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হ্যামলেট, প্রিন্স অব ডেনমার্ক 
 
এলসিন োর দুর্গ ডে মোনকগর রোজপ্রোিোনদর সিক লোনর্োয়। রক্ষী ফ্রোসিি রোসিনেলোয় 
পোহোরো সদসিল ডিখোন । শীতরোসির প্রচণ্ড িোন্ড পুরু চোমড়োর ডপোশোক ডেদ কনর র্োনয়র 
চোমড়ো, মোাংি, হোড় িে ডে  দীত েিোনত চোইনে, র্োনয়র রক্ত সহম হেোর ডজোর্োড়। রোনি 
পোহোরো ডদেোর েযোপোরটো খুেই আতনের হনয় দোাঁসড়নয়নে রুক্ষীনদর কোনে। েীসতর কোরণ 
অেশয একটোই। কনয়ক রোত ধনরই ডদখো েোনি একটো রহিযময় ডপ্রসতমূসতগ দুর্গপ্রোচীনর 
এনি দোাঁড়োনি। ডিই মূসতগটো চুপচোপ তোসকনয় থোনক রক্ষীনদর সদনক। পোহোরোদোরনদর 
মনধয েোরো তোনক ডদনখনে, তোরো িেোই েলনে কী ডে  েলনত চোয় ডিই রহিযময় ডপ্রত 
মূসতগটো, অথচ পোনর  ো। রক্ষীনদর কথো অ ুেোয়ী ডিই মূসতগ ডদখনত অসেকল প্রোক্ত  
রোজোর মনতো—সেস  মোরো ডর্নে । অল্প সকেুসদ  আনর্। প্রসত রোনত ঐ ডপ্রত মূসতগর ডদখো 
ডপনয়, রক্ষীরো েয় ডপনয় েযোপোরটো কোন  তুনলনে ডহোনরসশওর। ডহোনরসশও সেল মৃত 
রোজোর পুি হযোমনলনটর ঘস ষ্ঠ েনু্ধ। এই আশ্চেগজ ক খের শুন  খুেই সেসিত হনয়নে  
ডহোনরসশও। রক্ষীনদর কথোর িতয-সমনথয েোচোই করনত সতস  স নজই আজ দুনর্গ এনিনে  
রোনতর ডেলোয় পোহোরো সদনত। 
 
রোনতর প্রহর  ীরনে র্সড়নয় চনলনে দুনর্গর ডপটো ঘসড়নত ডেনজ ওিো ঘণ্টোর আওয়োনজর 
িোনথ িোনথ। ডহোনরসশওর উনেশয সকন্তু েযথগ হয়স । ডশষ রোনত ডিই ডপ্রসতমূসতগ আেোর 
এনি দোাঁড়োল দুর্গপ্রোচীনর। ডহোনরসশও স নজও অেোক হনল  হযোমনলনটর সপতো মৃত রোজোর 
আদনলর িোনথ ডপ্রসতমূসতগর অসেকল সমল ডদনখ। 
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সিক তোর পরসদ ই তোর েনু্ধ হযোমনলটনক ডিই রহিযময় ডপ্রসতমূসতগর আর্মন র কথো 
জো োনল  ডহোনরসশও। সপতোর মৃতুযকোনল হযোমনলট সেনল  রোজধো ীর েোইনর। েোইনর 
ডথনক সিনর আিোর পর সতস  মোনয়র মুনখ শুন নে  ডে একসদ  দুপুনর তোর েোেো েখ  
েোর্োন  শুনয় সেশ্রোম করসেনল , এক সেষোক্ত িোপ ডি িময় দাংশ  কনর তোনক, আর 
তোর িনলই মোরো েো  সতস । েোেোর এই অপঘোত মৃতুযনত হযোমনলট খুে দুুঃখ ডপনল  
সিকই, সকন্তু তোর ডচনয় ডেসশ মো সিক আঘোত ডপনল  েখ  তোর েোেোর মৃতুযর পর 
সকেুসদ  ডেনত  ো ডেনতই কোকো ক্লসেয়োি তোর সেধেো মো রোস  র্োরট্রেনক সেনয় কনর 
রোজো হনয় েিনল  ডে মোনকগর সিাংহোিন । এ েযোপোরটোনক ডদনশর ডলোনকরো খুসশ মন  
ডমন  স নত  ো পোরনলও েনয় তোরো মুখ েন্ধ কনর রইল। েোেোর মৃতুযর সিক পনরই এই 
সেনয় আর সিাংহোি  অসধকোনরর ঘট োনক সকেুনতই মন -প্রোনণ সেশ্বোি করনত পোরনে  
 ো হযোমনলট। আেোর হসদিও করনত পোরনে   ো। িসতযই কী ঘনটসেল। একটো িনেনহর 
ডদোলো! তোর েনু্ধ ডহোনরসশও সিক এ িময় তোনক ডশো োনল  ডিই ডপ্রসতমূসতগর স য়সমত 
আর্মন র কথো। ডিই মূসতগটো  োসক ডদখনত সিক তোর েোেোর মনতো–কথোটো শুন  
হযোমনলট সির করনল  সতস  স নজ দোাঁড়োনে  ডিই মূসতগর িোমন । 
 
ডিসদ  রোত প্রোয় ডশনষর পনথ, েনু্ধ ডহোনরসশওর িোনথ হযোমনলট এনল  এলসিন োর দূনর্ 
পোহোরো সদনত। ডিই একই জোয়র্োয় অ যো য সদন র মনতো ডদখো সদল ডপ্রসতমূসতগটো। ডিটো 
ডচোখ পড়োমোিই হযোমনলট ডচাঁসচনয় উনি েলনল , েোেো! ডে মোনকগর রোজো! সতস  ডচাঁসচনয় 
ওিোর িোনথ িোনথ ডিই ডপ্রসতমূসতগটো হোত ড নড় েোকল তোনক। সকেু েুঝনত  ো ডপনর 
সতস  তোকোনল  ডহোনরসশওর সদনক। তুসম স েগনয় এসর্নয় েোও, হযোমনলট, তোনক আশ্বস্ত 
কনর েলনল  ডহোনরসশও, উস  হোত ড নড় ডতোমোনক েোকনে । মন  হয়। উস  ডতোমোনক 
সকেু েলনত চো । 
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ডমোহোিনের মনতো পো ডিনল িোমন র সদনক এসর্নয় ডর্নল  হযোমনলট। তোনক অ ুিরণ 
কনর সকেুদূর েোেোর পর সতস  স সশ্চত হনল  ডে এই ডপ্রসতমূসতগটো তোর েোেোরই। সতস  
লক্ষ করনল  ডে এই মূসতগটোর পরন  ডিই একই ডপোশোক েো জীসেত অেিোয় রোজো 
পরনত । 
 
শুে েো অশুে, ডেরূপ ডপ্রতোত্মোই আপস  হ   ো ডক , সচৎকোর কনর েলল হযোমনলট,  ডে 
রূনপই আপস  আমোর কোনে এনি থোকু , আসম কথো েলনত চোই আপ োর িোনথ। 
আমোনক সকেু েলোর থোকনল আপস  স্বিনে তো েলু , ডরোজ রোনি আপস  ডক  এেোনে 
এখোন  আনি ? 
 
চোপো স্বনর জেোে সদল ডিই ডপ্রসতমূসতগ, হযোমনলট! আসম ডতোমোর স হত েোেোর ডপ্রতোত্মো। 
 
সচৎকোর কনর েনল উিল। হযোমনলট, স হত? কী েলনে  আপস ? 
 
উত্তর সদল ডপ্রসতমূসতগ, আমোর িে কথো আনর্ ডশো । ডতোমোর কোকো ক্লসেয়োিই হতযো 
কনরনে আমোয়। একসদ  আসম েখ  েোর্োন  শুনয় স সশ্চনে ঘুনমোসিলোম, ডি িময় িেোর 
 জর এসড়নয় ডহনেো ো র্োনের সেষোক্ত রি আমোর কোন  ডেনল ডদয় ক্লসেয়োি। আর 
ক্লসেয়োনির ঐ চক্রোনস্ত তোনক িোহোেয কনরনে আমোর স্ত্রী, ডতোমোরই র্েগধোসরণী র্োরট্রে। 
এ িে কোরনণ আসম খুে অশোসস্তনত আসে। হযোমনলট, তুসম আমোর একমোি িস্তো । 
িেসকেু েললোম ডতোমোনক। এ অ যোনয়র প্রসতসেধো  তুসম কনরো, সেদোয়! েনলই অদৃশয 
হনয় ডর্ল ডিই ডপ্রসতমূসতগ, আর সেিনয় হতেোক হযোমনলট তখ  অজ্ঞো  হনয় লুসটনয় 
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পড়ল দুনর্গর েোনদর ওপনর। জ্ঞো  সিনর এনল সতস  সেশ্বোি কনর ডপ্রতোত্মোর মুনখ ডশো ো 
িে কথো জো োনল  েনু্ধ ডহোনরসশও আর মোনিগোল্লোি  োনম এক রক্ষীনক। ডিইিোনথ এই 
প্রসতশ্রুসতও সতস  তোনদর কোে ডথনক আদোয় করনল  ডে তোরো কোউনক সকেু েলনে  ো। 
 
েো ডদখলোম আর ডতোমোর কোনে শু লোম, তো িেই অদূ্ভত, মেেয করনল  ডহোনরসশও মৃত 
আত্মো সক কথো েলনত পোনর? 
 
আমোনদর অজোনে এই পৃসথেীনত এম  অন ক সকেু ঘটনে েোর ডকো ও উনল্লখ েো েযোখযো 
েইনয় ড ই। ডহোনরসশওনক জো োনল  হযোমনলট। 
 
হযোমনলনটর মন  প্রচণ্ড প্রেোে ডিনলনে ডি রোনতর ঘট ো। একএক েোর ডি স জমন  
েলনে েোেোর ডপ্রতোত্মোর মুনখ েো শু লোম তো সক িতয? িসতয হনল অেশযই এর 
প্রসতসেধো  আমোয় করনত হনে, আেোর পরীক্ষনণই তোর মন  হল, শুধু ডপ্রতোত্মোর মুনখর 
কথোয় সেশ্বোি কনর প্রসতসেধো  ড েোর মনতো একটো গুরুত্বপূণগ কোজ করো সক সিক? এর 
ডচনয় হোনত  োনত েুসক্তগ্রোহয ডকো ও প্রমোণ সক িাংগ্রহ করো েোয়  ো েোনত আসম স সশ্চত 
হনত পোসর। কোকোর পোপ িম্পনকগ? 
 
হযোমনলট পোর্নলর মনতো হনয় উিনল  রোতসদ  এ িে কথো ডেনে ডেনে। রোনজযর েৃদ্ধ 
মন্ত্রী পনলোস য়োনির একসট ডেনল সেল,  োম সলয়োসটগি আর ডমনয়র  োম ওনিসলয়ো। 
ডদখনত অপরূপ িুেরী সেল ওনিসলয়ো; ওনিসলয়ো ডেম  মন -প্রোনণ েোনলোেোিত তরুণ 
হযোমনলটনক ডতমস  হযোমনলটও েোনলোেোিনত  তোনক। রোনজযর িেোই ডমন ইস নয়সেল ডে 
হযোমনলনটর িোনথ ওনিসলয়োর সেনয় হনে। হযোমনলনটর হোে-েোে, কথোেোতগোয় 
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অস্বোেোসেকতোর লক্ষণ ডদখো ডর্নে —িেোর মুনখ একথো শুন  খুেই সচস্তোর মোনঝ পনড় 
ডর্নল  পনলোস য়োি। ডহোক  ো হযোমনলট রোজোর ডেনল, সকন্তু েোেোর মৃতুযনত সেস  পোর্ল 
হনত েনিনে , ডি কথো ডজন  সক তোর িোনথ ডমনয়র সেনয় ডদওয়ো েোয়? আর সেনয় 
সদনলও সক তোর পসরণসত িুনখর হনে? স্বোেোসেক কোরনণই এ িে সচস্তো এনি ডদখো সদনি 
পোনলোস য়োনির মন । 
 
হযোমনলট পনড়নে  িমিযোয়। েোেোর মৃতুযর পরও মোকড়িোর জোনলর মনতো এক চক্রোে 
ডে তোনক সঘনর ধরনে, ডি কথো সিকই েুঝনত ডপনরনে  সতস । সকন্তু তো িনেও সতস  
কোউনক অপরোধী েো ষড়েনন্ত্রর িোনথ িরোিসর জসড়ত েনল ধরনত পোরনে   ো। ডশনষ 
অন ক ডেনে-সচনে এ িমিযো িমোধোন র হসদি ডপনল  সতস –রোজো, রোস , পোনলোস য়োি, 
ওনিসলয়ো, িেোর উপর আড়োল ডথনক কড়ো  জর রোখো দরকোর। খুাঁসটনয় সেচোর করো 
দরকোর এনদর িেোর আচোর-আচরণ, কথোেোতগো। আর ডিকোন জ ডিই করনত পোনর 
েোনক ডকউ গ্রোনহযর মনধয আ নে   ো। অথচ ডি িেোর উপর  জর রোখনত পোরনে। এই 
ডেনে হযোমনলট এম  আচরণ করনত লোর্নল  ডে  সতস  িসতযই পোর্ল হনয় ডর্নে । 
হযোমনলনটর অদু্ভত আচরণ আর পোর্লোনট কথোেোতগো শুন  রোজপ্রিোনদর অসধেোিীরো িেোই 
খুে সেপে হনল । হযোমনলনটর পোর্লোনমো সকন্তু স েক পোর্লোনমো  য়, অিাংলগ্ন কথোর 
িোাঁনক িোনক সতস  এম  িে িরি অথচ তীক্ষো মেেয ডেনড় ডদ  েোর ডখোাঁচোয় রোজো, 
রোস , পনলোস য়োি–িেোই তীব্র ডেদ ো পো  মন । আর সিক তখ ই তোনদর মন  প্রশ্ন 
জোনর্ হযোমনলট সক িসতযই পোর্ল হনয় ডর্নে   ো। এিে স েক পোর্লোসমর েো । এটো 
েসদ পোর্লোসমর েো  হয়, তোহনল স শ্চয়ই তোর ডপেন  ডকো ও েদ। উনেশয আনে! 
তোহনল ডি উনেশযটো কী ধরন র, ডি সচেোও ডজনর্ ওনি তোনদর মন । 
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হযোমনলনটর এই ধরন র আচরনণ িেনচনয় ডেসশ েযথো ডপল তোর ডপ্রসমক ওনিসলয়ো। 
ডেম  ডদখনত িুের ওনিসলয়ো ডতমস  িরল তোর ডখোলোনমলো ম । ডকো ও কুসটলতোর 
েোয়ো এখ ও পেগে পনড়স  ডিখোন । তোই হযোমনলনটর এই অস্বোেোসেক আচরনণ িেনচনয় 
ডেসশ কষ্ট ডপল ওনিসলয়ো তোর মন । 
 
এেোনেই ডকনট েোনি সদ গুসল। রোজোর ডপ্রতোত্মোর আর আসেেগোে হয়স  এলসিন োর দুর্গ 
প্রোকোনর। হযোমনলট সকন্তু সকেুনতই েুলনত পোরনে  ো। েোেোর মুখ ডথনক ডশো ো ডি 
রোনতর হতোশোজ ক কথোেোতগোগুসল। তোনক অ যোনয়র প্রসতসেধো  করনত েনলনে  েোেোর 
ডিই ডপ্রসতমূসতগ। হযোমনলট সিকই েুঝনত ডপনরনে  কোনদর অ যোনয়র কথো েনলনে  তোর 
েোেো। সকন্তু সতস  ডেনে পোনি   ো, এক সতস  কী েোনে ডি অ যোনয়র প্রসতসেধো  
করনে । অন ক ডেনে ডশষনমশ সতস  এক েুসদ্ধ ডের করনল । রোজপ্রিোনদ  োটনকর 
অসে য় করনত ডিিময় শহনর এনি জুনটনে একদল অসেন তোঅসেন িী। সতস  সির 
করনল  তোনদরই কোনজ লোর্োনে  রোজো-রোস র মন োেোে েোচোই করনত। তোনদর িোনথ 
ডদখো কনর হযোমনলট েলনল , সতস  একটো  োটক সলনখনে  েো তোনদর সদনয় সতস  
অসে য় করোনত চো  রোজপ্রোিোনদ। অসেন তোরো িেোই খুসশ হল তোর কথো শুন । এনতো 
তোনদর কোনে আ নের কথো ডে েুেরোনজর ডলখো  োটনক তোরো অসে য় করনে । 
অসেন তোরো ডে তোর ডলখো  োটনক অসে য় করনত রোসজ, ডি কথো ডজন  প্রোিোনদ সিনর 
এনি হযোমনলট শুরু করনল   োটক সলখনত। সেষয়েস্তু েসদ জো ো থোনক তোহনল 
কুশীলেনদর মুনখ িাংলোপ েিোনত ডদসর লোনর্  ো। আর এনক্ষনি সেষয়েস্তু ডতো আনর্ 
ডথনকই সির হনয় আনে। েোেোর ডপ্রতোত্মোর মুনখ ডে কোসহস  শুন সেনল  হযোমনলট, হুেহু 
তোরই আদনল সলখনত হনে  োটক— কীেোনে রোজোনক িসরনয় সিাংহোি  দখল করনত 
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রোজোর ডেোনটো েোইনয়র িোনথ রোস র চক্রোে, ঘুমে রোজোর কোন  সেষ ডেনল তোনক হতযো 
কনর শূ য সিাংহোি  দখল করো-এ িেই থোকনে  োটনক। 
 
 োটক ডলখো ডশষ হনল হযোমনলট তো পনড় ডশো োনল  অসেন তোনদর।  োটনকর কোসহস টো 
তোনদর খুেই পেে হল। তোরো চুসটনয় মহড়ো সদনত লোর্নল । মহলো চলনত চলনত 
 োটনকর সদ ক্ষণও সির হনয় ডর্ল। 
 
 োটক অসে নয়র সদ  হযোমনলট শুরুনতই রোজো রোস র খুে কোনে এনি েিনল । ডিখো  
ডথনক পোদপ্রদীনপর আনলোয় সতস  খুাঁসটনয় পেগনেক্ষণ করনত লোর্নল  তোনদর হোে-েোে। 
 োটক এসর্নয় েোেোর িোনথ িোনথ হযোমনলট স্পষ্ট েুঝনত পোরনল   তু  রোজো ক্লসেয়োনির 
মুখখো ো ডকম  ডে  সেেণগ হনয় পড়নে। এর সকেুক্ষণ েোনদ েোর্োন  ঘুমে রোজোর কোন  
সেষ ডেনল ডদেোর দৃশযটো েখ  িোমন  এল, তখ  আর িহয করনত পোরনল   ো 
ক্লসেয়োি। আি  ডেনড় উনি সতস  চনল ডর্নল  প্রোিোনদর ডেতনর। হযোমনলনটর এও 
 জর এড়োল  ো ডে তোর মো রোস  র্োরটুসেও ডেতনর ডেতনর েনথষ্ট অসির হনয় 
উনিনে । এেোর আর ডকো ও িনেহ রইল  ো হযোমনলনটর মন  ডে তোর েোেো তোনক ডে 
িমস্ত কথো েনলনে  তো িেই িসতয। এেোর স সশ্চত হনয়  োটক ডদখনত ডদখনত সির 
করনল  হযোমনলট, অ যোনয়র প্রসতসেধো  করোর ডে প্রসতজ্ঞো সতস  েোেোর কোনে কনরনে  
তো অেশযই তোনক পোল  করনত হনে। েোেোর হতযোকোরীর িোনথ তোর ডে িম্পকগই থোকুক 
 ো ডক , সতস  স জ হোনত শোসস্ত ডদনে  তোনক। 
 
 োটক অসে নয়র ডশনষ রোজো েোকনল  অসেন তোনদর, প্রশাংিো করনল  তোনদর দলর্ত 
অসে নয়র। িোনথ িোনথ পোসরশ্রসমক েোড়োও েকসশশ সদনল  তোনদর। ডশনষ রোজো জো নত 
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চোইনল  এই  োটনকর রচসয়তো ডক। রোজো অেোক হনয় েু কুাঁচনকোনল  েখ  সতস  
শু নল  তোর েোইনপো হযোমনলটই সলনখনে  এ  োটক। সতস  খুে ধোক্কো ডখনল । ডেতনর 
ডেতনর। 
 
এসদনক সদন  সদন  ডেনড়ই চলল হযোমনলনটর পোর্লোসম। রোস  এোং মন্ত্রী পোনলোস য়োনির 
িোনথ পরোমশগ কনর রোজো ক্লসেয়োি সির করনল  ডে হযোমনলটনক এ রোনজয রোখো ডমোনটই 
স রোপদ  য়। ডে কনরই ডহোক, তোনক অেত সকেুসদন র জ য হনলও ডদনশর েোইনর 
পোিোনত হনে। তোর মো রোস  র্োরট্রে স্বয়াং দোসয়ত্ব স নল  এ কোনজর। ক্লসেয়োনির 
দুেগোে োও কম  য়। হযোমনলটনক স নয়। কোরণ ডে কনরই ডহোক হযোমনলট জো নত 
ডপনরনে  ডে সতস ই হতযো কনরনে  তোর েোেোনক। এ পসরসিসতনত ডে ডকো ও 
িোাংঘোসতক ঘট ো ঘনট ডেনত পোনর। েসদ হযোমনলট ডদনশ থোনক । 
 
মন্ত্রী পোনলোস য়োনির ডলোক এনি হযোমনলটনক জো োল সেনশষ কোরনণ রোস  র্োরট্রে ডদখো 
করনত চো  তোর িোনথ। পনলোস য়োি ওসদনক আেোর র্োরট্রেনক েলনল  রোস  মো! 
হযোমনলনটর িোনথ ডদখো করোর িময় আপস  খুে স্বোেোসেক আচরণ করনে । তোনক 
েলনে , আপস  আর িইনত পোরনে   ো তোর দুুঃখ। আপ োর ডকো ও েয় ড ই, আসম 
লুসকনয় থোকে আপ োর ঘনরর পদগোর আড়োনল। আমোর ডলোক ডর্নে তোনক খের সদনত। 
এখ ই এনি েোনে  সতস , েনলই ঘনরর পদগোর আড়োনল লুনকোনল  পনলোস য়োি; সকেুক্ষণ 
েোনদ মো মো েলনত েলনত হোসজর হনল  হযোমনলট। মোর কোনে জো নত চোইনল  ডক  
সতস  ডেনক পোসিনয়নে  তোনক। 
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আসম মন  খুে আঘোত ডপনয়সে ডতোমোর আচরনণ, েলনল  রোস , তুসম দুুঃখ সদনয়ে েোেোর 
মন ও। 
 
তো হনত পোনর মো েলনল  হযোমনলট, তনে শুধু আসম  ই, তুসমও দুুঃখ সদনয়ে আমোর 
েোেোর মন । হযো, তনে তুসম খুসশ করনত ডপনরে ডদনশর েতগমো  রোজোনক, সেস  আেোর 
ডতোমোর েতগমো  স্বোমী। 
 
তুসম সক আমোয় েুনল ডর্ে হযোমনলট? েলনল  রোস । 
 
 ো! আসম ডতোমোয় ডমোনটও েুসলস , উত্তর সদনল  হযোমনলট, মহো  সেশুর  োনম শপথ কনর 
েলসে ডতোমোয় আসম েুসলস । তুসম আমোর র্েগধোসরণী মো, ডে মোনকগর রোস  আর এখ  
আমোর েোেোর েোইনয়র স্ত্রী। 
 
কোাঁনদো কাঁনদো র্লোয় েনল উিনল  রোস , হযোমনলট! ডক  তুসম এেোনে আমোর িোনথ কথো 
েোলে? 
 
তুসম সির হনয় েনিো মো, েলনল  হযোমনলট, আসম একটো দপগণ রোখসে ডতোমোর িোমন । 
দপগণ অথগোৎ ডতোমোর েোেতীয় অ যোয় ও দুষ্কনমগর কথো ডশো োে ডতোমোয়। ডি িে শু নলই 
তুসম েুঝনত পোরনে আিল চসরিটো কী। ডিই িোনথ এও েুঝনত পোরনে ডক  আসম 
ডতোমোর িোনথ এরূপ আচরণ করসে। 
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ডেনলর কথো শুন  েয় ডপনয় েনল উিনল  রোস , তুই সক আমোয় হতযো করনত চোি 
হযোমনলট? ওনর ডক ডকোথোয় আসেি, আমোয় োঁচো। 
 
রোস র আতগ োদ শুন  পদগোর আড়োল ডথনকই েলনল  পনলোস য়োি, েয় ড ই রোস মো। 
পদগোর আড়োল ডথনক পুরুনষর র্লো ডেনি আিনে ডদনখ হযোমনলট ধনরই স নল  ডে তোর 
কোকো ক্লসেয়োি লুসকনয় আনে  ডিখোন । একথো মন  হনতই সতস  খোপনখোলো তনলোয়োর 
হোনত ঝোাঁসপনয় পড়নল  পদগোর উপর, েোর আড়োনল লুসকনয় সেনল  পনলোস য়োি। িনজোনর 
ডিই তনলোয়োর েসিনয় সদনল  পনলোস য়োনির েুনক। পনলোস য়োি আতগ োদ কনর লুসটনয় 
পড়নল  ডমনঝনত, চোসরসদক ডেনি ডেনত লোর্ল রনক্ত। 
 
হোুঃ হোুঃ এই েযোপোর! আসম ডতো ডেনেসে পদগোর আড়োনল লুসকনয় ডচচোনি একটো ইদুর: 
েনলই পোর্লোসমর েো  কনর হোিনত লোর্নল  হযোমনলট। ডদখনত ডদখনত এ খের 
চোরসদনক েসড়নয় পড়ল ডর্ল ডে মোনয়র িোনথ ডদখো করনত এনি হযোমনলট স জ হোনত 
হতযো কনরনে  মন্ত্রীনক। এ খের শুন  েনয় থর থর কনর ডকাঁনপ উিল প্রোিোনদর িেোই। 
েনয়র কোরণ একটোই, পোর্লোসমনত ডপনয়নে হযোমনলটনক। ডক েলনত পোনর পোর্লোনমোর 
মুনখ সতস  কখ  কী কনর েিনে ? 
 
ডদনশর মো ুষ েোনলোেোনি হযোমনলটনক। তোই ইনি িনেও রোজো ক্লসেয়োি এতসদ  পেগে 
ডকো ও ডচষ্টো কনর স  তোনক ডমনর ডিলোর। সতস  িুনেোনর্র অনপক্ষোয় সেনল  ডে ডকো ও 
েুনতোয় হযোমনলটনক ডদনশর েোইনর পোসিনয় তোনক হতযো করোর। আচমকো ডি িুনেোর্ 
এনি ডর্ল ক্লসেয়োনির হোনত, েখ  হযোমনলনটর হোনত মোরো ডর্নল  মন্ত্রী পোনলোস য়োি। 
েোইনপোর জ য ডে  রোনত তোর ঘুম হনি  ো। এরূপ েোে ডদসখনয় ক্লসেয়োি পরোমশগ 
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সদনল  তোর েোইনপোনক –অকোরনণ পনলস য়োিনক হতযো কনর ডে অ যোয় সতস  কনরনে , 
ডদশেোিীর ম  ডথনক তো মুনে ডিলনত ডর্নল ডেশ সকেুসদ  তোর সেনদনশ সর্নয় কোসটনয় 
আিো উসচত। ডিসদক ডথনক সেনেচ ো করনল ইাংলযোন্ডই তোর পনক্ষ আদশগ জোয়র্ো। 
 
তোর ডপ্রসমক ওনিসলয়োর েোেো পনলোস য়োি। শুধু এ কোরনণ তোনক ডমনর ডিলোর জ য 
মন  মন  খুে অ ুতপ্ত হযোমনলট। ওনিসলয়ো মন -প্রোনণ েোনলোেোনি হযোমনলটনক। ডিসদক 
ডথনক ডকো ও কুসটলতো েো ডলোকনদখোন ো েোে ড ই ওনিসলয়োর মন । ডশষ পেগে ডিই 
হযোমনলনটর হোনতই মোরো ডর্নল  তোর েোেো? ওনিসলয়ো ডচোনখর জল ডিলনত ডিলনত 
েোনে তোর েোেোর কথো। তোর ম নক ডি সকেুনতই মো োনত পোনর  ো। হযোমনলট েুঝনত 
পোরনল  পোর্লোনমোর েো  করনত সর্নয় পনলোস য়োিনক খু  কনর সতস  খুেই েুল 
কনরনে । এ েুল ডশোধরোেোর জ য ক্লসেয়োনির ইনি মনতো ইাংলযোনন্ড েোওয়ো েোড়ো তোর 
িোমন  অ য ডকো ও রোস্তো ড ই। ক্লসেয়োিনক সতস  জো োনল  ইাংলযোনন্ড ডেনত ডকো ও 
আপসত্ত ড ই তোর। ক্লসেয়োি মন  মন  হোিনল  েোইনপোর কথো শুন । েোইনপোর 
ইাংলযোনন্ড েোেোর িে েযেিোই কনর সদনল  ক্লসেয়োি, ডিই িোনথ তোর কনয়কজ  সেশ্বস্ত 
অ ুচরনকও িনে সদনল । এেোর ক্লসেয়োি েযেিো স নল  পনথর কোাঁটো িরোেোর। ডি িময় 
ইাংলযোন্ড সেল ডে মোনকগর অ ুর্ত। সতস  একটো সচসি সলখনল  ইাংলযোনন্ডর রোজোনক। 
তোনত ডলখো রইল হযোমনলট ইাংলযোনন্ডর মোসটনত পো ডদেোর িোনথ িোনথই সতস  ডে  তোনক 
মৃতুযদনণ্ড দসণ্ডত কনর । ক্লসেয়োনির ডে িমস্ত সেশ্বস্ত অ ুচনররো হযোমনলনটর িোনথ 
েোসিল, তোনদরই একজন র হোনত সচসিটো তুনল সদনল  সতস । সকন্তু একোনজ িিল 
হনল   ো। ক্লসেয়োি। জোহোনজ কনর ইাংলযোনন্ড েোেোর পনথ সচসিটো হস্তর্ত হল 
হযোমনলনটর। সচসিনত স নজর  োমটো ডকনট সদনয় ডি জোয়র্োয় পিেোহক আর তোর িেীর 
 োম সলনখ েথোিোন  সচসিটো ডরনখ সদনল  হযোমনলট। এসদনক ইাংলযোনন্ড ডপৌঁেোেোর আনর্ 
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মোঝদসরয়োয় একদল জলদিুু্ে এনি আক্রমণ করল তোনদর জোহোজ। জলদিুু্েরোও 
জোহোনজ কনর এনিসেল। ডখোলো তনলোয়োর হোনত হযোমনলট েোাঁসপনয় পড়নল  তোনদর 
জোহোনজ। েোনক িোমন  ডপনল , তোনকই কচুকোটো করনল । হযোমনলনটর 
িহর্োমীক্লসেয়োনির সেশ্বস্ত অ ুচনররো সকন্তু তোর সেপনদ এসর্নয় এনলো  ো। হযোমনলটনক 
একো ডিনল এই িোনক তোরো স নজনদর জোহোজ স নয় পোসলনয় ডর্ল। একো একো 
জলদিুু্েনদর িোনথ লড়োই কনর সতস  ডশনষ েসে হনল  তোনদর হোনত। তোরো আনর্ই 
মুগ্ধ হনয়সেল হযোমনলনটর িোহি আর েীরত্ব ডদনখ। এরপর েখ  তোরো শু ল ডে 
ডে মোনকগর েুেরোজ হযোমনলট, তখ  তোরো স নজনদর জোহোনজ চোসপনয় হযোমনলটনক 
 োসমনয় সদল ডে মোনকগর িমুদ্র উপকূনল। তোরপর জলদিুু্েরো িেোই চনল ডর্ল। 
 
হযোমনলট ডদনশ সিনর সর্নয় ডদখনল  েোেোর ডশোনক তোর ডপ্রসমক ওনিসলয়ো িসতয িসতযই 
পোর্ল হনয় ডর্নে । সতস  শু নত ডপনল  মন র দুুঃনখ ওনিসলয়ো স্নো , খোওয়ো-দোওয়ো, 
ঘুম–িেই সেিজগ  সদনয়নে, িময়মনতো ডি েোসড়নতও েোয়  ো। সদ রোত হয় ডি তোর 
েোেোর কেনরর ওপর পনড় থোনক,  তুেো আপ  মন  র্ো  ডর্নয় ডর্নয় কেনরর চোরপোনশ 
ঘুনর ডেড়োয়। তোর খুসশ মনতো আশপোনশর র্োে ডথনক িুল ডপনড় কেনরর উপর েসড়নয় 
ডদয় ডি। ডকউ কেরখো োয় এনল তোর হোনত িুল তুনল সদনয় েনল, দোও, কেনরর উপর 
েসড়নয় দোও। ওনিসলয়োর জ য খুে অ ুতপ্ত হনলও হযোমনলনটর করোর সকেু ড ই, কোরণ 
তোর মনতো সতস  স নজও অিহোয়। 
 
হযোমনলনটরই িমেয়সি পোনলোস য়োনির ডেনল সলয়োসটগি। ডিও হযোমনলনটর মনতো ওস্তোদ 
তনলোয়োনরর লড়োইনয়। অল্প সকেুসদ  আনর্ সলয়োসটগি ফ্রোনি সর্নয়সেল। ডিখো  ডথনক 
সিনর এনি ডি শু ল পোর্লোনমোর েো  কনর তোর েোেোনক হতযো কনরনে। হযোমনলট আর 
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তোর ডেো  ওনিসলয়ো পোর্ল হনয় ডর্নে ডিই ডশোনক। িেসকেু শুন  সতস  হযোমনলনটর 
উপর ডেজোয় ডরনর্ ডর্নল । িুনেোর্ েুনঝ ডি রোর্নক আরও উিসকনয় সদনল  ক্লসেয়োি। 
সতস  সলয়োসটগিনক েলনল , ডতোমোর েোেো সেনল  আমোর অ ুর্ত, খুেই সেশ্বস্ত এক মন্ত্রী। 
তোর মৃতুযর প্রসতনশোধ অেশযই স নত হনে। তনেই শোসে পোনে তোাঁর আত্মো। ডিই িোনথ 
ডদনশর মো ুষও পসরচয় পোনে ডতোমোর সপতৃেসক্তর। মোনয়র িোমন  পোর্লোনমোর েো  কনর 
অ যোয়েোনে ডি খু  কনরনে ডতোমোর েোেোনক। এখ  ডতোমোর একমোি কতগেয হযোমনলনটর 
অপরোনধর জ য তোনক েনথোসচত শোসস্ত ডদওয়ো। তনে মন  ডরখ, উনত্তসজত হনয় ডকো ও 
কোজ করনত ডেও  ো, তোনত সেপনদর িম্ভোে ো আনে। ডদনশর মো ুষ এখ ও েোনলোেোনি 
হযোমনলটনক। এেোর তুসম ডেতনর ডেতনর ততসর হও প্রসতনশোধ ড েোর। আর আমোর 
উপর ডেনড় দোও পুনরো েযোপোরটো, েযেিো েো করোর তো আসমই করে। 
 
এেোর রোজো ক্লসেয়োি এক  তু  মতলে আাঁটনল  হযোমনলটনক হতযো করোর। সতস  
আনয়োজ  করনল  তোর রোনজযর ডেতর এক তনলোয়োর প্রসতনেোসর্তোর। হযোমনলট ও 
সলয়োসটগি-উেনয়ই েোনলো তনলোয়োরেোজ সহনিনে পসরসচত সেনল  ডদনশর অল্পেয়সি 
েুেকনদর কোনে। ক্লসেয়োি সির করনল  হযোমনলটনক ডমনর ডিলনত তোর এই খযোসতনকই 
সতস  কোনজ লোর্োনে । প্রসতনেোসর্তোয় ডে তনলোয়োর েযেহৃত হয় তোর িলো থোনক ডেোাঁতো, 
সকন্তু ক্লসেয়োিসলয়োসটগিনক ডেোঝোনল  ডে তোর ও হযোমনলনটর–উেনয়র হোনতই থোকনে 
ধোরোনলো তনলোয়োর, েোর িলো হনে খুেই েুনচোনলো। আর সলয়োসটগনির তনলোয়োনরর দু-ধোনর 
এোং িলোয় মোরোত্মক সেষ সমসশনয় রোখনে  সতস । ডি সেষ এম ই তীব্র ডে তোর 
িাংস্পনশগ এনলই মৃতুয অেধোসরত। এেোড়ো হযোমনলনটর মৃতুযনক স সশ্চত করোর জ য অ য 
েযেিোও সতস  কনরনে  েনল জো োনল  ক্লসেয়োি। তনলোয়োনরর আঘোনত েসদ হযোমনলনটর 
মৃতুয  ো হয়, তো হনল মৃতুযনক ত্বরোসিত করনত তোর জ য স সদগষ্ট শরেনতর গ্রোনি সমশন ো 
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থোকনে সেষ–এ আশ্বোিও সতস  সদনল । সলয়োসটগিনক। ডখলোর িোনক েখ  হযোমনলনটর 
ডতষ্টো পোনে, তখ  েোনত সেষ ডমশোন ো শরেত তোর হোনত তুনল ডদওয়ো হয়, ডি েযেিোও 
কনর রোখনে  সতস । 
 
পনলোস য়োনির মৃতুযর জ য হযোমনলনটর উপর েতই ডরনর্ থোকুক। সলয়োসটগি, ডি সকেুনতই 
ম  ডথনক ডমন  স নত পোরনে  ো তনলোয়োর ডখলনত ডখলনত এেোনে তোনক ডমনর ডিলোর 
জ য ক্লসেয়োনির পসরকল্প োনক। এ কোজ করনত সেনেনক েোধযনে তোর। সিক ডি িময় 
এক আকসিক দুঘগট োয় মোরো ডর্ল তোর সপ্রয় ডেো  ওনিসলয়ো। এেোর ক্লসেয়োি িুনেোর্ 
ডপনল  সলয়োসটগনির ম  ডথনক সেনেনকর েোধো মুনে ডিলোর। 
 
ঘট োটো এেোনেই ঘটল। পোর্ল হেোর পনরও সকন্তু ওনিসলয়ো েুলনত পোনরস । 
হযোমনলটনক। একসদ  ডক  জোস  তোর মন  হল ঐ হযোমনলনটর িোনথই সেনয় হনে তোর। 
কথোটো মন  হনতই ডি স নজনক িুল-মোলোয় িোসজনয় ঐ িোনজই  দীর ধোনর হোসজর হল। 
হিোৎ কী ডখয়োল হল তোর,  দীর ধোনর একসট র্োনে উিল ওনিসলয়ো। েোসড়নয় ডদওয়ো 
হোনতর মনতো র্োনের একসট পলকো েোল এসর্নয় এনিসেল  দীর উপর। ওনিসলয়ো ডিই 
েোনল ডচনপ েিল। 
 
ওনিসলয়োর েোর িইনত পোরল  ো ডিই পলকো েোল। মোচু কনর ডেনে ডর্ল আর ডিই 
িোনথ ওনিসলয়ো পনড় ডর্ল জনল। খরনরোতো ডিই  দীর জনল পড়নত  ো পড়নতই 
ওনিসলয়ো তসলনয় ডর্ল অতনল। পরসদ  তোর মৃতনদহ ডেনি উিনতই, িেোর আনর্ 
সলয়োসটগনির কোন  এল ডি খের।  দীর ধোনর সর্নয় সতস  ডদখনল  ডে তোর পোর্সল 
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ডেোন র মৃতনদনহর পরন  রনয়নে সেনয়র কন  িোজনত–হয়নতো ডেচোসরর িোধ হনয়সেল 
সেনয়র আনর্। সেনয়র িোজ কথোটো ডেনে একটো চোপো। দীঘগশ্বোি ডিলনল  সলয়োসটগি। 
 
রোজধো ীনত সিনর এনি ওনিসলয়োর মৃতুযর কথো শুন  ডেনে পড়নল  হযোমনলট স নজও। 
 
হযোমনলট সির করনল  ডপ্রসমকনক িমোসধ ডদেোর িময় সতস  উপসিত থোকনে । েনু্ধ 
ডহোনরসশওর িোনথ ডদখো কনর তোরই িোনথ িমোসধিনল চনল এনল  সতস । 
 
ডি িময় কের খুাঁড়নত খুাঁড়নত দুজ  মজুর আপ মন  েোনলোেোিোর র্ো  র্োইসেল। তো 
শুন  ডহোনরসশওর সদনক তোসকনয় হযোমনলট েলনল , ডদনখনে ডহোনরসশও, কী আশ্চেগ 
েযোপোর! এম  েোনলোেোিোর র্ো  মো ুষ সক কের খুাঁড়নত খুাঁড়নত র্োইনত পোনর। 
 
ডহোনরসশও উত্তর সদনল , েনু্ধ! এ খুেই স্বোেোসেক েযোপোর। ওনদর জীেন র ডেসশর েোর্ 
ডকনট ডর্নে কের খুাঁড়নত খুাঁড়নত। তোই ওরো েুনল ডর্নে মৃতুযনশোক েো কেনরর অন্ধকোনর 
থোকো সেেীসষকোনক। িোধোরণ মো ুনষর মনতো মৃতুযর েযোপোনর েসদ তোনদর ডকো ও অ ুেূসত 
থোকত, তোহনল এ কোজ তোরো কখ ই করনত পোরত  ো। 
 
হযোমনলট এসর্নয় এনি মোসট-কোটো মজুরনদর একজ নক সজনজ্ঞি করনল , ডে কেরটো 
খুাঁড়ে তো সক ডকো ও পুরুনষর জ য? 
 
এক ঝলক হযোমনলনটর সদনক তোসকনয় জেোে সদল ডলোকসট, আনজ্ঞ হুজুর, তো  য়। 
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তো হনল সক ডকো ও  োরীর জ য?? জো নত চোইনল  হযোমনলট। 
 
ডলোকসট উত্তর সদনল,  ো, তোও  য়! 
 
অেোক হনয় েলনল  হযোমনলট, তোহনল কোর জ য খুাঁড়ে কেরটো? 
 
দোশগস নকর মনতো জেোে ডদয় ডলোকসট, েোর জ য কের খুাঁড়সে তোর এখ  শুধু একটোই 
পসরচয়মৃতনদহ। তনে একসদ  ডি সেল অপরূপ িুেরী কমেয়সি এক  োরী। তোর কথো 
ডশষ হনত হনতই ওনিসলয়োর মৃতনদহ স নয় ডিখোন  হোসজর হনল  তোর েনড়ো েোই 
সলয়োসটগি, িোনথ রোজো ক্লসেয়োি আর রোস  র্োরট্রে। দূর ডথনক তোনদর ডদখনত ডপনয় 
হযোমনলট আর ডহোনরসশও পড়নল  সকেুটো দূনর এক িমোসধস্তনম্ভ লুসকনয়। 
 
ওনিসলয়োনক কেনর ডশোয়োেোর পর উপসিত িেোই স য়মো ুেোয়ী তোর কেনরর উপনর 
েসড়নয় সদল সত  মুনিো মোসট। সপ্রয় ডেোনটো ডেো সটনক ডশষ সেদোয় জো োেোর িময় 
স নজনক আর সির রোখনত পোরল  ো সলয়োসটগি, কোেোয় ডেনে পড়ল ডি। তোর ডিই 
েুকিোটো কোেো শুন  স নজনক লুসকনয় রোখনত পোরনল   ো হযোমনলট। েুনট এনি দোাঁড়োনল  
সলয়োসটগনির িোমন । হোত-পো ড নড় পোর্নলর মনতো অেেসে কনর সলয়োসটগিনক েলনল  
হযোমনলট, েৃথোই তুসম কোেোকোসট করে ডতোমোর ডেোন র জ য। তোর প্রসত আমোর ডে 
েোনলোেোিো, ডতোমোর ঐ েোনলোেোিো তোর কোনে সকেুই  য়। ওনিসলয়োর জ য তুসম সক 
একটো ডর্োটো কুসমর ডখনত ডপোর?  ো, তুসম পোর  ো, সকন্তু আসম পোসর। তুসম সক কেনরর 
ডেতর তোর পোনশ শুনয় থোকনত পোরনে?  ো, তুসম পোরনে  ো, সকন্তু আসম পোসর। 
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চরম ডশোনকর ডিই চরম মুহূনতগ হযোমনলনটর এরূপ েযেহোনর প্রচণ্ড উনত্তসজত হল 
সলয়োসটগি। খোপ ডথনক তনলোয়োর ডের কনর ডি েুনট ডর্ল হযোমনলনটর সদনক। িোনথ িোনথ 
তোর হোত ধনর ডটন  তোনক শোস্ত করনল  রোজো ক্লসেয়োি। সতস  সলয়োসটগনির কোন র 
কোনে মুখ স নয় েলনল , আুঃ সলয়োসটগি! কী করে তুসম। জোস  ডতো ওর মোথোর সিক ড ই; 
হযোমনলট আর িুি  য়, পুনরোপুসর পোর্ল হনয় ডর্নে। ও। কী লোে, পোর্নলর িোনথ 
ঝর্ড়ো কনর?? রোজোর িম্মো  রোখনত সলয়সটি তোর তনলোয়োর েুসকনয় সদল খোনপ, এেোর 
রোজো তোনক েলনল , আমোর পসরকল্প োর কথো মন  কনর ম নক শোস্ত রোখো সলয়োসটগি। 
স নজনক িাংেমী রোখ চরম ডশোনকর মুহূনতগও। 
 
ডদখনত ডদখনত তনলোয়োর প্রসতনেোসর্তোর সদ  এসর্নয় এল। অেশয তোর আনর্ই হযোমনলট 
িোক্ষোৎ কনরনে  সলয়োসটগনির িোনথ। ওনিসলয়োর িমোসধিনল তোর আচরনণর জ য সতস  
ক্ষমো ডচনয়নে  সলয়োসটগনির কোনে। হয়নতো হযোমনলট এ েযোপোনর খুে সেলম্ব করোয় সতস  
আর সকেুইেলনল   ো তোনক। 
 
  
 
িোরো রোনজযর মো ুষ এনি ডেনে পনড়নে হযোমনলট আর সলয়োসটগনির তনলোয়োরেোসজ 
ডদখনত। তোরই মোনঝ িেোর  জর এসড়নয় তনলোয়োরেোসজর স য়ম েে কনর দুই 
প্রসতনেোর্ীর জ য এম  তনলোয়োর ডরনখনে  েোর দুসদক কু্ষনরর মনতো ধোরোনলো আর 
িলোটোও চুনচোনলো। রোজো ক্লসেয়োি তোর পসরকল্প োনক েোস্তে রূপ সদনত সলয়োসটগয়োনির 
তনলোয়োনরর দুধোনর ও িলোয় তীব্র সেষ মোসখনয় ডরনখনে  সতস । ডি সেষ একেোর রনক্ত 
সমশনল মৃতুয স সশ্চত। এর পোশোপোসশ সতস  হযোমনলনটর জ য ততসর কনর ডরনখনে  সেষ 
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ডমশো  শরেত। লড়োই করনত করনত হযোমনলট েখ  ক্লোে হনয় পড়নে তখ  ডিই সেষ 
ডমশো  শরেত েোনত তোর হোনত তুনল ডদওয়ো েোয় ডি েযেিোও কনর ডরনখনে  সতস । 
 
রোজো ক্লসেয়োি মনের উপর েনিনে  তোর স সদগষ্ট আিন , আর রোস  র্োরট্রে েনিনে  
তোর পোনশ। পদমেগোদো অ ুিোনর মন্ত্রী, পোসরষদ আর ডি োপসতরো েনিনে  তোনদর পোনশ। 
রোনজযর মো ুষ সেড় কনর দোাঁসড়নয়নে। মনের িোমন  আর সদনক। 
 
তনলোয়োরেোসজ শুরু হেোর আনর্ ওনিসলয়োর জ য হযোমনলনটর মন  ডজনর্ উিল র্েীর 
অ ুতোপ। সতস  সলয়োসটগনির দু-হোত ধনর েলনল , েনু্ধ সলয়োসটগি, অতীনত আসম েসদ 
ডকো ও অ যোয় েো েুল-ত্রুসট কনর থোসক, তোহনল এ মুহূনতগ ডিিে েুনল েোও তুসম। মন  
ডরখ, ডিসদন র হযোমনলট সকন্তু আজনকর মনতো স্বোেোসেক মো ুষ সেল  ো, তখ  ডি সেল 
পুনরোপুসর উন্মোদ। পুরন ো েনু্ধনত্বর ডদোহোই সদনয় ডতোমোয় েলসে, তুসম েুনল েোও ডি 
সদন র উন্মোদ হযোমনলটনক। 
 
আমোর মন  আর ডকো ও ডক্ষোে ড ই ডতোমোর প্রসত, েলল সলয়োসটগি, আজ ডথনক তুসম 
আর আসম দুজন  আনর্র মনতোই েনু্ধ। 
 
িুরোেসতগ পো পনি রোজো ক্লসেয়োি চুমুক ডদেোর িোনথ িোনথ দোমোমো আর ডেসর ডেনজ 
উিল। চোরসদক ডথনক। তোর িোনথ তোল সদনয় শুরু হল দুই পুরন ো েনু্ধর তনলোয়োরেোসজ। 
এ প্রসতনেোসর্তোর চসলত স য়ম সেল, এই প্রসতনেোর্ীরো ডকউ কোনক আঘোত করনে  ো। 
হযোমনলট ডখলনত লোর্নল  ডি স য়ম ডমন । সকন্তু সলয়োসটগনির উনেশয সেল সেে। 
হযোমনলটনক ডজোরদোর আঘোত করোর জ য মে ডথনক েোরেোর তোনক ইশোরো করনে  
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রোজো ক্লসেয়োি। সলয়োসটগি ডেনে পোনি  ো ডেখোন  স য়ম ডমন  ডখলনে  হযোমনলট, 
ডিখোন  ডি কী কনর স য়ম েোেনে। আর ডি েোনে হযোমনলটনক আঘোত করনত সেনেনক 
লোর্নে তোর। ডখলোর মোনঝ এক িময় সলয়োসটগিনক ডকোণিোিো কনর ডিলনল  হযোমনলট, 
িনল সেনেনকর েোধো েুনল সর্নয় ক্রমশ উনত্তসজত হনত লোর্ল সলয়োসটগি। 
 
ডখলোর প্রথম রোউন্ড ডশষ হেোর পর মোর কোনে এনি দোাঁড়োনল । ক্লোস্ত হযোমনলট। 
ক্লসেয়োনির সদনক তোসকনয় েলনল  রোস , হযোমনলট তৃষ্ণোতগ, ওনক শরেত দোও। সিক এই 
িুনেোনর্র অনপক্ষোয় সেনল  ক্লসেয়োি। িোনথ িোনথই সতস  সেষ ডমশো  শরেনতর গ্লোি 
রোস র হোনত তুনল সদনল । সকন্তু রোস  ডি গ্লোি হযোমনলনটর হোনত ডদেোর পূনেগই ডেনজ 
উিল সিতীয় রোউন্ড শুরুর েোজ ো। িোনথ িোনথই মোর কোে ডথনক সেটনক এনি হযোমনলট 
দোাঁড়োনল  ডখলোর জোয়র্োয়। ডিখো  ডথনক ডচাঁসচনয় মোনক েলনল  ডখলোর ডশনষ সতস  
শরেত খোনে । শুরু ডথনক একইেোনে ডখলো ডদখনত ডদখনত ক্লোে হনয়নে  রোস । তোই 
শরেনতর গ্লোিটো রোজোনক সিসরনয়  ো সদনয় সতস  স নজই কনয়ক চুমুনক ডখনয় ডিলনল  
শরেতটুকু। ক্লসেয়োি স্বনেও েোনে স  ডে এরূপ ঘট ো ঘটনত পোনর। সকন্তু তখ  আর 
সকেু করোর ড ই। ক্লসেয়োি একমন  ডখলো ডদখনত লোর্নল  েুনক একরোশ উনত্তজ ো 
স নয়। 
 
সিতীয় রোউন্ড চলোর িময় হযোমনলটনক তোসতনয় তুলনত ইশোরো করনল  ক্লসেয়োি। িোনথ 
িোনথই তনলোয়োর সদনয় হযোমনলটনক ডজোর আঘোত করল সলয়োসটগয়োি। 
 
েনু্ধনক লক্ষ কনর হযোমনলট েলনল , এ সক করে? তুসম সক ডখলোর স য়ম েুনল ডর্ে? 
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আসম খুে দুুঃসখত–েলল সলয়োসটগি, উনত্তসজত সেলোম েনল আমোর ডখয়োল সেল  ো। সকন্তু 
সকেুক্ষণ েোনদই সেষ মোখোন ো তনলোয়োর সদনয় হযোমনলনটর র্োনয় আেোর আঘোত করল 
সলয়োসটগি। এেোর আর তধেগ রইল  ো হযোমনলনটর। সতস ও তোর তনলোয়োর সদনয় ডজোর 
আঘোত করনল  সলয়োসটগিনক। 
 
হযোমনলনটর শরীর ডথনক রক্ত কনরসেল। সলয়োসটগনির আঘোনতর পর ডথনকই। তোর 
মতলে হোসিল হনয়নে ডদনখ ডচাঁসচনয় েনল উিনল , লড়োই থোমোও এখস । সকন্তু লড়োই 
েন্ধ করোর েোজ ো ডেনজ ওিোর আনর্ই হযোমনলট তোর তনলোয়োনরর আঘোনত ডিনল 
সদনল । সলয়োসটগনির হোনতর তনলোয়োর। সলয়োসটগনির তনলোয়োরটো মোসটনত পনড় ডেনতই 
ডিই সেষমোখোন ো তনলোয়োর তুনল স নয় হযোমনলট েসিনয় সদনল  সলয়োসটগনির েুনক। 
 
রোস নক এসলনয় পড়নত ডদনখ মনে উপসিত িেোই ডচাঁসচনয় ওনি েলনল , ডকাঁহুশ হনয় 
পনড়নে  রোস । জ্ঞো নলোনপর সিক পূেগ মুহূনতগ রোস  ডটর ডপনল  ডে শরেত সতস  
ডখনয়নে , তোনত ডমশোন ো সেল সেষ। সতস  ডচাঁসচনয় েলনল , আসম মোরো েোসি… ডতোমোর 
শরেনত সেষ ডমশোন ো সেল হযোমনলট…আসম চললোম। 
 
হযোমনলট অেোক হনয় তোকোনল  তোর মোর সদনক। সিক ডি িময় েনল উিল সলয়োসটগি, 
ডশো  েনু্ধ হযোমনলট, আর সকেুক্ষণ েোনদ তুসম আর আসম, দুজন ই সচরকোনলর মনতো 
ডেনড় েোে এ পৃসথেী। ডতোমোনক ডমনর ডিলোর জ য রোজো স নজই সেষ মোসখনয় সেনল  
আমোর তনলোয়োনর। আমোনদর দুজন র রনক্তই সমনশ ডর্নে ডি সেষ। েনু্ধ, সেদোয়–েলনত 
েলনত এসলনয় পড়ল সলয়োটি। িীমোহী  ডক্রোনধ তখ  িসতযই উন্মোদ হনয় উনিনে  
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হযোমনলট। সেেমোখোন ো তনলোয়োরটো তুনল স নয় সতস  এনি দোাঁড়োনল  মনে। ডকউ সকেু 
ডেোঝোর আনর্ই ডি তনলোয়োরটো সতস  ডজোনর েসিনয় সদনল  ক্লসেয়োনির েুনকর ডেতনর। 
 
তুসমই েসড়নয়ে এ সেষ! তোই ডতোমোনক ডিটো সিসরনয় সদলোম, ডচাঁসচনয় েনল উিনল  
হযোমনলট। 
 
রোজো, রোস , ক্লসেয়োি-িেোই এখ  মৃতয। ডে অ যোনয়র প্রসতসেধো  ডচনয়সেনল  েোেোর 
ডপ্রসতমূসতগ, ডিটোই কনরনে  হযোমনলট। সকন্তু এেোর তোর মোথো ঘুরনত শুরু কনরনে, টলনে 
তোর পো। হযোমনলট েুঝনত পোরনল  তোর মৃতুয স কনটই। সকেুক্ষণ েোনদই সতস  মোসটনত 
েনল পড়নল । িোনথ িোনথই েুনট এনল  তোর পুনরোন ো েনু্ধ ডহোনরসশও। হযোমনলনটর 
মোথোটো তুনল স নল  স নজর ডকোনল। 
 
ডশষ স শ্বোি তযোর্ করোর আনর্ ডকো ও মনত মুখ তুনল েলনল  হযোমনলট, িেোইনক 
ডে মোনকগর হতেোর্য েুেরোনজর কোসহস  ডশো োেোর জ য একমোি তুসমই ডোঁনচ রইনল 
ডহোনরসশও। 
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