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NOTĂ 

 

 

Această ediție electronică bilingvă se adresează tuturor iubitorilor de literatură și celor 

pasionați de India. 

Documentul deține o minimă protecție împotriva editărilor abuzive, astfel că poate fi 

doar citit. 

Rugămintea adresată cititorilor este să descarce acest document numai de pe pagina 

administrată de traducător, și anume www.hedwig27silverhenna.wordpress.com/.   

Lucrările autorului indian au intrat în domeniul public, potrivit legilor în vigoare 

legate de drepturile de autor în România.  

Munca depusă de către traducător este plină de dragoste și efectuată cu simț de 

răspundere, pentru a nu aduce modificări nepotrivite originalului și a nu perverti sensul 

cuvintelor autorului. 

Traducătorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea textului în hindi și nu a 

considerat necesară o editare a acestuia, cunoscătorii limbii descurcându-se indiferent de 

circumstanțe. 

Astfel, traducătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru traducerea în limba 

română și pentru notele și explicațiile aferente. În același timp, reproducerea și folosirea 

prezentei traduceri în limba română fără acordul scris al traducătorului reprezintă infracțiune 

și se pedepsește conform legislației în vigoare. 

Cititorii sunt invitați să semnaleze orice greșeli de scriere sau exprimare, ori chiar să 

sugere corecturi de traducere. Contribuția lor va fi apreciată nespus. 
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बेटोंवाली ववधवा 

म ुंशी प्रेमचुंद - मानसरोवर – भाग १ 

 

पुंडित अयोध्यानाथ का देहाुंत ह आ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 
चार जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के वववाह हो च के थे, केवल लड़की क वााँरी थी। 
सुंपवि भी काफी छोड़ी थी। एक पकका मकान, दो बगीच,े कई हजार के गहने और बीस हजार 
नकद। ववधवा फूलमती को शोक तो ह आ और कई ददन तक बेहाल पड़ी रही, लेककन जवान 
बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स ह आ। चारों लड़के एक-स-ेएक स शील,चारों बह एाँ एक-स-ेएक 
बढ़कर आज्ञाकाररणी। जब वह रात को लेटती, तो चारों बारी-बारी से उसके पााँव दबातीुं; वह 
स्नान करके उठती, तो उसकी साड़ी छााँटतीुं। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का 
कामता एक दफ्तर में 50 रू. पर नौकर था, छोटा उमानाथ िाकटरी पास कर च का था और 
कहीुं औषधालय खोलने की कफक्र में था, तीसरा दयानाथ बी. ए. में फेल हो गया था और 
पत्रिकाओुं में लेख ललखकर क छ-न-क छ कमा लेता था,चौथा सीतानाथ चारों में सबसे क शाग्र 
ब द्धध और होनहार था और अबकी साल बी. ए. प्रथम शे्रणी में पास करके एम. ए. की 
तैयारी में लगा ह आ था। ककसी लड़के में वह द र्वययसन, वह छैलापन, वह ल टाऊपन न था, जो 
माता-वपता को जलाता और क ल-मयायदा को ि बाता है। फूलमती घर की मालककन थी। गोकक 
क ुं जजयााँ बड़ी बहू के पास रहती थीुं – ब दढ़या में वह अधधकार-प्रेम न था, जो वदृ्धजनों को कट  
और कलहशील बना ददया करता है; ककन्त  उसकी इच्छा के त्रबना कोई बालक लमठाई तक न 
माँगा सकता था। 

सुंध्या हो गयी थी। पुंडित को मरे आज बारहवााँ ददन था। कल तेरही है। ब्रह्मभोज 
होगा। त्रबरादरी के लोग ननमुंत्रित होंगे। उसी की तैयाररयााँ हो रही थीुं। फूलमती अपनी कोठरी 
में बैठी देख रही थी, पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं। घी के दटन आ रहे हैं। शाक-
भाजी के टोकरे, शककर की बोररयााँ, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापाि के ललए दान की 
चीजें लायी गयीुं- बतयन, कपड़,ेपलुंग,त्रबछावन,छाते,जूते, छडड़यााँ, लालटेनें आदद; ककन्त  फूलमती 
को कोई चीज नहीुं ददखायी गयी। ननयमान सार ये सब सामान उसके पास आने चादहए थे। 
वह प्रत्येक वस्त  को देखती उसे पसुंद करती,उसकी मािा में कमी-बेशी का फैसला करती; तब 
इन चीजों को भुंिारे में रखा जाता। कयों उसे ददखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीुं 
समझी गयी? अच्छा वह आटा तीन ही बोरा कयों आया? उसने तो पााँच बोरों के ललए कहा था। 
घी भी पााँच ही कनस्तर है। उसने तो दस कनस्तर माँगवाए थे। इसी तरह शाक-भाजी, शककर, 

दही आदद में भी कमी की गयी होगी। ककसने उसके ह कम में हस्तक्षेप ककया? जब उसन ेएक 
बात तय कर दी, तब ककसे उसको घटाने-बढ़ाने का अधधकार है? 

आज चालीस वषों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सवयमान्य थी। उसने 
सौ कहा तो सौ खचय ककये गये, एक कहा तो एक। ककसी ने मीन-मेख न की। यहााँ तक कक 



 

Page 5 of 31 

 

पुं. अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के ववरूद्ध क छ न करते थे; पर आज उसकी आाँखों के 
सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके ह कम की उपेक्षा की जा रही है! इसे वह कयोंकर स्वीकार कर 
सकती? 

क छ देर तक तो वह जब्त ककये बैठी रही; पर अुंत में न रहा गया। स्वायि शासन 
उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी ह ई आयी और कामतानाथ से बोली- कया आटा 
तीन ही बोरे लाये? मैंने तो पााँच बोरों के ललए कहा था। और घी भी पााँच ही दटन माँगवाया! 
त म्हें याद है, मैंने दस कनस्तर कहा था? ककफायत को मैं ब रा नहीुं समझती; लेककन जजसन े
यह क आाँ खोदा, उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह ककतनी लज्जा की बात है! 

कामतानाथ ने क्षमा-याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लजज्जत भी नहीुं 
ह आ। एक लमनट तो ववद्रोही भाव से खड़ा रहा, कफर बोला- हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों 
की ह ई और तीन बोरे के ललए पााँच दटन घी काफी था। इसी दहसाब से और चीजें भी कम 
कर दी गयी हैं। 

फूलमती उग्र होकर बोली- ककसकी राय से आटा कम ककया गया? 

‘हम लोगों की राय से।‘ 
‘तो मेरी राय कोई चीज नहीुं है?’ 

‘है कयों नहीुं; लेककन अपना हानन-लाभ तो हम समझते हैं?’ 

फूलमती हककी-बककी होकर उसका म ाँह ताकने लगी। इस वाकय का आशय उसकी 
समझ में न आया। अपना हानन-लाभ! अपने घर में हानन-लाभ की जजम्मेदार वह आप है। 
दसूरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे प ि ही कयों न हों, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का 
कया अधधकार? यह लौंिा तो इस दढठाई से जवाब दे रहा है, मानो घर उसी का है, उसी ने मर-
मरकर गहृस्थी जोड़ी है, मैं तो गैर हूाँ! जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। 

उसने तमतमाये ह ए म ख से कहा- मेरे हानन-लाभ के जजम्मेदार त म नहीुं हो। म झ े
अजततयार है, जो उधचत समझूाँ, वह करूाँ । अभी जाकर दो बोरे आटा और पााँच दटन घी और 
लाओ और आगे के ललए खबरदार, जो ककसी ने मेरी बात काटी। 

अपने ववचार में उसने काफी तम्बीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक 
थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद ह आ। लड़के ही तो हैं, समझ े होंगे क छ ककफायत करनी 
चादहए। म झसे इसललए न पूछा होगा कक अम्मााँ तो ख द हरेक काम में ककफायत करती हैं। 
अगर इन्हें मालूम होता कक इस काम में मैं ककफायत पसुंद न करूाँ गी, तो कभी इन्हें मेरी 
उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यवप कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी 
भावभुंगी से ऐसा ज्ञात होता था कक इस आज्ञा का पालन करने के ललए वह बह त उत्स क 
नहीुं, पर फूलमती ननजश्चुंत होकर अपनी कोठरी में चली गयी। इतनी तम्बीह पर भी ककसी को 
उसकी अवज्ञा करने की सामर्थयय हो सकती है, इसकी सुंभावना का ध्यान भी उसे न आया। 

पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत ख लने लगी कक इस घर में अब 
उसकी वह हैलसयत नहीुं रही, जो दस-बारह ददन पहले थी। सुंबुंधधयों के यहााँ के नेवत ेमें 
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शककर, लमठाई, दही, अचार आदद आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्त ओुं को स्वालमनी-भाव से 
साँभाल-साँभालकर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीुं आता। त्रबरादरी के लोग जो क छ 
पूछते हैं, कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहााँ का बड़ा इुंतजामकार है,रात-ददन 
भुंग वपये पड़ा रहता हैं ककसी तरह रो-धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में पुंद्रह 
नागों से कम नहीुं होते। वह तो कहो, साहब पुंडितजी का ललहाज करता है, नहीुं अब तक कभी 
का ननकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को कया समझगेी! 
अपने कपड़-ेलिे तक तो जतन से रख नहीुं सकती, चली है गहृस्थी चलाने! भद होगी और 
कया। सब लमलकर क ल की नाक कटवायेंगे। वकत पर कोई-न-कोई चीज कम हो जायेगी। इन 
कामों के ललए बड़ा अन भव चादहए। कोई चीज तो इतनी बन जायेगी कक मारी-मारी कफरेगी। 
कोई चीज इतनी कम बनेगी कक ककसी पिल पर पह ाँचगेी, ककसी पर नहीुं। आखखर इन सबों 
को हो कया गया है! अच्छा, बहू नतजोरी कयों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के त्रबना नतजोरी 
खोलनेवाली कौन होती है? क ुं जी उसके पास है अवश्य; लेककन जब तक मैं रूपये न 
ननकलवाऊाँ , नतजोरी नहीुं ख लती। आज तो इस तरह खोल रही है, मानो मैं क छ हूाँ ही नहीुं। 
यह म झसे न बदायश्त होगा! 

वह झमककर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली- नतजोरी कयों खोलती 
हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीुं कहा? 

बड़ी बहू ने ननस्सुंकोच भाव से उिर ददया- बाजार से सामान आया है, तो दाम न 
ददया जायेगा। 

‘कौन चीज ककस भाव में आयी है और ककतनी आयी है, यह म झ ेक छ नहीुं मालूम! 
जब तक दहसाब-ककताब न हो जाये, रूपये कैसे ददये जायाँ?’ 

 ‘दहसाब-ककताब सब हो गया है।‘ 
 ‘ककसने ककया?’ 

 ‘अब मैं कया जानूाँ ककसने ककया? जाकर मरदों से पूछो! म झ ेह कम लमला, रूपये लाकर 
दे दो, रूपये ललये जाती हूाँ!’ 
 फूलमती खनू का घूाँट पीकर रह गयी। इस वकत त्रबगड़ने का अवसर न था। घर में 
मेहमान स्िी-प रूष भरे ह ए थे। अगर इस वकत उसने लड़कों को िााँटा, तो लोग यही कहेंगे कक 
इनके घर में पुंडितजी के मरते ही फूट पड़ गयी। ददल पर पत्थर रखकर कफर अपनी कोठरी 
में चली गयी। जब मेहमान ववदा हो जायेंगे, तब वह एक-एक की खबर लेगी। तब देखेगी, 
कौन उसके सामने आता है और कया कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भ ला देगी। 

ककन्त  कोठरी के एकाुंत में भी वह ननजश्चुंत न बैठी थी। सारी पररजस्थनत को धगद्घ 
दृजटट से देख रही थी, कहााँ सत्कार का कौन-सा ननयम भुंग होता है, कहााँ मयायदाओुं की उपेक्षा 
की जाती है। भोज आरम्भ हो गया। सारी त्रबरादरी एक साथ पुंगत में बैठा दी गयी। आाँगन 
में म जश्कल से दो सौ आदमी बैठ सकते हैं। ये पााँच सौ आदमी इतनी-सी जगह में कैसे बैठ 
जायेंगे? कया आदमी के ऊपर आदमी त्रबठाए जायेंगे? दो पुंगतों में लोग त्रबठाये जाते तो कया 
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ब राई हो जाती? यही तो होता कक बारह बजे की जगह भोज दो बजे समाप्त होता; मगर यहााँ 
तो सबको सोने की जल्दी पड़ी ह ई है। ककसी तरह यह बला लसर से टले और चनै से सोयें! 
लोग ककतने सटकर बैठे ह ए हैं कक ककसी को दहलने की भी जगह नहीुं। पिल एक-पर-एक 
रखे ह ए हैं। पूररयााँ ठुंिी हो गईं। लोग गरम-गरम मााँग रहे हैं। मैदे की पूररयााँ ठुंिी होकर 
धचमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खायेगा? रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने कयों उठा ददया 
गया? यही सब बातें नाक काटने की हैं। 

सहसा शोर मचा, तरकाररयों में नमक नहीुं। बड़ी बहू जल्दी-जल्दी नमक पीसने लगी। 
फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर म ाँह न खोल सकती थी। नमक 
वपसा और पिलों पर िाला गया। इतने में कफर शोर मचा- पानी गरम है, ठुंिा पानी लाओ! 
ठुंि ेपानी का कोई प्रबन्ध न था, बफय  भी न माँगाई गयी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर 
बाजार में इतनी रात गये बफय  कहााँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का 
गरम पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता, तो लड़कों का म ाँह नोच लेती। ऐसी छीछालेदर 
उसके घर में कभी न ह ई थी। उस पर सब माललक बनने के ललए मरत ेहैं। बफय  जैसी जरूरी 
चीज माँगवाने की भी ककसी को स धध न थी! स धध कहााँ से रहे- जब ककसी को गप लड़ाने स े
फ सयत लमले। मेहमान अपने ददल में कया कहेंगे कक चले हैं त्रबरादरी को भोज देने और घर में 
बफय  तक नहीुं! 

अच्छा, कफर यह हलचल कयों मच गयी? अरे, लोग पुंगत से उठे जा रहे हैं। कया 
मामला है? 

 फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से ननकलकर बरामदे में आयी और कामतानाथ 
से पूछा- 'कया बात हो गयी लल्ला? लोग उठे कयों जा रहे हैं?'कामता ने कोई जवाब न ददया। 
वहााँ से खखसक गया। फूलमती झ ाँझलाकर रह गयी। सहसा कहाररन लमल गयी। फूलमती न े
उससे भी यह प्रश्न ककया। मालूम ह आ, ककसी के शोरबे में मरी ह ई च दहया ननकल आयी। 
फूलमती धचिललखखत-सी वहीुं खड़ी रह गयी। भीतर ऐसा उबाल उठा कक दीवार से लसर टकरा 
ले! अभागे भोज का प्रबन्ध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है, ककतने आदलमयों का 
धमय सत्यानाश हो गया! कफर पुंगत कयों न उठ जाये? आाँखों से देखकर अपना धमय कौन 
गाँवायेगा? हा! सारा ककया-धरा लमट्टी में लमल गया। सैकड़ों रूपये पर पानी कफर गया! 
बदनामी ह ई वह अलग। 

मेहमान उठ च के थे। पिलों पर खाना ज्यों-का-त्यों पड़ा ह आ था। चारों लड़के आाँगन 
में लजज्जत खड़ ेथे। एक दसूरे को इलजाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवराननयों पर त्रबगड़ 
रही थी। देवराननयााँ सारा दोष क म द के लसर िालती थी। क म द खड़ी रो रही थी। उसी वकत 
फूलमती झल्लायी ह ई आकर बोली- 'म ाँह में काललख लगी कक नहीुं या अभी क छ कसर बाकी 
है? िूब मरो, सब-के-सब जाकर धचल्लू-भर पानी में! शहर में कहीुं म ाँह ददखाने लायक भी नहीुं 
रहे।' ककसी लड़के ने जवाब न ददया। 
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फूलमती और भी प्रचुंि होकर बोली- 'त म लोगों को कया? ककसी को शमय-हया तो है 
नहीुं। आत्मा तो उनकी रो रही है, जजन्होंने अपनी जजन्दगी घर की मरजाद बनाने में खराब 
कर दी। उनकी पववि आत्मा को त मने यों कलुंककत ककया? शहर में थ ड़ी-थ ड़ी हो रही है। अब 
कोई त म्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आयेगा नहीुं!' 
 कामतानाथ क छ देर तक तो च पचाप खड़ा स नता रहा। आखखर झ ाँझला कर बोला-
''अच्छा, अब च प रहो अम्मााँ। भूल ह ई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयुंकर भलू ह ई, लेककन अब 
कया उसके ललए घर के प्राखणयों को हलाल-कर िालोगी? सभी से भूलें होती हैं। आदमी 
पछताकर रह जाता है। ककसी की जान तो नहीुं मारी जाती? '' 

 बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी- 'हम कया जानते थे कक बीबी (क म द) से इतना-सा काम 
भी न होगा। इन्हें चादहए था कक देखकर तरकारी कढ़ाव में िालतीुं। टोकरी उठाकर कढ़ाव मे 
िाल दी! हमारा कया दोष!' 
 कामतानाथ ने पत्नी को िााँटा- 'इसमें न क म द का कसूर है, न त म्हारा, न मेरा। सुंयोग 
की बात है। बदनामी भाग में ललखी थी, वह ह ई। इतन ेबड़ ेभोज में एक-एक म ट्ठी तरकारी 
कढ़ाव में नहीुं िाली जाती! टोकरे-के-टोकरे उड़ले ददए जाते हैं। कभी-कभी ऐसी द घयटना होती 
है। पर इसमें कैसी जग-हाँसाई और कैसी नक-कटाई। त म खामखाह जले पर नमक नछड़कती 
हो!' 
 फूलमती ने दााँत पीसकर कहा- 'शरमाते तो नहीुं, उलटे और बेहयाई की बातें करते हो।' 
 कामतानाथ ने नन:सुंकोच होकर कहा- 'शरमाऊाँ  कयों, ककसी की चोरी की हैं? चीनी में 
चीुंटे और आटे में घ न, यह नहीुं देखे जाते। पहले हमारी ननगाह न पड़ी, बस, यहीुं बात त्रबगड़ 
गयी। नहीुं, च पके से च दहया ननकालकर फें क देते। ककसी को खबर भी न होती।' 
 फूलमती ने चककत होकर कहा- 'कया कहता है, मरी च दहया खखलाकर सबका धमय 
त्रबगाड़ देता?' 

 कामता हाँसकर बोला- 'कया प राने जमाने की बातें करती हो अम्मााँ। इन बातों से धमय 
नहीुं जाता? यह धमायत्मा लोग जो पिल पर से उठ गये हैं,इनमें से कौन है, जो भेड़-बकरी का 
माुंस न खाता हो? तालाब के कछ ए और घोंघे तक तो ककसी से बचते नहीुं। जरा-सी च दहया 
में कया रखा था!' 
 फूलमती को ऐसा प्रतीत ह आ कक अब प्रलय आन ेमें बह त देर नहीुं है। जब पढे-ललखे 
आदलमयों के मन मे ऐसे अधालमयक भाव आने लगे, तो कफर धमय की भगवान ही रक्षा करें। 
अपना-सा म ाँह लेकर चली गयी। 
 

2 
 

दो महीने ग जर गये हैं। रात का समय है। चारों भाई ददन के काम से छ ट्टी पाकर 
कमरे में बैठे गप-शप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्युंि में शरीक है। क म द के वववाह का प्रश्न 
नछड़ा ह आ है। 
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कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते ह ए कहा- 'दादा की बात दादा के साथ गयी। 
पुंडित ववद्वान भी हैं और क लीन भी होंगे। लेककन जो आदमी अपनी ववद्याव और क लीनता 
को रूपयों पर बेच,े वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम क म द का वववाह सेंत में 
भी न करेंगे, पााँच हजार तो दरू की बात है। उसे बताओ धता और ककसी दसूरे वर की तलाश 
करो। हमारे पास क ल बीस हजार ही तो हैं। एक-एक के दहस्से में पााँच-पााँच हजार आते हैं। 
पााँच हजार दहेज में दे दें , और पााँच हजार नेग-न्योछावर, बाजे-गाजे में उड़ा दें, तो कफर हमारी 
बधधया ही बैठ जायेगी।' 

उमानाथ बोले- 'म झ ेअपना औषधालय खोलने के ललए कम-से-कम पााँच हजार की 
जरूरत है। मैं अपने दहस्से में से एक पाई भी नहीुं दे सकता। कफर ख लते ही आमदनी तो 
होगी नहीुं। कम-से-कम साल-भर घर से खाना पड़गेा।' 

दयानाथ एक समाचार-पि देख रहे थे। आाँखों से ऐनक उतारते ह ए बोले- मेरा ववचार 
भी एक पि ननकालने का है। प्रेस और पि में कम-से-कम दस हजार का कैवपटल चादहए। 
पााँच हजार मेरे रहेंगे तो कोई-न-कोई साझदेार भी लमल जायेगा। पिों में लेख ललखकर मेरा 
ननवायह नहीुं हो सकता। 

कामतानाथ ने लसर दहलाते ह ए कहा- 'अजी, राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीुं, 
रूपये कौन देता है।' 

दयानाथ ने प्रनतवाद ककया- 'नहीुं, यह बात तो नहीुं है। मैं तो कहीुं भी त्रबना पेशगी 
प रस्कार ललये नहीुं ललखता।' 

कामता ने जैसे अपन ेशब्द वापस ललये- 'त म्हारी बात मैं नहीुं कहता भाई। त म तो 
थोड़ा-बह त मार लेते हो, लेककन सबको तो नहीुं लमलता।' 

बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव ने कहा- 'कन्या भाग्यवान हो तो दररद्र घर में भी स खी रह 
सकती है। अभागी हो, तो राजा के घर में भी रोयेगी। यह सब नसीबों का खेल है।' 

कामतानाथ ने स्िी की ओर प्रशुंसा-भाव से देखा- 'कफर इसी साल हमें सीता का वववाह 
भी तो करना है।' 

सीतानाथ सबसे छोटा था। लसर झ काये भाइयों की स्वाथय-भरी बातें स न-स नकर क छ 
कहने के ललए उतावला हो रहा था। अपना नाम स नते ही बोला- 'मेरे वववाह की आप लोग 
धचन्ता न करें। मैं जब तक ककसी धुंधे में न लग जाऊाँ गा, वववाह का नाम भी न लूाँगा; और 
सच पूनछये तो मैं वववाह करना ही नहीुं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीुं, 
काम करने वालों की जरूरत है। मेरे दहस्से के रूपये आप क म द के वववाह में खचय कर दें। 
सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उधचत नहीुं है कक पुंडित म रारीलाल से सुंबुंध तोड़ ललया 
जाये।' 

उमा ने तीव्र स्वर में कहा- 'दस हजार कहााँ से आयेंगे?' 

सीता ने िरते ह ए कहा- 'मैं तो अपने दहस्से के रूपये देने को कहता हूाँ।' 
‘और शषे?’ 
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‘म रारीलाल से कहा जाये कक दहेज में क छ कमी कर दें। वे इतने स्वाथाांध नहीुं हैं कक 
इस अवसर पर क छ बल खाने को तैयार न हो जायें, अगर वह तीन हजार में सुंत टट हो जाएुं 
तो पााँच हजार में वववाह हो सकता है। 

उमा ने कामतानाथ से कहा- स नते हैं भाई साहब, इसकी बातें। 
दयानाथ बोल उठे- तो इसमें आप लोगों का कया न कसान है? म झ ेतो इस बात स े

ख शी हो रही है कक भला, हममें कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रूपये की जरूरत 
नहीुं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीुं-न-कहीुं जगह लमल जायेगी। हम 
लोगों की हालत तो ऐसी नहीुं है। 
 कामतानाथ ने दरूदलशयता का पररचय ददया- न कसान की एक ही कही। हममें से एक 
को कटट हो तो कया और लोग बैठे देखेंगे? यह अभी लड़के हैं,इन्हें कया मालूम, समय पर एक 
रूपया एक लाख का काम करता है। कौन जानता है, कल इन्हें ववलायत जाकर पढ़ने के ललए 
सरकारी वजीफा लमल जाये या लसववल सववयस में आ जायें। उस वकत सफर की तैयाररयों में 
चार-पााँच हजार लग जाएाँगे। तब ककसके सामने हाथ फैलाते कफरेंगे? मैं यह नहीुं चाहता कक 
दहेज के पीछे इनकी जजन्दगी नटट हो जाये। 
 इस तकय  ने सीतानाथ को भी तोड़ ललया। सक चाता ह आ बोला- हााँ, यदद ऐसा ह आ तो 
बेशक म झ ेरूपये की जरूरत होगी। 
 ‘कया ऐसा होना असुंभव है?’ 

‘असभुंव तो मैं नहीुं समझता; लेककन कदठन अवश्य है। वजीफे उन्हें लमलते हैं, जजनके 
पास लसफाररशें होती हैं, म झ ेकौन पूछता है।’ 

‘कभी-कभी लसफाररशें धरी रह जाती हैं और त्रबना लसफाररश वाले बाजी मार ले जाते 
हैं।’ 

‘तो आप जैसा उधचत समझें। म झ ेयहााँ तक मुंजूर है कक चाहे मैं ववलायत न जाऊाँ ; 
पर क म द अच्छे घर जाये।‘ 
 कामतानाथ ने ननटठा-भाव से कहा- अच्छा घर दहेज देने ही से नहीुं लमलता भैया! 
जैसा त म्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूाँ कक म रारीलाल को जवाब 
दे ददया जाये और कोई ऐसा घर खोजा जाये, जो थोड़ ेमें राजी हो जाये। इस वववाह में मैं 
एक हजार से ज्यादा नहीुं खचय कर सकता। पुंडित दीनदयाल कैसे हैं? 

उमा ने प्रसन्न होकर कहा- बह त अच्छे। एम.ए., बी.ए. न सही, यजमानों से अच्छी 
आमदनी है। 
 दयानाथ ने आपवि की- अम्मााँ से भी पूछ तो लेना चादहए। 
 कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम ह ई। बोले- उनकी तो जैसे ब द्धध ही 
भ्रटट हो गयी। वही प रान ेय ग की बातें! म रारीलाल के नाम पर उधार खाये बैठी हैं। यह नहीुं 
समझतीुं कक वह जमाना नहीुं रहा। उनको तो बस, क म द म रारी पुंडित के घर जाये, चाहे हम 
लोग तबाह हो जायें। 
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उमा ने एक शुंका उपजस्थत की- अम्मााँ अपने सब गहने क म द को दे देंगी, देख 
लीजजएगा। 

कामतानाथ का स्वाथय नीनत से ववद्रोह न कर सका। बोले- गहनों पर उनका पूरा 
अधधकार है। यह उनका स्िीधन है। जजसे चाहें , दे सकती हैं। 

उमा ने कहा- स्िीधन है तो कया वह उसे ल टा देंगी। आखखर वह भी तो दादा ही की 
कमाई है। 

‘ककसी की कमाई हो। स्िीधन पर उनका पूरा अधधकार है!’ 
‘यह कानूनी गोरखधुंधे हैं। बीस हजार में तो चार दहस्सेदार हों और दस हजार के 

गहने अम्मााँ के पास रह जायें। देख लेना, इन्हीुं के बल पर वह क म द का वववाह म रारी पुंडित 
के घर करेंगी।‘ 

उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी स ेनहीुं छोड़ सकता। वह कपट-नीनत में 
क शल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वकत तक क म द के वववाह 
की चचाय करके फूलमती को भड़काना उधचत नहीुं। कामतानाथ ने लसर दहलाकर कहा- भाई, मैं 
इन चालों को पसुंद नहीुं करता। 
 उमानाथ ने खखलसयाकर कहा- गहने दस हजार से कम के न होंगे। 
 कामता अववचललत स्वर में बोले- ककतने ही के हों; मैं अनीनत में हाथ नहीुं िालना 
चाहता। 
 ‘तो आप अलग बैदठए। हााँ, बीच में भाुंजी न माररएगा।‘ 
 ‘मैं अलग रहूाँगा।‘ 
 ‘और त म सीता?’ 

 ‘अलग रहूाँगा।‘ 
लेककन जब दयानाथ से यही प्रश्न ककया गया, तो वह उमानाथ से सहयोग करने को 

तैयार हो गया। दस हजार में ढ़ाई हजार तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के ललए यदद 
क छ कौशल भी करना पड़ ेतो क्षम्य है। 
 

3 
 

फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कक उमा और दया उसके पास जा कर बैठ 
गये। दोनों ऐसा म ाँह बनाए ह ए थे, मानो कोई भारी ववपवि आ पड़ी है। फूलमती ने सशुंक 
होकर पूछा- त म दोनों घबड़ाये ह ए मालूम होते हो? 

उमा ने लसर ख जलाते ह ए कहा- समाचार-पिों में लेख ललखना बड़ ेजोखखम का काम है 
अम्मााँ! ककतना ही बचकर ललखो, लेककन कहीुं-न-कहीुं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक 
लेख ललखा था। उस पर पााँच हजार की जमानत मााँगी गयी है। अगर कल तक जमा न कर 
दी गयी, तो धगरफ्तार हो जायेंगे और दस साल की सजा ठ क जायेगी। 
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 फूलमती ने लसर पीटकर कहा- ऐसी बातें कयों ललखते हो बेटा? जानते नहीुं हो, 
आजकल हमारे अददन आए ह ए हैं। जमानत ककसी तरह टल नहीुं सकती? 

दयानाथ ने अपराधी-भाव से उिर ददया- मैंने तो अम्मााँ, ऐसी कोई बात नहीुं ललखी 
थी; लेककन ककस्मत को कया करूाँ । हाककम जजला इतना कड़ा है कक जरा भी ररयायत नहीुं 
करता। मैंने जजतनी दौड़-धपू हो सकती थी, वह सब कर ली। 

‘तो त मने कामता से रूपये का प्रबन्ध करने को नहीुं कहा?’ 

उमा ने म ाँह बनाया- उनका स्वभाव तो त म जानती हो अम्मााँ, उन्हें रूपये प्राणों स े
प्यारे हैं। इन्हें चाहे कालापानी ही हो जाये, वह एक पाई न देंगे। 

दयानाथ ने समथयन ककया- मैंने तो उनसे इसका जजक्र ही नहीुं ककया। 
फूलमती ने चारपाई से उठते ह ए कहा- चलो, मैं कहती हूाँ, देगा कैसे नहीुं? रूपये इसी 

ददन के ललए होते हैं कक गाड़कर रखने के ललए? 

उमानाथ ने माता को रोककर कहा- नहीुं अम्मााँ, उनसे क छ न कहो। रूपये तो न देंगे, 

उल्टे और हाय-हाय मचायेंगे। उनको अपनी नौकरी की खरैरयत मनानी है, इन्हें घर में रहन े
भी न देंगे। अफ़सरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चयय नहीुं। 

फूलमती ने लाचार होकर कहा- तो कफर जमानत का कया प्रबन्ध करोगे? मेरे पास तो 
क छ नहीुं है। हााँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीुं धगरों रखकर जमानत दे दो। और आज से 
कान पकड़ो कक ककसी पि में एक शब्द भी न ललखोगे। 

दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला- यह तो नहीुं हो सकता अम्मााँ, कक त म्हारे जेवर 
लेकर मैं अपनी जान बचाऊाँ । दस-पााँच साल की कैद ही तो होगी, झले लूाँगा। यहीुं बैठा-बैठा 
कया कर रहा हूाँ! 

फूलमती छाती पीटते ह ए बोली-कैसी बातें म ाँह से ननकालते हो बेटा, मेरे जीते-जी त म्हें 
कौन धगरफ्तार कर सकता है! उसका म ाँह झ लस दूाँगी। गहन ेइसी ददन के ललए हैं या और 
ककसी ददन के ललए! जब त म्हीुं न रहोगे, तो गहन ेलेकर कया आग में झोकूाँ गीुं! 
 उसने वपटारी लाकर उसके सामने रख दी। 
 दया ने उमा की ओर जैसे फररयाद की आाँखों से देखा और बोला- आपकी कया राय है 
भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था, अम्मााँ को बताने की जरूरत नहीुं। जले ही तो हो जाती 
या और क छ? 

 उमा ने जैसे लसफाररश करते ह ए कहा- यह कैस ेहो सकता था कक इतनी बड़ी वारदात 
हो जाती और अम्मााँ को खबर न होती। म झसे यह नहीुं हो सकता था कक स नकर पेट में 
िाल लेता; मगर अब करना कया चादहए, यह मैं ख द ननणयय नहीुं कर सकता। न तो यही 
अच्छा लगता है कक त म जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कक अम्मााँ के गहने धगरों 
रखे जायें। 
 फूलमती ने र्वयधथत कुं ठ से पूछा- कया त म समझते हो, म झ ेगहने त मसे ज्यादा प्यारे 
हैं? मैं तो प्राण तक त म्हारे ऊपर न्योछावर कर दूाँ, गहनों की त्रबसात ही कया है। 
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दया ने दृढ़ता से कहा- अम्मााँ, त म्हारे गहने तो न लूाँगा, चाहे म झ पर क छ ही कयों न 
आ पड़।े जब आज तक त म्हारी क छ सेवा न कर सका, तो ककस म ाँह से त म्हारे गहन ेउठा ले 
जाऊाँ ? म झ जैसे कपूत को तो त म्हारी कोख से जन्म ही न लेना चादहए था। सदा त म्हें कटट 
ही देता रहा। 

फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा- अगर यों न लोगे, तो मैं ख द जाकर इन्हें 
धगरों रख दूाँगी और ख द हाककम जजला के पास जाकर जमानत जमा कर आऊाँ गी; अगर इच्छा 
हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आाँखें बुंद हो जाने के बाद कया होगा, भगवान ्जानें, लेककन जब 
तक जीती हूाँ त म्हारी ओर कोई नतरछी आाँखों से देख नहीुं सकता। 

उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा- अब तो त म्हारे ललए कोई रास्ता 
नहीुं रहा दयानाथ। कया हरज है, ले लो; मगर याद रखो, ज्यों ही हाथ में रूपये आ जायें, गहन े
छ ड़ाने पड़ेंगे। सच कहत ेहैं, माततृ्व दीघय तपस्या है। माता के लसवाय इतना स्नेह और कौन 
कर सकता है? हम बड़ ेअभागे हैं कक माता के प्रनत जजतनी श्रद् धा रखनी चादहए, उसका शताुंश 
भी नहीुं रखते। 
 दोनों ने जैसे बड़ ेधमयसुंकट में पड़कर गहनों की वपटारी साँभाली और चलते बने। माता 
वात्सल्य-भरी आाँखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी सुंपूणय आत्मा का आशीवायद जैसे 
उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के ललए र्वयाक ल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उसके 
भग्न मात-ृहृदय को अपना सवयस्व अपयण करके जैसे आनन्द की ववभूनत लमली। उसकी 
स्वालमनी कल्पना इसी त्याग के ललए, इसी आत्मसमपयण के ललए जैसे कोई मागय ढूाँढ़ती रहती 
थी। अधधकार या लोभ या ममता की वहााँ गाँध तक न थी। त्याग ही उसका आनन्द और 
त्याग ही उसका अधधकार है। आज अपना खोया ह आ अधधकार पाकर अपनी लसरजी ह ई 
प्रनतमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह ननहाल हो गयी। 
  

4 
 

तीन महीने और ग जर गये। मााँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी 
ददलजोई करने लगे थे। अपनी जस्ियों को भी समझाते थे कक उसका ददल न द खायें। अगर 
थोड़-ेसे लशटटाचार से उसकी आत्मा को शाुंनत लमलती है, तो इसमें कया हानन है। चारों करते 
अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कक वह सरला उनकी बातों में 
आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बह त ब रा लगता 
था;लेककन चारों ने ऐसी माया रची कक वह उसे बेचने पर राजी हो गयी, ककन्त  क म द के 
वववाह के ववषय में मतैकय न हो सका। मााँ पुं. म रारीलाल पर जमी ह ई थी, लड़के दीनदयाल 
पर अड़ ेह ए थे। एक ददन आपस में कलह हो गयी। 

फूलमती ने कहा- मााँ-बाप की कमाई में बेटी का दहस्सा भी है। त म्हें सोलह हजार का 
एक बाग लमला, पच्चीस हजार का एक मकान। बीस हजार नकद में कया पााँच हजार भी 
क म द का दहस्सा नहीुं है? 
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 कामता ने नम्रता से कहा- अम्मााँ, क म द आपकी लड़की है, तो हमारी बहन है। आप 
दो-चार साल में प्रस्थान कर जायेंगी; पर हमारा और उसका बह त ददनों तक सुंबुंध रहेगा। तब 
हम यथाशजकत कोई ऐसी बात न करेंगे, जजससे उसका अमुंगल हो; लेककन दहस्से की बात 
कहती हो, तो क म द का दहस्सा क छ नहीुं। दादा जीववत थे, तब और बात थी। वह उसके 
वववाह में जजतना चाहते, खचय करते। कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था; लेककन अब तो हमें 
एक-एक पैसे की ककफायत करनी पड़गेी। जो काम हजार में हो जाये, उसके ललए पााँच हजार 
खचय करना कहााँ की ब द्धधमानी है? 

 उमानाथ से स धारा- पााँच हजार कयों, दस हजार कदहए। 
 कामता ने भवें लसकोड़कर कहा- नहीुं, मैं पााँच हजार ही कहूाँगा; एक वववाह में पााँच 
हजार खचय करने की हमारी हैलसयत नहीुं है। 
 फूलमती ने जजद पकड़कर कहा- वववाह तो म रारीलाल के प ि से ही होगा, पााँच हजार 
खचय हों, चाहे दस हजार। मेरे पनत की कमाई है। मैंने मर-मरकर जोड़ा है। अपनी इच्छा स े
खचय करूाँ गी। त म्हीुं ने मरेी कोख से नहीुं जन्म ललया है। क म द भी उसी कोख से आयी है। 
मेरी आाँखों में त म सब बराबर हो। मैं ककसी से क छ मााँगती नहीुं। त म बैठे तमाशा देखो, मैं 
सब-क छ कर लूाँगी। बीस हजार में पााँच हजार क म द का है। 
 कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के लसवा और मागय न रहा। बोला- 
अम्मााँ, त म बरबस बात बढ़ाती हो। जजन रूपयों को त म अपना समझती हो, वह त म्हारे नहीुं 
हैं; त म हमारी अन मनत के त्रबना उनमें से क छ नहीुं खचय कर सकती। 
 फूलमती को जैसे सपय ने िस ललया- कया कहा! कफर तो कहना! मैं अपने ही सुंचे 
रूपये अपनी इच्छा से नहीुं खचय कर सकती? 

 ‘वह रूपये त म्हारे नहीुं रहे, हमारे हो गये।‘ 
 ‘त म्हारे होंगे; लेककन मेरे मरने के पीछे।‘ 
 ‘नहीुं, दादा के मरते ही हमारे हो गये!’ 
 उमानाथ ने बेहयाई से कहा- अम्मााँ, कानून-कायदा तो जानतीुं नहीुं, नाहक उछलती हैं। 
 फूलमती क्रोध-ववह्वल रोकर बोली- भाड़ में जाये त म्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को 
नहीुं जानती। त म्हारे दादा ऐसे कोई धन्नासेठ नहीुं थे। मैंने ही पेट और तन काटकर यह 
गहृस्थी जोड़ी है, नहीुं आज बैठने की छााँह न लमलती! मेरे जीते-जी त म मेरे रूपये नहीुं छू 
सकते। मैंने तीन भाइयों के वववाह में दस-दस हजार खचय ककये हैं। वही मैं क म द के वववाह 
में भी खचय करूाँ गी। 
 कामतानाथ भी गमय पड़ा- आपको क छ भी खचय करने का अधधकार नहीुं है। 
 उमानाथ ने बड़ ेभाई को िााँटा- आप खामतवाह अम्मााँ के म ाँह लगते हैं भाई साहब! 
म रारीलाल को पि ललख दीजजए कक त म्हारे यहााँ क म द का वववाह न होगा। बस, छ ट्टी ह ई। 
कायदा-कानून तो जानतीुं नहीुं, र्वयथय की बहस करती हैं। 
 फूलमती ने सुंयलमत स्वर में कहा- अच्छा, कया कानून है, जरा मैं भी स नूाँ। 
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 उमा ने ननरीह भाव से कहा- कानून यही है कक बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों 
की हो जाती है। मााँ का हक केवल रोटी-कपड़ ेका है। 
 फूलमती ने तड़पकर पूछा- ककसने यह कानून बनाया है? 

 उमा शाुंत जस्थर स्वर में बोला- हमारे ऋवषयों ने, महाराज मन  ने, और ककसन?े 

 फूलमती एक क्षण अवाक् रहकर आहत कुं ठ से बोली- तो इस घर में मैं त म्हारे ट कड़ों 
पर पड़ी ह ई हूाँ? 

 उमानाथ ने न्यायाधीश की ननमयमता से कहा- त म जैसा समझो। 
 फूलमती की सुंपूणय आत्मा मानो इस वज्रपात से चीत्कार करने लगी। उसके म ख से 
जलती ह ई धचनगाररयों की भााँनत यह शब्द ननकल पड़-े मैंने घर बनवाया, मैंने सुंपवि जोड़ी, 
मैंने त म्हें जन्म ददया, पाला और आज मैं इस घर में गैर हूाँ? मन  का यही कानून है? और त म 
उसी कानून पर चलना चाहते हो? अच्छी बात है। अपना घर-द् वार लो। म झ ेत म्हारी आधश्रता 
बनकर रहता स्वीकार नहीुं। इससे कहीुं अच्छा है कक मर जाऊाँ । वाह रे अुंधेर! मैंने पडे़ 
लगाया और मैं ही उसकी छााँह में खड़ी नहीुं हो सकती; अगर यही कानून है, तो इसमें आग 
लग जाये। 
 चारों य वकों पर माता के इस क्रोध और आतुंक का कोई असर न ह आ। कानून का 
फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कााँटों का उन पर कया असर हो सकता था? 

 जरा देर में फूलमती उठकर चली गयी। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य 
मग्न माततृ्व अलभशाप बनकर उसे धधककारने लगा। जजस माततृ्व को उसने जीवन की 
ववभूनत समझा था, जजसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अलभलाषाओुं और कामनाओुं 
को अवपयत करके अपने को धन्य मानती थी, वही माततृ्व आज उसे अजग्नक ुं ि-सा जान पड़ा, 
जजसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। 
 सुंध्या हो गयी थी। द्वार पर नीम का वकृ्ष लसर झ काए, ननस्तब्ध खड़ा था, मानो 
सुंसार की गनत पर क्ष ब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता 
फूलवती के माततृ्व ही की भााँनत अपनी धचता में जल रहा था। 
  

5 
 

फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी, तो उसे मालूम ह आ, उसकी कमर टूट गयी है। 
पनत के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शि  हो जायेंगे, उसको स्वप्न में भी अन मान न 
था। जजन लड़कों को उसने अपना हृदय-रकत वपला-वपलाकर पाला, वही आज उसके हृदय पर 
यों आघात कर रहे हैं! अब वह घर उसे कााँटों की सेज हो रहा था। जहााँ उसकी क छ कद्र 
नहीुं, क छ धगनती नहीुं, वहााँ अनाथों की भााँनत पड़ी रोदटयााँ खाये, यह उसकी अलभमानी प्रकृनत 
के ललए असह्य था। पर उपाय ही कया था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक 
ककसकी कटेगी! सुंसार उसे थकेू तो कया, और लड़कों को थकेू तो कया; बदमानी तो उसी की 
है। द ननया यही तो कहेगी कक चार जवान बेटों के होते ब दढ़या अलग पड़ी ह ई मजूरी करके 
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पेट पाल रही है! जजन्हें उसने हमेशा नीच समझा, वही उस पर हाँसेंगे। नहीुं, वह अपमान इस 
अनादर से कहीुं ज्यादा हृदयववदारक था। अब अपना और घर का परदा ढका रखने में ही 
क शल है। हााँ, अब उसे अपने को नयी पररजस्थनतयों के अन कूल बनाना पड़गेा। समय बदल 
गया है। अब तक स्वालमनी बनकर रही,अब लौंिी बनकर रहना पड़गेा। ईश्वर की यही इच्छा 
है। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा कफर भी गनीमत हैं। 
 वह बड़ी देर तक म ाँह ढााँपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्म-वेदना में 
कट गयी। शरद का प्रभाव िरता-िरता उषा की गोद से ननकला,जैसे कोई कैदी नछपकर जेल 
से भाग आया हो। फूलमती अपने ननयम के ववरूद्ध आज तड़के ही उठी, रात-भर मे उसका 
मानलसक पररवतयन हो च का था। सारा घर सो रहा था और वह आाँगन में झािू लगा रही थी। 
रात-भर ओस में भीगी ह ई उसकी पककी जमीन उसके नुंगे पैरों में कााँटों की तरह च भ रही 
थी। पुंडितजी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देत ेथे। शीत उसके ललए बह त हाननकारक था। 
पर अब वह ददन नहीुं रहे। प्रकृनत उस को भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही 
थी। झािू से फ रसत पाकर उसने आग जलायी और चावल-दाल की कुं कडड़यााँ च नने लगी। 
क छ देर में लड़के जागे। बह एाँ उठीुं। सभी न ेब दढ़या को सदी से लसक ड़ ेह ए काम करते देखा; 
पर ककसी ने यह न कहा कक अम्मााँ, कयों हलकान होती हो? शायद सब-के-सब ब दढ़या के इस 
मान-मदयन पर प्रसन्न थे। 

आज से फूलमती का यही ननयम हो गया कक जी तोड़कर घर का काम करना और 
अुंतरुंग नीनत से अलग रहना। उसके म ख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी 
जगह अब गहरी वेदना छायी ह ई नजर आती थी। जहााँ त्रबजली जलती थी, वहााँ अब तेल का 
ददया दटमदटमा रहा था, जजसे ब झा देने के ललए हवा का एक हलका-सा झोंका काफी है। 
 म रारीलाल को इनकारी-पि ललखने की बात पककी हो च की थी। दसूरे ददन पि ललख 
ददया गया। दीनदयाल से क म द का वववाह ननजश्चत हो गया। दीनदयाल की उम्र चालीस से 
क छ अधधक थी, मयायदा में भी क छ हेठे थे, पर रोटी-दाल से ख श थे। त्रबना ककसी ठहराव के 
वववाह करने पर राजी हो गये। नतधथ ननयत ह ई, बारात आयी, वववाह ह आ और क म द त्रबदा 
कर दी गयी फूलमती के ददल पर कया ग जर रही थी, इसे कौन जान सकता है; पर चारों भाई 
बह त प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कााँटा ननकल गया हो। ऊाँ च ेक ल की कन्या, म ाँह कैसे 
खोलती? भाग्य में स ख भोगना ललखा होगा, स ख भोगेगी; द ख भोगना ललखा होगा, द ख झलेेगी। 
हरर-इच्छा बेकसों का अुंनतम अवलुंब है। घरवालों ने जजससे वववाह कर ददया, उसमें हजार ऐब 
हों, तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रनतरोध उसकी कल्पना से परे था। 
 फूलमती ने ककसी काम मे दखल न ददया। क म द को कया ददया गया, मेहमानों का 
कैसा सत्कार ककया गया, ककसके यहााँ से नेवते में कया आया,ककसी बात से भी उसे सरोकार 
न था। उससे कोई सलाह भी ली गयी तो यही कहा- बेटा, त म लोग जो करते हो, अच्छा ही 
करते हो। म झसे कया पछूते हो! 
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 जब क म द के ललए द्वार पर िोली आ गयी और क म द मााँ के गले ललपटकर रोने 
लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गयी और जो क छ सौ पचास रूपये और दो-चार 
मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी की अुंचल में िालकर बोली-बेटी, मेरी तो मन की 
मन में रह गयी, नहीुं तो कया आज त म्हारा वववाह इस तरह होता और त म इस तरह ववदा 
की जातीुं! 

आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात ककसी से न कही थी। लड़कों ने उसके 
साथ जो कपट-र्वयवहार ककया था, इसे चाहे अब तक न समझी हो, लेककन इतना जानती थी 
कक गहने कफर न लमलेंगे और मनोमाललन्य बढ़ने के लसवा क छ हाथ न लगेगा; लेककन इस 
अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम ह ई। क म द यह भाव मन मे लेकर जाये 
कक अम्मााँ ने अपने गहने बह ओुं के ललए रख छोड़,े इसे वह ककसी तरह न सह सकती थी, 
इसललए वह उसे अपनी कोठरी में ले गयी थी। लेककन क म द को पहले ही इस कौशल की टोह 
लमल च की थी; उसने गहने और रूपये आाँचल से ननकालकर माता के चरणों में रख ददये और 
बोली- अम्मााँ, मेरे ललए त म्हारा आशीवायद लाखों रूपयों के बराबर है। त म इन चीजों को अपने 
पास रखो। न जाने अभी त म्हें ककन ववपवियों का सामना करना पड़।े 

फूलमती क छ कहना ही चाहती थी कक उमानाथ ने आकर कहा- कया कर रही है 
क म द? चल, जल्दी कर। साइत टली जाती है। वह लोग हाय-हाय कर रहे हैं, कफर तो दो-चार 
महीने में आयेगी ही, जो क छ लेना-देना हो, ले लेना। 
 फूलमती के घाव पर जैसे मनों नमक पड़ गया। बोली- मेरे पास अब कया है भैया, जो 
इसे मैं दूाँगी? जाओ बेटी, भगवान ्त म्हारा सोहाग अमर करें। 
 क म द ववदा हो गयी। फूलमती पछाड़ खाकर धगर पड़ी। जीवन की लालसा नटट हो 
गयी। 
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एक साल बीत गया। 
फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसन े

बड़ी बहू के ललए खाली कर ददया था और ख द एक छोटी-सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई 
लभखाररन हो। बेटों और बह ओुं से अब उसे जरा भी स्नेह न था, वह अब घर की लौंिी थी। 
घर के ककसी प्राणी, ककसी वस्त , ककसी प्रसुंग से उसे प्रयोजन न था। वह केवल इसललए जीती 
थी कक मौत न आती थी। स ख या द :ख का अब उसे लेशमाि भी ज्ञान न था।उमानाथ का 
औषधालय ख ला, लमिों की दावत ह ई, नाच-तमाशा ह आ। दयानाथ का प्रेस ख ला, कफर जलसा 
ह आ। सीतानाथ को वजीफा लमला और ववलायत गया, कफर उत्सव ह आ। कामतानाथ के बड़ े
लड़के का यज्ञोपवीत सुंस्कार ह आ, कफर धमू-धाम ह ई; लेककन फूलमती के म ख पर आनुंद की 
छाया तक न आयी! कामताप्रसाद टाइफाइि में महीने-भर बीमार रहा और मरकर उठा। 
दयानाथ ने अबकी अपने पि का प्रचार बढ़ाने के ललए वास्तव में एक आपविजनक लेख 
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ललखा और छ: महीने की सजा पायी। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में ररश्वत लेकर 
गलत ररपोटय ललखी और उसकी सनद छीन ली गयी; पर फूलमती के चहेरे पर रुंज की 
परछायीुं तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई ददलचस्पी, कोई धचन्ता न थी। 
बस, पश ओुं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जजन्दगी के दो काम थे। जानवर 
मारने से काम करता है; पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी; पर खाती थी 
ववष के कौर की तरह। महीनों लसर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़ ेन ध लत,े क छ परवाह नहीुं। 
चतेनाशून्य हो गयी थी। 

सावन की झड़ी लगी ह ई थी। मलेररया फैल रहा था। आकाश में मदटयाले बादल थे, 

जमीन पर मदटयाला पानी। आद्रय वाय  शीत-ज्वर और श्वास का ववतरण करती कफरती थी। 
घर की महरी बीमार पड़ गयी। फूलमती ने घर के सारे बरतन मााँजे, पानी में भीग-भीगकर 
सारा काम ककया। कफर आग जलायी और चलू्हे पर पतीललयााँ चढ़ा दीुं। लड़कों को समय पर 
भोजन लमलना चादहए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीुं पीते। उसी वषाय 
में गुंगाजल लाने चली। 
 कामतानाथ ने पलुंग पर लेटे-लेटे कहा- रहने दो अम्मााँ, मैं पानी भर लाऊाँ गा, आज 
महरी खबू बैठ रही। 
 फूलमती ने मदटयाले आकाश की ओर देखकर कहा- त म भीग जाओगे बटेा, सदी हो 
जायगी। 
 कामतानाथ बोले-त म भी तो भीग रही हो। कहीुं बीमार न पड़ जाओ। 
 फूलमती ननमयम भाव से बोली- मैं बीमार न पिूाँगी। म झ ेभगवान ्ने अमर कर ददया 
है। 
 उमानाथ भी वहीुं बैठा ह आ था। उसके औषधालय में क छ आमदनी न होती थी, 
इसललए बह त धचजन्तत था। भाई-भावज की म ाँहदेखी करता रहता था। बोला- जाने भी दो 
भैया! बह त ददनों बह ओुं पर राज कर च की हैं, उसका प्रायजश्चत तो करने दो। 
 गुंगा बढ़ी ह ई थी, जैसे सम द्र हो। क्षक्षनतज के सामने के कूल से लमला ह आ था। 
ककनारों के वकृ्षों की केवल फ नधगयााँ पानी के ऊपर रह गयी थीुं। घाट ऊपर तक पानी में िूब 
गये थे। फूलमती कलसा ललये नीच ेउतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कक पााँव कफसला। 
साँभल न सकी। पानी में धगर पड़ी। पल-भर हाथ-पााँव चलाये, कफर लहरें उसे नीचे खीुंच ले 
गयीुं। ककनारे पर दो-चार पुंि ेधचल्लाए- ‘अरे दौड़ो, ब दढ़या िूबी जाती है।’ दो-चार आदमी दौड़े 
भी लेककन फूलमती लहरों में समा गयी थी, उन बल खाती ह ई लहरों में, जजन्हें देखकर ही 
हृदय कााँप उठता था। 
 एक ने पूछा- यह कौन ब दढ़या थी? 

 ‘अरे, वही पुंडित अयोध्यानाथ की ववधवा है।‘ 
 ‘अयोध्यानाथ तो बड़ ेआदमी थे?’ 

 ‘हााँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ललखा था।‘ 
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 ‘उनके तो कई लड़के बड़-ेबड़ ेहैं और सब कमाते हैं?’ 

 ‘हााँ, सब हैं भाई; मगर भाग्य भी तो कोई वस्त  है! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 20 of 31 

 

 VĂDUVA CU FII  
 

Munshi Premchand - Mansarovar (Lacul minții) - volumul I 

 

 

 După moartea domnului1 Ayodhyanath2, cu toții au spus, „Fie ca Domnul să dea o 

asemenea moarte tuturor”. 

 Avea patru fii tineri și o fiică. Cei patru fii3 se însuraseră, doar fiica rămăsese 

nemăritată. Lăsase în urmă o avere frumușică. O casă trainică, două livezi, bijuterii de câteva 

mii și douăzeci de mii în numerar.  

 Văduva Phulmati căzuse, desigur, în doliu și timp de câteva zile jelise cumplit, dar, 

văzându-și tinerii fii alături, s-a mai consolat. Cei patru băieți erau care mai de care mai 

cumsecade, cele patru4 nurori, care mai de care mai ascultătoare. Când se întindea seara, cele 

patru5 îi masau picioarele cu rândul; când se ridica, după îmbăiere, acestea îi alegeau și 

aranjau saree-ul6.  

 Întreaga casă funcționa după ordinele ei. Fiul cel mare, Kamtanath, era muncitor   

într-un birou pentru cincizeci de rupii, următorul, micul Umanath, terminase medicina și se 

gândea să-și deschidă un dispensar undeva, cel de-al treilea, Dayanath, picase examenul de 

licență și câștiga câte ceva din redactarea unor articole pentru reviste, cel de-al patrulea, 

Sitanath, era cel cu mintea cea mai ageră și cel mai promițător dintre toți și, anul acesta, 

terminând ciclul de licență în prima divizie7, se pregătea pentru masterat.   

 Nici unul dintre ei nu avea acele vicii, acea extravaganță și nici acea natură 

cheltuitoare care să îi mistuie pe părinți și care să prăpădească onoarea familiei. Phulmati era 

stăpâna casei. Cheile casei rămâneau la nora cea mare; bătrâna nu-și arogase acel drept, care 

îi înăsprește pe vârstnici și îi transformă în certăreți, din dragoste; însă, fără vrerea ei, nici 

măcar un copil nu putea cere dulciuri. 

 Se înserase. Astăzi se împlineau douăsprezece zile de la trecerea în neființă a capului 

familiei. Mâine era a treisprezecea zi8. Va avea loc o ospătare a brahmanilor9. Oamenii din 

                                                           
1 Termenul pandit este unul ambiguu în hindi; poate să fie extrem de exact, dacă este folosit în context religios 

și atunci se va traduce cu preot, sau poate fi general, făcând referire la orice domn, orice bărbat apreciat în 

societate și comunitatea în care trăiește. Aici, am rămas la varianta simplă, „domnul” ori sinonime din care să 

reiasă poziția de cap de familie a personajului. 
2 Numele din această traducere nu sunt transliterate conform normelor alfabetului fonetic internațional pentru a 

înlesni citirea lor. 
3 Descoperim în text că doar primii trei fii sunt căsătoriți; probabil greșeală de editare sau scăpare în original. 
4 Adică trei, căci doar trei dintre fii erau căsătoriți. 
5 Adică trei. 
6 Îmbrăcăminte tradițională pentru femei pe tot întinsul Indiei, compus dintr-o fâșie lungă de material care se 

înfășoară pe trup, în funcție de moda locală, și o bluziță care acoperă pieptul și ale cărei dimensiuni variază tot 

în funcție de portul local și preferințe personale. 
7 Sistemul indian de notare și evaluare este deosebit de divers și, în același timp, complex. Spre lămurire, dăm, 

orientativ, următoarele date: clasa/divizia întâi (60‒100 puncte), clasa/divizia a doua (50‒59 puncte), 

clasa/divizia a treia (40‒49 puncte).  
8 Conform obiceiurilor culturale, după decesul unei persoane, sunt organizate pomeniri în anume zile, una dintre 

cele mai importante fiind cele din a treisprezecea zi, când, se presupune, sufletul se desprinde definitiv de 

teluric. 
9 Casta brahmanilor este prima și cea mai importantă din punct de vedere a tradiției hinduse, căci membrii 

acesteia aveau principala îndatorire de păstrare și protejare a înțelepciunii milenare, precum și de propovăduire a 

cunoașterii sacre înscrise în Vede. În vechime, cei mai mulți exponenți făceau parte din clasa sacerdotală, deci 

erau direct implicați în actele de venerare și de transmitere ale obiceiurilor culturale, precum este cazul riturilor 

de trecere. 



 

Page 21 of 31 

 

comunitate vor fi invitați. Aveau loc pregătirile pentru aceasta. Phulmati privea, din camera 

ei, cum hamalii aduceau și așezau sacii cu făină. 

 Veneau cutiile cu unt topit. Soseau și coșurile cu legume și verdețuri, sacii cu zahăr, 

vasele de lut cu iaurt. Au fost aduse obiectele trebuincioase pentru preotul oficiant10 – vase, 

veșminte, așternuturi, umbrele, încălțăminte, toiaguri, lanterne și altele11; însă lui Phulmati nu 

i s-a arătat nici un lucru. Potrivit obiceiului, toate lucrurile ar fi trebuit să ajungă la ea. Ea ar fi 

inspectat fiecare obiect, ar fi ales după plac, ar fi hotărât cantitatea potrivită pentru fiecare; 

apoi, ar fi așezat toate lucrurile în cămară. De ce nu s-a crezut necesară consultarea ei? 

 Bun, de ce au venit doar trei saci cu făină? Ea ceruse cinci saci. Sunt doar cinci cutii și 

cu unt topit. Ea comandase zece. Tot astfel s-or fi făcut tăieri și în privința legumelor și 

verdețurilor, a zahărului, iaurtului și celorlalte. Cine s-a băgat peste ordinul ei? Când ea a 

hotărât ceva, cine să aibă dreptul să mărească ori să micșoreze cantitatea? De patruzeci de 

ani, în fiece treabă casnică, decizia lui Phulmati fusese literă de lege. Dacă ea spusese o sută, 

s-a cheltuit o sută, dacă spusese unu, atunci unu. Nimeni nu intervenise. Până într-atât, încât 

nici domnul Ayodhyanath nu făcea nimic împotriva dorinței ei; dar astăzi, în fața ochilor, în 

mod vădit, ordinele îi sunt ignorate! 

 De ce să accepte așa ceva? Pentru o vreme, stătuse liniștită; însă, într-un final, n-a mai 

rezistat. Conducerea autonomă devenise parte din firea sa. A venit, plină de furie, și i-a spus 

lui Kamtanath, „Ai adus doar trei saci cu făină? Eu spusesem să aducă cinci saci, și din untul 

topit doar cinci cutii ai comandat. Îți amintești, eu comandasem zece cutii? Nu văd cu ochi răi 

chibzuința, dar cel care a săpat această fântână, sufletul aceluia să tânjească după apă”. 

Kamtanath nu și-a cerut scuze, nu și-a recunoscut greșeala, și nici nu s-a rușinat. Pentru un 

minut, a rămas în picioare, cuprins de un sentiment de răzvrătire, apoi a spus, „Noi ne-am 

sfătuit cu privire la trei saci, iar pentru trei saci erau sufciente cinci cutii cu unt topit. În 

funcție de această socoteală, au fost reduse și alte lucruri”. 

 Phulmati, enervându-se, a spus, „La ideea cui a fost micșorată cantitatea de făină?”. 

„La ideea noastră.” „Deci părerea mea nu contează?” „Contează, cum să nu; dar pricepem și 

noi pierderea și câștigul propriu.”  

 Phulmati, șocată, a rămas holbându-se la chipul lui. Nu pricepuse înțelesul acestei 

propoziții. Pierderea și câștigul propriu! În casa ei, responsabil pentru pierdere și câștig era ea 

însăși. Ceilalți, chiar de erau fiii născuți din propriul pântec, cu ce drept să se bage în treburile 

ei? Flăcăul ăsta răspunde cu atâta nerușinare de parcă ar fi casa lui, de parcă el ar fi ținut 

gospodăria prin muncă asiduă, iar eu aș fi o străină! Ia te uită câtă fanfaronadă! 

 Aprinsă la față, a spus, „Nu ești tu responsabil pentru pierderea sau câștigul meu. Am 

libertatea să fac ce cred de cuviință. Acum, du-te și mai adu doi saci cu făină și cinci cutii cu 

unt topit, și de aici înainte, să nu cumva să mă mai contrazică vreunul!”   

După propria părere, exagerase nițel cu dojana. Poate nu era necesară atâta asprime. 

Regreta ieșirea nervoasă. Doar sunt băieți, s-or fi gândit că e bine să fii chibzuit. Probabil că 

nu m-a întrebat fiindcă «mama oricum face economie cu fiece lucru». Dacă ar fi știut că în 

această situație nu-mi place să fiu chibzuită, n-ar fi avut niciodată curajul să mă contrazică. 

Deși Kamtanath rămase țintuit locului, iar din gesturile sale se citea faptul că nu era 

nerăbdător să dea ascultare ordinului, totuși Phulmati s-a întors în camera ei, lipsită de griji. 

Nici nu i-a trecut prin minte că, și după atâta dojană, cineva ar avea tupeul să îi nesocotească 

vrerea. 

                                                           
10 Atât în cazul sacrificiilor vedice, cât și în cel al ritualurilor domestice, există un preot oficiant (și, de cele mai 

multe ori, preoți secundari, care ajută și veghează la buna îndeplinire a activităților).  
11 Pare să fie vorba despre obiectele care se oferă drept răsplată pentru oficierea ritualului de pomenire. Acestea 

sunt obiectele tradiționale care se ofereau drept plată pentru serviciile îndeplinite, mai demult; în modernism, 

lucrurile s-au mai schimbat și de multe ori se recurge la donații în bani. 
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Dar, odată cu trecerea timpului, realitatea a început să i se dezvăluie, anume că în 

această casă statutul ei nu mai era același cu cel de acum douăsprezece zile. Soseau zahărul, 

dulciurile, iaurtul, murăturile și altele pentru ospățul rudelor. Nora cea mare așeza lucrurile cu 

un aer profund de stăpână a casei. Nimeni nu venea să o întrebe nimic. Dacă totuși întreabă 

vreun membru al comunității ceva, îi întreabă fie pe Kamtanath, fie pe nora cea mare. Ce 

mare organizator mai este și Kamtanath; zi-noapte, lâncezește amețit de canabis, târându-se, 

cu chiu cu vai, până la birou. Și așa, nu trecea luna cu mai puțin de cincisprezece țigarete12. 

S-o spunem astfel, „domnul” îl mai respectă pe taică-său, că altfel l-ar fi dat demult afară, dar 

o femeie așa toantă ca nora cea mare cum să înțeleagă asemenea lucruri! Nici hainele și 

cârpele nu e în stare să și le așeze ca lumea, dar îi arde să conducă o gospodărie! O neroadă, 

nu altceva! O să prăpădească onoarea familiei cu toții! Cu timpul, dacă nu unul, atunci alt 

lucru sigur se va împuțina. În astfel de treburi este nevoie de multă experiență. Un lucru va fi 

gătit în așa exces, încât va umple bucătăria. Altul va fi pregătit în cantitate insuficientă, 

ajungând în unele farfurii, iar în altele nu. Ce oare s-a întâmplat cu toții? Bine, dar nora de ce 

deschide seiful? Cine este ea de deschide seiful fără permisiunea mea? Fără îndoială, cheia 

este la ea; dar până nu cer eu bani, seiful nu se deschide. Cu atâta lejeritate îl deschide de 

parcă eu nu însemn nimic. Nu voi putea suporta! 

S-a ridicat val-vârtej și s-a îndreptat spre noră, spunându-i pe un ton autoritar, „De ce 

deschizi seiful, noră? Eu nu ți-am spus să-l deschizi”. 

Nora cea mare i-a răspuns cu îndrăzneală, „Au sosit produsele din piață, să nu le 

plătesc oamenilor?”. 

„Fiecare produs la ce preț a sosit și în ce cantitate, eu nu știu nimic! Până nu se fac 

socotelile, cum să se facă plata?” 

„S-au făcut toate socotelile.” 

„Cine le-a făcut?” 

„De unde să știu eu cine le-a făcut? Du-te și întreabă bărbații! Eu am primit ordin să 

aduc banii pentru plată, deci duc banii.” 

Phulmati a înghițit gălușca. Nu era momentul potrivit pentru o izbucnire. Casa era 

plină de oaspeți. Dacă îi certa acum pe băieți, oamenii vor spune că s-a petrecut o ruptură în 

sânul familiei imediat după dispariția capului ei. Resemnându-se, s-a întors iarăși în camera 

sa. După plecarea musafirilor, îl va lua pe fiecare la rost. Atunci va vedea cine ce va spune 

înaintea-i. O să le piară tot curajul. 

Chiar și în solitudinea odăii, tot nu stătea liniștită. Privea întreaga situație cu ochi de 

vultur, unde se încalcă vreo regulă a ospitalității, unde sunt nesocotite limitele bunului simț. 

A început ospățul. Întreaga comunitate a fost așezată la masa comună. În curte, cu greu 

puteau sta douăsute de persoane. Cum vor sta cincisute de oameni într-atâta spațiu? Vor fi 

așezați unul peste altul? Ce rău s-ar fi întâmplat dacă oamenii ar fi fost puși la două mese? 

Eventual, doar faptul că ospățul s-ar fi încheiat la două, în loc de douăsprezece; dar aici, cu 

toții se grăbesc să-și facă siesta. Să depășim cumva nenorocirea aceasta și să dormim liniștiți! 

Oamenii stau atât de înghesuiți, încât nu au nici loc să se miște; farfuriile13 sunt puse unele 

peste altele. Lipiile14 s-au răcit; oamenii le cer calde. Lipiile din făină fină se întăresc, odată 

răcite. Cine să le mai mănânce? Cine știe de ce l-au ridicat pe bucătar de lângă oala de gătit? 

Toate aceste întâmplări aduc mare rușine. Deodată, a izbucnit o gălăgie, „legumele sunt 

nesărate”. Nora cea mare s-a pus repede pe zdrobit sarea. Phulmati își mușca buzele de nervi, 

dar nu putea să își deschidă gura acum. S-a zdrobit sarea și s-a presărat în farfurii. Între timp, 

iar s-a creat larmă, „apa e caldă! Aduceți apă rece!”. Nu era pregătită apă rece și nici nu se 

                                                           
12 Desigur, vorbim despre țigări ce conțin substanțe halucinogene, cel mai probabil marijuana sau opiacee. 
13 Farfuriile sunt cele din frunze, prietenoase cu mediul și deloc costisitoare; de obicei, din frunze de bananier. 
14 Este vorba despre sortimentul de lipie numit pūrī, care se prepară prin prăjire în ulei încins și care se umflă 

precum un balon. 
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comandase gheață. Un om a fost trimis la piață, dar cum să găsească gheață la o oră așa târzie 

din noapte? Omul s-a întors cu mâinile goale. Oaspeții au fost nevoiți să bea aceeași apă 

caldă de la robinet. Dacă era după Phulmati, i-ar fi jupuit de vii pe băieți. O asemenea 

grozăvie nu se petrecuse în casa ei niciodată. Toți se dau în vânt să devină stăpâni. Totuși, 

nimănui nu i-a trecut prin minte să comande un lucru atât de necesar precum gheața. De unde 

atâta atenție, numai timp de atâta bârfă să aibă. Ce-or gândi musafirii în sufletele lor, „au 

pornit să ospăteze comunitatea, dar nici măcar gheață nu au în casă”. 

Deci, ce e cu agitația aceasta? Ia te uită, oamenii se ridică de la masă și pleacă. Care o 

fi problema? Phulmati nu a putut să stea deoparte. Ieșind din odaia sa, s-a oprit în pridvor și  

l-a întrebat pe Kamtanath, „Ce s-a întâmplat, fiule? De ce se ridică oamenii?”. Kamta n-a dat 

nici un răspuns; a plecat de acolo pe furiș. Phulmati a rămas locului, fierbând de nervi. A 

întâlnit-o pe sacagiță15 pe neașteptate. Phulmati i-a adresat acesteia aceeași întrebare. A aflat 

că din ciorba cuiva fusese scos un șoarece mort. Phulmati a rămas nemișcată, ca o stană de 

piatră. Înlăuntrul ei se pornise așa o furtună că îi venea să se dea cu capul de pereți. 

Nenorociții porniseră să organizeze un ospăț. Prostia are o limită, câtor oameni nu li s-a 

prăpădit rânduiala16. Apoi, cum să nu se ridice de la masă? Cui să i se prădădească rânduiala 

sub propria privire și să stea liniștit? Fi-r-ar să fie! Totul s-a făcut una cu pământul! Sute de 

rupii s-au dus pe apa sâmbetei! Pe deasupra, am căzut și în dizgrație!       

  Oamenii plecaseră. Mâncarea din farfurii rămăsese neatinsă. Cei patru băieți stăteau 

rușinați în curte. Se învinovățeau reciproc. Nora cea mare se răstea la cumnate. Cumnatele 

aruncau întreaga vină pe capul lui Kumud. Kumud plângea, stând în picioare. Atunci, a spus 

Phulmati, foc și pară, „Ne-am făcut destul de ocară sau mai lipsește ceva? Să vă crape 

obrazul de rușine tuturor! Nu mai putem da ochii cu nimeni în oraș!”. Nici unul dintre băieți 

nu a răspuns.  

Phulmati a spus cu și mai multă vehemență, „Ce vă pasă vouă? Oricum nu are nici 

unul rușine. Sufletul aceluia plânge, care și-a irosit existența clădind onoarea familiei. Voi ați 

făcut de rușine sufletul său pur cu atâta ușurință? Tot orașul ne vorbește de rău. Nimeni n-o să 

mai vină nici să vă scuipe-n prag”. 

Pentru puțin timp, Kamtanath a rămas  în picioare, ascultând în liniște. Într-un sfârșit, 

a spus înfuriat, „Bine, mai taci, mamă. Am greșit, recunoaștem cu toții, am făcut o greșeală 

teribilă, dar pentru asta o să omori toate sufletele din casă? Cu toții greșim. Omul rămâne cu 

regretele. Dar nu e nimeni ucis, nu?”. 

Nora cea mare a spus în apărarea sa, „De unde era să știu că fata nu se va descurca 

nici cu o așa treabă. Ea voia să adauge verdețurile în oale după ochi. Am ridicat coșul și am 

turnat totul în oală. Eu ce vină am?”. Kamtanath și-a certat nevasta, „Nici Kumud, nici tu, 

nici eu nu avem vreo vină. A fost o coincidență. Rușinea ne era înscrisă în destin, asta s-a 

întâmplat. La un așa ospăț, verdețurile nu se pun în oală cu pumnul. Se răstoarnă cu coșurile. 

Câteodată, se petrec astfel de nenorociri. Dar de unde și până unde spui că ne-am făcut de 

râsul lumii și de toată minunea? Pui degeaba sare pe rană”. 

Phulmati a spus, scrâșnind din dinți, „Nu numai că nu-ți e rușine, din contră, mai spui 

și alte lucruri rușinoase”. 

Kamtanath a spus, îndrăzneț, „De ce să-mi fie rușine? Am jefuit pe cineva? Furnicile 

din zahăr și moliile din făină nu se socotesc. Păcat că n-am observat dinainte, asta-i tot, de 

                                                           
15 Persoană care are ca meserie transportarea apei dintr-un loc în altul; în complexul sistemul indian de caste, 

membrii breslei formează o sub-castă de sine stătătoare. 
16 În original, este folosit termenul dharma; acesta este un concept complex în cultura și filosofia hindusă, 

extrem de pretențios și complicat de tradus. În contextul nostru, face referire la obiceiurile alimentare ale 

membrilor comunității din care personajele fac parte. În același timp, se leagă și de conceptul de puritate – aici, 

de puritate trupească – care, odată întinată, poate duce la grave consecințe. Vezi Manusmṛti sau Yājñavalkya 

Smṛti pentru detalii.   
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acolo au luat-o lucrurile la vale. Altfel, am fi scos șoarecele pe furiș și am fi scăpat de el. 

Nimeni n-ar fi aflat”. 

Puhlmati a spus uimită, „Ce vorbești, ai fi prăpădit rânduiala tuturor, hrănindu-i cu un 

șoarece mort?”. 

Râzând, Kamta a spus, „Ce vorbe învechite spui, mamă. Dar din cauza altor lucruri nu 

se prăpădește rânduiala? Sfinții ăștia care s-au ridicat de la masă, care dintre ei nu mănâncă 

miel sau capră? Nici măcar țestoasele ori melcii nu scapă din ghearele lor. Ce mare scofală e 

un șoricel”. 

Lui Phulmati i s-a părut de parcă venirea sfârșitului lumii e iminentă. Când în mintea 

oamenilor educați se nasc asemenea sentimente imorale, atunci să ne apere zeul dreptății. S-a 

luat și a plecat. 

 

2 
 

Au trecut două luni. Era noapte. Cei patru frați, scăpând de la muncă, stăteau în 

cameră, la taclale. Nora cea mare participa și ea la complot. Se deschisese subiectul despre 

nunta lui Kumud. 

Kamtanath, odihnindu-se pe canapea, a spus, „Spusele tatălui au pierit odată cu el. 

Oamenii cu un statut înalt sunt înțelepți, și or fi și de viță aleasă. Dar omul care-și vinde 

înțelepciunea și obârșia pentru niște bani, acela este josnic. Cu fiul unui om de o asemenea 

josnicie nu o vom mărita pe Kumud nici gratis, darămite pentru cinci mii. Pe ăsta trimite-l la 

plimbare și caută alt mire. Noi avem în total douăzeci de mii. Fiecăruia îi revin cinci mii. 

Dacă dăm cinci mii ca zestre, și încă cinci mii aruncăm pe cadouri și formație, atunci vom 

suferi o mare pierdere financiară”. 

Umanath a spus, „Mie îmi trebuie măcar cinci mii pentru a-mi deschide dispensarul. 

Eu nu pot da nici un ban din partea mea. Nu voi avea un venit. Cel puțin un an, voi mânca de 

acasă”. 

Dayanath răsfoia un ziar. Dându-și ochelarii jos, a spus, „Și eu mă gândesc să scot un 

ziar. Îmi trebuie un capital de cel puțin zece mii pentru ziar și tiparniță. Pun eu cinci mii și-oi 

găsi eu vreun partener. Nu pot supraviețui doar scriind articole pentru ziare”. 

Dând din cap, Kamtanath a spus, „Doamne iartă-mă, nu se publică nici un articol 

gratis, dar cine să dea bani...”. 

Dayanath a obiectat, „Nu, nu așa se pune problema. Eu nu scriu nicăieri fără vreun 

avans ori remunerație”. 

Kamta, parcă retrăgându-și cuvintele, „Nu mă refeream la tine, frate. Ție îți mai pică 

câte ceva, dar nu toți au acest noroc”. 

Cu credință, nora cea mare a spus, „Dacă fata are un destin favorabil, atunci poate fi 

fericită și într-o casă săracă. Dacă nu are noroc, va plânge până și-n palatul unui rege. Totul e 

un joc al sorții”. 

Kamtanath a privit spre femeie cu un sentiment de mândrie, „Apoi trebuie să-l 

însurăm și pe Sita anul acesta”. 

Sitanath era cel mai mic. Ascultând vorbele egoiste ale fraților săi cu capul plecat, 

devenise nerăbdător să intervină. Auzindu-și numele, a spus de-ndată, „Nu vă faceți griji 

pentru nunta mea. Până când nu-mi găsesc o slujbă, nici nu mă gândesc la însurătoare. Și de-

ar fi să mă întrebați, nici nu vreau să mă căsătoresc. Țara are nevoie de muncitori acum, nu de 

copii. Cheltuiți partea mea de bani cu nunta lui Kumud. După ce s-au pus la punct toate 

detaliile, nu se cuvine să rupem relația cu domnul Murarilal”. 

Uma a spus pe un ton aspru, „De unde facem rost de zece mii?”. 

Sita a spus temător, „Eu ziceam să-i dați partea mea de bani”. 

„Și concluzia?” 
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„Să i se spună lui Murarilal să reducă nițel suma pentru zestre. Nu e atât de egoist, ca 

la o asemenea ocazie, să nu mai lase de la el; dacă se mulțumește cu trei mii, atunci nunta se 

poate face cu cinci mii.” 

Uma i-a spus lui Kamtanath, „Auziți, fraților, ce scoate pe gură”. 

Dayanath a intervenit, „Voi ce aveți de pierdut? Eu mă bucur că măcar unul dintre noi 

e capabil de sacrificiu. El nu are imediată nevoie de bani. Doar ia bursă de la stat. Absolvind 

cu succes, va găsi un loc pe undeva. Nu e și cazul nostru”. 

Kamtanath și-a arătat abilitatea de vizionar, „Nu e doar pierderea unuia. Dacă unul 

dintre noi întâmpină greutăți, ceilalți vor sta ca la spectacol? Sunt tineri, n-au de unde ști, la 

timpul potrivit, o rupie ar putea valora o sută de mii. Cine știe, poate mâine primește o bursă 

guvernamentală să învețe în străinătate sau intră în rândul funcționarilor publici. Atunci vor 

trebui vreo patru-cinci mii pentru drum. La cine să meargă să cerșească? Nu vreau să i se 

distrugă viața din cauza zestrei”. 

Acest argument l-a dărâmat și pe Sitanath; stânjenit, a spus, „Da, dacă se va întâmpla 

așa, atunci cu siguranță voi avea nevoie de bani”. 

„Crezi că e imposibil?” 

„Nu cred că e imposibil, doar improbabil; cei care au recomandări primesc burse, de 

mine cine să întrebe.” 

„Câteodată, recomandările se pierd și le surâde norocul celor fără recomandări.” 

„Cum considerați voi de cuviință. Sunt de acord și să nu plec în străinătate, doar să 

ajungă Kumud într-o casă bună.” 

Kamtanath a spus, cu multă convingere, „O casă bună nu se obține prin dare de zestre, 

frățioare! Cum a zis și cumnata ta, e jocul sorții. Eu vreau doar să i se dea răspunsul lui 

Murarilal și să se caute o asemenea casă, unde să se mulțumească cu puțin. Nu pot cheltui 

mai mult de o mie cu nunta asta. Cum e domnul Dindayal?”. 

Uma a spus fericit, „Foarte bun. N-o fi având diplomă de master sau licență, dar are o 

avere mai consistentă decât majoritatea”. 

Dayanath a obiectat, „Ar trebui s-o întrebăm și pe mama”. 

Lui Kamtanath nu i s-a părut necesar. A spus, „Parcă s-ar fi prostit de tot. Povești din 

vremuri demult apuse. Să ne îndatorăm doar de dragul lui Murarilal. Nu pricepe că au trecut 

acele vremuri. O ține pe-a ei, Kumud să meargă în casa lui Murarilal, chiar de-ar fi ca noi să 

fim ruinați”. 

Uma și-a exprimat o teamă, „Veți vedea, mama o să-i dea lui Kumud toate 

bijuteriile”. Kamtanath nu a putut fi atât de egoist. A spus, „Are tot dreptul la bijuterii. E 

moștenirea femeii17. Poate să i le dea cui dorește”.   

Uma a spus, „Și dacă e moștenire, înseamnă să o lași lefteră? La urma urmei, și asta e 

munca tatei”. 

„Indiferent a cui muncă e, are dreptul la moștenire!” 

„Ăsta e un labirint juridic. Douăzeci de mii se împart la patru și bijuteriile de zece mii 

rămân la mama. Veți vedea, o s-o dea pe Kumud în casa lui Murarilal pe puterea bijuteriilor.” 

Umanath nu putea să renunțe la o asemenea sumă atât de ușor. El se simțea fericit în 

înșelătorie. Punând la cale un plan, va lua toate bijuteriile. Până atunci, nu fusese momentul 

potrivit pentru a vorbi despre nunta lui Kumud pentru a nu o întărâta pe Phulmati. Kamtanath 

a dezaprobat, „Frate, mie nu-mi plac aceste planuri”. 

Umanath a spus, „Bijuteriile nu valorează mai puțin de zece mii”. 

Kamta a spus, neclintit, „Oricât ar valora; nu vreau să mă bag în chestiuni imorale”. 

„Atunci să stai deoparte. Da, să nu te pui piedică.” 

                                                           
17 Femeia, mama familiei, transmite fiicei, drept moștenire, toate poboadele cu care a intrat ea în casa socrilor, 

când a fost prospătă mirească, putând adăuga și celelate bijuterii primite în dar sau comandate de-a lungul 

timpului. 
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„Voi sta deoparte.” 

„Și tu, Sita?” 

„Voi sta deoparte.” 

Dar când lui Dayanath i s-a adresat aceeași întrebare, a fost de acord să colaboreze cu 

Umanath. Din zece mii, două mii cinci sute vor fi doar ai lui. Pentru o asemenea sumă, până 

și o faptă imorală e scuzabilă. 

 

3 
 

Phulmati se întinsese după cină, iar Uma și Daya s-au așezat lângă ea. Amândoi afișau 

asemenea grimase, de parcă vreo catastrofă se abătuse asupra lor. Phulmati a întrebat, 

suspicioasă, „Mi se pare mie sau voi doi sunteți speriați?”. 

Scărpinându-se în cap, Uma a spus, „E foarte riscant să scrii articole la ziare, mamă! 

Oricât te-ai ascunde, cineva tot te prinde. Dayanath scrisese un articol. I se cere acum o 

cauțiune de cinci mii. Dacă până mâine nu e plătită, atunci va fi arestat și îl așteaptă zece ani 

de pușcărie”. 

Dându-și pumni în cap, Phulmati a spus, „Fiule, de ce scrieți așa treburi? Doar știți, au 

căzut vremuri de năpastă asupra noastră. Nu se poate amâna nicicum cauțiunea?”. 

Dayanath a spus, încercat de un sentiment de vinovăție, „Mamă, eu  n-am scris 

grozăvii. Dar ce să fac, așa mi-e soarta. Judecătorul local e atât de sever, încât nu favorizează 

pe nimeni. Eu am depus toate eforturile”. 

„Nu i-ai spus lui Kamta să rezolve cu banii?” 

Uma a făcut o grimasă, „Doar îi știi firea, mamă, banii îi sunt mai dragi decât viața. Și 

de-ar fi să fie închis pe viață, tot nu i-ar da nici un sfanț”. Dayanath a confirmat, „Nici nu      

i-am pomenit despre asta”. 

Phulmati, ridicându-se din pat, a spus, „Haide, îi spun eu, cum să nu-i dea? Nu pentru 

zile ca acestea sunt banii, ori sunt pentru a-i ține înngropați?”. 

Oprind-o pe mama sa, Umanath a spus, „Nu, mamă, nu-i spune nimic. Banii n-o să-i 

dea, ba din contră, o să facă un spectacol ieftin. El se îngrijește de siguranța locului său de 

muncă, iar lui nu-i va mai da voie nici să stea în casă. Nu m-aș mira dacă l-ar denunța”. 

Neajutorată, Phulmati a zis, „Atunci cum rezolvi cu plata cauțiunii? Eu n-am nici un 

ban. Da, am bijuteriile, ia-le, amanetează-le undeva și plătește cauțiunea. Și jurați cu mâna pe 

inimă18 că de azi nu veți mai scrie nici un cuvânt pentru nici un ziar”. 

Dayanath, ținându-se de urechi, a spus, „Asta e cu neputință, mamă, să-ți iau 

bijuteriile ca să-mi salvez pielea. Vor fi doar vreo cinci-zece ani de pușcărie, voi îndura. Nu 

fac mare lucru stând pe aici”. 

Bătându-și pieptul, Phulmati a spus, „Ce vorbe scoți pe gură, fiule, cine să te aresteze 

cât timp eu trăiesc! Îi înnegresc fața19! Pentru o zi ca asta sunt podoabele, doar nu pentru alta! 

Dacă tu nu vei fi, la ce folos să mă arunc în foc cu tot cu bijuteriile?”. Aducând cutia, i-a  

pus-o în față. 

Daya, privindu-l pe Uma cu ochi rugători, a spus, „Dumneata ce părere ai, frate 

dragă? Uite de asta ziceam că nu e nevoie să-i spunem mamei. Mergeam la pușcărie sau 

pățeam altceva”. 

                                                           
18 În original, cu mâinile prinse de urechi; acest gest simbolizează fie părerea profundă de rău și se folosește 

pentru a-și cere scuze și a exprima regretul pentru cele întâmplate, fie pentru jurăminte, pentru a arăta 

seriozitatea gestului. 
19 Se obișnuiește ca fața celor care comit fapte reprobabile să fie înnegrită (cu cremă de pantofi) și să li se agațe 

în gât un șirag de pantofi ponosiți și stricați, fiind plimbați prin comunitate și batjocoriți. Aceasta servește drept 

exemplu, ca în viitor, oamenii să nu fie stăpâniți de idei imorale și să comită păcate care să afecteze onoarea 

familiei, respectiv a comunității. 
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Uma a vorbit, făcând parcă o recomandare, „Cum s-ar fi putut să se petreacă un așa 

dezastru și mama să nu fi avut habar. N-aș fi putut înghiți o îmbucătură auzind așa ceva. Dar 

acum, nu pot decide eu însumi ce e de făcut. Nu-mi surâde nici să mergi tu la închisoare,    

nu-mi place nici ideea amanetării bijuteriilor mamei”. 

Phulmati a întrebat cu o voce chinuită, „Tu crezi că-mi sunt mai dragi podoabele decât 

tine? Sunt gata să-mi sacrific oricând viața pentru tine, ce-mi pasă de niște bijuterii”. 

Cu încăpățânare, Daya a spus, „Mamă, nu voi lua bijuteriile, indiferent de ce mi se va 

întâmpla. Dacă până azi nu ți-am putut fi de folos, cu ce obraz să-ți iau podoabele? Un așa 

urmaș de nimic nici n-ar fi trebuit să se nască din pântecul tău. Nu ți-am creat decât 

probleme”. 

Phulmati a spus, cu aceeași încăpățânare, „Dacă nu le iei tu, mă duc și le amanetez eu 

însămi și merg eu la judecătorul local să depun banii de cauțiune. Dacă-ți face plăcere,   

trece-mă și prin acest test. Doar Domnul știe ce va fi după ce închid ochii, dar cât timp eu 

trăiesc, nimeni nu se va putea uita strâmb la tine”. 

Umanath, favorizându-și parcă mama, a spus, „Nu ți-a mai rămas altă cale, Dayanath. 

Ia-le, nu e nimic rău în asta; dar reține, de îndată ce-ți intră bani, bijuteriile vor trebui 

răscumpărate. Cât adevăr, a fi mamă este o îndelungă strădanie. Cine poate iubi la fel de mult 

precum o mamă? Suntem niște mari nefericiți că nu ne-am respectat mama nici suta parte din 

cât ar fi trebuit”. 

Au luat amândoi cutia cu podoabe de parcă o mare pustiire s-ar fi abătut asupra lor și 

duși au fost. Mama, cu privirea plină de dragoste părintească, se uita înspre ei și, cu întreaga 

binecuvântare izvorâtă din suflet, parcă ardea de nerăbdare să-i cuprindă în brațe. Astăzi, 

după câteva luni, sacrificându-și întreaga inimă frântă de mamă, își găsise parcă puterea de a 

fi fericită. Părea că închipuirea ei, de stăpână a casei, era în căutarea unei căi pentru 

renunțare, pentru sacrificiu de sine. Acolo nu era nici urmă de drepturi, lăcomie sau dragoste 

de mamă. Renunțarea îi era și bucuria, dar și dreptul. Astăzi, recâștigându-și dreptul pierdut, 

era împăcată cu dăruirea fiecărei răsuflări propriei imagini închipuite. 

 

4 
 

Au mai trecut trei luni. Punând mâna pe bijuteriile mamei, cei patru frați au început 

să-i cânte în strună. Le-au explicat și nevestelor să nu-i rănească inima. Dacă îi e sufletul 

liniștit cu un pic de lingușeală, atunci nu e nimic rău în asta. Cei patru făceau ce îi tăia capul, 

dar îi cereau sfatul mamei sau o îmbrobodeau în așa hal, că femeia se înmuia imediat și era de 

acord cu orice i se cerea. I-a părut nespus de rău să vândă livada; dar cei patru au născocit un 

asemenea plan, că a fost de acord cu vinderea, însă nu se ajunsese la un consens în privința 

nunții lui Kumud. Mama era blocată pe domnul Murarilal, băieții o țineau una și bună cu 

Dindayal. Într-o zi, a izbucnit o ceartă. 

Phulmati a spus, „Și fiica are dreptul la o parte din avuția părinților. Voi ați primit o 

livadă de șaisprezece mii, o casă de douăzeci și cinci de mii. Din douăzeci de mii în numerar, 

nici măcar cinci mii nu-i revin lui Kumud?”. 

Kamta a spus, cu supunere, „Mamă, Kumud e fata ta, dar e și sora noastră. Tu ne vei 

părăsi în vrei trei-patru ani, dar relația noastră va dăinui mult timp de acum încolo. Astfel că, 

atât cât ne țin puterile, nu vom face nimic care să-i creeze neplăceri. Dar, dacă vorbești 

despre parte, lui Kumud nu-i revine nimic. Când trăia tata, era altceva. Ar fi cheltuit cât ar fi 

poftit pentru nunta ei. Nimeni nu-l putea opri. Dar acum trebuie să punem deoparte fiecare 

bănuț. Pentru ceea ce se poate face cu o mie să se cheltuie cinci mii, unde e înțelepciune în 

asta?”. 

Umanath l-a corectat, „De ce cinci mii, spune și tu zece mii”. 
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Kamta a spus, încruntându-se, „Nu, voi spune cinci mii; nu avem statutul de-a cheltui 

cinci mii pentru o nuntă”. 

Phulmati a spus, cu o încăpățânare de nestrămutat, „Se va mărita cu fiul lui Murarilal, 

fie că va costa cinci sau zece mii. E agoniseala bărbatului meu. Am strâns-o cu îndelungă 

trudă. O voi cheltui după propria vrere. Nu doar voi v-ați născut din pântecul meu. Și Kumud 

a venit pe lume din același pântec. În ochii mei, sunteți toți egali. Nu cer nimic nimănui. Stați 

și priviți spectacolul, mă ocup eu de tot. Din douăzeci de mii, cinci mii îi revin lui Kumud”. 

Lui Kamtanath nu-i rămăsese acum altă cale decât să se refugieze în crudul adevăr. A 

spus, „Mamă, lungești vorba fără rost. Banii pe care îi crezi ai tăi nu-ți aparțin; nu poți cheltui 

nimic din ei fără acordul nostru”. 

Phulmati a simțit de parcă ar fi fost mușcată de un șarpe, „Ce-ai zis? Ia mai spune-o o 

dată! Nu pot să cheltui banii strânși de mine după cum doresc?”. 

„Acei bani nu-ți mai aparțin, au devenit ai noștri.” 

„Or fi ai voștri, dar după ce mor eu.” 

„Nu, au devenit ai noștri odată cu moartea tatei.” 

Umanath a spus cu nerușinare, „Mamă, nu cunoști legi și reguli, ne învinovățești pe 

nedrept”. 

Phulmati a spus, tremurând de nervi și plângând, „La naiba cu legile voastre. Eu nu 

recunosc asemenea legi. Tatăl vostru nu era bogat din nimic. Eu am luat de la gură și am 

strâns pentru gospodărie, altfel, azi, n-am avea loc nici unde să stăm la umbră. Cât trăiesc eu, 

voi nu vă puteți atinge de banii mei. Pentru nunțile celor trei frați, am cheltuit câte zece mii. 

Exact atât am să cheltui și cu nunta lui Kumud”. 

S-a înfierbântat și Kamtanath, „Nu ai dreptul să cheltui nimic”. 

Umanath și-a certat fratele mai mare, „Degeaba te iei în gură cu mama, frate dragă. 

Scrie-i o scrisoare lui Murarilal că n-o mai mărităm pe Kumud acolo. Gata, am scăpat. Nu 

știe legile, dar îi arde de ceartă”. 

Abținându-se, Phulmati a spus, „Bun, ia spuneți-mi și mie care-i legea, s-o aud și eu”. 

Uma a zis, pe un ton indiferent, „Legea spune că după moartea tatălui, averea le 

revine fiilor. Dreptul mamei se rezumă la hrană și îmbrăcăminte”.  

Chinuită, Phulmati a întrebat, „Cine a făcut legea asta?”. 

Pe un ton calm și hotărât, Uma a spus, „Înțelepții noștri, regele Manu20, cine 

altcineva”. 

Rămânând fără cuvinte pentru o clipă, Phulmati a spus, cu o voce rănită, „Deci eu 

trăiesc în casa asta din resturile voastre?”. 

Umanath a spus, cu răceala unui judecător, „Crezi ce vrei”. 

Întregul suflet a lui Phulmati parcă a început să țipe, confruntându-se cu un asemenea 

dezastru. I-au ieșit pe gură următoarele cuvinte, de parcă ar fi scuipat flăcări, „Am construit o 

casă, am strâns avere, v-am născut pe voi, v-am crescut, și azi, în casa asta, sunt o străină? 

Asta e legea lui Manu? Și voi vreți să urmați această lege? Foarte bine. Luați-vă casele și 

averile. Nu accept să trăiesc depinzând de voi. Mai bine mor. Câtă nedreptate! Eu am plantat 

pomii și tot eu n-am voie să mă odihnesc la umbra lor; dacă asta e legea, atunci să ardă-n 

flăcări!”. 

Supărarea și intimidarea din partea mamei n-au avut nici un efect asupra celor patru 

tineri. Puterea de necontestat a legii îi apăra. Cum ar putea să-i afecteze niște ghimpi? 

                                                           
20 Personajul invocă codul de legi și comportament moral a lui Manu; iată ce găsim, de fapt, în scrierea sacră, în 

capitolul despre moștenire și împărțirea averii: „După moartea tatălui și a mamei, frații, strângându-se laolaltă, 

pot împărți în părți egale moștenirea paternă (și maternă); căci, ei nu au nici o putere auspra ei atât timp cât 

părinții trăiesc./(Sau) cel mai în vârstă frate poate prelua întreaga moștenire paternă, ceilalți urmând să trăiască 

sub aripa lui exact cum au trăit sub a tatălui./Dar surorilor, frații vor da pe rând părți din părțile lor, o pătrime 

fiecare din partea sa; cei care refuză să o dea, vor deveni excomunicați.” (Manusmṛiti, IX.104‒105, 118).  
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În scurt timp, Phulmati s-a ridicat și a plecat. Astăzi, pentru prima dată în viață, 

preaplinul dragostei părintești, devenind blestem, s-a întors să o insulte. Acel instinct de 

mamă, pe care-l considera bucuria vieții, la picioarele căruia și-a jertfit mereu toate speranțele 

și dorințele, considerându-se binecuvântată, pe același instinct l-a cunoscut astăzi ca altar de 

sacrificiu, pe care, arzând, întreaga-i existență s-a făcut scrum. 

Se făcuse seară. La poartă, copacul de neem21 stătea nemișcat, având coroana plecată, 

de parcă l-ar fi îngreunat agitația lumii. Înspre muntele din vest, precum instincul matern a lui 

Phulmati, zeul luminii și al vieții ardea pe rugul său22. 
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Phulmati s-a dus să se întindă în odaia sa, dându-și seama atunci că și-a pierdut 

sprijinul. Nici în vise nu și-ar fi putut închipui că, după moartea soțului, băieții născuți din 

propriul pântec îi vor deveni dușmani. Băieții pe care i-a crescut la pieptu-i, cu sudoarea 

frunții, îi rănesc azi astfel inima! Casa îi părea acum un pat de spini. Pentru o fire mândră ca 

ea, era de nesuportat să stea să mănânce resturi, ca un orfan, acolo unde nu avea nici o 

valoare, unde era nesocotită. 

Dar ce soluție avea? Chiar de-ar fi să stea separat de băieți, cine ar îndura rușinea! Și 

ce dacă lumea o scuipa pe ea sau pe băieți; tot ei i se va reproșa dezonoarea! Lumea va spune 

că bătrâna, stând separat, își umple burta muncind pe brânci, cu toate că are patru fii. Vor 

râde de ea și cei pe care i-a considerat mereu inferiori! Acea înjosire e mult mai dureroasă 

decât această lipsă de respect. Potrivit este să tragă perdeaua și să țină treburile familiale sub 

preș. Da, va trebui să se adapteze noilor circumstanțe. Vremurile s-au schimbat. Până acum, a 

fost stăpâna casei; acum va trebui să trăiască precum o servitoare. Aceasta e dorința 

Domnului. Comparativ cu vorbele de ocară și loviturile străinilor, vorbele și loviturile fiilor 

sunt, totuși, o binecuvântare. 

Și-a deplâns soarta mult timp, cu fața acoperită. Și-a petrecut toată noaptea 

plângându-și de milă. Temătoare, puterea toamnei a scăpat din brațele dimineții, precum un 

deținut evadat, în mare taină, din pușcărie. Phulmati s-a întors împotriva propriilor reguli, 

schimbarea mentală petrecându-se de-a lungul nopții. Toată casa dormea, iar ea mătura 

curtea. Solul îmbibat de roua dimineții îi înțepa tălpile goale ca niște spini. Preotul nu o lăsase 

niciodată să se trezească atât de devreme. Frigul era foarte dăunător pentru ea. Dar trecut-au 

acele zile. Natura încerca s-o schimbe și pe ea, împreună cu timpul. Terminând cu măturatul, 

a aprins focul și a început să aleagă boabele de orez și linte. În scurt timp, s-au trezit băieții. 

S-au trezit și nurorile. Cu toții au văzut-o pe bătrână muncind zgribulită de frig; dar nici unul 

nu a spus, „Mamă, de ce te obosești?”. Probabil că erau fericiți cu această zdrobire a onoarei. 

De astăzi, devenise obicei pentru Phulmati să facă treburile casnice cu simț de 

răspundere și să nu se amestece în bucătăria internă. Mândria de sine care îi strălucea 

odinioară pe chip era acum înlocuită de o profundă suferință ce îi umbrea privirea. Unde 

ardea cândva lumina, acum pâlpâia un opaiț cu ulei, pentru stingerea căruia era suficientă o 

ușoară pală de vânt. 

Se stabilise scrierea unui scrisori de refuz către Murarilal. A doua zi, s-a redactat 

scrisoarea. S-a hotărât nunta lui Kumud cu Dindayal. Dindayal avea un pic peste patruzeci de 

ani, era inferior și în statut, dar s-a mulțumit cu puțin. A fost de acord cu nunta fără să mai 

tragă de timp. S-a stabilit data, a sosit alaiul și Kumud a fost condusă către noua familie. Cine 

să priceapă ce era în sufletul lui Phulmati? Dar cei patru frați erau tare bucuroși, de parcă le-

ar fi ieșit spinul din coastă. Cum să deschidă gura o fată de neam ales? Dacă în destin îi este 

                                                           
21 Specie de arbore ale cărui frunze sunt folosite în medicina alternativă și cosmetică. 
22 Frumoasă metaforă pentru a-l indica pe zeul Soare, Sūrya sau Āditya. 
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scrisă fericirea, va trăi fericită; dacă îi este hărăzită suferință, asta va îndura. Întâlnirea cu 

Domnul este ultimul refugiu pentru cei năpăstuiți. Indiferent cu cine te-ar căsători ai tăi, și 

de-ar avea o mie de defecte, tot trebuie venerat, tot îți este stăpân. Opunerea era dincolo de 

orice imaginație. 

Phulmati nu s-a băgat în nimic. Ce i s-a dat lui Kumud, cum au fost tratați musafirii, 

cu ce daruri au venit invitații, n-o interesa nimic din toate acestea. Chiar și atunci când i s-a 

cerut vreun sfat, a spus, „Fiule, ceea ce faceți, faceți bine. De ce mă întrebați pe mine?”. 

Când a sosit palanchinul pentru Kumud la poartă, și Kumud, agățându-se de gâtul 

mamei, a început să plângă, atunci și-a dus fiica în odaie și i-a pus în poală cei câțiva bănuți 

și cele câteva podoabe banale care îi mai rămăseseră și a spus, „Fata mea, am rămas cu 

sufletul neîmpăcat, altfel așa te-ai fi căsătorit și așa ți-ai fi luat rămas bun?”. 

Până acum, Phulmati nu povestise nimănui despre pățania cu bijuteriile. Poate că încă 

nu înțelesese pe deplin comportamentul înșelător al băieților, dar știa că nu va mai vedea 

podoabele și că nu va avea parte de altceva decât de creșterea murdăriei sufletești. Dar, cu 

această ocazie, a simțit nevoia să se destăinuie. Să plece Kumud cu sentimentul că mama a 

pus deoparte bijuteriile pentru nurori, asta nu putea suporta cu nici un chip, de aceea a dus-o 

în camera ei. Dar Kumud se prinsese deja de figură. A scos banii și bijuteriile din poală și, 

așezându-le la picioarele mamei, a spus, „Mamă, binecuvântarea ta valorează, pentru mine, 

mai mult decât mii de rupii. Păstrează-le tu. Nu se știe prin ce greutăți va trebui să treci”. 

Phulmati voia să spună ceva când Umanath a venit și-a zis, „Ce tot faci, Kumud? 

Haide, grăbește-te. Timpul trece. Oamenii se plâng, și-apoi te întorci peste vreo trei-patru 

luni, o să iei atunci ce ai de luat”. 

Parcă cineva ar fi pus sare pe rănile lui Phulmati. A spus, „Ce-aș mai putea avea, 

domnule, de-aș putea să-i dau? Du-te, fata mea, să-i dea Domnul viață lungă bărbatului tău!”. 

Kumud și-a luat rămas bun și a plecat. Phulmati s-a prăbușit la pământ de durere. 

Dorința de-o viață a rămas neîmplinită. 
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S-a scurs un an. Dintre toate încăperile casei, camera lui Phulmati era cea mai mare și 

mai aerisită. O golise de câteva luni pentru nora cea mare, și s-a mutat într-o cămăruță, de 

parcă era o cerșetoare. Nu mai avea nici o fărâmă de dragoste pentru fii și nurori, acum era o 

servitoare. Nu avea folos în nici o vietate, obiect sau vreo ocazie. Trăia doar fiindcă moartea 

nu venise s-o ia. Nu mai știa de fericire sau tristețe nici cât negru sub unghie. S-a deschis 

dispensarul lui Umanath, prietenii au fost ospătați, s-a lăsat cu spectacol și dans. S-a deschis 

și tipografia lui Dayanath, iar a fost petrecere. Sitanath a primit bursă și a plecat în străinătate, 

iar a fost dezmăț. S-a îndeplinit ritul de inițiere a fiului cel mare a lui Kamtanath, iar a fost 

mare sărbătoare; dar pe chipul lui Phulmati nu era nici umbră de fericire! 

Kamtanath a stat o lună bolnav de tifos și aproape că s-a sculat din morți. Dayanath, 

pentru publicitatea propriului ziar, a scris un articol neplăcut și-a primit o pedeapsă de șase 

luni de închisoare. Umanath a luat mită și a întocmit un raport mincinos într-un caz penal și i 

s-a retras licența; dar chipul lui Phulmati nu era brăzdat de nici o urmă de suferință. În viața 

ei, nu mai erau nici o speranță, nici o curiozitate, nici o grijă. Să muncească precum animalele 

și să mănânce, acestea erau cele două preocupări din existența ei. Animalul muncește dacă e 

bătut, dar mănâncă atât cât poftește. Phulmati muncea fără să i se spună, dar ciugulea cât o 

rândunică. Nu-și punea ulei în păr cu lunile, nu-și spăla hainele cu lunile, nu-i păsa de nimic. 

Se golise de conștiența existenței. 

Se pornise ploaia musonică. Malaria se răspândea cu repeziciune. Cerul era plin de 

nori maronii, pământul de apă noroioasă. Aerul umed împrăștia răceli, febră și astm într-o 

clipă. S-a îmbolnăvit servitoarea casei. Phulmati, udă până la piele, a spălat toate vasele și a 
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făcut toată treaba. Apoi, a aprins fcoul și a pus oalele pe vatră. Băieții ar trebui să primească 

mâncarea la timp. Și-a amintit, dintr-o dată, Kamtanath nu bea apă de la robinet. S-a dus să 

aducă apă din Gange în acea ploaie. 

Kamtanath a spus, întins în pat, „Las-o baltă, mamă, aduc eu apă, azi nu e 

servitoarea”. 

Phulmati, privind înspre cerul noroios, a spus, „O să te uzi, fiule, și-o să răcești”. 

Kamtanath a spus, „Și tu te uzi. Să nu cumva să te îmbolnăvești”. 

Phulmati a spus, indiferentă, „Nu mă voi îmbolnăvi. Dumnezeu m-a făcut 

nemuritoare”. 

Era și Umanath acolo. Nu avea nici un profit cu dispensarul, așa că era foarte 

îngrijorat. Privindu-i pe fratele și cumnata sa, a remarcat, „Las-o baltă, frățioare. Le-a condus 

pe nurori destul timp, las-o să se căiască”. 

Gangele se umflase, ca o mare. Se unise cu malul din fața liniei orizontului. Doar 

vârfurile crengilor copacilor mai rămăseseră deasupra apei. Malurile erau înecate în apă până 

la ultima scară23. Phulmati, cu vasul de apă în mână, a coborât, l-a umplut cu apă și se 

întorcea, când i-a alunecat piciorul. Nu și-a putut ține echilibrul. A căzut în apă. S-a zbătut 

pentru câteva clipe, dar valurile au tras-o la fund. Trei-patru preoți de pe mal au strigat, 

„Fugiți, se îneacă bătrâna!”. Doi trei oameni au și alergat, dar valurile o înghițiseră, acele 

valuri unduitoare la văzul cărora tremura și inima. 

Unul a întrebat, „Cine era bătrâna?”. 

„Era văduva domnului Ayodhyanath.” 

„Ayodhyanath fusese om mare?” 

„Da, fusese, doar că-n destin îi fusese înscrisă mare nenorocire.” 

„Are câțiva fii mari și câștigă cu toții, nu?” 

„Da, sunt mari cu toții, dar cu destinul nu te poți pune.” 
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  Traducere din limba hindi în limba română  

de dr. Hilda-Hedvig Varga 

(Hedwig Silver) 

  

 

 

 

 

                                                           
23 Se vorbește despre ghāṭ, acele scări de pe malul unui râu care coboară până în râu. Foarte des întâlnite în 

localitățile pe unde trec râurile sfinte, de pildă în Benares (Varāṇasī). 


