहे .

थोडे गोव्याच्या अविीभविी
गोव्याच्या अवतीभवती दे क्तखल अनेक बघण्यासारखी पिकाणे आहे त. तर अशीच काही
ही पिकाणे

हरवळे
गोव्यातील पडचोली तालुक्यातील सां खळी या शहरातील ग्रामीण भागात हरवळे गाव
आहे . या गावात रुद्रे श्वर मंपदर आहे . रुद्रे श्वर मंपदरािासून हरवळे धबधबा कोसळतो
हरवळे मपधल दगडात कोरलेल्या गुहा बघण्यासारख्या आहे त. येथे डोंगरातून वर्षवभर
कोसळणारा धबधबा आहे . भला मोिा धबधबा आपण घाट तसेच दोन नद्यां चा संगम व
पनसगवरम्य िररसर हे या दे वस्थानचे वैपशष्ट्य होय. मंपदराजवळच िुरातन िां डवकापलन गुंफा
आहे त. या िां डवकापलन गुंफा मोठ्या डोंगरामध्ये कोरण्यात आल्या असून त्या दे वस्थानच्या
प्राचीनत्वाची साि दे त आहे त. मंपदराशेजारून वर्षवभर वाहणारा िाण्याचा िाट आहे . येथे िूवी
रस्ता नव्हता. आता रस्ता असून मंपदराियंत वाहने नेण्याची सोय केली आहे . वर्षवभर या
दे वस्थानात पवपवध उत्सव होत असतात. महापशवरात्र हा या दे वस्थानचा सवां त मोिा उत्सव
सववत्र प्रपसद्ध आहे . या पदवशी श्री रुद्रे श्वराच्या दशवनाला इतर राज्यातील भापवकां चीही गदी
होते, तर श्रावणातील शेवटचा सोमवार मोठ्या थाटात साजरा केला जातो. पवशेर्षतः
अंत्यसंस्कार पवधीसािी गोव्याच्या सवव भागां तून लोक या तीथवस्थळी येत असतात.

श्री िेत्र दत्तवाडी – साांखळी गोवा
पडचोली तालुक्यात सां खळी हे एक टु मदार शहर वसले आहे . म्हािसा-मडगाव रस्त्यावर
पडचोलीिासून ७ पक. मी.वर सां खळी आहे . िये, म्हापवळगे, कारािू र या पिकाणां चे पमळू न
सां खळी हे गाव बनले आहे . गावातील बस स्थानकािासून केरी-मोलेममागे चोलेघाटाला
जाणार्या रस्त्याच्या उजव्या बाजूला जवळच सां खळीचे सुप्रपसद्ध दत्तमंपदर आहे . स्थापनक
मंडळी या पिकाणाला िेत्र दत्तवाडी म्हणून ओळखतात.

श्री चांद्रेश्वर भूिनाथ मांतदर
िुरातन भोजकालीन चंद्रनाथ मंपदर हे टे कडीवर आहे . तेथील दगड अपतशय जुणे आहेत.
गोव्यातील प्राचीन आपण प्रपसद्ध मंपदरां िैकी एक आहे , जे भगवान पिव यां ना समपिवत आहे .
असे म्हणतात की चंद्रेश्वर हा भगवान पिवां चा अवतार आहे आपण चंद्रमाच्या दे वता म्हणून
त्याची उिासना केली जाते . गाडीने पकंवा बसने जाण्यासािी रस्त्याची सोय आहे . िरं तु
मंपदराियवन्त जाण्य़ासािी साववजपनक वाहतुक उिलब्ध नाही. टॅ क्सी भाड्याने घेणे पकंवा
स्वतःची गाडी घेऊन जाणे चां गले .
जवळच िालोलेम बीच आहे . येथे ८० टक्के लोक हे पवदे शी असतात. येथे आल्यावर
आिल्याला खरे च पवदे शी आल्यासारखे वाटते . हा साऊथ गोव्याचा भाग जरासा लां ब
असल्याने कमी वेळेसािी आलेले ियवटक येथे जात नाहीत. पतकडे लोंकाची वदव ळ दे क्तखल
कमी असते. नरें द्र मोदी यां नी ‘क्तव्हसा ऑन अरायवल' ही िद्धत लागु केली ते ियवटनासािी
एक महत्वाचे िाऊल आहे .

दु धसागर धबधबा
हा राज्यातील मां डोवी नदीवरील धबधबा आहे . हा धबधबा िणजीिासुन ६० पकमी
अंतरावर आहे . दु धसागर धबधबा हा खुि प्रपसद्ध आहे . तेथे दरवर्षी अनेक ियवटक भेट दे त
असतात. हा भाग जैवपवपवधतेने संिन्न असलेल्या घनदाट जंगलां नी वेढलेला आहे .
िावसाळ्यामध्ये पवशेर्षतः ऑगस्ट मध्ये याचे दृष्य पवलोभनीय असते . दु धसागर धबधबा बराच
प्रपसध्द असल्याने येथे दरवर्षी ८ ते १० हजार स्थापनक तसेच पवदे शी ियवटक भेट दे त असतात.
हा धबधबा अभयारण्यात असल्याने तेथे जाण्यासािी वन खात्याची िरवानगी घ्यावी लागते .
दू धसागर धबधबा टर े पकंगचे एक प्रपसद्ध पिकाण आहे . अनेक टर े पकंग संस्था िावसाळ्यात
दू धसागर धबधब्याचे टर े क आयोपजत करतात ज्यामध्ये कॅसलरॉक स्टे शनिासून
धबधब्याियंतचे अंदाजे २१ पकमीचे टर े क आपण धबधब्याच्या िायथ्याशी एक पदवसाचा
मुक्काम यां चा समावेश आहे . िावसाळ्यात दु धसागर धबधबा बघण्यासारखा असतो. बर्याच
पफल्म्समध्ये (चेन्नई एक्सप्रेस वगैरे) हा धबधबा दाखवलेला आहे .

िाांबडी सुर्ाा
तां बडी सुलाव हे महादे व मंपदर १२ व्या शतकातील शैव मंपदर आहे . हे मंपदर कदं ब
काळातील आहे . िणजी शहरािासून हे महादे व मंपदर अंदाजे ६५ पकलोमीटर अंतरावर आहे .
वाल्पोई शहरािासून २२ पक.मी. आहे . हे मंपदर शहरािासुन लां ब असल्याने लां बचे प्रवाशी येथे
कमी जातात. वेळ हातात असेल तर भगवान महावीर अभयारण्य, मोल्लेम नॅशनल
अभयारण्य, तां बडी सुलाव मंपदर असा एक पदवसीय प्लॅन आिण करु शकतो.

रसोडा
गोवा हे टु ररस्ट पिकाण असल्याने सववत्र खाण्यापिण्याच्या सोयी उिलब्ध आहे त. आम्ही
लास्ट टाईम बरे च जण व्हे ज असल्याने रसोडा येथे जेवणासािी गेलो होतो. रसोडा हे कदं बा
बायिास रोडजवळ आहे . रसोडा हे दोन माळ्याचे रे स्टॉरं ट प्युअर व्हे ज आहे .पतथे वरच्या
माळ्यावर जेवणाची िारं िाररक िद्धतीने खाली बसुन जेवण्याची सोय केलेली आहे . आपण
टे बल खुची दे क्तखल आहे . इथे पमळणारी महाराजा थाळी प्रपसद्ध आहे .ही थाळी ४ जण शेअर
करु शकतात. पतची पकंमत १८०० रुिये आहे . दोघां सािी पमनी थाळी दे क्तखल आहे . पतची
पकंमत १२०० रुिये आहे .

वानोशी फॉरे स्ट होम स्टे
आिल्याला पनसगाव त रहायला आवडत असेल तर वानोशी फॉरे स्ट होम स्टे हे उत्तम

पिकाण आहे . वानोशी हे महाराष्टरातील दोडामागव तालुक्यात येते. वानोशी फॉरे स्ट होमस्टे चा
पवकास “नेचर-फ्रेन्डली ररसॉटव ” या संकल्पनेवर आधाररत आहे . प्रपवण दे साई, त्यां च्या आई हे
सवव बघतात. त्यां च्या व्हरां ड्यातूनच िक्ष्ां ची काही दु पमवळ दृश्ये पदसतात. येथे काही सस्तन
प्राण्यां चे दशवनही होऊ शकते . ििी प्रेमींसािी स्वगव आपण इतरां सािी आराम करण्यासािी हे

एक उत्तम पिकाण आहे. ब्लॅक ईगल, मलबार टर ॉगन, ग्रे हे ड बुलबुल, मलबार िायड हॉनवपबल,
तैगा फ्लायकॅचर, रे ड िेस्टेड फ्लायकॅचर, इं पडयन िॅराडाइझ फ्लाय कॅचर (िां ढरा एन रुफस
मॉफव), हाटव स्पॉट वुडिेकर असे अनेक ििी पदसतात. नाईट टर े ल ला तुमचे नपशब बलवत्तर
असेल तर तुम्ही भारतीय गवा दे क्तखल बघु शकतो. पतथे असलेल्या नदीवर तुम्ही राक्तटंग,

मनसोक्त मजा करु शकतो पकंवा फक्त
पकनार्यावर आरामात बसु शकतो. तुम्ही
टर े पकंग, पनसगाव त चालणे, वन्यजीव छायापचत्रण,
बटरफ्लाय गाडव न पफरणे काहीही करु शकता.
पतथे रहाण्याची, जेवणाची अत्यंत योग्य दरात
व्यवस्था केली जाते . तर िुढच्या वेळी नक्की
भेट द्या.

प्राचीन परां परा
पेरणी जागर
गोव्यातील अंत्यत प्राचीन िरं िरा लाभलेले लोकनाय म्हणजे ‘िेरणी जागर’ िेरणी
जमातीकडु न सादर केला जाणारा तो कलाप्रकार आहे . रं गपवलेले लाकडी मुखवटे घालुन
वां द्याच्या तालावर रात्रभर ग्रामदे वतेसमोर सादरीकरण करतात.
कोकणातील दशवतार दे क्तखल गोव्यात लोकपप्रय आहे .
पिमगोत्सव एकदा आम्ही होपळच्या अगोदर गोव्याला जात असताना १०-१५ मुलां च्या
ग्रुिने आमची गाडी आडवली. आम्हाला तर काही समजेणाच काय झाले . नंतर कळाले ते
होळी म्हणजे पशमग्याची वगवणी गोळा करतायत. लोक हा सण पिग्मोत्सव म्हणूनही
संबोधतात. येथील होळी िण जरा वेगळी असते . एक मोिा लाकडी ओंडका घेतात व त्याला
पहरव्या िानां ने सजवतात. लोक छत्री तसेच छोया छोया छडी धरतात व नृत्य करतात.
साओ जोओ उत्सव
हा उत्सव दरवर्षी 24 जून ला मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो.या पदवशी कॅथोपलक
समुदाय सेंट जॉन द बापिस्टला मान दे तात. उत्सवां मध्ये ‘सां गोड् स’ म्हणून ओळखल्या
जाणार्या अनेक लोकनृत्यां चा समावेश असतो. गावातील लोक, प्रामुख्याने तरुण लोक िाने
आपण फळां नी भरलेले मुकुट घालुन नॄत्य करतात. लोक आिल्या सासरवाडीला तसेच
पमत्रिररवाराला फळे , गोडधोड दे तात.

पिसमस
पिसमस हा येशू पिस्ताचा जन्मपदवस साजरा करतात. पिसमस हा आता सववच
शहरां मध्ये साजरा केला जातो. शाळे ला दे क्तखल सगळ्यां ना सुट्टी असते . मध्यरात्रीच्या वेळी सवव
लोक जमतात. सगळ्यां ची घरे पिसमस टर ी, पक्रब्स, तारे याने सजवलेली असतात.
व्हिवा कातनािर् क्तव्हवा कापनवव्हल हा गोव्यात दरवर्षी फेिुवारी मपहन्यात साजरा केला
जातो. गोव्यात िोतुवगीजां च्या ४५० वर्षव जुन्या उिक्तस्थतीचे स्मरण ह्यादरम्यान केले जाते . ह्या
वेळेस शहर िहाटे ३-४ वाजेियवन्त चालु असते. रं गीबेरंगी किडे घालुन लोक अगदी उत्साहात
असतात. गोव्यातील हा चार पदवस चालणारा कापनवव्हल फेक्तस्टव्हलची रथयात्रा सगळीकडे
पफरते. िणजीिासुन ते वास्को आपण म्हािसा या
सवव शहरां मध्ये आनंद िसरपवते . कापनवव्हलला प्रवेश शुल्क नसल्यामुळे, सवव
वयोगटातील लोक त्यात भाग घेतात. त्यावेळी पतथे खुि गदी असते .

मतहर्ा टॅ क्सी गोवा टू ररझम डे व्हलिमेंट कॉिोरे शनने ऑक्टोबर २०१४

रोजी गोवा

राज्यातील मपहला आपण कुटुं बां सािी केवळ मपहला टॅ क्सी सेवा सुरू केली आहे . सवव मपहला
डर ायवर ने माशवल आटव चे प्रपशिण घेतलेले आहे . सवाव चा गणवेर्ष हा सफेद कलरचा आहे . ही
सेवा गोवा राज्यात प्रवास करण्यासािी सुरपित आपण उत्कृष्ट आहे . फसवणुकीचा कुिलाही
प्रकार येथे नाही. िुरुर्षां ना दे क्तखल ही गाडी वािरता येईल िण त्यासािी एकतरी मपहला सोबत
असावी. संिूणव गोवा राज्यात ही सेवा कॉल सेंटरच्या माध्यमातून उिलब्ध आहे त, कॉल सेंटर
दे खील स्थापनक, मपहला, इं ग्रजी आपण स्थापनक भार्षेमध्ये आहेत. टॅ क्सीमध्ये आधुपनक
जीिीएस गॅझेट्स दे खील आहे त.संिकव क्रमांक ०८३२-२४३७४३७ डायल करून संिकव
साधला जाऊ शकतो.

जग सुद
ां र आहेच.
पण तयाचे सौंदयय खुलवणारे िब्द व दृष्टी आपल्याला लेखक, शचत्रकार, छायाशचत्रकार,
कलावांत अशण कवी देतात.
के िवसुत म्हणतात

पाशणस्पियच आमुचा िकतसे वस्ततांप्रती द्यावया –
सौंदयायशतिया, अिी वसतसे जादु कराांमशज या;
लेखकाांच्या आशण कवींच्या िब्दस्पिायने आम्हाला आमच्या
आजतबाजतच्या शनसगायतले आशण शनजीव दगडाांतले, पाण्यातले सौंदयय
“जाणवत” लागते. प्रवासवणयने वाचतन आपलेही पाय शिवशिवायला
लागतात, तयाांनाही ओढ लागते तया तया ददिाांची, तया तया देिाांची.
ई साशहतयचा प्रवासवणयन शवभाग काहींच्या मते खतप समृद्ध आहे.
जगातले अनेक देि, भारतातली अनेक राज्ये आशण महाराष्ट्रातले
अनेक शजल्हे आशण दकल्ले याांची सखोल आशण सशचत्र माशहती देणारी
िांभरहून अशिक पुस्तके ई साशहतयने प्रकाशित के ली. पण आम्ही
अशजबातच समािानी नाही. सांपुणय जग, सांपुणय भारत देि,
महाराष्ट्रातला प्रतयेक शजल्हा, प्रतयेक तालुका आशण प्रतयेक गाव सुांदर
आहे. आशण तयाचां सौंदयय पाहू िके ल असा कोणीही ददव्यदृष्टीचा
पाईक आमच्या या “मी पाशहलेला…” शसरीजमध्ये भाग घेऊ िकतो.
आपण शजथे कु ठे प्रवास के ला असेल, तयाचां वणयन द्या.
आपण आपल्या स्वतःच्या गावाचां वणयन द्या.
आपल्या आवडतया कोणतयाही गावाचे, ककां वा शजल्याचे वणयन द्या.

आपलां आजोळ असो वा माहेर ककां वा सासुरवाडी, आम्हाला तयाचा मशहमा
कळवा.
आशण हो, सोबत भरपतर फ़ोटो पाठवा.
तुम्ही पाठवलेली माशहती एखाद्या प्रवािाला आकृ ष्ट करेल
ककां वा ज्याांनी आिीच प्लॅन के ला तयाांना मागयदियक ठरे ल
ककां वा ज्याांना प्रकृ ती अस्वास््यामुळे दफ़रता येत नाही तयाांना सहलीचा
आनांद देईल
ककां वा परदेिात राहून भारतावर प्रेम करणार्या बांित भशगनींना आपल्या
देिाच्या कोनाकोपर्याचां दियन घडवेल. कृ पया शलहा.
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