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টাইটাস অ্যাড্রানিকাস 
 
র োম সম্রোটে  মৃত্য ু  প  সসিংহোসটে  অসিকো ী রক হটে ত্োই সেটে সেেোদ রেটিটে 
সম্রোটে  দযই রেটে  মটিু। েট ো রেটে সুোেোসেিেোস েেটেে, আসম সম্রোটে  েট ো রেটে 
রসটহত্য  সসিংহোসটে েসো  অসিকো  একমোত্র আমো ই! 
 
সোটে সোটে প্রসত্েোদ কট  েটে উঠে। রেোটেো রেটে েোসসেোেোস, রহ র োটম  জেগণ! 
আসম যসদ কখেও আপেোটদ  সপ্রে হটে েোসক, ত্োহটে আপেো ো আমো  সসিংহোসটে 
েসো  পেটক সযগম করুে। সকন্তু ত্োটদ  কো ও দোসে রমটে সেটেে েো।  োজপ্রসত্সেসি 
মোকিোস অুোটে োসেকোস। র োটম  প েত্ী সম্রোে সহটসটে সত্সে র োষণো ক টেে েী  
রযোদ্ধো েোইেোস অুোটডোসেকোটস  েোম। ত্ো  অসেমত্টক সমেিে ক টেে রসটেটে  
সদসু ো। র োষণো রেষ হেো  সকেযক্ষণ েোটদই গে েোসহেীটক যযটদ্ধ প োস্ত কট  র োটম 
সিট  এটেে েোইেোস অুোটডোসেকোস। ত্ো  রপেয রপেয দযজে সসসেক েহে কট  সেটে এে 
একখোেো কসিে। এ প  যযটদ্ধ প োসজত্ গেটদ   োসে েুোটমো ো ও ত্ো  সত্ে রেটে 
অুোেোেিোস, সি ে এেিং সিটমসিেোসটক েসি অেস্থোে সেটে এটেে সসসেটক ো। 
 
ইেো োে কসিেসেটক রদসখটে েোইেোস েেটেে, এই কসদটে  মটিু  টেটে আমো  
দ্বোসেিংে সন্তোটে  মৃত্টদহ। মৃত্ আত্মো  েোসন্ত কোমেোে এেো  েোইেোটস  েট ো রেটে 
সযসসেোস আগুটে আহুসত্ সদটেে গেটদ   োসে  েট ো রেটে অুোেোেিোসটক। 
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রসটেে টদ  উটেে কট  েোইেোস েেটেে, মোেেীে রসটেে গণ, আসম একজে সোমোেু 
সসসেক। আসম রদেেোসী  রসেো কট  েোসক জীেেেো কোেোটত্ িোই। সম্রোটে  েট ো 
রেটে ই সসিংহোসটে েসো উসিত্, এেোই আমো  অসেমত্। 
 
রেে! আপো  অসেমত্ অেযযোেীই কোজ হটে, েটে রসটেে টদ  উটেে কট  মোকিোস 
অুোটডোসেকোস েেটেে, ত্োহটে র োটম  সসিংহোসটে সুোেোসেিেোসই েসযক। 
 
রেজোে খযসে হটে সুোেোসেিেোস েেটেে েোইেোসটক, আপসে সসত্ুই একজে খোাঁসে 
রদেটসেক। আসম িোই আপেো  রমটে েুোসেসেেোটক স্ত্রীরূটপ গ্ৰহণ ক টত্। রস হটে 
র োম সম্রোজ্ঞী। 
 
প্রসত্েোদ ক ো রেোটেো  োজকয মো  েুোসসেোেোস েেটেে, ত্ো কী কট  হটে। েুোসেসেেো 
আমো  েোগদত্তো। আসম েো ো ও  ওপ  আ  কো ও অসিকো  রেই, েটে েুোসেসেেো  
হোত্ িট  রসখোে রেটক পোসেটে রগটেে। 
 
েোইেোস েেটেে, েুোসসেোেোটস  এরূপ আি ণ  ীসত্মটত্ো  োজটরোসহত্ো! আসম রোঁটি 
েোকটত্ ত্ো হটত্ রদে েো, েটে েুোসসসেেোটস  রপেয সেটত্ যোটেে, এমে সমে ত্ো  
রেোটেো রেটে সমউসেেোস ত্োটক েোিো সদটে েেে, েুোসেসেেো েুোসসসেেোটস  েোগদত্ত। 
ত্োটক সেটে পোসেটে সগটে েুোসসসেেোস উসিত্ কোজই কট টে। রেটে  কোটে েোিো রপটে 
 োটগ অসিেমিো হটে উঠটেে েোইেোস। ত্টেোেোট   এক রকোটপ সত্সে রমট  রিেটেে 
সমউসেেোসটক। 
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একী ক টেে আপসে? েটে উঠটেে মোকিোস অুোটডোসেকোস, েুোসসসেেোটস  জেু আপসে 
সেটজ  রেটেটক রমট  রিেটেে? আপেো  সক মোেো খো োপ হটেটে? 
 
এেো  রসটেেটদ  উটেে কট  সম্রোে সুোেোসেেোস েেটেে, এত্ সে কোটে  প  আমো  
আ  দ কো  রেই েুোসেসেেোটক। ত্ো  রিটে আসম ে িং গে  োসে েুোটমো োটক সেটে কট  
র োটম  সম্রোজ্ঞী  আসটে েসোে। ত্ো প   ো  িট  রদে রেটক ত্োস টে রদেী েোইেোস 
আ  ত্ো  রেটেটদ । র োটম  সোম্রোজ্ঞী হেো  আেটি  োসে েুোটমো ো সেটমটষ  মটিু েয টে 
রগটেে ত্ো  পযত্রটেোক। পস সস্থসত্ সেটেিেো কট  সত্সে সুোেোসেিেোসটক েেটেে, সত্সে 
রযে েুোসসেোেোসটক মোজিেো কট ে। এেো  েুোটমো ো ও ত্ো  সেজ পোস ষদটদ  সেটে 
জঙ্গটে সেকো  ক টত্ রগটেে সুোেোসেেোস। সম্রোটে  ক্ষমো রপটে েুোসেসেেো  সোটে 
েুোসসেোেোসও রগটেে ত্োটদ  সোটে। অুো ে েোটম এক ময  রপ্রসমক সেে েুোটমো ো । 
রসও ত্ো  সোটে েসি হটে এটসটে র োটম। রস রদখে রয েোটে েুোটমো ো  েট ো রেটে 
অুোেো ব্বোসটক পযস টে রমট টে েোইেোস, ত্ো  প্রসত্টেোি রেেো  সযটযোগ এেোই। 
েুোটমো োটক রস কেো েটে প্রসত্টেোি রেেো  িক্রোন্ত ক ে অুো ে। 
 
এসদটক গেী  জঙ্গটে  মোটে এক সেজিে জোেগোে অুো টে  সোটে েুোটমো োটক 
আটেোিেো ত্ রদটখ রকৌতূ্হেী হটে েুোসেসেেো  সোটে এসগটে রগটেে েুোসসেোেোস। সত্সে 
েুোটমো োটক স্ম ণ কস টে সদটেে একজে সোিো ণ পোশ্বিোট   সোটে এেোটে রগোপটে 
কেো েেো সম্রোজ্ঞী  পটক্ষ অমযিোদোক । েুোসেসেেোও রস কেোে সোে সদে। ত্োটদ  রদটখ 
অুো ে ইেো ো ক টেে েুোটমো োটক। ত্োটদ  দযজেটক রদসখটে, েুোটমো ো ত্ো  রেটেটদ  
েেটেে, দুোখ! এ ো আমোে েয সেটে-েোসেটে এখোটে সেটে এটসটে, আ  আসম গোে েটে 
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যো-ত্ো গোেোগোসে ক টে। এখে েেটে ও ো আমো  হোত্-পো রোঁটি র টখ এই জঙ্গটে 
রিটে  োখটে যোটত্ জন্তু-জোটেোেো  আমোে রখটে সেটত্ পোট । 
 
েুোটমো ো  কেো শুটে রখটপ রগে ত্ো  রেটে ো। ত্ো ো েুোসসসেেোটক হত্ুো কট  একেো 
গটত্ি  রেত্  রিটে র টখ সদে। ত্ো প  েোেটত্ েোেটত্ েুোসেসেেোটক সেটে রগে রসখোে 
রেটক। 
 
জঙ্গটে  মোটে েোইেোটস  দযই রেটে কয ইেেোস আ  আসেিেোসটক রদখটত্ রপটে েদ 
মত্েে িোপে অুো টে  মোেোে। সিত্োেো  সেকোট   রেোে রদসখটে রস ত্োটদ  সেটে রগে 
রসই গটত্ি  িোট , রযখোটে পট সেে েুোসোসেেোটস  মৃত্টদহ। েয টক রদখটত্ সগটে পো 
হ টক গটত্ি  সেত্  পট  রগে আসেিেোস। ত্খে পো সেটপ সেটপ রসখোে রেটক সট  
প ে অুো ে। রস রিটক সেটে সম্রোে সুোেোসেেোসটক। ইসত্মটিু সম্রোজ্ঞী েুোটমো োও 
হোসজ  হটেটেে রসখোটে। গটত্ি  রেত্  রেটক আসেিেোসটক রেটে রত্োেো  প  সম্রোে 
জোেটত্ পো টেে ত্ো  েোইটে   ক্তোক্ত মৃত্টদহ পট  আটে। গটত্ি  সেত্ । 
 
ইেো োে কয ইেেোস আ  আসেিেোসটক রদসখটে েুোটমো ো েেটেে, এ সেশ্চেই ওই দযজটে  
কোজ। রসই সোটে সত্সে একেো সিসঠ ত্য টে সদটেে সম্রোটে  হোটত্। সিসঠেো খযটে সম্রোে 
রদখটেে ত্োটত্ রেখো  টেটে েুোসসসেেোসটক রমট  েটে  রয রকোেও একেো জোেগোে 
রিটে রদটে। 
 
সিসঠেো েোইেোস অুোটরোসেকোস সেটখটেে ত্ো  এই দযই রেটেটক—েেটেে েুোটমো ো, আসম 
কোেদো কট  সিসঠেো ওটদ  কোে রেটক হোসত্টেসে। সম্রোটে  আটদটে এেো   ক্ষী ো রোঁটি 
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 োখে কয ইেেোস আ  আসেিেোসটক। এ প  েটে  মোটে রখোাঁজোখয াঁসজ কট  ত্ো ো 
েুোসেসেেোটক রদখটত্ রপে হোত্-পো েোিো, সজে কোেো অেস্থোে। আহত্ েুোসেসেেোটক ত্ো  
প্রোসোটদ রপৌঁটে সদটেে  োজ–প্রসত্সেসি েোইেোস অুোটডোসেকোস। আহত্ রমটেটক এটহে 
অেস্থোে রদটখ সেশু  মটত্ো অটেোট  কোিটত্ েোগটেে েী  রযোদ্ধো অুোটরোসেকোস। 
 
েুোসোসেেোসটক হত্ুো  অপ োটি সম্রোে প্রোণদটে দসেত্ ক টেে কয ইেেোস আ  
আসেিেোসটক। সেটজ  অসহোে অেস্থো  কেো েটে রেটেটদ  প্রোণসেক্ষো িোইটেে েোইেোস। 
সকন্তু ত্ো  কেোে কোে সদটেে েো সম্রোে। সকেযক্ষণ েোটদ অুো ে এটস েেটেে 
েোইেোসটক, সম্রোে েটেটেে আপসে যসদ আপেো  একখোেো হোত্ রকটে সম্রোেটক সদটত্ 
পোট ে ত্োহটে সত্সে আপেো  রেটেটদ  প্রোণদে রুদ কট  রদটেে। অুোস টে  কেোে 
সেশ্বোস কট  েোইেোস ত্ো  একসে হোত্ রকটে অুো টে  হোটত্ সদটে সদটেে। অুো ে রসসে 
সেটে  ওেো সদটেে  োজপ্রোসোদ অসেমযটখ। সকেযক্ষণ েোটদ একসে েোেোে সোজোে কয ইেেোস 
আ  আসেেোটস  কোেোমযে সেটে একজে জল্লোদ এে েোইেোটস  সোমটে। সত্সে রদখটেে 
ত্ো  কোেো হোত্সেও সোজোে  টেটে রেটেটদ  কোেোমযগু  পোেোপোসে। জল্লোদ েেে 
েোইেোসটক, এগুটেো আপেোটক উপহো  স্বরূপ পোসঠটেটেে সম্রোে। 
 
সম্রোটে  কোে রদটখ রেজোে  োেট  রগটেে। েট ো রেটে েযসসেোসটক রিটক সত্সে 
েেটেে, দুোখ! হোটত্ আ  রমোটেও সমে রেই। প্রোটণ েোাঁিটত্ িোও রত্ো এইটেেো র োম 
রেট  পোসেটে সগটে গসেটদ  রদটে আশ্রে েোও। রসখোে রেটক সসেু সেটে র োম 
আক্রমণ কট  এ  প্রসত্টেোি রেটে। সপত্ো  সেটদিটে ত্খেই র ো োে িট  র োম রেট  
পোসেটে রগটেে েযসসেোস। যোেো  আটগ সত্সে সেটজ  রেটেটক েোেো  কোটে র টখ 
রগটেে। 
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দয-হোত্ আ  সজে কেো, কেো েেো  ক্ষমত্োও রেই েুোসেসেেো । েোইেোটস  কেো মটত্ো 
রস দোাঁটত্ কোসঠ কোমট  িট  রেজো মোসে  উপ  সেখে—সম্রোজ্ঞী েুোটমো ো  সেটদিটে ত্ো  
দযই রেটে সি ে আ  সিসমসিেোস রকটে সেটেটে ত্ো  দযহোত্ আ  সজে। এমে সক 
সম্রোজ্ঞী  প্রট োিেোে েটে  মোটে খযে হটেটেে ত্ো  স্বোমী েুোসসেোেোস। 
 
সম্রোে সুোেোসেেোস আ  সম্রোজ্ঞী েুোটমো ো উেটেই রেজোে েে রপটে রগটেে যখে ত্ো ো 
গুপ্তিট   মযটখ শুেটেে সেেোে গে রসেোেোসহেী সেটে র োম আক্রমণ ক টত্ আসটেে 
েোইেোটস  রেটে েযসসেোস। এসদটক েোইেোটস  রপে রেটক েযসসেোটস  কেো রে  ক টত্ 
েুোটমো ো ত্ো  দযই রেটে সি ে আ  সিসমসিেোসটক মন্ত্রী সোসজটে েোইেোটস  কোটে সেটে 
এটেে। েোইেোসটক আশ্বোস 
 
ঐ দয-জেটক ত্ো  কোটে র টখ যোে। রসই সোটে ত্োটক আমন্ত্রণ জোেোটেে সত্সে রযে 
সম্রোেটক সোটে সেটে সেেটেোটজ ত্ো  প্রোসোটদ আটসে। 
 
দযই রেটেটক েোইেোটস  ে সোে র টখ সদটে  োজপ্রোসোটদ সিট  রগটেে েুোটমো ো। এ প  
েোইেোটস  প্রোসোটদ এটেে  োজপ্রসত্সেসি মোকিোস অুোটডোসেকোস। রেটে দয সেটক রদটখই 
সত্সে ত্োটদ  েেোক্ত ক টেে েুোটমো ো  রেটে সি ে আ  সিসমসিেোস েটে। 
 োজপ্রসত্সেসি  কেো শুটে খযে খযসে হটেে েোইেোস। সত্সে ত্খেই েুোসেসেেোটক রিটক 
এটে ত্োটদ  রিোটখ  সোমটে সেষ্ঠয  েোটে–েযস  সদটে হত্ুো ক টেে েুোটমো ো  রেটে দয-
সেটক। ত্ো প  সেটজই  োন্নো ক টেে রেটে দয সে  মোিংস। সেেটেোটজ সম্রোে সুোেোসেেোস 
আ  সম্রোজক্ট েুোটমো ো এটস রপৌঁেোেো  প  সত্সে ত্োটদ  রসই মোিংস খোওেোটেে। এেো  
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ত্োটদ  সেো  সোমটে েোইেোস সেজ হোটত্ হত্ুো ক টেে রমটে েুোসেসেেোটক। েুোটমো ো 
েোিো সদটত্ এটে সত্সে ত্োটকও খযে ক টেে। প মযহূটত্ি েোইেোস অুোটরোসেকোসটক হত্ুো 
ক টেে সম্রোে সুোেোসেিেোস। ত্খে রেোজসেোে  টক্ত  ে োেস । রয রযসদটক পোট  েটে 
পোসেটে যোটে। এ সে কোটে  মোটেই সেেোে েোসহেী সেটে হোসজ  হটেে েোইেোটস  
েট ো রেটে েযসসেোস। রকোমট  আাঁেো খোপ রেটক ত্টেোেো  খযটে সত্সে আমূে েসসটে 
সদটেে সম্রোটে  েযটক। 
 
এ প  জেগটণ  ইেোেযসোট  র োটম  সসিংহোসটে েসটেে েযসসেোস। 
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