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ম্যাকবেথ 
 
০১. 
 
প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্ধরোহীদ্ধের পরোস্ত কদ্ধর ঘ োড়োয় ঘচদ্ধপ ফদ্ধরস -এর বিবিদ্ধর বফদ্ধর 
আসদ্ধেন। রোজো ডোনকোদ্ধনর েুই ঘসনোপবি ম্যোকদ্ধিথ এিং িযোংদ্ধকো। 
 
খুিই িোবিবপ্রয় এিং প্রজোিৎসল বেদ্ধলন স্কটলযোদ্ধের রোজো ডোনকোন। রোজোর অধীনস্থ 
সোম্িরো ঘস সম্য় রোজোর কোে ঘথদ্ধক ঘথন ঘখিোি ঘপদ্ধিন। এই ঘথনদ্ধের ম্দ্ধধয সিদ্ধচদ্ধয় 
পরোক্রম্িোলী বেদ্ধলন ফের-এর ঘথন। বকন্তু একবেন বিবনই বিদ্ধরোহ ঘ োষণো কদ্ধর 
িসদ্ধলন রোজো ডোনকোদ্ধনর বিরুদ্ধে। কডর-এর ঘথন জোনদ্ধিন যিই িোবিবপ্রয় ঘহোন নো 
ঘকন রোজো ডোনকোন, বিদ্ধরোহ েম্ন করদ্ধি বিবন সসসনয কোাঁবপদ্ধয় পড়দ্ধিন িোর উপর। 
আর রোজোর সোদ্ধথ লড়োইদ্ধয় ঘপদ্ধর উঠদ্ধিন নো বিবন। কোরণ রোজোর সোম্িদ্ধের 
অবধকোংিই নোবম্ ঘযোেো। বিবন বস্থর করদ্ধলন বিদ্ধেবি িবির সোহোযয ঘনদ্ধিন। স্কটলযোে 
আক্রম্ণ করোর জনয বিবন আহ্বোন কুরদ্ধলন নরওদ্ধয়র রোজো ঘসোদ্ধয়দ্ধনো এিং ভোড়োদ্ধট 
আইবরি ঘযোেো ম্যোকদ্ধডোলযোেদ্ধক। 
 
ঘস আম্দ্ধল নরওদ্ধয়র রোজোরো বেল যুেিোজ। িোরো জোহোদ্ধজ কদ্ধর অনযদ্ধেদ্ধি বিদ্ধয় লুটপোট 
করি। এ কোরদ্ধণই পরিিতীকোদ্ধলর ঐবিহোবসদ্ধকরো িোদ্ধের জলেসুু্য িদ্ধল িণতনো 
কদ্ধরদ্ধেন। কডৱএর ঘথদ্ধনর ডোক পোিোর সোদ্ধথ সোদ্ধথই জোহোজ ঘিোঝোই সসনয বনদ্ধয় 
স্কটলযোে হোবজর হদ্ধলন নরওদ্ধয়র রোজো ঘসোদ্ধয়দ্ধনো। অপরবেদ্ধক ভোড়োদ্ধট ঘযোেো 
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ম্যোকদ্ধডোনোল্ড িোর সসনযিোবহনী সহ আয়োরলযোদ্ধের বেক বেদ্ধয় স্কটলযোদ্ধের মূ্ল ভূখদ্ধণ্ড 
ঢুদ্ধক পড়ল। 
 
ঐ বিদ্ধেবিদ্ধের সোদ্ধথ হোি বম্বলদ্ধয় কডর -এর ঘথন এবিদ্ধয় চলদ্ধেন রোজো ডোনকোদ্ধনর 
ঘফৌজী  োাঁবটগুবল েখল করদ্ধি। বিদ্ধরোদ্ধহর খির আদ্ধিই ঘপদ্ধয়বেদ্ধলন রোজো ডোনকোন। 
বিদ্ধেবিদ্ধের ম্েদ্ধি বিিোল ঘসনোিোবহনী বনদ্ধয় কডর-এর ঘথন স্কটলযোে হোনো বেদ্ধয়দ্ধে শুদ্ধন 
বিবন ঘডদ্ধক পোঠোদ্ধলন িোর ঘসনোপবি ও সোম্িদ্ধের। িোর ঘসনোপবি এিং সোম্িরো — 
ঘযম্ন ম্যোকদ্ধিথ, িযোংদ্ধকো, ঘলনক্স, ও রস, ঘসবিন, অযোঙ্গোস, ঘকইথদ্ধনস প্রমু্খ সিোই 
এদ্ধস হোবজর হদ্ধলন। এদ্ধের ম্দ্ধধয বেদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ বযবন গ্রোবম্ি-এর ঘথন এিং সম্পদ্ধকত 
রোজোর জ্ঞোবি ভোই। িোদ্ধের উভদ্ধয়র িরীদ্ধর িইদ্ধে একই িংদ্ধির রিধোরো। 
 
রোজো ডোনকোন আদ্ধেি বেদ্ধলন ঘয ঘকোনও ভোদ্ধিই ঘহোক বিদ্ধরোহ েম্ন কদ্ধর হোনোেোর 
বিদ্ধেবিদ্ধের ধ্বংস কদ্ধর ঘফলদ্ধি হদ্ধি। রোজোদ্ধেদ্ধি ঘসনোনী ও সোম্িরো সিোই রওনো 
বেদ্ধলন যুদ্ধে। বনজস্ব িোবহনী বনদ্ধয় িোদ্ধের আদ্ধি আদ্ধি চলদ্ধলন রোজোর িদ্ধড়ো ঘেদ্ধল 
ম্যোলকম্। 
 
বকন্তু ম্যোলকম্ ঘিকোয়েোয় ঘিদ্ধলন ভোড়োদ্ধট ঘযোেো ম্যোকদ্ধডোনোল্ড ও িোর ঘসনোদ্ধের সোদ্ধথ 
লড়দ্ধি বিদ্ধয়। িোদ্ধক িবি করোর জদ্ধনয ম্যোকদ্ধডোনোদ্ধল্ডর বনদ্ধেতদ্ধি িোর সসনযরো চোরবেক 
বেদ্ধয় ব দ্ধর ঘফলল িোদ্ধক। যুে করদ্ধি করদ্ধিই ম্যোলকদ্ধম্র উপর নজর ঘরদ্ধখবেদ্ধলন 
ম্যোকদ্ধিথ। িোদ্ধক িোাঁচোদ্ধি বিবন িোর বনজস্ব িোবহনী বনদ্ধয় ঝোাঁবপদ্ধয় পড়দ্ধলন িত্রুদ্ধের 
উপর। িত্রুদ্ধের ধ্বংস কদ্ধর বিবন বফবরদ্ধয় বনদ্ধয় এদ্ধলন িদ্ধড়ো রোজপুত্রদ্ধক। ম্যোলকম্দ্ধক 
অনযদ্ধের বজম্মোয় ঘরদ্ধখ পুনরোয় িত্রুবনধদ্ধন এবিদ্ধয় ঘিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। িোাঁধভোঙো িনযোর 
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ম্ি বিিোল সসনযিোবহনী বনদ্ধয় এবিদ্ধয় আসদ্ধে। ম্যোকদ্ধডোনোল্ড, ঘকউ আটকোদ্ধি পোরদ্ধে 
নো। িোদ্ধক। এ অিস্থো ঘেদ্ধখ সোহসী ঘসনোনী আর একেল বনভীক সসবনক বনদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ 
সোহদ্ধস ভর কদ্ধর এবিদ্ধয় ঘিদ্ধলন, কোাঁবপদ্ধয় পড়দ্ধলন িক্রদ্ধসনোর উপর। ঘ োড়োর বপদ্ধঠ 
থোকো অিস্থোয় িদ্ধলোয়োর বনদ্ধয় িহুক্ষণ ম্যোকদ্ধডোনোদ্ধল্ডর সোদ্ধথ লড়দ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। 
একসম্য় িোরিদ্ধলোয়োদ্ধরর আ োদ্ধি ম্যোকদ্ধডোনোদ্ধের হোি ঘথদ্ধক খদ্ধস পড়ল িদ্ধলোয়োর। 
সোদ্ধথ সোদ্ধথ ঘ োড়ো ঘথদ্ধক ঘনদ্ধম্ এদ্ধস ম্যোকদ্ধিথ িোর িদ্ধলোয়োর সরোসবর ঢুবকদ্ধয় বেদ্ধলন 
ম্যোকদ্ধডোনোদ্ধের হৎবপদ্ধণ্ড। ঘিদ্ধষ এক ঘকোদ্ধপ ম্যোকদ্ধডোনোদ্ধের বিরস্ত্ৰোণ সহ ম্োথোটো ঘকদ্ধট 
বনদ্ধয় একজন সসবনকদ্ধক বেদ্ধয় িলদ্ধলন, যোও, এটো বনদ্ধয় বিদ্ধয় আম্োদ্ধের েুদ্ধিতর ম্োথোয় 
টোবঙদ্ধয় েোও। িোরপর রোজোদ্ধক খির বেও। 
 
মু্দ্ধখোমু্বখ লড়োইদ্ধয় ম্যোকদ্ধডোনোল্ডদ্ধক ঘম্দ্ধর ঘফলোর পর ম্যোকদ্ধিথ িোর বনজস্ব িোবহনী বনদ্ধয় 
এবিদ্ধয় ঘিদ্ধলন নরওদ্ধয়রোজ ঘসোদ্ধয়োদ্ধনোর সোদ্ধথ লড়োই করদ্ধি। বকন্তু হোনোেোরিোবহনী 
ঘম্োদ্ধটও েোাঁড়োদ্ধি পোরল নো। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বনজস্ব িোবহনীর আক্রম্দ্ধণর সোম্দ্ধন ইচ্ছো 
করদ্ধলই বিবন নরওদ্ধয় রোজদ্ধক িবি িো হিযো করদ্ধি পোরদ্ধিন। বকন্তু বিবন িো করদ্ধলন 
নো। জবরম্োনো স্বরূপ এক জোহোজ ঘিোঝোই টোকো আেোয় কদ্ধর েলিল সহ স্কটলযোে সীম্োি 
ঘথদ্ধক িোদ্ধের িোবড়দ্ধয় বেদ্ধলন। 
 
অদ্ধম্োিযদ্ধের সোদ্ধথ ফদ্ধরস-এর বিবিদ্ধর অদ্ধপক্ষো করবেদ্ধলন রোজো ডোনকোন। বিবন খুি 
খুবি হদ্ধলন যখন শুনদ্ধলন বিদ্ধরোহ েম্ন কদ্ধর হোনোেোরদ্ধের িোবড়দ্ধয় ঘেওয়ো হদ্ধয়দ্ধে 
ঘেদ্ধির সীম্োনো ঘথদ্ধক। বিবিদ্ধর উপবস্থি সিোর সোম্দ্ধনই কডর-এর ঘথনদ্ধক প্রোণেণ্ড 
বেদ্ধলন রোজো ডোনকোন। ঘসই সোদ্ধথ ঘ োষণো করদ্ধলন আজ ঘথদ্ধক ম্যোকদ্ধিথই কডর-এর 
ঘথন। 
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০২. 
 
যুে ঘিষ হিোর পর ঘ োড়োয় ঘচদ্ধপ ম্যোকদ্ধিথ আর িযোংদ্ধক রওনো বেদ্ধলন ফদ্ধরদ্ধসর 
বিবিদ্ধরর বেদ্ধক। িোরো ঘকউই লক্ষ কদ্ধরনবন ঘয  ন কোদ্ধলো ঘম্দ্ধ  ঢোকো পদ্ধড়দ্ধে সোরো 
আকোি। অল্প বকেুেূর যোিোর পরই প্রচণ্ড ঝড়-িৃবি শুরু হল। ম্োদ্ধঝ ম্োদ্ধঝই বিেুযদ্ধির 
আদ্ধলোয় উজ্জ্বল হদ্ধয় উঠদ্ধে চোরবেক, িোজপড়োর িদ্ধে ঘকাঁদ্ধপ উঠদ্ধে পোদ্ধয়র বনদ্ধচর ম্োবট। 
যুে জদ্ধয়র আনদ্ধি ম্গ্ন থোকদ্ধলও প্রকৃবির এই অপরূপ ঘসৌিযত প্রোণভদ্ধর উপদ্ধভোি 
করদ্ধি লোিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ; ঘযদ্ধি ঘযদ্ধি এম্ন একটো জোয়িোয় এদ্ধস পড়দ্ধলন িোরো যোর 
একবেক ঘখোলো অনয বেক পোহোড়দ্ধ রো জলো। ঘসই জলো ঘথদ্ধক কুণ্ডলী পোবকদ্ধয় উঠদ্ধে 
কুয়োিোর ম্দ্ধিো  ন ঘধোাঁয়ো। ঘসবেদ্ধক িোবকদ্ধয় ম্োনুদ্ধষর ম্দ্ধিো ঘেখদ্ধি বিনবট অদু্ভি প্রোণীর 
ঘেখো ঘপদ্ধয় ঘ োড়ো ঘথদ্ধক ঘনদ্ধম্ এদ্ধলন িোরো। িোদ্ধের িড়ন ঘম্দ্ধয়দ্ধের ম্ি হদ্ধলও 
প্রদ্ধিযদ্ধকর মু্দ্ধখই েোবড়। িোদ্ধের হোড় ঘির করো িীণত মু্খ আর ঘকোটদ্ধর িসো ঘচোখ ঘেদ্ধখ 
ম্দ্ধন হয় নো। িোরো পৃবথিীর প্রোণী। িোরো সবিযই পৃবথিীর প্রোণী নয়— আসদ্ধল িোরো 
জলোর ডোইবন। সেিিোণী ঘিোনোিোর নোদ্ধম্ ম্োনুষদ্ধক কুিুবে বেদ্ধয় িোর সিতনোি করোই 
এদ্ধের উদ্ধেিয। 
 
আপন ম্দ্ধন  ুদ্ধর  ুদ্ধর নোচবেল ওই বিন ডোইবন— েড়োর ধরদ্ধন ঘহাঁয়োবলর ম্দ্ধিো অদু্ভি 
কথোিোিতো িলবেল িোদ্ধের বনদ্ধজদ্ধের ম্দ্ধধয। কথোগুদ্ধলো এইরকম্– 
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একজন িলল, ম্ন-জদ্ধলর এই বিজন রোদ্ধি, 
আিোর কদ্ধি বম্লি ঘম্োরো একসোদ্ধথ? 
 
বিিীয় জন উত্তর বেল – 
 
িোণ্ডদ্ধির পোলো ঘিষ হদ্ধল 
হোরো-ঘজিো বম্দ্ধট ঘিদ্ধল 
 
এম্ন সম্য় েূর ঘথদ্ধক ঘভদ্ধস এল বিজয়ী ম্যোকদ্ধিথ িোবহনীর ঘভরী আর েোম্োম্োর 
আওয়োজ। ঘসই শুদ্ধন ঘচাঁবচদ্ধয় উদ্ধঠ িলল বিন ডোইবন— 
 
িোদ্ধজ এই ঘসনোদ্ধের েোম্োম্ো, 
িুযত উদ্ধঠদ্ধে আজ ম্যোকদ্ধিদ্ধথর সূযত। 
 
েূর ঘথদ্ধক ওই সি কথো িদ্ধলও িো স্পি শুনদ্ধি ঘপদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ আর িযোংদ্ধকো। 
 
সোহদ্ধস ভর কদ্ধর েূর ঘথদ্ধক ঘ োড়ো েুবটদ্ধয় িোদ্ধের সোম্দ্ধন এদ্ধস েোাঁড়োদ্ধলন িযোংদ্ধকো, 
বজদ্ধজ্ঞস করদ্ধলন, ঘক ঘিোম্রো? ঘম্দ্ধয়দ্ধের ম্দ্ধিো ঘেখদ্ধি হদ্ধলও ঘিোম্োদ্ধের বিনজদ্ধনর 
মু্দ্ধখই রদ্ধয়দ্ধে েোবড়। িোই ঘম্দ্ধয়ম্োনুষ িদ্ধল ঘম্দ্ধন বনদ্ধি পোরবে নো ঘিোম্োদ্ধের। এিোর 
িযোংদ্ধকর ঘপেন ঘথদ্ধক ম্যোকদ্ধিথও এদ্ধস েোাঁড়োদ্ধলন িোদ্ধের সোম্দ্ধন, বজদ্ধজ্ঞস করদ্ধলন, 
ঘিোম্রো যবে কথো িলদ্ধি ঘপোর, িোহদ্ধল বনদ্ধজদ্ধের পবরচয় েোও। 
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প্রথম্ ডোইবন িলল, গ্রোবম্ি-এর ঘথন ম্যোকদ্ধিথ, িুবম্ আম্োদ্ধের অবভনিন গ্রহণ কর। 
 
বিিীয় ডোইবন িলল, ঘহ কডর-এর ঘথন ম্যোকদ্ধিথ, িুবম্ আম্োদ্ধের অবভনিন গ্রহণ কর। 
 
এিোর িলল িৃিীয় ডোইবন, ঘহ স্কটলযোদ্ধের ভোিী রোজো ম্যোকদ্ধিথ,আম্োদ্ধের অবভনিন 
গ্রহণ কর িুবম্। 
 
ডোইবনদ্ধের ভবিষযিোণী শুদ্ধন ধোাঁধোর ম্োদ্ধঝ পদ্ধড় ঘিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। বিবন অিিযই গ্লোবম্ি-
এর ঘথন, বকন্তু কডর -এর ঘযন ঘিাঁদ্ধচ থোকদ্ধি কীভোদ্ধি িোর ঘখিোিটো পোদ্ধিন বিবন? 
িযোপোরটো িুদ্ধঝ উঠদ্ধি পোরদ্ধলন নো। ওবেদ্ধক, আিোর িৃিীয় ডোইবন িোদ্ধক স্কটলযোদ্ধের 
ভোিী রোজো িদ্ধল অবভনিন জোবনদ্ধয়দ্ধে। বিবন বকেুদ্ধিই ঘভদ্ধি ঘপদ্ধলন রোজো ও িোর েুই 
ঘেদ্ধল ঘিাঁদ্ধচ থোকদ্ধি কী কদ্ধর িো সম্ভি। 
 
এবিদ্ধয় এদ্ধস িযোংদ্ধক িলদ্ধলন, আম্োর িনু্ধর সম্পদ্ধকত অদ্ধনক বকেুই ঘিো িলদ্ধল ঘিোম্রো। 
এিোর আম্োর িযোপোদ্ধর। যবে বকেু িলোর থোদ্ধক ঘিো িদ্ধল ঘফল! ঘিোম্রো ঘযই হও নো 
ঘকন, ম্দ্ধন ঘরখো আবম্ ঘিোম্োদ্ধের ভয় কবর নো। আর ঘিোম্োদ্ধের ভবিষযিোণীর উপর 
বনভতরিীলও নই আবম্। ঘিোম্োদ্ধের করুণো িো  ৃণো, বকেুই চোই নো আবম্। 
 
প্রথম্ ডোইবন িলল, স্বোিি িযোংদ্ধকো। িয়দ্ধস ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ঘচদ্ধয় ঘেোদ্ধটো হদ্ধলও অনযবেক 
বেদ্ধয় িুবম্ িোর ঘচদ্ধয় িদ্ধড়ো। 
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এিোর বিিীয় ডোইবন িলল, িযোংদ্ধক, ঘিোম্োয় স্বোিি। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্দ্ধিো সুখী নো হদ্ধলও 
অনযবেক বেদ্ধয় িুবম্ িোর ঘচদ্ধয় ঘিবি সুখী। 
 
ঘিদ্ধষ মু্খ খুলল িৃিীয় ডোইবন, িযোংদ্ধকো! িুবম্ বসংহোসদ্ধন িসদ্ধি নো বঠকই, বকন্তু ঘিোম্োর 
িংদ্ধির অদ্ধনদ্ধকই রোজো হদ্ধি। আবম্ ঘিোম্োদ্ধের েু-জনদ্ধকই স্বোিি জোনোই। 
 
ঘজোর িলোয় ঘচাঁবচদ্ধয় িদ্ধল উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, েোাঁড়োও িুবম্! কডর-এর ঘথন ঘিাঁদ্ধচ থোকদ্ধি 
কীভোদ্ধি িোর ঘখিোি পোি আবম্? িোেোড়ো ঘিোম্রো িদ্ধলে। আবম্ স্কটলযোদ্ধের ভোিী রোজো। 
িো কী কদ্ধর সম্ভি? ঘকন ঘিোনোদ্ধল আম্োদ্ধের এ সি ভবিষযিোণী? 
 
িোদ্ধের প্রদ্ধের ঘকোনও জিোি নো বেদ্ধয় বনদ্ধম্দ্ধষর ম্দ্ধধয হোওয়োয় বম্বলদ্ধয় ঘিলি বিন 
ডোইবন। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় অিোক হদ্ধয় িলল িযোংদ্ধকো, ঘেদ্ধখে, ঘকম্ন অদু্ভি ভোদ্ধি ওরো 
বম্বলদ্ধয় ঘিল আম্োদ্ধের সোম্দ্ধন ঘথদ্ধক? 
 
ওরো হোওয়োয় বম্বলদ্ধয় ঘিদ্ধে িযোংদ্ধকো, জিোি বেদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। িদ্ধি আরও খোবনকক্ষণ 
ওরো থোকদ্ধল ভোদ্ধলো হি। হয়ি ওদ্ধের মু্খ ঘথদ্ধক ভোদ্ধলো ভোদ্ধলো কথো ঘিোনো ঘযি। 
 
সবিযই বক ওরো এখোদ্ধন বেল? ম্যোকদ্ধিথদ্ধক বজদ্ধজ্ঞস করদ্ধলন িযোংদ্ধকো, নোবক ঘকোনও 
ম্োেকরিয ঘখদ্ধয় আম্োদ্ধের ঘিোধ-িুবে সি ঘলোপ ঘপদ্ধয় বিদ্ধয়বেল? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 ম্যাকবেথ ।  উইলিযাম্ শেকসলিযর  । ট্রাবেলি 

8 

www.bengaliebook.com 
 

 

ম্যোকদ্ধিথ জিোি বেদ্ধলন, ওরো ঘিো িলল ঘিোম্োর িংদ্ধিরও ঘকউ ঘকউ রোজো হদ্ধি। 
 
ওরো এও িদ্ধলদ্ধে িুবম্ বনদ্ধজই রোজো হদ্ধি, িলদ্ধলন িযোংদ্ধকো। 
 
একই সদ্ধঙ্গ ওরো িলল আবম্ নোবক কডর-এর ঘথন হদ্ধি— িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, বকন্তু আবম্ 
িুঝদ্ধি পোরবে নো। কীভোদ্ধি িো সম্ভি হদ্ধি। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর কথো ঘিষ হদ্ধি নো হদ্ধিই ঘ োড়োয় ঘচদ্ধপ ঘসখোদ্ধন এদ্ধস হোবজর রোজো 
ডোনকোদ্ধনর েুই অম্োিয। ঘ োড়ো ঘথদ্ধক নো ঘনদ্ধম্ই িোরো ম্যোকদ্ধিথদ্ধক অবভিোেন জোবনদ্ধয় 
িলল, বিদ্ধরোহ েম্দ্ধন আপনোর ভূবম্কোয় ম্হোরোজ খুি খুবি হদ্ধয়দ্ধেন। আপনোর এই 
অসোধোরণ কৃবিদ্ধের পুরস্কোর স্বরূপ ম্হোরোজ। আপনোদ্ধক কডর-এর ঘথন ঘখিোদ্ধি ভূবষি 
কদ্ধরদ্ধেন। আম্রো এদ্ধসবে আপনোদ্ধক রোজসভোয় বনদ্ধয় যোিোর জনয। 
 
আশ্চযত হদ্ধয় িযোংদ্ধকো িলদ্ধলন, কেদ্ধরর ঘথন? ঘেখবে ওই অদু্ভি প্রোণীগুদ্ধলোর কথোই 
িোহদ্ধল সবিয হল। 
 
রোজোর েুই অম্োিযদ্ধক িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, কডর-এর ঘথন ঘিো এখনও জীবিি। িোহদ্ধল 
িোর জীিেিোয় ঘস ঘখিোি আবম্ পোি। কী কদ্ধর? 
 
ঘস কথো। আপবন বঠকই িদ্ধলদ্ধেন ঘসনোপবি ম্যোকদ্ধিথ, উত্তর বেদ্ধলন রোজোর অম্োিযিয়, 
িদ্ধি ম্দ্ধন রোখদ্ধিন ঘয বিদ্ধরোহ। আপবন েম্ন কদ্ধরদ্ধে িো ঘ োষণো কদ্ধরবেদ্ধলন কডর-এর 
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ঘথন বনদ্ধজই। যুদ্ধে ঘহদ্ধর বিদ্ধয় বিবন িোর ঘেোষ স্বীকোর কদ্ধরদ্ধেন। রোজো িোদ্ধক 
ক্ষম্িোচুযি কদ্ধর প্রোণেণ্ড বেদ্ধয়দ্ধেন। 
 
কথো শুদ্ধন বনদ্ধজর ম্দ্ধন িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, িোহদ্ধল আবম্ একই সোদ্ধথ গ্লবম্ি আর কডর 
-এর ঘথন! িদ্ধি এর ঘচদ্ধয় িদ্ধড়ো পুরস্কোর পোওয়ো এখনও িোবক। এরপর অম্োিযিদ্ধয়র 
বেদ্ধক িোবকদ্ধয় িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, এি কি কদ্ধর আপনোরো ঘয সুসংিোে বনদ্ধয় এদ্ধসদ্ধেন 
িোর জনয আপনোদ্ধের ধনযিোে। এিোর িযোংদ্ধকোর কোদ্ধনর কোদ্ধে মু্খ বনদ্ধয় িলদ্ধলন, িোহদ্ধল 
িযোংদ্ধকো, ঘিোম্োর িংিধররো ঘয রোজো হদ্ধি ঘস ভবিষযিোণীদ্ধি বিশ্বোস হদ্ধচ্ছ ঘিো? িুবম্ ঘিো 
বনদ্ধজর ঘচোদ্ধখই ঘেখদ্ধল ওদ্ধের ভবিষযিোণী অনুযোয়ী আবম্ কডর-এর ঘথন হদ্ধয়বে। 
 
আম্োিযিদ্ধয়র কোন িোাঁবচদ্ধয় ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্দ্ধিো একই স্বদ্ধর িলদ্ধলন িযোংদ্ধক, ঘেখ, আম্োর 
বিশ্বোস-অবিশ্বোদ্ধস বকেু আদ্ধস যোয় নো। আবম্ যবে সবিযই সেিিোণীদ্ধি বিশ্বোস কবর িোহদ্ধল 
িৃিীয় ডোইবনর কথো ম্দ্ধিো িুবম্ রোজো হওয়োর ঘপ্ররণো পোদ্ধি। আম্োর যিেূর জোনো আদ্ধে। 
এই অদু্ভি প্রোণীর সিোই অন্ধকোদ্ধরর িোবসিো, িয়িোদ্ধনর উপোসক। এদ্ধের ভবিষযিিোণী 
ঘকোনও ঘকোনও ঘক্ষদ্ধত্র বম্দ্ধল ঘিদ্ধলও আসদ্ধল এরো আম্োদ্ধের ক্ষবিই কদ্ধর। এরো 
আম্োদ্ধের প্রলুব্ধ কদ্ধর নোনোরূপ অনযোয় কোজ করদ্ধি যোর ফল খুি ক্ষবিকোরক এিং 
ভয়ংকর। ওদ্ধহ িনু্ধ! িুবম্ ঘয ঘেখবে ঘিজোয় বচিোয় ম্গ্ন হদ্ধয় ঘিদ্ধল? 
 
যবেও বনদ্ধজর ম্দ্ধন বিড় বিড় কদ্ধর িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, সেি আম্োর সহোয় হদ্ধল রোজো 
হওয়ো আটকোদ্ধি নো। আম্োর, কোদ্ধে েোাঁবড়দ্ধয় থোকো িযোংদ্ধক বকন্তু কথোগুবল বঠকই শুনদ্ধি 
ঘপদ্ধলন। 
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িযোংদ্ধকো িলদ্ধলন, িনু্ধ ম্যোকদ্ধিথ! ওরো এদ্ধসদ্ধেন আম্োদ্ধের েু-জনদ্ধক বনদ্ধয় ঘযদ্ধি। চল, 
ওদ্ধের সোদ্ধথ আম্রো রোজসভোয় চদ্ধল যোই। 
 
ম্যোকদ্ধিথ উত্তর বেদ্ধলন, িুবম্ আম্োয় ক্ষম্ো কর িযোংদ্ধকো। অিীদ্ধির বকেু  টনো ম্দ্ধন পদ্ধড় 
যোওয়োয় ওদ্ধের কথো ভুদ্ধলই বিদ্ধয়বেলোম্ আবম্। চল, আম্রো ওদ্ধের সোদ্ধথ যোই। বকেুক্ষণ 
আদ্ধি আম্োদ্ধের ঘচোদ্ধখর সোম্দ্ধন ঘয  টনোগুদ্ধলো  দ্ধট ঘিল, িো বনদ্ধয় ভোিনো-বচিোর ঘম্লোই 
সম্য় পোওয়ো যোদ্ধি। ঘেখোই যোক নো ঘকন আরও অনয বকেু  দ্ধট বকনো। পদ্ধর নো হয় এ 
বিষদ্ধয় আম্রো আদ্ধলোচনো করি। 
 
িোদ্ধি আবম্ অরোবজ নই, িলদ্ধলন িযোংদ্ধকো। 
 
অম্োিযিদ্ধয়র মু্দ্ধখর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, আসুন িনু্ধরো, এিোর রোজসভোয় 
যোওয়ো যোক। 
 
  
 
০৩. 
 
বিবিদ্ধর ঘপৌঁদ্ধে ঘ োড়ো ঘথদ্ধক ঘনদ্ধম্ বভিদ্ধর ঢুকদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ আর িযোংদ্ধকো। ম্োথো ঘথদ্ধক 
বিরস্ত্ৰোণ খুদ্ধল বনদ্ধয়  োড় ঘহোাঁট কদ্ধর একসোদ্ধথ িোরো অবভিোেন জোনোদ্ধলন রোজোদ্ধক। 
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বসংহোসন ঘথদ্ধক ঘনদ্ধম্ এদ্ধস সভোর ম্োদ্ধঝ েোাঁড়োদ্ধলন রোজো ডোনকোন। ওদ্ধের ঘেদ্ধখ রোজো 
এি আনি ঘপদ্ধয়দ্ধেন ঘয বিবন আর সোম্লোদ্ধি পোরদ্ধলন নো বনদ্ধজদ্ধক–সদ্ধজোদ্ধর িুদ্ধক 
জবড়দ্ধয় ধরদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ আর িযোংদ্ধকোদ্ধক। 
 
িেিে স্বদ্ধর িলদ্ধলন রোজো ডোনকোন, ঘহ আম্োর বপ্রয় জ্ঞোবিভোই ম্যোকদ্ধিথ! ঘেদ্ধির জনয 
িুবম্ যো কদ্ধরে, িোর উপযুি প্রবিেোন আবম্ ঘিোম্োয় বেদ্ধি পোবরবন। যৎসোম্োনয যো 
বেদ্ধয়বে িোর ঘচদ্ধয় অদ্ধনক ঘিবি পোিোর ঘযোিয িুবম্। 
 
ম্যোকদ্ধিথ জিোি বেদ্ধলন, ম্হোরোজ! ঘকোনও বকেু পোিোর আিোয় এ কোজ কবরবন। রোজোর 
ঘসিো কদ্ধর ঘয ঘিৌরি অজতন করো যোয়, িোই কদ্ধরবে আবম্। ঘেি, রোজবসংহোসন ও 
আপবন –এদ্ধের প্রবি আম্োর ঘয কিতিয আদ্ধে শুধু ঘসটুকুই কদ্ধরবে আবম্। 
 
রোজো িলদ্ধলন, এই শুভবেদ্ধন আবম্ ঘ োষণো করবে আজ ঘথদ্ধক আম্োর িদ্ধড়ো ঘেদ্ধল 
ম্যোলকম্ কম্বোরলযোদ্ধের যুিরোজ। এর পর ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় রোজো ডোনকোন 
িলদ্ধলন, ওখোন ঘথদ্ধক বফদ্ধর এদ্ধস আবম্ ইনভোদ্ধনতদ্ধস ঘিোম্োর প্রোসোদ্ধে যোি—আজদ্ধকর 
রোিটো ঘিোম্োর অবিবথ হদ্ধয় কোটোি। 
 
ম্যোকদ্ধিথ জিোি বেদ্ধলন, ঘস ঘিো আম্োর পরম্ ঘসৌভোিয ম্হোরোজ। িদ্ধি রোজদ্ধসিোর 
প্রস্তুবির জনয আম্োয় বকেুটো সম্য় বেদ্ধি হদ্ধি। আবম্ আদ্ধি বিদ্ধয় আপনোর আিম্নিোিতো 
জোনোি স্ত্ৰীদ্ধক। িোই অনুম্বি চোইবে ইনভোদ্ধনতদ্ধস যোিোর। 
 
ঘিি, িোই হদ্ধি, িলদ্ধলন ম্হোরোজ, ভোই ম্যোকদ্ধিথ! 
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ঘিোম্োয় অজস্র ধনযিোে। রোজোর অনুম্বি বনদ্ধয় বিবিদ্ধরর িোইদ্ধর এদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। সম্গ্র 
পবরবস্থবিটো বিিেভোদ্ধি ঘেখদ্ধি বিদ্ধয় চোপো রোদ্ধি। লোল হদ্ধয় উঠল িোর ঘচোখ-মু্খ। এই 
বকেুক্ষণ আদ্ধি িদ্ধড়ো িলোয় রোজো ডোনকোন িোর ঘজযষ্ঠপুত্র ম্যোলকম্দ্ধক কোম্বোরলযোদ্ধের 
যুিরোজ বহদ্ধসদ্ধি ঘ োযণো কদ্ধরদ্ধেন। এর অথত ডোনকোদ্ধনর মৃ্িুযর পর বসংহোসদ্ধনর 
উত্তরোবধকোরী হদ্ধি ম্যোলকোম্। িোর বনদ্ধজর আর রোজো হিোর ঘকোনও সম্ভোিনোই রইল নো। 
বিবন বস্থর করদ্ধলন রোজোদ্ধক হিযো করদ্ধিন। কীভোদ্ধি অনযদ্ধের ম্দ্ধন সদ্ধিদ্ধহর উদ্ধরক নো 
কদ্ধর কোজটো করো যোয় িো বনদ্ধয় ভোিদ্ধি লোিদ্ধলন বিবন। ভোিদ্ধি ভোিদ্ধি হঠোৎ িোর ম্দ্ধন 
পড়ল। আজ রোদ্ধিই ঘিো ইনভোদ্ধনতদ্ধস িোর প্রোসোদ্ধে রোি কোটোদ্ধিন রোজো। এই ঘিো 
সুদ্ধযোিয সম্য় সিোর অদ্ধিোচদ্ধর রোজোদ্ধক সবরদ্ধয় ঘেিোর। বনদ্ধজর পবরকল্পনোদ্ধক িোস্তিোবয়ি 
করোর উদ্ধেদ্ধি ম্যোকদ্ধিথ িোর বনজ হোদ্ধি একটো বচবঠ বলদ্ধখ পোবঠদ্ধয় বেদ্ধলন স্ত্ৰী ঘলবড 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর কোদ্ধে। ঘসই বচবঠদ্ধি রইল রোজোর আিম্নিোিতো। ঘসই সোদ্ধথ বিবন ডোইনীর 
ভবিষযিোণীর কথো। এিোর বচবঠদ্ধি সই কদ্ধর ম্যোকদ্ধিথ ঘসটো েূি ম্োরফি পোবঠদ্ধয় বেদ্ধলন 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথদ্ধক। দ্রুিিোম্ী ঘ োড়ো েুবটদ্ধয় েূি ঘস বচবঠটো বনদ্ধয় রওনো হল ইনভোদ্ধনতদ্ধসর 
প্রোসোদ্ধের বেদ্ধক। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িোর প্রোসোদ্ধে বফদ্ধর আসোর িহুক্ষণ আদ্ধিই েূি িুিোর বচবঠটো এদ্ধন বেদ্ধয়দ্ধে 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিদ্ধথর হোদ্ধি। বচবঠটো খুাঁবটদ্ধয় পড়দ্ধলন বিবন। বিবন ঘভদ্ধি ঘেখদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ 
রোজো হদ্ধল বিবন হদ্ধিন রোজরোবন। ঘলবড ম্যোকদ্ধিথও খুি উচ্চোবভলোষী বেদ্ধলন। বিবন এও 
জোদ্ধনন িোর স্বোম্ী খুি সৎ। ঘকোনও অনযোদ্ধয়র আশ্রয় বনদ্ধয় বনদ্ধজর কোযতবসবে করদ্ধি চোন 
নো বিবন। আিোরও বচবঠটো ম্ন বেদ্ধয় পড়দ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। িোরপর স্বোম্ীর উদ্ধেদ্ধি 
ম্দ্ধন ম্দ্ধন িলদ্ধি লোিদ্ধলন, ঘহ আম্োর গ্লবম্ি ও কডর-এর ঘথন! িুবম্ চোইে সৎপদ্ধথ 
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বসংহোসদ্ধন িসদ্ধি। বকন্তু িো সম্ভি নয়। বসংহোসদ্ধন িসদ্ধি হদ্ধল অসৎপদ্ধথই ঘিোম্োদ্ধক িো 
করদ্ধি হদ্ধি। িুবম্ আম্োর সোম্দ্ধন এদ্ধল এম্ন সি ধোরোদ্ধলো িোণী ঘিোম্োদ্ধক ঘিোনোি, যোদ্ধি 
কোযতবসবের জনয অনয পদ্ধথর আশ্রয় বনদ্ধিও িুবম্ ঘপেপো হদ্ধি নো। আবম্ ঘসটো কবরদ্ধয়ই 
েোড়ি। ঘযখোদ্ধন যি অশুভ, অপ্রোকৃবিক িবি আে, ঘিোম্রো সিোই আম্োদ্ধক সোহোযয কর 
লক্ষয পূরণ করদ্ধি। আম্োর ম্ন ঘথদ্ধক ভয়-ভীবি েূর কদ্ধর জোবিদ্ধয় ঘিোল েুজতয় সোহস। 
আম্োর নোরীসুলভ ম্োয়ো-ম্ম্িো েূর কদ্ধর আম্োর ম্নদ্ধক পোথদ্ধরর ম্ি বনষু্ঠর কর আম্োদ্ধক। 
প্রোথতনোর ঢংদ্ধয় যখন বিবন বনদ্ধজদ্ধক এভোদ্ধি উদ্ধত্তবজি করবেদ্ধলন, ঘস সম্য় ম্যোকদ্ধিথ 
এদ্ধলন ঘসখোদ্ধন। 
 
 োড় সোম্োনয বনচু কদ্ধর স্বোম্ীদ্ধক অবভিোেন জোবনদ্ধয় ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ বফসবফস কদ্ধর 
িলদ্ধলন, এই বকেুক্ষণ আদ্ধি ঘিোম্োর বচবঠ ঘপদ্ধয়বে। পদ্ধড় ম্দ্ধন হল ঘিোম্োর ভবিষযৎ 
খুিই উজ্জ্বল। 
 
স্ত্ৰীদ্ধক জবড়দ্ধয় ধদ্ধর চুমু্ ঘখদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আর বকেুক্ষণ িোদ্ধেই অম্োিযদ্ধের সোদ্ধথ 
বনদ্ধয় রোজো ডোনকোন এদ্ধস পড়দ্ধিন। আজ রোদ্ধি বিবন আম্োদ্ধের অবিবথ। 
 
ভোদ্ধলোই ঘিো, িলদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ, িো এখোন ঘথদ্ধক কখন বিবন বফদ্ধর যোদ্ধিন? 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, রোজোর কথো শুদ্ধন ম্দ্ধন হল আিোম্ী কোল সকোদ্ধল বিবন চদ্ধল যোদ্ধিন। 
 
স্বোম্ীর কথো শুদ্ধন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আজদ্ধকর রোিটো ঘযন ঘিষ নো হয়। 
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ম্যোকদ্ধিথ অিোক হদ্ধয় জোনদ্ধি চোইদ্ধলন, কী িলে িুবম্? 
 
বফস বফস কদ্ধর ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আবম্ িলদ্ধি চোইবে আজ রোিটোই ঘযন রোজোর 
জীিদ্ধনর ঘিষ রোি হয়। ঘিোম্োর চোউবন ঘেদ্ধখ ম্দ্ধন হদ্ধচ্ছ িুবম্ও এই আিোই করবে। 
িুবম্ বক চোও নো আজ রোদ্ধি রোজোদ্ধক হিযো কদ্ধর ঘিোম্োর উচ্চোিো পূরণ করদ্ধি? ঘেখবে 
ঘিোম্োর িোরো বকেু হদ্ধি নো। ঘিি, যো করোর আবম্ই করি। 
 
স্ত্ৰীর কথোর জিোি নো বেদ্ধয় চুপচোপ রইদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ-আিোজ করদ্ধলন 
শুভ-অশুদ্ধভর ঘেোলোচদ্ধল েুলদ্ধেন িোর স্বোম্ী। িোই স্বোম্ীদ্ধক িলদ্ধলন, ঘেখ, েুবশ্চিোর েোয়ো 
পদ্ধড়দ্ধে ঘিোম্োর ঘচোদ্ধখ-মু্দ্ধখ। ঘিোম্োদ্ধক ঘেখদ্ধল ঘয ঘকউ িুঝদ্ধি পোরদ্ধি ম্োনবসক িদ্ধে 
ক্ষি-বিক্ষি হদ্ধচ্ছ িুবম্। এিোর ম্ন বেদ্ধয় ঘিোন, কোজ ঘিষ নো হওয়ো পযতি সিসম্য় 
হোবসমু্দ্ধখ থোকদ্ধি। রোজো এদ্ধল িোদ্ধক যথোদ্ধযোিয সম্মোন জোনোদ্ধি, লক্ষ রোখদ্ধি ঘযন িোর 
আবিদ্ধথযর ঘকোনও ত্রুবট নো হয়। িোরপর যো করোর িো আবম্ই করি। রোজো ও িোর 
অম্োিযদ্ধের সোম্দ্ধন সিসম্য় ভোদ্ধলোম্োনুষ ঘসদ্ধজ থোকোর ঘচিো করদ্ধি যোদ্ধি ঘিোম্োর প্রকৃি 
উদ্ধেিয ঘকউ ঘটর নো পোয়। ম্দ্ধন রোখদ্ধি আজ রোদ্ধি আম্রো এম্ন একটো কোজ করদ্ধি 
যোবচ্ছ যো সফল হদ্ধল আম্োদ্ধের িোবক জীিদ্ধনর প্রবিবট মু্হূিতই আম্োদ্ধের ইিোরোয় চলদ্ধি। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্দ্ধন িখনও িে চলদ্ধে। স্ত্ৰীর কথোর জিোি নো বেদ্ধয় বিবন িলদ্ধলন, পদ্ধর 
ঘিোম্োর সোদ্ধথ এ বিষদ্ধয় কথো হদ্ধি। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর কথো ঘিষ হদ্ধি নো হদ্ধিই প্রোসোদ্ধের িোইদ্ধর ঘিোনো ঘিল িুযতনোে, ঘিদ্ধজ 
উঠল। েোম্োম্ো, ঘভরী। রোজো এদ্ধসদ্ধেন ঘজদ্ধন ম্যোকদ্ধিথ িোর স্ত্ৰীদ্ধক বনদ্ধয় েুদ্ধট ঘিদ্ধলন 
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ফটদ্ধকর সোম্দ্ধন। িোর বনদ্ধেতদ্ধি ফটক খুদ্ধল ঘেিোর পর স্বোম্ী-স্ত্ৰী িোইদ্ধর বিদ্ধয় রোজো ও 
সঙ্গীদ্ধের যদ্ধথোবচি অভযথতনো জোবনদ্ধয় বনদ্ধয় এদ্ধলন প্রোসোদ্ধের ঘভিদ্ধর। 
 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথদ্ধক ঘেবখদ্ধয় হোবসমু্দ্ধখ িলদ্ধলন রোজো, ঘসনোপবি ম্যোকদ্ধিদ্ধথর স্ত্ৰী শুধু 
রূপবসই নন, বিবন ঘয একজন আেিত িৃবহণী িো িোদ্ধক ঘেখদ্ধলই ঘিোঝো যোয়। িুঝদ্ধলন 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ, আজ আম্রো সিোই আপনোর অবিবথ। 
 
ঘস ঘিো আম্োদ্ধের পরম্ ঘসৌভোিয ম্হোরোজী, বিনদ্ধয়র সোদ্ধথ িলদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ, 
আম্রো ঘিো আপনোরই আজ্ঞোিহ ভূিয ম্োত্র। আম্োদ্ধের ঘসৌভোদ্ধিযর মূ্দ্ধল রদ্ধয়দ্ধে আপনোর 
অসীম্ করুণো। আম্রো যথোসোধয ঘচিো করি অবিবথদ্ধসিোর–িদ্ধল রোজোও অম্োিযদ্ধের পথ 
ঘেবখদ্ধয় প্রোসোদ্ধের ঘভির বনদ্ধয় ঘিদ্ধলন িোরো। 
 
এিোর ঘখদ্ধি িসদ্ধলন রোজো ডোনকোন ও িোর সঙ্গীরো। রীবি অনুযোয়ী ম্যোকদ্ধিথও িদ্ধস 
ঘিদ্ধলন িোদ্ধের সোদ্ধথ। বকন্তু িখনও পযতি ম্নবস্থর কদ্ধর উঠদ্ধি পোদ্ধরনবন। িোই রোজোর 
খোওয়ো ঘিষ হিোর আদ্ধিই বিবন ঘটবিল ঘেদ্ধড় উদ্ধঠ ঘিদ্ধলন িোর ঘিোিোর  দ্ধর। রোজোর 
খোওয়ো ঘিষ হিোর আদ্ধিই ঘটবিল ঘেদ্ধড় আসোর জনয ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িোকোবিবক করল 
িোর স্বোম্ীদ্ধক। িোর িুঝদ্ধি িোবক রইল নো শুরুদ্ধি রোজোদ্ধক হিযো করোর সোহস ঘেখোদ্ধলও 
এখন িোর স্বোম্ীর বিদ্ধিক ঘজদ্ধি উদ্ধঠদ্ধে। ম্যোকদ্ধিথ স্ত্ৰীদ্ধক িলদ্ধলন, ঘেখ, রোজো আজ 
আম্োদ্ধের অবিবথ। িোরই েয়োয় আবম্ একই সোদ্ধথ গ্লবম্ি আর কডর-এর ঘথন। িোেোড়ো 
আবম্ িোর আত্মীয়। এসি কথো বিদ্ধিচনো কদ্ধর এখন আবম্ িোদ্ধক হিযো করদ্ধি পোরি 
নো। 
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কী িলদ্ধল, িুবম্ পোরদ্ধি নো? উপহোদ্ধসর হোবস ঘহদ্ধস িলদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ, রোজোদ্ধক 
হিযো কদ্ধর বসংহোসদ্ধন িসোর পবরকল্পনো কদ্ধর আম্োদ্ধক বচবঠ ঘলখোর সম্য় ঘিোম্োর বিদ্ধিক-
িুবে ঘকোথোয় বেল? সিিোর ধ্বজো িদ্ধয় কোপুরুদ্ধষর ম্দ্ধিো জীিন কোটোদ্ধি িুবম্? 
 
স্ত্ৰীদ্ধক ধম্ক বেদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, ঘেোহোই ঘিোম্োর, একটু থোম্। আবম্ িোই করি যো 
একজন সবিযকোদ্ধরর পুরুষ ম্োনুষ কদ্ধর থোদ্ধক। আর এও ঘজদ্ধন রোখ, আম্োর ম্দ্ধি ঘয 
পুরুদ্ধষর সোহস ঘনই ঘস ম্োনুষই নয়। 
 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, এই ভয়োনক পবরকল্পনোর কথো যখন িুবম্ আম্োয় জোবনদ্ধয়বেদ্ধল, 
ঘস সম্য় ঘিোম্োর ম্দ্ধন সোহস ও েৃঢ়িো–েুইইবেল। এখন ঘিোম্োর লক্ষয হদ্ধয়দ্ধে সিোর 
ঘচোদ্ধখ ভোদ্ধলো ম্োনুষ ঘসদ্ধজ থোকো। ভুদ্ধল ঘযও নো, আবম্ও একবেন ম্ো হদ্ধয়বেলোম্। বনদ্ধজর 
িোচ্চোদ্ধক িুদ্ধকর ম্োদ্ধঝ জবড়দ্ধয় ধদ্ধর েুধ খোওয়োিোর ম্দ্ধধয ঘয কী ম্োধুযত, িো আম্োর ঘচদ্ধয় 
ঘিবি আর ঘকউ জোদ্ধন নো। বকন্তু ঘিোম্োর ম্দ্ধিো িপথ বনদ্ধল ঘসই িোচ্চোদ্ধক বনদ্ধজর হোদ্ধি 
হিযো করদ্ধিও আবম্ ঘপেপো হিোম্ নো। 
 
ঘিি ঘিো, নো হয় ঘিোম্োর কথোটো ঘম্দ্ধন বনলোম্, িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, বকন্তু ঘভদ্ধিে বক 
কোজটো বঠকম্দ্ধিো নো করদ্ধি পোরদ্ধল িোর পবরণবি কী হদ্ধি? 
 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, যবে সোহস থোদ্ধক িোহদ্ধল িযথতিোর কথো উঠদ্ধে ঘকন? এদ্ধকই 
রোজোর িয়স হদ্ধয়দ্ধে, িোর উপর পথশ্রদ্ধম্ ক্লোি। বকেুক্ষণ িোদ্ধেই  ুবম্দ্ধয় পড়দ্ধিন বিবন। 
িখন িোইদ্ধর পোহোরো ঘেদ্ধি শুধু েু-জন রক্ষী। রোজো  ুবম্দ্ধয় পড়দ্ধল ওষুধ ঘম্িোন প্রচুর 
ম্ে আবম্ খোইদ্ধয় ঘেি ওই েুজনদ্ধক। সোদ্ধথ সোদ্ধথ  ুদ্ধম্র িভীদ্ধর িবলদ্ধয় যোদ্ধি িোরো। 
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িখন রোজোর জীিন আম্োদ্ধের হোদ্ধির মু্দ্ধঠোয়–িো বনদ্ধয় আম্রো যো খুবির িোই করদ্ধি 
পোবর। শুধু রক্ষী েুদ্ধটোর  োদ্ধড় সি বকেুর েোয় চোবপদ্ধয় বেদ্ধলই আম্রো খোলোস। িুবম্ বক 
িল, এটো করো সম্ভি নয়? 
 
স্ত্ৰীর প্রিংসো কদ্ধর ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, ম্োনদ্ধিই হদ্ধি ঘিোম্োর সোহস আদ্ধে। নোরীসুলভ 
গুদ্ধণর ঘচদ্ধয় পুরুষ প্রিৃবত্তই ঘিোম্োর ম্দ্ধধয প্রিল। িদ্ধি িুবম্ যো িলবন এিোর ঘসটুকু 
িলবে আবম্। রোজোদ্ধক হিযো করোর পর ঐ ঘেহরক্ষী েুদ্ধটোদ্ধকও ঘম্দ্ধর ঘফলদ্ধি হদ্ধি। িদ্ধি 
িোর আদ্ধি ওদ্ধের হোদ্ধি ম্োবখদ্ধয় বেদ্ধি হদ্ধি মৃ্ি রোজোর রি। সিোই ভোিদ্ধি ঘজদ্ধি 
পোহোরো নো বেদ্ধয় রোজোর রি হোদ্ধি ঘম্দ্ধখ  ুদ্ধম্োদ্ধচ্ছ ঘেদ্ধখই আবম্ হিযো কদ্ধরবে িোদ্ধের–এ 
কথোটোই রোজোর সঙ্গী-সোথীদ্ধের ঘিোঝোদ্ধি হদ্ধি। 
 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আর আম্রো যখন িুক চোপদ্ধড় ম্ড়ো-কোন্নো শুরু করি, িখন 
সিোই আম্োদ্ধের কথোটোই সবিয িদ্ধল ধদ্ধর ঘনদ্ধি। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, এিোর আর ঘকোনও ভয় ঘনই আম্োর। আবম্ বফদ্ধর ঘপদ্ধয়বে। আম্োর 
হোবরদ্ধয় যোওয়ো সোহস এিং আত্মবিশ্বোস। ঘয ভয়োনক পবরকল্পনো আবম্ কদ্ধরবে িো সফল 
করোর জনয পুদ্ধরোপুবর সিবর আবম্। 
 
  
 
০৪. 
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রোজোর সোদ্ধথ ম্যোকদ্ধিদ্ধথর প্রোসোদ্ধে আসোর সম্দ্ধয় ঘসনোপবি িযোংদ্ধক িোর ঘেদ্ধল 
বিয়োনসদ্ধক বনদ্ধয় এদ্ধসদ্ধেন সোদ্ধথ। খোওয়ো-েোওয়ো ঘসদ্ধর রোজো শুদ্ধি যোিোর পর িযোংদ্ধক 
িোর ঘেদ্ধলদ্ধক বনদ্ধয় বনজ প্রোসোদ্ধে বফদ্ধর যোিোর আদ্ধয়োজন করদ্ধেন। িোর প্রোসোেও খুি 
কোদ্ধেই। 
 
িযোংদ্ধক িোর ঘেদ্ধলদ্ধক বজদ্ধজ্ঞস করদ্ধলন এখন কটো িোদ্ধজ? 
 
বিয়োনস উত্তর বেল, ঘপটো  বড়র আওয়োজ শুবনবন আবম্। িদ্ধি চোাঁে ডুদ্ধি ঘিদ্ধে। 
 
িোহদ্ধল রোি িোদ্ধরোটো ঘিদ্ধজদ্ধে, আপন ম্দ্ধন িলদ্ধলন িযোংদ্ধকো, বঠক িোদ্ধরোটোয় চোাঁে ডুদ্ধি 
যোয়। বিয়োনস, আম্োর িদ্ধলোয়োরটো ঘিোম্োর কোদ্ধে রোবখ, সোদ্ধথ একবট িোবিও বনও। প্রচণ্ড 
 ুম্ ঘপদ্ধয়দ্ধে আম্োর—–বনদ্ধজর ম্দ্ধন বিড়বিড় কদ্ধর িলদ্ধি লোিদ্ধলন বিবন–হোদ্ধি কোজ নো 
থোকদ্ধলই যি সি উদ্ভট বচিো ম্োথোয় এদ্ধস ঘঢোদ্ধক। ভিিোন ঘযন ও সি ঘথদ্ধক আম্োয় 
েূদ্ধর রোদ্ধখন। ও বক, ঘক েোবড়দ্ধয় আদ্ধে ওখোদ্ধন? জিোি েোও? বিয়োনস, িদ্ধলোয়োরটো 
আম্োর হোদ্ধি েোও ঘিো? 
 
িযোংদ্ধকর প্রে শুদ্ধন ম্িোল হোদ্ধি এবিদ্ধয় এল। একজন অল্পিয়বস পবরচোরক। ঘসই 
ম্িোদ্ধলর আদ্ধলোয় িযোংদ্ধকো ঘেখদ্ধি ঘপদ্ধলন পবরচোরদ্ধকর পোদ্ধি েোাঁবড়দ্ধয় আদ্ধেন স্বয়ং 
ম্যোকদ্ধিথ। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আবম্ ঘিোম্োর িনু্ধ ম্যোকদ্ধিথ েোাঁবড়দ্ধয় আবে এখোদ্ধন। 
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িযোংদ্ধক আশ্চযত হদ্ধয় িলদ্ধলন, িোদ্ধরোটো ঘিদ্ধজ ঘিদ্ধে বকন্তু িুবম্ এখনও ঘজদ্ধি আে? 
িোরপর একটো বহদ্ধর ঘির কদ্ধর িলদ্ধলন, অদ্ধনকক্ষণ আদ্ধিই রোজো  ুবম্দ্ধয় পদ্ধড়দ্ধেন। 
ঘিোম্োর আবিদ্ধথয়িোয় খুবি হদ্ধয় রোজো এই বহদ্ধরোটো উপহোর বেদ্ধয়দ্ধেন ঘলবড 
ম্যোকদ্ধিথদ্ধক। আচ্ছো ম্যোকদ্ধিথ যুে ঘফরি আম্রো ঘয বিন ডোইবনর ঘেখো ঘপদ্ধয়বেলোম্ 
িোদ্ধের কথো ম্দ্ধন আদ্ধে ঘিোম্োর? 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, ঘেখ, ম্ন যখন অপ্রস্তুি থোদ্ধক, িখনই ডোইবনদ্ধের অশুভ প্রভোি িোর 
উপর পদ্ধড়, ম্দ্ধনর কোম্নো-িোসনো সি বকেু চোপো পদ্ধড় যোয় িোর বনদ্ধচ। িদ্ধি ম্ন প্রস্তুি 
থোকদ্ধল ঘসরূপ  টনো  দ্ধট নো। 
 
িযোংদ্ধক িলদ্ধলন, জোন, কোল রোদ্ধি আবম্ স্বদ্ধে ঘেদ্ধখবে। ওই বিন ডোইবনদ্ধক। ঘিোম্োর 
সম্পদ্ধকত ওরো ঘয ভবিষযিোণী কদ্ধরদ্ধে িো ঘিো ঘেখবে বম্দ্ধল যোদ্ধচ্ছ। 
 
প্রেবটে ঘকৌিদ্ধল এবড়দ্ধয় বিদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, এই মু্হূদ্ধিত ওদ্ধের কথো আম্োর ম্দ্ধন 
পড়দ্ধে নো। িদ্ধি ঘিোম্োর আপবত্ত নো থোকদ্ধল এ বিষদ্ধয়  ণ্টোখোদ্ধনক ঘিোম্োর সোদ্ধথ কথো 
িলদ্ধি চোই। 
 
িযোংদ্ধক িলদ্ধলন, আম্োর ঘকোনও আপবত্ত ঘনই। ঘিোম্োর ইদ্ধচ্ছ আর সম্য় হদ্ধলই 
আদ্ধলোচনো হদ্ধি। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আম্োর কথো অনুসোদ্ধর চলদ্ধল িুবম্ও সম্মোবনি হদ্ধি িযোংদ্ধকো। 
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িযোংদ্ধকো জিোি বেদ্ধলন, আবম্ও সিোর ম্দ্ধিো সম্মোন চোই, িদ্ধি িো রোজোর প্রবি আনুিিয 
িজোয় ঘরদ্ধখ। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, যোও িযোংদ্ধকো, িুবম্ বিশ্রোম্ নোও। 
 
িোদ্ধক ধনযিোে জোবনদ্ধয় িযোংদ্ধকো িলদ্ধলন, এিোর িুবম্ও বিশ্রোম্ নোও ম্যোকদ্ধিথ–এই িদ্ধল 
ঘেদ্ধল বিয়োনসদ্ধক সোদ্ধথ বনদ্ধয় রওনো বেদ্ধলন বনজ প্রোসোদ্ধের বেদ্ধক। 
 
  
 
িভীর রোি। ইনভোদ্ধনতদ্ধসর েুদ্ধিতর বভির বভন্ন বভন্ন  দ্ধর িভীর  ুদ্ধম্ ডুদ্ধি রদ্ধয়দ্ধেন রোজো 
ও িোর সঙ্গী-সোথীরো। ওষুধ ঘম্িোন ম্ি প্রচুর পবরম্োদ্ধণ ঘখদ্ধয় রোজোর কোম্রোর িোইদ্ধর 
 ুদ্ধম্ ঘিহুি হদ্ধয় পদ্ধড় রদ্ধয়দ্ধে রক্ষীিয়। সপুত্র িযোংদ্ধকো চদ্ধল যোিোর পর ম্িোল হোদ্ধি 
প্রহরোর এক রক্ষীদ্ধক ঘডদ্ধক ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, যোও, ঘিোম্োর ম্বনিোবনদ্ধক বিদ্ধয় িল 
ওষুধটো সিবর হদ্ধল বিবন ঘযন  ণ্টো িোবজদ্ধয় আম্োয় ঘডদ্ধক পোঠোন। পবরচোরক িোদ্ধক 
অবভিোেন জোবনদ্ধয় চদ্ধল যোিোর পর ম্যোকদ্ধিদ্ধথর সোম্দ্ধন ঘভদ্ধস উঠল এক অদু্ভি েৃিয। 
বিবন ঘেখদ্ধলন একটো ধোরোদ্ধলো েুবর িোর সোম্দ্ধন হোওয়োয় ঘভদ্ধস ঘিড়োদ্ধচ্ছ–েুবরর ফলোয় 
লোিোদ্ধনো রদ্ধয়দ্ধে লোল লোল িোজো রি। ঘযই ঘস েুবরর িাঁবটটো হোি বেদ্ধয় ধরদ্ধি ঘিদ্ধলন 
ম্যোকদ্ধিথ, অম্বন ঘসটো বপেদ্ধল ঘিল। আিোর বকেুক্ষণ িোদ্ধে ঘসটো অেৃিয হদ্ধয় ঘিল িোর 
সোম্দ্ধন ঘথদ্ধক। 
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ওই অদ্ধলৌবকক েুবরটো ঘয রোজোদ্ধক হিযো করোর জনয িোদ্ধক ঘপ্ররণো বেদ্ধচ্ছ, এ িযোপোদ্ধর 
বনিঃসদ্ধিহ হদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ ধীর পোদ্ধয় এবিদ্ধয় ঘিদ্ধলন।  ুম্ি রোজোর কদ্ধক্ষর বেদ্ধক। 
বকেুক্ষণ আদ্ধি  ুদ্ধম্র ওষুধ ঘম্িোদ্ধনো ম্ে খোইদ্ধয় রক্ষীদ্ধের ঘিন্থি কদ্ধর ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ 
ঘয বনদ্ধজই রোজোদ্ধক হিযো করদ্ধি িোর কদ্ধক্ষ ঢুদ্ধকদ্ধেন, ঘসকথো িখনও পযতি জোনদ্ধিন 
নো। ম্যোকদ্ধিথ। উেযি েুবরকো হোদ্ধি রোজোর কোদ্ধে বিদ্ধয় বকেুক্ষণ থম্দ্ধক েোাঁবড়দ্ধয় রইদ্ধলন 
ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। রোজোর মু্দ্ধখর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় িোর ম্দ্ধন, হল রোজোর মু্খখোনো বঠক িোর 
িোিোর মু্দ্ধখর ম্দ্ধিো। মু্হূদ্ধিতর ম্দ্ধধযই েুিতল হদ্ধয় পড়ল িোর ম্ন। রোজোদ্ধক হিযো করদ্ধি 
অপোরি হদ্ধয় বিবন বেটদ্ধক ঘিবরদ্ধয় এদ্ধলন ঘসই  র ঘথদ্ধক। স্বোম্ীদ্ধক িোর পবরকল্পনো 
সম্পদ্ধকত সদ্ধচিন করদ্ধি  ণ্টো িোবজদ্ধয় ঘডদ্ধক পোঠোদ্ধলন িোদ্ধক। 
 
 ণ্টোর আওয়োজকোদ্ধন ঘযদ্ধিই বনজ ম্দ্ধন িদ্ধল উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, এিোর চরম্ সম্য় 
উপবস্থি। রোজো ডোনকোন, এই  ণ্টোধ্ববনই ঘ োষণো করদ্ধে ঘিোম্োর জীিদ্ধনর সম্োবির 
কথো। এিোর উপদ্ধর যোিোর জনয সিবর হও। একথো িলদ্ধি িলদ্ধি ম্যোকদ্ধিথ এদ্ধস 
েোাঁড়োদ্ধলন রোজোর কদ্ধক্ষর সোম্দ্ধন! ঘেহরক্ষীিয়দ্ধক  ুদ্ধম্ অদ্ধচিন ঘেদ্ধখ  দ্ধরর ঘভির 
প্রদ্ধিি করদ্ধলন বিবন। ধীর পোয় এবিদ্ধয় এদ্ধস রোজোর কোদ্ধে েোাঁড়োদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। 
বনশ্বোদ্ধসর সোদ্ধথ ওঠো-নম্ো করদ্ধে রোজোর িুক। রোজোর বেদ্ধক একিোর িোবকদ্ধয় ঘেদ্ধখই 
ভদ্ধয় ঘকাঁদ্ধপ উঠল িোর সোরো িরীর। পরমু্হূদ্ধিতই বনদ্ধজদ্ধক সোম্দ্ধল বনদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। খোপ 
ঘথদ্ধক ঘেোরো ঘির কদ্ধর ঘকোদ্ধনোবেদ্ধক নো িোবকদ্ধয় ঘেোরোটো আমূ্ল িবসদ্ধয় বেদ্ধলন রোজোর 
িুদ্ধক। সোদ্ধথ সোদ্ধথই ঘথদ্ধম্ ঘিল রোজোর িুদ্ধকর ধুকপুকুবন। ক্ষিস্থোন ঘথদ্ধক বফনবক বেদ্ধয় 
ঘিবরদ্ধয় এল রি। ঘসই রদ্ধি বভদ্ধজ ঘিল সোরো বিেোনো। একটো চোপো আিতনোে ঘিবরদ্ধয় 
এল  ুম্ি রোজোর ঘঠোাঁট ঘথদ্ধক। িোরপর িোবলদ্ধির পোদ্ধি এবলদ্ধয় পড়ল। রোজোর ম্োথো। 
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কোদ্ধনর কোদ্ধে একটো অদ্ধচনো আওয়োজ শুনদ্ধি ঘপদ্ধয় চম্দ্ধক উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। ওই 
আওয়োজটো ঘযন িলদ্ধে, ম্যোকদ্ধিথ! িুবম্ খুবন। রোদ্ধির  ুম্ পোবলদ্ধয় ঘিদ্ধে ঘিোম্োর ঘচোখ 
ঘথদ্ধক। বকন্তু চোরবেদ্ধক িোবকদ্ধয় কোউদ্ধক ঘেখদ্ধি ঘপদ্ধলন নো বিবন। 
 
পরমু্হূদ্ধিতই ম্যোকদ্ধিদ্ধথর কোদ্ধন ঘভদ্ধস এল ঘসই কণ্ঠস্বর,  ুম্দ্ধক খুন কদ্ধরদ্ধে গ্লযোবম্ি, ঘস 
আর  ুদ্ধম্োদ্ধি নো। ম্যোকদ্ধিথ! কডর আর  ুদ্ধম্োদ্ধি নো। রিম্োখো েুবর হোদ্ধি রোজোর  র 
ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় স্ত্ৰীর কোদ্ধে এদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। স্ত্ৰীদ্ধক িলদ্ধলন, সি ঘিষ। রোজোর  ুম্ আর 
কখনও ভোঙদ্ধি নো। কীভোদ্ধি রোজোদ্ধক খুন কদ্ধরদ্ধেন িো সবিস্তোদ্ধর স্ত্ৰীদ্ধক িলদ্ধলন 
ম্যোকদ্ধিথ। সি ঘিোনোর পর স্ত্ৰী িলদ্ধলন, ওই েুবরটো বনদ্ধয় এদ্ধসবে ঘকন? যোও, রোজোর 
 দ্ধরর িোইদ্ধর পোহোরোেোরদ্ধের হোদ্ধির কোদ্ধে ওটো ঘরদ্ধখ এস। ঘেোরোর ফলোর রি ম্োবখদ্ধয় 
ঘেদ্ধি প্রহরীদ্ধের হোদ্ধি। িোহদ্ধল সিোই ধদ্ধর ঘনদ্ধি ম্ে ঘখদ্ধয় ওরোই হিযো কদ্ধরদ্ধে 
রোজোদ্ধক। 
 
ম্যোকদ্ধিথ স্ত্ৰীদ্ধক িলদ্ধলন, আচ্ছো, িুবম্ কোরও বচৎকোর শুনদ্ধি ঘপদ্ধয়ে? 
 
কই! নো ঘিো। জিোি বেদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন স্ত্ৰীদ্ধক, ঘেখ, আবম্ ঘযন কোর বচৎকোর শুনদ্ধি ঘপলোম্। কোজ ঘিষ 
হিোর সোদ্ধথ সোদ্ধথই ঘক ঘযন আম্োর কোদ্ধনর কোদ্ধে ঘচাঁবচদ্ধয় িদ্ধল উঠল, ম্যোকদ্ধিথ! িুবম্ 
খুবন। রোদ্ধির আর  ুম্ বিেোয় বনদ্ধয়দ্ধে ঘিোম্োর ঘচোখ ঘথদ্ধক। এর ম্োদ্ধন বক িুঝদ্ধি 
পোরবে? মৃ্িুযর আদ্ধি পযতি রোদ্ধি  ুদ্ধম্োদ্ধি পোরি নো আবম্।  ুদ্ধম্ যিই ঘচোখ িুদ্ধজ 
আসুক, ঘচোখ িন্ধ করদ্ধি পোরি নো আবম্। 
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ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ স্বোম্ীদ্ধক ঘিোঝোদ্ধলন, আবম্ ঘিো ঘসরূপ বকেু শুবনবন। আসদ্ধল ও সি 
ঘিোম্োর ম্দ্ধনর ভুল। ভয় ঘপদ্ধয়ে িদ্ধলই ঘিোম্োর এরূপ ম্দ্ধন হদ্ধচ্ছ। ঘিোন, এিোর যো 
িলবে িোই কর। রোি ঘিষ হদ্ধয় আসদ্ধে। ঘলোক-জন ঘটর পোিোর আদ্ধিই েুবরটো ঘরদ্ধখ 
এস  ুম্ি রক্ষীদ্ধের হোদ্ধির কোদ্ধে। ম্দ্ধন কদ্ধর ওদ্ধের হোি ও জোম্োয় বকেুটো রি লোবিদ্ধয় 
বেও। 
 
স্ত্ৰীর কথো শুদ্ধন চম্দ্ধক িদ্ধল উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, আিোর িুবম্ আম্োয় ওখোদ্ধন ঘযদ্ধি িলবে? 
নো, নো, ওখোদ্ধন যোিোর সোহস আম্োর ঘনই। এিোর িোধয হদ্ধয়ই স্বোম্ীর হোি ঘথদ্ধক েুবরটো 
বনদ্ধয় বনদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। বনিঃিদ্ধে েুবরটো নোবম্দ্ধয় রোখদ্ধলন রোজোর  দ্ধরর িোইদ্ধর 
 ুম্ি রক্ষীিদ্ধয়র পোদ্ধি।েুবরর ফলোয় ঘলদ্ধি থোকো বকেু কোাঁচো রি ম্োবখদ্ধয় বেদ্ধলন 
রক্ষীদ্ধের হোদ্ধি ও জোম্োয়। এসি কোজ ঘিষ কদ্ধর ঘলবড বফদ্ধর ঘিদ্ধলন িোর ঘিোিোর 
 দ্ধর। 
 
  
 
এভোদ্ধিই এক সম্য় ঘিষ হদ্ধয় এল েুিঃস্বদ্ধের কোলরোি। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর অবিবথ হদ্ধয় আসোর 
আদ্ধির বেন রোজো ডোনকোন িোর বিশ্বস্ত অম্োিয ম্যোকডোফদ্ধক বনদ্ধেতি বেদ্ধয়বেদ্ধলন িোদ্ধক 
ঘযন সূদ্ধযতোেদ্ধয়র আদ্ধি ঘডদ্ধক ঘিোলো হয়। রোজোর বনদ্ধেতি অনুযোয়ী ঘভোদ্ধরর আদ্ধলো ঘফোটোর 
আদ্ধিই ম্যোকডোফ এদ্ধস প্রোসোদ্ধের েরজোয় ঘজোদ্ধর ধোক্কো বেদ্ধি লোিদ্ধলন। েরজোর ফোক 
বেদ্ধয় ম্যোকডোফদ্ধক ঘেদ্ধখ সনি প্রহরী িোর পবরচয় এিং এি ঘভোদ্ধর আসোর কোরণ 
জোনদ্ধি চোইদ্ধলন। ম্যোকডোফ িোদ্ধক বনদ্ধজর পবরচয় বেদ্ধয় আসোর কোরণ জোনোদ্ধলন। প্রহরী 
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েরজো খুদ্ধল বেল। ঘভিদ্ধর ঢুদ্ধক ধীর পোদ্ধয় রোজোর কদ্ধক্ষর বেদ্ধক এবিদ্ধয় ঘিদ্ধলন 
ম্যোকডোফ।  দ্ধর ঢুদ্ধকই বিেোনোর উপর রোজোর রিোি মৃ্িদ্ধেহ পদ্ধড় থোকদ্ধি ঘেদ্ধখ 
আাঁিদ্ধক উঠদ্ধলন বিবন–ঘজোর িলোয় বিলোপ করদ্ধি করদ্ধি িখনই  র ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় 
এদ্ধলন। অি ঘভোদ্ধর িোর িলোয় ঘজোর বিলোদ্ধপর আওয়োজ শুদ্ধন  ুম্ ঘভদ্ধঙ ঘিল 
েুিতপ্রোসোদ্ধের িোবসিোদ্ধের। িোদ্ধের বজজ্ঞোসোর জিোদ্ধি ম্যোকডোফ সংদ্ধক্ষদ্ধপ যো িলদ্ধলন িো 
এই –রক্ষীদ্ধের নজর এবড়দ্ধয় প্রোসোদ্ধের ঘভির ঢুদ্ধক ঘকোনও অজোনো আিিোয়ী  ুম্ি 
রোজোর িুদ্ধক েুবর িবসদ্ধয় িোদ্ধক খুন কদ্ধরদ্ধে। কডর-এর েুদ্ধিত এরূপ  টনোর কথো শুদ্ধন 
ভদ্ধয় বিউদ্ধর উঠল। সিোই। 
 
 ুম্ আদ্ধসবন ম্যোকদ্ধিদ্ধথর। বিবন ঘজদ্ধিই বেদ্ধলন। বচৎকোর ঘচচোদ্ধম্বচ শুদ্ধন  র ঘথদ্ধক 
িোইদ্ধর ঘিবরদ্ধয় এদ্ধলন বিবন। রোজোর  দ্ধর ঢুদ্ধক িোর রিোি মৃ্িদ্ধেহ ঘেদ্ধখ এম্ন 
স্বোভোবিকভোদ্ধি বিলোপ কদ্ধর উঠদ্ধলন যো ঘেদ্ধখ উপবস্থি কোরও ম্দ্ধন িোর প্রবি বিিুম্োত্র 
সদ্ধিহ জোিল নো। িোরিোর বনদ্ধজর কপোল চোপদ্ধড় িলদ্ধি লোিদ্ধলন, হোয়, হোয়, ঘিদ্ধষ 
বকনো আম্োর কপোদ্ধল এই  বটল! আম্োরই অবিবথ হদ্ধয় এম্ন নৃিংসভোদ্ধি খুন হদ্ধি হল 
রোজোদ্ধক? এই েুদ্ধভতেয েুিত ঘথদ্ধক সিোর নজর এবড়দ্ধয় কীভোদ্ধি পোবলদ্ধয় ঘিল আিিোয়ী? 
বনজ ম্দ্ধন এসি কথো িলদ্ধি িলদ্ধি িোইদ্ধর ঘিবরদ্ধয় এদ্ধলন। ম্যোকদ্ধিথ। ঘস সম্য় িোর 
ঘচোদ্ধখ পড়ল রোজোর েুই ঘেহরক্ষী  দ্ধরর ঘম্দ্ধঝদ্ধি পোিোপোবি শুদ্ধয়  ুদ্ধম্োদ্ধচ্ছ। এি হই 
হট্টিোদ্ধ দ্ধলওাঁ  ুম্ ভোদ্ধঙবন িোদ্ধের। যবেও ম্যোকদ্ধিথ জোনদ্ধিন ঘয আদ্ধি ঘথদ্ধকই িোর স্ত্ৰী 
রি ম্োখোদ্ধনো খুদ্ধনর হোবিয়োরবট ঘরদ্ধখ ঘিদ্ধেন রক্ষীদ্ধের পোদ্ধি। েুবরর ফলোয় ঘলদ্ধি থোকো 
রিও লোবিদ্ধয় বেদ্ধয়দ্ধেন িোদ্ধের হোদ্ধি ও জোম্োয়, এসি জোনো সদ্ধেও বিবন এম্ন ভোি 
ঘেখোদ্ধি লোিদ্ধলন যোদ্ধি ম্দ্ধন হদ্ধি এই প্রথম্ এগুবল িোর ঘচোদ্ধখ পড়ল। 
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এই এরোই ম্োিোল হদ্ধয় খুন কদ্ধরদ্ধে রোজোদ্ধক, িদ্ধলই িদ্ধলোয়োদ্ধরর এক ঘকোদ্ধপ েুই  ুম্ি 
ঘেহরক্ষীর ম্োথো ঘকদ্ধট ঘফলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। 
 
পোদ্ধির  দ্ধরই শুদ্ধয়বেদ্ধলন েুই রোজপুত্র ম্যোলকম্ আর ম্যোকদ্ধডোনোল্ড। িোরো উভদ্ধয়র 
িুবেম্োন। সহদ্ধজই িোরো িুঝদ্ধি পোরদ্ধলন বসংহোসদ্ধনর ঘলোদ্ধভ ঘকউ হিযো কদ্ধরদ্ধে 
রোজোদ্ধক। িোরো ভয় ঘপদ্ধলন এই ঘভদ্ধি ঘয এিোর হয়দ্ধিো িোরো রোজপুত্রদ্ধের হিযো 
করদ্ধি। রোজোর মৃ্িদ্ধেদ্ধহর সোম্দ্ধন েোাঁবড়দ্ধয় যখন ম্যোকদ্ধিথ ও অনযোনয সিোই ঘিোক প্রকোি 
করবেদ্ধলন, ঘসই সুদ্ধযোদ্ধি ঘ োড়োয় ঘচদ্ধপ পোবলদ্ধয় ঘিদ্ধলন েুই রোজপুত্র। ম্যোলকম্ পোবলদ্ধয় 
ঘিদ্ধলন ইংলযোদ্ধে আর ঘডোনোলদ্ধিন আয়োলতযোদ্ধে। এিোর সুদ্ধযোি ঘপদ্ধয় ঘজোর িলোয় িলদ্ধি 
লোিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, এই রোজপুত্ররোই খুন কদ্ধরদ্ধে রোজোদ্ধক নইদ্ধল সম্োবধ ঘেিোর আদ্ধিই 
ঘকন িোরো পোবলদ্ধয় ঘিল? ঘস মু্হূদ্ধিত সিোর ম্োনবসক অিস্থো এরূপ ঘয ঘকউ আর 
প্রবিিোে করল নো। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর কথোয়। 
 
রোজো চদ্ধল যোয়। িিুও বসংহোসন খোবল থোদ্ধক নো। েুই রোজপুত্রই পোবলদ্ধয় ঘিদ্ধেন। একই 
িংদ্ধির রি িইদ্ধে িোর বিরোয় এম্ন ঘলোক একজনই আদ্ধেন, বিবন হদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ-
গ্রোবম্িো ও কডর এর ঘথন। আদ্ধম্োিযরো বনদ্ধজদ্ধের ম্দ্ধধয িলো-পরোম্িত কদ্ধর ঘিষদ্ধম্ি 
িূনয বসংহোসদ্ধন িবসদ্ধয় বেদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথদ্ধক। এিোর সফল হল বিবন িৃিীয় ডোইবনর 
ভবিষযিোণী। 
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রোজবসংহোসদ্ধন িদ্ধস ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্দ্ধনোিোসনো পূণত হদ্ধলও সংকট ঘেখো বেল অনযবেক 
ঘথদ্ধক। ঘস সংকদ্ধটর কোরণ আর ঘকউ নয়, িোর একসম্দ্ধয়র সহদ্ধযোিী ঘসনোপবি 
িযোংদ্ধকো। জলোর ঘসই বিন ডোইবন ম্যোকদ্ধিদ্ধথর িংিধরদ্ধের রোজো হিোর কথো িদ্ধলবন, 
িদ্ধলবেল িযোংদ্ধকর িংিধরদ্ধের অদ্ধনদ্ধকই স্কটলযোদ্ধের বসংহোসদ্ধনর িসদ্ধি। িযোংদ্ধকর 
িংিধররো রোজো হদ্ধি, এই ভবিষযিোণীই ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্নদ্ধক অহরহ ঘখোাঁচো বেদ্ধি লোিল। 
বিবন বস্থর করদ্ধলন ভোড়োদ্ধট খুবনর সোহোদ্ধযয হিযো করদ্ধিন িযোংদ্ধক আর িোর ঘেদ্ধল 
বিয়োনসদ্ধক। রোজো হিোর আনদ্ধি ফদ্ধরস-এর প্রোসোদ্ধে এক ঘভোজসভোর আদ্ধয়োজন কদ্ধর 
আম্ন্ত্রণ জোনোদ্ধলন অম্োিয, ঘসনোপবি আর ঘথনদ্ধের। িযোংদ্ধক জোনোদ্ধলন একটো বিদ্ধিষ 
কোদ্ধজ ঘেদ্ধলদ্ধক বনদ্ধয় বিবন েূদ্ধর যোদ্ধচ্ছন। বফরদ্ধি হয়দ্ধিো বকেুটো ঘেবর হদ্ধি। িদ্ধি কথো 
বেদ্ধলন ঘেবর হদ্ধলও বিবন অিিযই ঘভোজসভোয় ঘযোি ঘেদ্ধিন। ইবিম্দ্ধধয েু-জন ভোড়োদ্ধট 
খুবনর িযিস্থো কদ্ধর ঘরদ্ধখদ্ধেন ম্যোকদ্ধিথ। ঘস েুজন এম্নই ঘলোক যোদ্ধের অপরোদ্ধধর েরুন 
এক সম্য় হিযো করদ্ধি ঘচদ্ধয়বেদ্ধলন িযোংদ্ধকো। পদ্ধর অিিয ঘকোনও কোরদ্ধণ বিবন িোদ্ধের 
ঘেদ্ধড় বেদ্ধি িোধয হন। ঘসই ঘথদ্ধক িোরো ঘিজোয় ঘরদ্ধি আদ্ধে িযোংদ্ধকর উপর, একথো 
জোনদ্ধিন ম্যোকদ্ধিথ। িোই ম্যোকদ্ধিথ ভোিদ্ধলন বনদ্ধজর স্বোথতবসবের জনয এিোর িোদ্ধের 
কোদ্ধজ লোিোদ্ধিন। বিবন িোদ্ধের বনদ্ধেতি বেদ্ধলন িযোংদ্ধকো িোর কোজ ঘসদ্ধর আসোর 
ম্োঝপদ্ধথই িোরো ঘযন িযোংদ্ধকো আর িোর ঘেদ্ধলদ্ধক খুন কদ্ধর, কোজ ঘসদ্ধর ম্যোকদ্ধিদ্ধথর 
ঘভোজসভোয় ঘযোি ঘেিোর জনয বফদ্ধর আসবেদ্ধলন িযোংদ্ধকো। পদ্ধথর ম্োদ্ধঝই ম্যোকদ্ধিদ্ধথর 
ভোড়োদ্ধট খুবনদ্ধের হোদ্ধি খুন হদ্ধলন বিবন। েুবরর  ো ঘখদ্ধয় িযোং লুবটদ্ধয় পড়োর আদ্ধি 
িযোংদ্ধক িোর ঘেদ্ধল বিয়োনসদ্ধক পোবলদ্ধয় ঘযদ্ধি িলদ্ধলন–ঘসই সোদ্ধথ আরও িলদ্ধলন 
ভবিষযদ্ধি ঘস ঘযন িোর বপিৃহিযোর প্রবিদ্ধিোধ ঘনয়। ভোড়োদ্ধট খুবনদ্ধের কোে ঘথদ্ধক িযোং 
ঘিাঁদ্ধচ ঘনই কথোটো শুদ্ধন যিটো খুবি হদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, িোর ঘচদ্ধয় অদ্ধনক ঘিবি কু্ষব্ধ হদ্ধলন 
অক্ষি ঘেদ্ধহ বিয়োনস পোবলদ্ধয় যোওয়োয়। 
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ওবেদ্ধক ফদ্ধরদ্ধসর প্রোসোদ্ধে শুরু হদ্ধয়দ্ধে। সনিদ্ধভোজ। চোবরবেক আদ্ধলোয় ঝলম্ল করদ্ধে। 
ঘভোজন কদ্ধক্ষর বিিোল লম্বো ঘটবিদ্ধলর েুপোদ্ধি সোবর বেদ্ধয় িদ্ধসদ্ধেন রোজোর অম্োিয, বিবিি 
ঘথন আর ঘসনোরীরো, িোদ্ধের িউ আর ঘম্দ্ধয়রোও সুির ঘপোিোক আর েোবম্ িয়নো-িোবট 
পদ্ধর হোবজর হদ্ধয়দ্ধেন ঘসখোদ্ধন। নিুন রোজো হিোর আনদ্ধি আম্বন্ত্রি িযবিদ্ধের কোদ্ধে 
বিদ্ধয় ঘসৌজনয বিবনম্য় করদ্ধেন ম্যোকদ্ধিথ। বকেুক্ষণ িোদ্ধে অিোক হদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ ঘেখদ্ধলন 
িোর বনবেতি আসদ্ধন িদ্ধস আদ্ধেন িযোংদ্ধকো–েরেবর কদ্ধর রি ঝবরদ্ধে িোর িরীর ঘথদ্ধক। 
চোবরবেদ্ধক িোবকদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ লক্ষ করদ্ধলন বিবন েোড়ো আর ঘকউ ঘেখদ্ধি পোদ্ধচ্ছ নো 
িযোংদ্ধকোদ্ধক–এম্ন বক িোর স্ত্ৰী ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ পযতি নয়। ওবট ঘয িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো ঘস 
বিষদ্ধয় বনিঃসদ্ধিহ হদ্ধলন বিবন। প্রচণ্ড ভয় আর উদ্ধত্তজনোয় ঘযন পোিল হদ্ধয় ঘিদ্ধলন 
ম্যোকদ্ধিথ। িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মোর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় ঘজোর িলোয় বিবন িলদ্ধি লোিদ্ধলন, ঘকন 
এখোদ্ধন এদ্ধসে িুবম্? ঘয যোই িলুক, িুবম্ কখনও িলদ্ধি পোরদ্ধি নো। এ কোজ আবম্ 
কদ্ধরবে! কিদ্ধরর ঘভির ঘথদ্ধক ম্ড়োগুবল যবে এভোদ্ধি ঘিবরদ্ধয় আদ্ধস, িোহদ্ধল ঘিো 
সম্োবধস্তম্ভগুবলও ডোনো ঘম্দ্ধল আকোদ্ধি উদ্ধড় ঘিড়োদ্ধি। 
 
ঘভোজসভোয় উপবস্থি ঘকউ িুঝদ্ধি পোরল নো। আপন ম্দ্ধন কী সি িলদ্ধেন ম্যোকদ্ধিথ। 
িোরো সিোই অিোক হদ্ধয় ঘচদ্ধয় রইদ্ধলন িোর বেদ্ধক। 
 
অম্োিয রস আম্বন্ত্রি অবিবথদ্ধের িলদ্ধলন, ম্হোরোজ হঠোৎ অসুস্থ হদ্ধয় পদ্ধড়দ্ধেন, এিোর 
আপনোরো েয়ো কদ্ধর উঠুন। 
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স্বোম্ীর এ ঘহন অিস্থো ঘেদ্ধখ ঘিজোয় মু্িবকদ্ধল পদ্ধড় ঘিদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। বিবন 
িৎক্ষণোৎ হোিদ্ধজোড় কদ্ধর অবিবথদ্ধের িলদ্ধলন, নো, নো, আপনোরো উঠদ্ধিন নো। এটো 
ম্হোরোজোর পুরদ্ধনো ম্োনবসক ঘরোি। ম্োদ্ধঝ ম্োদ্ধঝ িো ম্োথোচোড়ো বেদ্ধয় ওদ্ধঠ। ঘস সম্য় বিবন 
সোম্বয়ক অসুস্থ হদ্ধয় পদ্ধড়ন। আপনোরো ঘযম্ন খোবচ্ছদ্ধলন ঘসভোদ্ধিই ঘখদ্ধয় যোন। ঘেখদ্ধিন, 
একটু িোদ্ধেই বিবন আদ্ধির ম্দ্ধিো সুস্থ হদ্ধয় উঠদ্ধিন। আম্োর অনুদ্ধরোধ, এখন আপনোরো 
ঘকউ ওর মু্দ্ধখর বেদ্ধক চোইদ্ধিন নো। িোহদ্ধল ওর উদ্ধত্তজনো িৃবে পোদ্ধি। 
 
অম্োিয রদ্ধসর কথোয় ইবিম্দ্ধধয অদ্ধনক অবিবথই খোওয়ো ঘেদ্ধড় উদ্ধঠবেদ্ধলন। এম্ন ঘিোফো 
ঘভোজটো বকনো ম্োবট হদ্ধয় ঘিল ঘভদ্ধি অদ্ধনদ্ধকরই মু্খ ঘিজোর হদ্ধয় বিদ্ধয়বেল। এিোর রোবন 
বনদ্ধজ অনুদ্ধরোধ করোয় খুবি ম্দ্ধন ঘখদ্ধি িসদ্ধলন সিোই। রোবন স্বোম্ীর কোদ্ধে বিদ্ধয় িোদ্ধক 
ধম্দ্ধক চোপো স্বদ্ধর িলদ্ধলন, কী শুরু কদ্ধরে িুবম্? অবিবথরো সিোই বক ভোিদ্ধলন িলদ্ধিো? 
ভোদ্ধলো কদ্ধর ঘচদ্ধয় ঘেখ ঘিো বকেুক্ষণ আদ্ধি ঘিোম্োর আসন ঘযম্ন খোবল বেল, এখনও 
ঘিম্বন রদ্ধয়দ্ধে। িোেোড়ো বনদ্ধজর কোদ্ধনই ঘিো শুনদ্ধল িযোংদ্ধক ম্োরো ঘিদ্ধে। িোহদ্ধল কী কদ্ধর 
বিবন ঘিোম্োর জোয়িোয় িসদ্ধিন? বম্বেবম্বে ভয় ঘপোচ্ছ িুবম্। এ সি ঘিোম্োর অমূ্লক 
ধোরণো। 
 
বনদ্ধজর ঘচয়োদ্ধরর বেদ্ধক িোবকদ্ধয় পুনরোয় আাঁিদ্ধক উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ–ঘেখদ্ধলন আদ্ধির 
ম্দ্ধিোই ঘসখোদ্ধন িদ্ধস আদ্ধে িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো। 
 
ঘপ্রিোত্মোর বেদ্ধক ইিোরো কদ্ধর ঘজোদ্ধর ঘচাঁবচদ্ধয় উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, যো, পোলো! েূর হ এখোন 
ঘথদ্ধক। আবম্ ঘিোদ্ধক একটুও ভয় পোই নো। 
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স্বোম্ীদ্ধক ধম্দ্ধক চোপো স্বদ্ধর পুনরোয় িলদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ, ঘিোম্োর বক ঘকোনও হোাঁি 
ঘনই? ঘিোম্োর হোিভোি ঘেদ্ধখ সিোই চোপো স্বদ্ধর বফসফোস করদ্ধে। িুবম্ বক িুঝদ্ধি পোরবে 
নো ঘিোম্োর আচরদ্ধণ িোদ্ধের ম্দ্ধন সদ্ধিহ ঘেখো বেদ্ধয়দ্ধে! িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো ঘয এখোদ্ধন 
আদ্ধসবন িোর প্রম্োণদ্ধস এদ্ধল সিোই িোদ্ধক ঘেখদ্ধি ঘপি। রোজোর মৃ্িুযর আদ্ধি িুবম্ ঘযম্ন 
ম্দ্ধনর ভুদ্ধল হোওয়োয় েুবর ভোসদ্ধি ঘেখদ্ধি, এখনও ঘিম্বন িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মোদ্ধক ঘেখবে। 
আবম্ পুনরোয় িলবে এ সি ঘিোম্োর ভ্ৰম্। যোও, িুবম্ বনদ্ধজর জোয়িোয় বিদ্ধয় ঘখদ্ধি িস। 
নইদ্ধল সি বকেু পণ্ড হদ্ধয় যোদ্ধি। 
 
স্ত্ৰীর কোদ্ধে িকুবন খোিোর পর বকেুটো সুস্থ ঘিোধ করদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। বনদ্ধজর ঘচয়োদ্ধরর 
বেদ্ধক িোবকদ্ধয় ঘেখদ্ধলন ঘসটো বিলকুল ফোকো— ধোদ্ধর-কোদ্ধেও ঘনই িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো। 
প্রচবলি রীবি অনুযোয়ী সিোর ম্ঙ্গল কোম্নো কদ্ধর বিবন যখন পোনীদ্ধয়র গ্লোদ্ধস চুমু্ক 
ঘেদ্ধিন। বঠক ঘস সম্য় িোর সোম্দ্ধন হোবজর িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো। স্ত্ৰীর ধম্ক, হোাঁবিয়োবর ও 
পবরবস্থবির কথো সমূ্পণত ভুদ্ধল বিদ্ধয় ভদ্ধয় বচৎকোর কদ্ধর উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, িযোংদ্ধকর 
ঘপ্রিোত্মোদ্ধক প্রচণ্ড িোলোিোল বেদ্ধয় িলদ্ধলন, িো , বসংহ, িণ্ডোর িুবম্ যোই হও নো ঘকন, 
আবম্ একটুও ভয় পোই নো িোদ্ধি। বকন্তু ঘিোম্োর ওই িীভৎস ঘপ্রবিমূ্বিত আম্োর ঘচোদ্ধখ 
অসহয। যোও, েূর হদ্ধয় যোও..আম্োর সোম্দ্ধন ঘথদ্ধক। আর কখনও 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বচৎকোর-ঘচাঁচোদ্ধম্বচদ্ধি িোর সোম্দ্ধন ঘথদ্ধক অেৃিয হদ্ধয় ঘিল িযোংদ্ধকর 
ঘপ্রিোত্মো। িোরিোর একই  টনোর পুনরোিৃবত্ত হওয়োয় অবিবথরো বিরি হদ্ধয় খোওয়ো ঘিষ 
হিোর আদ্ধিই আসন ঘেদ্ধড় উদ্ধঠ পড়দ্ধলন। রোজোর সদ্ধিহজনক আচরদ্ধণর িযোপোদ্ধর কথো-
িোিতো িলদ্ধি িলদ্ধি ফদ্ধরসএর রোজপ্রোসোে ঘেদ্ধড় ঘিদ্ধলন িোরো। 
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বনম্বন্ত্রিদ্ধের ম্দ্ধধয একম্োত্র ম্যোকডোফই আদ্ধসবন, িো নজদ্ধর পদ্ধড়দ্ধে ম্যোকদ্ধিদ্ধথর। বিবন 
ঘিোপদ্ধন ঘখোাঁজ-খির বনদ্ধয় জোনদ্ধি পোরদ্ধলন মৃ্ি রোজো ডোনকোদ্ধনর িদ্ধড়ো ঘেদ্ধল ম্যোলকম্ 
ইংলযোদ্ধে পোবলদ্ধয় বিদ্ধয় ঘসখোনকোর রোজো এডওয়োদ্ধডতর আশ্রদ্ধয় রদ্ধয়দ্ধেন। ম্যোকডোফও 
রদ্ধয়দ্ধেন ঘসখোদ্ধন। 
 
বসংহোসদ্ধন িদ্ধসই প্রজোপোলদ্ধনর িেদ্ধল ম্যোকদ্ধিথ শুরু করদ্ধলন বনপীড়ন। িোর অিযোচোদ্ধর 
অবিষ্ঠ হদ্ধয় উঠল। স্কটলযোদ্ধের ঘলোক। রোজো ডোনকোদ্ধনর হিযো, েুই ঘেদ্ধলর ইংলযোদ্ধে 
পলোয়ন, িযোংদ্ধকর মৃ্িুয, এরূপ  টনো ঘেদ্ধখ ম্যোকদ্ধিদ্ধথর উপর নোনোরূপ সদ্ধিহ জোিল 
প্রজোদ্ধের ম্দ্ধন। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর অিযোচোদ্ধর িোর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘক্ষোভ জম্ো হদ্ধি লোিল প্রজোদ্ধের ম্দ্ধন। 
িোদ্ধের অদ্ধনদ্ধকই ঈশ্বদ্ধরর কোদ্ধে এই িদ্ধল প্রোথতনো জোনোদ্ধি লোব িল ম্যোলকম্ ঘযন 
ইংলযোদ্ধের রোজোর সোহোযয বনদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথদ্ধক বসংহোসনচুযি কদ্ধরন। িোর বিরুদ্ধে জনিোর 
আদ্ধক্রোি ঘযবেন বেন ঘিদ্ধড় চদ্ধলদ্ধে িো জোনদ্ধি ঘপদ্ধর  োিদ্ধড় ঘিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। 
 
রোজো হিোর িযোপোদ্ধর ঘয বিনজন ডোইবনর ভবিষযিোণী অক্ষদ্ধর অক্ষদ্ধর বম্দ্ধল ঘিদ্ধে, িোদ্ধের 
ঘখোাঁদ্ধজ হদ্ধনয হদ্ধয় উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। িোদ্ধের ঘখোাঁদ্ধজ চোরবেদ্ধক ঘলোক পোঠোদ্ধলন বিবন। 
ঘখোাঁজখির বনদ্ধয় জোনদ্ধি পোরদ্ধলন প্রোসোে ঘথদ্ধক েূদ্ধর িদ্ধনর ঘভির এক পোহোবড় গুহোয় 
িোদ্ধের ঘডরো। বকন্তু স্ত্ৰীদ্ধক এ বিষদ্ধয় বিিুম্োত্র জোনোদ্ধলন নো বিবন। একবেন রোদ্ধি যখন 
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িোর স্ত্ৰী িভীর  ুদ্ধম্ আচ্ছন্ন, বিবন প্রোসোে ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় ঘ োড়োয় ঘচদ্ধপ রওনো হদ্ধলন 
ঘসই পোহোদ্ধড়র উদ্ধেদ্ধি। 
 
সোধনোর উপকরণ বহদ্ধসদ্ধি ডোইবনরো িোদ্ধের আস্তোনোয় নরদ্ধকর আগুন ঘজদ্ধল িোদ্ধি 
িবসদ্ধয়দ্ধে ঘলোহোর এক বিরোট কড়োই। িোদ্ধি ঘসে হদ্ধচ্ছ বিষধর সোদ্ধপর েোাঁি, কুকুদ্ধরর 
বজভ, িযোং-এর ঠযোং, ঘনকদ্ধড়র েোাঁি, েোিল, চম্বর িোই, নোবস্তক ইহুবের বলভোর, িুবকত 
ঘসপোইর কোটো নোক কদ্ধিোর সসবনদ্ধকর কোটো ঘঠোট— এম্নই আরও কি বজবনস। 
ম্যোকদ্ধিথ ঘয িোর ভবিষযৎ জোনদ্ধি আসদ্ধি একথো আদ্ধিই ডোইবনদ্ধের জোবনদ্ধয় বেদ্ধয়দ্ধেন 
উপদ্ধেিী জযোদ্ধকট— বযবন আিোর অশুভ ও অম্ঙ্গদ্ধলর বনয়ন্ত্রক। 
 
আম্োর সি প্রদ্ধের জিোি েোও— ম্যোকদ্ধিদ্ধথর মু্দ্ধখ একথো ঘিোনো ম্োত্রই ডোইবনত্রয় 
শুদ্ধয়োদ্ধরর রি এিং হিযোকোরীর চবিত আগুদ্ধন ঘঢদ্ধল ঘজোদ্ধর ঘজোদ্ধর ম্ন্ত্রপোঠ করদ্ধি লোিল। 
সোদ্ধথ সোদ্ধথই ঘিোনো ঘিল িোজ পড়োর প্রচণ্ড আওয়োজ। ঘসই আওয়োদ্ধজর ঘরিবম্বলদ্ধয় 
ঘযদ্ধি নো ঘযদ্ধিই আগুদ্ধনর ম্দ্ধধয ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় এল ঘলোহোর বিরস্ত্ৰোণ পবরবহি এক 
বিদ্ধরোহী মু্ণু্ড। 
 
িেিে স্বদ্ধর ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, ঘহ ঘপ্রিোত্মো! িুবম্ আম্োর প্রদ্ধের উত্তর েোও। 
 
প্রথম্ ডোইবন িলল, িুবম্ কী প্রে করদ্ধি িো ও জোদ্ধন। শুধু ম্ন বেদ্ধয় শুদ্ধন যোও ও কী 
িদ্ধল। 
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ঘসই ধড়বিহীন মু্ভূ িোর নোম্ ধদ্ধর ঘডদ্ধক িলল, ম্যোকদ্ধিথ! িুবম্ সোিধোন ঘথদ্ধক বফবফর 
অবধপবি ম্যোকডোফ সম্পদ্ধকত। ওর ঘচদ্ধয় িদ্ধড়ো িত্রু আর ঘকউ ঘনই ঘিোম্োর। আম্োর যো 
িলোর িো িদ্ধল বেলোম্। এই িদ্ধল অেৃিয হদ্ধয় ঘিল ঘেহহীন মু্ণু্ড। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, িুবম্ ঘযই হও, আম্োদ্ধক সোিধোন কদ্ধর ঘেিোর জনয ঘিোম্োদ্ধক অসংখয 
ধনযিোে। িদ্ধি আম্োর ঘয আরও বকেু জোনোর বেল। 
 
বিিীয় ডোইবন িলল, ও আর ঘিোম্োর প্রদ্ধের জিোি ঘেদ্ধি নো। ঘচোখ-কোন ঘখোলো রোখ। 
এিোর ঘয আসদ্ধে ঘস প্রথম্ জদ্ধনর ঘচদ্ধয়ও িবিিোলী। িোর কথো ঘিষ হদ্ধিই আগুদ্ধনর 
ম্োঝখোন ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় এল এক বিশুর ঘপ্রিোত্মো। িোর সোরো ঘেহ ঘথদ্ধক ঝবরদ্ধে িোজো 
রি। 
 
ঘসই ঘপ্রিোত্মো িদ্ধল উঠল, ম্যোকদ্ধিথ! স্বোভোবিক ভোদ্ধি জদ্ধেদ্ধে এম্ন ঘকউ ঘিোম্োর ক্ষবি 
করদ্ধি পোরদ্ধি নো। ম্োনুদ্ধষর িবিদ্ধক ভয় ঘপও নো িুবম্। সোহদ্ধসর সোদ্ধথ বনদ্ধজর 
পবরকল্পনোদ্ধক িোস্তি রূপ বেদ্ধয় যোও। এই িদ্ধল অেৃিয হদ্ধয় ঘিল বিশুর ঘপ্রিোত্মো। 
 
আপন ম্দ্ধন িদ্ধল উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, িোহদ্ধল ম্যোকডোফ, িুবম্ই আম্োর সিদ্ধচদ্ধয় িদ্ধড়ো 
িত্রু। িোই বকেু করোর আদ্ধিই এই পৃবথিী ঘথদ্ধক সবরদ্ধয় ঘেি ঘিোম্োদ্ধক। িুবম্ ঘিাঁদ্ধচ 
থোকদ্ধি প্রচণ্ড েুদ্ধযতোদ্ধির রোদ্ধিও  ুদ্ধম্োদ্ধি পোরি নো আবম্। 
 
িোর কথোর ঘরি বম্বলদ্ধয় ঘযদ্ধি নো ঘযদ্ধিই আবিভূতি হল আর এক ঘপ্রিোত্মো। এও 
ঘেখদ্ধি বিশু, িদ্ধি এর ম্োথোয় মু্কুট আর ডোন হোদ্ধির মু্দ্ধঠোয় ধরো রদ্ধয়দ্ধে একবট িোে। 
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ম্যোকদ্ধিথ ডোইবনদ্ধের কোদ্ধে জোনদ্ধি চোইদ্ধলন, ম্োথোয় মু্কুট, হোদ্ধি িোে, এর ম্োদ্ধন কী? 
 
িৃিীয় ডোইবন জিোি বেল, কথো নো িদ্ধল ম্দ্ধনোদ্ধযোি বেদ্ধয় ঘিোন ও কী িলদ্ধি চোয়। 
 
িোর নোম্ ধদ্ধর ঘসই ঘপ্রিোত্মো িলল, ম্যোকদ্ধিথ। যিক্ষণ পযতি নো িোনতোদ্ধসর  ন অরণয 
ডোনবসনোন পোহোদ্ধড়র উপর বেদ্ধয় উদ্ধঠ ম্যোকদ্ধিদ্ধথর প্রোসোদ্ধের বেদ্ধক এবিদ্ধয় যোদ্ধি, িিক্ষণ 
পযতি ঘকোনও িক্র ঘিোম্োর ক্ষবি করদ্ধি পোরদ্ধি নো। 
 
িোদ্ধের ধনযিোে জোবনদ্ধয় ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, জঙ্গল কখনও পোহোদ্ধড়র উপর উঠদ্ধি পোদ্ধর 
নো। এটো প্রকৃবির বনয়ম্-বিরুে। িদ্ধি এিকথো যখন িলদ্ধল, িখন আর একিোর িল 
িযোংদ্ধকর ঘেদ্ধলরো বক সবিযই রোজো হদ্ধি? 
 
বিন ডোইবন এক সোদ্ধথ িদ্ধল উঠল, িোধো বেদ্ধলও ও শুনদ্ধি নো। িোর ঘচদ্ধয় ওদ্ধক ঘসই 
েৃিযটো এম্ন ভোদ্ধি ঘেবখদ্ধয় েোও যোদ্ধি প্রচণ্ড েুিঃদ্ধখও ওর ম্ন ভোরোক্রোস্ত থোদ্ধক। 
 
িোদ্ধের কথো ঘিষ হদ্ধি নো হদ্ধিই রোজোর ঘপোিোকপরো আট জন পুরুদ্ধষর েোয়োমূ্বিত আগুন 
ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় ম্যোকদ্ধিদ্ধথর সোম্দ্ধন বেদ্ধয় ঘহাঁদ্ধট অেৃিয হদ্ধয় ঘিল।সিদ্ধিদ্ধষ ঘিবরদ্ধয় এল 
িযোংদ্ধকর ঘপ্রিোত্মো। িযোংদ্ধকর বেদ্ধক হোবসমু্দ্ধখ িোবকদ্ধয় রইল ঘসই ঘপ্রিোত্মো। বকেুক্ষণ 
আদ্ধিই রোজোর ঘপোিোকপরো ঘয আটজন েোয়োমূ্বিত ম্যোকদ্ধিদ্ধথর সোম্দ্ধন বেদ্ধয় ঘহাঁদ্ধট 
বিদ্ধয়বেল, িোরো ঘয িযোংদ্ধকরই িংদ্ধির, ঘসটো িোর হোবসমু্খ ঘেদ্ধখ সহদ্ধজই আিোজ 
করদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। ডোইবনদ্ধের ঘডরো ঘথদ্ধক ঘিবরদ্ধয় বনজ প্রোসোদ্ধে বফদ্ধর এদ্ধলন 
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ম্যোকদ্ধিথ। বকেুক্ষণ িোদ্ধে এক গুি  োিকদ্ধক পোবঠদ্ধয় বেদ্ধলন ম্যোকডোদ্ধফর প্রোসোদ্ধে। ঘস 
সম্য় ম্যোকডোদ্ধফর স্ত্ৰী আর বিশুপুত্র েোড়ো আর ঘকউ বেল নো প্রোসোদ্ধে। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর 
পোঠোদ্ধনো গুি োিক খুন করল িোদ্ধের। 
 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর অিযোচোদ্ধর বেন বেন ঘিদ্ধড় যোবচ্ছল ম্োনুদ্ধষর ঘক্ষোভ। এিোর িোর সোদ্ধথ ঘযোি 
হল বকেু অম্োিয এিং সোম্ি রোজোদ্ধের ঘক্ষভ। রস বেদ্ধলন এদ্ধের ঘনিো-বযবন একেো 
রোজো ডোনকোদ্ধনর অম্োিয বেদ্ধলন। ম্যোকদ্ধিথদ্ধক নো জোবনদ্ধয় বিবন ইংলযোদ্ধে এদ্ধস ঘেখো 
করদ্ধলন ম্যোলকদ্ধম্র সোদ্ধথ। ঘেদ্ধি বফদ্ধর এদ্ধস ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বিরুদ্ধে বিদ্ধরোহ ঘ োষণো করোর 
পরোম্িত বেদ্ধলন ম্যোলকম্দ্ধক। বিবন িলদ্ধলন, যুিরোজ! আপবন যবে ঘেদ্ধি বফদ্ধর 
ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বিরুদ্ধে বিদ্ধরোহ ঘ োষণো কদ্ধরন, িোহদ্ধল আম্োদ্ধের ঘম্দ্ধয়-িউরোও  র ঘেদ্ধড় 
ঘযোি ঘেদ্ধি আপনোর সোদ্ধথ। 
 
ম্যোলকম্ িলদ্ধলন, ঘেদ্ধির পবরবস্থবি যবে সবিযই এরূপ িোহদ্ধল আবম্ বনশ্চয়ই যোি। রস। 
আপবন ঘজদ্ধন রোখুন সসনয ও অস্ত্ৰ বেদ্ধয় আম্োয় সোহোযয করোর প্রবিশ্রুবি বেদ্ধয়দ্ধেন রোজো 
এডওয়োডত। ম্যোকদ্ধিদ্ধথর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওর প্রধোন ঘসনোপবি বসওয়োডতও আম্োর সোদ্ধথ 
যোদ্ধিন িদ্ধল জোবনদ্ধয়দ্ধেন। 
 
রস খুি খুবি হদ্ধলন এই ঘেদ্ধখ ঘয বিদ্ধেদ্ধি এদ্ধসও চুপচোপ িদ্ধস নো ঘথদ্ধক লড়োইদ্ধয়র 
প্রস্তুবি বনদ্ধচ্ছন ম্যোলকম্। এরপর বিবন ম্যোকডোফদ্ধক জোনোদ্ধলন কীভোদ্ধি গুি োিক এদ্ধস 
িোর ঘখোজ নো ঘপদ্ধয় হিযো কদ্ধর ঘিদ্ধে িোর স্ত্ৰী-পুত্রদ্ধক। রদ্ধসর মু্দ্ধখ এই েুিঃসংিোে শুদ্ধন 
ম্যোকডোদ্ধফর ঘচোদ্ধখর জল আর িোধো ম্োনল নো। বকেুক্ষণিোদ্ধে ঘচোদ্ধখর জল মু্দ্ধে বিবন 
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ম্যোলকম্ আর রদ্ধসর সোম্দ্ধন প্রবিজ্ঞো করদ্ধলন, ম্যোকদ্ধিথদ্ধক বনজ হোদ্ধি হিযো কদ্ধর এ 
অনযোদ্ধয়র প্রবিদ্ধিোধ ঘনদ্ধিন। 
 
এবেদ্ধক পোিদ্ধলর েিো হদ্ধয়দ্ধে ঘলবড ম্যোকদ্ধিদ্ধথর (যিক্ষণ ঘজদ্ধি থোদ্ধকন, ম্োদ্ধঝ ম্োদ্ধঝই 
জল বেদ্ধয় েু-হোি ধুদ্ধয় ঘনন। হোি ঘধোিোর সম্য় বিড়বিড় কদ্ধর িদ্ধলন, এি রি ঘকন 
আম্োর হোদ্ধি? িোরিোর জল ঢোলবে অথচ রদ্ধির েোি মু্দ্ধে যোদ্ধচ্ছ নো! বেন-রোি সি সম্য় 
একটো উদ্ধত্তজনোর ম্দ্ধধয রদ্ধয়দ্ধেন বিবন।  ুম্ িোর ঘচোখ ঘথদ্ধক ঘকোথোয় ঘযন পোবলদ্ধয় 
ঘিদ্ধে। রোদ্ধত্র যখন সিোই  ুবম্দ্ধয় থোদ্ধক, ঘিোটো প্রোসোে জুদ্ধড় বিবন পোয়চোবর কদ্ধরন। 
রোজসিেয এদ্ধস িোদ্ধক পরীক্ষো কদ্ধর বকেু ওষুধ বেদ্ধয় ঘিদ্ধলন। বকন্তু িোদ্ধি িোর ঘরোি 
সোরল নো। হিোি হদ্ধয় রোজসিেয িলদ্ধলন, এ ঘেদ্ধহর ঘরোি নয়, ম্দ্ধনর। যিেূর জোবন, 
সোিধোদ্ধন থোকোই এর একম্োত্র ওষুধ। এ ঘরোদ্ধির ঘক্ষদ্ধত্র কখনও কখনও আত্মহিযোর 
প্রিণিো ঘেখো ঘেয়। িোই সোিধোন কদ্ধর বেবচ্ছ। ঘরোবিণীর হোদ্ধির কোদ্ধে ধোরোদ্ধলো অস্ত্ৰ, 
আগুন, বিষ, েবড়, এসি বজবনস ঘযন নো থোদ্ধক। 
 
ম্োনবসক ঘরোদ্ধি ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ আক্রোি হিোর বকেুবেন িোদ্ধেই ইংলযোদ্ধের রোজো 
এডওয়োদ্ধডতর বিিোল সসনযিোবহনী বনদ্ধয় স্কটলযোে আক্রম্ণ করদ্ধলন িোর প্রধোন ঘসনোপবি 
বসওয়োডত। িোর সোদ্ধথ ঘযোি বেদ্ধলন যুিরোজ ম্যোলকম্, ম্যোকডোফ, রস এিং অনযোনয 
বিদ্ধরোহী স্কবটি ঘথন ও সসনযরো। 
 
এখির ঘপদ্ধয়ও বনবশ্চদ্ধি িদ্ধস রইদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, কোরণ ডোইবনদ্ধের ভবিষযিোণীর উপর 
বেল িোর অিোধ বিশ্বোস। বিবন জোদ্ধনন িবক্র িোর িোবড়র ঘেোরিড়োয় এদ্ধস পড়দ্ধলও িোর 
ঘকোনও ক্ষবি করদ্ধি পোরদ্ধি নো িোরো। 
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িত্রুসসদ্ধনযর িোরো ঘেি আক্রোি হদ্ধয়দ্ধে আর িোদ্ধের আদ্ধি রদ্ধয়দ্ধেন যুিরোজ ম্যোলকম্, 
শুধু এটুকু শুদ্ধনই ম্োরো ঘিদ্ধলন ঘলবড ম্যোকদ্ধিথ। একটু িোদ্ধেই েূি এদ্ধস জোনোল 
িোনতোদ্ধসর জঙ্গল ধীদ্ধর ধীদ্ধর উদ্ধঠ আসদ্ধে ডোনবসনোন পোহোদ্ধড়। 
 
খিরটো শুদ্ধন েূিদ্ধক ধম্বকদ্ধয় িদ্ধল উঠদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, কী িলবেস যো িো? হিভোিো বক 
বেনেুপুদ্ধর ঘনিো কদ্ধরবেস? ও িদ্ধল বকনো জঙ্গল পোহোদ্ধড় উদ্ধঠ আসদ্ধে। আদ্ধর, জঙ্গদ্ধলর 
বক আম্োদ্ধের ম্দ্ধিো হোি-পো আদ্ধে ঘয িোরো উপদ্ধর উদ্ধঠ আসদ্ধি? 
 
েূি িলল, আদ্ধজ্ঞ ম্হোরোজ, আবম্ ঘনিোও কবরবন। আর বম্দ্ধথযও িলবে নো। আম্োর কথোয় 
বিশ্বোস নো হদ্ধল অনুগ্রহ কদ্ধর আপবন িরং একিোর বনদ্ধজ বিদ্ধয় ঘেদ্ধখ আসুন। 
 
েূদ্ধির কথো সবিয বকনো যোচোই করদ্ধি ম্যোকদ্ধিথ েুদ্ধট এদ্ধলন প্রোসোদ্ধের িোরোিোয়, 
ঘেখদ্ধলন সবিয সবিযই িোনতোদ্ধসর জঙ্গল উদ্ধঠ আসদ্ধে ডোনবসনোন পোহোদ্ধড়র চূড়োয়। 
বকেুক্ষণ ভোদ্ধলোভোদ্ধি লক্ষ কদ্ধর ঘেখোর পর ম্যোকদ্ধিথ িুঝদ্ধি পোরদ্ধলন। ওগুদ্ধলো আসল 
জঙ্গল নয়। ইংরোজ সসনযরো িদ্ধনর িোে-পোলো বেদ্ধয় এম্ন ভোদ্ধি িোদ্ধের িরীরদ্ধক আড়োল 
কদ্ধর ঢোলু পোহোদ্ধড়র িো ঘিদ্ধয় পোহোড়চূড়োয় উদ্ধঠ আসদ্ধে, যোদ্ধি েূর ঘথদ্ধক িোদ্ধের ঘেখদ্ধল 
ম্দ্ধন হদ্ধি সবিযই ঘযন একটো ঘিোটো জঙ্গল উদ্ধঠ আসদ্ধে পোহোদ্ধড়র উপর। 
 
ডোইবনদ্ধের ভবিষযিোণী সবিয হদ্ধি ঘেদ্ধখ ঘিজোয় ভয় ঘপদ্ধয় ঘিদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। 
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এম্ন সম্য় আদ্ধরকজন েূি এদ্ধস িলল, ম্হোরোজ, ইংদ্ধরজ ঘসনোপবি বসওয়োডত িোর 
বিিোল িোবহনী সহ ঘপৌঁদ্ধে ঘিদ্ধেন আম্োদ্ধের প্রধোন ফটদ্ধকর প্রোয় কোেোকোবে —িোর সোদ্ধথ 
রদ্ধয়দ্ধেন যুিরোজ ম্যোলকম্, ম্যোকডোফ এিং অম্োিয রস। এেোড়োও িোদ্ধের সোদ্ধথ ঘযোি 
বেদ্ধয়দ্ধেন ঘেদ্ধির অদ্ধনক বিবিি ঘথন, অম্োিয এিং সসবনদ্ধকরো। 
 
েূদ্ধির কথো ঘিষ হদ্ধি নো হদ্ধিই ঘিদ্ধজ উঠল ইংদ্ধরজ সসনযদ্ধের রণ-েোম্োম্ো। প্রোসোদ্ধে ঘয 
কয়জন সসবনক অিবিি বেল, িোরোও িোাঁবপদ্ধয় পড়ল ইংদ্ধরজ সসনযদ্ধের উপর। প্রচণ্ড যুে 
শুরু হল েুিদ্ধল। বকেুক্ষণ িোদ্ধে রক্ষীদ্ধের হিোহি কদ্ধর সসসদ্ধনয প্রোসোদ্ধে এদ্ধস ঢুকদ্ধলন 
ম্যোকডোফ িদ্ধলোয়োর উবচদ্ধয় ম্যোকদ্ধিদ্ধথর সোম্দ্ধন বিদ্ধয় িলদ্ধলন, িয়িোন, িুই এখোদ্ধন? 
ঘিোদ্ধক বনজ হোদ্ধি খুন নো করো পযতি িোবি পোদ্ধি নো। আম্োর মৃ্ি স্ত্ৰীর-পুদ্ধত্রর আত্মো। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, আম্োদ্ধক অযথো ভয় ঘেবখও নো ম্যোকডোফ। ম্োিৃিভত ঘথদ্ধক স্বোভোবিক 
ভোদ্ধি জে বনদ্ধয়দ্ধে এম্ন ঘকউ আম্োর ক্ষবি করদ্ধি পোরদ্ধি নো। কোরণ আম্োর ঘেহ 
ম্োয়োিদ্ধল সুরবক্ষি। ম্যোকডোফ িলদ্ধলন, িোহদ্ধল িুবম্ও শুদ্ধন রোখো ম্যোকদ্ধিথ, আবম্ 
অদ্ধযোবনসস্তুি। অকোদ্ধল সম্দ্ধয়র আদ্ধিই ম্োিৃিভত ঘভে কদ্ধর জে হদ্ধয়দ্ধে আম্োর। 
 
ম্যোকদ্ধিথ িলদ্ধলন, িোহদ্ধল ম্যোকডোফ, িুবম্ই আম্োর একম্োত্র িত্রু। ঘিোম্োর কথো শুদ্ধন 
আম্োর সংিয় বম্দ্ধট ঘিদ্ধে। আবম্ চোই নো ঘিোম্োর সোদ্ধথ যুে করদ্ধি। 
 
িোহদ্ধল িুবম্ আত্মসম্পতণ করো, িলদ্ধলন ম্যোকডোফ। ঘিোম্োর হোি-পো ঘিকল বেদ্ধয় ঘিাঁদ্ধধ 
খোচোয় িবি কদ্ধর রোখি ঘিোম্োদ্ধক। বিলবিল কদ্ধর মৃ্িুয-যন্ত্রণো সহয কদ্ধর পোদ্ধপর 
প্রোয়বশ্চত্ত করদ্ধি িুবম্। 
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ঘেোহোই ঘিোম্োর, বম্নবি জোবনদ্ধয় িলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ, অম্ন িোবস্ত িুবম্ আম্োয় বেও নো। 
ম্োনবে, অদ্ধনক অপরোধ কদ্ধরবে আবম্। িিুও খোাঁচোর ম্দ্ধধয িবি জোদ্ধনোয়োদ্ধরর ম্দ্ধিো  ৃণয 
জীিনযোপন করদ্ধি পোরি নো আবম্। িোর ঘচদ্ধয় আম্োয় ঘম্দ্ধর ঘফল, িিু ওরূপ সোজো 
বেও নো। 
 
ম্দ্ধনোিল িলদ্ধি িখন আর বকেুই ঘনই ম্যোকদ্ধিদ্ধথর। ভদ্ধয় ভদ্ধয় িদ্ধলোয়োর হোদ্ধি বনদ্ধয় 
থোরথোর কদ্ধর কোাঁবপদ্ধি লোিদ্ধলন বিবন। িৎক্ষণোৎ ম্যোকডোফ কোাঁবপদ্ধয় পড়দ্ধলন িোর 
উপর। ধোক্কো সোম্লোদ্ধি নো ঘপদ্ধর ম্োবটদ্ধি লুবটদ্ধয় পড়দ্ধলন ম্যোকদ্ধিথ। িত্রুদ্ধক িোদ্ধি ঘপদ্ধয় 
ম্যোকডোফ এদ্ধস েোাঁড়োদ্ধলন িোর পোদ্ধি, এক ঘকোদ্ধপ ঘকদ্ধট ঘফলদ্ধলন ম্যোকদ্ধিদ্ধথর ম্োথো। 
ঘসই কোটো ম্োথো হোদ্ধি বনদ্ধয় ম্যোকডোফ ঘিদ্ধলন ম্যোলকদ্ধম্র কোদ্ধে। ম্যোলকম্দ্ধক ম্োথোটো 
উপহোর বেদ্ধয় িলদ্ধলন, এই ঘসই িয়িোদ্ধনর কোটো মু্ণু্ড ঘয আম্োর িোিোদ্ধক হিযো কদ্ধরবেল, 
গুি  োিক পোবঠদ্ধয় আম্োয় নো ঘপদ্ধয় ঘম্দ্ধর ঘফদ্ধলবেল আম্োর স্ত্ৰী-পুত্রদ্ধক। যুিরোজ, আজ 
ঘথদ্ধক স্কটলযোদ্ধের বসংহোসদ্ধনর অবধকোরী আপবন। 
 
সম্স্বদ্ধর সিোই জয়ধ্ববন কদ্ধর উঠল, জয়! স্কটলযোদ্ধের রোজো ম্যোলকদ্ধম্র জয়। 
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