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ক িং কিয়ার 
 
দেশ শাসনের োয়ভার দেনে মুক্তি পাবার জেয ইংলনের বৃদ্ধ রাজা ক্তলয়ার যখে তার 
ক্ততে দমনয়, েুই জামাই ও অমাতানের সানে ক্তেনয় রাজসভায় প্রনবশ েরনলে, তখে 
দসখানে বনস োো ক্তবষয় ক্তেনয় আনলাচো েরক্তিনলে লর্ড অব দেন্ট এবং লর্ড অব 
গ্লস্টার। েোর ফাাঁনে এেসময় গ্লস্টারনে ক্তজনেস েরনলে, দেন্ট, আচ্ছা মােেীয় 
গ্লস্টার, আলনবক্তেয়ার ক্তর্উে আর েেডওয়ানলর ক্তর্উে, এই েুই জামাইনয়র মনযয রাজার 
োনি দে সবনচনয় ক্তপ্রয় তা ক্তে আপক্তে আন্দাজ েরনত পানরে? 
 
ো, ক্তপ্রয় বনু্ধ মাো দেন়ে বলনলে গ্লস্টার, এ বযাপানর সক্তিে অেুমাে েরা েক্তিে, োরণ 
েুজনেই সমাে গুণী, দেউ োরও দচনয় েম বা দবক্তশ েে। 
 
দস সময় গ্লস্টানরর পানশ বনস োো এে তরুণনে দেনখ বলনলে দেন্ট, ওই যুবেক্তি 
ক্তে আপোর পুত্ৰ? 
 
গ্লস্টার বলনলে, হ্যা। তনব ওনে দিনল বনল দমনে ক্তেনত আমার লজ্জা হ্য়। তারপর 
এেিু দোনোনমানোভানব বলনলে, ওর আচার-আচরণ খুবই খারাপ। তনব ওর বন়ো ভাই 
আমার ক্তপ্রয়পাত্ৰ। এবার দিনলর ক্তেনে তাক্তেনয় বলনলে, দশাে এর্মে, ইক্তে হ্নচ্ছে 
আমার ক্তপ্রয় বনু্ধ, দেনন্টর লর্ড! 
 
আপক্তে যখে বাবার বনু্ধ, তখে আমারও পূজেীয়, বলনলে এর্মে। 
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দেন্ট বলনলে, আশা েক্তর ভক্তবষযনত দতামার উপর আমার দেহ্ আরও দবন়ে যানব। 
 
ক্তবক্তশষ্ট অক্ততক্তেনের অভযেডোর উনেনশয রাজা ঘনর ঢুনেই চনল দযনত বলনলে গ্লস্টার ও 
এর্মেনে। তারা চনল যাবার পর রাজা ক্তেিুক্ষণ দচাখ বুনলানলে সানে ক্তেনয় আসা 
সীমাোসহ্ অক্তিত রানজযর মােক্তচনত্ৰর উপর। তারপর উপক্তিত সবার সামনে ক্ততে দমনয় 
ও েুই জামাইনে লক্ষয েনর বলনলে, দহ্ আমার দমনয় জামাইরা! আক্তম ক্তির েনরক্তি। 
রাজার োক্তয়ত্ব-েতডবয দেনে মুি হ্নয় আমার বুন়ো বয়স অেডাৎ দশষ জীবেিা আেনন্দ 
োিাব। দস জেয আক্তম সমাে ক্ততে ভানে ভাে েনরক্তি আমার সাম্রাজযনে। এ ক্তেনয় 
ভক্তবষযনত যানত দতামানের মনযয ক্তববাে ো হ্য় তাই এই ক্ততে ভাে আক্তম োে েনর ক্তেনত 
চাই আমার ক্ততে েেযানে। দসই সানে েনর্ডক্তলয়ার পাক্তণপ্রােডী ফ্রান্স ও বােক্তের 
রাজেুমানরর প্রতীক্ষার অবসােও েরনত চাই আক্তম। ক্তেন্তু তার আনে বল, দতামরা 
আমায় দে েতিুেু ভানলাবাস? 
 
রাজার বন়ো দমনয় েনেক্তরল বলল সবার আনে, মােুনষর জীবনের সবনচনয় বন়ো 
অক্তভশাপ হ্ল অন্ধত্ব, বক্তন্দেশা এবং মৃতুয। এ জীবনে যক্তে আপোর দেহ্ ো পাই, 
তাহ্নল দেহ্হ্ীে দস জীবে আমার োনি ভীষণ েষ্টের বনল মনে হ্নব। সস্তানের প্রক্তত 
আমার দেহ্-ভানলাবাসা দয দোেও সন্তােই োমো েনর। 
 
এ েো শুনে খুব খুক্তশ হ্নলে রাজা। আেনন্দর দচানখ ক্ততক্তে দমনয়নে োে েনর বসনলে। 
শসযশযামলা এে ক্তবশাল রাজয। তারপর দমজ দমনয় ক্তরোেনে বলনলে, এবার বল, তুক্তম 
আমায় েতিুেু ভানলাবাস? 

http://www.bengaliebook.com/


 ক িং কিয়ার ।  উইকিয়াম শে সকিয়র  । ট্রাজেকি 

3 

www.bengaliebook.com 
 

 

 
ক্তরোে উত্তর ক্তেনল, বাবা, আমার প্রক্তত আপোর দয ভানলাবাসা তার পক্তরমাপ েরার সাযয 
আমার দেই, আর আক্তম দস দচষ্টাও েরব ো। তনব দজনে রাখুে, মােুনষর জীবনে যত 
ক্তেিু আেন্দ আনি, দস সবই আমার োনি ক্তবনষর মনতাই মনে হ্নব, যক্তে আক্তম বক্তিত 
হ্ই। আপোর দেহ্ দেনে। 
 
দেহ্-েুবডল বাবা খুব খুক্তশ হ্নলে দমনয়র েো শুনে। ক্ততক্তে ক্তরোেনেও োে েরনলে 
সাম্রানজযর এে সমৃক্তদ্ধশালী অংশ। সবনশনষ ক্ততক্তে উৎসাহ্ আর আেনন্দর সানে আেনরর 
দিানিা দমনয়নে বলনলে দস দযে জাোয় বাবানে দস েতিুেু ভানলাবানস। 
 
েনর্ডক্তলয়া বলল, দমনয় ক্তহ্নসনব বাবানে যতিুেু ভানলাবাসা েরোর, আক্তম ততিাই 
ভানলাবাক্তস আপোনে। 
 
আেুনর দিানিা দমনয়র মুনখ দশাো েো দেে জাক্তে অক্তবশ্বাসয মনে হ্নত লােল রাজা 
ক্তলয়ানরর। তার মনে হ্ল এে ঝক্তিোয় ক্ততক্তে দযে স্বপ্ন দেনে ক্তিিনে পন়েনিে শি 
মাক্তিনত। ক্ততক্তে দিানিা দমনয়নে বলনলে, আরও এেবার দভনব বল েনর্ডক্তলয়া, তুক্তম ক্তে 
এর দচনয় দবক্তশ ভানলাবাস ো আমায়? 
 
েৃঢ় েনে উত্তর ক্তেল েনর্ডক্তলয়া, আমার যা বলার ক্তিল তা আক্তম দভনব-ক্তচনন্তই বনলক্তি। 
যক্তে আপোনেই মে-প্রাণ ক্তেনয় ভানলাবাসনত হ্য়, তাহ্নল স্বামী ও অেযােযনের প্রক্তত 
আমার ভানলাবাসােতডবয বনল ক্তেিুই োনে ো। আর দসিা হ্নব খুব অেযায় োজ। তাই 
আক্তম পাক্তর ো সমস্ত মে-প্রাণ ক্তেনয় আপোনে ভানলাবাসনত। 
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েনর্ডক্তলয়ার েো দবাযেময ো হ্ওয়ায় রাজা দরনে ক্তেনয় বলনলে তানে, দতামার মনের 
েো যক্তে এই হ্য়, তাহ্নল ঈশ্বনরর দোহ্াই, আজ দেনে দতামার-আমার সম্পেড দশষ। 
দতামার সানে আমার আচরণও দসরূপ ক্তেমডম দহ্াে, দয আচরণ অসভয স্কাইক্তলয়া 
েনরক্তিল রাক্তের সানে। তুক্তম এই মুহূ্নতড েূর হ্নয় যাও আমার দচানখর সামনে দেনে। 
 
এর মনযয প্রভুভি দেন্ট ক্তেিু বলনত দযনতই ক্তচৎোর েনর তানে োক্তমনয় ক্তেনলে রাজা 
ক্তলয়ার। তারপর বলনলে জামাইনের, ক্তপ্রয় দিনলরা, এবার দশষ তৃতীয় ভােিা ক্তেনজনের 
মনযয সমাে ভানে ভাে েনর োও দতামরা। আক্তম পালা েনর দতামানের েুজনের সানে 
োেব এেনশা অেুচর ক্তেনয়। আমার মাোয় মুেুিিানে েু-ভাে েনর সমস্ত সম্পে ও 
ক্ষমতা দতামানের োে েরলাম। আমার জেয রইল। শুযু রাজা উপাক্তযিা। তারপর 
সভাসেনের ক্তেনে ক্তফনর বলনলে, দতামরা দয দেউ এেজে ক্তেনয় দর্নে আে ফ্রান্স ও 
বােডাক্তের েুই যুবরাজনে। 
 
দেন্ট বলনলে, এরূপ অক্তবনবচনের মনতা োন জ আপক্তে েরনবে ো প্রভু! এেিু দভনব 
দেখুে, তাহ্নল বুঝনত পারনবে। আপোর ক্তপ্রয় দিানিা দমনয় আপোনে সক্ততযই 
ভানলাবানস। 
 
েনর্ডক্তলয়া সম্পনেড এ েো বলনতই রাজা তনলায়ার ক্তেনয় দমনর দফলনত চাইনলে 
দেন্টনে। দেন্ট বলনলে, প্রানণর ভনয় আক্তম ক্তেিুনতই ক্তমনেয, েো বলনত পারব ো প্রভু! 
আপক্তে দয ভুল েরনিে দস েো যতক্ষণ পযডন্ত আমার দেনহ্ প্রাণ আনি আক্তম বনল 
যাব। 
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এত দরনে দেনিে রাজা ক্তলয়ার দয স্বাভাক্তবে োেিুেুও হ্াক্তরনয় দফনলনিে ক্ততক্তে। তাই 
ক্ততক্তে তার পরম বনু্ধ দেন্টনে বলনত পারনলে, তুক্তম এেিা রাজনরাহ্ী েুবডত্ত িা়ো আর 
ক্তেিু েও। দেশ দেনে আক্তম দতামানে ক্তেবডাক্তসত েরলাম দতামার উদ্ধত আচরনণর জেয। 
আোমী পাাঁচ ক্তেনের মনযয দতামায় এই দেশ দিন়ে চনল দযনত হ্নব, অেযোয় মৃতুয হ্নব 
দতামার। 
 
েেযাসম েনর্ডক্তলয়ানে আশীবডাে েনর দচানখর জল মুিনত মুিনত রাজসভা দেনে ক্তবোয় 
ক্তেনলে দেন্ট। 
 
এ সময় দশাো দেল দেপনেয েোবাতাাঁর আওয়াজ। েুই যুবরাজ আর তানের অেুচরনের 
ক্তেনয় প্রনবশ েরনলে গ্লস্টার। 
 
রাজাক্তলয়ার তানের দেনখ বলনলে, দহ্ বােক্তের যুবরাজ! আমার দিানিা দমনয়র 
পাক্তণপ্রােডীনের মনযয তুক্তম অেযতম। তুক্তম ক্তেশ্চয়ই শুনেি। আমার দিানিা দমনয়নে 
সাম্রানজযর এে-তৃতীয়াংশ দযৌতুে ক্তহ্সানব দেব বনল আক্তম পূনবড প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তেনয়ক্তিলাম। 
ক্তেন্তু এখে দস প্রক্ততশ্রুক্তত অেডহ্ীে। এখে দস ক্তপতার দমহ্বক্তিত ঘৃণয এে তুচ্ছ োরী। 
এবার তুক্তম বল, এই বক্তিত, ক্তেিঃস্ব অক্তভশপ্ত দমনয়নে তুক্তম ক্তে আনের মনতাই ক্তবনয় 
েরনত আগ্রহ্ী? 
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সব দশাোর পর বােডাক্তের যুবরাজ অস্বীোর েরনলে েনর্ডক্তলয়ানে ক্তবনয় েরনত। এবার 
ফ্রানন্সর যুবরাজনে উনেশ েনর বলনলে রাজা, ক্তপ্রয় যুবরাজ, এবার বল েনর্ডক্তলয়া 
সম্পনেড দতামার অক্তভমত েী? 
 
ফ্রানন্সর যুবরাজ বলনলে, আক্তম আশ্চযড হ্নয় যাক্তচ্ছ এই দভনব ক্তেিুক্ষণ আনে দয ক্তিল 
ক্তপতার প্রাণস্বরূপ, এমে েী োরণ ঘিল দয এই অল্প সমনয়র মনযয দস বক্তিত হ্ল 
ক্তপতার দেহ্ দেনে। 
 
দস যাই দহ্াে, প্রেৃত ভানলাবাসা স্বেডহ্ীে। েনর্ডক্তলয়ার প্রক্তত আমার দপ্রম দয েত ক্তেক্তব়ে 
তা প্রমাণ েরার জেয েনর্ডক্তলয়ার মনতা দপ্রম-যেযা, সততার পূজাক্তর, সবার অবোর 
পাত্ৰ, ক্তেিঃস্ব অেচ সুন্দরী দমনয়নে আক্তম ফ্রানন্সর রাক্তে এবং ক্তচরসক্তিেী ক্তহ্সানব আেনন্দর 
সানে গ্রহ্ণ েরক্তি— বলনলে ফ্রানন্সর যুবরাজ। 
 
রাজা বলনলে, দবশ, তাই দহ্াে। তারপর েনর্ডক্তলয়ানে আশীবডাে ো েনরই ক্ততক্তে চনল 
দেনলে রাজসভা দিন়ে। আর তার সানে সানে দবক্ত়েনয় দেল বােক্তে, েেডওয়াল, 
আলনবক্তে, গ্লস্টার ও তার অেুচনররা। 
 
প্রাসাে দিন়ে চনল দযনত দযনত োাঁেনত োাঁেনত বলনলে েনর্ডক্তলয়া, আমার েুভডােয এই 
দয বাবা ভুল বুঝনলে আমায়। দহ্ আমার বন়ো দবানেরা! দতামানের প্রক্ততশ্রুক্ততর উপরই 
ক্তেভডর েরনি বাবার ভক্তবষযৎ জীবে। আশা েক্তর েতডবয পালনে দতামানের দোেও ত্রুক্তি 
হ্নব ো। 
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এেো বনলই ক্ততক্তে চনল দেনলে ফ্রানন্সর যুবরানজর সানে। তারা চনল যাবার পর 
েনেক্তরল চুক্তপ চুক্তপ বলল তার দবাে ক্তরোেনে, োখ, বুন়ো হ্নয় আমানের ক্তপতা মােক্তসে 
ক্তেে ক্তেনয় খুবই েুবডল আর অপ্রেৃক্ততি হ্নয় পন়েনিে। তাই তার পনক্ষ সম্ভব হ্ল ক্তপ্রয় 
েেযার সানে এরেম বযবহ্ার েরার। এিা সক্ততযই তার অক্তবনবচে মনের পক্তরচায়ে। 
 
ক্তরোে বলল, আর বক্তলস ো! এিাই ওর ক্তচরনেনল স্বভাব। 
 
ক্তরোনের েো শুনে েনেক্তরল বলল, দসিা দতা তাহ্নল আরও ভনয়র বযাপার। বয়স দবন়ে 
যাবার সানে সানে তার এই অনভযাসিা দবন়ে যানব আর দসিা সহ্য েরনত হ্নব 
আমানের। আয়, আমরা েুজনে পরামশড েক্তর ভক্তবষযনত েী ভানব এর হ্াত দেনে রক্ষণ 
পাওয়া যায়। 
 
ক্তরোে বলল, েোিা তুক্তম ক্তিেই বনলি। খুব তা়োতাক্ত়েই পরামশডিা েরনত হ্নব 
আমানের। 
 
অেযক্তেনে গ্লস্টানরর প্রাসানে দস সময় েুভাইনয়র মনযয ল়োই চলক্তিল সম্পক্তত্ত ক্তেনয়। দহ্ 
ঈশ্বর! সমানজ এমে ক্তেয়ম দেে তুক্তম েনরি দয বংনশর বন়ো দিনলই সব ক্তেিুরই 
মাক্তলে হ্নব? অেচ দেখ, এই বন়ো ভাইনয়র দচনয় বয়নস আক্তম হ্য়নতা এে বির ক্তেংবা 
তার দচনয় েম দিানিা, ক্তেন্তু গুনণ আর শক্তিনত েম েই। তাহ্নল আক্তম দেে বক্তিত হ্ব 
সম্পক্তত্ত দেনে। যক্তে দতামার এই ক্তেয়ম হ্য়, তাহ্নল দজনে দরখ… বনলই চুপ েনর যায় 
এর্মে। এরপর বন়োভাইনয়র উনেনশ বলল দস, বুক্তদ্ধর দজানর আক্তমও অক্তযোর েরব 
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দতামার সম্পক্তত্ত। ক্তচক্তির মাযযনম দেৌশনল ক্তপতার দমহ্ দেনে েূনর সক্তরনয় দেব দতামানে–
এই আমার প্রক্ততো। 
 
মনে মনে এর্মে যখে এরূপ মতলব আক্তিক্তিল দস সময় প্রনবশ েরনলে তার বাবা 
গ্লস্টার। 
 
ঘনর ঢুনেই এর্মেনে বলনলে গ্লস্টার, শুেনত দপলাম রাজা োক্তে ক্তেবডাসে েণ্ড 
ক্তেনয়নিে দেন্টনে? ক্ততক্তে োক্তে সমস্ত সম্পক্তত্ত এবং রাজক্ষমতা েু জামাইনয়র মনযয 
সমাে ভানে ভাে েনর ক্তেনয় ক্তেনজর জেয ক্তেক্তেডষ্ট েনরনিে সামােয এেিা বৃক্তত্ত? বযাপার 
েী এর্মে? এত মনোনযাে ক্তেনয় েী প়েি তুক্তম? 
 
এর্মে বলনলে, ও ক্তেিু েয় বাবা, ভাই এর্োনরর পািানো ক্তচক্তিিা প়েক্তি। 
 
ক্তেশ্চয়ই ওিা ক্তবনশষ দোপেীয়, বলনলে গ্লস্টার, তা ো হ্নল তুক্তম আমার োি দেনে 
ওিা লুনোনত ো। দেক্তখ ক্তচক্তিিা? 
 
এর্মনের হ্াত দেনে দসই জাল ক্তচক্তিিা ক্তেনয় প়েনত শুরু েরনলে গ্লস্টার। প়েনত 
প়েনত এে সময় রানে। লাল হ্নয় উিল গ্লস্টানরর মুখ। ক্তচক্তিিানত দলখা ক্তিল, ভাই 
এর্মে, তানের প্রক্তত আমানের শ্রদ্ধার সুনযাে ক্তেনয় বৃদ্ধরা আমানের বক্তিত েনর যে-
সম্পক্তত্ত দেনে, বযেড েনর দেয় আমানের জীবে-দযৌবে। তাই এস আমরা েুজে বুন়ো 
বাবানে দমনর দফনল তার সমস্ত সম্পক্তত্ত সমাে েু-ভানে ভাে েক্তর আর দসই সানে 
সােডে েনর তুক্তল আমানের জীবে-ইক্তত এর্োর। 
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বাবার প্রনের উত্তনর ইক্তেনয় ক্তবক্তেনয় বলল এর্মে, আনে আমানের আলাপ-আনলাচোর 
মানঝ এর্োর এরূপ এেিা ইক্তিত ক্তেত বনি, তনব মনে হ্নচ্ছ। এ ক্তচক্তিিা তার দলখা 
েয়। দেেো জাক্তেলা েক্তলনয় এ ক্তচক্তিিা দে দযে দভতনর দফনল দেনি। 
 
গ্লস্টার বলনলে, আক্তম বলক্তি ক্তচক্তিিা ওরই দলখা। এই এর্োরনেই আক্তম সবনচনয় দবক্তশ। 
ভানলাবাসতাম। আক্তম স্বনপ্নও ভাক্তবক্তে ও দয এত বন়ো শয়তাে। যাও, যনর ক্তেনয় এস 
দসই ববডরিানে। 
 
এর্মে বলল, আপক্তে অত উনত্তক্তজত হ্নবে ো বাবা। আনে আ়োল দেনে আপক্তে ক্তেনজ 
সব েো শুেুে, তারপর ো হ্য় তানে শাক্তস্ত দেনবে। েইনল তার প্রক্তত দঘারতর অেযায় 
েরা হ্নব বাবা। 
 
ক্তিে আনি, দসই বযবিাই ের, বলনলে গ্লস্টার, ওর আসল ইনচ্ছিা জাোর পর তুক্তম 
স্বেডমতড-পাতাল-দযখাে দেনেই দহ্াে দসই শয়তােিানে খুাঁনজ দবর েনর আে। পৃক্তেবীিা 
বর্র্ পানপ ভনর দেনি। দমনহ্র মযুর সম্পেডগুক্তল এনে এনে েষ্ট হ্নয় যানচ্ছ। দপ্রম, 
প্রীক্তত, শ্রদ্ধা–সব দক্ষনত্ৰই আজ এত চক্রান্ত, শিতা আর প্রতারণা। বাবার ক্তবরুনদ্ধ দিনল, 
দিনলর ক্তবরুনদ্ধ বাবার ক্তবনরাহ্, চক্রান্ত আজ দঘারতর অবিার মনযয োাঁক্ত়েনয়নি। পূনবড 
েরা ভক্তবষযৎবাণী অক্ষনর অক্ষনর ক্তমনল দেনি আজ। দোেও োম দেই সততার। আক্তম 
বলক্তি এর্মে, ক্তেভডনয় এক্তেনয় যাও তুক্তম। দযভানবই দহ্াে, দসই শয়তােিানে খুাঁনজ দবর 
ের তুক্তম। েক্তিে শাক্তস্ত দেব আক্তম তানে। োক্তয়ত্ব এ়োবার জেয অক্তযোংশ মােুষ 
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দোষানরাপ েনর তানের ভােযনে। ক্তেন্তু দচার, দজানচার, মাতাল, বেমাশ হ্বার দপিনে 
মােুষ ক্তেনজই োয়ী। 
 
বনলই গ্লস্টার চনল দেনলে দসখাে দেনে। ক্তিে তখেই এর্মে দেখনত দপল এর্োর 
এক্তেনেই আসনি। ভীষণ অবাে হ্নয় দেল দস। 
 
এর্োর বলল দিানিাভাইনে, েী হ্ল এর্মে, তুক্তম এত েম্ভীর দেে? 
 
ক্তেরীহ্ মুনখ বলল এর্মে, দস সব ভক্তবষযৎবাণীর েোই আক্তম ভাবক্তি। যানত দলখা আনি 
ক্তপতা-পুনত্ৰর সম্পেডনিে, মৃতুয। এিা়োও আরও েত েো। যাে, দস সব েো দিন়ে 
োও। বলনতা বাবার সানে দশষ দেখা দতামার েনব হ্নয়নি? তার সানে দতামার আচরনণ 
ক্তে দোেও অসনন্তানষর ভাব প্রোশ দপনয়ক্তিল? এসব আক্তম জােনত চাইক্তি োরণ বাবা 
দতামার উপর খুবই দরনে আনিে। এর োরণ েী হ্নত পানর? 
 
এর্োর খুবই অবাে হ্ল এর্মনের মুনখ এ েো শুনে। তারপর বলল, আমার এমে 
ক্ষক্তত দে েরল? েতোল রানতই দতা আক্তম েু-ঘণ্টা যনর তার সানে েো বনলক্তি। েই, 
তখে দতা তার মুনখ দোেও রানের ক্তচহ্ন দেক্তখক্তে! 
 
এর্মে বলনলে, এনত তুক্তম ভয় দপও ো। বাবা যতক্ষণ পযডন্ত শাস্ত ো হ্ে, তুক্তম আমার 
ঘনর এনস ক্তবশ্রাম েরনব। তারপর দতামানে আক্তম ক্তেনয় যাব তার োনি। আক্তম ক্তফনর 
আসার পূনবড যক্তে দতামার বাইনর যাবার েরোর হ্য় তাহ্নল অস্ত্র ক্তেনয় দযও সানে। 
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দতামার ভানলার জেযই বলক্তি এ েো। োও, আর দেক্তর েনরা ো। আমার ঘনরর চাক্তবিা 
োও আর এ জায়ো দিন়ে শীঘ্ৰ পালাও। 
 
এর্োর আিনে প়েল মায়াজানল। দস চনল যাবার পর মনে মনে খুব খুক্তশ হ্নয় বলনত 
লােল এর্মে, আমার বুক্তদ্ধর দজার দবক্তশ আর দতামার আনি শুযু দবাো সততা। দসই 
সততার সুনযাে ক্তেনয়ই আমায় হ্স্তেত েরনত হ্নচ্ছ দতামার সম্পক্তত্ত। তুক্তম এেিা 
দবাো, ক্তেনবডায আর তাই ঈশ্বনরর োনি তুক্তম েরুণার পাত্ৰ িা়ো আর ক্তেিু েও। 
 
রাজার বন়ো দমনয় তার প্রাসানে দস সময় বযস্ত ক্তিনলে প্রযাে অেুচরনের সানে 
আনলাচোয়। েুিঃনখর সানে বলনলে েনেক্তরল, অসওয়াল্ড! এেো ক্তে সতয দয তার 
ক্তবেূষেনে অপমাে েরার জেয বাবা দমনরনিে আমার অেুচরনে? ঘা়ে দেন়ে সায় 
ক্তেনলে অসওয়াে। তখে  েনেক্তরল বলল, সক্ততযই অসহ্য হ্নয় উিনি বাবার এই 
ক্তেতযেতুে অতযাচার। আর তার োইিরাও ৪ হ্নয়নি দতমক্তে অসভয, ববডর। বুঝনল 
অসওয়াল্ড, এবার দেনে তুক্তম আর অেয চনররা সবসময় তার সানে এমে ভাব-ভক্তি 
েরনব যানত ক্ততক্তে দরনে ক্তেনয় দবানের বাক্ত়ে চনল যাে। আর আক্তমও ক্তেষৃ্কক্তত পাব তানত। 
অসুিতার ভাে েনর আক্তমও েো বলব ো তার সানে। দবােনে ক্তচক্তি ক্তেনয় জাক্তেনয় দেব 
দস দযে বাবার সানে আমার মনতাই বযবহ্ার েনর। আর সহ্য হ্নচ্ছ; ো। সব ক্তবষনয় 
তার অোরণ ক্ততরস্কার। দয েনরই দহ্াে বন্ধ েরনত হ্নব বাচ্চানের মনতা বুন়ে। বাবার 
এরূপ আচরণ। ঐ দশাে, েূর দেনে আওয়াজ আসনি তার আেমনের বােযধ্বক্তের। 
এবার দতামরা যাও, আমার আনেশ অেুযায়ী তার সানে ভানলা বা খারাপ বযবহ্ার 
েরনব। 
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তুক্তম দে? েী দতামার দপশা? সামনে োাঁ়োে িদ্মনবশী ক্তর্উে অব দেন্টনে প্রে 
েরনলে। রাজা ক্তলয়ার স্বয়ং। 
 
দেন্ট বলনলে, মহ্ারাজ, আমার দপাশােই বহ্ে েরনি আমার েমডেক্ষতার পক্তরচয়। 
আক্তম খুব েক্তরর তনব েখেও ক্তবশ্বানসর অমযডাো েক্তর ো। আক্তম সৎ আর োেী 
দলােনের পিন্দ েক্তর। সামােয োরনণ যুদ্ধ েক্তর ো। আর মেও খাই ো। 
 
দেনন্টর েো শুনে েরুণায় ভনর দেল রাজার মে। দেন্টনে ক্ততক্তে বলনলে, তুক্তম সক্ততযই 
েক্তরব। েী চাও তুক্তম আমার োনি? 
 
আক্তম অেুপ্রাক্তণত হ্নয়ক্তি আপোর মুনখ প্রভুনত্বর েীক্তপ্ত দেনখ, বলনলে দেন্ট, আক্তম চাই 
আপোর অযীনে োজ েরনত। 
 
রাজা জােনত চাইনলে, ক্তে োজ েরনত পারনব তুক্তম? 
 
দেন্ট উত্তর ক্তেনলে, আক্তম জাক্তে েরোক্তর েোর দোপেীয়তা রক্ষা েরনত, দ্রুত দঘা়োয় 
চ়েনত। এিা়ো সাযারণ মােুনষর অেযােয গুনণরও অক্তযোরী আক্তম। আক্তম েনিার পক্তরশ্রম 
েরনত দপিপা োই, বয়সও সহ্নজ োবু েরনত পানর ো আমায়। 
 
দেনন্টর েো শুনে রাজা বলনলে, আমার ভূতয ক্তহ্নসনব আক্তম দতামায় মনোেীত েরলাম। 
এরপর ক্ততক্তে অসওয়াল্ডনে বলনলে েনেক্তরলনে দর্নে আেনত। এমে সময় জনেে 
োইি এনস জাোল দয রাজার দমনয় অসুি। ক্তলয়ার জােনত চাইনলে, েনেক্তরলক্তে আসনব 
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ো! োইি বলল, আমার অপরায দেনবে ো প্রভু! আমার মনে হ্য় আপোর দমনয়-জামাই 
আর তানের দলানেরা আনের মনতা শ্রদ্ধা েনর ো। আপোনে। আপক্তে এখে তানের 
োনি দবাঝা িা়ো আর ক্তেিু েে। 
 
ক্তিেই বনলি তুক্তম বলনলে ক্তলয়ার, আক্তমও লক্ষ েনরক্তি দয ওরা েতডনবয অবনহ্লা 
েরনি। তনব মনে েনরক্তিলাম দয ওিা আমার মনের ভুল, ভক্তবষযনত এক্তবষনয় তীক্ষ েৃক্তষ্ট 
রাখব। যাই দহ্াে, আমার ক্তবেূষে দোোয়? 
 
োইি বলনলে, েনর্ডক্তলয়ার েুিঃনখ ক্ততক্তে খুবই েুিঃক্তখত মহ্ারাজ। এ েুক্তেে তাই ক্ততক্তে 
আনসেক্তে। 
 
তানে ক্তেরস্ত েনর ক্তলয়ার বলনলে, োে োে আর বলনত হ্নব ো। আক্তম ক্তির েনরক্তি 
দমনয়র সানে েো বলব। যাও, তানে দর্নে আে তুক্তম। 
 
এসময় ঢুনে প়েল। অসওয়াে। তানে দেনখ ক্তলয়ার বলনলে, তুক্তম জাে আক্তম দে? 
 
অসওয়াল্ড উত্তর ক্তেনলে, জাক্তে। আপক্তে আমার প্রভুপত্নীর ক্তপতা। 
 
দরনে বলনলে ক্তলয়ার, েী বলনল? এিা়ো আমার আলাো দোেও পক্তরচয় দেই? দতামার 
এত েুিঃসাহ্স আমার মুনখর উপর েো বলি? এজেয আক্তম দতামায় শাক্তস্ত দেব। বনলই 
রাজা 
 

http://www.bengaliebook.com/


 ক িং কিয়ার ।  উইকিয়াম শে সকিয়র  । ট্রাজেকি 

14 

www.bengaliebook.com 
 

 

শুরু েরনলে তানে মারনত। 
 
তখে দেন্ট বলনলে অসওয়াল্ডনে, এই মুহূ্নতড এখাে দেনে েূর হ্নয় যাও ক্তেনবডাক্তয। 
দতামার ক্তে োণ্ড-োে দলাপ দপনয়নি? োর সানে েীরূপ বযবহ্ার েরনত হ্য় তা ক্তে 
তুক্তম জাে ো? বনলই দেন্ট েলাযাক্কা ক্তেনয় দবর েনর ক্তেল অসওয়াল্ডনে। দেনন্টর এই 
আচরনণ রাজা খুব খুক্তশ হ্নয় উপহ্ার ক্তেনলে তানে। 
 
এমে সময় ক্তবেূষে এনস প্রনবশ েরল। তানে দেনখ রাজা বযগ্র হ্নয় বলনলে, তুক্তম 
দেমে আনি ক্তবেূষে? 
 
দেনন্টর ক্তেনে তাক্তেনয় বলল ক্তবেূষে, সযার, আমার িুক্তপিা আপক্তে ক্তেে। োরণ যার 
অযীনে আপক্তে োজ েনরে। ক্ততক্তে স্বয়ং তার েুই দমনয়নে ক্তেবডাসে ক্তেনয়নিে আর 
অক্তেচ্ছাসনেও তৃতীয় দমনয়ক্তিনে আশীবডাে েনরনিে। ভেবাে যক্তে আমায় েুনিা দমনয় 
আর েুনিা িুক্তপ দেে— 
 
তার েো দশষ ো হ্নতই রাজা জােনত চাইনলে, তাহ্নল? 
 
তাহ্নল ক্তবষয়-সম্পক্তত্ত তানের ক্তেনয় দেবার পর অন্তত এেিা িুক্তপ আমার জেয দরনখ 
ক্তেতাম–বলল ক্তবেূষে, আপোনে এখে অেয দমনয়র উপর ক্তেভডর েরনত হ্নচ্ছ। 
 
দরনে ক্তেনয় ক্তলয়ার বলনলে তানে, এর জেয ক্তেন্তু দতামায় শাক্তস্ত দপনত হ্নব। 
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ক্তবেূষে বলনলে, মহ্ারাজ, ভয় দপনয় দয ক্তেনবডায সতযনে এক্ত়েনয় যায়, দস শুযু ক্তমেযানেই 
আরও দবক্তশ প্রশ্রয় দেয়। এবার আপক্তে শুেুে, বুক্তদ্ধমাে বযক্তি তার সিানয়র পক্তরমাণ 
বাইনরর োউনে জাোয় ো। দস েম েো বনল, বযনয়র দচনয় তার আয় দবক্তশ। হ্াাঁিাপনে 
ো ক্তেনয় দস দঘা়োয় চন়ে, দোেও ক্তেিুনতই দস েনম ো। আর বাক্তজ রানখ ক্তবনশষ 
ক্তবনবচোর সানে। 
 
রাজা বলনলে, এখানে এ সব েোর দোেও মানে হ্য় ো, খুবই শি দতামার েোগুক্তল। 
 
এবার ক্তবেূষে বলল, দয দলােক্তি আপোনে ক্তবষয়-সম্পক্তত্ত োে েরার পরামশড ক্তেনয়ক্তিল 
তানে আপক্তে র্ােুে েয়নতা ক্তেনজ োাঁ়োে। তার জায়োয়, তাহ্নলই আপক্তে বুঝনত 
পারনবে দতনতা ভাাঁ়ে আর ক্তমক্তষ্ট ভাাঁন়ের পােডেয। 
 
ভাাঁন়ের েো শুনে বলনলে দেন্ট, তুক্তম দমানিও দবাো েও। 
 
ভাাঁ়ে বলল, দমানিও েই, োরণ দবাো হ্নল চলনব ো আমার। এই পৃক্তেবীর দেউ 
পুনরাপুক্তর দবাো েয়, রাজার উনেনশ বনলই চলনলে ক্তবেূষে, আপক্তে ক্তেন্তু দবাোক্তম েনর 
আপোর সম্পে ও ক্ষমতা েুভানে ভাে েনর ক্তেনয়নিে। এরপর ক্তবেূষে তার েোর 
সারমমড দবাঝানত লােল এেক্তি োে দেনয়। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, েনব দেনে তুক্তম োে োইি? 
 
ভাাঁ়ে বলল, যনব দেনে সবক্তেিু েেযানের োে েনর ক্তেিঃস্ব হ্নয়নিে আপক্তে। 
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দরনে ক্তেনয় বলনলে ক্তলয়ার, তুক্তম এেিা ক্তমনেযবােী। আক্তম চাবুে মারব দতামানে। 
 
ভাাঁ়ে বলল, সক্ততয েো বলার জেয চাবুে মানর আপোর দমনয়রা। আপক্তে মানরে ক্তমনেয 
েো বলার জেয। েী আশ্চযড ক্তমল আপোনের মনযয। ওই দয আসনি আপোর বুক্তদ্ধর 
েুভডানেযর এেজে। 
 
েনেক্তরলনে আসনত দেনখ উৎেক্তেত হ্নয় বলনলে রাজা, েী বযাপার েনেক্তরল! আক্তজোল 
প্রায়ই দেখনত পাক্তচ্ছ। দতামার েম্ভীর মুখ। এর োরণিা বলনব ক্তে? 
 
ক্তবেূষে বলল রাজানে, মহ্ারাজ, উক্তে হ্নলে মিরর্ানলর ভূক্তস। ক্তেিুই আর অবক্তশষ্ট 
দেই ওর মনযয। 
 
দরনে ক্তেনয় বলল েনেক্তরল, শুযুমাত্ৰ ও েয়, আপোর প্রশ্রয় দপনয় আপোর অেুচনররা 
পযডন্ত আমার সানে ঝে়ো েরার সাহ্স পায়, অভর হ্নয় ওনি তানের আচরণ। এেিু 
আনে আপক্তে দয বযবহ্ার আমার সানে েরনলে, আক্তম ভয় পাক্তচ্ছ। এই দভনব দয 
আপোর সমেডনেই ওরা এতিা দবন়ে ওিার সাহ্স দপনয়নি। যক্তেও এেো বলনত আমার 
লজ্জা হ্নচ্ছ, তবুও অেযানয়র হ্াত দেনে রক্ষা পাবার জেয বাযয হ্নয়ই বলক্তি। এর জেয 
আপোর শাক্তস্ত পাওয়া উক্তচত। তানত হ্য়নতা অেযানয়র হ্াত দেনে রক্ষণ পাওয়া যানব। 
 
ক্তবেূষে বলল, দোক্তেল। দযমে তার পালে ক্তপতা োেনে দমনর দফনল, ক্তিে দসইরেম। 
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েনেক্তরনলর েো শুনে রাজা খুব েুিঃখ দপনলে মনে। ক্ততক্তে বলনলে, আক্তম দে তা ক্তে 
তুক্তম ভুনল দেি? 
 
উদ্ধত স্বনর জবাব ক্তেল েনেক্তরল, বাবা, আপোর োে-বুক্তদ্ধ সব দলাপ দপনয়নি। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, তাহ্নল ক্তে পােল হ্নয় দেক্তি আক্তম? আক্তম ক্তে আর দসই পূনবডর রাজা 
ক্তলয়ার েই? দেে এমে পালনি দেনি আমার হ্াাঁিার যরে? দোোয় আমার দসই 
েৃক্তষ্টশক্তি? হ্ায়! আমার ক্তবচার শক্তিও আজ দেহ্বশত েুবডল হ্নয় দেনি? আক্তম তাহ্নল 
দে? 
 
ক্তবেূষে উত্তর ক্তেল, আপক্তে ক্তলয়ানরর িায়া। 
 
রাজা বলনলে, তনব দয দলানে বলনি আক্তম দসই ক্ততে দমনয়র বাবা রাজা ক্তলয়ার আর 
তুক্তম েনেক্তরল? 
 
েনেক্তরল বলল, বয়নসর োরনণই আপোর এই ভ্ৰাক্তস্তজক্তেত মােক্তসে েুবডলতা। আপক্তে 
বৃদ্ধ ও সম্মাক্তেত। দস োরনণ আপোর দবাঝা উক্তচত দয আপোর অেুেত এেনশা 
োইনির আচরণ খুবই অনশাভে। সব সময় তারা মে দখনয় বানজ োনজ ক্তলপ্ত োনে। 
দোিা রাজসভািা এজেয পক্তরণত হ্নয়নি এে ক্তবলাস দেনে। দস োরনণ এখেই 
আমানের উক্তচত ওই ক্তবশৃঙ্খলাোরীনের অপমাে েরা। আমার েো শুেুে বাবা। বয়স 
অেুযায়ী আপোর উপযুি সিী আর অেুচরনের দরনখ তাক্ত়েনয় ক্তেে বাক্তেনের। আপক্তে 
ো েরনল বাযয হ্নয়ই এ োজ েরনত হ্নব আমায়। 
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খুবই অপমাক্তেত দবায েরনলে রাজা ক্তলয়ার। ক্ততক্তে দবজায় দরনে দেনলে এত বন়ো 
এেিা অপমানের আঘানত। ক্তচৎোর েনর ক্ততক্তে বলনলে, অেৃতে দমনয়, আক্তম এ 
প্রাসাে দিন়ে চনল যাক্তচ্ছ। ভুনল দযও ো, আমার আরও সস্তাে আনি। 
 
েনেক্তরল, আমার দলােজনের উপর ক্তেন্দেীয় আচরণ েরনি আপোর অেুচনররা। 
 
এমে সময় প্রনবশ েরল আলনবক্তে। ক্তেন্তু তানে দেনখও োমনলে ো। রাজা। সনজানর 
প্রক্ততবাে েনর ক্ততক্তে বলনলে, েনেক্তরল, তুক্তম শুযু দলাভী েও, ক্তমনেযবােীও বনি আমার 
অেুচনররা সবাই োেী ও গুণী। দোেওরূপ অনশাভেীয় আচরণ েরা তানের পনক্ষ সম্ভব 
েয়। এরপর অেুতপ্ত রাজা ক্তেনজর মাোয় হ্াত চাপক্ত়েনয় বলনত লােনলে, হ্ায়! হ্ায় 
েনর্ডক্তলয়ার চক্তরনত্ৰর দয সমস্ত দোষ আমার দচতোনে েষ্ট েনর দেয়, তার প্রক্তত ঘৃণা 
আর ক্ততরস্কানরর মযয ক্তেনয় মুখাক্তম প্রনবশ েনর ক্তবষাি েনর দতানল আমায়, দসই 
দবাযনে আজ ক্তযক্কার জাোনচ্ছ রাজা ক্তলয়ার। 
 
আলনবক্তে বলল, আপক্তে অযো উনত্তক্তজত হ্নবে ো মহ্ারাজ। অেুগ্রহ্ েনর শাস্ত দহ্াে। 
আক্তম এ বযাপানর সমূ্পণড ক্তেনেডাষ। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, হ্য়নতা তাই। তবুও দতামায় অক্তভশাপ ক্তেক্তচ্ছ েনেক্তরল দতামার এই েেযড 
দোংরা দেহ্ বক্তিত হ্নব সন্তাে যারনণর দেৌরব আর আেন্দ দেনে। আর সন্তাে 
জন্মানলও তা হ্নব অদু্ভত যরনের। তার জেয েুক্তশ্চন্তায় ক্তবশ্ৰী হ্নয় যানব দতামার এই 
সুন্দর মুখ, শুনোনব ো। দচানখর জলও। দতামার পনক্ষ তীক্ষ্ণ আর যন্ত্রণাোয়ে হ্নয় 
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উিনব ক্তবষাি সানপর োাঁনতর মনতা দসই সন্তাে। আক্তম চনল যাক্তচ্ছ। োরণ আমায় 
দযনতই হ্নব। 
 
রাজা ক্তলয়ার চনল যাবার পর আলনবক্তে বলল, এর অেড েী েনেক্তরল? েনেক্তরল বলল, 
দজনে দরখ, এিা ওর বুন়ো বয়নসর হ্িোক্তরত। 
 
ক্তলয়ার আবার ক্তফনর এনস েনেক্তরনলর মুনখামুক্তখ োাঁক্ত়েনয় বলনলে, দতামার এত েুিঃসাহ্স 
দয আমার অেুমক্তত িা়োই পিাশ জে অেুচরনে এে সপ্তানহ্র মনযয প্রাসাে দিন়ে 
যাবার আনেশ ক্তেনয়ি তুক্তম? ক্তিিঃ েনেক্তরল, বৃদ্ধ বাবানে অপমাে েনর তার দচাখ দেনে 
অশ্রু ঝরানোর প্রবৃক্তত্ত দেনখ আক্তম যত ো েষ্ট দপনয়ক্তি, তার দচনয় দবক্তশ দপনয়ক্তি লজ্জা। 
মনে দরখ, েয়া-মমতাময়ী আমার আর এে েেযা আনি! এর শাক্তস্ত দস দতামানে দেনব! 
আক্তম অক্তভশাপ ক্তেক্তচ্ছ, অেুনশাচোয় েগ্ধ হ্নব দতামার সমস্ত মে। 
 
রাজা ক্তলয়ানরর দপিু দপিু চনল দেল দেন্ট ও অেযােয অেুচনররা। 
 
েনেক্তরল বলল তার স্বামীনে, দেখনল ওর বযবহ্ারিা? 
 
আলনবক্তে বলল, দতামার প্রক্তত আমার আেৃক্তত্ৰম ভানলাবাসাই আমায় বলনত বাযয েরনি 
দয োজিা তুক্তম ক্তিে েরক্তে। 
 
তুক্তম চুপ ের— বনল স্বামীনে োক্তমনয় ক্তেনলে েনেক্তরল। তারপর ক্তবেূষেনে বলনলে, 
শয়তাে, মুখ! তুক্তমও েূর হ্নয় যাও বাবার সানে। ওর বাযডেযজক্তেত এই ত্রুক্তিপূণড বযবহ্ার 
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আরও দবক্তশ প্রশ্রয় দপনয়নি অস্ত্র-শস্ত্র সুসক্তজ্জত এেনশা োইনির শক্তিবনল, আর েীঘডক্তেে 
যনর এ যরনের অতযাচার সহ্য েরা ক্তেশ্চয়ই আমার পনক্ষ সম্ভব েয়। 
 
দতামার ভয় ক্তেতান্তই অমূলে–বলল আলনবক্তে। 
 
তা হ্য় দহ্াে, বলল েনেক্তরল, আসনল ভয় দেনে মুি হ্নত দেনল আনে দেনেই জীবে 
সম্পনেড সনচতে হ্ওয়া প্রনয়াজে, েইনল ভক্তবষযনত দসখাে দেনেই বীর বংনশর বীজ 
উৎপন্ন হ্বার সম্ভাবো দেনে যায়। যক্তে আমার দবাে এেনশা োইি সহ্ বাবানে আশ্রয় 
দেয়, তাহ্নল— এই দয অসওয়াল্ড, ক্তলনখি দসই ক্তচক্তি? জােনত চাইল েনেক্তরল। 
 
অসওয়াল্ড উত্তর ক্তেল, হ্যাাঁ, ক্তলনখক্তি। 
 
েনেক্তরল ক্তেনেডশ ক্তেল অসওয়াল্ডনে, তাহ্নল দঘা়োয় দচনপ এখেই এই ক্তচক্তি ক্তেনয় চনল 
যাও দবানের োনি। আরও ক্তেিু োরণ দেক্তখনয় দজারোর েনর দতান ল আমার 
যুক্তিগুক্তলনে-যানত দসও ভয় পায়! যাও, এবার চনল যাও। অসওয়াল্ড চনল যাবার পর 
আলনবক্তেনে উনেশ েনর। বলল েনেক্তরল, তুক্তম যত ো েুবডল তার দচনয় দবক্তশ দবাো। 
 
স্ত্রীর মুনখ এেো শুনে আলনবক্তে বলল, তুক্তম জাে দতা অনেে সময় অক্তযে দলানের দ্বারা 
িনে ক্তেনয় মােুষ বক্তিত হ্য় তার প্রাপযবস্তু দেনে। 
 
তাহ্নল েী বলনত চাও তুক্তম? জােনত চাইনল েনেক্তরল। 
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আলনবক্তে তার উত্তনর বলল, ক্তেিুই বলনত চাই ো আক্তম। ভক্তবষযৎই প্রমাণ েরনব সব 
ক্তেিু। 
 
দেনন্টর হ্ানত এেিা ক্তচক্তি ক্তেনয় ক্তলয়ার বলনলে তানে, এই ক্তচক্তিিা তা়োতাক্ত়ে দপৌঁনি 
োও গ্লস্টানরর হ্ানত। ক্তচক্তিনত যা দলখা আনি আর আমার দমনয় যা জােনত চায়, ক্তিে 
দসিুেুরই উত্তর দেনব, দবক্তশ ক্তেিু দমানিও বলনব ো। এিা ক্তেনয় তা়োতাক্ত়ে চনল যাও। 
েইনল তার আনেই আক্তম ক্তেনয় দপৌঁিাব দসখানে। 
 
তাই হ্নব প্রভু বলল দেন্ট, আপোর আনেশ পালনের আনে আক্তম অেয ক্তেিুনত মে দেব 
ো। 
 
এবার ক্তবেূষে বলল, সক্ততয েো বলার জেয আমায় ক্ষমা েরনবে মহ্ারাজ। আপোর 
েেযার আচরণ েী হ্নব দস দতা আপক্তে ভানলই জানেে। 
 
অক্তবশ্বানসর ভক্তিনত ক্তলয়ার বলনলে, বলনতা, েী হ্নব? 
 
ক্তবেূষে উত্তর ক্তেল, ক্তেক্তের মনতাই উপযুি হ্নব তার আচরণ। দসাজাপনে ো ক্তেনয় মােুষ 
দযমে ঘুরপনে দোপেীয় খবর সংগ্রহ্ েনর, দতমক্তে মােুনষর এে দচাখ যানত অেয 
দচাখনে দেখনত ো পায় দসজেযই ঈশ্বর বযবযাে ততক্তর েনরনিে োক্তসো সৃক্তষ্টর মাযযনম। 
 
েনর্ডক্তলয়ার প্রক্তত আমার আচরণ ক্তিে েয় তা আক্তম জাক্তে, বলনলে ক্তলয়ার। 
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ক্তবেূষে বলল, যানত শামুেরা আশ্রয়হ্ীে ো হ্য় তাই এেক্তি দখালা ততক্তর আনি তানের 
মাো দোাঁজার জেয। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, ও েো আর আমানে মনে েক্তরনয় ক্তেও ো। দজার েনর আক্তম দেন়ে 
দেব সব। 
 
ক্তবেূষে বলল, মহ্ারাজ, বয়স বা়োর আনেই আপোর এ বুক্তদ্ধ হ্ওয়া উক্তচত ক্তিল। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, দোহ্াই দতামানের, আমানে দতামরা পােল েনর ক্তেওো। দহ্ ঈশ্বর! 
আমার ক্তবনবে-বুক্তদ্ধনে চিল েনর তুনলাো তুক্তম। আক্তম পােল হ্নত চাইো! ো, েখেই 
ো। 
 
  
 
০২. 
 
সুপ্রভাত ক্তেউরাে, বলল এর্মে। 
 
প্রক্তত উত্তনর বলল ক্তেউরাে, সুপ্রভাত এর্মে। আক্তম এইমাত্ৰই এলাম। আপোর বাবার 
োি দেনে। আক্তম আনে দেনেই তানে সতেড েনর ক্তেনয়ক্তি ক্তর্উে অফ েেডওয়াল ও 
ক্তরোনের আসার বযাপানর। ভানলা েো, আপক্তে ক্তে শুনেনিে এেিা খবর? 
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েী খবর ক্তেউরাে? জােনত চাইল এর্মে। 
 
ক্তেউরাে বলল, আলনবক্তে আর েেডওয়ানলর মনযয ক্তববানের সৃক্তষ্ট হ্নয়নি। উভনয়ই 
দোপনে যুনদ্ধর আনয়াজে েরনিে। 
 
ো, দস েো শুক্তেক্তে দতা, বলল এর্মে। 
 
ক্তেউরাে বলল, এবার তাহ্নল আক্তম চক্তল সযার। 
 
ক্তিে আনি, তুক্তম এস, এর্মে বলল। 
 
ক্তেউরাে চনল যাবার পর মনে মনে ক্তচস্তা েরনত লােল এর্মে, ক্তর্উে আসনিে, দস 
দতা খুব ভানলা েো। ভানেযর উপর ক্তেভডর এবার আমার পক্তরেল্পোমাক্তফে োজিা 
তা়োতাক্ত়ে দশষ েনর দফক্তল। েলািা এেিু উাঁচু েনর ভাইনে বলনলে ক্ততক্তে, দেনম এস, 
এেিা েো আনি দতামার সানে। এই অন্ধোনরর মানঝ তা়োতাক্ত়ে পাক্তলনয় যাও তুক্তম। 
বাবা জােনত দপনরনিে তুক্তম দোোয় লুক্তেনয় আক্তি। ঐ বাবার পানয়র শব্দ শুেনত পাক্তচ্ছ 
আক্তম। তনলায়ার দবর েনর আত্মহ্তযার ভাে েক্তর। ও দর দে আক্তিস; আনলা আে। যাও, 
শীঘ্ৰ পাক্তলনয় যাও। 
 
এর্মে চনল যাবার পর ক্তেনজর চক্রান্তনে আরও যুক্তিপূণড েনর তুলনত ক্তেনজই আঘাত 
েরল ক্তেনজনে। তারপর দসই রিাি হ্াত ক্তেনয় ক্তচৎোর েনর বনল উিল, দে আি, 
বাাঁচাও আমানে। বাবা, দোোয় তুক্তম? 
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বযগ্রেনে বনল উিনলে গ্লস্টার, েী হ্নয়নি, এর্মে? এত রি দেে দতামার হ্ানত? 
 
এর্মে বলল, এই অন্ধোনরর মানঝ োাঁক্ত়েনয় আপেমনে েী সব দযে বলক্তিল এর্োর। 
আপোর শব্দ শুনেই দস পাক্তলনয় দেল এই রাস্তা ক্তেনয়। 
 
দোোয় পালানব দস শয়তােিা! ভানবই দহ্াে তা দেনে খুাঁনজ দবর ের দতামরা — বনল 
অেুচরনের ক্তেনেডশ ক্তেনলে গ্লস্টার। তারপর জােনত চাইনলে এর্মনের োনি, দতামার 
োনি দেে দস এনসক্তিল? 
 
এর্মে উত্তর ক্তেনল, দস আমার োনি এনসক্তিল। আপোনে হ্তযা েরার উপনেশ ক্তেনত। 
ক্তেন্তু আক্তম মে দেনে ক্তেিুনতই সায় ক্তেইক্তে। ক্তপতৃহ্তযার মনতা জঘেয োনজ। তাই দস 
তনলায়ার ক্তেনয় আঘাত েনর আমায়। যখে আক্তম তার অসৎ উনেনশযর দজার প্রক্ততবাে 
েরক্তি আর প্রক্তত আক্রমনণ উেযত হ্নয় সাহ্ানযযর জেয ক্তচৎোর েরক্তি, ক্তিে তখেই দস 
পাক্তলনয় দেল ভয় দপনয়। 
 
দেহ্শীল ক্তপতা ক্তেন্তু বুঝনত পারল ো এর্মনের চালাক্তে, উপরন্তু তার প্রক্তত েরুণায় 
ক্তবেক্তলত হ্নয় ক্ততক্তে বলনলে, রাজার আনেশ ক্তেনয় আক্তম সারা রানজয দঘাষণা েনর দেব 
দয তানে যনর আেনত পারনব, তানে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হ্নব। আর তার 
আশ্রয়োরীনে দেওয়া হ্নব প্রাণেণ্ড। 
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এর্োনরর প্রক্তত ক্তপতার অক্তবশ্বাসনে আরও দজারোর েরার জেয বলল এর্মে, বাবা, 
দস আমায় ভয় দেক্তখনয় দেনি। যক্তে আক্তম এই ষ়েযনন্ত্রর েো প্রোশ েক্তর, তাহ্নল দস 
বলনব। আক্তমই োক্তে দসই ষ়েযনন্ত্রর োরণ। দস োক্তে আমার প্রনরাচোনতই ক্তপতৃসম্পক্তত্ত 
গ্রাস েরার ষ়েযন্ত্র েনরনি। তার মৃতুযনত আমার পনক্ষ সম্পক্তত্ত লাভ সহ্জ হ্নব দজনেই 
আক্তম োক্তে মৃতুযমুনখ দিনল ক্তেনয়ক্তি। 
 
গ্লস্টার বলনলে, দোেও ভয় দেই দতামার। ওর হ্ানতর দলখাই প্রমাণ েরনব ওর 
ষ়েযনন্ত্রর েো। ঐ দশাে মহ্ামােয ক্তর্উনের আেমনের বােযধ্বক্তে। শয়তােিা যানত 
আমার রাজয দিন়ে পাক্তলনয় দযনত ো পানর। দসজেয সমস্ত শহ্র ও বন্দনরর পে বন্ধ 
েনর দেব আক্তম। রানজযর সবডত্ৰ পনে-ঘানি ওরা িক্তব িাক্তপনয় দেব আক্তম। সন্তানের 
উপযুি োজই েনরি তুক্তম। ওনে আর আক্তম সস্তাে বনল স্বীোর েরব ো। আমার 
এেমাত্ৰ সন্তাে তুক্তমই আর সমস্ত সম্পক্তত্ত আক্তম দতামানেই ক্তেনয় যাব। 
 
এ সময় েেডওয়াল প্রনবশ েনর বলনলে গ্লস্টারনে, দেমে আি বনু্ধ? ভাক্তর এেিা 
আশ্চযড খবর শুেলাম। এখানে এনস। 
 
এ েো সক্ততয হ্নল অপরাযীনে শাক্তস্ত দেওয়া েক্তিে হ্নব–বলল ক্তরোে, আচ্ছা, বাবার 
ইচ্ছা অেুযায়ী ক্তে ওর োম রাখা হ্নয়ক্তিল? 
 
দস েো বলনত আমার বুে েুিঃনখ ক্তবেীণড হ্নয় যানচ্ছ মযার্াম–বলল গ্লস্টার। 
 
ক্তরোে বলল, আচ্ছা, ওক্তে আমার বাবার উচ্ছঙ্খল োইিনের মনযয এেজে? 
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এর্মে জাোল, হ্যাাঁ মযার্াম, ও ক্তিল তানেরই এেজে। 
 
এেো শুনে ক্তরোে বলল, এবার দবশ বুঝনত পারক্তি আক্তম। বৃদ্ধ ক্তপতানে হ্তযা েরনত 
ঐ শয়তাে োইিরাই প্রনরাক্তচত েনরনি তানে। এর্োনরর সানে সানে তাহ্নল তারাও 
দভাে েরনত পারনব সম্পক্তত্ত। আজ সন্ধযায় আক্তম ক্তেক্তের পািানো এেিা ক্তচক্তি দপনয়ক্তি। 
যানত এনের সম্পনেড আমায় সাবযাে েনর দেওয়া হ্নয়নি। দস ক্তচক্তিনত ক্তেক্তে ক্তলনখনি 
ওরা আসার আনেই আক্তম দযে বাক্ত়ে দিন়ে অেয দোোও চনল যাই। 
 
েেডওয়াল বলল, তুক্তম ক্তিে েোই বনলি ক্তপ্রয়তম। আর এর্মে, যোেড পুনত্ৰর মনতাই 
আন্তক্তরে দতামার েতডবযনবায। 
 
আেনন্দ েেেে স্বনর উত্তর ক্তেল গ্লস্টার, ক্তিে দস োরনণ দস আহ্ত হ্ওয়া সনেও 
সমনঝাতা েনরক্তে। অেযানয়র সানে। 
 
েেডওয়াল বলল, ওর দখাাঁনজ আপক্তে চর পািাে চাক্তরক্তেনে। এ বযাপানর সবরেম সাহ্াযয 
আপক্তে পানবে আমার োি দেনে। আর এর্মে, আমানের এখে প্রনয়াজে দতামার 
মনতা সৎ, েতডবযপরায়ণ, ক্তবশ্বাসী, বীর যুবনের। আমানের আন্তক্তরে ইচ্ছা তুক্তম সহ্চর 
রূনপ আমানের োিাোক্তি োনো। 
 
এই যক্তে আপোনের ইচ্ছা হ্য়, তাহ্নল সততা আর ক্তবশ্বাসনযােযতার গুনণ আপোনের 
দেহ্ভাজে হ্নত দপনর আক্তম যেয মনে েরক্তি ক্তেনজনে, বলল এর্মে। 
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আেনন্দর সানে গ্লস্টারও সায় ক্তেনলে তার েোয়। 
 
ক্তরোে বলল, দহ্ মােেীয় আলড অফ গ্লস্টার। আপক্তে আমানের পুরনো বনু্ধ। এই 
অন্ধোর রানত আমরা এখানে এনসক্তি এেিা গুরুতর ক্তবষনয় আপোর পরামশড ক্তেনত। 
আমানের ক্তপতােেযার ক্তবনরানযর বযাপানর দোেক্তি গ্রহ্ণনযােয দস বযাপানর আপোর 
ক্তসদ্ধান্ত জাোনল বাক্তযত হ্ব। 
 
আনে আমার বাক্ত়েনত চলুে। তারপর সবাই ক্তমনল ো হ্য় পরামশড েরা যানব–বলল 
গ্লস্টার। 
 
ক্তরোে বলল, দবশ, তাই চলুে। 
 
  
 
অসওয়াে বলল, েমস্কার বনু্ধ। আমার প্রক্তত যক্তে দতামার ক্তবনু্দমাত্ৰও ভানলাবাসা োনে, 
তনব দস ভানলাবাসার দোহ্াই, েয়া েনর আস্তাবলিা দেক্তখনয় োও আমানে। 
 
দেন্ট বলল, দতামার প্রক্তত আমার ক্তবনু্দমাত্ৰও ভানলাবাসা দেই। 
 
তানত আমার ক্তেিু এনস যায় ো, উত্তর ক্তেল অসওয়াে। 
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ক্তলপসনবক্তর পাউনে দেনল ক্তেন্তু গ্রাহ্য েরািা প্রনয়াজে হ্নব, বলল দেন্ট। 
 
অসওয়াল্ড বলল, আমার সানে এভানব ঝে়ো েরক্তি দেে? আক্তম দমানিও ক্তচক্তে ো 
দতামানে। 
 
তনব আমরা ক্তেন্তু েুজনে েুজেনে ক্তচক্তে। তুক্তম হ্চ্ছ.পরানন্ন পাক্তলত এেিা ক্তেিঃস্ব, েুবডত্ত, 
োপুরুষ ক্রীতোস। মনে দেই েক্তেে আনে আমারই আঘানত রাজার সামনে মাক্তিনত 
লুক্তিনয় পন়েক্তিনল তুক্তম। এবার অস্ত্র যর শয়তাে— ক্তচৎোর েনর বনল উিল দেন্ট। 
 
অসওয়াল্ড বলল, চনল যাও তুক্তম। আমার দোেও শত্রুতা দেই দতামার সানে। 
 
রানের সানে দেন্ট বলনত লােল, দতামার এেমাত্ৰ দোষ এই দয তুক্তম রাজার ক্তবরুনদ্ধ 
উদ্ধত, ঘৃক্তণত েনেক্তরনলর দলখা ক্তচক্তি বনয় ক্তেনয় এনসিী। পাাঁক্তজ শয়তাে, তনলায়ার ো 
দবর েরনল দতামার পা েুনিাই দেনি দেব আক্তম। 
 
ভয় দপনয় অসওয়াল্ড যতই সাহ্ানযযর জেয ক্তচৎোর েরনত লােল, িদ্মনবশী দেন্ট ততই 
আঘাত েরনত লােল তানে। 
 
দখালা তনলায়ার হ্ানত ঘনর ঢুনে এর্মে িাক্ত়েনয় ক্তেল তানের েুজেনে। ত্রুদ্ধ দেন্ট 
বলনত লােল, ল়োই েরনত ভয় দপাচ্ছ দেে দহ্ দিােরা! 
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অসওয়াল্ড বলল, যক্তে প্রানণর মায়া ো োনে। তনব ভয় পাক্তচ্ছস দেে? আমানের 
উভনয়র মনযয ল়োইনয়র োরণিাই বা েী? 
 
ক্তরোে বলল, এনের ক্তচেনত দপনরক্তি আক্তম। এরা আমার দবাে ও বাবার েূত। 
 
তাহ্নল দতামানের মনযয ঝে়ো বাাঁক্তযল দেে? আশ্চযড হ্নয় জােনত চাইল েেডওয়াল। 
 
অসওয়াল্ড বলল, এই বুন়োিা দবজায় পাক্তজ। শুযু ওর সাো োক্ত়ের খাক্ততনর আক্তম দিন়ে 
ক্তেনয়ক্তি। ওনে। 
 
দফর ক্তমনেয েো, েনজ উনি বলল দেন্ট। 
 
চুপ ের, তুক্তম ক্তে ভরতানবাযও ভুনল দেি? বলল অসওয়াে। 
 
েেডওয়ালনে উনেশ েনর দেন্ট বলল, সযার, এ যরনের দলানেরা মােুনষর দভতনরর 
দোমল ও পক্তবত্ৰ সম্বনন্ধর অবসাে ঘিায়। ভূনতর মনতা এরা প্রভুনে ক্তেমডল দতাষানমাে 
েনর তানে আরও ভয়ংের েনর দতানল। আবার হ্াসক্তিস; মৃেী দরােীর মনতা দতার ওই 
ক্তববণড মুখিায় দেনম আসুে অক্তভশাপ। এর মনতা বেমাশ দলাে আক্তম েখেও দেক্তখক্তে। 
 
ও বেমাস েীনস হ্ল? জােনত চাইল েেডওয়াল। 
 
ওর মুখই তার প্রমাণ, উত্তর ক্তেল দেন্ট। 
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অসওয়াল্ড বলল, স্পষ্টবােী হ্বার েরুে। এ জাতীয় দলানেরা সরল হ্নলও খুব ভয়ােে 
বা যূতড হ্য়, দস েো আক্তম জাক্তে। 
 
আমার ক্তেন্তু আপোর প্রক্তত দসরূপ দোেও বেমতলব দেই, বলল দেন্ট, আক্তম সরল 
তনব প্রতারে েই। আমার মনতা সাযারণ দশ্রক্তণর সরল ও সৎ দলাে েখেও পর হ্য় 
ো। 
 
অসওয়াে বলল, ওর ক্তবরুনদ্ধ আমার দোেও বযক্তিেত অক্তভনযাে দেই প্রভু। তনব 
ক্তেিুক্তেে আনে ভুল বুনঝ রাজা ক্তলয়ার আমায় আঘাত েরনল এই দলােিাও আমানে 
আঘাত েনর দপিে ক্তেে দেনে। রাজার প্রশংসা েুন়েবার জেয এই হ্ীে জঘেয দলােিা 
আমায় যানচ্ছতাই োলাোল আর অপমাে েনর। 
 
দরনে ক্তেনয় অসওয়াল্ড আনেশ ক্তেনলে তার অেুচরনের, বেমাশ ক্তমনেযবােী শয়তাে এই 
বুন়োিার েুপানয় োনির খুনিা পক্তরনয় োও। ওনে আক্তম এমে শাক্তস্ত দেব দয- 
 
সযার, আক্তম ক্তেন্তু রাজার েূত। রাজেূনতর পানয় খুাঁনিা পরানল পনরাক্ষভানব রাজারই 
অপমাে হ্নব, বলল দেন্ট। 
 
ক্তরোে বলল, ও সব ক্তেিু শুেনত চাই ো আক্তম। পানয় খুাঁনিা দবাঁনয ও েুপুর পযডন্ত, ো 
রাত পযডন্ত োেনব। 
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তাহ্নল এই দসই অেযতম বেমাশ, যার েো বনলক্তিল। েনেক্তরল, বলল েেডওয়াল। 
 
গ্লাস্টর বলল, মােেীয় ক্তর্উে, দচানরর মনতা েক্তিে শাক্তস্ত আপক্তে ওনে দেনবে ো। ওর 
প্রভুর উপনরই আপক্তে দিন়ে ক্তেে ওর শাক্তস্তর ভার। রাজেূতনে এভানব অপমাে েরনল 
রাজা রুষ্ট হ্নবে আপোর উপর। 
 
ক্তরোে বলল, ক্তেন্তু মােেীয় গ্লস্টার, ওনে শাক্তস্ত ো ক্তেনল দয আমার অেুচরনের প্রক্তত 
অেযায় েরা হ্নব। তাই আপোর অেুনরায রক্ষা েরা আমার পনক্ষ সম্ভবপর েয়। এবার 
েেডওয়ানলর ক্তেনে ক্তফনর দস বলল, চলুে, আমরা সবাই এখাে দেনে চনল যাই। 
 
সবাই চনল যাবার পর গ্লস্টার বলল দেন্টনে, আক্তম অবশয ক্তর্উেনে অেুনরায েরব 
তার এই অেযায় দখয়ানলর পক্তরবতডনের জেয। 
 
ো সযার, আপক্তে েরনবে ো, বলল দেন্ট, এই সুনযানে আক্তম োক্তিনয় দেব পনের ক্লাক্তন্ত। 
 
গ্লস্টার চনল যাবার পর আপে মনে বলনত লােল দেন্ট, দহ্ মুখ, আমার এ ক্তচক্তি পাি 
েরনত সাহ্াযয েরুে দতামার প্রখর ক্তেরণ রাক্তশ। আক্তম েনর্ডক্তলয়ানে ক্তবশেভানব 
জাক্তেনয়ক্তি আমার সমস্ত োযডেলাপ। আশা েরক্তি দয দোেও মুহূ্নতড ক্ততক্তে এনস উদ্ধার 
েরনবে আমানের মহ্াে রাজানে। দহ্ আমার েুক্তেয়ে, েীঘডক্তেনের পেশ্রনম দতামরা দয 
ধ্বস্ত ও ক্লাস্ত তা আক্তম জাক্তে। এবার সময় এনসনি দতামানের ভানলামতে ক্তবশ্রাম 
দেবার। দহ্ দসৌভানেযর দেবী, তুক্তম আমানের উপর বুক্তলনয় োও দতামার প্রসন্ন েৃক্তষ্ট। 
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ঘনর ঢুনে পােনলর মনতা ক্তব়েক্তব়ে েনর বলনত লােল এর্োর, ভাইনে ক্তবশ্বাস েনর 
আজ আমার এই অবিা। পলাতে আসামীর মনতা ঘৃণয দপাশানে,েক্তরনবর মনতা 
েগ্নপনে, রুক্ষ, অক্তবেযস্ত চুল ক্তেনয়, োনির দোিনর ক্তেে যাপে েনর, িদ্মনবনশ পাক্তলনয় 
পাক্তলনয় দব়োনত হ্নচ্ছ আমানে। আমার অবিান িা দসই েক্তরবক্তভখাক্তর িম িাক্তলডেনের 
মনতা, যারা ক্তেরাশ্রয়–পনরর উপর ক্তেভডরশীল। তানেরও ক্তেিু মূলয আনি, ক্তেন্তু আমার 
তাও দেই। 
 
আশ্চযড হ্নয় ক্তজনেস েরনলে রাজা ক্তলয়ার, এতক্ষনণ দতা আমার অেুচরনের এখানে 
এনস যাবার েো, অেচ তুক্তম বলক্তি োল রানতই হ্িাৎ এ বাক্ত়ে দিন়ে দোোয় দযে চনল 
দেনি আমার দমনয়-জামাই। হ্িাৎ তার দচানখ প়েল বক্তন্দ অবিায় সামনে োাঁ়োে 
দেন্টনে। ক্তবক্তিত হ্নয় ক্ততক্তে বলনলে, এরূপ ক্তেমডমভানব দে দতামায় বক্তন্দ েনরনি? 
 
ক্তবেূষে বলল, এ যরনের যন্ত্রণাোয়ে োনির লাোম দেবল পরানো হ্য় দঘা়োর মাোয় 
েুেুর, ভালুনের েলা েতুবা রাজনরাহ্ীর পানয়। 
 
ক্তলয়ার জােনত চাইনলে, বল, দে দতামায় আিনে দরনখনি। এ অবিায়? 
 
দেন্ট উত্তর ক্তেনল, প্রভু, দস অপরাযী আপোর দমনয়-জামাই। 
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ক্তলয়ার বলনলে, ো, ো, এ েখেই হ্নত পানর ো। ঈশ্বনরর োনম শপে ক্তেনয় বলক্তি, 
এরূপ ভয়ংের োজ েরার সাহ্স তানের েখেই হ্নব ো। 
 
দেন্ট বলল, দহ্ প্রভু, আপোর প্রক্তত শ্রদ্ধা ক্তেনয়ই বলক্তি, তারাই েনরনি এ োজ। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, হ্ায় ভেবাে! এত মােুষ খুে েরার দচনয়ও জঘেয োজ। আক্তম দতা 
দতামায় পাক্তিনয়ক্তিলাম। শুযু এেিা ক্তচক্তি দপৌঁনি ক্তেনত। ক্তেন্তু তুক্তম এমে েী েনরি যার 
জেয তারা এই েক্তিে 
 
দেন্ট বলল, আমার ক্তচক্তি পাবার পর পরই েনেক্তরনলর পক্ষ দেনে এেজে েূত এনস 
তানে ক্তচক্তি ক্তেল এেিা। ক্তদ্বতীয় ক্তচক্তিিা প়োর পরই আমার প্রক্তত চরম অবো দেক্তখনয় 
ক্ততক্তে চনল দেনলে দঘা়োয় চন়ে। ওরা চনল যাবার পর আক্তম দলােিানে ক্তচেনত দপনর 
রানের মাোয় তনলায়ার দবর েনর হ্তযা েরনত যাই ওনে। ওর ক্তচৎোর শুনে আপোর 
দমনয়-জামাই ক্তফনর এনস এই েক্তিে শাক্তস্ত ক্তেনয়নিে আমায়। 
 
বাবার িাো-পয়সা েনম যাবার সানে সানে সস্তানের ভানলাবাসাও ওিা-েমা েনর–বলল 
ক্তবেূষে। 
 
েভীর েুিঃনখ দভনে প়েল রাজার ক্তলয়ানরর মে। েুিঃনখর সানে ক্ততক্তে বলনলে, দতামরা 
েুজনে শান্ত হ্ও। এভানব অক্তির েনর তুনলাো আমায়! আক্তম ক্তমেক্তত েরক্তি, দতামরা 
েুজনে শান্ত হ্ও। ক্তেন্তু আমার দমনয় দোোয় দেল দেন্ট? বনল ক্তফনর দেনলে ক্ততক্তে। 
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ক্ততক্তে ক্তফনর যাবার পর দেন্ট উৎসুে হ্নয় বলল ক্তবেূষেনে, আচ্ছা, রাজার অেযােয 
অেুচনররা দোোয় দেল? 
 
ক্তবেূষে দহ্াঁয়াক্তল েনর বলল, এেিা ক্তপাঁপন়েও শীতোনল োজ েনর ো। যার দচাখ আনি 
রাস্তায় দস েখেও দসাজাসুক্তজ হ্াাঁনি ো। আর দয বুক্তদ্ধমাে, দস েখেও পাহ্ান়ের ঢালু 
পে দবনয় দেনম আসা চাোর েক্তত দরায েনর সহ্নজ ক্তবপনে প়েনত চায় ো। আর 
দলাভী ও স্বােডপর দলানেরা ক্তবপনের েন্ধ দপনলই বনু্ধনে তযাে েরনত ক্তদ্বযা েনর ো। 
ক্তেন্তু আক্তম দতা সামােয এেজে ক্তবেূষে মাত্ৰ। োনজই দস পে যারা অেুসরণ েনরনি 
তারা আমার পনক্ষ উপযুি েে। 
 
এ েো শুনে চমৎেৃত হ্নয় বলনলে দেন্ট, ভাক্তর সুন্দর দতামার উপমাগুক্তল। 
 
গ্লস্টানরর সানে এেত্ৰ ঢুনে আপে মনে বলনত লােনলে ক্তলয়ার, ক্তমনেয েো, অসুিতার 
ভাে েনর তারা ক্তবনরাহ্ েনরনি আমার ক্তবরুনদ্ধ। এবার বনল োও আক্তম েী েরব? 
 
উিঃ এত বন়ো অেৃতে ওরা! বনল োও গ্লস্টার, ক্তরোে আর েেডওয়ালনে— আমার 
হুেুম, তারা দযখানেই োক্তে দযে এখানে চনল আনস। আর দসই রােী ক্তর্উেনেও বনল 
ক্তেও, দস দযে এই রােী বৃদ্ধ দেহ্ময় সম্রানির আনেশ অক্তবলনম্ব পালে েনর, েইনল.। 
তারপর দয েী দভনব ক্ততক্তে বলনলে, ো, ো, আক্তম এেী বলক্তি! হ্য়নতা দস সক্ততযই 
অসুি। আর এত সবাই জানে দয মােুষ অসুি হ্নল তার পূনবডর স্বভানবর ক্তেিু পক্তরবতডে 
হ্য়। োনজই আমার দমজাজনে সংবরণ েনর আক্তম অনপক্ষা েরব তানের সুিতার 
জেয। 
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এরপর হ্িাৎ দেনন্টর ক্তেনে তাক্তেনয় পালনি দেল। ক্তলয়ানরর মনোভাব–হ্ায় েী ক্তেনবডাক্তয 
আক্তম।আমার এই বৃদ্ধ ভূনতযর অবিা দেনখই বুঝনত পারক্তি,ইচ্ছােৃত ভানব চনল দেনি 
তারা। পূবড পক্তরেল্পো মাক্তফে এিা তানের এেিা চাল। দে আি, ক্তর্উে ও তার স্ত্রীনে 
শীঘ্ৰ দর্নে ক্তেনয় এস এখানে। তারা স্বইচ্ছায় ো এনল, আক্তম ক্তেনজ ক্তেনয় তানের দিনে 
আক্তেব এখানে। 
 
আপক্তে এত উনত্তক্তজত হ্নবে ো প্রভু। আক্তম যাক্তচ্ছ—বনল চনল দেনলে গ্লস্টার। 
 
ক্তলয়ার বলনত লােনলে, দহ্ আমার মে! এত সহ্নজই তুক্তম তযযডহ্ারা হ্নয় চিল েনর 
তুনলা ো। আমানে। রাজা ক্তলয়ার েরুণ ক্তমেক্তত জাোনচ্ছ দতামার োনি, তুক্তম শান্ত হ্ও, 
োনমা। 
 
ক্তবেূষে বলল রাজানে, েরম ে়োইনত দোিা মাি দিন়ে ক্তেনয় দমনয়রা দযমে তার মৃতুয 
োমো েনর, দঘা়ো ততলাি ক্তজক্তেস খায় ো দজনেও দয ক্তেনবডাক্তয তার ক্তবচাক্তলনত দতল 
দমশায়, দতমক্তে আপক্তেও ক্তেনবডানযর মনতা বৃো দচষ্টা েরনিে আপোর দক্রাযনে প্রমাণ 
েরনত। 
 
ক্তরোে বলল, বাবা আপক্তে আমার শ্রদ্ধা দেনবে। 
 
পূনবডর সবক্তেিু ভুনল ক্তেনয় ক্তলয়ার বলনলে, আক্তম জাক্তে দতামরা উভনয়ই খুক্তশ হ্নয়ি আক্তম 
আসায়। 
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ক্তরোে বলল, ক্তপ্রয় বাবা, আমার ক্তবনবচোয় দস যক্তে আপোর উদ্ধত উচ্ছঙ্খল োইিনের 
আচরনণর প্রক্ততবাে েনর োনে, তাহ্নল দস ক্তিেই েনরনি। আপোর এই মােক্তসে 
অসুিত। আর দোষহ্ীে েুবডলতা, যা বাযডনেযর োরনণ হ্নয়নি বনল আপক্তে মনে েনরে, 
তার এেমাত্ৰ প্রক্ততোর োরও োনি অেুেত হ্নয় োো। তাই বলক্তি আপক্তে অেযায় 
স্বীোর েনর ক্তফনর যাে তার োনি। 
 
অবাে হ্নয় বলনলে ক্তলয়ার, েী বলক্তি, আক্তম ক্ষমা চাইব? তুক্তম ক্তে আমায় েীে-হ্ীে 
ক্তভখাক্তরর দবনশ দেখনত চাও? এই বনল েতজােু হ্নয় রাজা বলনলে, আক্তম েরনজান়ে 
দতামার োনি দপাশাে, খােয এবং আশ্রয় ক্তভক্ষা চাইক্তি! দভনে প়েনলে রাজা ক্তলয়ার। 
 
ক্তরোে বলল, ো দসিা সম্ভব েয়। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আমার অেুচনরর সংখযা েক্তমনয় দেবার েো বনল েনেক্তরল অপমাে 
েনরনি আমায়। রূপ আর শক্তির েনবডই দস সাহ্স দপনয়নি। এরূপ োজ েরার। দস 
ধ্বংস হ্নয় যানব ভেবানের অক্তভশানপ। 
 
ক্তেন্তু তুক্তম এে মযুর স্বভানবর দমনয়। আমার শাখ-আহ্রে বন্ধ েনর ক্তেনয় আমায় অপমাে 
েরনত তুক্তম সাহ্সী হ্নব ো। আর দস ইচ্ছাও দতামার দেই, তা আক্তম জাক্তে। আক্তম 
দতামার বাবা আর তুক্তম আমার অনযডে সম্পক্তত্তর উত্তরাক্তযোক্তরণী— দসেো তুক্তম ক্তেশ্চয়ই 
ভুনল যানব ো। এই েো বনল দেনম দেনলে রাজা। 
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ক্তেিুক্ষণ চুপ েনর োোর পর দেনন্টর েো মনে প়েল রাজা ক্তলয়ানরর। ক্ততক্তে বলনলে, 
আক্তম জােনত চাই োর এত েুিঃসাহ্স দয আমার েূনতর পানয় এই যন্ত্রণাোয়ে োনির 
খুাঁনিািা পক্তরনয়নি? 
 
এমে সময় েূর দেনে দজারোর েলার আওয়াজ শুেনত দপনয় েেডওয়াল ক্তজনেস েরল 
ক্তরোেনে, দে এল? 
 
দবায হ্য় আমার ক্তেক্তে। তারই আসার েো ক্তিল, বলল ক্তরোে। তারপর অসওয়াল্ডনে 
আসনত দেনখ ক্তজনেস েরল, ক্তেক্তে ক্তে আসনিে? 
 
অসওয়াল্ডনে দেনখই ক্তচৎোর েনর উিনলে রাজা ক্তলয়ার, আমার সামনে দেনে তুই েূর 
হ্নয় যা ঘৃণয েনেক্তরনলর প্রশ্রয় পাওয়া পাক্তজ শয়তাে চাের দোোোর! তারপর 
ক্তরোেনে বলনলে, আমার েূনতর পানয় দে খুাঁিা পক্তরনয়নি। আশা েক্তর তুক্তম তা জাে 
ো। দহ্ ঈশ্বর, মােুনষর প্রক্তত দতামার মমতা সাহ্াযয েরুে আমায়। হ্ায় ক্তরোে, এই 
ঘৃণয োরী েনেক্তরল দতামার এত ক্তপ্রয়, দয তুক্তম ওর হ্াত যনরি। 
 
উদ্ধতভানব উত্তর ক্তেল েনেক্তরল, অবুনঝর মনতা দতামার োজ-েমডই ক্তবচানরর দশষ 
েো।।। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আক্তম ক্তেনজই আশ্চযড হ্নয় যাক্তচ্ছ। আমার সহ্যশক্তির সীমা দেনখ। বল, 
দে আমার েূনতর এ অবিা েনরনি? 
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আক্তম েনরক্তি, বলল েেডওয়াল, ক্তেন্তু তানতও ওর উপযুি শাক্তস্ত হ্য়ক্তে। 
 
অবাে হ্নয় বলনলে ক্তলয়ার, তুক্তম, তুক্তম েনরি এ োজ? 
 
ক্তরোে বলল, বাবা, আপক্তে বৃদ্ধ হ্নয়নিে, আনের মনতা আর সবল েে। এখে আপোর 
উক্তচত ভাোভাক্তে েনর এেবার আমার োনি অেযবার ক্তেক্তের োনি ক্তেনয় োো। বতডমাে 
অবিায় আমানের পনক্ষ সম্ভব েয় আপোনে আশ্রয় দেওয়া। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, তার দচনয় আক্তম বেয জন্তুর সানে বাস েরব, সহ্য েরব োক্তরনরযর চরম 
েশাঘাত, প্রনয়াজনে আশ্রয় ক্তভক্ষা চাইব ফ্রানন্সর রাজার োনি–তবুও আক্তম দসখানে যাব 
ো অেুচরনের দিন়ে। দসরূপ পক্তরক্তিক্তত হ্নল আক্তম বরং ক্রীতোসিার অবশয হ্নয় োেব, 
তবুও দসখানে যাব ো। আশা েক্তর তুক্তম আমায় দসরূপ েুভডানেযর মুনখ দিনল দেনব ো। 
ক্তরোে। আমার দেনহ্র েুষ্ট ক্ষত হ্নলও আক্তম দতা জাক্তে তুক্তম আমারই দমনয়। আক্তম 
দতামায় অক্তভশাপ দেব ো। ক্তেনজর ভুল এেক্তেে তুক্তম ক্তেনজই বুঝনত পারনব। 
 
আক্তম বরি আমার অেয দমনয় ক্তরোনের োনিই োেব। আর সানে রইনব এেনশাজে 
োইি। 
 
ক্তরোে বলল, আমার ক্তেন্তু ইনচ্ছ েয় বাবা দয আপক্তে আমার োনি োনেে। বুন়ো হ্নয় 
আপোর োে-োক্তময সব দলাপ দপনয়নি। এেমাত্ৰ আমার ক্তেক্তেই সক্তিে জানে দস েী 
েনরনি। 
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ক্তলয়ার বলনলে, দতামার ক্তে মনে হ্য় তুক্তম যা বলক্তি তা সতয? 
 
ক্তরোে বলল, হ্যাাঁ, আক্তম সক্ততয েোই বলক্তি। খুব ক্তবপনের ক্তেনেও পাাঁক্তচশজে দলাে 
রাখার দোেও অেড হ্য় ো। আর মাক্তলোো দযখানে ভাে হ্নয় দেনি, দসখানে এত 
দলানের মানঝ ক্তবশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ািাই দতা স্বাভাক্তবে। 
 
এবার েনেক্তরল আর ক্তরোে েুজনেই এেসানে বলল, বাবা, আমানের সানে ো োোর 
দোেও যুক্তিসিত োরণই আমরা খুাঁনজ পাক্তচ্ছ ো। আমরা তীক্ষ েজর রাখব যানত 
আপোর প্রক্তত দোেও অেযায় ো হ্য়। 
 
ক্তরোে বলল, পাক্তচশ জনের দবক্তশ োইি ক্তেন্তু আপক্তে সানে রাখনত পারনবে ো। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, ওনর অেৃতে দমনয়রা, দতারা ক্তে ভুনল দেক্তিস দয সব সম্পক্তত্ত আমারই? 
 
আপোর যোসবডস্ব। আপক্তে োে েনরনিে আমানের, উত্তর ক্তেল ক্তরোে। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আক্তম চাই ো দস সব সম্পক্তত্ত দফরত ক্তেনত। ক্তেন্তু দোে সাহ্নস দতারা 
বলক্তিস আমার অেুচনরর সংখযা েমানত? 
 
উদ্ধতভানব আবারও তার মতামত বযি েরল ক্তরোে। 
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দভতনর দভতনর দরনে দেনলও অসহ্ায়ভানব বলনলে রাজা, উপনর ভানলামােুক্তষর ক্তেনচ 
দতার এই েীচ মনের েো আনে জাো ক্তিল ো। েনেক্তরল, এেনশার অনযডে পিাশ 
হ্নলও তা ক্তেন্তু পাাঁক্তচনশর ক্তদ্বগুণ। আজ দেনে দতার প্রক্তত আমার ভানলাবাসাও ক্তদ্বগুণ হ্ল, 
আক্তম দতার োনিই োেব। 
 
েনেক্তরল বলল, এখানে যা দলাে আনি তার র্বল দলাে দসখানে দসবা েরনব আপোর। 
ক্তেন্তু আপোর অেুচরনের দসখানে ক্তেনয় যাবার দোেও েরোর দেই। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, দেউ জানে ো, প্রনয়াজনের সীমা দোোয়। শীতক্তেবারনণর জেয 
প্রনয়াজেীয় দপাশাে োো সনেও দযমে তুক্তম অক্ততক্তরি ক্তেিু পনরি, দতমক্তে মনে দরখ 
প্রনয়াজনের অক্ততক্তরি যা ক্তেিু মােুষনে পশুনের দচনয় আলাো েনর তা হ্ল 
সহ্েশীলতা। এই সহ্েশীলতাই এখে আমার েরোর। দহ্ ঈশ্বর, তুক্তম েরুণা েনর এই 
বুন়ো দলােক্তির সনহ্যর সীমা বাক্ত়েনয় োও। দতামার চক্রানন্তই যক্তে আমার দমনয়নের মে 
ক্তবক্তষনয় ওনি তাহ্নল দতামার োনি আমার ক্তমেক্তত, দচানখর জনল আমায় োক্তভক্তজনয় 
সাহ্াযয ের আমার রাজযনে জ্বনল উিনত। তাই োাঁেব ো। আক্তম, দফলব ো দচানখর 
জল। এই ঝ়েজনলর মানঝ যক্তেও আমায় আশ্রয়হ্ীে হ্নয় বাইনর দবক্তরনয় দযনত হ্নব, 
তবুও দোঁনে দোঁনে আক্তম ভারাক্রাস্ত হ্নত দেব ো। আমার মেনে। সব েষ্ট সহ্য েরব 
আক্তম। েী দবাো আক্তম। এই অসহ্য যাতো পােল েনর তুনলনি আমায়–বনলই িুনি 
দবক্তরনয় দেনলে রাজা। দসই সানে গ্লস্টার ও ক্তবেূষেও চনল দেনলে দস িাে দিন়ে। 
 
ক্তরোে বলল, এই দিানিা বাক্ত়েিানত এেসানে োোর জায়ো হ্ত ো বুন়ো আর তার 
অেুচরনের। 
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সুখ-স্বাচ্ছনন্দযর আশা জলাঞ্জক্তল ক্তেনয় এই ঝন়ের রানত েুনভডাে দপাহ্াবার জেয োয়ী তার 
ক্তেনজর দবাোক্তম, বলল েনেক্তরল। 
 
ক্তরোে বলল, দলােজে িা়ো তার ক্তেনজর দঢাোর বযাপানর দতা দোেও বাযা ক্তিল ো। 
 
ক্তেশ্চয়, বলল েনেক্তরল; ক্তেন্তু গ্লস্টারনে দেখক্তি ো দেে? 
 
েেডওয়ানলর ক্তর্উে বলল, ক্ততক্তে দেনিে রাজার সানে। আবার ক্তফনর আসনবে। 
 
এ সময় গ্লস্টার ক্তফনর এনস বলল, রানে পােল হ্নয় দঘা়ো িুক্তিনয় চনল দযনত চাে 
রাজা। 
 
দোোয়? জােনত চাইল ক্তরোে। 
 
গ্লস্টার উত্তর ক্তেনল, জাক্তে ো। 
 
তার চনল যাওয়াই উক্তচত, বলল অসওয়াল্ড। 
 
সায় ক্তেনয় বলল েনেক্তরল, তানে ক্তফনর আসার জেয অেুনরায েরা আমানের উক্তচত েয়। 
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ক্তেন্তু ক্তবষণ্ণতার িায়া প়েল গ্লস্টানরর মুনখ। ক্ততক্তে বলনলে, এনেই এই ঝ়ে-জনলর রাত, 
তায় ঘে অন্ধোর। এর মনযয েী েনর বাইনর যানবে ক্ততক্তে? 
 
অমক্তে তা়োতাক্ত়ে বলল ক্তরোে, এেগুনয় দলােনের স্বভাবই এই। আর গুনণর ক্তেে ক্তেনয় 
ওর সিী-সােীরা আরও এেোক্তি উপনর। যাইনহ্াে, েরজািা ক্তেনয় োও যানত তারা 
দেউ ঢুেনত ো। পানর। 
 
  
 
ক্তচৎোর েনর জােনত চাইল দেন্ট, এই েুনযডােপূণড রানত দে ওখানে? 
 
উত্তর এল, আক্তম ওই দলাে যার োনি প্রচণ্ড ঝ়ে দোেও েতুে েো েয়। 
 
দেন্ট বলল, েলা শুনে আক্তম দতামায় ক্তচেনত পারক্তি ো। তুক্তম দতা রাজার অেুচর। 
তাহ্নল বল রাজা দোোয়? 
 
রাজােুচর বলল, পােল হ্নয় ক্ততক্তে আজ িুনি দব়োনচ্ছে গুহ্ায় গুহ্ায়। এই পৃক্তেবীিানে 
ধ্বংস েনর দফলার জেয ক্ততক্তে বযক্তেত হৃেনয় অেুনরায েরনিে সমুনরর জলরাক্তশনে। 
প্রবল ঝ়েবৃক্তষ্টনে উনপক্ষা েনর েুহ্ানত মাোর চুল উপনর তুনল ক্তবপনের বাতাবরণনে 
উক্ত়েনয় ক্তেনয় ক্ততক্তে দমনত উনিনিে এে ক্তবেৃত বীভৎস দখলায়। শুযুমাত্ৰ ক্তবেূষেনে সানে 
ক্তেনয় অেবরত ক্তচৎোর েনর চনলনিে ক্ততক্তে। 
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ক্তবেূষে িা়ো আর ক্তে দেউ তার সানে দেই? জােনত চাইল দেন্ট। 
 
ো, আর দেউ দেই। শুযু দসই দচষ্টা েরনি হ্ালো হ্াক্তসর মনযয ক্তেনয় রাজার দশাে 
েক্তমনয় দেবার, উত্তর ক্তেল অেুচর। 
 
দেন্ট বলল, দশাে, তুক্তম আমার ক্তবনশষ পক্তরচয়। দতামানে এেিা দোপে েো বলনত 
চাই আক্তম। েোিা বাইনর প্রোশ ো দপনলও দজনে দরখা এেিা িাো ল়োই চলনি 
আলনবক্তে আর েেডওয়ানলর মানঝ। তারা এনে অপরনে িক্তেনয় রানজযর উন্নক্তত েরনত 
চাইনলও তানের ভূতয ও অেুচনররা রাজার উপর আনরাক্তপত ষ়েযন্ত্র, তার প্রক্তত অেযায়-
অতযাচানরর দয খবর শুেনি। দেখনি–তা সবই দোপনে পাক্তিনয় ক্তেনচ্ছ ফ্রানন্স। এেেল 
ফরাক্তস তসেযও দোপনে রনয়নি বন্দনর। আমার ক্তেনেডশ অেুযায়ী তুক্তম তা়োতাক্ত়ে দসখানে 
ক্তেনয় রাজার েুরবিার েো। এেজে দলােনে জাোনব। পাক্তরশ্রক্তমে ক্তহ্নসনব এই েক্তলিা 
আক্তম দতামায় ক্তেক্তচ্ছ। আর ফ্রানন্সর রাক্তে োর্ডক্তলয়ার সানে দেখা েনর এই আংক্তিিা তানে 
ক্তেনলই ক্ততক্তে দতামানয় জাক্তেনয় দেনবে। আমার পক্তরচয়। এবার তুক্তম যাও। 
 
অেুচরক্তি ক্তেিুেূর যাবার পর দফর তানে র্ােনলে দেন্ট, বলনলে, ওনহ্ দশাে, আনের 
দচনয়ও এেিা দবক্তশ দোপেীয় েো আনি দতামার সানে। েোিা হ্ল, যত শীঘ্ৰ সম্ভব 
আমানের রাজানে খুাঁনজ দবর েরনত হ্নব। আমানের উভনয়র মনযয দযই আনে খবরিা 
পাে, দস তা জাক্তেনয় দেনব অেযনের। খুব সাবযাে, এ েো দযে দেউ জােনত ো 
পানর। 
 
আপোর আনেশ যোরীক্তত পাক্তলত হ্নব— বনল অেুচর ক্তবোয় ক্তেল। 
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ক্তলয়ার বলনলে, দহ্ বাতাস, তুক্তম সমস্ত শক্তি ক্তেনয় চূণড েনর োও এ পৃক্তেবীিানে। আমার 
রানজযর আগুেনে বাক্ত়েনয় ক্তেনয় তুক্তম ততক্তর ের োবােল। দহ্ দমঘ, অনঝার যারায় বক্তষডত 
হ্নয় তুক্তম দেনম এস পৃক্তেবীনত, যুনয় মুনি দশষ েনর োও সবক্তেিু। অক্তবশ্রান্ত আঘাত 
হ্ানো ক্তেজডাগুক্তলর চু়োর উপর। দহ্ আগুে, দ্রুতেক্ততনত দেনম এনস তুক্তম জ্বাক্তলনয় োও 
আমার সাো োক্ত়ের দোিগুক্তল আর দতামার প্রভু েক্তিে বজনে বনলা দযে তার আনমাঘ 
শক্তিনত ক্তবপযডস্ত হ্নয় পন়ে এই পৃক্তেবীিা আর দস দযে ধ্বংস েনর দেয় অেৃতে 
মােুনষর বাসিাে-দমায়াজনল দঘরা এই ক্তবশ্বনে। 
 
ক্তবেূষে বলল, আপক্তে বরং ঘনর এনস ওনের দতাষানমাে েরুে। আজনের রাতিা 
বন়োই েুনযডােপূণড। 
 
আপে মনে বলনলে ক্তলয়ার, দহ্ প্রােৃক্ততে বস্তুসমূহ্! দতামরা ক্তেশ্চয়ই আমার দমনয়র 
মনতা অেৃতে েও ক্তেংবা আমার অযীেও েও। এে অসহ্ায় েুবডল বৃদ্ধ েরনজান়ে 
ক্তমেক্তত জাোনচ্ছ দতামানের োনি–আরও প্রবল এবং প্রচণ্ড হ্নয় ওি দতামরা। দহ্ ক্তবেুযৎ, 
আগুে, বাতাস, দতামরা সবাই দেনম এস আমার মাোর উপর। দতামরা আর দেক্তর েনরা 
ো। এই দেখ, এে ক্রীতোনসর মনতা আক্তম দতামানের েরুণাপ্রােডী। আমায় েয়া েনর 
দতামরা। 
 
এেিু দেনে োে দপনত বনজর েজডে ও আওয়াজ শুনে বলনলে ক্তলয়ার, ঐ েূর 
আোনশর বজ, ক্তবেুযৎ, বৃক্তষ্ট — ওনের সানে আমার রনির সম্পেড ো োো সনেও 
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আমার মনতা বুন়োর প্রক্তত অেযায়-অতযাচানরর প্রক্ততবানে তারা সবনল রুনখ োাঁক্ত়েনয়নি 
আমার েু-দমনয়র ক্তবরুনদ্ধ, সক্ততযই এ খুব আশ্চনযডর বযাপার। 
 
ক্তবেূষে বলল, মহ্াশয়, এেিা প্রচক্তলত প্রবাে আনি দয ক্তশরস্ত্রণ তারই সানজ যার মাোর 
উপর আনি এেিা বাক্ত়ে—দয দলাে পানয়র বুন়ো আেুনলর সাহ্ানযয মনের োজ েনর, 
োাঁিা তার পানয় ো। ফুনি অন্তনর দবাঁনয আর েুিঃস্বনপ্ন ভক্তরনয় দতানল তার সারা রাত। 
আর দয প্রেৃতই সুন্দরী, আয়ো েখেও ক্তবেৃত েনর দেখায় ো। তার সারা মুখ। 
 
এ সময় েূর দেনে এেজে ক্তজনেস েরল, দে ওখানে? সা়ো োও! তারপর োনি এনস 
ক্তচেনত দপনর বলল, হ্ায় ভেবাে, এই েুনযডােপূণড রানত ক্তেশাচর প্রাণীরাও আশ্রয় ক্তেনয়নি 
তানের বাসিানে, আর রাজা ক্তলয়ার, এই েুনযডানের রানত আপক্তে রনয়নিে বাইনর? 
 
ক্তলয়ার বলনলে, দোপনে দোপনে োো পাপ োনজর দ্বারা দয সমস্ত হ্তভাো তানের 
হ্াতনে েলক্তিত েনর মােুনষর রনি, ক্তমেযা শপে ক্তেনয় বাইনর যারা সৎ ও যাক্তমডনের 
ভাে েনর, বনু্ধনত্বর ভাে েনর। ক্তেন্তু ক্তলপ্ত হ্য় োো ষ়েযনন্ত্র— অেচ শাক্তস্ত পায়ক্তে তারা 
এসব জঘেয োনজর জেয। আজ সময় এনসনি তানের ক্তেনজনে ঈশ্বনরর োিে়োয় সাঁনপ 
দেবার। আক্তমও দসইসব হ্তভাোনের এেজে যার শাক্তস্তর পক্তরমাণ িাক্তপনয় দেনি পানপর 
পক্তরমাণনেও। 
 
দলােক্তি বলল, মহ্ারাজ, আমার ক্তবেীত অেুনরায ক্তবশ্বস্ত েনয়েজেনে ক্তেনয় আপক্তে ঢুনে 
প়ুেে ওই েুক্তিনর। আর আক্তম যাক্তচ্ছ ক্তেিুক্ষণ আনে প্রতযাখযাত পক্তরশ্রান্ত ঐ ক্তেষু্ঠর 
মােুষগুক্তলর প্রাসানে। 
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ক্তলয়ার বলনলে, তই চল দিােরা। িাোয় োক্তহ্ল হ্নয় প়েনি আমার শরীর, দলাপ পানচ্ছ 
আমার বুক্তদ্ধ। আমার দশাবার ঘরিা দোোয়? ক্তবেূষে, তুক্তম শুনয় প়ো ঐ বাক্সিায়। 
ঈশ্বনরর েী আশ্চযড েরুণা! এখেও পযডন্ত ও আমায় দিন়ে যােক্তে। 
 
তনব যাবার আনে এেিা ভক্তবষযদ্বাণী েনর যাই– বামে এবং পূজাক্তররা যখে দবক্তশ েো 
বলনব, দবক্তশ জল দমশানো হ্নব মনে, যখে সামন্তরা েরনব েক্তজডর োজ, োক্তস্তেনের 
শাক্তস্ত দভাে েরনব শ্রক্তমনেরা, যেীরা ভুনল যানব যার েরনত, েুলডভ হ্নব েক্তরব োইনির 
সংখযা, মােুষ ভুনল যানব ক্তমেযা েো বলা আর দচার ও মােুনষর মানঝ োেনব ো দোেও 
পােডেয–ক্তিে তখেই ঘিনব মােুনষর আত্মসাক্ষাৎ। তনব ক্তিনিে। ক্তেন্তু ক্তবপযডস্ত হ্নব 
োরুণ ক্তবশৃঙ্খলায়। 
 
হ্তাশায় দভনে পন়ে গ্লস্টার বলল, দশাে এর্মে, আমার প্রভু ও প্রভুপত্নী এমেই ক্তেেডয় 
দয তারা আমার সব ক্ষমতা দেন়ে ক্তেনয়নি যানত আক্তম বৃদ্ধ রাজানে আশ্রয় ক্তেনত ো 
পাক্তর। আর তারা ে়োভানব আমায় শাক্তসনয় দেনি এসব সনেও আক্তম যক্তে রাজার সানে 
দযাোনযাে েক্তর, তাহ্নল ক্তচরোনলর মনতা এ পৃক্তেবী দিন়ে চনল দযনত হ্নব আমায়। 
 
ক্তেরীনহ্র ভাে েনর এর্মে বলল, সক্ততযই বাবা, এ োজিা ওনের পনক্ষ খুবই দোষণীয়। 
* গ্লস্টার বলল, চুপ এর্মে, দেউ শুেনত পানব। োরও দচানখ যানত ো পন়ে দসজেয 
আক্তম ক্তবশ্বাস েনর তার দিনলনে দরনখক্তি। আর দশাে, রাজার প্রক্তত অপমানের প্রক্ততনশায 
দেবার জেয দসোবাক্তহ্েীর এেিা অংশ বাইনর দেনে এখানে দোপনে আশ্রয় ক্তেনয়নি। 
আমার সম্পনেড ওরা ক্তেিু জােনত চাইনল তুক্তম বলনব দয আক্তম অসুি। তনব দজনে দরখ, 
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ওনের ক্তেনষয সনেও আমার প্রািে মক্তেবনে খুাঁনজ দবর েনর তানে যোসাযয সাহ্াযয 
েরব আক্তম। এর্মে, তুক্তম সাবযানে দেে? 
 
গ্লস্টার চনল যাবার পর এর্মে িুক্তর শাোনত বসল। তার উনেনশ। মনে মনে দস ক্তিে 
েরল বাবার পক্তরেল্পোর সব েো ক্তর্উেনে জাক্তেনয় ক্তেনয় দস হ্াত েরনব। বাবার 
সম্পক্তত্ত। োরণ যুবেনের উন্নক্ততর জেয প্রনয়াজে বৃদ্ধনের হ্িানো। 
 
ক্তবেীতভানব রাজানে অেুনরায েরল দেন্ট, প্রভু, েয়া েনর আপক্তে এ েুক্তিনর প্রনবশ 
েরুে। 
 
আমায় এেিু এো োেনত োও দেন্ট, বলনলে ক্তলয়ার, আমার হৃেয়িা দভনে যাে তাই 
ক্তে তুক্তম চাও? তুক্তম ভাবি। এই প্রচণ্ড ঝন়ের েষ্ট আমার োনি েুিঃসহ্ বনল মনে হ্নচ্ছ? 
ো, এর দচনয় অনেে দবক্তশ েষ্ট আক্তম সনয়ক্তি। এই দেনহ্। আমার মনের এই েষ্ট, সমুর 
ঝন়ের আঘানত সমূ্পণডভানব অসা়ে েনর ক্তেনয়নি আমার অেুভূক্ততগুক্তলনে। আক্তম আর 
দচানখর জল দফলব ো, প্রক্ততনশায দেব। আমার সন্তােনের অেৃতেতার। দমনয়নের সব 
ক্তেিু োে েনর ক্তেিঃস্ব-ক্তরি হ্নয় দেল বাবা, আর তানেই ক্তেো ক্তেরাশ্রয় েনর তাক্ত়েনয় 
ক্তেল দমনয়রা? যােনে, আক্তম ভুনল যাব দস েো! তুক্তম চনল যাও দেন্ট। এর দচনয় 
অনেে দবক্তশ ক্ষক্ততর হ্াত দেনে আমায় রক্ষা েরনব। এ ঝ়ে; তুক্তমও ঘনর চনল যাও 
ক্তবেূষে। দহ্ ভেবাে, তুক্তম পরম েয়াবাে! দোেও ক্তেে দস েো ভাক্তবক্তে। আজ তুক্তম 
আমায় ভাববার সুনযাে ক্তেনয়ি। েী েনর েক্তরর ক্তেরাশ্রয় মােুষগুক্তল প্রচণ্ড ঝ়ে-বৃক্তষ্টর 
আঘাত সহ্য েনর। দহ্ যেী দলানেরা, ঈশ্বনরর েৃপালানভর জেয দতামানের উক্তচত 
প্রনয়াজনের অক্ততক্তরি িাো-পয়সা েক্তরব জেসাযারনণর জেয োে েরা। 
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হ্িাৎ এেিা অদু্ভত শব্দ শুনে গুহ্ার দভতর দেনে দবক্তরনয় এল ক্তবেূষে, বলল, িম োনম 
এেিা ভূত আনি গুহ্ায়। ওনো, দে দোোয় আি আমায় বাাঁচাও। 
 
দেন্ট এক্তেনয় এনস বলনলে, দে আি, দবক্তরনয় এস গুহ্ার দভতর দেনে। 
 
পােনলর মনতা গুহ্ার দভতর দেনে দবক্তরনয় এল এর্োর, বলল, পাক্তলনয় যাও দতামরা। 
এেিা শয়তাে সবসময় আমার দপিু তা়ো েরনি। 
 
রাজা ক্তলয়ার জােনত চাইনলে, আচ্ছা, তুক্তম ক্তে ক্তেিঃস্ব হ্নয় পন়েি সবক্তেিু দমনয়নের োে 
েনর? 
 
আমার েী আনি? বলল। িম, জনল-িনল, স্বপনে-জােরনণ, সবসময় এেিা শয়তাে 
আমায় তা়ো েনর ক্তফরনি। যার পে ক্তেক্তেডষ্ট েরা আনি ক্তবপনের মযয ক্তেনয়, তার েীই বা 
োেনত পানর? ঈশ্বনরর দোহ্াই, কু্ষযাতড িমনে ক্তেিু দখনত োও। শয়তাে অক্তবরাম 
জ্বালাতে েরনি তানে। হ্য়নতা দসই শয়তােিা এখানেই োনে। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আচ্ছ িম, দতামার এ অবিা দে েনরনি? দতামার দমনয়রা ক্তে সবক্তেিু 
দেন়ে ক্তেনয়নি? 
 
ো মহ্ারাজ, এর মনযয আক্তম এেিা েলনির বযাপার দেখক্তি, বলল ক্তবেূষে। 
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ক্তলয়ার বলনলে, তাহ্নল আক্তম অক্তভশাপ ক্তেক্তচ্ছ, যোসমনয় পতে হ্নব ওর দমনয়নের। 
 
িদ্মনবশী দেন্ট বলল, মহ্ারাজ ওর দোেও দমনয় দেই।। তুক্তম এেিা ক্তমনেযবােী, 
ক্তচৎোর েনর বলনলে ক্তলয়ার, দমনয় ো োেনল েখনো ওর এই অবিা হ্ত? দেখক্তি ো, 
আমার দমনয়রাও দতা এভানবই আমার রি দশাষণ েনরনি। 
 
ক্তবেূষে বলল, এ অসহ্য পক্তরনবশনে দমনে দেওয়া আমার মনতা ক্তেনবডানযর পনক্ষ সম্ভব 
েয়। 
 
বযগ্র েনে রাজা ক্তজনেস েরনলে িমনে, আনে েী েরনত তুক্তম? 
 
িম উত্তর ক্তেল, আনে আক্তম খুব অহ্ংোরী ক্তিলাম। েোয় েোয় ক্তমনেয শপে ক্তেতাম। 
দযৌবনের োো দখলায় বযস্ত রাখতাম ক্তেনজনে। ক্তেজ উনেশয সাযনের জেয হ্ীে োজ 
েরনতও দপি-পা হ্তাম ো। মে দখতাম, জুনয়া দখলতাম দপ্রম ক্তেনয়। অলসতা, লুব্ধতা, 
যূতডক্তম আর োোরূপ পাপ োনজ ক্তসদ্ধহ্স্ত ক্তিলাম আক্তম। এসব োনজ আক্তম ক্তিলাম 
পশুরও উপনর। ক্তেন্তু সাবযাে, হ্মডে বনের বাতানসর রূপ যনর আসনি। ঐ শয়তাে। 
 
দহ্ ভেবাে, মােুনষর ক্তে দোেও োম দেই? বলনলে ক্তলয়ার, এই গুহ্ায় বাস েরক্তি 
আমরা ক্ততেক্তি েু-দপনয় প্রাণী, অেচ দেউই স্বাভাক্তবে েই। তারপর হ্িাৎ ক্ততক্তে েু-হ্ানত 
ক্তেনজর জামাোপ়ে ক্তিন়ে দফনল অোবৃত েরনত লােনলে দেহ্নে। 
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ক্তবেূষে বলল, মহ্াশয়, এই শীনতর রানত োনয়র দপাশাে খুলনবে ো। ঐক্তেনে দেখুে, 
দে দযে মশাল হ্ানত এক্তেনয় আসনি। 
 
এর্োর বলল, ও হ্নচ্ছ শয়তাে ক্তেবাক্তেক্তেনবি। সন্ধযার পর মােুনষর েুরবিার েেল 
েনর দস োোভানব ক্তবভ্ৰান্ত েনর তানের। 
 
দেপনেয পানয়র আওয়াজ শুনে রাজা বলনলে, দে ওখানে? োর েলা দশাো দেল 
দপিনে? দে তুক্তম? আনে দতামার োম বল। 
 
আক্তম দসই হ্তভােয িম যার খােয হ্ল দোলাবযাং, ক্তবষাি সাপ, ক্তিেক্তিক্তে আর মরা 
েুেুর। আমার পােীয় হ্ল শযাওলা পচা জল, সম্বল জামা-োপ়ে, এেিা দঘা়ো আর 
তনলায়ার। আক্তম দসই শয়তাে যানে অহ্রহ্ তা়ো েরনি আর এেিা শয়তাে। েরে 
আর অন্ধোনরর রাজাই আমার এেমাত্ৰ বনু্ধ। 
 
গ্লস্টার বলল, জানো, আমার দিনলনের োনি আজ। আক্তম এেিা ঘৃক্তণত জীব মাত্ৰ। 
 
রাজা ক্তলয়ার বলনলে, আপোর েেযানের বারণ সনেও আক্তম এনসক্তি আপোনে ক্তেনয় 
যাব বনল। এর পরপরই ক্ততক্তে বলনলে, বনজর উনেশয েী? আচ্ছা!িম, দতামারই বা 
োনের উনেশয ক্তে? 
 
রাজার এরূপ অবিা দেনখ েুিঃনখর সানে দেন্ট বলনলে, গ্লস্টারনে, সযার, ওর মাো 
পুনরাপুক্তর খারাপ হ্নয় দেনি। 
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গ্লস্টার বলনলে, দসজেয োয়ী ওর দমনয়রাই! জানো বনু্ধ, এই ক্তেিুক্তেে আনে আমার ক্তপ্রয় 
পুত্ৰও হ্তযা েরনত দচনয়ক্তিল আমানে। আক্তমও রাজার মনতাই এে হ্তভােয। তারপর 
ক্তলয়ারনে উনেশ েনর বলনলে, আজনের রাতিা খুবই েুনযডানের। আমার েোিা শুেুে 
মহ্ারাজ। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আক্তম ক্ষমা চাইক্তি দতামানের োনি। এস, সবাই দভতনর যাই। ওনহ্ 
যুবে, এস, ক্তবশ্রাম েরনব। আমানেও দতামার সিী েনর োও। 
 
গ্লস্টার বলল, চুপ, যীনর যীনর। তারপর িদ্মনবশী দেন্টনে উনেশ েনর ক্ততক্তে বলনলে 
দস দযে সবাইনে দভতনর ক্তেনয় যায়। সবাই যখে বাক্ত়ের দভতনর ঢুেনি, তখে িমযডাপী 
িদ্মনবশী এর্োর বনল উিল, ক্তযে ক্তযে, আক্তম দির পাক্তচ্ছ এে ক্তিক্তিশ বীনরর উপক্তিক্তত। 
 
েেডওয়াল বলল, তাহ্নল দতা গ্লস্টারনে হ্তযা েরার দচষ্টা েনর ক্তিেই েনরনি দতামার 
ভাই। এ বাক্ত়ে দিন়ে যাবার পূনবড আক্তমও প্রক্ততনশায দেব তার উপর। 
 
এর্মে ক্তিল খুব চতুর। দস বলল, ো। হুজুর, তা েরনবে ো। তাহ্নল সবাই আমায় 
অপবাে দেনব ক্তপতৃহ্তযার। আমার ভােনিা সক্ততযই খুব খারাপ। োরণ আমার বাবা দচষ্টা 
েরনিে ফরাক্তসনের অেুেূল সুনযাে দেবার। আর এ ক্তচক্তিিাই তার প্রেৃষ্ট উোহ্রণ। 
ঈশ্বনরর োনি প্রােডো েক্তর, বাবা দযে এ োজ দেনে ক্তবরত হ্ে। ক্তেন্তু এ ক্তচক্তিিা যক্তে 
সক্ততয হ্য় তাহ্নল….। 
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েেডওয়াল বলল, সক্ততয ক্তমনেয যাই দহ্াে ো দেে, দতামার বাবানে খুাঁনজ দবর েনর 
দগ্রপ্তার েরনত পারনল তুক্তমই হ্নব আলড অফ গ্লস্টার। 
 
েোিা শুনে মনে মনে ভাবনত লােল এর্মে, যক্তে সক্ততযই এরেম হ্য়, তাহ্নল দতা 
রাজার প্রক্তত–বাবার সাস্তুো বাণীই েূর েনর দেনব ক্তর্উনের সনন্দহ্ আর দসই সানে 
সফল হ্নব। আমার উনেশয! দহ্ ঈশ্বর, আমার উনেশয দযে সফল হ্য়। 
 
গ্লস্টার দেন্টনে বলল, আপক্তে এখানে এেিু অনপক্ষা েরুে। আক্তম দেখক্তি অেয আর 
ক্তেিু েরা যায় ক্তেো। গ্লস্টানরর মহ্ােুভবতায় মুগ্ধ হ্নয় দেনলে দেন্ট। রাজার প্রক্তত তার 
এই মমতাময় আচরনণর জেয ক্ততক্তে গ্লস্টানরর মিল োমোর প্রােডো েরনলে ঈশ্বনরর 
োনি। 
 
এর্োরনে দেক্তখনয় ক্তবেূষে প্রে েরনলে ক্তলয়ারনে, মহ্ারাজ, এই দলােক্তি দে? 
 
ক্তলয়ার বলনলে, উক্তে এে রাজা। 
 
ক্তবেূষে বলল, উহুাঁ, দিনলনে ভর হ্নত দেখনল ক্তেচু দশ্রক্তণর মােুষও পােল হ্নয় যায়। 
উক্তে সক্ততযই পােল হ্নয় দেনিে। দয দোেও িুেনে ক্তজক্তেস এখে সহ্নজই ওর ক্তবশ্বাস 
দভনে ক্তেনত পানর। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, আক্তম সামোসামক্তে ক্তবচার েরব তানের। ওনহ্ যুবে আর ক্তবেূষে, 
দতামরা েুজনেই বস এে জায়োয়, আর অেৃতনের েল, আক্তম ক্তবচার েরব দতামানের। 
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এর্োর বলল, আবার োইক্তিংনেনলর পাক্তখর সুনর োে োইনি জঘেয শয়তােিা। ওনহ্ 
শয়তাে, তুক্তম চুপ ের। এখে আমার োনি দোেও খাবার দেই। 
 
ওনহ্ যুবে, তুক্তম আর দতামার সিী এই দবনির উপর বাস ক্তবচারে ক্তহ্সানব— তারপর 
দেনন্টর ক্তেনে তাক্তেনয় বলনলে ক্তলয়ার, আচ্ছা, তুক্তমও বস এনের সানে। আক্তম দেখব 
ক্তবচার েনর। আনে েনেক্তরনলর ক্তবচার হ্নব। দস তার বৃদ্ধ ক্তপতানে লাক্তে দমনর তাক্ত়েনয় 
ক্তেনয়নি বাক্ত়ে দেনে। 
 
অেৃশয মক্তহ্লার উনেনশ বলল ক্তবেূষে, তুক্তমই েনেক্তরল? আক্তম দভনবক্তিলাম তুক্তম এে 
দোংরা। আবজডো। ক্তচৎোর েনর বনল উিনলে। ক্তলয়ার, এই োরীর মে দয েত কু্রর তা 
ওর দচাখ দেখনলই দবাঝা যায়। দতামরা তা়োতাক্ত়ে অস্ত্র ক্তেনয় এস। দতামরা এরূপ 
অক্তবশ্বস্ত দয তানে পাক্তলনয় দযনত ক্তেনল? 
 
রাজা আজ তযযড হ্াক্তরনয় দফনলনিে, বাযা মােনি ো দেনন্টর দচানখর জলও। 
 
আচ্ছা, দে, সুইিহ্ািড আর িাি, এই ক্ততেনি েুেুরক্তে আমার ক্তেনে তাক্তেনয় দঘউনঘউ 
েরনি? জােনত চাইনলে। ক্তলয়ার। 
 
িম বলল, ভাবনবে ো, তা়ো েরনলই তারা পাক্তলনয় যানব। 
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আবার বলনলে ক্তলয়ার, দতামরা ক্তরোেনে দেনি দেখ েী ক্তেনয় তার হৃেয়িা সৃক্তষ্ট 
েনরনিে প্রেৃক্তত। যাও, দতামরা আর ক্তচৎোর েনরা ো, আক্তম এবার ক্তবশ্রাম দেব। 
 
গ্লস্টার তা়োতাক্ত়ে এনস দপৌিল। দসখানে। দস দেন্টনে বলল, বনু্ধ, বাইনর দয দঘা়োর 
োক্ত়েিা োাঁক্ত়েনয় আনি, তানত মহ্ারাজনে চাক্তপনয় যত শীঘ্ৰ সম্ভব দতামরা তানে ক্তেনয় 
যাও দর্াভানর আমার ক্তেরাপে আশ্রনয়! আর আযঘণ্টা দেক্তর হ্নলই ক্তবপন্ন হ্নব তার 
জীবে! আমানে অেুসরণ েনর দতামরা তা়োতাক্ত়ে পাক্তলনয় যাও ক্তেরাপে িানে। 
 
হ্য়নতা ওর আত্মা এই ঘুনমর মানঝ ক্তবশ্রাম পানচ্ছ, বলল দেন্ট; যাই দহ্াে, তুক্তম এস 
ক্তবেূষে। আমরা সাহ্াযয েরব রাজানে ক্তেরাপে িানে ক্তেনয় দযনত। 
 
  
 
সবাই চনল যাবার পর ক্তেিুক্ষণ োাঁক্ত়েনয় রইল এর্োর। মনে মনে দস ভাবল, হ্য়নতা 
পৃক্তেবীর ক্তেয়মই এই। মহ্াে বযক্তির েুিঃখ ভুক্তলনয় দেয় তুচ্ছ বযক্তিেত েুিঃখনে। েীঘডক্তেে 
সুনখ োোর পর হ্িাৎ েুিঃখ দপনল তা সহ্ে েরা েক্তিে হ্নয় পন়ে। আর েুিঃখী দলানের 
পনক্ষ েীঘডক্তেে েুিঃখভরা জীবে োিানোর েষ্টও প্রচুর। আক্তম আর আমানের মহ্াে রাজা, 
উভনয়ই েষ্ট পাক্তচ্ছ ক্তপতা আর সস্তানের মানঝ ভুল দবাঝাবুক্তঝর েরুে ো। িম, এসব 
ক্তেনয় দতামার আর ভাবার েরোর দেই। যখে দেখনব সবক্তেিু বাযা েূর হ্নয় বাপ-
দিনলর ক্তমলে ঘিনব, ক্তিে তখেই সবার সামনে আত্মপ্রোশ েরনব তুক্তম। ঈশ্বনরর োনি 
প্রােডো েক্তর, মহ্ারাজ দযে ক্তেরাপনে দর্াভানর দযনত পানরে। 
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ফ্রানন্সর তসেযরা দয এনস পন়েনি দস খবর ক্তেক্তে তা়োতাক্ত়ে পাক্তিনয়ক্তিনলে আলনবক্তের 
োনি। চােনররা চনল যাবার পর েেডওয়াল বলল এর্মেনে, দসই ক্তবশ্বাসঘাতে 
গ্লস্টারনে খুাঁনজ দবর েনর তার উপর প্রচণ্ড প্রক্ততনশায দেব আক্তম। তার আনে এর্মে, 
তুক্তম েনেক্তরনলর োনি ক্তেনয় দ্রুত সব বযবিা ের। 
 
এ সময় িুিনত িুিনত এনস বলল অসওয়াল্ড, প্রভু, আনে দেনেই ষ়েযন্ত্র েনর রাজা ও 
তার সামন্ত এবং অেুচরবেডনে দর্াভানর পাক্তিনয় ক্তেনয়নিে লর্ড গ্লস্টার। 
 
এেো শুনে তৎপর হ্নয় উিল েেডওয়াল। দস বলল, আপক্তে তা়োতাক্ত়ে দঘা়োয় দচনপ 
চনল যাে। আর আমার অেুচরবেড, দতামরা সবাই খুাঁনজ দবর তানে। দে? দে োাঁক্ত়েনয় 
ওখানে? 
 
অেুচরসহ্ গ্লস্টারনে বক্তন্দ অবিায় দেনখ দবজায় খুক্তশ হ্নলে েেডওয়াল আর ক্তরোে। 
এরপর সবাই তপশাক্তচে আেনন্দ ক্তচৎোর েনর বনল উিল, অেৃতে শয়তাে, দতারা 
দবাঁনয দফল ওর হ্াত েুনিা। 
 
তানের আচরনণ অবাে হ্নয় বলনলে গ্লস্টার, দস ক্তে? আক্তমই আপোনের আশ্রয় ক্তেনয়ক্তি 
আর আশ্রয়োতানে আপোরা এভানব অপমাে েরনিে? মনে রাখনবে, আক্তম 
ক্তবশ্বাসঘাতে েই। ক্তরোে, তুক্তম এরূপ অেযায়ভানব আমার োক্ত়ে ক্তিন়ে ো। 
 
বুন়ো শয়তাে, তুক্তম এেিা পাক্তজ বেমাশ বলল ক্তরোে। 
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গ্লস্টার জ্বনল উিল এ েো শুনে। দস বলল, ক্তেষু্ঠর োরী, আক্তম দতামায় অক্তভশাপ ক্তেক্তচ্ছ 
অক্ততক্তের প্রক্তত এরূপ অেযায় আচরনণর জেয। ভক্তবষযনত আমার এ োক্ত়ের প্রক্ততক্তি দলাম 
চরম শাক্তস্ত দেনব দতামায়। বল, দেে দতামরা এরূপভানব অপমাে েরি দতামানের 
আশ্রয়োতানে? 
 
েেডওয়াল বলল, আক্তমও দস েো বলনত চাই দতামায়। বল, দোোয় দরনখক্তি ফ্রানন্সর 
রাজার ক্তচক্তিিা? েী যরনের ষ়েযন্ত্র তুক্তম েনরি ক্তবনেক্তশনের সানে? 
 
ক্তরোে বলল, আর তাও বল এইসানে দয উন্মাে রাজা এখে দোোয়? 
 
গ্লস্টার বলল, আমার োনি দয ক্তচক্তিিা আনি তা ক্তবনরাযী পনক্ষর েয়, ওিা এনসনি। 
এেজে ক্তেরনপক্ষ দলানের োি দেনে। আক্তম শুযু রাজানে সাহ্াযয েনরক্তি। দর্াভানর 
পাক্তলনয় দযনত। 
 
েেডওয়াল বলল, দোে তুক্তম এ োজ েনরি? আমরা দয দতামায় বারণ েনরক্তিলাম। দস 
েো ক্তে তুক্তম ভুনল দেি? 
 
গ্লস্টার উত্তর ক্তেল, ো, ভুক্তলক্তে। তনব আজ আক্তম মরনত বনসক্তি। তাই দোনো ভয়ই 
আমায় বাযয েরনত পারনব ো। অেযায় োজ েরনত। 
 
ক্তরোে জােনত চাইল, দেে তুক্তম রাজানে দর্াভানর পাক্তিনয়নি? 
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গ্লস্টার বলল, দতামানের ক্তহ্ংস্ৰ েখ আর োাঁনতর আক্রমণ দেনে রক্ষা েরনতই আক্তম 
পাক্তিনয় ক্তেনয়ক্তি তানে। দয েুনযডযােপূণড রানত দতামরা তানে বাক্ত়ে দেনে তাক্ত়েনয়ি, দস 
রানত দতামানের ধ্বংস েরার জেয দেবতানের োনি প্রােডো েনরক্তিনলে ক্ততক্তে। অেচ 
তার দেহ্ময় অন্তর োমো েরক্তিল বৃক্তষ্টপানতর। আক্তম চাই যত শীঘ্ৰ দহ্াে ঈশ্বনরর 
অক্তভশাপ দেনম আসুে দতামানের উপর, যবংস হ্নয় যাও দতামরা? 
 
ক্তরোে বলল েেডওয়ালনে, েষ্ট েনর োও ওর দচাখ েুনিা। 
 
গ্লস্টার বনল উিল, েী ক্তেষু্ঠর দতামরা! অন্তত মােক্তবেতার খাক্ততনর এই বুন়োিানে 
দতামরা রক্ষা ের। 
 
গ্লস্টানরর এই োতর আনবেনে ক্তির োেনত ো দপনর এেজে ভৃতয এনস বাযা ক্তেল 
েেডওয়ালনে। ভূনতযর এই েুিঃসাহ্স দেনখ ক্তরোে তানে দমনর দফলল তনলায়ার ক্তেনয়। 
মৃতুযর আনে দস ভৃতয বনল দেল, দহ্ আমার প্রভু, আক্তম মারা দেলাম। আপক্তে দেখনবে 
ঘৃক্তণত এই োরীর জীবনের পক্তরণাম।। 
 
যানত আর তা দেখনত ো হ্য়, দস বযবিাই আক্তম েরক্তি, বনলই তনলায়ার ক্তেনয় গ্লস্টানরর 
েুনচাখ অন্ধ েনর ক্তেল েেডওয়াল। তারপর েূর েনর তাক্ত়েনয় ক্তেল তানে। 
 
দচানখর যন্ত্রণায় ক্তচৎোর েনর উিল গ্লস্টার, বলল, পুত্ৰ এর্মে, অেযায়োরীনের তুক্তম 
উপযুি শাক্তস্ত ক্তেও যখে তুক্তম শুেনব দতামার বাবার উপর এরূপ অতযাচার হ্নয়নি। 
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গ্লস্টানরর েো শুনে হ্া হ্া েনর দহ্নস উিল েুজনে। তারপর বযনির সুনর বলল ক্তরোে, 
দতামার ক্তবশ্বাসঘাতেতার েো এর্মে ফাস েনর ক্তেনয়নি আমানের োনি। দতামার মত 
অক্তবনবচে ক্তবশ্বাসঘাতে দস েয় দয দতামায় েয়া েরনব। 
 
ও ক্তে ক্তেনবডাক্তয আক্তম, বলল গ্লস্টার, এর্মনের েোয় ক্তবশ্বাস েনর আক্তম চরম অেযায় 
েনরক্তি এর্োনরর প্রক্তত। ঈশ্বর, তারা দযে মিল হ্য়। 
 
চােরনে দর্নে ক্তরোে বলল, দবর েনর োও এ দলােিানে। তারপর বলল 
েেডওয়ালনে, আঘাতিায় ক্তে খুব যন্ত্রণা হ্নচ্ছ? 
 
হ্াাঁ ক্তপ্রয়তমা, বলুল েেডওয়াল, অসতেডমুহূ্নতড আমায় আঘাত েনরনি তৃতযিা। চল, 
দভতনর যাই। 
 
ওরা চনল যাবার পর ক্তদ্বতীয় এবং তৃতীয় ভৃতয ক্তির েরল তারা রাজার োনি এখানেই 
দেনে যানব। তানের মনযয এেজে চনল দেল গ্লস্টানরর আহ্ত দচানখ লাোবার জেয 
প্রনলনপর দখাাঁনজ। অেযজে বলল, চল, বুন়ো আলডনে অেুসরণ েনর আমরাও যাই 
এর্োনরর দখাাঁনজ। ঈশ্বর দযে তানে ভানলা রানখে। 
 
  
 
দোেও োনজ বযেড হ্নলও মােুষ সবডো এেিা-ো-এেিা আশার দ্বারা পক্তরচাক্তলত হ্য়। 
ক্তেন্তু সবনচনয় দশাচেীয় বযাপার দসৌভােয দেনে েূভডানেযর েবনল প়োিা। এখে ক্তযক্তে 
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েুভডানেযর েবনল পন়েনিে। অেচ ভক্তবষযৎ সুনখর আশায় দস েুিঃখনে অম্লাে বেনে দমনে 
ক্তেনয়নিে, দসরূপ দলােনের মনযয আক্তমও এেজে-– মনে মনে ক্তেনজনে এরূপ দভনব 
ক্তেল এর্োর। এেজে বুন়ো দলানের সাহ্ানযয বাবানে আসনত দেনখ এর্োর বলল, েী 
আশ্চযড! আমার বাবা আসনিে এে বুন়ো দলােনে অবলম্বে েনর! 
 
বুন়ো দলােক্তি গ্লস্টারনে উনেশ েনর বলল, হুজুর, আক্তশ বির যনর আক্তম আপোর 
অযীেি এেজে প্রজা! 
 
গ্লস্টার বলল, ঈশ্বর দতামার েলযাণ েরুে। তুক্তম চনল যাও, েইনল ক্তবপে হ্নত পানর 
দতামার। আমার সামনে এখে শুযুই অন্ধোর। পে চলার জেয দোেও সাখীর প্রনয়াজে 
দেই আমার। দহ্ ক্তপ্রয় এর্োর, ভুলবশত দয অেযায় আক্তম দতামার উপর েনরক্তি, তার 
জেয আজ ক্ষত-ক্তবক্ষত আমার হৃেয়। এই অন্ধত্ব েশা দেনে আমার মুক্তি হ্নব। যক্তে 
েখেও দতামার স্পশড পাই। 
 
ক্তপতার এই দশাচেীয় অবিা দেনে এর্োর মনে মনে ভাবনত লােল এর দচনয় খারাপ 
আর ক্তেিুই হ্নত পানর ো। 
 
এর্োরনে দেনখ বৃদ্ধ বলল, ওনহ্ যুবে, দোোয় যাচ্ছ তুক্তম? 
 
গ্লস্টার বলল, দে উক্তে? উক্তে ক্তে এেজে ক্তভকু্ষে? মনে হ্য় ো ও পুনরাপুক্তর পােল। েত 
রানত ঝন়ে ক্তবপযডস্ত এেিা দলােনে দেনখ আমার মনে পন়ে ক্তেনয়ক্তিল দিনলর েো। 
ক্তেন্তু দস সময় ক্তেবুক্তদ্ধতাবশত আমায় আচ্ছন্ন েনর দরনখক্তিল ক্তবজাতীয় দক্রায। তাই মনে 
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হ্নয়ক্তিল মােুষ সামােয েীিমাত্ৰ। আজ দবশ বুঝনত পারক্তি মােুষ েত অসহ্ায়— 
ঈশ্বনরর হ্ানত ক্রী়োেে মাত্ৰ। আমায় বল, দলােক্তির ক্তে েগ্ননেহ্? 
 
হ্যাাঁ প্রভু, বলল বৃদ্ধ। 
 
গ্লস্টার বলল, তাহ্নল এখক্তে ক্তেনয় তার জেয ক্তেিু দপাশাে ক্তেনয় এস। এখে দসই হ্নব। 
অনন্ধর যক্তষ্ট স্বরূপ। 
 
ক্তেন্তু প্রভু, উক্তে দতা সমূ্পণড পােল, বলল বৃদ্ধ। 
 
তা দহ্াে বলল দগ্রস্টার, আক্তম যা বললাম। তাই েনরা। শীঘ্ৰ চনল যাও। বৃদ্ধ দলােক্তি 
চনল দেল। বাবার েুিঃনখ এর্োর এত োতর হ্নয় পন়েনি দয তার েো বলার শক্তি 
দেই। ক্তেন্তু অন্ধ গ্লস্টার ক্তচেনত পানরক্তে তানে। ক্ততক্তে বলনলে, যুবে, তুক্তম বলনত 
পারনর্াভানরর পে দোে ক্তেনে? 
 
ওক্তেনে হ্তভােযিনমর বুনে তখে অেবরত োচনি পাাঁচ শয়তােী— ওক্তবক্তর্োি, 
হ্ক্তবক্তর্র্াম্প, মৃেু, দমানো আর ক্তবোরক্তি ক্তেনরাি। সুতরাং অেডহ্ীে তার েো। তবুও দস 
বলল, ঈশ্বর আপোনের মিল েরুে। আক্তম জাক্তে দর্াভানরর পে। 
 
উৎসুে হ্নয় তাক্তেনয় গ্লস্টার বলল, দহ্ ক্তপ্রয় বনু্ধ, এই োও িাো। েুিঃখময় জীবনে অন্তত 
ক্তেিুিা শাক্তন্ত দভাে ের। জীবনে যানের োনি সুখিাই বন়ো, দতামার েুিঃখ তানের োনি 
সৃক্তষ্ট েরনব। ঘৃণা। তুক্তম সুি হ্ও। 
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আলনবক্তেনে ক্তজনেস েরনলে েনেক্তরল, দতামার প্রভু দোোয়? 
 
উত্তর ক্তেল আলনবক্তে, ক্ততক্তে খুবই পালনি দেনিে মযার্াম। ক্ততক্তে ক্তবশ্বাসই েরনলে ো 
ফরাক্তস তসনেযর আেমে-বাতডা আর গ্লস্টানরর ক্তবশ্বাসঘাতেতার েো। উনে ভাবনলে দয 
আক্তমই ক্তমনেযবােী। 
 
এ েো শুনে েনজড উনি েনেক্তরল বলল, এেমাত্ৰ দতামার মনতা ক্তেনবডায, েুবডল, 
োপুরুষরাই পানর দেশনরাক্তহ্তার ক্তবরুনদ্ধ যুদ্ধ ো েনর োেনত। 
 
আলনবক্তে বলল, তুক্তম এে অেৃতে েুেীক্ততপরায়ণ োরী। এখেও সময় আনি পাপনবায 
সম্পনেড দতামার সনচতে হ্বার। এখেও বলক্তি আক্তম, ক্তেনজনে ধ্বংস েরার আনে তানে 
ধ্বংস ের, েইনল অক্তচনরই দশষ হ্নয় যানব তুক্তম। 
 
এমে সময় এেজে েূত এনস প্রনবশ েরল। আলনবক্তে ক্তজনেস েরনলে, েী খবর 
েূত? 
 
েূত বলল, হুজুর গ্লস্টানরর দচাখ তুনল দেবার সময় দস দয আঘাত পায় তানতই তার 
মৃতুয হ্নয়নি। এে ভূতয দস সময় তানে বাযা ক্তেনল ক্ততক্তে দরনে ক্তেনয় তানে হ্তযা 
েনরে। ক্তেন্তু মৃতুযর আনে ওই ভূনতযর তনলায়ানরর আঘানত তার বুনে ওই ক্ষনতর সৃক্তষ্ট 
হ্নয়নি। 
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েনেক্তরল বলল, পানপর পক্তরণক্তত হ্য় তার শাক্তস্তনত। আচ্ছা, গ্লস্টানরর ক্তে েু-দচাখই েষ্ট 
হ্নয় দেনি? 
 
হ্যাাঁ, উত্তর ক্তেল েূত, আপোর দবানের এেিা ক্তচক্তি আনি। তা়োতাক্ত়ে তার উত্তর ক্তেনত 
হ্নব। 
 
ক্তচক্তিিা ক্তেনয় মনে মনে ভাবল েনেক্তরল, এর উত্তর দতা ততক্তরই আনি। ক্তিে আনি, এর 
উত্তর ক্তেক্তচ্ছ। আক্তম—বনল চনল দেল। েনেক্তরল। 
 
েনেক্তরল চনল যাবার পর আলনবক্তে ক্তজনেস েরল েূতনে, বলনত দপার, যখে গ্লস্টানরর 
দচাখ দতালা হ্ক্তচ্ছল, তখে দোোয় ক্তিল এর্মে? 
 
েূত বলল, ইনচ্ছ েনরই ক্ততক্তে দস সময় বাক্ত়ে ক্তিনলে ো। বাবার পক্তরেল্পোর েো ক্ততক্তেই 
দতা ফাস েনর ক্তেনয়নিে। ক্তর্উেনে। 
 
আলনবক্তে বলল, তুক্তম যেয গ্লস্টার। দতামার প্রভুভক্তি সক্ততযই দেখার মনতা। আক্তম 
প্রক্ততো েরক্তি দতামার উপর ক্তেষু্ঠর অতযাচানরর প্রক্ততনশায আক্তম দেব্বই। এস বনু্ধ, যা 
জাক্তে আমায় ক্তেভডনয় বল। চনলা, দভতনর চল। 
 
দেন্ট ক্তজনেস েরল, বলনত পার োউনে দসোপক্ততর পে ো ক্তেনয়ই দেে চনল দেনলে 
ফ্রানন্সর রাজা? 
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দবাযহ্য় ক্তবনশষ প্রনয়াজনেই তানে চনল দযনত হ্নয়নি–বলল েূত। 
 
দেন্ট জােনত চাইল, ক্তচক্তিিা দপনয় রাজা েী েরনলে? 
 
বারবার তার দচাখ জনল ভনর উিক্তিল ক্তচক্তিিা প়েনত প়েনত। এেিা বদ্ধ আনবে দযে 
দমাক্তহ্ত েনরক্তিল তার মেনে, বলল েূত। 
 
দেন্ট বলল, উক্তে ক্তে ক্তেিু ক্তজনেস েনরক্তিনলে দতামায়? 
 
অন্তর মন্থে েনর অক্ততেনষ্ট তার মুখ দেনে দবক্তরনয় আসক্তিল ক্তপতা শব্দক্তি। এেবার 
ক্ততক্তে ক্তচৎোর েনর বনলক্তিনলে দতামরা দমনয় জাক্ততর েলি — হ্ায় দসই ঝন়ের রানত–
তারপরই হ্িাৎ চুপ েনর দেনলে ক্ততক্তে–বলল েূত। 
 
আক্তম আশ্চযড হ্নয় যাক্তচ্ছ। এই দভনব দয এেই ক্তপতার ঔরনস েীভানব পরস্পরক্তবনরাযী 
সস্তানের জন্ম হ্য়, বলল দেন্ট। 
 
এ সময় এেজে েূত এনস বলল দয ক্তিক্তিশ দসোেল এক্তেনেই এক্তেনয় আসনি। 
 
আচ্ছা অসওয়াল্ড, আমার ভগ্নীপক্ততর ক্তে স্বয়ং যুদ্ধনক্ষনত্ৰ তসেয পক্তরচালো েরনবে? 
জােনত চাইল ক্তরোে। 
 
হ্যাাঁ, বলল অসওয়াল্ড, তনব তসক্তেে ক্তহ্সানব আপোর দবাে তার দচনয়ও েক্ষ। 
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ক্তরোে বলল, আচ্ছা অসওয়াল্ড, ক্তেক্তের ক্তচক্তিনত েী দলখা ক্তিল? ক্তেশ্চয়ই দোেও 
প্রনয়াজেীয় োনজর জেয তানে র্াো হ্নয়নি। তুক্তম এখানেই োেনব। আোমীোল 
দেনে শুরু হ্নব আমানের অক্তভযাে। 
 
আমার পনক্ষ তা সম্ভবপর েয়, উত্তর ক্তেল অসওয়াল্ড। 
 
দেে? েী এমে েো আনি যা মুনখ ো বনল ক্তচক্তিনত ক্তলখনলে ক্তেক্তে? জােনত চাইল 
ক্তরোে। 
 
  
 
এর্োর বলল, মহ্াশয়, আপোর ক্তেনেডশমনতাই আমরা হ্াাঁিনত শুরু েনরক্তি। খা়ো 
পাহ্া়েিার উপর ক্তেনয়। 
 
ক্তেন্তু আমার দতা মনে হ্নচ্ছ বনের উপর ক্তেনয় হ্াাঁিক্তি। দোেও শব্দ শুেনত পাক্তচ্ছ ো।। 
দতামার েলার আওয়াজিা দযে আনের দচনয় ক্তভন্ন মনে হ্নচ্ছ, বলল গ্লস্টার। 
 
এর্োর বলল, দচানখর োরুণ যন্ত্রণাই েুবডল েনর ক্তেনয়নি আপোর ইক্তেয়গুক্তলনে। 
আমার যা পক্তরবতডে হ্নয়নি তা এেমাত্ৰ দপাশানে। পাহ্ান়ের খুব ক্তবপেজেে জায়োয় 
এখে এনস দপৌঁনিক্তি আমরা। ভাসমাে জাহ্াজগুক্তলনে খুবই দিানিা দেখানচ্ছ এখাে 
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দেনে। মাো ঘুনর যানব ক্তেনচর ক্তেনে তাোনল। এখাে দেনে মাত্ৰ এেফুি েূনর দশনষ 
ক্তেোরা। 
 
ক্তিে আনি বনু্ধ–বলল গ্লস্টার, এবার আমায় দিন়ে ক্তেনয় এই মূলযবাে রত্নিানে তুক্তম 
োও। দহ্ ঈশ্বর, ক্ততলক্ততল েনর ক্ষনয় যাওয়া েুিঃনখর দবাঝা েমানোর জেয আক্তম দস্বচ্ছায় 
মৃতুযবরণ েরব। ক্তবোয় এর্োর! ভেবাে দতামার মিল েরুে। বনলই শূনেয লাক্তফনয় 
উিনলে গ্লস্টার। তাই দেনখ ভাবল এর্োর, মােুষ ক্তে এভানবই ক্তেনজনে দশষ েনর। 
তারপর ক্তমক্তেি খানেনের মনযযই তার োনি ক্তেনয় বলল, ও মশাই! আপক্তে ক্তে জীক্তবত 
ো মৃত? 
 
মরনত োও আমানে, ক্তচৎোর েনর বলল গ্লস্টার। 
 
এর্োর বলল, এত উাঁচু দেনে পন়ে ক্তেনয়ও আপক্তে যখে অক্ষত রনয়নিে, তখেই দবাঝা 
যায় আপোর শরীরিা শি যাতু ক্তেনয় ে়ো। 
 
কু্ষন্ন মনে জােনত চাইল গ্লস্টার, সক্ততয েনর বল দতা আক্তম ক্তে সক্ততযই পাহ্া়ে দেনে 
ক্তেনচ লাক্তফনয় পন়েক্তি? তারপর েরুণায় দভনে পন়ে দস বলল, আমার আর মযডা হ্ল ো। 
মৃতুযও এখে বযি েরনি আমায় ক্তেনয়। 
 
এর্োর বলল, েী আশ্চনযডর বযাপার! দোেও বযোই অেুভব েরনিে ো আপক্তে। বলুে 
দতা, এই পাহ্ান়ের মাোয় দে ক্তেনয় এনসনি আপোনে? 
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এেিা ক্তভখাক্তর। আমায় ক্তেনয় এনসনি। এখানে। ক্তেন্তু দেে জােনত চাইি তার েো? 
বলল গ্লসিার। 
 
এর্োর উত্তর ক্তেল, ক্তেনচ দেনে তানে দেনখ আমার মনে হ্ল তার মুনখ হ্াজারিা োে 
আর অসংখয ক্তশং। তার োনয় সমুর তরনির মনতা অসংখয পাহ্া়ে। আর মুনখর মনযয 
বন়ো বন়ো েুনিা দচাখ। ক্তেশ্চয়ই দস দোেও শয়তাে? 
 
হ্যাাঁ, দস বারবার বলক্তিল বনি শয়তাে। তনব আক্তম দভনবক্তিলাম দস মােুষ। ওই আমায়। 
দস জায়োয় ক্তেনয় ক্তেনয়ক্তিল। এবার আমার সব েো মনে প়েনি। আেনন্দর সানে বনল 
ওনি। গ্লস্টার। 
 
এর্োর বলল, হ্যাাঁ, ভানলা েনর ভাবুে আপক্তে। এক্তেে পানে দে দযে আসনি? ক্তেশ্চয়ই 
দলােক্তি অসুি। 
 
দেউ আর এখে িাোর দলানভ বক্তন্দ েরনত আসনব ো আমায়। োরণ এখে আক্তমই দয 
রাজা –মনে মনে ভাবনত লােনলে রাজা ক্তলয়ার। 
 
উিঃ েী ভয়ংের েৃশয! দেনখ মনে হ্নচ্ছ উক্তেই রাজা ক্তলয়ার, যন্ত্রণায় দোঁনপ উনি বলল 
এর্োর। 
 
ক্তলয়ার বলনত লােনলে, দচনয় দেখা ওই দলােিার ক্তেনে। মনে হ্নচ্ছ ও দযে মানি োে 
তা়োনচ্ছ। দেখ দেখা ঐ এেিা ইেুর। আক্তম তেনতযর উপর পরীক্ষা েরব। এই দসো 
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রুক্তিিা ক্তেনয়। বাোক্তম রং-এর িাক্তি আর বশডািা ক্তেনয় এস, ক্ততরিা অবযেডভানব দলনেনি 
ওর বুনে। 
 
এর েলার আওয়াজ শুনে দতা রাজা বনলই মনে হ্নচ্ছ–বলল গ্লস্টার। 
 
ক্তিেই বনলনিে, আক্তমই রাজা। ঐ তুষানরর মত সাো দমনয়িানে দেখুে। ওর োরীনত্বর 
আবরনণ ঢাো রনয়নি েরনের ঘে অন্ধোর, সব্বডোশী আগুনের জুলন্ত ক্তশখা সবক্তেিুনে 
পুক্ত়েনয় ক্তেনয় িাই েনর দেয়। শতাক্তযে দস দমনয়নে। দহ্ রাজনবেয, আমার েূক্তষত 
েল্পোনে হ্ক্তিনয় ক্তেনত এেনফাাঁিা সুেন্ধী োও আমানে, বলনলে ক্তলয়ার। 
 
গ্লস্টার বলল, সক্ততযই আশ্চযড, ক্তেয়ক্ততর হ্ানত ক্তেেৃহ্ীত আপোর মনতা এেজে মহ্াে 
বযক্তি আমানে দচনেে। 
 
দতামার দচানখর ওই চাউক্তেনে আক্তম ভানলা েনরই ক্তচক্তে, বলনলে। ক্তলয়ার, ক্তেন্তু আক্তম 
ক্তেিুনতই ভানলাবাসব ো দতামায়। উিঃ তুক্তমও ক্তে ক্তেিঃস্ব ও েৃক্তষ্টহ্ীে আমারই মনতা। 
তাহ্নল েীভানব তুক্তম বুঝনত পারক্তি পৃক্তেবীর েক্তত দোে ক্তেনে। 
 
মনে মনে বলল। এর্োর, স্বচনক্ষ ো দেখনল মমডাক্তন্তে অক্তবশ্বাসয বনল মনে হ্ত এ 
েৃশযনে। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, তুক্তমই বল দে পােল আর দে দচার। আক্তম দতামায় বলক্তি বনু্ধ, 
জমোনলা দপাশানের আ়োনল দয পাপ সহ্নজই লুক্তেনয় আনি,ক্তমনেযবােী রাজেীক্ততনের 
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েেল দচানখ তাোবার ভাে েরনল তা সব ক্তেিুই দেখনত পানব তুক্তম। এবার সুনতা খুনল 
োও, বর্র্ লােনি পানয়। 
 
রাজার েো শুনে অবাে হ্নয় মনে মনে ভাবল এর্োর, আশ্চযড, রাজার েোর এই 
আঘাতউন্মত্ততার মানঝও রনয়নি এেিা খুক্তশর ভাব। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, গ্লস্টার, তুক্তম যক্তে সমনবেো দেখানত চাও, তাহ্নল দচাখিানে যার 
েরনত হ্নব দতামায়। আক্তম দতামায় ক্তচক্তে, অনযযড হ্নয় ো তুক্তম, োরণ দচানখর জল 
দফলািা আমানের উভনয়র জীবনের ক্তেয়ক্তত। পনর আক্তম দতামায় সব বুক্তঝনয় বলব। 
 
উিঃ মােুনষর েী ভয়ংের পক্তরণক্তত, বলল গ্লস্টার। 
 
ক্তলয়ার বলনত লােনলে, আমরা দবাোর মনত োাঁক্তে যখে এ পৃক্তেবীনত প্রেম আক্তস। 
মাোর িুক্তপ অশ্বানরাহ্ী তসক্তেনের দঘা়োর পানয়র ক্তেনচ পক্ত়েনয় পরীক্ষা েরব আক্তম। চুক্তপ 
চুক্তপ এেবার জামাইনয়র োনি দপৌিনত পারনলই এেবানর দমনর দফলনব তানে। 
 
আক্তম এখে অসহ্ায়। যানব আমৃতুযর সানে? এেজে র্ািারনে ক্তেনয় মাোর ক্তচক্তেৎসা 
েরব। দসখানে দতামরা দেউ যানব ো, শুযু আক্তম এো োেব। ক্তেন্তু ো, দশাে দতামরা, 
রাজার মনতা বীরনত্বর সানে যুদ্ধ েরব আক্তম। এত সহ্জ েয়। আমানে যরা, আক্তম 
িুিব— বনলই িুিনত শুরু েরনলে রাজা ক্তলয়ার। রাজানে যরার জেয তার অেুচররাও 
দপিু দপিু িুিনত লােল। 
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এেজে অেুচর বলল, রাজার এ অবিা আর দচানখ দেখা যায় ো। 
 
দেন্ট বলনলে তানে, ওনহ্, আসন্ন যুনদ্ধর দোেও খবর রাখা তুক্তম? েতেূর এক্তেনয় 
এনসনি শক্র তসনেযরা? 
 
অেুচর উত্তর ক্তেনল, খুব দ্রুত এক্তেনয় আসনি তারা। আর আযঘণ্টার মনযযই এখানে 
এনস প়েনব প্রযাে তসেযেল। রাক্তে ক্তবনশষ োরনণ রনয় দেনিে। ক্তেন্তু তসেযরা চনল 
দেনি। 
 
গ্লস্টার বলল, আমার আর বাাঁচনত ইনচ্ছ েনর ো। বল যুবে, দে তুক্তম? 
 
জীবনের ঘাত-প্রক্ততঘানত ক্তবপযডস্ত এে যুবে আক্তম, দয ভানলাবাক্তস মােুষনে সহ্ােুভূক্তত 
দেখানত–বলল। এর্োর। তারপর যনত্নর সানে গ্লস্টানরর শীণড হ্াত যনর দস দবক্তরনয় 
দেল ক্তেরাপে আশ্রনয়র দখাাঁনজ। 
 
েূর দেনে গ্লস্টারনে আসনত দেনখ মনে মনে খুব খুক্তশ হ্ল অসওয়াল্ড। দস গ্লস্টারনে 
বলল, ওিঃ েী ভােযবাে আক্তম। ওনহ্ বুন়ো, এবার এই তনলায়ানরর আঘানতই মারা যানব 
তুক্তম, বনলই তনলায়ার দবর েরল দস। 
 
অসওয়াল্ডনে বাযা ক্তেনয় বলল, খবরোর বলক্তি, এই হ্তভােয বুন়োিার োনি এস ো। 
দতামরা সনর যাও, দযনত োও এনে। েইনল দতামার জীবে ক্তবপন্ন হ্নব এই লাক্তির 
ঘানয়। 
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েূর হ্নয় যা ঘৃণয চাক্তষ, বলল অসওয়াে। 
 
তনব দর হ্তচ্ছা়ো পাক্তজ! দেখাক্তচ্ছ। দতানে মজা, বনলই লাক্তি তুলল এর্োর। 
 
এরপর শুরু হ্নয় দেল েু-জনের ল়োই। ক্তেিুক্ষণ বানেই এর্োনরর লাক্তির আঘানত 
মাক্তিনত লুক্তিনয় প়েল আসওয়াে। তার পনেি হ্াতক্ত়েনয় পাওয়া দেল এেিা ক্তচক্তি, যানত 
দলখা আনি— 
 
আমানের এনে অেযনে দেওয়া প্রক্ততশ্রুক্ততর েো মনে দরনখ যত শীঘ্ৰ সম্ভব দমনর দফল 
তানে। আর আমানে অনেযর শযযাসক্তিেী ো েনর েয়া েনর যত তা়োতাক্ত়ে পার দতামার 
শযযাসক্তিেী েনর োও। 
 
ইক্তত–দতামার ক্তপ্রয়তমা স্ত্রী েনেক্তরল। 
 
গ্লস্টার বলল, দহ্ ঈশ্বর, এই েুিঃখ-েষ্ট দেনে আমানে বাাঁচাবার জেয পৃক্তেবীিানে 
অসংলগ্ন েনর পােল েনর োও আমায়। 
 
েূর দেনে রণোমামার আওয়াজ োনে আসনতই চিল হ্নয় উিল এর্োর, আপক্তে 
তা়োতাক্ত়ে হ্াত যরুে আমার। আক্তম আপোনে ক্তেনয় যাব আমার বনু্ধর ক্তেরাপে আশ্রনয়। 
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দহ্ মহ্ােুভব দেন্ট! আপোর ঋণ আক্তম জীবনেও দশায েরনত পারব ো, ক্তবেনয়র সানে 
বলল েনর্ডক্তলয়া, আপোর ওই দি়ো দপাশাে দফনল ক্তেনয় েূতে দপাশাে পরুে। 
 
দেন্ট বলল, আপক্তে আমায় ক্ষমা েরনবে। মযার্াম। আমার উনেশয সাযনের জেয 
প্রনয়াজে আনি। এ িদ্মনবনশর। অেুগ্রহ্ েনর আমার পক্তরচয় প্রোশ েরনবে ো। 
 
দবশ, েরব ো, বনল র্ািারনে ক্তজনেস েরনলে েনর্ডক্তলয়া, এখে দেমে আনিে রাজা? 
 
র্ািার বলনলে, ক্ততক্তে ঘুনমানচ্ছে। 
 
দহ্ ঈশ্বর, সস্তানের দ্বারা প্রপীক্ত়েত ওর আত্মানে শাক্তন্ত োও। আচ্ছা, ওনে ক্তে েতুে 
দপাশাে পরানো হ্নয়নি? জােনত চাইনলে েনর্ডক্তলয়া। 
 
হ্যাাঁ মযার্াম, উত্তর ক্তেনলে র্ািার। উক্তে এখেও অসুি। আপক্তে োেুে ওর োনি। 
 
েনর্ডক্তলয়া মনে মনে বলনত লােল, দহ্ আমার ক্তপ্রয় ক্তপতা, আমার এই চুম্বে দযে সাক্তরনয় 
দতানল আপোর েুরানরােয বযাক্তযনে। তারপর রাজানে দেনখই বনল উিল, হ্ায় ক্তপতা, 
রাজা হ্নয়ও আপক্তে েীভানব এই বানজ দলােনের সানে শুনয়ানরর দখায়ান়ে শুনয় আনিে? 
এইনতা, দজনে উনিনিে উক্তে। 
 
র্ািার বলনলে, আপক্তে তা়োতাক্ত়ে েো বলুে। 
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বযগ্র েনে বলল েনর্ডক্তলয়া, আপক্তে দেমে আনিে মহ্ারাজ? 
 
তুক্তম এে স্বেডীয় আত্মা, ক্তেন্তু আক্তম োাঁেক্তি, পুন়ে যাক্তচ্ছ েরনের আগুনে–ক্তচৎোর েনর 
বনল উিনলে। ক্তলয়ার। 
 
েনর্ডক্তলয়া বলল, আপক্তে আমায় ক্তচেনত পারনিে ো বাবা? র্ািার! উক্তে দয এখেও 
উন্মাে। 
 
ক্তচৎোর েনর বলনত লােনলে ক্তলয়ার, এখে আক্তম দোোয়? সবাই িক্তেনয়নি আমায়, 
জাক্তে ো। আক্তম েী বলব। এ হ্াত দতা আমার েয়! ো, ো, এই দতা আঘানতর দবেো 
অেুভব েরক্তি হ্ানত। আমার মনতা এরূপ অবিায় দেউ দযে ো পন়ে। 
 
েরুণ স্বনর বলল েনর্ডক্তলয়া, বাবা, আমার ক্তেনে দচনয় আশীবডাে েরুে আমায়। 
 
ক্তলয়ার বলনলে, তুক্তম ক্তে আমার সানে পক্তরহ্াস েরি? আক্তম এে ক্তেনবডায দমহ্েুবডল 
আক্তশ বিনরর বুন়ো। ক্তেন্তু দতামায় দযে দোোও দেনখক্তি বনল মনে হ্নচ্ছ। েতরানত 
আক্তম দোোয় ক্তিলাম আর আজই বা দোোয়। বুক্তদ্ধ-সুক্তদ্ধ বনল ক্তেিু দেই আমার। েয়া 
েক্তর আমায়, পক্তরহ্াস েনর আমার অস্তনর বযো ক্তেও ো। তুক্তম ক্তে আমার দমনয় 
েনর্ডক্তলয়া? তুক্তম আর দোঁনো ো মা। ক্তবোনোনষ দতামার দবাে আমার উপর অেযায়-
অতযাচার েনরনি। ক্তবষ দখনয় মরব আক্তম। আচ্ছা! মা, আক্তম ক্তে ফ্রানন্স রনয়ক্তি? 
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বাবানে সাস্তুো ক্তেনয় বলল েনর্ডক্তলয়া, ো বাবা, এ আপোরই রাজয। 
 
র্ািার বলল, পােলাক্তমর জেয পূনবডর দোেও েো ওর মনে দেই। আপক্তে এেিু তযযড 
যরুে भJivठभ। w 
 
েনর্ডক্তলয়ার েু-হ্াত যনর বলনলে ক্তলয়ার, েনর্ডক্তলয়া, মা আমার, এই বুন়ো বাবার সব 
দোষ ভুনল ক্তেনয় ক্ষমা ের তানে। 
 
বাবা ও র্ািারনে ক্তেনয় েনর্ডক্তলয়া অেয জায়োয় চনল যাবার পর দেন্ট বলল তার 
চােরনে, তাহ্নল েেডওয়ানলর রাজয চালানচ্ছ প্রস্টানরর দিনল এর্মে, ক্তর্উনের সম্বনন্ধ 
যা গুজব রনিনি তা সক্ততয। ক্তেন্তু গ্লস্টানরর ক্তেবডাক্তসত দিনল ক্তে জামডাক্তেনত রনয়নি? 
 
  
 
আনে োেনতই ক্তেিু বলা যানচ্ছ ো, তসোেল দ্রুত এক্তেনয় আসনি। আজনের যুনদ্ধ 
জয়পরাজনয়র উপরই ক্তেভডর েরনি আমানের পক্তরেল্পোর সফলতা, বলল 
এর্মে।তারপর এেজে অক্তফসারনে দর্নে দস বলল, যাও, তুক্তম ক্তেনয় দজনে এস 
অক্তিরক্তচত্ত ক্তর্উনের দশষ ক্তসদ্ধান্তিা। 
 
অক্তফসার চনল যাবার পর ক্তরোে বলল, ওনো আমার ক্তপ্রয় এর্মে! তুক্তম সক্ততয েনর 
বলনতা আমার দবােনে ভানলাবাস ক্তেো? 
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চালাে এর্মে সানে সানেই বনল উিল, ো মযার্াম, েোিা দমানিও সক্ততয েয়। 
 
তার সানে দতামার ঘক্তেষ্ঠ হ্ওয়ািা আক্তম ক্তেিুনতই সহ্য েরব ো, বলল ক্তরোে। 
 
মনে মনে মতলব ভাজনত লােল। েনেক্তরল, দবানের সানে এর্মনের ক্তবনয় হ্নল আমার 
পনক্ষ তা হ্নব যুনদ্ধ পরাজনয়র সাক্তমল। 
 
এ সময় ঘনর ঢুনে বলল আলনবক্তে, সুপ্রভাত। আমানের দ্বারা ক্তবতাক্ত়েত হ্নয় রাজা এখে 
তৃতীয় দমনয়র আশ্রনয়। সততার অভানবই আমরা ভানলাভানব যুদ্ধ েরনত পারক্তি ো। 
ফ্রানন্সর ক্তবরুনদ্ধ। 
 
বযি েনর বলল ক্তরোে, এিা ক্তে দোেও যুক্তির েো? 
 
এর্মে বলল, আসুে মহ্ামােয আলনবক্তে, তাবুনত ক্তেনয় আমরা এ ক্তবষনয় আনলাচো 
েক্তর। 
 
দেে? জােনত চাইনলে আলনবক্তে। 
 
ক্তবনশষ প্রনয়াজে আনি। চল আমানের সানে, বলল ক্তরোে। 
 
ক্তেিুক্ষণ দভনব বলল আলনবক্তে, দবশ, চল। 
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িদ্মনবশী এর্োর ঘনর ঢুনে বলল আলনবক্তেনে, আমার মত েক্তরনবর েো দশাোর ইনচ্ছ 
ক্তে আপোর আনি? 
 
আলনবক্তে আর এর্োরনে দরনখ ক্তেনয় চনল দেল ওরা সবাই। তখে এর্োর বলল, যুনদ্ধ 
োমার আনে আপক্তে পন়ে দেখুে। এ ক্তচক্তিিা। বাইনরর এই দোংরা দপাশাে সনেও আক্তম 
জাক্তে েীভানব সম্মাে রক্ষা েরনত হ্য়। আক্তম বলক্তি আপোনে, এে েভীর ষ়েযন্ত্র 
চলনি আপোর ক্তবরুনদ্ধ। এখে আক্তম ক্তবোয় ক্তেক্তচ্ছ। সময় হ্নল আবার আসব আক্তম। 
 
এর্োর চনল দযনতই আবার এল এর্মে, দস ক্তর্উেনে বলল, আমানের শত্রু তসেযরা 
এখেও েুবডল। তা়োতাক্ত়ে চলুে যানত তসেযনের এেনজাি েরনত পাক্তর–বনলই তা়ো 
ক্তেনত লােল। ক্তর্উেনে। আলনবক্তে চনল যাবার পর মনে মনে এেবার তার প্ল্যােিানে 
ঝাক্তলনয় ক্তেল এর্মে। ওনের েু-দবানের সানেই আক্তম ভানলাবাসার অক্তভেয় েরব ক্তেন্তু 
ক্তবনয় োউনে েরব ো। ওনের আর আমার বাবার সমস্ত সম্পক্তত্ত েখল েরনত হ্নল 
আমার প্রনয়াজে ওনের সমেডে আর সহ্নযাক্তেতা। আক্তম দিন়ে দেব ো ক্তলয়ার আর 
েনর্ডক্তলয়ার সাহ্াযযোরী আলনবক্তেনে। আর ওরা েু-দবাে ক্তেনজনের মনযয ক্তহ্ংসার ফনলই 
মারা যানব। চালাক্তে েনর এখে দেনে আক্তম ঝে়ো এক্ত়েনয় চলব। 
 
বাবা, এই োনির তলায় বনস আপক্তে ক্তেিুক্ষণ ক্তবশ্রাম ক্তেে, বনলই চনল দেল এর্োর। 
আবার ক্তেিুক্ষণ বানেই ক্তফনর এল দস। ኦ 
 
আমার হ্াত যনর তা়োতাক্ত়ে আসুে, আমার সানে; পরাক্তজত হ্নয় রাজা ক্তলয়ার বক্তন্দ 
হ্নয়নিে তার দমনয়র সানে, বলল। এর্োর। 
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োন্নায় দভনে পন়ে গ্লস্টার বলল, ো, আক্তম আর বাঁক্তচনত চাই ো। ক্তেন্তু মৃতুয দতা মােুনষর 
ইচ্ছাযীে েয়। 
 
ক্তচৎোর েনর এর্মে তাাঁর ভৃতযনের হুেুম ক্তেল ক্তবচার ো হ্ওয়া পযডন্ত তারা দযে ক্তলয়ার 
আর েনর্ডক্তলয়ানে দরনখ দেয়। 
 
ো েনর্ডক্তলয়া, ওনের দর্ে ো, বলনলে ক্তলয়ার, তার দচনয় আমরা বরং োরাোনর ক্তেনয় 
দসই সব রাজানের সমবযাখী হ্ই যারা ষ়েযনন্ত্রর ক্তশোর। আমার দচানখর জনল অক্তচনরই 
ধ্বংস হ্নয় যানব ওনের সাম্রাজয আর েবড। চল, আমরা োরাোনর যাই। 
 
রক্ষীসহ্ ক্তলয়ার আর েনর্ডক্তলয়া চনল যাবার পর এেিা োেজ েযানেনের হ্ানত ক্তেনয় 
তানে ক্তেনেডশ ক্তেল এর্মে, মনে দরখ, এই ক্তচক্তির ক্তেনেডশ অেুযায়ী দয গুরুত্বপূণড োজ 
দতামায় দেওয়া হ্নয়নি, তা পালে েরনত পারনল পনোন্নক্তত হ্নব দতামার। যাও, োজিা 
তা়োতাক্ত়ে েনর এস। 
 
এ সময় দেপনেয বােযধ্বক্তে দশাো দেল। তারই সানে প্রনবশ েরল আলনবক্তে, েনেক্তরল, 
ক্তরোে আর তসনেযরা। আলনবক্তে বলল, সাবাস এর্মে! আজনের যুনদ্ধ তুক্তমই জয়ী 
হ্নয়ি। এবার আক্তম আমার ইনচ্ছমত বক্তন্দনের শাক্তস্ত দেব। 
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আলনবক্তের েো শুনে এর্মে খুক্তশ হ্ল। দস বলল, রাজা এবং েনর্ডক্তলয়ার এই অবিা 
দেনখ দেনশর মােুষ যানত ক্তবনরাহ্ েরনত ো পানর, দস জেযই েনিার পাহ্ারায় দরনখক্তি 
তাাঁনের। এরপর িাো মাোয় এেক্তেে তানের ক্তবচার েরা যানব। 
 
আলনবক্তে বল, তুক্তম দবাযহ্য় দতামার পেমযডাোর েো ভুনল দেি এর্মে। মনে দরখা 
তুক্তম রাজার আত্মীয় েও, এেজে প্রজা মাত্ৰ। 
 
ক্তরোে বলল আলনবক্তেনে, মহ্াশয়, েয়া েনর ভুনল যানবে ো দয আমার সানে ঘক্তেষ্ঠতার 
জেযই আজ উক্তে আপোনের সমপযডায়ভুি এে সহ্েমডী। 
 
দতামার শক্তি, এেো দবানলাো দবাে, উক্তে ক্তেজ বনলই বলীয়াে, বলল েনেক্তরল। 
 
ক্তরোে বলল, ক্তেনজর মনতাই আজ আক্তম ওোনে সমস্ত সম্মাে সম্রাম োে েরলাম। দহ্ 
আ-র ক্তপ্রয় দসোোয়ে, সবার সামনে আক্তম দঘাষণা েরক্তি দয আজ দেনে তুক্তমই আমার 
স্বামী এবং প্রভু। আমার সমস্ত জীবে সমপডণ েরলাম দতামার হ্ানত। 
 
ক্তিিঃ ক্তিিঃ ক্তরোে, ক্তযক্কার ক্তেনয় বনল উিল েনেক্তরল। 
 
আলনবক্তে ক্তচৎোর েনর বনল উিল, এর্মে, রাজনরাক্তহ্তার অপরানয আক্তম বক্তন্দ েরলাম 
দতামায়— দসই সানে দতামার প্রক্তত অেুরি আমার ভণ্ড েুক্তিল স্ত্রীনে দগ্রফতার েরলাম। 
আর এর্মে, তুক্তমও দতা সশস্ত্র। আক্তম ক্ততেবার ঢাে বাজাবার সানে সানে এেজে 
দলাে এনস দতামার এই রাজনরাক্তহ্তা আর ক্তবশ্বাসঘাতেতার প্রমাণ দেনব। 
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খাপ দেনে তনলায়ার দবর েনর বলল এর্মে, দসই অক্তভনযােোরী দলােক্তি এেক্তি 
শয়তাে। সাহ্নসর সানে আক্তমও দ্বন্দ্ব যুনদ্ধ আহ্বাে জাোক্তচ্ছ তানে। 
 
আলনবক্তে বলল, ক্তেন্তু এর্মে, দতামার ক্তেজস্ব তসনেযরা আমার অেুেত। োনজই এখে 
দেনে ক্তেজস্ব শক্তিই দতামার এেমাত্ৰ ভরসা। 
 
এ সময় ক্তরোে হ্িাৎ অসুি হ্নয় প়েল। আলনবক্তে ভৃতযনের আনেশ ক্তেল ওরা দযে 
তানে তার তাাঁবুনত ক্তেনয় যাে। 
 
এক্তেনে আলনবক্তের আো অক্তভনযাে প্রমাণ েরনত দেপনেয ঢাে বাজানত লােল। 
ভূনতযরা। তৃতীয় বার ঢাে বাজার সানে সানে সশস্ত্র অবিায় প্রনবশ েরল এর্োর। 
 
রক্ষী, এর আেমনের উনেশয েী? জােনত চাইল আলনবক্তে। 
 
শয়তানের ষ়েযন্ত্র যক্তেও আমার ক্তেক্তেডষ্ট পক্তরচয় েষ্ট হ্নয় দেনি, তবুও দজনে রাখুে, 
আক্তমও উাঁচুবংনশর দলাে, বলল িদ্মনবশী এর্োর। 
 
িদ্মনবশী এর্োরনে প্রে েরল আলনবক্তে, আপোর প্রক্ততপক্ষ দে? 
 
আলড অফ গ্লস্টার এর্মনের প্রক্ততক্তেক্তয দে? জােনত চাইল িদ্মনবশী এর্োর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 ক িং কিয়ার ।  উইকিয়াম শে সকিয়র  । ট্রাজেকি 

79 

www.bengaliebook.com 
 

 

আক্তমই স্বয়ং এর্মে, আলড অফ গ্লস্টার। বল, েী জােনত চাও তুক্তম? এর্োনরর সামনে 
এক্তেনয় এল এর্মে। 
 
তাহ্নল যুবে, তনলায়ার ক্তেনয় আত্মরক্ষার জেয প্রস্তুত হ্ও। আপোর অনেে গুণ োো 
সনেও আক্তম দজার েলায় বলক্তি আপক্তে ক্তবশ্বাসঘাতে। আপক্তে এেো অস্বীোর েরনল 
আমার হ্ানতর তনলায়ারই তার দযােয জবাব দেনব, বলল, এর্োর। 
 
িদ্মনবশী এর্োরনে বলল এর্মে, দতামার দচহ্ারা আর েোবাতডায় ভরবংনশর বনল 
মনে হ্নলও দতামার ঘৃণয ভাষনণর জেয আমার ইনচ্ছ েরনি এই মুহূ্নতড তনলায়ার ক্তেনয় 
দতামায় হ্তযা েরনত। 
 
তনলায়ার ক্তেনয় েু-জনের মানঝ ল়োই শুরু হ্বার ক্তেিুক্ষণ বানেই প্রচণ্ড আহ্ত হ্নয় 
মাক্তিনত পন়ে দেল এর্মে। তা দেনখ েনেক্তরল ক্তচৎোর েনর বনল উিল, ওনর দে 
আক্তিস, বাাঁচা ওনে। 
 
েনেক্তরলনে দজার যমে ক্তেনয় বলল আলনবক্তে, চুপ ের েুক্তিল োরী। তুক্তম আর এর্মে, 
উভনয়ই দশাে দতামানের পানপর েো। আর এর্মে, এই ক্তচক্তিিাই সাক্ষয ক্তেনচ্ছ দতামার 
ঘৃণয োনজর। 
 
দবশ েনরক্তি। ওিা আমার ক্তচক্তি। আক্তম যা খুক্তশ তাই েরনত পাক্তর, বলল েনেক্তরল। 
 
আলনবক্তে ভৃতযনের দর্নে বলনলে, দতামরা ওনে দেনখা। 
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মুমূষুড এর্মে বলনত লােল, স্বীোর েরক্তি অনেে পাপ েনরক্তি।আক্তম। ওনহ্ যুবে, যক্তে 
তুক্তম উচ্চবংশীয় হ্ওতাহ্নল আমানে হ্তযা েরার পাপ দেনে আক্তম ক্ষমা েনর দেব 
দতামায়। 
 
তার প্রক্ততোনে আক্তম দতামায় ক্ষমা েরব এর্মে। আক্তম দতামার বন়ো ভাই এর্োর। 
ভেবানের োনি মােুষনে তার পানপর শাক্তস্ত এ জনন্মই দপনত হ্য়। হ্য়নতা আমার বাবার 
দসরূপ দোেও োনজর জেয ক্তেনজর দচাখ হ্াক্তরনয়নিে। 
 
আলনবক্তে বলল, দহ্ উচ্চবংনশর সস্তাে, দতামানে আক্তলিে েরা দেনে তুক্তম আমানে 
বক্তিত ের ো। দতামার বাবা এবং তুক্তম, উভনয়ই আমার ক্তপ্রয়। এতক্তেে দোোয় ক্তিনল 
তুক্তম? দতামার বাবার এরূপ অবিার েো দে জানোল দতামায়? উত্তনরর আশায় 
আলনবক্তে উৎসুে ভানব দচনয় রইনলে এর্োনরর ক্তেনে। 
 
এর্োর বলল, ক্তেনের পর ক্তেে আক্তম যখে মৃতুযভনয় মৃতুযর দচনয় দবক্তশ যন্ত্রণা দভাে 
েরক্তি, ক্তিে দস সময় আমার দেখা হ্ল বাবার সানে। তখে দেখলাম তার েু-দচাখ রনি 
দভনস যানচ্ছ। পােনলর ভাে েনর আক্তম তানে পে দেক্তখনয় ক্তেনয় চললাম। পনর আমার 
পক্তরচয়ও তানে ক্তেলাম। ক্তেন্তু এত েুিঃখ-েষ্ট-দবেোর ভার সইনত ো দপনর ক্ততক্তে মারা 
দেনলে। 
 
আলনবক্তে বলল, আপোর এই েুিঃখ আমায়ও ক্তবচক্তলত েনরনি। 
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এর্োর বলল, এত অনল্পই আপক্তে ক্তবচক্তলত হ্নবে ো মহ্ামােয ক্তর্উে। যারা ক্তেনবডাক্তয 
তারাই শুযু অনল্প োতর হ্য়। আক্তম যখে পলাতে আসামীর মনতা পাক্তলনয় দব়োক্তচ্ছলাম, 
তখে এেজে দলাে সহ্ােুভূক্ততর সানে আমার সব েো শুনে জক্ত়েনয় যনরে আমার 
বাবানে। ক্ততক্তেই আমায় আশা জুক্তেনয়নিে। এরপর এে এে েনর রাজা ক্তলয়ার আর 
তার েুিঃনখর োক্তহ্ক্তে বনল দযনত লােল এর্োর। 
 
উৎসুে হ্নয় আলনবক্তে বলনলে, দে ক্ততক্তে? 
 
উক্তে হ্নলে ক্তেবডাক্তসত দেন্ট, ক্তযক্তে আজও িদ্মনবনশ রনয়নিে, উত্তর ক্তেল এর্োর। 
 
এ সময় হ্ানত এেিা রিাি িুক্তর ক্তেনয় ঘনর প্রনবশ েরল এেজে ভৃতয। দস দচাঁক্তচনয় 
বলল, দে দোোয় আি, বাাঁচাও আমানে। 
 
আলনবক্তে বলল, েী হ্নয়নি? 
 
িুক্তরনত ওই দয রি দেখনিে, তা আপোর স্ত্রীর। ওিা ক্তেনয়ই আত্মহ্তযা েনরনিে ক্ততক্তে। 
আর মরার আনে দবােনেও ক্ততক্তে ক্তবষ খাইনয় দমনরনিে, বলল দসই ভৃতয। 
 
এর্মে বলল, বািঃ দবশ ভানলই হ্নয়নি। এবার ক্তেক্তশ্চনন্ত ক্তবনয় েরনত পারব আমরা। 
 
এর্োর বলনলে আলনবক্তেনে, মহ্াশয়, ওই দেখুে, এক্তেনেই আসনিে দেন্ট। 
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েূর দেনে দেন্টনে আসনত দেনখ শ্রদ্ধাভনর বলল আলনবক্তে, দভনব পাক্তচ্ছ ো। েী ক্তেনয় 
আপোর মনতা মােেীয় বযক্তিনে সম্মাে জাোব। 
 
দেন্ট বলল, রাজা দোোয়? আক্তম এনসক্তি তার োি দেনে ক্তবোয় ক্তেনত। 
 
চমনে উিনলে আলনবক্তে, ক্ততক্তে বলনলে, সক্ততযই দতা রাজাক্তলয়ার আর তার দমনয় 
েনর্ডক্তলয়া দোোয়? 
 
দেন্ট বলল, যক্তেও আর দবক্তশক্ষণ বাঁক্তচব ো, তবুও তার আনে এেিা োজ েনর দযনত 
চাই আক্তম। তা়োতাক্ত়ে এেিা দলােনে প্রাসাে েুনেড পািানত হ্নব এই পক্তরচয় ক্তচহ্ন আর 
তনলায়ারিা ক্তেনয়। অনেে আনেই ওনের দমনর দফলার ক্তেনেডশ দেওয়া হ্নয়নি। 
 
আলনবক্তে বলল, যাও, শীঘ্ৰ যাও। 
 
তনলায়ারিা হ্ানত ক্তেনয় যত দ্রুত সম্ভব েুনেডর ক্তেনে িুনি দেল এর্ওয়ার্ড। তার যাবার 
ক্তেনে তাক্তেনয় বলল এর্মে, আমার আর েনেক্তরনলর আনেশ অেুযায়ী ওরা দতা 
েনর্ডক্তলয়ানে দমনর দফলনব, ক্তেন্তু বাইনর আমরা রক্তিনয় দেব েুিঃনখ আর হ্তাশায় 
আত্মহ্তযা েনরনি েনর্ডক্তলয়া। 
 
েনর্ডক্তলয়ার মৃতনেহ্ দোনল ক্তেনয় পােনলর দবনশ ঘনর এনস ঢুেনলে রাজা ক্তলয়ার। 
েযানেে, এর্োর আর অেয সবাই ঢুোল তার ক্তপিু ক্তপিু। 
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ওনো, দতামরাক্তে সবাই পাের হ্নয় দেনল? প্রাণপনণ প্রক্ততবাে ের দতামরা। দস দয 
ক্তচরোনলর মনতা দিন়ে দেনি আমায়। এেিা আয়ো দেও আমায়। আক্তম দেখব ওর 
মানঝ এখেও প্রাণ আনি ক্তেো— পােনলর মনতা বলনত লােনলে রাজা ক্তলয়ার। 
 
এর্োর ও দেন্ট বলল, সক্ততযই েী ভয়াবহ্ পক্তরণক্তত রাজা ক্তলয়ানরর। 
 
ওনো, দতামরা দেখ ওর আাঁচলিা ে়েনি, ও এখেও দবাঁনচ আনি। দে তুক্তম, চনল যাও 
বলক্তি, বলনলে ক্তলয়ার। 
 
মহ্ারাজ, ইক্তে আপোর বনু্ধ দেন্ট, বলল এর্োর। 
 
ক্তলয়ার বলল, দতামরা ক্তমনেযবােী। মােুষ খুনের োনয় অক্তভযুি দতামরা। হ্য়নতা বাাঁচানত 
পারতাম তানে। ক্তেন্তু … েনর্ডক্তলয়া, তুক্তম দযও ো, োাঁ়োও, তাক্তেনয় দেখ দতামার 
হ্তযাোরীনে ফাক্তস ক্তেনয়ক্তি আক্তম। 
 
দে দতামরা? ভানলা েনর দেখনত পাক্তচ্ছ ো আক্তম। তুক্তমই ক্তে দেন্ট? 
 
হ্যাাঁ প্রভু, আক্তমই দেন্ট, দয আপোর েুিঃনখ আন্তক্তরেভানব েুিঃক্তখত। 
 
রাজা ক্তলয়ার স্বােত জাোনচ্ছ দতামায়। 
 
দেন্ট বলল, আপোর েুই দমনয় আজ মৃত। শ্মশানে পক্তরণত হ্নয়নি তানের রাজয। 
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আমারও মনে হ্য় তাই, বলনলে ক্তলয়ার। 
 
আলনবক্তে বলল, মােেীয় দেন্ট, দমনয়র দশানে উক্তে পুনরাপুক্তর উন্মাে। এসব েো আজ 
ওর োনি অেডহ্ীে। 
 
দেন্ট বলল আলনবক্তেনে, মহ্াশয়, এর্মনের মৃতুয হ্নয়নি। 
 
দস েোয় োে ো ক্তেনয় আলনবক্তে বলল, মােেীয় লর্ড এবং আমার বনু্ধরা, এবার 
আপোরা আমার মনোেত অক্তভপ্রায় শুেুে। বৃদ্ধ রাজানে আক্তম আমার সমস্ত সম্পক্তত্ত 
ক্তেনয় ক্তেলাম। আজ দেনে ওর দসবায় ক্তেনয়াক্তজত রাখব ক্তেনজনে। ক্তপ্রয় এর্োর ও দেন্ট, 
পূনবডর মনতা ক্তেনজনের সাম্রাজয ক্তেনজর হ্ানত ক্তেনয় বনু্ধনত্বর বন্ধনে আবদ্ধ হ্ে। 
আপোরা। 
 
সবাই তাক্তেনয় রইল রাজার ক্তেনে। ক্তলয়ার বলনত লােনলে, হ্ায় হ্তভােী েনর্ডক্তলয়া! 
তুক্তম ক্তে ক্তেিু বলনত চাইি? ক্তচৎোর েনর বলনলে ক্ততক্তে, ক্তেিু বল আমায়। আক্তম 
দতামার বৃদ্ধ ক্তপতা হ্তভােয রাজা ক্তলয়ার। আমার দমনয় ক্তে আজও দবাঁনচ আনি? ওর 
দিাাঁি দযে ে়েনি। এর্োর, তুক্তম দেখনতা এেবার। ওিঃ ভেবাে! বনলই অোে হ্নয় 
মাক্তিনত পন়ে ক্তেনয় সানে সানেই মারা দেনলে ক্ততক্তে। োতর স্বনর বলল প্রভুভি দেন্ট, 
প্রচণ্ড েুিঃখ-দশানেই মৃতুয হ্ল রাজার। 
 
প্রভু, এেবার দচাখ দমনল তাোে, বলল এর্োর। 
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ওর জীবেনে েীঘডাক্তয়ত েনর আর তানে েষ্ট ক্তেও ো তুক্তম, বলল দেন্ট, জীবনের প্রক্তত 
ক্তবতৃষ্ণা এনস ক্তেনয়ক্তিল রাজার। এই প্রচণ্ড েষ্ট এতক্তেে যনর ক্ততক্তে েীভানব সহ্য 
েনরনিে তা দভনব আক্তম অবাে হ্নয় যাক্তচ্ছ। 
 
আলনবক্তে বলল, এবার আপোরা রানজযর শাসেভার গ্রহ্ণ েরুে। 
 
দেন্ট বলল, আমার পনক্ষ তা সম্ভব েয়। প্রভুর সি িা়ো আমার জীবে অেডহ্ীে। ক্ততক্তে 
র্ােনিে আমায়, আক্তম চললাম তার োনি। 
 
দশনষ বলল এর্োর, বয়স বা়োর সানে সানে োো বাযা-ক্তবনয়র মযয ক্তেনয় মােুষ েুিঃনখর 
স্বাে দযমে পায়, দতমক্তে অজডে েনর োোরূপ অক্তভেতা। অল্প বয়ক্তসরা এসব জানে ো। 
তাই আমানের উক্তচত সবডো সনতযর পে অেুসরণ েরা— আর দসই সানে বতডমাে 
সমনয়র ভার বহ্ে েরা। 
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