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tেয়াদশ পিরেcদ
ীরামকৃ কাশীপুর uদয্ােন -- িগিরশ o মাsার
কাশীপুর বাগােনর পূবর্ধাের পু িরণীর ঘাট। চাঁদ uিঠয়ােছ। uদয্ানপথ o uদয্ােনর বৃkgিল চndিকরেণ sাত
হiয়ােছ। পু িরণীর পাি মিদেক িdতল গৃহ। uপেরর ঘের আেলা jিলেতেছ, পু িরণীর ঘাট হiেত েসi আেলা
খড়খিড়র মধয্ িদয়া আিসেতেছ, তাহা েদখা যাiেতেছ। কkমেধয্ ঠাকুর ীরামকৃ শযয্ার uপর বিসয়া আেছন।
eকিট-dিট ভk িনঃশেb কােছ বিসয়া আেছন বা e-ঘর হiেত o-ঘর যাiেতেছন। ঠাকুর aসুs, িচিকৎসােথর্
বাগােন আিসয়ােছন। ভেkরা েসবাথর্ সে আেছন। পু িরণীর ঘাট হiেত িনেচর িতনিট আেলা েদখা যাiেতেছ।
eকিট ঘের ভেkরা থােকন, তাহার আেলা েদখা যাiেতেছ। মা ঠাকুেরর েসবাথর্ আিসয়ােছন। তৃতীয় আেলািট
রাnাঘেরর। েসi ঘর গৃেহর utরিদেক। uদয্ান মধয্িsত oi dতলা বািড়র দিkণ-পূবর্ েকাণ হiেত eকিট পথ
পু িরণীর ঘােটর িদেক িগয়ােছ। পূবর্াসয্ হiয়া oi পথ িদয়া ঘােট যাiেত হয়। পেথর di ধাের, িবেশষতঃ দিkণ
পাে র্, aেনক ফল-ফুেলর গাছ।
চাঁদ uিঠয়ােছ। পুকুরঘােট িগিরশ, মাsার, লাটু আরo di-eকিট ভk বিসয়া আেছন। ঠাকুেরর কথা
হiেতেছ। আজ kবার, 16i eিpল, 1886, 4ঠা ৈবশাখ, 1293। ৈচt kা tেয়াদশী।
িকয়ৎkণ পের িগিরশ o মাsার oi পেথ েবড়াiেতেছন o মােঝ মােঝ কথাবাতর্া কিহেতেছন।
মাsার -- িক সুnর চাঁেদর আেলা! কতকাল ধের ei িনয়ম চলেছ!
িগিরশ -- িক কের জানেল?
মাsার -- pকৃিতর িনয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর িবলােতর েলােকরা নূতন নূতন
নkt েটিলsেকাপ িদেয় েদেখেছ। চাঁেদ পাহাড় আেছ, েদেখেছ।
িগিরশ -- তা বলা শk, িব াস হয় না।
মাsার -- েকন, েটিলsেকাপ িদেয় িঠক েদখা যায়।
িগিরশ -- েকমন কের বলব, িঠক েদেখেছ। পৃিথবী আর চাঁেদর মাঝখােন যিদ আর েকান িজিনস থােক, তার
মেধয্ িদেয় আেলা আসেত আসেত হয়েতা aমন েদখায়।
বাগােন েছাকরা ভেkরা ঠাকুেরর েসবার জনয্ সবর্দা থােকন। নেরnd, রাখাল, িনর ন, শরৎ, শশী, বাবুরাম,
কালী, েযাগীন, লাটু iতয্ািদ; তাঁহারা থােকন। েয ভেkরা সংসার কিরয়ােছন, েকহ েকহ pতয্হ আেসন o মােঝ
মােঝ রােto থােকন। েকহ বা মেধয্ মেধয্ আেসন। আজ নেরnd, কালী o তারক দিkেণ র-কালীবািড়র বাগােন
িগয়ােছন। নেরnd েসখােন প বটী বৃkমূেল বিসয়া ঈ রিচnা কিরেবন; সাধন কিরেবন। তাi di-eকিট grভাi
সে িগয়ােছন।
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