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ववादळळी ववाररे वहवात हहोतरे. तळीन चरेटककिणळी उकिळत्यवा रसवायनवानांच्यवा किढईभहोवतळी जमवा झवाल्यवा हहोत्यवा. “आपल्यवालवा
ममॅक्बरेथ भरेटलवा पवाकहजरे, किधळी भरेटरेल तहो ?  ” एकि चरेटकिळीण म्हणवालळी. "ययुद्ध सनांपल्यवावरच भरेटरेल तहो आपल्यवालवा.”
दयुसरळीननां उत्तर कदलनां. इतक्यवात जहोरवाचवा ववारवा आलवा. चरेटककिणळी पळळून गरेल्यवा. 

ननॉवर्वे आकण स्किनॉटलनांड दरम्यवान ययुद्ध चवालळू  हहोतनां. ममॅक्डहोनवाल्ड खरनां तर स्किनॉकटश. पण तहो ननॉवर्वेलवा कफितयुर झवालवा.
स्किनॉटलनांडचवा रवाजवा डनांकिन आपलरे  मयुलगरे मवाल्किम आकण डनॉनल्बरेन यवानांच्यवासह इतर सरेनवाकधकिवाऱ्यवानांशळी चचवार्चा किरत
हहोतवा. कततक्यवात एकि जखमळी ससैकनकि ययुद्धवावरून परत आलवा आकण त्यवाननां रवाजवालवा बवातमळी कदलळी. “ममॅक्डहोनवाल्डनरे
किहोणतळीहळी दयवामवायवा दवाखवलळी नवाहळी.  पण आपल्यवा ससैकनकिवानांनळीहळी परवाक्रमवाचळी शथर्चा किरे लळी.  ममॅक्बरेथच्यवा शशौयवार्चामयुळरे
आपण ययुद्ध कजनांकिलनां.  ”
"अररे ववा हळी तर फिवारच चवानांगलळी बवातमळी आहरे.  ” रवाजवा डनांकिन उददगवारलवा. 

कततक्यवात रनॉस हवा आणखळी एकि ससैन्यवाकधकिवारळी छवावणळीत आलवा. “ममॅक्बरेथ आकण अकधकिवारळी बबँकिहो दहोघरेहळी परतळीच्यवा
ववाटरेवर आहरेत.  ” रनॉसनरे सवानांकगतलरे. 

जवा आकण त्यवालवा सवानांगवा किळी तयुझरे अकभननांदन“ .  कफितयुर ममॅक्डहोनवाल्डलवा फिवाशळी कदल्यवावर त्यवाच्यवा जवागळी ममॅक्बरेथचळी
नरेमणळूकि महवामनांतळी म्हणळून हहोईल हरे हळी सवानांगवा त्यवालवा. ”

इकिडरे जनांगलवात तळीन चरेटककिणळी एकित आल्यवा हहोत्यवा. 
एकि कफिस्किवारलळी ऐकिवा“ .. ममॅक्बरेथ यरेतहोय. तवाशवा ववाजतहोय.  ”
हवानां“ ...हवानां  ममॅक्बरेथ यरेतहोयद… .  ” दयुसरळी कचत्किवारलळी. 
ममॅक्बरेथचवा कवजय असहो“ ...  ” तहो आकण बबँकिहो जवळ पहोचतवायत असनां पवाहळून कतसरळीननां घहोषणवा किरे लळी. 

धयुक्यवातळून  अचवानकि प्रगट  झवालरेल्यवा  यवा  तळीन  बकहणणींकिडरे-  चरेटककिणणींकिडरे  पवाहळून  ममॅक्बरेथ  चरकिलवाच.  “तयुम्हळी
लशौकिरच ममॅक्डहोनवाल्डच्यवा जवागळी महवामनांतळी हहोणवार आहवात महवारवाज.  ” पकहलळी चरेटकिळीण म्हणवालळी. “आकण मग तयुम्हळी
स्किनॉटलनांडचरे रवाजरे हहोणवार आहवात.  ” दयुसरळी म्हणवालळी.  “ कशववाय बबँकिहोचळी मयुलनांहळी रवाजरे हहोतळील.  ” कतसरळी किरववादलळी.
 
तयुम्हळी आहवात तरळी किहोण  आकण किशवाबदल बहोलतवाहवात “ … ?  ” ममॅक्बरेथनरे कवचवारलरे. 

ममॅक्बरेथ आकण बबँकिहोलवा अवाश्चयवार्चात  टवाकिळू न चरेटककिणळी जशवा अचवानकि प्रगट झवाल्यवा तशवाच अचवानकि लयुप्तहळी
झवाल्यवा. 
कततक्यवात धयुक्यवातळून दहोन आकिक तळी यरेतवानवा कदसल्यवा.  तरे हहोतरे सरेनवानळी रनॉस आकण त्यवाबरहोबर अकधकिवारळी अबँगस.
रनॉसनरे  ममॅक्बरेथचरे  अकभननांदन  किरे लरे  आकण  त्यवालवा  तहो  महवामनांतळी  हहोणवार  असल्यवाचळी  बवातमळीहळी  कदलळी.  पकहल्यवा
चरेटककिणळीचरे भवाककित असरे खररे ठरलरे  हहोतरे.  जनांगल आकण कचखल यवातळून ववाट किवाढत ममॅक्बरेथ आकण बबँकिहो रवाजवा
डनांकिनच्यवा छवावणळीपयर्यंत पहोचलरे . 

सयुस्ववागतमद “ . आम्हळी सवाररे तयुझरे आभवारळी आहहोत. तयुझ्यवा शशौयवार्चाबदल तयुझनां अकभननांदन.  ” रवाजवा म्हणवालवा.



मळी किरे वळ मवाझनां कितर्चावयच किरे लनां महवारवाज“ .  ” ममॅक्बरेथनरे सवानांकगतलरे.
मग जवाहळीर किरे ल्यवा प्रमवाणरे रवाजवानरे ममॅक्बरेथलवा महवामनांतळी बनवलरे .  स्वततःचवा मयुलगवा मवाल्किमलवा त्यवाच्यवा शशौयवार्चाबदल
किनां बरलबँडचवा रवाजकियु मवार हळी पदवळी कदलळी. 
"आतवा ययुद्ध सनांपलनां  आहरे तरेवहवा तयुझ्यवा घरळी यरेऊन आपलळी हळी मसैतळी आणखळी दढ किरवायलवा मलवा आवडरेल”. रवाजवा
ममॅक्बरेथलवा म्हणवालवा. 
"मळी  आकण मवाझळी  बवायकिहो  यवा  दहोघवानांनवाहळी  आपलनां  आगमन म्हणजरे  बहयुमवानच ववाटरेल  महवारवाज.  पण तयुमच्यवा
आगमनवाचळी वदर्दी कतलवा पतवाननां  किळववावळी लवागरेल.  त्यवामयुळरे  मलवा आतवा आजवा दवा.  ” ममॅक्बरेथ म्हणवालवा आकण
आपल्यवा छवावणळी किडरे कनघवालवा. 

"ममॅक्बरेथ हवा खरवा नम्र आकण शळूर ससैकनकि आहरे.  त्यवाचनां उदवाहरण सगळ्यवानांनळी लकवात ठरेवण्यवासवारखनां आहरे.  चलवा
आपण आपलवा कवजयहोत्सव सवाजरवा किरू यवा.  ” रवाजवा डनांकिन म्हणवालवा.

इकिडरे स्किनॉटलनांड मधरे लरेडळी ममॅक्बरेथ ममॅक्बरेथकिडळून आलरेलनां  पत ववाचत हहोतळी. महवामनांतळीपद कमळणनां मवानवाचनां हहोतनांच.
त्यवामयुळरे  आतवा तरे शळीमनांत हहोणवार हहोतरे आकण हवातळी थहोडळी सत्तवाहळी यरेणवार हहोतळी. पण ममॅक्बरेथ मनवाचवा दयवाळळू आहरे हरे
कतलवा मवाहळीत हहोतनां.  इतर लहोकि त्यवाच्यवा चवानांगयुलपणवाचवा गसैरफिवायदवा घरेतळील अशळी कतलवा भळीतळी ववाटत हहोतळी.  कतचवा
नवरवा चरेटककिणळीच्यवा भवाककितवा प्रमवाणरे रवाजवा वहवायचवाअसरेल तर हवा दयवाळळूपणवा टवाकिळू न दवाववा लवागरेल. त्यवासवाठळी लरेडळी
ममॅक्बरेथननां स्वततःच्यवा हवातळी सळूत घरेण्यवाचनां ठरवलनां. 

ममॅक्बरेथननां कतलवा कलकहलरेलनां  पत कतननां नळीट ववाचलनां .  रवाजवा आपल्यवा घरळी भरेट दरेणवार असल्यवाचनां कतलवा यवा पतवातळून
किळलनांच हहोतनां. रवाजवाचनां किवाय प्रकिवाररे स्ववागत किरवावनां यवाचवा कवचवार किरत असतवानवाच कतलवा कनरहोप कमळवालवा..”रवाजवा
आज रवातळी इथरे भरेट दरेईल.  ”

आजच ” ? अररे बवापररे.. म्हणजरे मलवा सगळ्यवा गहोष्टणींचळी घवाई किरवावळी लवागणवार.  ” कतनरे कखडकिळीतळून पवाकहलरे  तरेवहवा
ककिल्ल्यवाच्यवा बयुरुजवावर किवावळवा कदसलवा. अशयुभतरेचवा सळूचकि असलरेलवा हवा पकळी किवाहळी किवाळ थवानांबळून कतथळून उडळून
गरेलवा.

ममॅक्बरेथ घरळी आलवा तरेवहवा लरेडळी ममॅक्बरेथ रवाजवाच्यवा स्ववागतवाचळी तयवारळी किरत हहोतळी. ”आपण किधळीतरळी खळूप शळीमनांत
आकण उच्चपदस्थ हहोणवार यवाचळी मलवा खवातळी हहोतळीच.  ” तळी म्हणवालळी.
पण चरेटकिळीण म्हणतरे त्यवाप्रमवाणरे मळी रवाजवा हहोईन असनां किवाहळी मलवा ववाटत नवाहळी” .  ” ममॅक्बरेथनरे म्हटलरे.
चरेटककिणणींच्यवा म्हणण्यवात तथय असणवारच” .  त्यवा भकवष्य जवाणतवात.  तळू  रवाजवा हहोशळीलच.  त्यवासवाठळी तयुलवा रवाजवा

डनांकिनलवा ठवार किरवावनां लवागरेल.”
पण त्यवालवा ठवार किरण्यवाचळी गरजच किवाय आहरे” ?  मळी त्यवाच्यवा दरबवारवात महवामनांतळी असणनां हरेच अकधकि यहोग्य

असरेल.  ” ममॅक्बरेथननां म्हटलनां. 

तरे किवाहळी नवाहळी” .  रवाजवा डनांकिनचळी पववार्चा किरण्यवाचनां किवारणच किवाय ? तळू रवाजवा झवालवास किळी ककितळीतरळी गहोष्टळी किरू
शकिशळील. मळी सगळ्यवा गहोष्टळी नळीट ठरवल्यवा आहरेत त्यवा ऐकि. आज रवातळी पवाहयुण्यवानांनवा खवाण्यवाबरहोबर मळी भरपळूर
दवारू दरेणवार आहरे. त्यवामयुळरे  जरेवल्यवावर रवाजवा आकण रवाजवाचरे सरेवकि गवाढ झहोपळी जवातळील. ननांतर तळू रवाजवावर तयुटळून पड
आकण त्यवालवा मवारून टवाकि.  त्यवाचनां  प्ररेत जरेवहवा सवापडरेल त्यवावरेळळी लहोकिवानांनवा असनां भवासरेल किळी रवाजवालवा त्यवाच्यवा
सरेवकिवानांनळीच दवारूच्यवा धयुनांदळीत मवारलनां . ”



ममॅक्बरेथच्यवा मनवाचळी चलकबचल हहोत हहोतळी. त्यवालवा रवाजवा हहोण्यवाचनां आकिषर्चाणहळी ववाटत हहोतनां आकण हवा किट फिसलवा
तर किवाय हहोईल यवाचळी  भळीतळीहळी  ववाटत हहोतळी.  पण लरेडळी  ममॅक्बरेथ मवात  कतच्यवा  कवचवारवानांवर  ठवाम हहोतळी.  कतलवा
स्किनॉटलनांडचळी रवाणळी वहवायचनां हहोतनां. 
त्यवा सनांध्यवाकिवाळळी ममॅक्बरेथचनां घर रवाजघरवाण्यवातल्यवा पवाहयुण्यवानांनळी भरून गरेलनां. रवाजवा डनांकिन, त्यवाचरे दहोन मयुलगरे मवाल्किम
आकण डनॉनल्बरेन,  सरदवार बबँकिहो आकण त्यवाचळी मयुलनां  हहोतळीच.  रवाजवाचरे खवास सरेवकिहळी वस्तळीलवा हहोतरे.  मरेजववानळीच्यवा
वरेळळी लरेडळी ममॅक्बरेथ जवातळीनरे सरेवकिवानांकिडरे लक दरेत हहोतळी. त्यवानांनवा कतननां इतकिळी दवारू पवाजलळी किळी तरे कपऊन तरर्चा झवालरे .
 
ममॅक्बरेथ मध्यरवातळी पयर्यंत थवानांबलवा. तहोवर त्यवाचरे पवाहयुणरे त्यवानांच्यवा खहोल्यवानांत पहोचलरे हहोतरे. रवाजवा डनांकिनहळी त्यवाच्यवा खहोलळीत
पहोचलवा. त्यवाचरे रककि दवारवातच दवारू कपऊन पडलरे आहरेत हरे त्यवाच्यवा लकवातच आलनां नवाहळी.
रवाजवा दवारूच्यवा धयुनांदळीत गवाढ झहोपळी गरेलवा. आपल्यवा खहोलळीत ममॅक्बरेथ कशरलवा हरे त्यवालवा समजलरेहळी नवाहळी. खनांजळीरवाच्यवा
एकिवाच घवाववात ममॅक्बरेथनरे रवाजवाचवा खळून किरे लवा. 

थरथरत्यवा हवातवानरे ममॅक्बरेथनरे आपल्यवा शयनगकहवात प्रवरेश किरे लवा. तरेवहवा लरेडळी ममॅक्बरेथ त्यवालवा म्हणवालळी,  ” पण खनांजळीर
अजळून तयुझ्यवा हवातवातच आहरे.  तहो एखवादवा रककिवाच्यवा हवातवात ठरेव.  ” पण ममॅक्बरेथलवा आतवा किवाहळीच किरण्यवाचनां
धवाडस हहोईनवा. तरेवहवा लरेडळी ममॅक्बरेथ म्हणवालळी दरे तहो खनांजळीर मवाझ्यवाकिडरे मळीच तहो एकिवा रककिवाच्यवा हवातवात ठरेवतरे” . ”
कतनरेच तरे किवाम किरे लरे .

थहोडडवाच वरेळवानरे दवारवावर थवाप पडलळी तरेवहवा ममॅक्बरेथ दचकिलवा. तरेवहवा लरेडळी ममॅक्बरेथ त्यवालवा म्हणवालळी. ”उगवाच दचकिळू
नकिहोस किहोण आहरे तरे पहवा आकण शवानांतपणरे ववाग.  ” दवारवाबवाहरेर दयुरून आलरेलरे  ममॅक्डफि आकण लरेननॉक्स उभरे हहोतरे.
त्यवानांनवा  रवाजवा डनांकिनलवा भरेटवायचरे  हहोतरे.  ममॅक्बरेथनरे  ममॅक्डफिलवा रवाजवाचळी भरेट घरेण्यवाचळी परववानगळी कदलळी आकण तहो
लरेननॉक्सशळी बहोलत कतथरेच उभवा रवाकहलवा. 

थहोडडवाच वरेळवात ममॅक्डफि रवाजवाच्यवा खहोलळीतळून ओरडत बवाहरेर आलवा. 
किवाय झवालनां तरळी किवाय ” ?  ” ममॅक्बरेथनरे शवानांतपणरे कवचवारलरे. 
रवाजवाचळी हतयवा झवालळी आहरे” ...सगळ्यवानांनवा जवागरे किरवा... आकण इथरे बहोलववा.  ” ममॅक्डफि ओरडलवा.

ककिल्ल्यवात रवाजवाच्यवा हतयरेचळी बवातमळी सगळळीकिडरे पसरलळी.  ममॅक्बरेथ म्हणवालवा रककि कियु ठरे  आहरेत  ” ?  ” तहो स्वततः
रककि झहोपलरे  हहोतरे कतथरे गरेलवा आकण सवाऱ्यवानांनवा रककिवाच्यवा हवातवातलवा खनांजळीर त्यवानरे दवाखवलवा. कतथरेच तहो खनांजळीर
रककिवानांच्यवा छवातळीत खयुपसळून हतयरेचळी कशकवा त्यवानरे त्यवा रककिवानांनवा तत्किवाळ कदलळी. 

रवाजवाच्यवा दहोन्हळी मयुलवानांनवा आतवा पयर्यंत हळी बवातमळी कमळवालळी हहोतळी. ”तयुमच्यवा वकडलवानांनवा ठवार मवारणवाऱ्यवा रककिवानांनवा मळी
सजवा कदलळी आहरे.  ” रकवानरे कनथळणवारवा खनांजळीर हवातवात घरेऊन उभवा असलरेलवा ममॅक्बरेथ मवाल्किम आकण डनॉनल्बरेन यवा
रवाजपयुतवानांनवा म्हणवालवा. 

किवाय भयवानकि गहोष्टळी घडतवाहरेत इथरे  ” !  ” असनां म्हणत लरेडळी ममॅक्बरेथ कतथरे आलळी आकण कतचवा कनरवागसपणवा
जवाहळीर हहोण्यवासवाठळी कतथरेच जकमनळीवर बरेशयुद्ध पडण्यवाचरे नवाटकिहळी कतनरे यशस्वळीपणरे किरे लरे .

बबँकिहोनरे  कतलवा मदत किरण्यवाचळी सरेवकिवानांनवा सळूचनवा कदलळी.  तरेवहवा ममॅक्बरेथनरे  बबँकिहोसह सववार्यंशळी पयुढच्यवा तयवारळीसवाठळी
चचर्वेलवा सयुरुववात किरे लळी.  पण रवाजपयुतवानांनळी मवात त्यवात सवामळील वहवायलवा नकिवार कदलवा आकण तरे ककिल्ल्यवातळून पळळून
गरेलरे. 



"रवाजपयुत पळळून किवा गरेलरे  असतळील ? त्यवानांनळीच तर रककिवानांकिरवळी रवाजवाचळी हतयवा किरे लळी नसरेल ?  ” ममॅक्डफि आकण
रनॉस यवानांच्यवात चचवार्चा चवालळू झवालळी. "रवाजपयुत पळवाल्यवावर रवाजमयुकियु ट ममॅक्बरेथच्यवा मस्तकिळी चढणवार. किवारण रणवानांगणवावर
त्यवानरे आपल्यवालवा त्यवाच्यवा नरेतकत्ववाचळी चयुणळूकि दवाखवलळीच आहरे.  ” त्यवा दहोघवानांचरे एकिमतहळी झवालरे . यवा सनांशयळी आकण
दयुतःखळी ववातवावरणवात जवास्त वरेळ रहवायचरे नवाहळी असरे ठरवळून दहोघरेहळी कतथळून कनघळून गरेलरे.
लरेडळी ममॅक्बरेथनरे फिवार वरेळ न जवातवा मयुकियु ट आपल्यवा नवऱ्यवाच्यवा डहोक्यवावर किसवा चढरेल यवाचळी वयवस्थवा किरे लळी.
स्किनॉटलनांडचरे नवरे रवाजवा रवाणळी रवाजप्रवासवादवात जवाण्यवासवाठळी रववानवा झवालरे .

रवाजवा ममॅक्बरेथलवा पकहल्यवानांदवा भरेटणवारळी वयकळी हहोतळी बबँकिहो. “चरेटककिणणींनवा भकवष्य मवाकहतळी हहोतनां असनां कदसतनांय.”
पकहल्यवाच भरेटळीत बबँकिहो, रवाजवा ममॅक्बरेथलवा म्हणवालवा. रवाजवानरे मवान डहोलवावलळी. पण बबँकिहोच्यवा मयुलवानांनवा रवाज्य कमळरेल
असनां  चरेटककिणणींचनां  दयुसरनां  भवाककित रवाजवाहळी  कवसरलवा  नवहतवा.  अपरवाधळी  भवावनवा  घर किरून मनवात बसल्यवामयुळरे
ममॅक्बरेथलवा गरेलरे किवाहळी कदवस झहोप कमळवालळी नवहतळी. तहो म्हणवालवा बबँकिहो“ , तळू आज रवातळी जरेववायलवा किवा यरेत नवाहळीस
इथरे ?  ”

मळी यरेईन“ , एकिवा किवामवासवाठळी आज थहोडनां बवाहरेर जवावनां लवागणवार आहरे, पण रवातळी पयर्यंत परत यरेईन बहयुधवा.  ” बबँकिहो
म्हणवालवा. 
आपण जशळी रवाजवा डनांकिनचळी हतयवा किरे लळी,  तशळी आपलळी किहोणळी किरे लळी तर  हवा कवचवार ममॅक्बरेथच्यवा डहोक्यवातळून…
जवाईनवा. आज किदवाकचत बबँकिहो त्यवासवाठळीच रवातळी घरळी यरेईल असवा सनांशयहळी त्यवालवा यवायलवा लवागलवा. स्वततःचनां रकण
किरे लनांच पवाकहजरे हवा कवचवार त्यवाच्यवा मनवात घर किरून रवाकहलवा. रवाजवा ममॅक्बरेथनरे आपल्यवा एकिवा कवशवासळू नहोकिरवाशळी
सनांधवान सवाधलरे. आकण बबँकिहोसह त्यवाच्यवा मयुलवानांचळी रवातळीपळूवर्दीच हतयवा किरण्यवाचळी आजवा त्यवालवा कदलळी. 

त्यवा सनांध्यवाकिवाळळी ममॅक्बरेथ अकतशय अस्वस्थ हहोतवा.  किवारण बबँकिहोलवा मवारण्यवात जरळी त्यवाचवा नहोकिर यशस्वळी झवालवा
असलवा तरळी बबँकिहोचवा मयुलगवा फ्लळीआन्स पळळून जवाण्यवात यशस्वळी झवालवा हहोतवा. मवात लरेडळी ममॅक्बरेथनरे रवाजवालवा धळीर
कदलवा आकण सनांध्यवाकिवाळच्यवा मरेजववानळीचळी आठवण किरून कदलळी. त्यवावरेळळी इतर सरदवारहळी यरेणरे अपरेककत हहोतरे. 

मरेजववानळीच्यवा वरेळळी बबँकिहोचळी खयुचर्दी ररकिवामळी हहोतळी. कशववाय ममॅक्डफिचळी जवागवाहळी ररकिवामळी हहोतळी. ममॅक्डफि रवाजवा पवासळून
बरवाच किवाळ अनांतर रवाखळून हहोतवा. त्यवामयुळरे  त्यवानरे मरेजववानळीलवा यरेणरे टवाळलरे. इतरवानांनळी त्यवानांचळी थहोडळी ववाट पवाकहलळी पण
मरेजववानळी सयुरू झवालळीच.  रवाणळी सवर्चा सरदवारवानांचळी स्वततः ववास्तपयुस्त किरळीत हहोतळी.  पण रवाजवा मवात अस्वस्थ हहोतवा.
कखडकिळीतळून दळूरवर अनांधवारवात पहवात असतवानवा रवाजवालवा एकि धळूसर आकिक तळी कदसलळी…..

हळी धळूसर आकिक तळी सरळ खहोलळीत कशरलळी. पण रवाजवाकशववाय तळी किहोणवाच्यवाच नजररेलवा कदसल्यवाचरे रवाजवालवा जवाणवलरे
नवाहळी. हळी आकिक तळी अकधकिच स्पष्ट झवालळी, आकण कतनरे एकिवा पयुरुषवाचरे रूप घरेतलरे . रवाजवाचवा शवास त्यवाच्यवा घशवात
अडकिलवा. किवारण तरे बबँकिहोचरे भळूत हहोतरे…
चल कनघयुन जवा इथळून“ . कजथरे तयुलवा पयुरलनां आहरे कतथरेच रहवा.  ” रवाजवा ककिनां चवाळलवा. 
महवारवाज तयुमचळी तबयरेत ठळीकि आहरे नवा “ ?  ” रनॉसनरे किवाळजळीनरे कवचवारलरे. 

पण रवाजवालवा त्यवाचरे बहोलणरे ऐकिळू च आलरे नवाहळी. तहो बबँकिहोच्यवा भयुतवाशळी बहोलतच रवाकहलवा. 
किवाहळी किवाळजळी किरू नकिवा“ .  ” रवाणळी म्हणवालळी. “महवारवाजवानांनवा लहवानपणवापवासळूनच हवा आजवार आहरे.  तरे  मधळूनच

किधळीतरळी असरे किरतवात.  ” रवाणळीनरे सरदवारवानांनवा खहोटरेच सवानांकगतलरे . 

लरेननॉक्स म्हणवालवा, “मलवा ववाटतनां आपण सगळ्यवानांनळी आतवा जवावनां हरे  उत्तम.  महवारवाज उदवा सकिवाळपयर्यंत ठळीकि
हहोतळील अशळी आशवा किरूयवा.  ” रवाणळीनरे मवान डहोलवावलळी. पण कतलवा मवाकहतळी हहोतरे किळी सकिवाळपयर्यंत पररसस्थतळीत
फिवार बदल हहोणवार नवाहळीयरे. 



कवमनस्कि सस्थतळीत असलरेल्यवा रवाजवालवा रवाणळी धळीर दरेत हहोतळी. कतनरे त्यवालवा कवचवारलरे , “आज ममॅक्डफि किवा आलवा
नवाहळी,  त्यवालवा तयुम्हळी कनमनांतण कदलरे  हहोतरे नवा  ?  ” रवाजवानरे मवान डहोलवावलळी. “त्यवा चरेटककिणणींनवाच तहो कियु ठरे  आहरे हरे
मवाकहतळी असरेल. आपण उदवा चरेटककिणणींचवाच शहोध घरेऊ यवा.  ” रवाजवा म्हणवालवा. 
लरेननॉक्स आकण इतर उमरवाव यवानांचळी रवाजवाच्यवा चमत्किवाररकि वतर्चाणयुकिळीबदल चचवार्चा महवालवानांच्यवा अनांतभवार्चागवात चवालळूच
हहोतळी. एकिवा उमरवाववानरे बवातमळी कदलळी मळी असनां ऐकिलनांय किळी ममॅक्डफि इनांग्लनांडलवा पळळून गरेलवा आहरे“ . तहो कतथरे सरेनवा
उभळी किररेल आकण मग ममॅक्बरेथवर हल्लवा किरळील. किदवाकचत ममॅक्बरेथ फिवार किवाळ रवाजवा रवाहणवार नवाहळी असनां ववाटतनांयद
बरकिवा! ”

दळूर जनांगलवात ववादळळी ववातवावरणवात तळीन चरेटककिणळी त्यवानांच्यवा किढईत रसवायननां उकिळत असलरेल्यवा ममॅक्बरेथलवा भरेटल्यवा.
"तयुम्हळी मलवा मदत किरे लळी पवाकहजरे. आतवा यवा पयुढरे किवाय हहोणवार आहरे हरे मलवा सवानांगवा.  ” चरेटककिणळी कखदळल्यवा. त्यवानांनळी
डयुकिरवाचरे रक किढईत ओतलरे आकण ककिचकिट मनांत म्हणवायलवा सयुरुववात किरे लळी. त्यवाबरहोबर धळूर उसळलवा आकण एकि
मस्तकि त्यवातळून वर आलरे. "ममॅक्बरेथ, ममॅक्बरेथ, ममॅक्बरेथ  ममॅक्डफि पवासळून सवावध रहवा… ….  ” मस्तकि म्हणवालरे .

ममॅक्बरेथलवा धसकिवाच बसलवा. म्हणजरे ममॅक्डफि त्यवाच्यवा ववाईटवावर हहोतवाच तर. 
कततक्यवात एकि लहवान मयुलवाचरे भळूत प्रकिट झवालरे  आकण म्हणवालरे  "  नसैसकगर्चाकि ररत्यवा जन्मलरेलवा किहोणळी ममॅक्बरेथलवा
मवारूच शकिणवार नवाहळी.  ”
"म्हणजरे ममॅक्डफि पवासळून मलवा धहोकिवा नवाहळीयरे तर...  ” ममॅक्बरेथनरे स्वततःचळी समजळूत घवातलळी. 

एवढडवात आणखळी एकि लहवान मयुलवाचरे भळूत प्रकिट झवालरे  आकण म्हणवालरे , "जहोवर कबरनवामचरे जनांगल ममॅक्बरेथकवरुद्ध
चवाल किरून यरेत नवाहळी तहोवर ममॅक्बरेथ अकजनांक्य आहरे.  ” हरे ऐकिळू न तर ममॅक्बरेथनरे सयुटकिरे चवा कनशवासच टवाकिलवा.
किवारण त्यवाच्यवा कवरुद्ध एखवादरे जनांगल किसरे ययुद्ध किरू शकिलरे असतरे ?

मवात त्यवाच वरेळळी त्यवाच्यवा भहोवतळी सवर्चा कदशवानांनळी एकि भयुतवानांचरे ससैन्य जमवा झवालरेलरे  त्यवालवा भवासलरे .  त्यवात नऊ भयुतरे
हहोतळी. सववार्यंनळी स्किनॉटलनांडचरे रवाजमयुकियु ट घवातलरे हहोतरे. त्यवातलवा एकि बबँकिहो आहरे हरे ममॅक्बरेथलवा जवाणवलरे . "धवाववा धवाववा,
मलवा मदत किरवा.  ” ममॅक्बरेथ ओरडलवा. तशळी सवाऱ्यवा चरेटककिणळी कखदळल्यवा आकण अदश्य झवाल्यवा. त्यवानांच्यवा मवागळून
सवारळी भळूतसरेनवाहळी अदश्य झवालळी. 

"महवारवाज….  ” ममॅक्बरेथलवा हवाकि ऐकिळू  आलळी. तहो लरेननॉक्स हहोतवा. 
"लरेननॉक्स, तळू आत्तवा इथरे चरेटककिणळी आकण भयुतनां पवाकहलळीस किवा ?  ” ममॅक्बरेथनरे कवचवारलरे.
"नवाहळी महवारवाज  पण मळी ममॅक्डफिचळी बवातमळी सवानांगवायलवा आलहो आहरे… .  तहो इनांग्लनांडलवा पळवालवा आहरे.  ” लरेननॉक्स
म्हणवालवा.

रवाजववाडडवाकिडरे परततवानवा दहोघरेहळी अकजबवात बहोललरे  नवाहळीत. ममॅक्बरेथच्यवा मनवात आधळीच ममॅक्डफिलवा मवारवायलवा हवरे
हहोतरे  हवा कवचवार सवारखवा घहोळत हहोतवा.  परत आल्यवावर त्यवानरे ममॅक्डफिच्यवा बवायकिहोआकण मयुलवानांनवा तत्किवाळ ठवार
किरण्यवाचळी आजवा कदलळी. 

हतयवा  झवालरेल्यवा  रवाजवा  डनांकिनचवा  मयुलगवा  मवाल्किम  पळळून  गरेलवा  आकण  इनांग्लनांडमधरे  रवाहत  हहोतवा.  स्किनॉटलनांडमधरे
चवाललरेल्यवा यवा हतयवाकिवानांडवाचळी त्यवालवा किवाहळीच मवाकहतळी नवहतळी. पण तहो त्यवालवा भरेटण्यवासवाठळी आलरेल्यवा ममॅक्डफिलवा
भरेटलवा. त्यवाचळी कनष्ठवा स्किनॉटलनांडवर हहोतळी किवा तहो ममॅक्बरेथचवा मवाणळूस हहोतवा हरे त्यवालवा पडतवाळळून पहवायचरे हहोतरे. 
"मवाझवा ममॅक्बरेथवर अकजबवात कवशवास नवाहळी. पण रवाजवा हहोण्यवाचळी तवाकिद आज मवाझ्यवात नवाहळी. ”



 
"नवाहळी  मवाल्किम,  तयुझ्यवा  रूपवानरे  स्किनॉटलनांडलवा एकि उत्तम रवाजवा  कमळरेल.  तळू  शळूर  आहरेस आकण तयुझळी  दरेशवाशळी
बवानांकधलकिळी आहरे.  ” ममॅक्डफि म्हणवालवा.
"हहो.  पण तयुझ्यवा बवानांकधलकिळी बदल मलवा शनांकिवा आहरे.  किवारण तळू तयुझ्यवा बवायकिहो मयुलवानांनवा स्किनॉटलनांडमधरेच सहोडळून
आलवास.  ” मवाल्किम नरे म्हटलरे.
"त्यवालवा मवाझवा नवाइलवाज हहोतवा. मदत कमळवण्यवासवाठळी मलवा स्किनॉटलनांड मधळून पळळून यरेणरे भवाग हहोतरे. आतवा मळी इथरे
आलहो आहरे तहो तयुलवा पवाकठनांबवा दरेण्यवासवाठळी.  ” ममॅक्डफिनरे उत्तर कदलरे.

मवाल्किम अशळी चवाचपणळी किरत असतवानवाच त्यवानांच्यवा भरेटळीत एकि महोठवाच वयत्यय आलवा. दवार जहोरवात उघडळून रनॉस
आत आलवा. 
"ममॅक्डफि, सरदवार सवाहरेब, अखरेरळीस तयुम्हळी मलवा सवापडलवात. मलवा मवाफि किरवा पण मळी तयुमच्यवासवाठळी भयवानकि बवातमळी
आणलळी आहरे. ...  ” रनॉसनरे सवानांकगतलरे.
ममॅक्बरेथच्यवा आजरेनयुसवार ममॅक्डफिच्यवा बवायकिहो आकण मयुलवानांनवा ठवार किरण्यवात आल्यवाचळी बवातमळी रनॉसकिडळून ऐकिल्यवावर
ममॅक्डफिच्यवा दयुतःखवाचरे रूपवानांतर क्रहोधवात झवालरे. 
"ममॅक्बरेथशळी ययुद्ध किरणरे हवाच मवाझवा सळूड असरेल.  ” ममॅक्डफि त्वरेषवानरे म्हणवालवा. 
"तर मग आपल्यवालवा ययुद्धवावर कनघवावरे लवागरेल. स्किनॉटलनांडचवा नवाश किरणवाऱ्यवा ममॅक्बरेथचवा नवाश झवालवाच पवाकहजरे.”
मवाल्किम म्हणवालवा. 

चरेटककिणणींचरे भवाककित ऐकिल्यवावर ममॅक्बरेथलवा आपण अकजनांक्य असल्यवाचळी खवातळी पटलळी हहोतळी.  पण लरेडळी ममॅक्बरेथ
मवात आतवा फिवार घवाबरलळी हहोतळी. कतच्यवा स्वप्नवात कतच्यवा नवऱ्यवानरे किरे लरेलळी भयवानकि किक त्यरे सतत कदसत हहोतळी. कतचरे
स्वततःचरे हवातहळी रकवानरे बरबटल्यवाचवा भवास कतलवा हहोत हहोतवा. 

अनरेकि कदवसवानांचळी रपरेट किरून रवाजपयुत मवाल्किमचरे इनांसग्लश पवाकठनांबवा असलरेलरे ससैन्य स्किनॉटलनांडमधरे यरेऊन हजर झवालरे .
इतर बनांडखहोर स्किनॉकटश उमरवाववानांनवा सवामळील किरून घरेऊन हरे सवाररे ससैन्य कबरनवामच्यवा जनांगलवा जवळ सस्थर झवालरे . 
सनांकिट नजळीकि आलरे आहरे हळी बवातमळी आतवा ममॅक्बरेथपयर्यंत यरेऊन धडकिलळी. 

"इनांग्रज ससैन्य  ?  हमॅतः  !  ” ममॅक्बरेथ तयुच्छतरेनरे  म्हणवालवा.  चरेटककिणणींच्यवा भवाककितवानयुसवार ममॅक्डफि त्यवालवा धहोकिवादवायकि
नवहतवाच.  आकण आजवर चरेटककिणणींचरे  भवाककित खररे  ठरत आलरे  हहोतरे.  कततक्यवात एकि धक्किवादवायकि बवातमळी
ममॅक्बरेथपयर्यंत पहोहहोचलळी. लरेडळी ममॅक्बरेथचवा दयुतःख आकण भळीतळीच्यवा अकतररेकिवानरे मकत्यळू झवालवा हहोतवा. 

पण आतवा ममॅक्बरेथच्यवा मनवात फिक मवाल्किम आकण ममॅक्डफिवर मवात किरण्यवाचरेच कवचवार घहोळत हहोतरे. 
"आतवा मवाझ्यवाकिडरे हरण्यवासवारखरे किवाहळी उरलरेलरेच नवाहळी. मकत्यळू आतवा मलवा घवाबरवळू शकित नवाहळी. कबरनवामचरे जनांगल
मवाझ्यवावर चवाल किरून किसरे यरेतरे तरे आतवा मलवा पहवायचरे आहरे. ”
इकिडरे  मवाल्किम आकण ममॅक्डफिनरे  आपल्यवा  सवाऱ्यवा  ससैकनकिवानांसवाठळी  असवा  हयुकियु म  सहोडलवा  किळी  प्रत्यरेकि ससैकनकिवानरे
झवाडवाच्यवा पवानरे-फिवानांदवानांचवा ववापर किरून स्वततःलवा झवाकिळू न घ्यवावरे. आकण ननांतर ममॅक्बरेथच्यवा ककिल्ल्यवावर चवाल किरून
जवावरे. 

ककिल्ल्यवाच्यवा तटवावरून ममॅक्बरेथ शतळूचळी हवालचवाल न्यवाहवाळत हहोतवा.  आपल्यवालवा वरेड लवागलवाय ककि किवाय असनां
त्यवालवा ववाटलनां…. किवारण कबरनवामचरे जनांगल त्यवाच्यवा ककिल्ल्यवाकिडरे हळळू  हळळू  सरकित हहोतरे ! चरेटककिणणींनळी सवानांकगतलरे
हहोतरे  किळी कबरनवामचरे  जनांगल तयुझ्यवावर चवालळून यरेत नवाहळी,  तहोवर तयुलवा भळीतळी नवाहळी.  आतवा मवात प्रत्यक ययुद्धवात
उतरण्यवाकशववाय ममॅक्बरेथलवा पयवार्चाय उरलवा नवाहळी. 



वरेढवा आवळल्यवावर मवाल्किमनरे आजवा कदलळी "तयुमच्यवा पवानरे-फिवानांदवा आतवा टवाकिळू न दवा…. आकण हल्लवा किरवा.  ”

ममॅक्बरेथचळी शतळूशळी थरेट भरेट झवालळी. 
"भरेकिडवा, शरण यरे .  ” ममॅक्डफि ममॅक्बरेथलवा म्हणवालवा.
"कतववार नवाहळी.  ” ममॅक्बरेथनरे प्रत्ययुत्तर कदलरे.

दहोघवानांचरे तयुनांबळ ययुद्ध झवालरे. 
शरेवटचवा घवाव घवालण्यवाआधळी ममॅक्डफिनरे ममॅक्बरेथलवा सवानांकगतलरे किळी त्यवाच्यवा आईच्यवा पहोटवावर शस्तकक्रयवा किरे ल्यवामयुळरेच
त्यवाचवा जन्म हहोऊ शकिलवा हहोतवा. तहो नसैसकगर्चाकि जन्म नवहतवा. चरेटककिणणींचरे भवाककित इथरेहळी खररे ठरलरे.
अखरेरळीस ममॅक्डफिनरे ममॅक्बरेथलवा ठवार किरे लरे . त्यवाचरे कशर किवापळून त्यवानरे तरे तलववारळीच्यवा टहोकिवावर लटकिवावत आपल्यवा
छवावणळीत नरेलरे. 

" रवाजवा मवाल्किमचवा कवजय असहो ! स्किनॉटलनांडच्यवा नवयवा रवाजवाचवा कवजय असहो.  “ ममॅक्डफि आकण त्यवाच्यवा सरेनरेनरे
नवयवा रवाजवाचवा जयजयकिवार किरे लवा. 
"  आतवा क्रशौयर्चा सनांपलरे  आहरे.  कवजनववासवात गरेलरेल्यवा रवाजकिळीय उमरवाववानांनळी आतवा परत यवावरे.  शवानांतळीचवा किवालखनांड
आतवा सयुरू झवालवा आहरे. तयुम्हळी मलवा रवाजवा किरे ल्यवाबदल तयुमचरे सवाऱ्यवानांचरे आभवार.  ” रवाजवा मवाल्किम म्हणवालवा.

इकिडरे  जनांगलवात तळीन चरेटककिणळी एकित जमल्यवा.  त्यवानांनळी आपल्यवा किढईतल्यवा रसवायनवानांत बरेडळूकि टवाकिलवा आकण
उकिळत्यवा रसवायनवानांच्यवा धयुरवात पयुन्हवा एकिदवा भकवष्य पवाहवायलवा सयुरुववात किरे लळी.


