িশ

াম হািতমারা

অন েদব মু েখাপাধ ায়

পি মবে র এেকবাের পি েম য জলা িট তার নাম পু িলয়া। িবিচ তায়
ভরা এই জলােত আেছ পাহাড়, নদী, জ ল আর চারিদেক আেছ বড় বড় জলাশয়।
এমন িবিচ

দেশ িচ

থাকেব না তা-ও িক হয়? পু িলয়া জলায় আেছ অসংখ

মি র আর মূিত। এর পাশাপািশ এখানকার বািস ারা তােদর বাড়ী সাজােনার জন ও
ছিব আঁেক বাড়ীর দওয়ােল।

স ছিব এক এক জায়গায় এেকক রকম। সাধারনত

সাদা, গ য়া, কােলা রঙ ব বহার করা হয় বাড়ী িল রঙ করেত। নানা রকেমর ন া
আঁকা হয়

ধানত দরজার-জানালার চারপােশ।

নানা বইেত আিদবািসেদর বাড়ীর

দওয়ােল ছিব ও ছিব আঁকার বণনা পাওয়া যায়। সমেয়র সােথ সােথ পৃ িথবী অেনক

বদলােলও পাহাড় জ ল ঘরা এই জলািটেত িক এখেনা অেনক িকছু ই সই আেগর
মতই অপিরবিতত আেছ। পু িলয়া শহর থেক ৬০-এ জাতীয় সড়ক ধের বাঁকুড়ার
িদেক যেত একিট জায়গা যার নাম লালপু র। এই লালপু র থেক ডান িদেক গেল
মানবাজার যাওয়া যায়। আর বাম িদেক আর একিট স
১৫ িমিনট
আপিন

গেলই
য

দখেবন
আ য

দৃ শ
তােত

হেবন

অিধবাসীেদর
ছিব

রা া ধের গািড়েত ১০ থেক

আঁকার

।
াচীন
য

ধারাটা, এখােন সটা
কীয়তা

বজায়

রেখও আধু িনক হেয়
উেঠেছ।
নাম

জায়গার
হািতমারা।

পু িলয়া শহর থেক মা
এিট।

৪৩ িকেলািমটার দূ ের এিটর অব ান। মূলত সাঁওতাল াম

পশাগতভােব কৃিষ কােজর সােথ যু , িক

পু িলয়ায় যেহতু কৃিষ বৃ ি

িনভর, তাই বিশরভাগ সময়-ই এরা মজু রী কেরন ।
দওয়ােলর গােয় আমরা দেখ থািক, এখােনর ছিব িক

অন জায়গার য ছিব

তার থেক আলাদা। মূলত

দওয়াল জুেড় জ ািমিতক ন া আর নানা রঙ-এর সম য় এেদর ছিবেক অন েদর
থেক আলাদা কেরেছ।

মাটা কােলা বডাের কখেনা কখেনা ফু ল, লতা-পাতা, ময়ূর,

পাখী এ-সবও আঁকার িবষয় হেয় উেঠেছ।

ধু য রঙ িদেয় আঁকা তা নয়, সােথ সােথ

মািটর দওয়ােল মািট িদেয়ও িরিলফ-এ ন া করা হেয়েছ আঁকা ছিবর সােথ স িত
রেখ। এখােন রঙ িহেসেব মূলত আথ কালার, সােথ বাজার চলিত আঠা ব বহার করা

হেয়েছ। আরও উে খেযাগ
িক

য, একিট বাড়ীর ছিবর সে

আর একিট বাড়ীর ছিবর

কান িমল নই। বািড় িলর সামি ক পিরক না, িবন াস এবং রঙ-এর ব বহার

সেবাপির তার িডজাইেনর বিচ

দশকেক মু

করেবই।

·

ছিব িল হািতমারা

ােম িশ ীর িনেজর তালা।

