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 স্পরস্পিস্পত 
 

ডেল  ার্নে স্পি ১৯১২ সাল ডথর্  স্পনউইের্ ে র ওোইএমস্পসএ এর জন্য  ািস্পল  

স্পিস্প িং ড াসে  ডশখার্ত শুরু  র্রস্পির্লন ১২৫তম সড়র্ । তৎ ার্ল  ািস্পল  

স্পিস্প িংর্  এ টি আটে  স্পহর্সর্ি ধরা হর্তা। স্পনর্জর স্পিস্পভন্ন ির্োজর্ন  থা িলা 

ডশখার মর্তা অিস্থা তখর্না িালু হেস্পন। মানুষ তখর্না  ািস্পল  স্পিস্প িং এর গুরুত্ব 

বুর্ে উঠর্ত  ার্রস্পন। ঠি  ডসই সমর্ে ডেল  ার্নে স্পি তাাঁর স্পিস্প িং ড াসে  সিল 

ডরর্খস্পির্লন। ডসসমে ব্যিসােী স্প িংিা অন্যরাও স্পিস্প িং ডশখার জন্য স্পনর্জর্দর টা া 

ব্যে  রর্ত রাস্পজ স্পিল না। ডর্র্হতু তারা  ািস্পল  স্পিস্প িং এর গুরুত্ব বুের্ত 

 ারর্তা না, ডসর্হতু এসি ডশখার মর্তা মানস্পস তা তার্দর মার্ে স্পিলই না। এই 

মানস্পস তা ডথর্ ই তারা এস্পড়র্ে িলর্তা  ািস্পল  স্পিস্প িং ডশখার স্পিষেটির্ । ওই 

সমর্েও স্প ছু স্প ছু মানুষ স্পিল, র্ারা স্পিস্প িং-এ আগ্রহী স্পিল। ডসই মানুষগুর্লাই 

ডেল  ার্নে স্পির ড ার্সে  ডর্ািদান  র্রস্পিল। ড ার্সে  যুক্ত হিার  র ধারািাস্পহ  

িস্পশের্র্র ির্ল অর্নর্ ই  ািস্পল  স্পিস্প িংর্ের সি স্পিষে আেি  রর্ত সেম 

হর্েস্পিল। এরই ধারািাস্পহ তাে ডেল  ার্নে স্পির  ািস্পল  স্পিস্প িং ড ার্সে র িাস্পহদা 

অর্ন  ডির্ড় র্াে। ড ননা, তার এই ড াসে  মানুষ র্া িাস্পচ্ছর্লা ডসই অনুসার্র 

িলািল স্পদর্েস্পিল তার্দরর্ । ডর্র্ ার্না স্প ছু শুরু  রার  র ইস্পতিাি  িলািল 

ড র্লই মানুষ ডসই  ার্জ আগ্রহর্িাধ  র্র। ডেল  ার্নে স্পির ড ার্সে  অিংশ স্পনর্ে 

ইস্পতিাি  িলািল  াওো মানুষগুর্লার ডের্ত্রও এ ই ব্যা ার র্টর্ত শুরু  রর্লা। 

ডর্খার্ন এ সমে মানুষ এই ড ার্সে  অযােস্পমট হওোর স্পিষেটির্  গুরুর্ত্বর সার্থ 

স্পনর্তা না, ডসই এ ই ড ার্সে  ভস্পতে  হওোর জন্য এ টা সমে িহু মানুষ আগ্রহ 

ডদস্পখর্েস্পিল।  

ডেল  ার্নে স্পি স্পির্লন ডসই ব্যস্পক্তত্ব, স্পর্স্পন  ািস্পল  স্পিস্প িংর্  দদনস্পিন 

জীির্নর এ টি ির্োজনীে স্পিষে এিিং দেতা স্পহর্সর্ি সিার সামর্ন হাস্পজর 

 র্রস্পির্লন।  ািস্পল  স্পিস্প িংর্  ড িল এ টি স্পশল্প মর্ন  রা মানুষগুর্লাও এ টা 

সমে বুের্ত ড র্রস্পিল দদনস্পিন জীির্ন নানা ির্োজন ও  ার্জ  ািস্পল  স্পিস্প িং 

এর গুরুত্ব অর্ন  ডিস্পশ এিিং এটি মানুর্ষর নানা  ার্জ ডলর্ি থার্ । এর র 

ডথর্ ই ডেল  ার্নে স্পি ড ার্সে র িাস্পহদা িাড়র্ত থার্ ।  
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আজর্  সারা স্পির্শ্বর স্পিস্পভন্ন জােিাে ডেল  ার্নে স্পির নাম িস্পড়র্ে  র্ড়র্ি, 

িস্পড়র্ে  র্ড়র্ি তার ড ার্সে র ব্যা ার্র সি আর্লািনা। িতে মার্ন স্পির্শ্বর অর্ন  

িার্ন্তই ডেল  ার্নে স্পির ড ার্সে র ব্যা ার্র আর্লািনা হর্ে থার্ । মানুষ ডেল 

 ার্নে স্পির িইগুর্লা  ড়র্ি, জানর্ি এিিং স্পশখর্ি। তারা বুের্ত ড র্রর্ি এসি 

আসর্ল অদর াস্পর ড ার্না স্পজস্পনস নে, িরিং আমার্দর র্াস্প ত জীির্নরই নানা 

জরুস্পর স্পিষর্ের অিংশ।  ািস্পল  স্পিস্প িং ডশখাটা ড ার্নাভার্িই এ টি অির্োজনীে 

আটে নে, িরিং ডরগুলার লাইি স্পিল। মানুষ এসি বুের্ত ড র্রস্পিল এ সমে। 

স্পনর্জর্  সিল  র্র তুলর্ত হর্ল এিিং ডর্াগ্যতাসম্পন্ন  রর্ত হর্ল  ািস্পল  

স্পিস্প িং এর গুরুত্ব অস্বী ার  রা র্াে না। ডিস্পশরভাি ডের্ত্রই ডদখা র্াে এ জন 

মানুর্ষর র্র্থষ্ট ডর্াগ্যতা রর্ের্ি, দেতা রর্ের্ি। স্প ন্তু  র্ে াপ্ত ডনর্িাস্পসর়্েশন স্পিল 

না থা ার  ারর্র্ এিিং  ািস্পল  ডের্স ঠি মর্তা  থা িলার দেতা না থা ার 

 ারর্র্ তারা স্পনর্জর্দর িাপ্যটুকু ড র্ত সেম হে না। ডিস্পস  স্পিল মানুর্ষর 

জীির্ন অিশ্যই জরুস্পর, ডসইসার্থ স্পনর্জর  ারর্সানাস্পলটি ডের্ভল র্মর্ন্টর 

স্পিষেগুর্লার্তও নজর স্পদর্ত হর্ি র্স্পদ সিলতা ড র্ত িাে ড উ। আর 

 ারর্সানাস্পলটি ডের্ভল র্মর্ন্টরই এ টি অিংশ হর্চ্ছ  ািস্পল  স্পিস্প িং। এটা ডেল 

 ার্নে স্পিই িথম মানুষর্  ডিাোর্ত সেম হর্েস্পির্লন। 

ডলখ  ডেল  ার্নে স্পি ‘হাউ টু ইনফ্লুর্েে ডমন ইন স্পিজর্নস’ নার্ম এ টি িই 

স্পলর্খর্িন। এই িইটির্ত স্পতস্পন ব্যিসাস্পে  ডসক্টর্র মানুষর্  িভাস্পিত  রার সি 

স্পিষে স্পনর্ে স্পলর্খর্িন। এ জন মানুষ র্স্পদ ব্যিসা  রর্ত র্াে, তাহর্ল তার মর্ে 

অিশ্যই ইনফ্লুর্েস্পেিং  াওোর থা র্ত হর্ি, অযাস্পিস্পলটি থা র্ত হর্ি। তা না হর্ল 

ব্যিসা  র্র টি র্ত  ারর্ি না।  াজ আদাে  রার জন্য, স্পনর্জর অস্পধ ার আদাে 

 রার অিশ্যই ইনফ্লুর্েস্পেিং অযাস্পিস্পলটি স্পনর্জর মার্ে ধারর্  রর্ত হর্ি। ডেল 

 ার্নে স্পি এসি ব্যা ার্র তাাঁর িইর্ে িষ্ট  র্রস্পির্লন। িইটি ব্যা    াঠ স্পিেতা 

লাভ  র্রস্পিল। মানুর্ষর িাস্পহদা পূরর্  রর্ত  রর্ত িইটির ১৫তম মুির্ ি াশ 

 রর্ত হর্েস্পিল। িইটি এমনস্প  স্পির্শ্বর ১১টি ভাষাে অনুিাদ  রা হর্েস্পিল। তািাড়া 

সমর্ে সমর্ে ডেল  ার্নে স্পি অর্ন িারই িইটি স্পরভাইজ  র্রস্পির্লন। ভুলত্রুটি 

সিংর্শাধন  র্র িইটি ি াশ  রা হস্পচ্ছর্লা। সিস্পমস্পলর্ে ব্যা   সাড়া ডিলর্ত সেম 

হর্েস্পিল ‘হাউ টু ইনফ্লুর্েে ডমন ইন স্পিজর্নস’।  

এই িইর্ের  র রই ডেল  ার্নে স্পি মানুষর্  ইনফ্লুর্েে  রার িসর্ঙ্গ আর্রা 

স্পলখর্ত শুরু  র্রন। স্পতস্পন িাস্পচ্ছর্লন স্পনর্জর ব্যস্পক্তত্ব স্পি ার্শর মাের্ম সিাই ডর্ন 
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সিলতা ডদখর্ত  াে। তার ডলখস্পনর্ত স্পতস্পন ডসসি তুর্ল ধর্রস্পির্লন। ব্যস্পক্তত্ব 

উন্নের্নর ব্যা ার্র স্পতস্পন মানুষর্  সেম  র্র ডতালার  স্পরর্িস্পের্তই এর্ র  র 

এ  িই স্পলর্খ স্পির্েস্পির্লন। ‘হাউ টু ইনফ্লুর্েে ডমন ইন স্পিজর্নস’ িইর্ের  রও 

 ার্নে স্পি ডিশস্প ছু িই স্পলর্খর্িন ইনফ্লুর্েস্পেিং  াওোর স্পনর্ে। মানুষ ডসসি খুি 

ভার্লাভার্িই গ্রহর্  র্রস্পিল।  

আস্পম মর্ন  স্পর মানুর্ষর জীির্নর িস্পতটি  াজই আসর্ল ড ার্না না 

ড ার্নার ম  স্পমউস্পনর্ শন। আমরা আসর্ল িস্পতস্পনেতই ডর্ািার্র্াি  রার 

মাের্মই স্পনর্জর জীিন  ার  র্র ির্লস্পি। তাই  স্পমউস্পনর্ শন  রার েমতা 

আমার্দর িাড়ার্না দর ার সিসমেই। এ জন মানুষ স্পহর্সর্ি এই ডসক্টর্র সিাইর্ ই 

 াজ  রর্ত হর্ি র্স্পদ র্াস্প ত জীির্ন উন্নস্পত  রর্ত িাে। আর ডসই লর্েযই স্পনর্জর 

 স্পমউস্পনর্ শন স্পির্লর স্পদর্  নজর স্পদর্ত হর্ি সিাইর্ , ব্যস্পক্তত্ব উন্নেন  রার 

মাের্ম স্পনর্জর্  এস্পির্ে স্পনর্ত হর্ি। ‘হাউ টু ইনফ্লুর্েে ডমন ইন স্পিজর্নস’ স্পিল 

ডতমনই এ টি িই। িইটির ডিৌেতম স্পরভাইজ আমার স্বামীর স্পনর্দে শ ও ডরর্খ র্াওো 

ডনাট অনুসার্র  রা হর্েস্পিল। িইটির নামও ঠি   রা হর্েস্পিল মৃতুযর পূর্িে  তার 

 াজ িন্ধ হওোর আর্িই  িি  রা নামানুসার্রই। তার এই িইটি মানুর্ষর অর্ন  

উ  ার্র এর্সস্পিল। মানুষ স্পিস্প িং-এ অর্ন  দে হর্ত ড র্রস্পিল।  

স্পিস্প িং স্পনর্ে আমার এ টি ব্যস্পক্তিত দশে ন রর্ের্ি। মুখ স্পদর্ে ডির হওো 

ডর্র্ ার্না  থার্ ই স্পিস্প িং স্পহর্সর্ি আস্পম ডমর্ন ডনই না। স্পিস্প িং মার্নই িড়িড় 

 র্র শব্দ স্পমস্পলর্ে  থা ির্ল র্াওো নে। স্পিস্প িং আর্রা বৃহৎ স্প ছু। এটাই আমার 

ব্যস্পক্তিত দশে ন। আর স্পিস্প িং স্পশর্খ দে হর্ত হর্ল অর্ন   স্পরশ্রম  র্র তর্িই 

আসর্ত হর্ি। এই  ার্জ আ নার্দরর্  িইটি সাহায্য  রর্ি এ ব্যা ার্র আস্পম 

আশািাদী। এ জন মানুষ র্খন  স্পমউস্পনর্ শর্নর মর্তা গুরুত্বপূর্ে  ব্যা ার্র অদে 

হর্ে থার্ , তখন তার জীির্ন সিলতা আসাটা দুরূহ হর্ে র্াে এটাই সতয। এই 

জােিাে এ টু হর্লও নতুন মাত্রা ডর্াি  রর্ি িইটি। 

স্পিস্প িং,  ারর্সানাস্পলটি ডের্ভল র্মন্ট স্প িংিা  স্পমউস্পনর্ শন স্পিল আসর্ল 

র্াস্প ত জীির্নর এ   ড ার্না ডের্ত্রর জন্য ির্র্াজয নে। আ স্পন এ জন ব্যিসােী 

ির্ল আ নার্   ািস্পল  স্পিস্প িং স্পশখর্ত হর্ি এমন নে। অথিা আ স্পন স্পিজর্নস 

ডসক্টর্র ডনই ির্ল  ািস্পল  স্পিস্প িং স্পশখর্িন না, এটাও ডর্ৌস্পক্ত  ড ার্না লস্পজ  

নে। আমার্দর  স্পমউস্পনর্ শর্নর  স্পরস্পধ স্পিস্তৃত। আমরা শুধু ব্যিসাস্পে  ডসক্টর্রর 

সি মানুর্ষর সার্থই ডর্ািার্র্াি অব্যাহত রাস্পখ স্প িংিা আমার্দর ডর্ািার্র্ার্ির িস্পি 
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ব্যিসাস্পে  জির্তই সীমািদ্ধ, তা স্প ন্তু নে। ব্যস্পক্তিত, সামাস্পজ , আন্তজে াস্পত  সি 

িস্পির্তই আমার্দরর্   স্পমউস্পনর্ শন  রর্ত হে। আর ডর্সি  ারর্র্ আমরা 

 স্পমউস্পনর্ শন  র্র থাস্প , ব্যিসা তার মর্ে এ টিমাত্র  ারর্। এর িাইর্রও 

হাজারটা  ারর্ রর্ের্ি ডর্সর্ির জন্য আমার্দরর্  মানুর্ষর সামর্ন দাাঁড়ার্ত হে, 

 থা িলর্ত হে।  ার্জই এমন িলার ড ার্না ডর্ৌস্পক্ত তা ডনই ডর্  ািস্পল  স্পিস্প িং 

ড িল ব্যিসাস্পে  জির্তর মানুষর্দর জন্যই ির্র্াজয। িরিং সি স্তর্রর মানুর্ষর 

জন্যই  ািস্পল  স্পিস্প িং গুরুত্বপূর্ে  এিিং এটি এ টি দেতা। এই দেতা সি জােিাে 

 ার্জ লাির্ত  ার্র।  

‘দ্য কুই  অযান্ড ইস্পজ ওর্ে টু ইর্িস্পক্টভ স্পিস্প িং’ িইটি আশা  স্পর 

আ নার্দরর্   ািস্পল  স্পিস্প িং-এ অর্ন  ডিস্পশ দে হর্ে উঠর্ত সাহায্য  রর্ি। 

এটি আ নার্দরর্  সেম  র্র তুলর্ি সি ভেভীস্পত মন ডথর্  দূর  র্র মানুর্ষর 

সামর্ন দাাঁস্পড়র্ে  ার্ে রী স্পিি ডদওোর জন্য। ড ননা, আ নার্দরর্  দে  র্রা 

ডতালার লেয স্পনর্েই স্পিস্পভন্ন  নর্টন্ট রাখা হর্ের্ি িইটির্ত। এসি স্পনর্দে শনা ডমর্ন 

 াজ  রর্ল আশা  রা র্াে সিার সামর্ন দাাঁস্পড়র্ে  ার্ে রী িক্তৃতা ডদওো সহজ 

হর্ে র্ার্ি সিার জন্য। 

 

-ের্রাস্পথ  ার্নে স্পি 
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িথম অিংশ 

 ার্ে রী িক্ততৃার ডমৌস্পল  উ াদান 
 

িস্পতটি স্পশল্প এিিং দেতা আেি  রার ডের্ত্র অল্পস্প ছু উ াদান রর্ের্ি। উ াদান 

রর্ের্ি র্তটুকু, তারর্ির্ে ডিস্পশ রর্ের্ি ড ৌশল। ভার্লা  র্র  াজ  রর্ত হর্ল 

এ জন মানুষর্  অিশ্যই ডমৌস্পল  উ াদানগুর্লা সম্পর্ ে  জানর্ত হর্ি। এসি 

সম্পর্ ে  জ্ঞান এ জন মানুষর্   াজ  রার স্পদর্  আর্রা আগ্রহী  র্র তুলর্ি, 

আত্মস্পিশ্বাস িাস্পড়র্ে ডদর্ি। আিার ড উ র্স্পদ ডিশস্প ছু ড ৌশল আেি  রর্ত সেম 

হে, তাহর্ল ডস ওই  াজটি দুদে ান্তভার্ি  রর্ত সেম হর্ি।  ািস্পল  স্পিস্প িং  রার 

ডের্ত্রও ডিশস্প ছু ড ৌশল রর্ের্ি, রর্ের্ি স্প ছু উ াদান। আ স্পন র্স্পদ এসি 

ডজর্নশুর্ন আেি  র্র িক্তৃতা স্পদর্ত র্ান, তাহর্ল আশািাদী—  ার্ে রী িক্তৃতা 

স্পদর্ত সেম হর্িন। এই অোর্ে আমরা মূলত  ার্ে রী এ টি িক্তৃতা ডদওোর সি 

উ াদান ও ড ৌশল সম্পর্ ে  জানি। সহর্জই  ার্ে রী িক্তৃতা ডদওোর জন্য স্পনর্জর 

মার্ে ড ার্না ড ার্না দেতা িাস্পড়র্ে স্পনর্ত হর্ি ও দৃস্পষ্টভস্পঙ্গ ড মন রাখর্ত হর্ি 

এসি স্পনর্েও জানর্ত  ারর্িন এই অোর্ে। 
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িথম অোে 

ডমৌস্পল  দেতা অজে ন 
 

১৯১২ সাল ডথর্  আস্পম  ািস্পল  স্পিস্প িং ড ার্সে  মানুষর্  স্পিস্প িং ডশখার্না শুরু 

 র্রস্পিলাম। এই িির্রই আটলাস্পন্ট  মহাসাির্র টাইটাস্পন  জাহাজ ডুর্ি স্পির্েস্পিল। 

মারা স্পির্েস্পিল অর্ন  মানুষ। ওই সমর্ের  র ডথর্  ড র্ট স্পির্েস্পিল অর্ন গুর্লা 

িির।  রিতী িিরগুর্লার্ত আস্পম ড িল মানুষর্  স্পিস্প িং ডশখার্নার  ার্জই ব্যে 

 র্রস্পি জীির্নর অর্ন  সমে। মানুষর্  স্পিস্প িং-এ দে  র্র ডতালার ড ির্ন ডমধা 

খরি  র্রস্পি। এটার্ ই িাস্পনর্ে স্পনর্েস্পিলাম স্পনর্জর োনজ্ঞান। শুরুর্ত খুি ডিস্পশ 

মানুষ আমার ড ার্সে  অিংশগ্রহর্  র্রস্পন। স্প ন্তু সমর্ের  স্পরক্রমাে মানুষ অর্ন  

িাড়র্ত থার্ । শুরু  রার  র ডথর্  সাত লাখ  ঞ্চাশ হাজার মানুষ আমার এই 

ড াসে  ডথর্  গ্রাজুর্েশন ডশষ  র্রর্ি। এই সার্ড় সাত লাখ মানুষর্  আস্পম স্প ছু 

স্পদর্ত ড র্রস্পি, এটা আমার জন্য স্পির্শষ িাস্পপ্ত।  

আমার ড াসে  শুরু  রার পূর্িে  সিার মতামত ডশানার ডসৌভাগ্য হর্েস্পিল 

আমার। ডর্ মানুষগুর্লা আমার ড ার্সে  স্পনর্জর্দরর্  অন্তভুে ক্ত  র্রস্পিল, তার্দর 

মতামত ডশানার ইর্চ্ছ হর্েস্পিল আমার। ঠি  ড ান  ারর্র্ তারা আমার ড ার্সে  

ভস্পতে  হর্েস্পিল, এটাও আমার জন্য জানা জরুস্পর হর্ে স্পির্েস্পিল। অতঃ র আস্পম 

তার্দর সার্থ মতস্পিস্পনমে  র্রস্পিলাম। সিার  থার ধরন ও শব্দিেন আলাদা 

হর্লও মূল জােিাে তারা সিাই এ র ম স্পিল। অথে াৎ ড ার্সে র সার্থ স্পনর্জর যুক্ত 

হওোর ড ির্ন স্পিস্প িংসিংক্রান্ত দুিেলতাই িড় ভূস্পম া  ালন  র্রস্পিল। 

‘আস্পম ভার্লা  র্র স্পিস্প িং স্পশখর্ত িাই। মানুর্ষর সামর্ন  থা িলার ভে দূর 

 রর্ত িাই। আমার মার্ে ভে  াজ  র্র। আস্পম মানুর্ষর সামর্ন  থা িলার সাহস 

 াই না। িিি আত্মস্পিশ্বার্সর অভার্ি ভুস্পি। মানুষ আমার্  স্পনর্ে  ী ভাির্ি,  ী 

িলর্ি— এসি স্পনর্ে স্পিন্তা  স্পর। আর এই স্পিন্তা আমার্  তার্দর সামর্ন আর্রা 

হীনমন্যতাে ডুস্পির্ে স্পদত। আস্পম স্পনর্জর্  স্পনর্ে দুস্পিন্তাে ভুিতাম। এসি ডথর্  

স্পনর্জর্  ডির  র্র স্পনর্ে আসার জন্য আমার িচুর আত্মস্পিশ্বাস দর ার। আত্মস্পিশ্বাস 

িাড়র্ত  ার্র ডশখার মাের্ম, অনুশীলর্নর মাের্ম। আস্পম মূলত স্পনর্জর 

আত্মস্পিশ্বাসর্  অর্ন  িাস্পড়র্ে ডতালার জন্যই এই ড ার্সে  ভস্পতে  হর্েস্পি। আমার্  

র্খন  ার্রা সামর্ন  থা িলার জন্য িলা হে, তখন আস্পম  াাঁ র্ত থাস্প ।  থা 
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িলর্ত  াস্পর না। সাস্পজর্ে গুস্পির্ে  খর্নাই স্পনর্জর মর্নর ভাি ি াশ  রর্ত  াস্পর 

না আস্পম। তািাড়া মর্নার্র্ািও স্পদর্ত  াস্পর না। আমার মর্ন হর্ের্ি ড াসে   রার 

মাের্ম আস্পম এই ধরর্নর র্ািতীে সমস্যা ডথর্  ডিস্পরর্ে আসর্ত  ারি। তাই 

ড ার্সে র সার্থ সিংযুক্ত হর্েস্পি।’ 

ডমাটামুটি এই হর্চ্ছ সিার মর্তর স্পমর্লর জােিা। এই  থাগুর্লাই এর্  জন 

স্পনর্জর মর্তা  র্র উ স্থা ন  র্রস্পিল িথম ডসশর্ন। আস্পম তার্দর সি  থা 

মর্নার্র্াি সহ ার্র শুর্নস্পি।  থাগুর্লা ডিশ  স্পরস্পিত মর্ন হর্চ্ছ না? হর্ত  ার্র 

আ স্পনও এ ই ব্যা ার স্পনর্জর মার্ে অনুভি  র্র থার্ ন, হর্ত  ার্র আ স্পন 

স্পনর্জও সিার সামর্ন  থা িলর্ত স্পির্ে ভে ড র্ে থার্ ন। আ স্পনও র্স্পদ সিার 

সামর্ন  থা িলর্ত সেম না হন, তাহর্ল আস্পম ধর্রই স্পনর্ত  াস্পর আ নার 

ডের্ত্রও এ ই ধরর্নর সমস্যা রর্ের্ি— আমার ড ার্সে  অিংশ ডনওো সি ব্যস্পক্তর 

মর্তা। িশ্ন জাির্ত  ার্র, এসি আ স্পন  ীভার্ি  াটির্ে উঠর্িন? উির স্পহর্সর্ি 

িলা র্াে স্পনেস্পমত অনুশীলন  রার স্পি ল্প আর ড ার্নাস্প ছু ডনই। আ স্পন হের্তা 

িশ্ন  রর্ত  ার্রন— স্পমস্টার  ার্নে স্পি আস্পম স্প  আসর্লই ড ার্নাস্পদন স্পনর্জর মার্ে 

থা া সি দুিেলতা দূর  রর্ত  ারি? আস্পম স্প  ড ার্নাস্পদন মানুর্ষর সামর্ন দাাঁস্পড়র্ে 

 নস্পির্েন্টস্পল িক্তৃতা স্পদর্ত  ারি? এর জিার্ি আস্পম িলর্ত িাই— এ জন সিল 

স্পি ার স্পহর্সর্ি সহর্জই  ার্ে  রী িক্তৃতা ডদওোর সি স্পিষেিস্তু স্পনর্েই আস্পম এই 

িইর্ে আর্লািনা  র্রস্পি। আ স্পন র্স্পদ পুর্রা িইটি ঠি মর্তা  র্ড় থার্ ন, তাহর্ল 

অিশ্যই স্পনর্জর্  অর্ন  দে  র্র তুলর্ত  ারর্িন। আশা  রা র্াে সি স্পনর্দে শনা 

ডমর্ন িলর্ত  ারর্ল আ নার  র্ে স্পিস্প িংসিংক্রান্ত সি ধরর্নর ভের্  জে  রা 

সেম হর্ি, আ স্পন  ার্ে রী িক্তৃতা স্পদর্ত  ারর্িন। 

আস্পম িহু িির র্ািত স্পিস্প িং ডসশর্নর নানা স্পিষে স্পনর্ে  াজ  র্রস্পি। 

ড ার্নাস্প ছু আ স্পন  ারর্িন নাস্প   ারর্িন না, না  ারর্ল ড ন  ারর্িন না, 

 ারর্লই িা ড ন  ারর্িন— এসি অর্ন ািংর্শই স্পনর্জর স্পিন্তাভািনার ও র স্পনভে র 

 র্র। আ স্পন র্স্পদ স্পনর্জর স্পিন্তাভািনার্  িদর্ল স্পদর্ে সিস্প ছুর্  স্পনর্জর োনজ্ঞান 

িাস্পনর্ে  াজ  রর্ত  ার্রন, তাহর্ল সিই সম্ভি। এজন্য িইটির সি স্পনর্দে শনা 

আ নার্  ডমর্ন িলর্ত হর্ি। আস্পম জাস্পন আ স্পন  ারর্িন, আস্পম জাস্পন আ স্পন 

স্পনর্জর্  স্পনর্ে ডর্র্ত  ারর্িন সিলতার স্পশখর্র। এই মুহূর্তে  আ নার অিস্থান 

ড াথাে? আ স্পন স্প   থা িলর্ত স্পির্ে ভীত অনুভি  র্রন র্া আ নার িলার 

স্বরর্  থাস্পমর্ে ডদে? আ স্পন স্প  স্পনর্জর  থাগুর্লা সিার সামর্ন িলর্ত স্পির্ে 
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 াাঁ র্ত থার্ ন? এই র্স্পদ হর্ে থার্  আ নার অিস্থা, তাহর্ল আস্পম িলর্ত িাই 

িইটির্ত এমন সি ব্যা ার্র  রামশে  ডদওো রর্ের্ি র্া ব্যিহার  র্র আ স্পন স্পনর্জর 

সমস্ত উই র্নস দূর  রর্ত  ারর্িন। িইটি আ নার্  ডসই ধরর্নর আত্মস্পিশ্বার্স 

িলীোন  র্র তুলর্ি।  

এই িইটি ড ার্না  াঠযপুস্ত  নে। তর্ি আস্পম স্পনস্পিতভার্িই িলর্ত  াস্পর 

িইটি আ নার জন্য সহাে  হর্ি।  ািস্পল  স্পিস্প িং-এর সি উই  ডজার্নর ব্যা ার্র 

ির্িষর্া  রা ডশর্ষই ডিাোস্পক্টভ সি আইস্পেো যুক্ত  রা হর্ের্ি িইটির্ত। আ স্পন 

এটি  র্ড় স্পনর্জর্ ও ডিাোস্পক্টভ  র্র তুলর্ত  ারর্িন এ ইসার্থ। তর্ি ডির 

এ ই  থা আ নার্দরর্  মর্ন  স্পরর্ে স্পদর্ত িাই— ড িল িইটি  র্ড়ই োন্ত হর্ল 

িলর্ি না। িইর্ের সি স্পনর্দে শনা ডমর্ন িলর্ত হর্ি,  রামশে গুর্লা অনুসরর্  রর্ত 

হর্ি। শুধু  ড়ার জন্য  ড়া আ নার্  ড ার্না িলািল এর্ন ডদে না, ড ার্নার ম 

 স্পরিতে ন আ নার্  হর্ত সাহায্য  র্র না।  ড়া এিিং ডস অনুসার্র  াজ  রাটাই 

আ নার্  সিলতা ড র্ত সাহায্য  র্র থার্ । 

র্ার্হা , এই অোেটি মর্নার্র্াি সহ ার্র  ড়র্ত শুরু  রুন। স্পনর্জর উন্নস্পত 

 রার জন্য স্পনর্ির িারটি িাইেলাইন আ নার জন্য উ  ারী। এসি অনুসরর্  র্র 

স্পনর্জর্  এস্পির্ে স্পনন। 

 

এ . অন্যর্দর অস্পভজ্ঞতা ডথর্  স্পশো স্পনন 

পৃস্পথিীর্ত ড উই  ািস্পল  স্পি ার হর্ে জন্মাে না। আ স্পন এমন  াউর্  ডদখার্ত 

 ারর্িন না ডর্ই ব্যস্পক্ত স্পনর্জর্  অর্ন  ও র্র তুলর্ত সেম হর্ের্ি  স্পরশ্রম  রা 

ব্যতীত। শুধু  ািস্পল  স্পিস্প িং নে, পৃস্পথিীর বুর্  এমন ড ার্না  াজ ডনই ডর্সি 

মানুষ জন্মিতভার্ি স্পশর্খ আর্স। িহু িিে ার  র এ জন মানুষ স্পনর্জর  ার্জ সিল 

হর্ে থার্ । আমরা মূলত অনুশীলর্নর মাের্মই স্পশর্খ থাস্প । তািাড়া অগ্রজর্দর 

 াি ডথর্  আমার্দর অনুর্িরর্া, ভার্লা লািা িাে সমেই দতস্পর হর্ে থার্  

সুস্পনস্পদেষ্ট ড ার্না  ার্জর িস্পত৷ িস্পতটি মানুষই ডিাটর্িলা ডথর্  ড ার্না  ার্জর 

িস্পত ডর্ ভার্লািাসা স্প িংিা অনুর্িরর্া ড র্ে থার্ , ডসসর্ির ডন র্থ্য নানা  ারর্ 

থার্ ।  খর্না  খর্না অগ্রজর্দর সািল্য স্প িংিা তার্দর িস্পত ভার্লা লািা ডথর্ ও 

মানুষ ডসই  ার্জর িস্পত ধাস্পিত হে, সুস্পনস্পদেষ্ট ওই  ার্জর িস্পত মানুর্ষর 

ভার্লািাসা ডির্ড় র্াে। মানুর্ষর ডশখার অর্ন টা অিংশ জুর্ড়ও সিল ব্যস্পক্তর্দর 

হাত থার্ । পূর্িে  র্ারা আমার্দরর্  স্প ছু স্পদর্ে ডির্ি, তার্দর  থ অনুসরর্  র্রই 
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আমরা নতুন  র্র স্পশর্খ থাস্প ।  ািস্পল  স্পিস্প িং-এর ডের্ত্রও আস্পম আ নার্দরর্  

এটাই িলর্ত িাই। আ নার র্ারা অগ্রজ রর্ের্ি, র্ারা অস্পভজ্ঞ, র্ারা স্পনর্জর্দরর্  

সিলতার শীর্ষে  স্পনর্ে ডর্র্ত সেম হর্ের্ি তার্দর  াি ডথর্  স্পশখুন। তার্দর 

ড ৌশলগুর্লা আেি  রার ডিষ্টা  রুন। তার্দর  দাঙ্ক অনুসরর্  র্র  থ িলর্ত 

থাকুন। 

আমার্দর স্পশোব্যিস্থার এ টি ব্যা ার আস্পম লেয  র্রস্পি। তারা 

িাত্রিাত্রীর্দরর্  এই স্পিশ্বাস দতস্পর  র্র স্পদর্ত সাহায্য  র্র ডর্,  ািস্পল  স্পিস্প িং 

আসর্ল ড ার্না  ার্জর স্পিষে নে। ড উ র্স্পদ স্পনর্জর  ণ্ঠর্  ডেশ  রর্ত িাে, 

ড ার্নামর্ত এ টু  থা িলা স্পশখর্ত িাে, তার্দর জন্য এসি ড াসে   রা ির্োজন 

হর্ত  ার্র। িাস্প র্দর জন্য এটা ডতমন গুরুত্বপূর্ে  স্প ছুই না।  ািস্পল  স্পিস্প িং ডশখা 

স্পদনর্শর্ষ এ জন ব্যস্পক্তর জীির্ন ডতমন ড ার্না িভাি স্পিস্তার  রর্ত  ার্র না, 

এমনটাই স্কুল  র্লজ ডথর্  িাচ্চার্দর মাথাে গুাঁর্জ ডদওো হর্ে থার্ । তারা এই 

ধরর্নর স্পিশ্বাস অজে র্নর  র স্পনর্জর্দরর্  স্পনর্ে আর ডস  থ মাড়াে না। আ স্পন 

র্খন ড ার্না মানুর্ষর মর্ন এই স্পিশ্বাস দতস্পর  র্র স্পদর্িন ডর্ সুস্পনস্পদেষ্ট ড ার্না  াজ 

আ নার জীির্ন ড ার্নার ম ভূস্পম া  ালন  রর্ত সেম নে, তখন ওই ব্যস্পক্ত 

 খর্নাই ডসই  ার্জর স্পদর্  ধাস্পিত হর্ি না। এটাই স্বাভাস্পি ।  

মানুষ ডর্  াজই  রু  না ড ন, স্পনর্জর জীির্ন ডসটার এ টু ইমপ্যাক্ট আশা 

 র্র। জীির্নর এই স্পিস্পিত্র  স্পরসর্র সিাই আর্ি সাভে াইভ  রার স্পিন্তাভািনা  র্র। 

তার র িাস্প   ার্জর জন্য সমে ডির  র্র। সাভে াইভযাল ডরর্স  ািস্পল  স্পিস্প িং 

র্স্পদ স্প ছু ডর্াি  রর্ত না  ার্র, তাহর্ল ড ার্না মানুষই  ািস্পল  স্পিস্প িং স্পশখর্ি 

না, ড ার্না মানুষই এসি ব্যা ার স্পনর্ে মাথা র্ামার্ি না। ড ননা, তারা মর্ন  রর্ি 

এসি স্পশর্খ আসর্ল ড ার্না লাভ ডনই। স্পদনর্শর্ষ এই  াজটি তার্দর জীিন 

িদলার্ত সাহায্য  রর্ি না। এইর ম স্পিশ্বাস তার্দর মর্নর মার্ে দতস্পর  র্র 

ডদওো হে স্কুলগুর্লা ডথর্ ।  

 ািস্পল  স্পিস্প িং-এর স্পিষেটি আসর্লই ডর্ গুরুত্বপূর্ে  এটা আস্পম অনুধািন 

 স্পর। তার র এসি স্পনর্ে  াজ শুরু  স্পর। মানুষর্  ডশখার্না, মানুষর্   ািস্পল  

স্পিস্প িং-এর গুরুত্ব সম্পর্ ে  অিস্পহত  রা, তার্দরর্  এটা জানার্না ডর্— ািস্পল  

স্পিস্প িং তার্দর জীির্ন অর্ন  ভযালু অযাে  র্র থার্ । এভার্িই আমার সমেগুর্লা 

ড র্টর্ি। ১৯১২ সার্ল স্পনউইের্ ে র ওোইএমস্পসএ ১২৫ নম্বর সড়র্  আস্পম স্পনর্জর 

 াজ শুরু  র্রস্পিলাম। এই ব্যা ারটা আমার স্পনর্জর ডির্ে আমার িথম িার্ত্রর 
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আর্রা ভার্লা  র্র মর্ন আর্ি। আস্পম তখন সহজ স্প ন্তু গুরুত্বপূর্ে  সি স্পনেম 

মানুষর্  স্পশস্পখর্ে ডদওোর জন্য ডিষ্টা  র্রস্পি। এর্ত  র্র তারা ডর্ন দ্রুতই  ািস্পল  

স্পিস্প িং ডশখার মর্তা অিস্থার্ন ির্ল আর্স, আমার উর্েশ্য স্পিল এমনই।  

শুরুর স্পদর্  আস্পম আমার ক্লাসগুর্লার্ত খুি িভীর  নর্টন্ট স্পনর্ে আর্লািনা 

 রতাম। আস্পম সিাইর্  স্পিস্পভন্ন জটিল স্পিষে সম্পর্ ে  জানাতাম। স্পমর্সৌস্পরর 

ওোর্রনসিার্িে  আমার  র্লজ ইোর্র স্পশে রা আমার্দরর্  ডর্মন  র্র 

ডশখার্তন, আস্পম ঠি  ডতমন  র্রই আমার িাত্রর্দরর্  ডশখাতাম। সি তাস্পি  

স্পিষেিস্তু স্পনর্ে আমার আর্লািনা িলর্তই থা ত। স্প ন্তু এ টা সমে আস্পম স্পনর্জর 

ভুল বুের্ত  ারলাম। আমার  ার্ি মর্ন হর্লা, আস্পম স্পিজর্নস ওোর্ডের সিলতার 

জােিাে থা া ব্যস্পক্তিিে র্দরর্  ডেশারর্দর মর্তা  র্র  ািস্পল  স্পিস্প িং ডশখাস্পচ্ছ। 

এটা আসর্ল  ার্ে রী ড ার্না ব্যা ার নে। এই মানুষগুর্লা ইস্পতমর্েই স্পনর্জর্দর 

জােিাে সিল অিস্থান ধর্র রাখর্ত ড র্রস্পিল। স্পনর্জর্দর ব্যিসাস্পে  অিস্থানর্  

আর্রা  া ার্ াক্ত  র্র ডতালার জন্য  স্পমউস্পনর্ শন স্পিল িাড়ার্নার স্পদর্ ই 

তার্দর নজর স্পিল। আর ডসই উর্ের্শ্যই মূলত তারা ড ার্সে  অন্তভুে ক্ত হর্েস্পিল। 

তাস্পি  আর্লািনা ডশানার ডস্টইজ তারা ইস্পতমর্েই  ার  র্রস্পিল। অথি আস্পম 

তার্দরর্  স্পথউস্পর জানাস্পচ্ছলাম অর্ন  স্পিস্পভন্ন সিল িক্তার্দর ডলখা ডথর্ ।  

আস্পম ওর্েিস্টার, িা ে , স্প র্টর মর্তা ব্যস্পক্তর্দর নানা তি স্পনর্ে আর্লািনার 

স্পনরথে  তা ডদখর্ত ড লাম। আমার  ার্ি মর্ন হর্লা, এই মানুষগুর্লা জীির্নর 

অর্ন  ডস্টইজ  ার  র্র এর্সর্ি। এখন তারা তাস্পি  আর্লািনা ডশানার মর্তা 

অিস্থা িাে না। তারা িাে স্পনর্জর্দর স্পমটিিং-এ সুিরভার্ি  থা িলর্ত, তারা িাে 

স্পনর্জর্দর  থা িলার দুিেলতা  াটির্ে উঠর্ত এিিং সমর্ে সমর্ে স্পিজর্নস স্পমটিিং-এ 

স্পিস্পভন্ন স্পরর্ াটে  িদান  রার সেমতা অজে ন  রর্ত। এ   থাে িলর্ত ডির্ল, 

আমার ড ার্সে র স্টুর্েন্টরা িাস্পচ্ছল  ম সমর্ে সহর্জই স্পনর্জর্দরর্  মানুর্ষর সামর্ন 

 থা িলার মর্তা ডর্াগ্য  র্র ডতালার জন্য। আর এসর্ির জন্য স্পিস্পভন্ন সহজ উ াে 

খুাঁ র্জ ডির  রা স্পিল আমার  াজ, তি ডশখার্না নে। আস্পম এটা বুের্ত 

ড র্রস্পিলাম।  

স্টুর্েন্টর্দর স্বার্থে র স্পদ টা স্পিন্তা  র্রই আস্পম সি ধরর্নর ডটক্সটবু  ডরর্খ 

স্পদর্েস্পিলাম এিিং তার র ডথর্  মঞ্চ উর্ঠ িা টি যাস্পল তার্দরর্  সি স্পিষে 

ডশখার্ত শুরু  র্রস্পিলাম। মর্ঞ্চ আর্রাহর্, িক্তৃতা, স্পরর্ াটে  ড়াসহ নানা ব্যা ার 
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এসমে আস্পম আমার িাত্রর্দরর্  িা টি যাস্পল  র্র ডদস্পখর্েস্পিলাম সহজ উ ার্ে। 

এটা ডিশ  ার্জ স্পদর্েস্পিল। তারা সহর্জই স্পশখর্ত ড র্রস্পিল অর্ন  স্প ছুই।  

এর র ডথর্  লম্বা সমর্ের জন্য আস্পম মানুষর্  ডসভার্িই ডশখাস্পচ্ছলাম। 

সস্পতয িলর্ত আস্পম মানুর্ষর ির্োজন লেয  রস্পিলাম। মানুর্ষর  ী দর ার, 

 তটুকু দর ার, এসি স্পনর্েই আমার স্পিন্তাভািনা স্পিল। এ জন মানুর্ষর সহজ 

উ ার্ে িক্তৃতা ডদওোর জন্য ডর্সি স্পির্লর দর ার হে, তা স্পনর্ে আস্পম সিসমেই 

ডভর্িস্পি। আমার ড ার্সে  ভস্পতে  হওো মানুর্ষর ডভতর্র অর্নর্ ই স্পিল ব্যিসােী, 

স্পিস্পভন্ন  মে জীিী। তারা স্পনর্জর্দর ব্যস্ততম সমে ডথর্ ই ড ার্সে র জন্য স্পশস্পেউল 

েযান  রত। তাই র্তটুকু দ্রুত  ারা র্াে স্পশখর্ত, তার্দর জন্য ডসটা ততটুকুই 

ভার্লা স্পিল। আস্পম খুিই ভাগ্যিান ডর্ এমন মানুষর্দরর্  আস্পম স্প ছু ডশখার্ত 

ড র্রস্পি। আমার আসর্লই খুি ভার্লা লািত র্স্পদ আস্পম মানুর্ষর  াি ডথর্   াওো 

ডটস্পস্টমস্পনোল আ নার্দরর্  ডদখার্ত  ারতাম। আস্পম র্স্পদ ওসি ডদখার্ত  ারতাম, 

তাহর্ল ডিাোর্ত  ারতাম  ত  ত মানুর্ষর উ  ার হর্েস্পিল ড াসে  ডথর্ ।  

আমার  ার্ি স্পির্শ্বর স্পিস্পভন্ন িার্ন্তর মানুর্ষর  াি ডথর্ ই িহু ডটস্পস্টমস্পনোল 

ডলটার এর্সস্পিল। দ্য স্পনউইে ে  টাইমস, দ্য ওোল স্পিট জানে ার্লর মার্ে স্থান  র্র 

ডনওো িহু ব্যিসােী, িভনে র, রাজনীস্পতস্পিদ,  র্লজ ডিস্পসর্েন্ট, এন্টারর্টইনর্মন্ট 

ওোর্ডের স্পিস্পভন্ন তার া— সিার  াি ডথর্  আস্পম ডটস্পস্টমস্পনোল ডলটারগুর্লা 

ড র্েস্পি। ড াসে   রার  র তারা আমার্  স্পলর্খ  াঠির্েস্পিল এসি। শুধু ও র্রর 

ব্যস্পক্তিিে ই নে, আমার  ার্ি স্বল্প  স্পরস্পিত আর্রা অর্ন  মানুষই স্পলর্খ  াঠির্েস্পিল। 

এর্দর অস্পধ ািংশই সাধারর্  মীজীিী মানুষ। এই মানুষগুর্লার হার অর্ন  ডিস্পশ 

স্পিল। অস্পিসার, এস্পক্সস্প উটিভ ডেইস্পন, দে অদে সাধারর্ ব্যস্পক্ত, িাত্র, ব্যিসার 

সার্থ যুক্ত নারী, স্পিস্পভন্ন সিংিঠর্নর সার্থ যুক্ত ব্যস্পক্তত্ব— এমন অিস্পর্ত মানুষ 

আমার্  স্পলর্খ  াঠির্েস্পিল।  

তারা সিাই স্পনর্জর্দর  ার্জর জােিাে আর্রা ভার্লা  রার জন্য ডিষ্টা  র্র 

র্াস্পচ্ছল। তার্দর স্পিস্প িং ডশখার মূল ডিষ্টাই স্পিল স্পনর্জর  াজর্  এস্পির্ে ডনওোর 

জন্য। ড িল  থা িলার জন্য এ টু আত্মস্পিশ্বাস অজে ন, স্পনর্জর  থাগুর্লা সিার 

সামর্ন সুির  র্র িলার দেতা অজে ন  রার জন্যই তারা ড ার্সে  যুক্ত হর্েস্পিল। 

ড াসে  ডথর্  উ কৃত হওোর  র তারা কৃতজ্ঞতা সহ ার্র আমার্  িশিংসা  র্র 

স্পলর্খস্পিল।  
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লাখ লাখ মানুষর্  আস্পম আমার জীির্ন স্পিস্প িং স্পশস্পখর্েস্পি। িহু মানুষ আমার 

মাের্ম স্পিস্প িং স্পশখর্ত সেম হর্েস্পিল। এটা আমার জন্য স্পিশাল এ টা িাস্পপ্ত স্পিল। 

এত এত মানুর্ষর ভীর্ড় আমার এ জর্নর  থা মর্ন  র্ড়। ওই মানুষটি আমার 

স্পন ট স্পিস্প িং স্পশখর্ত এর্সস্পিল। তার িেস স্পিল ডমাটামুটি ডিস্পশ। এই মানুষটির নাম 

স্পমস্টার ডর্ন্ট। স্পমস্টার ডর্ন্ট এ স্পদন আমার্  লাঞ্চ  রার জন্য আমন্ত্রর্ 

জাস্পনর্েস্পির্লন। স্পতস্পন আমার্  ির্লস্পির্লন—‘আস্পম িরাির্রর মর্তাই ভীড় খুি  ম 

 িি  স্পর। মানুর্ষর সামর্ন  থা িলার ব্যা ারটির্ ও আস্পম সিসমেই এস্পড়র্ে 

িস্পল। ড ননা, সিার সামর্ন  থা িলার মর্তা সেমতা আমার ডনই। স্প ন্তু এখন 

আস্পম এ টি  র্লর্জর োস্পস্ট ডিার্েে র সদস্য। আমার্  এখন তার্দর স্পমটিিংর্ে 

উ স্পস্থত থা র্তই হর্ি। আর এটা  রর্ত ডির্ল আমার্  সিার সামর্ন  থা িলার 

দেতা অজে ন  রর্ত হর্ি। আমার এই িের্স এর্স  থা িলার মর্তা সেমতা 

অজে ন  রর্ত  ারি আস্পম?’ 

আস্পম তার  থা মর্নার্র্াি সহ ার্র শুর্নস্পিলাম। সস্পতয িলর্ত এ জন 

মানুর্ষর এই িের্স স্পিস্প িং ডশখার স্পিষেটি জটিল। তর্ি মানুর্ষর  র্ে অসম্ভি 

আসর্ল স্প ছুই না। মানুষ ডিষ্টা  রর্ল সি  ার্র। আস্পম তখন তার্  আশ্বস্ত 

 র্রস্পিলাম ডর্, সহজ স্প ছু স্পনর্দেশনা রর্ের্ি, র্া আ নার্  মানুর্ষর সামর্ন  থা 

িলার জন্য সেম  র্র তুলর্ি। আ স্পন র্স্পদ ডসসি স্পনর্দে শনা ডমর্ন িলর্ত  ার্রন, 

তাহর্ল স্পনস্পিতভার্িই আ নার  র্ে স্পিস্প িং  রা সম্ভি। আমার  থা ডশানার  র 

স্পতস্পন আশ্বস্ত হর্লন। এটা িাে  র্ে  িির আর্ির  থা। আস্পম তার্  ডশখার্ত 

সেম হর্েস্পিলাম  রিতী সমর্ে। এটা আমার জন্য এ টা িড় িাস্পপ্ত স্পিল। এত 

িেি এ জন মানুষর্  স্পিস্প িং ডশখার্নাটা জটিল ব্যা ার ির্ট। স্প ন্তু আস্পম 

ড র্রস্পিলাম।  

স্পমস্টার ডর্ন্ট আমার ড ার্সে  অন্তভুে ক্ত হওোর  র ড র্ট স্পির্েস্পিল স্পতনটি 

িির। ঠি  স্পতন িির  র আমার সার্থ তার আিার ডদখা হর্েস্পিল। ম্যানুিযা িাসে  

ক্লার্ির ডসই এ ই জােিাে, এ ই ডটস্পির্ল ির্স আমরা আলা   রস্পিলাম। আস্পম 

তখন তার্  স্পতন িির পূর্িে   রা আমার্দর িথম স্পমটিিংর্ের  থা স্মরর্  স্পরর্ে 

স্পদর্েস্পিলাম। তার র এটাও স্পজর্জ্ঞস  র্রস্পিলাম ডর্ আমার  রা ডিস্পে শন সঠি  

হর্ের্ি স্প না। আমার  থা শুর্ন স্পমস্টার ডর্ন্ট হাসর্লন। মুিস্প  হাসর্ত হাসর্ত স্পতস্পন 

এ টি ডনাটবু  ডির  র্র আমার্  ডদখার্লন। ওই ডনাটবুর্ র ডভতর আস্পম  রিতী 

 র্ে মার্সর ডিশস্প ছু স্পমটিিংর্ের স্পশস্পেউল ডদখর্ত ড লাম। স্পমস্টার ডর্ন্ট আমার্  


