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উদ্বোধনী ভোষণ - ঘনোদো ক্লোদ্ের পুনর্জোগরদ্ণর দদন 
১৫ ই সেদ্েম্বর, ২০১৯ 

রোহুল সেন 
পুনর্জীদেত ঘনোদো ক্লোদ্ে আর্ যোাঁরো উপদিত হদ্েদ্েন েেোইদ্ে স্বোগত। যোাঁরো ইচ্ছোেদ্েও েশরীদ্র 
উপদিত হদ্ত পোরদ্লন নো তোাঁদ্দরও শুদ্ভচ্ছো। আর্ েুদির দদদ্ন যোাঁরো এদ্েদ্েন ধদ্র সনওেো 
সযদ্তই পোদ্র তোাঁদ্দর ঘনোদো সেদ্ে সেোদ্নো খোদ সনই। এেই লক্ষ্যদ্ে েোেদ্ন সরদ্খ আেরো েেোই 
এদগদ্ে সযদ্ত চোইদ্েো। আেরো র্োদন আপনোরোও তোই চোন। তোই এখোদ্ন এদ্েদ্েন। সলখদ্ের 
েল্পনোে ততদর হদ্ে ওঠো চদরত্র যো আর্ আেোদ্দর েল্পনোে সেশ এেিো রক্তেোাংদ্ের সচহোরো সপদ্ে 
সগদ্ে তোর র্নয এই েোতোেোদতদ্ে আেরো পোগলোদেই েদল েো ভোদ্লোেোেোই েদল, এর সেদ্ে 
আেোদ্দর সচোখ সেরোেোর, সচোখই েো শুধু েদল সেন,হৃদে সেরোেোরও আর সেোদ্নো উপোে সনই। এই 
েোদ্র্ আেোদ্দর েদ্েোর্ন, দেদ্েষণী ভোেনো, দেসৃ্তত অনুেন্ধোন। এই েোদ্র্ আশো েদর অদ্নেগুদ্লো 
েোেো এেেদ্ে র্দ্ ো েরো যোদ্ে। 

েোাংলো েোদহদ্তয অদ্নে দোদোর ভী । তোাঁর েদ্ধয ঘনরোে দোদ্ের উত্তরপুরুষ ঘনশযোে দোে সযন 
দেেুিো দপদেদ্েই দোাঁদ দ্ে। নোনো দোদোর ভীদ্ , এদ্ে যদদ দোদো-ইর্ে েদল, সদখো যোদ্চ্ছ অদ্নেেেে 
ঘনোদোদ্ে েোে খুাঁদ্র্ই পোওেো যোদ্চ্ছ নো। তোই আেোদ্দর েেদ্লরই ইচ্ছো ঘনোদোর েোপয েযজোদোর 
পুনরুদ্ধোর। নতুন ের্দ্ের েোদ্ে তোদ্দর েদ্তো েদ্র ঘনোদোদ্ে সপৌঁদ্ে সদওেো। আেরো র্োদন শোলজে 
সহোেদ্ের দেউদর্েোে আদ্ে। েোরো পৃদেেীদ্ত তোাঁদ্ে দনদ্ে দনরন্তর চচজো চদ্ল। আেোদ্দর লক্ষ্য 
ঘনোদোদ্ে দনদ্েও সতেনই এে দেস্তোদরত সখোাঁর্। এই েোদ্র্ আপনোদ্দর েেোরই েহদ্যোদগতো চোই। 
এই সখোাঁদ্র্, এই চচজোে আেরো েেোই এেেদ্ে হদ্ত চোই। 

সেোেোইল, ইন্টোরদ্নদ্ির যুদ্গ নতুন ের্দ্ের হোদ্ত পুদ্রো পৃদেেী।দ্েই পৃদেেীদ্ত ঘনোদোদ্ে দনদ্ে 
আেরো এেিু ঢুাঁ েোরদ্ত চোই। দেন্তু এই সয ঢুদ্ে প দ্ত চোওেো তো সেশ েদঠন। নতুন ের্দ্ের 
েোদ্ে তোদ্দর েদ্তো েদ্রই সপৌঁেদ্ত হদ্ে। নোহদ্ল ে ো নো োই েৃেো। ঘনোদোর েযোপোদ্র আেরো যোরো 
এেিু পুরদ্নো পোপী, অদ্নেিো েুলুেেন্ধোনই হেদ্তো আেরো র্োদন, দেন্তু তো েদ্েও েোদহনীর পোদ্ঠর 
সয েেোদগুণ তোর েোইদ্র আদ্রো এেিু সেশী গভীদ্র নোেোর সচষ্টোদ্তই এই ঘনোদো ক্লোদ্ের 
পুনর্জোগরণ। েদিদলত ঝোাঁদেদশজদ্ন আেরো আদ্রো এেিু এদগদ্ে যোদ্েো। সলখে েো স্রষ্টো সেদ্েন্দ্র 
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দেদ্ত্রর েোদহদন দনেজোদ্ণ সয ইদতহোে, ভূদ্গোদ্লর সচতনো, আেজ-েোেোদর্ে দৃদষ্টভদে, র্ীেনদশজন দেদ্শ 
আদ্ে আেরো সেগুদ্লোও এেিু খুাঁদ্র্ সদখোর সচষ্টো েরদ্েো। 

সেদ্েন্দ্র দেত্র তোাঁর ‘ঘনোদোদ্ে েীেদ্র সপলোে’ রচনোে এের্োেগোে দলদ্খদ্েন – “দনদ্র্ যো অনুভে 
েদর দেজ্ঞোদ্নর র্গদ্তর সেই রহেয, সরোেোঞ্চ, দেস্মদ্ের স্বোদ পোঠেদ্দরও দেেু দদদ্ত পোদর দেনো 
সদখেোর র্দ্নযই এেিু সেৌতুদ্ের েুর দেদশদ্ে ঘনোদোদ্ে আেদ্র নোেোদ্নো।“ আনন্দ পোেদলশোেজ, 
৩ে খন্ড   

আেোরও দলদ্খদ্েন দেদ্শোর জ্ঞোনদেজ্ঞোদ্নর ১৯৮৬-সত েেোদশত দেদ্শষ ঘনোদো োংখযোে-“আেোদ্দর 
েদ্তযদ্ের েদ্ধযই এের্ন ঘনোদো আদ্ে, সয েোগো ম্বর দেে, েল্পনোে অদ্নে েোহে সদখোে। আেোর 
দেজ্ঞোন েনস্ক, ইদতহোে েনস্ক। েেোর ওপর অদভযোন দেে।“ 

আনন্দ পোেদলশোেজ েেোদশত দতনখদ্ন্ড ঘনোদোেেগ্র আেোদ্দর হোদ্ত আদ্ে। তোর সেদ্ে এরেে 
এেিো দহদ্েে পোওেো যোে। গদ্ল্পর োংখযো -৬২দি, যোর েদ্ধয েদ্েেদিদ্ে দনিঃেদ্ন্দদ্হই সেোধহে 
েদ্ ো গল্প েলো যোে। উপনযোে - ৪ দি, নোিে- ১ দি (পৃদেেী যদদ েো ত), এেনদে – ১ দি ে োও 
আদ্ে (ঘনোর েচন)। 

ঘনোদোদ্ে দনদ্ে েেে েেোদশত রচনো(গল্প) ’েশো’, ১৯৪৫, সদেেোদহতয েুিীর পূর্োেোদষজেী, 
‘আলপনো’, সশষদিও গল্প সেৌ-েো-েো-দে-ে েনোে ঘনোদো-১৯৮৭,পূর্োেোদষজেী দেদ্শোর জ্ঞোনদেজ্ঞোন। 
দেদভন্ন দশল্পী যোাঁরো অলাংেরণ েদ্রদ্েন- অদর্ত গুপ্ত, অদহভূষণ েোদলে, নোরোেণ সদেনোে, ধীদ্রন 
েল, ধ্রুে রোে, েতুল েদ্ন্দযোপোধযোে, েেীর েরেোর।  

এেোদ্র ঘনোদোদ্ে দনদ্ে সলখোর ধরন েম্পদ্েজ দু-এে েেো। সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর সেহধনয েুরদর্ৎ 
দোশগুপ্ত আনন্দ পোেদলশোেজ েেোদশত ঘনোদোেেগ্র-১-এ দলদ্খদ্েন, সেদ্েন্দ্র দেত্র দনদ্র্ই এগুদ্লোদ্ে 
পদরভোষোে আেরো যোদ্ে tall tales েো tall stories েদল ‘A tall tale is a story with 
unbelievable elements, related as if it were true and factual, some stories are 
exaggerations of actual events.’ সেদ্েন্দ্র দেত্র-র দনর্স্ব ধরন েদ্তযর েো জ্ঞোতেয দেষদ্ের 
ওপর অদেশ্বোেযতোর েদ্নোহর েদ্লপ। ডোাঁহো দেদ্েযদ্ে েহনীে েো দেশ্বোেয েদ্র সতোলেোর সেোদ্নো 
সচষ্টো নো েদ্র অদেশ্বোেযতোদ্েই উপদ্ভোগয েদ্র সতোলোর েদ্ে েদ্ে ইহদ্লোে ও পদরপোশ্বজ েম্বদ্ন্ধ 
সচতনো র্োগোদ্নো।  
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ঘনোদোর েেোদর সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর র্ীেৎেোদ্লই এতিো েদ দ্েদেল সয, অনুেোদ হদ্েদেল, ইাংদ্রদর্ 
সতো েদ্িই, গুর্রোদি,দহন্দী ও েোলেোলদ্ে। এেেো দেদ্শোর জ্ঞোনদেজ্ঞোদ্নর ১৯৮৬-সত েেোদশত 
সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর েোক্ষ্োৎেোদ্র তোাঁর র্েোদনদ্তই আেরো র্োনদ্ত পোদর।  

Google Map সদখুন। েনেোলী দেদযোেোগর সলন, েনেোলী চযোিোর্জী দিি েে পোদ্েন দেন্তু ৭২ 
নম্বর েনেোলী নস্কর সলন। উাঁহু। দেন্তু অন্তদৃজদষ্ট দদদ্ে সদখুন। দঠে খুাঁদ্র্ পোদ্েন। সযৌেদ্ন 
ভেোনীপুদ্র সগোদেন্দ সঘোষোল সলদ্ন এে সেদ্ে দেদ্লন। এরই েচ্ছোেো দে পদ্ দন! 

সেদ্ের আড্ডোধোরীদ্দর েেোই ধরুন। দশদশর,দশেু,সগৌর এোং যোর র্েোদনদ্ত গল্প সলখো তোাঁর নোে 
েুধীর। দশদশর- চলদিত্র েদ্যোর্ে ও অদভদ্নতো দশদশর দেত্র, দশেু- দশেরোে চক্রেতজী, সগৌৌ্র- 
চলদিদ্ত্রর পদরচোলে এোং এেখোদন অেোধোরণ চলদিত্রদেষেে োংেলন ‘সেোনোর দোগ’-এর 
সগৌরোেেেোদ েেু (এেোদধে গল্প োংেলদ্নর েম্পোদে) আর েুধীর- সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর দনদ্র্র 
ডোেনোে।  

আর দেদ্শ্বর সনতৃেদ্গজর েদ্ে সযোগোদ্যোগ । ঘদনষ্ঠতে সযোগোদ্যোগ। েোদেজন সেদেদ্ডন্ট, দিদিশ 
েধোনেন্ত্রী, র্োেজোদনর চযোদ্েলর, ফ্রোদ্ের সেদেদ্ডন্ট, র্োপোদ্নর েধোনেন্ত্রী এরোই দনদ্র্র েদ্েোর্দ্ন 
ঘনোদোর েদ্ে সযোগোদ্যোগ সরদ্খদ্েন, েোহোযয দনদ্েদ্েন দেদভন্ন েেদ্ে। নোিঃ, ঘনোদো সেোদ্িই আগ 
েোদ দ্ে দনদ্র্ এাঁদ্দর েোদ্ে যোনদন। আর ঘনোদোর ভোষোজ্ঞোন। র্োনো ভোষোগুদ্লোর শুধু উদ্েখ েরদ্লই 
যদ্েষ্ট হদ্ে। োংসৃ্কত, লযোদিন, েেেদি ভোরতীে ভোষো, ইাংদ্রর্ী, েরোেী, র্োেজোন, তচদনে, রুশ, 
দতব্বতী, র্োপোদন, সেোেোদহদল, আরদে, েোরদে আদ্রো েত েী ? 

এ সহন েোনুষদ্ে দনদ্ে দেসৃ্তত গদ্েষণো হদ্ে নো সতো েোদ্ে দনদ্ে হদ্ে, আপনোরোই েলুন। 

সশষেোদ্ল last but not the least এিোই েলোর সয ঘনোদো ক্লোে আনুষ্ঠোদনেভোদ্ে শুরু হদ্েদেল 
ঢোেদ্ঢোল দপদিদ্ে ১৯৮৬ েোদ্ল সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর দনদ্র্র হদরশ চযোিোর্জী িীদ্ির েোদ দ্ত। ১২ই সে 
১৯৮৬ তোদরদ্খ। লীলো েরু্েদোর, দক্ষ্তীন্দ্রনোরোেণ ভট্টোচোযজয,স্বোং সেদ্েন্দ্র দেত্র, অর্ে সহোে, রেীন 
েল, দেদ্ধোেজ সঘোষ, ধরণী সঘোষ েো োও উপদিত দেদ্লন আদ্রো েহু দেদশষ্ট েোনুষ। সেোি ৪১ র্ন। 
েলদ্ত পোেোদ্নোর েোর্িো েদ্রদেদ্লন দেদ্ধোেজ সঘোষ। ১৯৮৩ েোদ্লর রু্লোই োংখযোর দেদ্শোর 
জ্ঞোনদেজ্ঞোন পদত্রেোে দচদঠ দলদ্খ দতদনই েেে ‘ঘনোদো ক্লোে’ েদতষ্ঠোর আদ্েদন র্োনোন। সেদ্ত 
উঠদ্লন ঘনোদো-সেদেেরো। দচদঠর পর দচদঠ। তোরপর আদ্লোচনো েভো। ঘনাদা ক্লাবের ননয়মােলী 
তৈনর কবর নদবলন ঘনাদার স্রষ্টা স্বয়ং যনদও আনুষ্ঠাননক প্রনৈষ্ঠা ৈখনও অবনকদবূর। 
দেদ্শোর 
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জ্ঞোনদেজ্ঞোদ্নই েেোদশত হত ঘনোদো েম্পদেজত েশ্ন। যোর েদঠে োংখযে উত্তর দদদ্লই ঘনোদো 
ক্লোদ্ের েভয। এই েযোপোর চদ্লদেল েোে দতন েের। তোরপর ১২ই সে ১৯৮৬-সত সেদ্েন্দ্র দেদ্ত্রর 
েোদ দ্ত আনুষ্ঠোদনে েদতষ্ঠো। সেেেো সতো আদ্গই েলো হল। দেেুেোল চলল আনুষ্ঠোদনেভোদ্ে এই 
ক্লোে। তোরপর, তোরপর দীঘজ, েুদীঘজ শীতঘুে।   

তোরও পর, দেদনক্স পোদখর েেোদ েদতয েদ্র আর্ আেোর আেোদ্দর ঘুে সভদ্েদ্ে। নেপযজোদ্ে এই 
ক্লোদ্ের েোর্ এদগদ্ে দনদ্ে সযদ্ত এদগদ্ে এদ্েদ্েন েেোেী দদলীপ সেোে। এেোর তোাঁর েেো সশোনো 
যোে।  

  


