
 

Macbeth | ਮੇਕਬੈਥ 

ਕਹਾਣੀ 

 
ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਬਦ 

ਮੇਕਬੈਥ  ਅਤੇ ਬੈਂਕੋ, ਸਕੌਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਟਮਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਇਹ ਭਟਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਮੇਕਬੈਥ ਨੂੁੰ  ਥੇਨ ਔਫ ਕਾਅਡੋਰ 

ਟਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਟਫਰ ਸਕੌਿਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਬੈਂਕੋ ਨੂੁੰ  ਵੀ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਤਾਨ ਵੀ 
ਰਾਜੇ ਬਣੇਗੀ। 

 

ਚੜ੍ਹਾਈ 

ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟਹਲੀ ਭਟਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਕੌਿਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡੁੰ ਕਨ ਮੇਕਬੈਥ ਦੀ ਜੁੰਗ ਟਵਚ 

ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਟਵਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟਨਯ ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਦੁੰ ਦਾ ਹੈ – ਥੇਨ ਔਫ ਕਾਅਡੋਰ। ਲੇਡੀ ਮੇਕਬੈਥ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਭਟਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਿੱਛਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਟਵਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਕਬੈਥ ਨੂੁੰ  ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਰਾਜੇ 
ਡੁੰਕਨ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਕਲੇ ਟਵਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕਬੈਥ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ 

ਪਿੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਬਾਅਦ ਟਵਚ, ਡੁੰਕਨ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨ `ਤੇ ਕੁੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮੇਕਬੈਥ ਸੌਂ ਰਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੁੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਟਵਚ ਕਤਲ ਕਰ ਟਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੜ੍ਾਈ 

ਮਾਲਕਮ ਅਤੇ ਡੋਨਲਬੇਨ, ਡੁੰਕਨ ਦੇ ਦੋ ਪ ਿੱ ਤਰ ਅਤ ੇਵਾਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਟ ੁੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਖਤਰੇ ਟਵਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੇਫਿੀ 
ਲਈ ਇੁੰਗਲੈਂਡ ਨੂੁੰ  ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਮ ਅਤ ੇਡੋਨਲਬੇਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਕਬੈਥ ਨੂੁੰ  ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਲਹਾਮੀ ਸੁਫਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੁੰ  ਸ ਰਿੱ ਟਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਕਬੈਥ ਬੈਂਕੋ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਪ ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਬੁੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਅਦ ਟਵਚ ਬੈਂਕੋ ਦਾ ਭੂਤ ਇਕ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਤ ਟਵਚ ਟਦਖਾਈ ਟਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 



 

ਮੇਕਬੈਥ ਇਕ ਵਾਰ ਟਫਰ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਟਫਕਰਮੁੰਦ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਮੈਕਡਿੱ ਫ ਬਾਰੇ ਟਚਤਾਵਨੀ 
ਟਦੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਟਕ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਵੀ ਇੁੰਗਲੈਂਡ ਨੂੁੰ  ਦੌੜ ਚ ਿੱ ਟਕਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਕਬੈਥ ਨੂੁੰ  ਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ 

ਟਕ ਟਕਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ।  

 

ਇਸੇ ਸਮੇ, ਲੇਡੀ ਮੇਕਬੈਥ ਆਪਣੇ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਟਲਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 

ਇੁੰਗਲੈਂਡ ਟਵਚ, ਮਾਲਕਮ ਅਤ ੇਮੈਕਡਿੱ ਫ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨ 

ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਮੇਕਬੈਥ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਟਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨਤੀਜਾ 
ਟਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦ ਸ਼ਮਣ ਸਕੌਿਲੈਂਡ ਪਹ ੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਮੇਕਬੈਥ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਖ ਦ ਦੀ ਸ ਰਿੱ ਟਖਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ 

ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੀ ਭਟਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ ਰਿੱ ਟਖਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਚੀ  ਦਾਅ `ਤੇ ਲਿੱ ਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਕਬੈਥ ਆਪਣੀ ਅੁੰ ਟਤਮ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।      

 
 


