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eকিtংশ পিরেcদ 
 
        ডাkার (িগিরেশর pিত) -- আর সব কর -- but do not worship him as God (ঈ র বেল পূজা 
কেরা না।) eমন ভাল েলাকটার মাথা খাc? 
 
        িগিরশ -- িক কির মহাশয়? িযিন e সংসার-সমুd o সেnহ সাগর েথেক পার করেলন, তাঁেক আর িক 
করব বলুন। তাঁর g িক g েবাধ হয়? 
 
        ডাkার -- gর জনয্ হেc না। আমারo ঘৃণা নাi! eকটা েদাকানীর েছেল eেসিছল, তা বােহয্ কের 
েফলেল! সকেল নােক কাপড় িদেল! আিম তার কােছ আধঘ া বেস! নােক কাপড় িদi নাi। আর েমথর যতkণ 
মাথায় কের িনেয় যায়, ততkণ আমার নােক কাপড় েদবার েজা নাi। আিম জািন েসo যা, আিমo তা, েকন তােক 
ঘৃণা করব? আিম িক eঁর পােয়র ধুলা িনেত পাির না? -- ei েদখ িনিc। ( ীরামকৃে র পদধূিল gহণ।) 
 
        িগিরশ -- Angels (েদবগণ) ei মুহূেতর্ ধনয্ ধনয্ করেছন। 
 
        ডাkার -- তা পােয়র ধুলা লoয়া িক আ যর্! আিম েয সকেলরi িনেত পাির! -- ei দাo! ei দাo! 
(সকেলর পােয়র ধুলা gহণ।) 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- eঁেক আমরা ঈ েরর মেতা মেন কির। িকরকম জােনন? েযমন েভিজেটবl  
িkেয়সn  (uিdদ) o aয্ািনময্াল িkেয়সn  (জীবজntগণ)। eেদর মাঝামািঝ eমন eকিট পেয়n্  sান আেছ, 
েযখােন eটা uিdদ িক pাণী, িsর করা ভারী কিঠন। েসirপ Man-world (নরেলাক) o God-world 
(েদবেলাক) ei dেয়র মেধয্ eকিট sান আেছ, েযখােন বলা কিঠন, e বয্িk মানুষ, না ঈ র। 
 
        ডাkার -- oেহ, ঈ েরর কথায় uপমা চেল না। 
 
        নেরনd -- আিম God (ঈ র) বলিছ না, God like man (ঈ র তুলয্ বয্িk) বলিছ। 
 
        ডাkার -- o-সব িনেজর িনেজর ভাব চাপেত হয়। pকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব েকu বুঝেল না। 
My best friends (যারা আমার পরম বnু) আমায় কেঠার িনদর্য় মেন কের। ei েতামরা হয়েতা আমায় জুেতা 
েমের তাড়ােব! 
 
        ীরামকৃ  (ডাkােরর pিত) -- েসিক! -- eরা েতামায় কত ভালবােস! তুিম আসেব বেল বাসকসjা কের 
েজেগ থােক। 
 
        িগিরশ -- Every one has the greatest respect for you. (সকেলi আপনােক যৎপেরানািs 

dা কের।) 
 
        ডাkার -- আমার েছেল -- আমার stী পযর্n -- আমায় মেন কের hard-hearted (েsহমমতা শূনয্), -- 
েকননা, আমার েদাষ ei েয, আিম ভাব কাr কােছ pকাশ কির না। 
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        িগিরশ -- তেব মহাশয়! আপনার মেনর কবাট েখালা েতা ভাল -- at least out of pity for your 
friends (বnুেদর pিত anতঃ কৃপা কের) -- ei মেন কের েয, তারা আপনােক বুঝেত পারেছ না। 
 
        ডাkার -- বলব িক েহ! েতামােদর েচেয়o আমার feelings worked-up হয় (aথর্াৎ আমার ভাব হয়)। 
(নেরেনdর pিত) I shed tears in solitude (আিম eকলা eকলা বেস কাঁিদ।) 
 

[মহাপুrষ o জীেবর পাপ gহণ -- aবতারািদ o নেরনd ] 
 
        ডাkার ( ীরামকৃে র pিত) -- ভাল, তুিম ভাব হেল েলােকর গােয় পা দাo, েসটা ভাল নয়। 
 
        ীরামকৃ  -- আিম িক জানেত পাির গা, কাr গােয় পা িদিc িকনা! 
 
        ডাkার -- oটা ভাল নয় -- eটুকু েতা েবাধ হয়? 
 
        ীরামকৃ  -- আমার ভাবাবsায় আমার িক হয় তা েতামায় িক বলব? েস aবsার পর eমন ভািব, বুিঝ 
েরাগ হেc oi জনয্! ঈ েরর ভােব আমার unাদ হয়। unােদ erপ হয়, িক করব? 
 
        ডাkার -- iিন েমেনেছন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (aনয্ায়) 
eিট েবাধ আেছ। 
 
        ীরামকৃ  (নেরেndর pিত) -- তুi েতা খুব শঠ (বুিdমান), তুi বল না; eেক বুিঝেয় েদ না। 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়! আপিন ভুল বুেঝেছন। uিন েস জনয্ dঃিখত হনিন। eঁর েদহ d -- 
aপাপিবd। iিন জীেবর ম েলর জনয্ তােদর sশর্ কেরন। তােদর পাপ gহণ কের eঁর েরাগ হবার খুব সmাবনা, 
তাi কখনo কখনo ভােবন। আপনার যখন কিলক (শূলেবদনা) হেয়িছল তখন আপনার িক িরেgট (dঃখ) হয় 
নাi, েকন রাত েজেগ eত পড়তুম? তা বেল রাত েজেগ পড়াটা িক aনয্ায় কাজ? েরােগর জনয্ িরেgট (dঃখ-ক ) 
হেত পাের। তা বেল জীেবর ম লসাধেনর sশর্ করােক aনয্ায় কাজ মেন করেবন না। 
 
        ডাkার (apিতভ হiয়া, িগিরেশর pিত) -- (েতামার কােছ েহের েগলুম, দাo পােয়র ধুলা দাo। (িগিরেশর 
পদধূিল gহণ)। (নেরেndর pিত) -- আর িকছু নয় েহ, his intellectual power (িগিরেশর বুিdমtা) মানেত 
হেব। 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- আর-eককথা েদখুন। eকটা Scientific discovery (জড় িবjােনর সতয্ 
বািহর) করবার জনয্ আপিন life devote (জীবন uৎসগর্) করেত পােরন -- শরীর, aসুখ iতয্ািদ িকছুi মােনন 
না। আর ঈ রেক জানা grandest of all sciences (ে  িবjান)-eর জনয্ iিন health risk (শরীর ন  
হয় হuক, erপ মেনর ভাব) করেবন না? 
 
        ডাkার -- যত religious reformer (ধমর্াচাযর্) হেয়েছ, Jesus (যী ), ৈচতনয্, বুd, মহmদ েশেষ সব 
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aহংকাের পিরপূণর্ -- বেল, ‘আিম যা বললুম, তাi িঠক!’ e িক কথা! 
 
        িগিরশ (ডাkােরর pিত) -- মহাশয়, েস েদাষ আপনারo হেc! আপিন eকলা তােদর সকেলর aহংকার 
আেছ, e েদাষ ধরােত িঠক েসi েদাষ আপনারo হেc। 
 
        ডাkার নীরব হiেলন। 
 
        নেরnd (ডাkােরর pিত) -- We offer to him Worship bordering on Divine Worship 
(eঁেক আমরা পূজা কির -- েস পূজা ঈ েরর পূজার pায় কাছাকািছ) -- 
 
        ঠাকুর ীরামকৃ  আনেn বালেকর নয্ায় হািসেতেছন। 


