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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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कफ़न ‒ म ुंशी पे्रमचुंद 
 

झोपड़े क़े  द्वार पर बाप और ब़ेटा दोनों एक बुझ़े हुए अलाव क़े  सामऩे चपुचाप बैठ़े  हुए हैं 
और अन्दर ब़ेट़े की जवान बीबी बुधिया प्रसव-व़ेदना में पछाड खा रही थी। रह-रहकर उसक़े  मुुँह 
स़े ऐसी ददल दहला द़ेऩे वाली आवाज़ ननकलती थी, कक दोनों कल़ेजा थाम ल़ेत़े थ़े। जाडों की रात 
थी, प्रकृनत सन्नाट़े में डूबी हुई, सारा गाुँव अन्िकार में लय हो गया था। 

घीसू ऩे कहा-मालूम होता है, बच़ेगी नहीीं। सारा ददन दौडत़े हो गया, जा द़ेख तो आ। 
मािव धचढक़र बोला-मरना ही तो है जल्दी मर क्यों नहीीं जाती? द़ेखकर क्या करुँ ? 
‘तू बडा ब़ेददद है ब़े! साल-भर जजसक़े  साथ सुख-चैन स़े रहा, उसी क़े  साथ इतनी ब़ेवफाई!’ 

 ‘तो मुझस़े तो उसका तडपना और हाथ-पाुँव पटकना नहीीं द़ेखा जाता।’ 
चमारों का कुनबा था और साऱे गाुँव में बदनाम। घीसू एक ददन काम करता तो तीन ददन 

आराम करता। मािव इतना काम-चोर था कक आि घण्ट़े काम करता तो घण्ट़े भर धचलम पीता। 
इसललए उन्हें कहीीं मजदरूी नहीीं लमलती थी। घर में मुठ्ठी-भर भी अनाज मौजूद हो, तो उनक़े  
ललए काम करऩे की कसम थी। जब दो-चार फाक़े  हो जात़े तो घीसू प़ेड पर चढक़र लकडडयाुँ तोड 
लाता और मािव बाजार स़े ब़ेच लाता और जब तक वह पैस़े रहत़े, दोनों इिर-उिर माऱे-माऱे 
कफरत़े। गाुँव में काम की कमी न थी। ककसानों का गाुँव था, म़ेहनती आदमी क़े  ललए पचास काम 
थ़े। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलात़े, जब दो आदलमयों स़े एक का काम पाकर भी सन्तोष 
कर ल़ेऩे क़े  लसवा और कोई चारा न होता। अगर दोनो साि ुहोत़े, तो उन्हें सन्तोष और ियैद क़े  
ललए, सींयम और ननयम की बबलकुल जररत न होती। यह तो इनकी प्रकृनत थी। ववधचत्र जीवन 
था इनका! घर में लमट्टी क़े  दो-चार बतदन क़े  लसवा कोई सम्पवि नहीीं। फट़े चीथडों स़े अपनी 
नग्नता को ढाुँक़े  हुए जजय़े जात़े थ़े। सींसार की धचन्ताओीं स़े मुक्त कजद स़े लद़े हुए। गाललयाुँ भी 
खात़े, मार भी खात़े, मगर कोई गम नहीीं। दीन इतऩे कक वसूली की बबलकुल आशा न रहऩे पर 
भी लोग इन्हें कुछ-न-कुछ कजद द़े द़ेत़े थ़े। मटर, आलू की फसल में दसूरों क़े  ख़ेतों स़े मटर या 
आलू उखाड लात़े और भून-भानकर खा ल़ेत़े या दस-पाुँच ऊख उखाड लात़े और रात को चसूत़े। 
घीसू ऩे इसी आकाश-ववृि स़े साठ साल की उम्र काट दी और मािव भी सपूत ब़ेट़े की तरह बाप 
ही क़े  पद-धचह्नों पर चल रहा था, बजल्क उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त 
भी दोनों अलाव क़े  सामऩे बैठकर आलू भून रह़े थ़े, जो कक ककसी ख़ेत स़े खोद लाय़े थ़े। घीसू 
की स्त्त्री का तो बहुत ददन हुए, द़ेहान्त हो गया था। मािव का ब्याह वपछल़े साल हुआ था। जब 
स़े यह औरत आयी थी, उसऩे इस खानदान में व्यवस्त्था की नीींव डाली थी और इन दोनों ब़े-
गैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब स़े वह आयी, यह दोनों और भी आरामतलब हो गय़े थ़े। 
बजल्क कुछ अकडऩ़े भी लग़े थ़े। कोई कायद करऩे को बुलाता, तो ननब्र्याज भाव स़े दगुुनी मजदरूी 
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माुँगत़े। वही औरत आज प्रसव-व़ेदना स़े मर रही थी और यह दोनों इसी इन्तजार में थ़े कक वह 
मर जाए, तो आराम स़े सोयें। 

घीसू ऩे आलू ननकालकर छीलत़े हुए कहा-जाकर द़ेख तो, क्या दशा है उसकी? चडुलै का 
कफसाद होगा, और क्या? यहाुँ तो ओझा भी एक रुपया माुँगता है! 
 मािव को भय था, कक वह कोठरी में गया, तो घीसू आलुओीं का बडा भाग साफ कर 
द़ेगा। बोला-मुझ़े वहाुँ जात़े डर लगता है। 
 ‘डर ककस बात का है, मैं तो यहाुँ हूुँ ही।’ 
 ‘तो तुम्हीीं जाकर द़ेखो न?’ 
 ‘म़ेरी औरत जब मरी थी, तो मैं तीन ददन तक उसक़े  पास स़े दहला तक नहीीं; और कफर 
मुझस़े लजाएगी कक नहीीं? जजसका कभी मुुँह नहीीं द़ेखा, आज उसका उघडा हुआ बदन द़ेखूुँ! उस़े 
तन की सुि भी तो न होगी? मुझ़े द़ेख ल़ेगी तो खलुकर हाथ-पाुँव भी न पटक सक़े गी!’ 
 ‘मैं सोचता हूुँ कोई बाल-बच्चा हुआ, तो क्या होगा? सोंठ, गुड, त़ेल, कुछ भी तो नहीीं है 
घर में!’ 
 ‘सब कुछ आ जाएगा। भगवान ्दें तो! जो लोग अभी एक पैसा नहीीं द़े रह़े हैं, व़े ही कल 
बुलाकर रुपय़े देंग़े। म़ेऱे नौ लडक़े  हुए, घर में कभी कुछ न था; मगर भगवान ्ऩे ककसी-न-ककसी 
तरह ब़ेडा पार ही लगाया।’ 
 जजस समाज में रात-ददन म़ेहनत करऩे वालों की हालत उनकी हालत स़े कुछ बहुत अच्छी 
न थी, और ककसानों क़े  मुकाबल़े में व़े लोग, जो ककसानों की दबुदलताओीं स़े लाभ उठाना जानत़े 
थ़े, कहीीं ज्यादा सम्पन्न थ़े, वहाुँ इस तरह की मनोववृि का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात 
न थी। हम तो कहेंग़े, घीसू ककसानों स़े कहीीं ज्यादा ववचारवान ्था और ककसानों क़े  ववचार-शून्य 
समूह में शालमल होऩे क़े  बदल़े बैठकबाजों की कुजससत मण्डली में जा लमला था। हाुँ, उसमें यह 
शजक्त न थी, कक बैठकबाजों क़े  ननयम और नीनत का पालन करता। इसललए जहाुँ उसकी मण्डली 
क़े  और लोग गाुँव क़े  सरगना और मुखखया बऩे हुए थ़े, उस पर सारा गाुँव उुँगली उठाता था। 
कफर भी उस़े यह तसकीन तो थी ही कक अगर वह फट़ेहाल है तो कम-स़े-कम उस़े ककसानों की-
सी जी-तोड म़ेहनत तो नहीीं करनी पडती, और उसकी सरलता और ननरीहता स़े दसूऱे लोग ब़ेजा 
फायदा तो नहीीं उठात़े! दोनों आलू ननकाल-ननकालकर जलत़े-जलत़े खाऩे लग़े। कल स़े कुछ नहीीं 
खाया था। इतना सब्र न था कक ठण्डा हो जाऩे दें। कई बार दोनों की जबानें जल गयीीं। नछल 
जाऩे पर आलू का बाहरी दहस्त्सा जबान, हलक और तालू को जला द़ेता था और उस अींगाऱे को 
मुुँह में रखऩे स़े ज्यादा खरैरयत इसी में थी कक वह अन्दर पहुुँच जाए। वहाुँ उस़े ठण्डा करऩे क़े  
ललए काफी सामान थ़े। इसललए दोनों जल्द-जल्द ननगल जात़े। हालाुँकक इस कोलशश में उनकी 
आुँखों स़े आुँसू ननकल आत़े। 



 

Page 6 of 15 

 

 घीसू को उस वक्त ठाकुर की बरात याद आयी, जजसमें बीस साल पहल़े वह गया था। 
उस दावत में उस़े जो तजृतत लमली थी, वह उसक़े  जीवन में एक याद रखऩे लायक बात थी, और 
आज भी उसकी याद ताजी थी, बोला-वह भोज नहीीं भूलता। तब स़े कफर उस तरह का खाना और 
भरप़ेट नहीीं लमला। लडक़ी वालों ऩे सबको भर प़ेट पूडडयाुँ खखलाई थीीं, सबको! छोट़े-बड़े सबऩे 
पूडडयाुँ खायीीं और असली घी की! चटनी, रायता, तीन तरह क़े  सूख़े साग, एक रस़ेदार तरकारी, 
दही, चटनी, लमठाई, अब क्या बताऊुँ  कक उस भोज में क्या स्त्वाद लमला, कोई रोक-टोक नहीीं थी, 
जो चीज चाहो, माुँगो, जजतना चाहो, खाओ। लोगों ऩे ऐसा खाया, ऐसा खाया, कक ककसी स़े पानी 
न वपया गया। मगर परोसऩे वाल़े हैं कक पिल में गमद-गमद, गोल-गोल सुवालसत कचौडडयाुँ डाल 
द़ेत़े हैं। मना करत़े हैं कक नहीीं चादहए, पिल पर हाथ रोक़े  हुए हैं, मगर वह हैं कक ददय़े जात़े हैं। 
और जब सबऩे मुुँह िो ललया, तो पान-इलायची भी लमली। मगर मुझ़े पान ल़ेऩे की कहाुँ सुि 
थी? खडा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपऩे कम्बल पर ल़ेट गया। ऐसा ददल-दररयाव था 
वह ठाकुर! 
 मािव ऩे इन पदाथों का मन-ही-मन मजा ल़ेत़े हुए कहा-अब हमें कोई ऐसा भोज नहीीं 
खखलाता। 
 ‘अब कोई क्या खखलाएगा? वह जमाना दसूरा था। अब तो सबको ककफायत सूझती है। 
सादी-ब्याह में मत खचद करो, किया-कमद में मत खचद करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर-बटोरकर 
कहाुँ रखोग़े? बटोरऩे में तो कमी नहीीं है। हाुँ, खचद में ककफायत सूझती है!’ 
 ‘तुमऩे एक बीस पूररयाुँ खायी होंगी?’ 
 ‘बीस स़े ज्यादा खायी थीीं!’ 
 ‘मैं पचास खा जाता!’ 
 ‘पचास स़े कम मैंऩे न खायी होंगी। अच्छा पका था। तू तो म़ेरा आिा भी नहीीं है।’ 
 आलू खाकर दोनों ऩे पानी वपया और वहीीं अलाव क़े  सामऩे अपनी िोनतयाुँ ओढ़कर पाुँव 
प़ेट में डाल़े सो रह़े। जैस़े दो बड़े-बड़े अजगर गेंडुललया माऱे पड़े हों। 
 और बुधिया अभी तक कराह रही थी। 
  

२ 
 

सब़ेऱे मािव ऩे कोठरी में जाकर द़ेखा, तो उसकी स्त्त्री ठण्डी हो गयी थी। उसक़े  मुुँह पर 
मजक्खयाुँ लभनक रही थीीं। पथराई हुई आुँखें ऊपर टुँगी हुई थीीं। सारी द़ेह िलू स़े लथपथ हो रही 
थी। उसक़े  प़ेट में बच्चा मर गया था। 
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 मािव भागा हुआ घीसू क़े  पास आया। कफर दोनों जोर-जोर स़े हाय-हाय करऩे और छाती 
पीटऩे लग़े। पडोस वालों ऩे यह रोना-िोना सुना, तो दौड़े हुए आय़े और परुानी मयाददा क़े  अनुसार 
इन अभागों को समझाऩे लग़े। 
 मगर ज्यादा रोऩे-पीटऩे का अवसर न था। कफ़न की और लकडी की कफि करनी थी। 
घर में तो पैसा इस तरह गायब था, जैस़े चील क़े  घोंसल़े में माुँस? 
 
बाप-ब़ेट़े रोत़े हुए गाुँव क़े  जमीींदार क़े  पास गय़े। वह इन दोनों की सूरत स़े नफ़रत करत़े थ़े। कई 
बार इन्हें अपऩे हाथों स़े पीट चकु़े  थ़े। चोरी करऩे क़े  ललए, वाद़े पर काम पर न आऩे क़े  ललए। 
पूछा-क्या है ब़े नघसुआ, रोता क्यों है? अब तो त ूकहीीं ददखलाई भी नहीीं द़ेता! मालूम होता है, 
इस गाुँव में रहना नहीीं चाहता। 
 घीसू ऩे जमीन पर लसर रखकर आुँखों में आुँसू भऱे हुए कहा-सरकार! बडी ववपवि में हूुँ। 
मािव की घरवाली रात को गुजर गयी। रात-भर तडपती रही सरकार! हम दोनों उसक़े  लसरहाऩे 
बैठ़े  रह़े। दवा-दार जो कुछ हो सका, सब कुछ ककया, मुदा वह हमें दगा द़े गयी। अब कोई एक 
रोटी द़ेऩे वाला भी न रहा माललक! तबाह हो गय़े। घर उजड गया। आपका गुलाम हूुँ, अब आपक़े  
लसवा कौन उसकी लमट्टी पार लगाएगा। हमाऱे हाथ में तो जो कुछ था, वह सब तो दवा-दार में 
उठ गया। सरकार ही की दया होगी, तो उसकी लमट्टी उठ़ेगी। आपक़े  लसवा ककसक़े  द्वार पर 
जाऊुँ । 
 जमीींदार साहब दयालु थ़े। मगर घीसू पर दया करना काल़े कम्बल पर रींग चढ़ाना था। 
जी में तो आया, कह दें, चल, दरू हो यहाुँ स़े। यों तो बुलाऩे स़े भी नहीीं आता, आज जब गरज 
पडी तो आकर खशुामद कर रहा है। हरामखोर कहीीं का, बदमाश! ल़ेककन यह िोि या दण्ड द़ेऩे 
का अवसर न था। जी में कुढ़त़े हुए दो रुपय़े ननकालकर फें क ददए। मगर सान्सवना का एक शब्द 
भी मुुँह स़े न ननकला। उसकी तरफ ताका तक नहीीं। जैस़े लसर का बोझ उतारा हो। 
 जब जमीींदार साहब ऩे दो रुपय़े ददय़े, तो गाुँव क़े  बननय़े-महाजनों को इनकार का साहस 
कैस़े होता? घीसू जमीींदार क़े  नाम का दढींढोरा भी पीटना जानता था। ककसी ऩे दो आऩे ददय़े, 
ककसी ऩे चाऱे आऩे। एक घण्ट़े में घीसू क़े  पास पाुँच रुपय़े की अच्छी रकम जमा हो गयी। कहीीं 
स़े अनाज लमल गया, कहीीं स़े लकडी। और दोपहर को घीसू और मािव बाज़ार स़े कफ़न लाऩे 
चल़े। इिर लोग बाुँस-वाुँस काटऩे लग़े। 
 गाुँव की नमदददल जस्त्त्रयाुँ आ-आकर लाश द़ेखती थीीं और उसकी ब़ेकसी पर दो बूुँद आुँसू 
धगराकर चली जाती थीीं। 
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३ 
 

बाज़ार में पहुुँचकर घीसू बोला-लकडी तो उस़े जलाऩे-भर को लमल गयी है, क्यों मािव! 
 मािव बोला-हाुँ, लकडी तो बहुत है, अब कफ़न चादहए। 
 ‘तो चलो, कोई हलका-सा कफ़न ल़े लें।’ 
 ‘हाुँ, और क्या! लाश उठत़े-उठत़े रात हो जाएगी। रात को कफ़न कौन द़ेखता है?’ 
 ‘कैसा बुरा ररवाज है कक जजस़े जीत़े जी तन ढाुँकऩे को चीथडा भी न लमल़े, उस़े मरऩे पर 
नया कफ़न चादहए।’ 
 ‘कफ़न लाश क़े  साथ जल ही तो जाता है।’ 
 ‘और क्या रखा रहता है? यही पाुँच रुपय़े पहल़े लमलत़े, तो कुछ दवा-दार कर ल़ेत़े।’ 
 दोनों एक-दसूऱे क़े  मन की बात ताड रह़े थ़े। बाजार में इिर-उिर घूमत़े रह़े। कभी इस 
बजाज की दकूान पर गय़े, कभी उसकी दकूान पर! तरह-तरह क़े  कपड़े, ऱेशमी और सूती द़ेख़े, 
मगर कुछ जुँचा नहीीं। यहाुँ तक कक शाम हो गयी। तब दोनों न जाऩे ककस दैवी प्ऱेरणा स़े एक 
मिशुाला क़े  सामऩे जा पहुुँच़े। और जैस़े ककसी पूवद ननजचचत व्यवस्त्था स़े अन्दर चल़े गय़े। वहाुँ 
जरा द़ेर तक दोनों असमींजस में खड़े रह़े। कफर घीसू ऩे गद्दी क़े  सामऩे जाकर कहा-साहूजी, एक 
बोतल हमें भी द़ेना। 
 उसक़े  बाद कुछ धचखौना आया, तली हुई मछली आयी और दोनों बरामद़े में बैठकर 
शाजन्तपूवदक पीऩे लग़े। 
 कई कुजज्जयाुँ ताबडतोड पीऩे क़े  बाद दोनों सरर में आ गय़े। 
 घीसू बोला-कफ़न लगाऩे स़े क्या लमलता? आखखर जल ही तो जाता। कुछ बहू क़े  साथ तो 
न जाता। 
 मािव आसमान की तरफ द़ेखकर बोला, मानों द़ेवताओीं को अपनी ननष्पापता का साक्षी 
बना रहा हो-दनुनया का दस्त्तूर है, नहीीं लोग बाुँभनों को हजारों रुपय़े क्यों द़े द़ेत़े हैं? कौन द़ेखता 
है, परलोक में लमलता है या नहीीं! 
 ‘बड़े आदलमयों क़े  पास िन है, फू़ुँ क़े । हमाऱे पास फूुँ कऩे को क्या है?’ 
 ‘ल़ेककन लोगों को जवाब क्या दोग़े? लोग पूछेंग़े नहीीं, कफ़न कहाुँ है?’ 
 घीसू हुँसा-अब़े, कह देंग़े कक रुपय़े कमर स़े खखसक गय़े। बहुत ढूुँढ़ा, लमल़े नहीीं। लोगों को 
ववचवास न आएगा, ल़ेककन कफर वही रुपय़े देंग़े। 
 मािव भी हुँसा-इस अनप़ेक्षक्षत सौभाग्य पर। बोला-बडी अच्छी थी ब़ेचारी! मरी तो खबू 
खखला-वपलाकर! 
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 आिी बोतल स़े ज्यादा उड गयी। घीसू ऩे दो स़ेर पूडडयाुँ मुँगाई। चटनी, अचार, कल़ेजजयाुँ। 
शराबखाऩे क़े  सामऩे ही दकूान थी। मािव लपककर दो पिलों में साऱे सामान ल़े आया। पूरा ड़ेढ़ 
रुपया खचद हो गया। लसफद  थोड़े स़े पैस़े बच रह़े। 
 दोनों इस वक्त इस शान में बैठ़े  पूडडयाुँ खा रह़े थ़े जैस़े जींगल में कोई श़ेर अपना लशकार 
उडा रहा हो। न जवाबद़ेही का खौफ था, न बदनामी की कफ़ि। इन सब भावनाओीं को उन्होंऩे 
बहुत पहल़े ही जीत ललया था। 
 घीसू दाशदननक भाव स़े बोला-हमारी आसमा प्रसन्न हो रही है तो क्या उस़े पुन्न न होगा? 
 मािव ऩे श्रद्िा स़े लसर झुकाकर तसदीक़ की-जरर-स़े-जरर होगा। भगवान,् तुम 
अन्तयादमी हो। उस़े बैकुण्ठ ल़े जाना। हम दोनों हृदय स़े आशीवादद द़े रह़े हैं। आज जो भोजन 
लमला वह कभी उम्र-भर न लमला था। 
 एक क्षण क़े  बाद मािव क़े  मन में एक शींका जागी। बोला-क्यों दादा, हम लोग भी एक-
न-एक ददन वहाुँ जाएुँग़े ही? 
 घीसू ऩे इस भोल़े-भाल़े सवाल का कुछ उिर न ददया। वह परलोक की बातें सोचकर इस 
आनन्द में बािा न डालना चाहता था। 
 ‘जो वहाुँ हम लोगों स़े पूछ़े कक तुमऩे हमें कफ़न क्यों नहीीं ददया तो क्या कहोग़े?’ 
 ‘कहेंग़े तुम्हारा लसर!’ 
 ‘पूछ़ेगी तो जरर!’ 
 ‘तू कैस़े जानता है कक उस़े कफ़न न लमल़ेगा? त ूमुझ़े ऐसा गिा समझता है? साठ साल 
क्या दनुनया में घास खोदता रहा हूुँ? उसको कफ़न लमल़ेगा और बहुत अच्छा लमल़ेगा!’ 
 मािव को ववचवास न आया। बोला-कौन द़ेगा? रुपय़े तो तुमऩे चट कर ददय़े। वह तो 
मुझस़े पूछ़ेगी। उसकी माुँग में तो सेंदरु मैंऩे डाला था। 
 ‘कौन द़ेगा, बतात़े क्यों नहीीं?’ 
 ‘वही लोग देंग़े, जजन्होंऩे अबकी ददया। हाुँ, अबकी रुपय़े हमाऱे हाथ न आएुँग़े।’ 

‘ज्यों-ज्यों अुँि़ेरा बढ़ता था और लसतारों की चमक त़ेज होती थी, मिशुाला की रौनक भी 
बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डीींग मारता था, कोई अपऩे सींगी क़े  गल़े ललपटा जाता था। 
कोई अपऩे दोस्त्त क़े  मुुँह में कुल्हड लगाय़े द़ेता था। 

वहाुँ क़े  वातावरण में सरर था, हवा में नशा। ककतऩे तो यहाुँ आकर एक चलु्लू में मस्त्त 
हो जात़े थ़े। शराब स़े ज्यादा यहाुँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बािाएुँ यहाुँ खीींच 
लाती थीीं और कुछ द़ेर क़े  ललए यह भूल जात़े थ़े कक व़े जीत़े हैं या मरत़े हैं। या न जीत़े हैं, न 
मरत़े हैं। 

और यह दोनों बाप-ब़ेट़े अब भी मज़े ल़े-ल़ेकर चुसककयाुँ ल़े रह़े थ़े। सबकी ननगाहें इनकी 
ओर जमी हुई थीीं। दोनों ककतऩे भाग्य क़े  बली हैं! पूरी बोतल बीच में है। 
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भरप़ेट खाकर मािव ऩे बची हुई पूडडयों का पिल उठाकर एक लभखारी को द़े ददया, जो 
खडा इनकी ओर भूखी आुँखों स़े द़ेख रहा था। और द़ेऩे क़े  गौरव, आनन्द और उल्लास का अपऩे 
जीवन में पहली बार अनुभव ककया। 

घीसू ऩे कहा-ल़े जा, खबू खा और आशीवादद द़े! जजसकी कमाई है, वह तो मर गयी। मगर 
त़ेरा आशीवादद उस़े जरर पहुुँच़ेगा। रोयें-रोयें स़े आशीवादद दो, बडी गाढ़ी कमाई क़े  पैस़े हैं! 

मािव ऩे कफर आसमान की तरफ द़ेखकर कहा-वह बैकुण्ठ में जाएगी दादा, बैकुण्ठ की 
रानी बऩेगी। 

घीसू खडा हो गया और जैस़े उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला-हाुँ, ब़ेटा बैकुण्ठ में 
जाएगी। ककसी को सताया नहीीं, ककसी को दबाया नहीीं। मरत़े-मरत़े हमारी जजन्दगी की सबस़े बडी 
लालसा पूरी कर गयी। वह न बैकुण्ठ जाएगी तो क्या य़े मोट़े-मोट़े लोग जाएुँग़े, जो गरीबों को 
दोनों हाथों स़े लूटत़े हैं, और अपऩे पाप को िोऩे क़े  ललए गींगा में नहात़े हैं और मजन्दरों में जल 
चढ़ात़े हैं? 

श्रद्िालुता का यह रींग तुरन्त ही बदल गया। अजस्त्थरता नश़े की खालसयत है। द:ुख और 
ननराशा का दौरा हुआ। 

मािव बोला-मगर दादा, ब़ेचारी ऩे जजन्दगी में बडा द:ुख भोगा। ककतना द:ुख झ़ेलकर 
मरी! 

वह आुँखों पर हाथ रखकर रोऩे लगा। चीखें मार-मारकर। 
घीसू ऩे समझाया-क्यों रोता है ब़ेटा, खशु हो कक वह माया-जाल स़े मुक्त हो गयी, जींजाल 

स़े छूट गयी। बडी भाग्यवान थी, जो इतनी जल्द माया-मोह क़े  बन्िन तोड ददय़े। 
और दोनों खड़े होकर गाऩे लग़े-‘ठधगनी क्यों नैना झमकाव़े! ठधगनी। 
वपयक्कडों की आुँखें इनकी ओर लगी हुई थीीं और यह दोनों अपऩे ददल में मस्त्त गाय़े 

जात़े थ़े। कफर दोनों नाचऩे लग़े। उछल़े भी, कूद़े भी। धगऱे भी, मटक़े  भी। भाव भी बताय़े, 
अलभनय भी ककय़े। और आखखर नश़े में मदमस्त्त होकर वहीीं धगर पड़े। 
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Giulgiul ‒ de Munshi Premchand 

 
 

Tatăl și fiul stăteau așezați, amândoi, înaintea unui foc plăpând în pragul colibei, tăcuți, 

iar înăuntru tânăra soție a fiului, Budhiya, se zvârcolea în durerile facerii. Din când în când, 

scotea așa niște sunete sfâșietoare, că amândoi se țineau de inimă. Era o noapte de iarnă, natura 

era sugrumată de liniște, întregul sat era cufundat în întuneric. 

Ghisu a spus, „Cred că nu va scăpa. Am alergat toată ziua. Du-te și vezi ce face.”  

Madhav a spus iritat, „Dacă tot stă să moară, de ce nu moare mai repede?” 

„Măi, dar nemilos mai ești, așa necredincios ești față de cea cu care ai petrecut în tihnă și 

fericire ultimul an?” 

„Nu mai suport să îi văd chipul și zbaterile.” 

Era o familie de pielari1 și aveau un nume rău în tot satul. Ghisu lucra o zi și se odihnea 

trei. Madhav era așa un pierde-vară că lucra o jumătate de oră și fuma (țigări) o oră. Din această 

cauză, nu îi tocmea nimeni (la muncă). Atât timp cât în casă mai era măcar un pumn de cereale, 

ei doar promiteau că vor munci. După ce rămâneau flămânzi vreo trei-patru zile, Ghisu,  

urcându-se în copaci, rupea rămurele, iar Madhav le vindea în piață, și, atât timp cât țineau banii, 

hoinăreu amândoi dintr-un loc în altul. Nu era lipsă de slujbe în sat. Era un sat de țărani, erau 

cincizeci de lucruri de făcut pentru omul gospodar. Dar pe ăștia doi îi chemau când nu era altă 

soluție decât a se mulțumi cu doi oameni care fac treaba unuia. Dacă cei doi ar fi fost asceți, nu 

ar fi avut nevoie de autocontrol și practică ascetică pentru a atinge fericirea și răbdarea. Așa le 

era firea. Duceau o viață surprinzătoare! În afară de trei-patru vase de lut, nu mai aveau nici un 

bun în casă. Trăiau acoperindu-și goliciunea cu cârpe care mai de care mai ponosite. Liberi de 

grijile cotidiene, încovoiați de datorii. Luau și înjurături, și bătaie, dar nu aveau nici o durere. 

Aveau atâtea nevoi, că oamenii le mai dădeau câte ceva pe datorie, cu toate că nimeni nu mai 

spera să recupereze ceva. La culesul mazărei și cartofului, scoteau mazăre sau cartofi de pe 

câmpurile altora și le mâncau coapte, sau rupeau cinci-zece trestii de zahăr și le ronțăiau noaptea. 

Ghisu și-a petrecut astfel cei șaizeci de ani din mila cerurilor, iar Madhav, ca un moștenitor de 

nădejde, nu doar că îi călca întocmai pe urme tatălui, ci îi ducea numele mai departe. Chiar și 

acum cei doi stăteau așezați în fața focului plăpând și coceau cartofi, pe care îi dezgropaseră de 

pe câmpul cuiva. Nevasta lui Ghisu murise demult. Nunta lui Madhav fusese anul trecut. De 

când a venit femeia asta, sădise temelia civilizației în această familie și umplea burțile celor doi 

nerușinați. De când a venit ea, cei doi deveniseră și mai indolenți. Chiar ajunseseră să devină 

ușor aroganți. Dacă cineva îi chema la muncă, cu o impasibilitate de nestrămutat, cereau o plată 

dublă. Acea femeie se stingea azi în durerile facerii, pe când amândoi îi așteptau moartea, să 

poată dormi liniștiti.  

Ghisu, scoțând cartofi și curățându-i, a spus, „Du-te, omule, și vezi în ce stare e.” 

„Ce altceva poate să fie? E posedată de spiritul ce atacă gravidele. Până și vraciul cere o 

rupie aici!” 

Lui Madhav îi era teamă că, dacă intră în odaie, Ghisu va înfuleca mare parte din cartofi. 

A spus, „Îmi e frică să mă duc acolo.” 

„De ce să îți fie frică? Eu sunt chiar aici.” 

„Atunci, du-te tu să vezi.” 

                                                           
1 Casta pielarilor, care se ocupă cu prelucrarea pieilor de animale pentru confecționarea diverselor obiecte; din cauza 

muncii murdare, aceștia nu sunt bine văzuți în societate, fiind considerați impuri. 
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„Când mi-a murit femeia, eu nu m-am mișcat de la căpătâiul ei trei zile. Ții morțiș să mă 

faci de rușine? Să văd trupul dezbrăcat al celei căreia nici chipul nu i l-am văzut vreodată? N-o 

mai fi conștientă nici de propriul corp. De m-ar vedea, nici măcar nu ar putea da din mâini și din 

picioare.”  

„Mă gândesc ce o să fie dacă naște. Nu avem nimic în casă, nici ghimbir uscat, nici zahăr 

nerafinat, nici ulei.” 

„Vor veni toate, o să dea Domnul! Oamenii care nu dau nici măcar un ban azi, aceiași ne 

vor chema mâine să ne dea. Eu am avut nouă băieți, niciodată nu era nimic în casă, dar Domnul 

ne-a ajutat să ajungem cumva la mal mereu.” 

În societatea în care statutul celor care muncesc zi și noapte nu era cu mult mai presus 

decât al lor, și spre deosebire de țărani, acei oameni care știu să profite de pe urma neputinței 

țăranilor erau cu mult mai prosperi, într-o astfel de societate, nașterea unei asemenea mentalități 

nu era nici un miracol. Din contră, voi spune că Ghisu era mult mai înțelept decât țăranii și în loc 

să se alăture grupului de țărani neghiobi, s-a unit cu grupul rău famat al bârfitorilor. Desigur, nu 

zăcea atâta putere în el cât să respecte regulile și politica grupului bârfitorilor. De aceea, în timp 

ce unii membri ai grupului și alți oameni din sat deveneau șefi și căpetenii, pe el tot satul îl arăta 

cu degetul. Totuși, se consola cu gândul că, dacă tot era sărman, măcar nu trebuie să muncească 

pe rupte ca țăranii și că alții nu profitau de pe urma simplității și apatiei sale. Amândoi, scoțând 

cartofii, s-au pus să-i mănânce fierbinți. Nu mâncaseră nimic de ieri. Nu aveau atâta răbdare să îi 

lase la răcit. Și-au ars limbile de mai multe ori. După curățare, partea exterioară a cartofului arde 

limba, gâtul și cerul gurii și era mult mai bine să înghită totul decât să țină în gură cărbuni 

încinși. Odată înghițiți, erau destule lucruri acolo (jos) care să-i răcească. De aceea, amândoi îi 

înfulecau pe nemestecate. Însă le curgeau lacrimile în această încercare.  

Atunci Ghisu și-a amintit de alaiul nupțial al boierului, unde participase și el acum 

douăzeci de ani. Satisfacția pe care o simțise la acel ospăț era un lucru de ținut minte în viața lui, 

iar amintirea fiind vie și astăzi, a spus, „Nu pot uita acel ospăț. N-am mai primit niciodată de 

atunci așa mâncare și așa de multă. Cei din partea fetei le-au dat tuturor lipii pe săturate, tuturor! 

De la mare la mic, cu toții au mâncat lipii, și acelea cu unt topit adevărat! Sosuri, iaurt răcoritor 

cu legume, trei feluri de legume fără sos, un fel de tocană de legume savuroasă, iaurt, alte sosuri, 

dulciuri, ce să îți spun cât de gustos a fost totul! Nu era nici o opreliște, cereai cât voiai, mâncai 

cât voiai! Oamenii au mâncat atât de mult, încât nici apa nu le-a mai coborât pe gâtlej. Însă cei 

care serveau reveneau cu pateuri aburinde și rotunde. Refuzam, că nu ne mai trebuie, puneam 

mâinile peste farfurie, dar ei continuau să servească. Și după ce s-au șters toți pe gură, am primit 

paan și cardamon2. Mai eram eu în stare să consum paan? Nu mă puteam ridica de jos. M-am 

dus repede și m-am întins pe pătura mea. Așa de darnic era boierul!” 

Madhav, bucurându-se în gând de feluritele mâncăruri, a spus, „Acum nu ne mai 

ospătează nimeni așa.” 

„Cine să ne mai ospăteze, erau alte vremuri atunci. Acum, toată lumea e cu gândul la 

economisire. Să nu cheltui cu nunta, să nu cheltui cu ritualurile religioase. Ia întreabă-i, unde o să 

pună tot ce au strâns din ce le era destinat săracilor? Numai de strâns le arde. Da, până și în 

momentele de cheltuială se gândesc la economisire.” 

„Precis ai mâncat vreo douăzeci de lipii.” 

„Am mâncat mai multe de douăzeci.” 

                                                           
2 Paan, un soi de înlocuitor pentru țigarete pentru cei care mestecă tutun, cu un amestec amețitor de condimente. 

Există variante și fără tutun, putând fi întrebuințate la finalul unei mese, pentru o digestie mai bună sau pentru 

împrospătarea respirației.   
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„Eu aș fi mâncat vreo cincizeci.” 

„Sigur nu am mâncat mai puține de cincizeci. M-am umflat de-a binelea. Tu nu te ridici 

nici la jumătate din cât am fost eu!” 

Amândoi au băut apă după ce au mâncat cartofii și acolo, în fața focului, s-au învelit cu 

niște cârpe și au adormit precum doi mari pitoni încolăciți.  

Iar Budhiya mai gemea încă.  

 

2 

 

Dimineață, Madhav s-a dus în odaie, dar femeia lui deja se răcise. Pe fața ei roiau 

muștele. Ochii sticloși erau dați peste cap, întregul trup era acoperit de praf. Copilul îi murise în 

pântece.  

Madhav a venit într-un suflet la Ghisu. Apoi, amândoi au început să se văicărească și să 

se lovească în piept. Când au auzit vecinii bocetele, au sosit numaidecât și, potrivit obiceiurilor 

de demult, au încercat să îi consoleze pe năpăstuiți. 

Dar nu era momentul pentru prea multă lamentare. Trebuiau să își facă griji pentru 

giulgiu și lemn pentru rug. Din casă s-au făcut banii astfel nevăzuți de parcă ar fi dispărut ca 

măgarul în ceață. Tatăl și fiul s-au dus la boierul satului, plângând. Acesta nici nu suporta să îi 

vadă. Îi bătuse cu mâna lui de câteva ori. Pentru furt, pentru neprezentarea la muncă, deși 

promiseseră că vor veni. A întrebat, „Ce ai, măi Ghisua, de ce plângi? Nici nu te mai vede omul, 

pare că nu mai vrei să stai în satul ăsta!”  

Cu ochii plini de lacrimi, Ghisu s-a prosternat și a zis, „Stăpâne, mare nenorocire s-a 

abătut asupra mea! Nevasta lui Madhav a murit azi-noapte. Toată noaptea s-a chinuit îngrozitor, 

stăpâne! Noi am stat la căpătâiul ei. I-am dat toate leacurile și medicamentele ce s-au putut, am 

făcut totul, dar tot ne-a părăsit. Nu ne-a mai rămas nici cine să ne dea un colț de pâine, stăpâne! 

Suntem devastați! Căminul ne este distrus! Sunt sclavul tău, cine în afară de dumneata se poate 

ocupa s-o trimită pe lumea cealaltă? Tot ce am avut am dat pe leacuri și medicamente. Dacă 

stăpânul se arată milostiv, atunci o să aibă parte de cele trebuincioase. Dacă nu la ușa dumitale, 

la ce altă ușă să mă duc?” 

Boierul era un om mărinimos, dar a-i fi milă de Ghisu era ca și când ar încerca să 

coloreze o pătură neagră. Îi stătea pe limbă să îi spună, „Hai, marș de aici! De obicei, nu vine 

nici chemat, iar azi, când vrea ceva, vine și mă perie. Secătură ce ești, pușlama!” Dar acesta nu 

era momentul pentru nervi sau pedepse. Dezgustat, a scos două rupii și i le-a aruncat. Nici nu s-a 

uitat la el, de parcă s-ar fi eliberat de o greutate. 

Când boierul a dat două rupii, cum puteau ceilalți comercianți ai satului să aibă curajul să 

refuze (să contribuie)? Ghisu știa să îl ridice în slăvi pe boier. Cineva a dat doi bănuți, altcineva 

patru. Într-o oră, Ghisu strânse o sumă frumușică de cinci rupii. Dintr-o parte a primit cereale, 

dintr-alta, lemne. După amiază, Ghisu și Madhav au pornit să cumpere giulgiu din piață. 

Dincoace, oamenii s-au apucat de tăiat bambusul. Femeile cu inima plăpândă din sat veneau să 

vadă triupul neînsuflețit și plecau, vărsând două lacrimi la vederea neputinței femeii.  

 

3 

 

Ajungând în piață, Ghisu a spus, „Am primit destule lemne cât s-o ardem, nu Madhav?”  

Madhav a spus, „Da, avem destule lemne. Acum mai trebuie giulgiul.” 

„Haide să luăm un giulgiu subțire.” 
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„Normal, cum altfel? Se va face noapte până când plecăm în cortegiu. Cine se uită la 

giulgiu noaptea?” 

„Ce obicei urât mai e și ăsta, ca cel care n-a avut nici o cârpă ca lumea cu care să își 

acopere goliciunea cât a trăit, aceluia să îi trebuiască un giulgiu nou când moare.” 

„Giulgiul se mistuie odată cu trupul.” 

„Pentru ce altceva să fie bun? Dacă aveam astea cinci rupii înainte, făceam rost de niște 

medicamente.” 

Fiecare încerca să ghicească ce gândea celălalt. S-au plimbat de colo până colo, prin 

piață. Odată la vânzătorul acesta de textile, altădată la magazinul celuilalt. S-au tot uitat la fel și 

fel de materiale, de la mătase la bumbac, dar nu le-a plăcut nimic. Într-atât, încât se înserase deja. 

Atunci, cine știe din ce chemare divină au ajuns în fața unei cârciumi. Și au intrat de parcă exista 

un plan dinainte hotărât. Pentru puțin timp, amândoi au rămas în picioare, șovăitori. Apoi, Ghisu 

s-a dus la tejghea și a zis, „Domnul meu, dă-ne și nouă o sticlă”. 

După aceea, au sosit niște delicatese, pește prăjit și cei doi s-au pus liniștiți pe băut, stând 

în pridvor. După ce au dat peste cap niște pahare fără oprire, amândoi s-au cherchelit. Ghisu a 

spus, „Ce folos s-o învelim în giulgiu? Doar e mistuit în întregime. Nu se duce nimic cu nora.” 

Madhav a spus, privind cerul de parcă îi chema martori pe zei la nevinovăția lui, „E 

obiceiul lumii, altfel de ce ar da oamenii mii de rupii nemernicilor de brahmani3? Cine să vadă 

dacă există sau nu vreun beneficiu în rai?” 

„Oamenii mari au destulă avuție, n-au decât s-o împrăștie. Noi ce avem de împrăștiat?” 

„Dar ce o să le zicem oamenilor? Nu vor întreba ei unde e giulgiul?” 

Ghisu a râs, „Le vom spune că mi-au alunecat banii din chimir. Că i-am căutat îndelung, 

dar nu i-am mai găsit. Oamenii nu vor crede, dar ne vor da aceiași bani (iarăși).  

A râs și Madhav de această binecuvântare neașteptată. A spus, „Tare bună a fost sărmana, 

chiar și după moarte ne-a ospătat pe săturate.”  

Se consumase mai bine de jumătate de sticlă. Ghisu a comandat vreo două kilograme de 

lipii. Sos, murături, ficăței fripți. Magazinul era vizavi de cârciumă. Madhav a sărit imediat și a 

adus toate bunătățile în două farfurii. Au cheltuit o rupie și jumătate. Le mai rămăseseră doar 

câțiva bănuți.  

Acum, amândoi stăteau și mâncau lipii cu un așa aer de grandoare precum un tigru care 

își aleargă prada prin pădure. 

Nu aveau teamă că vor fi trași la răspundere, nici nu se îngrijorau de căderea în dizgrație. 

Demult câștigaseră lupta împotriva unor asemenea sentimente. 

Ghisu a spus, într-un mod filosofic, „Dacă sufletul meu e mulțumit, nu primește și ea 

meritele religioase cuvenite?” 

Madhav, plecându-și capul cu credință, a confirmat, „Cu siguranță, fără îndoială că le va 

primi. Dumnezeule, tu ești ființa supremă. Du-o în Rai. Amândoi o binecuvântăm din inimă. Nu 

ne-am mai bucurat de un așa ospăț toată viața noastră!” 

După câteva clipe, în inima lui Madhav s-a ivit o îndoială. A spus, „Și noi vom merge 

acolo într-o zi, nu tata?” 

Ghisu nu a dat nici un răspuns unei întrebări atât de puerile. Nu voia ca discuțiile cerești 

să devină un obstacol în calea fericirii. 

„Dacă ea ne va întreba acolo de ce nu i-am luat un giulgiu, ce-i vom zice?” 

„Mai lasă-mă cu prostiile!” 

                                                           
3 Se referă la casta sacerdotală, la brahmanii care îndeplineau orice oficiere de rit ori ritual religios, pentru care 

răsplata trebuia să fie una pe măsură. 
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„Sigur ne va întreba!” 

„De unde știi că nu va avea giulgiu? Așa măgar mă crezi? Crezi că am făcut umbră 

pământului degeaba timp de șaizeci de ani? Va avea un giulgiu, și încă unul foarte bun!” 

Madhav nu era convins. A spus, „Cine să ni-l dea? Ai mâncat toți banii. Pe mine o să mă 

întrebe. Doar eu i-am colorat cărarea părului cu vermillion4. Cine ni-l va da, de ce nu spui?” 

„Aceiași oameni care ne-au dat de data asta. Da, doar că de data asta nu vom putea pune 

mâna pe bani.” 

Pe măsură ce întunericul se adâncea și strălucirea stelelor sporea, se accentua și freamătul 

cârciumei. Cineva cânta, altcineva se lăuda, altul își îmbrățișa tovarășul de pahar, altcineva îi 

îndesa în gură un pahar prietenului. Atmosfera era îmbătătoare, în aer plutea amețeala. Câți nu se 

îmbătau dintr-un strop. Mai abitir decât băutura, îi trăznea aerul de aici. Greutățile vieții îi 

atrăgeau aici și, pentru puțin timp, uitau dacă erau vii sau morți, sau dacă nici nu trăiau și nici 

morți nu erau.  

Cei doi, tată și fiu, și acum mai sorbeau cu poftă. Privirile tuturor erau ațintite asupra lor. 

Ce norocoși erau, amândoi aveau o sticlă întreagă numai pentru ei. După ce au mâncat pe 

săturate, Madhav a împachetat lipiile rămase și le-a dat unui cerșetor care îi privise cu ochi 

înfometați. A simțit pentru prima oară în viață mândria, bucuria și încântarea de a oferi ceva. 

Ghisu a spus, „Poftim, ia și mănâncă și binecuvânteaz-o! Cea al cărei câștig a fost a 

murit, dar binecuvântarea ta sigur va ajunge la ea. Blagoslovește-o cu fiecare fir al corpului tău, 

au fost bani câștigați prin muncă asiduă!” 

Madhav, privind iarăși către cer, a spus, „Va ajunge în rai, tată. Va deveni regina 

Raiului.” 

Ghisu s-a ridicat și, parcă înnotând în valurile încântării, a spus, „Da, fiule, în rai va 

merge. N-a deranjat pe nimeni, n-a asuprit pe nimeni. Murind, ne-a îndeplinit cea mai mare 

dorință a vieții. Dacă ea nu va merge în rai, s-or duce grașii aștia, care îi fură pe săraci cu ambele 

mâini, care se duc să facă baie în Gange ca să își spele păcatele și oferă apă ca ofrandă în 

temple?” 

Starea aceasta de devoțiune s-a schimbat numaidecât. Nestatornicia este particularitatea 

beției. Tristețea și disperarea i-au copleșit subit. 

Madhav a spus, „Dar tată, sărmana a îndurat mare suferință în viață. A murit în așa 

chinuri!” Acoperindu-și ochii cu mâinile, a început să plângă în hohote, cu sughițuri. 

Ghisu îl consola, „De ce plângi, fiule? Bucură-te că s-a eliberat din năvodul iluziei, s-a 

dezrobit din lanțurile existenței. Tare norocoasă a fost, c-a rupt așa repede legătura de atașament.  

Ridicându-se, amândoi au început să cânte „Seducătoareo, de ce îmi faci ochi dulci, 

seducătoareo...”.  

Privirile bețivilor erau îndreptate asupra lor, iar cei doi continuau să cânte îmbătați. Apoi, 

amândoi au început să danseze, s-au zbenguit, au și căzut, au și cochetat cu unii și alții. Au și 

gesticulat și și-au vărsat năduful, s-au dat în spectacol, iar, în final, beți criță, s-au prăbușit. 

 
București, 2019 

 

  Traducere din limba hindi în limba română  

de dr. Hilda-Hedvig Varga 

(Hedwig Silver) 

 

                                                           
4 Se referă la faptul că el, în calitate de soț, în cadrul ritului nupțial, i-a aplicat pudra roșie (sindur) ‒ semn al 

căsătoriei ‒ pe cărarea părului. 


