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জুলিয়াস লসজ়ার 
 
প্রচণ্ড ভিড়ের মাডে দাাঁভ়েডে থাকা দুই যুবক যুবভিডক উডেশ কডর চচাঁভচডে বলডলন 
ভিভবউন চেভিোস, ওডে! চশান একটু। আভম চিামাডদরই বলভি, বডল পাডশ দাাঁভ়েডে 
থাকা ভিভবউন চমরুলাসডক ইশারাে অডপক্ষা করডি বডল িাডদর সামডন এডস 
দাাঁ়োডলন। যুবকভটডক চদভিডে ভিভন জানডি চাইডলন চমডেভটর কাডি, ও চিামার চক 
েে? 
 
কথা শুডন লজ্জা চপল চমডেভট, বলল, আডে ও আমার স্বামী। 
 
চেভিোস জানডি চাইডলন, চকাথা চথডক আসি চিামরা? 
 
িডে িডে যুবকভট উত্তর ভদল, গ্রাম চথডক আসভি আমরা। 
 
িা চসিাডন কাজ-কডমা ভকিু করা? ভজডেস করডলন চেভিোস। 
 
উৎসাভেি েডে যুবকভট জবাব ভদল, আডে, গ্রাডম আমার কামারশালা আডি, আভম িার 
চদিাডশানা কভর। 
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চাপা গলাে িাডক ধমডক বলডলন চেভিোস, সাি-সকাডল কাজ-কডমা চিড়ে বউডক 
ভনডে এিদূর এডসভি চকন? আবার দুজডনর োডিই চদিভি সাভজিরা ফুল। িা চকান 
চদবিার চরডে চদডব এগুভল? 
 
যুবভি বউভট চেডস জবাব ভদল, জুভলোস ভসজারডক। শুডনভি। অডনক চদশ জে কডর 
ভফডর আসডিন ভসজার। একটু বাডদই নাভক ভিভন রডথ কডর এপথ ভদডে যাডবন। িাডক 
চদবার জনযই গাডির এই সামানয ফুলগুভল ভনডে এডসভি আমরা। 
 
চাপা গলাে বলডলন চেভিোস, ভসজারডক চদডব বডল এডনি? চিামরা ভক চিাাঁজ রাভি 
যুডে ভসজার কাডক োভরডেডিন? 
 
েযাাঁ জাভন— জবাব ভদল যুবকভট। যুডে পরাভজি কডর পভিডক েিযা কডরডিন ভসজার। 
িাডক শ্রো জানাবার জনযই দাাঁভ়েডে আভি এিাডন। 
 
এিক্ষে চুপচাপ দাাঁভ়েডে থাকডি থাকডি অধধযয েডে উডেডিন চেভিোডসর সঙ্গী ভিভবউন 
চমরুলাস। দু-জন গ্রাময যুবক-যুবভির সডঙ্গ এি কী কথা থাকডি পাডর চেভিোডসর—
একথা জানার চকৌিূেল চাপডি না চপডর পাডে পাডে ভিভন এভগডে এডলন িাডদর 
ভদডক। িাডক চদিডি চপডে উডত্তভজি েডে বলডলন চেভিোস —এবার আপভনই চদিুন 
বযাপারটা! যুডে পভিডক োভরডে িাডক চমডর চফডলডিন ভসজার–এ িবর শুডন ওডদর 
আর আনডের সীমা চনই। ভসজার এভদক ভদডে ভফরডবন শুডন সাি-সকডল গা চিড়ে 
ওরা চডল এডসডি এিাডন। এপথ ভদডে যাবার সমে ওরা ফুল ভদডে ভসজারডক অিযথযনা 
জানাডব। 
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ভিভবউন চমরুলাস বলডলন, শুধু এরাই নে, আরও শি শি মানুষ চস উডেডশ এিাডন 
এডসডি, চস চিা আপভন ভনডজর চচাডিই চদিডলন। 
 
আডক্ষপ কডর বলডলন চেভিোস, িাই চিা চদিভি। চয পভিডক যুডে োভরডে িাডক 
েিযা কডরডিন ভসজার, চসই পভিডক সমান জানাবার জনয একভদন চরাডমর রাজপডথ 
ভি়ে জমাি আবাল-বৃে-বভনিা! আভম ভনডজ চদডিভি পভিডক সমান জানাডনার জনয 
দুডধর বাচ্চাডক চকাডল ভনডে ফুডলর সাভজ োডি যুবভিরা সকাল-সডে অডপক্ষা কডরডি। 
অদৃডের পভরোডস চস িভবটা আজ পুডরাপুভর পালডট চগডি। পভির েিযাকারীডক সমান 
জানাডি িারা সব কাজ-কময চফডল দডল দডল িুডট আসডি। চয গ্রাময-দিভিডক উডেশ 
কডর এসব কথা বলা, িারা চিা অডনক আডগই চডল চগডি। িবুও ভিড়ের মাডে 
অডনডকরই কাডন এল চেভিোডসর আডক্ষপ। 
 
ভিড়ের মাডে সমডবি চলাকডদর লক্ষয কডর আপন মডন বলডি লাগডলন চেভিোস, এই 
চসভদন পযযন্ত চরাডমর ভনেন্ত্রক ভিডলন চসনাপভি পভি! আশ্চযয! চিামরা ভকনা এি 
সেডজ িাডক িুডল চগডল? ভসজাডরর সাডথ যুডে পভি চেডর যাওোে আজ চিামরা 
ভসজাডরর গুে-গান করিা! পভির উপকাডরর কথা চিামরা এি সেডজই িুডল চগডল? 
চিামরা ভনশ্চেই জান উপকারীর উপকার চয স্বীকার কডর না চস অকৃিে িা়ো আর 
ভকিু নে। যাও, চডল যাও চিামরা। বাভ়ে ভগডে চদবিার সামডন োাঁটু চগড়ে পাডপর 
প্রােভশ্চত্ত কর চিামরা। নইডল চদবিার চরাডষ ধ্বংস েডে যাডব চরাম। 
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কানুন, যার বডল িারা অসীম ক্ষমিার অভধকারী। চরাডমর সাধারে মানুডষরা মডন কডর 
িারা গভরব জনসাধারডের প্রভিভনভধ। িাই ভিভবউন চেভিোডসর ধমক চিডে আডে 
আডে ভি়ে ফাকা েডে চগল। যারা ভসজারডক সমান জানাডি এডসভিল, চেভিোডসর 
ধমক চিডে মুি কাডলা কডর িারা সবাই ভফডর চগল। সাধারে মানুষ চমাডটও িাডব না 
পভি বা ভসজারডক িাডদর জনয কী কডরডি। চয সব উচ্চাভিলাষী িাডদর পডথর বাধা 
দূর কডর িাাঁর ির কডর এভগডে চযডি পাডরিাডক ভনডেই মািামাভি কডর চলাডকরা, 
মাথাে িুডল নাডচ, ফুল ভদডে সংবধযনা জানাে িাডক। 
 
প্রাে-দু-োজার বির ধডর চরাডমর বীর চসনাপভিরা দুদযান্ত ল়োই কডর এডকর পর এক 
নিুন রাডজযর সৃভে কডরডিন। এমনই এক বীর চসনাপভি ভিডলন পভি। এই চসভদন 
পযযন্ত চরাডমর প্রভিভট মানুষ িাডক চদডশর িাগয-ভনেন্তা বডল মানি। ভকন্তু যুডে পরাভজি 
েবার পর ভসজার ভনজ োডি েিযা কডরন পভিডক। আজডক আমরা যাডক োন্স ও 
ভিডটন বডল জাভন, চসিাডন িারা পভরভচি ভিল গল ও ভিটাভন নাডম। ওই দুভট রাডজয 
পাকাপাভকিাডব চরামান শাসন প্রবিযন কডর বহুভদন বাডদ ভবজেীর চবডশ চদডশ ভফডর 
আসডিন ভসজার। 
 
চরাডম এমন বহু চলাক এিনও আডি যারা পভি মারা যাবার পরও িাডক সমথযন কডর 
জুভলোস ভসজারডক িাডব চদডশর শত্রু। অনয দল মডন কডর ভসংোসডন বসডল প্রচুর 
ক্ষমিার অভধকারী েডবন ভসজার। চদশ ও দডশর পডক্ষ িা চমাডটই কলযােকর নে। এই 
ভিিীে দডলর মডধয রডেডি অডনক বুভেজীবী মানুষ যারা আবার ভসজাডরর বেুও বডট। 
এডদর মডধয অডনডকই িাডলা চযাো। — িারা মডন কডরন সুডযাগ এবং িাগয সুপ্রসন্ন 
েডল িারা অডনডকই ভসজাডরর মডিা কৃভিত্ব চদিাডি পারডিন। ভদন ভদন চয িাডব 
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জুভলোস ভসজাডরর ক্ষমিা চবড়ে চডলডি িা চদডি অডনডকর চচাডির ঘুম উডব চগডি। 
ভসজারডক ক্ষমিাচুযযি করার সংকল্প ভনডে িারা একডজাট েডেডিন। িারা আপ্রাে চচো 
করডিন চদডশর জনমি যাডি ভসজাডরর ভবরুডে যাে–িারা চাইডিন চদডশর মানুষডক 
ভসজাডরর ভবরুডে উডত্তভজি কডর িুলডি। ভকন্তু জডের আনডে ডুডব থাকা ভসজার এ 
ষ়েযডন্ত্রর ভবেুমাত্ৰ আিাসও পানভন। শুরুডি আমরা চেভিোস আর চমরুলাস নাডম চয 
দুজন ভিভবউনডক চদিডি চপডেভি িারা উিডেই ভসজারভবডরাধী। িাডদর কথাবািযাই এর 
প্রমাে। 
 
জনিার ভি়ে ফাাঁকা েডে চযডি সেডযাগীর ভদডক িাভকডে বলডলন ভিভবউন চেভিোস, 
িােডল চমরুলাস, আপভন রাজধানীর ভদডকই যান। 
 
চমরুলাস বলডলন, চস না েে যাভি। আপভন চিা ধমক ভদডে সবাইডক বাভ়ে পাোডলন। 
এবার কী করডবন। আপভন? 
 
চেভিোস উত্তর ভদডলন, আভম শুডনভি ভকিু চলাক নাভক শেডরর মডধয ভসজাডরর একটা 
মূভিয বভসডে িাডক ফুল-মালাে সাভজডেডি। আভম চাই মূভিযটা িুাঁডজ চবর কডর চসটা 
চিডে ভদডে আসডি। 
 
যাই করুন না চকন, চসটা ভচন্তা-িাবনা কডর করডবন, িাডক সাবধান কডর বলডলন 
চমরুলাস, আজ আবার লুপারকাল উৎসডবর ভদন। শেডরর সব বাভ়েডিই িাডলামি 
িানাভপনা েডব। 
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চস যাই চোক, িাডি আমার ভকিু আডস যাে না, বলডলন চেভিোস, আভম আপনাডক 
বডল ভদভি। চরাডমর রাো-ঘাডট ভসজাডরর মূভিয চদিডি চপডল আভম িা চিডে গুভ়েডে 
চদব। আভম চাই আপভনও িা করুন। ভসজাডরর সমাডনর জনয চকাথাও সাজ-সজ্জার 
বযবস্থা েডেডি চদিডল আপভন িা চটডন ভিড়ে চফডল চদডবন। ভসজাডরর ব়ে ব়ে 
চবড়েডি। ওর ক্ষমিা চবড়ে যাবার আডগই ধ্বংস করডি েডব িাডক। নইডল োডমলাে 
পড়ে যাব আমরা। এসব কথা বলডি বলডি দু-জন দু-ভদডক চডল চগডলন। 
 
  
 
রাজধানী চরাম শেডরর মডধয সাধারেি চয জােগাে সিাসভমভি েে, জুভলোস ভসজার 
চডল এডলন চসিাডন, সাডথ পত্নী কালফুভনযো, মাকয অযান্টভন, ব্রুটাস, কযাভসক, ভসডসডরা ও 
চডভসোস। ভসজাডরর চপিন চপিন এল জনিার এক ভবশাল বাভেনী। িাডদর মডধয 
ভিডলন দুই ভিভবউন চেভিোস আর চমরুলাস। চসই সাডথ ভিল িভবষযৎবক্তা এক 
চজযাভিষী। 
 
স্ত্রীডক চডডক ভসজার বলডলন, কালফুভনযো! িুভম ভগডে চসাজাসুভজ দাাঁ়োও অযান্টভনর যাবার 
পডথ। আর অযান্টভন! িুভম ভকন্তু িুডল চযও না যাবার পডথ কালফুভনযোডক একবার িুাঁডে 
চযডি। ভকন্তু দুজডনর চকউ বুেডি পারল না একথা বলার মাডন কী। িারা অবাক েডে 
চচডে রইল ভসজাডরর ভদডক। 
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মৃদু চেডস বলডলন, বুেডি পারভি না, িাই না? পুরডনা ভদডনর চলাডকরা বলডিন 
লুপারকাল উৎসডবর িাভরডি যাবার পডথ যভদ চকানও বীর চযাো বেযা নারীডক িুাঁডে 
চদে, িােডল চস নারী গিযবিী েডে ওডে। 
 
ভসজাডরর আডদশ শুডন অযান্টভন বলডলন, আভম অবশযই আপনার কথা মডন রািব। 
ভসজার। চস সমে ভিড়ের মাে চথডক চচাঁভচডে বডল উেল। চসই িভবষযৎবক্তা চজযাভিষী, 
মোমানয ভসজার। আইডস অব মাচয (১৫ মাচয) ভদনটা আপনার পডক্ষ অশুি! আডগ 
চথডকই আপভন চস বযাপাডর সাবধান েডবন। 
 
চক বলল কথাটা? জানডি চাইডলন ভসজার। আডে, ও একজন চজযাভিষী, জবাব ভদডলন 
ব্রুটাস, ও বলডি আইডস অব মাচয ভদনভট আপনার পডক্ষ অশুি। িাই আডগ চথডক ও 
বযাপাডর আপনাডক সাবধান কডর ভদডি চস। 
 
ভসজার আডদশ ভদডলন, যাও, চলাকটাডক ধডর ভনডে এস আমার সামডন। আভম চদিডি 
চাই িাডক  ভসজাডরর কথা চশষ েডি না েডিই ভিড়ের মাে চথডক চলাকটাডক টানডি 
টানডি ভসজাডরর সামডন এডন োভজর করল কাসকা। 
 
ভসজার বলডলন, িুভম চজযাভিষী? আবার বল চিা ভকিুক্ষে আডগ িুভম আমাে যা 
বলভিডল। 
 
চজযাভিষী বলল, গেনাে চদিডি পাভি। আইডস অব মাচয ভদনভট আপনার পডক্ষ অশুি। 
িাই সাবধান েডি বডলভি আপনাডক। 
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িাডলািাডব চলাকভটর মুিিানা চদডি ভসজার বলডলন, চবচারা চবাধেে স্বপ্ন চদিডি। যাই 
চোক আভম এিন যাভি। উৎসডবর চযন চকানও ত্রুভট না েে। 
 
কথা চশষ েবার পর পত্নী কালফুভনযো আর মাকয অযান্টভনডক সাডথ ভনডে অনযভদডক চডল 
চগডলন ভসজার। শুধু ব্রুটাস আর কযাভসোস চসিাডন দাাঁভ়েডে ভনডজডদর মডধয আডলাচনা 
করডি লাগল ভসজারডক ভনডে। 
 
এবার ব্রুটাডসর ভদডক িাভকডে বলডলন কযাভসোস, যাও চে, উৎসডবর বাভকটুকু চদডি 
এস। 
 
ভনষৃ্পে গলাে উত্তর ভদল ব্রুটাস, না িাই, ও সব েইচই চিলাধুলা, অযান্টভনর িাডলা 
লাগডি পাডর, ওডি আমার চকানও উৎসাে চনই। িুভম যা বলডি চাও, এইডবলা বডল 
চফল। আমাে আর উৎকণ্ঠার মাডে চরিা না। এিন আমাে বাভ়ে চযডি েডব। 
 
কাির স্বডর বলল কযাভসোস, আভজ-কাল চদিভি িুভম আমাে চদিডি চপডলই চবশ গিীর 
েডে যাও। আরও লক্ষ কডরভি আমার প্রভি চিামার চেে-িাডলাবাসাও চসরূপ চনই। দো 
কডর এর কারেটা বলডব ভক? 
 
অবাক েডে বলল ব্রুটাস, কী বলভি িুভম? চিামাে চদিডল আভম গিীর েডে যাই? 
ভনশ্চেই িুভম আমাে িুল বুডেি কযাভসোস। 
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চিামাডক চদডি গম্ভীর েবার চকানও কারে এিনও ঘডটভন। আসডল বযাপারটা েডি 
মডনর চিির চয অন্তেযন্দ্ব েডি িাডিই ক্ষি-ভবক্ষি েভি আভম। এসব ভনডে এি ভবিি 
আভম চয চকানও বেুর সাডথ চদিা েডলও বেুসুলি আচরে করা েডে ওডে না িার 
সাডথ। 
 
মানভসক অেিডন্দ্ব ক্ষি-ভবক্ষি ব্রুটাস? এডিা চসানাে চসাোগা! চয ভবষডে আডলাচনা 
করডি চাে কযাভসোস, িার দরজা ভনডজই িুডল ভদল ব্রুটাস। েোৎ বডল উেডলন 
কযাভসোস, আিা! ব্রুটাস, িুভম ভক ভনডজর মুি ভনডজ চদিডি পাও? 
 
পালটা প্রশ্ন করডলন ব্রুটাস, িা কী সম্ভব? আরভস িা়ো ভক ভনডজর মুি চদিা যাে? 
 
সাে ভদডে কযাভসোস বলডলন, এবার একটা িাাঁভট কথা বডলি িুভম। এমন চকানও 
আরভস। চনই যার মডধয িুভম চদিডি পাডব চিামার চিিডরর চযাগযিা আর গুোবভল। 
আভম ভনডজ চদডিভি এই শেডর ভসজার িা়ো বহু নাভম চলাক আডিন যাডদর মুডি অেরে 
চশানা যাে ব্রুটাডসর নাম। িারা সবাই মানভসক-িডন্দ্বর ভশকার। এডি চকানও ভিরুভক্ত 
চনই চয ব্রুটাডসর মন জে করার উডেডশযই এ সব কথা বলডি কযাভসোস। 
 
স্পে কডর বল চিা কযাভসোস, কী বলডি চাও িুভম? জানডি চাইল ব্রুটাস, চকন িুভম 
বলভি আমার গুোবভলর ভদডক নজর ভদডি? 
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কযাভসোস বলল, িােডল চশান িুভম, এবার চথডক আভম েব চসই আেনা যার মডধয ফুডট 
উেডব চিামার গুোবভল–– যার সম্বডে চকানও ভকিুই জানা চনই চিামার। িার কথা চশষ 
েডি েডিই কাডন এল বহু মানুডষর চকালােল, আনে আর জেধ্বভন। 
 
কযাভসোস! ও কীডসর জেধ্বভন? জানডি চাইল ব্রুটাস; িােডল ভক সবাই ভমডল রাজা 
বাভনডে ভদডল ভসজারডক? 
 
ব্রুটাসডক একটু চিাাঁচা চদবার চলাি সামলাডি না চপডর কযাভসোস বলডলন, মডন েডি 
ভসজার রাজা চোক এডি চিামার আপভত্ত আডি। 
 
আপভত্ত আডিই চিা! বলডলন ব্রুটাস, িা সডেও ভসজারডক আভম িাডলাবাভস, চস কথা 
মডন চরিা িুভম। আভম আবারও বলভি সভিয কডর বল চিা আমার কাডি কী চাও িুভম! 
যভদ জনসাধারডের কলযােমূলক ভকিু বলডি চাও, িােডল ভনিযডে বলডি পার িুভম। যভদ 
িার সাডথ সমান এবং মৃিুয–দুডটাই জভ়েি থাডক, িােডলও িা ভনডে মাথা ঘামাব না 
আভম। 
 
যাক, এিক্ষডে িুভম আাঁচ করডি চপডরি আমার বক্তডবযর ভকিুটা, বলডলন কযাভসোস, 
িুভম ভেকই বডলি ব্রুটাস, আভম যা বলডি যাভি িার সাডথ জভ়েডে আডি চদডশর 
মানুডষর মঙ্গল এবং মযযাদার প্রশ্ন! িুভমই চিডব চদি না চকন আমরা উিডেই 
চিাডটাডবলা চথডক যা চিডে বড়ো েডেভি, চসই িাবার ভসজাড রও চিডেডি। ভসজাডরর 
চচডে চবভশ িা়ো কম শভক্তধর নই আমরা। এই চসভদডনর কথাই ধরনা চকন, বষযাে 
ফুডল চফডপ ওো টাইবার নদীর সামডন ভগডে ভসজার আমাডক বলল, এই নদীডি োপ 
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ভদডি পারডব িুভম? িার কথার উত্তর না ভদডে নদীডি োাঁভপডে প়েলাম আভম। সাডথ 
সাডথ ভসজারও চনডম প়েল। অডনকক্ষে ধডর চবশ িাডলািাডব সাাঁিার চকডট চডলভি 
আমরা, এমন সমে কাডন এল ভসজাডরর আিয কণ্ঠস্বর, আমাে বাাঁচাও কযাভসোস! জডল 
ডুডব যাভি আভম। জল চথডক চসভদন িাডক না িুলডল নদীর অিডল িভলডে চযি 
ভসজার। পভিডক েিযা কডর চরাডমর মানুডষর কাডি চসই ভসজার। আজ চদবিা। আর 
িাডক প্রাডে বাঁভচডেও এই েিিাগা কযাভসোস আজও চসই কযাভসোসই রডে চগল। 
ভসজাডরর কথা চরাডমর মানুডষর কাডি আজ দদববােী স্বরূপ। িুভম ভক জান ভসজার 
একজন মৃগী চরাগী? প্রচণ্ড জুডরর চঘাডর মৃগীডরাডগর িা়েনাে চবঙু্কশ েডে থারথার কডর 
কাঁভপডি িার চদে–ভসজাডরর এরূপ অবস্থা আভম ভনডজর চচাডি চদডিভি! আভম আশ্চযয 
েডে িাবভি কীিাডব চসই চলাকটা এি ক্ষমিাবান েডে উেল। 
 
কযাভসোডসর কথা চশষ েডি না েডিই পুনরাে চশানা চগল ভসজাডরর নাডম জনিার 
জেধ্বভন। 
 
ব্রুটাডসর গলাে আশঙ্কার সুর ফুডট বলল। চস বলল, মডন েে চরাডমর চলাডকরা নিুন 
চকানও সমাডন িূভষি করডি ভসজারডক। িাই বারবার জেধ্বভন ভদডি িার নাডম। 
 
সমাডনর কথা কী বলভি ব্রুটাস! বলডলন কযাভসোস, এই মুেূডিয চরাডম ভসজার িা়ো 
অনয চকউ চনই চয এরুপ নাগভরক সংবধযনার চযাগয। কী আশ্চযয চদি, এই চলাকটা 
কীিাডব পুডরা চদশটা শাসন করডি। আডগ কিনও এমনভট চদডিি? অথচ চিডব চদি 
ভসজাডরর মডধয এমন কী আডি যা চিামার চনই। িুভম ভক জান ব্রুটাস নাডম চিামার 
এক পূবযপুরুষ িার বীরত্ব ও চদশডপ্রডমর জনয চলাডকর কাডি কি আদরেীে ভিডলন? 
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চদডশর সমান রক্ষা করার জনয ভিভন শেিাডনর সাডথ ল়েডিও রাভজ ভিডলন। িাব চিা 
চস সব কথা! আভজ ভকনা ভসজাডরর মডিা চলাক চদডশর রাজা েডি চডলডি? আর ব্রুটাস 
িুভম, চসই ব্রুটাসই রডে চগডল। এিন আমার প্রশ্ন এসব ভক ভেক েডি, আর চকনই বা 
এসব েডি চদব? 
 
কযাভসোডসর ভদডক চচডে ব্রুটাস বলডলন, আভম চবশ বুেডি পারভি চিামার মডনর 
অবস্থা। এবার আভম ভকিুটা আোজ করডি পারভি িুভম আমাে ভদডে কী করাডি চাও। 
িডব এ বযাপাডর এিনই আভম ভকিু বলব না, যা বলার িা পডর বলব। িুভম আজ বাভ়ে 
চডল যাও। পডর এ বযাপাডর চিামার সাডথ আডলাচনাে বসব আভম। 
 
ব্রুটাডসর কথা চশষ েডি না েডিই সঙ্গী-সাথীডদর ভনডে ভফডর এডলন ভসজার। ব্রুটাস 
আর কযাভসোসডক চদিডি চপডে িুরু কুাঁচডক িাকাডলন িাডদর ভদডক। িারপর গলা 
চভ়েডে বলডলন, মাকযাস অযান্টভনোস! 
 
ভসজাডরর আহ্বাডন অনুগি িূডিযর মডিা িার সামডন এডস দাাঁ়োল মাকয অযান্টভন। 
 
ভসজার বলডলন, চদি অযান্টভন, কডেকজন চমাটাডসাটা সরল মডনর চলাডকর প্রডোজন 
আমার। িুভম চসরূপ কডেকজন চলাকডক পাভেডে চদডব। চদিডব চলাকগুডলা চযন 
কযাভসোডসর মডিা ভলকভলডক না েে। কযাভসোডসর চযমন ো়ে-ভজরভজডর চচোরা, চিমভন 
চকাটডর বসা ওরা দুডচাডির চােভন কি িীক্ষ আর চজারাডলা। মডন েে ও িুব ভচন্তা-
িাবনা কডর, মাথা ঘামাে। এসব চলাক ভকন্তু িুবই ভবপজ্জনক। 
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অযান্টভন বলডলন, না মোমানয ভসজার, কযাভসোসডক আপভন চসরূপ চলাক িাবডবন না। 
চদিডি চরাগ েডলও উভন একজন সৎ এবং মোন চরামান। 
 
ভসজার বাধা ভদডে বলডলন, অযান্টভন! চিামার কথা সভেক নে। আভম আবারও বলভি 
কযাভসোস একটু চমাটা েডল িাডলা েি। িুডল চযওনা ও প্রচুর প়োশুডনা কডর। সবভকিু 
িুাঁভটডে পযযডবক্ষে করার ক্ষমিা রডেডি ওরা। চিামার মডিা কযাভসোসও চিলাধুলা, 
গানবাজনা ভকিুই িাডলাবাডস না–এমনভক প্রাে িুডল োসডিও জাডন না। যারা প্রাে িুডল 
োডস িাডদর ও চঘন্না কডর। এসব চলাক যিন চদডি িাডদর পভরভচি চকউ অডনক 
উপডর উডে ভগডেডি, িিন িারা ভেংসাে জুডলপুড়ে মডর। এডদর চথডক যিটা সম্ভব 
বযবধান চরডি চলা উভচি। িাই বডল চিব না চযন আভম এডদর িডে িীি। আভম 
জুভলোস ভসজার–কাউডক িে পাই না আভম। 
 
অযান্টভনর সাডথ কথা বলডি বলডি ভসজার অনযভদডক চডল চগডলন িার সঙ্গী-সাথীডদর 
ভনডে। 
 
কযাভসোডসর ঘভনষ্ঠ সঙ্গীডদর একজন কযাসকা। িার কাি চথডক ব্রুটাস শুনডি চপডলন 
উপভস্থি জনিার সামডন অযান্টভন একটা রাজমুকুট পভরডে ভদডি ভগডেভিল ভসজাডরর 
মাথাে। ভকন্তু পরপর ভিনবারই ভসজার অযান্টভনর োিটা চেডল সভরডে চদে। িা চদডি 
সবার ধারো েে ভসজার রাজমুকুট পরডি চান না। অথযাৎ রাজা েবার চকানও বাসনা 
চনই িার! এসব চদডি-শুডন কযাসকার মডন েডেডি জনিার কাডি মেৎ সাজার জনযই 
অভনিাসডেও ঐ রাজমুকুট চেডল সভরডে ভদডেডিন ভসজার। নইডল রাজমুকুট পরার সাধ 
িার িুবই ভিল। কযাভসোসও সাে ভদল চস কথাে। 
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চস রাডি কযাভসোস িার মিাবলম্বী আরও কডেকজনডক বাভ়েডি চডডক এডন চগাপডন 
নানারূপ আডলাচনা করডলন। এিাডবই শুরু েল ভসজারডক উডিদ করার ষ়েযন্ত্র। 
বহুভদন েল রাজাডক উৎিাি কডর গেিন্ত্র প্রভিষ্ঠা কডরডি চদডশর মানুষ— কাডেম 
েডেডি জনগডের শাসন। এডকর পর এক যুডে ভজডি আর চদশ জে কডর উচ্চাভিলাষী 
েডে উডেডি ভসজার। রাজমুকুট মাথাে না। প়েডলও ভসজার চয রাজা েডি চান চস 
ভবষডে ভিমি চনই। ভকন্তু চরাডমর শাভেকামী জনগে ভকিুডিই রাজিন্ত্রডক ভফভরডে 
আনডি রাভজ নে। 
 
রাডির িাওো-দাওোর পর সবাইডক ব্রুটাডসর বাভ়েডি ভনডে এডলন কযাভসোস। চরাডমর 
সবাই জাডন কযাভসোস চলাকটা চমাডটই সুভবডধর নে। িাডক ভচনডি িুল েেভন 
ভসজাডরর। ভকন্তু ক্রটাস এক বুভেজীবী চলাক, বযভক্তগিিাডব িাডক যডথে িাডলাবাডসন 
ভসজার। এ ধরডনর চলাকডক দডল চি়োডি না পারডল ভসজারডক েোবার চক্রান্ত চমাডটই 
সফল েডব না। কাডজই সবার সমুডি চরাডমর স্বাধীনিা রক্ষাে ব্রুটাডসর সাোযয 
চাইডলন। প্রডোজন েডল চদডশর জনয মৃিুযবরে করডি েডব–চবশ নাটকীে ঢং-এ সবার 
সামডন একথাটা বলডলন কযাভসোস। 
 
ব্রুটাস সবাইডক জানাডলন রাডির অেকাডর চক বা কারা িার ঘডরর চিালা জানালা 
ভদডে প্রচুর ভচভে চফডল চরডি চগডি। সব ভচভেরই বক্তবয চমাটামুভট একই রকম–চরাডমর 
মানুষ প্রচণ্ড শ্রো কডর ব্রুটাসডক। চসই সাডথ ভসজাডরর উচ্চাভিলাডষর উডেিও রডেডি 
চস সব ভচভেডি। ব্রুটাস জানাডলন চদডশর মানুষ চয িাডক এি িাডলাবাডস, শ্রো কডর 
িা ভিভন জানডিন না। ব্রুটাডসর কথা শুডন মডন মডন আত্মপ্রসাডদর োভস োসডলন 
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কযাভসোস, কারে বুভেটা িারই। নানা চলাকডক ভদডে ভচভেগুডলা ভলভিডে রাডির অেকাডর 
ভনডজই চসগুভল চফডল ভদডেভিডল ব্রুটাডসর ঘডর। ভচভেগুডলা পড়েই পালডট চগডি 
ব্রুটাডসর মন। ভসজারডক উৎিাি করার কথা দানা বাাঁধডি শুরু েডেডি িার মডন। 
 
এবার চাডল বাভজমাি করডলন কযাভসোস–সফল েল িার উডেশয। স্পে িাষাে ব্রুটাস 
জাভনডে ভদডলন ভসজারডক োাঁটাবার চক্রাডন্ত ভিভনও সাভমল আডিন এবং চস বযাপাডর 
যথাসাধয সাোযয ও সেডযাভগিা করডবন। ভিভন, কারে ভসজাডরর চচডে চদশ িার কাডি 
অডনক চবভশ দাভম। ভনডজর উচ্চাভিলাষ চভরিাথয করডি ভসজার যভদ চরাডমর মানুডষর 
স্বাধীনিা েরে করডি চান, িােডল িাডক েভটডে ভদডি চপিপা েডবন না ভিভন। 
 
অডনক রাি ধডর সবাই আডলাচনা করডলন কীিাডব েটাডনা যাে ভসজারডক। এ ভবষডে 
সবাই একমি েডলন চয ভসজারডক েটাডি েডল িাডক চমডর চফলা িা়ো অনয চকানও 
পথ চনই। ভকন্তু সমে দসনযরা ভসজাডরর অনুগি, চদডশর প্রধান চসনাপভি ভিভন। চদডশর 
মানুষডদর অভধকাংশই িার সমথযক। স্বাডথযর সংঘাি চবডধ চগডল যুে অভনবাযয েডে 
উেডব, চকউ িা চরাধ করডি পারডবনা। একবার যুে চবডধ চগডল কযাভসোস ও িার 
সেডযাগীরা সবাই কচুকাটা েডব ভসজাডরর চসনাবাভেনীর োডি। কাডজই যুে চবাঁডধ যাবার 
আডগই েিযা করডি েডব ভসজারডক। এ িা়ো অনয চকানও পথ চনই। 
 
  
 
ধীডর ধীডর এভগডে এল চসই ১৫ মাচয। চরাডমর চসডনডটর সদসযরা চস ভদন এক ভবডশষ 
অভধডবশন চডডকডিন আর িাডি চযাগ চদবার জনয আমন্ত্রে জানান েডেডি ভসজারডক। 
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চারভদডক কানােুডষা চশানা যাডি চসডনডটর সদসযরা নাভক ভসজাডরর মাথাে রাজমুকুট 
পভরডে রাজিন্ত্র প্রভিষ্ঠা করডি চান চদডশ। সাডথ সাডথ এও চশানা যাডি জনিার কাডি 
মোন েবার জনয ভিনবার রাজমুকুট ভফভরডে ভদডেডিন ভসজার। ভকন্তু এবার চসডনটররা 
িার মাথাে রাজমুকুট পভরডে ভদডল সানডে ভিভন িা গ্রেে করডবন। এভদডক কযাভসোস-
ব্রুটাস চক্রও ভকন্তু চুপচাপ বডস চনই। িারা সংকল্প কডরডি চসডনডটর চিির মাথাে 
রাজমুকুট পরার আডগই িারা েিযা করডব ভসজারডক। 
 
ঘটনার আডগর ভদন রাডি ঘুডমর চঘাডর বারবার দুুঃস্বপ্ন চদডিডিন ভসজার পত্নী 
কালফুভনযো। ঐ ভদন শুধু চসডনডট যাওো নে, রাজপ্রাসাদ চথডক চবরুডিও ভনডষধ 
কডরডিন স্বামীডক। 
 
ভকন্তু চসই বীর জুভলোস ভসজার, যার জীবডনর প্রাে অডধযক চকডট চগডি পৃভথবীর নানা 
প্রাডন্ত যুে করডি করডি— চস িে পাে না। দুুঃস্বডপ্ন। িার মডি িীরুরা বারবার মডর, 
আর বীর একবারই মডর। ভকন্তু স্ত্রীর কথাে ভকিুটা ভবচভলি েডলন ভিভন। ভিভন ভস্থর 
করডলন আজ চসডনডট যাডবন না, প্রাসাডদই কাটাডবন কালফুভনযোর সাডথ, 
য়েযন্ত্রকারীডদর কাডি যথাসমডে িবর চপৌঁডি চগল। আমভন্ত্রি েওো সডেও আজ 
চসডনডট যাডবন না ভসজার। ষ়েযন্ত্রকারীরা চদিল ভসজার চসডনডট না চগডল িাডদর 
এিভদডনর মিলবডটা চিডে যাডব। চডভসোস ব্রুটাস ভিল ষ়েযন্ত্রকারীডদর একজন। 
কযাভসোস িাডকই দাভেত্ব ভদডলন িুভলডে-িাভলডে ভসজারডক চসডনডট ভনডে আসার। 
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কযাভসোডসর ভনডদযডশ ভসজাডরর প্রাসাডদ চগল ব্রুটাস চডভসোস ভসজার িাডক বলডলন 
গিরাি ঘুডমর মাডে দুুঃস্বপ্ন চদডিডি িার স্ত্রী। িাই ভিভন ভস্থর কডরডিন আজ চসডনডট 
যাডবন না। 
 
চডভসোস ব্রুটাস বলডলন, আপনার স্ত্রী ভক দুুঃস্বপ্ন চদডিডিন িা ভক আমাে চশানাডবন? 
 
ভসজার বলডলন, ভনশ্চেই চশানাব। কাল রাডি আমার স্ত্রী স্বপ্ন চদডিডি চয আমার 
প্রভিমূভিযর মুি চথডক েলডক েলডক রক্ত চবরুডি এবং চরাডমর ভবভশে নাগভরকরা 
োভসমুডি চসই রক্ত ভদডে িাডদর োি ধুডে ভনডিন। স্ত্রীর মডি এই স্বপ্ন আমার জীবন 
সংকডটর ইভঙ্গি ভদডি। িাই ভস্থর কডরভি আজ আর চবর েব না। 
 
চডভসোস ব্রুটাস বলল, মাননীে ভসজার! আপনার স্ত্রীর প্রভি যথাডযাগয শ্রো ভনডেই 
বলভি স্বডপ্নর চয বযািযা উভন ভদডেডিন িা ভেক নে। বরঞ্চ উভন চয স্বপ্ন চদডিডিন িা 
সব ভদক ভদডেই চসৌিাডগযর ইভঙ্গি ভদডি। আপনার প্রভিমূভিযর মুি ভদডে ক্ষডে ক্ষডে 
রক্ত চবরুডি আর চসই রডক্ত ভবভশে চরামান নাগভরকরা োি ধুডিন-এর অথয নানা 
চদডশর রক্ত সংগ্রে কডর চরাডমর অিীি চগৌরব ভফভরডে আনডবন আপভন। আর এ 
কাডজ চরাডমর ভবভশে নাগভরকরা সাোযয করডবন। আপনাডক। আপভন চকন এই 
সুলক্ষেযুক্ত স্বপ্নডক দুুঃস্বপ্ন বডল ধডর ভনডিন মাননীে ভসজার? 
 
িােডল িুভম আমার স্ত্রীর স্বডপ্নর এই বযািযা করি? বলডলন ভসজার, আসডল এিাডব 
আভম বযাপারটা চিডব চদভিভন। 
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ব্রুটাস চডভসোস বলডলন, এবার আমার কথা শুনুন মোমানয ভসজার। আজ চসডনডটররা 
আপনার মাথাে রাজমুকুট পরাবার ভসোন্ত ভনডেডিন। আপভন না চগডল েেডিা িাডদর 
ভসোডন্তর পভরবিযনও েডি পাডর। িুডল যাডবন না, আপনার স্ত্রী দুুঃস্বপ্ন চদডিডিন বডল 
আপভন চসডনডট যাডবন না, িােডল চসডনটরডদর কাডি আপনার মান-মযযাদা থাকডব ভক? 
আপভন িাডদর কাডি কাপুরুডষর পযযাডে পড়ে যাডবন। 
 
মডন মডন স্ত্রীর কথা চিডব বলডলন ভসজার, কালফুভনযো! দুুঃস্বপ্ন চদডি চয িে িুভম 
চপডেি িা ভনিক ভিভত্তেীন— এডি চকানও সডেে চনই আমার। ওডে চক আি! আমার 
চসডনডট যাবার চপাশাকগুডলা এডন দাও। 
 
চডভসোস চডল যাবার আডগই এডক এডক চসিাডন এডলন কযাভসক, ভসন্না, চমডটলাস, 
ভলগাভরোস, চিাবভনোস এবং কযাবভলোস। 
 
িাডদর সবাইডক চদডি অবাক েডে বলডলন ভসজার, কী বযাপার! চিামরা সবাই এডস 
োভজর েডেি আমার বাভ়েডি? চিামাডদর সবাইডক জানাই সুপ্রিাি। ভেক চস সমে 
এডস োভজর মাকয অযান্টভন। 
 
িাডক চদডি চেডস বলডলন ভসজার, কী বযাপার অযান্টভন! অডনক রাি অবভধ ফুভিয কডরও 
এই সাি সকাডল এডসি িুভম? 
 
ভসজারডক োভসমুডি অভিবাদন জাভনডে অযান্টভন বলডলন, সুপ্রিাি ভসজার। 
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এক এক কডর সবার ভদডক িাভকডে বলডলন ভসজার, এডসা, চিিডর ভগডে আমার সাডথ 
সামানয মদযপান করডব। িারপর আমরা সবাই একসাডথ চসডনডট যাব। 
 
এভদডক আডিযভমডদারাস নাডম এক ভগ্রক অধযাপক চকানওিাডব জানডি চপডরভিডলন 
ভসজারডক েিযার চক্রাডের কথা। ভিভন ভসজারডক উডেশয কডর চক্রান্তকারীডদর সবার 
নাম জাভনডে একটা ভচভে ভলিডলন। চযভদক ভদডে ভসজার চসডনডট ঢুকডবন ভিভন িার 
একাধাডর ভচভেটা োডি ভনডে অডপক্ষা করডি লাগডলন চয চজযাভিষী ১৫ মাডচযর বযাপাডর 
ভসজারডক সাবধান কডর ভদডেভিডলন ভিভনও এডস দাাঁ়োডলন অধযাপডকর পাডশ। 
চজযাভিষীডক চদডি ভসজার বলডলন, আডর, ১৫ মাচয চিা এডস চগডি। আজই চিা চসই 
ভদন! 
 
ভসজাডরর প্রবল আত্মভবশ্বাস চদডি চজযাভিষী বলডলন, েযাুঃ ভসজার! আজই। ১৫ মাচয। 
ভদনটা সডব শুরু েডেডি, চশষ েডি এিনও বাভক। চজযাভিষীডক পাত্তা না ভদডে ভসজার 
এভগডে যাডবন এমন সমে অধযাপক আডিযভমডদারাস িার চলিা ভচভেটা ভসজাডরর োডি 
ভদডে বলডলন, মোমানয ভসজার! দো কডর আমার আডবদনটা পড়ে চদিুন। ভসজাডরর 
ভবরুডে চক্রান্তকারীডদর অনযিম চমডটলাস চিাবভনোসও িার আডবদনপত্ৰভট এভগডে 
ভদডলন ভসজাডরর ভদডক। চসভট পড়ে চদিার জনয চডভবোস ব্রুটাস অনুডরাধ জানাডলন 
ভসজারডক। এইসব চদডি ঘাবড়ে ভগডে ভগ্রক অধযাপক বলডলন, মাননীে ভসজার! আমার 
আডবদডনর সাডথ জভ়েডে আডি আপনার স্বাথয। অনুগ্রে কডর ওটা আডগ প়ুেন। 
 
ভসজার বলডলন, না, িা েে না। আপনার আডবদডনর সাডথ যভদ আমার বযভক্তগি ভবষে 
জভ়েডে থাডক, িােডল চসটা সবডশডষ প়ো েডব। 
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বযে েডে অধযাপক বলডলন, এ ভনডে আপভন আর চদভর করডবন না ভসজার। দো কডর 
এভট এিনই পড়ে চফলুন। 
 
চলাকটার মভেডের সুস্থিা ভনডে আমার যডথে সডেে আডি, বলডলন ভসজার। িারপর 
অধযাপকডক উডেশ কডর ভিভন বলডলন, আভম আপনাডকই বলভি, যভদ আপনার চকানও 
আডবদন থাডক, িােডল চসটা রাোে নে, চসডনডট এডস আমাে চদডবন। 
 
সবাইডক ভনডে চসডনডট ঢুডক িার ভনভদযে আসডন বসডলন ভসজার। িার ভবশ্বে বেু মাকয 
অযান্টভন কাডিই দাাঁভ়েডেভিডলন। চকৌশডল িাডক চসিান চথডক সভরডে ভদডলন 
কযাভসোডসর বেু চিডবাভনোস। 
 
এবার চক্রান্তকারীরা এভগডে চগল িাডদর পভরকভল্পি পডথ। প্রথডম চসডনটর চমডটলাস 
নিজানু েডে োিডজা়ে কডর বলডলন, মাননীে ভসজার! অনুগ্রে কডর আপভন আমার 
ভনবযাভসি িাইডক চদডশ চফরার অনুমভি ভদন। 
 
িা েে না চমডটলাস, বলডলন ভসজার, চিামার িাই অপরাধী। ভবচাডর িার অপরাডধর 
উপযুক্ত সাজা চপডেডি চস। চস সাজা মকুব করার চপিডন চকানও যুভক্ত চনই। আর িা 
িুডল চনবার অভধকারও আমার চনই। আর যাই চোক, চদডশর আইন-কানুন চিডলডিলার 
ভবষেবস্তু নে। 
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ব্রুটাস এভগডে এডস ভসজাডরর োি চুম্বন কডর বলডলন,  আপভন যভদ চমডটলাডসর 
িাইডক মুভক্ত চদন, িােডল িুবই িাডলা েে। ভসজার স্বডপ্নও িাডবনভন ব্রুটাডসর মডিা 
একজন নযােপরােে চলাক এরূপ অনযাে অনুডরাধ করডি পাডর। ব্রুটাডসর পরপর 
একই আডবদন জানাডলন কযাভসোস। ভকন্তু িাডক ওই একই জবাব ভদডলন ভসজার। 
ভিভন জানাডলন কাউডক অনুনে। চযমন িার পডক্ষ সম্ভব নে, চিমভন অডনযর অনুডরাধ 
ভিভন গ্রাডেযর মডধযও আনডবন না। িাডি যভদ িারা বডলন চয পাইভলোসডক ভনবযাসন 
দণ্ড চদওো অনযাে েডেডি, িােডলও চস ভনবযাসন দণ্ড রদ করডবন না ভিভন। 
 
ভসজাডরর কথা শুডন সমস্বডর বডল উেল। সবাই, চে ভসজার! আপভন মোন। 
 
ভকন্তু িাডি একটুও নরম েডলন না ভসজার। এবার চক্রান্তকারীডদর মডধয চথডক চবভরডে 
এল কযাসকা। ভচন্তা-িাবনা না কডর চকামর চথডক ধারাডলা চিারা চবর কডর আমূল 
বভসডে ভদল ভসজাডরর কাঁডধ। অবাক েডে আসন চিড়ে উডে দাাঁ়োডলন ভসজার। রডক্ত 
চিডস যাডি পরডনর সাদা চপাশাক। আশ্চযয েডে চদিডলন সকাডল যারা িার বাভ়েডি 
ভগডে অভিনেন জাভনডে এডসডি, এিন িাডদরই সবার োডি িুভর, চচাডি-মুডি ফুডট 
উডেডি প্রচণ্ড ঘৃো, আডক্রাশ আর প্রভিডশাধ–স্পাো। এরপর কযাভসোস, চমডটলাস, ভসন্না, 
চডভসোস, চিডবাভনোস, লাইডগাভরোস — সবাই পরপর এভগডে এডস িুভর বভসডে ভদল 
ভসজাডরর বুডক। 
 
টলডি টলডি ভসজার এভগডে চগডলন বেু ব্রুটাডসর ভদডক। আডগ চথডক ব্রুটাডসর োডি 
ভিল চিারা। ভকন্তু চস মুহুডিয ব্রুটাডসর ভবডবক চকন চযন মাথা চা়ো ভদডে উেল। ভিভন 
চকাডনা মডি ভনডজডক সামভলডে ভনডে চচাি বুডজ চিারা বভসডে ভদডলন ভসজাডরর বুডক। 
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আিযনাডদর সুডর ভসজার বলডলন, ব্রুটাস! চশডষ িুভমও?? আর চকাডনা কথা চবরুল না। 
ভসজাডরর মুি চথডক। রক্তাক্ত চদডে ভিভন লুভটডে প়েডলন। চসডনডটর শক্ত চমডেডি। 
 
এবার সমডবিিাডব বডল উেল চক্রান্তকারীরা, রক্ষা চপডেডি চরাডমর স্বাধীনিা। মৃিুয 
েডেডি অিযাচারী শাসডকর। যাও! বাইডর ভগডে চিামরা চজারাডলা গলাে এ কথা বল। 
 
চসডনট চথডক চবর েডে চক্রান্তকারীরা িভ়েডে প়েল চাভরভদডক। এবার িাডদর বযািযা 
করার পালা চকন িারা বাধয েডেডি চরাডমর জনভপ্রে শাসক জুভলোস ভসজারডক েিযা 
করডি। চরাডমর স্বাধীনিাডক বীচাবার জনযই চয িারা একাজ কডরডিন চস কথা বুভেডে 
বলডি েডব সবাইডক। ভসজারডক েিযা করার আডগই িার বেু মাকয অযান্টভনডক 
ভসজাডরর পাশ চথডক সভরডে ভনডে ভগডেভিডলন চিডবাভনোস। অযান্টভন যিন জানডি 
পারডলন চয ভসজারডক িুন করা েডেডি। ভিভন িে চপডলন এই চিডব চয ভসজাডরর বেু 
ভেসাডব েেডিা চক্রান্তকারীরা এবার িাডকও েিযা করডব। ভিভন চসিান চথডক পাভলডে 
চসাজা চডল চগডলন ভনডজর বাভ়েডি। 
 
অযান্টভন চবশ বুভেমান চলাক। ভিভন চিডব-ভচডন্ত চলাক পাোডলন ব্রুটাডসর কাডি। িার 
চলাক ব্রুটাসডক এটাই চবাোল চয এিন চথডক ব্রুটাস ও িার সাথীডদর ভনডদযশমডিই 
চলডবন অযান্টভন। 
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ভসজাডরর একজন ভবশ্বে বেু ভিডলন অযান্টভন। চস চবাঁডচ থাকডল েেডিা োডমলা বাধাডি 
পাডর–এ কথাই ব্রুটাসডক চবাোডি চাইডলন িার সঙ্গীরা। িাডদর অভিমি ভসজাডরর 
মডিা অযান্টভনডকও চমডর চফলা চোক। 
 
িাডদর কথাে আপভত্ত জাভনডে ব্রুটাস বলডলন, না, িা সম্ভব নে। ভসজাডরর জীভবিকাডল 
েেডিা অযান্টভন িার ভবশ্বে বেু ভিল। ভকন্তু এিন চস চিা একজন সাধারে চলাক। 
িাডক িে করার কী আডি! অডেিুক রক্তপাি ঘটাডল চিডপ চযডি পাডর চরাডমর 
জনসাধারে। এরপর অযান্টভন চপ্রভরি চলাডকর ভদডক িাভকডে বলডলন, িুভম অযান্টভনডক 
বডল ভদও চয ভিভন স্বিডে চদিা করডি পাডরন ব্রুটাডসর সাডথ। ব্রুটাস ও িার 
সঙ্গীডদর িরফ চথডক ভবপডদর চকানও আশঙ্কা চনই িার। 
 
ব্রুটাস ও িার সঙ্গীডদর মডনািাব অবগি েবার পর আর চদভর না কডর অযান্টভন ভগডে 
চদিা করডলন ব্রুটাডসর সাডথ। িাডক বেুর মডিা িাভির কডর বসডলন ব্রুটাস। ভসজার 
প্রসঙ্গ উেডিই ভিভন অযান্টভনডক বলডলন চকন ভসজারডক েিযা করার প্রডোজন েডেভিল 
চস কথা ভিভন সমে মডিা বুভেডে চদডবন িাডক। 
 
সব কথা চশানার পর ব্রুটাসডক অনুডরাধ জাভনডে অযান্টভন বলডলন, ভসজাডরর মৃিডদেটা 
আমার োডি ভদন। আভম চসটা সমাভধস্থ করডি চাই। ভকন্তু িার আডগ ভসজাডরর কীভিযর 
ভবষডে ভকিু বলডি চাই জনসাধারডের কাডি। আমার মডন েে িাডি ভসজাডরর আত্মার 
প্রভি আমাডদর শ্রো প্রদশযন করা েডব। 
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এিক্ষে ধডর ব্রুটাডসর পাডশ বডস মন ভদডে উিডের কথা শুনভিডলন। কযাভসোস। 
এযান্টভনর প্রোব শুডন ভিভন ব্রুটাসডক আ়োডল চডডক ভনডে ভগডে বলডলন, অযান্টভন যভদ 
বডল চয ভসজাডরর সমাভধ চদবার আডগ জনিার সামডন চস ভকিু বলডব, িুভম ভকন্তু িাডি 
রাভজ েডে না। 
 
পালটা প্রশ্ন করডলন ব্রুটাস, চকন িাডি িে পাবার ভক আডি? কযাভসোস চয অযান্টভনডক 
চকন িে পাডি িা চবাধগময েল না িার। 
 
অযান্টভন যাডি শুনডি না পাে এ িাডব বলডলন কযাভসোস, ব্রুটাস! িুভম এিনও ভচনডি 
পারভন চরাডমর জনসাধারেডক। িারা এিনও িাডলাবাডস ভসজারডক। বলা যাে না, 
েেডিা অযান্টভনর কথা শুডন উডত্তভজি েডে উেডি পাডর। 
 
একই স্বডর জানাডলন ব্রুটাস, না কযাভসোস, চস সুডযাগ আভম চদব না। অযান্টভনডক। 
আডগ আভম জনসাধারেডক চবাোড ব চকন েিযা করা েডেডি ভসজারডক, িারপর আমার 
অনুমভি ভনডে অযান্টভনর যা বলার িা চস বলডব। িডব আপভত্তজনক বা উডত্তজনাকর 
ভকিু বলডল সাডথ সাডথ িার প্রভিবাদ করব আভম। 
 
কযাভসোস বলডলন, বুেডি পারভি না। কী েডব। আমার ভকন্তু চমাডটও িাডলা চেকডি না। 
কাজটা চবাধেে ভেক েল না। 
 
আ়োল চথডক চবভরডে এডস অযান্টভনডক বলডলন ব্রুটাস, সমাভধ চদবার জনয এবার িুভম 
ভনডে চযডি পার ভসজাডরর মৃিডদে। ভসজাডরর গুোবভল সিডকয জনিাডক ভকিু বলার 
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থাকডল িাও বলডি পার িুভম। িডব আমার বক্তবয চশষ েবার পরই চিামার যা বলার 
িা বলডব। 
 
অযান্টভন বলডলন, চবশ, িাই েডব। এর চচডে চবভশ ভকিু চাই না আভম। 
 
চবশ, িােডল িুভম দিভর েও আমার চপিন চপিন ভসজাডরর মৃিডদে ভনডে যাবার জনয–
বডল কযাভসোসডক সাডথ ভনডে চডল চগডলন ব্রুটাস। 
 
  
 
ভসজাডরর মৃিডদে ভনডে অযান্টভন চডল এডলন চরাম শেডরর মােিাডন একটা চিালাডমলা 
প্রশে জােগাে–চযিাডন কারও িাষে শুনডি বা ভনডজডদর মডধয আলাপ-আডলাচনা 
করডি সমডবি েডিন চরাডমর নাগভরডকরা। ভসজাডরর মৃিডদে চসিাডন ভনডে যাবার 
চরাডমর সাধারে মানুষ, যারা িাডলাবাসডিন অযান্টভনডক, িারা দডল দডল এডস চসিাডন 
ভি়ে জমাল। ভি়ে জমডি চদডি জনিার সামডন এভগডে এডস িার িাষে শুরু করডলন 
ব্রুটাস : 
 
চে চরাডমর অভধবাসীবৃে! চিামাডদর মডন স্বািাভবকিাডব চয প্রশ্ন চজডগডি আজ িারই 
জবাব ভদডি এডসভি আভম। চিামরা সবাই জান আভম ভিলাম ভসজাডরর অন্তরঙ্গ বেু–এ 
বেুত্ব দীঘযভদন ধডর গড়ে উডেভিল আমাডদর মডধয। ভসজারডক আভম যিটা 
িাডলাবাসিাম, চিামরা চকউ িিটা বাসডি না। ভসজার ভিডলন একজন িাাঁভট চরামান, 
মোন বীর–িাই আভম িাডক িাডলাবাভস, শ্রো কভর। ভকন্তু ভদডন ভদডন িার উচ্চাশা চবড়ে 
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উেভিল। ভনডজ রাজা েবার জনয সমে ক্ষমিা কুভক্ষগি করডি শুরু করভিডলন ভিভন। 
ভকন্তু চিামরা চজডন রািা ভসজার আমার যিই ভপ্রে চোন না চকন, আমার কাডি 
সবডচডে ভপ্রে আমার জন্মিূভম—চরাম। এই চরাম চথডক বহুভদন আডগ রাজিন্ত্রডক েভেডে 
প্রভিষ্ঠা কডরভি। গেিডন্ত্রর। চসই গেিাভন্ত্রক চদডশর স্বাধীন নাগভরক চিামরা। চে আমার 
বেু চরামানরা! আজ ভসজার চবাঁডচ থাকডল ভিভন েডিন রাজা আর স্বাধীনিা োভরডে 
চিামরা েডি িার প্রজা। চসই স্বাধীনিা রক্ষার জনযই আমরা বাধয েডেভি ভসজারডক 
েিযা করডি। এবার চিামরাই ভবচার কর, বল আমরা ভেক কাজ কডরভি ভকনা? 
 
চসিাডন উপভস্থি চরাডমর জনিা সমডবিিাডব বডল উেল, স্বাধীনিা রক্ষার জনয চিামরা 
ভেক কাজই কডরি ব্রুটাস। 
 
ব্রুটাস বলডলন, চিামাডদর অভিমি যভদ এই েে িডব িার সাডথ আভম একমি। এবার 
সবাই মন ভদডে চশান আমার কথা। আমার মডিাই মাকয অযান্টভনও ভিডলন ভসজাডরর 
এক অভিন্নহৃদে বেু। ভসজারডক সমাভধ চদবার আডগ ভিভন িার সম্বডে চিামাডদর ভকিু 
বলডি চান। আভম চাই ভসজাডরর প্রভি সমান জানাবার জনয চিামরা সবাই মন ভদডে 
িার কথা শুনডব। 
 
ব্রুটাডসর বক্তবয চশষ েবার পর মডঞ্চ এডলন অযান্টভন। সমডবি জনিাডক উডেশ কডর 
ভিভন বলডলন, চে আমার চরামান বেুরা! মাননীে ব্রুটাস আমাে সুডযাগ ভদডেডিন ভসজার 
সিডকয চিামাডদর কাডি ভকিু বলার। আশা কভর চিামরা সবাই মন ভদডে শুনডব আমার 
কথা। 
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চস সমে উপভস্থি জনিার মধয চথডক একদল চলাক চজার গলাে চচাঁভচডে বডল উেল, 
আপনার যা িুভশ িা বলডি পাডরন। িডব আডগই জাভনডে রািভি ব্রুটাডসর ভনে বা 
সমাডলাচনা সেয করব না। আমরা। আমরা মডন কভর ভসজারডক েিযা কডর ব্রুটাস ও 
িার সঙ্গীরা ভেক কাজই কডরডিন। 
 
চস চিা ভনশ্চেই, সাে ভদডে বলডলন অযান্টভন, ক্রটাস একজন মেৎ বযভক্ত, চরাডমর সবাই 
জাডন চস কথা। চকানও অনযাে কাজ করডি পাডরন না ভিভন। আজ আভম এিাডন 
এডসভি ভসজারডক সমাভধ ভদডি, িার প্রশৃংসা করডি নে। ভকিুক্ষে আডগ ব্রুটাস 
বডলডিন ভসজার িুব উচ্চাভিলাষী ভিডলন। ব্রুটাডসর অভিডযাগ সভিয েডল বলডিই েডব 
িুব অনযাে কডরডিন ভসজার। আমরা জাভন প্রভিভট মানুষই ভকিু না ভকিু উচ্চাশাডক 
আাঁকড়ে ধডরই চবাঁডচ থাকার চচো কডর। চসই সাডথ আমরা এও জাভন উচ্চাশা 
ভজভনসটাই িারাপ। িডব ভসজাডরর উচ্চাশার চকানও প্রমাে ভকন্তু চকউ পােভন। এই চিা 
চসভদডনর কথা চিামরা সবাইজান, আভম ভনডজ ভসজাডরর মাথাে মুকুট পভরডে ভদডি 
ভগডেভিলাম, ভকন্তু ভিভন চননভন। পরপর ভিনবার আমার োি চেডল সভরডে ভদডেডিন 
ভিভন। এবার চিামরাই বল, এর িারা কী প্রমাে েে ভসজার সভিযই উচ্চাভিলাষী ভিডলন? 
 
জাদুমডন্ত্রর মডিা কাজ েল অযান্টভনর কথাে। ব্রুটাডসর কথা শুডন চযমন চমােগ্রে 
েডেভিল জনিা, অযান্টভনর কথাে চস চমাডের চঘার চকডট চগল। িারা চিডব চদিল, 
সভিযই চিা, চয ভসজার বার বার রাজমুকুট প্রিযািযান কডরডিন, ভিভন ভক উচ্চাভিলাষী 
েডি পাডরন? িােডল ভকিুক্ষে আডগ ব্রুটাস িাডদর কী বুভেডেডিন? স্বিাবিই এ প্রশ্ন 
জাগল িাডদর। জনিার চচািমুি আর োবিাব চদডি অযান্টভন বুেডি পারডলন এবার 
সফল েডি চডলডি িার উডেশয। ভিভন এমনিাডব ভসজাডরর গুোবভলর বেযনা ভদডি 
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লাগডলন যা শুডন ভকিুক্ষে আডগ েিযাকারীডদর প্রভি চয সামানয শ্রো-িভক্ত জডন্মভিল 
জনিার মডন, এবার িা কপূডরর মডিা উডব চগল। ব্রুটাস, কযাভসোস, কাসকা ইিযাভদ 
যারা ভনষু্ঠরিাডব েিযা কডরভিল ভসজারডক, িাডদর ঘরবাভ়ে পুভ়েডে িাই কডর ভদডে 
প্রভিডশাধসৃ্পো চজডগ উেল জনিার মডন। 
 
আরও একধাপ এভগডে ভগডে অযান্টভন জনিাডক পড়ে চশানাডলন ভসজাডরর উইল। চসই 
উইডল ভসজার িার ভনজস্ব বাগান ও অনযানয সিভত্তর কথা ভিল। চসই বাগাডন মানুষ 
আনডে ঘুডর চব়োডি পারডব। িািা়ো চরাডমর সাধারে মানুষডক িাডলাডবডস ভিভন 
িাডদর প্রডিযকডক নগদ পচাত্তর ভলরা কডর নগদ অথয দান কডর চগডিন। উইলটা 
জনিাডক পড়ে চশানাবার পর অযান্টভন বলডলন, এমনই মোন মানুষ ভিডলন ভসজার। 
এবার আপনারাই ভবচার কডর বলুন ভিভন উচ্চাভিলাষী ভিডলন ভকনা। 
 
এবার সীমােীন চক্রাডধ ভক্ষপ্ত েডে উেল জনিা। িারা চচাঁভচডে বলডি লাগল, ওডর 
ভবশ্বাসঘািক শেিাডনর দল! চিাডদর কাউডক চরোই চদব না। আমরা। পুভ়েডে চদব 
ব্রুটাডসর বাভ়ে। ভসজার েিযার প্রভিডশাধ চনব আমরা। েিযাকারীডদর বধ কডর, িাডদর 
বাভ়ে-ঘর পুভ়েডে িাই কডর চদবার সংকল্প ভনডে দল চবাঁডধ এগুডি লাগল। জনিা ভিটাস 
আর কযাভসোস যিন জানডি পারডলন িাডদর ধরডি আসডি, িিন িারা চয যার বাভ়ে-
ঘর চিড়ে সীমান্ত চপভরডে বহুদূডর পাভলডে চগডলন। িাডদর চয সব সেডযাগী ভসজার 
েিযার সাডথ জভ়েি ভিল, জনিা িাডদর িুাঁডজ চবর কডর ভবনাভবচাডর চমডর চফলল, 
পুভ়েডে িাই কডর ভদল িাডদর ঘর-বাভ়ে। এবার ব্রুটাস আর কযাভসোস বুেডি পারডলন 
চদডশ ভফডর চগডল জনিার োডি মৃিুয েডব িাডদর। আর যভদও বা জনিার োি চথডক 
িা়ো পাওো যাে, িােডলও মাকয অযান্টভনর োি চথডক রক্ষা চনই িাডদর। অযান্টভনর 
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োি চথডক বাাঁচডি েডল ল়োইডের প্রডোজন। িাই িারা প্রচুর টাকাকভ়ে িরচ কডর 
ল়োইডের জনয অস্ত্র-শস্ত্র এবং দসনযর চজাগা়ে করডি লাগডলন। এরইমডধয চরাডম এডস 
চপৌঁিাডলন ভসজাডরর িাইডপা অডেভিোস। ভিভন বেডস অযান্টভনর চচডে চিাডটা েডলও 
িাডলা চযাো এবং যডথে রাজধনভিক োনসিন্ন চলাক। িািা়ো চরাডমর এক শাসক 
মাকযাস এভমল চলভপডাসডকও বেু ভেডসডব চপডলন ভিভন। িারা উিডে চযাগ ভদডলন 
অযান্টভনর সাডথ। অযান্টভন অডেভিোসডক জানাডলন চয যুডের জনয দিভর েডিন ব্রুটাস 
ও কযাভসোস। এবার িারাও দিভর েডি লাগডলন শত্রুর সাডথ চমাকাভবলার জনয। 
 
ভসজারডক েিযার প্রভিডশাধ চনবার উডেডশয িার চসনাবাভেনীর কডেকজন অভিে 
চসনানীও চযাগ ভদডলন মাকয অযান্টভনর সাডথ। সামানয কডেকভদন বাডদই যুে চবডধ চগল 
দু-পডক্ষর মডধয। যুে চলাকালীন ব্রুটাডসর পত্নী চসাভফো আত্মেিযা করডলন ভবষ চিডে। 
পত্নীর চশাডক মুেযমান েডে চগডলন ব্রুটাস। ইভিমডধয ভবডবডকর দংশডন অভস্থর েডে 
চগডিন ভিভন। কযাভসোডসর বুভেডি ভসজার েিযার চক্রাডন্ত চযাগ ভদডে ভিভন চয চমাডটই 
িাডলা কাজ কডরনভন, চস কথা এিভদডন উপলভি েল িার। যুে চলাকালীন মাডে 
মাডেই িার সাডথ েগ়ো ও কথা-কাটাকাভট েডি লাগল কযাভসোডসর। ভকন্তু অনযাডের 
সাোযয ভনডি রাভজ নন। ব্রুটাস। অথচ অথয এবং দসনয সংগ্রডের জনয চয চকানও নীচ 
কাজ করডি সবসমে দিভর কযাভসোস। একভদন িাডদর ভববাদ চরডম উডে চগল। 
বুভেমান কযাভসোস ভনডজডক সামডল ভনডলন, নইডল েেি চসভদন উিডের মাডে রক্তারভক্ত 
কাণ্ড ঘডট চযি। চসভদন রাডি িাাঁবুর চিির ব্রুটাডসর সামডন আভবিূযি েডলন জুভলোস 
ভসজাডরর চপ্রিাত্মা। যাবার আডগ চসই চপ্রিাত্মা বডল চগডলন, আবার চদিা েডব 
ভফভলভগর যুেডক্ষডত্ৰ। 
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ভসজাডরর চপ্রিাত্মা চদিা ভদডলও ভফভলভগর যুডে শত্রুধসডনর োডি পরাে েডলন ব্রুটাস 
ও কযাভসোস। ধরা প়েডল অযান্টভন িাডদর প্রােদণ্ড চদডবন। িাই ধরা প়োর আডগই 
প্রােদডণ্ডর ভবকল্প ভেসাডব সমানজনক মৃিুযর আশ্রে চনওোই চশ্রে বডল মডন করডলন 
িারা। চয িুভর একভদন ভসজাডরর বুডক বভসডেভিডলন কযাভসোস, চসই িুভর ভবশ্বে িূিয 
ভজন্ডারাডসর োডি ভদডে িাডক আডদশ ভদডলন চস চযন িুভরটা িার বুডক বভসডে চদে। 
চচাডির জল চফলডি চফলডি প্রিুর আডদশ অক্ষডর অক্ষডর পালন করল ভজন্ডারাস। 
এবার ব্রুটাসও িার িডলাোর িৃিয স্ট্র্যাডটার োডি গুডজ ভদডে ভনডজই োাঁভপডে প়েডলন 
চস িডলাোডরর উপর। চগাটা িডলাোরটাই ঢুডক চগাল িার হৃৎভপডণ্ড। 
 
ভসজাডরর আত্মার শাভন্ত চোক — শুধু এইটুকু বডল রক্তাক্ত চদডে মাভটডি লুভটডে প়েডলন 
ব্রুটাস। 
 
ইশারাে ব্রুটাডসর মৃিডদেডক চদভিডে যুবক অডেভিোসডক বলডলন অযান্টভন, সবভদক 
ভদডেই উভন ভিডলন একজন িাাঁভট চরামান। ভসজার েিযার চক্রান্তকারীডদর একজন 
েডলও ভিভন একজন মোন চলাক —প্রোি ভসজাডরর ভবভশে বেুডদর অনযিম। ঈষযার 
বশবিযী েডে অনযানয সব চক্রান্তকারীরা েিযা কডরডি ভসজারডক। একমাত্ৰ উভনই চদশ ও 
দডশর মঙ্গডলর কথা চিডব চযাগ ভদডেভিডলন িাডদর সাডথ। 

http://www.bengaliebook.com/

