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ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসসডা 
 
ট্রয় শহরেে োজপ্রাসারেে বাইরে পরেে ধারে োাঁড়িরয় োজপুত্র ট্রয়লার স কো বলরেন 
ক্রেড়সডাে কাকা পযান্ডাোরসে সারে। ক্রেড়সডাে বাবা কালচাসড়ট্ররয়ে পুরোড়হত। ড়তড়ন 
এখন ড়িকরেে পরে। তােই ক্রেরয় সুন্দেী ক্রেড়সডাে ক্রপ্ররে হাবুডুবু োজপুত্র ট্রয়লাস। 
 
এখন খুবই েুুঃসেয় চলরে ট্ররয়ে। এখনকাে োজা প্রায়ারেে পাাঁচড়ি ক্রেরল, তারেে নাে 
ক্রহক্টে, ট্রয়লাস, পযাড়েস ড়ডর াবাস আে ক্রহরলনাস। এোিাও োজাে এক অববধ 
পুত্রসস্তান আরে — নাে োেগারেলন। ক্রস প্রায় েবেে আরগে কো। োজাে ক্রসজ ক্রেরল 
পযাড়েস ক্রস সেয় ক্রপ্ররে পরিড়েরলন ড়িক ক্রসনাপড়ত আগারেেনরনে ভাই ড়েড়নলারসে 
সুন্দেী স্ত্রী ক্রহরলরনে সারে। স্বােীে কাে ক্রেরক তারক ড়েড়নরয় এরন ক্রসাজা তারক 
োজপ্রাসারে এরন তুরলড়েরলন পযাড়েস। ক্রসই ক্রেরকই ক্রহরলন েরয়রে পযাড়েরসে সারে। 
এে পেপেই ড়িরসে োজাো সবাই একরজাি হরয় ট্রয় আেেণ করেরেন। তারেে 
একোত্র উরেশয ক্রহরলনারক উদ্ধাে করে তারক ড়িরস ড় ড়েরয় ড়নরয় যাওয়া। জরল, স্থরল 
চােড়েক ড়েরয় তাো বােবাে আঘাত হানরে ট্ররয়ে উপে। 
 
বীে ক্রযাদ্ধা ড়হরসরব োজপুত্র ট্রয়লারসে যরেষ্ট খযাড়ত সরেও যতই ড়েন যারে 
শত্রুবসরনযে ক্রোকাড়বলা কোে উৎসাহ ক্রকন জাড়ন ড়তড়ন হাড়েরয় ক্র লরেন। ট্রয়লারসে 
েরনাভাব অনুোন করে 
 
চাপা েীঘঘশ্বাস ক্র রল ট্রয়লাস বলরলন, না, েন ক্রেরক ক্রযন সািা পাড়ে না। 
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বল কী! ক্রতাোে েরতা বীরেে েুরখ ক্রতা এ কো োনায় না, বলরলন পযান্ডাোস। 
 
ট্রয়লাস বলরলন, যুদ্ধ কো তােই পরে সম্ভব হৃেয়-েন যাে আয়রে োরক। আজ আে 
আোে েন ড়নরজে আয়রে ক্রনই। যতেণ োজসভায় োড়ক, সুন্দেী ক্রেড়সডা আোে সাো 
েন জুরি োরক। তখন আে ড়নরজে েরনে উপে অড়ধকাে োরক না। 
 
পযান্ডাোস বলরলন, ক্রেড়সডাে কাকা ড়হরসরবই আড়ে বলড়ে, ক্রস যতই সুন্দেী ক্রহাক না 
ক্রকন, ক্রহরলরনে সারে তাে ক্রকানও তুলনা হয় না। আড়ে ক্রভরব পাড়ে না ক্রকন ক্রয 
ক্রেড়সডা তাে বাবাে সারে ড়িক ড়শড়বরে যায়ড়ন। তাে উড়চত ড়েল ক্রসখারন যাওয়া। 
ভড়বষ্যরত তাে সারে ক্রেখা হরল আড়ে তারক ক্রস কো বলব। এই বরল অনযড়েরক চরল 
ক্রগরলন পযান্ডাোস। আে ক্রেড়সডাে কো ভাবরত ভাবরত ট্রয়লাসও হাাঁিা ড়েরলন 
োজপ্রাসাে অড়ভেুরখ। 
 
প্রাসারেে লারগায়া পে ধরে ক্রহাঁরি চরলরে ক্রেড়সডা। এেন সেয় ভৃতয আরলকজান্দাে 
এরস তারক বলল, আজ সকারল সূযঘ ওঠাে আরগই যুবোজ ক্রহক্টে েওনা ড়েরয়রেন যুদ্ধ 
কেরত। 
 
অবাক হরয় ক্রেড়সড বলরলন, সড়তয? 
 
আরলকজান্দাে বলল, আরে হযা! শুরনড়ে আজ ক্রহক্টরেে ো ক্রহরলনারক সারে ড়নরয় েুরগঘ 
োাঁড়িরয় যুদ্ধ ক্রেখরবন। আজ তুেুল লিাই হরব ড়িক বীে অযাজাকরসে সারে ক্রহক্টরেে। 
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তরব ক্রহক্টে এক লিাই কেরবন না। তাে পরেে ভাই ট্রয়লাসও োকরবন তাে পারশ। 
সবাই জারন ক্রহক্টরেে ক্রচরয় যুদ্ধড়বোয় কে পােেশী নন ট্রয়লাস। 
 
আোে ক্রতা েরন হয় ট্রয়লাস ক্রতেন বীে ক্রযাদ্ধা নন, বলরলন ক্রহরলন, আড়ে ড়কেুরতই 
োড়জ নাইট্রয়লাসরক ক্রহক্টরেে ক্রচরয় বরিা ক্রযাদ্ধা বরল ক্রেরন ড়নরত। 
 
আপড়ন োনুন বা না োনুন, এোই জারন ট্রয়লারসে সেকে ক্রযাদ্ধা ট্ররয় ড়িতীয় ক্রনই, 
বলল আরলকজান্দাে, এেনড়ক ক্রয ক্রহরলনরক োজপুত্র পযাড়েস হেণ করে এরনরেন, ক্রসও 
বরল ক্রহক্টরেে ক্রচরয় ট্রয়লাস বরিা ক্রযাদ্ধা। আোে ক্রতা েরন হয় ক্রহক্টরেে ক্রচরয় ট্রয়লাসরক 
ক্রবড়শ পেন্দ করে ক্রহরলন। 
 
অবাক হবাে ভান করে ক্রেড়সডা বলরলন, এেন কো ক্রকন বলে তুড়ে? 
 
গলা নাড়েরয় আরলকজান্দাে বলল, কােণ কড়েন আড়ে ক্রেরখড়ে ক্রহরলনরক ক্রগাপরন 
ট্রয়লারসে সারে ক্রেখা কেরত। ক্রহরলন ক্রয ট্রয়লাসরক পযাড়েরসে ক্রচরয় ক্রবড়শ ভারলাবারসন 
তাে আেও প্রোণ আোে কারে আরে। 
 
ড়কেুেণ বারে ড় রে আসরত লাগরলন ট্ররয়ে বীে ক্রযাদ্ধাো। পযান্ডাোসও ড়েরলন তারেে 
োরক। ক্রেড়সডারক ক্রেখরত ক্রপরয় ড়তড়ন তাে কারে এরস োাঁিারলন। এরক এরক তাে 
সারে পড়েচয় কড়েরয় ড়েরলন ট্ররয়ে বীে ক্রযাদ্ধারেে। তারেে েরধয ড়েরলন ট্রয়ালাস। ইরে 
করেই ক্রেড়সডাে সােরন ট্রয়লারসে বীেরেে প্রশংসা কেরত লাগরলন পযান্ডাোস। এেন 
সেয় ট্রয়লারসে তৃতুয এরস তারক অড়ভবােন জাড়নরয় বলল, আোে প্রভু আপনারক 
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ক্রডরকরেন। ক্রেড়সডারক প্রাসারে যাবাে কো বরল ক্রসই ভূরতযে সারে চরল ক্রগরলন 
পযান্ডাোস। 
 
  
 
পেপে েু-বেে চরল ক্রগল। তবুট্রয় নগেী ধ্বংস কেরত পােরলন না ড়িকো। এই না 
পাোে কােণ ড়নরয় ড়শড়বরে আরলাচনায় বরসরেন ড়িক ক্রসনাপড়তো। এেন সেয় ট্ররয়ে 
ক্রসনাপড়ত ইড়নস এরস হাড়জে হরলন ক্রসই ড়শড়বরে ড়িক ক্রসনাপড়ত আগারেেননরক 
অড়ভবােন জাড়নরয় ড়তড়ন বলরলন, 
 
এত ক্রবশ ভারলা কো, বলরলন আগারেেনন, আোরেে ক্রেষ্ঠ বীে অযাড়কড়লস পারশে 
তাাঁবুরত েরয়রেন। চলুন, আড়ে আপনারক তাে কারে ড়নরয় যাড়ে। ড়শড়বে ক্রেরক 
আগারেেনরনে সারে ইড়নস চরল যাবাে পে ইউড়লড়সস বলরলন, অযাড়কড়লস যড়ে ক্রহক্টরেে 
সারে িন্দ্ব যুরদ্ধ ক্রজরত, তাহরল ক্রস উদ্ধত এবং অহংকােী হরয় উঠরব। আবাে ড়তড়ন 
ক্রহরে ক্রগরল ক্রভরে যারব ড়িক বাড়হনীে েরনার বল। তাে ক্রচরয় হারতে কারে অযাজাক্স 
েরয়রে, ওরকই পাড়ঠরয় ক্রেওয়া যাক ক্রহক্টরেে সারে িন্দ্বযুদ্ধ কেরত। অযাজাক্স ড়জতরল 
আেো তাে নারে জয়ধ্বড়ন ক্রেব। আে পোড়জত হরল বলব ওে ক্রচরয়ও বরিা বীে 
আরেন ড়িক বাড়হনীরত। 
 
ওই একই সেয় ট্ররয়ে োজপ্রাসারে বরস যুরদ্ধে পড়েড়স্থড়ত ড়নরয় ক্রেরলরেে সারে 
আরলাচনােত োজা প্রায়াে। কোয় কোয় ড়তড়ন বলরলন, আড়ে ড়নড়িত পুনোয় 
ক্রহরলনরক ক্রেরি ক্রেবাে প্রস্তাব আসরব ড়িক ড়শড়বে ক্রেরক। ওরক ক্রেরি ড়েরলই ড়িকো 
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যুদ্ধ োড়েরয় ক্রসনাবাড়হনী ড়নরয় ড় রে যারব তারেে ক্রেরশ। োজা ক্রহক্টরেে কাচরজ জানরত 
চাইরলন, ক্রহরলনরক ক্রেরি ড়েরত ক্রতাোে ক্রকানও আপড়ে ক্রনই ক্রতা? 
 
না ড়পতা, ক্রকানও আপড়ে ক্রনই, বলরলন ক্রহক্টে, যাে জনয হাজাে হাজাে ট্রয়বাসীে প্রাণ 
ক্রগরে, আজ তাে ক্রকানও োে ক্রেই আোে কারে। আড়ে চাই যত শীঘ্র সম্ভব ক্রহরলনরক 
ড় ড়েরয় ক্রেওয়া ক্রহাক ড়িকরেে হারত। 
 
তুড়ে ভুরল যাে ক্রহক্টে, আোরেে বংরশে এক বয়স্ক েড়হলারক ড়িকো তারেে ক্রেরশ 
আিরলা, ক্রেরখরে, সম্পরকঘ ড়যড়ন আোে ড়পড়স হন, বলরলন োজা। প্রড়তবারেে সুরে 
ট্রয়লাস বলরলন, ড়িকরেে ক্রসই কারজে প্রড়তরশাধ ড়নরত পযাড়েস যখন ড়িস ক্রেরক 
ড়েড়নরয় ড়নরয় এল ক্রহরলনরক, তখন সবাই তারক বাহবা ড়েরয়ড়েল। আজাড়ক তাহরল ধরে 
ক্রনব ক্রহরলনরক আিরক োখাে ক্রযাগযতা আোরেে ক্রনই? 
 
োজা প্রায়ারেে েুরখে ড়েরক তাড়করয় োজপুত্র পযাড়েস বলরলন, ক্রসড়েন ড়কন্তু সবাই 
আোে কাজরক সেেঘন করেড়েরলন। আড়ে ক্রতা ড়নরজে ক্রভাগ-বাসনা চড়েতােঘ কোে জনয 
ক্রহরলনরক ড়নরয় আড়সড়ন, তারক আোরেে ক্রেরশ ক্রেরখ ক্রেওয়ািা ট্রয় জাড়তে পরে এক 
ক্রগৌেরবে ড়বষ্য়। েুড়নয়াে সবরচরয় রূপড়স নােী ক্রহরলনরক ট্রয় ক্রেরখ ক্রেবাে জনয আেো 
ক্রশষ্ পযঘন্ত যুদ্ধ চাড়লরয় যাব। 
 
ট্রয়লাস বলরলন, ক্রহরলরনে সারে জড়িরয় আরে ট্ররয়ে োন, েযঘাো, খযাড়ত। পৃড়েবীে সব 
সম্পরেে ড়বড়নেরয়ও আেো ক্রহরলনরক ড়িকরেে হারত প্রতুযপণ কেরত োড়জ নই। 
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এক সন্ধ্যায় পযান্ডাোস তাে বাগানবাড়িরত ড়নরয় এরলন ট্রয়লাসরক, উরেশয ভাইড়ি 
ক্রেড়সডাে সারে তাে পড়েচয় কড়েরয় ক্রেওয়া। বাগানবাড়িে এক উইরলা গারেে ড়নরচ 
ক্রেড়সডারক জড়িরয় ধরে বুরকে কারে ক্রিরন ড়নরয় এরলন ট্রয়লাস। পূড়ণঘোে চাাঁরেে ড়েরক 
তাড়করয় গাঢ় চুম্বন ক্রেখা এরক ড়েরলন ক্রেড়সডাে নেে গারল, কপারল। খাওয়া-োওয়াে 
পে পযান্ডাোস তারেে ক্রশাবাে আরয়াজন কেরলন এক সুসড়িত ঘরেে নেে ড়বোনায়। 
 
এড়েরক ড়িক বাড়হনীে হারত বড়ন্দ হরয়রেন ট্ররয়ে বীে ক্রযাদ্ধা অযাড়িনাে। তাে েুড়িে 
ড়বড়নেরয় ট্ররয়ে পুরোড়হত কযালচাস প্রস্তাব ড়েরলন তাে ক্রেরয় ক্রেড়সডারক ক্রযন তাে 
হারত তুরল ক্রেওয়া হয়। তাে এ প্রস্তাব ক্রেরন ড়নরলন ড়িক ক্রসনাপড়ত আগারেেনন। 
অেচ ট্রয়লাস ও ক্রেড়সডা এ বযাপারে ড়বনু্দ-ড়বসগঘও জানরত পােরলন না। 
 
ক্রজযাৎস্নারলারক উদ্ভাড়সত ক্রেড়সডাে েুরখে ড়েরক তাড়করয় ট্রয়লাস বলরলন, ক্রতাোে প্রড়ত 
ড়চেড়বশ্বস্ত ক্রেরক ক্রপ্ররেে পেীোয় উেীণঘ হব আড়ে। ক্রপ্ররেে ড়বশ্বস্ততাে নােই হরব 
ট্রয়লাস। 
 
এড়েরক ক্রহক্টরেে ডারক সািা ড়েরয় তাে সারে িন্দ্বযুরদ্ধ ক্রনরেরেন ড়িক বীে অযাজাক্স। 
অযাজাক্স তাে ড়নকি আত্মীয় ক্রজরন ড়কেুেণ বারেই লিাই োড়েরয় ড়েরলন ক্রহক্টে। 
 
অনযড়েরক ক্রেড়সডারক ড়িক ড়শড়বরে ড়নরয় যাওয়াে জনয ট্ররয়ে ক্রসনাপড়ত ইড়নস 
পযান্ডাোরসে বাগানবাড়িরত এরলন ড়িক বীে ডারয়াড়েড়ডসরক সারে ড়নরয়। কাকাে েুরখ 
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সব কো শুরন ক্রেড়সডা কান্নায় ক্রভরে পিল। ক্রস কাাঁেরত কাাঁেরত ড়বোয় ড়নল ট্রয়লারসে 
কাে ক্রেরক। ক্রেড়সডারক হারত ক্রপরয় ট্ররয়ে বড়ন্দ বীে ক্রসনানায়ক অযাড়িনােরক েুড়ি 
ড়েল ড়িক বাড়হনী। 
 
পেড়েন ক্রশষ্ ক্রবলায় ড়নেস্ত ক্রহক্টেরক হতযা কেরলন ড়িক বীে অযাড়কড়লস। ক্রসনারেে 
েরনার বল বািারত পেে শত্রু ক্রহক্টরেে েিাি েৃতরেহ েরেে সারে ক্রবাঁরধ ড়নরয় ক্রগািা 
যুদ্ধরেরত্র ক্রঘাোরলন অযাড়কড়লস। 
 
ক্রসড়েন োরত ক্রেড়সডাে সারে ক্রগাপরন ক্রেখা কেরত এরলন ট্রয়লাস। আিাল ক্রেরক 
ডারয়াড়েড়ডরসে সারে ক্রেড়সডাে ক্রপ্রোলাপ শুরন ক্রোরধে আগুন জ্বরল উঠল তাে োোয়। 
ড়তড়ন প্রড়তো কেরলন, পেড়েন যুদ্ধরেরত্র হতযা কেরবন ডারয়াড়েড়ডসরক। 
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