ৱািহতা পায়ি নীৰ অপ প সৗ য

পায়ি নী হেছ কণাটক আ কৰালাৰ মােজেৰ ব গ আৰৱ সাগৰত পৰা এখন নদী।
এই নদীখনৰ মেনােমাহা দৃশ ই মাক িকদেৰ ম মু কেৰ তােক িলিখব খুিজেছা।
মই মাৰ কামৰ বােব কৰালাৈল বেছেৰকত ৪/৫ বাৰ মান যাব লােগ। কাছাৰেগাদ
হেছ কৰালাৰ এেকবােৰ উ ৰ া ৰ িজলা। এই িজলাৰ সদৰ কাছাৰেগাদ নগৰৰ পৰা ায়
২৫/৩০ িকেলািমটাৰ মান দূৰত বিডিড়কা নামৰ এখন ঠাই আেছ। তাত থকা Marthoma
College of Special Education ত ২০০৩ চনেৰ পৰা মই পঢ়াবৈল আিহ আেছা। এই
কেলজখন Kerala University of Health Sciences ৰ অধীনত। তাত মই টা কছ পঢ়াও।
BASLP (Bachelor of Audiology and Speech, Language Pathology) ত Phonetics
আ Linguistics আ MASLP অথাৎ াতেকা ৰ পয ায়ত Clinical Linguistics পঢ়াও।
তাৈল কণাটকৰ পৰা যাবৈল কইবাটাও বাট আেছ। মাইচুৰৰ পৰা যাবৈল হ’ ল বােচেৰ
গ কণাটক আ কৰালাৰ সীমা ত কণাটকৰ দি ণ কানাড়া িজলাৰ চুি য়া নামৰ ঠাইত নািম
বােচেৰ বা গাড়ীেৰ বিডিড়কাৈল যাব পািৰ। নহেল ৰ’ লেৰ গ কাছাৰেগাদৰ পৰা গাড়ীেৰ যাব
পািৰ। নতুবা মাংগােলাৰ চহৰৈল গ তাৰ পৰা বাচ বা ৰ’ লেৰ কাছাৰেগাদৈল যাব পািৰ। মাৰ
িয সময়ত িয দেৰ সুিবধা হয় সইদেৰই িতিনটা িবক ৰ এটা বািচ লও। কিতয়াবা
মাংগােলাৰৈল (মই তােতা পঢ়াবৈল যাওঁ) গ’ ল তাৰ পৰাই ৩/৪ িদনৰ বােব পাক মািৰ আেহাঁ।
আিজকািল অৱেশ ােয়ই মই ইয়াৰ পৰা বােচেৰ চুি য়াৈলেক যাওঁ আ তাৰ পৰা তওঁেলাকৰ
গাড়ীেৰ মাক ল যায়। ঘুিৰ আেহাঁেত সাধাৰণেতই কাছাৰেগাদ নগৰৰ পৰা ৰ’ লেৰ আেহা।
মই চুি য়া হ কৰালাত সামাবৈল ভাল পাওঁ এটা িবেশষ কাৰেণ। পায়ি নী নদীৰ
সমা ৰাল ৰা ােৰ গ থােকােত নসিগক সৗ য উপেভাগ কিৰব পােৰা।
পায়ি নী নদীৰ উৎস হেছ কণাটকৰ কুগ অথাৎ ক’ ডাগ’ িজলাৰ কইনাডু নামৰ গাওঁ
এখনত। নদীখন উ ৰ পি ম িদেশেৰ ব দি ণ কানাড়া িজলাৰ চুি য়া তালুকত সামায়।
চুি য়াৰ মােজেৰ কই িকেলািমটাৰ মান ব যাৱাৰ িপছত নদীখনৰ গিত সলিন হয় আ
কৰালাত সামায় আ কাছাৰেগাদ িজলাৰ মােজেৰ ব গ আৰৱ সাগৰত পেৰ। নদীখনৰ স ূণ
দঘ হেছ ১০৫ িকেলািমটাৰ। কণাটকত আ কৰালাৰ িকছু অংশৈলেক পায়ি নী নােমেৰ জনা
যায় যিদও কাছাৰেগাদৰ কােনাবা এটা অংশৰ পৰা নাম সলিন হ চ িগিৰ হয়। আৰৱ সাগৰত
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পৰাৰ িঠক আেগ আেগ এই নদীৰ পাৰেত আেছ িবখ াত চ িগিৰ দূগ। ই িবখ াত বেকল দূগৰ
পৰা মা চািৰিকেলািমটাৰ দূৰত। িনবৈল পাইেছা চ িগিৰ আ আৰৱ সাগৰৰ সংগমৰ অপূ
সু ৰ দৃশ এই দূগৰ পৰা ভালদেৰ দিখ। সূয া ৰ দৃশ ও হেনা অিত মেনােমাহা। এই সংগমৰ
ওচৰৰ ঠাইৰ নােমা চ িগিৰ। িব াস কৰা হয় য মৗয স াট চ
ৰ নাম অনুসিৰ এই নাম
হেছ। চ
মৗয ই হেনা সন াসীৰ দেৰ জীবনৰ শষ কালেচাৱা ইয়ােত কটাইিছল।
মাৰ ইমানিদেন ধাৰণা আিছল য পু আ গংগাৰেহ িবিভ নাম আেছ। এিতয়া
দিখেছা আন নদীৰ
েতা এই কথা সঁচা। অৱেশ ভাষািব ানী িহচােব মাৰ মনত আন এটা
ৰেহ উদয় হয়। ‘ পায়ি নী’ শ েটা সং ৃত শ – ইয়াৰ অথ হেছ গ ৰ গাখীৰৰ দেৰ িব
আ বগা। ভাৰতবষৰ এেকবােৰ দি ণ া ৰ নদী এখনৰ সং ৃত নাম কেনৈক হ’ ল ? এইেটা
সত য তািমল ভাষাৰ বািহেৰ বাকী সকেলােবাৰ মূল ািবড় ভাষােত সং ৃতৰ ভাৱ
অপিৰসীম। কা াড়া ভাষাৰ শ েকাষৰ ায় ৭০ ভাগ শ সং ৃতৰ পৰা অহা। িক নদীখন
অনািদকালৰ পৰাই ব আিহেছ – অথাৎ ািবড় ভাষাত সং ৃতৰ ভাৱ পৰাৰ ব ত আগেৰ
পৰাই। হয়েতা আগেত বেলগ নাম আিছল আ িপছত সং ৃতৰ ভাৱত এই নাম হ’ ল। মই
জােনা য এই ৰ উ ৰ সহেজ নাপাও।
কৰালাৰ াকৃিতক সৗ য অত মেনােমাহা – অসমৰ লগত ব ত িমেল। কৰালা
থম দখা অসমীয়া মানুেহ কয় ‘ এেকবােৰ অসমৰ দেৰ’ আ অসম থম দখা মালায়ালী
মানুেহ কয় ‘ এেকবােৰ কৰালাৰ দেৰ।‘ মই কৰালাৰ িবিভ ঠাইৈল িবিভ বােটেৰ গেছা আ
াকৃিতক সৗ য উপেভাগ কিৰেছা যিদও চুি য়াৰ পৰা কৰালাত েৱশ কিৰ পায়ি নী নদীৰ
িকনােৰ িকনােৰ গাড়ীত গ থকাৰ আন স ূণ বেলগ। অৱেশ আিজ ১০/১২ বছৰমানৰ
আগেত আ এটা তেন অিভ তা হিছল। মই কৰালাৰ শৰনুৰ নামৰ ঠাইত থকা এটা
িত ানত এলািন ব ৃতা িদবৈল গিছেলা। মাৰ কাম শষ হাৱাৰ িপছত সই সময়ত তােত
চাকৰী কিৰ থকা মাৰ া ন ছা ী িনত াই কিলকট (তাইৰ ঘৰ) ল যাবৈল যাৰ কৰাত তাইৰ
লগেত গিছেলা। আিম শৰনুৰৰ পৰা কিলকটৈল ৰ’ লেৰ গ থােকােত দখা পাইিছেলা
ভাৰতপূৰা নদী। ৰ’ ল লাইনেটা কইবা িকেলািমটাৰ ধিৰ নদীৰ সমা ৰাল হাৱাৰ বােব নদীৰ
িব ীণ জলৰািশৰ সৗ য মু মেনেৰ উপেভাগ কিৰব পািৰিছেলা। িনত াই মাৰ বােব িখিড়িকৰ
িকনাৰত িচট এটাৰ যাগাৰ কিৰিছল। সই যা াৰ কথা মই আিজও পাহিৰব পৰা নাই। মই
তিতয়া বােৰ বােৰ ভািবিছেলা ৱাহাটীৰ পৰা যাৰহাটৈল যিদ
পু ৰ কােষ কােষ এটা
ৰ’ লপথ থািকলেহেতন তেনহ’ ল সই ৰ’ লযা া হয়েতা পৃিথবীৰ িভতৰেত অতুলনীয়
হ’ লেহেতন।
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চুি য়াৰ পৰা কৰালাৰ মুেলিৰয়াৈলেক যাৱা এই িবেতাপন পথ মই আিব াৰ কৰা বৰ
বিছ বছৰ হাৱা নাই। থমেত বাৰমান আ াৰ হাৱাৰ বােব অৰণ ই ঢািক ৰখা নদীখন চকুেত
পৰা নািছল। থমবাৰ যিতয়া িদনৰ পাহৰত পায়ি নী নদীৰ সৗ য দিখ ম মু হিছেলা
সইসময়ত কণাটকৰ মুখ ম ী আিছল সদান গৗড়া। তেখত ব মান ক ীয় আইনম ী। মাৰ
ভালদেৰ মনত আেছ গাড়ীৰ াইভাৰ হিৰেশ মাক নদীখনৰ িসপাৰৰ এক িবেশষ ঠাইৈল
আঙুিলয়াই কিছল “ আেপানােলাকৰ মুখ ম ী সদান গৗড়াৰ ঘৰ সইিখিনেত।” সই অ লত
নদীখেনই সীমােৰখা – নদীৰ িসপােৰ কণাটক।
চুি য়াৰ পৰা সামাই গ’ ল নদীখন ৰা াৰ বাওঁহােত পেৰ। পাহাৰীয়া ৰা াৰ েয়াফােল
ঘন বণািণ। নদী আ ৰা াৰ মাজত িবিভ ধৰণৰ ওখ গছ। গছৰ ফাঁেক ফাঁেক নদীখন দখা
পাৱা যায়। মােজ মােজ গেছ এেন ধৰেণেৰ ঢািক ধেৰ য নদীখন চকুেত নপেৰ – এেন লােগ
যন পায়ি নীেয় পিথকৰ লগত লুকাভাকুেহ খিলেছ। নদীৰ েয়া পাৰৰ মাজত যাগােযাগৰ
বােব এখন কাঠৰ ওেলামা দলং আেছ। সই দলংখন দখাৰ লেগ লেগ মাৰ ভূেপন হাজিৰকাৰ
গীত “ িটৰাপ সীমা , পৰ নাই অ ” ল িবেশষৈক “ বাঁহৰ ওেলামা সােকাঁেৰ তাংচা খিতয়ক
পাৰ হয়” ষািৰৈল মনত পেৰ। এই দলংখন কাঠৰ যিদও অিত স -গাড়ী মটৰ যাব নাৱােৰ –
কৱল চাইেকল, ুটাৰ আ খাজ কািঢ় যাৱা মানুহ যাব পােৰ।
দলংখন দিখেল মাৰ এেন লােগ যন গাড়ীৰ পৰা ওলাই দৗৰ মািৰ দলং পামৈগ।
ৰা ােটা ব ত ওপৰত হাৱাৰ বােব দলঙত উিঠবৈল হ’ ল তলৈল নািম যাব লােগ। এজনী ১৬
বছৰীয়া ছাৱালীৰ দেৰ দৗিৰ দৗিৰ দলঙৰ িসেটা মূৰ পামৈগ যন লােগ। সই মুহূতত পাহিৰ
যাও য মাৰ বয়স িতিনকুিৰেৰা উধত।
তািৰখ মনত নাই যিদও ২০১৪ চনৰ জুনমাহৰ আৰ িণেত মই এবাৰ সই ৰা ােৰ
গিছেলা। তাৰ িঠক িকছুিদনৰ আগেত ক ত িবেজিপৰ চৰকাৰ গঠন হিছল। কাৰণ হিৰেশ
( াইভাৰ) কাৱা মনত আেছ “ আেপানােলাকৰ সদান গৗড়া ৰ’ লম ী হ’ ল। আপুিন তেখতৈল
িলখক পায়ি নী নদীৰ ওপেৰিদ এটা ৰলপথ িনমাণ কিৰ এখন নতুন ৰ’ ল আৰ কিৰবৈল –
তিতয়া আপুিন মাইচুৰৰ পৰা অিত সহেজ আিহব পািৰব।” মই ক’ লা “ নদীৰ ওপেৰিদ আিহেল
িক মজা লািগব? এক চেক েত নদীখন পাৰ হ’ ব পািৰম – িকনােৰিদ িদেলেহ অহা যাৱা
কিৰবৈল ভাল লািগব।” হিৰশৰ মাতৃভাষা মালয়ালম যিদও কা াড়া ভালদেৰ জােন বােব কথা
বতৰা পািতবৈল সুিবধা। সীমা ব ী অ ল বােব অিধকাংশ লােকই অলপ অলপ কা াড়া জােন
বােব মাৰ কিতয়াও ক’ তা অসুিবধা হাৱা নাই। সইবাৰ িকছু পাহৰ হ থােকােতই দলঙৰ
ওচৰ পাৱাত মই হিৰশক গাড়ী ৰখাবৈল ক’ লা। মই তাক ক’ লা য িস নািহেলও হ’ ব কাৰণ
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মই দলঙৰ মাজভাগৈলেকেহ যাম – িসপাৰৈলেক নাযাও। মই গাড়ীৰ পৰা নািম লােহ লােহ মূল
ৰা াৰ পৰা নািম যাৱা স ৰা ােৰ দলঙৰ ফােল আগবািঢ়েলা। দলঙত উিঠ িকছুদৰূ যাৱাৰ
িপিছত দিখেলা হিৰেশা নািম আিহেছ। িস চােগ ভািবেল “ পিৰ ধিৰ এই বুঢ়ীজনীৰ হাত ভিৰ
ভািগেল মাৰ চাকৰীেটা যাব।” অৱেশ তাৰ দেৰ চফল ডকা ল’ ৰা এটা মাৰ লগত থকাত
সােহা বািঢ়ল আ কথাবতৰা পািতবৈলেকা লগ এটা হ’ ল। আধাঘ ামান সূয া ৰ সময়ৰ
নসিগক সৗ য উপেভাগ কিৰেলা। ইমানিদনৰ হপাহ এটা পূৰণ হাৱাত ভাল লািগল।
মই যাৱা ১২ তািৰখ দওবােৰও সই এেক বােটেৰই বিডিড়কাৈল গিছেলা। আিজকািল
হিৰশ নাই – চুিপ নামৰ াইভাৰ এজন আেহ। তেৱা কা াড়া জােন বােব কােনা অসুিবধা নাই।
মই কৰালা সােমাৱাৰ লেগ লেগ দলং খনৰ ওচৰত িকছুসময়ৰ বােব ৰখাবৈল ক’ লা। দলঙৰ
ওচৰত ৰখাই চুিপেয় নািমম নিক সুিধেল। মই নানােমা বুিল কাৱা ে ও বােৰ বােৰ ক’ ল য
লািগেল মই দলেঙেৰ িসেটা মূৰৈল যাব পােৰা আ তওঁও মাৰ লেগ লেগ যাব। চুিপেয়
ৰমাজানৰ ৰাজা ধিৰ আেছ আ আমাৰ দিৰ হ’ ল তওঁৰ সা েভাজন দিৰ হ যাব। গিতেক
মই নালােগ বুিল ক’ লা। িকছুসময় ৰ তাৰপৰাই দলংখন ভালদেৰ চােলা। দলঙৰ ই মূেৰ
টােক ডাঙৰ ডাঙৰ পকাৰ খুটা। কৃতেত গােটই দলংখনৰ ভাৰ এই খুটা চািৰটাই বহন কিৰেছ।
তিতয়াও সূয া হাৱা নািছল। গিতেক নদীৰ ফােল অপলক দৃি অব াহত ৰািখ
পাহাৰৰ ওেখাৰা মােখাৰা ৰা ােৰ আ ৱাই গ’ লা।
পানীৰ তলৰ িশলেবাৰ চকুত পিৰিছল।
মনত পিৰিছল অৰণ নামৰ বালছিবখনৰ গান ‘ িশেল িশেল ঠকা খােল িনজৰােৰ পানী।
এেচেৰঙা ৰঙা ৰ’ দ ৰং িদেল সািন।’ এই কথােটা পায়ি নীৰ
েতা খােট। অৱেশ পায়ি নী
িনজৰা নহয় – এখন নদী। মই অৱেশ এেচেৰঙা ৰঙা ৰ’ দ ৰং সািন িদেল পায়ি নীৰ প কেন
হয় নাজােনা কাৰণ মই যাওঁেত ােয় আ াৰ হ’ বৰ হয়। এইবাৰ ঘূিৰ আেহাঁেত সই বােটেৰই
আগেবলােত অহাৰ কথা আিছল বােব ৰ’ দৰ পাহৰত পায়ি নীৰ প চাবৈল উদ ীৱ হ
আিছেলা। িক ঘুিৰ আেহাঁেত মাৰ মনেটা মুেঠও ফৰকাল নািছল কাৰণ বিডিড়কা এৰাৰ িঠক
আেগ আেগ মাৰ ডাঙৰ ভাই িবভূিতক হি েটলত ভি কৰাৰ খবৰ পাইিছেলা। ি তীয়েত বতেৰা
ডাৱৰীয়া আিছল। গিতেক নদীৰ ফােল চাবৈলেক নহ’ ল।
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