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nirməlɑː kərɳə 

əgni ɕikʰɑː (d̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə upənjɑːsə) 

t̪eːsərə kʰeːpə 

puːrvə kət̪ʰɑː - puːrɳimɑːkə d̪inə urvəɕiː sⁿ milənə 

ɦoːjəbɑːkə sənd̪eːɕə rəmbʰɑːkə mukʰə sⁿ suni pururəvɑː 

prəsənnə bʰəjə ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi l 

ɑːbə ɑːgɑːⁿkə kət̪ʰɑːkə əvəloːkənə kəru l 

niːlə ənənt̪ə ɑːkɑːɕəkə prɑːⁿgəɳə meː puːrɳimɑːkə cɑːⁿd̪ə 

əpənə puːrɳə ɟjoːt̪snɑː pəsɑːrəneː suɕoːbʰit̪ə cʰələ l ɕubʰrə 

cɑːⁿd̪əniː səməst̪ə pɹ̩t̪ʰviːkə ɑːⁿcərə pərə əpənə ɕubʰrə  

ɑːloːkə puːrɳə səɦɹ̩d̪əjət̪ɑː sⁿs d̪ɑːnə kəraːit̪ə cʰələ t̪ɑːrɑː 

ɟʰuɳɖə bɑːnɦi d̪iːvɑːlikə d̪iːpə sənə ɟʰələmələ ɟʰələmələ kəs 

əpənə prəsənnət̪ɑː d̪eːkʰəbaːit̪ə ut̪pʰullə məgənə bʰəjə 
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vicərəɳə kəraːit̪ə rəɦaːit̪ʰə l ənənt̪ə ɑːkɑːɕə meː ut̪pʰullə 

rəɟəniːɕə cʰəʈɑː d̪eːkʰi rəɟəniː seːɦoː preːmə meː məgənə 

cʰəliː l rəɟəniː əpənə prijət̪əmə rəɟəniːɕəkə muskɑːnə pərə 

vimugd̪ʰə preːmə rəsə meː uːbə ɖuːbə ɦoːit̪ə əpənoːⁿ keː 

bisərɑːit̪ə əpənə prəsənnət̪ɑː səmpuːrɳə ɟəgət̪ə pərə 

ud̪ɑːrət̪ɑː sⁿ pəsɑːrəneː ɟɑːit̪ə cʰəlaːit̪ʰi l mud̪ɑː eːkə prɑːɳiː 

eːɦənoː cʰələt̪ʰi ɟinəkɑː pərə eːɦi prəsənnət̪ɑːkə kənijoːⁿ 

d̪ʰəri prəbʰɑːvə nəɦi pərələ rəɦaːinɦəl oː moːneːmoːnə 

kɑːnaːit̪ə cʰəlaːit̪ʰə l rəɟəniː əpənə prijət̪əmə sⁿgə viⁿɦəsaːit̪ə 

cʰəliː mud̪ɑː oː prɑːɳə rəɟəniːkə ɦⁿsiːkə coːʈə sⁿs t̪ərəpaːit̪ə 

cʰəlɑːɦə l rəɟəniːkə ut̪pʰullət̪ɑː prəsənnət̪ɑː oːɦi prɑːɳiːkə 

nəsə nəsə meː kɑːⁿʈə sənə cubʰəiːt̪ə cʰələ l oː prɑːɳiː 

cʰəlaːit̪ʰə pururəvɑː ɟeː eːɦi puːrɳimɑːkə rɑːt̪i əpənə 

preːjəsiːkə prət̪iːkʂɑː sərəsvət̪iː nəd̪iːkə kəcʰɑːrə pərə 

sənd̪ʰjɑː kɑːlə sⁿs kəraːit̪ə ɑːbə prɑːjh nirɑːɕə ɦət̪ɑːɕə bʰəjə 

geːlə cʰəlɑːɦə l əpənə preːjəsiːkə virəɦə d̪uः kʰə ɦunəkɑː 

d̪unuː ɑːⁿkʰi sⁿs əvirələ bəɦaːit̪ə ɟɑːit̪ə cʰələ l rəɟəniː-

rəɟəniːɕəkə milənə  ɦunəkə preːmə vid̪əgd̪ʰə ɦɹ̩d̪əjə keː 

sunəgaːit̪ə cinəgɑːriː keː ləpələpɑːit̪ə ɟvɑːlɑː bənɑː d̪eːneː 

cʰələ l oː ɑːbə puːrɳə nirɑːɕə bʰəjə geːlə cʰəlɑːɦə l 

ɦəʈʰɑːt̪ə məd̪ʰurə sⁿgiːt̪ə d̪ʰvəni pəvənə sⁿgə ləɦərɑːiːt̪ə 

ɦunəkɑː kərɳəgoːcərə bʰeːlaːinɦə l kəruɳə rəsə sⁿ oːt̪ə proːt̪ə 

oː d̪ʰvəni pururvɑːkə d̪ʰjɑːnə əpənɑː d̪iɕi ɑːkərʂit̪ə kəjələkə l 

nəd̪iːkə oːɦi pɑːrə məd̪ʰurə svərə meː gɑːjənə eːvⁿ lɑːsjə 

mud̪rɑː meː urvəɕiː d̪eːkʰeːlaːit̪ʰi l ɕiːt̪ələ mənd̪ə mələjɑːnilə 

keː sugənd̪ʰə sⁿ pururəvɑː əbʰibʰuːt̪ə bʰəs geːlɑːɦə l urvəɕiː 

nikəʈə upəst̪ʰit̪ə bʰəjə geːliːɦə,d̪unuːkə d̪ɹ̩ʂʈi milələ l kicʰu 

kɑːlə d̪ʰəri d̪unuː oːɦinɑː niः ɕəbd̪ə ʈʰɑːɖʰəः  rəɦəlaːit̪ʰə l 

kəneː kɑːlə d̪ʰəri d̪unuː goːʈeː niः ɕəbd̪ə ʈʰɑːɖʰəः  rəɦəlaːit̪ʰə 

pʰeːrə pururəvɑː əpənə d̪unuː bɑːⁿɦi pəsɑːrəneː d̪əurəlaːit̪ʰə 

ɑː urvəɕiː keː ɑːliⁿgənə bəd̪d̪ʰə kəjə leːlaːit̪ʰə l urvəɕiː seːɦoː 

ɦunəkɑː sⁿ ɑːbəd̪d̪ʰə əpənə sud̪ʰi-bud̪ʰi bisəri geːlaːit̪ʰə l 

kət̪eːkoː kɑːlə d̪ʰəriː d̪unuː prɑːɳiː əɦinɑː eːkə d̪oːsərə sⁿ 

ɑːbəd̪d̪ʰə əpənə ɑːⁿkʰi munəneː kəlpənɑː loːkə meː vicərəɳə 
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kəraːit̪ə rəɦəlɑːɦə l prət̪ʰəmət̪h urvəɕiː maːunə bʰəŋgə 

keːlaːit̪ʰə l 

urvəɕiː- "prijeː əɦɑːⁿ eːt̪eːkə əd̪ʰiːrə kijeːkə ɦoːit̪ə cʰiː"? 

pururəvɑː- "iː əɦɑːⁿ ɦəmərɑː sⁿs nəɦi əpənə ɦɹ̩d̪əjə sⁿ pucʰuː 

urvəɕiː"l 

urvəɕiː- "əɦɑːⁿ keː eːnɑː ɦəmərɑː leːlə unmət̪t̪ə bʰeːnɑːi 

ucit̪ə nəɦi kicʰu ciⁿt̪ɑː əpənə prəɟɑː ɟənə keː seːɦoː kəru"l 

pururəvɑː- "ɦəmərɑː sⁿ ɑːbə ɦəmərə əpənə ciⁿt̪ɑː kəeːlə nəɦi 

ɦoːit̪ə əcʰi t̪əs prəɟɑːkə cint̪ɑː koːnɑː kə bʰəs səkət̪ə"? 

"iː bɑːt̪ə t̪ə əɦɑːⁿkə niːkə nəɦi kəɦələ ɟɑːjət̪ə"| 

"ɦəmə ɑːbə niːkə vɑː əd̪ʰəlɑːɦə kicʰu nəɦi buɟʰaːit̪ə cʰiː, 

ɦəmərɑː mɑːt̪rə əɦɑːⁿ sⁿ mət̪ələbə əcʰi prijeː"| 

"st̪riːkə preːmə svɑːrt̪ʰəməjə ɦoːit̪ə əcʰi, t̪ɑːɦi sⁿ oː 

viɕvəsəniːjə nəɦiːⁿ əcʰi"l 

"ɦoːit̪ə ɦeːt̪iːɦə mud̪ɑː ɦəmə əɦɑːⁿ keː eːɦənə nəɦi buɟʰaːit̪ə 

cʰiː l əɦɑːⁿ ɦəmərɑː leːlə sərvəd̪ɑː viniːt̪ɑː ɑː kərt̪t̪əvjə 

pərɑːjəɳɑː pət̪niːkə ruːpə meː rəɦələɦuⁿ"| 

"prijeː ɦəmə kərt̪t̪əvjə bənd̪ʰənə meː bənɦɑːilə ind̪rəkə 

ɦɑːt̪ʰəkə eːkəʈɑː kʰilaːunɑː mɑːt̪rə cʰiː"l 

ɦəmə buɟʰaːit̪ə cʰiː prijeː, mud̪ɑː əɦɑːⁿ svərgə keː ʈʰoːkərə 

mɑːri ɦəmərɑː lⁿgə ɑːbi t̪ə səkaːit̪ə cʰiː"? 

"nəɦi prijeː iɦoː əsəbʰəvə əcʰi vid̪ʰɑːt̪ɑː ɦəmərə rəcənɑː 

svərgə meː rəɦəvɑː leːlə keːlaːit̪ʰi əɦənə puːɟɑː pət̪ʰə eːvⁿ 

puɳjə kɑːrjə kəjə svərgə prɑːpt̪ə kəjə səkaːit̪ə cʰiː l t̪əkʰəni 

əɦɑːⁿ keː ɦəməroː prɑːpt̪ə kəjə səkaːit̪ə cʰiː l mud̪ɑː ɦəmərɑː 

pɹ̩t̪ʰviː pərə ɑːbi preːmə kərəvɑːkə əd̪ʰikɑːrə nəɦi əcʰi" | 

"eːɦeːnə bɑːt̪ə nəɦi bɑːɟuː prijeː, kiː ɑːbə ɦəmə sət̪ət̪ə 

əɦɑːⁿkə virəɦɑːnələ meː ɟəraːit̪ə rəɦəbə"? 

"ɦⁿ ɦəmərə əɦɑːⁿkə preːməkə jaːiɦə bʰəvit̪əvjə əcʰi l lə 

pɹ̩t̪ʰviː ɑː svərgəkə milənə əsəmbʰəvə t̪ʰikə l pɹ̩t̪ʰviː vɑːsiː 

cɑːɦaːit̪ʰə t̪əs oː əpənə puɳjə sⁿcit̪ə kəjə kicʰu d̪inəkə vɑːst̪eː 

svərgə ɟɑː səkaːit̪ə cʰaːit̪ʰə l mud̪ɑː punh puɳjə kʂəjə 

bʰeːlɑːkə pəɕcɑːt̪ ɦunəkɑː pɹ̩t̪ʰviː pərə vɑːpəsə pəʈʰɑːoːlə 

ɟɑːit̪ə əcʰi l svərgə sⁿs ind̪rəkə ɑːd̪eːɕə pərə loːkə kəljɑːɳə 

ɦeːt̪uː koːnoː d̪eːvət̪ɑː ət̪ʰəvɑː ɦəməɦuⁿ ɑːbi səkaːit̪ə cʰiːl 
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pərəɲcə iː eːnɑːi geːnɑːi ind̪rəkə iccʰɑː pərə nirbʰərə əcʰi"| 

ɦəmə ət̪ʰəvɑː kiː koːnoː ənjə d̪eːvət̪ɑː eːɦi leːlə svət̪ənt̪rə 

nəɦi cʰiː"| 

eːkərə ərt̪ʰə bʰeːlə ɟeː əɦɑːⁿ eːkʰənəɦuⁿ ind̪rəkə icəcʰɑː sⁿ 

ɦəmərɑː lⁿgə aːiləɦuⁿ əcʰi"| 

kət̪eːkə ənunəjə vinəjə keːlɑːkə upərɑːnt̪ə ɦəmərɑː əɦɑːⁿ sⁿ 

bʰeːⁿʈə kərəvɑːkə ənumət̪i bʰeːʈələ əcʰi"| 

"ɑːbə pʰeːrə ɦəmə kət̪ʰi kəru əɦiːⁿ bət̪ɑːuː prijeː əɦɑːⁿ binu 

ɦəmə ɟiːvit̪ə nəɦi rəɦi pɑːjeːbə"| 

"əɦɑːⁿ d̪ʰaːirjə d̪ʰɑːrəɳə kəru prijət̪əmə l d̪ʰərmə puːrvəkə 

rɑːɟjə səɲcɑːlənə kəru ɟɑːɦi sⁿ punh d̪ʰərmə səɲcit̪ə bʰeːlɑː 

upərɑːnt̪ə əɦɑːⁿ keː svərgəkə prɑːpt̪i ɦoːjət̪ə ɑː punh əpənə 

səbʰəkə milənə ɦoːjət̪ə eːkərə ət̪irikt̪ə ənjə koːnoː vid̪ʰi nəɦi 

əcʰi əpənə səbʰəkə milənə keːrə"| 

pururəvɑː uːrvəɕiːkə ɟəgʰənə st̪ʰələ pərə əpənə məst̪əkə 

rɑːkʰi oːt̪əɦi viɕrɑːməkə mud̪rɑː meː leːʈə geːlət̪ʰi ɑː ɦunəkə 

əpənə ɦɑːt̪ʰə meː laːit̪ə kəɦəjə lɑːgələkʰinə - 

"urvəɕiː əɦɑːⁿ ɦəmərɑː cʰoːɖəः िः kəs nəɦi ɟɑːuː l ɦəmərə 

kəruɳə d̪əɕɑː pərə d̪ɹ̩ʂʈipɑːt̪ə t̪əs kəruː ɑː ɦəmərə vinət̪iː pərə 

d̪ʰjɑːnə d̪ijə prijeː l ɦəmə əɦɑːⁿkə virəɦə meː vid̪əgd̪ʰə bʰeːlə 

rəɦələɦuⁿ eːt̪eːkə d̪inə" l 

oːɦə rɑːɟənə əɦɑːⁿ kənikə rɑːkʰu l əɦɑːⁿ buɟʰuː ɦəmərə bɑːt̪ə 

l ɦəmərə siːmɑː nird̪ʰɑːrit̪ə əcʰi l əɦɑːⁿkə iː ɕəriːrə kʂəɳə 

bʰəŋgurə əcʰi, ɑː ɦəmə əmərt̪jə t̪ʰikəɦuⁿ l sⁿsɑːrə meː səbʰə 

ɟiːvəkə rəcənɑː iːɕvərə keːⁿ d̪vɑːrɑː eːkə viɕeːʂə kɑːrjəkə 

puːrt̪i ɦeːt̪u kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi l eːkə kʂəɳikə bʰɑːvənɑːkə 

ud̪veːgə meː ɦəmə əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ɦɹ̩d̪əjə səmərpit̪ə kəjə 

d̪eːləɦuⁿ l pərⁿcə vid̪ʰi rəcələ leːkʰə cʰələ ɟeː bʰərət̪ə munikə 

kɹ̩pɑː sⁿ səmpənnə bʰeːlə l əɦɑːⁿ eːt̪əbəɦi meː əpənɑː keː 

sⁿt̪uʂʈə mɑːnuː l svərgə-d̪ʰərɑː sⁿs kinnəɦu preːmə nəɦi kəjə 

səkaːit̪ə əcʰi l eːɦi d̪uːnukə meːlə nəɦi bʰəjə səkaːit̪ə əcʰi 

kəd̪ɑːpi nəɦi"| 

"oːɦə urvəɕiː cʰoːɖəः ः  eːɦi səbʰə bɑːt̪ə keː ɦəmərɑː preːmə 

pəjoːd̪ʰi meː əpənɑː keːⁿ vismɹ̩t̪ə kərəjə d̪ijə"| 
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ɦɑːⁿ prijət̪əmə iː puːrɳə cənd̪rəkə d̪ʰəvələ rɑːt̪ri meː əpənə 

d̪uः kʰə bisəri prəkɹ̩t̪ikə sⁿgə əpənɑːkeːⁿ eːkɑːkɑːrə 

kərəvɑːkə səməjə əcʰi l 

preːmə-milənə prəkɹ̩t̪ikə sɑːnid̪ʰjə meː əlaːukikə ɦoːjət̪ə 

eːkərə koːnoː upəmɑː səmbʰəvə nəɦi əcʰi"| 

d̪unuː prɑːɳiː prɑːɳiː preːməkə ɑːveːgə meː eːkəd̪oːsərə sⁿs 

ɑːbəd̪d̪ʰə vismɹ̩t̪ə bʰeːlə kət̪eːkoː kɑːlə d̪ʰəri rəɦəlɑːɦə l 

rəɟəniː pɹ̩t̪ʰviːkə ɑːliⁿgənə kəjə kəkʰəni prəst̪ʰɑːnə keːliːɦə 

ɟɲɑːt̪ə nəɦi bʰeːləni l ɟəkʰəni uʂɑː rɑːniːkə ləɟɟɑː ɟənit̪ə 

rəkt̪ɑːbʰə kəpoːləkə d̪ərɕənə prɑːciːkə prɑːⁿgəɳə meː 

ɦoːməjə lɑːgələ t̪əkʰəni ələsɑːjələ ɑːⁿkʰi ɦəʈʰɑːt̪ə pʰuɟi geːlə l 

oː uʈʰi kəjə əpənə cɑːruː kɑːt̪ə d̪ɹ̩ʂʈipɑːt̪ə keːlaːit̪ʰə mud̪ɑː 

ɑːɕrəjə urvəɕiː kət̪əɦu nəɦi bʰeːʈələkʰinə l oːɦə urvəɕiː keː 

nəɦi pɑːbi oː punh d̪uः kʰiː bʰəjə geːlɑːɦə l kicʰu ɑːguː 

bɑːlukɑː rɑːɕi pərə ɦunəkɑː kicʰu sənd̪eːɕə likʰələ 

d̪eːkʰeːlaːiⁿɦə l iː d̪eːkʰi oː prəsənnə bʰəjə geːlɑːɦə l likʰələ 

cʰələ - 

"ɑːbə punh eːkə vərʂə bɑːd̪ə əpənə səbʰəkə milənə ɦoːjət̪ə 

pərəɲcə eːt̪əjə nəɦi, əpənə milənə ɦoːjət̪ə "kurukʂeːt̪rə" meː 

d̪inə rəɦət̪ə puːrɳimɑːkə l eːt̪eːkə d̪inəkə upəjoːgə əpənə 

biːt̪ələ səməjə keːⁿ smərəɳə kəraːit̪ə kərəbə əɦiːⁿkə urvəɕiː  

........"| 

(ənuvərt̪ət̪eː) 

                                     

(pɑːʈʰəkəkə suvid̪ʰɑː leːlə puːrvəmeː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰɑːgə-१ 

ɑː २ seːɦoː niːcɑːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi- səmpɑːd̪əkə) 

pəɦilə kʰeːpə 

vəsud̪ʰɑːkə ɦərit̪ɑːbʰə ɑːⁿcərə əneːkoːⁿ ɑːkərə, prəkɑːrə, 

rⁿgə, birⁿgəkə puʂpəsⁿs səɟɟit̪ə d̪eːkʰəniɦɑːrəkeː vimugd̪ʰə 

kəraːit̪ə cʰələ l viɕɑːlə vɹ̩kʂə eːvⁿ lət̪ɑːgulməsⁿ ɑːccʰɑːd̪it̪ə 

gənd̪ʰəmɑːd̪ənə pərvət̪əpərə st̪ʰit̪ə kumɑːrə vənəkə ɕoːbʰɑː 

oːɦunɑː əd̪vit̪iːjə cʰələ t̪ɑːɦipərə cənd̪ənəkə d̪iːrgʰɑːkɑːrə 

vɹ̩kʂəkə sugənd̪ʰi əlaːukikə svərgiːjə ɑːnⁿd̪əkə ənubʰuːt̪i 

kərəbaːit̪ə cʰələ l səmiːpəst̪ʰə pərvət̪əsⁿ kələkələ ninɑːd̪ə 
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kəraːit̪ə veːgəsⁿ ut̪əraːit̪ə ɟʰərənɑː əpənə məd̪ʰurə sⁿgiːt̪əməjə 

ɑːvɑːɟəsⁿ vɑːt̪ɑːvərəɳəkeː viləkʂəɳət̪ɑː prəd̪ɑːnə kəraːit̪ə 

cʰələ l kicʰueː d̪uːrəpərə brəɦməput̪rə nəd̪iːkə ud̪gəmə st̪ʰələ 

cʰələ ɟeː ɑːguː geːlɑːkə bɑːd̪ə viɕɑːlə ɟələd̪ʰɑːrɑːmeː 

pərivərt̪it̪ə bʰəs geːlə cʰələ, oːkərə d̪ugd̪ʰə-d̪ʰəvələ pʰeːnilə 

ɟələ kʂiːrəsɑːgərəkə bʰrɑːnt̪i ut̪pənnə kərəit̪ə cʰələ l 

oːɦi nəd̪iːkə t̪əʈəpərə eːkə goːʈə puruʂə bəɦut̪ə kɑːləsⁿ 

ənjəmənəskə sənə baːisələ cʰələ l eːɦeːnə nirɟənə st̪ʰɑːnəmeː 

iː keː t̪ʰikə? kiː koːnoː joːgiː? sɑːmɑːnjə ɟənə eːɦeːnə nirɟənə 

prɑːnt̪əmeː koːnə prəjoːɟənə səs əcʰi l oː kəkʰənoː-kəkʰənoː 

eːkəʈɑː prəst̪ərəkə cʰoːʈə-cʰoːʈə-kʰəɳɖə uʈʰɑː nəd̪iːkə 

pɑːinəmeː pʰeːⁿkəjə ɑː pɑːinəmeː uʈʰələ ləɦəri 

d̪eːkʰiviⁿɦəsaːi, punh gəmbʰiːrət̪ɑːkə ɑːvərəɳə oːkərə mukʰə-

məɳɖələpərə vjɑːpt̪ə bʰəjə ɟɑːiː l 

oːkərə əst̪ə-vjəst̪ə keːɕə guccʰə bəɽʱi kəs ɟəʈɑːkə ruːpə ləjə 

leːneː cʰələ l d̪ɑːɽʱiː eːvⁿ moːcʰə seːɦoː bəɽʱi kəs sɑːd̪ʰu sənə 

buɟʰənɑː ɟɑːit̪ə cʰələ l ɕəriːrəkə vəst̪rə ɟiːrɳə-ɕiːrɳə məlinə 

əvəst̪ʰɑːmeː oːɦi puruʂəkə d̪urbʰɑːgjəkə gɑːt̪ʰɑː sunəbaːit̪ə 

cʰələ l ɑːbə oː puruʂə kⁿkəɽə pʰeːⁿki pʰeːⁿki ɕrɑːnt̪ə bʰəjə 

geːlə, t̪əkʰəni oː ɦəʈʰɑːt̪ə pɑːinəmeː ut̪əri geːlə ɑː əpənə 

d̪unuː ɦɑːt̪ʰeːⁿ pɑːinəkeː ucʰɑːlaːit̪ə pəɦileː viɦuⁿsələ 

......pʰeːrə ɦⁿsələ........ ɦⁿsaːit̪ə cəli geːlə l oːkərə ɦⁿsiː əbə 

bʰəjəŋkərə əʈəʈəɦɑːsəmeː pərivərt̪it̪ə bʰəjə geːlə cʰələ l 

ɦⁿsaːit̪ə-ɦⁿsaːit̪ə oː puruʂə nəd̪iːsⁿ bɑːɦərə nikəli t̪iːt̪əleː 

kəpəɽɑːmeː eːkə d̪iɕɑːmeː d̪aːuɽə geːlə l oːkərɑː d̪eːkʰi 

prət̪iːt̪ə ɦoːit̪ə cʰələ ɟeːnɑː oːkərɑː cirəkɑːləsⁿs koːnoː 

prijəɟənəkə prət̪iːkʂɑː cʰələ ɟeːkərə ɑːvəkə sənd̪eːɕə suni oː 

svɑːgət̪əmeː preːmə-viɦvələ bʰəjə milənə ɦeːt̪u bʰɑːgələ 

ɟɑːit̪ə ɦoːjə l kət̪eːkoː kɑːlə d̪ʰəri oː oːɦi vənəprɑːnt̪əmeː 

əpəsijɑːⁿt̪ə bʰəs d̪aːuɽaːit̪ə rəɦələ ɑː pʰeːrə eːkə prəst̪ərəɕilɑː 

sⁿs coːʈilə bʰəjə t̪ɹ̩ɳəccʰɑːd̪it̪ə bʰuːmipərə kʰəsi pərələ l 

kət̪eːkoː d̪eːrət̪əkə oː bʰuː-luⁿʈʰit̪ə rəɦələ l sⁿbʰəvət̪h oː 

ceːt̪ənɑː ɦiːnə bʰəjə geːlə cʰələ l 

mənt̪ʰərə gət̪isⁿ bəɦaːit̪ə pəvənə t̪iːvrə-t̪iːvrəsaːuⁿ t̪iːvrət̪ərə 

bʰeːlə ɟɑːit̪ə cʰələ l nəbʰə ɕjɑːməvərɳiː gʰənəsⁿ ɑːccʰɑːd̪it̪ə 
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ɦoːməjə lɑːgələl ənəginət̪ə ɟələd̪ə kumɑːrə nəbʰəmeː 

vicərəɳə kərəjə lɑːgələ l oː ɟələd̪ə kumɑːrə suːrjəd̪eːvəsⁿgə 

nukɑː-cʰupiː kʰeːləjə lɑːgələ l ɑːpə suːrjəd̪eːvəkeː eːɦi 

cəɲcələ kumɑːrəsⁿ ɦɑːri-mɑːni nukəjə pərəlaːinə l 

suːrjəd̪eːvəkeː nukɑːit̪eː vɑːt̪ɑːvərəɳəmeː puːrɳə ənd̪ʰəkɑːrə 

pərivjɑːpt̪ə bʰəjə geːlə l 

pəɦileː pɹ̩t̪ʰviːkə ɑːⁿcərəpərə gulɑːbə ɟələsⁿ pɑːinəkə 

pʰuɦɑːrə pəɽələ....... pʰeːrə moːʈə-moːʈə ɟələkəɳə kʰəsələ 

eːkərə bɑːd̪ə muːsəlɑːd̪ʰɑːrə vərʂɑː prɑːrəmbʰə bʰəjə geːlə l 

səmpuːrɳə vənəprɑːnt̪ə ɟələplɑːvit̪ə ɦoːməjə lɑːgələ l 

eːt̪eːkə bərʂɑː ɟələsaːuⁿ plɑːvit̪ə ɦoːit̪oː oː bʰuːluⁿʈʰit̪ə puruʂə 

oːɦinɑː bʰuːmipərə pərələ rəɦələ l buɟʰɑːit̪ə cʰələ ɟeːnɑː oː 

cirənid̪rɑːmeː liːnə ɦoːjə l ɑːbə vərʂɑː prɑːjhsəmɑːpt̪ipərə 

cʰələ pərəɲcə oːɦi puruʂəkə ɕəriːrəpərə vɹ̩kʂəkə pɑːt̪əsⁿs 

kʰəsi-kʰəsi eːkʰənoː vərʂɑːkə ɟələ-pət̪ənə cəli rəɦələ cʰələ l 

ɦəʈʰɑːt̪ə oːɦi puruʂəkə ɑːⁿkʰi pʰuɟələ oː kicʰu kʂəɳə 

bʰuːmipərə oːɦi mud̪rɑːmeː rəɦit̪əɦi əpənə cɑːru d̪iɕi 

ɑːɕcərjəsaːuⁿ d̪eːkʰələkə pʰeːrə oː uʈʰi kəs ʈʰɑːɽʱə bʰeːlə l oː 

vikələ bʰəjə kəruɳə vilɑːpə kərəjə lɑːgələ l oːkərə vilɑːpəkə 

məd̪ʰjə kicʰu əspəʂʈə d̪ʰvəni muⁿɦəsⁿ bɑːɦərə oːɦi ɟənə-

ɕuːnjə vɑːt̪ɑːvərəɳəmeː pəsəraːit̪ə rəɦələ l -  "ɦɑːprijeː | 

əɦɑːⁿ kət̪əs cəli geːləɦuⁿ, əɦɑːⁿ kijeːkə ɦəmərɑː cʰoːɽi 

geːləɦuⁿ l əɦɑːⁿ gʰurikəs t̪ə ɑːu kəneː, d̪eːkʰuː əɦɑːⁿ binə 

ɦəmərə ɦɑːlə keːɦeːnə bʰeːlə əcʰi l d̪eːkʰuː əɦɑːⁿkə 

prət̪iːkʂɑː kəraːit̪ə-kəraːit̪ə ɦəmə puːrɑː bʰiːⁿɟi geːləɦuⁿ l 

prijeː əɦɑːⁿ ɑːbi ɟɑːuː, əɦɑːⁿ ɦəmərɑː cʰoːɽi kəs nəɦi ɟɑː 

səkaːit̪ə cʰiː l əɦɑːⁿ kət̪əs nukɑːjələ cʰiː, ɦəmə əɦɑːⁿkeː 

t̪əlɑːɕə kəraːit̪ə vikələ cʰiː l mud̪ɑː ɦəmə cʰoːɽəbə nəɦi ɦəmə 

əɦɑːⁿkə t̪əlɑːɕə kərijeː d̪ʰəri leːbə" l 

eːɦi bʰɑːⁿt̪i vilɑːpə kəraːit̪ə oː eːmɦərə-oːmɦərə gʰumaːit̪ə 

ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːit̪ə rəɦələ bəɦut̪ə kɑːlə d̪ʰəri l eːkə gupʰɑːkeː 

bɑːɦərə rɑːkʰələ eːkə viɕɑːlə prəst̪ərə-kʰəɳɖəpərə oː baːisi 

geːlə sⁿbʰəvət̪h ɑːbə oː ɑːrə cələbɑːmeː əsəmərt̪ʰə cʰələ 

mud̪ɑː oːkərə rud̪ənə t̪ʰəmələ nəɦi | cəlaːit̪ə rəɦələ ....cəlaːit̪ə 

....rəɦələ l 
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(ənuvərt̪ət̪eː) 

d̪oːsərə kʰeːpə 

puːrvə kət̪ʰɑː - eːkəgoːʈə vjət̪ʰit̪ə beːkələ puruʂə bərəsɑːt̪ə 

meː bʰiɟəit̪ə kənaːit̪ə vənə meː ɟɑːit̪ə əcʰi ɑː eːkəʈɑː gupʰɑː 

ləgə baːisi sisaːikə sisaːikə kəs kənaːit̪ə əcʰi l 

ɑːbə əgilɑː bʰɑːgə 

kɑːnaːit̪ə kɑːnaːit̪ə oː puruʂə t̪ʰɑːki kəs niɖʰɑːlə bʰəs geːlə l 

ɑːbə bənəkə eːkəpaːirijɑː rəst̪ɑː pərə nirud̪d̪eːɕjə pʰeːrə sⁿ 

vid̪ɑː bʰəs geːlə l 

kicʰu d̪eːrə oːɦinɑː bʰəʈəkaːit̪ə rəɦələ t̪əkʰəni oː eːkəʈɑː 

gʰənəgərə ɟʰɑːɽə lⁿgə ʈʰɑːɽʱə bʰəs geːlə l oːɦi ɟʰɑːrəkə oːɦi 

pɑːrə eːkəʈɑː poːkʰəri cʰələ ɟɑːɦi meː kʰuːbə rɑːsə kəmələkə 

pʰuːlə kʰilələ cʰələ l oːɦi poːkʰərikə svəccʰə nirmələ ɟələ 

meː kicʰu sund̪ərə rəməɳiː ɟələkriːɽɑː meː niməgnə snɑːnə 

rət̪ə cʰəlaːit̪ʰə l oː səbʰə eːkə d̪oːsərɑː pərə ɑːⁿɟurə meː bʰəri 

bʰəri pɑːinə pʰeːkaːit̪ʰə sⁿgəɦiː əpənə sukoːmələ gaːurə 

vərɳə ɕəriːrəkə səpʰɑːiː seː ɦoː kəraːit̪ʰə l kicʰu rəməɳiː 

məd̪ʰurə svərə meː giːt̪ə seːɦoː gɑːvaːit̪ə rəɦaːit̪ʰə l kicʰu 

rəməɳiː snɑːnə kəs ɟələ sⁿs bɑːɦərə nikəli rəɦələ cʰəliːɦə 

ɦunəkə sukoːmələ gɑːt̪ə, əlaːukikə saːuⁿd̪ərjə bʰərələ 

mukʰəməɳɖələ, ɑː reːɕəmiː ɕjɑːməvərɳiː kunt̪ələ rɑːɕi 

koːnoː ɹ̩ʂi munikə t̪əpəsjɑː bʰəŋgə kərəvɑː meː puːrɳə 

səkʂəmə cʰələ, mud̪ɑː oː juvɑː puruʂə ɦunəkərə saːuⁿd̪ərjə 

sⁿs əprəbʰɑːvit̪ə ənjəmənəskə sənə ɟʰurəmuʈəkə vivərəsaːuⁿ 

d̪eːkʰaːit̪ə rəɦələ, ɟeːnɑː oːkərɑː oːɦi ɟəməgʰəʈə meː koːnoː 

eːkə viɕeːʂə vjəkt̪it̪vəkə t̪əlɑːɕə ɦoːi l oː puːrɳə ɕɑːⁿt̪əcit̪t̪ə 

bʰəjə əpənə kʰoːɟə puːrɳə d̪ɹ̩ʂʈi oːɦi sund̪əriː bɑːlɑː səbʰə 

pərə st̪ʰirə keːneː rəɦələ l oːkərə mukʰəməɳɖələ pərə 

nirɑːɕɑː vjɑːpt̪ə ɦoːməjə lɑːgələ l eːɦənə prət̪iːt̪ə ɦoːit̪ə cʰələ 

oːkərə t̪əlɑːɕə niʂpʰələ bʰəs geːlə cʰələ l oː kuɦuki uʈʰələ l 

d̪ərd̪ə bʰərələ ɑːɦə oːkərə ɑːt̪mɑː sⁿ bəɦərɑːjələ l oːkərə 

mukʰəməɳɖələ pərə nirɑːɕɑː vjɑːpt̪ə bʰəs geːlə l oː eːkə 

prəst̪ərə kʰəɳɖəkə səɦɑːrɑː ləjə ərd̪ʰə nimiːlit̪ə neːt̪rə sⁿs eːkə 

vənjə puʂpə keː niɦɑːraːit̪ə rəɦələ l oː niːlə puʂpə ət̪jənt̪ə 

sund̪ərə cʰələ l oːɦi puruʂəkə mukʰəməɳɖələ keː d̪eːkʰi 
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buɟʰɑːit̪ə cʰələ ɟeːnɑː oːɦi puʂpə sⁿ oːkərɑː kicʰu viɕeːʂə 

ləgɑːvə ɦoːi l oːɦi puʂpə meː oːkərɑː əpənə preːjəsiːkə 

d̪ərɕənə ɦoːməjə lɑːgələ l oːkərɑː buɟʰənɑː geːlaːikə ɟeːnɑː 

oː puʂpə nəɦi, niːlə pərid̪ʰɑːnə d̪ʰɑːrəɳə keːneː eːkə sund̪ərə 

rəməɳiː oːkərɑː səməkʂə ɑːbi geːlə ɦoːi l oː ɑːbʰɑːsiː 

rəməɳiː juvəkə keː d̪eːkʰi viɦⁿsi uʈʰəliːɦə l juvəkə əpələkə 

d̪ɹ̩ʂʈi sⁿs niɦɑːraːit̪ə rəɦələ rəməɳiː keː l niːlə pərid̪ʰɑːnə sⁿs 

suɕoːbʰit̪ə rəməɳiː eːnɑː prət̪iːt̪ə ɦoːit̪ə cʰəlaːikə ɟeːnɑː 

ɕjɑːmə gʰənə kɑːnənə meː vid̪jut̪ prəspʰuʈit̪ə bʰəjə geːlə 

ɦoːjə l kəlpənɑːloːkə meː vicərəɳə kəraːit̪ə juvəkəkə moːnə 

əd̪ʰaːirjə ɦoːməjə lɑːgələ l əpənə preːjəsiːkə əⁿgə 

prət̪jəŋgəkə suməd̪ʰurə kəlpənɑː kəraːit̪ə niməgnə bʰəs 

rəɦələ cʰələ l oː əpənə preːjəsiː keː əliⁿgəgənəbəd̪d̪ʰə 

kərəvɑː ɦeːt̪u ud̪ginə bʰəjə əpənə d̪unuː viɕɑːlə bɑːɦu 

pəsɑːrəneː d̪aːuɽə pərələ l oː prəmət̪t̪ə sənə d̪aːuɽələ ɟɑːit̪ə 

cʰələ mud̪ɑː eːkə ɕaːiləkʰəɳɖə sⁿs ʈʰoːkərə ləgəlɑː sⁿ oː bʰuː-

luɳʈʰit̪ə bʰəjə geːlə | oːkərə kəlpənɑːloːkə viccʰinnə bʰəjə 

geːlə cʰələ l oː vikʂipt̪ə sənə vilɑːpə kərəjə lɑːgələ -  ɦɑː 

prijɑː əɦɑːⁿ kət̪əs cəli geːləɦuⁿ, ɦəmərɑː eːnɑː cʰoːɽi kə, 

ɦəmə əɦɑːⁿ binu nəɦi rəɦi səkaːit̪ə cʰiː ɑːbi ɟɑːuːl virəɦə 

veːd̪ənɑː sⁿs vjɑːkulə oː punh uʈʰələ mud̪ɑː əpənɑː keː 

səmɦɑːri nəɦi səkələ, muːrcʰit̪ə bʰəjə bʰuː luɳʈʰit̪ə bʰəjə 

geːlə l oːɦi juvəkə keː vilɑːpə d̪uːrə t̪əkə guɲɟit̪ə bʰeːlə cʰələ 

l punh oːkərə kʰəsəvɑːkə t̪iːvrə ɑːvɑːɟə poːkʰəri meː 

ɟələkriːɽɑː meː niməgnə rəməɳiː səbʰə keːⁿ ɑːkərʂit̪ə keːləkə 

l oː səbʰə eːkə d̪oːsərɑːkeː prəɕnəpuːrɳə d̪ɹ̩ʂʈi sⁿ d̪eːkʰəs 

ləgəliːɦə l buɟʰɑːit̪ə əcʰi koːnoː əbʰɑːgələ preːmə vid̪əgd̪ʰə 

əcʰi| 

eːkə sund̪əriː kəɦəlaːit̪ʰi l d̪oːsərə səkʰiː kəɦələkʰinə - t̪oːⁿ 

səbʰə eːt̪əɦi rəɦəs ɦəmə d̪eːkʰəneː əbaːit̪ə cʰiː| d̪eːkʰəs səkʰiː 

viləmbə nəɦi kəriɦə, nəɦi t̪ə ɦəmərɑː səbʰə keː svərgə loːkə 

ɟɑːi meː bəɦut̪ə viləmbə bʰəjə ɟɑːjət̪ə| 

eːkə ənjə rəməɳiː bɑːɟi uʈʰəliːɦə l nəɦi nəɦi ɦəmə ɕiːgʰrə 

ɑːjəbə t̪ɑː d̪ʰəri t̪oːⁿ səbʰə prət̪iːkʂɑː kərəɦə l kəɦaːit̪ə oː 

rəməɳiː ɕəbd̪əkə ud̪gəmə d̪iɕɑː d̪iɕi d̪aːuɽə geːliːɦə l 
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ɦunəkərə d̪ɹ̩ʂʈi ceːt̪ənɑːɦiːnə juvəkə pərə pərəlaːinɦə t̪əs oː 

pʰiːri kəspunh t̪ɑːlɑːbə d̪iɕi d̪aːuɽə geːliːɦə l seːnəɟit̪ə oːt̪əɦə 

eːkəʈɑː puruʂə ceːt̪ənɑːɦiːnə əvəst̪ʰɑː meː cʰət̪ʰi, ɦəmə 

kəmələ pət̪rə meː ɟələ bʰəri ləs ɟɑːit̪ə cʰiː l ɟələkə buːnd̪ə 

oːkərɑː səceːt̪ə kərəvɑː meː sⁿbʰəvət̪h səpʰələ ɦoːiː| leːkinə 

t̪oːⁿ oːkərɑː səceːt̪ə kərəvɑː leːlə eːt̪eːkə prəjɑːsərət̪ə kieːkə 

cʰəɦə rəmbʰeː? t̪oːⁿ nəɦi buɟʰəbəɦə| ɟiːvə mɑːt̪rəkə kəljɑːɳə 

keːnɑːi ɦəmərə səbəɦəkə əpənə pərəm kərt̪t̪əvjə ɦeːbɑːkə 

cɑːɦiː, ɦəmə iː mɑːnaːit̪ə cʰiː, t̪oːⁿ səbʰə iː bɑːt̪ə nəɦi 

mɑːnaːit̪ə cʰəɦə kiː? kəɦaːit̪ə oː pɑːinə ləspunh d̪aːuɽə geːliː 

ceːt̪ənɑːɦiːnə juvəkə d̪isə l əiː səkʰiː kəɦiːⁿ t̪oːɦərə moːnə 

seːɦoː t̪ə ɦəmərə səbʰəkə prijə səkʰiː urvəɕiː sənə koːnoː 

juvəkə keː preːməpɑːɕə meː ɑːbəd̪d̪ʰə nəɦi bʰəjə geːləɦə? 

ɟɑːit̪ə ɟɑːit̪ə rəmbʰɑː keː iː vɑːkjə kərɳəgoːcərə bʰeːlaːinɦə 

mud̪ɑː oː binu prət̪jut̪t̪ərə d̪eːnəɦi bʰɑːgət̪i bʰɑːgət̪i oːɦi 

puruʂə keː səmiːpə pəɦuⁿcəliːɦə ɑː ɑːⁿɟurə sⁿ pɑːinə lə-lə 

oːkərɑː mukʰə pərə cʰiːⁿʈəs ləgəliːɦə l oː juvəkə keː mukʰə 

məɳɖələ keː d̪ʰjɑːnə puːrvəkə d̪eːkʰəliːɦə ɑː kəruɳɑː vigəlit̪ə 

bʰə geːliːɦə l kiː preːmə meː eːɦeːnə əvəst̪ʰɑː bʰə ɟɑːit̪ə 

cʰaːikə? səɦəsɑː juvəkə keː ɑːⁿkʰi pʰuɟələ ɑː oːkərə d̪ɹ̩ʂʈi 

rəmbʰɑːkə mukʰəməɳɖələ pərə pərələ l kʂəɳikə muskɑːnə 

oːkərə mukʰə pərə d̪ɹ̩ʂʈigoːcərə bʰeːlə, punh oː ɦərəbərɑːjələ 

sənə uʈʰi kə baːisi geːlə ɑː kəɦəjə lɑːgələ - nəɦi nəɦi əɦɑːⁿ 

ɦəmərə preːjəsiː nəɦi t̪ʰikəɦuⁿ l ɦəmə əɦɑːⁿkə virəɦə meː 

vjɑːkulə nəɦi cʰiː l ɦəmə əɦɑːⁿ keː nəɦi cinɦaːit̪ə cʰiː l 

ɦəmərə prijɑː t̪ə urvəɕiː t̪ʰikiːɦə l urvəɕiː ....urvəɕiː.... 

urvəɕiː ....urvəɕiː.... svərgəkə səbʰə əpsərɑː sⁿ 

sund̪ərə.....viniːt̪ɑː..... ɑː ... ɑː... ɑː....| 

kicʰu soːcaːit̪ə juvəkə punh maːunə d̪ʰɑːrəɳə kəjə leːləkə l 

rəmbʰɑːkə mukʰə pərə məd̪ʰurə ɦɑːsjə prəspʰuʈit̪ə bʰəjə 

geːlaːinɦə l oː viɦuⁿsaːit̪ə bəɟəliːɦə - oː..... ɑːbə ɦəmə 

cinɦələɦuⁿ əɦɑːⁿ puruːrəvɑː cʰiː, soːməvⁿɕəkə suːrjə rɑːɟɑː, 

puruːrəvɑː| 

juvəkə ɑːɕcərjəcəkit̪ə bʰəjə sund̪ərə rəməɳiː keː d̪eːkʰələkə 

pʰeːrə ɑːd̪ərəpuːrvəkə kəɦələ - ɦⁿ d̪eːviː, əɦɑːⁿ ʈʰiːkeː 
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cinɦələɦuⁿ l mud̪ɑː əpəneːkə sət̪kɑːrə ɦeːt̪u eːt̪əɦə ɦəmərɑː 

ləgə kicʰu sɑːməgriː nəɦi əcʰi l t̪ət̪ʰɑːpi ɦəmərə vinəmrə 

ɑːgrəɦə əcʰi əpəneː eːɦi t̪riɳɑːccʰɑːd̪it̪ə bʰuːmi keː ɑːsənə 

grəɦəɳə kəru| rəmbʰɑː sⁿkoːcə puːrvəkə oːt̪əɦi bʰuːmi pərə 

baːisi rəɦəliː l rəmbʰɑː kicʰu cʰəɳə pururvɑːkə puruʂoːcit̪ə 

saːuⁿd̪ərjə keː vimugd̪ʰə bʰəjə d̪eːkʰaːit̪ə rəɦəliː, mud̪ɑː 

pururvɑːkə d̪ɹ̩ʂʈi ɦinəkɑː d̪isi nəɦi cʰəlaːinɦi l oː rəmbʰɑːkə 

saːuⁿd̪ərjə sⁿ cuʈəkijoː d̪ʰəri ɑːkɹ̩ʂʈə nəɦi bʰeːlə cʰəlɑːɦə l 

rəmbʰɑː urvəɕiːkə prət̪i pururvɑːkə əprət̪imə preːməkə 

prəɕⁿsikɑː bʰəs geːliːɦə, ɑː moːneː moːnə oː urvəɕiːkə 

cəjənə keː seːɦoː prəɕⁿsɑː keːlət̪ʰi l svərgəloːkəkə kəʈʰoːrə 

ənuɕɑːsənəprijət̪ɑː pərə ɦunəkɑː kʰinnət̪ɑː seːɦoː bʰeːləni 

ɟeːɦi kɑːrəɳə urvəɕiː keː pururəvɑː sⁿs d̪uːrə ɦoːməjə 

pərələni l 

rəmbʰɑː urvəɕiː ɑː pururvɑːkə səmbnd̪ʰə meː soːcaːit̪ə 

vicɑːrəməgnə cʰəliːɦə ki puruːrəvɑː keː d̪ʰiːrə gəmbʰiːrə 

ɑːvɑːɟə suni ciⁿɦuki uʈʰəlaːit̪ʰə - əpəneːkə pəricəjə sund̪əriː? 

mɑːnjəvərə ɦəmərə nɑːmə rəmbʰɑː əcʰi, ɦəmə svərgə 

loːkəkə əpsərɑː t̪ʰikəɦuⁿ | ɦəmə əpənə səkʰiː səbəɦəkə sⁿgə 

kumɑːrə vənə meː 

snɑːnə ɦeːt̪u əjələɦuⁿ əcʰi| 

əccʰɑː ¡ ɦəmərə urvəɕiː seːɦoː ɑːjələ cʰət̪ʰi kiː? - prəsənnət̪ɑː 

sⁿ ut̪ɑːɦulə ɦoːit̪ə puːcʰələ puruːrəvɑː l 

-nəɦi oː nəɦi ɑːjələ | 

rəmbʰɑːkə sⁿkʂipt̪ə ut̪t̪ərə sⁿs pururvɑːkə ulləsit̪ə 

mukʰəməɳɖələ pərə ud̪ɑːsiːkə gəɦənə leːpənə bʰəs geːlə l 

ɦəmərə prijət̪əmɑːkə kiː səmɑːcɑːrə əcʰi? 

vaːiɦə ɟeː əɦɑːⁿkə əcʰi l bʰinnət̪ɑː eːt̪əbəɦi əcʰi ɟeː oː nɑːriː 

ɦoːməjə keː kɑːrəɳə əpənə d̪uः kʰə keːkəroː pərə prəkəʈə 

nəɦi kəs səkaːit̪ə əcʰi, sⁿgəɦi svərgəkə ənuɕɑːsənə meː 

nibəd̪d̪ʰə nijəməpuːrvəkə səbʰə kɑːɟə ənjəmənəskə bʰəjə 

puːrɑː kəraːit̪ə əcʰi| 

nɑːriːkə d̪ʰaːirjə ɦimɑːləjə sənə əɖigə ɦoːit̪ə əcʰi l ɦunəkərə 

ənt̪hst̪ʰələ meː d̪uः kʰəkə ɕroːt̪ə prəspʰuʈit̪ə bʰeːlə ɦoːjə, 
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virəɦɑːgni sⁿ ɦunəkə ɦɹ̩d̪əjə vid̪əgd̪ʰə rəɦəni, mud̪ɑː oː 

uːpərə sⁿs ləɟɟɑːkə ɦimə sⁿ ɑːccʰɑːd̪it̪ə rəɦaːit̪ə cʰaːit̪ʰə l svəjⁿ 

lɑːⁿkʂəɳɑː, prət̪ɑːrəɳɑː, əpəmɑːnəkə ulkɑːpɑːt̪ə keː səɦaːit̪ə 

ɟiːvənə pərjⁿt̪ə d̪aːivəkə kəʈʰoːrə ənuɕɑːsənə meː əcələ əɖigə 

rəɦaːit̪ə cʰaːit̪ʰə l rəmbʰɑː ɑː puruːrəvɑː d̪unuː urvəɕiː keː 

viʂəjə meː soːci d̪ukʰit̪ə bʰə geːlaːit̪ʰə l puruːrəvɑː t̪əs 

urvəɕiːkə səmɑːcɑːrə pɑːbi ɑːroː d̪uः kʰit̪ə bʰəs geːlɑːɦə, 

ɑːbə ɦunəkɑː kicʰu pucʰəbɑːkə sɑːɦəsə nəɦi rəɦəlaːikə l 

maːunə bʰⁿgə kəraːit̪ə rəmbʰɑː bɑːɟəliː - ɑːbə əpəneːɦu 

preːməkə iː kʰeːlə bənd̪ə kəruː rɑːɟənə| 

-ɦəmə..... ɦəmə ... nəɦi kinnəɦu nəɦi l ɦəmərə moːnə ɑːbə 

ɑːnə koːnoː bɑːt̪ə meː nəɦi lɑːgaːit̪ə əcʰi l ɦəmərə ɟiːvənəkə 

ud̪d̪eːɕjə 

ɑːbə mɑːt̪rə urvəɕiːkə preːmə meː vid̪əgd̪ʰə bʰəs ɦunəkərə 

ənənt̪ə prət̪iːkʂɑː rəɦi geːlə əcʰi| 

rəmbʰɑː- iː bɑːt̪ə ucit̪ə nəɦi əcʰi nɹ̩pə ɕreːʂʈʰə l əɦɑːⁿ rɑːɟɑː 

cʰiː, prəɟɑː pɑːlənə prəmukʰə kərt̪əvjə ɦoːit̪ə cʰaːikə kuɕələ 

rɑːɟɑːkə| 

puruːrəvɑː- ɦəmə ɑːbə rɑːɟjə səɲcɑːlənə meː əsəmərt̪ʰə bʰəs 

geːlə cʰiː d̪eːviː l iː kɑːɟə ɑːbə ɦəmə koːnəɦunɑː nəɦi kəs 

səkəbə| 

kəɦi rɑːɟɑː kənikɑːlə d̪ʰəri maːunə rəɦəlɑːɦə l punh kicʰu 

smərəɳə kəraːit̪ə oː bɑːɟi uʈʰəlɑːɦə - ɑːbə ɦəmərɑː urvəɕiː 

saːuⁿ punh kəɦijɑː sɑːkʂɑːt̪kɑːrə ɦoːjət̪ə l oː ɦəmərə 

pərit̪jɑːgəkə eːkə vərʂə pəɕcɑːt̪ punh bʰeːⁿʈə ɦoːjəbɑːkə 

bɑːt̪ə kəɦəneː rəɦaːit̪ʰə| 

-ɦɑːⁿ rɑːɟənə ɑːgɑːmiː puːrɳimɑː keː d̪inə sərəsvət̪iː nəd̪iːkə 

t̪əʈə pərə oːkərɑː sⁿ əɦɑːⁿkə punh bʰeːⁿʈə ɦoːjət̪ə| 

rɑːɟɑː puruːrəvɑː eːɦi sukʰəd̪ə səmvɑːd̪ə keː suni ət̪jənt̪ə 

prəsənnə bʰeːlɑːɦə l oː upəɦɑːrə svərupə rəmbʰɑː keːⁿ kicʰu 

d̪eːbɑːkə ɦeːt̪u əpənə d̪ɹ̩ʂʈi ɦunəkɑː d̪iɕi gʰumaːulɑːt̪ʰi, pərⁿt̪u 

məɦɑːnə ɑːɕcərjə st̪ʰɑːnə rikt̪ə cʰələ l oːt̪əɦə mɑːt̪rə rɑːɟɑː 

keː ənjə koːiː prɑːɳiː nəɦi cʰələl puruːrəvɑː viɦⁿsi uʈʰəlɑːɦə l 

viɦⁿsaːit̪ə svət̪h bɑːɟəlaːit̪ʰə - oːɦə iː əpsərɑː səbʰə kət̪eːkə 

vicit̪rə ɦoːi cʰət̪ʰi, əpənə iccʰɑː bʰeːlə t̪əs kət̪əɦu prəkəʈə 
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bʰəjə ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi ɑː pʰeːrə əpənə moːnə ɦoːit̪əɦi əd̪ɹ̩ɕjə bʰəs 

ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi| 

(ənuvərt̪ət̪eː) 

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-ɑːgɑːⁿ 

rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-ɑːgɑːⁿ 
८ 

ɟəjənt̪ə ɟɑːnəkiː d̪ʰɑːməsⁿ kət̪eːkoː viʂəjəmeː pɑːrⁿgət̪ə bʰəeː 

gɑːmə vɑːpəsə ɑːbi kaːulikə mərjɑːd̪ɑːkə pɑːlənə kəraːit̪ə 

ɟiːvənə nirvɑːɦə kərəeː cɑːɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə। oː pɑːʈʰəɕɑːlɑː 

ɦunəkərə vⁿɕəkə kaːi pust̪əsⁿ cəli rəɦələ cʰələ। t̪əkəreː ɑːgɑː 

bəɖʰəः ः bɑːkə ɦeːt̪u oː kɑːliːkɑːnt̪əkə ɑːgrəɦəkeːⁿ əsviːkɑːrə 

kəeː d̪eːneː cʰəlɑːɦə। oː pɑːʈʰəɕɑːləkeːⁿ vikəsit̪ə kəeː 

ɑːd̪ʰunikə suvid̪ʰɑː sⁿpənnəkə  viɕvəvid̪jɑːləjə st̪ʰɑːpənɑː 

kərəeː cɑːɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɟət̪əeː ɑːd̪ʰunikə viɟɲɑːnəsⁿ ləeː 

kəeː bʰɑːrət̪əkə prɑːciːnə sⁿsəkɹ̩t̪ikə ɟɲɑːnə ɟiɟɲɑːsu 

loːkənikeːⁿ upələbd̪ʰə ɦeːt̪əni । 

ɟəjənt̪ə kə ɕɑːrəd̪ɑː kuⁿɟəmeː ɕikʂɑː-d̪iːkʂɑː puːrɳə bʰəeː 

geːləni əcʰi ɑː ɑːbə oː əpənə mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi vɑːpəsə ɦeːt̪ɑːɦə 
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seː səmɑːcɑːrə kɑːliːkɑːnt̪əkə kɑːnə d̪ʰəri seːɦoː pəɦuⁿcələ। 

kɑːliːkɑːnt̪ə ɟəjənt̪əkə vid̪vət̪ɑːkə cərcə bəɦut̪ə sunəneː 

rəɦət̪ʰi ɑː ɦunəkərə iccʰɑː rəɦəni ɟeː oː ɦunəkərə rɑːɟə-pɑːʈə 

səmɦɑːrət̪ʰi। 

ɟəkʰənə d̪uːt̪ə səbʰəsⁿ kicʰu nəɦi bʰeːlə t̪ⁿ eːkə d̪inə 

kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ  cupəcɑːpə ɟəjənt̪əsⁿ bʰeːⁿʈə kərəeː bid̪ɑː 

bʰeːlɑːɦə। nəd̪iːsⁿ səʈəleː ɑːɕrəməmeː əpənə ɑːcɑːrjə sⁿgə 

ɕɑːst̪rə cərcɑːmeː ɟəjənt̪ə liːnə cʰəlɑːɦə। ɑːɕrəməkə 

vid̪jɑːrt̪ʰiː d̪ət̪t̪əcit̪t̪ə bʰəeː ɦunəkɑː loːkənikə pɑːrəspərikə 

sⁿvɑːd̪ə suni rəɦələ cʰəlɑːɦə। kət̪əɦu koːnoː prəkɑːrəkə 

gət̪ivid̪ʰi nəɦi cʰələ। oːɦi niः ɕbd̪ə vɑːt̪ɑːvərəɳəmeː 

kɑːliːkɑːnt̪əkə pəd̪əcɑːpəsⁿ eːkɑːeːkə səbʰəkə d̪ʰjɑːnə 

oːməɦərə cəli geːlə। ɑːcɑːrjəɟiː uʈʰi kəeː ʈʰɑːɖʰəः  bʰəeː 

geːlɑːɦə। 

"əpəneː kieːkə kəʂʈə keːləɦuⁿ। səmɑːd̪əd̪it̪əɦuⁿ। ɦəmə svəjⁿ 

əpəneːkə d̪ərəbɑːrəmeː ɑːbi ɟəit̪əɦuⁿ।" 

"ɑːcɑːrjəɟiː keːⁿ sɑːd̪ərə prəɳɑːmə। əsələmeː ɦəmə ɟɑːɦi 

kɑːɟeː əeːləɦuⁿ seː səmɑːd̪eː nəɦi bʰəeː səkaːit̪ə cʰələ, t̪ɑːɦi 

ɦeːt̪u ɦəmərə ɑːeːbə ənivɑːrjə cʰələ।" 

"seː kiː? eːɦənə koːnə bɑːt̪ə bʰeːlaːikə ɟeː əɦɑːⁿkə svəjⁿ 

eːt̪əeː ɑːeːbə ɟəruːriː bʰeːlə? kiː ɦəmərɑː loːkənisⁿ kunu 

əd̪ʰərmə bʰəeː geːlə? kiː ɦəmərə ɑːɕrəməkə vid̪jɑːrt̪ʰiːsⁿ 

kicʰu t̪ruʈi bʰəeː geːləni əcʰi?" 

"iː səbʰə kicʰu nəɦi bʰeːlə əcʰi।" 

"t̪əkʰənə əpəneː kəʂʈə kieːkə keːləɦuⁿ? iː ɑːɕrəmə t̪ⁿ 

əpəneːkə kɹ̩pɑːsⁿ cəli rəɦələ əcʰi। əpəneːkə puːrvəɟə loːkəni 

ət̪jⁿt̪ə ud̪ɑːrət̪ɑːkə pəricəjə d̪aːit̪ə eːkərə st̪ʰɑːpənɑː keːlɑːɦə 

ɑː kət̪eːkoː meːd̪ʰɑːviː vid̪ʰjɑːrt̪ʰiːkeːⁿ ɑːɕrəjə d̪əeː vid̪jɑː 

lɑːbʰə kərəoːləni। eːɦi ɑːɕrəməkə pərⁿpərɑː bənəoːneː 

rəkʰəbɑːmeː əpəneːkə məɦɑːnə joːgəd̪ɑːnə əcʰi। t̪eːⁿ əpəneː 

niः sⁿkoːcə kəɦuː ɟeː ɦəmə səbʰə koːnə t̪ərəɦeːⁿ əpəneːkə 

ɑːɟɲɑːkə pɑːlənə kəeː səkaːit̪ə cʰiː।" 
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"ɑːɟɲɑːkə t̪ⁿ koːnoː prəɕneː nəɦi əcʰi ɑːcɑːrjəɟiː!" 

ɑːcɑːrjəɟiː bəkərə-bəkərə kɑːliːkɑːnt̪əkə muⁿɦə t̪əkaːit̪ə rəɦi 

geːlɑːɦə। kicʰu buɟʰəeːmeː nəɦi ɑːbəni ɟeː ɑːkʰirə bɑːt̪ə kiː 

əcʰi? kicʰu əⁿd̪ɑːɟə nəɦi lɑːgi rəɦələ cʰələni। kɑːliːkɑːnt̪ə 

ɑːɕrəməkə cɑːruː kɑːt̪ə niɦɑːri rəɦələ cʰəlɑːɦə। ɑːɕrəməkə 

səməst̪ə vid̪jɑːrt̪ʰiː səbʰə t̪eːɟoːməjə rəɦət̪ʰi। ləlɑːʈəpərə 

t̪ɹ̩puⁿɖə ləgəoːneː, kuɕəkə ɑːsənəpərə vid̪jəmɑːnə səməst̪ə 

vid̪jɑːrt̪ʰiːpərə ɦunəkərə d̪ʰjɑːnə geːlə। oː ɟeː cɑːɦaːit̪ə 

rəɦət̪ʰi, ɟinəkɑː t̪əkaːit̪ə oː cupəcɑːpə paːireː eːt̪əeː d̪ʰəri cəli 

ɑːeːlə rəɦət̪ʰi seː nəɦi bʰeːʈələkʰinə। “oː kət̪əeː cʰət̪ʰi?”- 

kɑːliːkɑːnt̪ə moːneː-moːnə soːcaːit̪ə rəɦət̪ʰi । 

"ɑːɕrəməkə koːnəpərə nəd̪iːsⁿ səʈəleː eːkəʈɑː t̪eːɟəsviː juvəkə 

nirⁿt̪ərə veːd̪ə mⁿt̪rəkə səsvərə pɑːʈʰə kəeː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 

ɦunəkɑː kɑːliːkɑːnt̪əkə ɑːgəmənə ɑː t̪əd̪upərⁿt̪ə ɑːcɑːrjə sⁿgə 

bʰəeː rəɦələ vɑːrt̪ɑːlɑːpəsⁿ kicʰu mət̪ələbə nəɦi buɟʰɑː rəɦələ 

cʰələ। oː t̪eːɟəsviː bɑːləkə keː cʰət̪ʰi? kəɦiːⁿ oːeːɦə t̪ⁿ nəɦi 

cʰət̪ʰi?"- kɑːliːkɑːnt̪ə moːneː-moːnə soːcələt̪ʰi। mud̪ɑː 

səmɑːd̪ʰɑːnə nəɦi ɦoːit̪ə d̪eːkʰi oː ɑːcɑːrjəsⁿ spəʂʈə 

kəɦələkʰinə - 

"ɑːcɑːrjəɟiː! əpəneː ɦəmərə vⁿɕə pərⁿpərɑːsⁿ puːrɳə pəricit̪ə 

cʰiː। pʰeːrə ɦəmərɑː loːkənikə ɕubʰəciⁿt̪əkə cʰiː। ɟⁿ əpəneːsⁿ 

nəɦi kəɦəbə t̪ⁿ kəɦəbaːi kəkəkərɑː? ɑː binɑː əɦɑːⁿkə 

kɹ̩pɑːkeːⁿ eːɦi səməsjɑːkə səmɑːd̪ʰɑːnə nəɦi bʰəeː səkaːit̪ə 

əcʰi।" 

"əpəneː ɑːɟɲɑː t̪ⁿ d̪eːlə ɟɑːeː। ɦəmə səbʰə eːkərə səɦərʂə 

pɑːlənə kərəbə। iː t̪ⁿ ɦəmərɑː loːkənikə əɦoːbʰɑːgjə ɦoːeːt̪ə।" 

"ɑːcɑːrjəɟiː! əpəneː t̪ⁿ məɦɑːɟɲɑːniː cʰiː। əpəneːkeːⁿ kiː nəɦi 

buːɟʰələ əcʰi। t̪ət̪ʰɑːpi əpəneːkə ɑːɟɲɑːnusɑːrə ɦəmə əpənə 

mⁿt̪əvjə spəʂʈə kəraːit̪ə cʰiː।" 

eːt̪əbɑː bɑːɟi oː ɑːcɑːrjə sⁿgeː kɑːt̪ə bʰəeː geːlɑːɦə ɑː eːkɑːⁿt̪ə 

pɑːbi ɦunəkɑː kəɦələkʰinə- 
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" ɑːcɑːrjəɟiː! ɦəmərə rɑːɟəpɑːʈə bəɦut̪ə pəsəri geːlə əcʰi । 

əsəgərə ɦəmərɑːsⁿ səmɦəri nəɦi rəɦələ əcʰi । ɦəmərə 

eːkəmɑːt̪rə sⁿt̪ɑːnə cⁿd̪rikɑː seːɦoː ɑːbə cʰeːʈəgərə bʰeːlət̪ʰi। 

ɟəjənt̪ə cⁿd̪rikɑːkə ɦeːt̪u upəjukt̪ə bərə buɟʰɑːit̪ə cʰət̪ʰi । ɟⁿ oː 

t̪aːijɑːrə bʰəeː ɟɑːt̪ʰi t̪ⁿ ɦəmərə ciⁿt̪ɑː kəmə ɦoːəeː । d̪unuː 

goːʈeː mili kəeː ɦəmərə rɑːɟəpɑːʈə səmɦɑːri leːt̪ɑːɦə t̪ⁿ 

ɦəmərə səməjə niːkəsⁿ kəʈi ɟɑːeːt̪ə ।" 

"ɦəmə eːɦi səməsjɑːsⁿ vɑːkipʰə cʰiː। əɦɑːⁿkə loːkə səbʰə 

ɦəmərɑːsⁿ eːɦi viʂəjəpərə kaːi beːrə cərcoː keːlət̪ʰi mud̪ɑː 

ɟəjənt̪ə sərvət̪ʰɑː upəjukt̪ə ɦoːit̪əɦuⁿ əkʰənə biɑːɦə kərəbɑːkə 

ɦeːt̪u ut̪sukə nəɦi cʰət̪ʰi। ɦunəkɑː mɑːt̪ʰəmeː əpənə 

gɑːməmeː pɑːʈʰəɕɑːlɑː st̪ʰɑːpit̪ə kərəbɑːkə d̪ʰunə səbɑːrə 

cʰəni । kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟɑːbeː seː nəɦi ɦoːeːt̪ə ɦunəkə ɟinɑːi 

sərvət̪ʰɑː vjərt̪ʰə ɦoːeːt̪ə । t̪eːⁿ iː kɑːɟə ʈʰɑːməɦi rəɦi geːlə।" 

iː səbʰə gəppə kəraːit̪ə-kəraːit̪ə ɑːcɑːrjəɟiː kɑːliːkɑːnt̪əkə 

sⁿgeː ɟəjənt̪əkə ləgiːcə ɑːbi geːlə rəɦət̪ʰi। kɑːliːkɑːnt̪ə seːɦoː 

ɦunəkɑː sⁿgeː-sⁿgeː  ɟəjənt̪əkə pɑːcʰɑːmeː ʈʰɑːɖʰəः  bʰəeː 

geːlət̪ʰi। jəd̪jəpi kɑːliːkɑːnt̪ə ɑːcɑːrjəɟiːkə sⁿgeː ɟəjənt̪əsⁿ 

səʈəleː ʈʰɑːɖʰəः  rəɦət̪ʰi mud̪ɑː oː ɑːⁿkʰi munəneː t̪eːnɑː neː 

d̪ʰjɑːnəməgnə rəɦət̪ʰi ɟeː ɑːcɑːrjoːkeːⁿ ɦunəkɑː ʈoːkəbɑːkə 

sɑːɦəsə nəɦi bʰeːləni। kɑːliːkɑːnt̪ə  eːɦi bɑːt̪əkeːⁿ buɟʰələni 

ɑː ɑːcɑːrjə sⁿgeː ʈʰɑːməɦi vɑːpəsə bʰəeː geːlɑːɦə। t̪rikuʈə 

bʰəvənə vɑːpəsə ɟɑːit̪ə kɑːlə ɦunəkɑː beːri-beːri oːɦi 

t̪eːɟəsviː juvəkəkə d̪ʰjɑːnə əbaːit̪ə rəɦələni। 

                      (ənuvərt̪ət̪eː) 

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 

gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə 

"səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə d̪oːsərə upənjɑːsə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪ə ........ pʰɑːilsə (ɑːgɑːⁿ) 
१ 
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ɦəmərə nɑːmə cʰiː………..ɑː gɑːmə “gəɽʱə nɑːrikeːlə” 

ɕukrə d̪inə ऑpʰisəsⁿ d̪əsə bəɟeː rɑːt̪imeː gʰurələɦuⁿ t̪ⁿ ɖeːrɑː 

pəɦuⁿcit̪eː beːʈiː svɑːgət̪ə keːləkə। buɟʰɑː geːlə ɟeː ruːsələ 

əcʰi। pucʰəliaːi ɟeː kiː bʰeːlə t̪ⁿ oː moːnə pɑːɽələkə ɟeː əɟʰukɑː 

sineːmɑː d̪eːkʰəbɑːkə proːgrɑːmə cʰəlaːi। ɦəmərə eːɦi 

ɟəvɑːbəpərə ki d̪eːriː bʰəऽ geːlə əcʰi ɑː t̪ʰɑːkələ cʰiː, oː 

soːpʰɑːpərə muⁿɦə gʰumɑː kəऽ baːisi geːlə ɑː kət̪ʰukə ut̪t̪əreː 

naːi d̪iəeː। kənijɑːⁿkeːⁿ kəɦəlijənɦi ɟeː kɑːlɦi sineːmɑː cəlaːi 

cələbə seː naːi ɦeːt̪aːi kɑːrəɳə ८-११ bəlɑː ɕoː t̪ⁿ kʰət̪əmə bʰəऽ 

geːlə ɦeːt̪aːi। oː beːʈiːsⁿ pucʰi kəऽ oːt̪əɦijeːsⁿ cikəri kəऽ 

kəɦələnɦi ɟeː əɦɑːⁿ əɟʰukɑː prəः misə keːneː rəɦiaːi। ɦⁿ 

prəः misə t̪ⁿ keːneː rəɦiaːi, t̪əkərɑː puːrɑː t̪ⁿ kəraːijeː pəɽət̪ə। 

pʰeːrə moːnə pəɽələ ɟeː sərəkɑːrə nɑːiʈə ɕoː d̪eːkʰeːbɑːkə 

ənumət̪i t̪ʰijeːʈərə səbʰəkeːⁿ d̪eːneː cʰaːi, seː ɑːi kɑːlɦi ११ sⁿ २ 

bəɟeːkə ɕoː seːɦoː d̪eːkʰi səkaːi cʰiː। “buːkə mɑːi ɕoː” 

sɑːiʈəpərə ऑnəlɑːinə ʈikəʈə kəʈeːlaːuⁿ ɑː seː d̪eːkʰi beːʈiːkə 

rusəbə kʰət̪əmə bʰeːlaːi। beːʈɑː, kənijɑːⁿ ɑː mɑːⁿ t̪iːnuː goːʈeː 

t̪aːijɑːrə bʰəऽ ɟɑːi geːlɑː ɑː sineːmoː ɟeː pəɽi lɑːgələ seːɦoː 

sənəgərə। sɑːləmeː eːkkeː d̪uː ʈɑː t̪ⁿ niːkə sineːmɑː bənaːi 

cʰaːi bəः liːvuɖəmeː। 

d̪uː bəɟeː rɑːt̪imeː sineːmɑː d̪eːkʰi kəऽ gʰuri rəɦələ cʰəlaːuⁿ, 

rəst̪ɑːmeː gɑːɽiːkə lɑːiʈə eːkəʈɑː bəɽəkɑː ɦoːrɖiⁿgəpərə 

pəɽəlaːi, ɑː oːɦəneː bəɦut̪ə rɑːsə ɦoːrɖiⁿgə əbaːit̪ə geːlə। 

oːi ɦoːrɖiⁿgə səbʰəpərə rɑːɟjəkə məɦilɑː mukʰjəmⁿt̪riːkə 

kəniː əgərɑːjələ sənə əbʰəjəmud̪rɑːbəlɑː pʰoːʈoː cʰəlaːi। 

oːnɑː t̪ⁿ beːʈiːsⁿ beːɕiː rəniⁿgə kəmeːɳʈriː ɦəməɦiːⁿ kəraːi cʰiː, 

rəst̪ɑːkə səbʰəʈɑː ciːɟəkə vist̪ɹ̩t̪ə vivərəɳə d̪aːit̪ə gɑːɽiː 

cələbaːi cʰiː, kəkʰənoː kɑːlə ɟəkʰənə d̪unuː ɦɑːt̪ʰə cʰoːɽi 

kʰissɑː ɑːguː bəɽʱəbaːi cʰiaːi t̪ⁿ oː ʈoːkit̪oː əcʰi ɑː səɽəkəkə 

səbʰəʈɑː kɑːnuːnə, reːɖə-lɑːiʈə, griːnə lɑːiʈə, ɟeːbrɑː 

krəः siⁿgə, səbʰəʈɑː oː buɟʰəbəऽ ləgaːieː। mud̪ɑː aːi ɦoːrɖiⁿgə 
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səbʰəkeːⁿ ɦəmə ənəʈʰɑː d̪eːliaːi iː soːcikəऽ ɟeːɟⁿ kəɦəbaːi t̪ⁿ 

unəʈeː sunɑː d̪eːt̪ə ɟeː iː səbʰə ɦəmərɑː buɟʰəleː əcʰi। mud̪ɑː 

aːibeːrə seː naːi bʰeːlə। ɕiːsɑː kʰoːli kəऽ oː əcərəɟəsⁿ 

ɦəmərɑːsⁿ pucʰələkə- 

“iː kəkərə pʰoːʈoː cʰiaːi ɖaːiɖiː?” 

“iːɦoː naːi buːɟʰələ əcʰi, pʰələnɑː d̪iːd̪iː mukʰjəmⁿt̪riːkə 

pʰoːʈoː cʰijənɦi iː”। 

“məri geːləkʰinɦə kiː? kəɦijɑː?” 

kəniː kɑːlə t̪ⁿ ɦəmərɑː buɟʰəbɑːmeː naːi ɑːeːlə ɑː ɟəkʰənə 

ɑːjələ t̪ⁿ t̪ət̪eːkə ɦⁿsiː lɑːgələ ɟeː gɑːɽiː cəleːnɑːi muɕkilə। 

mɑːⁿ kənijɑːⁿ ɑː beːʈɑːkeːⁿ kəɦəlijənɦi ɟeː iː kit̪ɑːbəmeː 

pəɽʱaːieː ɟeː muilɑːkə bɑːd̪ə bəɽəkɑː pʰoːʈoː ɑː muːrt̪i bənaːi 

cʰaːi seː eːkərɑː bʰeːlaːi ɟeː məri geːliːɦə mukʰjəmⁿt̪riː ɑː 

skuːləmeː eːkkoː d̪inəkə cʰuʈʈiː naːi bʰeːʈələ। mud̪ɑː ɑːi 

kɑːlɦi t̪ⁿ ɟibit̪eːmeː bəɽəkɑː pʰoːʈoː ɑː muːrt̪i səbʰə bənəऽ 

lɑːgələ cʰaːi। ɦəmərɑː sⁿgeː səbʰə peːʈə pəkəɽi kəऽ ɦⁿsəऽ 

ləgəlɑː। beːʈiː ɦət̪əprəbʰə səbʰəkeːⁿ d̪eːkʰaːit̪ə rəɦələ। t̪əkʰəneː 

ɦəmərə pʰoːnəkə gʰəɳʈiː bɑːɟələ ɑː ɦəmə ɟeːbiːsⁿ pʰoːnə 

nikɑːlənəɦijeː rəɦiː t̪əkʰəneː oː ɦəmərɑː d̪isə iɕɑːrɑː kəऽ kəjə 

sʈiːjəriⁿgəpərə d̪ʰjɑːnəd̪eːbɑː ləऽ kəɦələkə t̪ⁿ ɦəmə gɑːɽiːkeːⁿ 

səɽəkəkə kɑːt̪ə ləgɑː kəऽ gɑːɽiː ʈʰɑːɽʱə kəऽ leːlaːuⁿ। 

“suːt̪ələ cʰəlaːuⁿ kiː, uʈʰɑː d̪eːlaːuⁿ।”- pʰoːnəmeːsⁿ əbɑːɟə 

bəɦərɑːieː। 

“naːi, eːt̪eː ɟəld̪iː kəɦɑːⁿ suːt̪aːi cʰiː, ki koːnoː ɟəruːriː gəpə 

əcʰi?”, d̪uː bəɟeː rɑːt̪i kəऽ ऑpʰisəkə ɦɑːkimə binɑː kɑːɟeːkə 

pʰoːnə kieː kərət̪ə, seː ɟəkərɑː iⁿsʈiⁿkʈə kəɦaːi cʰaːi t̪əɦinɑː 

pucʰɑː geːlə cʰələ। 

“eːmsəkə ʈrəः mɑː seːnʈərə ɑːbi səkaːi cʰiː, ɑːu t̪ⁿ pʰeːrə 

ɑːgɑːⁿ gəpə ɦeːt̪aːi”। 

  

ɖeːrɑː pəɦuⁿci, kəpəɽɑː bəd̪əli kəऽ uːbərəkeːⁿ bəɟəbaːi cʰiː, 
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əpənə gɑːɽiː ləऽ ɟɑːjəbə t̪ⁿ pɑːrkiⁿgə bʰeːʈət̪ə ɑːki naːi seː 

soːci kəऽ। geːʈəpərə ut̪əri kəऽ ɟəkʰəneː ʈrəः mɑː seːnʈərəkə 

bʰiːt̪ərə ɟɑːi cʰiː t̪ⁿ əbɑːɟə əbaːieː- 

“sərə, eːmɦərə cʰiː ɦəmə”। ɦəmərə iⁿspeːkʈərə səɦaːibə 

gɑːləkeːⁿ ɦɑːt̪ʰəsⁿ sɑːʈəneː ɦəmərɑː ɕoːrə kəraːi cʰət̪ʰi। 

“əɦuːⁿ eːt̪aːi cʰiː, ɦɑːkimə bəɟeːneː cʰət̪ʰi, t̪eːⁿ ɦəmə ɑːjələ 

cʰiː”। 

“ɦəməreː d̪uɑːreː bəɟeːneː cʰət̪ʰi, əʈaːikə kəऽ d̪eːləkə 

guɳɖɑː səbʰə”। 

“kət̪əऽ, koːnɑː?” 

oː əpənə gɑːləpərəsⁿ ɦɑːt̪ʰə ɦəʈəbaːi cʰət̪ʰi t̪ⁿ gɑːlə d̪uː ʈukəɽiː 

d̪unuː d̪isə bʰeːlə d̪eːkʰɑːit̪ə əcʰi। 

ɦəmərə “ɦɑːⁿ, ɦɑːⁿ”kəɦəlɑː ut̪t̪ərə oː d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəऽ əpənə 

ɦɑːt̪ʰəsⁿ gɑːləkeːⁿ sɑːʈi laːi cʰət̪ʰi। 

ɦəmə kəɦaːi cʰieːnɦi- “əɦinɑː keːneː rəɦuː, əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə 

gɑːlə d̪eːkʰɑː naːi pəɽi rəɦələ əcʰi t̪eːⁿ əɦɑːⁿkeːⁿ pət̪ɑː naːi 

əcʰi ɟeː ….”। cupə bʰəऽ ɟɑːi cʰiː। 

“kət̪eː kɑːləsⁿ eːt̪əऽ cʰiː?” 

“eːkə gʰəɳʈɑːsⁿ cʰiː। ɟəkʰənə ɑːi.ɟiː., ɖiː.ɑːi.ɟiː. səɦaːibə 

səbʰə kəniː kɑːlə pəɦineː eːlɑː t̪əkʰənəsⁿ kəniː d̪ʰjɑːnə 

d̪eːləkəɦeːⁿ। iːɦoː səbʰə kiː kərət̪aːi, d̪eːkʰaːi naːi cʰiaːi 

bʰiːɽə”। 

eːkəʈɑː ɖəः kʈərə ɦunəkɑː bəɟɑːkeːⁿ ləऽ ɟɑːi cʰənɦi eːkəʈɑː 

koːʈʰəliːmeː। oːi koːʈʰəliːkə bɑːɦərə səbʰə ɦɑːkimə ɟəmɑː 

cʰət̪ʰi, səbʰə gəmbʰiːrə mud̪rɑː bəneːneː cʰət̪ʰi। loːkələ 

t̪ʰɑːnɑː bəlɑː səbʰə seːɦoː ɑːbi geːlə əcʰi। t̪ʰɑːnɑː bəlɑː səbʰə 

səɦəʈi kəऽ ɦəmərɑː ləgə ɑːbi geːlə। 

d̪əroːgɑːɟiː ɦəmərɑː əpənə moːbɑːilə nikɑːli eːkəʈɑː 

viː.ɖiː.oː. d̪eːkʰəbaːi cʰət̪ʰi। 

“d̪eːkʰuː aːi guɳɖɑː səbʰəkeːⁿ, ɦəməreːpərə pɑːt̪ʰərə pʰeːki 
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rəɦələ əcʰi”। 

ɦəvələd̪ɑːrə səɦaːibə ʈipələkʰinɦə ɟeː oːi sɑːrəkeːⁿ ɦuɟuːrə 

ɟeːlə pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə, səbʰəʈɑː gəɟeːriː-cərəsiː səbʰə cʰaːi। 

koːnoː ɖəreː-bʰərə naːi ɦoːi cʰaːi। ɦuɟuːreː kəऽ 

moːʈərəsɑːikilə t̪ʰɑːneːpərəsⁿ coːrɑː leːləkənɦi, t̪əkərə əkʰəni 

d̪ʰəri pət̪eː naːi cələlə cʰaːi। 

ɦəmə d̪əroːgɑːɟiːsⁿ pucʰəlijənɦi- “əɦɑːⁿkeːⁿ kiː ləgaːieː, kiː iː 

ləः  eːɳɖə ऑrɖərəkə gəpə cʰaːi ɑːki ऑpʰisəkə kɑːɟəsⁿ eːkərə 

koːnoː səmbənd̪ʰə cʰaːi”? 

oː kəɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː mɑːmilɑːmeː peːⁿcə cʰaːi। t̪əɦəkiːkɑːt̪ə t̪ⁿ 

ɟəbərəd̪əst̪ə ɖʰⁿgəsⁿ ɦeːt̪aːi। mud̪ɑː oː seːɦoː kəɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː 

moːʈɑː-moːʈiː iː “ləः  ɑː ऑrɖəreː”kə səməsjɑː cʰiaːi। mud̪ɑː 

d̪eːkʰuː t̪əɦəkiːkɑːt̪əmeː kiː nikəlaːieː… 

iⁿsəpeːkʈərə səɦaːibəkə gɑːlə siːbi d̪eːlə geːlə cʰənɦi। 

insəpeːkʈərə səɦaːibə ɦəmərɑː kəɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː gɑːlə t̪ⁿ d̪uː 

ʈukəɽiː bʰəऽ geːlə cʰəlaːi seː ɦunəkɑː buɟʰəleː naːi cʰələnɦi, 

siːlɑːkə bɑːd̪ə ɖəः kʈərə əeːnɑː d̪eːkʰeːneː cʰələnɦi seː d̪eːkʰi 

kəऽ pət̪ɑː cələlənɦi। 

səbʰə ɦɑːkimə əpənɑː-əpənɑː gʰərə d̪isə bid̪ɑː bʰeːlɑː। 

sərəkɑːriː gɑːɽiː iⁿspeːkʈərə sɑːɦaːibə kəऽ ləऽ geːlənɦi ɑː 

ɦəmə uːbərəkeːⁿ pʰoːnə ləgeːlaːuⁿ। 

………………………………………………………………

…………………………………………. 

əgilɑː d̪inə bʰoːreː-bʰoːrə ऑpʰisə geːlaːuⁿ t̪ⁿ ərd̪əliː 

iɕɑːrɑːmeː kəɦələkə ɟeː eːkəʈɑː inəpʰəः rmərə ɑːjələ əcʰi। 

ɦəmə kəɦəliaːi ɟeː kəkəroːsⁿ bʰeːⁿʈə kərɑː d̪aːit̪iaːi, eːt̪eːkə 

goːʈeː ऑpʰisəmeː əcʰi t̪ⁿ kəɦələkə ɟeː kəɦaːieː ɟeː əɦiːⁿsⁿ 

bʰeːⁿʈə kərət̪ə, kəɦaːieː ɟeː ɦəmərə ilɑːkɑːkə ɦɑːkimə cʰət̪ʰi, 

ənəkɑːpərə oːkərɑː bʰəroːsə naːi cʰaːi। 

“ɦəmərə ilɑːkɑːkə cʰiː? kət̪ukkɑː cʰiː? nɑːmoː-gɑːmə bət̪ɑː 

d̪eːləkə kiː?” 
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“nɑːmə t̪ⁿ naːi bət̪eːləkə mud̪ɑː kəɦələkə ɟeː gɑːməkə 

nɑːmə kəɦi d̪ijaːunɦə ɦɑːkiməkeːⁿ, əpəneː bəɟɑː leːt̪ɑː। 

gɑːməkə nɑːmə ɟeː kəɦələkə seː vicit̪reː…. kid̪ənə t̪ⁿ … 

“gəɽʱə nɑːrikeːlə”!” 

  

 
२ 

kəeːkə d̪inə biːt̪i geːlə, ɖeːʈɑː, ɖeːʈɑː, ɖeːʈɑː… 

baːileːⁿsə ɕiːʈə, eːkseːlə pʰɑːilə, pʰeːkə əkɑːuɳʈə, pʰeːkə 

inəvoːisə.. 

pʰeːrə səbʰə pʰeːkə əkɑːuɳʈə leːlə eːkəʈɑː kənəsoːliɖeːʈeːɖə 

inəvoːisə..ɑː t̪əisⁿ bənələ ʈrɑːjələ baːileːⁿsə… ɑː seː ɖeːʈɑː 

geːlə cɑːrʈərɖə əkɑːuɳʈeːɳʈə ləgə। ɑː t̪əkʰənə bənələ ऑɖiʈeːɖə 

baːileːⁿsə ɕiːʈə.. pəkijɑː bəlɑː! 

“eːt̪eːkə sɑːməgriː əɦɑːⁿ ləgə əcʰi, əɦɑːⁿ koːnoː paːigʰeː 

loːkə cʰiː, kɑːrəɳə koːnoː sⁿgəʈʰənəkə cʰoːʈə-cʰiːnə loːkəkə 

ɦɑːt̪ʰəmeː eːt̪eːkə ɖeːʈɑː naːi eːt̪aːi। gəɽʱə-nɑːrikeːlə eːkəʈɑː 

rəɦəsjə cʰaːi ɑː iː rəɦəsjeː cʰiaːi iː d̪unijɑːⁿ”। 

“ɦəməɦuːⁿ cʰiː eːkəʈɑː rəɦəsjeː। gəɽʱə-nɑːrikeːləkə kərɟə। 

ɦəmə səbʰəʈɑː gəpə kəɦəbə, kicʰuoː nukɑːeːbə naːi əɦɑːⁿsⁿ, 

seː səməeː ɑːeːt̪ə। eːkəbeːrə ɟəkʰəneː ɕuruː kəऽ d̪eːlaːuⁿ əɦɑːⁿ 

iː kɑːɟə, t̪əkʰəneː ɦəmə niɕcint̪ə bʰəऽ geːlaːuⁿ। ɦəmərɑː 

buɟʰələ cʰələ ɟeː ənəkɑː iː ɖeːʈɑː d̪eːkʰeːbaːi t̪ⁿ oː buɟʰəboː 

kərət̪ə ɑːki naːi, ɑː ɟⁿ buɟʰi kəjə ɖeːrɑː bɑː bikɑː ɟɑːjə। ɑːikə 

bɑːd̪ə ɦəmərɑː ɑː əɦɑːⁿkə bʰeːⁿʈə naːi ɦəeːt̪ə, koːnoː 

suːcənɑːkə ɑːd̪ɑːnə-prəd̪ɑːnə ɑːikə bɑːd̪ə ɑːbə ɖɑːrkə-veːbə 

ʈɑː pərə ɦəeːt̪ə”। 

………………………………… 

ɑː oː cəli geːlə। 

oːkərɑː ɟit̪ɑːeːbə ɦəmə। 

oː ɟiːt̪ət̪ə t̪ⁿ ɟiːt̪əbə ɦəmə। 

eːt̪eːkə suːcənɑː, eːt̪eːkə d̪ʰəri kʰəsi geːlə loːkəkə suːcənɑː? 
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suːcənɑː ɑː ɖeːʈɑː bəni geːlə əcʰi bəɽəkɑː kʰeːlə। səbʰəkeːⁿ 

buːɟʰələ cʰaːi səbʰəʈɑː gəpə ɑː səbʰə gəbəd̪iː mɑːrəneː əcʰi 

baːisələ। 

ɖərə.. 

kijoː eːkərə kɑːrəɳə gʰər-d̪vɑːrə-pərivɑːrəkeːⁿ bəcɑːeːbə 

kəɦaːieː, pʰaːimiliː bəlɑː cʰiː, əpənə naːi t̪ⁿ pərivɑːrəkə 

cint̪ɑː t̪ⁿ kəraːieː pəɽət̪ə, t̪ⁿ əpənɑː leːlə naːi pərivɑːrəkə leːlə 

ɖeːrɑːit̪ə cʰiː… oːkərɑː kiː cʰaːi, neː ɑːguː nɑːt̪ʰə neː pɑːcʰuː 

pəgəɦɑː… 

ɑː kijoː-kijoː ɦoːit̪ə əcʰi bət̪ɑːɦə, neː əpənə cint̪ɑː ɑː neː 

pərivɑːrəkə.. baːuɑːit̪ə cʰaːi oːkərə pərivɑːrə… 

kijoː kəniː kɑːləmeː t̪ʰəmɦi ɟɑːit̪ə əcʰi kijoː koːnoː paːigʰə 

d̪urgʰəʈənɑːkə bɑːd̪ə t̪ʰəmɦaːit̪ə əcʰi ɑː kijoː kicʰuə bʰəऽ ɟɑːu 

t̪ʰəmɦit̪eː naːi əcʰi… ɑː eːɦənoː loːkə səbʰə əcʰi ɟəkərɑː sⁿgə 

d̪urgʰəʈənɑː ɦoːit̪eː naːi cʰaːi.. seː oː kieː t̪ʰəmɦət̪ə.. buɟʰɑːi 

cʰaːi ɟeː oːkərə bəɽəkət̪i ɦoːit̪ə cʰaːi əd̪ʰəlɑːɦə kɑːɟə keːneː..,. 

lɑːgi rəɦələ əcʰi ɟeː koːnoː ənɦɑːrə t̪ərəɦəɽi meː ut̪ərələ ɟɑː 

rəɦələ cʰiː, siːɽʱiː niːcɑːⁿ d̪isi ɟɑːi cʰɑːi, pəɦineː kəniː-məniː 

iɟoːt̪ə, pʰeːrə ɟʰələpʰələ, pʰeːrə rɑːt̪i sənə ənɦɑːrə ɑː pʰeːrə 

ənɦɑːrə guɟə-guɟə, ɑːgipərəkə kʰɑːpəɽikə əd̪ʰoːbʰɑːgə… 

iɟoːt̪ə koːnoː ɑːsə naːi? ɑː ɟⁿ ɑːbi ɟɑːeːt̪ə iɟoːt̪ə t̪ⁿ bʰəऽ naːi 

ɟɑːi ɑːnɦərə… 

iɟoːt̪əsⁿ ɖeːrɑː rəɦələ loːkə? 

ənɦɑːreːmeː lɑːgi rəɦələ cʰaːi moːnə ɑːki ləgɑː rəɦələ əcʰi 

moːnə… 

ɑː ɟeː əcʰi bət̪ɑːɦə? 

ɕoːnit̪əkə rəŋə d̪eːkʰɑː pəɽi rəɦələ əcʰi ɖeːʈɑːmeː, ɕoːnit̪ə-

ɕoːnit̪ɑːmeː… mud̪ɑː ɕoːnit̪əkə rəŋə seːɦoː kɑːriː, ənɦɑːrə-

guɟɟə… ɕoːnit̪ə t̪ⁿ ɦoːit̪ə əcʰi lɑːlə ʈuɦə-ʈuɦə… mud̪ɑː aːi 

ɖeːʈɑːkeːⁿ ɦəmərɑː ləgə əbaːit̪ə-əbaːit̪ə d̪eːriː bʰəऽ geːlaːi.. 

lɑːlə-rəŋə beːsiː gɑːɽʱə bʰeːneː kɑːriː bʰəऽ ɟɑːi cʰaːi, ɑː d̪eːriː 

bʰeːneː seːɦoː… 

d̪eːriː kieː bʰeːlaːi? bət̪ɑːɦə loːkəkə kəmiː t̪ⁿ kəɦijoː naːi 

cʰəlaːi aːi loːkəmeː… mud̪ɑː ləgaːieː ɟeː ɑːbə bʰəऽ geːlə 
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cʰaːi, ɑː seː naːi rəɦit̪aːi t̪ⁿ eːt̪eːkə ɕoːnit̪ə jukt̪ə ɖeːʈɑː, eːt̪eːkə 

mɑːt̪rɑːmeː koːnɑː t̪ʰəkijɑː ɟəit̪aːikə? ɑː ɟⁿ rəɦəboː kərit̪aːikə 

t̪ⁿ t̪əkərə rəŋə lɑːlə rəɦit̪aːikə, gərəmə rəɦit̪aːikə, kɑːriː-

pəpəɽiː pəɽələ naːi rəɦit̪aːikə। 

siːɽʱiː pəɦuⁿci geːlə əcʰi t̪ərəɦəɽimeː… t̪eːɦənə blaːikə-

ɦoːləmeː ɟət̪əऽ ɟɑː kəऽ səbʰə kicʰu gurut̪vɑːkərʂəɳəkə əd̪ʰiːnə 

bʰəऽ ɟɑːit̪ə əcʰi, ɟəkərə məd̪ʰjə vicit̪rə ɑːkɹ̩t̪i əcʰi ɟənmə ləऽ 

leːneː, ɖeːrɑːoːnə ɑː d̪ʰvəni ut̪pənnə kəraːit̪ə… ɟeːnɑː 

səmud̪rəmeː uʈʰələ əcʰi cəkrəvɑːt̪ə… 

səbʰə ɑːkɹ̩t̪i gʰeːrə laːit̪ə əcʰi ɦəmərɑː… pəɦineː ɦəmərə 

gəpə sunuː t̪ⁿ pəɦineː ɦəmərə… ɦəः spiːʈələmeː ɟeː ɦɑːlət̪ə 

ɦoːit̪ə cʰaːi ɖəः kʈərəkə, roːgiː səbʰə ɟəkʰənə gʰeːrəneː rəɦaːi 

cʰəi oːkərɑː… oːt̪əऽ t̪ⁿ roːgiːkə səŋə oːkərə pərivɑːrəkə loːkə 

seːɦoː rəɦaːi cʰaːi, mud̪ɑː eːt̪əऽ t̪ⁿ mɑːt̪rə roːgiːjeː ʈɑː cʰaːi.. 

  
३  

pəɦilə pʰɑːilə 

“səbʰə mɑːnaːieː ɟeː eːkəʈɑː d̪aːiviːjə ɕəkt̪i ɦoːi cʰaːi, səbʰə 

t̪ərəɦeːⁿ niːkə, səbʰəsⁿ beːɕiː ɟɑːnəkɑːrə ɑː səbʰəsⁿ beːɕiː 

ɕəkt̪iɕɑːliː, ɟəkərɑːmeː koːnoː əvəguɳə naːi ɦoːi cʰaːi, ɟeː 

səbʰə ʈʰɑːmə ənubʰəvə kəeːlə ɟɑː səkaːieː ɑː ɟeː səbʰə 

baːust̪ukə ɟɲɑːt̪ɑː əcʰi। mud̪ɑː pʰeːrə d̪uʂʈə ɕəkt̪ikə koːnə 

t̪ərəɦeːⁿ vjɑːkʰjɑː ɦəeːt̪ə? pʰeːrə koːnɑː ɦoːieː d̪uʂʈə kɹ̩t̪i, kieː 

ɦoːməeː d̪aːit̪ə əcʰi oː iː d̪uʂkɹ̩t̪i”? 

ənɦɑːrəsⁿ nikəli rəɦələ iː əbɑːɟə, d̪ərɕənəkə eːkəʈɑː 

səməsjɑːkeːⁿ əkɑːnaːit̪ə əcʰi। nɑːmə cʰiaːi goːpə kumɑːrə। 

“səbʰə ɦəməreː d̪oːkʰiː mɑːnaːit̪ə əcʰi, mud̪ɑː d̪oːkʰiː 

kəieːkə t̪ərəɦəkə ɦoːit̪ə əcʰi, eːkəʈɑː ɦoːi cʰaːi gaːiⁿgəsʈərə, 

eːkəʈɑː nəksələ ɑː eːkəʈɑː ɑːt̪ⁿkəvɑːd̪iː ɑː eːkəʈɑː ɦəməroː 

səbʰə sənə loːkə”। 

“t̪iːnuːmeː ɦəmərɑː leːkʰeːⁿ koːnoː ənt̪ərə naːi cʰaːi, ɟeː 

rɑːɟjəkə virud̪d̪ʰə ɕəst̪rə uʈʰeːləkə seː bʰeːlə d̪oːkʰiː, ɑː 
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t̪əkərɑː bʰeːʈət̪aːi səɟɑː”। 

“mud̪ɑː ɟⁿ gaːiⁿgəsʈərə kəɦəeː ɟeː oː d̪eːɕəbʰəkt̪ə əcʰi ɑː 

əɦɑːⁿkeːⁿ nəksələ ɑː ət̪ⁿkəvɑːd̪iːkə virud̪d̪ʰə əpənə səɦəjoːgə 

d̪iəeː, t̪əkʰənə”? 

“t̪əkʰənə oːkərə səɦəjoːgə laːit̪ə cʰiː ɦəmə, mud̪ɑː oːisⁿ 

oːkərə keːləɦɑː mɑːpʰə naːi ɦoːi cʰaːi। ɦⁿ, oːkərɑː 

pəɕcɑːt̪ɑːpəkə eːkəʈɑː əvəsərə bʰeːʈaːi cʰaːi। ɑː seː t̪ⁿ nəksəliː 

ɑː ɑːt̪ⁿkəvɑːd̪iːkeːⁿ seːɦoː bʰeːʈaːi cʰaːi”। 

ɑː oː kət̪ʰɑː ɕuruː kəraːit̪ə əcʰi, sət̪jəkət̪ʰɑː। mɑːnəvəkə 

səməst̪ə prəkɹ̩t̪ipərə viɟəjəkə pəɕcɑːt̪ə, mɑːnəvəkə 

mɑːnəvəsⁿ sⁿgʰərʂəkə kət̪ʰɑː। d̪oːsərə məɦɑːbʰɑːrət̪əkə 

prɑːrəmbʰə, vaːiɕvikə kurukʂeːt̪rəkə jud̪d̪ʰəst̪ʰələpərə। 

d̪eːkʰɑː cɑːɦiː kət̪eːkə niəmə ʈuʈaːit̪ə əcʰi aːi 

məɦɑːbʰɑːrət̪əmeː, kət̪eːkə nəvə niəmə bənaːit̪ə əcʰi aːi 

kriːɽɑːkə। kəeːkəʈɑː ɑːɕɑːkə sⁿcɑːrə ɦoːit̪ə əcʰi ɑː kəeːkəʈɑː 

nirɑːɕɑːkə। gəɽʱə nɑːrikeːlə bəlɑː oː inpʰəः rmərə pʰeːrəsⁿ 

ɦəmərɑː bʰiːt̪ərə kɹ̩ʂɳəkə cəpələt̪ɑː ɑːni d̪eːneː əcʰi। 

“ɟeː əɦɑːⁿ kərəbaːi səeːɦə səɦiː ɦəeːt̪ə ɑː ɟəkərə əɦɑːⁿ 

viroːd̪ʰə kərəbaːi seː gələt̪ə ɦəeːt̪ə”। jəeːɦə kəɦəneː rəɦəeː 

gəɽʱə nɑːrikeːləkə bəsind̪ɑː ɑː jəeːɦə kəɦi rəɦələ əcʰi goːpə 

kumɑːrə। 

ɦəmərə bəɽɑːi kəऽ kəjə ɟɑːnə ləऽ ɟɑːi ɟoː- ɦəmə soːcaːit̪ə cʰiː। 

“bəɽɑːi naːi əcʰi iː। d̪uʂʈə ɕəkt̪ikə koːnə t̪ərəɦeːⁿ vjɑːkʰjɑː 

ɦəeːt̪ə? buɟʰuː ɟeː iː cʰiː prɑːrəbd̪ʰə ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ ət̪əeː ɑːnələ 

geːlə əcʰi। sərvəɟɲɑːniː, sərvəɕəkt̪imɑːnə ɑː səbʰəʈʰɑːmə 

upəst̪ʰit̪ə ɕəkt̪ikə əcʰaːit̪ə d̪uʂʈə ɕəkt̪ikə vjɑːkʰjɑːkə d̪vɑːrə 

kʰuɟət̪ə”। 

ɦəmərə soːcəlɑːɦoː gəpəkə ut̪t̪ərə d̪əऽ rəɦələ əcʰi goːpə 

kumɑːrə। iː eːkəʈɑː nəvə ənubʰuːt̪i əcʰi ɦəmərɑː leːlə। ɑːisⁿ 

pəɦineː ɦəmərə soːcəlɑːɦɑː gəpəkə ut̪t̪ərə svəpnəmeː bɑː 

ərd̪d̪ʰə-ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːmeː koːnoː ɕəkt̪i d̪əऽ d̪əi cʰələ। ərd̪d̪ʰə-
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ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːmeː mɑːneː ɟəkʰənə ɦəmə soːcəbə bənd̪ə 

kəraːit̪ə cʰiː, t̪ʰɑːki ɟɑːi cʰiː ɟeː ɑːbə eːkərə ut̪t̪ərə naːi 

bʰeːʈət̪ə, t̪əkʰəneː kəieːkə gʰəɳʈɑːkə bɑːd̪ə koːnoː ʈraːipʰikə 

ɟɑːməmeː bɑː sineːmɑː d̪eːkʰaːit̪ə kɑːlə bɑː kʰɑːit̪ə kɑːlə, 

kəieːkə beːrə sərələ səmɑːd̪ʰɑːnə bʰeːʈi ɟɑːit̪ə əcʰi। svəpnəkə 

səmɑːd̪ʰɑːnəkeːⁿ t̪ⁿ ɦəmə d̪aːiviːjə ɦəst̪əkʂeːpə mɑːnaːit̪ə 

cʰəlaːuⁿ mud̪ɑː ərd̪d̪ʰə-ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːmeː bʰeːʈələ sərələ 

səmɑːd̪ʰɑːnəkeːⁿ ɕuruɦəmeː əpəneː t̪ɑːkələ səmɑːd̪ʰɑːnə 

mɑːnaːit̪ə cʰəlaːuⁿ। ɑːrə t̪ⁿ ɑːrə ərd̪d̪ʰə-ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːkeːⁿ 

ceːt̪ənɑːvəst̪ʰeː mɑːnaːit̪ə cʰəlaːuⁿ ɕuruɦəmeː। mud̪ɑː svəpnə 

kɑːləkə bəɽʱaːit̪ə sərələ səmɑːd̪ʰɑːnə ərd̪d̪ʰə-

ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːkeːⁿ pəribʰɑːʂit̪ə keːləkə ɑː ərd̪d̪ʰə-

ceːt̪ənɑːvəst̪ʰɑːmeː bʰeːʈələ sərələ səmɑːd̪ʰɑːnəkeːⁿ seːɦoː 

d̪aːiviːjə ɦəst̪əkʂeːpə sid̪d̪ʰə keːləkə। 

“mud̪ɑː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ sikʰɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi ɟeː ʈʰɑːɽʱə 

nɑːkə, goːrə-nɑːrə ɑː nəməgərə loːkə niːkə, ɟⁿ kəkəroː səbʰə 

əⁿgə səɦiː cʰaːi t̪əkʰənoː oː əsund̪ərə əcʰi। ɑː ɟⁿ koːnoː əⁿgə 

səɦiː naːi cʰaːi, koːnoː pəəeː cʰaːi, t̪ⁿ oːkərɑːmeː d̪uʂʈət̪ɑː 

bʰərələ ɦeːt̪aːi। ɑː ɟⁿ oːkərə moːnə kʰərɑːpə bʰəऽ geːlaːi bɑː 

beːmɑːriː bʰəऽ geːlaːi t̪ⁿ sund̪ərə-əsund̪ərəkə bʰeːd̪ə ɑː pəəeː 

keːrə ət̪irikt̪ə vərt̪əmɑːnə bɑː puːrvə-ɟənməkə koːnoː d̪oːkʰə 

ɑːbi ɟeːt̪aːi। seː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ eːkə d̪oːsərɑːsⁿ t̪ulənɑː 

kərəbə sikʰɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi। oː t̪oːrɑːsⁿ kəmə sund̪ərə bɑː 

beːɕiː sund̪ərə। oː t̪oːrɑːsⁿ beːɕiː bələgərə bɑː kəmə bələgərə, 

beːɕiː kɑːɟulə bɑː kəmə kɑːɟulə। ɦəmərə d̪eːɕə d̪oːsərɑː 

d̪eːɕəsⁿ kəməɟoːrə bɑː məɟəguːt̪ə, ɦəmərə sⁿskɹ̩t̪i d̪oːsərəsⁿ 

niːkə bɑː əd̪ʰəlɑː। mud̪ɑː ɟⁿ əɦɑːⁿ d̪oːsərə sⁿskɹ̩t̪i, d̪oːsərə 

nɑːkə-muⁿɦəbəlɑː loːkəkə səmpərkəmeː ɑːjəbə t̪ⁿ əɦɑːⁿkeːⁿ 

lɑːgət̪ə ɟeː iː səbʰə ɟʰuʈʈʰeːkə bʰeːd̪ə əcʰi, oːɦoː əɦinə 

soːcaːit̪ə əcʰi। ɟⁿ kijoː sund̪ərə-əsund̪ərə əcʰi bɑː beːɕiː-kəmə 

kɑːɟulə ɑː ɟⁿ t̪əkərə koːnoː nəpənɑːkeːⁿ sət̪jə mɑːnijoː liː t̪ⁿ 

oːimeː əɦɑːⁿkə koːnə joːgəd̪ɑːnə?” 
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“t̪ⁿ t̪əkərə koːnə upɑːjə? skuːlə kəः leːɟəmeː nɑːmɑːⁿkənəsⁿ 

ləऽ kəऽ noːkəriː-cɑːkəriː, kɹ̩ʂi-ud̪joːgə səbʰə ʈʰɑːmə niːkə-

əd̪ʰəlɑː koːnɑː t̪əjə-t̪əmənnɑː ɦəeːt̪ə, t̪əkəniːkə ut̪kɹ̩ʂʈə əcʰi 

bɑː naːi t̪əkərə koːnɑː nird̪ʰɑːrəɳə kərəbə”? 

“t̪ulənɑː əpənɑːsⁿ kəruː, ənəkɑːsⁿ naːi, kɑːlɦi ɑː ɑːi, 

purɑːnə ɑː nəvə, əpənə ɑː əpənə d̪eːɕə-səmɑːɟəkə t̪ulənɑː 

əpəneːsⁿ। ɑː seː naːi keːneː ɦiⁿsɑːkeːⁿ əɦɑːⁿ naːi roːki 

səkəbə”। 

“əɦɑːⁿ t̪ⁿ ɦiⁿsɑː cʰoːɽi d̪eːbə, mud̪ɑː ɟⁿ əɦɑːⁿkə prət̪i ɦiⁿsɑː 

ɦəeːt̪ə t̪ⁿ seː keːnɑː roːkəbə”? 

“ɟⁿ əɦɑːⁿ əpəneːsⁿ əpənə t̪ulənɑː kərəbə bɑː ɟəkʰənə əɦɑːⁿ 

ənəkɑːsⁿ əpənə t̪ulənɑː kərəbə t̪ⁿ əɦɑːⁿ d̪eːkʰəbə ɟeː pəɦilə 

st̪ʰit̪imeː d̪ʰənɑːt̪məkə vɹ̩d̪d̪ʰi ɦəeːt̪ə, niːkə bʰɑːvə rəɦəlɑːpərə 

prəgət̪imeː koːnoː bɑːd̪ʰɑː naːi ɦoːi cʰaːi। d̪oːsərə st̪ʰit̪imeː 

əɦɑːⁿkə prəgət̪i ɹ̩ɳɑːt̪məkə vɹ̩d̪d̪ʰi bɑːd̪ʰit̪ə kərət̪ə, əɦɑːⁿ 

mɑːt̪rə d̪oːsərɑːkə ənusərəɳə kərəbə, oː ɟeː rəst̪ɑː nird̪ʰɑːrit̪ə 

kərət̪ə t̪əɦiːpərə əɦɑːⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱəbə। əɦɑːⁿkə rəst̪eː ɟəkʰənə 

ənəkərə əcʰi t̪ⁿ kəkʰənoː oːimeː oː kʰəd̪ʰɑːi kʰuni d̪eːt̪ə ɑː 

əɦɑːⁿkə prəgət̪i bɑːd̪ʰit̪ə kəऽ d̪eːt̪ə। ɑː səeːɦə bʰeːlə aːi pəɦilə 

pʰɑːiləmeː………. 

…. eːkəʈɑː kəmpəniːmeː ɦəmə kɑːɟə kəraːit̪ə cʰəlaːuⁿ। pəɽʱi 

likʰi kəऽ noːkəriː bʰeːʈi geːlə। ɑː iː kəmpəniː bəɖɖə niːkə 

lɑːgələ। eːt̪eːkə sund̪ərə veːbəsɑːiʈə cʰaːi eːkərə। veːbə 

ʈeːknoːloːɟiːkə səbʰəsⁿ ɑːd̪ʰunikə svəruːpəkə upəjoːgə keːneː 

əcʰi। kəmpəniːkə viʂəjəmeː ɟɑːnəkɑːriː leːbɑːkə ɦuəeː t̪ⁿ 

eːkərə veːbəsɑːiʈəpərə ɟɑːu, məlʈiːneːɕənələ kəmpəniː, sət̪jə 

ɦəricənd̪rəkə kəmpəniː sⁿskərəɳə, moːnə prəsənnə bʰəऽ 

ɟɑːjət̪ə। ऑpʰisoː cəkəməkə। oːnɑː ɦəmərə gɑːmoːpərə sɑːpʰə-

səpʰɑːi ɟəbərəd̪əst̪ə cʰələ, mud̪ɑː oːt̪əऽ əⁿgənɑːmeː mɑːjə 

bɑːɽʱənisⁿ ɑː d̪əlɑːnəpərə bɑːbuː kʰərəɽɑːsⁿ ɟeː kɑːɟə kəraːi 

cʰəlɑː seː eːt̪əऽ kərməcɑːriːkə eːkəʈɑː nəvə vərgə kəraːit̪ə 
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cʰələ। cət̪urvərɳəkə məlʈiːneːɕənələ sⁿskərəɳə aːi pʰirⁿgiː 

kəmpəniːmeː cʰələ। ɖisiːpliːnə t̪ⁿ puːrɑː, ənuɕɑːsənə 

d̪eːɕəkeːⁿ məɦɑːnə bənəbaːit̪ə əcʰi seː t̪ⁿ kət̪aːu likʰələ naːi 

cʰəlaːi mud̪ɑː cɑːruː vərgəkə kərməcəriː eːkə d̪oːsərɑːsⁿ 

cʰoːɽuː ɑːpəsoːmeː gəpə-səppə kəmmeː kəraːit̪ə rəɦət̪ʰi। 

kicʰu t̪ⁿ kɑːɟəkə boːɟʰəkə d̪uɑːreː ɑː d̪oːsərə koːnoː suːcənɑː-

liːkə ɦoːjəbɑːkə bɑː niⁿd̪ɑː ɕikɑːit̪əkə ɑːroːpə ləgəbɑːkə 

ɖərəkə d̪uɑːreː। mud̪ɑː oːi ɖərəkeːⁿ ɖisiːpliːnəkə nɑːmə d̪eːlə 

geːlə cʰələ। 

sɑːləkə ənt̪əmeː səbʰəkə kəeːlə kɑːɟəkə səmiːkʂɑː ɦoːi 

cʰəlaːi, t̪əɦiː səmiːkʂɑːkə ɑːd̪ʰɑːrəpərə d̪ərəmɑːɦɑːmeː 

bəɽʱoːt̪t̪əriː ɦoːi bɑː naːi ɦoːi cʰəlaːi, mud̪ɑː kəkərɑː kət̪eːkə 

bʰeːʈəlaːi seː eːkə-d̪oːsərɑːsⁿ gupt̪ə rəkʰəbɑːkə ɕərt̪ə rəɦaːi 

cʰəlaːi। ɑː nəvə sɑːlə pʰeːrəsⁿ ɕuruː… bʰəri sɑːlə meːɦənət̪i 

kəruː, oːi sɑːləkə-ənt̪əkə kɑːrjə-səmiːkʂɑː leːlə। 

bʰɑːgɑː-d̪aːuɽiː d̪oːkɑːnə-d̪aːuɽiː sənə। səbʰə d̪inukɑː kɑːɟə। 

koːnə pərijoːɟənɑː keːnɑː bənət̪ə, piː.piː.ʈiː. eːkseːlə siːʈə, 

bɑːrə-pɑːi cɑːrʈə, proːɟeːkʈə prəpoːɟələ, bʰɑːgɑː-d̪aːuɽiː। 

seːmiːnɑːrə rɑːʂʈriːjə ɑː ənt̪ərrɑːʂʈriːjə viɕvid̪jɑːləjəmeː, 

ɦɑːvərɖəmeː seːɦoː। 

४ 

sət̪jə ɦəricənd̪rə-kəmpəniː ɑː ɦəmərə kⁿʈriː-ɦeːɖə 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə 

ɦəmərə kⁿʈriː-ɦeːɖə keːrə bʰɑːʂəɳə bʰeːlə rəɦaːi oːt̪əjə, sət̪jə 

ɦəricənd̪rəkə kəmpəniː sⁿskərəɳəkə ɟeː vivərəɳə 

ənt̪ərɟɑːləpərə rəɦəjə t̪əɦuːsⁿ beːɕiː niːkə vivərəɳə। əmeːrikɑː 

t̪ⁿ bɑːbuː əmeːrikɑː cʰəlaːi, eːɦeːnə-eːɦeːnə sət̪jə ɦəricənd̪rə-

kəmpəniː səbʰə, eːkə-d̪uːʈɑː naːi ɦeːⁿɟəkə ɦeːⁿɟə rəɦaːi, səbʰə 

eːkə-d̪oːsərɑːsⁿ beːɕiː bəɽəkɑː sət̪jə-ɦəricənd̪rə kəmpəniː। 

eːkəʈɑː gəpə oːi d̪inə seːɦoː ɦəmərɑː ʈoːkɑːrɑː mɑːrəneː 

rəɦəjə- seːmiːnɑːrəkə kəeːkə ʈɑː sət̪jə-ɦəricənd̪rə 

kəmpəniːkə vəkt̪ɑː seːmiːnɑːrəmeː kəɦəneː rəɦət̪ʰi- 
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“əmeːrikɑːkə bɑːɦərə seːɦoː ɦəmə naːit̪ikət̪ɑːkə pɑːlənəkə 

prəjɑːsə kəraːi cʰiː mud̪ɑː əmeːrikɑːmeː t̪ⁿ ɦəmərɑː səbʰəkə 

ənaːit̪ikət̪ɑːkə prət̪i ’ɕuːnjə-səɦiʂɳut̪ɑː’ əcʰi”। mɑːneː?… 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə rəɦət̪ʰi ɦəmərə nəvə kⁿʈriː ɦeːɖə। 

ɑː ɦəmə goːpə kumɑːrə। ɦəmərɑː d̪unuː goːʈeː sⁿgə bəɦut̪ə 

rɑːsə loːkə geːlə rəɦət̪ʰi oːi seːmiːnɑːrəmeː। aːi jɑːt̪rɑːkə 

bɑːd̪ə ɦəmərə ɟinəgiː piː.piː.ʈiː. eːkseːlə siːʈə, bɑːrə-pɑːi 

cɑːrʈə, proːɟeːkʈə prəpoːɟələsⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːibəlɑː cʰələ। 

kəmpəniːkə d̪uːʈɑː ʈeːriːʈəriː cʰaːi, pəɦilə cʰaːi oːt̪əऽ ɟət̪əऽ 

cʰaːi ɦɑːvərɖə viɕvəvid̪jɑːlə seː cʰaːi “’ɕuːnjə-səɦiʂɳut̪ɑː” 

bəlɑː kʂeːt̪rə ɑː ɦəmərə d̪eːɕəmeː kəmpəniːkə ɟeː ɕɑːkʰɑː 

cʰaːi ɑː ɟət̪əऽ ɦəmə kɑːɟə kəऽ rəɦələ cʰiː seː əcʰi 

“naːit̪ikət̪ɑːkə pɑːlənəkə prəjɑːsə”bəlɑː ʈeːriːʈəriː। 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə ɦəmərɑːsⁿ ɦili-mili geːlə rəɦət̪ʰi। 

ɦəmərə kɑːɟə kərəbɑːkə gət̪i ɑː kɑːɟəkə guɳəvət̪t̪ɑː rəɦaːi 

ɑːki “nəi naːi” kəɦəbɑːkə ɦəmərə ɑːd̪ət̪i। ɑːki koːnoː kɑːɟə 

eːlɑː pərə kʰɑːit̪oː kɑːlə kʰeːnɑːi cʰoːɽi ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoː kəऽ oːi 

kɑːɟəkeːⁿ kəijeː kəऽ ɑː t̪əkʰəneː pʰeːrə kʰeːnɑːi pərə 

baːisəbɑːkə ɑːd̪ət̪i। ɑːki koːnoː kɑːɟə ɑːgɑːⁿ leːlə naːi 

cʰoːɽəbɑːkə ɑːd̪ət̪i। ɑːki “ɦⁿ” ɑː “naːi” keːrə bʰeːd̪əkə puːrɳə 

ɟɲɑːnə ɑː “ɦⁿ t̪ⁿ ɦⁿ” ɑː “naːi t̪ⁿ naːi” bəlɑː ɑːd̪ət̪i। ɑːki koːnə 

kɑːɟə ʈʰiːkə cʰaːi ɑː koːnə kɑːɟə naːi t̪əi meː koːnoː t̪ərəɦəkə 

koːnoː əspəʂʈət̪ɑː naːi ɦeːbɑːkə guɳə। ɑːki gʰərəkə ɑː 

ऑpʰisəkə kɑːrjəkeːⁿ pʰərɑːkə-pʰərɑːkə rəkʰəbɑːkə ɦəmərə 

ɑːd̪ət̪i। ɑːki ऑpʰisəkə loːkəsⁿ gəः ɕipə naːi kərəbɑːkə 

ɦəmərə ɑːd̪ət̪i.. 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəməkeːⁿ səmbʰəvət̪h ɦəmərə cɑːɦəpərə 

gəpə-sərəkkɑː bəlɑː grupəsⁿ ɦəmərə d̪uːriː beːɕiː pəsinnə 

pəɽələnɦi, kɑːrəɳə ɦəmərə bəः səkə bəः səsⁿ oː ɦəmərə aːi 

səbʰəʈɑː guɳəkə cərcə keːlənɦi, mud̪ɑː ənt̪imə guɳəpərə 

beːɕiː ɟoːrə d̪eːlənɦi। 
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ɑː bʰɑːrət̪ə gʰumit̪eː ɦəmə soːɟʰeː kⁿʈriː ɦeːɖə prəbʰɑːkərənə 

sund̪ərəməkeːⁿ ripoːrʈə kərəjə ləgəlaːuⁿ। 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə cʰələ oː nɑːmə ɟeː aːi 

kəmpəniːkeːⁿ kət̪əऽ sⁿ kət̪əऽ ləऽ ənələkə। eːnə.ɑːi.ʈiː. 

t̪iruənənt̪əpurəm sⁿ biː.ʈeːkə ɑː ɑːi.ɑːi.ʈiː. məd̪rɑːsəsⁿ 

eːmə.ʈeːkə cʰələ prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə। bʰɑːrət̪əkə 

“inpʰrɑːsʈrəkcərə buːsʈə”meː oːkərɑː aːi kəmpəniːmeː ɑːnələ 

geːlə rəɦaːi, eːkəʈɑː paːigʰə paːikeːɟəpərə। iː əmeːrikənə 

kəmpəniː bʰɑːrət̪əkeːⁿ kɑːɟə sikʰeːt̪aːi, koːnɑː kɑːɟəkə guɳə-

d̪oːkʰə d̪eːkʰələ ɟɑːi cʰaːi, koːnɑː səɽəkəpərə ɑː pʰaːikʈriːmeː 

d̪urgʰəʈənɑː kəmə kəjələ ɟɑːi cʰaːi। koːnɑː səməjəpərə kɑːɟə 

kəjələ ɟɑːi cʰaːi। 

(ənuvərt̪ət̪eː) 

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪uːʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː 
१ 

prəvəcənə 

d̪illiːmeː eːkəʈɑː prəvəcənəmeː goːnərə bʰɑːi prəsid̪d̪ʰə 

svɑːmiːɟiː bɑːɟi rəɦələ rəɦət̪ʰi- 

“ɦəmə bəɦut̪ə d̪inəkə bɑːd̪ə prəvəcənə kəऽ rəɦələ cʰiː, 

kɑːrəɳə eːmɦərə ɦəmə pəʈənɑː geːlə rəɦiː। oːt̪əऽ eːkəʈɑː 
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moːɦəllɑː cʰaːi rɑːɟeːnd̪rə-nəgərə। oːt̪əऽ bʰɑːrət̪əkə pəɦilə 

rɑːʂʈrəpət̪i rɑːɟeːnd̪rə prəsɑːd̪əkə prəɕⁿsəkə loːkəni nivɑːsə 

kəraːit̪ə cʰət̪ʰi। oːt̪əऽ eːkəʈɑː prəvəcənə meː iː prəɕnə uʈʰələ 

cʰələ ɟeː……”। 

goːnərə bʰɑːikeː pəcʰɑːt̪i ɦəmə pucʰəlijənɦi- “goːnərə bʰɑːi, 

ɦəmə pəʈənɑː nəgrəmeː २० bərkʰə rəɦəlaːuⁿ mud̪ɑː iː t̪ⁿ 

ɦəməroː naːi buɟʰələ cʰələ ɟeː oːt̪ukkɑː rɑːɟeːnd̪rə-nəgərəmeː 

rɑːɟeːnd̪rə prəsɑːd̪əkə prəɕⁿsəkə loːkəni nivɑːsə kəraːit̪ə 

cʰət̪ʰi। ɑː əɦɑːⁿ t̪ⁿ d̪ʰɑːnə kəʈɑːbaːi leːlə gɑːmə geːlə rəɦiː 

t̪əkʰənə iː pəʈənɑːbəlɑː prəvəcənə prəsⁿgə kəɦijɑː 

bʰeːlaːi…!” 

“ɦaːu buɟʰəɦəkə, iː səbʰə naːi kəɦəbaːi t̪ⁿ iː sɑːrə pⁿɟɑːbiː 

səbʰə ki eːkoːʈɑː pɑːi d̪eːt̪ə।” 

 

 
२ 

gəcʰələ gəpə 

“goːnərə bʰɑːi, vərɑːgət̪ə kəɦaːi cʰəlɑː ɟeː əɦɑːⁿ 

gəcʰəlɑːɦɑː koːnoː baːust̪u naːi d̪eːlijənɦi, ɦəmə gʰəʈəkə 

rəɦiː ɑːbə oː ɟəkʰənə d̪eːkʰuː ɦəmərɑː ɦut̪ʰaːit̪ə rəɦaːi cʰət̪ʰi।

” gʰəʈəkə məɦərɑːɟə goːnərə bʰɑːisⁿ pucʰələnɦi। 

“jaːu, oːi d̪ʰuinəmeː ɦəmə kiː-kiː gəcʰəlijənɦi ɑː kiː-kiː naːi 

gəcʰəlijənɦi seː-ki ɦəmərɑː moːnə əcʰi। oː kəɦaːit̪ə geːlɑːɦə 

ɑː ɦəmə ɦⁿ-ɦⁿ kəraːit̪ə geːlaːuⁿ।” 

 aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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 prəɳəvə ɟʰɑː 

vibʰiːʂəɳə keː cərit̪rə cit̪rəɳə (maːit̪ʰiliː gəlpə) 

kicʰə ɑːməbʰɑːvənɑː(perception) loːkə səbə keː biːcə əneːreː 

prəcəlit̪ə rəɦəiː cʰaːikə ɟeːnɑː nəreːⁿd̪rə moːd̪iː keː bɑːt̪ə 

bɑːt̪ə pərə koːsənɑːiː, rɑːɦulə gɑːⁿd̪ʰiː keː binɑː sunəneː, 

oːkərə bɑːt̪ə keː binɑː buɟʰəneː oːkərɑː pəppuː kəɦənɑːiː, 

ərəviⁿd̪ə keːɟəriːvɑːlə keː binɑː bɑːt̪ə keː eːnɑː gərieːnɑːiː 

ɟeːnɑː ki oː ɦinəkərə pɑːɦuːnə ɦoːjə। eːɦəneː ʈreːⁿɖə meː seː 

eːkəʈɑː ʈreːⁿɖə cʰaːikə vibʰiːʂəɳə ɟiː keː d̪eːɕəd̪roːɦiː ɑː 

gəd̪d̪ɑːrə kəɦənɑːiː। ɟeː ki ɦəmərɑː leːkʰeː eːkəd̪əmə ənucit̪ə 

ɑː əd̪uːrəd̪ərɕiː soːcə cʰaːikə। ɟeː loːkə sijɑːvərə rɑːməcənd̪rə 

ɟiː keː naːi mɑːnəiː cʰaːikə ɦunəkɑː səbə keː t̪ə kʰaːirə kicʰə 

naːi kəɦələ ɟɑː səkəiː əcʰi mud̪ɑː ɟeː loːkə ɟɑːnəkirəmɑːnə 

rɑːɟɑː rɑːmə keː mɑːnəiː cʰaːit̪ʰə, ɦunəkərə ənuvrət̪iː ɑː 

upɑːsəkə cʰəiːt̪ʰə (kicʰu ɕikɑːjət̪ə keː sⁿgoː) oː səbə  oːjə 

vibʰiːʂəɳə pərə koːnɑː keː ɑːⁿgurə uʈʰɑːbaːi cʰəiːt̪ʰə seː naːi 

ɟɑːni ɟinəkɑː sɑːkʂɑːt̪ə bʰəgəvɑːnə rɑːmə ɑːpənə mit̪rə ɑː 

bərɑːbəriː keː d̪ərɟɑː d̪eːneː cʰəlɑːɦə! ɑː vɑːst̪əvikət̪oː jaːiɦə 

t̪ʰiːkə naːi t̪ə loːkə meːgʰənɑːd̪ə ɑː kumɦəkərɳə keː bəɟɑːjə 

vibʰiːʂəneː keː neː put̪əlɑː ɟərɑːbət̪ʰinə। leːkinə eːɦənə bɑːt̪ə 

naːi cʰaːikə। vɑːst̪əvikət̪ɑː t̪ə iː cʰaːikə ɟeː rɑːmeːɕvərəmə 

meː vibʰiːʂəɳə ɟiː keː mⁿd̪iroː cʰaːikə। 

vibʰiːʂəɳə ɟiː səd̪ikʰənə d̪eːɕə ɑː njɑːjə keː pəkʂə meː 

cʰəlɑːɦə। eːkərɑː kicʰə ud̪d̪ʰərəɳə seː buɟʰələ ɟɑː səkəiː əcʰi: 

ɟəkʰənə suːrpənəkʰɑː əpənə niɟiː svɑːrt̪ʰə ɑː prət̪iɕoːd̪ʰə leːlə 

rɑːvəɳə keː d̪ərəbɑːrə meː oːkərɑː eːkəʈɑː ənɑːvəɕjəkə 

jud̪d̪ʰə keː leːlə bʰəɽəkɑːbə’ ɑːjələ cʰəliːɦə ɑː əpənə ɖɑːɦə 

keː ɕɑːnə kərə’ leːlə ɦunəkɑː moːnə meː siːt̪ɑː keː leːlə 

lɑːləsɑː ɑː moːɦə bʰəri rəɦələ cʰəliːɦə t̪əkʰənə vibʰiːʂəɳə 

rɑːvəɳə keː səlɑːɦə d̪aːineː cʰəlɑːɦə ɟeː mɑːmilɑː keː binɑː 
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ʈʰiːkə-ʈʰiːkə buɟʰəneː eːkəʈɑː prəbələ joːd̪d̪ʰɑː seː baːirə 

ʈʰɑːnəbə rɑːɟjə keː ɦit̪ə meː naːi t̪ʰiːkə, kieː t̪ə rɑːməɟiː keː 

lⁿkɑː pərə cəɽʱɑːiː keː koːnoː irɑːd̪ɑː naːi cʰələ। 

ɟəkʰənə rɑːvəɳə siːt̪ɑːɟiː keː ɦəri keː lə ɑːnələkə t̪əkʰənoː 

vibʰiːʂəɳə ɟiː eːkəʈɑː səccɑː ɦit̪aːiʂiː mⁿt̪riː keː ruːpə meː 

rɑːvəɳə keː st̪riː mərjɑːd̪ɑː keː pɑːʈʰə pəɽʱəbaːit̪ə 

ceːt̪eːləkʰinə ɟeː pərəd̪ɑːrɑː ɦərəɳə əd̪ʰərmə t̪ʰiːkə, pɑːpə 

t̪ʰiːkə। iː kulə ɑː d̪eːɕə d̪unuː keː kəlⁿkit̪ə kəreː bəlɑː kɹ̩t̪jə 

əcʰi। t̪aːi rɑːvəɳə keː siːt̪ɑːɟiː keː səsəməmɑːnə vɑːpəsə 

rɑːmə ɟiː ləgə pəɦuⁿcɑː d̪eːbɑː keː cɑːɦieː।  mud̪ɑː əpənə 

svɑːrt̪ʰə ɑː sət̪t̪ɑː ɑː ɕəkt̪i keː əɦⁿkɑːrə meː ɖuːbələ rɑːvəɳə 

keː mət̪i meː kəɦɑːⁿ iː səbə bɑːt̪ə ɖʰukələjə! 

ɟəkʰənə rɑːməɟiː keː seːnɑː lⁿkɑː pəɦuⁿcə geːlə cʰələ 

t̪əkʰənoː vibʰiːʂəɳə d̪eːɕɑːɦit̪ə meː rɑːvəɳə keː buɟʰeːləkʰinə 

ɟeː rɑːɟɑː keː niɟiː ɦit̪ə ɑː iccʰɑː keː puːrt̪i keː leːlə d̪eːɕə keː 

ənɑːvəɕjəkə jud̪d̪ʰə meː ɟʰoːⁿkənɑːiː ɑː oːiː kɑːrəɳə ɦoːməjə 

bəlɑː nukəsɑːnə keː kʰət̪ərɑː meː ʈʰeːlənɑːiː sərvət̪ʰɑː ənucit̪ə 

t̪ʰiːkə। t̪aːi, d̪eːɕə keː binəmət̪ələbə keː nukəsɑːnə seː 

bəcɑːbə’ leːlə ɑː st̪riː mərjɑːd̪ɑː keː rəkʂɑːrt̪ʰə rɑːməɟiː seː 

sⁿd̪ʰi kə lijə’। mud̪ɑː aːi pərə rɑːvəɳə ɦunəkɑː t̪irəskɹ̩t̪ə kə 

keː d̪eːɕənikɑːlɑː d̪ə d̪eːləkə। 

rɑːɟɑː ɑː pəiːgʰə bʰɑːjə seː t̪irəskɹ̩t̪ə bʰeːlɑː ɑː d̪eːɕənikɑːlɑː 

keː səɟɑː pɑːbəjə keː bɑːd̪oː vibʰiːʂəɳə ɟiː əpənə d̪eːɕə keː 

viʂəjə meː ciⁿt̪it̪ə rəɦəlɑːɦə ɑː əpənə ɦit̪aːiʂiː keː səlɑːɦə 

pərə rɑːməɟiː seː sⁿd̪ʰi kərə’ leːlə pəɦuⁿcə ɟɑːjə cʰəiːt̪ʰə ɟeː 

ɦeː mərjɑːd̪ɑːpurəʂoːt̪t̪əmə əɦɑːⁿ keː baːirə t̪ə rɑːvəɳə seː 

t̪ʰiːkə neː, t̪aːi kɹ̩pɑː kə keː oːkəreː seː jud̪d̪ʰə kaːilə ɟɑːjə ɑː 

lⁿkɑːvɑːsiː keː ənɑːvəɕjəkə nukəsɑːnə ɟuni kərəbəiː। 

vibʰiːʂəɳə ɟiː keː leːlə d̪eːɕə seː mət̪ələbə d̪eːɕə keː bʰuːmi, 

d̪eːɕə keː loːkə, d̪eːɕə keː sⁿsɑːd̪ʰənə cʰələ naːi kiː rɑːɟɑː keː 

niɟiː svɑːrt̪ʰə ɑː niɟiː soːcə। rɑːvəɳə keː mɹ̩t̪ju keː bɑːd̪ə oː 

rɑːməɟiː keː sⁿd̪ʰi ənusɑːrə lⁿkɑː keː rɑːɟɑː bənəjə cʰəiːt̪ʰə ɑː 

lⁿbɑː səməjə t̪əkə oːt̪ə’ suɕɑːsənə keː sⁿgə rɑːɟə keːlɑːɦə। 
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d̪oːsərə viɕvə jud̪d̪ʰə keː səməjə bʰɑːrət̪ə keː briʈiɕə rɑːɟə keː 

kʰilɑːpʰə neːt̪ɑːɟiː subʰɑːʂə cⁿd̪rə boːsə seːɦoː eːɦinɑː ɑːɟɑːd̪ə 

ɦind̪ə pʰaːuɟə ʈʰɑːɽʱə keːneː cʰəlɑːɦə ɑː ləɽələ cʰəlɑːɦə ɟaːi 

seː bʰɑːrət̪ə d̪eːɕə ɑː bʰɑːrət̪ə’kə loːkə keː əŋgreːज़ी rɑːɟə seː 

mukt̪i bʰeːʈəjə ɑː kunu beːɦət̪ərə loːkət̪ɑːnt̪rikə vjəvəst̪ʰɑː 

eːt̪ə bəniː səkəjə। 

aːi seː iː prəmɑːɳit̪ə ɦoːjə cʰaːikə ɟeː vibʰiːʂəɳə ɟiː eːkəʈɑː 

d̪eːɕəbʰəkt̪ə ɑː mərjɑːd̪ɑːprijə vjəkt̪i cʰəlɑːɦə। ɑː rɑːɟɑː keː 

ɑːloːcənɑː seː lə kə rɑːɟɑː keː prət̪i vid̪roːɦə səbə keː pɑːcʰuː 

ɦunəkərə mⁿɕɑː d̪eːɕəɦit̪ə ɑː mərjɑːd̪ɑː seː ɟuɖələ cʰələ। ɦɑːⁿ 

mud̪ɑː iː t̪ə cʰaːiɦeː neː ɟeː kəlⁿkə seː kijaːu naːi bəcələ əcʰi 

ɟəkʰənə mərjɑːd̪ɑːpuruʂoːt̪t̪əmə svəjⁿ naːi bəci səkəlɑːɦə t̪ə 

ɦunəkərə mit̪rə kət̪ə’ seː bəcət̪ɑːɦə, svɑːiːt̪ə vibʰiːʂəɳə ɟiː 

pərə d̪eːɕəd̪roːɦə ɑː kuləd̪roːɦə keː kəlⁿkə ləgɑːjələ geːlə। 

t̪aːi bʰeːɽəcɑːlə meː jɑː koːnoː proːpəgeːⁿɖɑː keː t̪əɦət̪ə 

keːkəroː gəd̪d̪ɑːrə jɑː d̪eːɕəd̪roːɦiː kəɦəbɑː seː pəɦineː d̪uː 

minəʈə ruki keː əvəɕjə soːcəbɑːkə cɑːɦieː ɟeː ɟeːkərɑː pərə 

ɑːroːpə ləgɑː rəɦələ cʰiː oːkərə kɹ̩t̪jə kiː t̪ʰiːkə ɑː oːkərɑː 

pɑːcʰɑːⁿ mⁿɕɑː kiː t̪ʰiːkə। 

d̪eːɕəd̪roːɦə keː ɑːroːpə keːɦənə kʰoːkʰəlɑː t̪ʰiːkə seː 

d̪eːkʰəlɑː keː bɑːd̪ə ɑːbə kuləd̪roːɦə pərə cərcɑː kə liː। 

niɕcit̪ə rupeː oː əpənə kulə keː loːkə (bʰɑːiː, bʰət̪iːɟɑː) səbə 

keː nɑːɕə keː eːkəʈɑː pəiːgʰə kɑːrəkə bənəlɑːɦə। mud̪ɑː kieː? 

kieːki nɑːriː t̪ərɟənə ɑː st̪riː mərjɑːd̪ɑː keː virud̪d̪ʰə ɑːcərəɳə 

kərə bəlɑː əpənə səmɑːⁿgə səbə keː seːɦoː viroːd̪ʰə 

kərəbɑːkə sɑːɦəsə ɦunəkɑː meː cʰələiːnɦə। sɑːmɑːɟikə ɑː 

mɑːnəviːjə mərjɑːd̪ɑː keː virud̪d̪ʰə ɑːcərəɳə kərəiː bəlɑː 

əpənə səmɑːⁿgə keː prət̪i oː pəkʂəpɑːt̪ə naːi kəreː cʰət̪ʰiːnə 

əpit̪u pəɦineː oː ɦunəkɑː səbə keː buɟʰeːbɑːkə prəjət̪nə kəreː 

cʰəiːt̪ʰə, ɦunəkɑː sənmɑːrgə pərə lɑːbə’ keː prəjət̪nə kəreː 

cʰəiːt̪ʰə। ɑː naːi mɑːnəlɑː pərə əpənə səmɑːⁿgə keː bʰiː pɑːpə 

keː səmucit̪ə səɟɑː d̪ijɑːbəiː cʰət̪ʰiːnə। ɑːiː ɦəmə d̪eːkʰəiː cʰiː 

ɟeː əksərə d̪eːɕə meː nɑːriː keː virud̪d̪ʰə ɦoːjə bəlɑː 
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əpərɑːd̪ʰə meː əpərɑːd̪ʰiː keː gʰərə’kə loːkə, rist̪eːd̪ɑːrə, 

pɑːrʈiː keː loːkə səbə oːkərə əpərɑːd̪ʰə keː ɟɑːnit̪oː oːkərɑː 

sⁿgeː ʈʰɑːɽʱə bʰə kə oːkərɑː bəcɑːbəiː cʰaːikə। vərt̪əmɑːnə 

meː d̪eːɕə ɑː səmɑːɟə meː nɑːriː keː prət̪i bəɽʱəit̪ə əpərɑːd̪ʰə 

keː iː eːkəʈɑː prəmukʰə kɑːrəɳə t̪ʰiːkə। seːⁿgərə, 

cinməjənənd̪ə, ɑːɕɑːrɑːmə, rɑːmərəɦimə, ɑːd̪i eːɦeːnə 

saːikəɽoː ud̪ɑːɦərəɳə t̪ʰiːkə। svɑːiːt̪ə ɑːiː səmɑːɟə meː 

vibʰiːʂəɳə sənə ud̪ɑːɦərəɳə keː ɑːvəɕjəkət̪ɑː t̪ʰiːkə ki jəd̪i 

səmɑːɟə meː eːɦeːnə əpərɑːd̪ʰə ɑː kukɹ̩t̪jə ɑːɦɑːkeː əpənə 

pərivɑːrə keː loːkə bʰiː kərəjə cʰəiːt̪ʰə t̪ə ɦunəkoː viruːd̪d̪ʰə 

əɦɑːⁿ ʈʰɑːɽʱə bʰə səki seː sɑːɦəsə əɦɑːⁿ meː ɦoːjə। ɑːbə əɦiⁿ 

bət̪ɑːuː ɟeː eːɦənə sɑːɦəsə keː kɑːɟə sərɑːɦəniːjə t̪ʰiːkə ki 

niⁿd̪əniːjə! 

oːnɑː t̪ə puːrvɑːnumɑːnə jaːiɦə cʰələ ɟeː jud̪d̪ʰə meː rɑːmə ɟiː 

keː viɟəjə ɦeːt̪əiː, eːnɑː meː ɦunəkɑː seː sⁿd̪ʰi kə keː eːkə 

t̪ərəɦeː d̪eːkʰələ ɟɑːjə t̪ə vibʰiːʂəɳə ɟiː məɦərʂi pulət̪sjə keː 

kulə keː nɑːɕə ɦeːbɑː seː seːɦoː bəcɑː neːneː cʰəlɑːɦə। kicʰə 

loːkə lɑːⁿkʂəɳə ləgɑːbə’ keː krəmə meː kəɦəjə cʰəiːt̪ʰə ɟeː 

kijaːu vibʰiːʂəɳə nɑːmoː naːi rɑːkʰəjə cʰaːi। seː ɦeː 

ɑːd̪ərəɳiːjə loːkə səbə seː t̪ə loːkə sugriːvə ɑː ɟɑːməvⁿt̪ə 

seːɦoː nɑːmə naːi rɑːkʰəjə cʰaːikə। nɑːmə t̪ə eːkəʈɑː cələnə 

cʰaːikə ɟeː ɟugə ənusɑːrə prəcɑːlənə meː rəɦeː cʰəjə। eːkə 

səməjə meː səbəseː prəcəlit̪ə rɑːmeː nɑːmə ɑːbə kət̪eːkə 

loːkə əpənə bɑːləkə keː rɑːkʰəjə jə? 

əⁿt̪imə bɑːt̪ə muɦɑːvərɑː pərə ɑːbɑːjə cʰiː। “gʰərə’kə bʰeːd̪iː 

lⁿkɑː ɖɑːɦəiː” muɦɑːvərɑː keː ərt̪ʰə bʰeːlə ki jəd̪i əⁿd̪əreː keː 

ɑːd̪əmiː bʰeːd̪iː nikəli ɟɑːjə t̪ə lⁿkɑː sənə ɕəkt̪iɕɑːliː rɑːɟə 

seːɦoː ɖʰəɦi ɟɑːjə cʰaːikə। t̪aːi ɕɑːsəkə keː əⁿd̪ərə keː loːkə 

meː eːt̪eːkə əsⁿt̪oːʂə naːi pənəpə’ d̪eːbɑːkeː cɑːɦieː ɟeː oː 

ɕət̪ru keː əɦɑːⁿ’kə bʰeːd̪ə bət̪ɑː d̪aːi। 

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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 sⁿt̪oːʂə kumɑːrə rɑːjə 'bəʈoːɦiː' 

'mⁿgəraːunɑː' (d̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə upənjɑːsə)- ɑːgɑːⁿ (६ɑː७) 

६ 

kəlijugə meː səbʰə kijoː əpənə niːkə d̪eːkʰaːit̪ə cʰət̪ʰinɦə। 

niːkə loːkə keːⁿ bəɽi sət̪ɑːulə ɟɑːeːt̪ə cʰaːi। bʰinəbʰinaːuɟə 

ɑːoːrə ɟəɽə-ɟəmiːnə keːrə bⁿʈəvɑːrɑː səbʰə səs paːigʰə 

əd̪ʰəkəpɑːɽə cʰijaːieː। sⁿt̪oːʂə keːⁿ ɟinəgiː meː bəɽi d̪u:kʰə 

cʰəlaːinɦə। vjɑːsəɟiː keːⁿ koːⁿrijɑːɦiː beːmɑːriː cʰəlaːinɦə। 

bʰɑːiː səbʰə əd̪ʰəpɑːgələ , d̪oːsərəkə gəppə sunijɑːrə 

bʰaːuɟaːi cʰəlaːinɦə। ɟəkʰənə sⁿt̪oːʂə iⁿʈərə meː pəɖʰaːit̪ə 

cʰəlɑːɦə t̪ⁿ ɦunəkərə maːiɟʰəliː bʰaːuɟɑːiː nijɑːrəliːɦi ɟeː 

eːkərɑː nəɦi pəɽʱəs d̪eːbaːi। ɦəmərə svɑːmiː keːⁿ kəmeːlɑːɦɑː 

pərə i ɖɑːkəʈərə bʰəs ɟeːt̪ɑːɦə, muːrəkʰə keː lɑːʈʰiː biːceː 

kəpɑːɽə । pʰeːrə kiː bʰeːlaːi ? oː sijɑːləd̪əɦə keːⁿ gɑːɽiː pəkəɽi 

kəs kələkət̪t̪ɑː pəɦuⁿcə geːliːɦə। mⁿgəraːunɑː keːⁿ mərəd̪ə 

əpənə kənijɑː keːⁿ gulɑːmə। 

 

sⁿt̪oːʂə kunaːuɦə d̪ʰərɑːniː ɑːiː eːsəsiː meː d̪əribʰⁿgɑː meː siː 

eːmə sɑːiⁿsə kəः leːɟə meː nɑːmɑːⁿkənə leːlɑːɦə ɑːoːrə 

pəɽʱəs ləgəlɑːɦə। ɑːiː eːsəsiː keːlɑːɦə। gʰərəkə gəriːbiː ɑːoːrə 

ɑːgɑː pəɽʱəvɑːkə koːnəɦu cɑːrɑː nəɦi cʰəlaːinɦə। bɑːbuːɟiː 

pʰusiⁿjaːuɦə keːⁿ vjɑːsəɟiː! kərməɦiːnə vjɑːsəɟiː ! ɦunəkərə 

mɑːeː ɑːoːrə bəɦinə mili kəs ɦinəkɑː pəɽʱaːuləkaːinɦə। 

mɑːeː keːⁿ d̪oːsərəkə gʰərə meː kuʈaːunə-pisaːunə kərəs 
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pəɽəlaːinɦə। 

 

bəɦinə keːⁿ umirə beːsiː bʰə' rəɦələ cʰəlaːinɦə। ɦunəkɑː sⁿ 

cʰoːʈə cəceːriː bəɦinə keːrə bjɑːɦə bʰəs geːlaːinɦə। vjɑːsə ɟiː 

beːmɑːrə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 2001 meː guɟaːirə geːlɑːɦə। 

d̪ʰərmə niːkə kɑːɟə cʰijaːieː, pərəɲcə kərmə sⁿ muⁿɦə nəɦi 

moːɽəkə cɑːɦiː । oː pɑːrə ut̪aːirə geːlɑːɦə। əpənə liːlɑː 

səmɑːpt̪ə keːlɑːɦə। 2002 meː sⁿt̪oːʂə keːrə bəɽə bʰɑːiː əpənə 

beːʈiː keːrə bjɑːɦə kəs leːlaːit̪ə। bəɦinə ɦunəkərə beːʈiː sⁿ 

paːigʰə cʰəlaːinɦə। kəlijugə meː səbʰə ɑːcɑːrə-vicɑːrə pərə 

ɟeːnɑː ɖoːmə muːt̪i d̪eːneː cʰaːi ! gʰoːrə kəlijugə !! 

 

put̪rəkə kiː kərmə ɦoːeːt̪ə cʰaːi, seːɦoː loːkə visaːirə rəɦələ 

cʰət̪ʰinɦə। eːkərə səbuːt̪ə 'vɹ̩d̪d̪ʰɑːɕrəmə' əcʰi। vjɑːsə ɟiː keːⁿ 

gɑːⁿɽikə d̪ʰoːt̪iː t̪əkə ɦunəkərə bəɽə ləɽəkɑː cʰinnə 

leːləkaːinɦə। vjɑːsə ɟiː d̪ʰoːt̪iː, gəməcʰɑː ɑːd̪i ut̪aːirə kəs bəɽə 

ləɽəkɑː keːⁿ soːɟʰɑː meː pʰeːⁿkə d̪eːləkiːɦinə। cɑːri ʈɑː 

d̪əɕərət̪ʰə keːⁿ eːkoː ʈɑː nəɦi kɑːmə keːⁿ। bʰuːkʰə ɑːoːrə paːi 

keːⁿ əbʰɑːvə meː d̪əvɑːiː-d̪ɑːruː nəɦi bʰeːlaːinɦə। ɑːoːrə oː 

beːmɑːrə bʰəs geːlɑːɦə। pit̪ɑː keːⁿ kiː mət̪ələbə ɦoːeːt̪ə cʰaːi 

seː sⁿt̪oːʂə keːⁿ ɟɑːmijɑː meː viɕeːʂə kʰələlaːinɦə। paːi sⁿ 

beːsiː ɟəruːrət̪ə vicɑːrə keːⁿ əkʰənoː ɦoːeːt̪ə cʰaːi। vicɑːrə sⁿ 

ɟəgə ɟiːt̪ə səkaːit̪ə cʰiː। 

 

mⁿgəraːunɑː meː paːirə kʰiːⁿcənɑːɦərə beːsiː əcʰi। rɑːɟəniːt̪i 

puruːkʰə beːsiː cʰət̪ʰi। gɑːmə baːurɑː geːlə cʰaːi। ɟeːkərɑː ɟeː 

moːnə seː kəraːit̪ə cʰət̪ʰi। 'ɕiʂʈɑːcɑːrə' ɕəbd̪ə gɑːmə sⁿ 

nipət̪t̪ɑː bʰəs geːlə cʰaːi। səbʰə kijoː vid̪vɑːnə bʰəs geːlə 

cʰət̪ʰi। gəppə cʰoːɽəvɑː meː goːnuː ɟʰɑː keːⁿ pit̪ɑːməɦə bʰəs 

geːlɑːɦə əcʰi। səbʰə kijoː। d̪ɑːruː keːⁿ ʈʰeːkɑː gɑːmə meː cəli 

rəɦələ əcʰi। səmɑːɟə, pərivɑːrə, vjəkt̪i səbʰə kijoː d̪iɕɑːɦiːnə 
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bʰəs geːlɑːɦə cʰət̪ʰi। muⁿɦɑː-ʈʰiʈʈʰurə, guⁿɦɑː-giɟɟərə ɑːmə 

gəppə bʰəs geːlə cʰaːi। bʰɑːiː-bəɦinəkə riɕt̪ɑː kʰət̪mə bʰəs 

geːlə cʰaːi। səmɑːɟəkə prət̪iʂʈʰɑː d̪ɑːuː pərə lɑːgələ cʰənɦi, 

pərəɲcə əi gəppə sⁿ kinəkoː kicʰu mət̪ələbə nəɦi cʰənɦi। 

səbʰə kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi - '' əpənə mɑːt̪ʰɑː sɑːɦaːurə-sɑːɦaːurə 

kəruː।" 

 

gɑːmə ɕəɦərə bʰəs səkaːit̪ə əcʰi ? pərəɲcə sⁿskɑːrə keːⁿ 

ɕəɦəriː nəɦi ɦoːməs d̪eːlə ɟɑːu। mənukʰə keːⁿ mənukʰə 

buɟʰələ ɟɑːu। ciʈiⁿgəbɑːɟiː səmɑːɟə keːⁿ d̪iɕɑːɦiːnə kəs 

səkaːit̪ə əcʰi। beːsiː sⁿ beːsiː loːkə pʰiriɕɑːnə bʰəs səkaːit̪ə 

əcʰi। sət̪jə kuⁿʈʰit̪ə bʰəs səkaːit̪ə cʰaːi, pərəɲcə sət̪jə keːⁿ ɟiːt̪ə 

ɦeːbeː kərət̪aːi - 'sət̪jəmeːvə ɟəjət̪eː' । sɑːmɑːɟikə səmərəsət̪ɑː 

keːⁿ kɹ̩t̪rimət̪ɑː kʰət̪əmə kəs rəɦələ cʰaːi। 

 

gɑːmə meː pʰuⁿsijaːuⁿɦə keːⁿ rɑːɟəniːt̪i bʰəs rəɦələ cʰaːi। 

pəd̪ə keːⁿ kiː gərimɑː ɦoːeːt̪ə cʰaːi, ɟimmeːd̪ɑːriː kiː ɦoːjət̪ə 

cʰaːi seː buɟʰiniɦɑːrə kijoː nəɦi cʰət̪ʰi। bəsə, ɦunəkɑː əpənə 

peːʈə bʰərəvɑːkə cɑːɦiː ɑːoːrə səbʰə kicʰu ɟɑːu bʰɑːⁿɽə meː। 

gɑːmə meː səbʰə kicʰu meː rɑːɟəniːt̪i keːniɦɑːrə sɑːmɑːɟikə 

meːləɟoːlə keː kʰət̪əmə kəs rəɦələ əcʰi। bəɽi d̪ukʰəkə gəppə 

cʰijaːijə ɟeː gɑːmə məri rəɦələ cʰaːi। kijoː d̪eːkʰəniɦɑːrə nəɦi 

cʰaːi। 

 

sⁿt̪oːʂə keːⁿⁿ gəriːbiː meː ɟənmə bʰeːlənɦi। ɦunəkərə bɑːbuː 

ɟiː gumɑːnə meː cʰəlɑːt̪ʰi ɟeː cɑːriʈɑː put̪rə əcʰi। pərəɲcə 

vid̪vɑːnə rəɦit̪aːuⁿɦə oː əpənə sⁿt̪ɑːnə keːⁿ niːkə sⁿskɑːrə 

d̪eːvɑː meː əsəpʰələ rəɦəlɑːɦə। t̪əkəreː pəriɳɑːmə bʰeːlənɦi 

ɟeː cɑːri ʈɑː beːʈɑː rəɦaːit̪əɦuⁿ ɦunəkərə əkɑːlə mɹ̩t̪ju 

bʰeːlənɦi। 
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ɦunəkərə t̪eːsərə beːʈɑː d̪əsəviːⁿ pɑːsə kəskeːs koːः ləkɑːt̪ɑː 

meːⁿ kɑːɟə kərəs rəgəlɑːɦɑː। ɟɲɑːnə keːⁿ əbʰɑːvə meː eːvⁿ 

pɑːrivɑːriːkə vikʰəɳɖənə keːⁿ kɑːrəɳeː oː pət̪ʰə sⁿ bʰəʈaːikə 

geːlɑːɦə ɑːoːrə 'ɖoːliː moːⁿɖələ' sⁿ bjɑːɦə keːlɑːt̪ʰi। kɑːliː 

mⁿd̪irə meː mⁿgəraːunɑː keːⁿ kicʰu bigɑːɽaːi vɑːlɑː loːkəni 

mili kəs kiɕənə keːⁿ bjɑːɦə kərəvɑː d̪eːləkənɦi। bjɑːɦəkə 

kəjjaːinə sɑːləkə bɑːd̪oː ɦunəkɑː musərijoː nəɦi girələnɦi। 

'ɖoːliː moːⁿɖələ' keːⁿ oː cʰoːɽi d̪eːlət̪ʰinɦə। 

 

ɦinəkərə d̪eːkʰɑːd̪eːkʰiː ɦunəkərə bʰət̪iːɟɑː niːt̪iːɕə ɑːoːrə 

əbʰiʂeːkə keːlɑːt̪ʰi । d̪unuː bʰaːijjɑːriː binə d̪əɦeːɟə keːⁿ 'ləvə 

maːiriːɟə' keːlɑːɦə। d̪eːɦəɟə-prət̪ʰɑː keːⁿ kʰət̪əmə kəkeː 

misɑːlə d̪eːlɑːt̪ʰi। ɦunəkərə mɑːeː-bɑːpə keːⁿ moːnə ləgəleː 

rəɦi geːlənɦi ɟeː beːʈɑː keːⁿⁿ bjɑːɦə d̪ʰuːməd̪ʰɑːmə sⁿ 

kərət̪ɑːɦə। bəkəriː bəkəriː ɦoːeːt̪ə cʰaːi ; suːərə suːərə । seː 

səmɑːɟə keːⁿ buɟʰəs pəɽət̪ənɦi। ɟinəgiː ənəmoːlə ɦoːeːt̪ə cʰaːi। 

beːpəʈəriː pərə reːləgɑːɽiː nəɦi cəli səkaːit̪ə cʰaːi। 

 

gɑːməkə cʰaːuɽɑː ɕəɦərə ɟɑːkəs 'iⁿʈərəkɑːsʈə maːiriːɟə' kəs 

rəɦələ cʰət̪ʰi। vaːid̪ikə vərɳə-beːvəst̪ʰɑː ɑːoːrə ɟɑːt̪i-prət̪ʰɑː 

keː t̪oːɽi rəɦələ cʰət̪ʰi। ɑːbə kunəɦuⁿ roːkə-ʈoːkə nəɦi cʰaːi। 

ɟinəkɑː ɟeː moːnə ɦoːeːt̪ə əcʰi seː kəruː। gɑːⁿɽi kʰoːli kəs 

nɑːcuː ; nəɦi d̪eːkʰələ ɟeːt̪ənɦi t̪ⁿ ɟinəkɑː ɕərəmə ɦeːt̪aːinɦə , 

oː ɑːⁿkʰi bənnə kəs leːt̪ɑːɦə। gʰoːrə kəlijugə biːt̪ə rəɦələ əcʰi 

! mⁿgəraːunɑː bət̪ɑːɦə bʰəs rəɦələ əcʰi। bʰɑːⁿgə kʰɑː kəs ; 

gɑːⁿɟɑː piːbi kəs ɑːoːrə d̪ɑːruː piːbi kəs loːkə baːurɑː rəɦələ 

əcʰi। juvɑːɟənə bʰoːlɑː bɑːbɑː bəni rəɦələ cʰət̪ʰinɦə। ɑːkə-

d̪ʰət̪uːrə kʰeːnaːi ɑːmə gəppə bʰəs geːlə cʰaːi। 

 

gɑːməkə ɕərəmə bikɑː rəɦələ əcʰi - "ɟʰini-ɟʰini bini cəd̪ərijɑː 

।" pəreːmə keːⁿ kʰulleːɑːmə prəd̪ərɕənə bʰəs rəɦələ cʰaːi। 
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d̪eːɦə keːⁿ numɑːiːɕə kʰulleːɑːmə bʰəs rəɦələ cʰaːi। it̪iɦɑːsə 

meː niːkə cʰəvi d̪ərज़ ɦuieː i koːɕiɕə kərəkəs cɑːɦiː। juvɑː 

d̪ʰərəmə keːⁿ prət̪i ɑːgrəɦə bʰə rəɦələ cʰət̪ʰi। oː kərəmə sⁿ 

d̪uri bənaːuneː ɟɑː rəɦələ cʰət̪ʰi। ɟeː kərt̪əvjə sⁿ vimukʰə 

ɦeːt̪ɑːɦə oː miʈə ɟeːt̪ɑːɦə। gʰəɽiːkə pəɦijɑː nɑːci rəɦələ əcʰi। 

७ 

'gʰərəkə bʰeːd̪ijɑː lⁿkɑː ɖɑːɦə' i kəɦəbiː ʈʰiːkeː səɦiː cʰaːi। 

d̪unijɑː niːkə nəɦi cʰaːi। bəɽi ʈʰəkənɑːɦərə loːkəni cʰət̪ʰi। 

pərəɲcə kicʰu nikoː loːkəni cʰət̪ʰi। mⁿgəraːunɑː gɑːmə meː 

bʰəginəmɑːnə keːⁿ koːnəɦuⁿ it̪iɦɑːsə meː nɑːmə nəɦi cʰaːi। 

vⁿɕə vɹ̩kʂə beːniɦɑːrə səbʰə keːⁿ əi gəppə pərə d̪ʰjɑːnə 

d̪eːvɑːkə cʰəlaːiɦə। səbʰə kijoː əpənə puːrvəɟə keːⁿ kʰoːɟi 

səkaːit̪ə cʰət̪ʰi। t̪ərpəɳə keːniɦɑːrə səbʰə sⁿ viɕeːʂə niveːd̪ənə 

ɦeːbɑːkə cɑːɦiː ɟeː kəmə-sⁿ- kəmə sɑːt̪ə puɕt̪ə d̪ʰəri nɑːmə 

jɑːd̪ə rəɦəkə cɑːɦiː। 

 

gɑːmə meː buːɽʱə-vɹ̩d̪d̪ʰɑː keːⁿ d̪eːkʰəniɦɑːrə bəɽi kəmə 

rəɦəlaːi। əpənə beːʈɑː-put̪aːuɦə buːɽʱə mɑːeː-bɑːpə keːⁿ nəɦi 

d̪eːkʰi rəɦələ cʰaːi। ɑːi d̪urgɑː st̪ʰɑːnə meː d̪ʰiːruː rɑːmə 

bʰeːʈəlɑːɦə। 

 

ɦəmə puːcʰəlijənɦi, " kiː səmɑːcɑːrə əcʰi ?" 

oː kəɦəlɑːɦə, " kiː kəɦuː bəuvɑː , kijoː nəɦi d̪eːkʰəniɦɑːrə 

əcʰi। d̪eːkʰaːit̪ə cʰijaːijə - eːkəʈɑː ɑːⁿkʰi kʰərɑːbə bʰə geːlə 

əcʰi। t̪iːnoːⁿ cʰaːuɽɑː meː sⁿ kijoː nəɦi d̪eːkʰɑː d̪aːit̪ə əcʰi। 

buːɽʱɑːɽiː meː girə-pəirə keːⁿ məri ɟɑːjəbə। ieːɦeː rəɦi geːlə 

ɑːbə ɟinəgiː meː। 

 

muilɑː pərə loːkə kⁿʈɑːɦɑː ɑːoːrə purəɦit̪ə keːⁿ kət̪eːkə d̪ɑːnə 

kəraːit̪ə əcʰi। pərəɲcə ɟilɑː pərə d̪ukʰeː-d̪ukʰə। kijoː 

d̪eːkʰənɑːɦərə nəɦi। səmɑːɟə ɑːoːrə pərivɑːrə ɑːbə məri 
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rəɦələ əcʰi। sⁿveːd̪ənɑː ɑːbə ɦərɑː geːlə cʰaːi। səbʰə kijoː 

ɦəbəɽə-ɦəbəɽə meː lɑːgələ cʰət̪ʰi। kət̪ʰi keːⁿ ɦəbəɽə-ɦəbəɽə 

cʰaːi ɟeː ənəbuɟʰə əcʰi। mɑːeː-bɑːpə t̪əɽəpi rəɦələ cʰənɦi 

ɑːoːrə əpəneː eːɕə-maːuɟə meː lɑːgələ rəɦət̪i cʰət̪ʰi। ieːɦə 

kəlijugə cʰijaːijə। ɟiələ meː guɦɑːⁿ bʰət̪t̪ɑː mərələ meː 

d̪uːd̪d̪ʰɑː bʰət̪t̪ɑː। 

 

rɑːməpəriː kəɦijoː sɑːsu keːⁿ seːvɑː nəɦi keːliːɦə, pərəɲcə 

muilɑː pərə ɦunəkərə sɑːⁿrɑː pərə ɟuɽiː-ɕiːt̪ələ meː ɟələ 

cəɽʱɑːbaːit̪ə cʰət̪ʰi। ɟind̪ɑː meː sɑːsu keːⁿ ɟʰoːⁿʈɑː ukʰaːirə 

leːləkaːi। mⁿgəraːunɑː məri rəɦələ əcʰi; d̪ʰəd̪ʰəki rəɦələ cʰaːi 

mⁿgəraːunɑː । muilɑː pərə ɟəbɑːrə njaːut̪ɑː d̪eːlɑːɦə sⁿ kicʰu 

nəɦi ɦoːeːt̪ə। mɑːeː -bɑːpə sⁿ bəɽʱi kəs kicʰu nəɦi ɦoːeːt̪ə 

cʰaːi।। 

 

gɑːmə gɑːmə nəɦi rəɦi geːlaːi। gɑːmə ɕəɦərə bʰəs rəɦələ 

cʰaːi। ɕəɦərə ɟəkɑːⁿ ɑːcɑːrə-vicɑːrə cʰaːurə bʰəs rəɦələ cʰaːi। 

iɟɟət̪ə keːⁿ guⁿɦə-goːbərə bʰəs rəɦələ cʰaːi। ɑːⁿkʰi kənɦɑː 

keːneː rəɦəs pəɽaːit̪ə cʰaːi। ɖiːɟeː meː ' ləः liː pəः pə' vɑːlɑː 

giːt̪ə bəɟəlɑː sⁿ səbʰə kijoː d̪eːkʰɑːrə bʰəs ɟɑːeːt̪ə cʰət̪ʰi। 

ɦoːeːt̪ə cʰənɦi d̪ʰoːt̪iː- kurət̪ɑː pʰɑːɽi kəs nɑːciː। lələnəvɑː keː 

bʰəri d̪eːɦə gud̪əgud̪iː ɦoːeːt̪ə cʰaːi। ɦoːeːt̪ə cʰaːi kəkʰənə 

bəruːɑː keːⁿ gɑːɽiː meː sⁿ kuːd̪i kəs kurət̪ɑː pʰɑːɽi d̪ijaːi। 

raːuɕənə t̪əs ɖiːɟeː gɑːɽiː pərə cəɽʱi kəs gərəd̪ɑː uɽɑː 

d̪eːləkaːi। i bʰeːlaːi nɑːcə ! ləbəɽɑː nɑːcə ! ɦɑːt̪ʰə keːⁿ t̪eːnɑː 

gʰuməbaːi cʰaːi ɟeː oː birəɟuː məɦərɑːɟə keːⁿ pʰeːlə kəs 

d̪eːt̪aːi। i kiː bʰeːlaːi - mɑːri pʰⁿsi geːlaːi। gɑːri- gərɑːbaːilə 

bʰəs rəɦələ cʰaːi। 

 

" t̪oːrɑː mɑːjə ....।" 

" t̪oːreː bəɦinə....।" 
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lɑːʈʰiː nikaːilə geːlaːi - mɑːrə t̪ə mɑːrə sɑːrə keː...। 

plɑːsʈikə keːⁿ kursiː eːkə- d̪oːsərə keːⁿ d̪eːɦə pərə t̪oːɽi rəɦələ 

cʰət̪ʰi nəcənijɑːⁿ səbə। bjɑːɦə meː i səbʰə ɑːi-kɑːlɦi ɦeːbeː 

ʈɑː kəraːit̪ə cʰaːi। bərəjɑːt̪ijɑː səbʰə d̪ɑːruː piːbə kəs ɕeːrə 

bʰəs ɟɑːeːt̪ə cʰət̪ʰi। d̪oːsərə gɑːmə ɟɑːkəs ɦiriⁿgə -bʰiriⁿgə 

keːləkə ki d̪eː gʰussɑː...d̪eː gʰussɑː... d̪eː lɑːʈʰiː...d̪eː lɑːʈʰiː 

।cɑːruː nɑːlə cit̪ə ! ɕeːrə bəkəriː bʰəs kə mimijaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

vɑːɦə reː ! ɖiːɟeː viːrə ! 

 

mit̪ʰilɑː sⁿskɹ̩t̪i meː cʰeːd̪ə bʰəs geːlə əcʰi। pɑːrⁿpərikə bjɑːɦə 

pəd̪d̪ʰət̪i səmɑːpt̪ə bʰə rəɦələ əcʰi।vid̪ʰi-vid̪ʰɑːnə meː 

kəʈaːut̪iː bʰəs rəɦələ cʰaːi। 

(ənuvərt̪ət̪eː) 

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 
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keːɕəvə bʰɑːrəd̪vɑːɟə- (ɑːi-kɑːlɦi kəmpɑːlɑː, jugɑːɳɖɑːmeː) 

 

kicʰu biːɦəni kət̪ʰɑː, kicʰu ləgʰukət̪ʰɑː, eːkəʈɑː d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː 

ɑː eːkəʈɑː upənjɑːsə 

 

oː bəccɑː (biːɦəni kət̪ʰɑː)  

kəmiʈəmeːʈə (biːɦənikət̪ʰɑː) 

mənu:gⁿd̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

soːcə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

gələt̪ə nirɳəjə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

kʰɑːliː ɦɑːt̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

nəbəkɑː d̪ʰənikə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

kismət̪ə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

preːmə vivɑːɦə-nəbə prəjoːgə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

d̪əɦiː vɑːliː buɖʰə़ ़  (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

bʰut̪ə-bⁿgəlɑː (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

məd̪ʰjəst̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

gɑːməkə mɑːiʈə nəsiːbə nəɲi (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

kənjɑːd̪ɑːnə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

pəcʰət̪ɑːvɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

upərɑːgə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

əeːnɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ɦət̪jɑːrɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ɦubbɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

iccʰɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

miɕənə eːɖəmiɕənə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

əpənə loːkə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

bəkʰɕiːɕə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ʈiːsə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

viɕvɑːsəgʰɑːt̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

pɑːpəkə pʰələ (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ɦɑːt̪ʰəkə ləkiːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

cʰəkkɑː-purɑːɳə (ləgʰukət̪ʰɑː) 
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sərəprɑːiɟə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

əpʰeːjərə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

keːt̪əkiːkə vjət̪ʰɑː- kiː kəɦuː kət̪ʰɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

uʈʰəuːɑː bijɑːɦə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

bəɖə़ kɑː gʰərəkə bəɦurijɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

d̪ərəbɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

səməjəkə cəkrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

bəd̪ələlə beːbəɦɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ənəgʰoːlə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

d̪eːɦəkə neːɦə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ləcʰəmiː bəɦurijɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

əɟɑːd̪iː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

goːləkiː pʰreːməkə cəɕmɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

əⁿt̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

pʰaːisəlɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ɑːt̪məglɑːni (ləgʰukət̪ʰɑː) 

kʰeːlaːunɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

kəlpəvɑːsə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

bəccənəkə bəcənə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

rəkʰəbɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

cⁿsəgərə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

d̪oːʂiː keː? (ləgʰukət̪ʰɑː) 

bət̪əɦijɑː gɑːcʰiː- (ləgʰukət̪ʰɑː) 

ɖɑːləɖɑː prəsɑːd̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

kiː soːcələ- kiː liːkʰələ- d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː (pəɦilə ɑː d̪oːsərə 

bʰɑːgə), (əⁿt̪imə bʰɑːgə) 

paːibⁿd̪ə- upənjɑːsə (pəɦilə sⁿ sɑːt̪əmə bʰɑːgə), (əⁿt̪imə 

bʰɑːgə १-२) 

 

oː bəccɑː (biːɦəni kət̪ʰɑː)  

kicʰu loːkə ɟiːvənə meː eːɦənə ɦoːit̪ə cʰəi ɟeː kənijoː kɑːlə 

meː əppənə cʰɑːpə cʰoːɽi ɟɑːit̪ə cʰəi। unəkɑːsəऽ   ɑːɦɑːkəऽ   

kəmpʰərʈə leːvələ kəmmeː kɑːlə meːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə əcʰi।eːnɑː 
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buɟʰɑːit̪ə ɟeː kəɦijɑːkəऽ   purɑːnə pəricit̪ə cʰiː।kət̪əu kicʰu 

cʰəi ɟeː kʰiːcaːit̪ə cʰəi eːkə d̪oːsərə keː।vismɹ̩t̪i meː oː 

ceːɦərɑː əbəit̪ə rəɦəi cʰəi। 
oːɦiː meːsəऽ   eːkəkəऽ   viʂəjə meː kəɦəi cʰiː। bəccɑː meː 

sⁿbⁿd̪ʰiː kət̪ə geːlə rəɦiː oːt̪ə oːi bəccɑːsəऽ   bʰeːⁿʈə bʰeːlə। oː 

umərə meː ɦəmərɑːsəऽ   paːigʰə rəɦit̪oː, ɦəmərɑː paːigʰə 

ɟeːkɑː ɑːd̪ərə d̪iəjə। ɦəmərɑː d̪eːkʰət̪eː oː bəccɑː kʰuɕəbʰəऽ   

ɟɑːjə। əppənə səbə sⁿgiːsəऽ   ɦəmərɑː bʰeːⁿʈə 

kərɑːbəjə।t̪əɦijɑː oːt̪eːkə d̪ʰənikə gəriːbə t̪ə nəɲi buɟʰijəi, 

mud̪ɑː iː buɟʰi geːlə rəɦijəi kiː oː pərivɑːrəkəऽ   ɑːrt̪ʰikə 

ɦɑːlɑːt̪ə ʈʰiːkə nəɲi cʰəi। ɦəmə ɟəkʰəinə oːkərɑː sⁿgə oːkərə 

gʰərə ɟɑːi t̪ə oːkərə purɑː pərivɑːrə kʰubə mɑːnə kərəjə। 
ət̪eːkə mɑːnə, əppənə gɑːmə meː nəɲi bʰeːʈəjə t̪ɑːɦi leːlə 

beːɕijeː niːkə lɑːgəjə। oː bəccɑː ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiː kət̪əkəऽ   

ɦɑːʈə-bɑːɟɑːrə ,ʈəɦələ- ʈikoːrɑː seːɦoːkəऽ   d̪iəjə।ɦɑːʈə 

ɟɑːjəkəऽ   kɑːlə meː ɦəməɦu oːkərɑː sⁿgeː ɟɑːi t̪ə oː bəɖə 

kʰuɕəbʰəऽ   ɟɑːjə।ɟeːt̪əbɑː smɹ̩t̪i əcʰi, oː kicʰu sɑːmɑːnəkə 

kʰəriːd̪ə meː gəɖə़ bəɖə़ ़  kərəjə, mud̪ɑː nəɲi ɦəmərɑː 

kʰərɑːbə lɑːgəjə ɑː nəɲi ɦəmə əppənə sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   kicʰu 

kəɦijəi। kɑːrəɳə iː cʰələ ɟeː oː bəccɑː oːi pɑːisəऽ   əppənə 

gʰərə kʰɑːt̪irə kicʰu sɑːmɑːnə kʰəriːd̪əi cʰələi। d̪oːkɑːnəd̪ɑːrə 

ɑː oːkərɑː meː iɕɑːrɑː meː gəppəbʰəऽ   ɟɑːi। ɦəmərɑː 

pɑːɦunə bəccɑː kəɦi kicʰu cɑːkəleːʈəd̪əऽ   d̪iəjə। ɦəmərɑː 

ɟənt̪əveː, ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   seːɦoː iː gəɖəbəɖiː   buɟʰələ 
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cʰeːləinə, leːkinə kijoː kicʰu nəɲi kəɦəi।gɑːmə gʰərə meː 

bɑːbuː-bʰəijɑːkəऽ   bəccɑː oːt̪eːkə ənuɕɑːsit̪ə nəɲi ki 

d̪oːkɑːnəsəऽ   sɑːmɑːnə ɑːinə d̪əjə। naːukərə cɑːkərə 

bʰeːʈənɑːi kəməbʰəऽ   geːlə cʰələi। oːɦiː st̪ʰit̪i meː iːeːɦə 

bəccɑː pərə səbəkeː ɑːsə। iː t̪ə eːkə guɳə bʰeːlə। d̪oːsərə ɟeː 

oː pəɖʰə meː səbəsə t̪eːɟə seːɦoː cʰələ। leːkinə ɟeː bəccɑː 

d̪oːkɑːnəsəऽ   sɑːmɑːnə ɑːnəऽ    kɑːlə ət̪eːkə səɟɟənə, ueːɦə 

bəccɑː sⁿgiː sⁿgə kʰeːlə meː səbəsəऽ    d̪əbⁿgə। kʰeːlə meː 

oːkəreː cələt̪iː cʰələi- kəniː umrə seːɦoː beːɕiː bʰeːnɑːi eːkə 

kɑːrəɳə। kəɦəbɑːkə ɟeː kəjeːkə ʈɑː oːkərə ruːpə ɑː ɦəmə 

oːkərə sⁿgə ɑːnənd̪əsəऽ   bit̪əbəi cʰəlaːuⁿ। 
səməjə əppənə rəpʰt̪ɑːrəsəऽ   cəilə rəɦələ cʰələ। kəjeːkə 

bərəkʰə kəऽ   bɑːd̪ə ɟəkʰəinə pʰeːrə ɦəmə oːi gɑːmə geːlaːuⁿ 

ɑː oːkərə pucʰɑːriː kəjəlaːuⁿ t̪ə pət̪ɑː cələlə ki oː bəccɑːkəऽ    

d̪iləkəऽ   biːmɑːriː cʰələi ɑː oːkərə mɹ̩t̪ju t̪iːnə bərəkʰə 

pəɦineːɦeːbʰəऽ   geːləi। ɦəmə suinəkəऽ   st̪əbd̪ʰəbʰəऽ   

geːlaːuⁿ। ɦəmə sⁿbⁿd̪ʰiːsəऽ   pucʰələinə ki iːlɑːɟə nəɲi 

kərɑːoːlə geːləi। ɟəvɑːbə bʰeːʈələ- kʰɑːjə pərə ɑːpʰət̪ə 

cʰələinə, iːlɑːɟə kət̪əऽ   səऽ   kərəjət̪inə।ɦəmə १/२ d̪inəkə 

bɑːd̪əjə gɑːmə vɑːpəsə ɑːbi geːlaːuⁿ। kət̪əऽ    ɦəmə soːcəiː 

cʰeːlaːuⁿ ki oː bəccɑː əppənə mɑːjə bɑːpəkəऽ   kəʂʈə d̪uːrə 

kərət̪ə, t̪ə kət̪ə oː bəccɑː səbəkəऽ   cʰoːɖə़  kərə cəilə 

geːlə।gəriːbəkə ɟimmeːd̪ɑːrə bəccɑː। 

bʰəgəvɑːnəsəऽ   vinət̪iː ɟeː ɟjoːⁿ ɟənmə d̪əi cʰət̪ʰinə t̪ə ɟiːvənə 
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seːɦoː d̪ijəunə। 

 

 

 

kəmiʈəmeːʈə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

kəmiʈəmeːʈə ɕəbd̪əkəऽ   juvɑː səbə sələmɑːnə kʰɑːnəkəऽ   

ɖɑːjələ़ gəsəऽ   ɟoːiɽəkəऽ   gɑːɦeː-bəgɑːɦeː upəjoːgə kərəit̪ə 

cʰət̪ʰi। ɑːi ɦəmə eːkə ʈɑː maːit̪ʰilə məniːʂiːkəऽ   

kəmiʈəmeːʈəkəऽ   bɑːreː meː likʰə rəɦələ cʰiː। ɦɑːlə t̪əkə 

mit̪ʰilɑː meː sⁿjukt̪ə pərivɑːrə bəɦulə meː d̪eːkʰələ ɟɑːit̪ə 

cʰələ। sⁿjukt̪ə pərivɑːrəkəऽ   əppənə kicʰu siːmɑː , 

ənuɕɑːsənə və gərimɑː ɦoːit̪ə cʰəi ɟeː kəjeːkə beːrə vikɑːsə 

viroːd̪ʰiːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə cʰələ। 
kət̪ʰɑːkəऽ   kirəd̪ɑːrəkəऽ   kɑːlpənikə nɑːmə ɦəmə rɑːmə 

bɑːbuː rəkʰəi cʰiː।ɑːɟɑːd̪iː purvəkəऽ   səməjə cʰələ। 

 

rɑːmə bɑːbuː subʰjəst̪ə gɹ̩ɦəst̪ʰə sⁿjukt̪ə   pərivɑːrəkəऽ   

cʰəlɑːɦə। gʰərəkə sɑːmuɦikə kʰərcəsəऽ   kələkət̪t̪ɑː meː 

pəɖʰəlɑːɦə upərɑːⁿt̪ə sərəkɑːriː seːvɑː meː kɑːrjərət̪ə 

cʰəlɑːɦə। ɦunəkə səɦoːd̪ərə cʰoːʈə bʰɑːi ɑː pit̪ijaːut̪ə bʰɑːi 

d̪unu eːkə rⁿgɑːɦeː vid̪jɑːrt̪ʰiː cʰəlɑːɦə । eːkkeː sⁿgeː 

maːiʈrikə pɑːsə keːlɑːɦə। ɑːbə səvɑːlə ʈʰɑːrə bʰeːləi ki ɑːgu 

keː, kiː, koːnɑː।pʰaːisəlɑː bʰeːləi ki cuⁿki rɑːmə bɑːbuːkəऽ   

bɑːɦərə pəʈʰɑːkəऽ   gʰərəkə sɑːmuɦikə ɑːməd̪əniːsəऽ   

pəɖʰɑːvələ geːlə cʰəinə, t̪ɑːɦi leːlə əi beːrə ɑːgukəऽ   
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pəɖʰə़ ़ ikəऽ   maːukɑː unəkərə pit̪ijaːut̪ə bʰɑːikəऽ   

bʰeːʈət̪əinə। ɑː pəɖʰə़ ़ ikəऽ   kʰərcə, rɑːmə bɑːbuːkəऽ   

d̪eːbɑːkə cʰəinə। rɑːmə bɑːbuːkəऽ   vicɑːrə cʰələinə ɟeː d̪unu 

bʰɑːikəऽ   ɑːgu pəɖʰɑːvələ ɟɑːjə। mud̪ɑː unəkərə mət̪ə pərə 

səɦəmət̪i nəɲi bʰeːləinə। rɑːmə bɑːbuːkəऽ   səɦoːd̪ərə 

ənuɟəkəऽ   əⁿgreːɟə sərəkɑːrə meː naːukəriː ɟvɑːinə kərə 

pərələinə। oː cɑːɦijoːkəऽ   greːɟueːʈə nəɲi kərɑː səkəlɑː 

əppənə cʰoːʈə bʰɑːi keː। mud̪ɑː  t̪ɑːɦi səməjə əpəneː ɑːpəsəऽ   

kəmiʈəmeːʈə kəjəlɑːɦə ki ɦəmə əppənə bʰɑːt̪iɟəkəऽ   ɟəruːrə 

greːɟueːʈə kərɑːjəbə।      gʰərəkə pʰaːisəlɑːkəऽ   ənusɑːrə 

pit̪ijaːut̪ə bʰɑːikəऽ   greːɟueːʈə kəreːlɑːɦə, ɑː oː bʰɑːi seːɦoː 

səmmɑːnit̪ə pəd̪ə prɑːpt̪ə kəjəlɑːɦə।  
rɑːmə bɑːbuːkəऽ   əi biːcə əpənoː pərivɑːrə bəɖʰələinə। 
t̪əkʰənoː oː bʰɑːt̪iɟə kiː bʰət̪iːɟiːkəऽ   seːɦoː pəɖʰeːlɑːɦə ɑː 

greːɟueːʈə bəneːlɑːɦə। iː bʰeːləi kəmiʈəmeːʈə। ɦɑːlɑːⁿki 

rɑːmə bɑːbuːkəऽ   ɟiːvənə kɑːlə beːɕiː nəɲi rəɦələinə, mud̪ɑː 

pərivɑːrə kʰɑːt̪irə ɦunəkə t̪jɑːgə ɑː joːgəd̪ɑːnə əmiʈə cʰəinə। 
ɑːbə ɟeː ɦəmərə kəɦəbɑːkə ɑːɕəjə əcʰi ɟeː ət̪eːkə t̪jɑːgə kiː 

ɦəmərɑː səbə meː əcʰi?  

ɦəmə əppənə kəmɑːisəऽ   iccʰɑːkəऽ   virud̪d̪ʰə pit̪ijaːut̪ə 

bʰɑːikəऽ   pəɖʰəbəikəऽ   kʰərcə uʈʰɑː səkəi cʰiː? 

pərivɑːrəkəऽ   ənuɕɑːsənəkəऽ   eːnɑː pɑːlənəkəऽ   səkəi cʰiː? 

kəmiʈəmeːʈəkəऽ   purɑː kərəbɑːkə iccʰɑː ɕəkt̪i əcʰi? 

sⁿjukt̪ə pərivɑːrə eːnɑː cələi cʰələi। t̪jɑːgə pərə pərivɑːrəkəऽ   
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gəriːmɑː ʈiːkələ rəɦəi cʰələi। 
ɑːi t̪ə kəməuɑː kinəkoː sunət̪ɑːɦə əppənə kʰərcəkəऽ   bɑːreː 

meː।oːi məniːʂiːkəऽ   ɦəmərə nəmənə। ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiː səbə 

buɟʰi geːlə ɦeːt̪ɑːɦə। 
 

 

mənu:gⁿd̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

kəjeːkə loːkə juvɑːvəst̪ʰɑː meː bəɦut̪eː sɑːmɑːɟikə rəɦəi 

cʰət̪ʰi, mud̪ɑː bɑːd̪ə meː eːkɑːkiːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi। oːɦiː 

meːsəऽ   eːkə cʰət̪ʰi- rɑːmə bɑːbuː। ɑːbə d̪illiː meː rəɦəi 

cʰət̪ʰi। bəɦut̪ə kəmə əbərəɟɑːt̪ə gɑːməgʰərə sə। bʰəgəvət̪iː 

səbə kicʰu d̪eːləkʰinə gɑːmoː meː, mud̪ɑː kijoː d̪eːkʰə bɑːlɑː 

nəɲi। bʰəmmə pəɽəi cʰəinə, gʰərə - d̪uɑːrə। ɟət̪əऽ    gɑːmə- 

səmɑːɟə keː,keː kəɦəjə, d̪urə d̪urəkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰiː səbə pərələ 

rəɦəi cʰələ, oːt̪ə kijoː sɑːⁿɟʰə d̪eːbəbɑːlɑː nəɲi। 
ɦəmərə oː sⁿbⁿd̪ʰiː nəɲi , ənubⁿd̪ʰiː cʰəlɑːɦə। ɦunəkə cəlɑː- 

cəliː ɦəmə d̪eːkʰəneː cʰəlijənə।oː vjəkt̪i eːnɑː əsəgəruɑː 

kiəeː bʰəऽ   geːlɑːɦə। ɦəmərə ɟiɟɲɑːsɑː bəɖʰəit̪ə geːlə। 
eːkəsəऽ   eːkə kʰissɑː ɦunəkə ruːkʰkʰərə svəbʰɑːvəkəऽ   

d̪illiːkəऽ   maːit̪ʰilə səmɑːɟə meː pʰaːilələ əcʰi। kijoː kəɦəi 

cʰəi ɟeː ɦəmə geːlaːuⁿ bʰeːⁿʈə kərəऽ    t̪ə ɦəmərɑː 

rɑːməbɑːbuː kəɦəlɑːɦə- iː d̪illiː cʰəi । ət̪əऽ    eːkə sɑːⁿɟʰə 

loːkə kʰuɑː t̪ə d̪əi cʰəi, mud̪ɑː rəɦəəkəऽ   nəɲi d̪əi cʰəi। ɦəmə 

sunit̪eː gʰuriː geːlaːuⁿ। bərəkɑː cʰət̪ʰi t̪ə əpənɑː keː। ɦəməroː 

sɑːrəkəऽ   d̪illiː meː koːʈʰɑː-soːpʰɑː cʰəi। ɦəmə oːt̪ə cəilə 
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geːlaːuⁿ। əɦinɑː d̪əsə muːⁿɦə- d̪əsə gəppə। 
ɟəkʰəinə muːlə kɑːrəɳə pət̪ɑː lɑːgələ, t̪ə soːcəऽ    pərə 

vivəɕəbʰəऽ   geːlaːuⁿ kiːkəऽ   ɟimmeːd̪ɑːrə। 

rɑːməbɑːbuː vənə vibʰɑːgə meː paːigʰə əd̪ʰikɑːriː cʰəlɑːɦə। 
səbə d̪iəjəd̪ə-bɑːd̪ə, gaːuɑː, sⁿbⁿd̪ʰiː,iːsʈə mit̪rə, ɟeː ɑːgrəɦə 

keːləkəinə , cʰoːʈə cʰinə sərəkɑːriː naːukəriː d̪ijeːləkinə। 
iːɦoː kəɦuː, kənikoː kijoː d̪ərəbɑːriː keːləkə, kicʰu nə kicʰu 

bʰeːʈələi। t̪ɑːɦi leːlə buɖʰə़ ़  d̪ɑːiː mɑːiː səbə 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   kʰubə ɑːɕiːʂə d̪əi cʰələkinə ɑː kijoː beːʈɑː, 

kijoː ɟəmɑːjə, kijoː nɑːt̪iː, poːt̪ɑː, bʰɑːginəkəऽ   naːukəriː 

kʰɑːt̪irə kəɦət̪inə। rɑːməbɑːbuː əpənɑː sⁿgə eːkə ʈɑː lələkɑː 

ɖɑːjəriː rəkʰəi cʰəlɑːɦə। ɟinəkərə nɑːmə ɖɑːjəriː meː likʰɑː 

geːlə- buɟʰu naːukəriːbʰəऽ   geːlə।  unəkərə pəd̪ə t̪ə bəɖʰəit̪ə 

geːləinə leːkinə bɑːd̪ə meː sərəkɑːriː t̪ⁿt̪rə meː ɑːjələ 

nijəmɑːvəliːkəऽ   kɑːrəɳə naːukəriː ləgəbəऽ    meː 

əsəmərt̪ʰəbʰəऽ   geːlɑːɦə। bəɖə ɟəɕə- prət̪iʂʈʰɑː cʰələinə। 
oːt̪əbeː kʰɑːiː ɟeː moːcʰə meː nəɲi lɑːgeː- iː sid̪d̪ʰɑːⁿt̪ə pərə 

cələ bɑːlɑː। ɟəiː ɕəɦərə geːlɑːɦə, sɑːmɑːɟikə kɑːrjə meː 

bʰərəpuːrə joːgəd̪ɑːnə kəjəlɑːɦə। 
riʈɑːjərəmeːʈəkəऽ   eːkə sɑːlə purvə kərməcɑːriː juːnijənə 

unəkərə kʰilɑːpʰə bəɖə़ kɑː ɑːnd̪oːlənə keːləkəinə। oːi meː 

kicʰu loːkə mɑːiːkələऽ   kə unəkərə gʰərə pərə gɑːiɽə- gupt̪ɑː 

seːɦoː d̪eːləkəinə। əkərə neːt̪ɹ̩t̪və unəkeː d̪vɑːrɑː ləgɑːvələ 

naːukəriː ɦunəkeː d̪oːsərə ʈoːləkəऽ   gaːuɑː kərəjə cʰələ। 
oːkərɑː naːukəriː oː bəɦuːt̪ə kəʈʰinɑːiːsəऽ   d̪ijaːuneː 
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cʰəlɑːɦə- oːkərə məsoːmɑːt̪ə d̪ɑːiːkəऽ   ɑːgrəɦə pərə। iː 
səbəkəऽ   pɑːcʰu kicʰu lɑːbiː kɑːɟə kərəjə cʰələ- ɑː moːɦərɑː 

nəbəkɑː kɑːməreːɖə ɦunəkeː ləgɑːjələ loːkə cʰələ। iː 
gʰəʈənɑː unəkɑː ənd̪ərəsəऽ   t̪oːiɽə d̪eːləkəinə। pʰeːrə unəkɑː 

mənu: gⁿd̪ʰə lɑːgəऽ    ləgələinə। oː kəɦə ləgələkʰinə kiː 

ɟeːkərɑː ɑːɦɑː kəvənoː niːkə nəɲi kərəbəi, oː kəməsəऽ   

kəmə gɑːiɽə nəɲi pəɖʰət̪ə। 
 

ɑːbə səvɑːlə iː sɑːməneː əicʰə ki eːkərə ɟimmeːd̪ɑːrə keː। 
ət̪eːkə sɑːmɑːɟikə loːkə eːɦənə eːkɑːkiː kiəeː bʰeːlə-

ɟimmeːd̪ɑːrə keː। 

ɟiːvənə meː ɟjoːⁿ upəkɹ̩t̪ə kənijoː cʰiː, t̪ə unəkərə kʰilɑːpʰə 

nəɲi ɟɑːuː। səmɑːɟə meː upəkɑːriː svəbʰɑːvəkəऽ   kəmmeː 

loːkə bəcələ cʰət̪ʰi। oːɦoː vimukʰəbʰəऽ   ɟəjət̪ɑːɦə t̪ə səbə 

sɑːmɑːɟikə vjəvəst̪ʰɑː gəɖə़ bəɖə़ ़  ɟɑːit̪ə। 
 

soːcə- (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

pəɦineː rɑːɟə, d̪ərəbɑːrə ɑː ɟəmiːⁿd̪ɑːrə səbəkəऽ   kɹ̩t̪isəऽ   

ɑːmə loːkə upəkɹ̩t̪ə ɦoːit̪ə cʰələ। ɟeːnɑː skuːlə, kɑːleːɟə, 

d̪ʰərməɕɑːlɑː, mⁿd̪irə,kʰeːləkə maːid̪ɑːnə, meːlɑː, pəɖʰə़  
vɑːlɑː bəccɑːkəऽ   vəɟiːpʰɑː, puːɟɑː, rɑːməliːlɑː, bəɖə़ kɑː 

kəlɑːkɑːrəkəऽ   kɑːrjəkrəmə  səbə əcʰi। leːkinə inəkərə 

kɹ̩t̪isəऽ   beːɕiː vikɹ̩t̪ikəऽ   kʰissɑː, gɑːⁿvə-gʰərə meː pʰaːilələ 

əcʰi। səccɑːiː pət̪ɑː nəɲi। ɑːbə oːi st̪ʰɑːnə pərə əd̪ʰikɑːriː ɑː 

kicʰu neːt̪ɑː/neːt̪riː cʰət̪ʰi। neːt̪ɑː səbəɦəkə əpəneː ət̪eːkə ʈɑː 
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peːʈə ɟeː oː bʰərət̪əinə t̪əkʰəinə neː səmɑːɟəkəऽ   soːcət̪ɑːɦə। 
bəcəlɑːɦə əd̪ʰikɑːriː səbə।eːkə ʈɑːkəऽ   soːcəऽ   kəऽ   

d̪ɹ̩ʂʈikoːɳə ɑːɦɑː səbəkəऽ   sɑːɟʰɑːkəऽ   rəɦələ cʰiː। kicʰu 

goːʈeːkəऽ   buɟʰəloː ɦoːit̪ə।ɦəmərə kirəd̪ɑːrə rɑːməbɑːbuː 

(cʰəd̪mə nɑːmə) cʰət̪ʰi। 
rɑːmə bɑːbuː bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrə meː ɕiːrʂə pəd̪ə pərə 

cʰəlɑːɦə। eːkə beːrə koːnoː kɑːɟə meː gɑːmə geːlɑːɦə। d̪u 

d̪inəbʰəऽ   geːləinə, kijoː gⁿuɑː bʰeːⁿʈə kərəऽ    nəɲi 

əjələinə।kɑːnə ʈʰɑːrə bʰeːləinə। ɦəmeːɕɑː loːkəsəऽ   gʰirələ 

rəɦəə vɑːlɑː loːkə।pət̪ɑː ləgələinə ɟeː d̪illiː meː unəkərə 

gʰərə pərə geːlɑːɦə pərə ucit̪ə vjəvəɦɑːrə ɦunəkɑː sⁿgə nəɲi 

kəjələ geːlə cʰələinə। ɟɑːinəkəऽ   d̪ukʰə bʰeːləinə। oː əpəneː 

səbəɦəkə kət̪əऽ    geːlɑːɦə ɑː d̪illiː ɑːbəऽ   kəऽ   noːt̪ə 

d̪eːləkʰinə। ɑːbə kiː cʰələ। ɕuruː bʰeːlə loːkəkə reːlɑː। 
mit̪ʰilɑː meː beːroːɟəgɑːriː səbə d̪inəsəऽ   məɦɑːmɑːriː। 
kijaːikə t̪ə kɑːɟə ɑː kʰeːləkəऽ   seːɦoː cʰoːʈəkɑː bərəkɑː meː 

bɑːʈələ। d̪illiː meː ueːɦə kɑːɟə kərət̪ɑːɦə mud̪ɑː d̪ərəbʰⁿgɑː 

meː koːnɑː। 
rɑːməbɑːbuː eːkəʈɑː kərməcɑːriːkəऽ   ləgɑː d̪eːneː 

cʰələkʰinə- maːit̪ʰilə səbəɦəkə sət̪kɑːrə meː। əpənəɦu kʰoːɟə-

kʰəbərə rəkʰəi cʰələkʰinə। naːukəriːkəऽ   prət̪jɑːɕiː səbəkəऽ   

pəɦileː d̪inə spəʂʈə ɕəbd̪ə meː kəɦi leːlə ɟɑːit̪ə cʰələinə। 
ʈʰiːkə cʰəi naːukəriː niːkə- beːɟɑːjə, ɑːgu- pɑːcʰu bʰeːʈət̪ə, 

mud̪ɑː t̪ɑːbəit̪ə ɑːɦɑːⁿkəऽ   ɕrəmə kərəऽ    pərət̪ə। bəɦut̪ə 
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maːit̪ʰilə ɕrəməkəऽ   nɑːmeː pərə pərɑː ɟɑːit̪ə cʰəlɑːɦə। ɟeː 

bəcəiː cʰəlɑːɦə, ɦunəkɑː səbəkəऽ   ɟʰɑːɖə़ ़ , kʰurəpiː, 

koːd̪ɑːiɽə, ɟʰərənɑːd̪i t̪ʰəmɑː d̪eːlə ɟɑːi cʰələinə। pərisərə 

bəɖə़ kiː ʈɑː cʰələinə ɑː ɑːgⁿt̪ukə maːit̪ʰilə oːɦoːsəऽ   beːɕiː। 
kʰubə t̪ərəkɑːriː upəɟəiː, bikɑːi ɑː sərəkɑːriː eːkɑːuⁿʈə meː 

ɟəmɑː ɦoːi। ɟeː kɑːɟəkə nɑːmə ləit̪eː bʰɑːigə ɟɑːi  cʰəlɑːɦə oː 

kʰubə nunə t̪eːlə ləgɑːkəऽ   kʰinɑːnsə kərəjə cʰəlɑːɦə। ɟeː 

səbə ʈiːkəlɑːɦə, səbəkeː naːukəriː bʰeːʈələinə। eːkə ɑːrə 

kʰɑːsə guɳə cʰələinə ɟeː cʰuʈʈiːkəऽ   d̪inə oː səbə ɑːgⁿt̪ukəkə 

sⁿgəɦi bʰoːɟənə kərəjə cʰəlɑːɦə। 
 

əi kɑːɟə kəreːbɑːkə pɑːcʰu ɟeː soːcə cʰəi oː prəɳəmjə cʰəi। 
ɦunəkə kəɦəbə cʰələinə ɟeː iː səbə bəisəkəऽ   kʰɑːliː 

kʰeːt̪ɑːɦə seː rɑːʂʈriːjə kʂət̪i cʰəi। kicʰu oː ut̪pɑːd̪əkət̪ɑː 

ɦoːbɑːkə cɑːɦiː। kəɦuⁿ səbə kʰɑːliː bəisəkəऽ   səməjə nəɲi 

bit̪ɑːuː। iː ɑːɦɑːkə nəɲi rɑːʂʈrəkə kʂət̪i əi। 
ɦəmərɑː t̪ərəpʰəsəऽ   ɦunəkə soːcəkəऽ   saːiljuːʈə। 
 

 

gələt̪ə nirɳəjə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

rɑːməbɑːbuː d̪illiː meː sərəkɑːriː əspət̪ɑːlə meː ɖɑːkʈərə 

cʰəlɑːɦə। oːt̪eːkə sɑːmɑːɟikə t̪ə nəɲi mud̪ɑː kijoː pəɦuⁿcə 

ɟɑːi cʰələinə t̪ə kicʰu məd̪əd̪əkəऽ   d̪əit̪ə cʰələkʰinə। səbəsⁿ 

paːigʰə iː viɕeːʂət̪ɑː cʰələinə ɟeː kɑːɟə kərət̪ʰinə vɑː kiː nəɲi, 

boːliː məd̪ʰurə cʰələinə। moːɦənə miɕrɑː ɟeːkɑː pʰiːsə 
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d̪eːloːɦə pərə uvɑːcə kət̪ʰɑː nəɲi kəɦəi cʰələkʰinə। əppənə 

səmɑːɟə meː boːliː bɑːniːkəऽ   ləkəऽ   niːkə iɟɟət̪ə cʰələinə। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   eːkə ʈɑː sⁿt̪ɑːnə cʰələinə। nɑːmə cʰəinə - 

rijɑː। ɑːbə t̪ə d̪ʰiːjɑːput̪ɑː kəmmeː ɦoːi cʰəi ɑː ɟeː cʰəi seː 

məɦɑː d̪ulɑːru। eːkəlaːut̪ɑːkəऽ   t̪ə bɑːt̪eː ələgə। ɟjoːⁿ mɑːjə - 

bɑːpə pɑːi bɑːlɑː, t̪ə oː ɑːbeːɕə ələgeːsəऽ   d̪eːkʰɑːiː cʰəi। 
 

eːkə d̪inə rɑːməbɑːbuː ləgə gɑːməkə bəgələkə gɑːməkə eːkə 

goːʈeː d̪eːkʰəbəऽ    eːləkʰinə। gəppəkəऽ   krəmə meː cərcɑː 

bʰeːləi kiː unəkeː gɑːməkə rəmənə nɑːməkə bəccɑːkəऽ   

d̪illiː meː MAMC meː nɑːmə likʰeːləi əcʰi। rəmənəkə 

pit̪ɑːkəऽ   əst̪ʰɑː- pɑːt̪ə beːɕiː nəɲi cʰəinə। ɑːroː bəccɑː səbə 

pəiːɖʰə likʰə rəɦələ cʰəinə।oː cɑːɦəi cʰət̪ʰi kiː kijoː rəmənəkə 

pəɖʰɑːikə bʰɑːrə gəcʰi lijɑːjə ɑː bijɑːɦəkə kʰərcəd̪əऽ   

d̪iəjəɦə t̪ə oː kət̪ʰɑːkəऽ   leːt̪ɑːɦə। rɑːməbɑːbuː ɟəkʰəinə 

d̪ərəbʰⁿgɑː meːɖikələ kə़ leːɟə meː pəɖʰəi cʰəlɑːɦə t̪ə 

unəkərə eːkəʈɑː sⁿgiːkəऽ   əɦiːnɑː bibɑːɦə bʰeːlə cʰələi। bəɖə 

ʈʰəsəkəbɑːɟiː meː oː sⁿgiː bijɑːɦəkə bɑːd̪ə rəɦəə lɑːgələ 

cʰeːlɑːɦə। bɑːd̪ə meː sɑːsureː vɑːlɑː oːkərɑː sərəkɑːriː 

naːukəriː biɦɑːreː meː ləgɑː d̪eːləkəi। rɑːməbɑːbuːkəऽ   iː 

kət̪ʰɑː ʈʰiːkə buɟʰeːləinə। ɑː oː oːi səmbʰrɑːⁿt̪ə vjəkt̪ikəऽ   

gəppə bəɖʰəbəi leːlə kəɦələkʰinə। bibɑːɦəkə kʰərcəkəऽ   

ərt̪ʰə sɑːməneː vɑːlɑːkəऽ   ɦaːisiit̪ə pərə nirbʰərə kərəit̪ə 

cʰəi। ɟeːnɑː t̪eːnɑː bibɑːɦə niɕcit̪ə bʰeːlə। gʰiː kət̪ə ɦərɑːjələ, 
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rəɦəriː d̪ɑːilə meː। rɑːməbɑːbuː eːkə ʈɑː sⁿt̪ɑːnəkəऽ   leːlə 

purɑː kʰərcə kəjəlɑːɦə।  
           bibɑːɦə t̪əbʰəऽ   geːlə। mud̪ɑː rəmənə ɑː rijɑːkəऽ   

soːcə meː kət̪əu meːlə nəɲi। rijɑː bibɑːɦəkəऽ   sɑːmɑːɟikə 

səməɟʰaːut̪ɑː bəsə mɑːnəɲi cʰəliːɦə। səmɑːɟəkə riːt̪i-rivɑːɟə 

kəməɟoːrəkəऽ   leːlə ɦoːəi cʰəi- iː ɦunəkə mɑːnjət̪ɑː cʰələ। 
səmɑːɟəkəऽ   leːlə rəmənə ɑː rijɑː d̪əmpət̪i mud̪ɑː əsələ meː 

d̪unu ələgə । rɑːməbɑːbuː səbə d̪eːkʰəit̪ə buɟʰəit̪ə cʰəlɑːɦə। 
əppənə sⁿt̪ɑːnəkəऽ   ɟənəɲit̪ə cʰəlɑːɦə। iː bʰəroːsə cʰələinə 

ɟeː səbə ʈʰiːkəbʰəऽ   ɟeːt̪əi। 
 iməɦərə rəmənə MBBS keːlɑːkə bɑːd̪ə MD kərəऽ    lɑːgələ 

cʰəlɑːɦə।rijɑː seːɦoː graːiɟueːɕənəkəऽ   sⁿgə st̪riː ɕəkt̪ikəऽ   

eːkʈivisʈəbʰəऽ   geːlə cʰəliː। oː əpənɑːkəऽ   seːɦoː sɑːmɑːɟikə 

visⁿgət̪ikəऽ   ɕikɑːrə mɑːnəɲi cʰəliːɦə। ɦunəkə kəjeːkəʈɑː 

ripoːrʈə əmeːrikɑːkəऽ   ɟərnələ meː cʰəpi cukələ cʰələinə। 
mɑːnəvɑːd̪ʰikɑːrə pərə ɑːgukəऽ   pəɖʰə़ ़ ikəऽ   vɑːst̪eː 

cʰɑːt̪rəvɹ̩t̪t̪i sⁿgə vəɟiːpʰɑː seːɦoː bʰeːʈələinə। oː əmeːrikɑː 

cəilə geːliːɦə। oːt̪əi eːkəʈɑː ɑːrə eːɕijɑːiː muːləkə loːkə səऽ   

ɦunəkə vicɑːrə miləi cʰələinə। ɑː bɑːd̪ə meː pəɖʰə़ ़ ikəऽ   

bɑːd̪ə d̪unu sⁿgeː rəɦəə ləgəliːɦə। rəmənə seːɦoː MDkəऽ   

bɑːd̪ə bəɖə़ kɑː əspət̪ɑːlə meː kənsələʈeːnʈəbʰəऽ   geːlɑːɦə । 
niːkə d̪ərəmɑːɦɑː bʰeːʈəiː cʰələinə। ɑːbə rɑːməbɑːbuːsəऽ   

mɑːsikə pɑːi leːnɑːiː cʰoːɽi d̪eːneː cʰəlɑːɦə। rəmənə ɑː rijɑː 

d̪unukəऽ   mɑːjə- bɑːpəkəऽ   əsəliit̪ə kəmoːbeːɕə pət̪ɑː cəilə 
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geːlə rəɦəinə। upɑːjə kiː। ɟəkʰənə kəkʰənoː rɑːməbɑːbuːkəऽ   

kənijɑː rijɑːkəऽ   pʰoːnə kərət̪ʰinə t̪ə rijɑːkəऽ   pəɦilə 

ɟəbɑːbə ɟeː rəmənəkəऽ   cʰoːɽikəऽ   ɟjoːⁿ kəvənoː ɑːrə gəppə 

əi t̪ə oː kəruː। mɑːjə ləgə ɑːrə kəvənoː gəppə nəɲi cʰələinə। 
bəɦut̪ə sɑːɦəsəkəऽ   kə rəmənə, rijɑː ləgə t̪əlɑːkəkə 

prəst̪ɑːvə pəʈʰeːlɑːɦə, mud̪ɑː rijɑː iːɦoː leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi। 
d̪unu pərivɑːrə loːkəkə vjⁿgjə bɑːnə səɦəit̪ə cʰələ। rijɑːkəऽ   

rɑːməbɑːbuːkəऽ   d̪ʰənə səmpət̪t̪ikəऽ   seːɦoː kəvənoː lipsɑː 

nəɲi। rɑːməbɑːbuː sɑːlə d̪u sɑːlə pərə kənijɑː sⁿgə əmeːrikɑː 

ɟɑːit̪ə । kicʰu səməjə rijɑː sⁿgə bit̪əbəit̪ə ɑː vɑːpəsə d̪illiː 

ɑːibə ɟɑːit̪ʰə। oː əpənɑːkəऽ   iː beːmeːlə bibɑːɦəkə d̪oːʂiː 

mɑːnəɲi cʰəlɑːɦə। 

 

bəɦut̪eː ɑːgrəɦə pərə rijɑː t̪əlɑːkə pərə səɦəmət̪i d̪eːləkʰinə 

ɑː rəmənəkəऽ   d̪oːsərə bijɑːɦə eːkəʈɑː ɟunijərə ɖɑːkʈərəsəऽ   

bʰeːləinə। rɑːməbɑːbuː əi bijɑːɦə meː əpənəɦu ɕɑːmilə 

bʰeːlɑːɦə। rɑːməbɑːbuː riʈɑːjərəmeːʈəkəऽ   bɑːd̪ə əpənɑːkəऽ   

vjəst̪ə rɑːkʰəi leːlə eːkə ʈɑː prɑːiːveːʈə ɦɑːspiʈələ ɟɑːjə 

ləgəlɑːɦə । rəmənə seːɦoː nəbə ɟinəgiː ɕuruː kərəbɑːkə leːlə 

lənd̪ənəkəऽ   əspət̪ɑːlə ɟvɑːinə keːlɑːɦə t̪ɑːki it̪iɦɑːsə piːcʰɑː 

nəɲi kərəjənə।eːkə ʈɑː  gələt̪ə nirɳəjə d̪u pərivɑːrəkəऽ   

d̪eːɕə nikɑːlɑːkəऽ   d̪eːləkə।  
əi leːləkəऽ   d̪oːʂiː। mɑːjə - bɑːpə t̪ə niːkeː soːcəit̪ə əcʰi- 

sⁿt̪ɑːnəkəऽ   vɑːst̪eː mud̪ɑː ........ɦoːniːkəऽ   ɑːgeː kəkərə 
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cələləi əcʰi। 
 

kʰɑːliː ɦɑːt̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

 

rɑːməbɑːbuː prəgət̪iɕiːlə girəɦət̪ʰə cʰəlɑːɦə।d̪u ʈɑː beːʈɑː 

cʰələinə। d̪unukəऽ   pəɖʰə़ ़ i bəɖʰə़ ि़jɑːsəऽ   ɦoːinə, 

əpənɑːkəऽ   oːɦiː leːlə ɟʰoːⁿiːkə d̪eːneː cʰəlɑːɦə। ɕiməlɑːkəऽ   

nɑːmiː skuːlə meː d̪unu bəccɑː pəɖʰələkəinə। soːicə səkəi 

cʰiː ki binɑː nijəmit̪ə ɑːməd̪əniːkəऽ   iː kɑːɟə kət̪eːkə 

kəʈʰinə। iməɦərə uməɦərəsəऽ   ɟoːrə t̪oːrəkəऽ   kə kɑːɟə 

kərəjə cʰəlɑːɦə। sɑːloːⁿ bʰəriː əɦiː meː lɑːgələ rəɦəi 

cʰəlɑːɦə। kəkʰənoː bəccɑː səbəkəऽ   ləkəऽ   ɕiməlɑː ɟɑːit̪ə 

cʰəit̪ə t̪ə kəkʰənoːləऽ   kə əbəi cʰət̪ʰi।ɦərəd̪əmə ɟət̪əreː meː 

rəɦəi cʰəlɑːɦə ɑː kʰɑːliː ɦɑːt̪ʰeː। kənijɑː oːt̪eːkə səkrijə nəɲi 

cʰələkʰinə ɟeː oːɦoː kəkʰənoː əsəgərə ɕiməlɑː cəilə ɟəit̪əit̪ʰə। 
ɑːi kɑːlɦi t̪ə mɑːjə səbəkəऽ   iː bibʰɑːgə cʰəi। məɟəburiː vɑː 

ɕaːukə, seː spəʂʈə nəɲi। kəjeːkə beːrə t̪ə reːləveː ʈikəʈə 

veːʈiⁿgə meː rəɦiː geːləinə, t̪əkʰənoː bəccɑː səbəkəऽ   

kəvənoː d̪ikkət̪ə nəɲi ɦoːbəऽ    d̪eːləkʰinə। ɟununiː cʰəlɑːɦə।  
 

gɑːmə- gʰərə meː səbə kəɦəinə ɟeː əppənə ət̪ɹ̩pt̪ə iccʰɑːkəऽ   

bəccɑːkəऽ   mɑːd̪ʰjəməsəऽ   purɑː kərəit̪ə cʰət̪ʰi। sət̪ə ɟeː 

ɦuɑːjə। ɕiməlɑːkəऽ   bɑːd̪ə d̪illiː viɕvəvid̪jɑːləjə meː bəccɑː 

səbə pəɖʰə़ ləkəinə। bəɖə़ kɑː beːʈɑː d̪oːsəreː prəjɑːsə meː 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə meː ut̪t̪iːrɳə bʰeːlɑːɦə ɑː IPS meː 
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cəjənə bʰeːləinə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   t̪əpəsjɑː purɳə bʰeːləinə। 
ɟeː səmɑːɟə məɟɑːkə urəbəit̪ə cʰələinə, ɑːbə oːkərɑː kʰɑːt̪irə 

səbəsⁿ səpʰələ loːkə  cʰət̪ʰi। beːʈɑː seːɦoː gʰərəkə st̪ʰit̪isəऽ   

əvəgət̪ə cʰələinə।oː ʈreːniⁿgə meː ɟɑːit̪eː, rɑːməbɑːbuːkəऽ   

cʰoːʈə bʰɑːikəऽ   pɑːi pəʈʰəbəऽ   səऽ   mukt̪əkəऽ   d̪eːləkəinə। 
beːʈɑː pərə bəɖɖə kət̪ʰɑː səbə ɑːbə ləgələinə। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   beːʈɑː ənuɕɑːsit̪ə cʰələ। rɑːməbɑːbuː səbə 

bəɖə़ kɑː loːkəkəऽ   cʰoːəiɽəkəऽ   sɑːmɑːnjə pərivɑːrə meː 

kuʈəməit̪iː kəjəlɑːɦə। unəkərə əppənə d̪ərɕənə cʰələinə ɟeː 

beːʈɑːkəऽ   bibɑːɦə əpənɑːsəऽ   ɑːrt̪ʰikə ɑːd̪ʰɑːrəsəऽ   njunə 

meː kəriː t̪ə put̪oːɦu mɑːnə d̪eːt̪ə। səbə ʈʰiːkə cəilə rəɦələ 

cʰələinə। put̪oːɦusəऽ   seːɦoː rɑːməbɑːbuː purɑː prəsənnə 

cʰəlɑːɦə। pɑːrivɑːrikə prət̪iʂʈʰɑː beːʈɑːkə ləgəbʰəgə ɑːd̪ərɕə 

bibɑːɦəkəऽ   bɑːd̪ə ɑːrə bəɖʰə़ ि़ geːləinə। 

 

əɦi biːcə meː kəkərə nəɟərə lɑːigə geːləi। rɑːməbɑːbuːkəऽ   

beːʈɑː ɟeː ɟilɑː pulisə kəpt̪ɑːnəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə, eːkə d̪inə 

laːiɳɖə mɑːinsə bispʰoːʈə meː gʰɑːjələbʰəऽ   geːlɑːɦə। d̪illiː 

reːpʰərə kɑːjələ geːləinə, mud̪ɑː bəicə nəɲi səkəlɑːɦə। 
əspət̪ɑːlə meː ɟɑːbəit̪ə bʰərt̪iː cʰəlɑːɦə t̪ə mⁿt̪riː əd̪ʰikɑːriːkəऽ   

lɑːinə lɑːgələ cʰələinə। ʈiːviː bəlɑː səbə rɑːməbɑːbuː ɑː 

ɦunəkərə put̪oːɦukəऽ   ɦəmeːɕɑː  d̪eːkʰəbəit̪ə cʰələinə। loːkə 

səbə inəkɑː səbəkəऽ   ɟɑːnəऽ    ləgələinə। 

beːʈɑːkəऽ   mɹ̩t̪jukəऽ   bɑːd̪ə rɑːməbɑːbuː gɑːmə ɑːibə 
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geːlɑːɦə। sərəkɑːriːɑː gaːirə-sərəkɑːriː  t̪ərəpʰəsəऽ   bəɦut̪ə  

rɑːsə pɑːi unəkərə put̪oːɦukəऽ   kʰɑːt̪ɑː meː ɟəmɑːkəऽ   d̪eːlə 

geːlə। put̪oːɦu ɟeː kɑːɟəkə bɑːd̪ə naːiɦərə geːliːɦə seː pʰeːrə 

nəɲi əjəliːɦə। rɑːməbɑːbuː unəkɑː bəɟəbəऽ    geːlɑːɦə mud̪ɑː 

oː nəɲi əjəliːɦə।ulʈɑː ɕikɑːit̪ə। naːiɦərə bɑːlɑː səbə ueːɦə 

pɑːikəऽ   ɦisɑːbə ləgəbəऽ    meː lɑːgələ। eːkə ʈɑː peːʈroːlə 

pəmpə seːɦoː bʰeːʈələinə। kicʰu d̪inəkə bɑːd̪ə eːkə 

bʰələmɑːnuʂəkəऽ   sⁿgə put̪oːɦukəऽ   seːɦoː d̪oːsərə 

bibɑːɦəbʰəऽ   geːlə inə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   kəvənoː kʰəbərə 

nəɲi। loːkəkəऽ   ənusɑːrə, pɑːikəऽ   loːbʰə meː iː bibɑːɦə 

bʰeːləit̪ə əcʰi। beːʈɑːkəऽ   jɑːd̪əkəऽ   əⁿt̪imə niɕɑːniː seːɦoː 

kʰət̪məbʰəऽ   geːləinə। 

ɟeː rɑːməbɑːbuː beːʈɑːkəऽ   mɹ̩t̪jukəऽ   bɑːd̪oː sɑːɦəsə 

rəkʰəneː cʰəlɑːɦə seː ɑːbə ʈuiʈə geːlɑːɦə। ərd̪ʰəvikʂipt̪ə 

ɟeːkɑːbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। sərəkɑːrəkəऽ   keːɦənə kɑːnunə 

ɟeː mɑːjə bɑːpə əppənə sərvəsvə beːʈɑː pərə njoːcʰɑːvərəkəऽ   

d̪iəjəɦə, oːkərɑː sⁿt̪ɑːnəkəऽ   səmpət̪t̪i meː kəvənoː bʰɑːgə 

nəɲi। ɑːrt̪ʰikə st̪ʰit̪i t̪ə t̪ət̪eːkə pɑːt̪ərəbʰəऽ   geːləinə ɟeː 

d̪oːsəroː beːʈɑːkəऽ   səbə cʰoːəirəkəऽ   vɑːpəsə gɑːmə ɑːbəऽ    

pərələinə। 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   ɟiːvənə pʰeːrə kʰɑːliː ɦɑːt̪ʰəbʰəऽ   geːləinə। 
 

 

nəbəkɑː d̪ʰənikə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 
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rɑːməbɑːbuː (cʰəd̪mə nɑːmə) ʈuʈələ ɟəmiːⁿd̪ɑːrə  

pərivɑːrəsəऽ   cʰəlɑːɦə। oːɦiː səməjə meː gɑːmə gʰərə 

cʰoːɽikəऽ   məɦɑːnəgərə əjəlɑːɦə, ɟəɦijɑː gʰərəkə ɑːrt̪ʰikə 

st̪ʰit̪i keːɦənoː ɦoːi, niɟiː kəmpəniː meː cɑːkəriːkəऽ   

niːkəsəऽ   nəɲi d̪eːkʰələ ɟɑːi cʰələi।bɑːpə kəɦələkʰinə ɟeː 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   ɟeːt̪eː pɑːi oː kəmpəniː vɑːlɑː d̪eːt̪ə, oːisⁿ१०० 

ʈəkɑː beːɕiː ɦəməɦiː d̪eːbə। səccɑːiː iː cʰələi ki ɟət̪ʰɑː- ɟərə 

beːcəkəऽ   ɦiː səbə kicʰu ɦoːəit̪ə cʰələi। mud̪ɑː eːkə ʈɑː 

ʈəɕənə cʰələi। səbə ɦoːit̪oː rɑːməbɑːbuː ʈinəɦiː bəksɑːləऽ   

kə gɑːməsəऽ   bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə।oː buɟʰi geːlə cʰəlɑːɦə ɟeː iː 

ɦəvɑː-pɑːniːsəऽ   kicʰu ɦoːbəऽ    vɑːlɑː nəɲi cʰəi। 

əppənə ənubʰəvə və əd̪ʰjəjənəkəऽ   ɑːd̪ʰɑːrə pərə ɑːgu 

bəɖʰə़ it̪ə  geːlɑːɦə। eːkə t̪ərəɦəsəऽ   krɑːnt̪ikɑːriː kəd̪əmə 

uʈʰeːlɑː। məɦɑːnəgərə meː pəɦineː eːkə ʈɑː cʰoːʈə gʰərə, 

pʰeːrə bɑːd̪ə meː paːigʰə gʰərə leːlɑːɦə। sɑːmɑːɟikə və 

sɑːⁿskɹ̩t̪ikə kɑːɟə səbə meː seːɦoː səɦəbʰɑːgit̪ɑː cʰələinə। 
vjəvəɦɑːrikə loːkə cʰəlɑːɦə। gɑːmə səmɑːɟə meː seːɦoː jəɕə 

cʰələinə। 

ɑːbə d̪eːkʰuː bəd̪əlɑːvə। d̪u ʈɑː bəccɑː cʰələinə। beːʈɑː IIT ɑː 

IIM keːlɑːkə bɑːd̪ə kəmmeː səməjə meː oːi pəd̪ə pərə 

pəɦuⁿcə geːləinə, ɟəiːsⁿoː seːvɑːnivɹ̩t̪ə bʰeːlə cʰəlɑːɦə। 
gaːurəvɑːnvit̪ə cʰəlɑːɦə। beːʈɑː əpəneː sⁿgiːsəऽ   əⁿt̪ərɟɑːt̪iːjə 

vivɑːɦəkəऽ   leːləkəinə। put̪oːɦu, beːʈoːsⁿuccə pəd̪ə pərə 

cʰələinə।DIG(double income group)bʰəऽ   geːlə 
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cʰəlɑːɦə।ɑːbə səbə koːiː koːʈʰiː meː rəɦəə lɑːgələ cʰeːlɑːɦə।  
bʰənəsijɑː ɑː kʰəbɑːsinə d̪unu cʰələinə। beːʈɑː put̪oːɦukəऽ   

ələgə ələgə gɑːɖə़ ़  ɖrɑːiːvərə cʰələinə। rɑːməbɑːbuː 

səpət̪niːkə əi bəd̪ələlə st̪ʰit̪i meː ɖubiː geːlə cʰəlɑːɦə। ɟeː 

kəɦijoː kɑːɟəbɑːliːkəऽ   ɟoːrəsəऽ   bəɟit̪oː nəɲi cʰəlɑːɦə seː 

ɑːbə səbə pərə raːubə d̪ɑːbə kərəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 
əpənɑːkəऽ   ɑːbə sʈeːʈəsə vɑːlɑː buɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 
səbə ɟəgəɦə nəɲi ɟɑːit̪ə cʰəlɑːɦə। beːʈɑː seːɦoː purənəkɑː 

səmɑːɟəsəऽ   purɑː kəiʈə geːlə cʰələinə। əⁿt̪ərɟɑːt̪iːjə vivɑːɦə 

meː i ɦoːəi cʰəi ɟeː oːkərɑː səmɑːɟəkə ɟəruːrət̪ə nəɲi 

buɟʰɑːit̪ə cʰəi। cəjənit̪ə loːkəsəऽ   əbərəɟɑːt̪ə cʰələinə। 
purənəkɑː loːkəsəऽ   d̪uriːbʰəऽ   geːləinə। 

                 ɑːbə d̪eːkʰuː bəd̪ələit̪ə bəd̪ələit̪ə keːɦənəbʰəऽ   

geːlɑːɦə।nəbə d̪unijɑː meː d̪unu beːgət̪ə ɽəimə geːlə 

cʰəlɑːɦə। beːʈiːkəऽ   vivɑːɦə əpəneː səmɑːɟə meː kəjəneː 

cʰəlɑːɦə। kət̪eːkə bərəkʰə bɑːd̪ə beːʈiː ɟəmɑːjə səbə əjələinə। 
oː səbə kʰɑːt̪irə səneːɕə ənəneː cʰələinə। rɑːməbɑːbuː 

,ɦunəkə kənijɑː ɑː put̪oːɦə səbə kʰuɕə bʰeːlə- səneːɕə d̪eːkʰə 

kə, mud̪ɑː beːʈɑː oː səneːɕə(ʈɑːiː-pinə)  bəɦinəkəऽ   siːd̪ʰɑː 

vɑːpəsəkəऽ   d̪eːləkʰinə ɟeː ɦəmə ɑːbə ʈɑːiː nəɲi pəɦiɽəi cʰiː। 
bʰɑːi iː nəɲi d̪eːkʰələkʰinə ki bəɦinə bʰɑːikəऽ   əpʰəsərə 

buɟʰikəऽ   kət̪eːkə ɕaːukəsəऽ   mⁿt̪ʰənəkəऽ   kə ənəneː 

rəɦəinə। rɑːməbɑːbuː ɑː ɦunəkə kənijɑːkəऽ   ət̪eːkə sɑːɦəsə 

nəɲi ɟeː beːʈɑːkəऽ   kicʰu buɟʰəiːbət̪inə।səbə ɦⁿsəkəऽ   gəppə 
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bəd̪əilə d̪eːləkəi। naːukərə cɑːkərəkəऽ   sⁿgə rəɦəbɑːkə 

kɑːrəɳə bʰɑːvənɑː ɕunjə səbəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
ɑːbə beːʈiːkəऽ   vɑːpəsə əpənə ɕəɦərə ɟəjəbɑːkə cʰələinə। 
sʈeːɕənə ɟɑːjə kʰɑːt̪irə ɖrɑːivərəkəऽ   pʰoːnə keːləkʰinə ɑː 

kəɦələkʰinə ki eːkə geːsʈə ɑːjələ cʰət̪ʰi, unəkɑː kɑːlɦi ९ bəɟeː 

sʈeːɕənə cʰoːɖə़  bɑːkə əcʰi। beːʈiː iː pʰoːnə pərəɦəkə gəppə 

suinə leːləkʰinɦə। mɑːjə seːɦoː sunələkʰinə।gʰərə meː 

cuppiːbʰəऽ   geːlə। mɑːjə mɑːɦaːuləkəऽ   ɦəllukə kərəjə leːlə 

kəɦələkʰinə- ɟeː cʰət̪ʰi, ɟeːɦənə cʰət̪ʰi, ɑːɦɑːⁿkəऽ   bɑːpeː 

cʰət̪ʰi, kət̪eːkə d̪inə ɟiːt̪ɑː, bəɖɖə ut̪sɑːɦə meː cʰəlɑːɦə, kiː 

kəɦuː।rɑːit̪ə bʰərə beːʈiː pəreːɕɑːnə, ɟeː bɑːpə eːkə ɑːvɑːɟə 

pərə ɦɑːɟirə, unəkɑː leːlə ɦəmə geːsʈə kəɦijɑːbʰəऽ   

geːlijəinə। əⁿt̪ə meː niʂkərʂə pərə pəɦuⁿcəliː ki iː kicʰu nəɲi- 

nəbəkɑː d̪ʰənikəkə nəɕɑː cʰəi। 
beːʈiː mɑːjə meː kiː səməɟʰaːut̪ɑː bʰeːləinə, seː kəkəroː nəɲi 

buɟʰələ। rɑːməbɑːbuː sut̪əleː cʰəlɑːɦə ɑː beːʈiː səpərivɑːrə 

ʈaːiksiː bəɟeːliː ɑː sɑːt̪eː bəɟeː bʰoːrə meː səbəkeː sut̪əleː 

cʰoːɽikəऽ   sʈeːɕənə leːlə bid̪ɑːbʰəऽ   geːliːɦə। 
 

 

 

kismət̪ə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

iː ७०kəऽ   d̪əɕəkəkə kʰissɑː əicʰə। rɑːməbɑːbuː (cʰəd̪mə 

nɑːmə) ɟəɦijɑː pəʈənɑː viɕvəvid̪jɑːləjə pəɖʰəə geːlə cʰəlɑːɦə 

t̪ə ɦunəkɑː bɑːbuːɟiː (pit̪ɑː) moːʈərəsɑːikilə kiːnəkəऽ   
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d̪eːləkʰinə। t̪əɦijɑː oː əsəkərə cʰəlɑːɦə klɑːsə meː ɟeː 

moːʈərəsɑːikiləsəऽ   əbəi cʰəlɑːɦə। oːnɑː beːɕiː d̪urə 

kɑːleːɟəsəऽ   ɖeːrɑː nəɲi cʰələinə। eːkəʈɑː d̪ikʰɑːvɑː cʰələi , 

moːnə mɑːnəjəkəऽ   t̪aːijɑːrə nəɲi ɟeː iː  pʰiɟuləkʰərcə cʰəi। 
pʰilmiː ɦiːroː ɟeːkɑːⁿ d̪eːkʰə meː seːɦoː cʰəlɑːɦə, oːɦineː 

sʈɑːilə vɑːlɑː kəpəɖə़ ़  lət̪ɑː ɑː ɕaːukə। sigəreːʈəsəऽ   goːlə 

goːlə d̪ʰuɑːⁿ nikɑːləbɑː meː pɑːrⁿgət̪ə। pɑːi kət̪əऽ   səऽ   əbəi 

cʰəi, seː buɟʰəbɑːkəऽ   pʰursət̪ə kəkəroː nəɲi। pəɖʰə़ ़ i 
kəɦuːnɑː cələit̪ə rəɦəinə। BSc kərəit̪ə kərəit̪ə eːkə 

əd̪ʰikɑːriːkəऽ   kənjɑːsⁿvivɑːɦə seːɦoːbʰəऽ   geːləinə।  
ɟəkʰəinə kənijɑː sɑːsurə bəsəliːɦə t̪ə əsəliit̪ə pət̪ɑː cələləinə। 
iməɦərə rɑːməbɑːbuː seːɦoː gʰiːⁿcə gʰɑːⁿcəkəऽ   MSckəऽ   

leːlɑːɦə। ɑːbə pəʈənɑː meː rəɦiːkəऽ   kiː kərət̪ɑːɦə।ɦunəkə 

bɑːbu ɟiːkəऽ   ɑːroː ɟimmeːd̪ɑːriː cʰələinə। bəɦinəkə 

vivɑːɦə, bʰɑːi səbəɦəkə pəɖʰɑːi ɑː d̪əɦeːɟə meː ɑːjələ 

ɟəmiːnəkəऽ   moːkəd̪əmɑː। səbə meː kʰərceː kʰərcɑː। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑː nirɳəjə keːliːɦə ɟeː əi ɟəɦɑːɟəsəऽ   

nikəliː। mud̪ɑː ɟɑːjəbə t̪ə ɟɑːjəbə kət̪ə। ət̪eːkə joːgjət̪ɑː nəɲi 

ɟeː koːnoː əpʰəsəriːkəऽ   naːukəriːbʰəऽ   ɟɑːi।vjəvəsɑːjə meː 

eːkə beːrə ɦɑːt̪ʰə pəkɑː cukələ cʰəi, t̪ɑːɦi leːlə iɦoː ɑːpsənə 

nəɲi। d̪u ʈɑː sⁿt̪ɑːnə seːɦoːbʰəऽ   geːləinə əɦiː biːcə। 
rɑːməbɑːbuː əi səbəsə ənəbʰiɟɲə bɑːbuː sɑːɦeːbə bənələ 

pəʈənɑː meː rəɦiː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
kənijɑːkəऽ   nəɦiːⁿ rəɦələ geːləinə। ɟəkʰəinə rɑːməbɑːbuː 

gɑːmə əjəlɑːɦə t̪ə səbə pət̪ɑː ləgələinə।ɑːbə sipʰɑːriɕə pərə 
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naːukəriːkəऽ   seːɦoː səməjə cəilə geːlə cʰələi। t̪əɦijoː 

ɦunəkə pit̪ɑː əppənə eːkəʈɑː sⁿbⁿd̪ʰiː ɑː əd̪ʰikɑːriː , ɟeː 

rɑːɟəst̪ʰɑːnə meː pəd̪əst̪ʰɑːpit̪ə cʰəlɑːɦə,kəऽ   beːʈɑːkə leːlə 

ciʈʈʰiː likʰələkʰinə। rɑːməbɑːbuː oːt̪əऽ    geːlɑːɦə ɑː t̪ɹ̩t̪iːjə 

vərgə meː naːukəriː ɟvɑːinə keːlɑːɦə। kicʰu d̪inəkə bɑːd̪ə 

pərivɑːrə seːɦoːləऽ   geːlɑːɦə। iː naːukəriːkəऽ   oː moːnəsəऽ   

kəijoː sviːkɑːrə nəɲi keːlɑːɦə। keːnɑː kərət̪aːit̪ʰə, əkʰəinə 

t̪əkəɦəkə ɟiːvənə ɽəisiː meː biːt̪ələ cʰələinə। əvəsɑːd̪ə meː 

rəɦə ləgəlɑːɦə। əd̪ʰikɑːriː səbəsəऽ   ləiɖə़  ləi cʰəlɑːɦə। 
t̪əkʰənoː d̪unu beːʈɑːkəऽ   səbəsⁿ məɦⁿgə kɑːnveːⁿʈə skuːlə 

meː pəɖʰə़ ़ lɑːɦə। əppənə əi st̪ʰit̪ikəऽ   leːlə əppənə bɑːbu 

ɟiːkəऽ   ɟimmeːd̪ɑːrə mɑːnəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə। gɑːmə 

gʰərəsəऽ   purɳə ruːpeːɳə kəiʈə geːlə cʰəlɑːɦə। iː mɑːnəsikə 

əvəsɑːd̪əkə əsərə eːkə ʈɑː beːʈɑː pərə seːɦoː pərələinə। 
pəɖʰə़ ़ i meː niːkə rəɦəlɑːɦəkə bɑːvəɟuːd̪ə ɟəjəpurəkəऽ   

sviːmiⁿgəpuːlə meː beːʈɑːkə lɑːɕə bʰeːʈələinə।iː gʰəʈənɑː 

purɑː t̪oːiɽə d̪eːləkəinə। ६ məɦiːnɑːkəऽ   bɑːd̪ə mɑːmuliː 

ɟərəboːkʰɑːrəsⁿrɑːməbɑːbuːkəऽ   nid̪ʰənəbʰəऽ   geːləinə।  
səməjə kʰərɑːbə ɦoːi cʰəi t̪ə cɑːru kɑːt̪ə sə। d̪oːsərə beːʈɑː 

cʰoːʈə cʰələinə। oː ɟəkʰəinə BAkəऽ   ləkə t̪ə, ənukⁿpɑː pərə 

oːkərɑː naːukəriː kənijɑː d̪ijeːləkiːnə। ɟeː pɑːi səbə 

bʰeːʈələinə oː beːʈɑːkəऽ   d̪ə d̪eːləkʰinə। kicʰu bərəkʰə t̪ə 

səbə ʈʰiːkə cʰələinə। bɑːd̪ə meː put̪oːɦusəऽ   nəɲi bənələinə। 
ɦɑːrəऽ    vɑːliː rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑː nəɲi।  peːⁿɕənə t̪ə 



64 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

bʰeːⁿʈət̪eː cʰələinə। sərəkɑːriː kvɑːrʈərə t̪ə beːʈɑːkəऽ   

nɑːməbʰəऽ   geːlə cʰələinə।oː kirɑːjɑː pərə gʰərə leːliːɦə ɑː 

beːʈɑː pərə keːsə keːliːɦə। ət̪eːkə ɟəld̪iː pʰaːisəlɑː t̪ʰoːɖə़ beː 

ɦoːi cʰəi। ɑːbə oːt̪ə rəɦəə meː ʈʰiːkə nəɲi buɟʰeːləinə। 
naːiɦərə sɑːsurə səbə ɟəgəɦə kʰəbərə kəjəliːɦə, kət̪əusəऽ   

ut̪sɑːɦəɟənəkə ɟə़ bɑːbə nəɲi bʰeːʈələinə।  
vɑːpəsə pəʈənɑː meː ɟəiː məkɑːnə meː rɑːməbɑːbuː 

vid̪jɑːrt̪ʰiː səməjə meː rəɦəi cʰəlɑːɦə, oː məkɑːnə ʈuiʈəkəऽ   

əpɑːrʈəmeːʈə bəinə geːlə cʰələi। məkɑːnə mɑːlikəkəऽ   

pərivɑːrəkəऽ   soːləɦə ʈɑː məkɑːnə ɦissɑː meː cʰələi। 
rɑːməbɑːbuː oːi pərivɑːrəsəऽ   səmpərkə meː cʰəlɑːɦə। oːɦiː 

purənəkɑː sⁿbⁿd̪ʰəkəऽ   mərjɑːd̪ɑːkəऽ   ɑːd̪ərə kərəit̪ə 

mɑːmuliː kirɑːjɑː pərə rəɦəbɑːkə gʰərə d̪eːləkəinə। oːɦiː 

meː rəɦiː rəɦələ cʰət̪ʰi। bʰɑːi, d̪eːvərə ɑː nənəɲid̪ə səbəkəऽ   

pəʈənɑː meː ɑːikəऽ   səməjə meː gʰərə cʰəinə, mud̪ɑː 

muⁿɦəcʰuɑːinoː kijoː rəɦəkə leːlə nəɲi kəɦələkeːnə। iːeːɦə 

kismət̪ə cʰəi। 
 

 

 

preːmə vivɑːɦə- nəbə prəjoːgə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

rɑːmə bɑːbuː kəɦəkəleːlə vəkiːlə cʰəlɑːɦə।vəkɑːlət̪əsəऽ   

ɑːməd̪ə nəɦijeː bərɑːbərə। məkɑːnə kirɑːjɑːsəऽ   

bəɖʰə़ ि़jɑː nijəmit̪ə ɑːməd̪əniːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə cʰələinə। kʰeːt̪ə 

- pət̪ʰɑːrə seːɦoː pərjɑːpt̪ə cʰələinə। gɑːcʰiː səlɑːnɑː beːcə 
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kəऽ    seːɦoː cikkənə pɑːi ɑːibə ɟɑːi cʰələinə। cʰoːʈə 

ɕəɦərəkəऽ   bəɖə़ kɑː loːkə cʰəlɑːɦə। vivɑːɦə seːɦoː oːi 

səməjəkə sɑːⁿsəd̪əkəऽ   kənjɑːsəऽ   bʰeːlə cʰələinə। iːɦoː 

pəricəjə, prət̪iʂʈʰɑː bəɖʰə़ ़ neː cʰələinə।d̪u ʈɑː kənjɑː ɑː 

eːkə ʈɑː beːʈɑː cʰələinə। pərivɑːrə meː səbə kijoː eːkəsəऽ   

eːkə sund̪ərə। pɑːi əpəneː-ɑːpə meː suⁿd̪ərət̪ɑː cʰəi। kʰɑːjələ 

piːjələ gʰərəkəऽ   səd̪əsjəkəऽ   sund̪ərət̪ɑː d̪urəऽ   səऽ   

d̪eːkʰɑːə ɟɑːi cʰəi। sukumɑːrə səbə ət̪eːkə ɟeː ɑːⁿgurə 

gʰoːⁿipə d̪ijəu t̪ə ɕoːɳit̪ə bəɦəreːbɑːkə əⁿd̪eːɕɑː।eːkə ʈɑː 

beːʈiːkəऽ   bibɑːɦə niːkə d̪ɑːnə-d̪əɦeːɟə d̪əkəऽ   purɑː ɕɑːnə 

ɕaːukət̪əsəऽ   kə cukələ cʰəlɑːɦə। ɟəmɑːjə ɖɑːkʈərə cʰələinə। 
beːʈɑːkəऽ   pəɖʰə़ bəkə leːlə d̪illiː pəʈʰɑː d̪eːneː rəɦəit̪ə।  
cʰoːʈə ɕəɦərə meː bəɖə़ kɑː loːkəkə d̪ʰiːjɑː put̪ɑː səbə 

pəɖʰə़  meː lut̪t̪ijeː ɦoːit̪ə cʰəi। inəkərə cʰoːʈəkiː beːʈiː 

ɟəɦinɑː pəɖʰə़  meː niːkə, oːɦinɑː sunnərə ɑː sⁿskɑːriː 

seːɦoː। maːiʈrikə meː ɟilɑː meː ʈaːupə keːlɑːkə bɑːd̪ə koː- 

eːɖə kɑːleːɟə ɟɑːjə ləgələinə। pəɖʰə़ ़ ikəऽ   d̪aːurɑːnə 

eːkəʈɑː sⁿgiːsəऽ   kicʰu viɕeːʂə d̪oːst̪iːkəऽ   ɟɑːnəkɑːriː 

bʰeːləinə।pəɦələ ləɖə़ kɑː t̪ərəpʰəsəऽ   cʰələ। cʰoːʈə ɕəɦərə 

meː iː səbə bɑːt̪ə ɟəld̪iː pʰaːiləi cʰəi।mit̪ʰilɑː meː pəɦineː 

viɕeːʂə d̪oːst̪iːkəऽ   kəkʰənoː səɦərʂə sviːkɑːrə nəɲi kɑːjələ 

ɟɑːi cʰələi। 

rɑːməbɑːbuː suləɟʰələ loːkə cʰəlɑːɦə। oː eːkə d̪inə oːi d̪oːst̪ə 

ɟeː eːkəʈɑː proːpʰeːsərəkəऽ   beːʈɑː cʰələ,  kət̪əऽ    geːlɑː। 
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kəɦələkʰinə ɟeː ɦəmə ɑːɦɑːⁿ səbəkəऽ   ɟənəɲi cʰiː। ɑːɦɑːⁿ 

ɑːgu pəiːɖʰə़ kəऽ   kicʰu bəinə ɟɑːuː, ɦəmərɑː ɑːɦɑːⁿkəऽ   

pərivɑːrəsəऽ   sⁿbⁿd̪ʰə ɟoːɖə़ kəऽ   leːlə t̪aːijɑːrə cʰiː। iː 
prəst̪ɑːvə oːi vid̪jɑːrt̪ʰiː meː bəɖə़ kɑː bəd̪əlɑːvə 

ənələkə।əkərə bɑːd̪ə oː vid̪jɑːrt̪ʰiː miɕənə meː lɑːəigə 

geːlɑːɦə। ɑːgu bəiɖʰə़ kəऽ   niːkə pəd̪ə prɑːpt̪ə kəjəlɑːɦə। 
d̪unukəऽ   bibɑːɦə bʰeːləinə। səmprət̪i oː vid̪jɑːrt̪ʰiː vəriːjə 

prəɕɑːsənikə əd̪ʰikɑːriː cʰət̪ʰi ɑː rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənjɑː 

ɟɑːnələ - mɑːnələ pət̪rəkɑːrə। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   nəbə prəjoːgəkəऽ   ɕəɦərə meː kʰubə oːi 

səməjə meː cərcɑː bʰeːlə ɑː ɦunəkə nirɳəjəsəऽ   

svɑːbʰɑːvikə ɑːkərʂəɳəkəऽ   sukʰɑːnt̪ə meː bəd̪ələlə geːlə। 
 

 

d̪əɦiː vɑːliː buɖʰə़ ़  (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

gɑːməkə ələgə loːkɑːcɑːrə cʰəi। bəjəsəkə kəvənoːⁿ bⁿd̪ʰənə 

nəɲi। ɟjoːⁿ cʰəi t̪ə oː sⁿbⁿd̪ʰəkə।d̪əɦiː vɑːliː buɖʰə़ ़  ।oːkəऽ   

cʰəliːɦə। kiəeː əbəi cʰəliːɦə। kət̪əऽ   səऽ   əbəi cʰəliːɦə। 
kəɦijɑː eːt̪iːɦə। kəkʰənə ɟəjət̪iːɦə। kicʰu kəkəroː nəɲi buɟʰələ 

ɑː oːi pərə əɟiːbə cuppiː। nəɲi kəɦijoː əbəit̪ə d̪eːkʰəlijəinə ɑː 

nəɲi kəɦijoː ɟɑːit̪ə। t̪əɦijɑː kɑːrəɳə nəɲi pət̪ɑː cələlə, ɑːbə 

ɦəmərɑː ɟənt̪əveː oː sɑːⁿɟʰəkə bɑːd̪ə əbəi cʰəliːɦə ɑː pʰəriːcə 

ɦoːbəऽ   səऽ   pəɦineː cəilə ɟɑːi cʰəliːɦə- t̪ə koːnɑː 

d̪eːkʰəit̪aːit̪ə। t̪əɦijɑː rəɦəsjə cʰələ। oː bⁿgəliː pərə bəisələ 
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bʰeːʈəiː cʰəliːɦə। goːrə d̪ʰəbəd̪ʰəbə, uɟɟərə sɑːɖə़ ़ , 
cəməkəit̪ə ɑːⁿiːkʰə ɑː cʰoːʈəkiː moːʈəriː sⁿgə meːeːkə 

məʈəkurə d̪əɦiː। ɦəmərɑː unəkərə sⁿgə niːkə lɑːgəjə। oː 

ɦəmə səbə bəccɑːkəऽ   d̪eːkʰəkəऽ   kʰuɕəbʰəऽ   ɟɑːit̪ə 

cʰəliːɦə। ɦəmərɑː səbəkəऽ   kʰissɑː sunəbəi cʰəliːɦə। 
ɦunəkərə səbə kʰissɑː meː mɑːⁿ-beːʈɑː, pulisə d̪uɑːrɑː 

nird̪oːʂəkəऽ   pəkərənɑːiː, keːsə cələnɑːiː ɑː əⁿt̪ə meː ɟəɟə 

sɑːɦeːbəkəऽ   riɦɑːikəऽ   pʰaːisəlɑː, gʰərə vɑːpəsə geːnɑːiː, 

d̪əɦiː- miʈʰɑːiː bⁿʈənɑːiː rəɦəi cʰələinə। 

२/३məɦiːnɑː pərə oː əbəi cʰəliːɦə। unəkərə ɑːnələ d̪əɦiːkəऽ   

svɑːd̪ə ɦərəd̪əmə moːnə meː rəɦəi cʰələ ɑː unəkɑːsəऽ   

beːɕiː d̪əɦiːkəऽ   iⁿt̪əɟɑːrə rəɦəi cʰələ। pucʰəlɑː pərə kəɦəi 

cʰəliːɦə- ɦəmərə məɦiːsə kʰɑːliː ɦərijərə gʰɑːsə kʰɑːit̪ə əcʰi। 
oːkərə d̪eːlə d̪ud̪ʰəkəऽ   ɦəmə ələgə t̪ərəɦəsəऽ   d̪əɦiː 

pəuːrəkəऽ   ɑːɦɑːⁿ səbə leːlə ɑːnəɲi cʰiː। niːkə koːnɑː nəɲi 

ɦoːit̪ə। unəkərə moːʈəriː meː cuɖə़ ़ , sət̪uɑː səbə kʰɑːjəkəऽ   

vəst̪u rəɦəi cʰələinə। oː gʰərəbəijɑː pərə nirbʰərə nəɲi 

cʰəliːɦə, t̪əkʰənoːⁿ kʰeːnɑːiː unəkɑː leːlə bⁿgəliː pərə pəʈʰɑː 

d̪eːlə ɟɑːi cʰələinə। oː oːt̪ə surəkʂit̪ə rɑːit̪ə bit̪əbəऽ    əbəi 

cʰəliːɦə। 
ɟiɟɲɑːsɑː kəjəlɑːɦə ɑː kənəpʰusəkiː suinəkəऽ   ət̪əbɑː pət̪ɑː 

lɑːgələ ɟeː d̪urəsəऽ   əbəi cʰət̪ʰi।inəkɑː bəɖɖə ɟərə ɟəmiːnə 

cʰələinə।d̪iəjəd̪iː  pəɦineː d̪ivɑːniː  moːkəd̪əmɑː pʰeːrə 

kəjeːkə ʈɑː pʰaːuɟəd̪ɑːriː।buɖʰə़ ़ kəऽ   gʰərəbɑːlɑːkəऽ   
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iːeːɦə moːkəd̪əmɑː meː ɦət̪jɑːbʰəऽ   geːləinə।beːʈɑː cʰoːʈeː 

cʰələinə। t̪ɑːbəit̪ə oː gʰərəsəऽ   bɑːɦərə nikələloː nəɲi 

cʰəliːɦə। beːʈɑː ɟəkʰəinə paːigʰə bʰeːləinə t̪əkʰəneː pit̪ɑːkəऽ   

ɑːroːpiːkəऽ   ɦət̪jɑːbʰəऽ   geːləi। pulisə siːd̪ʰɑː oːkərɑː 

pəkəiɽəkəऽ   ɟeːlə pəʈʰɑː d̪eːləkəinə। ɑːbə eːkəlaːut̪ɑː beːʈɑː 

ɦət̪jɑːkəऽ   moːkəd̪əmɑː meː ɟeːɦələ meː cʰəinə।oː beːʈɑːsəऽ   

t̪ɑːriːkʰə pərə bʰeːⁿʈə kərəjə leːlə əbəi cʰət̪ʰi। d̪uː məʈəkurə 

d̪əɦiː(beːʈɑːkəऽ   prijə)ləऽ   kə əbəi cʰət̪ʰi। eːkə məʈəkurə 

beːʈɑːkəऽ   d̪ə d̪əi cʰət̪ʰinə ɑː d̪oːsərə ɦəmərɑː səbə leːlə। 
t̪əɦijɑː ɟeːɦələ meː kʰeːnɑːiː pinɑːiː ɟɑːi cʰələi। unəkərə 

beːʈɑː d̪uɑːreːⁿ, səbə ɦəməroː səbəkəऽ   ɖərɑːbəjə unəkɑː 

ləgə ɟəjəbɑː sⁿ।ɦəmə səbə t̪əijoː ɟɑːi। kəkʰənoː ɖərəkə 

bʰɑːvə moːnə meː nəɲi ɑːjələ। 
kəɦijoː oː bəɖə kʰuɕə rəɦəit̪ə ɑː kəɦijoː gⁿbʰiːrə।  
unəkɑː purɑː ummeːd̪ə cʰələinə ɟeː beːʈɑːkəऽ   riɦɑːibʰəऽ   

ɟeːt̪əinə।ɟiːvənəkə ud̪d̪eːɕjə saːiɦə cʰələinə। bəɖə़ kɑː 

vəkiːlə seːɦoː rəkʰəneː cʰəliːɦə।kʰissɑːkəऽ   ləbboːluɑːbə 

ueːɦə ɟeː nird̪oːʂə bəccɑːkəऽ   riɦɑːi və oːkərɑː sⁿgə 

mɑːjəkəऽ   gʰərə vɑːpəsiː।bɑːd̪ə meː unəkərə əjənɑːiː 

bⁿd̪əbʰəऽ   geːləinə। 

pət̪ɑː cələlə kiː beːʈɑːkəऽ   ɑːɟənmə ɟeːɦələkə səɟɑːbʰəऽ   

geːləi ɑː bʰɑːgələpurə ɟeːɦələ pəʈʰɑː d̪eːlə geːləi।unəkərə 

muskiː sⁿgə riɦɑːi vɑːlɑː kʰissɑː ɑː d̪əɦiː, d̪unu oːɦinɑː smɹ̩t̪i 

meː əcʰi। pət̪ɑː nəɲi oːi pʰaːisəlɑːkəऽ   oː koːnɑː sɑːmənɑː 
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kəjəliːɦə। 
 

bʰut̪ə- bⁿgəlɑː (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

səbə bʰut̪ə- bⁿgəlɑːkəऽ   svərɳimə it̪iɦɑːsə rəɦəi cʰəi। kəɦijoː 

oːkəroː cəlɑː-cəliː cʰələi। ɑːi kijoː d̪eːkʰəऽ    bɑːlɑː nəɲi।  
ɟeːkərɑː ɟeː moːnə kərəjə cʰəi, seː bⁿgəlɑːsəऽ   uʈʰɑː kələऽ   

ɟɑːi cʰəi- ʈʰəsəkəbɑːɟiː sⁿgə। eːnɑː kiəeːbʰəऽ   gələi। kijoː 

sɑːⁿɟʰoː d̪eːbəऽ    bɑːlɑː rəɦit̪əi t̪ə bʰut̪əbⁿgəleː nəɲi kəɦəit̪əi। 
 

əi bⁿgəlɑːkəऽ   mɑːlikə biɦɑːrə sərəkɑːrə meː məd̪ʰjəmə 

st̪ərəkəऽ   əd̪ʰikɑːriː cʰəlɑːɦə। ɦunəkə bɑːbuːɟiː seːɦoː 

əsəgərə, ɑː oː seːɦoː əsəgərə bʰɑːi cʰəlɑːɦə। bɑːki bəɖə़ kiː 

ʈɑː d̪iəjəd̪iː। sərəkɑːriː əd̪ʰikɑːriː bənəlɑː pərə kinəkoː kʰɑːsə 

moːɟərə nəɲi d̪eːlɑːɦə। əpənɑːkəऽ   əⁿgreːɟə sərəkɑːrəkəऽ   

əd̪ʰikɑːriː ɟəkɑːⁿ buɟʰəit̪ə, mud̪ɑː d̪iəjəd̪ə səbə inəkɑː kicʰu 

buɟʰəit̪ə nəɲi। əd̪ʰikɑːriː cʰəlɑːɦə t̪ə kijoː viroːd̪ʰə kʰuiləkəऽ   

nəɲi kərəjənə, sɑːt̪ʰoː nəɲi d̪əinə। oːɟʰɑː kʰɑːt̪irə gɑːməbəlɑː 

bət̪ɑːɦə, ɑː gɑːməkə leːlə oːɟʰɑː vɑːlɑː st̪ʰit̪i। 
 səbəsⁿ ɦəiʈəkəऽ   bⁿgəlɑː, poːkʰərɑː-pɑːʈənə səbə 

bəneːlɑː।gɑːmoː meː əⁿgreːɟə vɑːlɑː ʈoːpə ɑː bʰəruːɑː 

sigəreːʈə piːbəi cʰəlɑːɦə। maːukɑː beːmaːukɑː sigɑːrə seːɦoː 

d̪əi cʰələkʰinə। ət̪eːkə ɕɑːnəsəऽ   rəɦənɑːiː, kət̪eːkoː loːkəkəऽ   

pəreːɕɑːnə kərəjə cʰələinə।eːkə ʈɑː beːʈɑː ɑː beːʈiː cʰələinə। 
bəcceː meː t̪iːrə-d̪ʰənuʂə kʰeːlə meː inəkərə beːʈɑːkəऽ   t̪iːrə 



70 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

bəɦinəkəऽ   ɑːⁿkʰi meː lɑːigə geːləinə। beːʈiːkəऽ   eːkə ʈɑː 

ɑːⁿkʰi pɑːt̪ʰərəkəऽ   ləgɑːbələ geːləinə। beːʈɑː t̪əkʰəneː 

ɕəpət̪ʰə kʰeːlɑː ki oː ɖɑːkʈərə bəinəkə bəɦinəkəऽ   ɑːⁿkʰi 

bəneːt̪ɑːɦə।kɑːlə krəmeːɳə beːʈɑː ɖɑːkʈərəbʰəऽ   kə 

əmeːrikɑː cəilə ɟɑːi cʰəinə। put̪oːɦu biɦɑːrəkə eːkəʈɑː 

sʈeːʈəkə beːʈiː cʰələinə।nə uːd̪ʰoː koː leːnɑː, nə mɑːd̪ʰoː koː 

d̪eːnɑː।  beːʈiː proːpʰeːsərəbʰəऽ   geːləinə, mud̪ɑː 

əvivɑːɦit̪ə।əppənə səmpət̪ikəऽ   beːʈɑː-beːʈiː meː bərɑːbərə 

bəʈəlɑːɦə ɑː beːʈiːkəऽ   bɑːrisə bəneːlɑːɦə। t̪ət̪eːkə 

prəgət̪iɕiːlə cʰəlɑːɦə ɟeː kijoː inəkərə kənjɑːd̪ɑːnə meː 

məd̪ʰjəst̪ʰət̪ɑː keːbeː nəɲi keːləkəinə। bəɦut̪ə bɑːd̪ə meː 

beːʈiː əpəneː bibɑːɦə keːliː, mud̪ɑː bibɑːɦə nəɲi cəilə 

peːləinə।sⁿbⁿd̪ʰə səməɟʰaːut̪ɑː cʰəi, iː kijoː buɟʰəbeː nəɲi 

keːləkəi।əi bibɑːɦəsəऽ   eːkə ʈɑː beːʈɑː bʰeːləinə। iː bəccɑː 

nɑːnɑː ləgə rəɦəi cʰəlɑːjə। eːt̪əऽ    t̪əkə səbə ʈʰiːkə। 

kəjeːkə bərəkʰə bɑːd̪ə beːʈɑːkəऽ   mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi preːmə 

ɟəgələinə ɑː oː gɑːmə əjəlɑːɦə। bɑːbuɟiː- bəɦinəkəऽ   

ɑːgrəɦə pərə nəɟəd̪iːkiː ɕəɦərə meː nərsiⁿgə ɦoːmə 

kʰoːlənɑːiːkəऽ   nirɳəjə kəjəlɑːɦə।vid̪ʰɑːt̪ɑːkəऽ   kicʰu ɑːrə 

mⁿɟurə। gɑːmə ɑːjələ cʰəlɑːɦə, kicʰu ɟəmiːnəkə vivɑːd̪ə 

seːɦoːbʰəऽ   geːlə cʰələinə, ɦɹ̩d̪əjɑːgʰɑːt̪əsəऽ   pərəloːkə cəilə 

geːlɑːɦə। put̪oːɦu purɑː poːsʈəmɑːrʈəməkəऽ   viːɖijoːgrɑːpʰiː 

(ɟeː əmeːrikɑː meː meːɖikələ kleːməkə leːlə ɟəruːriː cʰəi) 

kəreːliːɦə ɑː ɟeː əmeːrikɑː geːliːɦə, gʰuiɽəkəऽ   nəɲi əjəliːɦə। 
ut̪t̪ərɑːd̪ʰikɑːriː beːʈijeːkəऽ   səbə buɟʰəinə।ɑːbə bɑːkiː 
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d̪iəjəd̪ə səbə uːcʰənnərə məceːnɑːiː ɕuruː keːləkəinə। 
əsəgərə səbəɦəkə sɑːmənɑː kərəjə cʰəlɑːɦə। beːʈɑːkə 

mərəlɑːkə bɑːd̪ə bərəkʰəkə bʰiːt̪əreː əpənoː svərgə sid̪ʰɑːiɽə 

geːlɑːɦə। beːʈiː proːpʰeːsəriːkəऽ   naːukəriː kərəjət̪ʰə jɑː 

naːiɦərəkə ɟʰⁿɟʰəʈə səbə d̪eːkʰəit̪ə। beːʈɑː seːɦoː lɑːjəkə nəɲi 

bʰeːləinə। səməsjɑː seː ɟuɟʰəit̪ə sⁿgʰərʂəɕiːlə beːʈiː bɑːd̪ə meː 

ciɖə़ ciɖə़ ़  ɑː əvəsɑːd̪əkə cəpeːʈə meː ɑːibə geːlə 

cʰəliːɦə। əɦiː st̪ʰit̪i meː ɟɑːɦi kɑːleːɟəkəऽ   kvɑːrʈərə meː 

rəɦəi cʰəliːɦə, oːt̪əi eːkərɑːit̪ə sut̪əleː rəɦiː geːliːɦə। oːt̪ukeː 

səmɑːɟə d̪ɑːɦə-sⁿskɑːrə kəreːləkəinə।gɑːmə meː kət̪eːkə 

d̪inəkə bɑːd̪ə loːkə buɟʰələkəinə ɟeː ɦinəkə mɹ̩t̪jubʰəऽ   

geːləinə। beːʈɑː nipət̪t̪ɑː। 
ɑːbə bʰeːlə gɑːməkə kʰeːlə। kət̪eːkə keːjərəʈeːkərəbʰəऽ   

geːlɑːɦə।ɟeː kəɦijoː oːɦiː bⁿgəlɑː meː geːloː nəɲi 

cʰəlɑːɦə,ɑːbə oːi pərə kʰuʈʈɑː gɑːiɽə d̪eːlɑːɦə। səbə d̪iəjəd̪iː 

d̪ɑːveːd̪ɑːrə səbə pəɦineː ənɦɑːrə meː, bɑːd̪ə meː 

d̪inəd̪əɦɑːɖə़ ़  səmɑːnə səbələऽ   ɟɑːjə ləgəlɑːɦə। əⁿt̪ə meː 

caːukʰəʈə keːvɑːrə t̪əkə səbələऽ   geːləi। ɑːbə oː bⁿgəlɑːsəऽ   

bʰut̪ə bⁿgəlɑːbʰəऽ   geːlə cʰəi। bəccɑː səbə oːi pərisərə meː 

kʰeːləऽ    ɟɑːit̪ə cʰəi t̪ə mɑːjə kəɦəi cʰəi ɟeː oːi meː nəɲi 

kʰeːlɑːuː, oːt̪əऽ    bʰut̪ə rəɦəi cʰəi। ɑːbə iː bʰut̪ə bⁿgəlɑː 

kəɦɑːit̪ə əcʰi। 

 

məd̪ʰjəst̪ʰə (biːɦəni kət̪ʰɑː) 
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rɑːməlɑːlə  gɑːmə meː d̪ʰɑːɦiː bɑːlɑː loːkə cʰələ। bɑːbuː 

bʰaːijɑː bɑːlɑː gɑːmə meː cələt̪iː oːkəreː।  kinəkoː pɑːi 

cɑːɦiː, rɑːməlɑːlə। ɟəmiːnə beːcəbɑːkə ɦoː, 

rɑːməlɑːlə।roːpəniː- d̪aːuniːkəऽ   leːlə ɟənə cɑːɦiː, 

rɑːməlɑːlə।ɟəmiːnə bʰərənɑː rəkʰəbɑːkə kɑːlə, 

rɑːməlɑːlə।d̪ud̪ʰə-d̪əɦiːkəऽ   kɑːɟə ɟəgə pəroːɟənə meː, 

rɑːməlɑːlə। bərijɑːt̪iː meː kʰəbɑːsə meː kʰɑːsə d̪ərəbɑːrə 

meː, rɑːməlɑːlə। ɟəmiːnə bⁿʈɑːiː d̪eːbəkɑːlə, rɑːməlɑːlə। 
gɑːcʰiː beːcəऽ    kɑːlə, rɑːməlɑːlə।gʰərəɦəʈə leːlə, 

rɑːməlɑːlə। mɑːlikə kəɦəi leːlə kəjeːkə loːkə, mud̪ɑː 

məneːɟərə səbəɦəkə rɑːməlɑːlə। 
kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː oːkərə sɑːpʰə ɑː cəkəcəkə, kijoː 

mɑːlikəsəऽ   kəmə nəɲi, beːsijeː kəɦuː। kəkʰənoː oːkərə 

ceːɦərɑː məlinə nəɲi।səbəɦəkə səməsjɑːkəऽ   səmɑːd̪ʰɑːnə 

oːkərɑː ləgə। kət̪eːkoːkəऽ   beːʈiːkə bijɑːɦəkə leːlə pɑːikəऽ   

vjəvst̪ʰɑː oː kəjəneː cʰələ gɑːmə meː।oː gɑːməkə d̪ʰuriː 

cʰələ। sɑːmɑːɟikə səmərəsət̪ɑː meː oːkərə bəɖɖə joːgəd̪ɑːnə। 
oːnɑː oːkərə səmɑːɟə, piːʈʰə pɑːcʰu kʰinnɑːnɕə kərəjə, mud̪ɑː 

prəbʰɑːvə meː kəvənoː kəmiː nəɲi।oː mənɑːkəऽ   d̪əi t̪ə kijoː 

ɟəmiːnə bəʈɑːiː leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi। pⁿcəit̪iː meː əɦəmə 

st̪ʰɑːnə। cunɑːvə kəɦijoː nəɲi ləɖə़ lə,leːkinə mukʰijɑːsəऽ   

beːɕiː d̪əmə। pɑːrʈiː-pə़ liʈiksə meː beːɕiː d̪iləcəspiː nəɲi, 

leːkinə ɦⁿsuɑː geːɦuːⁿkəऽ   bʰiːt̪ərijɑː səmərt̪ʰəkə। əppənə 

beːʈɑːkəऽ   oː pəɖʰə़ ़  likʰɑːkəऽ   mənukkʰə bənəbəऽ    
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cɑːɦəi cʰəlɑːjə। oːkərɑː ənusɑːrə oːkərə səmɑːɟə gəriːbiː, 

əɕikʂɑː ɑː nəɕɑːkə kɑːrəɳə mənukkʰə nəɲi əcʰi। oː beːʈɑːkəऽ   

bɑːbuː bʰaːijɑː sⁿgə rəɦəi leːlə kəɦəi cʰələ। 
ɟɑːbəit̪ə oː loːkəkəऽ   ɟəruːrət̪ə cʰələ, məɦət̪və cʰələi। bɑːd̪ə 

meː bɑːbuː səbə əpəneː naːukəriː kʰɑːt̪irə gɑːmə cʰoːɽi, 

məɦɑːnəgərə oːgərəऽ    ləgəlɑːɦə।kʰeːt̪iː əpəneː keːnɑːiː jɑː 

t̪ə loːkə cʰoːɽi d̪eːləkə jɑː ɦuⁿɖɑː pərəd̪əऽ   d̪eːləkəi।kʰɑːliː 

bəisələ gɑːmə meː səbə  proːpərʈiː ɖiːlərəbʰəऽ   

geːlə।oːkəroː səmɑːɟə meː səbə bɑːɦərə nikəilə geːlə। kijoː 

kəkəroː bɑːt̪ə mɑːnəɲi leːlə rɑːɟə़ ़  nəɲi। səbə kəɦəi ɟeː 

rɑːməlɑːləkəऽ   səbə ɖiːlə meː ɦissɑː bʰeːʈəiː cʰəi t̪əkʰəneː 

niːlə- ʈinoːpɑːlə vɑːlɑː d̪ʰoːt̪iː kurt̪ɑː meːnəʈeːnə kərəit̪ə əcʰi। 
rɑːməlɑːlə d̪eːɦəsəऽ   kəɦijoː kɑːɟə keːləkə nəɲi। biː piː eːlə, 

eː piː lə, lɑːlə kɑːrɖə, mənəreːgɑː t̪əɦijɑː cʰələi nəɲi। eːkkeː 

beːrə məneːɟərəsəऽ   oː məɟəd̪uːrəbʰəऽ   geːlə। gʰərɑːmiːkəऽ   

kɑːɟə meː ɕrəmə kəmə cʰəi।bəjəsə bəɖʰəlɑː sə, d̪eːɦə seː ɦoː 

kʰəisə geːlə cʰələi।saːiɦə  kɑːɟəkəऽ   kə peːʈə poːsəiː cʰələ। 
beːʈɑː seːɦoː ɟeːkərɑː bəɖə़ kɑː səbə sviːkɑːrə nəɲi keːləkəi 

ɑː oːkərə səmɑːɟə moːnəsəऽ   əpəneːləkəi nəɲi, nəɕɑː kərəऽ    

lɑːgələ।ʈʰiːkə ɟəkʰəinə rəɦəjə t̪ə rɑːɟə mist̪riːkəऽ   kɑːɟə 

kərəjə। sⁿgrəɦəkəऽ   svəbʰɑːvə oːkərə səmɑːɟə meː cʰələi 

nəɲi, eːɦənə st̪ʰit̪i oːkərəbʰəऽ   ɟeːt̪əi seː kijoː soːcəboː nəɲi 

keːneː cʰələ। bɑːd̪ə meː loːkə oːkərə purɑːnə d̪inə jɑːd̪əkəऽ   

kə kijoː bʰələmɑːnuʂə kicʰu kɑːɟəd̪əऽ   d̪əi। rɑːməlɑːlə 
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t̪ət̪eːkə svɑːbʰimɑːniː cʰələ ɟeː kəɦijoː kinəkoːsəऽ   kicʰu 

mⁿgələkə nəɲi। gumənɑːmiː meː əɦinɑː cəilə geːlə d̪unijɑː 

sⁿ। məd̪ʰjəst̪ʰəkə bʰumikɑː səmɑːɟə meː kʰət̪mə bʰeːlɑːkə 

pəɦileː ɕikɑːrə rɑːməlɑːləbʰəऽ   geːlə। 

 

gɑːməkə mɑːiʈə nəsiːbə nəɲi (biːɦəni kət̪ʰɑː) 

 

kicʰu loːkə ɦərə ɦɑːlɑːt̪ə meː kʰuɕə rəɦəit̪ə əicʰə cɑːɦeː 

kət̪əboː pəriːkʂɑː bʰəgəvɑːnə leːit̪ʰə। oːɦiː meːsəऽ   eːkə 

cʰəlɑːɦə rɑːməbɑːbuː। ɟəkʰəinə ɦoːɕə səmɦɑːrəlɑːɦə t̪ə sɑːt̪ə 

ʈɑː d̪ud̪ʰə d̪əit̪ə məɦiːsə cʰələinə, mud̪ɑː gʰərə meː cɑːuːrə 

nəɲi। bəggʰiː səɟələ d̪əlɑːnə pərə, leːkinə gʰoːɖə़ ़  
buɖʰə़ ़ jələ। ɟəmiːnə pərə əsɑːmiː səbəɦəkə kəbɟɑː, kicʰu 

upəɟɑːd̪əऽ   d̪əi-oːkərə mərəɟiː। kəɦəkə leːlə bɑːvənə biːgʰɑː 

meː pud̪inɑː, əsəliit̪ə kicʰu ɑːrə। mɑːjə-bɑːpə d̪urd̪inəkə 

sɑːmənɑː kərəbɑːkə leːlə əpʰiːməkə seːvənə kərəऽ    lɑːgələ 

cʰələkʰinə। kəɦəkə leːlə səbə kijoː əppənə, leːkinə 

əpənɑːpənə kinəkoː meː nəɲi। 
iː əpənɑːpənə bʰeːʈələinə maːuɟeː pərə ɟeː cəmɑːinə 

kʰəbɑːsinə cʰələinə, oːkərə beːʈiː sⁿ। əpənə gɑːməsəऽ   

beːɕiː, maːuɟeː pərə rəɦəə ləgəlɑːɦə। eːkə kɑːnə, d̪u kɑːnə, 

d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː loːkə buɟʰi geːləi। rɑːməbɑːbuː eːkə beːrə binə 

bijɑːɦə gʰurɑːjələ seːɦoː geːlɑːɦə əɦiː cəmɑːinəkə 

əpənɑːpənəkə ɦəllɑː kɑːrəɳeː। pʰeːrə d̪oːsərə gɑːmə meː 

bijɑːɦə bʰeːləinə। səccɑːiːsəऽ   d̪unu sⁿbⁿd̪ʰə nibʰeːlɑːɦə। 
kət̪əboː sⁿbⁿd̪ʰiː səbə kəɦələkʰinə gɑːmə cʰoːɽi ɕəɦərə ɑːuː, 
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nəɲi geːlɑːɦə। ɟiːnɑː jəɦɑːⁿ mərənɑː jəɦɑːⁿ- kəɦət̪inə 

 

kicʰu səməjə bəd̪ələləi t̪ə nɑːmə gɑːməkə leːlə maːuɟeː 

pərəkə səbə ɟəmiːnə beːcəkəऽ   bəsə kinəlɑːɦə।bəsəsəऽ   

nɑːmə t̪ə bʰeːləinə, leːkinə gʰɑːʈɑːkə saːud̪ɑː bʰeːləinə। eːkə 

ʈɑː pʰɑːjəd̪ɑː bʰeːləinə ɟeː bəsə mɑːlikəkəऽ   kaːunoː bəsə 

meː ʈikəsəkəऽ   pɑːi nəɲi lɑːgəi cʰəi, ɟɑːbəit̪ə ɟiːlɑːɦə, pʰriː 

meː gʰuməlɑːɦə ɑː bəisəऽ   kəऽ   siːʈə seːɦoː bʰeːʈələinə।  
unəkərə boːliː bɑːniː eːɦənə miːʈʰə, ɟeː loːkəsəऽ   ɦəmeːɕɑː 

gʰirələ rəɦəlɑːɦə। kət̪əboː bʰɑːgjə bɑːmə bʰeːləinə, sⁿjəmə 

nəɲi cʰoːrəlɑːɦə। kəɦijoː kinəkoːsəऽ   kʰisijɑːkəऽ   nəɲi 

bəɟəlɑːɦə। pɑːikəऽ   kɑːɟə t̪ə pɑːijeː kərət̪əi। ɑːməd̪əniːkəऽ   

ɟərijɑː cʰələinə puɕt̪aːiniː ɟɑːjəd̪ɑːd̪əkəऽ   

uləʈəpʰeːrə।d̪oːsəroːkəऽ   ɟəmiːnə goːləkəऽ   d̪əi 

cʰələkʰinə।bʰoːɟəbʰɑːt̪əkə pʰiriːst̪əkə eːksəpərʈə cʰəlɑːɦə। 
d̪ʰənə gʰəʈəit̪ə geːləinə, mɑːnə meː kənijoː kəmiː nəɲi।iː 
səbə bʰeːlə unəkərə boːliː bɑːniːkə kɑːrəɳeː।kijoː cɑːɳəkjə 

kəɦi d̪eːnə t̪ə t̪irəpit̪əbʰəऽ   ɟɑːi cʰəlɑːɦə। beːʈɑː səbə 

pəɖʰə़ ़  likʰiːkəऽ   bɑːɦərə cəilə geːləinə।  rɑːməbɑːbuːkəऽ   

kət̪əboː kəɦələkəinə, nəɲi geːlɑːɦə। gɑːməsəऽ   eːɦənə 

ləgɑːvə। əpənə ɕrɑːd̪d̪ʰəkə pɑːi ɑː purəɦit̪əkə d̪əkʂiɳɑː 

seːɦoː ələgəkəऽ   d̪eːneː cʰəlɑːɦə। sⁿskɑːrəkə leːlə ɟəmiːnə 

ələgəsəऽ   rəkʰəneː cʰəlɑːɦə ɟeː beːʈɑː sɑːrɑː pərə mⁿd̪irə 

bənaːut̪ɑːɦə। 
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səməjəkə cəkrə d̪eːkʰijəu। mɹ̩t̪jusəऽ   kicʰu d̪inə puːrvə 

beːʈɑː iːlɑːɟəkəऽ   nɑːmə pərə əpənɑː ləgələऽ   geːləinə। 
oːt̪əi d̪ɑːɦə-sⁿskɑːrə ɑː krijɑː kərmə keːləkəinə। gɑːmə meː 

ɟeː rɑːməbɑːbuː ɟəmiːnə əpənə cit̪ɑːgni kʰɑːt̪irə rəkʰəneː 

cʰəlɑːɦə, beːʈɑː beːcə leːləkʰinɦə।əkəreː kəɦəi cʰəi mɑːiːʈoː 

nəsiːbə nəɲi। ɟeː gɑːməkə sⁿbⁿd̪ʰəkəऽ   bʰəiɽə ɟiːbənə 

nibʰeːlɑːɦə unəkərə əⁿt̪ə eːɦənə। 
 

 

muɖə़ nəkə keːɕə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

rɑːməbɑːbuː bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrə meː paːigʰə pəd̪əsəऽ   

seːvɑːnivɹ̩t̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə  d̪illiː meː rəɦiː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
kicʰu d̪inə puːrvə  d̪illiː meː unəkɑːsəऽ   bʰeːⁿʈə kərəऽ    

geːlaːuⁿ। bəɖə kʰuɕə bʰeːlɑːɦə। ɦunəkə d̪ʰiːjɑː- put̪ɑːkəऽ   

ɦɑːlə cɑːlə pucʰəlɑː pərə oː t̪ə maːunə cʰəlɑːɦə muːd̪ɑː 

ɦⁿsit̪eː ɦunəkə ɕriːmət̪iː ɟiː ɟeː kəɦəliːɦə seː əɦuⁿ səbə suinə 

lijəə। 
 

kʰissɑː ɑːgu bəɖʰə़ ़ bəऽ   sⁿpəɦineː ɦinəkə gʰərə 

pərivɑːrəkəऽ   bɑːreː meː kəniː buiɟʰə lijəə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   

t̪iːnə ʈɑː beːʈɑː cʰələinə। ɟeːʈʰə beːʈɑː kənikə beːɕiː 

prəgət̪iɕiːlə cʰələkʰinə। oː pəɦineː livə inə, bɑːd̪ə meː 

əpənɑːsəऽ   sⁿt̪ɑːnə nəɲi kərəbɑːkə vɑːd̪ɑː d̪eːlɑːkə bɑːd̪ə 

vivɑːɦit̪ə ɟiːvənə ələgə rəɦiːkəऽ   bit̪əbəi cʰət̪ʰi। d̪oːsərə 
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beːʈɑː vid̪eːɕə meː rəɦəi cʰələinə ɑː oːt̪əi səɖə़ kə 

d̪ugʰərʈənɑː meː əkɑːlə mɹ̩t̪jubʰəऽ   geːləinə। t̪eːsərə beːʈɑː 

ɟeː ɖɑːkʈərə cʰələinə,keː ɟəld̪ijeː niːkə kulə-ɕiːlə d̪eːkʰəkəऽ   

maːit̪ʰilə pərivɑːrə meː vivɑːɦə kərɑː d̪eːləkʰinə। 
 

t̪eːsərə beːʈɑː - put̪oːɦu sⁿgəɦiː rəɦəi cʰələinə।eːkə ʈɑː poːt̪ɑː 

seːɦoː bʰeːləinə। səbə d̪ukʰə bisəiɽəkəऽ   rɑːməbɑːbuː poːt̪ɑː 

sⁿgə kʰuɕiːsəऽ   səməjə bit̪əbəi cʰəlɑːɦə। kiː bʰeːləi, seː 

kəkəroː nəɲi buɟʰələ, eːkə d̪inə cʰoːʈəkɑː beːʈɑː kaːirijərə ɑː 

niːkə maːukɑː bət̪ɑːkəऽ   bəmbəi səpərivɑːrə ɟɑːjəkəऽ   

ənumət̪i mⁿgəlɑːɦə।gʰərə meː mɑːt̪əmə ɟeːkɑːⁿ ɦɑːlə bʰəऽ    

geːlə cʰələinə। ɦɑːri kəऽ    rɑːməbɑːbuː pərist̪ʰit̪isəऽ   

səməɟʰaːut̪ɑːkəऽ   kə ənumət̪id̪əऽ   d̪eːləkʰinə। pʰoːnə pərə 

poːt̪ɑːsəऽ   bʰoːrə sɑːⁿɟʰə gəppə səppə ɦoːəit̪ə cʰələinə।  
 

eːkə d̪inə put̪oːɦukəऽ   pʰoːnə sɑːsəkəऽ   eːləinə ɟeː 

muɖə़ nəkəऽ   niːkə d̪inə t̪əkɑː d̪əi leːlə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   

kənijɑː t̪urⁿt̪ə pəɳɖit̪ə ɟiːkəऽ   bəɟɑː kə, t̪iːnə ʈɑː d̪inə 

t̪əkɑːkəऽ   put̪oːɦukəऽ   bət̪ɑː d̪eːləkʰinə। ɑːbə rɑːməbɑːbuː 

səbə t̪aːijɑːriː meː lɑːigə geːlɑːɦə ki pʰəlɑːⁿ pʰələ़ kəऽ   

bəɟeːbəi, eːnɑː bʰoːɟə kərəbə...। moːneː moːneː lisʈə bəɟəʈə 

səbə bənɑː neːneː rəɦəit̪ə। 
 

roːɟə d̪unu beːgət̪ə meː gʰəmərt̪ʰənə ɦoːinə ɟeː oːkərɑː 

bəɟeːbəi। oːkərɑː nəɲi। pʰəlɑːⁿkəऽ   muːⁿɦəcʰuɑːnə kəɦiːⁿ 
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d̪eːbəinə।oːɦoː t̪əऽ    ɟənəuː meː əɦiːnɑː kəɦəneː rəɦəit̪ə। 
roːɟə d̪uʈɑː nɑːmə ɟuɖə़ inə ɑː eːkə ʈɑː kəʈəinə। kicʰu əpənə 

loːkəkəऽ   oːɦinɑː noːt̪oːd̪əऽ   d̪eːneː cʰələkʰinə।əpənə soːicə 

soːicə kəऽ    rɑːmə bɑːbuː d̪unu beːgət̪ə rəmənə cəmənə 

kərəit̪ə  cʰəlɑːɦə। kənijɑː ɟəkʰəinə t̪əkʰəinə kəɦəi cʰələkʰinə 

ɟeː ɑːɦɑːⁿ beːɕiː məd̪ʰurə nəɲi kʰɑːjə lɑːgəbə। ɦəmə t̪ə 

pɑːɦunə meː vjəst̪ə rəɦəbə ɑː ɑːɦɑːⁿ əpənə maːukɑː sut̪ɑːrəऽ    

ləgəi cʰiː। ciːniː ɑːɦɑːⁿkəऽ   bəɦut̪ə bəɖʰə़ lə əicʰə। rɑːmə 

bɑːbuː kəɦələkʰinə ɟeː pəɦilə poːt̪ɑːkəऽ   muɖə़ nə ɦoːit̪ə ɑː 

ɦəmə məd̪ʰurə nəɲi kʰɑːiː, seː nəɲi bʰəऽ    səkəit̪ə cʰəi।  
kənijɑː bəɟələkʰinə- beːɕiː nəɲi kʰɑːjəbə। 
əⁿt̪ə meː d̪unu goːʈeː meː səməɟʰaːut̪ɑː bʰeːləinə ɟeː eːkəʈɑː 

bʰoːrə ɑː eːkəʈɑː sɑːⁿɟʰə məd̪ʰurə kʰeːt̪ɑːɦə। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑːkəऽ   t̪əऽ    ciːniːkəऽ   biːmɑːriː 

nəɲi cʰələinə। oː kəɦələkʰinə ɟeː ɦəmərɑː məd̪ʰurə kʰɑːit̪ə 

d̪eːkʰə kəऽ    ɑːɦɑːⁿ ɖeːkəsiː nəɲi kərəऽ    lɑːgəbə। 

əɦinɑː gəpə sərəkkɑː d̪unu meː ɦoːit̪ə rəɦəi cʰələinə। ɟeː 

bɑːɟɑː bʰukkiː bənnə bʰəऽ    geːlə cʰələinə, seː kət̪əऽ    d̪ənə 

bilɑː geːləinə।  
ɟəkʰəinə moːnə nəɲi ləgəinə, muɖə़ nəkəऽ   cərcɑː ɕuruː 

kəऽ    ləi ɟɑːi cʰəlɑːɦə। 
 

 əɦiː biːcə bəmbəisⁿput̪oːɦukəऽ   pʰoːnə sɑːsəkəऽ   eːkə d̪inə 

əjələinə ɟeː muɖə़ nə vɑːlɑː keːɕəkəऽ   keːnɑː bʰəsəbələ ɟɑːi 

cʰəi ? 
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 suniːkəऽ   d̪unu goːʈeː st̪əbd̪ʰəbʰəऽ   geːlɑːɦə। sɑːsə, 

put̪oːɦukəऽ   vid̪ʰi bət̪ɑː d̪eːləkʰinə।moːnəkə mənoːrət̪ʰə 

moːneː rəɦiː geːləinə। poːt̪ɑːkəऽ   muɖə़ nəkəऽ   

mənoːrət̪ʰə। 
 

iː səbə kəɦəऽ    meː kənikoː rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑːkəऽ   

ceːɦərɑː məlinə nəɲi bʰeːləinə। ɦⁿsit̪eː kəɦəliɦə- iːeːɦə ɦɑːlə 

cʰəinə। ɑːbə kiː gɑːməbɑːliː ɑː kiː bʰəd̪eːɕə। səbə eːkkeː। 
kəɦikəऽ   ʈʰəɦəkkɑː mɑːrəliɦə। 
 

kənjɑːd̪ɑːnə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi pʰeːrə murəliː misərəkə gʰərə meː mɑːt̪əmə bəlɑː ɦɑːlə 

cʰəinə। səbə cupə। ɕɑːⁿt̪ə baːisələ।eːnɑː buɟʰɑːiː ɟeː kijoː 

məiɽə geːlə cʰəi। mərəlɑː pərə t̪əऽ    bilɑːpə ɦoːi cʰəi, ɑː 

bilɑːpə cuppiːkəऽ   kəʈəneː gʰuɽəi cʰəi। ət̪ukɑː cuppiːkəऽ   

koːnoː t̪ʰɑːɦeː nəɲi ləgəi cʰələinə rɑːməɟiː bɑːbu keː। ɑːnə 

beːrə gʰərə meː gʰusit̪eː d̪eːriː səbə d̪ʰiːjɑː-put̪ɑː goːrə ləgəi 

cʰələinə ɑː gʰeːrə kəऽ    bəisə rəɦəi cʰələinə। əi beːrə kijoː 

goːroː lɑːgəऽ    nəɲi eːləinə, bəisəऽ   kəऽ   bɑːt̪ə t̪ə d̪urə। 
moːnə bʰeːləinə ɟeː eːkʰəneː gʰuiɽə ɟɑːjə keː।pʰeːrə binə 

kɑːrəɳə ɟənəneː gʰurənɑːiː ucit̪ə nəɲi buɟʰɑː 

pərələinə।oːsɑːrɑː pərəsⁿeːkəʈɑː ɑːrɑːmə kursiː əpəneː 

gʰiːⁿcəlɑː ɑː bəisə rəɦəlɑːɦə। 
 

rɑːməɟiː bɑːbu sⁿbⁿd̪ʰə meː murəliː misərəkə səsurə ləgəi 
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cʰələkʰinə। d̪unu goːʈeː eːkkeː ɕəɦərə meː kɑːɟə kərəjə 

cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ əpeːkʂɑː beːɕiː rəɦəinə। gɑːmə seːɦoː 

d̪unukəऽ   ləgə pɑːsə cʰələinə t̪aːiⁿ əbərəɟɑːt̪ə beːɕiː। kəniː 

kɑːlə meː murəliː misərəkəऽ   kənijɑː sərit̪ɑː, ɟeː rɑːməɟiː 

bɑːbukəऽ   bʰət̪iːɟiː bʰeːləkʰinə, bʰiːt̪ərəsⁿeːliːɦə ɑː paːirə 

cʰuiːbə kⁿ goːrə ləgələkʰinə। kʰubə saːubʰɑːgjəvət̪iː ɦoːuː-

keː ɑːɕiːrvɑːd̪ə rɑːməɟiː bɑːbu d̪eːləkʰinə। bʰət̪iːɟiːkəऽ   

noːrəsⁿɖəbəɖəbɑːjələ ɑːⁿiːkʰə d̪eːkʰə kəऽ    buɟʰɑː geːlə 

cʰələinə ɟeː oː ɦrəd̪əjə məɟəgut̪ə kəऽ    kəऽ    eːliːɦə əicʰə। 
kəniː kɑːlə meː bəccɑː loːʈɑː meː pɑːinə ənələkəinə। d̪ʰiːreː 

d̪ʰiːreː mɑːɦaːulə ɦəllukə bʰəऽ    rəɦələ cʰələi। rɑːməɟiː 

bɑːbu kʰeːɦələ meːɦələ loːkə cʰəlɑːɦə t̪aːiⁿ əpəneː 

bəɟəbɑːsⁿbeːɕiː sunəbɑː pərə ɟoːrə d̪eːneː cʰəlɑːɦə।eːɦənə 

st̪ʰit̪i meː moːnəkə bʰərɑːsə nikələऽ   kəऽ   ɟəgəɦə d̪eːneː 

cʰəlɑːɦə।  
 

d̪u gʰⁿʈɑːkə kəriːbə biːt̪ə geːlə cʰələi। ruɑːbəɟɑːkə lələkɑː 

ɕərəbət̪ə piː cukələ cʰəlɑːɦə। ɑːbə cɑːɦə bəinə rəɦələ 

cʰələinə।səbə bɑːt̪ə kʰuilə kəऽ    soːⁿɟʰɑː ɑːibə cukələ 

cʰələinə। murəliː misərə əpənə beːʈiːkə kət̪ʰɑː st̪ʰirə kəऽ    

cukələ cʰəlɑːɦə। ʈəkɑːkəऽ   ginət̪iːkəऽ   d̪əseː d̪inə bɑːⁿcələ 

cʰələinə। ɟəmiːnə beːcəऽ    gɑːmə geːlə cʰəlɑːɦə। oːt̪əऽ    

aːuneː paːuneː d̪ɑːmə pərə loːkə ɟəmiːnə leːbəऽ    cɑːɦəi 

cʰələinə। səbə kʰəgət̪ɑː buiɟʰə geːlə cʰələinə।əɦiː ɟəmiːnəkə 
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bʰəroːseː oː ɦoːbəऽ    bɑːlɑː kuʈumbəkəऽ   pɑːi gəcʰəneː 

cʰələkʰinə। ɑːbə t̪ə səbə gəɖə़ bəɖə़ ़  geːləinə। 
proːviɖeːⁿʈə pʰⁿɖəsⁿsəbə pɑːi gɑːmə meː ɟənəuːkəऽ    meː  

kʰərcə kəऽ    cukələ cʰəlɑːɦə। t̪ət̪eːkə neː lⁿpʰəlⁿpʰɑː gəuːⁿɑː 

səbə kəऽ    d̪eːneː rəɦəinə ɟeː əkʰənoː ɦət̪ʰəpəiːⁿcə bəcəleː 

cʰələinə। bɑːkiː ɟeː rəɦələ səɦələ cʰələinə seː bəccɑː 

səbəɦəkə pəɖʰə़ ़ i ɑː beːʈiːkəऽ   kət̪ʰɑːkəऽ   d̪aːurəɦəʈə meː 

gⁿvɑː cukələ cʰəlɑːɦə।  
 

moːnə miɟɑːɟəsⁿmurəliː misərə əpənɑːkəऽ   cʰoːʈə nəɲi 

buɟʰəiː cʰəlɑːɦə।kirɑːniːkəऽ   naːukəriː rəɦit̪oː, d̪ʰiːjɑː 

put̪ɑːkəऽ   əⁿgəreːɟijɑː skulə meː pəɖʰə़ ़ lɑːɦə। 
kəɦijɑːsⁿsunəɲi cʰələkʰinə ɟeː ɟəmɑːnɑː bəd̪ələऽ    bɑːlɑː 

cʰəi। niːkə pəɖʰə़ lə likʰələ bucciːkəऽ   bijɑːɦə meː ɑːbə 

gənəऽ    nəɲi pəɖə़ t̪əi।oː beːʈɑː-beːʈiːkəऽ   kəɦijoː d̪u rⁿgə 

nəɲi keːlɑːɦə। unəkɑː kənijɑː kɑːkiː kəɦəboː kərəjə 

cʰələkʰinə ɟeː beːʈiːkəऽ   pəɖʰə़ ़ i pərə ət̪eːkə pɑːi kiəeː 

pʰeːⁿkəi cʰəɦə। sərəkɑːriː skuːlə meː nɑːmə likʰɑː d̪əɦəkə ɑː 

oːi pɑːikəऽ   ɟəmɑː kərəɦə। giːnət̪iː kɑːlə kɑːɟə eːt̪əɦə। 
murəliː misərəkəऽ   t̪əɦijɑː iː bɑːt̪ə buɖʰə़ ि़jɑːkəऽ   pʰuⁿsi 

ləgəi cʰələinə।kəɦət̪ʰinə-"kɑːkiː səbə əpənə əpənə bʰɑːgə 

ləऽ    kəऽ    əbəi cʰəi। ɟəmɑːnɑː bəd̪əilə rəɦələ cʰəi। pəɦineː 

bərɑːgət̪ə, kənjɑːgət̪əkəऽ   pɑːi d̪əi cʰələkʰinə। pʰeːrə d̪inə 

bəd̪ələləi ɑː kənjɑːgət̪ə, bərɑːgət̪əkəऽ   pɑːi ginəऽ    
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ləgələkʰinə। ɑːbə pʰeːrə d̪inə gʰurət̪əi, bərɑːgət̪əkəऽ   ginət̪iː 

kərəऽ    pəɖə़ t̪əinə।" 

 

iː t̪ə cʰələijeː ɟeː kijoː ginəjə, ginət̪iː ɦeːbeː kərət̪əi। murəliː 

misərəkəऽ   purɑː bʰəroːsɑː cʰələinə ɟeː əpənə bucciːkəऽ   oː 

niːkəsⁿpəɖʰə़ ़ lɑː likʰeːlɑː əicʰə, uːpərəsⁿgʰəroː nɑːmiː 

cʰəinə, kulə-ɕiːləkəऽ   t̪ə kəɦəboː nəɲi kəriː, səbə bəɖə़ kɑː 

gʰərə meː kuʈəmaːit̪iː, t̪aːiⁿ kət̪ʰɑː meː d̪ikkət̪ə nəɲi ɦeːt̪əinə 

 

səbə  gələt̪əpʰəɦəmiː d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː d̪uːrə bʰəऽ    rəɦələ 

cʰələinə। səbə ɟəgəɦə boːliː ləgəi cʰələi। koːnoː neː koːnoː 

kɑːrəɳəsⁿiː ɦuiːsə ɟɑːi cʰəlɑːɦə। kət̪əu səsurə əpʰəsərə nəɲi 

ɦoːbɑːkə kɑːrəɳə, t̪ə kət̪əu pɑːi kəmə gənəbɑːkəऽ   kɑːrəɳə, 

kət̪əu d̪urə ɦoːbɑːkə kɑːrəɳə t̪ə kət̪əu ləgə ɦoːbɑːkə kɑːrəɳə, 

kət̪əu ɕəɦərə meː pəɖʰə़ bɑːkə kɑːrəɳə t̪ə kət̪əu 

məɦɑːnəgərə meː nəɲi pəɖʰə़ bɑːkə kɑːrəɳə, kət̪əu beːɕiː 

pəɖʰə़ lə ɦoːbɑːkə kɑːrəɳə t̪ə kət̪əu kəmə pəɖʰə़ lə ɦoːbɑːkə 

kɑːrəɳə, kət̪əu rikɕɑːsⁿɟeːbɑːkə kɑːrəɳə t̪ə kət̪əu moːʈərə 

meː ɟəjəbɑːkə kɑːrəɳə। 

 

əi st̪ʰit̪ə meː eːkə ɟəgəɦə moːnə mənɑː kəऽ    kət̪ʰɑː st̪ʰirə 

keːneː cʰəlɑːɦə। pɑːi kaːuɖə़ ़ kəऽ   beːbəsət̪ʰɑː leːlə gɑːmə 

geːlə cʰəlɑːɦə- oːt̪əऽ    səbə əʈəkəऽ   pəʈə bʰəऽ    geːləinə। d̪u 

cɑːirə sⁿbⁿd̪ʰiː ləgə ɦɑːt̪ʰoː pəsɑːrəlɑːɦə, oːt̪əusⁿkʰɑːliː ɦɑːt̪ʰə 

bʰeːⁿʈələinə। ɑːbə bəcələ cʰələinə iː ɕəɦərəkə "gʰərə"। bəɖɖə 

ɕɑːnə ɑː ɕaːukəsⁿmurəliː misərəkə bɑːbu iː ɟəmiːnə kiːnə 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 83 

kəऽ    gʰərə bəneːneː cʰələkʰinə। purənɑː gʰərə t̪ə kəccɑː 

mɑːiʈə ɑː bʰiːt̪əkə bənələ cʰələinə, ɟəkərɑː kɑːləkrəmeːɳə 

pəkkɑː iːⁿʈɑː meː murəliː misərə əpənə 

kəmɑːisⁿbəd̪ələbeːneː cʰəlɑːɦə। 
 

gʰərə pərə pəɖʰə़ lə likʰələ guɳələ bucciːkəऽ   d̪eːkʰəi cʰət̪ʰi।  
kəkəroː sⁿgə ɦɑːt̪ʰə t̪əऽ    nəɲi pəkəɖə़ ़  d̪eːt̪ʰinə। murəliː 

misərəkəऽ   gʰərə meː gʰusit̪eː ɑːⁿgənəsⁿpucʰələkʰinə ɟeː 

bʰəऽ    geːlə ɦoːit̪ə pɑːikə beːbəsət̪ʰɑː। 
 

iː sunit̪eː səuːⁿseː d̪eːɦə meː ɑːigə lɑːigə geːləinə- "gɑːmə 

meː səbə maːukeːkəऽ   t̪ɑːkə meː əicʰə। mɑːiʈəkə moːlə səbə 

mɑːⁿigə rəɦələ əicʰə। upərəsⁿbⁿʈəvɑːrɑː vɑːlɑː kɑːgəɟə meː 

seːɦoː kicʰu kəmiː cʰəi। ɟeːkərɑː d̪u ʈəkɑːkəऽ   aːukɑːt̪ə nəɲi, 

oːɦoː t̪iriⁿgə bʰiriⁿgə d̪eːkʰɑː rəɦələ əicʰə। səbə gɑːməkə 

gʰərə gʰərɑːriː beːcə leːbə t̪əkʰənoː ginət̪iːkəऽ   pɑːi nəɲi 

puiɽə rəɦələ əicʰə। " 

 pʰeːrə ciːkərəit̪ə bəɟəlɑːɦə-" kiː kərijəiː। bucciːkəऽ   mɑːiɽə 

d̪iəjə। ɟəɦərə mɑːɦurə kʰuɑː d̪iəjə।"   

bucciː d̪oːsərə gʰərə meː bicʰɑːnə pərə ɟɑː kəऽ    kənəɲit̪ə 

pəiɽə rəɦəliːɦə। 
 

sərit̪ɑː eːkə beːrə gʰərəvɑːlɑːkəऽ   d̪eːkʰəऽ    ɟɑːit̪ə 

cʰəit̪ʰə,pʰeːrə d̪oːsərə gʰərə meː beːʈiːkəऽ   səmɦɑːrəऽ    

ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi।  
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cɑːruː t̪ərəpʰə ənɦɑːrə d̪eːkʰɑː rəɦələ cʰələinə। kət̪əusⁿkoːnoː 

boːlə bʰəroːsə seːɦoː nəɲi। naːiɦəreː sɑːsurə səbə leːlə 

beːʈiːkəऽ   mɑːjə bʰeːneː " əcʰoːpə" bʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə। 
səbə eːnɑːiː geːnɑːiː cʰoːɽi d̪eːneː rəɦəinə। loːkəkəऽ   ɖərə 

ɦoːi ki kəɦiːⁿ bijɑːɦə meː pɑːi neː mɑːⁿigə ləisə vɑː kət̪əu 

ɟɑːjəkəऽ   t̪əऽ    nəɲi pəiɽə ɟɑːjə।  
 

eːɦənə səməjə bʰəऽ    ɟeːt̪əi seː sərit̪ɑː səpənoːⁿ meː nəɲi 

soːcəneː cʰəliːɦə। t̪iːnə bʰɑːikəऽ   eːt̪əऽ    rɑːiːkʰə kəऽ    

pəɖʰə़ neː cʰəliːɦə। cɑːirə ʈɑː d̪eːvərə ət̪əi pəiːɖʰə़  liːkʰə 

kəऽ    ɑːi pɑːi bəlɑː bənələ cʰəit̪ʰə। iː sət̪t̪ə cʰəi ɟeː gʰərə 

sɑːbikəkə cʰəi, muːd̪ɑː bɑːkiː səbə kʰərcə t̪ə ueːɦə kərəjə 

cʰəliːɦə। 
 

ɑːi d̪eːkʰuː kijoː ɟʰɑːⁿkʰijoː pɑːrəऽ    nəɲi əbəit̪ə əicʰə। 
buɟʰɑːit̪ə cʰəi ɟeː beːʈiːkəऽ   ɟənmə d̪eːneː d̪oːʂiː bʰəऽ    

geːliːɦə। ɑːi rɑːməɟiː kəkɑːkəऽ   d̪eːkʰə kəऽ    sərit̪ɑːkəऽ   

koːɖʰə़  pʰɑːiʈə geːləinə। kəɦələkʰinə - "səbəɦəkə beːʈiːkəऽ   

bijɑːɦə ɦoːit̪ə cʰəi,ɦəmərə beːʈiː kiː kumɑːiːreː rəɦət̪ə। 
ɑːɦɑːⁿ ɦəmərə bʰɑːi səbəkəऽ   kəɦi d̪eːbəinə ɟeː unəkɑː səbə 

leːlə ɦəmə məiɽə geːlə cʰijəinə।" 

 

rɑːməɟiː bɑːbu kəɦələkʰinə- "ɑːi t̪əkə kiː eːɦənoː bʰeːləi 

əicʰə। bijɑːɦə, ɟənmə, mərəɳə səbə upərəsⁿlikʰɑː kəऽ    əbəi 

cʰəi। gʰəbərɑːuː nəɲi, kənjɑːd̪ɑːnə ɦeːbeː kərət̪əi।" boːlə 

bʰəroːsə d̪əऽ    kəऽ    oː vid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। pʰeːrə əpənə gɑːmə 
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meː sərit̪ɑːkəऽ   bʰɑːi səbəkəऽ   ɟimmeːd̪ɑːriːkəऽ   əɦəsɑːsə 

d̪ijeːləkʰinə। 
 

əi biːcə meː səməjə pərə pɑːikə ginət̪iː nəɲi ɦoːbɑːkə 

kɑːrəɳə st̪ʰirə bʰeːlə kət̪ʰɑː gəɖə़ bəɖə़ ़  geːləinə। sərit̪ɑː  

bəɖɖə d̪ukʰiː bʰeːliːɦə। 
 

sərit̪ɑːkəऽ   bʰɑːi səbəkəऽ   bəɦinəkə gʰərəkə vəst̪ust̪ʰit̪ikəऽ   

ɟɲɑːnə nəɲi cʰələinə।unəkɑː səbəkəऽ   iːeːɦə buɟʰələ 

cʰələinə ɟeː iːeːɦə səbə miːnə meːkʰə nikɑːilə kəऽ    kət̪ʰɑː 

niɕcit̪ə nəɲi kərəjə cʰəit̪ʰə। ɑːbə səbə əi viʂəjə pərə əpənə 

ɟimmeːd̪ɑːriːkəऽ   sⁿgə pʰusijeː səɦiː, gⁿbʰiːrə bʰeːlə। 
 

əɦiː biːcə meː bəgəleːkəऽ   gɑːmə meː eːkəʈɑː seːnɑːkəऽ   

əd̪ʰikɑːriː ləɖə़ kɑːkəऽ   kət̪əu bijɑːɦə niɕcit̪ə bʰeːlə cʰələi। 
ləɖə़ kɑː cʰuʈʈiː ləऽ    kəऽ    gɑːmə ɑːibə geːlə cʰələ।koːnoː 

kɑːrəɳəsⁿləɖə़ kiː bɑːlɑː iː kət̪ʰɑːsⁿmukəiɽə geːləi।ɑːbə 

seːnɑː əd̪ʰikɑːriːkəऽ   gʰərəvɑːlɑː səbə niːkə kət̪ʰɑː t̪ɑːkəऽ    

lɑːgələ। koːnoː t̪eːɦənə kət̪ʰɑː nəɲi bʰeːʈələi। cʰuʈʈiː kʰət̪mə 

ɦoːbəऽ    bɑːlɑː cʰələi। ɦɑːireː kəऽ    murəliː misərə kət̪əऽ    

kət̪ʰɑː pəʈʰeːləkəinə.........d̪əsə d̪inəkə bʰiːt̪ərə bijɑːɦə d̪ɑːnə 

bʰeːləi ɑː bərə- kənijɑː nəbə ɟinəgiː ɕuruː kərəbɑːkə leːlə 

ət̪əऽ   sⁿvid̪ɑː bʰeːlə। 
 

sərit̪ɑːkəऽ   ɑːbə kəɦəbiː pərə purɑː bisəvɑːsə bʰəऽ    

geːləinə- bijɑːɦə, ɟənmə ɑː mərəɳə upəreːsⁿlikʰɑː kəऽ    əbəi 
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cʰəi। 
 

əi kənjɑːd̪ɑːnəsⁿunəkɑː sərə səmɑːɟəkə əsəliː ceːɦərɑː 

d̪eːkʰəbɑːkə ənubʰəvə bʰeːləinə। ɟɑːbəit̪ə kɑːɟə nəɲi pəɽəi 

cʰəi, səbə niːkeː rəɦəi cʰəi।  
 

ɑːi pʰeːrə rɑːməɟiː bɑːbu ɑːjələ cʰət̪ʰi। lələkɑː ɕərəbət̪ə piː 

cukəlɑːɦə। murəliː misərə,sərit̪ɑː ɑː bəcələ pɑːɦunə pərəkʰə 

səbə unəkɑː gʰeːrə kəऽ    bəisələ cʰəinə। cɑːɦə ɟələkʰəi səbə 

ɑːibə rəɦələ cʰəinə। ɦⁿsiː ʈʰəɦəkkɑːkəऽ   pʰuləɟʰəɖə़ ़  səbə 

cʰuiʈə rəɦələ cʰəi। rɑːməɟiː bɑːbukəऽ   jɑːd̪ə pəɖə़ iː cʰəinə 

ɟeː eːkəʈɑː oː mɑːt̪əmə bɑːlɑː d̪inə cʰələi ɑː eːkəʈɑː iː d̪inə 

cʰəi। bəɟəlɑːɦə- " səbə d̪inə eːkə nɑː ɦoːt̪ə ɦoː rɑːmɑː।" 

ɟiːt̪ələ kɑːɟə binə pɑːijeː bʰeːləinə। 
 kənijɑː kɑːkiːkəऽ   murəliː misərəkə gəppə ɑːijoː moːnə 

cʰələinə- səbə bəccɑː əppənə əppənə bʰɑːgə ləऽ    kəऽ    əbəi 

cʰəi। eːɦənə niːkə kət̪ʰɑː murəliː misərəkəऽ   ɦeːt̪əinə, seː 

səbə əcⁿbʰit̪ə əicʰə। iːeːɦə cʰəi "kənjɑːd̪ɑːnə"।kəɦəkə leːlə 

d̪ɑːnə, iː t̪ə əicʰə ɟiːvənəkə əsəliː ɟɲɑːnə। 
 

 

pəcʰət̪ɑːvɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi purɑː ɖiːɦə ʈoːlə meː cəɦələ pəɦələ cʰəi। nəreːnə 

misərəkə poːt̪ɑː məɦeːⁿd̪rə vid̪eːɕəsⁿɑːibə rəɦələ cʰəinə। oː 

gɑːmə meː kuləd̪eːviːkəऽ   pɑːt̪əiɽə seːɦoː d̪eːt̪əi। səbə 
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iⁿt̪əɟɑːmə bɑːt̪ə bʰəऽ    geːlə cʰəi।oː pəɦineːɦeːsⁿkənijɑː 

kɑːkiːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   baːiⁿkə eːkɑːuⁿʈə meː pɑːi pəʈʰɑː 

d̪eːneː cʰəi। ɑːbə d̪eːriː cʰəi t̪ə bəsə oːkərɑː 

pəɦuⁿcəbɑːkə।bʰəiɽə ɖəbbukə t̪əsəməiː bənələ cʰəi। puriː 

cʰənɑː rəɦələ cʰəi। rəsəgullɑː pəɦineːɦeː bəɟɑːrəsⁿɑːibə 

geːlə cʰəi। kəjeːkə beːrə loːkəkəkəऽ   ginət̪iː bʰeːlə cʰəi। 
səbə muɖə़ ़  pɑːcʰu d̪u ʈɑː kəऽ    rəsəgullɑː ɑːjələ cʰəi। 
ɟəɖə़ d̪ɑː ɑːmə seːɦoː kəʈɑː kəऽ    rɑːkʰələ cʰəi। t̪ʰoːɖə़ ़  
kɑːlə pəɦineː pʰoːnə ɑːjələ cʰələi ɟeː oː pəɦuⁿcəऽ    bɑːlɑː 

əicʰə।purɑː ɦuilə mɑːlə məcələ cʰəi। kijoː oːkərɑː 

d̪eːkʰəneːɦoː nəɲi cʰəi। pʰeːsəbukə pərə kicʰu loːkə 

d̪eːkʰələkəi ɑː vɑːʈsəeːpə pərə gəppə səɖə़ kkɑː bʰeːlə cʰəi। 
məuːgiː məɦɑːlə meː beːɕiː beːgərət̪ɑː cʰəi। 
 

 koːiləkʰə vɑːliː kəɦələkinə -unəkərə  kənijɑː seːɦoː sⁿgə 

cʰəinə।  
 

oːi pərə  d̪ʰəmaːurɑː bɑːliː ʈipələkinə- oː t̪əऽ    ɑːnə ɟɑːit̪ə  

cʰəi। 
 

rɑːniːpurə vɑːliː kəɦələkinə- ɑːɦɑːⁿkəऽ   t̪ə səbə buɟʰələ 

əicʰə। kəɦijoː bʰeːⁿʈoː bʰeːlə əicʰə? bəɟeːboː keːneː cʰələ? 

 

d̪ʰəmaːurɑː vɑːliː - ɦəmərɑː kiəeː bəɟaːit̪ə। ɦəmə t̪iːnə meː 

kiː t̪eːrəɦə meː। ɟinəkɑːsⁿəpeːkʂɑː rəɦəinə, oː neː ɟeːt̪ɑːɦə। 
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ɦəmə t̪ə ɟeː sunələ seː kəɦələ। ɦəmərɑː t̪iːnə pɑːⁿcə nəɲi 

rəɦəit̪ə əicʰə। kinəkoː niːkə lɑːgəjə t̪ə lɑːgəjə, əd̪ʰəlɑːɦə 

lɑːgəjə t̪ə seːɦoː ɦəmərɑː nəɲi pərəvɑːɦə। d̪u kaːuɖə़  
əpənɑː gʰərə meː oː beːɕiː kʰeːt̪iːɦə। 
 

ɟəbəd̪aːulə vɑːliː bəɟəliːɦə- cʰoːɖə़ ़  iː ɟɑːit̪ə ɑː ənəɟɑːit̪ə 

bɑːlɑː gəppə। gɑːmə meː t̪ə ɑːbə ənəɟɑːit̪ə kənijɑː səbə 

ɑːibə geːlə cʰəi। oː səbə t̪ⁿ səd̪jə vid̪eːɕə meː  rəɦəi cʰət̪ʰi। 
səbəd̪inɑː bɑːɦəreː bɑːɦərə pəɖʰə़ iː ɑː rəɦəi geːlɑːɦə। ɑːbə 

kiː koːnoː gʰərə bɑːⁿcələ əicʰə। rɑːməɟiː ɑː siːt̪ɑːɟiːkəऽ   kiː 

eːkə ɟɑːit̪ə cʰələinə? 

 

bəsə ɕuruː bʰəऽ    geːləi। səbə gɑːməkə əɦiː t̪ərəɦəkə 

vivɑːɦə ɑː nəbəkiː kənijɑː səbəɦəkə cərcɑː।kijoː ɑːʈɑː sɑːinə 

rəɦələ əi, kijoː pərət̪ʰənə d̪əऽ    rəɦələ cʰəi, kijoː maːinə meː 

kⁿɟuːsiː nəɲi kərəbɑːkə leːlə kəɦi rəɦələ cʰəi, kijoː puriː 

beːlə rəɦələ əi, kijoː giʈʈiː bənɑː rəɦələ əi, kijoː puriː cʰɑːinə 

rəɦələ əi। səuːⁿseː ʈoːləkə st̪riːgəɳə əpəneː lɑːgələ əicʰə। 
ɑːkʰirə iːeːɦə kʰɑːnəd̪ɑːnəkə loːkə ɑːibə rəɦələ cʰəi।kənijɑː 

kɑːkiː səbəkəऽ   t̪ʰəmɦəneː cʰət̪ʰi।  
 

t̪ɑːbit̪eː moːʈərəkəऽ   ɦɑːrnə bəɟələi। səbə mɑːt̪ʰə pərə nuɑː 

ləit̪ə d̪əlɑːnə d̪iɕə ləpəkələ। 
 

d̪eːkʰət̪eː əⁿd̪ɑːɟə lɑːigə geːləi ɟeː məɦeːⁿd̪rə, unəkərə kənijɑː 

ɑː koːrɑː meː bəccɑː cʰəi। məɦeːⁿd̪rəkə ceːɦərɑː ənəmənə 
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rəbind̪rəkə ɟeːkɑːⁿ cʰələinə।" d̪eːɦə pərə bʰuləkiː roːiːjɑːⁿ"- 

iː ɖiːɦə ʈoːləkə cinɦɑːsiː cʰəi। məɦeːnd̪rəkəऽ   d̪eːkʰət̪eː 

buɟʰɑː geːləi ɟeː oː əi pərivɑːrəkə ɦissɑː əi।  
 

məɦeːnd̪rə ɑː unəkərə kənijɑː səbəkeː goːrə lɑːgəऽ    

ɟʰukələi, t̪əkʰəneː ɟʰəʈə d̪ⁿ sugɑːⁿvə vɑːliː kəɦələkʰinə- 

pəɦineː bʰəgəvət̪iː gʰərə cəlu। unəkɑː goːrə ləgijəunə, pʰeːrə 

səbəkeː ləgəit̪ə rəɦəbə। kijoː bʰɑːgələ nəɲi ɟɑːi cʰəit̪ʰə। 
sugɑːⁿvə vɑːliː maːukɑː d̪eːkʰə kəऽ    əpənə bud̪ʰijɑːriːkəऽ   

d̪ɑːvɑː ɟət̪ɑː d̪əi cʰət̪ʰinə। 
 

 ɟət̪əऽ    bʰəgəvɑːnə bʰəgəvət̪iːkəऽ   bɑːt̪ə biːcə meː ɑːibə ɟɑːi 

cʰəi, oːt̪əऽ    məuːgiː meːɦərə viroːd̪ʰə nəɲi kərət̪ə। səbə ɦɑːⁿ 

meː ɦɑːⁿ mileːləkə ɑː vid̪ɑː bʰeːlə bʰəgəvət̪iː gʰərə। 
 

 purənɑː gʰərə səbəɦəkə caːukʰəʈə beːɕiː ɟəgəɦə niːceː rəɦəi 

cʰəi। kənikoː d̪ʰjɑːnə iməɦərə oːməɦərə bʰeːlə kiː mɑːt̪ʰə 

meː coːʈə lɑːgələ। ɑːbə kʰɑːnə-pɑːnə pərə beːɕiː d̪ʰjɑːnə 

loːkə bəcceːsⁿd̪eːbəऽ    ləgələi jɑː। nəɲi t̪ⁿ pəɦineː iː cʰəɦə 

pʰiːʈʈɑː loːkə kəɦɑːⁿ ɦoːi cʰələi। gʰərəkə caːukʰəʈə 

girəɦət̪ʰəkə lⁿbɑːiːsⁿcɑːirə ɑːⁿgurə beːɕiː rəɦəi cʰələi।ət̪əu 

bʰəgəvət̪iː gʰərəkə caːukʰəʈə kəmmə uːⁿcə cʰələi।purənɑː 

girəɦət̪ʰə cʰoːʈeː uːⁿcɑːiːkəऽ   ɦeːt̪ɑːɦə। iːɦoː bʰəऽ    səkəi 

cʰəi ɟeː bʰəgəvɑːnə bʰəgəvət̪iː ləgə mɑːt̪ʰə ɟʰukɑː kəऽ    ɟɑːi, 

t̪aːiⁿ ɟɑːineː buiɟʰəkəऽ   d̪ərəvəɟɟɑː cʰoːʈeː rəɦəit̪ə ɦoːi। ɟeː 
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bʰiː səcə ɦoːi, nəbə loːkəkəऽ   mɑːt̪ʰɑː meː coːʈə ləigət̪eː ʈɑː 

cʰəinə। 

 

pəɦineːɦeː məɦeːnd̪rəkəऽ   ceːt̪ɑː d̪eːlə geːləinə ɟeː mɑːt̪ʰə 

ɟʰukɑː kəऽ    ɟɑːjəbə।  t̪əkʰəneː pɑːcʰusⁿsərəjɑːⁿ bɑːliː 

bəɟəliːɦə- ət̪eːkə kɑːlə t̪ʰəmɦələuːⁿ t̪ə kəniː ɑːroː t̪ʰəmɦə 

ɟɑːuː। pɑːt̪əiɽə cəɖʰə़ ə d̪ijəu, t̪əkərə bɑːd̪əjəbʰəgəvət̪iːkəऽ   

goːrə lɑːgu। 

 

iːɦoː prəst̪ɑːvə eːkəmət̪əsⁿpɑːrit̪ə bʰəऽ    geːlə। ɑːi kijoː 

kəkəroː viroːd̪ʰə nəɲi kəऽ    rəɦələ cʰəi। kəɦiːⁿ koːnoː 

vicɑːrə d̪iː ɑː oː nəɲi mɑːnələ ɟɑːjə। t̪əkʰəinə t̪əऽ    beːɟət̪iː 

bʰəऽ    ɟɑːit̪ə। məɦeːnd̪rəkəऽ   kənijɑː kiː buiɟʰə  leːt̪ə?səbə 

əpənə əpənə veːlju bəɖʰə़ bəऽ    meː lɑːgələ əi। 
 

ɑːbə pɑːt̪əiɽəkə oːrijɑːnə ɕuruː bʰeːlə । iməɦərə kʰusurə 

pʰusurə cəilə rəɦələ cʰələ। ɟeː səbə məɦeːⁿd̪rəkəऽ   

kənijɑːsⁿkəneː d̪urə meː cʰəliːɦə oː səbə ɑːⁿiːkʰeː ɑːⁿiːkʰə 

meː səbə gəppə kəऽ    rəɦələ cʰəliːɦə।ɑːⁿiːkʰə səऽ    oːkərə 

eːksəreː lijɑː rəɦələ cʰələi। 
 

ɑːroː ʈoːləkəऽ   bəccɑː ɑː puruːkʰə pɑːt̪ərə səbə bəɦəriː meː 

ɟəmɑː cʰələ। pɑːt̪əiɽə bʰeːlə। pərəsɑːd̪iː bⁿʈɑːjələ।  
 

rəmeːɕə misərə bəɟəlɑːɦə- iː bⁿgəlijɑː kət̪əऽ   kəऽ   

rəsəgullɑː cʰəi। 
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məɦeːɕə ɟə़ bɑːbə d̪eːləkʰinə- ɦⁿ। ɦəmərɑː kət̪əऽ    t̪ə 

oːkəreːsⁿəbəit̪ə əicʰə। 

 

rəmeːɕə misərə- ɑːbə bⁿgəlijoːkəऽ   oː bɑːt̪ə nəɲi rəɦələi 

əicʰə। oːkərə bɑːpə ɟeː bənəbəi cʰələ- "əd̪bʰut̪ə"। 
 

t̪əkʰəneː ɟiːveːnd̪rə bəɟəlɑːɦə- kəkɑː rəɦəə d̪ijəu। ɦəmə səbə 

t̪ə əkəreː miʈʰɑːiː kʰɑːit̪ə bəɖʰə़ ləuːⁿ əicʰə। ɟəkʰəinə oːkərə 

bɑːpəkəऽ   bənɑːjələ kʰeːnəɦeː nəɲi cʰiː, t̪əऽ    cərcɑː kəऽ    

kəऽ    kiː pʰɑːjəd̪ɑː। 
 

rəmeːɕə misərə- kəmɑːlə kərəjə cʰⁿ t̪oːⁿ səbə। t̪u nəɲi 

kʰeːləɦə t̪ə oːi meː ɦəmə kiː kərijəɦə। ɦəmə kʰeːneː cʰiː, t̪aːiⁿ 

bəɟələuːⁿ। t̪oːɦərə bɑːpə t̪əऽ    roːɟə sɑːⁿɟʰə meː bⁿgəlijɑː 

kət̪əऽ    ɟɑːit̪eː cʰələkʰunə। 
 

ɟiːveːnd̪rə- d̪eːkʰuː bɑːpə pərə nəɲi ɟɑːuː। ɦəmə ɑːɦɑːⁿkəऽ   

d̪eːkʰəi cʰiː, ɑːi kɑːilə bɑːt̪ə bɑːt̪ə pərə ɑːɦɑːⁿ bɑːpəkəऽ   

biːcə meː gʰusɑː d̪əit̪ə cʰiː। kəkɑː cʰiː t̪aːiⁿ। nəɲi t̪ⁿ ɦəmə 

d̪eːkʰɑː d̪əit̪əuːⁿ। 
 

rəmeːɕə misərə- t̪uⁿ kiː d̪eːkʰeːbəɦə। ɦəmə t̪oːrɑːsⁿpuiːcʰə 

kəऽ    bɑːɟəbə! eːlɑːɦə ɑːjə bəɖə़ kɑː। t̪oːɦərə bɑːpəkəऽ   t̪ə 

muⁿɦə ɦəmərə sɑːməneː kʰuɟit̪eː nəɲi cʰələinə। iː d̪u ʈɑː pɑːi 

ʈʰiːkeːd̪ɑːriː meː kəmɑː leːlɑːɦə əicʰə t̪ə ɦəməreː siːkʰəbəi 
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cʰəit̪ʰə ɟeː kiː bɑːɟu ɑː kiː nəɲi bɑːɟu। 
 

ɟiːveːnd̪rə- d̪eːkʰuː kəkɑː ɦəmə əⁿt̪imə beːrə ɑːɦɑːⁿkəऽ   kəɦi 

rəɦələ cʰiː।ɑːbə ət̪ət̪h bʰəऽ    rəɦələ əicʰə। ɦəmərə sⁿjəməkəऽ   

pəriːkʂɑː nəɲi lijəɦə। 
 

iːeːɦə gərmɑː gərmiː bʰəऽ    rəɦələ cʰələi। beːcɑːreː 

məɦeːⁿd̪rə əpəsijɑːⁿt̪ə bʰəऽ    səbə d̪eːkʰə suinə rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। ɟoːrəsⁿbəɦəsə suinə ɑːⁿgənəsⁿkənijɑː kɑːkiː 

d̪aːuɖə़ liːɦə। pʰeːrə t̪ʰoːɖə़ t̪ʰɑːmə lɑːgələ। səbə pərəsɑːd̪iː 

kʰeːləkə। kicʰu loːkə vid̪ɑː bʰeːlə ɑː kicʰu bəisəleː rəɦələ। 

 

məɦeːnd̪rəkəऽ   iː məɦɑːnəgərəkə " roːɖəreːɟə" ɟəkɑːⁿ 

ləgələinə। kʂəɳə meː kʂəɳɑːkə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi। əkʰəneː 

ləɖə़ ़ iː ɦoːit̪ə ɦoːit̪ə bəcələi। 
 

məɦeːnd̪rə t̪ɑːbəit̪ə d̪eːkʰəit̪ə cʰəit̪ʰə ɟeː rəmeːɕə misərə ɑː 

ɟiːveːnd̪rə koːnoː gəppə pərə koːnɑː meː ʈʰɑːrə bʰəऽ    kəऽ    

ʈʰəɦəkkɑː mɑːiɽə rəɦələ cʰəit̪ʰə। məɦeːnd̪rə t̪ə bəɦəsəkə 

ɕəbd̪ə suəinə kəऽ    gʰəbərɑː geːlə cʰəlɑːɦə। bɑːkiː loːkə 

kʰɑːt̪irə d̪ʰənə sənə। səbə sɑːmɑːnjə bʰəऽ    geːlə 

cʰələi।d̪eːkʰə kəऽ    buɟʰeːbeː nəɲi kəriːt̪əjə ɟeː əkʰəneː 

mɑːrɑː piːʈiːkəऽ   naːubət̪ə eːt̪əऽ    bʰeːlə cʰələi। 

 

məɦeːnd̪rə  ət̪ukɑː loːkəkə ɑːbeːɕə d̪eːkʰə kəऽ    əbʰibʰut̪ə 

bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। oː əpənɑːkəऽ   əi bʰiːɖə़ kə ɦissɑː 
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buɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। kənijeː kɑːlə meː oː oːt̪əऽ    gʰuilə 

milə geːlə cʰəlɑːɦə। buɟʰeːbeː nəɲi kərəjə ɟeː pəɦileː beːrə oː 

əjəlɑːɦə əicʰə।oː kət̪əऽ   sⁿəbit̪aːit̪ʰə। unəkərə pit̪ɑː ɦəreːnd̪rə 

misərə, əⁿt̪imə beːrə bɑːbɑː nəreːnd̪rə misərəkə ɕrɑːd̪d̪ʰə 

meː ɑːjələ cʰəlɑːɦə। oːi səməjə məɦeːⁿd̪rəkəऽ   ɟənmoː nəɲi 

bʰeːlə cʰələinə। 
 

ɑːkʰirə koːnə eːɦənə ʈiːsə cʰələi ɟeː ɦəreːnd̪rə misərəkəऽ   

əpənə pit̪ɹ̩ bʰuːmisⁿvirəkt̪i bʰəऽ    geːlə cʰələinə। 

 

bɑːt̪ə t̪əɦijɑːkəऽ   cʰəi, ɟəɦijɑː əsəliː meː ɟəmiːⁿd̪ɑːriː cəilə 

geːlə cʰələi muːd̪ɑː kʰuːnəkə ɟəmiːⁿd̪ɑːriː nəɲi geːlə cʰələi। iː 
kʰunəkə ɟəmiːⁿd̪ɑːriːsⁿkinəkoː ɦət̪jɑːkə bɑːt̪ə nəɲi cʰələi, 

əkərə ərt̪ʰə cʰələi - " pʰusijɑːɦiː ɕɑːnə "। iː nəreːnə bɑːbukəऽ   

səbə kicʰu ləऽ    kəऽ    ɖubɑː d̪eːləkəinə। 
 

nəreːnə bɑːbukəऽ   bijɑːɦə əpənɑːsⁿpaːigʰə ɟəmiːⁿd̪ɑːrəkə 

beːʈiːsⁿbʰeːlə cʰələinə। nəreːnə bɑːbu d̪u bʰɑːi cʰəlɑːɦə। 
cʰoːʈeː meː ʈugərə bʰəऽ     geːlə cʰəlɑːɦə। ɟeːʈʰə bʰɑːi cəmənə 

bɑːbu inəkərə pɑːlənə poːʂəɳə keːləkʰinə। nəreːnə bɑːbu 

əpənə bʰɑːi bʰaːuɟɑːikəऽ   pərəmə bʰəkt̪ə bʰəऽ    geːlə 

cʰəlɑːɦə।iː  bʰəkt̪ikəऽ   kicʰu loːkə ɑːneː rⁿgəd̪əऽ   d̪eːneː 

cʰələinə। nəreːnə misərə ɑː unəkərə bʰaːuɟiːkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰə 

pərə kəjeːkə ʈɑː kʰissɑː piɦɑːniː unəkərə sɑːsuroː meː 

gʰuməit̪ə luʈənə bɑːbukəऽ   kɑːnə t̪əkə pəɦuⁿcə cukələ 



94 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

cʰələinə। nəreːnə bɑːbukəऽ   kənijɑː keː, ət̪eːkə bʰɑːi 

bʰaːuɟɑːikəऽ   ɑːgɑːⁿpɑːcʰu gʰumənɑːiː niːkə nəɲi ləgəi 

cʰələinə। unəkɑː ənusɑːrə ɑːɦɑːⁿkə bʰɑːi t̪ə gʰərəkə 

d̪ʰənəsⁿɑːɦɑːⁿkəऽ   pələlɑː poːsəlɑː। əɦuⁿkəऽ   t̪ə ɑːd̪ʰɑː 

ɦissɑː bʰeːlə। əi meː upəkɑːrə kiː?sət̪t̪ə kiː cʰələi, iː t̪əऽ    

unəkərə səbəɦəkə sⁿgə d̪unijɑːsⁿvid̪ɑː bʰəऽ    geːlə cʰəi।  
 

əɦinɑː cʰoːʈə cʰiːnə gəppə pərə ʈeːnɑː meːniː ɦoːit̪ə cʰələinə। 
eːkəbeːrə nəreːnə bɑːbukəऽ   kənijɑː əpənə t̪iːnə ʈɑː cʰoːʈə 

cʰoːʈə sⁿt̪ɑːnə sⁿgə naːiɦərə geːlə cʰələkʰinə। vid̪ɑːgəriː leːlə 

kʰəbɑːsə geːləinə। nəreːnə bɑːbukəऽ   səsurə luʈənə bɑːbu 

vid̪ɑːgəriːsⁿmənɑː kəऽ    d̪eːləkʰinə। pʰeːrə kiː cʰələi। 
nəreːnə bɑːbukəऽ   cəʈʈəsⁿunəkərə bʰɑːi d̪oːsərə bijɑːɦə 

kərɑː d̪eːləkʰinə।əisⁿluʈənə bɑːbukəऽ   əpənə ɕɑːnə meː 

gust̪ɑːkʰə़ ़  ləgələinə। oː əpənə beːʈiːkəऽ   oːt̪əi bəsɑː 

leːlɑːɦə। cɑːirə beːʈɑː ɑː eːkə beːʈiː cʰələinə। oː əpənə 

beːʈiːkəऽ   beːʈɑː buiɟʰə pɑːcəmə ɦissɑːd̪əऽ   

d̪eːləkinə।pɑːcəmə ɦissɑː bəkt̪əmə cʰələi, likʰət̪əmə nəɲi। 
 

nəreːnə bɑːbu kʂəɳikə ɕɑːnə meː ɑːibə kəऽ    d̪oːsərə bijɑːɦə 

kəऽ    t̪əऽ    leːlɑːɦə leːkinə əpənə pəɦilə kənijɑː ɑː bəccɑː 

səbəkəऽ   bisəiɽə nəɲi səkəlɑːɦə। 
ɟəmiːⁿd̪ɑːriː t̪ə pəɦineːɦeː kʰət̪mə bʰəऽ    geːlə cʰələinə। 
uːpərəsⁿəi t̪ərəɦəkə pərivɑːrəkəऽ   cʰinnə bʰinnə ɦoːit̪ə 
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d̪eːkʰə kəऽ    nəreːnə bɑːbu ərd̪d̪ʰəvikʂipt̪ə ɟəkɑːⁿ bʰəऽ    

geːlə cʰəlɑːɦə। səbə 

 sⁿpəit̪ə səbə vilɑːjə lɑːgələ cʰələinə। uːməɦərə naːiɦərə meː 

sⁿpəit̪əkə bələ pərə ɦəreːⁿd̪rə ɑː ɑːrə bəccɑː səbə niːkə 

pəɖʰə़ ləkəinə likʰələkəinə। bɑːpəkə ɟəgəɦə t̪ə ɑːrə kijoː 

nəɲi ləऽ    səkəit̪ə cʰələi।iː kəmiː oːkərɑː səbə d̪inə ləgəleː 

rəɦələi। upərəsⁿ" bʰəginəmɑːnəkə" t̪əgəmɑː।luʈənə bɑːbu 

ɟɑːbəit̪ə ɟiːlɑːɦə t̪ɑːbəit̪ə t̪ə pɑːcəmə ɦissɑː bʰeːⁿʈələinə। 
bɑːd̪ə meː mɑːmə səbə d̪iəjəd̪ə bəiɟʰə pəreːɕɑːnə kərəऽ    

lɑːgələ cʰələkʰinə। ɦəreːⁿd̪rə bɑːd̪ə meː vid̪eːɕə meː 

naːukəriː kərəऽ    ləgəlɑːɦə।unəkərə ɑːrə bʰɑːi səbə seːɦoː 

ɟət̪əऽ    ɟət̪əऽ    naːukəriː keːlɑːɦə, lɑːlɑːbʰɑːi ɟəkɑːⁿ oːt̪əi 

bəisə geːlɑːɦə। ɑːpəsiː koːnoː ɦeːməkʂeːmə bʰeːbeː nəɲi 

keːləinə। 
 

 ɦəreːⁿd̪rə əi səbə d̪ukʰəkə kɑːrəɳə  əpənə pit̪ɑː nəreːnə 

bɑːbu ɑːrə kəkɑː cəmənə bɑːbukəऽ   buɟʰəiː cʰəlɑːɦə। kicʰu 

bərəkʰə biːt̪əlɑː  bɑːd̪ə nəreːnə bɑːbu t̪ə əpənə sɑːsurə 

eːnɑːiː geːnɑːiː ɕuruː kəऽ    d̪eːneː cʰəlɑːɦə leːkinə unəkərə 

kənijɑː pʰeːrə kəɦijoː sɑːsurə nəɲi geːliːɦə। səuːt̪iːnə t̪ərə 

bəsənɑːiː unəkɑː mⁿɟurə nəɲi cʰələinə। t̪əɦijɑː d̪u t̪iːnə 

bijɑːɦə sɑːmɑːnjə gəpə cʰələi। leːkinə oː bəɖɖə 

svɑːbʰimɑːniː cʰəliːɦə। oː nəreːnə bɑːbukəऽ   ɟiːbəit̪ə sɑːsurə 

nəɲijeː eːliːɦə। ɟəkʰəinə nəreːnə bɑːbu mərəlɑːɦə t̪ə oː 

unəkərə ɕrɑːd̪d̪ʰə meː eːliːɦə। ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   ɟeːʈʰə beːʈɑː 
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ɦoːbɑːkə kɑːrəɳə bɑːpəkə mukʰɑːgnikəऽ   əd̪ʰikɑːrə 

bʰeːⁿʈələinə। mɑːcʰə mɑːsəkə pərɑːt̪ə ɟeː ɦəreːⁿd̪rə, unəkərə 

bʰɑːi səbə ɑː   mɑːjə naːiɦərə gʰurəliːɦə, seː pʰeːrə kəɦijoː 

sɑːsurə nəɲi geːliːɦə। 
 

ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   t̪ət̪eːkə neː kuⁿʈʰɑː gʰeːrəneː rəɦəinə ɟeː oː 

mɑːt̪ɹ̩kə meː seːɦoː mɑːjəkəऽ   mərəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə mɑːmə 

səbəsⁿsⁿbⁿd̪ʰə nəɲi nibʰɑː səkəlɑːɦə। səbə bʰɑːi səbə milə 

kəऽ    ɟəmiːnə ɟət̪ʰɑː beːcə leːlɑːɦə।oːisⁿoːt̪ukɑː səmɑːɟə 

seːɦoː inəkɑː səbəkəऽ   niɽəisə d̪eːləkəinə। paːit̪ɹ̩kəkə 

ɑːrt̪ʰikə st̪ʰit̪i nəreːnə bɑːbukəऽ   mərəlɑːɦəkəऽ   bɑːd̪ə 

ɟərɟərə bʰəऽ    geːlə cʰələi। əi pəcəɖə़ ़ sⁿbəcəऽ    leːlə oː 

səbə əpənɑːkəऽ   ələgə t̪ʰələgə  kəऽ    leːneː cʰəlɑːɦə।bɑːkiː 

bʰɑːikəऽ   t̪ə nəɲi leːkinə ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   kənijɑːkəऽ   bəɖɖə 

moːnə kərəjənə sɑːsurəkə gɑːmə ɟəjəbɑːkə, leːkinə 

ɦəreːⁿd̪rə kəɦijoː ənumət̪i nəɲi d̪eːləkʰinə। ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   

kənijɑː mərəऽ    kɑːlə əpənə beːʈɑː səbəkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː 

ɑːɦɑːⁿ səbə əpənə kuləd̪eːviːkəऽ   d̪ərɕənə ɟəruːrə kəऽ    

leːbə, bʰəऽ    səkɑːjə t̪əऽ    oːt̪əऽ    pɑːt̪əiɽə d̪eːbə। 
 

ɟiːvənə ut̪ɑːrə cəɖʰə़ ़ və sⁿgə cəilə rəɦələ cʰələinə। ɑːpəsiː 

sɑːmⁿɟəsjəkəऽ   əbʰɑːvə pərivɑːrə meː d̪eːkʰɑːit̪ə cʰələinə। 
kiːjoː məd̪ʰjəst̪ʰə kərəऽ    bɑːlɑː nəɲi cʰələinə। muⁿɖeː 

muⁿɖeː mət̪irbʰinnɑː bɑːlɑː ɦɑːlə cʰələinə। ɦəreːⁿd̪rə ɑː 

unəkərə bʰɑːi səbəkəऽ   kijoː siːkʰeːbeː nəɲi keːləkəi ɟeː 
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kəkɑː kɑːkiː , gɑːmə gʰərə ɑː səkʰɑː sⁿbⁿd̪ʰiː bʰiː kicʰu ɦoːi 

cʰəi। oː səbə sⁿbⁿd̪ʰiː buɟʰəbeː nəɲi keːləkəi। mɑːjə ɑː 

bʰɑːisⁿsəbəɦəkə kuceːʂʈeː sunələkəi। iːeːɦə səbə moːnə meː 

bʰərələi ɑː kəkəroː prət̪i məmət̪vəkə bʰɑːvə nəɲi pənəpələi। 
 

səməjəkə əpənə bəɦɑːvə ɦoːi cʰəi। unəkərə paːit̪ɹ̩kə 

pərivɑːrə bəɦut̪əɦiː ɑːgu bəiɖʰə़  geːlə cʰələinə। 
ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   gʰərə meː pəd̪ə ɑː paːisɑː bʰeːlɑːkə 

bɑːvəɟud̪oː bʰɑːbⁿɕə nəɲi buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə। 

 

məɦeːnd̪rəkəऽ   ueːɦə mɑːjəkə gəppə sut̪əlɑː meː 

ɟʰəkəɟʰoːɽəit̪ə rəɦəi cʰələinə। ɑːbə gɑːmə ɟɑːjəsⁿroːkəऽ    

bɑːlɑː pit̪ɑː ɦəreːⁿd̪rə seːɦoː nəɲi ɟiːbəi cʰət̪ʰinə। gɑːmə 

ɑːibə əpənɑːkəऽ   biːcə pɑːibə məɦeːⁿd̪rə  səbə pəɦilukɑː 

gəlɑː ɕikəvɑː bisəiɽə geːlə cʰəit̪ʰə। əpʰəsoːsə ɦoːi cʰəinə ɟeː 

mɑːjəkə ɟiːbit̪eː kiəeː nəɲi eːlɑːɦə। 
 

 ɑːi nəɲi eːlɑː geːlɑːkə kɑːrəɳə bəɦut̪ə rɑːsə sⁿbⁿd̪ʰə meː 

gɑːⁿʈʰə pəiɽə geːlə cʰələi। ɑːbə səbə gɑːⁿʈʰə kʰuilə geːlə cʰəi। 
ɑːbə əpʰəsoːsə iːeːɦə ɦoːi cʰəinə ɟeː kijaːikə neː eːkəʈɑː 

ʈʰɑːⁿvə unəkoː əpənə paːit̪ɹ̩kə gɑːmə meː cʰəinə। ɟəkʰəneː 

əkərə cərcɑː ɦoːi cʰəi,nəreːnə misərəkə əi gʰərəkə put̪oːɦu , 

ɟeː ɑːbə  kənijɑː kɑːkiː bʰəऽ    geːlə cʰət̪ʰi, t̪inəkərə kɑːnə 

ʈʰɑːrə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəinə ɟeː kəɦiːⁿ iː d̪iəjəd̪ə bəinə sⁿpəit̪ə neː 

bⁿʈɑː lijɑːjə।iː soːcit̪eː səbə ɑːbeːɕə pʰurrə bʰəऽ    ɟɑːi 

cʰəinə।ɦoːi cʰəinə ɟeː kəɦiːⁿ iː rəɦəə leːlə t̪əऽ    nəɲi ɑːjələ 
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əicʰə। ɟɑːjəkəऽ   cərcɑː nəɲi kəऽ    rəɦələ əicʰə।d̪iəjəd̪ə 

bɑːd̪ə t̪ə cəɖʰə़ ़ beː kərət̪əi। ɦəmərə sⁿpəit̪ə bⁿʈəbɑːiːjeː kəऽ    

mɑːnət̪ə। iːeːɦə səbə soːcit̪eː cʰəliːɦə kiː t̪əkʰəneː moːʈərə 

pʰeːrə ɑːibə geːləi।  
 

məɦeːnd̪rə moːʈərə meː səpərivɑːrə bəisələ əpənə ɖiːɦə 

ʈoːləkəऽ   d̪eːkʰəit̪ə ɟɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə।oːkərɑː əpənə pit̪ɑːkə 

nirɳəjə pərə pəcʰət̪ɑːvɑː bʰəऽ    rəɦələ cʰəi। eːkəʈɑː 

bid̪ɑːgəriː sənəkə cʰoːʈə bɑːt̪əkə kɑːrəɳə oː əpənə 

kʰɑːnəd̪ɑːnəsⁿkəiʈə geːlə ɑː ɟʰuʈʰəkə ɕɑːnəkə bəli veːd̪iː pərə 

cəiːɖʰə़  geːlə।pəcʰət̪ɑːvɑː t̪əऽ    nəreːnə misərəkəऽ   seːɦoː 

bʰeːlə cʰələinə d̪oːsərə bijɑːɦəkə bɑːd̪ə, luʈənə bɑːbukəऽ   

seːɦoː bʰeːlə cʰələinə beːʈiːkəऽ   gʰərə uɟərəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə, 

ɦəreːⁿd̪rəkəऽ   seːɦoː bʰeːlə cʰələinə səbəsⁿ kəʈəlɑːkəऽ   

bɑːd̪ə। ɑːi məɦeːⁿd̪rəkəऽ   pəcʰət̪ɑːvɑː bʰəऽ    rəɦələ cʰəinə, 

səbəsⁿ ɟuɖə़ lɑːkəऽ   bɑːd̪ə। 
 

purɑːnə kəɦəbiː cʰaːikə- "əbə pəcʰət̪ɑːveː ɦoːt̪ə kjɑː, ɟəbə 

ciɖə़ ि़jɑː cugə gəi kʰeːt̪ə", eːɦəneː leːlə kəɦələ geːlə 

cʰəi।eːɦənə ɑːbeːɕə t̪ə əpəneːsⁿbʰeːⁿʈə səkəi cʰəi, vid̪eːɕə 

meːkəऽ   keːkərɑː cinɦəi cʰəi। oːt̪əऽ    t̪əऽ    ɑːbeːɕoːkəऽ   

moːlə cʰəi। bʰɑːriː moːnəsⁿməɦeːⁿd̪rə gʰuiɽə rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
əi sⁿgə sⁿgə kicʰu nirɳəjə seːɦoː leːbɑːkə bʰɑːvə əbəit̪ə ɟɑːit̪ə 

rəɦiː rəɦələ cʰələinə। 
 

upərɑːgə (ləgʰukət̪ʰɑː) 
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d̪əmənə bɑːbu ɑːi biːsoː pəcciːsə bərəkʰəkə bɑːd̪ə bəɦinəkə 

sɑːsurə eːlɑːɦə əicʰə। kət̪əऽ    səऽ    əbit̪aːit̪ʰə। bəɦinə əpəneː 

ɕəɦərə meː ɖeːrɑː pərə rəɦəi cʰəliːɦə। pəɦineː bəɦinoːiː 

misərəkəऽ   ɟət̪əऽ    ɟət̪əऽ    bəd̪əliː ɦoːinə, oːt̪əऽ    rəɦəi 

cʰəliːɦə। bɑːd̪ə meː ɟəkʰəinə bəccɑː səbə paːigʰə bʰeːləinə t̪ə 

oːkərə pəɖʰə़ ़ i d̪uɑːreː rɑːⁿcijeː d̪ʰəə kəऽ    rəɦəliːɦə। 
bəɦənoːiː əpənə əsəgəreː bəd̪əliː bəlɑː ɕəɦərə meː rəɦəi 

cʰəlɑːɦə। ɟəkʰəinə ɕəɦərə ləgə rəɦəinə, t̪əऽ    ɕəinə ɽəibə meː 

rɑːⁿciː ɑːibə ɟɑːi cʰəlɑːɦə........muːd̪ɑː bɑːd̪ə meː ɟəkʰəinə 

bəd̪əliː d̪uːrə bʰəऽ    geːləinə.........t̪əkʰəinə d̪ərəmɑːɦɑː ləऽ    

kəऽ    məɦiːneː məɦiːnɑː rɑːⁿciː əbəit̪ə cʰəlɑːɦə। kəʂʈə t̪ə 

ɦoːinə leːkinə d̪ʰiːjɑː put̪ɑːkəऽ   pəɖʰə़ ़ i ɑː bʰəviʂjəkəऽ   

leːlə mɑːjə bɑːpəkəऽ   t̪jɑːgə t̪əऽ    kərəɦeː pəɖə़ t̪əi।əɦinɑː 

d̪inə bit̪əit̪ə cʰələinə। 

 

d̪əmənə bɑːbu sind̪əriːsⁿiⁿɟiːnijəriⁿgə keːlɑːkə bɑːd̪ə bɑːɦərə 

nikəilə geːlə cʰəlɑːɦə। koːnoː bʰiː ɟəgə pəroːɟənə meː 

ɕɑːmilə nəɲi ɦoːi cʰəlɑːɦə। ɑːi ɟeːkɑːⁿ səst̪ə ɦəvɑːiː jɑːt̪rɑː 

t̪əɦijɑː nəɲi rəɦəi। d̪əmənə bɑːbukəऽ   soːcə cʰələinə ɟeː 

ɟət̪əbɑː ɑːbəऽ    ɟɑːjə meː kʰərcɑː ɦoːit̪ə, oːt̪əbɑː ɟeː 

gʰərəbəijɑːkəऽ   pəʈʰɑː d̪eːbəi t̪ə beːɕiː məd̪əd̪ə ɦeːt̪əi। ɕuruː 

meː t̪əऽ    sⁿbⁿd̪ʰijoː səbəkəऽ   ɖɑːlərə bʰeːʈəinə t̪ə niːkə 

ləgəinə। kinəkoː d̪əmənə bɑːbusⁿkoːnoː ɕikɑːit̪ə nəɲi 

cʰələinə। ɟəɦijɑː oː d̪illiː əbəi cʰəlɑːɦə......səbə səgɑː sⁿbⁿd̪ʰiː 

bʰeːⁿʈə  kərəऽ    əbəinə। səbəkəऽ   ɟɑːit̪ə kɑːlə kicʰu neː kicʰu 
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d̪əmənə bɑːbu d̪eːboː kərət̪inə। kʰubə ɟəɕə cʰələinə। nəbə 

nəbə kuʈumbə səbə seːɦoː ɖɑːlərəkəऽ   cəkkərə meː bʰeːⁿʈə 

kərəऽ    əbit̪eː cʰələinə।səbə ʈʰiːkə cəilə rəɦələ cʰələi। 
 

d̪əmənə bɑːbukəऽ   bid̪eːɕə kəɦijoːsⁿnəɲi soːɦɑːi cʰələinə। 

d̪u ʈɑː pɑːi beːɕiː bʰeːʈələinə, t̪aːiⁿ oːt̪əऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। 
bɑːd̪ə meː d̪ʰiːjɑː put̪ɑː ɑː ɑːⁿgənə sⁿ, bʰɑːrət̪ə gʰurəbɑːkə 

t̪aːijɑːrə nəɲi bʰeːləkinə, t̪aːiⁿ oːt̪əi rəɦiː geːlɑːɦə। ɟəkʰəneː 

bəccɑː səbə vjəvəst̪ʰit̪ə bʰeːləinə, bʰɑːrət̪ə gʰurəbɑːkə soːcəऽ    

ləgəlɑːɦə।bəɦut̪ə rɑːsə bəd̪əlɑːvəkəऽ   bɑːreː meː pəɖʰə़ it̪ə 

sunəɲit̪ə rəɦəi cʰəlɑːɦə। əi biːcə meː bəɦinə seːɦoː eːkəd̪inə 

bəɖɖə upərɑːgəsⁿbʰərələ ciʈʈʰiː pəʈʰeːləkʰinə-  

 

"t̪uⁿ səbə  bəɖə़ kɑː loːkə bʰəऽ    geːlə cʰəə। ɦəmərə koːnoː 

kɑːɟə/ kərəd̪eːvət̪ɑː meː nəɲi upəst̪ʰit̪ə bʰeːləɦə।gɑːmə meː 

gʰərə bəneːləuːⁿ seːɦoː nəɲi d̪eːkʰəbɑːkə seːɦⁿt̪ɑː bʰeːləɦə। 
ɦəmərɑː t̪oːɦərə ɖɑːlərə nəɲi cɑːɦiː। ɦəmə t̪əऽ    pəɦineːɦeː 

t̪oːɦərə pəʈʰɑːoːlə pɑːikəऽ   gʰureːbɑːkə cɑːɦəi cʰələuːⁿ..... 

muːd̪ɑː t̪oːrɑː t̪əkəliːpʰə ɦeːt̪əɦə, t̪aːiⁿ nəɲi vɑːpəsə keːlijəɦə। 
bəɦinə leːlə bʰɑːikəऽ   kɑːɟə meː səd̪eːɦə ʈʰɑːrə rəɦənɑːiː , 

səbələ bənəbəi cʰəi। ɦəmə səbə koːnoː bʰikʰɑːriː cʰiː ɟeː pɑːi 

pəʈʰɑː d̪əi cʰəə। kəɦijoː t̪oːrɑː cʰəgunt̪ɑː nəɲi bʰeːləऽ    ɟeː 

bʰəginə ɟəmɑːjəkəऽ   d̪eːkʰiː.....bəɦinəkə put̪oːɦu ɑː poːt̪ɑː 

poːt̪iːsⁿbʰeːⁿʈə kəriː। oːkərɑː ɑːibə kəऽ    ɟeː ɑːɕiːrvɑːd̪ə 

d̪eːbəऽ   , oːisⁿbəiɖʰə़  kəऽ    kicʰu nəɲi cʰəi। misərə t̪oːɦərə 
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d̪ukʰit̪ɑːɦə rəɦəi cʰət̪ʰunə, seː t̪əऽ    buɟʰəleː cʰəɦə। ɑːbə 

gɑːmə meː oːt̪eːkə d̪əvɑːiː - d̪ɑːru nəɲi bʰəऽ    rəɦələ cʰəinə। 
ɑːibə kəऽ    bʰeːⁿʈə kəऽ    ɟəɦunə। ɦəmərə bijɑːɦəkə bɑːd̪ə 

t̪oːɦərə ɟənmə bʰeːlə cʰəɦə। əpəneː bəccɑː ɟeːkɑːⁿ t̪oːrɑː 

mɑːnəɲi cʰələkunə...... seː t̪oːⁿ əbərəɟɑːt̪ə bənneː kəऽ    

d̪eːləɦə। ɦəmərɑː pɑːi kaːuɖə़ ़  nəɲi cɑːɦiː। misərəkəऽ   

peːⁿɕənə t̪əऽ    ɦəmə kʰərceː nəɲi kəऽ    pəbəi cʰiː। pɑːi 

bəcijeː ɟɑːit̪ə əicʰə। pəɦineː t̪ə bəccɑː səbəɦəkə pəɖʰə़ ़ i-
likʰɑːiːkəऽ   kɑːrəɳə ɦɑːt̪ʰə ɕikəst̪ə bʰəऽ    geːlə cʰələ। t̪aːiⁿ 

t̪oːɦərə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   kʰərcɑː nəɲi uʈʰɑː səkəlijəə। 
muɟaːunɑː bɑːlɑː t̪oːɦərə səsurə ɟjoːⁿ pəɖʰə़ ़ ijəkə kʰərcɑː 

uʈʰeːləkunə t̪əऽ    bəd̪əlɑː meː eːɦənə sunnərə ɦəmərə bʰɑːi 

sənə ɟəmɑːjə bʰeːʈələinə। beːɕiː sɑːsurəkəऽ   ləʈərə ɕəʈərə 

meː nəɲi pəɖə़ ə। bəsə eːkə beːrə ɑːibə ɟɑːɦə।d̪eːkʰəbɑːkəऽ   

bəɖɖə moːnə kəऽ    rəɦələ əi।"  

 

iːeːɦə ciʈʈʰiː pəɖʰə़ lɑːkəऽ   bɑːd̪ə d̪əmənə bɑːbu  bəɦinəkə 

sɑːsurə ɑːjələ cʰəlɑːɦə।bɑːɦəroː rəɦəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə d̪əmənə 

bɑːbu meː lⁿpʰəlⁿpʰɑː nəɲi ɑːjələ cʰələinə।oː əkʰənoː gɑːmə 

eːlɑːɦə pərə paːiseːⁿɟərə ʈreːnə  meː cəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə। 
gɑːməsⁿt̪əऽ    d̪uiːjeː ʈiːɕənə pərə unəkərə bəɦinəkə sɑːsurə 

cʰələinə।kət̪eːkə beːrə oː ɑːjələ geːlə cʰət̪ʰi। bəɖɖə bʰiːɖə़  
ɟəkʰəinə ʈreːnəkə boːgiː meː bʰəऽ    ɟɑːi cʰələi t̪ə oː 

paːud̪ɑːnə pərə ləʈəiːkə kəऽ    ɟɑːi cʰəlɑːɦə। ɟjoːⁿ eːkə ʈreːnə 
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cʰuiʈə ɟɑːi t̪ə d̪oːsərə ʈreːnə kəkʰəinə ɑːit̪ə, oːkərə koːnoː 

ʈʰeːkɑːnə nəɲi cʰələi......oːɦoːsⁿbeːɕiː ɟeː oːi meː əi 

ʈreːnəsⁿkəmə bʰiːɖə़  ɦeːt̪əi, t̪əkərə koːnə gɑːrⁿʈiː। kicʰu bʰəऽ    

ɟɑːi, d̪əmənə  ʈiːɕənə pərə ʈreːnə nəɲi kəɦijoː cʰoːɖə़ lɑːɦə। 
eːkəbeːrə t̪ə ʈreːnə cʰuiʈə geːlɑː pərə oː cəɖə़ ़ cənə jɑː 

eːɦəneː koːnoː pɑːbəinə meː səneːɕəkə moːʈəriː kənəɦɑː 

pərə uʈʰɑː kəऽ    ʈreːnəkə pəʈəriː d̪ʰeːneː d̪ʰeːneː bəɦinəkə 

sɑːsurə cəilə geːlə cʰəlɑːɦə। bɑːd̪ə meː buɟʰəlɑː pərə gɑːmə 

meː səbə bigəɖə़ neːɦoː rəɦəinə əi leːlə। t̪əɦijɑː eːt̪t̪eː 

kəɦɑːⁿ soːcɑːiː cʰələi।ɟɑːjəkəऽ   əi t̪ə ɟɑːjəkəऽ   əi। ɟeː 

səvɑːriː bʰeːʈələ, pəkəɖə़ ़  ɑː pəɦuⁿcə ɟɑːuː। nəɲi kicʰu 

bʰeːʈələ t̪ə " cərəɳəd̪ɑːsəkə kɑːrə" cʰəijeː। əi kɑːrəkə oː 

kʰubə upəjoːgə kərəjə cʰəlɑːɦə। oː paːireː cələlɑːsⁿunəkɑː  " 

ciːniː"kəऽ   biːmɑːriː nəɲi bʰeːləinə। əkʰənoː ueːɦə pəɦilukɑː 

ɑːt̪məviɕvɑːsə pərə kət̪əu ɑː kəkʰənoː vid̪ɑː bʰəऽ    ɟɑːi 

cʰət̪ʰi। 
 

bəɦinəkə sɑːsurə meː bit̪ɑːjələ gəpə ɕəpə səbə ɑːi moːnə 

pəiɽə rəɦələ cʰəinə।unəkərə misərəkə mɑːjə ( bəɦinəkə 

sɑːsə ) bəɖɖə kəɖə़ gərə rəɦət̪ʰinə। t̪əɦijɑː ɟeː buɖʰə़ ़  
kəɖə़ kə ɦoːi cʰələi, unəkɑː səbə iⁿd̪irɑː gɑːⁿd̪ʰiː kəɦəi। eːkə 

beːrə gɑːmə meː koːnoː gəpə cələləi t̪ə d̪əmənə bɑːbukəऽ   

bʰɑːginə kəɦələkʰinə - " ɦəmərə bɑːbiː ləgə bⁿd̪ukə cʰəi। 
ɑːɦɑːⁿ səbəkəऽ   unəkərə ɖərə nəɲi ɦoːijɑː। ɦəmərə mɑːⁿ t̪ə 

bɑːbiːsⁿkʰubə ɖərɑːiː cʰət̪ʰinə।" 
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d̪əmənə bɑːbu bʰɑːginəkəऽ   bəjəsəkəऽ   cʰəlɑːɦə, muːd̪ɑː 

cʰəlɑːɦə t̪ə mɑːmə। oː cəʈəsⁿbəɟəlɑːɦə- " ɦəmərɑː ləgə t̪oːpə 

əicʰə। ɟɑː kəऽ    kəɦi d̪ijəunə əpənə bɑːbiː keː। ɦəmə səbə 

nəɲi ɖərɑːiː cʰiː।"  

t̪əɦijɑː d̪əmənə bɑːbu t̪oːpə d̪eːkʰəneːɦoː nəɲi cʰəlɑːɦə। 
gɑːmə meː sunət̪ʰinə ɟeː t̪oːpə, bⁿd̪ukəsⁿbʰəiɽəgərə t̪əऽ    

bɑːiːɟə d̪eːlɑːɦə। 
 

kicʰu məɦiːnɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɟəkʰəinə bəɦinəkə sɑːsurə 

geːlɑːɦə t̪ⁿ oː buɖʰə़ ़  sɑːsə iⁿd̪irɑː gɑːⁿd̪ʰiː eːliːɦə। 
kəɦələkʰinə-" iːeːɦə t̪oːpəbɑːlɑː puruːkʰə cʰət̪ʰi। əi beːrə 

inəkərə bicʰɑːnə rɑːit̪ə meː ɦəməreː gʰərə meː kəऽ    

d̪eːbaːinə kənijɑːⁿ।ɦəmə d̪eːkʰəi cʰijəinə inəkərə t̪oːpə"। 

 

ɑːbə ɖərəkə mɑːreː səkəd̪əmə cʰəlɑːɦə bəccɑː d̪əmənə। 
buiɟʰə geːlɑːɦə ɟeː bʰəginɑː, iməɦərəsⁿuːməɦərə bɑːt̪ə 

keːlɑːɦə əicʰə। gɑːməkə sunələ pʰəkərɑː jɑːd̪ə ɑːibə 

geːləinə- "d̪ʰiː, ɟəmɑːjə ɑː bʰəginɑː, iː t̪iːnu nəɲi əpənɑː"। oː 

t̪ə ɟeː cʰəi seː cʰəi, əkʰəinə iː buɖʰə़ ़ sⁿkoːnɑː nibəʈələ 

ɟɑːjə।ɑːbə rɑːit̪ə ɦoːbəऽ    meː beːɕiː d̪eːriː nəɲi cʰələi। 
ɖərəkə mɑːreː d̪əmənəkə ɦɑːlə pɑːt̪ərə bʰəऽ    rəɦələ 

cʰələinə। kʰəneː misərə ləgə ɟɑːit̪ʰə, kʰəneː bəɦinə ləgə 

ɟɑːit̪ʰə, ɦəmə t̪ə məɟɑːkə meː kəɦəlijəinə। ɦəmərɑː ləgə 

koːnoː t̪oːpə nəɲi əicʰə। leːkinə eːt̪əऽ    pɑːɦunəkəऽ   
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sunəɲijɑː keː। səbə inəkərə gəpə suinə kəऽ    muskijɑː 

rəɦələ cʰələ।əgərə buɖʰə़ ़  rɑːit̪ə meː bⁿd̪ukə nikɑːilə 

leːt̪iːɦə t̪ə d̪əmənə kiː kərət̪ɑːɦə। uːjɑːɦə ciⁿt̪ɑː beːgəɖə़ t̪ɑː 

meː binə kʰeːnəɦeː d̪əlɑːnə pərə suit̪ə rəɦəlɑːɦə। bɑːd̪ə meː 

loːkə uʈʰɑː kəऽ    kʰujeːləkəinə। buɖʰə़ ़ sⁿbɑːd̪ə meː d̪oːst̪iː 

bʰəऽ    geːlə cʰələinə। oː kəɦət̪ʰinə ɟeː ɑːkʰirə unəkərə 

beːʈɑːkə sɑːsurə meː eːkəʈɑː ɕeːrə ɟənmə leːləkə ɟeː 

ɟə़ bɑːbə d̪eːləkə। bəccɑː d̪əmənə əpənɑːkəऽ   ɕeːrə buiɟʰə 

gərvɑːnvit̪ə ɦoːit̪ə cʰəlɑːɦə। 
 

kʰəʈijɑː pərə pəɖə़ lə d̪əmənə, kəneː uːⁿgʰɑːit̪ə cʰəlɑːɦə। 
t̪ɑːbəit̪ə sunəɲit̪ə cʰəit̪ʰə ɟeː bəɦinə bɑːiːɟə rəɦələ cʰələkʰinə- 

" koːnə kɑːɟə cʰələi ʈreːnəsⁿaːibɑː keː। upərəsⁿət̪eːkə d̪urə 

paːireː। ɦərəɦiː surəɦiː səbə t̪ⁿ moːʈərəsəऽ   əbəit̪ə əicʰə। 
ɦəmərə əpʰəsərə bʰɑːi paːireː ɑːibə geːlə। ɑːbə t̪oːɦərə d̪eːɦə 

pəɦilukɑː t̪ʰoːɖə़ ़  cʰəɦə। bəɖɖə t̪ʰɑːiːkə geːlə cʰəɦə।pəiɽə 

rəɦəə।ɟəkʰəinə sɑːⁿɟʰu pəɦərə uʈʰəbəऽ    t̪ə eːkə beːrə minniː 

d̪ɑːiːsⁿbʰeːⁿʈə kəऽ    lijəɦunə। t̪oːrɑː bəɖɖə moːnə pɑːɽəi 

cʰət̪ʰunə। moːnə ɟuɖə़ ़  ɟɑːi cʰəi ɟəkʰəinə naːiɦərəkə 

loːkəkə sɑːsurə meː niːkə leːlə cərcɑː ɦoːi cʰəi। 

 

minniː d̪ɑːiːkəऽ   nɑːmə ləit̪eː d̪əmənə bɑːbukəऽ   əpənə 

ɦunəkɑː sⁿgə bit̪ɑːjələ d̪inə jɑːd̪ə ɑːibə geːləinə। bəɦinə kəɦi 

rəɦələ cʰət̪ʰinə- minniː d̪ɑːiː əpənə ɟiːbənə iɟɟət̪əkəऽ   sⁿgə əi 

gɑːmə meː bit̪ɑː leːliːɦə। kəɦijoː sukʰə nəɲi bʰeːⁿʈələinə। d̪u 
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d̪u ʈɑː bijɑːɦoː bʰeːləinə। nəɲi ɟɑːinə kəkərə nəɟəiɽə 

ləgələinə vɑː koːnə nəkʂət̪rə meː ɟənmə bʰeːləinə। oːt̪eːkə 

ʈɑː gʰərə nəɲi ɦəveːliː kəɦəऽ   , oːi meː əsəgərə pəɖə़ lə 

rəɦəit̪ə cʰəit̪ʰə। rɑːit̪ə birɑːit̪ə kicʰu bʰəऽ    ɟeːt̪əinə t̪əkəऽ   

d̪eːkʰət̪əinə। jɑːd̪ə ɦeːt̪əɦə, d̪usəd̪ʰɑː ɦəɟərɑː, oːkəreː beːʈɑː 

rɑːit̪ə kəऽ    d̪əlɑːnə pərə sut̪əi cʰəinə। 
 

minniː d̪ɑːiː, bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriːkəऽ   beːʈiː cʰəliːɦə। 
bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriːkəऽ   əsəliː nɑːmə d̪əmənəkəऽ   nəɲi 

buɟʰələ cʰələinə। eːt̪əbɑː ɟənəɲi cʰəlɑːɦə ɟeː unəkərə d̪əlɑːnə 

pərə kəjeːkə ʈɑː bəkʰɑːriː cʰələinə। gɑːmə kiː, purɑː 

pəroːpəʈʈɑː meː oːt̪eːkə bəkʰɑːriː kinəkoː nəɲi cʰələinə। 
oːɦiːsⁿunəkɑː səbə " bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː" kəɦəinə। ət̪eːkə 

bəkʰɑːriː rəɦəinə, t̪aːiⁿ buiɟʰə lijəə ɟeː kət̪eːkə ənnə pɑːinə 

ɦoːinə।bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː bəɖə़ kɑː kəlɑːmiː loːkə cʰəlɑːɦə 

leːkinə d̪əmənəkə misərə ɑː unəkɑː meː d̪ugoːlɑː cʰələinə। 
d̪ugoːlɑː mət̪ələbə kʰɑːnə piːnə ɑːpəsə meː bənnə। 
əbərəɟɑːt̪oː nəɲi। kərə kuʈumbəkəऽ   eːkə d̪oːsərɑː kət̪əऽ    

eːlɑː pərə pɑːbⁿd̪iː nəɲi cʰələi। bɑːkiː səbə pərə lɑːguː 

cʰələi। 

 

bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriːkəऽ   d̪u ʈɑː bijɑːɦə cʰələinə। bəɖə़ kiː 

kənijɑː oːt̪eːkə niːkə d̪eːkʰəbɑː meː nəɲi cʰələkʰinə। t̪əkʰəinə 

əpəneː d̪eːkʰə kəऽ    sunnərə d̪oːsərə kənijɑː keːlɑːɦə। oːnɑː 
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t̪əऽ    nəbəkiː kənijɑː beːɕiː d̪ulɑːru ɦoːi cʰəi, leːkinə 

bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː kət̪əऽ    ulʈɑː cʰələi। cələt̪iː bəɖə़ kiː 

kənijɑːkəऽ   beːɕiː cʰələinə। bəkʰɑːriː  caːud̪ʰəriːkəऽ    d̪unu 

kənijɑːsⁿd̪ʰiːjɑː put̪ɑː bʰeːləinə। cʰoːʈəkiː kənijɑːsⁿbʰeːlə 

d̪ʰiːjɑː put̪ɑː səbə cikkənə cunəmunə ɑː bəɖə़ kiː kənijɑː 

sə़ n  bʰeːlə d̪ʰiːjɑːput̪ɑː səbə ɟəmunijɑː rⁿgəkə cʰələinə।  
 

ɟəkʰəinə  d̪ʰiːjɑː səbə bijɑːɦə ɟoːgərə bʰeːləinə t̪ⁿ bəkʰɑːriː 

caːud̪ʰəriː bərə t̪əkənɑːiː ɕuruː keːlɑːɦə।  minniː d̪ɑːiː 

bəɖə़ kiː kənijɑː sə़ n  bʰeːlə cʰəliːɦə।unəkeː səməvəjəskə 

cʰoːʈəkiː kənijɑːsⁿcunniː d̪ɑːiː cʰəliːɦə। cunniː d̪ɑːiːkəऽ   

kət̪ʰɑː sund̪ərət̪ɑː ləऽ    kəऽ    eːkə ɟəgəɦə st̪ʰirə bʰeːləinə। 
ləɖə़ kɑː d̪ʰənə səmpəit̪ə bəlɑː cʰələi। bəɖə़ kiː kənijɑːkəऽ   

ɟəkʰəinə pət̪ɑː ləgələinə ɟeː unəkərə səuːt̪iːnəkəऽ   beːʈiːkəऽ   

ət̪eːkə niːkə kət̪ʰɑː bʰəऽ    rəɦələ cʰəinə.......oː əʈʈʰɑːbəɟɟərə 

kʰəsɑː d̪eːləkinə। unəkərə bɑːt̪ə bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː 

mɑːinət̪oː beːɕiː rəɦət̪ʰinə, pʰeːrə kiː cʰələi। oːi 

ləɖə़ kɑːsⁿminniː d̪ɑːiːkəऽ   bijɑːɦə bʰəऽ    geːləinə। 
sind̪urəd̪ɑːnəkə bɑːd̪ə ɟəkʰəinə bərəkəऽ   iː d̪ʰoːkʰɑː pət̪ɑː 

ləgələi t̪ə oː koːnoː bəɦɑːneː cət̪urt̪ʰiːsⁿpəɦineːɦeː pərɑː kəऽ    

əpənə gɑːmə cəilə geːlə। oːt̪əऽ    səbəkəऽ   iː bɑːt̪ə 

bət̪eːləkəi। oː səbə əpəneː lⁿgɑː cʰələ। kəɦələkəinə ɟeː ɑːbə 

sɑːsurə ɟeːbɑːkə nəɲi kɑːɟə, ɦəmə səbə d̪eːkʰə leːbəinə। 
 

iməɦərə bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː səbə iː soːcəit̪ə - 
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 " bʰeːlə bijɑːɦə moːrə kərət̪ɑː kiː। 
d̪ʰiːjɑː cʰoːɽi kəऽ    leːt̪ɑː kiː।" 

 

kəjeːkə beːrə pərə pⁿcəjət̪iːkəऽ   seːɦoː prəjɑːsə bʰeːləi, 

leːkinə bərə pəkʂə ʈəsəsⁿməsə nəɲi bʰeːləi। iːeːɦə səbə t̪eːlɑː 

beːlɑːsⁿminniː d̪ɑːiːkəऽ   bərə t̪ət̪eːkə neː pəreːɕɑːnə bʰeːləi 

ɟeː eːkəd̪inə mɑːɦurə piː kəऽ    məiɽə geːləi। uɖə़ nt̪iː 

səmɑːcɑːrə bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː t̪əkə seːɦoː pəɦuⁿcələinə। 
minniː d̪ɑːiːkəऽ   sɑːsurəsⁿnəɲi koːnoː kʰəbərə eːləinə। 
naːiɦəreː meː cuɖə़ ़  t̪uɖə़ ़  pʰoːrələ geːləinə ɑː ɟeː kəniː 

məniː loːkɑːcɑːrə cʰəi, seː səbə bʰeːləinə। uːməɦərə cunniː 

d̪ɑːiːkəऽ   d̪oːsərə ɟəgəɦə kət̪ʰɑː bʰəऽ    geːləinə। əi 

bijɑːɦələऽ   kəऽ    d̪unu saːut̪iːnə meː bəɖɖə uːkəʈɑːpaːiⁿciː 

bʰeːləinə। bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriːkəऽ   kəjeːkə beːrə t̪ʰoːrə 

t̪ʰɑːmə kərəऽ    pəɖə़ ləinə। 
 

bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriːkəऽ   d̪eːɦə ɑːbə umərə bəɖʰə़ lɑːsⁿkʰəisə 

rəɦələ cʰələinə। oː cɑːɦəit̪ə cʰəlɑːɦə ɟeː kəɦuːnɑː koːnoː 

supɑːt̪ərəkə ɦɑːt̪ʰeː minniː d̪ɑːiːkəऽ   bɑːⁿiːd̪ʰə d̪iː। 
maːukɑːkə t̪əlɑːɕə meː səbə beːrə səbʰɑː gɑːcʰiː ɟɑːi 

cʰəlɑːɦə। eːkə beːrə kəniːkə bəjəsəgərə bərə bʰeːʈələinə। 
beːɕiː oːkərə kʰoːɟə kʰəbərə nəɲi leːləkinə ɑː soːⁿɟʰeː 

səbʰɑːgɑːcʰiːsⁿuːʈʰɑː kəऽ    ləऽ    ənələkʰinə। ləɖə़ kɑːkəऽ   

ət̪əbeː bət̪eːləkinə ɟeː beːʈiːkəऽ   bijɑːɦə rɑːit̪ə meː ɟəmɑːjə 

cʰoːɽi kəऽ    cəilə geːləi। nəɲi cət̪urt̪ʰiː bʰeːləi ɑː nəɲi 
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məd̪ʰuɕrɑːvəɳiː। ɕɑːst̪rə ɑː loːkɑːcɑːrə d̪unu leːkʰeː iː 

bibɑːɦə puːrɳə nəɲi mɑːnələ ɟeːt̪əi ɑː uːpərəsⁿləɖə़ kɑː 

seːɦoː məiɽə geːləi।oː bəjəsəgərə bərəkəऽ   pʰusəlɑːⁿ kəऽ    

ɑː d̪ʰənəkə loːbʰəd̪əऽ   kəऽ    gɑːmə pərələऽ   əjəlɑːɦə। 
minniː d̪ɑːiːsⁿpucʰəbɑːkə kɑːɟoː nəɲi। kəpəɖə़ ़ kə 

guɖə़ ि़jɑː ɟeːkɑːⁿ minniː d̪ɑːiːkəऽ   pʰeːrə bijɑːɦə d̪ɑːnə 

bʰeːləinə। səbə ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə buɟʰɑːiː cʰələi। d̪əsə d̪inə bɑːd̪ə 

bid̪ɑːiː ləऽ    kəऽ    ləɖə़ kɑː oːt̪əऽ   sⁿcələlə। ɟəkʰəinə oːt̪əऽ   

sⁿpəɦuⁿcənɑːmɑː ɑː  koːnoː kʰoːɟə pucʰɑːriː nəɲi eːləi t̪ə 

iməɦərə ciⁿt̪ɑː bʰeːləi। minniː d̪ɑːiːkəऽ   moːnə t̪ə 

pəɦineːɦeːsⁿsəɕⁿkit̪ə cʰələinə।ɟəkʰəinə bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː 

ləɖə़ kɑː bɑːreː meː pət̪ɑː ləgeːlɑː t̪ə bʰeːd̪ə kʰulələi। oː bərə 

pəɦineːɦeːsⁿbijɑːɦələ nəɲi, caːud̪əɦə bərəkʰəkə beːʈoː cʰəi। 
koːnoː kɑːɟə nəɲi kərəjə cʰəi ɑː səbə əvəguɳəsⁿɑːgərə cʰəi। 
bəɦu beːʈɑː ɟeː mənɑː keːləkəi t̪ə kʰiːⁿsə meː d̪oːsərə bijɑːɦə 

kəऽ    leːləkəi। bɑːd̪ə meː ɟəkʰəinə gʰərə geːlə t̪ə səbə bʰuːt̪ə 

uːt̪əiɽə cukələ cʰələi।kɑːnunənə seːɦoː nəbəkɑː bijɑːɦə 

mɑːnjə nəɲi cʰələi। minniː d̪ɑːiːkəऽ   ɟiːvənə pʰeːrə oːɦinɑː 

sunnə bʰəऽ    geːlə cʰələinə। bɑːd̪ə meː bəkʰɑːriː caːud̪ʰəriː 

t̪ʰoːɖə़ ़ kə ɟəmiːnə kʰoːɖə़ ि़səkə ruːpə meː likʰə d̪eːneː 

cʰələkʰinə। bɑːkiː bʰɑːi səbə bəɖə़ kɑː bəɖə़ kɑː ɦɑːkimə 

bʰəऽ    məɦɑːnəgərə səbə meː rəɦəit̪ə cʰəinə। səbəkəऽ   

pʰəɖə़ ़ kə pʰəɖə़ ़ kə bəɖə़ kɑː bəɖə़ kɑː gʰərə bənələ 

cʰəinə। minniː d̪ɑːiː eːkə beːrə kəऽ    sɑːⁿɟʰə bɑːt̪iː d̪eːkʰɑː 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 109 

əbəi cʰət̪ʰinə।  
 

iːeːɦə gəppə səbə bəɦinə , d̪əmənəkəऽ   sunɑː rəɦələ 

cʰələkʰinə। t̪əkʰəneː lɑːʈʰiːkəऽ   səɦɑːreː gʰisijɑːit̪ə minniː 

d̪ɑːiː ɟoːɖə़ sⁿbəɟəit̪ə eːliːɦə- "kəऽ   ɑːjələ cʰət̪ʰi। pɑːrʈənərə 

kiː?" 

d̪əmənə ɑː unəkərə bəɦinə d̪unu goːʈeː ʈʰɑːrə bʰəऽ    

geːlɑːɦə। unəkərə lɑːʈʰiː ɦəʈɑː kəऽ    d̪əmənə 

ɦɑːt̪ʰəsⁿsəɦɑːrɑː d̪əऽ    kəऽ    kʰəʈijɑː pərə bəisələkinə। 
minniː d̪ɑːiːkəऽ   t̪ɑːɕəkə goːⁿd̪ʰijɑː ɦərəd̪əmə d̪əməneː rəɦəi 

cʰələkʰinə। t̪aːiⁿ oː d̪əmənəkəऽ   ɑːbeːɕəsⁿ"pɑːrʈənərə " kəɦəi 

cʰələkʰinə। ət̪eːkə bərəkʰəkəऽ   bɑːd̪oː ɑːvɑːɟə suinə kəऽ    

ɑːibə geːləkʰinə। 

 

d̪əmənə unəkərə ɦɑːlə pucʰələkʰinə। minniː d̪ɑːiː ɟə़ bɑːbə  

d̪eːləkʰinə- " ɦəmərə cʰoːɖə़ । ɦəmərə ɦɑːlə t̪ə bʰəiɽə 

d̪unijɑː ɟənəɲit̪ə əicʰə। t̪u əpənə kəɦə pɑːrʈənərə। 
 

d̪əmənəkəऽ   kicʰu kəɦələ nəɲi bʰeːləinə।minniː d̪ɑːiːkəऽ   

bəjəsəsⁿbeːɕiː d̪eːɦə kʰəisə geːlə cʰələinə। t̪ʰoːɖə़ bɑːkə 

kɑːlə bɑːd̪ə sɑːⁿɟʰəbɑːt̪iː d̪eːbɑːkə səməjə bʰəऽ    geːlə 

cʰələi। oː cəilə geːlə cʰəliːɦə। 
 

d̪əmənə bɑːbu, bəɦinəsⁿpucʰələkʰinə ɑːboː d̪ugoːlɑː cʰəuː। 
 



110 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

bəɦinə ɟə़ bɑːbə d̪eːləkʰinə- d̪ʰurrə cʰiː। ɑːbə loːkeː kəɦɑːⁿ 

ɟeː d̪ugoːlɑː। mərəlɑː pərə kɑːⁿd̪ʰə d̪eːbəi leːlə məɟuriː pərə 

loːkə bəɟɑːvələ ɟɑːi cʰəi।ɦəmərɑː ɟəkʰəinə səməjə bʰeːʈəit̪ə 

əicʰə t̪ⁿ ɦəmə unəkɑː kət̪əऽ    cəilə ɟɑːi cʰiː। d̪u d̪inə nəɲi 

ɟeːbəinə t̪ə t̪eːsərə d̪inə ʈugʰəɽəit̪ə iː əpəneː pəɦuⁿcə ɟeːt̪iːɦə। 
 

d̪əmənə bɑːbukəऽ   bəɦinəkəऽ   səbə upərɑːgə ɑːbə kʰət̪mə 

bʰəऽ    geːlə cʰələinə। d̪əmənə bɑːbu soːicə rəɦələ cʰəlɑːɦə 

ki d̪ugoːlɑː rəɦəloː pərə minniː d̪ɑːiː kəɦijoː pɑːɦunə buiɟʰə 

kəऽ    , kəɦijoː kʰeːləbɑːsⁿɑː t̪ɑːɕəkə goːⁿd̪ʰijɑː 

bənəbɑːsⁿmənɑː nəɲi keːləkʰinə। kəniːkə rⁿgə d̪əbə unəkərə 

d̪ukʰəkə kɑːrəɳə t̪ə nəɦijeː bʰəऽ    səkəi cʰəinə, picʰəleː 

ɟənməkə kicʰu  leːkʰɑː ɟoːkʰɑː meː bəcələ cʰəinə, ueːɦə 

ɦisɑːbə bʰəऽ    rəɦələ cʰəinə।ɑːbə upərɑːgə kəkərɑː sⁿ। 
 

əeːnɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

məɦinɑːt̪ʰə bɑːbu d̪iːvɑːniː mɑːməlɑːkəऽ   ɟɑːnələ mɑːnələ 

vəkiːlə cʰəlɑːɦə।oːnɑː unəkərə pit̪ɑː rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbu bʰiː 

kɑːnunəkəऽ   kəmə ɟɲɑːt̪ɑː nəɲi cʰəlɑːɦə। leːkinə 

rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbukəऽ   vəkɑːlət̪əkə praːikʈisə ʈʰiːkə nəɲi 

cələləinə। t̪ət̪eːkə neː unəkərə ʈiʈəmbʰɑː cʰələinə ɟeː 

moːvəkkilə səbə d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː d̪urə ɦoːit̪ə geːləinə। 
moːvəkkilə ɑːɦɑːⁿkəऽ   pɑːi d̪əijɑː, oː nəkʰərɑː t̪ʰoːɖə़ beː 

səɦət̪ə। ɑːɦɑːⁿkəऽ   oːkərə d̪ʰjɑːnə rɑːkʰəऽ    pəɖə़ t̪ə, nəɲi 

t̪əऽ    oː d̪oːsərəkəऽ   d̪ʰəə leːt̪ə। uːjɑːɦə bʰeːləinə, 
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rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbu ɟɲɑːniː rəɦit̪oː, moːvəkkilə səbəkəऽ   nəɲi 

səmɦɑːiɽə səkəlɑːɦə। vjəvəɦɑːrikə pəkʂə kəməɟoːrə 

rəɦəbɑːkə kɑːrəɳə unəkərə gʰərəkə gɑːɖə़ ़  ɟeːnɑː - t̪eːnɑː 

ɖugəɽəit̪ə rəɦələinə। unəkərə kənijɑːkəऽ   seːɦⁿt̪ɑː ləgəleː 

rəɦələinə ɟeː vəkiːlɑːinə ɟeːkɑːⁿ bənələ ʈʰənələ, kʰubə d̪eːbə-

leːbə kərəit̪ə ɟiːvənə biːt̪əinə।unəkɑː əpənə gʰərəbɑːlɑːkəऽ   

poːcʰələ pɑːcʰələ sukʰələ beːbəɦɑːrə buɟʰələ cʰələinə। 
rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbukəऽ   sɑːməneː ɑːjələ vəkiːlə səbəɦəkə 

ʈʰɑːʈə-bɑːʈə oː d̪eːkʰət̪ʰinə........ cərcɑː seːɦoː kərət̪ʰinə ......... 

leːkinə əi kɑːʈʰəkə murət̪ə rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbu keː,kəऽ   

buɟʰeːt̪əinə। russɑː pʰulliː, ləɖə़ ़ iː-ɟʰəgəɖə़ ़ , uːkəʈɑː-

pəiːⁿciː, kənnɑː-roːɦəʈə, niːkə-beːɟɑːjə, səiːɟə-d̪ʰəiːɟə,əlɑːrə-

məlɑːrə, ɕəpət̪ɑː-ɕəpət̪iː səbə kəऽ    kəऽ    vəkiːlɑːinə 

t̪ʰɑːiːkə geːlə cʰəliːɦə।ɑːbə oː kicʰu kəɦənɑːiː oːnɑː oː cʰoːɽi 

d̪ʰeːneː cʰələkʰinə, leːkinə maːukɑː bʰeːʈəlɑː pərə əkʰənoː 

cʰoːɖə़ iː nəɲi cʰələkʰinə। 
 

əi gʰərəkə bʰiːt̪ərəkɑː sⁿgʰərʂəsⁿməɦinɑːt̪ʰə roːɟə d̪u cɑːirə 

ɦoːi cʰəlɑːɦə। oː mɑːjəkə upərɑːgəkəऽ   buɟʰəə suɟʰəə 

lɑːgələ cʰəlɑːɦə। oː kəɦijɑː iː niɕcəjə kəऽ    leːlɑːɦə ɟeː 

unəkɑː vəkiːlə bənəbɑːkə cʰəinə, seː əpənoː nəɲi 

buɟʰeːləinə।ɟəkʰəinə oː vəkɑːlət̪əkə pəɖʰə़ ़ i leːlə kɑːleːɟə 

meː nɑːmə likʰɑː leːlɑːɦə, t̪əkʰəinə gʰərəkə loːkə 

buɟʰələkəinə। oːi səməjə meː ɟeː ɖɑːkʈəriː, iːnɟiːnijəriː, ɑː 

sərəkɑːriː naːukəriː meː nəɲi pɑːsə ɦoːi cʰəlɑːjə, ueːɦə 

vəkɑːlət̪əkə pəɖʰə़ ़ i kərəjə cʰəlɑːɦə। loːkə məɦinɑːt̪ʰəkə 
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vəkɑːlət̪iː pəɖʰə़ ़ ikəऽ   pʰaːisəlɑː ɟɑːinə kəऽ    əcəmbʰit̪ə 

bʰəऽ    geːlə cʰələ। səbə iː buɟʰijeː nəɲi səkələ ɟeː kiː 

nirɳəjəkəऽ   pɑːcʰu eːkəʈɑː d̪ɹ̩ɖʰə़  niɕcəjə cʰəi। 
 

məɦinɑːt̪ʰə vəkɑːlət̪əkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   sⁿgə sⁿgə ɑːroː kɑːɟə 

səbə meː səkrijə cʰəlɑːɦə। ɟəɦijɑː pəriːkʂɑː pɑːsə kəऽ    kəऽ    

vəkɑːlət̪ə ɟvɑːinə keːlɑːɦə, t̪əɦijɑː purɑː t̪əɖə़ kə bʰəɖə़ kə 

sⁿgə bəɖə़ kɑː pɑːrʈiː d̪eːlɑːɦə।əpənə pit̪ɑːkəऽ   ɟunijərə 

nəɲi bəinə kəऽ    ɕəɦərəkə nɑːmiː vəkiːlə biːreːⁿd̪rə 

bɑːbukəऽ   ɟunijərə meː ɟvɑːinə keːlɑːɦə। biːreːⁿd̪rə 

bɑːbukəऽ    ɟəɟə səbəsⁿgʰuʈʈɑː soːɦɑːrə rəɦəi cʰələinə। 
oːɦinɑː məɦinɑːt̪ʰə kəmmeː səməjə meː oːkərə səbəɦəkə 

biːcə meː loːkəprijə bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। əd̪ʰikɑːriː 

səbəɦəkə koːnoː bʰiː kɑːɟə ɦoːi, oːi meː məɦinɑːt̪ʰə səbəsⁿ 

ɑːgu। əpənə ɟɑːnə ɟiː ləgɑː d̪əi cʰəlɑːɦə-oːkərə səbəɦəkə 

leːlə। pəɦineː t̪əऽ    viːreːⁿd̪rə bɑːbukəऽ   ɟunijərəkəऽ   ruːpə 

meː pəɦəcɑːnə rəɦəinə, muːd̪ɑː t̪ʰoːɖə़ beː d̪inəkə bɑːd̪ə 

əpənə pəɦəcɑːnə ɦoːbəऽ    ləgələinə। viːreːⁿd̪rə bɑːbu əpəneː 

seːɦoː əɦiː rəst̪eː ɑːgu bəɖʰə़ lə cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ oː inəkɑː 

piːʈʰə pərə ɦɑːt̪ʰə ʈʰoːkəit̪ə rəɦələkinə। 

 

məɦinɑːt̪ʰə ɟəkʰəneː kəniː subʰit̪əgərə bʰeːlɑːɦə t̪ə oː səbəsⁿ 

pəɦineː kicʰu pɑːi iməɦərə oːməɦərə kəऽ    kəऽ    eːkəʈɑː 

moːʈərə kiːnəlɑːɦə। t̪əɦijɑː moːʈərə viːreːⁿd̪rə bɑːbukəऽ   

seːɦoː nəɲi cʰələinə। iː moːʈərə ɑː ɖrɑːiːvərə oː ɟəɟə 
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səbəɦəkə t̪iːmɑːrəd̪ɑːriː meː cʰoːɽi d̪eːləkʰinə। əkʰənoː 

mⁿgəniː meː moːʈərə ɖrɑːiːvərəkə sⁿgə kəkəroː bʰeːʈəiː t̪ə 

d̪əsə ʈɑː kɑːɟə ɟəruːriː bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi।əi moːʈərəkəऽ   

kɑːrəɳə inəkɑː koːrʈə meː kəjeːkə ʈɑː loːkə səbəsⁿ nəɟəd̪iːkiː 

bʰəऽ    geːlə cʰələinə। əd̪ʰikɑːriː səbə ɦinəkərə moːʈərəkə 

bʰoːgə keːlɑːkə bɑːd̪ə ɦinəkoː kəɦuːnɑː nɑː kəɦuːnɑː 

upəkɹ̩t̪ə kərəऽ    ləgələinə। 
 

məɦinɑːt̪ʰəkəऽ   ɟənmeː kɑːnunəkə poːt̪ʰiːsⁿbʰərələ gʰərə meː 

bʰeːlə cʰələinə। oː gələt̪iː ɑː məɟəburiːsⁿbənələ vəkiːlə nəɲi 

cʰəlɑːɦə। oː əpənə d̪ʰjeːjə bənɑː kəऽ    əi proːpʰeːɕənə meː 

ɑːjələ cʰəlɑːɦə। oː ləgit̪oː cʰələi। ɟəkʰəneː səməjə bʰeːʈəinə 

kɑːnunəkə poːt̪ʰiː səbə pəɖʰə़ it̪ə rəɦəlɑːɦə। t̪ɑːiːd̪ə ɑː 

moːɦərrirəkə lⁿbɑː suciː ɦinəkɑː ləgə cʰələinə। səbəkəऽ   

beːɕijeː kəmiːɕənə d̪əऽ    kəऽ    pəʈijeːneː cʰəlɑːɦə।əi 

səbəkəऽ   sⁿgə əpənə ud̪ɑːrə ɑː əbʰiɟɑːt̪jə ceːɦərɑː seːɦoː 

səmɑːɟəkə sɑːməneː rəkʰəneː cʰəlɑːɦə। pəblisiʈiːkəऽ   koːnoː 

maːukɑː ɦɑːt̪ʰəsⁿnəɲi ɟɑːjə d̪əi cʰəlɑːɦə। praːikʈisə cələऽ    

lɑːgələ cʰələinə।əpənə gʰərəkə loːkəkə ɟənməkə t̪ɑːriːkʰə 

jɑːd̪ə ɦoːinə vɑː nəɲi ɦoːinə, səbə sɑːɦəbə kiː, 

meːmoːsɑːɦəbəkə ɟənmə t̪ɑːriːkʰə ɑː bijɑːɦəkə d̪inə jɑːd̪ə 

rəɦəinə। kət̪əu məd̪ʰurə, kət̪əu guləd̪əst̪ɑː, kət̪əu upəɦɑːrə, 

kət̪əu səneːɕə t̪ə kət̪əu kʰɑːliː ɕubʰəkɑːmənɑː....... 

əd̪ʰikɑːriːkəऽ   svəbʰɑːvəkə ənusɑːrə iː beːbəɦɑːrə kərəjə 

cʰəlɑːɦə। 
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oː əpənə gʰəreː ləgə eːkəʈɑː purənɑː gʰərə seːɦoː bʰɑːɖə़ ़  
pərələऽ   leːneː cʰəlɑːɦə। əi meː moːvəkkilə səbəkəऽ   

rəɦəbɑːkə ɑː kʰeːnɑːiː pinɑːiːkəऽ   seːɦoː beːbəsət̪ʰɑː 

cʰələi।d̪iːvɑːniː mukəd̪əmɑː səbəɦəkə pʰaːisəlɑː ɦoːbəऽ    

meː bəɖɖə səməjə ləgəi cʰəi।ɟəkərɑː ɟəmiːnə rəɦət̪əi, saːiɦə 

neː moːkəd̪əmɑː ləɖə़ t̪ə। kəjeːkə loːkəkəऽ   t̪əऽ    ɟəmiːnəkə 

sⁿgə bʰɑːvənɑːt̪məkə ləgɑːvə rəɦəi cʰələi। əkəreː səbəkəऽ   

məɦinɑːt̪ʰə bʰəɟəbəi cʰəlɑːɦə। ɑːbə biːreːⁿd̪rə bɑːbusⁿələgə 

bʰəऽ    niːkə praːikʈisə kərəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 
moːvəkkiləkə rəɦəbɑːkə beːbəsət̪ʰɑːkəऽ   kəऽ    nəbə 

ɕuruːɑːt̪ə bʰəऽ    geːlə cʰələi। rəmɑːnɑːt̪ʰə bɑːbu bəlɑː 

bʰəgələkɑː moːvəkkilə səbə seːɦoː gʰuəiɽə kəऽ    inəkɑː ləgə 

ɑːibə rəɦələ cʰələinə। 
 

ɑːbə ɕəɦərəkə prət̪iʂʈʰit̪ə loːkə meː məɦinɑːt̪ʰə bɑːbu ɑːibə 

geːlə cʰəlɑːɦə। ɕəɦərəkə kələkʈərə, pulisə kəpt̪ɑːnə, ɟilɑː 

ɟəɟə, vid̪ʰɑːjəkə, neːt̪ɑː, vjəvəsɑːiː, paːigʰə girəɦət̪ʰə səbə 

sⁿgə uːʈʰəiː bəisəiː cʰəlɑːɦə।bɑːɦəriː d̪unijɑːkəऽ   leːlə, 

d̪əɦeːɟə leːlə bijɑːɦə meː ɕɑːmilə nəɲi ɦoːi cʰəlɑːɦə। lⁿbɑː 

lⁿbɑː saːid̪d̪ʰɑːⁿt̪ikə ɑː ɑːd̪ʰjɑːt̪mikə gəpə səbə d̪eːbəऽ    ɑːibə 

geːlə cʰələinə। unəkɑː kət̪əऽ   sⁿpʰɑːjəd̪ɑː ɦoːbɑːkə əicʰə, 

əkərə pəɦəcɑːnə meː pəʈut̪ɑː cʰələinə। ɟət̪əऽ    ɟəiː 

t̪ərəɦəsⁿbinɑː "nɑː " kəɦəneː nibəʈɑːrɑː ɦoːit̪ə, oːi t̪ərəɦəkə 

t̪ərkə d̪əi cʰələkʰinə। kəkʰənoː d̪u prət̪iʂʈʰit̪ə pərivɑːrəkəऽ   

biːcə kət̪ʰɑː-vɑːrt̪ɑː seːɦoː kərɑː kəऽ    əpənə paːiʈʰə bənɑː 
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ləi cʰəlɑːɦə। 

 

əɦinɑː ɑːgu bəɖʰə़ it̪ə ɟɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə।məɦinɑːt̪ʰə əpənə 

bʰɑːt̪iɟəkə bijɑːɦə eːkəʈɑː əd̪ʰikɑːriːkəऽ   beːʈiːsⁿkərəvɑːbəilə 

leːlə ɟiː ɟɑːnə ləgeːneː cʰəlɑːɦə। ɦinəkərə bʰɑːi d̪oːsərə 

ɟəgəɦə beːʈɑːkə bijɑːɦə ʈʰiːkə kəऽ    leːləkəinə। iː əpənə 

ɟʰeːⁿpə miʈəbəऽ    kʰɑːt̪irə " pɑːi leːbə, ki bʰɑːi leːbə "kəऽ   

ɖɑːjələ़ gə səmɑːɟəkə sɑːməneː rəkʰəlɑːɦə।əi meː bʰɑːikəऽ   

kirəkiriː bʰeːləinə, leːkinə məɦinɑːt̪ʰə bɑːbukəऽ   prəsid̪d̪ʰi 

bʰeːʈələinə।ɦərə st̪ʰit̪ikəऽ   bʰəɟəbⁿ meː mɑːɦirə cʰəlɑːɦə। 
 

əɦinɑː məɦinɑːt̪ʰəkə gɑːməkə sⁿgiː eːkəbeːrə koːnoː kɑːɟə 

meː məd̪əd̪əkə iccʰɑː ləऽ    kəऽ    unəkɑː ləgə 

eːləkʰinə।məɦinɑːt̪ʰə əpənɑːkəऽ   sid̪d̪ʰɑːⁿt̪əvɑːd̪iː 

d̪ərɕəbəit̪ə, siːd̪ʰɑː  kəɦəbɑː meː lɑːcɑːriː d̪eːkʰeːləkinə।oː 

kəɦələkʰinə- " ɟjoːⁿ ɦəmərɑː oː pucʰət̪ɑːɦə, t̪ə ɦəmə 

kəɦəbəinə।"məɦinɑːt̪ʰəkəऽ   iː bɑːt̪ə moːnoː meː nəɲi eːləinə 

ɟeː əkərɑːsⁿunəkɑː kəɦijoː koːnoː kɑːɟə pəiːroː səkəit̪ə əicʰə। 
ɟeːkərɑːsⁿkɑːɟə pərəऽ    bɑːlɑː ɦoːi cʰələi, oːkərɑː leːlə t̪əऽ    

sərvəsvə səmərpəɳə sid̪d̪ʰɑːⁿt̪ə cʰələinə।məɦinɑːt̪ʰəkəऽ   oːi 

sⁿgiːkəऽ   moːnə meː eːləinə ɟeː kɑːɕə ɦəməroː eːɦənə d̪inə 

ɦoːit̪ɑː ɟeː məɦinɑːt̪ʰə ɦəmərɑː ləgə kɑːɟə leːlə əjət̪ɑːɦə। 
kəɦələ ɟɑːi cʰəi- koːnoː ciːɟə moːnəsⁿcɑːɦəbə t̪əऽ    , oː purɑː 

ɦeːbeː kərət̪ə।səbə pərist̪ʰit̪i cɑːɦət̪əkə ənukuːlə bʰəऽ    ɟɑːi 

cʰəi। 
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səməjəkə  pəɦijɑː gʰuiːmə rəɦələ cʰələ। t̪ʰoːɖə़ ़  bərəkʰəkə 

bɑːd̪ə məɦinɑːt̪ʰəkəऽ   kɑːɟə oːi gəuːɑːⁿ sⁿgiːsⁿpəɖə़ ləinə। 
oː əpənə purənɑː sⁿgiːkə sⁿbⁿd̪ʰə ləऽ    kəऽ    unəkɑː kət̪əऽ    

bəɖə़ kɑː moːʈərə meː məd̪ʰurəkə ɖibbɑː ɑː bʰəiɽə pət̪ʰijɑː 

mɑːləd̪əɦə ɑːmə ləऽ    kəऽ    pəɦuⁿcəlɑːɦə। əi səneːɕəkə bələ 

pərə oː keːɦənə keːɦənə kɑːɟə kərɑː cukələ cʰəlɑːɦə। oː 

sⁿgiːkəऽ   səbə picʰəlɑː bɑːt̪ə moːnə cʰələi। oː kəɦələkəinə-" 

ɦəmə t̪ə əɦiːⁿsⁿniːkə ciːɟə siːkʰələuːⁿ। ɟjoːⁿ ɦəmərɑː oː 

pucʰət̪ɑːɦə, t̪ə ɦəmə ɑːɦɑːⁿ bɑːreː meː kəɦəbəinə "। 

məɦinɑːt̪ʰəkəऽ   səbə jɑːd̪ə pəiɽə geːləinə। əpənə 

vɑːkpəʈut̪ɑː pərə unəkɑː bəɖɖə gumɑːnə cʰələinə।ɑːi 

gɑːməkə əd̪ənɑː sənə loːkə unəkɑː əeːnɑː d̪eːkʰɑː 

d̪eːləkəinə। 

 

purɑː gɑːmə səmɑːɟə meː iːeːɦə cərcɑː cəilə rəɦələ cʰəi ɟeː 

səbəkəऽ   əpənə d̪inə ɦoːi cʰəi। bəɖə़ kɑː ɦoːi vɑː cʰoːʈəkɑː 

ɦoːi, kəkəroː ummeːd̪əkəऽ   nəɲi t̪oːɖə़ ़ । səməjəkə cəkrə 

eːɦənə neː gʰuməiː cʰəi ɟeː səbə keːləɦɑː muⁿɦə beːneː 

sɑːməneː ʈʰɑːrə bʰəऽ    ciɖʰə़ bəऽ    ləgəi cʰəi।oːkərə 

mɑːrələ meː ɑːvɑːɟə nəɲi ɦoːi cʰəi। 
 

əi gʰəʈənɑːsⁿməɦinɑːt̪ʰə purɑː t̪ərəɦeː bipʰəiɽə geːlɑːɦə। ɑːbə 

unəkɑː səbə gɑːməkə loːkə əpənə viroːd̪ʰiː buɟʰɑːjə lɑːgələ 

cʰələinə। kinəkɑː koːnɑː ɦɑːni pəɦuⁿceːbəinə, əɦiːkəऽ   

pɑːcʰu pərələ rəɦəlɑːɦə। əɦiː səbə cəkrəvjuːɦə meː pʰⁿsələ 
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ɦrəd̪əjɑːgʰɑːt̪əsⁿpərəloːkə cəilə geːlɑːɦə। əeːnɑː  unəkɑː 

leːlə bʰɑːriː pərələinə। 
 

 

 

ɦət̪jɑːrɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

nəbə kɑːloːniː cʰələi। cunniː məɦət̪oːkəऽ   beːʈɑː seːɦoː 

kɑːloːniː meː gʰərə bəneːneː cʰəi। bənijɑː səbəɦəkə 

nəkələkəऽ   kəऽ    oːɦoː əi kɑːloːniː meː ɟəmiːnə leːbɑː kɑːlə 

meːnə roːɖə cunələkə। əkərə pɑːcʰu eːkkeː ʈɑː kɑːrəɳə cʰələi 

ɟeː oː d̪u ʈɑː d̪oːkɑːnə bəɦəriː d̪isə nikɑːlət̪ə। saːiɦə bʰeːləi। 
d̪oːkɑːnə bənəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə eːkəʈɑː t̪əऽ    kirɑːjɑː meː 

ləgeːləkə ɑː d̪oːsərə meː cunniː məɦət̪oː əpəneː d̪oːkɑːnə 

kʰoːləbɑːkə pʰaːisəlɑː keːləkə। oːnɑː oːkərɑː əkərə ənubʰəvə 

seːɦoː cʰələi। iː sət̪t̪ə gəpə cʰəi ɟeː oːkɑːrɑː 

d̪oːkɑːnəsⁿbərəkkət̪ə nəɲi bʰeːləi।  
 

cunniː məɦət̪oː t̪ɑːɦi ɟəmɑːnɑːkəऽ   maːiʈrikə pɑːsə cʰələ। 
oːkərɑː  ɦissɑː t̪iːnə biːgʰɑː ɟəmiːnə pəɖə़ lə cʰələi। əpənə 

səmɑːɟə meː oːkərə d̪ʰɑːkə cʰələi।ɟoːɖə़ ़  bəɖə़ d̪ə sⁿgə 

ʈɑːjərə gɑːɖə़ ़  seːɦoː oːkərɑː rəɦəi। oːkərə gʰərə əpənɑː 

səmɑːɟə meː niːkə girəɦət̪ʰə meː əbəi cʰələi। d̪oːsəroːkəऽ   

ɟəmiːnə oː bʰərənɑː ləit̪ə cʰələ। iː səbə rəɦəlɑːkəऽ   bɑːd̪oː 

oːkərɑː kʰeːt̪iː meː moːnə nəɲi ləgəi। oːnɑː sərəkɑːriː 

naːukəriːkəऽ   pəriːkʂɑː səbə d̪eːnəɦoː rəɦəi leːkinə naːukəriː 
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nəɲi bʰeːləi। iməɦərə bijɑːɦə d̪ɑːnə cʰoːʈeː meː bʰəऽ    geːlə 

cʰələi। cɑːirə ʈɑː nənəkiːrəbɑːkəऽ   lɑːinə ləgɑː d̪eːneː cʰələ। 
koːnoː kɑːɟə t̪əऽ    d̪oːsərə rəɦəi nəɲi........ɑːi ɟeːkɑːⁿ ʈiːviː, 

moːbɑːilə, pʰoːnə- pʰɑːnə, sənimɑː kicʰu nɑːiː। bərəkʰə meː 

eːkə beːrə d̪əsəmiː meː nɑːcə əbəi cʰələi। koːnoː koːnoː 

beːrə bɑːbu bʰaːijjɑː səbəɦəkə kət̪əऽ    ɟəgə səbə meː seːɦoː 

ɕəɦərəsⁿnəcənijɑː əbəi। gɑːməkə bɑːɦərə gɑːcʰiː meː nɑːcə-

gɑːnəkə proːgrɑːmə ɦoːi cʰələi।cunniː məɦət̪oː əi səbə meː 

ɟiː ɟɑːnəsⁿlɑːgələ rəɦəi cʰəlɑːɦə। oː səbə səmɑːɟəkə nɑːcəkə 

bʰɑːrə leːneː rəɦəi cʰəlɑːjə। nəcənijɑː ʈʰiːkə kərəऽ   sⁿləऽ    

kəऽ    oːkərə səbəɦəkə kʰeːnɑːiː piːnɑːiː sut̪ənɑːiː- səbə 

məɦət̪oːkəऽ   ɟimmɑː। ɟɑːbəit̪ə nɑːcə - pɑːrʈiː gɑːmə meː 

rəɦəit̪ə cʰələi, bʰukʰə pijɑːsə səbə ɦərɑː ɟɑːi cʰələi cunniː 

məɦət̪oː keː। d̪u cɑːirə bərəkʰə pərə ɟəmiːnə beːcəiː cʰələ ɑː 

oːi pɑːisⁿkirɑːnɑːkəऽ   d̪oːkɑːnə kʰoːləi cʰələ। sɑːlə d̪u sɑːlə 

d̪oːkɑːnə cələboː kərəjə.......pʰeːrə eːkkeː beːrə d̪oːkɑːnə 

bənnə bʰəऽ    ɟɑːi। loːkə sunəɲi ɟeː cunniː məɦət̪oːkəऽ   

gʰɑːʈɑː bʰəऽ    geːləi। 
oːkərɑː kʰeːt̪iːsⁿbeːɕiː d̪oːkənəd̪ɑːriː meː rəsə bʰeːʈəiː 

cʰələi।t̪aːiⁿ əpənə kʰeːt̪ə pət̪ʰɑːrə oː bəʈəiːjɑː d̪əऽ    d̪eːneː 

cʰələ। 

 

gɑːmə meː iː cərcɑː səbə beːrə əkərə d̪oːkɑːnə bənnə 

bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɦoːi- ɟeː eːnɑː kijaːikə bʰeːləi। d̪oːkɑːnə pərə 

ɦərəd̪əmə bʰiːɖə़  rəɦit̪eː cʰələi, d̪ɑːmoːⁿ əkərə beːɕiː rəɦəi 

cʰələi, moːlə kəmmoː nəɲi kərəjə cʰələi, ud̪ʰɑːriː d̪eːbəɦoː 
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meː kərəkərə kərəit̪ə cʰələi, soːləkənəkə iːeːɦə ʈɑː 

d̪ukɑːnəd̪ɑːrə cʰələ- t̪aːiⁿ oːkərə səmɑːɟəkə səbə 

ət̪əisⁿkiːnəjə। gɑːmə meː oːnɑː d̪u ʈɑː ɑːrə kirɑːnɑːkəऽ   

purɑːnə d̪oːkɑːnə bɑːbʰənə səbəɦəkə cʰəinə। unəkərə 

səbəɦəkə boːliː bɑːniː nəɲi niːkə। t̪aːiⁿ soːləkəneː nəɲi, 

bəbʰənəʈoːlijoːkəऽ   loːkə səbə cunniː məɦət̪oːkəऽ   d̪oːkɑːnə 

pərə əbəit̪ə cʰələ। bɑːd̪ə meː kət̪əu kət̪əusⁿgəpə cʰuʈələi ɟeː iː 

cunniː məɦət̪oː ɖʰeːkɑːkə kəməɟoːrə cʰələ। oː əi cəkkərə 

meː d̪oːkɑːnə ɖubeːləkəi। bʰoːrə sɑːⁿɟʰə t̪ə d̪oːkɑːnə meː 

bʰiːɖə़  rəɦəi cʰələi,t̪əkʰəinə maːukɑː nəɲi lɑːgəi, leːkinə 

d̪upəɦərijɑː meː oː gəɖə़ bəɖə़  kəऽ    ləi cʰəlɑːjə।bəɟɑːrə 

ɟeː oː ɦoːləseːləsⁿsəmɑːnə ɑːnəऽ    ɟɑːjə oːt̪əu oː kicʰu kicʰu 

gəɖə़ bəɖə़  kəऽ    ləi cʰəlɑːjə। gɑːmə meː d̪əbəleː ɟə़ bɑːnə 

meː, leːkinə kəɦələ ɟɑːi cʰələi। 
 

iːeːɦə koːʈɑː rəɦəloː pərə oːkərɑː naːukəriː nəɲi bʰeːʈələi, 

muːd̪ɑː kəpɑːrə ɟoːrəgərə cʰələi, eːkəʈɑː beːʈɑːkəऽ   reːləveː 

meː naːukəriː lɑːigə geːləi। oːkəreː kət̪əऽ    rəɦiː kəऽ    

d̪oːsəroː beːʈɑː səbə pəɖʰə़ ləkəi। ɑːbə t̪ə cɑːruː kət̪əu kət̪əu 

naːukəriː d̪ʰeːneː cʰəi। cʰoːʈəkɑː t̪ə pʰaːuɟə meː cʰəi। 
oːkərɑːsⁿcunniː məɦət̪oːkəऽ   bəɖɖə sukʰə। oː beːʈɑː 

ɟəkʰəinə əbəi cʰəi, əⁿgəreːɟijɑː boːt̪ələ səbə ʈrⁿkə bʰəiɽə kəऽ    

ənəɲi cʰəi। ɟeː piːləkə pijeːləkə, bəcələkɑː ɟɑːjəkɑːlə meː 

əpənə bɑːpəkə ɦəvɑːleː kəऽ    d̪əi cʰəi। pʰeːrə t̪əऽ    cunniː 

məɦət̪oː cɑːniː kɑːʈəə ləgəi cʰət̪ʰi। bəɖə़ kɑː beːʈɑː reːləveː 
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ʈiːɕənə pərə mɑːləbɑːbu lɑːgələ cʰəi। səbə səmɑːnə 

cəɖʰə़ lɑː ut̪ərəlɑː pərə kəmiːɕənə bɑːnɦələ cʰəi। uːjɑːɦə 

ɕəɦərə meː ɟəmiːnə kiːnə kəऽ    gʰərə bəneːləkəi, oːɦiː meː 

cunniː məɦət̪oː d̪oːkɑːnə nikɑːləlɑːɦə əicʰə।ɑːbə pʰeːrə 

kəjeːkə bərəkʰə bɑːd̪ə d̪oːkɑːnə kʰoːləlɑːɦə əicʰə।əpəneː t̪ə 

d̪oːkɑːnəkə nɑːmə pərə ɕəɦərə meː rəɦəə lɑːgələ cʰələ 

leːkinə oːkərə gʰərəbɑːliː gɑːmeː meː d̪ʰɑːnə gəɦumə 

səmɦɑːɽəi leːlə rəɦiː geːləi।oː nəɲi əpənə kənijɑːkəऽ   

pərəvɑːɦə kərəjə ɑː nəɲi kənijɑː oːkəreː kərəjə। 

 

pəɦilukɑː gɑːməkə d̪oːkɑːnə meː t̪ə əsəgəreː oː səbə kɑːɟə 

kərəjə cʰəlɑːɦə। ɑːbə t̪əऽ    cɑːirə ʈɑː kəmɑːsut̪ə beːʈɑːkəऽ   

bɑːpə cʰət̪ʰi, əpəneː d̪oːkɑːnə meː ɟʰɑːɖə़ ़  poːⁿcʰɑː ɑː 

bɑːkiː kɑːɟə koːnɑː kərət̪ɑːɦə।ɑːbə gəllɑː pərə əpəneː bəisəiː 

cʰət̪ʰi ɑː eːkəʈɑː ʈeːlɦəvɑːkəऽ   rəkʰəneː cʰət̪ʰi। kijoː ʈeːlɦəvɑː 

d̪oːkɑːnə meː ʈikəi nəɲi cʰəinə। oːnɑː pɑːi kəmmeː d̪əi 

cʰət̪ʰinə, t̪əkʰənoː səbə bʰɑːigə ɟɑːi cʰəinə। kicʰu neː kicʰu 

t̪əऽ    ɟʰoːlə cʰəi। 

 

ɑːbə ɕəɦərə meː gʰərə pərə səmɑːnə pəɦuⁿcəbəikəऽ   

pʰaːiɕənə bʰəऽ    geːlə cʰəi। əi kɑːloːniː meː seːɦoː əkərə 

ləsɑːiɽə lɑːgələ cʰələi। gɑːməsⁿeːkəʈɑː cʰaːuⁿɖə़ ़  
d̪eːbənɑːkəऽ   pəkəiɽə kəऽ    cunniː məɦət̪oː d̪oːkɑːnə pərə 

rəkʰəneː cʰələ। oː cʰaːuⁿɖə़ ़  bəɖɖə pəinəgərə cʰələ। oː 

d̪əuːɖə़  d̪əuːɖə़  kəऽ    kɑːɟə kərəjə। bʰəriːgərə ɑː d̪urə 

bəlɑː gʰərə pərə səmɑːnə pəɦuⁿcəbəi leːlə 
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sɑːiːkiləsⁿɟɑːjə।kət̪əu gʰərə bɑːlɑː səbəsⁿɟjoːⁿ oː gəpə 

kərəbɑːkə kɑːrəɳə d̪eːriː bʰəऽ    ɟɑːi t̪ə mɑːiɽə mɑːiɽə kəऽ    

cʰuʈəjə oːkərɑː pərə cunniː məɦət̪oː। səbə ɕɑːnə əi 

cʰaːuⁿɖə़ ़  pərə ɟʰɑːrəjə। cunniː məɦət̪oːkəऽ   iː d̪oːkɑːnə 

cəilə geːlə cʰələinə। 

 

kɑːloːniːkəऽ   bəccɑː səbəkəऽ   kʰeːlə kʰeːlɑːit̪ə d̪eːkʰə kəऽ    

d̪eːbənɑːkəऽ   seːɦoː kʰeːleːbɑːkə seːɦənt̪ɑː ɦoːi। cunniː 

məɦət̪oː oːkərɑː kʰeːlə pərə pəɖə़ ि़kəऽ    nəɲi d̪eːbəऽ    

cɑːɦəi cʰələi। kət̪əu kət̪əu səmɑːnə pəɦuⁿceːlɑː pərə gʰərə 

bɑːlɑː səbə d̪u cɑːirə ʈəkɑː d̪eːbənɑːkəऽ   d̪ə d̪əi cʰələi। 
d̪eːbənɑː oːkərɑː ɟəmɑː kərəjə cʰələ।oː d̪oːkɑːnəkə səbə t̪əriː 

bʰiʈʈiː siːkʰə rəɦələ cʰəlɑːjə। oːkəroː moːnə rəɦəi ɟeː kəniː 

pɑːi ɟəmɑː kəऽ    kəऽ    ɕəɦərə meː kət̪əu oːɦoː əpənə ʈʰiːɦɑː 

ɟəmɑːvət̪ə। əɦiː d̪ʰunə meː lɑːgələ rəɦəi cʰəlɑːjə। cunniː 

məɦət̪oː əpənə beːʈɑːkə d̪eːlə əⁿgəreːɟijɑː boːt̪ələ meːsⁿkəniː 

kəniː roːɟə piːbəi cʰələ। eːkə d̪inə d̪eːbənɑːkəऽ   seːɦoː 

piːjəiː leːlə ɟoːɖə़  keːləkəi। d̪eːbənɑː t̪ə oːkərə naːukərə 

cʰələ,keːnɑː bɑːt̪ə kəiʈət̪əi.........d̪u gʰuⁿʈə d̪əऽ    d̪eːləkəi। 
ɟəɦɑːⁿ t̪əkə oːkərɑː moːnə pəɽəi cʰəi, oːi rɑːit̪ə cunniː 

məɦət̪oː oːkərɑː sⁿgə kicʰu gələt̪ə beːbəɦɑːrə sut̪əliː meː 

keːləkəi। bʰoːrə meː ɟəkʰəinə d̪eːbənɑː uːʈʰələ t̪ə oːkərɑː 

səbə buɟʰeːləi। oː kəniː kɑːlə bɑːd̪ə əpənə ɟʰoːɖə़ ़  
uːʈʰeːləkə ɑː gɑːmə pəɖə़ ़  rəɦələ। 
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iməɦərə cunniː məɦət̪oːkəऽ   əi kʰərɑːbə soːbʰɑːvə ləऽ    kəऽ    

ɑːrə kijoː oːkərə d̪oːkɑːnə meː kɑːɟə kərəjə leːlə nəɲi gəcʰəi 

cʰələi। d̪u t̪iːnə ɦəpʰt̪ɑː biːt̪əlɑː bɑːd̪ə cunniː məɦət̪oː əpənə 

kənijɑːsⁿbʰeːⁿʈə kərəऽ    gɑːmə geːlə। t̪ʰɑːɦə leːbəऽ    

d̪eːbənɑː kət̪əऽ    seːɦoː geːlə। d̪eːbənɑː kət̪əu bɑːd̪ʰə d̪isə 

geːlə cʰəlɑːjə।oːkərə mɑːjəsⁿcunniː məɦət̪oː cikkənə 

cupəɖə़ lə gəpə keːləkə। oːkərɑː pət̪ɑː cəilə geːləi ɟeː ət̪əऽ    

səbə ʈʰiːkə cʰəi। t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə bɑːd̪ə ɟəkʰəinə d̪eːbənɑː 

ɑːjələ t̪ə oːkərə mɑːjə əpənə gəriːbiːkəऽ   kənənɑːiː ɕuruː 

keːləkə।ɦɑːri kəऽ    d̪eːbənɑː pʰeːrə cunniː məɦət̪oːkəऽ   

d̪oːkɑːnə pərə kɑːɟə kərəbɑːkə gəcʰələkə। cunniː məɦət̪oː 

eːɖəbɑːⁿseː meː kərəkərəuːɑː ʈəkɑː d̪eːbənɑːkəऽ   mɑːjəkəऽ   

ɦɑːt̪ʰə pərə rɑːiːkʰə d̪eːləkəi। 
 

məɦəllɑː bɑːlɑː cunniː məɦət̪oːkəऽ   d̪eːbənɑːkəऽ   d̪oːbɑːrɑː 

əjəlɑːkəऽ   bɑːreː meː pucʰəi t̪ə oː kəɦəi - səbə gərmiː ɑːbə 

uːt̪əiɽə geːləi, t̪ə ɑːibə geːlə।gərmiːsⁿmət̪ələbə ət̪əऽ    ɟəmɑː 

paːisɑː kʰət̪mə ɦoːbɑːkəsⁿcʰələi। 

 

d̪eːbənɑːkəऽ   misərɑːɟiːkəऽ   kənijɑː səऽ    bəɖɖə gəpə ɦoːi। 
misərɑːɟiːkəऽ   poːt̪ɑː d̪eːbəneːkəऽ   bəjəsəkəऽ   cʰələi। 
unəkɑː kət̪əऽ    ɦərə beːrə səmɑːnə ləऽ    kəऽ    geːlɑː pərə 

pɑːi t̪ə bʰeːʈəbeː kərəjə, upərəsⁿkʰɑːjə piːjəiː leːlə seːɦoː 

bʰeːʈəiː। oː səd̪ikʰənə misərɑːɟiː kət̪əऽ    ɟɑːi leːlə t̪aːijɑːrə 

rəɦəi cʰələ। ɟəkʰəinə oː ɟɑːjə t̪əऽ    gʰurəऽ    meː biləmɑː ɟɑːi 
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cʰələi। cunniː məɦət̪oː oːkərɑː əi d̪eːriːkə leːlə eːkə d̪əɕɑː 

nəɲi cʰoːɖə़ iː। d̪eːbənɑːkəऽ   əi bigəɖə़ ़ iːkəऽ   koːnoː 

əsərə nəɲi cʰələi। 
 

misərɑːɟiːkəऽ   gʰərə seːɦoː kɑːloːniː meː meːneː roːɖə pərə 

cʰələinə। cunniː məɦət̪oːsⁿbeːɕijeː roːkʰəgərə unəkərə gʰərə 

cʰələinə। misərɑːɟiːkəऽ   gʰərəkə səbə loːkə oːkərɑː mɑːnəऽ    

lɑːgələ cʰələi। misərɑːɟiːkəऽ   kənijɑː d̪eːbənɑːkəऽ   gɑːmə 

ləgəkə cʰələkʰinə। oːkərɑː gɑːmə meː bɑːbʰənəʈoːliː meː 

unəkərə sⁿbⁿd̪ʰiː səbə rəɦəi cʰələinə।oː oːkərɑː gɑːmə geːlə 

ɑːjələ cʰət̪ʰi। bəɖɖə loːkəkəऽ   cinəɦət̪oː ɦət̪ʰinə oː। d̪eːbənɑː 

cunniː məɦət̪oːkəऽ   cɑːilə cələnəkə ɕikɑːit̪ə inəkɑː səbə 

ləgə keːləkəinə।kəniː məniː ɕəkə unəkoː səbəkəऽ   buɟʰɑː 

rəɦələ cʰələinə, leːkinə ət̪əऽ    məɦəllɑː bɑːlɑː bɑːt̪ə cʰələi। 
səbəd̪inɑːkəऽ   ɟʰəmeːlɑː beːmət̪ələbəkəऽ   ,kəऽ   uːʈʰɑːit̪ə। 
oː səbə oːkərɑː d̪oːsərə ɟəgəɦə kɑːɟə t̪əkəbɑː leːlə 

kəɦələkʰinə। əi leːlə məd̪əd̪əkəऽ   bʰəroːsɑː seːɦoː 

d̪eːləkʰinə। 
 

d̪eːbənɑː eːkəd̪inə unəkərə gʰərəkə ɑːgu t̪ərəkɑːriːkəऽ   

ʈʰiːɦɑː ləgəbəऽ   kəऽ   bɑːreː meː pucʰələkəinə। oː səbə 

t̪əkʰəneː ɦⁿ kəɦi d̪eːləkʰiːnə।unəkɑː səbəkəऽ   t̪əऽ    eːkəʈɑː 

mⁿgəniː meː viɕvɑːsiː caːukiːd̪ɑːrə bʰeːⁿʈə ɟeːt̪əinə। ət̪əbeː 

nəɲi , binə sud̪əkə pɑːi pəiːⁿcə seːɦoː ləi leːlə kəɦələkʰinə। 
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d̪eːbənɑː ɑːbə əpənə guməʈiː bənəbəऽ   kəऽ   bɑːreː meː 

soːcəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːjə। sə़ skɹ̩t̪əkə eːkəʈɑː mɑːsʈərə 

sɑːɦəbə kɑːloːniː meː rəɦəi cʰələkʰinə, unəkɑːsⁿd̪oːkɑːnə 

kʰoːləbɑːkə d̪inə t̪əkəi leːlə kəɦi d̪eːneː cʰələinə। ɑːbə purɑː 

ɟoːɕə ɟoːɕə meː  d̪eːbənɑː rəɦəə lɑːgələ cʰəlɑːjə।cunniː 

məɦət̪oːkəऽ   seːɦoː d̪oːkɑːnə kʰoːləbɑːkə bʰənəkə lɑːigə 

geːlə cʰələi। 

 

əɦinɑː eːkə d̪inə rɑːit̪ə meː d̪oːkɑːnə bənnə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 

cunniː məɦət̪oː, d̪eːbənɑːkəऽ   nəbə d̪oːkɑːnə kʰoːləbɑːkə 

kʰuɕiː meː əⁿgəreːɟijɑː ɕərɑːbə piːjeːləkəi। nəɕɑː meː 

əjəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə kiː bʰeːləi seː əɖə़ ़ sə-pəɖə़ ़ səkəऽ   

seːɦoː kijoː nəɲi buɟʰələkəi। bʰoːrə meː d̪oːkɑːnə nəɲi 

kʰuːləlɑː pərə loːkə gʰərə meː t̪əkələkəi t̪ə oːt̪əऽ    cunniː 

məɦət̪oːkəऽ   nirvəst̪rə lɑːɕə bʰeːⁿʈələi। cʰurɑːsⁿsəuːⁿseː 

d̪eːɦə  meː gⁿt̪ʰəneː cʰələi।ɕoːɳit̪ə purɑː gʰərə meː pʰaːilələ। 
bɑːkiː koːnoː səmɑːnəkəऽ   nəɲi əgərəmbʰɑːrə bʰeːlə cʰələi। 
səbə gʰərə meː səbə səmɑːnə oːɦinɑː sⁿit̪ələ rɑːkʰələ। 
d̪oːkɑːnəkə gəllɑː seːɦoː surəkʂit̪ə।kʰɑːliː d̪eːbənɑːkəऽ   

koːnoː pət̪ɑː nəɲi। pulisəkəऽ   kʰəbərə bʰeːləi। lɑːɕəkəऽ   

kəbɟɑː meː leːlə geːləi। ʈiːɕənə pərə d̪illiː bɑːlɑː ʈreːnə 

meːsⁿd̪eːbənɑːkəऽ   pəkəiɽə kəऽ    pulisə ənələkəi। d̪eːbənɑː 

əpənə əpərɑːd̪ʰə mɑːinə leːneː cʰələ। cunniː məɦət̪oːkəऽ   

beːʈɑː səbə ɑːibə geːlə cʰələi।oːkərɑː səbəkəऽ   pulisə 

bəlɑːsⁿləऽ    d̪əऽ    kəऽ    seːʈiⁿgə bʰəऽ    geːlə cʰələi। d̪u d̪inə 
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bɑːd̪ə əkʰəbɑːrə meː nikələləi - "d̪eːbənɑːkəऽ   nəbə 

d̪oːkɑːnə kʰoːləi leːlə pɑːikəऽ   ɟərurət̪ə cʰələi। oːi leːlə oː 

əpənə mɑːlikəkəऽ   ɟɑːnə ləऽ    leːləkə। ɑːbəsⁿnaːukərə 

rɑːkʰəऽ   sⁿpəɦineː ɟɑːⁿcə kərɑː leːlə kəruːⁿ"।d̪eːbənɑː koːnoː 

naːukərə t̪ʰoːɖə़ ़  cʰələ।oː t̪əऽ    cunniː məɦət̪oːkəऽ   

gəuːⁿɑː ɑː səmɑːⁿgə cʰələinə। iː buɟʰəəkəऽ   pʰursət̪ə kəkərɑː 

cʰəi। məɦiːnɑː d̪inə əi gʰəʈənɑːkəऽ   kʰoːd̪əbeːd̪ə ɦoːit̪ə 

rəɦələi, pʰeːrə səbə bisəiɽə geːlə। ɟiːvənə kət̪əu rukələijɑː। 
cunniː məɦət̪oːkəऽ   beːʈɑː səbə d̪oːkɑːnəkə səmɑːnə beːcə 

kəऽ    pulisə vɑːlɑːkəऽ   ruːpəjjɑː uliːɟʰə d̪eːləkəi। 
d̪oːkɑːnəkəऽ   kirɑːjɑː pərə uʈʰɑː d̪eːləkəi। ɑːbə eːsə ʈiː ɖiː 

but̪ʰə oːi meː kʰuiːɟə geːlə cʰələi। 

 

d̪eːbənɑːkəऽ   pulisə bəlɑː oːi gʰərə pərə ɟɑːⁿcə kərəjə leːlə 

ənələkəi। misərɑːɟiːkəऽ   pərivɑːrəkə loːkə bɑːɦəreː meː 

ʈʰɑːrə cʰələinə। səbə bɑːlə bəcceːd̪ɑːrə loːkə, 

ɦət̪jɑːrɑːsⁿkeːnɑː sⁿbⁿd̪ʰə rəkʰət̪əi। əkərɑː d̪eːkʰit̪eː səbə 

gʰərəkə bʰiːt̪ərə ɟɑː kəऽ    sɑːⁿkələ cəɖʰə़ ़  leːləkəi। 
 

d̪eːbənɑːkə bɑːt̪ə bɑːɦərə nəɲi ɑːibə səkələi।oːkərə əpənə 

d̪oːkɑːnəkə səpənɑː ɟeːɦələ t̪ərə d̪əbɑː geːlə cʰələi।əi 

səpənɑː d̪eːkʰit̪eː oː kəjeːkə rɑːit̪ə ɟəgəlɑːɦeː bit̪eːneː cʰələ। 
kʂəɳə meː kʂəɳɑːkə bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːiː।keːnɑː oː 

əpənɑːsⁿbəliʂʈʰə cunniː məɦət̪oːkəऽ   cəkkusⁿgoːⁿiːd̪ʰə 
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d̪eːləkəi, oːkərɑː əpənə t̪ɑːkət̪ə pərə ɑːɕcərjə ɦoːi cʰələi। 
kət̪eːkə beːrə cəkku gⁿt̪ʰələkəi, oːkərɑː kicʰu moːnə nəɲi 

cʰəi। oː cəkku cələbəit̪ə rəɦələu। ɟəkʰəinə kʰunəsⁿsəuːⁿseː oː 

nəɦɑː geːlə, t̪əkʰəinə cʰoːɖə़ ləkəi। eːnɑː ləgəi ɟeː oː kʰunə 

nəɲi lələkɑː rⁿgə ɦoːi ɑː oːi lələkɑː rⁿgəsⁿoː əpənə gɑːməkə 

nəbəkiː bʰaːuɟɑːi sⁿgə ɦoːliː kʰeːləneː ɦuɑːjə।səuːⁿseː gʰərə 

meː lɑːleː lɑːlə ɕoːɳit̪ə pʰaːilələ। 
 

 oːkərɑː səbə ɦət̪jɑːrɑːkəऽ   nɑːmə d̪əऽ    d̪eːneː cʰələi। 
oːɦənə moːɦəkə muskɑːnə bɑːlɑː cʰaːuⁿɖə़ ़ , ɑːbə 

ɦət़̪ jɑːrɑː bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːjə। 
 

əsələ meː t̪əऽ    ɦət̪jɑː d̪eːbənɑːkəऽ   ərəmɑːnəkəऽ   bʰeːlə 

cʰələi। oːkərɑː əi leːlə vivəɕəkəऽ   keːləkəi, oː ɟɑːnəऽ    

sunəऽ    bɑːlɑː əi ɑːnɦərə bəɦiːrə sⁿsɑːrə meː kijoː nəɲi cʰəi। 

d̪eːbənɑːkəऽ   ɟiːvənə pəɦɑːɖə़  bʰəऽ    geːləi। t̪ɑːriːkʰə pərə 

kəɦijoː kɑːlə gɑːməsⁿmɑːjə əbəi cʰəi। t̪ɑːriːkʰə pərə t̪ɑːriːkʰə 

lɑːigə rəɦələ cʰəi। ɟəkʰəinə misərɑːɟiːkəऽ   kət̪əऽ   kəऽ   

loːkəkəऽ   gəvɑːɦiː leːlə kəɦələ geːləinə t̪əऽ    oː səbə 

d̪eːbənɑːkəऽ   cinɦəbɑːsⁿinkɑːrə kəऽ    d̪eːləkʰinə।d̪eːbənɑː 

ɑː misərɑːɟiːkəऽ   biːcə bʰeːlə gəpəkə bɑːt̪ə t̪əऽ    koːrʈə meː 

bʰəiːjeː nəɲi səkələi। əⁿt̪imə ummeːd̪ə iːeːɦə səbə rəɦət̪ʰinə। 
səbə kʰət̪mə bʰəऽ    geːlə cʰələi। səɟɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə bɑːkiː 

ɟiːvənə ɟeːɦələ meː kɑːiʈə rəɦələ cʰələ d̪eːbənɑː।mɑːjə 

oːkərɑː ɟeːɦələ meː bʰeːʈə kərəऽ    kɑːlə kəɦələkəi ɟeː gɑːmə 
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səmɑːɟə meː ɑːbə oːkərə nəbəkɑː nɑːmə pəiɽə geːlə cʰəi " 

ɦət̪jɑːrɑː "। oːkəroː loːkə ɑːbə d̪eːbənɑːkəऽ   mɑːjə nəɲi 

kəɦəi cʰəi .......... "ɦət̪jɑːrɑːkəऽ   mɑːjə " nəbə nɑːmə oːkəroː 

bʰəऽ    geːlə cʰəi। d̪eːbənɑːkəऽ   mɑːjəkəऽ   pəɦineː ɦoːi ɟeː 

eːɦənə ɦət̪jɑːrɑː oːkərə koːkʰəsⁿkeːnɑː 

ɟənəmələi।ɟənəɲimət̪eː kiəeː nəɲi oː nunə cəʈɑː kəऽ    mɑːiɽə 

d̪eːləkəi। muːd̪ɑː ɟəkʰəinə oːkərɑː cunniː məɦət̪oː bɑːlɑː 

gəpə səbə d̪eːbənɑːkəऽ   vəkiːlə sɑːɦəbə bət̪eːləkəi, 

t̪əkʰənəsⁿt̪əऽ    oːkərɑː " ɦət̪jɑːrɑː" nɑːmə niːkə lɑːigə rəɦələ 

cʰəi। ɑːbə oː əpəneː kəɦəi cʰəi-" ɦəməreː d̪eːbənɑː oːi 

muⁿɦəɟʰaːusɑːkəऽ   mɑːrəneː cʰəi। ɦəmə oːkəreː mɑːjə 

cʰiːjəiː। ɦət̪jɑːrɑːkəऽ   mɑːjə।" 

 

ɑːbə oː ɑː़ iːkʰə coːrɑːə kəऽ    nəɲi, ɑːⁿiːkʰə uʈʰɑː kəऽ    

gɑːmə ɟɑːjə bəlɑː bəsə meː bəisə cukələ 

əicʰə।gərvəsⁿbʰərələ ɑː əkərələ oːkərə d̪eːɦə bʰəऽ    geːlə 

cʰələi। ɑːi uːpərəsⁿiːɦoː d̪eːkʰijəu, oːkərɑː bəsə meː siːʈoː 

eːkəʈɑː mⁿɕɑː d̪əऽ    d̪eːləkəi। oː mⁿɕɑː ɑːrə kijoː nəɲi 

misərɑːɟiːkəऽ   beːʈɑː cʰələinə।d̪eːbənɑːkəऽ   koːrʈə meː oː 

səbə nəɲi cinɦələkʰinə leːkinə bəsə meː oːkərə mɑːjə leːlə 

siːʈə cʰoːɽi d̪eːləkʰinə। 
 

 

 

ɦubbɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

d̪urgɑː st̪ʰɑːnə meː səbə sɑːlə ɟeːkɑːⁿ ɟət̪ərɑːkəऽ   pərɑːt̪ə 
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baːisɑːrə bʰeːlə cʰəlɑːjə। pəcəpəʈʈijɑː mⁿd̪irə kəmiʈiː bɑːlɑː 

səbə ɟəmɑː cʰələ। d̪ʰiːjɑː-put̪ɑː səbə səʈəleː pərət̪iː pərə 

kʰeːlɑː rəɦələ cʰəlɑːjə।  
 

kəniːkeː kɑːlə pəɦineː ʈeːⁿʈə bəlɑː səmijɑːnɑː, d̪əriː, kənɑːt̪ə 

ɑː ɑːroː səmɑːnə  səbə səmeːʈəneː rəɦəjə। eːkə t̪oːɖə़  
baːiləgɑːɖə़ ़  pərə ləd̪ɑːkəऽ   t̪ʰoːɖə़ ़  səmɑːnə cəilə geːlə 

rəɦəjə। bɑːkiː səbə ɟəmɑːkəऽ   kə rɑːkʰələ geːlə rəɦɑːjə। 
səmɑːnəkə ginət̪iːbʰəऽ   geːlə cʰələ। əɦu beːrə d̪u ʈɑː ɟɑːɟimə 

nəɲi bʰeːʈʰələi।iː səbə beːrəkə liːlɑː cʰəi- kicʰu neː kicʰu 

ɦərɑːiːt̪eː cʰəi। mⁿd̪irə sⁿkəऽ   coːrɑː kələऽ   ɟeːt̪əi। ʈeːⁿʈə 

bɑːlɑː səbəkəऽ   əpənə ɦisɑːbə bɑːriː pʰɑːinələ kərəऽ    kɑːlə 

meː d̪əbɑːbə bənəbəऽ   kəऽ   t̪əriːkɑː cʰəi। oː purənɑː 

pʰəʈəlɑːɦiː ɟɑːɟimə keːkərə kɑːɟə keː। uːpərəsⁿd̪əsə d̪inəsəऽ   

oːi pərə rərəd̪ʰumməsə bʰeːlə cʰəi। keːɦənə ɦɑːlə ɦeːt̪əi seː 

soːicə lijəɦə। əɦu beːrə ʈeːⁿʈə bɑːlɑː bəɟəiː cʰələ ɟeː əgilɑː 

beːrəsⁿoː nəɲi ɑːit̪ə। oːkərə səbə sɑːmɑːnə cʰijɑː leːd̪ərəbʰəऽ   

ɟɑːi cʰəi। oː eːkkoː pɑːi pʰɑːjəd̪ɑː nəɲi kəməbəi əicʰə əi 

puːɟɑː sⁿ। oː t̪ə purənəkɑː beːbəɦɑːrə cʰəi ɟeː oː ɑːibə 

ɟɑːijɑː। nəbəkɑː kəmiʈiː bɑːlɑː səbə t̪ə oːkərɑː ɦəʈəbəऽ    

cɑːɦit̪eː əicʰə- səbə beːrə purɑːnə ɑː pʰɑːʈələ ciːʈələ səmɑːnə 

eːt̪əऽ    ləgəbəi əi। oːkərə bɑːt̪əkəऽ   pət̪ijeːt̪əi। t̪əkʰənoː 

purənɑː loːkə səbə oːkəreː bʰɑːrə d̪əi cʰət̪ʰinə। oːkərɑː səbə 

buɟʰələ suɟʰələ।kəɦijɑː ɑː kəkʰəinə, kət̪ʰiːkə ɟərurət̪ə cʰəi- 

kəɦəbɑːkə kɑːɟə nəɲi, oː əpəneː neːneː əbəit̪ə cʰəi। gɑːməkə 
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səmɑːⁿgəbʰəऽ   geːlə əicʰə oː। səbəkeː cinɦəit̪ə əicʰə। 
kinəkɑːsəऽ   koːnɑː nibəʈələ ɟɑːi cʰəi-oː pɑːrⁿgət̪ə əicʰə। 
koːnə bəccɑː koːnə gʰərəkə əicʰə- seːɦoː oːkərɑː buɟʰələ। 
kinəkɑː bigəɖə़ bɑːkə kɑːɟə, kinəkɑː ɑːd̪ərə sⁿgə kəɦənɑːiː 

ɑː kinəkɑː lɑːʈʰiː ɑː gɑːiɽə t̪əreː bʰəgeːnɑːiː-oː ɟənəɲit̪ə 

əicʰə। kicʰu bəccɑː səbə ɟəmɑː kɑːjələ məsəlⁿgəkəऽ   

pəɦɑːɖə़  bənɑːkəऽ   oːi pərə cəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə ɑː oːi 

pərəsəऽ   kuiːd̪əkəऽ   ut̪əɽəi cʰəlɑːɦə। beːɕiː bəccɑːkəऽ   

bɑːpə pit̪t̪iː səbə bəgəleː meː baːisɑːrə meː ɟəmɑː cʰəlɑːɦə, 

t̪aːiⁿ ʈaːiⁿʈə bɑːlɑː nəɲi kicʰu bəɟəiː cʰələ। oːkəroː ɦisɑːbə oːi 

baːisɑːrə meː ɦoːi cʰələi। ɟeː pɑːi bʰeːⁿʈə geːlə seː bʰeːⁿʈə 

geːlə, bəkijaːut̪ɑː t̪ə pʰeːrə pəruːkə sɑːlə। t̪aːiⁿ oː əpənə 

nəmbərə ɑːbəऽ   kəऽ   leːlə sɑːkɑːⁿkʂə cʰələ।ʈeːⁿʈə bɑːlɑːkəऽ   

iː pəcəpəʈʈijɑː bɑːlɑː səbəkəऽ   ɖəpoːrəɕⁿkʰiː gəppə pərə 

ɦⁿsiː əbəi cʰələi। d̪əsə bərəkʰəsəऽ   beːɕijeːsəऽ   mⁿɖiləkə 

pʰiriːst̪ə bəinə rəɦələ cʰələ। d̪əməriː kijoː nikɑːlət̪ɑː nəɲi ɑː 

gəppə sunu।oːkəroː pɑːi əkʰəinə t̪əkə nəɲi bəɖʰə़ ़ lɑːɦə 

əicʰə। səbə beːrə-əgilɑː bərəkʰə। ɑːbə t̪ə oː kəɦit̪oː nəɲi 

cʰəinə। ɟeːɦəneː ɖʰəuːɑː kʰərəcət̪ɑː, t̪eːɦəneː neː sɑːmɑːnə 

bʰeːʈət̪əinə।  
 

baːisɑːrə meːsəऽ   ɑːbɑːɟə eːləi ɟeː rɑːmɑː mɑːjəkəऽ   ɦissɑː 

cʰoːɽi d̪ijəuːⁿ।oː beːcɑːriː kət̪əऽ   səऽ   d̪eːt̪iːɦə। ɟʰəʈəsəऽ   

d̪oːsərə loːkə oːkərə səmərt̪ʰənə keːlɑː। baːisɑːrə meː 
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pɑːsəbʰəऽ   geːlə ɟeː rɑːmɑː mɑːjəkəऽ   ɦissɑːkəऽ   cⁿd̪ɑː 

d̪eːbəऽ   kəऽ   nəɲi kɑːɟə।  

 

"rɑːmɑː " nɑːmə sunit̪eː, oːt̪əi ʈeːⁿʈə bɑːlɑː ɟəmɑː məsəlⁿgə 

pərə kud̪əit̪ə " d̪iːnɑː "kəऽ   kɑːnə ʈʰɑːrəbʰəऽ   geːləi। oː səbə 

cʰoːɽi kə, baːisɑːrəkə gəppə piːbəऽ    lɑːgələ। oːkərɑː iː 

pʰaːisəlɑː ʈʰiːkə nəɲi ləgələi। oː kinəkoːsəऽ   kəmə kijaːikə। 
oː d̪aːuɖələ gʰərə geːlə ɑː d̪ɑːiːkəऽ   kəɦələkəi iː ɦissɑː 

bɑːlɑː bɑːt̪ə। d̪ɑːiː oːt̪eːkə buɟʰələkʰinə nəɲi। kəɦələkʰinə ɟeː 

ɦəmə pət̪ɑː kərəjə cʰiː ɟeː kiː bɑːt̪ə cʰəi। 
 

- pət̪ɑː ki kərəbəɦiː। ɦəməɦu ɦissɑː d̪eːbəi -mⁿɖilə meː। 
iːeːɦə gəppə cʰələi। 
- 

ʈʰiːkə cʰəi। d̪əijəɦiː। t̪u keːkərɑːsəऽ   kəmə। ɑːbəऽ    d̪əɦunə 

pəʈʈiː bɑːlɑː səbə keː। ɦəmə kəɦəbəinə eːnɑː kiəeː keːlɑːɦə। 
ɦəməɦu ɦissɑː d̪eːbəi। oːnɑː d̪urgɑː ɟiːkəऽ   kəɦuːnə kiː 

ət̪eːkə pɑːi d̪ət̪ʰunə ɟaːi t̪aːuⁿ əsəkəreː mⁿɖilə bənɑː leːⁿ। 
 

d̪iːnɑː oːt̪əisəऽ   moːneːmoːnə d̪urgɑː məɦɑːrɑːniːkəऽ   iː 

gəppə kəɦi d̪eːləkəinə। d̪ɑːiː oːkərə kələ ɟoːiɽəkəऽ   

d̪urgɑːɟiːkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː d̪iːnoːkəऽ   suːnijəu ɦeː 

məɦərɑːniː। 
 

rɑːmɑːkəऽ   d̪ɑːiː kəɦi t̪ə d̪eːləkʰinə leːkinə kət̪əऽ   səऽ   

pɑːijəkə beːbəsət̪ʰɑː ɦeːt̪əi- seː soːcəऽ    ləgəliːɦə।  moːneː 
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moːnə ɦⁿsijoː ləgələinə ɟeː bɑːbɑː bəlɑː ɕɑːnə poːt̪ɑː meː 

ɑːjələ cʰəi। ɦəmə kinəkɑːsəऽ   kəmə। 

 

rɑːmɑːkəऽ   gɑːmə t̪ə oːnɑː bəɖə़ kiː ʈɑː cʰəi। soːləɦoː 

bərəɳə oːi gɑːmə meː - eːkkoː d̪u gʰərə bʰeːʈijeː ɟɑːit̪ə। 
d̪urgɑː puːɟɑː pɑːⁿcə pəʈʈiː miləkəऽ   kərəjə cʰəi। gɑːmə meː 

inəkɑː səbəkəऽ   pəcəpəʈʈijɑː kəɦələ ɟɑːi cʰəinə। puːɟɑː 

iːeːɦə səbə ɕuruː keːneː cʰəit̪ʰə, t̪aːiⁿ purɑː beːbəsət̪ʰɑː inəkeː 

səbəɦəkə ɦɑːt̪ʰə meː। gəuːⁿɑːsəऽ   cⁿd̪ɑː puːɟɑː leːlə nəɲi 

leːlə ɟɑːi cʰəi। 

 

 pəcəpəʈʈijɑː meː ɦərə sɑːləkə pɑːrə cələi cʰəi- d̪urgɑː 

puːɟɑːkəऽ   leːlə। puːɟɑːkəऽ   əlɑːvɑː nɑːcə gɑːnɑː ɑː 

mənoːrⁿɟənəkəऽ   beːbəsət̪ʰɑː gəuːⁿɑːkəऽ   kəmiʈiː cʰəi, seː 

kərəjə cʰəi।pəɦineː t̪ə nəʈuɑː əbit̪eː ʈɑː cʰələi leːkinə ɑːbə t̪ə 

muɟəpʰpʰərəpurəkəऽ   kəbbɑːliː pɑːrʈiː vɑː beːt̪ijɑːkəऽ   

bɑːiːɟiː əbəi cʰəi। əi gɑːməkə nɑːʈəkə nɑːmiː cʰələ।kəjeːkə 

gɑːməkə loːgə d̪eːkʰəऽ    əbəi cʰələ। əbəi t̪ə əkʰənoː əicʰə - 

bɑːiːɟiːkəऽ   nɑːcə vɑː d̪uərt̪ʰiː kəbɑːliː sunəऽ    ki d̪eːkʰəi 

leːlə।ɑːbəkəऽ   kʰeːlət̪ə nɑːʈəkə ɑː kət̪əऽ   səऽ   ɑːit̪ə nəʈuɑː। 
səbə kicʰu ət̪eːkə ɟəld̪iː bəd̪əilə ɟeːt̪əi- kijoː soːcəneː nəɲi 

cʰələ। 

 

d̪urgɑː mⁿd̪irəkəऽ   bʰəvənə bəɖɖə purɑːnə cʰələ। bərəkɑː 

bɑːiːɖʰə़  meː əkərə t̪ʰoːɖə़ ़  bʰɑːgə kʰəisə pərələi। oːkəreː 

d̪oːbɑːrɑːsⁿbənəbəऽ   kəऽ   bɑːreː meː səbə sɑːlə ɟeːkɑːⁿ əɦu 
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beːrə seːɦoː baːisɑːrə meː cərcɑː bʰeːlə cʰələi। 
pəcəpəʈʈijɑːkəऽ   eːkəʈɑː biɕeːʂət̪ɑː cʰəi- ɑːpəsə meː kʰubə 

pəʈʈiːd̪ɑːriː kərət̪ə- səbə eːkə d̪oːsərəkəऽ   lⁿgiː mɑːrəऽ    leːlə 

t̪aːijɑːrə baːisələ,  ɑːpəsiː moːkəd̪əmɑːkəऽ   t̪ə pucʰu  nəɲi। 
leːkinə ɟoːⁿ d̪oːsərɑːsəऽ   koːnoː ɟʰəmeːlə, t̪ə səbə eːkəbʰəऽ   

ɟɑːit̪ə। gɑːmə meː ɑːbə d̪oːsərə ʈoːləkəऽ   kət̪eːkə pɑːi 

bəlɑːbʰəऽ   geːlə cʰəi, ɟeː pəcəpəʈijɑːkəऽ   ɟeːbiː meːləऽ   kə 

gʰumət̪əinə। iː səbə oːkərə pⁿsəgoː meː nəɲi cʰəit̪ʰə, muːd̪ɑː 

d̪urgɑː puːɟɑː, gⁿvɑːriː nəɲi ɦoːbəऽ    d̪eːləkʰinə।  
 

oːnɑː ɦiⁿd̪uː d̪ʰərmə meː cʰəijoː- ɑːɦɑːⁿ əppənə goːsɑːunə 

gʰərə vɑː puːɟɑː gʰərə vɑː mⁿd̪irə rɑːiːkʰə səkəi cʰiː,  leːkinə 

musələmɑːnə ɟoːⁿ məsɟid̪ə bəneːləkə t̪ə oː səmɑːɟə kəbʰəऽ   

ɟɑːi cʰəi। kəkəroː nəmɑːɟə pəɖʰə़ əsəऽ   roːiːkə nəɲi səkəi 

cʰiː। d̪urgɑː puːɟɑː meː əpənə cələt̪iː t̪ə pəcəpəʈʈijɑː 

d̪eːkʰəibət̪eː əi- d̪ʰərməkə pɑːcʰɑː cʰəiɟoː ɟɑːi cʰəi। 
 

ɑːbə d̪eːkʰuː pəcəpəʈʈijɑːkəऽ   ɑːpəsiː d̪ɑːⁿvə-peːⁿcə। 
d̪iːnɑːkə bɑːbɑː, bɑːləcⁿd̪rə ʈʰɑːkurə urpʰə bɑːlɑː bɑːbu 

purənɑː kɑːⁿgreːsiː cʰəlɑːɦə। ɑːɟɑːd̪iːkəऽ   ləɖə़ ़ iː meː 

seːɦoː bʰɑːgə leːneː cʰəlɑːɦə। ɟeːɦələ nəɲi geːlɑːɦə t̪aːiⁿ 

rɑːmɑː mɑːjəkəऽ   peːⁿɕənə nəɲi bʰeːʈələinə। koːɕiɕə 

paːirəviː kʰubə bʰeːlə- leːkinə nəɲibʰəऽ   səkələinə। pəʈənɑː 

meː eːseːmbəliːkəऽ   ʈikəʈə pʰɑːinələbʰəऽ   kə nɑːmə 

ɦinəkərə d̪illiː geːlə cʰələinə। t̪əkʰunəkɑː əd̪ʰjəkʂə 

kəɦələkʰinə ɟeː - 
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"ɑːɦɑːⁿ əpənə kʂeːt̪rə meː ɟɑːuː-pərəcɑːrə ɕuru kəru। ʈikəʈə 

buɟʰu kiː neː, ɑːɦɑːⁿkəऽ   bʰeːʈijeː geːlə əicʰə।" oː kʂeːt̪rə 

meː ɑːibə geːlɑːɦə।moːʈərə kiːnəlɑːɦə।gɑːmeː gɑːmə 

gʰumənɑːiː ɕuruː kəjəlɑːɦə। 
 

bɑːlɑː bɑːbukəऽ   kⁿgreːsijɑː səbə gəccɑːd̪əऽ   d̪eːləkəinə। 
unəkərə ʈikəʈə kəiʈə geːləinə। d̪oːsərəkəऽ   bʰeːⁿʈə geːləi। 
bɑːlɑː bɑːbu pɑːcʰu ɦəʈəə bɑːlɑː loːkə nəɲi।d̪iəjəd̪ə bɑːd̪ə 

ɑːrə cəɖʰə़ ़  d̪eːləkəinə। oːnɑː pəɦineːɦeːsəऽ   kəɦələ ɟɑːi 

cʰəi-  kinəkoːsəऽ   bəd̪əlɑː sut̪ɑːrəऽ   kəऽ   ɦuvɑːjə t̪ə, jɑː  

bid̪ʰɑːjəkiːkəऽ   ileːkɕənə ləɖə़ ़  d̪iː vɑː purənɑː moːʈərə 

gɑːɖə़ ़  kʰəriːd̪ɑː d̪iː। 
 

  prət̪iʂʈʰɑː ɑː voːʈə d̪unu d̪u ciːɟə ɦoːi cʰəi। poːliⁿgə buːt̪ʰə 

pərə inəkərə paːirə cʰuə bɑːlɑː loːkəkə lɑːinə, voːʈəkə 

lɑːinəsəऽ   paːigʰə cʰələi। oːi səməjə kɑːⁿgreːsəkəऽ   eːɦənə 

ləɦərə cʰələi ɟeː kukuroː bilɑːiː oːkərə cinɦə pərə ɟiːt̪ə ɟɑːi। 
bɑːlɑːbɑːbu ɑː kɑːⁿgreːsəkəऽ   ummeːd̪əvɑːrə d̪unu cunɑːvə 

ɦɑːri geːlɑːɦə। t̪eːsəreː ɟiːt̪ə geːlə। 
 

ɑːbə ɕuruː bʰeːlə bɑːlɑː bɑːbukə d̪urd̪inə। pəɦineː moːʈərə 

bikeːləinə, pʰeːrə d̪oːsərə gɑːməkə ɟəmiːnə,pʰeːrə gɑːməkə 

kʰərəɦoːiɽə, pʰeːrə nɑːsiː, pʰeːrə d̪ʰənəɦərə kʰeːt̪ə, pʰeːrə 

pəɕcimə bʰərəkə gɑːcʰiː। kət̪eːkə kərɟɑː uʈʰɑː  leːneː 

cʰəlɑːɦə seː əpənoː əⁿd̪ɑːɟə nəɲi। gʰərə- gʰərɑːriː ɑː t̪ʰoːreːkə 
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bəɦut̪ə səɟʰijɑː gɑːcʰiː , poːkʰəiɽə, kʰeːt̪ə bəcələinə। bɑːd̪ə 

meː bikʂipt̪əbʰəऽ   geːlɑːɦə ɑːkəऽ   eːlə səɦəgələkəऽ   gɑːnɑː 

guːnəgunəbəit̪ə məiɽə geːlɑːɦə। əpənɑː ɟiːbət̪eː meː ɟeːʈʰəkɑː 

beːʈɑː "rɑːmɑː ʈʰɑːkurə " keːnsərəsəऽ   məiɽə geːləinə- ɑːʈʰə 

məɦiːnɑːkəऽ   d̪iːnɑːkəऽ   cʰoːɽi kə। 
 

əi gɑːməkəऽ   bɑːlɑːbɑːbukəऽ   gɑːməsəऽ   loːgə ɟɑːnəjə 

lɑːgələ cʰələi। iː bɑːt̪ə pəcəpəʈʈijɑːkəऽ   loːkəkəऽ   

əkʰəɽəi।bɑːlɑːbɑːbu kɑːⁿgreːsiː rəɦit̪oː sɑːmⁿt̪iː svəbʰɑːvəkə 

cʰəlɑːɦə। pəcəpəʈʈijɑːkəऽ   kijoː unəkərə sɑːməneː ʈʰɑːɖʰə़  
nəɲibʰəऽ   səkəi cʰələ।keː nəɲi unəkərə pəʈənɑː bɑːlɑː ɖeːrɑː 

pərə ɑːjələ cʰələ। kijoː ɑːbəjə- bʰoːɟənə bʰeːʈit̪eː ʈɑː cʰələi। 
ɦⁿ iː səɦiː cʰələi ɟeː pucʰɑː-pucʰiː nəɲi cʰələi। əpəneː ɟɑːuː ɑː 

bʰənəsijɑːsəऽ   kʰeːnɑːiːləऽ   lijəɦə। t̪əkʰəinə t̪ə ət̪eːkə loːkə 

əbəi।loːkoː miːnə meːkʰə nəɲi nikɑːləi। koːnoː bɑːlɑː bɑːbu 

kinəkoː bəɟeːneː t̪ə nəɲi cʰeːləkʰinə।əpənə kɑːɟəsəऽ   

kəkəroː kət̪əऽ    ɟɑːjəbə, t̪ə oːi səməjə meː əisəऽ   beːɕiː 

umeːd̪oː loːkə nəɲi kərəjə cʰələ। 

 

 uːjɑːɦə bəd̪əlɑː ɑːbə oː səbə unəkərə pərivɑːrəkəऽ   d̪iːnə-

ɦiːnəkəऽ   ruːpə meː bɑːiːɟə kəऽ    keːləkə। 
 

iː kəmɑːlə d̪eːkʰuː- rɑːmɑː mɑːjəkəऽ   t̪ə ɦissɑː d̪eːbəऽ   səऽ   

bəcɑː d̪eːləkəinə । səɦɑːnubʰuːt̪ikəऽ   pɑːt̪rə bəneːləkəinə, 

leːkinə əpənoː kijoː nəɲi d̪eːləkə।d̪eːbəऽ   kəऽ   ɦuːbbɑː ɦoːi 
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cʰəi। oː kət̪əऽ   səऽ   ɦoːit̪əinə। səbə beːrə əɦinɑː baːisɑːrə 

ɦoːi। pʰiriːst̪ə bənəɲi-siːmeːʈə, iːⁿʈɑː, cʰəɖə़ ़ , bɑːlu, 

məɟuriːkəऽ   ɦisɑːbə ɦoːi ɑː sɑːlə biːt̪ə ɟɑːi।bəɟəʈə 

surəsɑːkəऽ   muːⁿɦə ɟəkɑːⁿ bəɖʰə़ it̪ə ɟɑːi cʰələi। 

 

d̪iːnɑː ʈʰɑːkurə oːt̪eːkə pəɖʰə़ lə likʰələ t̪ə nəɲi। d̪illiː meː 

eːməɦərə oːməɦərə bəuːveːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɑːbə kəjeːkə 

ɦoːʈələ səbə ʈʰeːkɑː meː leːneː əi ɑː cələbəit̪ə əicʰə। cikkənə 

pɑːi kəmɑː rəɦələ əicʰə। nəbə bʰəvənə d̪urgɑː mⁿd̪irəkəऽ   

bənəbaːuləkə əicʰə gɑːmə meː। bɑːlɑː bɑːbukəऽ   

purəkʰɑːkəऽ   bənɑːbələ mⁿd̪irəkəऽ   pəcəpəʈʈijɑː ʈʰiːkə t̪əkə 

nəɲi kərɑː səkələ। ɑːi sⁿgəmərəmərə pərə likʰələ 

pəʈʈiː,d̪iːnɑːkəऽ   d̪ɑːiːkəऽ   nɑːməsə, seːɦoː mⁿd̪irəkə ɑːgɑːⁿ 

meː lɑːigə geːlə। 

 

gəuːⁿɑː kəɦi rəɦələ cʰəi - ɟeː ɦubbɑː bɑːlɑːbɑːbu meː 

cʰələinə ueːɦə ɦubbɑː d̪iːnɑː d̪eːkʰeːləkə। d̪iːnɑːkəऽ   

əpʰəsoːsə ɦoːi cʰəi - ɟeː d̪ɑːiː rəɦit̪aːi t̪ə oːkərɑː kət̪eːkə 

kʰuɕiː ɦoːit̪əi।oː t̪ə əpənə bɑːbɑːkəऽ   nəɲi d̪eːkʰəneː cʰələ। 
loːkə məɟɑː ləi leːlə oːkərə bɑːbɑːkəऽ   kʰissɑː kəɦəit̪ə rəɦəi 

cʰələ। 

 

iː ɦubbɑː kəkʰənoːkəऽ   ɟɑːnəleːvɑː seːɦoːbʰəऽ   ɟɑːi cʰəi। 
t̪aːiⁿ bəicəkəऽ   əi ɦubbɑː sⁿ। soːicə səməiɟʰəkəऽ   kɑːɟə 

kəru। bɑːlɑː bɑːbukəऽ   t̪ə iːeːɦə ɦubbɑː səbə kicʰu "bilɑː" 
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d̪eːləkəinə ɑː d̪iːnɑːkəऽ   ɦubbɑː səmɑːɟə meː prət̪iʂʈʰɑː 

d̪ijeːləkəi। 
 

 

 

iccʰɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

sut̪əleː rəɦəit̪ʰə rəmənə,  ki "bipət̪ɑː"kəऽ   ɕoːrə pɑːɽəit̪ə 

sunəlɑː- uʈʰu neː, "gʰurənə bɑːbu" əpəneː ɑːjələ cʰət̪ʰi- 

ɑːɦɑːⁿsəऽ   bʰeːʈə kərəbɑːkə leːlə।  
 

rɑːiːt̪eː rəmənə əjəlɑːɦə ɑː bʰoːreː gʰurənə bɑːbu ɑːibə 

geːlɑːɦə। kət̪eːkə məɟəgut̪ə unəkərə kʰupʰijɑː t̪ⁿt̪rə gɑːmə 

meː cʰəinə- seː buɟʰu। binɑː kət̪əu geːneː- səbə kʰəbərə rəɦiː 

cʰəinə। kicʰu kʰɑːsə loːkə unəkərə səbə ʈoːlə meː cʰəinə। 
 

purɑː gʰərə meː d̪ələmələ məcələ əicʰə। loːkə səbə pərd̪ɑː 

ɦəʈɑːkəऽ   bəɦəriː d̪əlɑːnə d̪iɕə t̪ɑːiːkə rəɦələ əicʰə। pɑːinə 

oː piːbə cukəlɑː ɑː cɑːɦə unəkərə sɑːməneː rɑːkʰələ cʰəinə। 

 

 kət̪əboː oː kəɦələkʰinə ɟeː ɦəmə cɑːɦə əkʰəneː piːkəऽ   ɑːibə 

rəɦələ cʰiː, t̪aːijoː cɑːɦə unəkɑː leːlə bəineː geːləinə। 
 

 ɟəgəkə ɑːⁿgənə rəɦəi। kəjeːkə loːkə gʰurənə bɑːbukəऽ   

d̪eːkʰəneː nəɲi cʰəinə-nɑːmə t̪ə səbə sunəneː cʰəinə। 
st̪riːgəɳə məɦɑːlə meː t̪ə beːɕiːjeː pʰussɑː pʰussiː।kijoː 

koːnəʈʰɑː ləgə ʈʰɑːrə t̪ə kijoː kʰiɖə़ kiː sⁿ। puruːkʰə pɑːɦunə 
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səbə seːɦoː nəməskɑːrə nəməskɑːrə kərəit̪ə gʰurənə bɑːbu 

ləgə pəɦuⁿcə geːlə cʰəlɑːɦə। 
 

 əɦu bəjəsə meː ət̪eːkə bʰəvjə ləgəi cʰəlɑːɦə। d̪ureːsəऽ   ləgəi 

ɟeː kijoː bəisələ cʰəit̪ʰə। d̪ərəbəɟɟɑː bʰərələ buɟʰɑːiː। səbə 

d̪ʰənikɑːɦɑːkəऽ   əɦinɑː ceːɦərɑː moːɦərɑːbʰəऽ   ɟɑːi cʰələi। 
ceːɦərɑː d̪eːkʰijeːkəऽ   lɑːigə ɟəiːt̪ɑː, ki kət̪eː səməpəit̪ə 

ɦinəkɑː ɦeːt̪əinə। eːkəʈɑː ɦaːid̪ərɑːbɑːd̪əkəऽ   niɟɑːmeː 

eːɦənə cʰəlɑːjə, ɟeːkərɑː d̪eːkʰəlɑː pərə buɟʰəiːt̪ɑː ɟeː kət̪eːkə 

d̪ərid̪rə əi।  
 

gʰurənəbɑːbu bəɖɖə kəmə bəɟəiː cʰət̪ʰi- sunəɲi ɑː muskijɑːiː 

beːɕiː cʰəit̪ʰə। iː muskiː bəɖɖə mɑːruːkə cʰəi, t̪ʰɑːɦeː nəɲi 

lɑːgəjə d̪əi cʰələkʰinə ɟeː kʰuɕə bʰeːlɑːɦə ɑː kicʰu ɑːrə। 
kəmə bəɟənɑːiː, seːɦoː d̪ʰənikɑːɦɑːkə guɳə cʰəi। ɑːbə iː 

guɳə səsəiɽəkəऽ   ɑːibə geːlə cʰəi- əpʰəsərə səbə meː। 
ɟət̪eːkə bəɖə़ kɑː əpʰəsərə, oː oːt̪eː kəmə bəɟət̪ɑːɦə। ɑːɦɑːⁿ 

bəɟəbɑːsəऽ   əⁿd̪ɑːɟə ləgɑː səkəi cʰiː, ɟeː koːnə pəd̪ə pərə 

cʰəit̪ʰə। eːnɑː cupə rəɦəi ɟeːt̪ɑː, ɟeːnɑː bəɟəlɑːsⁿd̪u kəʈʰʈʰɑː 

ɟəmiːnə kəkəroː d̪iəjə ɟeːt̪əi।  
 

gʰurənə bɑːbu cuppeː muⁿɦeː səbəsⁿ pəricəjə pɑːt̪əkəऽ   

rəɦələ cʰəlɑːɦə। bipət̪ɑː, bəcceːsⁿunəkeː gʰərə d̪ʰeːneː cʰələ। 
ɑːbə uməɦərə gəɖə़ bəɖə़ ़ ləi t̪ə iməɦərə d̪ʰeːneː əicʰə। 
ɑːbə t̪ə siːd̪ʰɑː sɑːd̪ɑː pʰərmulɑː cʰəi-  

bɑːbuː bəɖə़ ़  nə bʰaːijɑː, səbəseː bəɖə़ ़  rupaːijɑː। 
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ɟeː beːɕiː pɑːi d̪eːt̪əi, oːkəreː kɑːɟə kərət̪əi। bipət̪ɑːkəऽ   

purənɑː mɑːlikə cʰələkʰinə t̪ə oːɦoː- ləlloː cəppoː meː 

lɑːgələ cʰələ। t̪aːiⁿ rəmənəkəऽ   uʈʰəbəऽ    ɑːjələ। 

 

gʰurənə bɑːbukəऽ   " ɦəri ənənt̪ə ɦəri kət̪ʰɑː ənⁿt̪ɑː" bɑːlɑː 

kʰissɑː səbə cʰələinə। 

 

 ɑːɟukə səməjə meː sərəkɑːrə d̪u ʈɑː bijɑːɦə kərəऽ    meː , 

neː roːkə ləgeːneː cʰəi- rɑːkʰəऽ    meː t̪ə nəɲi। oː əɦiː 

sid̪d̪ʰɑːⁿt̪əkəऽ   cʰəlɑːɦə। ɕəɦərə meː eːkəʈɑːkəऽ   

rəkʰələkʰinə ɑː oːkərə purɑː bʰɑːrə t̪ɑːumrə uʈʰeːləkʰinə। 
gɑːmə meː seːɦoː eːkəʈɑː nərsəkəऽ   pəɦineː rəɦəi leːlə  

koːʈʰəliː d̪eːləkʰinə ɑː bɑːd̪ə meː gʰəreː meː ɑːinə leːləkinə। 
loːkəkə leːlə oː nərsə, moːnə kʰərɑːbə  meː seːvɑː kərəऽ    

leːlə ɑːjələ cʰələinə, bɑːd̪ə meː t̪ə səbəd̪inɑː unəkeː kət̪əऽ    

rəɦəə ləgələinə। oːɦoː nərsənijɑː ɟəbbərə cʰələ- puruːkʰə 

kijoː kicʰu kəɦət̪ʰinə seː t̪ə ɦimmət̪eː nəɲi, st̪riːgəɳə 

meːsⁿkijoː kicʰu kəɦəi, t̪ə unəkɑː t̪eːɦənə neː ɟə़ bɑːbə d̪əinə 

ɟeː muⁿɦeː bⁿd̪əbʰəऽ   ɟɑːinə। iː nərsə t̪ə ɦɑːlə t̪əkə 

cʰələinə।səbəsⁿ kəmɑːlə iː cʰələi ɟeː kəɦijoː kijoː ɕikɑːit̪ə 

nəɲi keːləkəinə। piːʈʰə pɑːcʰu loːkə məst̪iː meː kəɦəi- 

gʰurənə bɑːbukəऽ   bəɖɖə suːnərə " ɖeːbəऽ   " əbəi cʰəinə। 
iːeːɦə 'kəlɑː "kəऽ   kɑːrəɳə səbəɦəkə ɟiɟɲɑːsɑːkəऽ   keːⁿd̪rə 

bənələ cʰəlɑːɦə। 
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uʈʰəə pəɖə़ ləinə rəmənə keː। 
 

gʰurənə bɑːbu t̪ə kət̪əu ɟɑːjə bəlɑː loːkə nəɲi।oː t̪ə əpənə 

koːnoː bəɦinəkə sɑːsuroː t̪əkə nəɲi geːlə cʰəit̪ʰə। əpənə 

sɑːsurə, bibɑːɦəkə bɑːd̪ə kət̪əऽ   səऽ   ɟəjət̪ɑːɦə।əɦiː 

t̪ərəɦəkə kəjeːkə ʈɑː guɳəkə bʰⁿɖɑːrə cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ neː cuʈʈiː 

ɟeːkɑːⁿ səuːⁿseː loːkə unəkərə ləgə səsəiɽəkəऽ   ɑːibə geːlə-

binə bəɟaːuneː। iːeːɦə t̪ə cʰəi "ɑːkərʂəɳə"। 

 

rəmənə  ɟɑː kəऽ    goːrə ləgələkʰinə। ɦɑːlə cɑːlə pucʰəlɑːkəऽ   

bɑːd̪ə gʰurənə bɑːbu kəɦələkʰinə- 

ɑːɦɑːⁿ ɦəmərə gʰərə əbit̪əuːⁿ- t̪ə bəɖɖə kʰuɕiː ɦoːit̪ɑːjə। 
- kijaːikə nəɲi। ɦəmə kəniːkeː kɑːlə meː əbəi cʰiː। 
bəsə gʰurənə bɑːbu uʈʰəlɑːɦə। səbəkeː nəməskɑːrə keːlɑːɦə 

ɑː cələit̪ə bənəlɑːɦə। 

rəmənə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə ɟeː oː kijaːikə əjəlɑːɦə əcʰi। ɑːi t̪əkə 

t̪ə kəɦijoː gʰərə pərə bəɟeːlɑː nəɲi। unəkərə gʰəroː 

ɟɑːd̪ugərəkə t̪ilismə cʰəi।  kət̪eːkə t̪ərəɦəkə kʰissɑː। kijoː 

kəɦəi ɟeː səbə d̪eːbɑːləkə biːcə meː gʰərə gərəmə kərəbɑːkə 

beːbəsət̪ʰɑː cʰəi। ɟɑːrəinə oːi meː d̪əit̪ə rəɦu ɑːrə mɑːgʰoː 

mɑːsə ugʰɑːreː d̪eːɦə suːt̪u। t̪ət̪eːkə gərmə, gʰərəbʰəऽ   ɟɑːi 

cʰəi। kijoː kəɦəi ɟeː unəkərə gʰərə meː ɟeː bⁿd̪ukə cʰəinə 

oːkərə muʈʰə "soːnɑː"kəऽ   cʰəi। unəkərə d̪iəjəd̪ə t̪ə kəɦijoː 

unəkərə kət̪əऽ    ɟɑːijeː nəɲi səkəi cʰət̪ʰi-rəmənə t̪ə səd̪jə 

d̪oːsərə ʈoːləkə। 
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gɑːməkə loːkə əⁿd̪ɑːɟə ləgɑː leːləkə ɟeː kiː bɑːt̪ə cʰəi। kijoː 

kijoː t̪uruːpɑː pʰeːⁿkəi cʰəlɑːɦə - ɟeː əɦiː leːlə- t̪ə kijoː 

d̪oːsərə leːlə। əⁿd̪ɑːɟə ləgeːnɑːiː ɕuruːbʰəऽ   geːlə cʰələi।  
 

uʈəkkərə pəceː  ɖeːɖʰə़  saːi। 
 

gʰurənə bɑːbu ɑː rəmənəkə səmiːkərəɳə səbəɦəkə 

buɟʰəbɑːsⁿd̪urə cʰələi leːkinə mɑːnət̪əi keː।  
 

gʰurənə bɑːbukəऽ   beːʈiː kirəɳə ɑː ɟəmɑːjə sud̪ʰiːrə bid̪eːɕə 

meː rəɦəi cʰələkʰinə।kirəɳə oːt̪əऽ    d̪ukʰət̪ɑːiːbʰəऽ   geːlə 

cʰələkʰinə। ɑːbə unəkɑː d̪eːɕə meː rəɦəbɑːkə ɕaːukə ɟɑːgələ 

cʰələinə। bʰeːləinə ɟeː pɑːinə bəd̪ələt̪ə  t̪əbʰəऽ   səkəit̪ə əicʰə 

ɟeː moːnə ʈʰiːkəbʰəऽ   ɟɑːjə। 
 

  oːt̪əऽ   sⁿd̪illiː ɑːjələ cʰəlɑːɦə ɑː ət̪əi gʰərə kiːnəbɑːkə 

ud̪ʰeːrəbunə meː cʰəlɑːɦə। kət̪əu kət̪əu gʰərə d̪eːkʰət̪oː 

cʰəlɑːɦə। ət̪ukɑː səmɑːɟəsəऽ   səbəd̪iːnɑː kəʈəleː rəɦəlɑːɦə।  
d̪ukʰit̪ə t̪ə kirəɳə pəɦinəɦeːsəऽ   cʰələkʰinə, uːpərəsəऽ   d̪illiː 

meː əi gərmiː meː muɦəlleː muɦəlleː cʰicʰijeːnɑːiː। 
proːpərʈiː eːɟeːⁿʈə səbə gʰuməbəit̪ə rəɦələinə। kirəɳəkəऽ   luː 

lɑːigə geːləinə। əspət̪ɑːlə meː bʰərt̪iː bʰeːliːɦə , leːkinə bəicə 

nəɲi səkəliːɦə। sud̪ʰiːrəkəऽ   d̪illiː meː kijoː nəɲi əpənə। 
gʰurənə bɑːbukəऽ   kʰəbərə bʰeːlə। oː kəjeːkə loːkəkəऽ   

sucənɑː d̪eːləkʰiːnə- məd̪əd̪ə leːlə koːnɑː kəɦət̪ʰinə।kijoː 

nəɲi ʈəgʰərələinə। gəuːⁿɑː ɦisɑːbeː rəmənoːkəऽ   
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kəɦələkʰinə।  
 

rəmənə əspət̪ɑːlə geːlɑːɦə। oːt̪əऽ    sud̪ʰiːrəsəऽ   bʰeːⁿʈə 

bʰeːləinə। sud̪ʰiːrəkə d̪unuː beːʈɑː seːɦoː bid̪eːɕəsəऽ   ɑːibə 

cukələ cʰələinə। d̪ukʰit̪eːkəऽ   kʰəbərə oːkərɑː səbəkəऽ   

cʰələi।oːɦiː pərə oː səbə ɑːjələ। əspət̪ɑːleː meː bɑːpəsəऽ   

ləɖə़ ə lɑːgələ ɟeː əɦiːⁿ mɑːrələuːⁿ ɦəmərə mɑːjə keː। koːnə 

kɑːɟə cʰələ ɦunəkɑː bʰɑːrət̪ə ənəbɑːkə leːlə। ɑːɦɑːⁿkəऽ   

əpənə moːnə bʰeːlə t̪ə ɑːɦɑːⁿ ɟɑːuː। ɑːɦɑːⁿkəऽ   cʰiː əpənə 

bicɑːrə t̪ʰoːpəə bɑːlɑː।vjəkt̪igət̪ə ɑːɟɑːd̪iːkəऽ   ɑːɦɑːⁿ siːmɑː 

lⁿgʰələuːⁿ। əpərɑːd̪ʰiː cʰiː ɑːɦɑːⁿ ...... əɦinɑː kət̪eːkə 

upərɑːgə।........ ɦəmə səbə pulisəkəऽ   ripoːrʈə 

kərəbəi।.............. əɦɑːⁿ joːɟənɑː bənɑːkəऽ   mɑːjəkəऽ   

mɑːrələuːⁿ।ɑːroː ɑːroː bɑːt̪ə səbə। sud̪ʰiːrə mɑːt̪ʰə pərə 

ɦɑːt̪ʰə d̪eːneː gummə baːisələ। 
 

əspət̪ɑːlə meː ɑːroː məriːɟəkə t̪iːmɑːrəd̪ɑːrə səbə iː t̪əmɑːɕɑː 

d̪eːkʰəi cʰəlɑːjə।rəmənə t̪ə kinəkoː cinɦəit̪oː nəɲi cʰəlɑːɦə। 
bʰiːɖə़  d̪eːkʰəkəऽ   umɦərə geːlɑːɦə t̪ə səbə buɟʰɑː geːləinə। 
 

rəməɳə siːd̪ʰɑː sud̪ʰiːrə ləgə geːlɑːɦə ɑː gʰurənə bɑːbukəऽ   

səmɑːd̪əkəऽ   bɑːreː meː bət̪eːləkʰinə। 
 sud̪ʰiːrə bəɟəlɑːɦə- 

-iːeːɦə liːlɑː cʰələ ɦəmərə gʰərə keː। t̪aːiⁿ pərɑːəkəऽ   ət̪əऽ    

əjələuːⁿ। bʰɑːgjə ɦəmərə sɑːt̪ʰə nəɲi d̪eːləkə। kirəɳə sⁿgə 
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cʰoːɽi d̪eːliːɦə। ɦəmərɑː t̪ə d̪ɑːɦə sⁿskɑːrəkəऽ   koːnoː ɟɲɑːnə 

nəɲi। ɑːɦɑːⁿ kəɦuːnɑː kərəbɑːə d̪ijə-kəɦi kə-kələɟoːiɽəkəऽ   

ʈʰɑːrəbʰəऽ   geːləkʰinə।  
-ɦəmərə koːnoː bʰiː nirɳəjə pərə kəɦijoː səbɑːlə nəɲi uʈʰeːliː 

ɑː uːpərəsⁿsⁿgə seːɦoː d̪eːliːɦə। d̪eːɕə gʰurəऽ   kəऽ   ɦəməreː 

iccʰɑː cʰələ, ɟaːikərɑː oː əpənə kəɦəliːɦə।ɦəmə ʈʰiːkeː d̪oːʂiː 

cʰiː। ɟeː səɟɑː d̪əi ɟaːibə seː d̪iːjəɦə,  mud̪ɑː pəɦineː unəkərə 

d̪ɑːɦə sⁿskɑːrə əpənɑː səbəɦəkə bid̪ʰisəऽ   kərəbɑːuː-  

d̪əɦoːbəɦoː kənəɲit̪ə sud̪ʰiːrə bɑːiːɟə rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
 

 rəmənə d̪illiː meː t̪ə t̪iːsə bərəkʰəsəऽ   rəɦiː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
bəɦut̪ə rɑːsə sⁿst̪ʰɑː səbəsⁿseːɦoː ɟuɖə़ lə cʰəlɑːɦə। loːkə 

səbəkəऽ   kʰəbərə keːləkʰinə। d̪əsə loːkə kəriːbə bʰəऽ   

geːlɑːɦə। sud̪ʰiːrəkə beːʈoː səbə, moːnəkə bikɑːrə 

nikələlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɕɑːⁿt̪ə bʰeːlə। səbə kijoː nigəməboːd̪ʰə 

gʰɑːʈə ɟɑːi geːlɑːɦə। oːt̪əi cit̪ɑː pərə ləkəɖə़ ़ kəऽ   biːcə 

meː kirəɳəkə d̪eːɦəkəऽ   ɟəkʰəinə rɑːkʰələ geːlə cʰələinə 

t̪əkʰəneː sud̪ʰiːrə bəɟəlɑːɦə- 

- 

ɑːbə ɦəmərɑːkəऽ   səɦɑːrɑː əi। ɦəmərə əⁿt̪imə iccʰɑː əi ɟeː 

kirəɳəkə eːkəʈɑː pʰoːʈoː ləit̪ijəinə। uːjɑːɦə ɦəmərə ɟiːvənəkə 

sⁿbələ cʰəliːɦə। ɦəmərɑːsəऽ   bəjəsə meː cʰoːʈə cʰəliːɦə ɑː 

pəɦineː cʰoːɽi d̪eːliːɦə। d̪ʰərəpʰəriː meː cʰəliːɦə। ɦəmərə 

əⁿt̪imə iccʰɑː ɑːɦɑːⁿ kəɦuːnɑː purɑːkəऽ   d̪iː। t̪ɑːɦi ɟəmɑːnɑː 

meː kaːimərɑː maːinəkəऽ   bəɟeːnɑːiː ɑːsɑːnə nəɲi cʰələi। 
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t̪əkʰənoː rəmənə, cɑːⁿd̪əniː caːukəsⁿsʈuɖiːjoː bɑːlɑːkəऽ   

bəɟəbeːlɑːɦə। oː kirəɳəkə mɹ̩t̪ju ɕaːijjɑː pərəkə pʰoːʈoː 

kʰiːⁿcələkə।pʰeːrə mukʰɑːgni beːʈɑː d̪eːləkʰiːnə। 
 

sud̪ʰiːrə sʈuɖijoː bɑːlɑːkəऽ   pɑːi d̪eːbəऽ    cɑːɦələkʰinə 

leːkinə oː nəɲi leːləkəinə। 
sud̪ʰiːrə bɑːkiː sⁿskɑːrə ɦərid̪vɑːrə meː kəjəlɑːɦə। səbə 

beːbəsət̪ʰɑː gʰurənəbɑːbu kərəvɑː d̪eːneː rəɦət̪ʰinə। 
ɦərid̪vɑːrəsəऽ   sud̪ʰiːrə sɑːsurə geːlə cʰəlɑːɦə। oːt̪əऽ    

əd̪joːpɑːⁿt̪ə səbə bɑːt̪ə gʰurənə bɑːbukəऽ   kəɦələkʰinə। 
əⁿt̪imə iccʰɑː seːɦoː purɑː bʰeːləinə।  
əkəreː d̪ʰənjəbɑːd̪ə d̪əi leːlə gʰurənə bɑːbu geːlə cʰəlɑːɦə। 
pəɦileː pəɦilə rəmənə seːɦoː unəkərə gərmə gʰərə meː 

bəisəlɑːɦə। iːeːɦə t̪ə "ɖeːbəऽ   " bɑːlɑː kəlɑː cʰələi , ɟəiːmeː 

gʰurənə bɑːbu mɑːɦirə cʰəlɑːɦə- rəmənə seːɦoː ɑːi buɟʰijeː 

geːlɑːɦə। 

 

 

 

 

miɕənə eːɖəmiɕənə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

rəmənə maːiʈrikəkəऽ   imt̪iɦɑːnə pɑːsəkəऽ   cukəlɑː əicʰə। 
nəmbərə ʈʰiːkə ʈʰɑːkə cʰəinə। ɟeːɦəneː vid̪jɑːrt̪ʰiː rəɦət̪ɑː, 

t̪eːɦəneː neː nəməroːⁿ eːt̪əinə। ɑːbə ɕuruː bʰeːlə ɑːgukə 

joːɟənɑː। 
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rəmənəkə pit̪ɑː  bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   seːɦoː əpənə 

pəɖʰə़ bɑːkə it̪iɦɑːsə   cʰələinə।  sɑːt̪ə beːrə meː oː t̪əɦijɑː 

maːiʈrikə pɑːsə kəjəneː cʰəlɑːɦə। unəkərə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   

pɑːcʰu purɑː ɦərəd̪iəjə maːuɟeː bikɑː geːlə cʰələinə। sət̪əmeː 

meː ɟəkʰəinə cʰəlɑːɦə t̪əkʰəneːsəऽ   unəkɑː t̪ɑːsəkə nəɕɑː 

cʰələinə। ɟɑːbəit̪ə koːrʈə piːsə meː "koːrʈə" ɑː ʈveːⁿʈiː eːʈə 

meː "lɑːləkə seːʈə "  nəɲi ɦoːi, oː sut̪əi nəɲi cʰəlɑːɦə। unəkɑː 

moːnə ləgeːbɑː leːlə gɑːməkə  cɑːirə goːʈeːkəऽ   seːɦoː 

unəkərə kələkət̪t̪ɑː bɑːlɑː gʰərə meː rəɦəbɑːkə beːbəsət̪ʰɑː 

keːlə geːlə cʰələinə। cɑːirə meː t̪iːnə goːʈeː t̪ə t̪ɑːsəkə 

goːd̪ʰijeːⁿ bʰeːlɑːɦə ɑː bəcəlɑː eːkə goːʈeː- seː rɑːɟɑː d̪aːivə 

ɟjoːⁿ əi meːsəऽ   kijoː nəɲi upələbd̪ʰə cʰət̪ʰi, t̪əkʰənə leːlə। 
kʰeːlə t̪ə nəɲi ruːkəbɑːkə cɑːɦiː neː। oːɦoː goːd̪ʰijɑː d̪uɑːreː। 
ɟeː ɦɑːt̪ʰə meː cʰələinə -seː unəkərə bɑːbuɟiː keːləkʰinə। 
 

 iː cɑːruː goːʈeː pəiːɖʰə़  likʰə kəऽ    ɑːgu bəiɖʰə़  geːlɑːɦə 

ɑː bud̪ʰənə bɑːbu vɑːpəsə gɑːmə gʰuiɽə geːlɑːɦə। eːkoː 

kilɑːsə ɑːgu pɑːsə nəɲikəऽ   paːulɑːɦə। naːuvɑːⁿ pɑːsə 

kəɦijəunə vɑː d̪əsəmɑː pʰeːlə - iːeːɦə bʰeːləinə unəkərə 

ɕəɦərəkə kəmɑːi।oː t̪ə kəɦit̪eː cʰələkʰinə ɟeː pəɖʰə़ ़ i 
cʰoːəiɽəkəऽ   koːnoː kɑːɟə kərɑː lijəɦə। unəkərə bɑːbuɟiː 

nəɲi sunələkʰinə kicʰu। ɑːbə bʰugət̪əsə।   
 

ɑːbə rəmənəkə beːrə ɑːjələ cʰələinə। ɦərəd̪iəjə sənəkə 

d̪ʰənəɦərə maːuɟeː bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   pəɖʰə़ bɑː meː 
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bikeːləinə t̪ə rəmənoː meː kicʰu bənit̪eː cʰəi। ɑːbə t̪ə maːuɟeː 

nəɲi rəɦələi-səbə sərəkɑːrələऽ   leːləkəi।ɟaːiɦə cʰəi, uːjɑːɦə 

bikeːt̪əi। beːbəsət̪ʰɑː t̪ə əɦineː ɦoːi cʰəi neː- "oː pəɖʰə़ ़ i 
kiː, ɟəiː meː ɟəmiːnə nəɲi bikɑːjə।" 

 

 kɑːleːɟəkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   kʰərcə koːnoː ɦⁿsiː ʈʰəʈʰʈʰɑː cʰəi। 

bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   gɑːmə ɑːbə ɖisʈrikʈə boːrɖə meː ɑːibə 

geːlə cʰələinə। əkʰənoː bəɖə़ kiː ʈɑː kʰərəɦoːireː cʰələinə। 
əkərə bəgələ t̪əkə bəst̪iː ɑːibə geːlə cʰələi। kicʰu loːkə d̪inə 

rɑːit̪ə bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   ɑːgu pɑːcʰukəऽ   rəɦələ cʰələ। 
lələkɑː ɟʰⁿɖɑːkəऽ   ut̪pɑːt̪ə seːɦoː ɕuruːbʰəऽ   geːlə cʰələi। 
ueːɦə səbə bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   moːnə meː ɖərə bəisɑːbəऽ    

ləgələinə ɟeː bəɟɑːrə meː sunələuːⁿ ki neː əɦɑːⁿkə kʰəruɦoːrə 

pərə lələkɑː ɟʰⁿɖɑː ləgɑːkəऽ   kəbɟɑː kərəऽ    bɑːlɑː əicʰə। 

bud̪ʰənə bɑːbu cəʈə d̪ⁿ ɟə़ bɑːbə d̪eːt̪ʰinə -iː t̪ə ɦəmərə 

kʰət̪iɦɑːniː ɟəmiːnə əicʰə। koːnɑː kəbɟɑːkəऽ   leːt̪ə। 
-əreː ɑːɦɑːⁿ sunəlijəiː nəɲi ɟeː bərəgɑːⁿvə bɑːlɑːkəऽ   kəjeːkə 

biːgʰɑː pərə ɟʰⁿɖɑː ləgɑː d̪eːləkəinə। kicʰu nəɲikəऽ   

səkəlɑːɦə। kəjeːkə beːrə ɦⁿseːriː səbəkəऽ   ɟəmɑː kəjələ 

geːlə। leːkinə oː ʈiɖɖiː d̪ələkəऽ   kiː kərət̪əi। t̪ət̪eːkə neː loːkə 

ɑːibəkəऽ   bəisə geːlə ɟeː nəɦijeː uɟɑːirə peːlɑːɦə।  
d̪oːsərə goːʈeː bəɟəlɑːɦə- 

kʰubə t̪ʰɑːnɑː pulisə bʰeːlə। pɑːijoː kʰujeːləkʰinə, leːkinə 

kəbɟɑː nəɲibʰəऽ   səkələinə। 
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- ɑːbə keːsə cələi cʰəinə।kət̪eːkə bərəkʰə cələt̪əinə, seːkəऽ   

ɟənəɲit̪ə əicʰə। siviləkə moːkəd̪əmeː eːɦəneː ɦoːi cʰəi। 
piːɖʰə़ ़  bəd̪əilə ɟɑːi cʰəi muːd̪ɑː pʰaːisəlɑː nəɲibʰəऽ   

pəbəi cʰəi। 

-t̪eːsərə goːʈeː upərəsəऽ   ʈiːpəiː cʰəit̪ʰə - 

beːɦəriː bɑːlɑːkəऽ   t̪ə oːt̪əऽ    kəcəɦəriː rəɦəinə-oːɦoː 

ɦɑːt̪ʰəsəऽ   cəilə geːləinə।  

əɦinɑː səd̪ikʰənə oː ɕəɦərə bɑːlɑː səbə bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   

ɖərəbəit̪ə rəɦəi cʰəinə। oːɦoː soːcəऽ    pərə məɟəburə 

cʰəlɑːɦə ɟeː bəɖə़ kɑː bəɖə़ kɑː kəlɑːmiː gʰərəbɑːlɑː 

səbəkəऽ   iː ɦɑːlə, t̪ə unəkərə kiː ɦeːt̪əinə। koːnə bʰəroːsə, 

kəɦijoː lələkɑː ɟʰⁿɖɑː unəkeː kʰeːt̪ə pərə nəɲi gɑːiɽə d̪əinə। 
 

iməɦərə gəuːⁿoː səbə unəkɑː bəɖɖə əⁿiːʈʰələ buɟʰɑːiː lɑːgələ 

cʰələinə। əpəneː meː səbə məgənə। bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   

koːnoː moːɟəreː nəɲi। uməɦərə d̪eːkʰuː ɕəɦərəbɑːlɑː səbə 

keː, kət̪eːkə ɑːgu pɑːcʰu kərəit̪ə əicʰə। lələkɑː ɟʰⁿɖɑːkəऽ   

bɑːreː meː ueːɦə səbə bət̪eːləkə। əpənə gəuːⁿɑː t̪ə kicʰu 

kəɦit̪eː nəɲi əicʰə। oː kicʰu neː-ɖɑːɦə ɦoːit̪ə ɦeːt̪əi əkərɑː 

səbə keː। bʰiːt̪ərijɑː d̪iəjəd̪iː t̪ə cəilət̪eː cʰəi neː 

 

bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   d̪ʰiːreː-d̪ʰiːreː purɑː gɑːmə - səmɑːɟə 

ɑːnə, ɑːrə ɕəɦərə bɑːlɑː səbə əppənə buɟʰɑːiː ləgələinə। 
 

eːkə d̪inə oː səbə kəɦəboː keːləkəinə- əi gɑːmə meː 
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ɑːɦɑːⁿsəऽ   bəɖə़ kɑː keː? 

gɑːməkə nɑːmə ɑːɦɑːⁿ pərə ɦoːbɑːkə cɑːɦiː। 
-ɑːɦɑːⁿ kʰərəɦoːiɽə vɑːlɑː ɟəmiːnə ɦəmərɑː səbəkəऽ   likʰə 

d̪ijəɦə। ɦəmə səbə ɑːɦɑːⁿkə nɑːməsⁿkɑːloːniː bənɑːjəbə।  
 

iː gəppəkə əsəiɽə ɑːbə bud̪ʰənə bɑːbu pərə pəiɽə rəɦələ 

cʰələinə। nɑːməkə nəɕɑː t̪ə səbəsⁿ bəɖə़ kɑː nəɕɑː t̪ʰiːkə। 
  

iməɦərə rəmənə seːɦoː maːiʈrikə pɑːsə keːləkʰinə। əpənɑː 

beːrə meː ɦərəd̪iəjə maːuɟeː t̪ə beːʈɑːkə  beːrə meː 

kʰəruːɦaːureː beːcənɑːiː t̪ə bənit̪eː cʰəi। 
 

bud̪ʰənə bɑːbu cupeːcɑːpə kʰəruːɦaːureː, əpənə nɑːməkə 

kɑːloːniːkə loːbʰeː beːcə d̪eːlɑːɦə। ɟəkʰəinə binɑː 

meːɦənət̪əkəऽ   ɦɑːt̪ʰə pərə moːʈə pɑːi əbəi cʰəi t̪ə oː nəɲi 

rukəi cʰəi। əpənɑː sⁿgeː kət̪eːkə rɑːsə ɑːd̪ət̪ə ɑː ɕɑːnəkəऽ   

seːɦoː ənəɲi cʰəi। ɟəmiːnə kiːnəऽ    bɑːlɑː loːkəkə lɑːinə 

lɑːigə geːləi। ɕuruː meː t̪ə səbə bəsəऽ    leːlə ɦɑːt̪ʰə ɟoːiːɖə़  
kəऽ   əbəi cʰəi। rəɟisʈriː ɦoːit̪eː girəgiʈoːsəऽ   beːɕiː ɟəld̪iː 

rⁿgə bəd̪əilə ləit̪ə əicʰə। səst̪eː meː kət̪eːkə loːkə ɟəmiːnə 

likʰɑː leːləkəinə। 
 

ɑːbə səbɑːlə uʈʰələi bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   nɑːmə pərə kɑːloːniː 

bənəbəऽ   kəऽ   t̪ə oːkərɑː səbəkəऽ   " bud̪ʰənə" nɑːmə ʈʰiːkə 

nəɲi ləgələi। oː buːd̪ʰənə bɑːbukəऽ   bɑːbɑː "d̪ʰəniːlɑːlə 

bɑːbu"kəऽ   nɑːməsⁿ"lɑːlə" leːləkə ɑː kɑːloːniːkəऽ   nɑːmə 
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"lɑːlə bɑːgə" rəkʰələkə। iː kicʰu nəɲi- pʰusijɑːɦiː gəppə 

bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   nɑːməkə bɑːreː meː kəɦi d̪eːləkəinə। 
ɑːbə kəjəleː kiː ɟɑː səkəit̪ə əicʰə।kət̪əu "nɑːməkə" likʰɑː-

pəɖʰə़ ़  t̪ə bʰeːleː nəɲi cʰələi। 
"əpənə ɦɑːrələ bəɦukə mɑːrələ kət̪əu kijoː bəɟələkə" - 

moːnə məsoːiːseːkəऽ   rəɦiː geːlɑːɦə bud̪ʰənə bɑːbu। 
 

ɑːbə ɕuruː bʰeːlə rəmənəkə kɑːleːɟəkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   

əd̪ʰjɑːjə। 
 

 rəmənəkəऽ   gɑːmə meː səbə kəɦəऽ    ləgələinə  

-" ɑːɦɑːⁿkə bɑːpə t̪ə səbə beːcə d̪eːt̪ɑːɦə। gʰəroː gʰərɑːriː 

nəɲi bɑːⁿcət̪ə"।iː bɑːt̪ə unəkɑː sunəbɑː meː əd̪ʰəlɑːɦə 

ləgəinə। 
 

əi gʰərəkə ɟeː pərəmpərɑː cʰələi oːi meː nəɲi bud̪ʰənə bɑːbu 

əpənə pit̪ɑːkəऽ   kicʰu kəɦələkʰinə ɑː nəɲi rəməneː kicʰuː 

bud̪ʰənə bɑːbu keː।ət̪əbɑː moːnə meː rəmənə niɕcəjəkəऽ   

leːlɑːɦə ɟeː ət̪əऽ    gɑːmə meː oː nəɲi rəɦət̪ɑːɦə ɑː nəɲi 

pəɖʰə़ t̪ɑːɦə। 
 

kəjeːkə sⁿbⁿd̪ʰiː səbə gɑːɦeː-bəgɑːɦeː ət̪əऽ    əbəi cʰəlɑːɦə ɑː 

bud̪ʰənə bɑːbukəऽ   ud̪ɑːrət̪ɑːsəऽ   upəkɹ̩t̪ə ɦoːit̪ə rəɦəlɑːɦə। 
ɑːbə rəmənəkə beːrə cʰələinə।  
 

paːigʰə ɕəɦərə meː eːkəʈɑː sⁿbⁿd̪ʰiː rəɦəi cʰələkʰinə। oːt̪ukɑː 
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kɑːleːɟə seːɦoː nɑːmiː cʰələ। rəmənə gɑːməsⁿoːt̪əऽ    

pəɦuⁿcəlɑː। pəɦilə beːrə əsəgərə bəɦərɑːjələ rəɦəit̪ə। mɑːjə 

ɦunəkərə kəjeːkə ʈɑː səneːɕəkə moːʈəriː sⁿgəkəऽ   d̪eːneː 

rəɦət̪ʰinə।oː gʰərəbəijɑː, rəmənəkəऽ   d̪eːkʰit̪eː bəɖɖə kʰuɕə 

bʰeːlɑːɦə। uːpərəsəऽ   ət̪eːkə t̪ərəɦəkə səneːɕə। purɑː mɑːnə-

d̪ɑːnə bʰeːləinə rəmənə keː। rəmənoːkəऽ   buɟʰeːləinə ɟeː 

ət̪eːkə d̪inə oː kiəeːɦə nəɲi ɑːjələ cʰəlɑːɦə। ɑːbə ɦunəkɑː 

əpənə pərivɑːrə pərə gərvə buɟʰɑːjə ləgələinə। əpənə 

ɑːgukəऽ   kɑːleːɟəkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   bɑːreː meː səvist̪ɑːrə 

gəppə səpə bʰeːləinə। əgəleː d̪inə oː sⁿbⁿd̪ʰiː 

kɑːleːɟəsⁿeːɖəmiɕənəkəऽ   pʰɑːrmələऽ   kə əjəlɑːɦə। əgilɑː 

rəvikəऽ   pʰurəsət̪ə meː pʰɑːrmə bʰərəbɑːkəऽ   bɑːreː meː 

soːcələ geːlə। eːkə ɦəpʰt̪ɑː biːt̪ə geːlə cʰələ। rəvikəऽ   

pʰɑːrmə bʰərəbɑː kɑːlə cʰɑːt̪rɑːvɑːsəkə kɑːləmə əjələi। oː 

sⁿbⁿd̪ʰiː ɑː rəmənə eːkə d̪oːsərɑː d̪iɕə t̪ɑːkəऽ    ləgəlɑːɦə। 
rəmənə t̪ə eːɖəmiɕənə leːlə ɑːjələ cʰəlɑːɦə। rəɦəbɑːkə viʂəjə 

meː t̪ə soːcəneː nəɲi cʰəlɑːɦə। t̪əkʰənoː bəɟəlɑːɦə - ɦoːsʈələ 

t̪ə cʰəi neː kɑːleːɟə meː। oːt̪əi rəɦəbə। 

sⁿbⁿd̪ʰiː bəɟəlɑːɦə-nəɲi nəɲi। ət̪əi rəɦəbə। 

t̪əkʰənoː pʰɑːrmə meː ɦoːsʈələ bʰəreːləi। 

sut̪əliː rɑːit̪ə kicʰu kənəpʰusəkiːkəऽ   ɑːvɑːɟəsⁿrəmənəkə 

niːⁿd̪ə ʈuʈələinə- 

- ɑːɦɑːⁿ kiəeː kəɦəlijəiː ɟeː ət̪əi rəɦəbə। 
- iː keːnɑː neː kəɦit̪ijəiː। 
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-əpənoː d̪ʰijɑː-put̪ɑː əicʰə। seːɦə buɟʰələ əi neː। d̪ʰiːreː 

d̪ʰiːreː kʰərcɑː bəɖʰə़ t̪ə। 
- əi ɕəɦərə meː rəɦiː kəऽ    ɦoːsʈələ meː rəmənə rəɦət̪ɑːɦə t̪ə 

kət̪əu muⁿɦə d̪eːkʰɑːboː ɟoːgəɖə़  rəɦəbə। 

-səbəd̪inɑː ət̪əऽ    rɑːkʰəbə seː oːkɑːit̪ə əi ɑːɦɑːⁿ keː। ɦəmərə 

bʰɑːikəऽ   kət̪eː moːnə cʰələi ət̪əऽ    pəɖʰə़ bɑːkə keː। oːi 

beːrə meː t̪ə nɑːkə pərə mɑːcʰiː nəɲi bəisəऽ    d̪eːlijəiː। əi 

beːrə d̪eːkʰuː neː। 
- ɑːɦɑːⁿ buɟʰəəkəऽ   koːɕiɕə kəru। 

-oːɦoː। ɦəmə buɟʰit̪eː nəɲi।səbə t̪ə əɦiːⁿ buɟʰəiː cʰijəiː। 
-ɦəmə t̪ə koːd̪oː kʰɑːkəऽ   pəɖʰə़ neː cʰiː neː। 
-koːnoː ɟəruːrət̪ə nəɲi cʰəi। meːɟəniː kərəऽ    keː। 

-ɑːʈʰə d̪inəsⁿbeːɕiːbʰəऽ   geːləinə।kəɦijɑː ɟeːt̪ɑːɦə। 
-ɦəmə keːnɑː pucʰəbəi। 

-koːnoː kɑːɟə nəɲi cʰəi ət̪əऽ    eːɖəmiɕənə keː। 

-------------- 

əɦinɑː bəɖə़ ़  kɑːlə pʰusəpʰəsiː cələit̪ə rəɦələ। kicʰu 

rəmənəkəऽ   suneːləinə ɑː kicʰu niʂkərʂə nikɑːləlɑːɦə। 
əgilɑː d̪inə rəmənəkə pʰɑːrmə kɑːleːɟə meː ɟəmɑːbʰəऽ   

geːləinə। 
 

eːkə ɦəpʰt̪ɑː bɑːd̪ə eːɖəmiɕənəkəऽ   lisʈə nikələləi। 
rəmənəkə nɑːmə oːi meː nəɲi cʰələinə। 

oː sⁿbⁿd̪ʰiː bəɖɖə əpʰəsoːsə ɟɑːɦirəkəऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə। ɑːbə 

rəmənəkə soːɟʰɑːⁿ gɑːmə gʰurəbɑːkə d̪oːsərə koːnoː rəst̪ɑː 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 151 

nəɲi cʰələinə। 

 

t̪əɦijɑː t̪ə ɕəɦərəkə pəɦileː d̪unijɑː d̪eːkʰəneː cʰəlɑːɦə। ɑːbə 

ɦoːi cʰəinə ɟeː kəɦiːⁿ unəkərə eːɖəmiɕənəkəऽ   pʰɑːrmə 

ɟəmeː t̪ə nəɲi bʰeːləinə। ɟəmɑː nəɲi bʰeːləinə t̪ə lisʈə meː 

nɑːmə kət̪əऽ   sⁿəuːt̪əinə।unəkɑː kɑːleːɟə nəɲi ɟɑːjələ d̪eːlə 

geːləinə- iː kiː sneːɦə cʰələ vɑː sɑːɟiɕə। iː pəɦeːliː unəkɑː 

bʰəiɽə ɟiːvənə kʰiɦɑːɽəit̪ə rəɦələinə। ɟə़ bɑːbə nəɲijeː 

bʰeːʈələinə। 

 

gɑːmə meː səbə ummeːd̪ə ləgaːuneː ɟeː oːi ɕəɦərə meː t̪ə 

kəjeːkə ʈɑː niːkə kɑːleːɟə cʰəi। koːnoː neː koːnoː meː 

eːɖəmiɕənə bʰəiːjeː ɟeːt̪əinə।uːpərəsⁿɟeː "pʰəlɑːⁿ" oːt̪əऽ    

cʰət̪ʰijeː- koːnə bɑːt̪əkə ciⁿt̪ɑː beːgərət̪ɑː।" pʰəlɑːⁿ"kəऽ   

ənubʰəvələऽ   kə rəmənə gɑːmə meː cʰət̪ʰi। lɑːləbɑːgəkəऽ   

boːrɖə lɑːigə geːlə cʰəi। rəmənəkəऽ   oː boːrɖə kəʈəɦɑː 

kukurə ɟeːkɑːⁿ ləgəinə। uməɦərə geːnɑːiː oː cʰoːɽi d̪eːneː 

cʰəlɑːɦə।rəmənəkəऽ   gʰurələ d̪eːkʰəkəऽ   , gʰərə meː səbə 

d̪ukʰiː cʰələ। mɑːt̪əmə ɟeːkɑːⁿ pərist̪ʰit̪ibʰəऽ   geːlə cʰələi 

gʰərə meː। ummeːd̪ə ʈuiʈə geːləi ɟeːnɑː। 
 

əgilɑː d̪inə bʰoːreː bʰoːrə d̪oːsərə ʈoːləkəऽ   biːruː ʈʰɑːkurə 

rəmənəkə gʰərə pərə ɑːjələ cʰəlɑːɦə। əjəbɑːkə məkəsəd̪ə t̪ə 

ɟəmiːnəkə t̪ʰɑːɦə leːlə cʰələinə।d̪eːkʰɑːrə nəɲi bʰeːlɑːɦə। 
bud̪ʰənə bɑːbu ləgə bəisəlɑːɦə। kɑːleːɟəkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   
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nɑːmə pərə ɟəmiːnoː bikɑː geːləinə ɑː rəmənəkə 

eːɖəmiɕəneː nəɲi bʰeːləinə। 
 

 biːruː ʈʰɑːkurə d̪oːsərə ɕəɦərə meː rəɦəi cʰələ। əpənɑːkəऽ   

cʰɑːt̪rə-neːt̪ɑː kəɦəit̪ə cʰələ। ɟeːnɑː "bɑːlə kəvi"kəऽ   əpənoː 

bɑːləkəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəinə- t̪əijoː upəmɑː " bɑːlə kəvi"kəऽ   

nəɲi cʰoːɖə़ t̪ɑːɦə। "juvɑː neːt̪ɑː "kəऽ   d̪ʰiːjɑː put̪ɑː, 

ceːt̪ənəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəinə, t̪əkʰənoː juvɑː neːt̪ɑː kəɦəbəit̪eː 

rəɦəi cʰət̪ʰi। oːɦinɑː iː "cʰɑːt̪rə neːt̪ɑː " cʰət̪ʰi। nəɲi ɟɑːinə 

kəɦijɑː t̪əkə iː cʰɑːt̪rə neːt̪ɑː rəɦət̪ɑːɦə। d̪əsə bərəkʰəsəऽ   

upərəbʰəऽ   geːləinə maːiʈrikə keːlɑːɦə।gɑːmə meː t̪ə səbə 

kəɦəi cʰəinə ɟeː misirə ɟiːkəऽ   iː səbə ləʈʰaːit̪ə cʰəit̪ʰə। ɟeː 

bʰiː ɦoːit̪ʰə। biːruː ʈʰɑːkurə bəɟəlɑːɦə- 

cɑːirə ʈɑː kɑːleːɟəkəऽ   priⁿsipələ t̪ə ɦəmərə sⁿgiː əicʰə ɑː 

kət̪eːkə rɑːsə proːpʰeːsərə səbə t̪ə ɦəmərə ɟeːbiː meː əicʰə। 
ɑːɦɑːⁿ rəmənəkəऽ   ɦəmərɑː ləgə pəʈʰɑː d̪ijəuːⁿ। iː t̪ə d̪u 

minəʈəkəऽ   kɑːɟə cʰəi। əɦu leːlə ɑːɦɑːⁿ ciⁿt̪ɑː meː cʰiː। 
kəɦuⁿ t̪ə। t̪əkʰənə ɦəmərɑː sənə bʰɑːt̪iɟəkəऽ   rəɦəneː koːnə 

kɑːɟə।  
-ɑːbə eːɖəmiɕənəkəऽ   t̪ɑːriːkʰə kʰət̪məbʰəऽ   geːlə cʰəi। 
əplɑːiːjoː nəɲi bʰeːlə cʰəinə। 
- ɑːɦɑːⁿ cʰoːru neː। iː səbə, ɦəmərə kⁿgurijɑː ɑːⁿgurəkəऽ   

bəroːbəiɽə kɑːɟə cʰəi। ɑːbə ɑːɦɑːⁿ buiɟʰə lijəɦə ɟeː 

eːɖəmiɕənəbʰəऽ   geːləinə। bəsə kəniː ɦəməroː səbə pərə 
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d̪ʰjɑːnə d̪eːneː rəɦəbəi। ɦəmərɑː gʰərɑːriː meː bəɖɖə 

kəɕəməkəɕə əicʰə। ɟjoːⁿ əpənə cʰɑːjɑː meː bəsɑː ləit̪əuːⁿ t̪ə 

bəɖə़ kɑː upəkɑːrə ɦoːit̪ɑːɦə। ɑːbə ɑːɦɑːⁿ səbə ɟeːkɑːⁿ 

soːcəऽ    bɑːlɑː loːkə kəɦɑːⁿ। ɑːɦɑːⁿ əⁿt̪imə kəɖə़ ़  cʰiː। 
rəmənə səbə ləlloː cəppoː bɑːlɑː gəppə sunəɲi cʰəlɑːɦə। 
səbəɦəkə ɟəiːɖə़  meː ueːɦə ɟəmiːnə। ɑːbə unəkɑː bəcəbeː 

kət̪eːkə keːləinə। eːkəʈɑːkəऽ   ɦəɕrə əɦinɑː d̪eːkʰəneː 

cʰəlɑːɦə।gɑːmeːkəऽ   cʰəlɑːɦə। pəʈənɑː meː pəɖʰə़ iː 
cʰəlɑːɦə। 

 pəʈənɑː meː eːɖəmiɕənə kʰɑːt̪irə rəmənəsⁿpɑːiləऽ   leːneː 

cʰələinə। oːkərə bɑːd̪əsəऽ   nipət̪t̪ɑː cʰələ। bɑːd̪ə meː pət̪ɑː 

cələləinə ɟeː oːkərə ɦərə sɑːləkəऽ   iːeːɦə d̪ʰⁿd̪ʰeː cʰəi। d̪u 

cɑːirəʈɑːkəऽ   murgɑː ɦərə sɑːlə bənəbəijɑː।  
 

ɑːbə rəmənəkəऽ   səbə ʈʰəgəɦɑː buɟʰɑːiː ləgələinə।gɑːməkə 

ləgə bɑːlɑː kɑːleːɟəkə proːpʰeːsərə, ɟeː gəuːⁿɑː seːɦoː 

cʰələkʰinə, unəkoː ləgə geːlə cʰəlɑːɦə। 
- ɦəmərə kɑːleːɟə iː cʰəi। oː cʰəi। sisʈəmə cʰəi। 
viɕvəvid̪jɑːləjə meː cʰəʈʰəmə st̪ʰɑːnə cʰəi। ɑːɦɑːⁿ əi beːrə 

cʰoːɽi d̪ijəu। əgilɑː bərəkʰə ɑːuː। ɦəmə eːɖəmiɕənə kərɑː 

d̪eːbə। əkʰəinə ɦəmərɑː miːʈiⁿgə meː ɟəjəbɑːkə əicʰə। cələi 

cʰiː। 
ɑːrə kicʰu nəɲi। əsələ meː ʈərəkeːləkinə। oːɦoː 

cəpəcəpɑːjələ cʰəlɑːɦə eːkə səməjə meː ɟəmiːnə leːbɑːkə 
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leːlə। nəɲi d̪eːlə geːləinə- t̪əkəreː biʂə cʰəinə। 

eːkə sɑːlə beːkɑːrə bəisələ rəɦəsə rəmənə, kət̪eːkə 

ɑːsɑːniːsəऽ   oː kəɦi d̪eːləkʰinə। rəmənəkə ɑːⁿiːkʰə noːrɑː 

geːləinə। səbəɦəkə eːɖəmiɕənəbʰəऽ   geːlə cʰələi ɑː oː 

d̪uɑːreː d̪uɑːrə bəuɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। ɑːbə əpʰəsoːsə ɦoːinə 

ɟeː kijaːikə ɕəɦərəkə cəkkərə meː pərəlɑːɦə। unəkɑː t̪ə 

bəɦut̪ə nəmmərə ɑːjələ cʰəinə। əi kɑːleːɟə səbə meː soːⁿɟʰeː 

eːɖəmiɕənəbʰəऽ   ɟⁿit̪əinə। 
iːeːɦə ɦoːi cʰəi- 

binɑːɕə kɑːleː, bipəriːt̪ə bud̪d̪ʰi। 
 

ɦoːniː ɦɑːt̪ʰə d̪ʰərɑːkəऽ   kərɑː d̪əi cʰəi। ɑːbə əpənə bɑːɦərə 

pəɖʰə़ bɑːkə pʰaːisəlɑː pərə kʰiːsə bərəinə। gʰəroː meː kijoː 

səlɑːɦə nəɲi d̪eːləkəinə jɑː nəɲi mⁿgələkʰinə। ɟeː bʰiː ɦoː। 
kəʈʰinə səməjə biːt̪ə rəɦələ cʰələinə। ɟiːvənəkə pɑːʈʰə 

pəiːɖʰə़  rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
 

əɦiː səməjə meː biːru ʈʰɑːkurəkəऽ   gəppə meː kicʰu umeːd̪ə 

buɟʰeːləinə।  
əgilɑː soːməkəऽ   bʰoːrəkɑː cərəbəɟijɑː ʈreːnə pəkəiɽəkəऽ   

rəmənə ɕəɦərə geːlɑːɦə। sʈeːɕənəsəऽ   oːnɑː biːruː 

ʈʰɑːkurəkəऽ   ɖeːrɑː d̪urə cʰələinə, muːd̪ɑː rəmənə bʰoːrə 

meː ʈəɦələit̪ə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। rikɕɑː bɑːlɑː bəccɑː buiɟʰəkəऽ   

bʰɑːrɑː beːɕiː bət̪eːləkəinə, t̪aːiⁿ nəɲi leːlɑːɦə।ɑːbə ɑːrə 

ʈʰəgɑːjə nəɲi cɑːɦəi cʰəlɑːɦə। sɑːt̪ə bəɟeːkəऽ   kəriːbə oːkərə 
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laːuɟə pərə pəɦuⁿcəlɑːɦə। oː sut̪əleː cʰələ। inəkɑː d̪eːkʰət̪eː 

ɟoːɕə meː ɑːjələ। oːkərɑː gɑːmə meː rəmənəkə pəʈʈiːsⁿkijoː 

moːɟərə nəɲi d̪əi cʰələi।ɑːi kɑːɟələऽ   kə kijoː ɑːjələ 

cʰəi।əpənə lⁿbɑː lⁿbɑː gəppə d̪eːnɑːiː ɕuruː keːləkə। rəmənə 

t̪ə kɑːɟəsⁿɑːjələ cʰəlɑːɦə। cupə cɑːpə sunəɲi cʰəlɑːɦə। 
t̪ʰoːreːkə kɑːlə bɑːd̪ə kəɦələkəinə - kɑːgəɟə səbə ənəneː cʰiː 

neː। 
-ɦⁿ -ɦⁿ।d̪eːkʰə lijəɦə। 
- d̪eːkʰəbɑːkə koːnə kɑːɟə। rəkʰəneː rəɦu। 

-ɑːɦɑːⁿ bəisu ət̪əi। ɦəmə kəniː kɑːlə meː əbəi cʰiː। 

 

rəmənə oːt̪əi bəisələ cʰəlɑːɦə। d̪u gʰⁿʈɑːkəऽ   bɑːd̪ə oː 

buleːʈə moːʈərəsɑːikilə pərə eːkəgoːʈeːkə sⁿgə bəisələ, 

ɦərəɦərɑːkəऽ   pəɦuⁿcələ। pʰeːrə t̪iːnu goːʈɑː laːuɟəkə 

sɑːməneː bɑːlɑː bʰərəbʰuɟɑːkə d̪oːkɑːnə meː geːlɑːɦə ɑː 

cuɖə़ ़ -d̪əɦiː ɟələkʰəi kəjəlɑːɦə। 
 

pʰeːrə t̪iːnu goːʈeː buleːʈəsⁿbid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। oː buleːʈəkəऽ   

pəɦilə vɑː d̪oːsərə geːjərə meː cələbəi cʰələ, ɟəiːsⁿɑːbɑːɟə 

pʰəʈəpʰəʈəkəऽ   beːɕiː ɦoːi। biːruː ʈʰɑːkurə buleːʈə pərə siːnɑː 

t̪ənəneː cələbəi cʰələ। rəmənəkəऽ   buɟʰɑːiː ɟeː koːnoː rəɳəkə 

maːid̪ɑːnə meː ɟɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। pɑːⁿceː minəʈə meː 

eːkəʈɑː kɑːleːɟə meː pəɦuⁿcəlɑːɦə। əisəऽ   d̪əsəguɳɑː d̪uriː t̪ə 

rəmənə sʈeːɕənəsⁿpaːid̪ələ cəiləkəऽ   ɑːjələ cʰəlɑːɦə। 
biːruː ɦɑːt̪ʰə meː buleːʈəkə cɑːbʰiːkəऽ   cʰəllɑː gʰuməbəit̪ə 
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kɑːleːɟəkə kɑːrjɑːləjə meː geːlɑːɦə। kirɑːniː bɑːbu oːkərə 

ɟɑːnə pəɦəcɑːnəkəऽ   cʰələkʰinə। kɑːleːɟə meː 

eːɖəmiɕənəkəऽ   siːʈə kʰɑːlijeː cʰələi। biːruːsəऽ   unəkɑː 

pəɦineː kicʰu gəppə bʰərisⁿbʰəvə bʰeːlə cʰələinə। kɑːgəɟə 

səbələऽ   leːləkinə। eːɖəmiɕənə pʰiːsə bət̪eːləkʰinə। rəmənə 

t̪ə pɑːi ləijeːkəऽ   ɑːjələ cʰəlɑːɦə। t̪urⁿt̪eː d̪eːləkʰinə।bʰəऽ   

geːləinə eːɖəmiɕənə। kirɑːniː bɑːbu kəɦələkʰinə ɟeː 

kɑːiləsⁿkɑːleːɟə ɑːibə ɟɑːuː। koːnoː d̪ikkət̪ə ɦuɑːjə t̪ə ɦəmə 

cʰiːɦeː। 
rəmənəkə kʰuɕiːkəऽ   ʈʰeːkɑːneː nəɲi। gʰərə meː nəɲi 

pəɖʰə़ lə likʰələ rəɦəlɑːɦəkəऽ   kɑːrəɳə kəɦuː jɑː bɑːɦərə 

nəɲi nikələlɑːkəऽ   kɑːrəɳə- "pʰoːⁿsəriː buɟʰu kiː 

bʰoːkənnərəbʰəऽ   geːlə।" eːnɑː eːɖəmiɕənə ɦeːt̪əi seː oː 

soːcəneːɦoː nəɲi cʰəlɑːɦə। 
 

kirɑːniː bɑːbusⁿbiːruːkəऽ   pərənɑːmə pɑːt̪iː bʰeːləinə। pʰeːrə 

səbə buleːʈəsⁿbid̪ɑː bʰeːlɑːɦə।  
priⁿsipələ oːnɑː kɑːleːɟə meː cʰələkʰinə। unəkɑː ləgə biːruː 

nəɲi geːlɑːɦə। kiː ɟɑːneː, ɟɑːnə pəɦəcɑːnə cʰəinə ki nəɲi। 
ɑːbə əi səbə pərə prəɕnə cinɦə ləgeːbɑːkə st̪ʰət̪i meː rəmənə 

nəɲi cʰəlɑːɦə। unəkɑː t̪ə buɟʰɑːinə ɟeː ɟiːbət̪eː baːit̪ərəɳiː 

pɑːrəkəऽ   geːlɑːɦə। eːɖəmiɕənəbʰəऽ   geːlə cʰələinə।ɑːbə 

ɦoːinə ɟeː gɑːmə bɑːlɑː proːpʰeːsərəkəऽ   ɟɑːkəऽ   kəɦijəi ɟeː 

d̪eːkʰuː ɦəmərə eːɖəmiɕənəbʰəऽ   geːlə। ɑːbə əgilɑː bərəkʰə 
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ɦəmərɑː ɑːɦɑːⁿkə kʰuɕɑːməd̪ə nəɲi əicʰə। əpənə 

pərəpʰeːsəriː əpəneː ləgə rɑːkʰu। oːkərə bɑːt̪əsəऽ   bəɖɖə 

d̪ukʰiː t̪əɦijɑː rəmənə bʰeːlə cʰəlɑːɦə। moːnə ɦoːi cʰələinə 

ɟeː oːkərə muⁿɦə noːicə liː। gɑːmə ləgə rəɦit̪əinə t̪ə 

biːruːkəऽ   kəɦit̪ət̪ʰinə ɟeː oːi pərəpʰeːsərəkəऽ   d̪əlɑːnə 

bɑːʈeː buleːʈəsⁿ cəlu -pʰəʈəpʰəʈə kərəit̪ə। 
ɑːbə rəmənə, biːrukəऽ   ɦrəd̪əjəsⁿbiːruː bʰɑːi kəɦəऽ    

ləgəlɑːɦə। biːruː buɟʰəiː cʰələ ɟeː oːkərɑː əpənə d̪ʰɑːɦiː 

d̪eːkʰeːbɑːkə iːeːɦə maːukɑː cʰəi। oː rəmənəkəऽ   bʰəiɽə d̪inə 

kət̪əu kət̪əu gʰuməbəit̪ə rəɦələinə। oː ɟeː t̪eːsərə loːkə 

buleːʈə pərə bəisələ cʰələ, oːkəroːsⁿrəmənəkəऽ   d̪oːst̪iːbʰəऽ   

geːlə cʰələinə। bʰərisəkə buleːʈə oːkəreː cʰələi। d̪inə meː 

ɦoːʈələ meː t̪iːnu goːʈeː kʰeːnɑːiː kʰɑːiː geːlɑːɦə। əkʰəinə 

t̪əkə kət̪əu biːruːkəऽ   pɑːi d̪əit̪ə nəɲi d̪eːkʰələkʰinə। iː 
səbəsⁿrəmənəkə siːnɑː seːɦoː caːuɖə़ ़  bʰeːlə ɟɑː rəɦələ 

cʰəinə।  
 

sɑːⁿɟʰə ɦoːit̪ə ɦoːit̪ə rəmənəkə cɑːilə meː əkəɖə़  ɑːibə geːlə 

cʰələinə। oːɦoː əpənɑːkəऽ   biːruː buɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 
buleːʈəsⁿsʈɑːilə meː ut̪əɽəi ɑː cəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə। kəkʰənoː 

ɖɑːⁿrə ɑː gərd̪ənəkəऽ   ɖʰə़ ़ lə nəɲi cʰoːɽəi cʰəlɑːɦə।kəniː 

məniː d̪ɑːd̪ɑː ʈɑːipə əpənɑːkəऽ   buɟʰəbɑː meː ɑːibə rəɦələ 

cʰələinə।pəɦilə ənubʰəvə cʰələinə। ɑːijeː eːɖəmiɕənə 

bʰeːləinə ɑː ɑːijeː səuːⁿseː ɕəɦərə gʰuiːmə  leːlɑːɦə।  
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sⁿɟʰukɑː sət̪əbəɟijɑːsⁿgɑːmə gʰurəbɑːkə cʰələinə। biːruː 

seːɦoː kəɦələkʰinə ɟeː gɑːmə ɦəməɦu ɟɑːjəbə। ɑːi viɟəjiːbʰəऽ   

kə gɑːmə gʰurəbɑːkə cʰələinə। iːeːɦə t̪ə maːukɑː cʰələinə ɟeː 

bud̪ʰənə bɑːbusⁿkicʰu ɟʰiːʈə liː।  
 

pɑːⁿcə bəɟeːkəऽ   kəriːbə sʈeːɕənə t̪iːnu goːʈeː 

buleːʈəsⁿpəɦuⁿcəlɑːɦə। buleːʈə cəleːbɑːkə ueːɦə əⁿd̪ɑːɟə 

cʰələinə ɟeː kət̪eːkə beːɕiː ɑːbɑːɟə nikəilə səkɑːjə। 
pəɦiləsⁿd̪oːsərə gijərə, t̪eːsərə gijərə t̪ə birəleː lɑːgələ 

ɦoːit̪ə।sət̪əbəɟijɑː ʈreːnə lɑːigə geːlə cʰələ।ʈreːnə ət̪əisəऽ   

kʰuɟəiː cʰələi। rəmənə ɟɑːkəऽ   baːisə rəɦəlɑːɦə ɑː eːkə siːʈə 

biːruː leːlə seːɦoː gəməcʰɑː d̪ʰə kəऽ    gʰeːrə leːlɑːɦə। 
 

əkʰəinə t̪ə ʈreːnə kʰuləbɑːkə meː bəɖə़ ़  kɑːlə bɑːkiː cʰələi 

t̪aːiⁿ leːlə boːgiː kʰɑːlijeː ɟəkɑːⁿ cʰələi। ɟjoːⁿ ɟjoːⁿ ʈreːnəkəऽ   

kʰuləbɑːkə ʈɑːiːmə ləgiːcə əbəit̪ə geːləi , loːkə ɑːbəऽ    

ləgələi। buleːʈəkə ɑːbɑːɟə suinəkəऽ   kicʰu oːt̪ukeː 

cʰaːuⁿɖə़ ़  səbə eːləi। oːkəreː səbəɦəkə sⁿgə biːruː ɑː 

t̪eːsərə loːkə kət̪əu cəilə geːlə cʰəlɑːɦə। pəɦineː rəmənə əi 

cʰaːuⁿɖə़ ़  səbəkəऽ   ləpʰuɑː kəɦəi buɟʰəiː cʰələkʰinə। 
muːd̪ɑː ɑːi t̪ə oː səbə sʈeːɕənəkə d̪ɑːd̪ɑː ləgəi cʰələinə। 
əpənɑːkəऽ   oː oːkərə səbəɦəkə səmɑːⁿgə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə। 
 

ɟeːnɑː gɑːmə meː kəɦəbiː cʰəi- " kɑːleːɟə meː ɟɑː kəऽ    
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nɑːleːɟəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəi " ɑːi eːɖəmiɕənə ɦoːit̪eː rəmənə səbə 

niːkə beːɟɑːjə buɟʰəə ləgəlɑːɦə-əpənɑː moːneː moːnə। 
kinəkoː oː gəməcʰɑː rɑːkʰələ ɟəgəɦə pərə bəisəɦə nəɲi 

d̪eːləkʰinə। ɑːbɑːɟə meː ruːɑːbə ɑːibə geːlə cʰələinə। eːnɑː 

buɟʰɑːinə ɟeː ʈreːnə unəkeː ɟəmiːⁿd̪ɑːrijeː meː cʰəinə। oː 

gəməcʰɑː bɑːlɑː ɟəgəɦə t̪ə ɟeːnɑː oː kəbɑːlɑːkəऽ   leːneː 

ɦoːit̪ə।  
 

ʈreːnəkə boːgiː ɑːbə purɑː bʰəiɽə geːlə rəɦəi। biːruːkəऽ   

koːnoː pət̪ɑː nəɲi। oːkərɑː leːlə ɟəgəɦə cʰeːⁿkəneː cʰəlɑːɦə 

rəmənə। kʰɑːliː ɟəgəɦə d̪eːkʰəkəऽ   kəjeːkə loːgə lud̪ʰəkəjə, 

bəisəjə leːlə। rəmənəkə raːud̪rə ruːpə d̪eːkʰəkəऽ   siːʈə 

sⁿɦəiʈə ɟɑːjə। ɑːbə boːgiː meː loːkə ʈʰɑːrə bʰeːnɑːi seːɦoː 

ɕuruːkəऽ   d̪eːneː cʰələ। rəmənə əkəiɽəkəऽ   bəisələ, cɑːru 

kɑːt̪ə t̪əkəi cʰəlɑːɦə। t̪əkʰəneː ənɑːjɑːsə ɑːⁿd̪ʰiː t̪uːpʰɑːnə 

ɟeːkɑːⁿ d̪ʰərəd̪ʰərɑːit̪ə eːkəʈɑː məuːgiː ɑːjələ ɑː 

d̪ʰəɖə़ ़ kəsⁿoːi kʰɑːliː ɟəgəɦə pərə bəisə rəɦələ। rəmənə 

əkəɖə़ it̪ə bəɟəlɑːɦə- 

-d̪eːkʰə nəɦiːⁿ rəɦeː ɦaːiⁿ ɟoː siːʈə pərə gəməcʰɑː rəkʰɑː ɦaːi। 
- t̪oː। 
-" t̪oː kjɑː। kʰɑːliː kiːɟieː। koːiː baːiʈʰɑː ɦaːi"। ɑːbɑːɟəkəऽ   

gⁿbʰiːrə kərəit̪ə əkəɖə़ pənə meː rəmənə bəɟəlɑːɦə। 
- "ʈʰiːkə ɦaːi। ɑːaːiⁿgeː t̪oː uʈʰə ɟɑːeːⁿgeː"। bəɦut̪əɦiː 

d̪ʰiːreːsəऽ   oː məuːgiː rəmənəkə ɑːⁿiːkʰə meː ɑːⁿiːkʰə 
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milɑːkəऽ      bɑːɟələ। 
rəmənə ɑːbə oːkərɑː d̪eːkʰəlɑːɦə। oː  t̪iːseːkə bərəkʰəkə 

kəriːbə cʰələ। goːrə t̪ə nəɲi leːkinə piːrəsijɑːmeː meː 

sunnərə d̪ʰoːɑː kɑːjɑː cʰələi। oːkərɑː meː ʈʰəɦərɑːbə cʰələi। 
rəmənəkəऽ   ɑːⁿiːkʰə əpəneː d̪oːsərə d̪iɕə kərəऽ    pərələinə। 
boːgiː meː  ɟəgəɦə kəmə rəɦəbɑːkə kɑːrəɳeː oːi məuːgiːkəऽ   

d̪eːɦəsəऽ   rəmənə səʈələ cʰəlɑːɦə।  bəjəskə məuːgiː sⁿgə 

səʈələ rəɦəbɑːkə pəɦilə ənubʰəvə cʰələinə। səuːⁿseː d̪eːɦəkə 

roːiːⁿjɑː ʈʰɑːrəbʰəऽ   geːlə cʰələinə। eːnɑː buɟʰɑːinə ɟeː 

roːiːjɑːⁿ nəɲi iː "sɑːɦiː "kəऽ   kɑːⁿʈə əicʰə। t̪ət̪eːkə əkəiɽə 

geːlə cʰələinə ɟeː əpənoː gəɽəi cʰələinə। oː məugiː ɑːrə 

əpənə d̪eːɦəkəऽ   inəkɑː d̪iɕə kʰəsɑː d̪eːneː cʰələ। ɑːi meː 

iɦoːbʰəऽ   səkəit̪ə cʰəi ɟeː oːi məuːgiːkəऽ   d̪əɦinɑː kɑːt̪ə ɟeː 

əd̪ʰəbəjəsu puruːkʰə bəisələ cʰələ, oː beːsiː səʈəbɑːkə 

prəjɑːsə kərəit̪ə ɦoːi। oːkərɑːsəऽ   niːkə əi məuːgiːkəऽ   iː 

bəccɑː rəmənə sⁿgə səʈəbɑːkə meː ləgəit̪ə ɦoːi। t̪iːnəkəऽ   

ɟəgəɦə meː pɑːⁿcə loːkə bəisət̪əi t̪ə səʈəbɑːkə t̪ə cʰəijeː। ɑːbə 

kiməɦərə səʈu, seː oːi mənukkʰə pərə nirbʰərə।  
iːɦoːbʰəऽ   səkəi cʰəi ɟeː oːi məuːgiːkəऽ   rəmənə d̪iɕə svət̪h 

əpənə iccʰɑːsəऽ   bʰɑːrə d̪eːneː əicʰə ɑː oːi kɑːt̪ə t̪ə kijoː 

d̪ʰəkiəeː rəɦələ cʰəi। ɟeːt̪əɦə bəlɑːt̪ vɑː ɟəbərəd̪əst̪iː vɑːliː 

bɑːt̪ə nəɲi rəɦəi cʰəi, səd̪aːuⁿsəऽ   umɦəreː ɟʰukɑːvə bənələ 

rəɦəi cʰəi। rəmənə əi pərist̪ʰət̪ikəऽ   ɑːnⁿd̪ə uʈʰɑː rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। sⁿgəɦi sɑːkɑːⁿkʂoː cʰəlɑːɦə ɟeː kijoː unəkɑː i nəɲi 
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buɟʰəinə ɟeː oː ɟɑːinə buiɟʰəkəऽ   oːi məuːgiː meː səʈələ 

cʰaːit̪ʰə। oː d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː əpənə d̪eːɦəkə bʰɑːrə rəmənə pərə 

kʰəseːneː ɟɑː rəɦələ cʰələ। rəmənəkə roːiːⁿjɑː t̪ə oːkəroː 

gəɽəit̪ə ɦeːt̪əi, t̪aːijoː oː beːpərəvɑːɦə cʰələ। purɑː boːgiː meː 

maːunə pəsərələ cʰələ। əⁿd̪ərəsəऽ   ɦiləkoːrə rəmənələऽ   

rəɦələ cʰəlɑːɦə। oː məuːgiː ɑː d̪əɦinɑː kɑːt̪ə bɑːlɑː puruːkʰə, 

kəkʰənoː kɑːlə ɦiləi ɖuləi cʰəlɑːɦə- kijoː buɟʰəjə nəɲi। 
rəmənə t̪ə buɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə -ət̪əbeː kɑːlə meː। 
 

ɑːbə unəkɑː biːruːkəऽ   koːnoː ciⁿt̪ɑː nəɲi ɦoːi cʰələinə। 
moːnə meː ɦoːinə ɟeː kəɦuːnɑː oː nəɲijeː ɑːbəsə। sunəneː ɑː 

d̪eːkʰəneːɦoː cʰəlɑːɦə ɟeː kəjeːkə beːrə ʈreːnə leːʈəbʰəऽ   ɟɑːi 

cʰəi। ɑːi ɦoːinə ɟeː kəɦuːnɑː ʈreːnə leːʈəbʰəऽ   ɟɑːi। unəkərə 

d̪eːɦə ɦiləlɑː ɖuləlɑːkəऽ   bɑːd̪ə oːi məuːgiːkəऽ   d̪eːɦəsəऽ   

kəjeːkə ɟəgəɦəsəऽ   sⁿiʈə geːlə cʰələ। oː məuːgiː kijaːikə nəɲi 

ɦəʈəiː cʰələ, seː rəmənəkə səməɟʰəsəऽ   bɑːɦərə। 
 

oː məuːgiː mɑːt̪ʰə pərə sɑːɖə़ ़  rəkʰəneː sⁿcə 

mⁿcəsⁿbəisələ,  cʰələ ɑː ɕunjə meː t̪əkəi cʰələ। cɑːirə 

pɑːⁿcəʈɑː pəɦilukɑː d̪ɑːd̪ɑː ɑːbə ləpʰuɑː səbə pleːʈəpʰɑːrmə 

pərə əi boːgiːsəऽ   oːi boːgiː cəɦələkəd̪əmiː kərəjə cʰələ। 
kəkəroː t̪əkəi cʰələ। kəkʰənoːkəऽ   ɑːbɑːɟə rəmənə sunəboː 

kərəjət̪ʰə-" əɦu meː nəɲi cʰəuː। oːɦu meː nəɲi cʰəuː। pərɑː 

geːləi kiː। -------"। 

beːcaːiniː oːi ləpʰuɑː səbəɦəkə ceːɦərɑː pərə d̪eːkʰɑːə rəɦələ 
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cʰələ। t̪əkʰəneː eːkə ʈɑː ləpʰuɑː rəmənəkə boːgiː meː 

cəɖʰə़ lə ɑː ɟoːrəsəऽ   ɦɑːkə d̪eːləkəi-" ɦəijɑː cʰəuː"। 

pʰeːrə kiː। ɑːbə cɑːirə pɑːⁿcə ʈɑː ləpʰuɑː səbə boːgiː meː 

ɑːibə geːləi ɑː ɦəijɑː cʰəuː, ɦəijɑː cʰəuː, pʰusəpʰusɑːjə 

lɑːgələ।  
 

rəmənəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː kəɦiːⁿ biːruː ʈʰɑːkurəkəऽ   

d̪uɕmənə səbə t̪ə nəɲi əicʰə। ɑːi t̪ə bʰəiɽə d̪inə unəkeː sⁿgeː 

buleːʈə pərə saːuⁿseː ɕəɦərə gʰuməlɑːɦə əicʰə। loːkə səbə 

t̪əkit̪eː cʰələinə। sʈeːɕənə əbit̪eː keːnɑː d̪u t̪iːnə ʈɑː 

bəd̪əməɕəvɑː səbə pəɦuⁿcə geːlə cʰələ। oːkəreː səbəɦəkə 

sⁿgə biːruː geːlə cʰəlɑːɦə। suɑːit̪ə neː loːkə kəɦəi cʰəi- " 

lⁿgɑːkəऽ   d̪oːst̪iː niːkə nəɲi"। koːnə kɑːɟə cʰələi iː biːruː sⁿgə 

əjəbɑːkə keː। eːɖəmiɕənə əi sɑːlə nəɲi ɦoːit̪əi t̪ə 

pəruːkɑːbʰəऽ   ɟəit̪əi। koːnoː naːukəriː cʰələi। koːnə cəkkərə 

meː pəiɽə geːləuːⁿ। iː bəd̪əməɕəvɑː səbə ɦəməreː leːlə ɑːjələ 

əi। ɦəməɦu t̪ə əkəiɽəkəऽ   cələi cʰələuːⁿ। əkərɑː səbəkəऽ   

bʰə geːlə ɦeːt̪əi ɟeː oːkərə eːrijɑː meː d̪oːsərə d̪ɑːd̪ɑː keː। 
 

ɟeː rəmənəkə əkərələ d̪eːɦə cʰələinə, seː ɕit̪ʰilə ɦuvəə 

ləgələinə। ʈʰoːrə pərə pʰipʰəriː pərəऽ    ləgələinə। kⁿʈʰə 

sukʰɑːjə ləgələinə। pɑːinoː nəɲi cʰələinə ləgə meː ɟeː 

piːt̪ɑːɦə। ɑːbə ʈreːnəsⁿut̪ərət̪ɑːɦə, seː iː bəd̪əməɕəvɑː səbə 

ɟɑːjə d̪eːt̪əinə t̪əkʰənə neː। iː kət̪əऽ    biːru ʈʰɑːkurə məiɽə 

geːlɑːɦə। ɦəmə t̪ə kəɦi d̪eːbəi ɟeː ɦəmə nəɲi cinɦəi cʰijəinə।  
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pʰeːrə rəmənəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː buleːʈə pərə sⁿgeː bəisələ 

cʰələuːⁿ, seː ɟeː kəɦət̪ə t̪ə kəɦi d̪eːbəi ɟeː ɦəmə t̪ə pəɦileː 

beːrə ɕəɦərə ɑːjələ cʰələuːⁿ eːɖəmiɕənəkəऽ   leːlə। ɦəijɑː 

d̪eːkʰuː kɑːleːɟəkə rəɕiːd̪ə। d̪eːkʰəlɑː ɟeː ɟʰoːɖə़ ़  sɑːməneː 

əicʰə-oːɦiː meː t̪ə səbə kɑːgəɟə-pət̪t̪ərə səbə cʰəinə। ɦəmə 

ʈiːɕənə əbəi cʰələuːⁿ, rəst̪ɑː meː gɑːɖə़ ़  roːkəlɑːɦə ɑː 

cəɖʰə़ ़  leːlɑːɦə। oː d̪oːsərə ʈoːləkəऽ   cʰət̪ʰə।ɦəmə səbə 

saːuɟənijɑː seːɦoː nəɲi cʰiː। ɦəmərɑː cʰoːɽi d̪ijəɦə। iːeːɦə 

səbə soːicə rəɦələ cʰəlɑːɦə। boːgiː bəlɑː loːkə kiː kəɦət̪ə। 
kəkəroː ɦəmə bəisəऽ    nəɲi d̪eːlijəiː ɑː ɑːbə beːɟət̪iː 

ɦoːit̪ə।bəɖɖə d̪ɑːd̪ɑː buɟʰəə lɑːgələ cʰələuːⁿ ɑːbə lijəɦə। 
 

eːkə t̪ərəpʰə oːi məuːgiːkəऽ   spərɕəsəऽ   gərmɑːɦəʈə t̪ə 

d̪oːsərə d̪isə sɑːməneː pɑːⁿcə pɑːⁿcə ʈɑː ləpʰⁿɖərə 

bəd̪əməɕəvɑːkəऽ   d̪eːkʰəkə ɕoːɳit̪əkə sərd̪ə bʰeːnɑːi। oː 

məuːgiː əkʰənoː cuppiː ləgeːneː cʰələ। 

 

kəniː kɑːlə meː oː cʰaːuⁿɖə़ ़  səbə bɑːɟəjə lɑːgələ-" cələ 

neː",  "ut̪ərə neː", " ʈreːnə kʰulət̪əi ɑːbə"।  pəɦineː d̪ʰiːreːsəऽ   

bəɟələkə oː səbə। ɟəkʰəinə boːgiː meː kijoː kicʰu nəɲi 

prət̪jut̪t̪ərə d̪eːləkəi t̪ə oː səbə ɟoːrəsⁿbɑːɟəjə lɑːgələ।rəmənə 

ʈreːnəsəऽ   bɑːɦərə ɟɑːinə buiɟʰəkəऽ   t̪əkəi cʰəlɑːɦə, kɑːnə t̪ə 

boːgijeː meː pɑːt̪ʰələ rəɦəinə। 
 

oːkərə səbəɦəkə sɑːɦəsə bəɖʰə़ ə ləgələi। ɑːbə oː oːi 
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məuːgiːkəऽ   cʰukəऽ   kəɦələkəi-" cələ ut̪ərə, bəɖɖə 

d̪aːureːneː cʰeːⁿ ɑːi, ʈreːnə kʰuiːɟə ɟeːt̪əu t̪ə ləit̪ə rəɦijeːⁿ, 

pəɦuⁿcə ɟeːbeːⁿ kət̪əऽ    d̪unə"। ɑːbə rəmənəkəऽ   ɟɑːnə meː 

ɟɑːnə əjələinə। kəɦɑːbət̪oː cʰəi- 

" ɟɑːnə bəciː t̪oː lɑːkʰoːⁿ pɑːeː"। 

oː səbə t̪ə əi məuːgiː leːlə ɑːjələ əicʰə। ɑːbə rəmənə 

d̪ʰiːreːsəऽ   əpənə d̪eːɦəkəऽ   oːkərɑːsⁿələgəkəऽ   leːlɑːɦə। 
əkʰəinə t̪əkə oː niːkə ləgəi cʰələinə, ɑːbə oː ɟɑːnəkə ɟəpɑːlə 

buɟʰɑːinə। əpənɑːkəऽ   purɑː t̪ərəɦeːⁿ əi əd̪ʰjɑːjəsəऽ   

bɑːɦərəkəऽ   leːneː cʰəlɑːɦə। ɟeːnɑː ki oː ət̪əऽ    cʰəit̪ʰeː 

nəɲi। " nəɲi ɦərʂə nəɲi visməjoː" bɑːlɑː st̪ʰit̪i bənɑː leːneː 

cʰəlɑːɦə।  
 

ɑːbə boːgiː meː cɑːru kɑːt̪ə rəmənə  t̪əkəlɑːɦə। d̪eːkʰəi cʰət̪ʰi 

ɟeː kʰɑːjələ piːjələ d̪ʰɑːkəɖə़  d̪eːɦə bəlɑː puruʂə səbə seːɦoː 

baːisələ cʰət̪ʰi। səbə maːunə d̪ʰɑːrəɳə keːneː cʰət̪ʰi। eːkə ʈɑː 

t̪əऽ    muʂʈⁿɖɑː seːɦoː cʰəlɑːɦə। kət̪eːkə raːubəd̪ɑːrə ceːɦərɑː 

cʰələinə। eːkə beːrə gʰuɽəikə d̪əit̪ət̪ʰinə t̪ə əi ləpʰuɑː 

səbəɦəkə ɦimmət̪ə ɦoːit̪əi-ət̪əऽ    ʈʰɑːrə ɦoːbɑːkə keː। peːⁿʈə 

giːləbʰəऽ   ɟəit̪əi,əi sikəʈiː pilliː səbəɦəkə। kinəkoː koːnoː 

mət̪ələbə nəɲi। ɑːpəsoː meː nəɲi kijoː gəppə kərəjə cʰəlɑːjə, 

ɑː nəɲi ʈreːnəsəऽ   niːcɑː -upərə, cəɖʰə़ iː-ut̪əɽəi cʰələ। 
 

oː məuːgiː, boːgiː meː cɑːruː kɑːt̪ə eːkəbeːrə gərd̪ənə 

uʈʰɑːkəऽ   d̪eːkʰələkə। pʰeːrə oːkərɑː kiː nəɲi kiː pʰureːləi, 

sɑːmɑːnə t̪ə kicʰu cʰələijeː nəɲi, d̪eːɦeː ʈɑː cʰələi, eːkkeː 
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beːrə uʈʰələ ɑː sərəsərɑːkəऽ   boːgiːsəऽ   bɑːɦərə cəilə geːlə। 
ɟəɦinɑː d̪ʰərəd̪ʰərɑːkəऽ   siːʈə pərə bəisələ cʰələ, oːɦinɑː 

ɦərəɦərɑːkəऽ   pərɑː geːlə। oːkərə pɑːcʰu pɑːcʰu oː 

ləpʰⁿɖəroː səbə bʰɑːgələ। t̪əkʰəneː iⁿɟənə siːʈiː d̪eːləkəi। biːru 

ʈʰɑːkurə seːɦoː d̪aːurələ ʈreːnə meː cəɖʰə़ lɑːɦə। eːkə ʈɑː 

bəd̪əməɕəvɑː unəkɑː kəɦəi cʰələinə-" ɟeːkərɑː ɦəmə səbə 

səuːⁿseː ʈreːnə ɑː ʈiːɕənə pərə t̪ɑːiːkəkəऽ   ɦɑːri geːləuːⁿ oː t̪ə 

iːeːɦə boːgiː meː baːisələ cʰələ"। biːruː bəɟəlɑːɦə- 

-" oːɦə। əɟukɑː ɟət̪əreː gəɖə़ bəɖə़  cʰələ।" 

pʰeːrə rəmənəkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː ɑːɦɑːⁿ kiəeː nəɲi 

kəɦələuːⁿ ɟeː oː ət̪əऽ    baːisələ əicʰə। 

rəmənə kiː bəɟət̪ɑːɦə। gəməcʰɑː ɦəʈɑː leːlɑːɦə ɑː 

kəɦələkʰinə -"lijəɦə । baːisu।" 

t̪əkʰəneː pʰeːrə oːi bəd̪əməɕəvɑː grupəkəऽ   eːkəʈɑː 

cʰaːuⁿɖə़ ़  eːləi ɑː bɑːɦəreːsⁿbiːruːkəऽ   kəɦələkəinə-" 

pʰeːrə oː məuːgiː gɑːjəbəbʰəऽ   geːlə। ɑːi d̪ineːsⁿoː coːrəvɑː - 

nukkiː ɦəmərɑː səbə sⁿgeː kʰeːlɑː rəɦələ əicʰə। ɑːbə ɟeː 

sipɑːɦiːkəऽ   ɖjuʈiː ʈiːɕənə pərə cʰəi, oː bəɖə kəɖə़ ़  cʰəi। 
səbəɦəkə gət̪t̪ərə gət̪t̪ərə cinɦəi cʰəi। əɟukɑː ɟət̪əreː kʰərɑːbə 

ɦəmərə səbə keː। ɑːbə əɦuⁿkeː ʈreːnə kʰuiːɟə rəɦələ əicʰə। 
ɦəməɦu səbə ɟɑː rəɦələ cʰiː। soːcəneː rəɦiː ɟeː ɑːɦɑːⁿkəऽ   

kicʰu məɟɑː d̪iː, leːkinə nəɲibʰəऽ   səkələ"।ʈreːnə cəilə 

pərələ cʰələ। 
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rəmənə moːnə meː soːcəiː cʰəlɑːɦə ɟeː məɟɑː oː leːlɑːɦə ki 

səɟɑː meː səməjə bit̪eːlɑːɦə। ɑːi pəɦileː beːrə meː bəɦut̪eː 

rɑːsə ənubʰəvə leːlɑːɦə। biːruːkəऽ   niːkə kəɦət̪ɑːɦə ki 

əd̪ʰəlɑːɦə। ʈʰiːkeː kɑːleːɟə meː ɟɑːit̪eː nɑːleːɟəbʰəऽ   geːlə 

cʰələinə। iː miɕənə eːɖəmiɕənə, pənd̪rəɦə bərəkʰəkə 

bəccɑːkəऽ   ɟiːbənəkə pɑːʈʰə pəɖʰə़ ़  d̪eːləkəinə। 

 

 

əpənə loːkə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

bʰəveːɕəkəऽ   ənɑːjɑːsə pʰeːsəbukə pərə maːiseːɟə eːləinə। 
"ɑːɦɑːⁿ bⁿgɑːliː ʈoːlɑː bəlɑː bʰəveːɕə cʰiː neː" 

 

bʰəveːɕə soːcə meː pəiɽə geːlɑːɦə ki iːkəऽ   cʰət̪ʰi। maːiseːɟə 

pəʈʰəbəऽ    bɑːlɑːkəऽ   proːpʰɑːilə d̪eːkʰələkʰinə t̪ə oː eːkəʈɑː 

sunnəɲirə lələnɑː cʰəliːɦə। unəkərə sⁿgiː səbəɦəkə suciː meː 

t̪əkəlɑːɦə- kijoː inəkərə ɟɑːnəऽ    bəlɑː nəɲi। 

 

ət̪əbɑː t̪ə niɕcit̪ə cʰələ ɟeː kijoː maːit̪ʰilɑːniː t̪ʰikiːɦə। bⁿgɑːliː 

ʈoːlɑː meː t̪ə ɑːisⁿcɑːliːsə bərəkʰə pəɦineː  rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
oːt̪əऽ    t̪ə kijoː ləɖə़ kiːsəऽ   unəkɑː koːnoː ɟɑːnə pəɦəcɑːnə 

nəɲi cʰələinə। muːd̪ɑː rəɦələ t̪ə cʰəit̪eː bⁿgɑːliː ʈoːlɑː meː। 
iːɦoː sət̪t̪eː t̪ʰiːkə। t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   bicɑːrə səbə d̪imɑːgə 

meː umərə gʰumərə kərəjə cʰələinə। nəɲi cʰoːrəleː bənəɲinə 

ɑː nəɲi kicʰu kaːileː bənəɲi। ɦərəd̪əmə ueːɦə maːiseːɟə 

mɑːt̪ʰɑː pərə nəcəit̪ə cʰələinə। 
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ɟəkʰəneː maːukɑː ləgəinə ......oːi lələnɑːkəऽ   proːpʰɑːiləkəऽ   

uləʈəbəit̪ə pələʈəbəit̪ə ...... kicʰu niʂkərʂə nəɲi nikələinə। 
moːnə kərəjənə ɟeː oː əi maːiseːɟəkəऽ   ɟə़ bɑːbə d̪əkəऽ   

puiːcʰə liː। pʰeːrə bibeːkə eːnɑː kərəऽ   səऽ   mənɑː 

kərəjənə। iː moːnə ɑː bibeːkəkə biːcə kəɕəməkəɕə 

kəsijɑːkəऽ   cəilə rəɦələ cʰələinə। əi meː ləʈəpəʈɑːjələ 

bʰəveːɕə। ɟət̪eːbeː əisⁿbəɦərɑːjə cɑːɦəi cʰəlɑːɦə, oːt̪əbeː 

oːɟʰərɑː ɟɑːi cʰəlɑːɦə। iː t̪ə kɑːⁿʈəkə ɟʰɑːiɽə- ɟʰⁿkʰɑːrəbʰəऽ   

geːlə cʰələ.....oːi meː eːkə beːrə pʰⁿsəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɟeːt̪eːkə 

ɦɑːt̪ʰə paːirə mɑːrəbə, oːt̪əbeː beːɕiː kɑːⁿʈə meː pʰⁿsəbə ɑː 

kɑːⁿʈə gərəboːⁿ kərət̪ə। 
 

əkʰəinə t̪əkə sunəɲi cʰələkʰinə ɟeː pʰeːsəbukə meː əɦiːnɑː 

maːiseːɟə əbəi cʰəi। sⁿgiː bəneːbɑːkə seːɦoː noːt̪ə əbəi cʰəi। 
sⁿgiːkəऽ   noːt̪əkəऽ   gəcʰit̪eː ɑːɦɑːⁿkə səbəʈɑː səmɑːd̪ə 

oːkərɑː ləgə cəilə ɟɑːi cʰəi। oː t̪eːɦənə neː eːkə ʈɑː əpənə 

səmɑːⁿgəkəऽ   kəmpjuʈərə meː bəisɑː d̪əi cʰəi........ 

səməd̪iəjə ɟeːkɑːⁿ oː səbəʈɑː səmɑːcɑːrə pəʈʰəbəit̪ə rəɦəi 

cʰəi। əi ".binə bəɟɑːjələ pɑːɦunəkə " ɖərəkə mɑːreː bʰəveːɕə 

ɑːgu nəɲi bəiɖʰə़  pɑːibə rəɦələ cʰəlɑːɦə। 

 

d̪oːsərə gəppə iɦoː rəɦəinə ɟeː ɟjoːⁿ iː maːiseːɟə pəʈʰəbəऽ    

bɑːlɑː purukʰə rəɦit̪əit̪ʰə t̪ə oː ɟə़ bɑːbə d̪əkəऽ   puiːcʰə 

ləit̪ət̪ʰinə। umrəkə oːɦiː pəɖə़ ़ və pərə ʈʰɑːrə cʰət̪ʰi ɟeː 
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əgərə iməɦərə oːməɦərəkəऽ   kijoː ɦoːi ɑː iː bɑːt̪ə pəsəiɽə 

ɟɑːi t̪ə seːɦoː ɟuluːmə। maːit̪ʰilə səmɑːɟə meː bɑːt̪ə cit̪ʰɑːrəऽ   

sⁿbeːɕiː d̪oːsərə koːnoː kɑːɟə meː moːnoː nəɲi ləgəi cʰəi। 
murd̪ɑː gʰərə meː t̪ə eːkeː beːrə ləɦɑːɕəkəऽ   ciːrə-pʰɑːɖə़  
kaːilə  ɟɑːi cʰəi   ..........  inəkərə səmɑːɟə meː t̪ə ɟɑːbəit̪ə 

cit̪ʰəɖə़ ़  cit̪ʰəɖə़ ़  nəɲibʰəऽ   ɟɑːi cʰəi, gəppəkə 

poːsʈəmɑːrʈəmə cəlit̪eː rəɦəi cʰəi। 
 

pʰəlɑːⁿ pʰəsəlɑːɦə। 

 koːnoː məugiːkəऽ   cəkkərə meː pəɖə़ lə cʰəlɑːɦə।  
pəɦineːɦoːsⁿɦeːt̪əinə। 
 əi beːrə bʰⁿɖɑː pʰuʈələinə।  
 

loːkəkəऽ   buɟʰənɑːiː ət̪eːkə ɑːsɑːnə nəɲi। keːkərə bʰiːt̪ərə 

koːnə kʰicəɖə़ ़  pəkəi cʰəi ɟeːkəऽ   kəɦət̪ə। oː t̪ə əi beːrə 

bɑːt̪ə bəɖʰə़ ləi t̪ə loːkə buɟʰələkə....... iː səbə t̪eːlɑː 

beːlɑːsəऽ   reːɦələ kʰeːɦələ cʰəlɑːɦə bʰəveːɕə। nəɲi sɑːɦəsə 

ɟuʈɑː səkəlɑːɦə-ɟəbɑːbə d̪eːbəi leːlə। 
 

kicʰu d̪inə bɑːd̪ə pʰeːrə maːiseːɟə eːləi -" buiɟʰə pəɖə़ iːjɑː 

ɟeː ɑːɦɑːⁿ nəɲi ciɦnə peːləuːⁿ। ɦəmə d̪ʰənəɦɑː gɑːməkə 

lələnə bɑːbukəऽ   beːʈiː cʰiː। ɑːbə umeːd̪ə əicʰə.....cinɦə 

geːlə ɦoːjəbə। " 

 

maːiseːɟə pəɖʰə़ ि़t̪eː səbə kicʰu sənəsənɑːkəऽ   jɑːd̪ə ɑːibə 
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geːləinə। purɑː d̪eːɦə ɟʰənəɟʰənɑː geːləinə।əpənɑː pərə 

əpʰəsoːsə ɦoːinə bʰəveːɕəkəऽ   ɟeː koːnɑː nəɲi cinɦələkinə। 
pʰoːʈoːsⁿseːɦoː nəɲi əⁿd̪ɑːɟə ləgələinə।oː kiː buɟʰəneː 

ɦeːt̪iːɦə। cəʈəsⁿəpənə vɑːʈsəeːpə nəmmərə d̪eːləkʰinə.... iː 

lijəɦə.....əi pərə gəppə kəru jɑː əpənə nəmmərə bət̪ɑːuː। 
 

cɑːliːsə bərəkʰə pəɦiləkɑː səbə gʰəʈənɑː ɑːⁿkʰikə soːɟʰɑː 

ɑːibə geːləinə। səniːmɑːkə riːlə ɟəkɑːⁿ səbə nɑːcəऽ    

ləgələinə। oː caːud̪əɦə - pənd̪rəɦə bərəkʰəsⁿbeːsiːkəऽ   nəɲi 

cʰəlɑːɦə। vɑːrʂikə pəriːkʂɑːd̪əऽ   d̪eːneː cʰəlɑːɦə। riɟəlʈə 

nəɲi ɑːjələ cʰələinə। unəkərə səbə sⁿgiː səbə kət̪əu kət̪əu 

gʰuməə geːlə cʰələ। oː səbə t̪ə kiː ɕəɦərə meː ɖeːrɑː pərə 

rəɦəit̪ə cʰələ , t̪aːiⁿ əpənə gɑːmə jɑː koːnoː d̪oːsərə ɕəɦərə 

meː sⁿbⁿd̪ʰiː səbə kət̪əऽ    geːlə cʰələ। bʰəbeːɕəkəऽ   gɑːmə-

ɕəɦərə səbə iːeːɦə cʰələinə। ɦunəkərə koːnoː sⁿbⁿd̪ʰiː d̪oːsərə 

ɕəɦərə meː nəɲi rəɦəi cʰələkʰinə। bəcceːsⁿpəriːkʂɑːkəऽ   

bɑːd̪ə gʰəreː meː rəɦənɑːiː bʰəveːɕəkəऽ   niːkə nəɲi ləgəinə। 
muːd̪ɑː ɟeːt̪ɑːɦə t̪ə kət̪əऽ    ɟeːt̪ɑːɦə। unəkərə bɑːbuɟiːkəऽ   

əpənə gɑːməsⁿvirəkt̪i cʰələinə। bəd̪əliː bɑːlɑː naːukəriː 

seːɦoː nəɲi cʰəinə। moːnə məsoːiːsəkəऽ   rəɦiː ɟɑːi cʰəlɑːɦə 

bʰəbeːɕə। iː koːnə naːukəriː, ɟəiː meː bəd̪əliː nəɲi। oː t̪ə 

eːɦənə naːukəriː kərət̪ɑːɦə, ɟəiːmeː kʰubə gʰuməə pʰirəऽ   

kəऽ   rəɦət̪əi।səbə sɑːlə ɟəkɑːⁿ, pəriːkʂɑːkəऽ   bɑːd̪əkəऽ   

səməjə unəkɑː pəɦɑːɖə़  ɟeːkɑːⁿ ləgəinə......əɦu beːrə saːiɦə 
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cʰələinə। muːⁿɦə ləʈəkɑːə kəऽ    gʰərə meː pəɖə़ lə cʰəlɑːɦə।  
 

oːɦiː səməjə ɦunəkərə  bɑːbuɟiːkəऽ   sⁿgiː lələnəɟiː 

bəmbəisⁿɑːjələ cʰəlɑːɦə। oːnɑː oː umrə meː bʰəveːɕəkə 

bɑːbuɟiːsⁿpaːigʰə rəɦət̪ʰinə, leːkinə d̪unu meː d̪oːst̪iː 

rəɦəinə। d̪oːst̪iːkə kɑːrəɳə cʰələinə ɟeː d̪unu goːʈeː pəɦineː 

ət̪əi eːkkeː ɟəgəɦə naːukəriː kərəjə cʰəlɑːɦə। lələnəɟiː 

siːnijərə cʰələkʰinə। bɑːd̪ə meː oː koːnoː d̪oːsərə pəriːkʂɑː 

pɑːsə kⁿ bəmbəi cəilə geːlɑːɦə। oː ɟəɦijɑː kəɦijoː gɑːmə 

d̪iɕə əbəi cʰət̪ʰi t̪ə əi ɖeːrɑː əjəbeː kərət̪ɑːɦə। oː səbə beːrə 

inəkɑː səbəkəऽ   bəmbəi əbəi leːlə kəɦəi cʰət̪ʰinə। bəmbəi 

ɟɑːjəkəऽ   bʰəveːɕoːkəऽ   bəɖɖə moːnə kərəjənə leːkinə kijoː 

ɟeːbbeː nəɲi kərəjə। lələnəɟiː kəɦəboː keːləkʰinə ɟeː ɦəmə 

ɑːbə riʈɑːjəroːkəऽ   ɟɑːjəbə, ɑːɦɑːⁿ səbə kəɦijɑː ɑːjəbə। 
bəɖɖə noːnə ət̪ukɑː kʰeːneː cʰiː, eːkə beːrə ɦəməroː kət̪əऽ    

ɑːuː। 
 

əi beːrə lələnəɟiː əppənə cʰoːʈəkiː beːʈiː siːmɑːkəऽ   bijɑːɦə 

kərəkə leːlə əpənə gɑːmə ɑːjələ cʰəlɑːɦə। unəkɑː t̪iːnə beːʈiː 

ɑː d̪u beːʈɑː cʰələinə। səbəɦəkə bijɑːɦə d̪ɑːnəbʰəऽ   geːlə 

cʰələinə। iː əⁿt̪imə kɑːɟə cʰələinə.......t̪aːiⁿ əjəbɑːkə ɑːgrəɦə 

beːɕiː cʰələinə। 

 

bʰəveːɕəkə mɑːⁿ buɟʰəiː cʰələkʰinə ɟeː eːt̪əऽ   səऽ   t̪əऽ    kijoː 

ɟɑːjə bəlɑː cʰəi nəɲi, ɑː bʰəveːɕəkəऽ   pəriːkʂɑːkə bɑːd̪ə 
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gʰuməbɑːkə moːnəkəऽ   rəɦələ cʰəinə.....oː kəɦələkʰinə- "lə 

ɟəiːjəunə  bʰəveːɕə keː। ɑːbə t̪ə iːeːɦə səbə neː sⁿbⁿd̪ʰəkəऽ   

ɑːgu bəɖʰə़ ़ t̪ɑː। bɑːkiː kijoː t̪ə ɟɑːjə bəlɑː əicʰə nəɲi। 
ɑːɦɑːⁿsəऽ   kiː cʰupələ əicʰə। səbə buɟʰit̪eː cʰiː।" pʰeːrə kiː 

cʰələi। bʰəveːɕəkə kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː səbə eːkəʈɑː ɟʰoːɖə़ ़  
meː rəkʰeːləinə ɑː oː lələnəɟiː sⁿgə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। iː binɑː 

mɑːⁿ bɑːbu ɟiːkəऽ   əsəgərə ɟəjəbɑːkə pəɦileː əvəsərə 

cʰələinə bʰəveːɕə keː। purɑː ut̪sɑːɦə meː cʰəlɑːɦə। 
 

pəɦineː ʈreːnə, pʰeːrə ʈɑːjərəgɑːɖə़ ़ sⁿoː d̪ʰənəɦɑː gɑːmə 

pəɦuⁿcəlɑːɦə। oː t̪ə ʈɑːjərəgɑːɖə़ ़  pərə ɦɑːrikəऽ   sut̪ijoː 

geːlə cʰəlɑːɦə। pəɦileː beːrə eːɦənə gɑːɖə़ ़  pərə cəɖʰə़ lə 

cʰəlɑːɦə।kɑːɟəkə ɑːⁿgənə cʰələ। səbə loːkə bʰəveːɕəkəऽ   

d̪eːkʰə kəऽ    bəɖɖə kʰuɕə bʰeːlə। lələnəɟiːkəऽ   purɑː 

pərivɑːrə bʰəveːɕəkəऽ   ɦɑːt̪ʰoː ɦɑːt̪ʰə rəkʰələkəinə। ɑːkʰirə 

cʰəlɑːɦə t̪ə bəcceː neː bʰəveːɕə। t̪ʰoːɖə़ bɑːkə kɑːlə t̪ə 

d̪əlɑːnə pərə sⁿcəmⁿcə bʰəऽ    baːisələ rəɦəlɑːɦə। lələnəɟiː 

seːɦoː kət̪əu uːiːʈʰəkəऽ   geːlɑːɦə। unəkərə gʰərəkə ɑːrə 

bəccɑː səbə bʰəveːɕəkəऽ   iɕɑːrɑːkəऽ   kə bəɟeːləkəinə....... 

oː uiːʈʰə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə.....pʰeːrə ɕuruː bʰeːlə-  kʰeːləkə 

d̪aːuɖə़ । coːrəvɑː nukkiː, buɖʰə़ ि़jɑː kəbəɖɖiː, t̪ɑːɕə, 

luɖoː,lɑːliː, piʈʈoː ɑːrə koːnə koːnə kʰeːlə.... biːcə meː 

pəkəiɽəkəऽ   loːkə ɟələkʰəi kəreːləkəinə। əi bəccɑː səbə meː 

lələnəɟiːkəऽ   beːʈiː siːmɑː seːɦoː cʰəliːɦə। oː əi 

səbəsⁿənəɟɑːnə ɟeː d̪əseː d̪inəkə bɑːd̪ə unəkərə vivɑːɦə 
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cʰəinə ɑː oːkərə sɑːt̪əmə d̪inə d̪urɑːgəmənə। bʰoːreːsⁿkʰeːlə 

ɕuruːbʰəऽ   ɟɑːi ɑː rɑːit̪ə t̪əkə cələi। iːɟoːrijɑːkəऽ   səməjə 

cʰələi t̪aːiⁿ koːnoː iːɟoːt̪oːkəऽ   beːɕiː kɑːɟə nəɲi। kʰeːlə meː 

eːkə d̪inə t̪ə oːt̪ukɑː bəccɑː səbə bʰəveːɕəkəऽ   bɑːt̪ə mɑːinə 

leːləkəinə....... d̪oːsərə d̪inəsⁿləɖə़ ़ iː ɦoːbəऽ    ləgələi। 
kəjeːkə kʰeːlə meː ət̪ukɑː nijəmə ələgə ələgə cʰələi। kijoː 

ɟʰukəi leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi। bʰəveːɕoːkəऽ   d̪ʰəməkɑː 

d̪eːləkəinə- "pɑːɦunə buɟʰəiː cʰiː əpənɑːkəऽ   t̪ə oːt̪əऽ    

d̪əlɑːnə pərə baːisu gəऽ   , ət̪əऽ    ət̪ukkeː nijəmə cələt̪əi। 
kʰeːləऽ   kəऽ   əi t̪ə ɦəmərɑː səbəɦəkə nijəməsⁿkʰeːluː।" 

bʰəveːɕəkəऽ   səməɟʰaːut̪ɑːkəऽ   əlɑːvɑː d̪oːsərə cɑːrə़ ़  
nəɲi cʰələinə। oːt̪ukkeː nijəməsəऽ   kʰeːlɑːjə ləgəlɑːɦə। 
gɑːməkə bəccɑː səbə bəimɑːnijoː kərəjə........iː bʰəveːɕəkəऽ    

bərd̪ɑːɕt̪ə nəɲi। ɟʰəgəɖə़ ़ bʰəऽ   ɟɑːi, pʰeːrə kəniː kɑːlə meː 

meːlə। əi ɟʰəgəɖə़ ़  meː siːmɑː ɦərəd̪əmə unəkeː 

t̪ərəpʰəsⁿrəɦəinə, bɑːkiː səbə ələgə ।   
 

siːmɑː bəmbəisⁿɑːjələ cʰəliːɦə। pɑːⁿcə bʰɑːi bəɦinə meː 

səbəsⁿ cʰoːʈə, oːisⁿd̪ulɑːruːoː bəɖɖə cʰəliːɦə।d̪oːsərə unəkeː 

bijɑːɦə cʰələinə, t̪aːiⁿ moːɟərə beːɕiː। eːkə d̪inə kʰeːlə meː 

səbəkeː əppənə əppənə ɕəɦərəkə nɑːmə leːbɑːkə rəɦəi। 
bʰəveːɕə bⁿgɑːliː ʈoːlɑː bəɟəlɑːɦə.....bəsⁿt̪ə musəriː gʰərɑːriː 

bəɟəlɑːɦə.....siːmɑː bⁿbəi bəɟəliːɦə ɑː ɑːrə bəccɑː ɑːnə ɑːnə 

ɟəgəɦə। siːmɑːkəऽ   "bⁿgɑːliː ʈoːlɑː"  sunəbɑː meː niːkə 

ləgələinə। pʰeːrə kiː cʰələi oː bʰəveːɕə keː" ʈoːlɑː" kəɦəऽ    
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ləgələkʰinə ɑː bəsⁿt̪əkəऽ   "musəriː"। oː ʈoːlɑː ɑː musəriː 

bɑːɟəsə ɑː ʈʰəʈʰɑːkəऽ   ɦⁿiːsə d̪əit̪ʰə।bʰəveːɕoː siːmɑːkəऽ   

bⁿbəi kəɦəlɑː pərə kəɦələkʰinə ɟeː iː t̪ə "səbuɟɑː ɑːmə"kəऽ   

kəɦələ ɟɑːi cʰəi। oː səbə siːmɑːkəऽ   səbuɟɑː ɑː  siːmɑː 

inəkɑː səbəkəऽ   ʈoːlɑː ɑː musəriː kəɦət̪ʰinə। əɦinɑː ɦⁿsəit̪ʰə 

kʰeːlɑːit̪ʰə d̪inə biːt̪ə rəɦələ cʰələi। binɑː mɑːⁿ-bɑːpəkəऽ   

bʰəveːɕə ɑːjələ cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ lələnəɟiː ɑː gʰərəkə ɑːnə loːkə, 

beːɕiː d̪ʰjɑːnə d̪əinə। səbə bəccɑː eːkkeː ɟəgəɦə 

sut̪əjə,uʈʰəjə, kʰɑːiː piːjəiː cʰələ। kʰɑːliː nəɦɑːjə meː bəccɑː 

ɑː bucciː ələgə ələgə ɟəgəɦə, səməjə eːkkeː cʰələ। 

siːmɑːkəऽ   loːkə bid̪ʰə bɑːd̪ʰə leːlə bəɟɑː ləi cʰələinə। 
unəkərə mɑːⁿ kəɦət̪ʰinə -kʰeːləऽ    kud̪əऽ    d̪ijəu। pʰeːrə t̪ə əi 

gʰərə girəɦəst̪ʰiːkəऽ   pəcəɖə़ ़  meː pʰⁿsəɦeːkəऽ   cʰəi। 
 

ɟeːt̪əbɑː buɟʰəbɑː meː əjələinə bʰəveːɕə keː, oːi ənusɑːrə 

lələnəɟiːkəऽ   əɦiː sɑːlə riʈɑːjərəmeːʈə cʰələinə। oːisəऽ   

pəɦiːneː oː siːmɑːkə bibɑːɦəkəऽ   kəऽ    

ɟimmeːd̪ɑːriːsⁿmukt̪ə ɦoːbɑːkə cɑːɦəi cʰəlɑːɦə। oːnɑː 

siːmɑːkə mɑːⁿ əi kət̪ʰɑːkə viroːd̪ʰə meː cʰələkʰinə। t̪əɦijɑː 

st̪riːgəɳəkə bɑːt̪eː kət̪ʰɑː vɑːrt̪ɑː meː kət̪eːkə mɑːnələ ɟɑːi 

cʰələi। nəɲi kijoː kɑːnə bɑːt̪ə unəkərə bɑːt̪əkəऽ   d̪eːləkəinə। 
moːnə mɑːiɽəkəऽ   əⁿt̪ə meː lɑːigə geːliːɦə bibɑːɦəkə 

t̪aːijɑːriː meː। ləɖə़ kɑː eːmə ʈeːkəkəऽ   kəऽ    

vaːiɟɲɑːnikəkə naːukəriːkəऽ   rəɦələ cʰələ। bəɖə़ kə guɳə 

d̪eːkʰiː ɑː kənijɑːkə rupə-iːeːɦə siːmɑːkə mɑːⁿ səbəkeː kəɦəi 
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cʰələkʰinə। iː seːɦoː unəkɑː buɟʰələ rəɦəinə ɟeː bərəkə 

bəjəsə beːɕiː cʰəi........ lələnəɟiːkə riʈɑːjərəmeːʈə vɑːlɑː 

bɑːt̪ələऽ   kəऽ    oː cuppiː ləgɑː leːneː cʰəliːɦə। siːmɑːkəऽ   t̪ⁿ 

gɑːmə əjəlɑːɦəkəऽ   bɑːd̪ə bibɑːɦəkə bɑːt̪ə bət̪ɑːjələ geːlə 

cʰələinə- iː səbə gəpə siːmɑː kəɦəneː cʰələkʰinə bʰəveːɕə 

keː, t̪aːiⁿ pʰuiːsə ɦoːbɑːkə koːnoːⁿ mət̪ələbə nəɲi। 
 

əɦiːnɑː bibɑːɦəkə d̪inə ɑːibə geːləi। siːmɑː ɑːi nəɲi 

kʰeːleːliː। oː məuːgiː səbəɦəkə bʰiːɖə़  meː gʰeːrɑːjələ 

cʰəliːɦə। sɑːⁿɟʰə meː bərə bərijɑːt̪iː ɑːjələ। bʰəveːɕə əpənə 

nəbəkɑː kəpəɖə़ ़  ɟeː mɑːⁿ d̪eːneː cʰələkʰinə, seː 

pəɦirəlɑːɦə। ɟeː kɑːɟə loːkə əɖʰə़ ़  d̪əinə, seː kɑːɟə kəijoːⁿ 

d̪əi cʰələkʰinə।  
bʰəveːɕəkəऽ   siːmɑːkə bərə d̪eːkʰəbɑː meː niːkə nəɲi 

ləgələinə। oː beːɕiː bəjəsəkə cʰələ। kəkəroːsⁿkicʰu bəɟit̪oː 

nəɲi cʰələ। bʰəveːɕə d̪oːsərə d̪inə kət̪t̪iː kɑːlə oːkərɑː ləgə 

ʈʰɑːɖʰə़  cʰəlɑːɦə, ʈoːkəboː nəɲi keːləkəinə। siːmɑːkəऽ   ɑːbə 

bɑːɦərə nikələnɑːiː eːkəd̪əmmeː bənnəbʰəऽ   geːlə cʰələinə। 
sɑːrɑː d̪inə loːkə səbəɦəkə eːnɑːiː geːnɑːiː ləgəleː rəɦəi 

cʰələi। ɑːbə bʰəveːɕəkəऽ   kʰeːlənɑːiː seːɦoː bənneː ɟəkɑːⁿ 

cʰələinə। unəkɑː moːnə ucəiʈə geːlə cʰələinə। siːmɑːkəऽ   

ɑːbə bʰəveːɕəkə leːlə səməjə nəɲi cʰələinə। siːmɑː cuppiː 

ləgɑː leːneː cʰəliːɦə। ɦərəd̪əmə ɟoːrə ɟoːrə seː cikərəऽ    

vɑːliː, gummiːbʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə। d̪urɑːgəmənəsⁿeːkə d̪inə 

pəɦineː " ʈoːlɑː" soːrə kəऽ   kə bʰəveːɕəkəऽ   bəɟeːləkʰinə-" 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 175 

ɦəmə kɑːilə sɑːsurə cəilə ɟɑːjəbə। ɑːɦɑːⁿkə buɟʰələ əicʰə"। 

- ɦⁿ। ɦəmərɑː buɟʰələ əicʰə। 
- ɦəmərɑː noːrə nəɲi kʰəsəiːjɑː। kiː kəru। 
- biːʈʈʰu ɟoːrəsəऽ   kɑːiʈə lijəɦə। 
-nəɲi nəɲi। 
-d̪oːsərə upɑːjə bət̪ɑːuː।səbə kəɦi rəɦələ əicʰə ki 

d̪urəgəmənijɑː kənijɑː kənəɲi cʰəi। ɦəmə bəɖə़  koːɕiɕə 

keːləuːⁿ। noːrə kʰəsəbeː nəɲi kaːilə। musəriː kət̪əऽ    

cʰət̪ʰi.......  

kəɦikəऽ    ɦⁿsə ləgəliːɦə। 
 -ɦəmərə "bərə" keːɦənə ləgəlɑːɦə। 

-ʈʰiːkə 

-ʈʰiːkə kiː। eːkə nəmmərə, d̪u nəmmərə seː kəɦuː। 
- d̪u nəmmərə। 

pʰeːrə kijoː siːmɑːkəऽ   bəɟɑː leːləkəinə। 

bʰəveːɕə seːɦoː pəreːɕɑːnə cʰəlɑːɦə ɟeː d̪urɑːgəmɑːnə kɑːlə 

meː ɟjoːⁿ siːmɑː nəɲi kənət̪iːɦə t̪ə loːkə kiː kəɦət̪əi। 
 

əgəlɑː prɑːt̪eː siːmɑːkə kənənɑːiːkəऽ   ɑːvɑːɟəsⁿbʰəveːɕəkə 

ninnə ʈuʈələinə।unəkɑː d̪əɦoːbəɦoː noːrə kʰəisə rəɦələ 

cʰələinə। kəkʰənoː oː əpənə mɑːⁿkəऽ   gərə lɑːigəkəऽ   t̪ə 

kəkʰənoː bəɦinə keː, t̪ə kəkʰənoː kɑːkiː keː, t̪ə kəkʰənoː 

piːsiː keː,kəkʰənoː bʰəuːɟɑːi keː, ɑːroː loːkə səbə keː, pʰeːrə 

lələnəɟiː keː। d̪urəgəmənijɑː bərijɑːt̪iː  səbəɦəkə ɑːⁿiːkʰə 

seːɦoː noːrɑː geːlə cʰələinə। kɑːt̪ə meː ʈʰɑːrə bʰəveːɕə seːɦoː 
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kɑːinə rəɦələ cʰəlɑːɦə।siːmɑː t̪ət̪eːkə kənəliːɦə ......  

 

səbə bəɟəiː ɟeː ət̪eːkə t̪ə kijoː nəɲi kɑːnələ sɑːsurə ɟɑːjə 

kɑːlə। səbəɦəkə koːɖʰə़  pʰɑːiʈə geːlə cʰələi। bʰəiɽə gəuːⁿɑː 

ɟəmɑː cʰələ lələnəɟiːkəऽ   d̪ərəbəɟɟɑː pərə।  nəɲi kənəɲi 

cʰələ t̪ə oː siːmɑːkə bərə cʰəlɑːɦə। t̪ʰoːrəbɑː kɑːlə bɑːd̪ə 

siːmɑː gɑːɖə़ ़  pərə baːisə geːlə cʰəliːɦə। loːʈɑː meː pɑːinə 

ɑːinəkəऽ   unəkərə mɑːⁿ unəkɑː d̪u gʰuⁿʈə piːjeːləkʰinə। 
pʰeːrə gɑːɖə़ ़ kəऽ   t̪iːnə beːrə ɑːgu pɑːcʰu keːlə geːlə ɑː oː 

gɑːɖə़ ़  meː bəisə kəऽ    cəilə geːliːɦə। bʰəveːɕə seːɦoː 

eːkəʈɑː d̪oːsərə pɑːɦunə sⁿgə əpənə gʰərə gʰuiɽə geːlɑːɦə। 
kicʰu d̪inə gʰərə pərə moːnə nəɲi ləgəinə। siːmɑːkə kənəɲit̪ə 

ceːɦərɑː unəkɑː pəreːɕɑːnəkəऽ   rəɦələ cʰələinə। d̪ʰiːreː 

d̪ʰiːreː əpənə d̪unijɑː meː bʰəveːɕə laːuⁿʈə cukələ cʰəlɑːɦə। 
koːnoː ɦɑːləcɑːlə nəɲi pət̪ɑː ləgələinə। səbə bisəiɽə 

geːlɑːɦə।ɑːi cɑːliːsə bərəkʰəkə bɑːd̪ə iː maːiseːɟə unəkɑː 

səbə jɑːd̪əkəऽ   t̪əroːt̪ɑːɟɑːkəऽ   d̪eːləkəinə। 

 

ɑːbə d̪unu goːʈeːkəऽ   vɑːrt̪ɑːkə krəmə ɕuruː bʰeːlə। 
siːmɑːkəऽ   mɑːⁿ  bɑːbu ɟiː d̪unu svərgəvɑːsiːbʰəऽ   geːlə 

cʰələkʰinə। bʰɑːi- bʰɑːuːɟə ɑː bəɦinə- bəɦinoːiː səbə əpənə 

d̪unijɑː meː vjəst̪ə cʰət̪ʰi। siːmɑː leːlə unəkɑː səbəkeː səməjə 

nəɲi cʰəinə। kəɦijoː koːnoː pʰoːnoː nəɲi........ɑːbəऽ    

ɟɑːjəkəऽ   t̪ə d̪urəkə gəpə। siːmɑː eːkət̪ərəpʰɑː ɕuruː meː 

gʰərəkə loːkəkəऽ   pʰoːnə kərəjə cʰələkʰinə........ bɑːd̪ə meː 
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pʰoːnə keːnɑːiː cʰoːɽi d̪eːləkʰinə। əɦinɑː eːkəd̪isɑːɦə sⁿbⁿd̪ʰə 

kəɦijoː cələləi əicʰə। ləɖə़ ़ iː nəɲi cʰəinə leːkinə 

əbərəɟɑːt̪ə bⁿd̪əjəɟeːkɑːⁿ। 
 

siːmɑːkəऽ   eːkəʈɑː beːʈɑː beːʈiː cʰəinə। beːʈiː pʰaːiɕənə 

ɖiɟɑːiniⁿgəkəऽ   kəऽ    vid̪eːɕə meː rəɦiː rəɦələ cʰəinə। 
ɟəmɑːjə oː əpəneː cunələkə।siːmɑː d̪oːbɑːrɑː gələt̪iː nəɲi 

kərəऽ    cɑːɦəi cʰəliːɦə। əi bijɑːɦələऽ   kəऽ    siːmɑːkə bərə 

prəsənnə nəɲi cʰət̪ʰi। oː əkʰəinə t̪əkə əi sⁿbⁿd̪ʰəkəऽ   

sviːkɑːrə nəɲi keːlɑːɦə əicʰə। oːkərə ɖeːrɑː pərə bid̪eːɕə 

kəɦijoː nəɲi geːlɑːɦə। siːmɑː əpənə sɑːlə d̪u sɑːlə pərə 

vid̪eːɕə beːʈiː kət̪əऽ    ɟɑːit̪ə əbəit̪ə rəɦəit̪ə cʰəit̪ʰə। siːmɑːkə 

gʰərəbɑːlɑː riʈɑːjərəkəऽ   geːlə cʰəit̪ʰə। kⁿsəlʈeːⁿʈəkəऽ   kɑːɟə 

bⁿbəi meː ɕuruː kəjəlɑːɦə əicʰə।beːʈɑː baːiⁿkə meː 

naːukəriːkəऽ   rəɦələ cʰəinə। oːkərɑː leːlə ləɖə़ kiː t̪ɑːiːkə 

rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
 

əkərɑː bɑːd̪ə bʰəveːɕəkə bɑːriː cʰələinə। bⁿgɑːliː ʈoːlɑː 

bɑːlɑː məkɑːnə bikɑː geːləinə। oːi pɑːisⁿbʰəveːɕəkə d̪unu 

bʰɑːi d̪oːsərə ɕəɦərə meː gʰərə kiːnəlɑːɦə əicʰə। bʰəveːɕəkə 

mɑːⁿ bɑːbuːɟiː ɟeː bʰəiɽə ɟiːvənə kəɦijoː gɑːmə nəɲi 

geːlɑːɦə, seː buɖʰə़ ़ riː meː d̪unu goːʈeː gɑːmə meː rəɦiː 

rəɦələ cʰəit̪ʰə।  bʰəveːɕə eːkə naːukəriːsⁿd̪oːsərə naːukəriː 

kərəit̪ə, bid̪eːɕə meː pəɖə़ lə cʰəit̪ʰə। gɑːməkəऽ   cʰoːɽi 
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kət̪əu gʰərə d̪uɑːrə nəɲi bənaːuneː cʰəit̪ʰə। cʰoːʈə cʰoːʈə 

d̪ʰiːjɑː put̪ɑː cʰəinə, seː səbə ət̪əi pəɖʰə़ iː cʰəinə। bəd̪əliː 

bɑːlɑː naːukəriːkəऽ   ɕaːukə rəɦəinə, seː ɑːbə ɟɑːnəkə 

ɟəpɑːləbʰəऽ   geːlə cʰəinə।pəɦineː ɕəɦəreː ɕəɦərə ɑːbə d̪eːɕeː 

d̪eːɕə cʰicʰijɑː rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
 

pʰeːrə musəriːkəऽ   ɦɑːlə pucʰələkʰinə siːmɑː। eːkə beːrə t̪ə 

səkəpəkɑː geːlɑːɦə bʰəveːɕə। bəɖə़ kɑː sɑːⁿsə cʰoːɖə़ it̪ə 

bəɟəlɑːɦə- "nəɲi koːnoː sⁿpərkə। ʈʰiːkeː ɦeːt̪ɑːɦə"। 
səccɑːiː t̪ə iː cʰələi ɟeː siːmɑːkə bijɑːɦəkə  t̪iːnə cɑːirə 

bərəkʰəkə bɑːd̪ə bəsⁿt̪əkəऽ   ɦrəd̪əjə meː koːnoː 

biːmɑːriːbʰəऽ   geːlə cʰələinə। pəʈənɑːsⁿɖɑːkʈərə veːlloːrə 

reːpʰərə keːneː rəɦəinə। gʰərə meː ərt̪ʰəkə əbʰɑːvə kɑːrəɳeː 

gɑːmeː ləgəkə baːid̪jəkə ilɑːɟə ɕuruː kəjələ geːləinə। cʰə 

məɦiːnɑː bit̪əit̪ə bit̪əit̪ə bəsⁿt̪ə ilɑːɟəkəऽ   əbʰɑːvə meː əpənə 

gɑːmeː meː məiɽə geːlə cʰəlɑːɦə। 
 

siːmɑː gəpəɕəpəkəऽ   bɑːd̪ə bəɖɖə kʰuɕə cʰəliːɦə। 
kəɦələkʰinə ɟeː buɟʰɑːit̪ə əicʰə naːiɦərə meː cʰiː ɟeːnɑː।  
bʰəveːɕə kəɦələkʰinə-ɦⁿ ɦⁿ ɑːɦɑː़ ⁿ naːiɦəreːsⁿgəppəkəऽ   

rəɦələ cʰiː। lələnə kəkɑːɟiː cəilə geːlɑːɦə t̪ə oːisəऽ   kiː। 
ɦəmə ɑːɦɑːⁿkə bʰɑːi cʰiː। naːiɦərə ɑːɦɑːⁿkəऽ   səbəd̪inɑː 

ɦəmərɑː gʰərə meː bənələ rəɦət̪ə। 
bʰəveːɕəkə sneːɦə d̪eːkʰəkəऽ   siːmɑːkə ɑːⁿiːkʰəsəऽ    noːrə 

kʰⁿsəऽ    ləgələinə। kəɦələkʰinə- koːnoː ciːɟəkə nəɲi kəmiː əi 
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ɑː nəɲi cɑːɦiː। bəsə iːeːɦə ɑːbeːɕəkə leːlə moːnə gʰurijɑːit̪ə 

rəɦəjə ɑː ɑːɦɑːⁿkəऽ   t̪əkəit̪ə rəɦiː। 
 

siːmɑːkəऽ   əpənə loːkə ɑːi bʰeːʈə geːləkʰinə। ɑːijoː 

d̪əɦoːbəɦoː noːrə bəɦəi cʰəinə.........iː noːrə kʰuɕiːkə cʰəinə-

ɟeː bəɖɖə d̪inəsⁿɟəmɑː cʰələinə। 
 

 

 

 

bəkʰɕiːɕə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi kɑːilə t̪ə beːɕiː kɑːleːɟijɑː bəccɑː səbə cərəpʰərə kiː, 

cələt̪ɑː purɟɑː ɦoːit̪ə əicʰə। kət̪əu ɑːbəऽ    ɟɑːjə ɑː gəpə kərəऽ    

meː əɕaːukərjə nəɲi ləgəi cʰəi। pʰərəɦərə səbə əicʰə। 
d̪ikkət̪ə eːkkeː ʈɑː cʰəi ɟeː iː bəccɑː səbə əpənə ɑːnə bəɖɖə 

buɟʰəiː cʰəi। əpənə gʰərəkə kɑːɟə ɦoːi t̪ə cəʈə sⁿkəऽ   leːt̪ə, 

d̪oːsərə gʰərəkə kɑːɟə ɦoːi t̪əkʰəinə neː d̪eːkʰuː t̪iriⁿgə 

bʰiriⁿgə। eːnɑː nəɲi t̪ə oːnɑː nəɲi। əpənɑː beːrə meː 

paːiseːⁿɟərə ʈreːnəsəऽ   binɑː ʈikəsəkəऽ   ɟɑːit̪ə ɑː d̪oːsərə 

beːrə meː t̪ə cəiɽəpəɦijɑː cɑːɦijəiː....... nəɲi kicʰu t̪ə 

moːʈərəsɑːikiləkəऽ   peːʈroːləkəऽ   nɑːmə pərə əvəsseː।  
ʈraːinə, bəsəsⁿɟjoːⁿ ɟɑːit̪ə t̪ə keːt̪əboː pɑːi d̪ijəu, gʰurɑːkəऽ   

nəɲi d̪eːt̪ə। kət̪ʰiː meː kʰərcə kərəjə cʰəi seː nəɲi ɟɑːinə। 
 

d̪əmənə əi səbəsⁿ ələgə cʰəit̪ʰə। cələt̪oː puːrɟɑː kʰubə cʰəit̪ʰə। 
əppənə ɑːnə oː nəɲi buɟʰət̪ɑːɦə। səbəɦəkə kɑːɟə əpəneː 

buiɟʰəkəऽ   kərət̪ɑːɦə। kət̪ʰu leːlə pɑːi d̪ijəunə t̪ə ɟeː bⁿicə 
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ɟeːt̪əinə seː gʰurɑː seːɦoː d̪eːt̪ɑːɦə। ɑːbə t̪ə muɕkiləsəऽ   

eːɦənə loːkə ɦoːijɑː ɟeː d̪oːsərəkəऽ   kɑːɟə əpənə buiɟʰəkəऽ   

kərəit̪ə əicʰə। kʰɑːliː niʈʰəllɑː bəisələ rəɦət̪ə, koːnoː kɑːɟə 

kəɦi d̪ijəu t̪ə kələkʈəroːsⁿbeːɕiː vjəst̪ət̪ɑː d̪eːkʰɑː d̪eːt̪ə। 
d̪əmənəkəऽ   əɦiːsəऽ   bəɖɖə ɟəɕə cʰəinə əpənə gɑːmə 

səmɑːɟə meː।oː buɟʰit̪oː cʰət̪ʰi ɟeː loːkə d̪u ʈɑː bəɖə़ ़ iːkəऽ   

kəऽ   , əpənə ullu siːd̪ʰɑː kərəjəjɑː.......t̪əkʰənoː loːkəkəऽ   

ɦərəsəʈʈʰeː nɑː nəɲi kəɦəi cʰət̪ʰinə। 
 

pəroːpəkɑːriː loːkəkəऽ   iːeːɦə ɦɑːlə ɦoːi cʰəi-d̪oːsərəkəऽ   

kɑːɟə meː lɑːgələ rəɦəit̪ə əicʰə ɑː əpənə səbə kɑːɟə 

oːɟʰərɑːjələ rəɦəi cʰəi। d̪əmənəkəऽ   seː ɦɑːlə nəɲi। unəkərə 

cʰoːʈə bʰɑːi soːɦənə gʰərəkə kɑːɟə səbə səmɦɑːrəneː 

cʰəlɑːɦə।d̪əmənə gʰərəsⁿniɕciⁿt̪ə cʰəlɑːɦə। 

 

kicʰu mɑːsə pəɦineː d̪ukʰit̪ə kɑːkiːkəऽ   lə kɑː d̪illiː ɑːjələ 

cʰəlɑːɦə। purɑː ʈʰiːkəbʰəऽ   geːləkʰinə, t̪əkʰəinə gɑːmə 

gʰurəlɑːɦə। d̪u məɦiːnɑːsⁿuːpərə lɑːigə geːlə cʰələinə।bəɖɖə 

seːvɑː keːləkʰinə। kɑːkiːkəऽ   muⁿɦə d̪əmənəkə bəɖə़ ़ iː 
kərəit̪ə t̪ʰəkəi nəɲi cʰəinə। kɑːkiːkəऽ   əpənə beːʈɑː put̪oːɦu 

t̪ə d̪əseː d̪inə leːlə guɟərɑːt̪əsⁿd̪illiː əjələinə-pʰeːrə naːukəriː 

meː cʰuʈʈiː ɑː bəccɑːkəऽ   pəɖʰə़ ़ ikəऽ   bəɦɑːnɑː bənɑː 

cəilə geːləinə। kɑːkiːkəऽ   ɟəmɑːjə ɑː d̪əmənə d̪u goːʈeː d̪illiː 

meː kɑːkiːkəऽ   iːlɑːɟəkə leːlə ʈiːkələ rəɦəlɑːɦə। kət̪ʰiː leːlə 

loːkə beːʈɑː - beːʈɑː kərəit̪ə əicʰə, seː nəɲi ɟɑːinə। beːʈɑː 
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kɑːɟə nəɲi əjələinə, t̪əkʰənoː kɑːkiːkəऽ   muⁿɦeː beːʈeːkəऽ   

bəɖə़ ़ iː। d̪əmənə oːɦoː pərə kɑːkiːkəऽ   kicʰu nəɲi kəɦəi 

cʰət̪ʰinə। kɑːkiːkəऽ   leːkʰeː unəkərə beːʈɑːkəऽ   naːukəriː 

meː cʰuʈʈiː nəɲi ɑː d̪əmənəkəऽ   t̪ə naːukəriː nəɲi, t̪aːiⁿ 

cʰət̪ʰi।saːiɦə d̪eːkʰuː -kɑːɟə keːloː pɑːcʰu iːeːɦə sunəऽ   kəऽ   

bʰeːʈəiː cʰəi- " kʰɑːlijeː baːisələ cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ ɟɑːi leːlə 

kəɦəlijəinə।" 

 

kɑːɟə kərəऽ    bɑːlɑːkəऽ   t̪ə kɑːɟə kʰiɦɑːɽəit̪ə gʰuɽəi cʰəi। 
ɑːbə mɑːmiː d̪ukʰit̪ɑːɦəbʰəऽ   geːlə cʰət̪ʰinə। oːnɑː bəɖə़ kɑː 

loːkəkəऽ   kicʰu neː kicʰu ɦoːit̪eː rəɦəi cʰəi। nəɲi kicʰu t̪ə 

"d̪ʰərəd̪ʰəriː"........ oːkərə bɑːd̪ə "ɖipreːɕənə"। loːkoː ɑːbə 

oːt̪eːkə gⁿbʰiːrət̪ɑːsəऽ   iː biːmɑːriː səbəkəऽ   nəɲi ləi cʰəi।əi 

meː t̪ə ɑːpəreːɕənə ɦoːbɑːkə cʰəi। d̪oːsərɑːit̪ə leːlə eːkə 

goːʈeːkəऽ   ɑːrə rəɦənɑːiː ɟəruːriː cʰəi। ueːɦə sⁿgə ɟɑːjə, ɟeː 

cərəpʰərijɑː ɦuɑːjə। ɖɑːkʈərə səbəsⁿgəpəkəऽ   səkəjə...... 

rəst̪ɑː peːrɑː meː səkɑːⁿkʂə rəɦəjə......coːrə ucəkkɑːsəऽ   

bəicəkəऽ   rəɦəjə........əpənə beːɕiː ʈiʈⁿbʰɑː nəɲi 

ɦoːi.......poːnə ʈikələ rəɦəjə bɑːlɑː ɦoːi ɑː əⁿt̪imə ɟeː 

gʰərəbʰəijɑːkəऽ   pɑːikəऽ   əpəvjəjə nəɲi kərəjə।kɑːɟə pərə 

cɑːirə lɑːinə əⁿgreːɟiː bɑːiːɟə lijaːijə t̪ə soːnɑː meː sugⁿd̪ʰə 

vɑːliː bɑːt̪ə। 
 

 d̪əmənə əi səbə guɳəkəऽ   bɑːsənə cʰəlɑːɦə। mɑːmɑː ɟeː 

kəɦijoː ɦuləkiː nəɲi pɑːɽəi cʰeːləkʰinə, t̪inəkərə səmɑːd̪ə 
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pərə səmɑːd̪ə। d̪əmənə t̪ə səbə leːlə t̪aːijɑːrə rəɦəi 

cʰəlɑːɦə..... iː t̪ə əpəneː mɑːmiːkəऽ   gəpə cʰələinə। 

ɟʰəʈəsⁿ"ɦⁿə " kəɦi d̪eːləkʰinə। mɑːmɑː əpənɑː sⁿgə eːsiː 

boːgiː meː ʈikəsə kəʈɑː leːlɑːɦə। ɑːi t̪əkə kəɦijoː eːsiː boːgiː 

meː d̪əmənə nəɲi cəɖʰə़ lə cʰəlɑːɦə। kʰuɕiːkəऽ   mɑːreː 

pʰuiləkəऽ   kuppɑː bʰeːlə cʰəlɑːɦə। səbəkəऽ   kəɦit̪eː pʰiɽəi 

cʰəlɑːɦə ɟeː pʰəlɑːⁿ d̪inə eːsiː meː d̪illiː ɟəjəbɑːkə ʈikəsə 

əi।səbə goːʈeː niit̪ə d̪inə pərə pəʈənɑːsⁿbid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। 
 

eːsiː meː ɟɑːjəkəऽ   pəɦilə ənubʰəvə cʰələinə। rɑːit̪ə meː  

ɟɑːɖə़  lɑːgəɦə ləgələinə, mɑːmɑː kəmbələ d̪eːkʰɑː d̪eːneː 

rəɦət̪ʰinə pəɦineːɦeː....əpənə oːiɖʰə़ kəऽ   suit̪ə rəɦəlɑːɦə। 
kʰeːnɑːiː piːnɑːiːkəऽ   t̪ə pucʰu neː। buɟʰɑːinə ɟeː bərijɑːt̪iː 

meː ɑːjələ cʰiː। əpəneː moːneː kʰɑːjəkə sɑːməgriː səbəd̪əऽ   

rəɦələ cʰələinə। əⁿt̪ə meː ɑːisəkriːmə seːɦoː d̪eːləkəinə। 
mɑːmɑː kəɦələkʰinə ɟeː rɑːɟəd̪ʰɑːniː eːksəpreːsə cʰaːikə iː। 
səbəʈɑː pɑːi pəɦineːɦeːləऽ   ləi cʰəi। eːkkoː goːʈeː pʰɑːɟilə 

nəɲi cʰələ boːgiː meː। oːnɑː d̪illiː bəlɑː ʈreːnə meː t̪ə 

 " iːd̪ʰərə gʰusəkijeː,  

uːd̪ʰərə gʰusəkijeː,  

kəɦɑːⁿ gʰusəkeːⁿ,  

mɑːt̪ʰɑː pərə baːiʈʰijeːgɑː- 

oː biːmɑːrə ɦaːi..... leːʈɑː ɦaːi 

ʈreːnə ɦaːi ki eːmbuleːⁿsə ɦaːi......səbə biːmɑːreː ɦaːi 

 

iːeːɦə səbə oː sunəɲi cʰəlɑːɦə। əi beːrə səbə bʰinneː। 
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bəɖʰə़ ि़jɑː ɟət̪ərɑː buɟʰeːləinə d̪əmənə keː। 
 

d̪illiː meː sʈeːɕənəsəऽ   siːd̪ʰɑː ʈaːiksiːləऽ   kə bət̪rɑː 

əspət̪ɑːlə ɟɑːi geːlɑːɦə। ɖɑːkʈərəsəऽ   səməjə pəɦineːɦeːsəऽ   

leːlə cʰələinə। iː "plɑːⁿɖə sərɟəriː " cʰələ। ɟəɦijɑː suvid̪ʰɑː 

ɦuəjə.....kərɑː lijəɦə। əspət̪ɑːlə meː mɑːmiːkəऽ   bʰərt̪iːkəऽ    

leːləkəinə। eːkəʈɑː koːʈʰəriːd̪əऽ   d̪eːləkəinə। nərsəkə əlɑːvɑː 

eːkəʈɑː nərsiⁿgə aːuɖərliː, ɟeːkərɑː d̪ɑːiː  buɟʰu, seːɦoː 

mɑːmiː kʰɑːt̪irə ələgəsəऽ   rəɦəinə। beːrə beːrə kɑːkiː bɑːlɑː 

ɟeː t̪ərəd̪d̪ut̪ə bʰeːlə cʰələinə d̪əmənəkəऽ   irəvinə meː,oːisəऽ   

miləbəऽ    lɑːgəit̪ʰə। oːi meː cɑːirə beːrə ɟɑːi cʰəlɑːɦə 

t̪əkʰəinə  nərsinijɑː ɑː d̪ɑːiː əbəi cʰələinə। ət̪əऽ    t̪ə pəleː 

pəleː ɦɑːlə pucʰɑːɖə़ ़  leːlə əbəi cʰələinə।əspət̪ɑːleː meː 

kaːipʰeːʈeːrijɑː cʰələi। mɑːmɑː ɟɑːkəऽ   ruːmə nəmmərə 

likʰɑː d̪eːneː rəɦət̪ʰinə ɑː d̪əmənəkəऽ   kɑːrɖəd̪əऽ   

d̪eːləkʰinə। unəkɑː ɟeː kʰeːbɑːkə ɦoːinə seː kʰɑː leːt̪ɑːɦə-

paːisɑː d̪eːbɑːkə nəɲi kɑːɟə।kɑːrɖə meː cəɖʰə़ ़  d̪eːt̪əinə। 
d̪ikkət̪ə eːkkeː ʈɑː cʰələi ɟeː rɑːit̪ə meː eːkkeː goːʈeː koːʈʰəliː 

meː rəɦiː səkəi cʰələ। bɑːkiː loːkəkə leːlə səbəɟɑːnɑː ɟəgəɦə 

bənələ cʰələ। 

 

 mɑːmɑː d̪əmənəkəऽ   vicɑːrə pucʰələkʰinə।d̪əmənəkəऽ   t̪ə 

d̪əsə ʈɑː gəuːⁿɑː oːt̪əi sⁿgəmə viɦɑːrə meː rəɦəi cʰəinə।t̪iːnə 

ʈɑːkəऽ   t̪ə əpəneː gʰərə cʰəinə। bɑːkiː səbə kirɑːjɑː meː 

koːʈʰəliː leːneː cʰəit̪ʰə। d̪inə bʰəiɽə d̪əmənə əspət̪ɑːlə meː 
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rəɦəit̪ʰə ɑː rɑːit̪ə meː koːnoː neː koːnoː gəuːⁿɑː kət̪əऽ    cəilə 

ɟɑːi cʰəlɑːɦə। gəuːⁿɑː səbə bəɖɖə ɑːbeːɕə kərəjənə। gɑːmə 

meː səbə d̪əmənəsⁿupəkɹ̩t̪ə rəɦəi cʰələ। picʰəloː ɟət̪ərɑː 

kɑːkiː bəlɑː meː, sⁿbⁿd̪ʰiː səbə kət̪əऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। 
gəuːɑːⁿ səbə cʰuʈələ cʰələinə। oːnɑː iː səbə kɑːkiːkəऽ   

d̪eːkʰəऽ    əspət̪ɑːlə meː d̪urə rəɦit̪oː kəjeːkə beːrə ɑːjələ 

cʰələ।əi beːrə səbəɦəkə gʰərə seːɦoː geːlɑːɦə। rɑːit̪ə meː 

rukəi cʰəlɑːɦə əpənə sⁿgiː moːɦənə kət̪əऽ   । oː əsəgəreː eːkə 

koːʈʰəriː meː rəɦəi cʰələ। rɑːit̪ə meː t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   niːkə 

beːɟɑːjə gəpə ɦoːi....... pʰeːrə mənəmɑːpʰikə kʰeːnɑːiː 

bənəɲi। bʰoːreː, moːɦənə əpənə ɑːpʰisə ɟɑːjə ɑː d̪əmənə 

əspət̪ɑːlə।  
 

oːnɑː d̪əmənəkəऽ   eːt̪əऽ    əspət̪ɑːlə meː əppənə koːnoː 

kɑːɟə nəɲi buɟʰɑːinə। səbə pɑːijəkə kʰeːlɑː cʰələi।pənd̪rəɦə 

d̪inə mɑːmiː əspət̪ɑːlə meː rəɦəliːɦə। ɑːpəreːɕənə səbə 

ʈʰiːkəbʰəऽ   geːlə cʰələinə। ɑːbə d̪oːsərə vɑːrɖə meː ɕipʰʈə 

kərət̪əinə ɑː əgilɑː d̪inə ɖiscɑːrɟə kərəbɑːkə cʰələi। caːud̪əɦə 

d̪inə eːkkeː koːʈʰəriː ɑː eːkkeː nərsə ɑː d̪ɑːiː cʰələinə। oː 

d̪eːkʰəi cʰəlɑːɦə ɟeː mɑːmiːkəऽ   oːi d̪ɑːiːsⁿbəɖɖə kʰusurə 

pʰusurə ɦoːinə। nərsinijɑː t̪ə oːt̪eːkə bʰɑːvə nəɲi d̪əinə 

leːkinə d̪ɑːiː ləlloː cəppoː meː lɑːgələ rəɦəi cʰələ। kʰubə 

d̪oːst̪iːbʰəऽ   geːlə cʰələinə d̪unu goːʈɑː keː। koːʈʰəriː 

cʰoːɖə़ bɑːkə kɑːlə mɑːmiː, d̪əmənəkəऽ   kəɦələkʰinə - 
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"əkərɑː cɑːirə ʈɑː d̪ʰiːjɑː put̪ɑː cʰəi। əspət̪ɑːlə meː iː eːkəʈɑː 

eːɟeːⁿsiːkəऽ   mɑːd̪ʰjəməsⁿɑːjələ əicʰə। bəɖɖə kəmə pɑːi d̪əi 

cʰəi। əpəneː d̪isəkə cʰəi। pəɖʰə़ lə likʰələ seːɦoː cʰəi। 
gʰərəbɑːlɑː seːɦoː sikjuriʈiː gɑːrɖə cʰəi। nukɑːkəऽ   əkərɑː 

kicʰu pɑːi bəkʰɕiːɕə meːd̪əऽ   d̪ijəu। bəɖɖə seːvɑː keːləkə 

əicʰə। nukɑːkəऽ   d̪eːbəi। kəkəroː kəɦəbəi nəɲi। ɟjoːⁿ 

məneːɟərə əkərə buiɟʰə ɟeːt̪əi t̪ə siːd̪ʰɑː naːukəriːsəऽ   ɦəʈɑː 

d̪eːt̪əi।" 

 

kicʰu pɑːi nikɑːiləkəऽ   kumoːnəsⁿd̪əmənə oːkərɑː d̪eːbəɦə 

ləgələkʰinə। mɑːmiː kəɦələkʰinə- 

"ɦəmərɑː d̪eːkʰɑːuː।  
.......... 

........... 

ɑːrə d̪ijəu। ɦəmə ɑːɦɑːⁿkeːd̪əऽ   d̪eːbə।  
 

mɑːmɑː ɟeːkɑːⁿ əɦuⁿ puruːkʰə cʰiː neː-məuːgiːkəऽ   kət̪eːkə 

ɟəruːrət̪ə ɦoːi cʰəi seː koːnɑː buɟʰəbəi"। 

d̪əmənəkə ɦisɑːbeː mɑːmiː oːkərɑː beːɕiː pɑːi 

d̪eːləkʰinə।d̪ɑːiːkəऽ   t̪ə ɖjuʈiː cʰəi। kət̪ʰiːkəऽ   pɑːi। 
upərəsⁿət̪t̪eː ɖərə। t̪əkʰəinə ləit̪eː kiəeː cʰaːiⁿ। 
 

d̪əmənəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː iː mɑːmiːkəऽ   poːʈijɑːkəऽ   ʈʰəigə 

leːləkəinə।rɑːit̪ə meː moːɦənə kət̪əऽ    gʰurəlɑːɦə। oː keːkə 

ɑː miʈʰɑːiː d̪eːləkəinə kʰɑːiː leːlə। kəɦələkəinə- 
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ɦəmərə pəɖə़ ़ siːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   ɑːi ɟənməd̪inə cʰələi। 
uːjɑːɦə pəʈʰaːuləkə əi।  
bəgələ bɑːlɑː gʰərəsⁿɑːvɑːɟə əbəi cʰələi -" əkʰənoː d̪unijɑː 

meː niːkə loːkə cʰəi ɟeː gəriːboːkəऽ   sunəɲi cʰəi।"  

 

bəkʰɕiːɕəkə pɑːisəऽ   oː beːʈɑːkə kəpəɖə़ ़  ɑː keːkə 

kiːnələkə əicʰə।əpənə pɑːi t̪ə pəɦineːɦeːsⁿɟənməd̪inəkəऽ   

leːlə məɦɑːviːrə ɟiːkəऽ   ləɖɖuː bʰoːgə ləgəbəऽ    leːlə 

rəkʰəneː cʰəlɑːɦə। iː beːʈɑːkəऽ   ɟənməd̪inə t̪ə bʰəgəvɑːneː 

ət̪eːkə niːkəsⁿmənəbɑː d̪eːləkʰinə। 
 

d̪əmənəkəऽ   keːkə ɑː miʈʰɑːiː kʰeːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə oːi 

bəccɑːsⁿbʰeːⁿʈə kərəbɑːkə moːnə keːləkəinə। kicʰu 

ɑːɕiːrvɑːd̪iː oːɦoː d̪eːbəऽ    cɑːɦəi cʰəlɑːɦə।keːkə kʰeːbɑːkə 

upərɑːⁿt̪ə ət̪əbɑː bənəɲi cʰələi। oːkərə bəgələ bɑːlɑː koːʈʰəriː 

meː moːɦənə sⁿgə ɟəkʰəinə oː ɟɑːi cʰəit̪ʰə t̪ə d̪eːkʰəi cʰət̪ʰi ɟeː 

ueːɦə mɑːmiːkəऽ   əspət̪ɑːlə bɑːliː "d̪ɑːiː" siːd̪ʰɑː pəllɑː 

sɑːɖə़ ़  meː mɑːt̪ʰə ɟʰⁿpəneː beːʈɑː sⁿgə kʰeːlɑː rəɦələ 

əicʰə। d̪unu goːʈeː st̪əbd̪ʰəbʰəऽ   geːlɑːɦə। d̪əmənə kicʰu pɑːi 

bəccɑːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə meː d̪əऽ    gʰuiɽə geːlɑːɦə। 

 

oːkərə rət̪ukɑː ɖjuʈiː ɦoːi। oː rɑːit̪ə meː əspət̪ɑːlə ɑː d̪əmənə 

oːkərə pəɖə़ ़ sə meː moːɦənə kət̪əऽ   । əkʰəinə t̪əkə 

d̪eːkʰɑː-d̪eːkʰiː bʰeːleː nəɲi rəɦəinə। 

 

ɑːbə əpənə soːcə pərə əpʰəsoːsə ɦoːinə। ɑːroː "bəkʰɕiːɕə" 
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meː mɑːmiː kiəeːɦə nəɲi d̪eːləkʰinə।d̪əməneː ləgə səbə pɑːi 

rəɦəinə......ɟeː cɑːɦit̪əit̪ʰə,d̪əऽ   səkəi 

cʰəlɑːɦə......uːpərəsⁿmɑːmijoː kəɦijeː d̪eːneː cʰələkʰinə।  
 

 ʈʰiːkeː puruːkʰə kicʰu nəɲi buɟʰəiː cʰəi। ɑːbə unəkɑː 

bəɖə़ kɑː loːkəkə ud̪ɑːrət̪ɑː niːkə lɑːgəऽ    ləgələinə। moːneː 

moːnə soːicə leːneː cʰəlɑːɦə ɟeː ɑːbə kəɦijoː " bəkʰɕiːɕə" 

pərə sⁿd̪eːɦə nəɲi kərət̪ɑːɦə। 
 

 

 

ʈiːsə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

   kəkəroː kəkəroː ɟiːvənə meː ət̪eːkə ɟəld̪iː ɟəld̪iː 

bəd̪əlɑːvəkə bəjɑːrə bəɦəə ləgəi cʰəi ɟeː oː soːcəऽ    pərə 

məɟəburəbʰəऽ   ɟɑːijɑː ki koːnoː kət̪ʰɑːkəऽ   pəʈəkət̪ʰɑː t̪ə 

nəɲi t̪aːijɑːrəbʰəऽ   rəɦələ cʰəi।əɦunɑː kiː koːnoː ɟiːvənə 

cʰəi-kʂəɳə meː əʈə ɑː kʂəɳə meː pəʈə। əkʰəinə d̪eːvənɑːt̪ʰə, 

nəbəkɑː ɖeːrɑː bʰeːʈəəkəऽ   kʰuɕiːkəऽ   eːkoː misijɑː ɑːnⁿd̪ə 

leːboː nəɲi keːlɑːɦə ....ɖeːrɑː cʰuʈijoː geːləinə। ɑːɦɑːⁿ eːnɑː 

buɟʰu ɟeː cʰoːɖə़ ə pərələinə। oː nəɲi cʰəi-"ɟɑːjəbə neːpɑːlə 

t̪ə kəpɑːrə sⁿgeː ɟɑːit̪ə।" 

 

gɑːməsəऽ   nəbeː nəbə d̪eːvənɑːt̪ʰə d̪illiː ɑːjələ cʰəlɑːɦə। 
ət̪əऽ    oː əpənə sⁿbⁿd̪ʰiː vid̪jɑːrt̪ʰiː kət̪əऽ    ʈʰəɦərələ 

cʰəlɑːɦə। ɑːbə eːlɑːɦə upərɑːⁿt̪ə unəkɑː leːlə ɖeːrɑː t̪əkənɑːiː 
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ɕuruː bʰeːlə। t̪əɦijɑː d̪illiː meː loːkə eːkə sɑːⁿɟʰə kʰuɑː d̪əi 

cʰələi, leːkinə rəɦəəkəऽ   nəɲi kəɦəi cʰələi। oːnɑː əkʰənoː 

iːeːɦə ɦɑːlə cʰəi। səbə məɦɑːnəgərə meː iːeːɦə ɦəvɑː bəɦələ 

cʰəi। "muⁿɦə d̪eːkʰə muⁿgəbɑː" cʰələi। kʰubəऽ    ləऽ    d̪əऽ   

kəऽ   əbəit̪ə cʰiː, t̪əkʰənə t̪ə nəɲi koːnoː d̪ikkət̪ə। ənjət̪ʰɑː 

ɟjoːⁿ kət̪əu d̪ʰərənɑː kʰəsɑːə d̪eːlijəiː t̪ə bɑːd̪ə meː sunəऽ    

pəɖə़ t̪ə- " kʰɑːt̪ɑː t̪ʰɑː aːurə jəɦiːⁿ pəɖə़ ़  rəɦət̪ɑː t̪ʰɑː। 
it̪ənɑː ɦəgɑː ki meːrɑː pɑːkʰɑːnɑː kɑː ɦaːuɟə bʰərə gəjɑː।"  iː 

səbə kʰissɑː oː  gɑːmeː meː  sunəneː cʰəlɑːɦə।   
 

d̪u t̪ərəɦəkə səmɑːɟə cʰələi।  vid̪jɑːrt̪ʰiː ɑː məɟəd̪uːrə vərgə 

t̪ə əpənə nəbə loːkəkəऽ   ɦrəd̪əjəsⁿsvɑːgət̪ə kərəjə cʰələi 

leːkinə ɟeː pɑːⁿcə- d̪əsə bərəkʰə pəɦineː d̪illiː ɑːjələ cʰəlɑːɦə 

ɑː pərivɑːrə sⁿgə rəɦiː rəɦələ cʰəlɑːɦə- oː t̪ə əpənɑː gʰərə 

pərə kinəkoː ʈəpəə nəɲi d̪əi cʰələkʰinə। t̪əkʰənoː ɟeː ɑːibə 

geːlɑːɦə t̪ə unəkɑː uccʰənnərə məcɑːkəऽ   d̪ʰə d̪əi 

cʰələkʰinə। gələt̪iːsⁿɟeː oː gʰərəbəijɑː,əpənə gʰərə kiːnəneː 

cʰəlɑːɦə- t̪əkʰəinə t̪ə buiɟʰə liːjəɦə, unəkɑːsⁿbuːd̪ʰijɑːrə kijoː 

nəɲi। səbəsⁿ bəɖʰə़ ि़jɑː unəkeː kəloːniː ɑː səbəsⁿ beːɦət̪ərə 

unəkeː məkɑːnəkə nəkɕɑː.....səbəsⁿ d̪ɑːmoːⁿ beːɕiː unəkeː 

gʰərəkə।sunəɲit̪ə rəɦu-prəvəcənə.......। əpənɑːkəऽ    t̪ə kət̪ʰiː 

d̪unə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə gʰərəbəijɑː, mud̪ɑː ɑːgⁿt̪ukəbʰəऽ   

geːləkʰinə " biɦɑːriː।" unəkɑːsⁿbeːɕiː kərməʈʰə kijoː nəɲi।  
beːcɑːrɑː moːneː moːnə kɑːnə pəkəɖə़ iː cʰələ ɑː ləgəleː 

bid̪ɑː ɦoːit̪ə cʰələ।iː əsurəkʂɑːkə bʰɑːvənɑː cʰələi jɑː kicʰu 
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ɑːoːrə-seː nəɲi ɟɑːinə। 
 

əɦiː səbə ɦɑːlə meː d̪eːvənɑːt̪ʰə ɑːjələ cʰəlɑːɦə।əbit̪eː lɑːigə 

geːlɑːɦə "ɖeːrɑː" t̪ɑːkəऽ   । ɖeːrɑːkəऽ   t̪ə koːnoː kəmiː nəɲi 

cʰələi- ɟeːkərə kəmiː cʰələi, oː cʰələ "ɖʰəuːɑː"।oːi bəɟəʈə meː 

noːjəɖɑː meː gʰərə bʰeːʈəinə- t̪əkʰəinə ɦoːinə ɟeː noːjəɖɑː t̪ə 

ut̪t̪ərə prəd̪eːɕəbʰəऽ   geːlə.......t̪əkʰəinə pəʈəneː kijaːikə 

nəɲi। noːjəɖɑːkəऽ   nɑːmə pʰərə nɑːkə bʰaːuⁿ sikuɖə़ ə 

ləgəinə। d̪aːuɖə़  d̪ʰupəkə bɑːd̪ə priːt̪ə biɦɑːrə meː eːkəʈɑː 

cɑːrimə mⁿɟilə pərə bⁿd̪ə pʰlaːiʈə bʰeːʈələinə। 
 

ɑːbə bʰeːlə- ruməmeːʈəkəऽ   t̪əkənɑːiː। oːt̪eːkə kirɑːjɑː 

əsəgərə t̪ə sⁿbʰəvə nəɲi cʰələi। ɟinəkɑː mɑːd̪ʰjəməsⁿɖeːrɑː 

bʰeːʈələinə-oː seːɦoː sⁿgə rəɦəbɑːkə prət̪jɑːɕiː cʰəlɑːɦə..... 

leːkinə d̪ɑːveːd̪ɑːriː kʰuiləkəऽ   nəɲi keːneː cʰəlɑːɦə। t̪eːsərə 

eːkə goːʈeː ɑːrə nəbə vid̪jɑːrt̪ʰiː mɑːd̪ʰəvə ɑːjələ cʰəlɑːɦə,oː 

eːkə kuɖə़ ़  seːɦoː bʰeːlɑːɦə..... kirɑːjɑːkəऽ   leːlə। iː 
d̪eːkʰuː - əkʰəinə d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   əjəlɑːɦə eːkə məɦiːnɑː 

nəɲi purələinə- unəkərə eːkəʈɑː gⁿuːɑː prəbʰɑːt̪ə pəriːkʂɑː 

d̪əi lɑːjə, uːpərəsⁿseːɦoː ɑːibə geːləkʰinə। d̪eːvənɑːt̪ʰə əpəneː 

pɑːɦunə.....ɑːbə pɑːɦunəkəऽ   pɑːɦunə....... jud̪d̪ʰə st̪ərə pərə 

inəkɑː leːlə ɖeːrɑː t̪ɑːkələ geːlə। ɖeːrɑː leːlə buɟʰu kiː 

sət̪əgɑːmɑː  ɦəkɑːrə pəʈʰɑːoːlə geːlə cʰələi। eːɟeːⁿʈə t̪ə səʈə 

d̪eːneː gʰərə d̪iəjə d̪əit̪əi, leːkinə oː t̪əऽ    paːisɑː leːt̪əi, t̪aːiⁿ 

oːkərɑː əi meː nəɲi kəɦələ geːlə cʰələi। 
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"ɖeːrɑː"kəऽ   cɑːbʰiː bʰeːⁿʈə geːlə cʰələinə। d̪eːvənɑːt̪ʰə ɑː 

mɑːd̪ʰəvə bʰoːreː priːt̪ə viɦɑːrə geːlɑːɦə। gʰərə meː səuːⁿseː 

kəbut̪ərəkə biːʈə cʰiɖə़ ि़jɑːlə......... məɦiːnoːⁿsⁿgʰərə meː 

ɟʰɑːɖə़ ़  nəɲi pəɖə़ lə......gⁿd̪əgiːkə əⁿbɑːrə lɑːgələ। eːrijɑː 

bəɖɖə sunnərə cʰələ। koːʈʰiː cɑːru kɑːt̪ə। iːɦoː koːʈʰijeːkəऽ   

cɑːrimə t̪əllɑː cʰələ। 
 

 səbəsⁿ pəɦineː d̪oːkɑːnəsⁿɟʰɑːɖə़ ़ ,pʰinɑːjələ, poːⁿcʰɑː, 

bɑːlʈiː, məgə səbə kiːnə kəऽ    d̪unu goːʈeː ənəɲi geːlɑːɦə। 
pʰeːrə ɕuruː bʰeːlə səpʰɑːiː əbʰijɑːnə। d̪əsoː bɑːlʈiː kuɖə़ ़  
kəbɑːɖə़ ़  səbə gʰərə meː cʰələi। əpənə ɖeːrɑː ɑː niːkə 

eːrijɑː d̪eːkʰə kəऽ    d̪unu goːʈeː ɟoːɕə meː cʰəlɑːɦə। ɟəvɑːniː 

meː t̪ə əpəneː nəɕɑː ɦoːi cʰəi।kʰubə cəməcəmɑː d̪eːləkʰinə 

gʰərə keː। əi ɖeːrɑːkəऽ   bɑːləkoːniːkəऽ   sɑːməneː vɑːlɑː 

gʰərəkə cʰət̪ə pərə cɑːirə ʈɑː sund̪ərə ləɖə़ kiː seːɦoː 

ʈʰɑːrəbʰəऽ   kəऽ    inəkərə səbəɦəkə səpʰɑːiː d̪eːkʰəi cʰələ- 

ɑːpəsə meː ɦⁿsiː məɟɑːkə kərəjə cʰələ। kicʰu 

cuɦələbɑːɟə़ ़ bʰəऽ   rəɦələ cʰələi uːməɦərə। 

d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   nəɟəiɽə ɟəkʰəinə oːməɦərə ɟɑːinə t̪ə oː səbə 

muskijɑːiːjoː d̪əinə। pʰeːrə kiː cʰələi। bʰukʰə pijɑːsə səbə 

d̪unu goːʈeːkəऽ   ɦeːrɑː geːləinə। ɑːʈʰə bəɟeː bʰoːrəsⁿt̪iːnə 

bəɟeː d̪inə t̪əkə oː səbə lɑːgələ rəɦəlɑːɦə ɑː gʰərəkəऽ   

cəməcəmɑː d̪eːlɑːɦə। sɑːməneː bəlɑː cʰaːuⁿɖə़ ़  səbə 

seːɦoː əd̪ʰikə kɑːlə inəkɑː səbəkeː t̪əkit̪eː rəɦələinə। 
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ɑːbə t̪ə d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː əsəliː d̪illiː t̪ə oː ɑːbə 

eːlɑːɦə əicʰə। ət̪əऽ    bəɖʰə़ ि़jɑː səməjə biːt̪ət̪əinə। əkərɑː 

səbəɦəkə ɑːⁿiːkʰə meː unəkɑː əpənɑː leːlə d̪oːst̪iː d̪eːkʰɑː 

rəɦələ cʰələinə। oː t̪əऽ    ɑːbə umⁿgə meː ɑːibə geːlə 

cʰəlɑːɦə। ɟeː sunəneː cʰəlɑːɦə ɟeː d̪illiː meː eːnɑː ɦoːi 

cʰəi.....oːnɑː ɦoːi cʰəi......səbə purɑː buɟʰɑːjə ləgələinə। 
kicʰu kicʰu oːɦoː səbə iɕɑːrɑː keːləkəinə ɑː iːɦoː iɕɑːrɑː meː 

ɟə़ bɑːbə d̪eːləkʰinə। ɦoːinə kiː sɑːmɑːnə ləijeːkəऽ   kiːjɑː 

nəɲi eːləuːⁿ। ɟɑːjəkəऽ   moːnə nəɲikəऽ   rəɦələ cʰələinə। 
 

 nəbə t̪ɑːlɑː, pʰlaːiʈə meː ləgɑːkəऽ   d̪unu goːʈeː 

gʰurəlɑːɦə।prəbʰɑːt̪əkəऽ   seːɦoː ənəbɑːkə cʰələinə। oː ət̪əऽ   

sⁿənəbʰuɑːrə cʰələ। oːkərə t̪ə d̪eːvənɑːt̪ʰeː neː əppənə eːt̪əऽ   

। 
 

sɑːt̪ə bəɟeː sɑːⁿɟʰə meː d̪eːvənɑːt̪ʰə, mɑːd̪ʰəvə ɑː prəbʰɑːt̪ə 

səbə sɑːmɑːnələऽ   kə umⁿgəkə sⁿgə priːt̪ə viɦɑːrə əjəlɑːɦə। 
pʰlaːiʈəkəऽ   bəlbə səbə bəd̪ələlɑː ɑː sɑːmɑːnə səbə 

rəkʰəlɑːɦə। gʰərə ɑːbə beːɕijeː niːkə lɑːigə rəɦələ cʰələinə। 
bicʰɑːnə t̪icʰɑːnə seːʈə keːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə gʰuməə 

nikələlɑːɦə। umɦəreːsⁿt̪iːnu goːʈeː kʰɑːə piːəkəऽ   

gʰurəlɑːɦə। 

 

niːceːsⁿd̪eːkʰəi cʰəit̪ʰə ɟeː gʰərəkə lɑːiʈə ɟəiɽə rəɦələ əicʰə। 

t̪iːnu goːʈeːkəऽ   niːkəsⁿjɑːd̪ə cʰələinə ɟeː bət̪t̪iː miːɟʰɑː kəऽ    
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ɑːjələ cʰəlɑːɦə। siːɖʰə़ ़ sⁿd̪aːuɖə़ it̪ə upərə cəɖʰə़ lɑːɦə। 
d̪eːkʰəi cʰəit̪ʰə ɟeː unəkərə səbəɦəkə səbə sɑːmɑːnə 

paːikəkəऽ   kəऽ    pʰlaːiʈəkə d̪ərəvəɟɟɑː pərə bəɦəriː meː 

rɑːkʰələ। gʰərəkə ənd̪ərə cɑːirə ʈɑː d̪eːvənɑːt̪ʰəsⁿkəniː vəjəsə 

meː beːɕiː loːkə səbə baːisələ cʰələ। sɑːməneː cʰət̪ə pərə 

uːjɑːɦə ləɖə़ kiː səbə oːɦinɑː ʈʰɑːrə....ɦⁿsəit̪ə....əkərɑː 

səbəsⁿbət̪ijɑːit̪ə। 
 

inəkɑː səbəkeː oː kəɦələkəinə ɟeː ɦəmə "ɖeːrɑː" bʰɑːrɑː pərə 

nəɲi ləgɑːjəbə। ɑːɦɑːⁿ səbəɦəkə sɑːmɑːnə bəɦəriː meː əicʰə। 
sɑːmɑːnə uʈʰɑːuː ɑː cələit̪ə bənu। 
 

d̪eːvənɑːt̪ʰə gɑːməsⁿəkʰəneːɑːjələ cʰəlɑːɦə। unəkɑː ət̪ukɑː iː 

rⁿgə ɖʰⁿgə buɟʰɑː nəɲi rəɦələ cʰələinə। oː bəɦəsɑː bəɦəsiː 

kərəऽ    ləgəlɑːɦə। kəɦələkʰinə- ɦəmə t̪ə ɑːɦɑːⁿsⁿcɑːbʰiː nəɲi 

leːneː cʰiː। ɟeː d̪eːneː cʰəit̪ʰə, unəkɑːsⁿɑːɦɑːⁿ səbə gəppə 

kəru। 
oː bɑːɟələ- unəkɑː kʰəbərəkəऽ   d̪eːneː cʰijəinə। oː əbit̪eː 

ɦeːt̪ɑːɦə। 
-t̪ɑːbəit̪ə ɦəmə səbə nəɲi ɟɑːjəbə। bərəɟoːriː kərəbə t̪ə oː 

ʈʰiːkə kəkəroː leːlə nəɲi। 

-bərəɟoːriː ɦəmərɑː səbə leːlə nəbə nəɲi, leːkinə ɑːɦɑːⁿ 

pəɖʰə़ ə ɑːjələ cʰiː ......gʰərəkəऽ   bəɖɖə niːkə sɑːpʰə keːləuːⁿ 

əicʰə, t̪aːiⁿ ɦəmərɑː səbəkəऽ   bərəɟoːriːkəऽ   vicɑːrə nəɲi। 
oːnɑː ɑːɦɑːⁿ cɑːɦəbə t̪ə kəऽ    d̪eːbə। 
iːeːɦə səbə gərəmɑː gərəmiː  cəilə rəɦələ cʰələi t̪ɑːbəit̪ə 
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prəbʰɑːt̪ə, d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   d̪ʰiːreːsⁿkəɦəi cʰət̪ʰinə - ɦəmərɑː 

ninnəkəऽ   sʈiːmə bəinə geːlə əicʰə। ɟəld̪iː kərəjə  ɟɑːuː..... 

ɦəmərɑː sut̪əbɑːkəऽ   əi। 
iː sunit̪eː d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   d̪eːɦə meː ɑːigə lɑːigə geːləinə। 
oː t̪ə soːicə rəɦələ cʰəlɑːɦə ɟeː bəd̪əməɕəvɑːkəऽ   əi cɑːrimə 

t̪əllɑːkəऽ   bɑːləkoːniːsⁿuʈʰɑː kəऽ    niːccɑː pʰeːⁿkə d̪iː। ɑː 

prəbʰɑːt̪əkəऽ   d̪eːkʰuː ninnə lɑːigə rəɦələ cʰəinə। eːɦənoː 

mənukkʰə ɦoːijɑː।kət̪əऽ    mɑːrə piʈɑːiːkəऽ   st̪ʰit̪i cʰələ, ɑː 

inəkɑː ninnə ləgəi cʰəinə। d̪eːvənɑːt̪ʰə t̪ə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə ɟeː 

cɑːirə goːʈeː bəd̪əməɕəvɑː səbə əi, t̪ə t̪iːnə goːʈeː ɦəməɦu 

səbə cʰiː। eːkə goːʈeːkəऽ   uːpərəsⁿpʰeːⁿkət̪eː iː d̪illiː bɑːlɑː 

sənəʈiʈəɦiː səbə kiː ʈikət̪ə। səbəkəऽ   mɑːiɽə kəऽ    bʰəgɑː 

d̪eːbəi। ɟeː ɦeːt̪əi seː d̪eːkʰələ ɟeːt̪əi। əi cʰaːuⁿɖə़ ़  
səbəɦəkə sɑːməneː beːɟɟət̪iː kət̪əu bərd̪ɑːɕt̪ə ɦoːi।  mɑːd̪ʰəvə 

seːɦoː bəɦəsə meː d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   sⁿgə cʰəlɑːɦə।  
 

prəbʰɑːt̪ə ɑːbə səməsjɑː buɟʰɑːjə ləgələkʰinə।unəkɑː koːnoː 

mət̪ələbə nəɲi əi səbə sⁿ। d̪eːvənɑːt̪ʰə unəkɑː ɖeːreː 

ɖeːrɑːləऽ   kəऽ    gʰuiːmə rəɦələ cʰəit̪ʰə ɑː inəkɑː d̪eːkʰuː। oː 

oːt̪əi eːkəʈɑː kursiː pərə baːisələ uːⁿgʰɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
 

t̪ʰoːɖə़ ़  kɑːlə bɑːd̪ə ɕaːileːɕə ɟeː cɑːbʰiː d̪ijeːneː cʰələkʰinə 

ɑː əpənoː ət̪əi rəɦəə bɑːlɑː cʰəlɑːɦə- seːɦoː əjəlɑːɦə। unəkoː 

bəd̪əməɕəvɑː səbəsⁿələgəsⁿgəppə bʰeːləinə। oː əkərɑː 



194 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

səbəkəऽ   d̪eːkʰə kəऽ    ɖərɑː geːlə cʰəlɑːɦə।  
 

pʰlaːiʈəkə t̪ɑːlɑː t̪ə oː səbə t̪oːiɽə cukələ cʰələ। 
d̪eːvənɑːt̪ʰəkəऽ   sɑːmɑːnə paːikəkəऽ   d̪eːneː cʰələinə। 
sut̪əliː rɑːit̪ə sɑːmɑːnəkə sⁿgə sⁿbⁿd̪ʰiː vid̪jɑːrt̪ʰiː kət̪əऽ    

gʰurəlɑːɦə। 

 

bʰəiɽə d̪inə ɟeː gʰərə sɑːpʰə kərəऽ    meː ɟeː meːɦənət̪ə keːneː 

cʰəlɑːɦə, seː d̪eːɦə ɑːbə d̪ukʰɑːit̪ə cʰələinə। kət̪eːkə 

kʰuɕiːsⁿsəbə kɑːɟə keːneː cʰəlɑːɦə......kiː kiː kʰjɑːlə meː 

ɑːjələ cʰələinə। eːkkeː beːrə səbə vəɟrəpɑːt̪əbʰəऽ   geːləinə। 
kɑːnələ kənijɑː .....gʰurijeː geːlə........... bɑːlɑː ɦɑːlə bʰəऽ    

geːlə cʰələinə। 
 

moːnə meː iːeːɦə gʰurijɑːinə ki gʰərə sɑːpʰə kərəbɑːbəi leːlə 

t̪ⁿ iː koːnoː joːɟənɑː cələ........vɑː unəkɑː sⁿgə d̪ʰoːkʰɑː 

bʰeːləinə........oː cʰaːuⁿɖə़ ़  səbəkəऽ   iː ɦəsrə ɦoːit̪ə, seː 

buɟʰələ cʰələi- t̪aːiⁿ ɦⁿsəiː cʰələ......pəɦineːɦoː ɑːroː kəkəroː 

sⁿgə eːnɑː bʰeːlə cʰəi?...... 

 

ɟeː bʰiː ɦoːi, d̪ʰoːkʰɑː t̪ə bʰeːleː cʰəinə ɑː oːɦoːsⁿbeːɕiː 

ɦrəd̪əjə pərə ɖɑːkɑː।iː "ʈiːsə" səbəd̪inɑː rəɦəbeː kərət̪əinə। 
 

viɕvɑːsəgʰɑːt̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

pəɦilukɑː səməjə meː rɑːməbɑːbuːkəऽ   səmɑːɟə meː səbə 

kət̪əऽ   , nəɲi kicʰu t̪ə pəinəbʰərəniː vɑː rɑːrə- rɑːrinə ɦoːit̪eː 

ʈɑː cʰələi। əɦənoː loːkə ɟinəkɑː kət̪əऽ    d̪unu sɑːⁿɟʰə culɦɑː 
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ɟərəऽ    pərə sⁿd̪eːɦə- unəkoː kijoː nəɲi kijoː kʰəbɑːsinə 

cʰələinə।bʰoːɟə bʰɑːt̪əkəऽ   bɑːd̪ə ɟuʈʰə uʈʰəbəऽ    kʰɑːt̪irə 

kəkəroː kəɦəऽ   kəऽ   nəɲi pəɖə़ iː.......kʰət̪əbeː ʈoːliːkəऽ   

st̪riːgəɳə ɑː bəccɑː səbə ɟuʈʰə pɑːt̪ə pərə ʈuiʈə  pəɖə़ iː ɑː 

bəd̪əlɑː meː səbə sɑːpʰə़ kəऽ   d̪əi। oːkəroː səbə meː kəkəroː 

pɑːinə cələi ɑː kəkəroː nəɲi। iː vərgiːkərəɳə səbə səmɑːɟə 

meː rəɦəi। 

 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   pərivɑːrə meː t̪ə ɟeːnɑː ɟəmiːnə-ɟət̪ʰɑːkəऽ   

bⁿʈəvɑːrɑː ɦoːi.......oːɦinɑː naːukərə-cɑːkərəkəऽ   seːɦoː।iː 
naːukərə səbəɦəkə gʰərə, ɟinəkərə ɟəmiːnə pərə cʰələi, ueːɦə 

oːkərə mɑːlikə bʰeːləi।oːi naːukərəkə kənijɑː inəkərə 

səbəɦəkə pəinəbʰərəniː ɑː ɟeː t̪eːɟə t̪ərrɑːrə naːukərə, seː 

kʰəbɑːsəbʰəऽ   ɟɑːi cʰələ। kəkʰənoː ɑːɦɑːⁿ bʰoːrə meː 

suit̪əkəऽ   uʈʰʈʰuː.....səbə gʰəilə pɑːinəsⁿbʰərəleː bʰeːʈət̪ə। 
ɟjoːⁿ eːkə ʈɑː d̪ukʰit̪ə ɦoːi t̪ə oːkərɑː d̪oːsərə sⁿgə 

gəʈʰəbⁿd̪ʰənə rəɦəi..... ....oː ɑːibə kəऽ    bʰəiɽə d̪əi cʰələi। 
binɑː nɑːgɑːkəऽ   iː vjəvəst̪ʰɑː cələit̪ə cʰələi। pɑːinoː kiː t̪ə, 

d̪ʰɑːrə vɑː iːnɑːrəsⁿəbəi। kʰeːnɑːiː pinɑːiː iːnɑːrəkə 

pɑːinəsⁿɑː kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː, kənijɑː bəɦurijɑːkəऽ   

nəɦeːnɑːiː d̪ʰoːjeːnɑːiː, pɑːɦunə pərəkʰə-iː səbə leːlə 

poːkʰəiɽə vɑː d̪ʰɑːrəsⁿpɑːinə əbəi cʰələ। iːeːɦə ɖʰərrɑː 

paːigʰə cʰoːʈə səbə gʰərə meː cʰələ। pɑːɦunə pərəkʰə ɑː 

beːʈiːkəऽ   aːilɑː geːlɑː meː eːkə d̪oːsərəsⁿmⁿgənəcənə 

ɦoːi......əkərɑː kʰərɑːbə nəɲi mɑːnələ ɟɑːi। pɑːɦunə ɑː beːʈiː 
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t̪ə səmɑːɟəkə ɦoːi cʰələ।  
 

ɟeː rɑːməbɑːbuː, sərə sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   ʈeːlɦəvɑː kəɦuː vɑː 

naːukərə, pəʈʰəbəi cʰələkʰinə- seː əpəneː ɑːbə beːləllə bʰeːlə 

cʰəit̪ʰə।ɟəɦijɑːsⁿsikəmiː bəʈɑːiː bɑːlɑː keːsə  ɦɑːrəlɑːɦə, səbə 

naːukərə cɑːkərə ʈʰeːⁿgɑː d̪eːkʰɑː d̪eːləkəinə। pəcʰɑːit̪ə 

eːɦənə neː uɟɑːɦiː məcələi- səbə soːləkənə gɑːmə cʰoːɽikəऽ   

cəilə geːləi। d̪u cɑːirəʈɑː oːi meː səऽ    bəmbəi meː t̪ət̪eːkə 

neː kəmeːləkəi ɟeː oːkəreː d̪eːkʰɑːuːⁿsə səbəkeː lɑːigə geːlə 

cʰəi। ɑːbə t̪ə rɑːməbɑːbuːkəऽ   eːkəʈɑː d̪iəjəd̪ə oːkərə 

bəmbəi bɑːlɑː ɦoːʈələ meː kʰeːnɑːiː bənəbəi cʰəit̪ʰə। səbə 

d̪usəd̪ʰɑː səbə nəksəlɑːiʈəbʰəऽ   geːlə cʰəi। bɑːbu bʰaːijɑː 

səbə ɖəreː ɖərɑːjələ rəɦəi cʰəit̪ʰə। mɑːlikə kəɦi d̪əi cʰəinə-

oːt̪əbeːsⁿt̪irəpit̪ə। 
 

rɑːməbɑːbuː səbəd̪inɑː naːukərə cɑːkərə rəkʰəlɑːɦə। kət̪əu 

noːt̪ɑː piɦɑːniː meː ɟɑːit̪ʰə, t̪əkʰənoː eːkəʈɑː sⁿgeː ɟɑːinə। 
kənijɑː unəkərə ɟəjət̪ʰunə vɑː nəɲi, leːkinə naːukərəbɑː 

ɟeːbbeː kərəjə।mɑːliɕəkəऽ   kərit̪əinə pəɦunɑːiː meː! ɑːbə əi 

vikəʈə səməjə meː unəkərə səməiːd̪ʰə eːkə ʈɑː ʈeːlɦəvɑː 

ɟoːgijɑːkəऽ   pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə। ।unəkərə səməd̪ʰijɑːnɑː meː 

ɟoːgijɑː mɑːjə pəinəbʰərəniː cʰələ। bid̪ʰəvɑː cʰəlɑːjə t̪ə 

soːcələkə ɟeː d̪u peːʈəsⁿeːkə peːʈəbʰəऽ   ɟɑːit̪ə। eːkə goːʈeːkəऽ   

t̪əऽ    koːnoː ɦəveːliː bɑːlɑː kʰuɑː d̪eːt̪əi। gʰərə ɦoːi beːɕiː 

bʰiːt̪eː keː, muːd̪ɑː kəɦɑːi "ɦəveːliː"।eːkkeː d̪u gʰərə koːnoː 

gɑːmə meː koːʈʰɑː ɦoːi cʰələi। 
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ɟoːgijɑː  bɑːrəɦə t̪eːrəɦə bərəkʰəkə cʰələ, ɟəɦijɑː 

rɑːməbɑːbuː kət̪əऽ    ɑːjələ। niːkə nukut̪ə kʰeːlɑː upərə d̪eːɦə 

oːkərə pʰuiʈə geːlə cʰələi। naːukərə cɑːkərə t̪ə goːrə kəmmeː 

ɦoːi cʰələi- leːkinə ɟoːgijɑːkəऽ   rⁿgə sɑːpʰə cʰələi। oː 

d̪eːkʰəbɑː meː rɑːməbɑːbuːkəऽ   gʰərəkə d̪ʰiːjɑː 

put̪ɑːsⁿkənikoː kəmə nəɲi ləgəi cʰələ। kət̪eːkə nəbə loːkə t̪ə 

oːkərɑː unəkərə beːʈeː buɟʰəiː cʰələinə। ɟoːgijɑːkəऽ   

rɑːməbɑːbuː mɑːinət̪oː bəɖɖə cʰələkʰinə।oː ɟoːgijɑːkəऽ   lə 

kəऽ    əpənoː d̪ʰiːjɑː put̪ɑːkəऽ   bigəiɽə d̪əi cʰələkʰinə। 
rɑːməbɑːbuː ɟəmɑːnɑː d̪eːkʰəneː cʰəlɑːɦə ɑː oːi ənusɑːrə 

əpənɑːkəऽ   bəd̪əilə leːneː cʰəlɑːɦə। unəkərə kəɦəbɑːkə 

cʰələinə - " ɟoːgijɑː d̪oːsərəkəऽ   bəccɑː cʰəi....... ɟjoːⁿ əpənə 

bəccɑː oːkərɑː nəɲi buɟʰəbəi t̪ə eːkə d̪inə nəɲi ʈikət̪ə। ɟeː 

kɑːɟə oː kəऽ    d̪əijɑː, seː kɑːɟə kijoː əppənə nəɲi kərət̪ə। " 

əɦinɑː ɟoːgijoː, rɑːməbɑːbuːkəऽ   d̪ʰjɑːnə rəkʰəinə। 

 

ɟoːgijɑːkəऽ   mɑːjəkəऽ   səməjə səməjə pərə rɑːməbɑːbuː 

pɑːi pəʈʰɑː d̪əi cʰələkʰinə।oːkərə kəkʰənoː səmɑːd̪ə nəɲi 

əbəi ɟeː ɟoːgijɑːkəऽ   gʰərə pəʈʰɑː d̪ijəu........d̪eːkʰəbɑːkəऽ   

moːnə kərəit̪ə əicʰə। bəsə pɑːi bʰeːʈə ɟɑːi ɑː oː kʰuɕəbʰəऽ   

ɟɑːjə। t̪əkʰənoː rɑːməbɑːbuː d̪u-t̪iːnə bərəkʰəkəऽ   bɑːd̪ə 

ɟoːgijɑːkəऽ   oːkərə gɑːmə gʰumɑː d̪əi cʰələkʰinə।  
 

ɟoːgijɑː seːɦoː ət̪əऽ    kʰubə kʰuɕə cʰələ। oːɦoː kəkʰənoː 
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mɑːjəkəऽ   moːnə nəɲi pɑːrəjə।  
 

ɟəkʰəinə ɟoːgijɑː əʈʰɑːrəɦə unnaːisə bərəkʰəkə bʰeːlə t̪ə 

oːkərɑː kicʰu coːrəuːkɑː səmɑːd̪ə əpənə gʰərəsⁿeːləi।oː 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   kəɦələkəinə ɟeː eːkə bərəkʰə kəriːbəbʰəऽ   

geːlə.......ɦəmə gɑːmə ɟɑːjə cɑːɦəi cʰiː। oːi səməjə meː 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə meː oːt̪eː pɑːijoː nəɲi rəɦəinə.....oː 

iː bɑːt̪ə oːkərɑː kəɦələkʰinə। ɟoːgijɑː bɑːɟələ- 

kiː ɦeːt̪əi। ɑːɦɑːⁿ bɑːd̪ə meː pəʈʰɑː d̪eːbəi। ɦəmə t̪ə ləgəleː 

gʰuiɽə ɟɑːjəbə। buɟʰu kiː...beːɕiːsⁿbeːɕiː d̪əsə d̪inə meː ət̪əi 

cʰiː। 
 

rɑːməbɑːbuː eːkəgoːʈeː sⁿgə oːkərɑː gʰərə bʰeːɟəbɑː 

d̪eːlɑːɦə। 
 

d̪əsə d̪inə kiː biːsə d̪inə biːt̪ə geːlə। pʰeːrə məɦinɑː d̪u 

məɦinɑː ......t̪iːnoː məɦinɑː biːt̪ə geːləi। ɟoːgijɑː nəɲi ɑːjələ 

ɑː nəɲi əpənə bəkijaːut̪ɑː pɑːikəऽ   leːlə koːnoː t̪əgeːd̪ɑː। 
 

ɑːpə rɑːməbɑːbuː əpənə səməd̪ʰijɑːnɑːsⁿpət̪ɑː keːlɑːɦə। 
ɟoːgijɑːkəऽ   səmɑːɟə meː bəcceː meː bijɑːɦəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəi। 
gaːunɑː cʰⁿʈəgərə bʰeːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɦoːi cʰəi। oː ɟeː 

ɟoːgijɑːkəऽ   coːrəuːkɑː səmɑːd̪ə cʰeːləi seː oːkərə kənijɑː 

pəʈʰeːneː cʰələi-ɟoːgijɑːkəऽ   bijɑːɦə seːɦoːbʰəऽ   cukələ 

cʰələi.....ət̪əऽ    kəkəroː nəɲi buɟʰələ। ɟoːgijɑːkəऽ   səmɑːnə 

meːsⁿpurɟiː nikələləi......likʰələ cʰələi-" əgərə t̪aːuⁿ əi 
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pʰɑːgunə meː gaːunɑː nəɲi kəreːbəऽ    t̪ə oːkərə bɑːbu 

oːkərɑː d̪oːsərɑː sⁿgə bijɑːiːɦə d̪eːt̪əi। t̪oːɦərə mɑːjəkəऽ   

kəjeːkə beːrə səmɑːd̪ə pəʈʰɑːvələ geːləi-oː kɑːnə bɑːt̪ə nəɲi 

d̪əi cʰəi। ɟəld̪iːsⁿd̪inə t̪əkɑː kəऽ    pəʈʰəbijəɦə..... ɟjoːⁿ cɑːɦəi 

cʰəɦə। nəɲi t̪ⁿ ləit̪ə rəɦijəə gʰⁿʈɑː"। 
 

oː saːiɦə bɑːt̪ə rəɦəi। ɟoːgijɑː mɑːjə gaːunɑː kərɑːə kə, 

pʰeːrə eːkə peːʈəsⁿd̪u peːʈə nəɲi kərəऽ    cɑːɦəi cʰələ। t̪aːiⁿ 

ɟə़ bɑːbə nəɲi d̪eːneː cʰələi। ɟoːgijɑː gaːunɑː kəreːləkə ɑː 

gʰərəbɑːliːkəऽ   ənələkə। kʰərcɑː bəiɖʰə़  geːləi। ɟoːgijɑː 

mɑːjə seːɦoː buɖʰə़  bʰəऽ    geːlə cʰələ। oːkəroːsⁿkɑːɟə 

d̪ʰⁿd̪ʰɑː nəɲi ɦoːi। ɟoːgijɑːkəऽ   niːkə nukut̪ə kʰɑːjəkəऽ   

ɑːd̪ət̪əbʰəऽ   geːlə cʰələi। kəniː ɟiːbʰəlɑːɦə oː ɕurujeːsⁿcʰələ। 
oːkərə eːkəʈɑː səsurəkə bʰɑːi d̪ərəbʰⁿgɑː meː ɦəluvɑːiːkəऽ   

kɑːɟə kərəjə cʰələi। oː əkərɑː kəɦələkəi- 

"meːɦəmɑːnə! t̪aːuⁿ d̪ərəbʰⁿgɑː ɑːibə ɟɑːɦə। ɦəmə səbə 

siːkʰɑː d̪eːbəऽ   । ɦunərə bʰəऽ    ɟeːt̪əऽ   , t̪ə bʰəiɽə ɟiːvənə 

binɑː boːɟʰɑː ɖʰoːneː, niːkə nukut̪ə kʰɑːit̪ə piːjəit̪ə biːt̪ə 

ɟeːt̪əɦə।" 

 

ɟoːgijɑː d̪eːkʰələkə ɟeː gɑːmə meː t̪ə oː ɑːbə ɟənə bɑːlɑː 

məɟuriː kəऽ    nəɲi səkəit̪ə əicʰə। rɑːməbɑːbuː ɟeː pɑːi d̪əi 

cʰələkʰinə oːi meː iː d̪unu sɑːsə put̪oːɦukəऽ   nibʰənɑːiː 

əsⁿbʰəveː cʰəi।oːkərə səmɑːɟə, gʰərəvɑːliːkəऽ   bəbʰənəʈoːliː 

meː kɑːɟə kərəऽ    nəɲi d̪eːt̪əi।əi ɦɑːlɑːt̪ə meː, ɦoːʈələ bɑːlɑː 
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kɑːɟə oːkərɑː ʈʰiːkə buɟʰeːləi।  soːcələkə ɟeː gəppəkəऽ   kəऽ    

d̪eːkʰiː pəɦineː। 
 

d̪oːsərə d̪inə d̪ərəbʰⁿgɑː " sət̪kɑːrə ɦoːʈələ" geːlə। oːkərə 

kuʈumbə, ɦoːʈələ mɑːlikəsⁿgəppə keːneː rəɦəi। cɑːirə d̪inə 

bɑːd̪əsⁿkɑːɟə pərə əjəbɑːkə cʰələi।  
 

ɟoːgijɑː soːcələkə ɟeː rɑːməbɑːbuːkəऽ   səmɑːd̪əd̪əऽ   

d̪iəjənə ɟeː oː d̪oːsərə kɑːɟə pəkəiɽə leːneː əicʰə। oːkərɑː 

sɑːɦəseː nəɲi bʰeːləi। oːkərɑːbʰəऽ   rəɦələ cʰələi ɟeː oː 

unəkɑː sⁿgə viɕvɑːsəgʰɑːt̪əkəऽ   rəɦələ əicʰə।oː gɑːmə cəilə 

geːlə। 

 

cɑːirə d̪inəkəऽ   bɑːd̪ə əpənə kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː sⁿgə ɦoːʈələ 

pərə ɑːibə geːlə। bʰoːrə sɑːⁿɟʰə oː ɦəluvɑːiːkəऽ   kɑːɟə 

siːkʰəjə ɑː bɑːkiː səməjə baːirɑː vɑːlɑː kɑːɟə kərəjə। 
 

eːɦənə neː cikkənə cinəmunə oːkərə ɦⁿsəit̪ə ceːɦərɑː rəɦəi 

ɟeː gəɦəkiː səbə ɑːkərʂit̪ə ɦoːi। boːliː-bɑːniː oː 

rɑːməbɑːbuːsⁿsiːkʰijeː leːneː rəɦəjə।  
 

ɦoːʈələ mɑːlikə səbə d̪eːkʰəi cʰələ। oː ɟoːgijɑːkəऽ   

kɑːɟəsⁿkʰuɕə cʰələ। ɟoːgijɑː seːɦoː əi nəbə pəriveːɕə meː 

məɟɑːləऽ   rəɦələ cʰələ। d̪inə bʰəiɽə t̪ərəɦə - t̪ərəɦəkəऽ   

loːkə səbə ɦoːʈələ meː əbəi ɟɑːi cʰələi। 
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əɦinɑː eːkəd̪inə rɑːməbɑːbuːkəऽ   eːkəʈɑː gəuːⁿɑː moːɦənə 

oːi ɦoːʈələ meː əjəlɑːɦə। unəkɑːsⁿɑːrɖərə ləi leːlə ɟoːgijɑː 

ɑːjələ। d̪unu eːkə d̪oːsərɑːsⁿpurənɑː gəppə ɕəppə kəjəlɑːɦə। 
ɟoːgijɑː mɑːlikəsⁿkəɦi kəऽ    kicʰu cʰuʈə seːɦoː d̪iəjə 

d̪eːləkəinə।  
 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   beːʈɑː rəmeːɕə seːɦoː d̪ərəbʰⁿgeː meː rəɦiː 

kəऽ    pəɖʰəi cʰəlɑːɦə। moːɦənə, ɟoːgijɑː bɑːlɑː gəppə 

rəmeːɕəkəऽ   kəɦələkʰinə।rəmeːɕə t̪əkʰəneː sət̪kɑːrə ɦoːʈələ 

geːlɑːɦə।oːt̪əऽ    ɟoːgijɑː bʰeːʈələinə। oː kəɦələkʰinə -  

kəɦijɑː ɟeːbeːⁿ। 
oː bɑːɟələ- ət̪əऽ   sⁿnivɹ̩t̪ə ɦoːi cʰiː, pʰeːrə ɟɑːjəbə। 
bəɦut̪əɦiː ʈʰⁿɖɑː vjəvəɦɑːrə cʰələi ɟoːgijɑː keː। cɑːɦoː t̪ɑːɦə 

leːlə nəɲi pucʰələkəinə। oː t̪əऽ    əpəneː ɑːpəkəऽ   d̪oːʂiː 

buɟʰəiː cʰələ। 

 

rəmeːɕə, ɦoːʈələkə mɑːlikəsⁿgəppə keːlɑːɦə। oːɦoː 

ənəʈʰijɑːleː ɟeːkɑːⁿ ɟə़ bɑːbə d̪eːləkəinə। rəmeːɕə gʰuiɽə 

əjəlɑːɦə əpənə kəmərɑː pərə। ɑːbə ɟugət̪ə bʰiːrəbəऽ    

ləgəlɑːɦə ɟeː keːkərɑː kəɦəlɑːsⁿɦoːʈələ vɑːlɑː bɑːt̪ə mɑːnət̪ə। 
 

unəkərə eːkəʈɑː sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   sⁿgiː d̪ərəbʰⁿgɑːkəऽ   bəɖə़ kɑː 

bɑːpəkə beːʈɑː cʰəlɑːɦə। unəkərə bəɖə़ kɑː ʈɑː məkɑːnə 

ɦoːʈələkəऽ   ləgeː cʰələi। rəmeːɕə oːi sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   lə kəऽ    oː 
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bəɖə़ kɑː loːkə kət̪əऽ    geːlɑːɦə। oː purɑː ɑːgət̪ə svɑːgət̪ə 

keːləkʰinə ɑː inəkərə səbəɦəkə sⁿgə sət̪kɑːrə ɦoːʈələ 

əjəlɑːɦə। oːt̪əऽ    ɦoːʈələ bɑːlɑːkəऽ   bigəɖə़ boː keːləkʰinə 

ɟeː ɑːɦɑːⁿ ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   naːukərəkəऽ   əpənɑː kət̪əऽ    

kiəeː rəkʰəneː cʰiː। ɦoːʈələ mɑːlikə ɦəpʰt̪ɑː d̪inəkəऽ   səməjə 

leːləkəinə, ɟeː oː ɟoːgijɑːkəऽ   d̪ə d̪eːt̪əinə।  
 

sɑːt̪ə kiː d̪əsə d̪inəkəऽ   bɑːd̪ə ɟəkʰəinə rəmeːɕə ɦoːʈələ 

geːlɑːɦə t̪ə ɟoːgijɑː kəɦələkəinə - oː ɟeː pʰəlɑːⁿ bɑːbuːkəऽ   

beːʈɑː ɑːɦɑːⁿ sⁿgə oːi d̪inə ɑːjələ cʰəlɑːɦə, seː bɑːd̪ə meː 

pʰeːrə ɑːjələ cʰəlɑːɦə। ɦoːʈələ mɑːlikəkəऽ   keːbinə meː oː 

ɦəmərɑː kəɦəlɑːɦə -" ɟət̪eːkə pɑːi ɑːɦɑːⁿkəऽ   rɑːməbɑːbuː 

d̪əi cʰəit̪ʰə, oːkərə d̪unnɑː ɦəmə d̪eːbəऽ   । t̪aːuⁿ ɦəmərɑː 

kət̪əऽ    rəɦə।" 

 d̪u bərəkʰəsⁿunəkoː d̪ərəbʰⁿgɑː ɖeːrɑː pərə naːukərə nəɲi 

cʰəinə-pəreːɕɑːnə cʰəlɑːɦə। 
ɟoːgijɑː unəkɑː t̪ə़  kicʰu nəɲi kəɦələkəinə leːkinə ɦoːʈələ 

mɑːlikəkəऽ   kəɦələkəi- " ɦəmə rɑːməbɑːbuː mɑːlikə kət̪əऽ    

nəɲi rəɦəbə t̪ə d̪oːsəroː kət̪əऽ    nəɲi rəɦəbə। ɦəmə ɑːbə 

bəmbəijeː ɟɑːi cʰiː, gəuːⁿɑː səbə ləgə"। 

 

rəmeːɕəkəऽ   t̪ət̪eːkə neː əi bɑːt̪əkə t̪əkəliːpʰə bʰeːləinə ɟeː 

d̪eːkʰuː pʰəlɑːⁿ pərivɑːrəkəऽ   bʰə kəऽ    oː d̪ərəbʰⁿgɑː bɑːlɑː 

keːɦənə viɕvɑːsəgʰɑːt̪ə keːlɑːɦə। ɟoːgijɑːkəऽ   koːnoː gələt̪iː 

nəɲi, t̪əkʰənoː oːkərɑː əpənə d̪oːʂə buɟʰɑːiː ɑː iː pʰəlɑːⁿ 

bɑːbuːkəऽ   beːʈɑː bʰəऽ    kəऽ    pɑːcʰusⁿgeːmə kʰeːlɑːjə 
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ləgəlɑːɦə। oː moːneː moːnə soːicə leːlɑːɦə ɟeː ɑːbə binɑː 

naːukərəkəऽ   rəɦənɑːiː siːkʰəऽ   kəऽ   əlɑːvɑː koːnoː cɑːrɑː 

nəɲi। ɟeː ɟət̪eːkə paːigʰə, unəkərə d̪iːnə iːmɑːnə- oːt̪eːkə 

cʰoːʈə। viɕvɑːsəgʰɑːt̪iː səbət̪ərə baːisələ ɑː paːisələ cʰəit̪ʰə। 
 

 

pɑːpəkə pʰələ (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

məɦeːnd̪rə miɕrə subʰjəst̪ə loːkə cʰəlɑːɦə। bəɖə़ kɑː 

bɑːsəɖiːɦə -əggəɦəsəऽ   biggəɦə t̪əkə,poːkʰərɑː pɑːʈənə, 

mⁿd̪irə, kələmə, kʰərəɦoːiɽə, bəsəbiʈʈiː, d̪ʰənəɦərə kʰeːt̪ə ɑː 

cʰəɦəiɽəkə kɑːt̪ə kət̪əu səऽ    kət̪əu ɟəmiːnə unəkɑː cʰələinə। 
ɟəɦijɑː ɟənmə bʰeːləinə t̪əɦijɑː d̪u ʈɑː koːʈʰəriːkəऽ   d̪ərəbɑː 

ɟəkɑːⁿ gʰərə cʰələinə। əpəneː ərɟənə kəऽ   kəऽ    səbə ʈʰɑːrə 

keːlɑːɦə əicʰə। əisⁿiː nəɲi buiɟʰə leːbə ɟeː kʰubə kəmeːlɑː 

əicʰə!kəɦəkə leːlə vəkɑːlət̪ə  kərəjə cʰəlɑːɦə। əpəneː keːɕə 

ləɖə़ it̪ə ləɖə़ it̪ə vəkiːləbʰəऽ   geːlɑːɦə। 

 

iː səbə səmpəit̪ə, unəkərə pərivɑːrə meː cʰələinə। muːd̪ɑː 

kiː? koːnɑː? t̪əɦijɑː unəkərə d̪ɑːd̪ɑːkə( pit̪ɑːkəऽ   oː d̪ɑːd̪ɑː 

kəɦəi cʰəlɑːɦə) sⁿgə bⁿʈəvɑːrɑː meː bʰeːləinə। d̪u ʈɑː 

koːʈʰəriː ʈɑː ɦissɑː meː pəɖə़ ləinə। bəccɑː məɦeːnd̪rə eːkə 

beːrə əpənə d̪ɑːd̪ɑː sⁿgə sud̪ənə bɑːbu kət̪əऽ    geːlə 

cʰəlɑːɦə।  sud̪ənə bɑːbu ɟilɑːkə bəɖə़ kɑː moːkʰt̪ɑːrə 

cʰəlɑːɦə। oː inəkərə d̪ɑːd̪ɑːsⁿpucʰələkʰinə ɟeː inəkɑː kət̪əu 
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pəɖʰə़ ़ kəऽ   mɑːsʈəriː d̪ʰərɑː d̪ijəunə।ɦinəkərə d̪ɑːd̪ɑːkəऽ   

ɟəvɑːbə cʰələinə ɟeː mɑːsʈəriː iː mənɑː kərəjə cʰəit̪ʰə। t̪əi 

pərə unəkərə ɟəvɑːbə cʰələinə-" t̪ə kiː moːkʰt̪ɑːrə bənət̪ɑːɦə 

"। gʰəmⁿɖə meː ɖubələ suːd̪ənə bɑːbukəऽ   oː bɑːt̪ə 

məɦeːnd̪rəkəऽ   ɑːgu bəɖʰə़ bɑː leːlə preːrit̪ə kəऽ    rəɦələ 

cʰələinə ।  
 

məɦeːnd̪rə bəcceːsⁿɟəmiːnə ɟɑːləkəऽ    bⁿʈəvɑːrɑːkəऽ   leːlə 

sⁿgʰərʂə kərəit̪ə cʰəlɑːɦə। supriːmə koːrʈə t̪əkə 

geːlɑːɦə.....keːɕə ɟiːt̪əlɑːɦə.......pʰeːrə d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː səbə 

kicʰu  ʈʰɑːrə keːlɑːɦə। sⁿgʰərʂəkəऽ   sⁿgə sⁿgə vəkɑːlət̪oːkəऽ   

pəɖʰə़ ़ i-likʰɑːiː purɑː keːlɑːɦə।moːkʰt̪ɑːrə t̪ə nəɲi, 

oːisⁿeːkə ɖeːgə ɑːgu vəkiːlə bəinə geːlɑːɦə। ɑːbə t̪ə d̪ɑːd̪ɑː 

nəɲi ɟiːbəi cʰət̪ʰinə। rəɦit̪ət̪ʰiːnə t̪ⁿ, bəɖɖə gərvə ɦoːit̪əinə। 
əpəneː oː pəɖʰə़ lə nəɲi cʰəlɑːɦə, leːkinə pəɖʰə़ bɑːkə 

bəɖɖə seːɦənt̪ɑː cʰələinə। 

 

ɟəkʰəinə səmpəit̪ə əbəi cʰəi t̪ə oː əpənɑː sⁿgə pʰusijɑːɦiː 

"ɕɑːnə"  seːɦoː ənəɲi cʰəi।oːi meː ɟjoːⁿ ɑːɦɑːⁿ kicʰu keːsə 

moːkəd̪əmɑː ɟiːt̪ə ɟɑːuː t̪ə əpənɑːkəऽ   "əɟɑːt̪əɕət̪ru" loːkə 

buɟʰəə ləgəit̪ə əicʰə। məɦeːnd̪rə miɕrə sⁿgə seːɦoː saːiɦəbʰəऽ   

geːlə cʰələinə। əpənɑːkəऽ   ɑːbə ɟəmiːⁿd̪ɑːrə buɟʰəə lɑːgələ 

cʰəlɑːɦə। unəkoːsⁿbeːɕiː unəkərə d̪ʰiːjɑː put̪ɑː səbə meː iː 

biːmɑːriː ɑːibə geːlə cʰələinə। 
 

eːkə d̪inə məɦeːⁿd̪rə miɕrəkəऽ   poːkʰəiɽə meː inəkərə beːʈɑː 
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gəɟeːnd̪rə d̪ət̪əməinəkəऽ   kəऽ    kuruːrəkəऽ   rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। t̪əkʰəneː eːkəʈɑː məlɑːɦinə kʰəkʰɑːrə pʰeːⁿkə  

d̪eːləkəinə poːkʰəiɽə meː। pɑːinə meː d̪əɦɑːit̪ə oː kʰəkʰɑːrə 

ɦinəkərə sɑːməneː ɑːibə geːləinə। gəɟeːnd̪rəkəऽ   kʰəkʰɑːrə 

d̪eːkʰət̪eː pɑːrɑː cəiːɖʰə़  geːləinə। oː oːi məlɑːɦinə pərə 

bigəɖə़ lɑː..... kicʰu əvɑːcə kət̪ʰɑː seːɦoː kəɦələkʰinə। oːɦoː 

məlɑːɦinə ulʈɑː ureːbə bɑːiːɟə d̪eːləkəinə। bəsə ɑːbə kiː 

cʰələi। kʰiːseː mɑːɦurə bʰeːlə gəɟeːnd̪rə oːkərɑː pərə ɦɑːt̪ʰə 

uʈʰɑː d̪eːləkinə। eːkə t̪ə unəkərə poːkʰəiɽə, d̪oːsərə kʰəkʰɑːrə 

pʰeːⁿkələkə ɑː upərəsⁿməɦeːnd̪rə miɕrəkəऽ   beːʈɑː, kət̪əu 

bərd̪ɑːɕt̪ə ɦoːi। 
 

oː mələɦinijɑː kənəɲit̪ə əpənə gʰərə geːlə। məlɑːɦə ʈoːlə ɑː 

d̪usəd̪ʰɑː ʈoːliː d̪unu səʈəleː cʰələi। oːnɑː d̪unu ʈoːlə meː 

bɑːt̪ə bɑːt̪ə meː mɑːiɽə piːʈə ɦoːi। d̪ugoːlɑː cʰələi oːkərɑː 

səbə keː। leːkinə ət̪əऽ    t̪ə bəbʰənəʈoːliːkəऽ   gəppə cʰəi।ɑːi 

məlɑːɦinə sⁿgə bʰeːləi t̪ə kɑːilə d̪usəd̪ʰinə sⁿgə seːɦoː ɦeːt̪əi। 
iː roːgə kɑːʈənɑːiː ɟəruriː cʰəi। 
 

 d̪usəd̪ʰə ʈoːliː ɑː məlɑːɦə ʈoːləkəऽ   səbə məuːgiː -mərd̪ə  

lɑːʈʰiː ,bʰɑːlɑː, gəɖə़ ़ ⁿsə, ɟeːkərɑː ɟeː bʰeːʈələi-ləऽ   kəऽ    

məɦeːⁿd̪rə miɕrəkəऽ   d̪ərəbəɟɟɑː pərə ɑːibə geːləinə। loːɦɑː 

bɑːlɑː bəɖə़ kɑː geːʈəkəऽ   bⁿd̪əkəऽ   kəऽ    əi 

kɑːt̪əsⁿməɦeːnd̪rə miɕrə lɑːiːseːⁿsiː bⁿd̪ukəkələऽ   kəऽ    



206 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

ʈʰɑːrə ɑː uməɦərəsⁿoː bʰiːɖə़ । oː səbə kəɦəinə ɟeː 

ɑːɦɑːⁿsⁿɦəmərɑː səbəkəऽ   koːnoː d̪uɕməniː nəɲi। ɦəmərɑː 

səbəkəऽ   gəɟeːnd̪rə cɑːɦiː। oːkərɑː ɦimmət̪ə koːnɑː bʰeːləi 

məlɑːɦinə pərə ɦɑːt̪ʰə uʈʰəbəऽ    keː। gəɟeːnd̪rəkəऽ   t̪ɑːbəit̪ə 

gʰərəsⁿpɑːcʰu muⁿɦeː bʰəgɑː d̪eːlə geːlə cʰələinə। 
 

bəɖə़ ़  kɑːlə iː kʰeːlə cələlə। ɑːroː gəuːⁿɑː səbə ɑːibə 

geːlə। ət̪əi pⁿcaːit̪iː bʰeːlə ɑː kicʰu ɑːrt̪ʰikə d̪ⁿɖə gəɟeːnd̪rə 

pərə ʈʰoːiːkə kəऽ    mɑːməlɑːkəऽ   rəpʰɑː d̪əpʰɑː kəjələ 

geːlə।  
 

məɦeːnd̪rə miɕrə ɟeː ɑːi t̪əkə kəɦijoː nəɲi ɦɑːrələ -əi 

beːiɟɟət̪iːsⁿəpəmɑːnit̪ə məɦəsuːsəkəऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
unəkɑː ɑːbə iːɦoː pət̪ɑː lɑːigə geːlə cʰələinə ɟeː unəkeː 

d̪iəjəd̪əkə loːkə ɟinəkɑːsⁿkeːsə moːkəd̪əmɑː cələlə cʰələinə-

ueːɦə səbə əkərə pɑːcʰu cʰəit̪ʰə। 
 

ɑːbə ɕuruː bʰeːlə "ɑːpəreːɕənə bəd̪əlɑː"। 
 

məɦeːnd̪rə miɕrə əpənə səbə beːʈɑː beːʈiːkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰə ueːɦə 

gʰərə meː kərəjə cʰəlɑːɦə ɟeː lɑːʈʰiːsⁿməɟəgut̪ə ɦoːit̪ʰə vɑː 

t̪ʰɑːnɑː pulisə pərə prəbʰɑːvə ɦoːi। ɑːbə ɟeː səbə əguɑː 

cʰələinə unəkərə gʰərə pərə cəɖʰə़ ़ i kərəऽ    meː oːkərə 

səbəɦəkə suciː bənələ। ələgə ələgə ɟilɑː kəcəɦəriː ɑː t̪ʰɑːnɑː 

səbə meː moːkəd̪əmɑː d̪ɑːjərə kaːilə geːlə। ɑːbə oːt̪əऽ   kəऽ   

pulisəkəऽ   bəɟɑː kəऽ    oːkərə səbəkəऽ   girəpʰt̪ɑːriː bʰeːləi। 
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koːrʈəkəऽ   noːʈisə səbə əbəi- əkərɑː səbə pərə। ɟeːɦələ 

geːlɑː pərə ɟəmɑːnət̪ə kərəbəɦoː meː bəɖɖə pɑːi lɑːigə ɟɑːi। 
oː səbə pəreːɕɑːnəbʰəऽ   geːlə cʰələ।  
 

pʰeːrə pⁿcɑːjət̪iː bʰeːlə। gəɟeːnd̪rə miɕrə pərə ɟeː ɑːrt̪ʰikə 

d̪ⁿɖə ləgɑːjələ geːlə cʰələ seː ɦəʈɑːvələ geːlə। oːkərə bɑːd̪ə 

ɟət̪eːkə ɟəgəɦə pərə ɟeː keːsə d̪ɑːjərə cʰələ- oːi səbə meː 

səməɟʰaːut̪ɑː pʰɑːilə kaːilə geːlə। poːkʰəiɽə meː t̪ʰukə 

pʰeːkənɑːiː pərə roːkə lɑːgələ। eːnɑːkəऽ   kəऽ    d̪əbɑːvə 

bənɑː kəऽ    səməɟʰaːut̪ɑː bʰeːləi। iː pəreːɕɑːnə kərəkə leːlə, 

ɟʰuʈʰɑː keːsə keːnɑːiː t̪əɦijɑː ɑːmə bɑːt̪ə ɦoːi। kəɦəbiː cʰələi- 

" binə bʰəjə nə ɦoːbeː priːt̪ə।" 

 

məɦeːnd̪rə miɕrəkəऽ   eːkəʈɑː ɟəmɑːjə rɑːmɑː ʈʰɑːkurə 

səməst̪iːpurə ɟilɑː meː seːɦoː cʰələkʰinə। oːt̪əऽ    məɦeːⁿd̪rə 

miɕrə əpəneː geːlə cʰəlɑːɦə ɑː oːt̪ukɑː koːrʈə meː keːsə 

pʰɑːilə bʰeːlə cʰələi ɟeː pʰəlɑːⁿ mukʰijɑː ɑː pʰəlɑːⁿ mukʰijɑː 

ət̪əऽ    səməst̪iːpurə ɖeːrɑː pərə ɑːjələ .......rɑːit̪ə meː 

ʈʰəɦərələ ɑː pʰəlɑːⁿ sɑːmɑːnə səbə coːrɑː kəऽ    pərɑːə geːlə। 
pulisə ɟɑːⁿcə meː gʰəʈənɑː səɦiː pɑːvələ geːləi। oːkərɑː səbə 

pərə vɑːrⁿʈə nikələləi......səbə girəpʰt̪ɑːrəbʰəऽ    kəऽ    

səməst̪iːpurə ɟeːɦələ bʰeːɟələ geːlə।  
 

ɟəkʰəinə səməɟʰaːut̪ɑː məɦeːnd̪rə miɕrəkəऽ   gɑːmə meː 

bʰeːləinə t̪əkʰəinə ət̪əu oːkərɑː səbəkəऽ   ɟəmɑːnət̪ə 
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bʰeːʈələi। oː səbə əi beːrə rɑːmɑː ʈʰɑːkurə kət̪əऽ    ɑːjələ 

cʰələ। oː məllɑːɦə səbə ləɖə़ ़ iː meː t̪ʰɑːiːkə geːlə cʰələ। 
rɑːmɑː ʈʰɑːkurə səbəkəऽ   goːrə lɑːigə kəऽ    geːlə cʰələ। 
ɟɑːjə kɑːlə meː kəɦəneː rəɦəinə ɟeː ɦəmə səbə t̪ə əpəneːkəऽ   

gɑːməkə kuʈumbə buɟʰəit̪ə rəɦiː। əpəneː eːnɑː kərəbə, seː 

nəɲi ummiːd̪ə cʰələ। cʰoːɖə़ ़  ।ɑːbə mɑːiʈə d̪ijəu səbə 

pərə। oː səbə ɟeːɦələ geːlɑːsⁿd̪ukʰiː cʰələ। rɑːmɑː 

ʈʰɑːkurəkəऽ   seːɦoː əpʰəsoːsəbʰəऽ   rəɦələ cʰələinə। oː 

mələɦɑː səbə bəɖɖə ɑːd̪ərə d̪əinə unəkɑː। t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   

mɑːcʰə-məkʰɑːnə səbə sɑːsurə geːlɑː pərə kʰuɑːbəinə oː 

səbə। 
 

ɑːi məɦeːnd̪rə miɕrə seːɦoː d̪unijɑːsⁿcəilə geːlə cʰəit̪ʰə। 
səməst̪iːpurə meː eːkəʈɑː ɦət̪jɑːkə keːsə meː nird̪oːʂə rɑːmɑː 

ʈʰɑːkurə girəpʰt̪ɑːrə bʰəऽ    ɟeːɦələ geːlɑːɦə əicʰə।rɑːmɑː 

ʈʰɑːkurə kət̪əboː pulisə vɑːlɑːkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː oː 

nird̪oːʂə cʰəit̪ʰə। oː kəɦələkəinə -" ɟeː kəɦəbɑːkə əicʰə, 

koːrʈə meː ɟɑː kəऽ    kəɦəbə। ɦəmərɑː səbəkəऽ   

uːpərəsⁿɑːd̪eːɕə əi"। 

 

rɑːmɑː ʈʰɑːkurə buiɟʰə geːlɑːɦə ɟeː iː mələɦɑːkəऽ   "ɑːiɦə" 

əicʰə। oːi nird̪oːʂəkəऽ   t̪əɦijɑː iː ɟeːɦələ bʰeːɟəbeːləkʰinə,  

ɑːi oː əpəneː ɟɑː rəɦələ cʰəit̪ʰə।  
 

iː səbə unəkeː " pɑːpəkə pʰələ"  cʰəinə।  səbə ət̪əi bʰugət̪əऽ   
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kəऽ   pəɖə़ iː cʰəi। əkʰəinə nəɲi bʰugət̪ət̪ɑː t̪ə əgilɑː ɟənmə 

t̪əkə pɑːpə kʰiɦɑːɽəit̪ə rəɦət̪əinə। 
 

 

ɦɑːt̪ʰəkə ləkiːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɟəɦijɑːsⁿkəbiːrə vid̪eːɕəsⁿgʰuiɽəkəऽ   əjəlɑːɦə əicʰə, beːɕiː 

kɑːlə ɹ̩ʂikeːɕə ɟɑːit̪ə rəɦəi cʰəit̪ʰə। əkərə pɑːcʰu d̪u ʈɑː 

kɑːrəɳə cʰəi- eːkə t̪ⁿ d̪illiːkəऽ   prəd̪uʂəɳəsⁿmukt̪i ɑː d̪oːsərə 

gⁿgɑː mɑːiːkəऽ   koːrɑː meː rəɦəbɑːkə saːubʰɑːgjə। vid̪eːɕoː 

meː nəd̪iː səbəkəऽ   mɑːjə ɟəkɑːⁿ buɟʰələ ɟɑːi cʰəi। oːt̪ukoː 

səbə nəd̪iː unəkɑː gⁿgeːɟiː  buɟʰɑːiː cʰələinə...... ət̪əऽ    t̪ə 

əsəliː gⁿgɑː mɑːiː cʰət̪ʰinə। oː koːnoː neː koːnoː bəɦɑːneː 

unəkɑː ləgə ɟɑːit̪ə əbəit̪ə cʰəlɑːɦə। ɹ̩ʂikeːɕəkəऽ   d̪illiː səd̪ənə 

inəkərə əɖɖɑː bʰəऽ    geːlə cʰələinə।  
 

d̪illiː səd̪ənə eːkəd̪əməsⁿgⁿgɑː kɑːt̪ə meː cʰələi। 
d̪urəsⁿd̪eːkʰəlɑː pərə buɟʰəiːt̪ɑː ɟeː gⁿgeːɟiː əpənə əⁿcərɑː meː 

əkərɑː leːneː cʰət̪ʰinə। ət̪əऽ    niɕcʰələ gⁿgɑːɟiː bəɦəit̪ə rəɦəi 

cʰəit̪ʰə। oː d̪ʰɑːrɑː bəɦəəkəऽ   ɟeː kələkələ d̪ʰvəni cʰəi- seː 

kəbiːrəkəऽ   səmmoːɦit̪ə kəjəneː cʰəinə। oː ət̪əऽ    ɑːrə kicʰu 

nəɲi kərəjə cʰəit̪ʰə.......bəsə d̪illiː səd̪ənəkə ɟeː gⁿgɑː kɑːt̪ə 

meː beːⁿcə lɑːgələ cʰəi.......oːi pərə əsəgəreː bəisələ oː d̪ʰunə 

sunəɲit̪ə rəɦəi cʰəit̪ʰə।unəkɑː iː d̪ʰunə səbə səməjəkə 

ənusɑːrə ələgə ələgə sunɑːit̪ə cʰəinə। ɟeːnɑː ɕɑːst̪riːjə sⁿgiːt̪ə 

meː bʰoːruːkɑː,d̪upəɦərijɑː, sⁿɟʰukɑː, rət̪ukɑː səbə meː ələgə 

ələgə rɑːgə gɑːbələ ɟɑːi cʰəi, oːɦinɑː ɦinəkɑː səbə beːrə meː 



210 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

ələgə ələgə rɑːgə sunɑːit̪ə rəɦəi cʰəinə। nəd̪iː ueːɦə, d̪ʰɑːrɑː 

ueːɦə, gət̪i ueːɦə, veːgə ueːɦə,st̪ʰɑːnə ueːɦə, səməjə ueːɦə ɑː 

vjəkt̪i ueːɦə........t̪əkʰəinə eːnɑː kiəeː pɑːinəkə bəɦɑːvə 

unəkɑː rɑːgə meː ɖubələ giːt̪ə ləgəit̪ə cʰəinə।  
 

səbəkeː eːkkeː ɑːvɑːɟə ɦəɦəə.....ɦəɦəə....ɦəɦəə ləgəi cʰəi, 

inəkeː kiəeː rɑːgə ləgəi cʰəinə।  ɟeː bʰiː əkərə pɑːcʰukəऽ   

kɑːrəɳə vid̪ʰɑːnə ɦoːi......kəbiːrəkəऽ   əpənɑː niːkə ləgəi 

cʰəinə ɑː oː əbəit̪ə rəɦəi cʰəit̪ʰə।eːkkoː rɑːit̪ə ət̪əऽ    bit̪ɑː 

ləit̪ə cʰəit̪ʰə t̪ə əpənɑːkəऽ   urɟɑːvɑːnə buɟʰɑːjə ləgəi 

cʰələinə।ɑːbə t̪ə d̪illiː səd̪ənəkəऽ    loːkəsəbə inəkɑː cinɦoː 

geːlə cʰələinə। kəjeːkə beːrə nəɲi kəmərɑː kʰɑːliː rəɦəlɑː 

pərə oː səbə ələgoːsⁿinəkɑː leːlə vjəvəst̪ʰɑː kəऽ    d̪əi 

cʰələinə। ət̪əऽ    ɟələkʰəi, cɑːɦə ɑː d̪unu səməjə bʰoːɟənə,  

səbəɦəkə iⁿt̪əɟɑːmə cʰələi। kəɦijoː kəऽ    bɑːɦəroːkəऽ   

d̪iːnə- d̪ukʰijɑːkəऽ   ət̪əऽ    kʰeːnɑːiː kʰuɑːvələ ɟɑːi cʰələi।  
 

beːɕiː loːkə t̪ə gʰuməə vɑː kicʰu kɑːɟeː ɹ̩ʂikeːɕə əbəi 

cʰələ.......kəbiːrə eːɦənə cʰəlɑːɦə ɟeː loːkəkə ənusɑːrə 

oːɦinɑː d̪illiː səd̪ənə əbəi cʰəlɑːɦə।bʰəiɽə bʰəiɽə d̪inə gⁿgɑː 

kɑːt̪ə meː beːⁿcə pərə bəisələ bit̪ɑː d̪əi cʰəlɑːɦə। nəɲi kət̪əu 

ɟɑːi cʰəlɑːɦə ɑː nəɲi kijoː bʰeːⁿʈə kərəऽ    əbəi 

cʰələinə।ət̪ukoː loːkəkə leːlə pəɦeːliː bənələ ɟɑː rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। 

 

eːkə d̪upəɦərijɑː meː baːisələ d̪eːkʰə rəɦələ cʰəit̪ʰə ɟeː kicʰu 

bʰəgəvɑːd̪ʰɑːriː sɑːd̪ʰuː sⁿt̪ə səbə d̪aːurələ kʰeːnɑːiː kʰɑːjə 
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leːlə ɑːibə rəɦələ cʰəit̪ʰə।eːnɑː oː pəɦineːɦoː ət̪əऽ    

d̪eːkʰəneː cʰəlɑːɦə ɟeː d̪iːnə d̪ukʰijɑː səbə leːlə kəɦijoː kɑːlə 

bʰəɳɖɑːrɑː ləgəi cʰələi।əi beːrə oːi bʰiːɖə़  meː eːkə goːʈeː 

pərə unəkərə nəɟərə ʈiːkə geːləinə। oːnɑː bʰəgəvɑː vəst̪rə 

meː unəkɑː pəɦineː nəɲi d̪eːkʰəneː cʰələkʰinə....... leːkinə 

muːⁿɦə kɑːnə kət̪əu bəd̪ələi cʰəi! kəbiːrə unəkɑː cinɦə 

geːlɑː।əkʰəinə ɟeː unəkɑː ʈoːiːkə d̪əit̪ət̪ʰinə t̪əbʰəऽ   səkəit̪ə 

cʰələi ɟeː t̪ɑːbəit̪ə kʰeːnɑːiː kʰət̪məbʰəऽ   ɟɑːi। pəɦineː ɑːuː ɑː 

pəɦineː pɑːuː bɑːlɑː ɦɑːlə cʰələi। d̪oːsərə bʰərələ peːʈə meː 

pucʰəpɑːcʰə keːnɑːiː ʈʰiːkə rəɦəi cʰəi। ɑːbə oː iⁿt̪əɟɑːrə kərəऽ    

ləgəlɑːɦə.....unəkərə gʰurəbɑːkə। 

 

gʰⁿʈɑː bʰəiɽəkəऽ   bɑːd̪ə oː sɑːd̪ʰuː ɟɑːjə ləgəlɑːɦə t̪ə kəbiːrə 

unəkɑː bəɟeːləkʰinə। 

- ɑːɦɑːⁿ gəɖʰə़ ़  mɑːiːkəऽ   pⁿɖiːɟiː t̪ʰikaːuⁿɦə? 

 

- ɦⁿ । cʰiː nəɲi, cʰəlaːuⁿɦə। ɑːɦɑːⁿkəऽ   cʰiː? 

 

ɦəmərɑː keːnɑː cinɦəi cʰiː? ɦəmə kiː ɑːɦɑːⁿkə bəgələ meː 

bəisə səkəi cʰiː? 

 

- ɦⁿ ɦⁿ pⁿɖiːɟiː eːkəd̪əmə baːisu। ɑːɦɑːⁿsⁿɦəmə ɑːɕiːrvɑːd̪iː 

leːneː cʰiː।cinɦu ɦəmərɑː! kət̪eːkə beːrə bʰeːⁿʈə bʰeːlə əicʰə। 

 

kət̪əboː ɟoːrə oː sɑːd̪ʰuː ləgeːlɑː muːd̪ɑː nəɲi cinɦə 

səkəlɑːɦə। 

- ɑːɦɑːⁿ koːnoː d̪ʰərəpʰəriː meː t̪ə nəɲi cʰiː? əi sɑːd̪ʰuː 

səbəɦəkə sⁿgə t̪ə nəɲi kət̪əu ɟəjəbɑːkə əicʰə? 
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-nəɲi nəɲi? iː səbə t̪ə bʰoːɟənəkə sⁿgiː cʰəit̪ʰə। əi ɕəɦərə meː 

bʰəɳɖɑːrɑː ləgəit̪ə rəɦəi cʰəi। ɟəkərɑː pət̪ɑː lɑːigə ɟɑːi cʰəi oː 

d̪oːsərɑːkəऽ   sucit̪əkəऽ   d̪əi cʰəi। kijoː kəkəroː sⁿgiː nəɲi 

cʰəi। pɑːpiː peːʈəkə səvɑːlə cʰəi, t̪ət̪əbeː t̪əkə sɑːt̪ʰə cʰəi। 
d̪eːkʰəbəi neː- d̪əsə minəʈə meː kʰɑːliːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə। səbə 

əpənə əpənə əɖɖɑː pərə pəɦuⁿcə ɟɑːit̪ə। 
 

- cəlu ɦəmərə kəmərɑː meː। oːt̪əऽ    ɑːrɑːməsⁿgəppə kərəbə। 

 

- ɦⁿ ɦⁿ। cəlu। 
 

d̪unə goːʈeː kəmərɑː meː əjəlɑːɦə। ɑːbə kəbiːrə əpənə 

pəricəjə d̪eːləkʰinə.......cʰəkə d̪ⁿ oː sɑːd̪ʰuː cinɦə geːləkʰinə। 
- ɑːɦɑːⁿ pⁿɖiːɟiːsⁿsɑːd̪ʰuː kəɦijɑː bʰeːləuːⁿ? 

 

- nəɲi ɦəmə pⁿɖijeː ɟiː cʰələuːⁿ ɑː nəɲi sɑːd̪ʰujeː cʰiː। səbə 

kərməkə pʰələ cʰəi।oː ɟeːnɑː rəkʰəneː cʰəit̪ʰə.....ɟiːbə rəɦələ 

cʰiː। ɟəɦijɑː əruːd̪ɑː purɑː bʰəऽ    ɟɑːit̪ə, əpənɑː ləgə bəɟɑː 

leːt̪ɑːɦə। 
 

- ɦəmə t̪ə əi səd̪ənə meː əbəit̪ə rəɦəi cʰiː। ɑːɦɑːⁿkəऽ   kəɦijoː 

nəɲi d̪eːkʰələuːⁿ। 
 

- ɦəməreː gəlt̪iː। ɦəmə ɑːɦɑːⁿkə soːɟʰɑː nəɲi əjələuːⁿ। 
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- nəɲi nəɲi। seː nəɲi kəɦəi cʰiː। ɦəmə t̪ə ɦuɟumə meː əbəi 

cʰələuːⁿ। kəjeːkə beːrə beːɕiː loːkəbʰəऽ   ɟɑːi cʰələi t̪əऽ    

binɑː kʰeːneː gʰurɑːə d̪əi cʰəlɑːjə। ɑːbə ɑːɦɑːⁿ cʰiː t̪ə eːnɑː 

nəɲi bʰəgɑːit̪ə। 
 

- ɑːbə ɑːɦɑːⁿkə kəɦijoː nəɲi bʰəgɑːit̪ə। niɕciⁿt̪ə rəɦu। 
 

kəbiːrəkəऽ   ɦinəkərə cʰɑːjɑːvɑːd̪əkəऽ   bɑːt̪ə ɑːrə ət̪iːt̪ə 

ɟənəbɑː leːlə ut̪sɑːɦit̪ə kəऽ    rəɦələ cʰələinə। 

 

iː gəɖʰə़ ़  mɑːiː, neːpɑːləkə pⁿɖiːɟiː cʰəlɑːɦə। kəbiːrəkə 

ɕəɦərə meː loːkə inəkɑː əɦiː rupeː cinɦəinə।kəjeːkə ʈɑː 

ɦinəkərə kʰissɑː rəɦəinə। 

eːkə beːrə eːkəʈɑː əd̪ʰikɑːriːkəऽ   proːmoːɕənə bəɖɖə 

d̪inəsⁿbɑːd̪ʰit̪ə cʰələi। iː pⁿɖiːɟiː, ɟəɦijɑːkəऽ   t̪ɑːriːkʰə 

kəɦələkʰinə, t̪əɦijoː unəkərə proːmoːɕənə bʰeːləinə। oː 

əd̪ʰikɑːriː inəkərə ceːlɑːbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। pⁿɖiːɟiːkəऽ   

rɑːt̪ri viɕrɑːmə unəkeː kət̪əऽ    ɦoːinə।oː cɑːirə lɑːinə 

inəkərə prəɕⁿsɑː meː likʰəboː keːneː cʰələkʰinə। pə़ ɖiːɟiː 

oːkərɑː ɕiːɕɑːkəऽ   pʰreːmə meː ləgɑː kəऽ    əpənə ɟʰoːɖə़ ़  
meː rəkʰəi cʰəlɑːɦə- kəɦəlɑː pərə nikɑːilə kəऽ    d̪eːkʰəbəi 

cʰəlɑːɦə। 

 

eːkəʈɑː prət̪iʂʈʰit̪ə bjɑːpɑːriːkəऽ   d̪ʰiːjɑːput̪ɑː nəɲi ɦoːi cʰələi 

t̪ə pⁿɖiːɟiːkəऽ   oː əpənɑː kət̪əऽ    bəɟeːneː cʰəlɑːɦə।ɟeː 
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t̪ɑːriːkʰə kəɦələkʰinə- oːɦiː d̪inə beːʈɑː bʰeːləi। oː vjəvəsɑːiː 

əpənə ɦɑːt̪ʰəkə gʰəɖə़ ़  kʰoːilə kəऽ    pə़ ɖiːɟiːkəऽ   

iːnɑːmə meː d̪eːləkəinə। pⁿɖiːɟiːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə meː ueːɦə 

gʰəɖə़ ़  bɑːnɦələ cʰəinə। 
 

 əɦinɑː kət̪eːkə inəkərə bʰəviʂjəvɑːɳiːkəऽ   sət̪jə ɦoːbɑːkə 

bɑːt̪ə pʰaːilələ cʰələi। 
 

kəbiːrəkəऽ   əpənoː jɑːd̪ə pəɖə़ iː cʰələinə ɟeː eːkə beːrə 

pⁿɖiːɟiː unəkoː kət̪əऽ    ɑːjələ cʰəlɑːɦə। kəbiːrə əpənə pɑːⁿcə 

ʈɑː sⁿgiː sⁿgə baːiʈʰəkəkʰɑːnɑː meː bəisələ cʰəlɑːɦə। 
məst̪iːkəऽ   leːlə pucʰələkʰinə -" ɦəmərɑː bɑːreː meː kicʰu 

bət̪ɑːuː।" 

pⁿɖiːɟiː kicʰu kɑːlə maːunə rəɦəlɑː upərɑːⁿt̪ə bəɟəlɑːɦə-         

" ɑːɦɑːⁿkəऽ   bid̪eːɕəkə joːgə əicʰə।" 

-" bid̪eːɕəkəऽ   joːgə kiː! ɦəmə t̪ə ɟɑːit̪eː rəɦəi cʰiː-  

biːrəgⁿɟə। neːpɑːlə bid̪eːɕeː bʰeːlə nəɲi।" kəɦi kəऽ    kəbiːrə 

əpənə səbə sⁿgiː sⁿgə ɦⁿsəऽ    ləgəlɑːɦə। 
pⁿɖiːɟiː gⁿbʰiːrə ɦoːit̪ə bəɟəlɑːɦə-" seː ɟeː bid̪eːɕə ɦoːi। 
inəkɑː prəbələ joːgə cʰəinə। ɑː ɑːɦɑːⁿ cɑːru loːkəkəऽ   nəɲi 

əi। likʰɑː kəऽ   ləऽ   lijəɦə"। 

 

kəbiːrəkəऽ   oːɦinɑː moːnə cʰəinə ɟeː unəkərə sⁿgiː səbəkəऽ   

moːnə ɦussəbʰəऽ   geːlə cʰələi- iː suinə kəऽ   । kəbiːrəkə 

mɑːⁿ kʰuɕiːsⁿkʰubə ənnə pɑːinə pⁿɖiːɟiːkəऽ   d̪eːneː 
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cʰələkʰinə। t̪əɦijɑː bid̪eːɕə ɟəjəbɑːkə əvəsərə kəmmeː 

loːkəkəऽ   bʰeːʈəiː cʰələi। ɑːɟukə ɟeːkɑːⁿ nəɲi ɟeː səbə ɦərəɦiː 

surəɦiː muːⁿɦə uːʈʰaːuneː bid̪eːɕə ɟɑː rəɦələ əicʰə। 

 

puːɟɑː pɑːʈʰə, ɟjoːt̪iʂə,bʰəviʂjəvəkt̪ɑː, ɦəst̪əreːkʰɑː pəɖʰə़ ə 

bɑːlɑː- iː səbə kəjeːkə prəkɑːrə cʰələi- kəɦɑːi cʰələi səbə...." 

pⁿɖit̪eː।" 

ɟeːnɑː sət̪jənɑːrɑːjəɳə bʰəgəvɑːnə, ənənt̪ə ɑː sərəsvət̪iː 

puːɟɑːkəऽ   leːlə eːkə pⁿɖit̪ə! muɖə़ nə, ɟənəuː ɑː d̪urgɑː 

puːɟɑːkəऽ   leːlə d̪oːsərə pⁿɖit̪ə! bijɑːɦə, gəruːɖə़  purɑːɳə ɑː 

ɕrɑːd̪d̪ʰəkə leːlə t̪eːsərə pⁿɖit̪ə !ɑː ʈipəinə, grəɦə məɦɑːd̪əɕɑː 

ɑː eːkɑːd̪əɕiː jəɟɲə leːlə ələgə pⁿɖit̪ə ɦoːit̪ə cʰələ। kijoː 

loːkɑːcɑːrəkəऽ   ɟɲɑːt̪ɑː ɦoːit̪ə cʰəlɑːɦə t̪ə kijoː ɟjoːt̪iʂəkəऽ   

t̪ə kijoː ɦɑːt̪ʰəkə ləkiːrəkə t̪ə kijoː ləlɑːʈə pəɖʰə़ ə bɑːlɑː t̪ə 

kijoː sⁿskɹ̩t̪əkə vid̪vɑːnə।  
 

iː pⁿɖiːɟiː əi səbə meːsⁿkicʰu nəɲi cʰəlɑːɦə- muːd̪ɑː ɟeː kəɦəi 

cʰələkʰinə seː sət̪t̪əbʰəऽ   ɟɑːi cʰələi। iːɦoː kəɦələ ɟɑːi pəɦineː 

ɟeː eːkə niɕcit̪ə sⁿkʰjɑː meː ɟeː gɑːjət̪riː mⁿt̪rəkəऽ   ɟɑːpə kəऽ    

ləijɑː, oːkərɑː meː ət̪eːkə prəbʰɑːvəbʰəऽ   ɟɑːit̪ə cʰələi ɟeː oː 

kəɦəi cʰəi- seː bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi।iː gɑːjət̪riː mⁿt̪rə pəɖʰə़ iː 
cʰəlɑːɦə vɑː nəɲi- sⁿd̪eːɦeː। 
 

kəbiːrəkəऽ   əpənɑː bɑːreː meː kəɦələ gəppə sət̪jə bʰeːləinə, 

t̪aːiⁿ oː ɑːi ət̪eːkə kʰoːd̪əbeːd̪ə kəऽ    rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
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pⁿɖiːɟiː kəɦələkʰinə ɟeː loːkə unəkɑː pəkəiɽə pəkəiɽə kəऽ    

əpənə gʰərələऽ   ɟɑːinə ɑː kəɦəऽ    leːlə d̪əbɑːvə bənɑːbəinə। 
oːɦoː ɟəɟəmɑːnəkə kʰuɕiːkəऽ   d̪eːkʰəit̪ʰə, kəɦi d̪əi 

cʰələkʰinə। ɟəkʰəinə oːkərɑː ənusɑːrə pʰələ nəɲi ɦoːi t̪ə 

inəkɑː ənɑːpə ɕənɑːpə kəɦəऽ    ləgələinə। 

 

iː pⁿɖiːɟiː nəɲi kəkəroːsⁿkicʰu mⁿgit̪eː cʰələkʰinə ɑː nəɲi 

d̪eːlɑː pərə gʰuɽəibət̪eː cʰələkʰinə। bɑːd̪ə meː inəkərə st̪ʰit̪i 

kʰərɑːbə ɦoːbəऽ    ləgələinə। ɟeː bəɟeːlɑː pərə ɟɑːi cʰəlɑːɦə 

pəɦineː , seː binə bəɟaːuneː gʰəreː gʰərə ɟɑːjə ləgəlɑːɦə। 
bʰiːkʰəmⁿgɑː ɟeːkɑːⁿ loːkə vjəvəɦɑːrə kərəऽ    ləgələinə। 
 

" ɟeː nəgərə rɑːɟə kəriː, seː nəgərə bʰiːkʰə nəɲi mɑːⁿgiː"- 

iːeːɦə soːicə kəऽ    oː əuɑːit̪ə bəuːvɑːit̪ə ɹ̩ʂikeːɕə pəɦuⁿcələ 

cʰəit̪ʰə। ət̪əऽ    eːkəʈɑː bənijɑːkəऽ   cʰoːʈə cʰiːnə mⁿd̪irə cʰəi। 
oːi meː ʈʰɑːkurəɟiːkəऽ   d̪unu sɑːⁿɟʰə puːɟɑː kərəjə cʰəit̪ʰə। 
mⁿd̪irəkəऽ   sⁿgə cɑːirə ʈɑː d̪oːkɑːnə seːɦoː cʰəi।oːkərə 

kirɑːjɑːkəऽ   kicʰu bʰɑːgə pⁿɖiːɟiːkəऽ   seːɦoː bʰeːʈəiː cʰəinə। 
oːɦiː meː d̪unu sɑːⁿɟʰə puːɟɑː pɑːʈʰə,prəsɑːd̪ə, sɑːⁿɟʰə 

əgərəbət̪t̪iː səbə cʰəi। ɟjoːⁿ bʰⁿɖɑːrɑː meː bʰoːɟənəbʰəऽ   ɟɑːi 

cʰəinə t̪ⁿ oːi pɑːisⁿbəɖʰə़ ि़jɑːsⁿʈʰɑːkurəɟiːkəऽ   bʰoːgə ləgɑː 

ləi cʰəit̪ʰə। t̪ət̪eːkə neː pⁿɖit̪ə ɹ̩ʂikeːɕə meːbʰəऽ   geːlə cʰəi ɟeː 

"eːkə bulɑːjeː, d̪əsə ɑːjeː" bɑːlɑː ɦɑːlə cʰəi। ɟjoːⁿ bənijɑːkəऽ   

kəmə pɑːi bɑːlɑː bɑːt̪ə kəɦət̪ʰinə t̪əऽ    oː t̪əkʰəneː ɦəʈɑː 

d̪eːt̪əinə। oːkərɑː t̪ə eːɦənə pⁿɖit̪ə cɑːɦiː ɟeː əi st̪ʰɑːnəkə 
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bəd̪əlɑː kicʰuː oːkəreː d̪əi। bʰəgəvɑː vəst̪rəkəऽ   əi ɕəɦərə 

meː cələt̪iː cʰəi ɑː "aːulə ruʈə pɑːsə " seːɦoː bʰələi। kət̪əu 

ɟɑːjə ɑːbəऽ    meː ʈikəsə nəɲi leːbəऽ    pəɖə़ iː cʰəinə, t̪aːiⁿ iː 

coːlɑː grəɦəɳə keːneː cʰəit̪ʰə। uɟərɑː d̪ʰoːt̪iː meː t̪əऽ    d̪ʰɑːⁿiː 

səneː d̪ʰəə leːt̪əinə।pⁿɖiːɟiː səməjəkə sⁿgə ɖʰə़ iɽə geːlə 

cʰəlɑːɦə। 

 

səbə bɑːt̪ə bət̪əbəit̪ə pⁿɖiːɟiː nirməgənəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
pəɦileː beːrə kijoː unəkərə ɦɑːlə pucʰələkəinə। ɟeː ɦɑːt̪ʰəkə 

ləkiːrə meː kʰiːⁿcələ rəɦəi cʰəi- seː ɦoːit̪eː ʈɑː cʰəi। ɟənmə ɑː 

mərəɳə- iːeːɦə sət̪jə t̪ʰiːkə। pⁿɖiːɟiː bʰɑːvukəbʰəऽ   geːlə 

cʰəlɑːɦə।  mⁿd̪irə meː sɑːⁿɟʰə d̪eːbɑːkə səməjəbʰəऽ   geːlə 

cʰələinə।ɟɑːit̪ə kɑːlə bəɟəlɑːɦə- "ɑːɦɑːⁿ bəɦut̪ə uːⁿcɑːiː pərə 

ɟɑːjəbə- ɦəmə ɑːɦɑːⁿkə prəɕəst̪ə ləlɑːʈə d̪eːkʰə rəɦələ cʰiː। 
ɦəmə əisⁿnəɲi kəɦələuːⁿ ɟeː ɑːɦɑːⁿ ɦəmərɑː əɦu ɦɑːlə meː 

cinɦələuːⁿ, ɦəmə ɟeː d̪eːkʰə rəɦələ cʰiː- seː kəɦi rəɦələ cʰiː।" 

 

kəbiːrə, pⁿɖiːɟiːkəऽ   bʰoːɟənə leːlə d̪illiː səd̪ənə vɑːlɑːkəऽ   

kəɦi d̪eːləkʰinə।ɟəɦijɑː ɑːɦɑːⁿkəऽ   moːnə kərət̪ə ɑːɦɑːⁿ ɑːibə 

kəऽ    bʰoːɟənə kəऽ    leːbə। 
 

ɑːi rɑːit̪ə meː ɟəkʰəinə gⁿgɑː kɑːt̪ə meː kəbiːrə bəisəlɑːɦə t̪ə 

unəkɑː koːnoː" rɑːgə " nəɲi sunɑːiː cʰələinə। kʰɑːliː 

ɦəɦəə.....ɦəɦəə......ɦəɦəəkəऽ   ɑːvɑːɟə əbəi 

cʰələinə।pⁿɖiːɟiːsⁿbʰeːⁿʈə ɦoːbɑː kʰɑːt̪irə iː səbə sɹ̩ʂʈi ɽəicə 
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rəɦələ cʰəliːɦə। 

 

buɟʰeːləinə ɟeː ɑːbə ɹ̩ʂikeːɕəkəऽ   əd̪ʰjɑːjə kʰət̪meː ɟeːkɑːⁿ 

cʰəinə। əpənə moːnəkəऽ   kəɦələkʰinə- " ɦeː kət̪əu ɑːrə 

cəlu।" uiːʈʰə bid̪ɑː bʰəऽ    geːlɑːɦə- koːnoː ɑːrə ʈʰeːkɑːnɑːkəऽ   

t̪əlɑːɕə meː। 
 

 

cʰəkkɑː-purɑːɳə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

 ɦɑːri kəऽ    ɟəd̪u ʈʰɑːkurə pʰaːimiliː koːrʈə meː keːsə 

pʰɑːiləkəऽ   d̪eːlɑːɦə। eːt̪əऽ   səऽ   oːt̪əऽ   , d̪aːuɽəit̪ə d̪aːuɽəit̪ə 

t̪ʰɑːiːkə geːlə cʰəlɑːɦə। soːcəneː rəɦəit̪ə ɟeː riʈɑːjərəmeːnʈəkə 

bɑːd̪ə ɑːrɑːmə kərəbə, ulʈeːbʰəऽ   geːləinə। ɑːbə t̪ə kət̪əu 

geːnɑːiːjoː unəkɑː leːlə əbəgrəɦə। ɟeːɦoː nəɲi cinɦəi ɟənəɲi 

cʰələinə, oːɦoː sɑːiːkilə roːiːkəkəऽ   " oːkərə" kiː bʰeːlə, seː 

pucʰəit̪ə rəɦəi cʰəinə। kət̪eːkə d̪inə nukɑːkəऽ   rəkʰit̪aːit̪ʰə। 
ɟɑːbəit̪ə sⁿbʰəvə cʰələinə, nukeːbeː keːlɑːɦə। kɑːnoːⁿ-kɑːnə 

nəɲi buɟʰəə d̪eːləkʰinə। 

 

 "d̪oːʂiː " t̪ə ujaːiɦə cʰət̪ʰi। koːnə mət̪i mɑːrələkəinə, ɟeː oː 

"ɦɑːⁿ" kəɦi d̪eːləkʰinə। oːisəऽ   beːsijeː pɑːi rəməpurɑː 

bɑːlɑː d̪əi cʰələinə। oː seːboː sət̪kɑːrə niːkə kərit̪əinə।oːkərə 

beːʈijoː sunnəɲirə cʰələi।  lɑːlə kɑːkiː kəɦəi cʰəliːɦə, iː 

kət̪ʰɑːkəऽ   lijəɦə......ɟiːt̪ələ rəɦəbə। nəɲi kəjəlɑːɦə। ɑːbə 

buɟʰu। əpəneːsəऽ   əpənə beːʈɑːkəऽ   gərd̪ənə pərə t̪əruɑːiɽə 
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cəlɑː leːləɦə। ɑːbə prɑːjəɕcit̪ə meː keːsə keːlɑːɦə əicʰə ɑː 

t̪ɑːriːkʰə pərə d̪aːurə ləgɑː rəɦəlɑː əicʰə। 
 

ɟəd̪u ʈʰɑːkurə sərəkɑːriː əmiːnə cʰəlɑːɦə। ɦɑːleː meː riʈɑːjərə 

keːlɑːɦə əicʰə। purɑː pəroːpəʈʈɑː meː kinəkɑː kət̪eːkə ɟət̪ʰɑː- 

ɟəmiːnə cʰəinə.........kət̪eːkə oːi meː oːɟʰərɑːɦɑː ɑː kət̪eːkə 

soːɟʰərɑːɦɑː...........səbəʈɑː unəkɑː buɟʰələ cʰəinə। kəjeːkə 

ɟəmiːnəkə mɑːlikə səbəkəऽ   seːɦoː nəɲi buɟʰələ ɟeː koːnə 

ɟəmiːnə kət̪əऽ    əi। beːcəऽ   kəऽ   ɦoːi vɑː d̪ɑːkʰilə-kʰɑːriɟə 

kərəbɑːkə ɦoːi, bɑːⁿʈə-bəkʰərɑː ɦoːi vɑː bəd̪əleːnə ɦoːi........ 

loːkə ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   pəkəiɽət̪eː cʰəlɑːɦə। t̪ʰoːɖə़  bəɦut̪ə 

meːɦənət̪ɑːnɑː seːɦoː upərəsⁿbʰeːʈə ɟɑːi cʰələinə। əɦiː 

cəkkərə meː t̪ə oː pʰⁿsiː geːlɑːɦə। bəgəleːkəऽ   gɑːməkə 

ɟoːɦənə  pɑːʈʰəkəkəऽ   d̪iəjəd̪iː bⁿʈəvɑːrɑː meː oː geːlə 

cʰəlɑːɦə। cɑːliːsə biːgʰɑːsəऽ   upərə unəkɑː ɟəmiːnə cʰələ। 
səbə kʰət̪iɦɑːniː məraːusiː ɟəmiːnə cʰələinə। koːnoː ɟʰⁿɟʰəʈə, 

kət̪əu nəɲi। əsəgərə ɟoːɦənə pɑːʈʰəkə, ɑː unəkərə bɑːpoː 

əsəgəruːeː। bɑːkiː d̪iəjəd̪ə səbəkəऽ   t̪ə biːgʰɑː ki, ɑːbə 

kəʈʈʰɑː meː bəcələ cʰəinə।  ɟəkʰəneː ɟoːɦənəkə kət̪əऽ   səऽ   

kət̪ʰɑː eːləinə, ɟəd̪u ʈʰɑːkurə lusəpʰu़ sɑː geːlɑːɦə। bʰeːləinə 

ɟeː iː kuʈəmaːit̪iːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə t̪ə səbə sⁿpaːit̪ə ɦəməreː। iː nəɲi 

d̪eːkʰəlɑːɦə ɟeː ɟoːɦənəkəऽ   cɑːirə ʈɑː beːʈoː cʰəinə। kicʰu 

pət̪oː t̪ət̪oː nəɲi keːlɑːɦə। ɟɑːnələ gʰərə cʰələi। moːʈə pɑːi 

d̪eːləkəinə। səʈəsəऽ   "ɦⁿ "kəऽ   leːlɑːɦə। pɑːikəऽ   kʰubə 
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cʰəɦərə -məɦərə bʰeːlə।  
 

ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   beːʈɑː moːɦənə ɑːi ʈiː ɑːikəऽ   kəऽ    ʈɑːʈɑː 

meː pʰiːʈərə əicʰə। ɖeːrɑː ɖⁿɖɑː səbə bʰeːʈələ cʰəi। pɑːinə -

biɟəliː səbə mupʰt̪əuɑː। biɟəliː səd̪ikʰənə rəɦit̪eː cʰəi। oːt̪eːkə 

ʈɑː ɖeːrɑː t̪ə unəkərə  biːɖioː  sɑːɦeːbəkəऽ   seːɦoː nəɲi 

cʰəinə।ɑːbə kiː cʰəi।ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   ɟəmiːnə nəɲi, leːkinə 

əpənoː naːukəriː ɑː beːʈoːkəऽ   naːukəriː। ɟoːɦənəkəऽ   

ɟəmiːnə cʰəinə , leːkinə nəɲi əpəneː naːukəriː, ɑː nəɲi beːʈeː 

səbə keː। beːʈɑː səbə əbⁿɖə ɟəkɑːⁿ bʰərid̪inə moːʈərə sɑːikilə 

pərə iməɦərəsəऽ   uməɦərə ud̪ʰijɑːit̪ə rəɦəi cʰəinə। əkʰənoː 

unəkərə səmɑːɟə meː sərəkɑːriː naːukəriːkəऽ   bəɖɖə 

moːɟərə।oːi meː ʈɑːʈɑːkə naːukəriː, iː t̪ə pucʰəbeː nəɲi kəruː। 
sərəkɑːriː pʰeːlə oːkərə sɑːməneː। beːʈɑːkəऽ   oːt̪əऽ    səbə 

"pʰiːʈərə bɑːbu" kəɦəi cʰəinə। 
 

bijɑːɦə d̪ɑːnə səbə sⁿpənnə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə, ɟəd̪u 

ʈʰɑːkurəkəऽ   put̪oːɦu cʰəɦə məɦiːneː sɑːsureː meː 

rəɦələ।ɦərə cɑːrimeː d̪inə ɟoːɦənəkə eːkə neː eːkə beːʈɑː 

əbit̪eː rəɦələinə। ɦərə ɟət̪ərɑː meː kʰubə sərə - səneːɕə səbə 

seːɦoː əbəi। ɟəd̪u ʈʰɑːkurə kʰubə cəpəcəpə səneːɕə səbə 

kʰɑːiː cʰəlɑːɦə। ɑːbə ɟoːɦənə pɑːʈʰəkəkə səməiːd̪ʰəbʰəऽ   

geːlɑːkəऽ   kɑːrəɳə əmiːniː leːlə bəuːjeːnɑːiː seːɦoː cʰoːɽi 

d̪eːlɑːɦə। gʰərə meː rəɦəlɑːkə kɑːrəɳə cikənɑːə geːlə 

cʰəlɑːɦə । kəniː kəniː d̪ʰoːiːd̪ʰə pʰuiʈənɑːiː ɕuruːbʰəऽ   geːlə 
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cʰələinə। 

 

cʰəɦə məɦiːnɑːkə bɑːd̪ə moːɦənə kənijɑːkəऽ   ʈɑːʈɑːləऽ   

geːlɑːɦə। kənijɑː ɖeːrɑː pərə ɟɑːi leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi 

cʰələinə। ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   kʰuɕiː bʰeːləinə ɟeː kət̪eːkə niːkə 

put̪oːɦu ɟeː gɑːmə meː rəɦəə cɑːɦəit̪ə əicʰə ।moːɦənəkəऽ   t̪ə 

pəɦineːɦoː kicʰu gəɖə़ bəɖə़  buɟʰɑːiː cʰələinə। oːt̪əऽ    

əpənə d̪oːsə-məɦiːmə ɑː əspət̪ɑːləkə ɖɑːkʈərə səbəsⁿkicʰu 

ɕⁿkɑː səmɑːd̪ʰɑːnə keːlɑːɦə। kənijɑːkəऽ   ɖɑːkʈərə ənəbɑːkə 

leːlə kəɦəneː cʰəlaːinə।  
 

ɖɑːkʈərə ɟəruːriː ɟɑːⁿcə səbə keːləkəinə। moːɦənəkəऽ   

kəɦələkəinə ɟeː iː purɳə st̪riː nəɲi cʰət̪ʰi।  
 

moːɦənə mɑːt̪ʰə pəkəiɽəkəऽ   bəisə rəɦəlɑːɦə। ɑːbə 

kərət̪ɑːɦə kiː। kənijoː kɑːnəɦə ləgələinə। kəɦələkəi ɟeː oː 

əpənə mɑːjəkəऽ   kəɦəneː cʰələi। oːkərə kijoː nəɲi 

sunələkəi। bijɑːɦə kərɑː d̪eːləkəi। 
 

d̪oːsəroː ɖɑːkʈərəsəऽ   moːɦənə, kənijɑːkəऽ   d̪eːkʰeːlɑːɦə। 
oːɦoː iːeːɦə bət̪eːləkəinə। kənijɑː meː puruːkʰəkə beːɕiː 

ləkʂəɳə cʰələinə। ləkʂəɳə kiː cʰəliːɦeː puruːkʰə। 
 

moːɦənəkə sɑːrə səbə eːɦənə əbⁿɖɖə ɑː bəd̪əmɑːɕə səbə 

cʰələinə ɟeː oːkərɑː səbəsⁿɟəbərəd̪əst̪iː kicʰu kərɑː nəɲi 

səkət̪ɑːɦə।  
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kicʰu  məɦiːnɑːkə bɑːd̪ə kənijɑːkəऽ   əpənə cʰoːʈə bʰɑːi sⁿgə 

naːiɦərə pəʈʰɑː d̪eːlɑːɦə। ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   d̪ʰiːreː-d̪ʰiːreː 

səbə  səccɑːiː pət̪ɑː cələləinə। 
 

moːɦənə d̪ukʰəsⁿɑːd̪ʰɑːbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। ɟəd̪u 

ʈʰɑːkurəkəऽ   d̪ʰoːiːd̪ʰə kət̪əऽ    səʈəiːkə geːləinə, oːkərə pət̪eː 

nəɲi। d̪ukʰit̪ə rəɦəə ləgəlɑːɦə। ɖɑːkʈərəsəऽ   d̪eːkʰeːlɑːɦə। 
ɟɑːⁿcə səbə bʰeːləinə। biːpiː, ciːniː ɑːrə kət̪ʰiː kət̪ʰiː 

nikələləinə। roːɟə bʰuːkʰəleː peːʈeː goːʈiː səbə kʰɑːiː cʰət̪ʰi, 

t̪əkʰəinə nit̪jə krijɑː kərmə  kərəjə cʰət̪ʰi। 
 

ɟoːɦənə pɑːʈʰəkə səbəkəऽ   t̪ə səccɑːiː buɟʰəleː rəɦəinə।oː 

səbə guməkiː ləgɑː leːneː cʰəlɑːɦə। ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   seːɦoː 

moːɦənəkə sɑːrə ɑːibəkəऽ   kəɦi geːlə rəɦəinə, ɟeː cupə 

rəɦəbɑːkə cʰəi। ɟjoːⁿ bɑːɟəbə t̪ⁿ gʰərəkə bʰiːt̪ə bʰiːt̪ə noːicə 

leːbə। buiɟʰə lijəɦə।  
 

iːeːɦə guməkiː ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   t̪əreː t̪əreː ɟaːuⁿɖisə ɟəkɑːⁿ 

sukʰɑː rəɦələ cʰələinə। d̪əvɑːiːkə ɖoːɟə bəɖʰə़ ि़t̪eː ɟɑː 

rəɦələ cʰələinə। 
 

sɑːlə bʰəiɽə t̪ə guməkiː səbə lɑːgələ rəɦələ- əi viʂəjə meː। 
pʰeːrə ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   nəɲi rəɦələ geːləinə। oː ɟoːɦənə 

pɑːʈʰəkə kət̪əऽ    prəst̪ɑːvələऽ   kəऽ    əpəneː geːlə cʰəlɑːɦə - 

ɟeː bibɑːɦə meː ɟoːɦənə pɑːʈʰəkə ginət̪iː ɑː kʰərcə kəjəlɑːɦə 
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əicʰə , seː vɑːpəsələऽ   laːit̪ʰə। ələgɑː-ələgiː moːɦənəkəऽ   

bʰə ɟɑːinə। 

 

ɟoːɦənə t̪ə əpəneː cuppeː rəɦəlɑːɦə। unəkərə cʰoːʈəkɑː beːʈɑː 

mɑːrəऽ    mɑːrəऽ    uʈʰələinə ɟəd̪u ʈʰɑːkurə keː। oː t̪əऽ    ɑːrə 

loːkə səbə pəɦuⁿcə geːləi ɟeː ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   ɟɑːnə 

bⁿcələinə। 
 

səuːⁿseː gəppə pəsəiɽə geːlə cʰələi।d̪u beːrə pⁿcəit̪iː seːɦoː 

bʰeːləi।beːɕiː loːkə əi pⁿcaːit̪iːsəऽ   ələgeː rəɦələ। ɟəd̪u 

ʈʰɑːkurə səbə ɖɑːkʈəriː ɟɑːⁿcəkəऽ   ripoːrʈə, pⁿcə səbəɦəkə 

sɑːməneː rəkʰəlɑːɦə। nət̪iːɟɑː kicʰu nəɲi nikələləi। ɟoːɦənə 

pɑːʈʰəkə səbəɦəkə kəɦəbə cʰəinə ɟeː inəkeː beːʈɑː meː kəmiː 

cʰəinə। ɑːrə d̪əɦeːɟə cɑːɦijəinə-oːkəreː leːlə iː t̪eːlə beːlə 

keːneː cʰət̪ʰi। ɦəmərə pərivɑːrəkəऽ   ɟeː beːɟət̪iː bʰeːlə əicʰə 

oːkərə bəd̪əlɑː ɦəmə səbələऽ   kə rəɦəbəinə।keː, kəkərɑː ɑː 

koːnɑː ɟⁿcət̪əi ki kiː səcə t̪ʰiːkə! 

 

ɕuruː meː t̪ə ɟəd̪u ʈʰɑːkurə ɖərɑːit̪ə cʰəlɑːɦə। ɑːbə səuːⁿseː 

gʰəreː gʰərə ɑː gɑːmeː gɑːmə loːkə buɟʰijeː geːləi t̪ə ɑːbə 

kət̪ʰiːkəऽ   əɖʰə़ kə kɑːɟə। ɟeː cʰəi seː cʰəi- " cʰəkkɑː bɑːlɑː 

liːlɑː", iːeːɦə neː! 

 

 moːɦənə ələgə ɦoːjəbɑːkə leːlə  moːkəd̪əmɑː  keːneː cʰət̪ʰi। 
t̪ɑːriːkʰə pərə t̪ɑːriːkʰə pəiɽə rəɦələ cʰəinə। 
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d̪eːkʰuː ...... kiː pʰaːisəlɑː......ɑː kəɦijɑː əbəi cʰəi।  
iː əɟəgut̪ə kət̪ʰɑː t̪ə ɑːi t̪əkə eːnɑː sunəbɑː meː nəɲi ɑːjələ 

cʰələi। t̪ərəgʰusijɑː bʰeːloː ɦoːi leːkinə eːnɑː ɦoː- ɦəllɑː nəɲi 

bʰeːlə cʰələi।səbə əkərɑː " cʰəkkɑː" bəlɑː pⁿcaːit̪iː kəɦəi 

cʰəi। səmɑːɟə ɑː koːrʈə, d̪unu ɟəgəɦə ɟəd̪u ʈʰɑːkurəkəऽ   

d̪aːuɽəit̪ə d̪aːuɽəit̪ə cəʈʈiː gʰisɑː rəɦələ cʰəinə। 

 

d̪ɑːiː- mɑːiː səbə seːɦoː kəɦəit̪ə rəɦəi cʰət̪ʰinə- " d̪ʰurə! 

eːɦənoː kət̪əu bʰeːləi əicʰə। ɟiːbiː t̪ə kiːऽ    kiːऽ    nəɲi suniː।"  

 

əkəreː sⁿgə ɟəkʰəinə d̪u buɖʰə़ ़ kəऽ   nəɟərə miləi 

cʰəinə.......  oː kicʰu ɑːreː iːɕɑːrɑː  kərəjə cʰəi । iː koːnoː 

pəɦileː gʰəʈənɑː nəɲi bʰeːlə cʰəi। səd̪aːuⁿsəऽ   ɦoːit̪ə 

rəɦələi........ pəɦineː əkərɑː gʰərəkə cʰərəd̪əvɑːliːkəऽ   

bʰiːt̪əreː d̪əbɑː d̪eːlə ɟɑːit̪ə cʰələi।ɑːbə ɟugə ɑː ɟəmɑːnɑː 

bəd̪əilə geːlə cʰəi........nukɑː cʰippiːkəऽ   səməjə cəilə geːləi 

........ɟeː səcə cʰəi- seː soːⁿɟʰɑː cʰiː। 
 

   ɟəd̪u ʈʰɑːkurə səbəkeː əpənə d̪ukʰəɖə़ ़  sunəbəit̪ə cəilə 

ɟɑːit̪ə rəɦəit̪ə cʰət̪ʰi। loːkəkəऽ   t̪ə cərcɑː meː məɟɑː əbəi cʰəi, 

muːd̪ɑː guɖə़ kə mɑːiɽə t̪ə d̪ʰoːkərəbeː buɟʰəiː cʰəi। 
 

loːkə ɟəd̪u ʈʰɑːkurəsⁿpucʰəi cʰəinə- ɑːɦɑːⁿ koːnɑː buɟʰəlijəiː? 

əccʰɑː--- 

......... 

iː bʰeːləi---- 

........... 
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oːɦoː------ 

------------ 

əɦinɑː kət̪eːkə gəpə। 
iː  səbə ɟɑːinə buiɟʰəkəऽ   oːɟʰəreːneː cʰəinə, nəɲi t̪ə kəɦijɑː 

neː ələgɑː- ələgiː bʰəऽ    ɟəit̪əi। 
cʰəkkɑː purɑːɳə pərə səbə nəɟərə gəraːuneː əi। d̪eːkʰuː 

əⁿt̪imə əd̪ʰjɑːjə kəɦijɑː bəɦərɑːiː cʰəi। 

 

 

 

sərəprɑːiɟə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

(gɑːmə meː rəɦəit̪ə mɑːⁿ ɑː vid̪eːɕə meː rəɦəit̪ə beːʈɑːkəऽ   

biːcə bʰeːlə pʰoːnəvɑːrt̪ɑː pərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə- ciʈʈʰiː pət̪riːkəऽ   

ɟəmɑːnɑː cəilə geːlə।) 
 

 

koːnɑː cʰeːⁿ!- beːʈɑː bəɟəlɑːɦə। 
 

ʈʰiːkə cʰiː!- mɑːⁿ bəɟəliːɦə। 
 

- ɑːrə koːnoː viɕeːʂə। 

 

- nəɲi səbə ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə।kɑːilə nəɲi pʰoːnə keːləɦə। 
 

- ɦəmə t̪ə kəɦəneːɦeː cʰijəu ɟeː ɕəinə- ɽəibəkəऽ   pʰoːnə 

kərəbəuː। 
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- d̪u beːrəsⁿɕəinə kəऽ    pʰoːnə əbəi cʰələi, t̪aːiⁿ bʰeːlə ɟeː əɦu 

beːrə ɕəinəkəऽ   ɑːit̪ə। 
 

- oː t̪ə ɟəɦijɑː səməjə bʰeːⁿʈə ɟɑːijɑː, t̪əɦijɑː kəऽ    d̪əi cʰijəu। 
əi beːrə ɕəinə kəऽ    səməjə nəɲi bʰeːʈələ t̪aːiⁿ ɽəibə kəऽ    

keːlijəu। d̪oːsərə ɟeː səməjə meː pɑːⁿcə gʰⁿʈɑːkəऽ   əⁿt̪ərə 

cʰəi- d̪unu ɟəgəɦə meː। t̪əkəroː d̪eːkʰəऽ    pəɖə़ iː cʰəi। 
 

- ɦəmə t̪ə səbə buɟʰit̪eː cʰiː ɟeː bəuːɑːkəऽ   ɑːpʰisə meː ɕəinə 

kəऽ    kɑːɟə beːɕiː bʰəऽ    geːlə ɦeːt̪əinə- t̪aːiⁿ pʰoːnə nəɲi 

keːlɑːɦə əicʰə।  
ɟənəɲi nəɲi cʰəunə bɑːbu ɟiː keː! kɑːiləsⁿcɑːirə beːrə puiːcʰə 

leːlɑːɦə- bəuːɑːkəऽ   pʰoːnə nəɲi ɑːjələ.......bəuːɑːkəऽ   

pʰoːnə nəɲi ɑːjələ। moːnə gʰoːrə bʰəऽ    geːlə 

sunəɲit̪ə.......sunəɲit̪ə। kəɦəlijəinə ɟeː kʰɑːliː pʰoːnə keːnɑːiː 

kɑːɟə t̪ʰoːɖə़ ़  cʰəinə। ɑːpʰisə meː nəɲi pʰurəsət̪ə bʰeːlə 

ɦeːt̪əinə। d̪eːkʰəit̪ə nəɲi cʰeːlijeːnə...... d̪illiː meː kət̪t̪iː rɑːit̪ə 

kəऽ    ɦɑːrələ t̪ʰɑːkələ əbəi cʰəlɑːɦə। 

ɦəmərə bəuːɑː t̪ə vid̪eːɕoːⁿsⁿpʰoːnə kəऽ    d̪əi cʰəit̪ʰə। 
rɑːməɟiː bɑːbukəऽ   d̪eːkʰijəunə- pəʈəneː meː beːʈɑː put̪oːɦu 

cʰəinə। kəɦijoː pʰoːnə nəɲi। kənijɑː unəkərə ɦəkkələ 

noːrəsⁿkənəɲit̪ə rəɦəi cʰəit̪ʰə।eːɦənə neː nəbəkiː kənijɑː səbə 

ɑːjələ cʰəi......kɑːbileː ɑːnɦərə। ɦəmərə t̪ə put̪oːɦuːoːkəऽ   

pʰoːnə əbəit̪ə əicʰə। 
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- səbə gəpə t̪uɦeːⁿ bəɟəiː cʰeːⁿ। səbə buɟʰit̪eː cʰeːⁿ, t̪əkʰəinə 

pəreːɕɑːnə nəɲi ɦoːbɑːkə cɑːɦiː। 
 

-nəɲi nəɲi। ɦəmə kijaːikə pəreːɕɑːnə ɦoːjəbə। eːɦənə beːʈɑː 

bʰəgəvɑːnə səbəkeː d̪eːt̪ʰinə। ɑːi kɑːiləkəऽ   mɑːjə bɑːpəkəऽ   

ət̪eːkə kʰoːɟə pucʰɑːriː kərəit̪ə əicʰə। ət̪əi d̪eːkʰəऽ    neː- səbə 

buɖʰə़ ़ -buɖʰə़ ़  səbə əsəgəreː cʰəit̪ʰə। ɟəkʰəinə kɑːgəɟə 

pərə əⁿguʈʰɑː ləgəbəऽ   kəऽ   rəɦəi cʰəinə, t̪əkʰəneː gɑːmə ɑː 

mɑːjə bɑːpə jɑːd̪ə əbəi cʰəinə। 
 

-ɑːrə kəɦəऽ   । moːnə ʈʰiːkə rəɦəi cʰəuː। d̪əbɑːiː səməjə pərə 

kʰɑːiː cʰaːiⁿ neː! 

 

-ɦⁿ ɦⁿ। ɦəmə səbə d̪əvɑːiː səməjə pərə kʰɑːiː cʰiː। 
oːisⁿpəɦineː eːkə gilɑːsə d̪uːd̪ʰə seːɦoː piːbəi cʰiː। 
jɑːd̪ə ɦeːt̪əऽ    " məɖə़ rə"। oːkəreː poːt̪ɑː, kʰəʈɑːlə kʰoːləneː 

əicʰə। ueːɦə ɑːbə bəɖə़ kɑː d̪uːd̪ʰəkə kɑːroːbɑːriːbʰəऽ   geːlə 

əicʰə। eːt̪əऽ    oː əpəneː d̪uːd̪ʰəd̪əऽ   ɟɑːit̪ə əicʰə। kəɦələkəi 

ɟeː iː ɦəmərə səbəɦəkə purɑːnə d̪ərəbɑːrə əicʰə। bɑːkiː ʈoːlə 

meː oːkərə ɑːd̪əmiː d̪uːd̪ʰə ləऽ    kəऽ    əbəi cʰəi। oːɦoː 

ət̪eːkə iɟɟət̪ə d̪əit̪ə əicʰə t̪ⁿ ɦəməɦu ɟəkʰəinə oːkərɑː nəbə 

gɑːjə kʰəriːd̪əऽ   kəऽ   rəɦəi cʰəi- ɟeː kəɦəit̪ə əicʰə..... pɑːid̪əऽ   

d̪əi cʰijəiː। d̪uːd̪ʰə meː oː minəɦɑː kəऽ    d̪əit̪ə əicʰə। 
 

oː əi d̪uɑːreː nəɲi əpəneː əbəit̪ə əicʰə ɟeː purɑːnə d̪ərəbɑːrə 

cʰəi- oː əi d̪uɑːreː əbəi cʰəuː ɟeː t̪uⁿ eːɖəvɑːⁿsə meː pɑːi d̪əi 
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cʰəɦiː! 

 

-bʰəऽ   səkəi cʰəi। boːliː bɑːniː oːkərə bəɖɖə bəɖʰə़ ि़jɑː 

cʰəi।ɦəmərɑː t̪ə kəɦijoː d̪uːd̪ʰə nɑːgɑː nəɲi keːləkə। 
 

- bɑːbuːɟiːkəऽ   moːnə ʈʰiːkə cʰəinə? 

 

oːnɑː t̪əऽ    ʈʰiːkeː cʰəit̪ʰə leːkinə kəpʰpʰəkə ɕikɑːit̪ə rəɦit̪eː 

ʈɑː cʰəinə। 

 

- t̪ət̪eːkə neː eːⁿʈiː bɑːjoːʈikə kʰeːneː cʰət̪ʰinə, ɟeː d̪əvɑːiː 

əsərə nəɲi kərəjə cʰəinə। 

 

- d̪illiː bɑːlɑː ɟeː ɖɑːkʈərə oːi beːrə d̪əvɑːiː d̪eːneː rəɦəinə, 

uːjɑːɦə pərciː d̪eːkʰɑː kəऽ    biːnɑː pʰɑːrmeːsiːsⁿd̪əvɑːiː 

mⁿgɑː d̪eːlijəinə। oːisⁿkicʰu ɑːrɑːmə cʰəinə। 

" d̪əɦiː" d̪unu sɑːⁿɟʰə kʰeːnɑːiː cʰoːɖə़ iː nəɲi cʰeːt̪ʰinə।kəऽ   

buɟʰeːt̪əinə।  
gərəmə d̪uːd̪ʰə meː ɦəɽəid̪ə milɑː kəऽ    piːlɑː pərə ɑːrɑːmə 

ɦoːi cʰəi- leːkinə unəkɑːkəऽ   kəɦət̪əinə। moːnə ɦoːi cʰəinə 

t̪ə piːt̪ɑːɦə। nəɲi t̪ə oːɦinɑː cʰoːɽi d̪eːt̪ɑːɦə। 
ɦəməɦuⁿ t̪əऽ    buɖʰə़ ़ ləuːⁿ! ət̪eːkə ɦucciː ɦəmərɑː səऽ    

ɑːbə nəɲi ɦoːijɑː। t̪uɦeːⁿ kəkʰənoː buɟʰəiːjəunə ɟeː d̪əɦiː 

cʰoːɽi d̪aːisə ɑː gərəmə d̪uːd̪ʰə piːbəit̪ʰə। 
əkʰəinə nəɲi kəɦijəunə- nəɲi t̪ə ɦəməreː bigəɖə़ t̪ɑː ɟeː 

bəuːɑːkəऽ   ɦəməɦiː kəɦəlijəinə। 
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- əccʰɑː bɑːd̪ə meː kəɦi d̪eːbəinə। 
 

- eːkəʈɑː kʰuɕəkʰəbəriː kəɦənɑːiː t̪ə bisəiːreː geːlə। t̪uⁿ ɟeː 

kəʈəɦərə roːpəneː cʰələɦə, seː əi beːrə pʰəiɽə geːləɦə। d̪u 

bərəkʰəsⁿmoːⁿcʰiː ɦoːi cʰələi- leːkinə kəʈəɦərə nəɲi ɦoːi। əi 

beːrə pʰərələi। ɦəməɦu oːkərə ɟəiɽə meː mɑːcʰəkə kʰoːⁿiːcɑː 

səbə gəɖə़ bɑːə d̪eːneː cʰəlijəiː। 
əi beːrə kəmə pʰərələi। əgilɑː bərəkʰəsⁿbeːɕiː pʰərət̪əऽ   । 
ɦəmə əi beːrə buiɟʰə geːlijəiː।kəʈəɦərə, girəɦə pərə pʰəɖə़ iː 
cʰəi। pəɦineːɦeː niːcɑː bəlɑː ɖɑːiːɖʰə़  səbə pⁿgəbɑː d̪eːbəi। 
 

- t̪u t̪ⁿ eːkəd̪əmə girəɦət̪ʰəbʰəऽ   geːlə cʰⁿjə। nɑːrijələ 

səbəɦəkə kiː ɦɑːlə? 

 

- ʈʰiːkə cʰəə। biːcə meː gəɖə़ bəɖə़ ़  geːlə cʰələi। bət̪ijeː 

meː nɑːrijələ səbə ɖʰənəɖʰənɑː kəऽ    kʰəsəऽ    lɑːgələ 

cʰələɦə। cuʈʈiː lɑːigə geːlə cʰələi। d̪əvɑːiː spreː bʰeːləi। ɑːbə 

ɟeː bəicə geːləɦə, seː ʈʰiːkə cʰəɦə। 
 

- d̪u cɑːiːroː ʈɑː bəcələi kiː nəɲi? 

 

- d̪u cɑːirə ʈɑː kiəeː? gʰuⁿgʰəruː ɟeːkɑːⁿ əkʰənoː lud̪ʰəkələ 

cʰəə। iː buɟələɦəkə ɟeː spreː keːnɑː d̪ibeːlijəiː? 

t̪uⁿ ɟeː d̪illiːsⁿspreː vɑːlɑː məɕiːnə ənəneː cʰələɦə, seː 

rɑːkʰələ rɑːkʰələ kʰərɑːbə bʰəऽ    geːlə cʰələɦə। d̪u saːi 

ʈɑːkɑː lɑːgələ oːkərɑː ʈʰiːkə kərɑːbəऽ    meː। 
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- ɑːmə səbə? 

 

- oː t̪oːɦərə bɑːbuːɟiːkəऽ   ɟimmɑː cʰəinə। ɟoːgijɑː əpənə 

pɑːinə t̪ɑːinə d̪əit̪ə rəɦəi cʰəə।səbə ʈʰiːkə cʰəə। 

iː kəɦəऽ    neː kəɦijɑː " aːibəऽ   "? 

 

- d̪eːkʰə! niɕcit̪ə nəɲi əicʰə। 
 

- əi beːrə bəɖɖə d̪ʰɑːnə gəɦumə bʰeːlə cʰəə। bəʈɑːiːd̪ɑːrə 

niːkə pəkəɖə़ ़  geːlə əicʰə। bɑːkiː t̪ə səbəɦəkə kʰeːt̪ə 

pərət̪iː pərələ cʰəinə। unəkərə səbəɦəkə boːliː eːɦənə 

kʰərɑːbə ɟeː kijoː bəʈɑːiː leːbəi leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi। ɦəmərɑː 

kət̪əऽ    səbə bəʈɑːiːd̪ɑːrə t̪aːijɑːrə।  
leːbɑːnoː ɟoːgərə d̪ʰɑːnə t̪oːɦərə kənijɑː kɑːkiːkəऽ   nəɲi 

bʰeːləinə। ɦəməɦiː pəʈʰɑː d̪eːlijəinə। bəɖɖə ɑːɕiːrvɑːd̪iː d̪əi 

cʰələkʰunə। beːʈɑː səbə eːɦənə kupɑːt̪rə səbə bʰəऽ    geːlə 

cʰəinə seː beːcɑːroː kiː kərət̪iːɦə? 

 

- kiː kupɑːt̪rə? 

 

- nəɲi buɟʰələ cʰəə! niɕɑː kərəjə cʰəinə। mɑːjə bɑːpəkəऽ   

eːkə d̪əɕɑː nəɲi cʰoːɖə़ iː cʰəinə। ɟeːɦənə t̪oːɦərə gɑːɖə़ ़  
cʰələɦə d̪illiː meː, saːiɦə gɑːɖə़ ़  kʰəriːd̪əneː cʰəinə। 
ɑːməd̪əniː eːkə pɑːikəऽ   nəɲi, ɑː ɕaːukə səbə sɑːɦəbiː! 

 

- kət̪əऽ   sⁿpɑːi eːləinə? 
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- kət̪əऽ    sⁿ! t̪oːɦərə gɑːmə meːkəऽ   kəkərɑːsⁿkəmə। 
ɟəmiːnə bikɑː rəɦələ cʰəi ɑː pʰuʈɑːniː bəiɖʰə़  rəɦələ cʰəi। 

d̪illiː bəmbəi ɟeːkɑːⁿ loːkəkə sʈeːnɖərə bʰəऽ    geːlə cʰəi। 
loːkə t̪ə muːⁿɦeː pərə kəɦi d̪əi cʰəinə........ɦəmərə bəuːɑː 

kəmɑː kəऽ    kiːnələkə gɑːɖə़ ़ .....ɑː iː səbə gⁿvɑː kəऽ   । 
kət̪əu cʰəɟəiː cʰəinə d̪əlɑːnə pərə gɑːɖə़ ़ । ɦəmərɑː 

səbəkəऽ   oːnɑː ɕəɦərə bəɟɑːrə ɟɑːjə meː səɦuliit̪ə bʰəऽ    

geːlə əicʰə। səbə gʰərə meː gɑːɖə़ ़ bʰəऽ   geːlə cʰəi......ɑː 

səbə eːkə səmɑːd̪ə meː gɑːɖə़ ़  pəʈʰɑː d̪əi əicʰə। bəɖɖə 

mɑːnəɲi əicʰə ɦəmərɑː। kənikoː nəɲi buɟʰɑːit̪ə əicʰə ɟeː 

əpənə gɑːɖə़ ़  nəɲi।  
ɑːbə ɟeː t̪uⁿ sʈeːɕənə eːbəɦə t̪ə rikɕɑː pərə nəɲi ɑːbəɦə 

pəɖə़ t̪əɦə। 

 

- vɑːɦə। bəɦut̪ə vikɑːsə bʰeːləi। pəɦineː t̪ə rikɕoː bɑːlɑːkəऽ   

kʰuɕɑːməd̪ə kərəऽ    pəɽəi cʰəi। 
 

- d̪eːkʰəऽ    neː। eːkəʈɑː ɑːrə gəpə səbə beːrəsⁿbisərɑː ɟɑːit̪ə 

əicʰə। oː ɟeː d̪uməɦəlɑː pərə t̪oːɦərə bɑːbuːɟiː poːt̪ɑː- poːt̪iː 

leːlə  gʰərə ɑː bid̪eːɕiː bɑːt̪ʰəruːmə ələgəsⁿbənəbaːuneː 

cʰələkʰunə....... oː bⁿd̪əjəcʰələɦə......t̪aːuⁿ səbə eːbeː nəɲi 

keːləɦə। oːi gʰərəkəऽ   sɑːpʰə səpʰɑːiː kəreːləkʰunə ɑː 

bɑːbuːɟiː əpəneː oːi bɑːt̪ʰəruːmə meː ɟɑːi cʰət̪ʰunə। oːi 

bɑːt̪ʰəruːmə meː giːɟərə cʰəi......bɑːbuːɟiː gərəmeː 

pɑːinəsⁿnəɦɑːi cʰət̪ʰunə ɑː t̪ʰoːɖə़ ़  kɑːlə bəccɑː bɑːlɑː 
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gʰərə meː ɑːrɑːmoː kərəjə cʰət̪ʰunə। 
oːnɑː t̪ə ʈʰeːɦunə d̪ʰeːneː rəɦəi cʰəinə- leːkinə koːʈʰɑː pərə 

cəiːɖʰə़  ɟɑːi cʰəit̪ʰə। 
ɦəmərɑː t̪ə nəɲi ɟɑːə ɦoːijɑː। t̪uⁿ səbə eːbəऽ    t̪ə bʰəऽ    

səkəit̪ə əicʰə ɟeː t̪əkʰəneː cəɖʰə़ ़ । 
 

- ɑːi t̪əऽ    bəɖɖə gəppə bʰeːləi। 
 

- əkʰəinə ɑːroː kət̪eːkə gəpə səbə əicʰə। t̪uⁿ eːbəऽ    t̪əkʰəinə 

kəɦəbəऽ   । eːkəʈɑː rɑːɟə mist̪riː ɑː d̪u ʈɑː ɟɑːnɑː picʰəlɑː 

t̪iːnə məɦiːnɑːsəऽ   kɑːɟə kəऽ    rəɦələ əicʰə। bəɦut̪ə kɑːɟə 

bʰeːlə əicʰə.......ɑː bəɦut̪ə bɑːkiː əicʰə। 
əkʰəinə ɕud̪d̪ʰəkə səməjə cʰiː......eːɦənə neː bʰɑːriː ləgənə 

cʰəi ɟeː ɟənə səbə nɑːgɑː bəɖɖə kərəit̪ə əicʰə। 

 

- ɑːnⁿd̪ə leːlə kɑːɟə kərəbiⁿɦeː। t̪ənɑːvə ləऽ    kəऽ    nəɲi! 

 

- nəɲi nəɲi। koːnoː ciⁿt̪ɑː nəɲi। 
 

- pɑːikəऽ   kɑːɟə ɦoːuː t̪ə kəɦiɦeːⁿ! 

 

- pɑːikəऽ   koːnoː kɑːɟə nəɲi əi। bəsə t̪uⁿ səbə ɟəld̪ijeː ɑːibə 

ɟəiːɦəə......." sərəprɑːiɟə" rəkʰəneː cʰijəɦə। 

 

- ʈʰiːkə cʰəi। ɟəld̪ijeː eːbəuː। 
 

bəuːɑːkəऽ   pət̪ɑː lɑːigə geːlə cʰələinə ɟeː unəkərə mɑːⁿ 
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purənɑː gʰərəkəऽ   nəbəkɑː ɖiɟɑːinə meː bəd̪ələbɑː 

d̪eːləkʰinə əicʰə। ɟeː unəkərə mɑːⁿkəऽ   ɦoːinə ɟeː ɟənə 

məɟurə səbə unəkərə bɑːbuːɟiːkəऽ   ɦɑːⁿ meː ɦɑːⁿ milɑː kəऽ    

ʈʰəkəi cʰəinə..........ɑːbə bɑːbuːɟiːkəऽ   bʰəऽ    rəɦələ cʰəinə 

ɟeː ɟənə səbə inəkərə mɑːⁿkəऽ   ɦɑːⁿ meː ɦɑːⁿ milɑː kəऽ    

ʈʰəkəi cʰəinə। əsələ meː kijoː kəkəroː nəɲi ʈʰəkəi 

cʰəi..........səbə əpənə bəuːɑːkəऽ   svɑːgət̪ə əpənɑː  ɖʰⁿgeː 

kəऽ    rəɦələ əicʰə। 
 

 bəuːɑːkəऽ   " sərəprɑːiɟə" d̪eːkʰəbəऽ   kəऽ   iⁿt̪əɟɑːrə bʰəऽ    

rəɦələ cʰəinə। 

 

 

əpʰeːjərə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

d̪ɑːsəɟiː əi ɕəɦərəkə kɑːleːɟə meː leːkcərərə cʰəit̪ʰə। loːkə 

unəkɑː pərəpʰeːsərə sɑːɦəbə kəɦəi cʰəinə। səpʰɑːiː d̪əit̪ə 

d̪əit̪ə pəreːɕɑːnəbʰəऽ   geːlɑːɦə....loːkə pərəpʰeːsərə sɑːɦəbə 

kəɦənɑːiː nəɲi cʰoːɖə़ ləkəinə। oː kəɦəi cʰələkʰinə ɟeː ɦəmə 

leːkcərərə ʈɑː cʰiː əkʰəinə...... proːpʰeːsərə bəɖə़ kɑː pəd̪ə 

ɦoːi cʰəi.........purɑː viɕvəvid̪jɑːləjə meː ɑːⁿgurə pərə ginɑː 

ɟɑːit̪ə ɟeː keːऽ    səbə cʰaːit̪ʰə proːpʰeːsərə.... ɦəmə nəɲi cʰiː। 
muːd̪ɑː loːkə t̪əऽ    unəkɑː pərəpʰeːsərə sɑːɦəbə kəɦənɑːiː 

nəɲi cʰoːɖə़ ləkəinə। ɑːbə oːɦoː əpənɑːkəऽ   mɑːinə 

leːlɑːɦə। kət̪əboː d̪əliːlə d̪eːləkʰinə ɟeː d̪əroːgɑː ɑː pulisə 

kəpt̪ɑːnə ɟeːnɑː ələgə ələgə ɦoːi cʰəi.........oːɦinɑː leːkcərərə 
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ɑː proːpʰeːsərə........ koːnoː kɑːɟə nəɲi əjələinə।  
 

əi ɕəɦərəkəऽ   iː miɟɑːɟə cʰələi- sipɑːɦiːkəऽ   ɦəvələd̪ɑːrə, 

kirɑːniːkəऽ   bəɖə़ ़  bɑːbu, d̪əroːgɑːkəऽ   iⁿspeːkʈərə, 

vəkiːləkəऽ   piː piː sɑːɦeːbə, mɑːsʈərəkəऽ   ɦeːɖəmɑːsʈərə 

sɑːɦəbə, baːiⁿkəkə bɑːbukəऽ   məneːɟərə sɑːɦəbə, 

reːləveːkəऽ   paːiʈəmaːinəkəऽ   sʈeːɕənə mɑːsʈərə, 

cʰuʈəbʰaːijɑː neːt̪ɑː səbəkəऽ   vid̪ʰɑːjəkəɟiː, d̪oːkɑːnəd̪ɑːrə 

səbəkəऽ    seːʈʰəɟiː, bəd̪əməɕəvɑː səbəkəऽ   bʰaːijɑːɟiː ɑː 

bɑːkiː səbə ɕəkt̪iɕɑːliːkəऽ   caːud̪ʰəriː sɑːɦəbə kəɦələ ɟɑːi 

cʰələi। pəɦilə loːkə d̪ɑːsəɟiː nəɲi ɦeːt̪ɑːɦə - ɟinəkɑː pəd̪əkəऽ   

bəɖʰə़ ़  kəऽ    kəɦəlɑː pərə ənəkəʈʈʰələ lɑːgələ ɦeːt̪əinə, 

leːkinə ɟeː reːvɑːɟə cʰəi seː cʰəi। iː reːvɑːɟə nəɲi eːkə d̪inə 

meː bənəɲi cʰəi ɑː nəɲi eːkə d̪inə meː ʈuʈəiː cʰəi। d̪ɑːsəɟiː 

əkərɑː əvəd̪ʰɑːiɽə leːlɑːɦə। 
 

ɑːbə d̪oːsərə pəreːɕɑːniː unəkərə sɑːməneː muⁿɦə bəvəneː 

ʈʰɑːrə cʰələinə। "d̪ɑːsə" ʈɑːiːʈilə d̪eːkʰə kəऽ    pəɦineː 

d̪eːvɑːnəɟiː səbəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː iː unəkeː səmɑːɟəkəऽ   

cʰəit̪ʰə। pəcʰɑːit̪ə gəppə səbəsⁿpət̪ɑː cələləinə ɟeː iː t̪ə " 

bⁿgɑːliː" cʰijəit̪ʰə। d̪ɑːsəɟiːkəऽ    ɟjoːⁿ kijoː " bⁿgɑːliː" kəɦəi 

cʰələinə t̪ⁿ t̪iləmilɑː ɟɑːi cʰəlɑːɦə। iː sət̪jə t̪ʰikə ɟeː unəkərə 

prəpit̪ɑːməɦə poːsʈəmɑːsʈərəkə naːukəriː kərəit̪ə bəd̪əliː 

bʰəऽ    kəऽ    kələkət̪t̪ɑːsⁿd̪ərəbʰⁿgɑː ɑːjələ cʰəlɑːɦə। pʰeːrə 

iːeːɦə ɕəɦərəkəऽ   əpənə gʰərə bənɑː leːlɑːɦə।ət̪əऽ    rəɦəit̪ə 
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cɑːrimə piːɖʰə़ ़  d̪ɑːsəɟiː cʰəit̪ʰə। oː t̪ə gʰəroː meː 

maːit̪ʰilijeː bəɟəiː cʰəit̪ʰə। bⁿgəlɑː buiɟʰə ɟɑːi cʰəit̪ʰə, leːkinə 

bɑːiːɟə nəɲi pəbəi cʰəit̪ʰə।iː bɑːɦəreː- bɑːɦərə rəɦəlɑːkə 

kɑːrəɳə buɟʰɑːiːjɑː bʰeːlə cʰəinə। inəkərə kəɦəbə cʰəinə ɟeː 

jɑː t̪əऽ    "maːit̪ʰilə " kəɦuː jɑː "biɦɑːriː " kəɦuː.... bⁿgɑːliː t̪ə 

koːnoː ɦɑːlə meː nəɲi cələt̪ə। d̪ɑːsəɟiː , bⁿgɑːliː kəɦəlɑː pərə 

kʰisijɑːiː cʰəlɑːɦə, t̪aːiⁿ kəjeːkə goːʈeː bikʰɑːɦeː " bⁿgɑːliː" 

kəɦəऽ    ləgələinə। 
 

pəɖʰə़ lə likʰələ loːkəkəऽ   t̪ə səbə səmɑːɟə əpənɑː meː 

mileːbɑːkə prəjɑːsə kərəjə cʰəi। oːi meː iː bʰrəmit̪ə kərəऽ    

bɑːlɑː nɑːməkə ɑːgu " d̪ɑːsə" ʈɑːiːʈilə- nəbə nəbə neːvət̪ɑː 

d̪iəjəbəit̪ə rəɦəi cʰəinə। əi ɕəɦərə meː kicʰu gʰərə " keːvəʈə" 

ɟɑːit̪əkə loːkəkəऽ   rəɦəi। oːkərə səbəɦəkə ʈɑːiːʈilə seːɦoː " 

d̪ɑːsə" cʰələi- oː səbə d̪ɑːsəɟiːkəऽ   əpənə səmɑːɟəkə 

mɑːnəɲinə। bəɖɖə əd̪ʰikɑːrəsⁿinəkɑː oː səbə əpənə pərvə 

t̪joːɦɑːrə meː bəɟɑː kəऽ   ləऽ   ɟɑːinə। 

 

kicʰu ɑːrə d̪ɑːsə pərivɑːrə oːi ɕəɦərə meː rəɦəi। iː səbə ələgə 

t̪ərəɦəkə cⁿd̪ənəkə ʈiːkɑː mɑːt̪ʰɑː pərə kərəjə। ələgeː 

cinɦɑːsiː oːkərə səbəkəऽ   rəɦəi। mɑːcʰə mɑːusə oː səbə 

nəɲi kʰɑːiː। kəneː d̪ʰɑːrmikə beːɕijeː oːi səbə gʰərəkə səbə 

səd̪əsjə ɦoːi। nəboː loːkəkəऽ   d̪iːkʂɑː kərɑː kəऽ    əpənə 

səmɑːɟə meː ɟoːiɽə ləi cʰələ। ət̪əऽ    t̪ə nɑːməɦiː meː d̪ɑːsə 

lɑːgələ cʰələi। iːɦoː səbə " d̪ɑːsəɟiː" pərə boːrə 
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pʰeːⁿkələkəinə। 

 

d̪ɑːsəɟiː, məɦɑːnəgərəsⁿpəɖʰə़ lə - likʰələ- guɳələ 

cʰəlɑːɦə।oː səbəsⁿsəməbʰɑːvə meː meːləɟoːlə rəkʰəi 

cʰəlɑːɦə।ɟɑːit̪ə pɑːit̪ə- d̪ʰərmə, uːⁿcə- niːcə, d̪ʰəniː-gəriːbə 

səbə meː oːt̪eːkə viɕvɑːsə nəɲi kərəjə cʰəlɑːɦə। cʰoːʈə 

ɕəɦərə meː rəɦəbɑːkə unəkərə pəɦileː ənubʰəvə cʰələinə। 
unəkərə nijukt̪i sərəkɑːrəkəऽ   kəmiːɕənə d̪vɑːrɑː bʰeːlə 

cʰələinə।ɟət̪əऽ    pəʈʰɑː d̪eːləkəinə, oːt̪əऽ    kʰuɕiː kʰuɕiː ɑːibə 

geːlɑːɦə।ɟəiː viʂəjəkə, ɟət̪əऽ    ɟəgəɦə kʰə़ ़ liː rəɦət̪əi, oːt̪əi 

neː unəkɑː pəʈʰeːt̪əinə- səbə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə। 

 

oːi səməjə meː beːɕiː proːpʰeːsərə səbə t̪ə ueːɦə ɦoːi 

cʰəlɑːɦə ɟeː maːineːɟiⁿgə kəmeːʈiːkəऽ   səd̪əsjəkəऽ   

pərivɑːrəkə ɦoːit̪ə vɑː ləguɑː bʰəguɑː vɑː kəkəroː 

ənumoːd̪ənə vɑː pɑːi d̪əऽ    kəऽ   ।ɟeː beːɕiː pəɖʰə़ lə  seː 

proːpʰeːsərə, kəmə pəɖʰə़ lə seː kirɑːniː ɑː binɑː pəɖʰə़ lə 

səbə cəpərɑːsiː meː rəɟisʈərə meː nɑːmə cəiːɖʰə़  ɟɑːi। nəbə 

nəbə kɑːleːɟə kʰuɟəiː cʰələi.....səbə loːkəkəऽ   bəɦɑːliː 

ɦoːi........pʰeːrə sərəkɑːriː kərɑːbəi leːlə prəjɑːsə ɕuruː। əi 

meː səbə kʰuɕə -kʰuɕə rəɦəi cʰələ। bid̪ʰɑːjəkə, kələkʈərə, 

mⁿt̪riː, ɕikʂɑː vibʰɑːgə, ʈʰeːkeːd̪ɑːrə, vjəvəsɑːiː, pɑːi bəlɑː 

səbəɦəkə vɑːrɖə rəɦəi- t̪aːiⁿ kəkəroː koːnoː ɕikɑːit̪ə nəɲi। 
ɕikɑːit̪ə kəkərɑː rəɦəi cʰələ- oː cʰəlɑːɦə vid̪jɑːrt̪ʰiː! 

unəkɑːkəऽ   pucʰəijɑː।  
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d̪ɑːsəɟiː əpənɑːkəऽ   əisⁿələgə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə। oː loːkəkəऽ   

pʰəriːcʰɑː kəऽ    kəɦəi cʰələkʰinə-" ɦəmə kəmiːɕənə bɑːlɑː 

cʰiː"। 

loːkə t̪əɦijɑː kiː əkʰənoː "kəmiːɕənəkə" mət̪ələbə 

"d̪eːbəleːbə"  buɟʰəiː cʰəi।oːkərə ɑːⁿiːkʰəkə cəməkiː d̪eːkʰə 

kəऽ    d̪ɑːsəɟiː buiɟʰə ɟɑːi cʰəlɑːɦə ɟeː iː gələt̪eː buɟʰələkə। 
ɟeːt̪əbɑː oː buɟʰeːbɑːkə prəjɑːsə kərəjə cʰəlɑːɦə- oːt̪əbeː 

oːkərɑː" d̪eːbəleːbəsⁿbʰeːlə naːukəriː" pəkkɑː buɟʰənɑːiː 

lɑːgəऽ    ləgəi cʰələi। əⁿt̪ə meː ɦɑːri kəऽ    d̪ɑːsəɟiː 

pʰəricʰeːnɑːiː cʰoːɽi d̪eːlɑːɦə। ɟeː buɟʰəbɑːkə ɦoːi seː buɟʰəjə, 

ɦəmə ɟeː cʰiː, seː cʰiːɦeː। 
 

d̪ɑːsəɟiː viɟɲɑːnə viʂəjəkə proːpʰeːsərə cʰəlɑːɦə। t̪əɦijɑː 

ʈjuɕənəkə bəɖɖə cələt̪iː cʰələi। proːpʰeːsərə səbə kɑːleːɟə 

meː əi d̪uɑːreː nəɲi pəɖʰə़ bəi, ɟeː pəiːɖʰə़  ɟɑːit̪ə t̪əऽ    

ʈjuɕənə koːnɑː cələऽ   t̪ə।d̪ɑːsəɟiː kɑːleːɟə meː buɟʰɑː kəऽ    

pəɖʰə़ bət̪inə ɑː uːpərəsⁿɟeːkərɑː nəɲi buɟʰɑːiː, oːkərɑː 

əpənə gʰəroː pərə binɑː pɑːi leːneː pəɖʰə़ bət̪inə। pəɦineː t̪ə 

səbəkəऽ   bʰeːləi ɟeː vid̪jɑːrt̪ʰiː pʰəsəbⁿkəऽ   t̪ə iː koːnoː 

cɑːilə t̪ə nəɲi cʰəi- leːkinə sɑːlə bit̪əloː pərə ɟəkʰənə pɑːi 

nəɲi leːləkʰinə, t̪əkʰəinə səbə viroːd̪ʰiːkəऽ   muⁿɦə meː t̪ɑːlɑː 

lɑːigə geːləinə। 
 

eːkət̪əऽ    mupʰt̪əuɑː pəɖʰə़ ़ i, upərəsⁿniːkə seːɦoː- 

vid̪jɑːrt̪ʰiːkəऽ   ɟəməgʰəʈə ɦoːbəऽ    ləgələinə। 
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 kəjə viʂəjə pərə t̪əऽ    d̪ɑːsəɟiː "vjəvəst̪ʰɑː"kəऽ   kʰilɑːpʰə 

kʰuilə kəऽ    kɑːleːɟə meː bəɟit̪oː cʰəlɑːɦə। 
ɦərəd̪əməsⁿsət̪t̪ɑːkəऽ   lələkɑːrəऽ    bɑːlɑː loːkə, cʰɑːt̪rə 

səbəkəऽ   biːcə meː loːkəprijə rəɦələ əicʰə। d̪ɑːsəɟiː beːɕə 

cələt̪iː bɑːlɑː proːpʰeːsərə bʰəऽ    rəɦələ 

cʰəlɑːɦə।əɦusⁿpaːigʰə ɟeː guɳə rəɦəinə - oː cʰələinə " 

ut̪səvə/ səbʰɑː/goːʂʈʰiː ɑːjoːɟit̪ə kərəऽ    keː"। cʰɑːt̪rəkə 

pʰaːuɟə inəkɑː sⁿgə cʰələ- vəkt̪ɑː niːkə cʰəlɑːɦə- ɑːjoːɟənə 

kərt̪ɑː niːkə cʰəlɑːɦə- mupʰt̪ə meː gʰərə pərə pəɖʰə़ bəi 

cʰəlɑːɦə- ɑːrə ɑːrə guɳə səbə। 
 

inəkərə prəsid̪d̪ʰi əi ɕəɦərəkə st̪ʰɑːpit̪ə proːpʰeːsərə səbəkəऽ   

vist̪ʰɑːpit̪ə kərəऽ    ləgələinə। oːnɑː  maːineːɟiⁿgə 

kəmeːʈiːkəऽ   kɹ̩pɑː pɑːt̪rə səbəkəऽ   pəɖʰə़ bəऽ   kəऽ   

ɟəgəɦə "prəbⁿd̪ʰənə" səd̪aːuⁿsⁿprɑːt̪ʰəmikət̪ɑː meː rəɦələinə। 
koːnoː bʰiː viɕvəvid̪jɑːləjəkəऽ   suciː uʈʰɑːəkəऽ   t̪ɑːku- səbə 

əɦəneː loːkə prəɕɑːsənikə pəd̪ə pərə bʰeːʈət̪ɑːɦə। iː səbə 

ɦəkə eːkəʈɑː vərgə ɦoːi cʰəi। səbə eːkəd̪oːsərɑːkəऽ   

"veːləpʰeːjərə" kərəjə cʰəi। ɟjoːⁿ kijoː veːləpʰeːjərə nəɲi 

kərəऽ    bəlɑː ɑːibə geːlə t̪ə səbə milə kəऽ    oːkərə " 

pʰeːjərəveːlə" kəऽ    d̪əi cʰəi। ət̪əऽ    iːeːɦə bʰeːlə ɟɑː rəɦələ 

cʰələ। d̪ɑːsəɟiːkəऽ   prəsid̪d̪ʰikəऽ   lə kəऽ    inəkərə səbəɦəkə 

d̪oːkənəd̪ɑːriː bənnə ɦoːbɑːkə kəgɑːrə pərə pəɦuⁿcə geːlə 

cʰələinə। d̪ɑːsəɟiːkəऽ   kʰilɑːpʰə kəjə goːʈeː eːkəɟuʈəbʰəऽ   

geːlə cʰəlɑːɦə। maːukɑːkəऽ   t̪əlɑːɕə meː cʰəlɑːɦə। ɑːkʰirə 
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bʰeːʈijeː geːləinə। 

 

d̪ɑːsəɟiːkəऽ   gʰərə pərə pəɖʰə़ ə bəlɑː vid̪jɑːrt̪ʰiː meː bəsⁿt̪ə 

d̪ɑːsə seːɦoː cʰələ। iː bəsⁿt̪ə oːt̪ukeː keːvəʈə ʈoːliːkəऽ   cʰələ। 
oːnɑː t̪ə keːvəʈə ʈoːliː meː kijoː subʰjəst̪ə nəɲi, leːkinə 

bəsⁿt̪əkəऽ   pərivɑːrə t̪ə səbəsⁿ gəriːbə। bəsⁿt̪ə pəɖʰə़ ə meː 

t̪eːɟə cʰələ, t̪aːiⁿ d̪ɑːsəɟiːkəऽ   nəɟərə meː ɑːjələ। oː 

pəɖʰə़ bəऽ   kəऽ   əlɑːvɑː kicʰu ɑːrt̪ʰikə məd̪əd̪ə seːɦoː 

bəsⁿt̪əkəऽ   kəऽ    d̪əi cʰələkʰinə। əkərə bəd̪əlɑː meː bəsⁿt̪ə 

əpəneː moːneː ɦinəkərə gʰərəkə ʈəɦəluɑː bɑːlɑː kɑːɟə ɟeːnɑː- 

t̪ərə t̪ərəkɑːriː ənənɑːiː, bəccɑːkəऽ   kʰeːleːnɑːiː, meːlɑː 

ʈʰeːlɑː gʰumeːnɑːiː, bəɟɑːrə ɦɑːʈəkə kɑːɟə iːeːɦə səbə ɦəllukə 

pʰəllukə kəऽ    d̪əi cʰələinə। bəsⁿt̪əkə mɑːjə bɑːpəkə leːlə t̪ə 

d̪ɑːsəɟiː ɑː ɦunəkə pərivɑːrə d̪eːvət̪ɑː t̪uljə cʰələinə। 
ɦɑːlɑːⁿki kəjeːkə beːrə d̪ɑːsəɟiː, əpənə kənijɑːkəऽ   mənoː 

kərəjə cʰələkʰinə- bəsⁿt̪əkəऽ   kɑːɟə  əɖʰə़ bəऽ    sⁿ, leːkinə 

bəsⁿt̪ə nəɲi mɑːnəɲi cʰələinə। əpəneː ɑːgu bəiɖʰə़ kəऽ   

kɑːɟə kəऽ    d̪əinə। oːnɑː bəɖɖə kɑːɟə t̪ə cʰeːboː nəɲi kərəjə- 

koːnoː kuʈijɑː piːsijɑːkəऽ   səvɑːleː nəɲi t̪ə kɑːɟeː koːnə। 
iːeːɦə- iməɦərə oːməɦərə vɑːlɑː। 
 

d̪ɑːsəɟiːkə kənijɑː əɳimɑː seːɦoː proːpʰeːsərɑːinəkəऽ   

pəd̪əviː bʰeːʈəlɑːsⁿkʰuɕə rəɦəi cʰəliːɦə। d̪u ʈɑː cʰoːʈə cʰoːʈə 

beːʈɑː cʰələinə- pɑːⁿcə bərəkʰəkə əkʰilə ɑː d̪u bərəkʰəkə 

nikʰilə। əkʰilə skulə geːnɑːiː ɕuruː keːneː cʰələ। d̪unu bəccɑː 
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bəsⁿt̪əkə sⁿgə kʰubə rit̪iːjɑː geːlə cʰələinə। oː səbə bəsⁿt̪əkə 

sⁿgə oːkərə gʰərə seːɦoː cəilə ɟɑːjə। bəsⁿt̪əkə mɑːjə seːɦoː 

d̪unu bəccɑːkəऽ   ɟɑːnəsⁿbeːɕiː mɑːnəɲi cʰəliːɦə।əɳimɑː 

əpurvə sund̪əriː t̪ə nəɲi cʰəliːɦə leːkinə bʰərələ bʰərələ d̪eːɦə 

cʰələinə, ɑːⁿiːkʰə bəɖɖə t̪eːɟə, keːɕə bərəkiː ʈɑː ɑː ceːɦərɑː 

rəməɳəgərə rəɦəinə। oːɦoːsⁿbeːɕiː ɟeː ɦⁿsəmukʰə 

svəbʰɑːvəkəऽ   cʰəliːɦə। vid̪jɑːrt̪ʰiː səbəsⁿseːɦoː ɦⁿsiː 

ʈʰəʈʰʈʰɑːkəऽ   ləi cʰəliːɦə। vid̪jɑːrt̪ʰiː səbə seːɦoː bəɖɖə 

ɑːd̪ərə kərəjənə। d̪ɑːsəɟiː ɟəɦinɑː gⁿbʰiːrə oːɦinɑː məɟɑːkiəeː 

əɳimɑːɟiː। səbə kəɦəi ɟeː d̪ɑːsəɟiːkəऽ   ɦissɑːkəऽ   ɦⁿsiː 

kənijɑː meː ɑːjələ cʰəinə। ɦⁿsiː kʰuɕiː d̪inə səsəɽəi cʰələi। 
 

əkʰilə biːmɑːrəbʰəऽ   geːlə cʰələinə। ɖɑːkʈərəkəऽ   iːlɑːɟə 

cəilə rəɦələ cʰələi। d̪eːɦə meː kicʰu  d̪ɑːnɑː ɟeːkɑːⁿ nikələlə 

cʰələi। əɳimɑːɟiː t̪ə pəɦileː beːrə eːnɑː d̪ukʰit̪ə bəccɑːkəऽ   

d̪eːkʰəneː cʰəliːɦə। bəsⁿt̪əkə mɑːjə seːɦoː eːləkʰinə ɟigeːsɑː 

meː। oː əkʰiləkəऽ   d̪eːkʰət̪eː kəɦələkʰinə -iː t̪ə " koːd̪əbɑː" 

cʰəi।  
əɳimɑːkəऽ   əkərə ənubʰəvə nəɲi cʰələinə।  oː kəɦələkʰinə- 

iː t̪əऽ    ɑːbə kəmə bʰeːləijɑː। ɖɑːkʈərə kəɦəlɑː ɟeː t̪iːnə 

cɑːirə d̪inə meː purɑː ʈʰiːkə bʰəऽ    ɟeːt̪ɑːɦə। 
bəsⁿt̪əkə mɑːjə bəɟəliːɦə- ɖɑːkʈərə ɟeː bɑːɟəjə, əi meː 

niːməkə pɑːt̪ə cʰuɑːbəऽ    pəɖə़ t̪ə। 

- əccʰɑː ɦəmə ɖɑːkʈərə sɑːɦəbəsⁿpuiːcʰə leːbəinə। 

- "ɦⁿ । əpənə puiːcʰə leːbəinə।" bəsⁿt̪əkə mɑːjə bəɟəliːɦə। 
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pʰeːrə bʰeːləinə ɟeː nəbə ɟəmɑːnɑːkəऽ   loːkəbeːd̪ə cʰəit̪ʰə। 
əpənə ɟeː niːkə buɟʰeːt̪əinə seː kərət̪iːɦə। inəkɑː ɟeː 

pʰureːləinə, əpənə kəɦi d̪eːləkʰinə। 
 

əi gəpəɕəpəkəऽ   səməjə bəsⁿt̪ə oːt̪əi ʈʰɑːrə cʰələ। oːkəroː 

eːkəbeːrə "koːd̪əbɑː" bʰeːlə cʰələi- oːi meː niːməkə pɑːt̪ə 

oːkərə d̪eːɦə pərə rɑːkʰələ geːlə cʰələi। t̪əkʰəinə oː ʈʰiːkə 

bʰeːlə cʰələ। 
 

əkʰilə d̪ukʰit̪ə bʰeːlɑːsⁿkəməɟoːrəbʰəऽ   geːlə cʰələi। bəsⁿt̪ə , 

əkʰiləkəऽ   mɑːnəboː bəɖɖə kərəjə cʰələi। sɑːiːkilə pərə 

səuːⁿseː ɕəɦərəkəऽ   kaːikə cəkkərə oː əkərɑː gʰumeːneː əi। 
bəsⁿt̪əkəऽ   bʰeːləi ɟeː niːməkə pɑːt̪əsⁿəkʰiləkəऽ   cʰuɑːvələ 

ɟɑːjə t̪ə iː ʈʰiːkəbʰəऽ   ɟeːt̪əi। iː moːnə meː əbit̪eː oː oːt̪əऽ   

sⁿsɑːiːkilələऽ   kəऽ    bid̪ɑː bʰeːlə। 
 

oːkərɑː iː əⁿd̪ɑːɟeː nəɲi cʰələi ɟeː oːkərə ɕəɦərə meː ət̪eːkə 

bəd̪əlɑːvəbʰəऽ   geːlə cʰəi। pəɦineː kət̪eːkə neː niːməkə 

gɑːcʰə cɑːruː kɑːt̪ə cʰələi। ɑːi t̪ɑːkəऽ    nikələlə, t̪ə kət̪əu 

d̪eːkʰeːbeː nəɲi kərəjə। kət̪əऽ    bilɑːə geːləi niːmə səbə। 
t̪əkəit̪ə ɑːgu bəɖʰə़ lə। d̪u ʈʰɑːmə niːmə gɑːcʰə bʰeːʈəboː 

keːləi- t̪ⁿ oːi gɑːcʰəkə mɑːlikə pɑːt̪ə t̪oːɖə़ əsⁿmənɑː kəऽ    

d̪eːləkəi। eːkɑːd̪ʰə ʈɑː ɑːrə ʈʰuʈʰə niːməkə gɑːcʰə bʰeːʈələi- 

ɟeːkərə səbə ɖɑːiːɖʰə़  pɑːt̪ə loːgə d̪ət̪əməinə ɑː kʰərikɑː meː 

suɖɖɑːɦəkəऽ   d̪eːneː cʰələi। ɑːgu bəɖʰə़ lə ɟɑː rəɦələ 
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cʰəlɑːjə bəsⁿt̪ə। ɑːi oːkərɑː buɟʰeːləi ɟeː əpənoː ɕəɦərəsⁿoː 

d̪urəbʰəऽ   geːlə əicʰə। niːmə sənə cʰoːʈə cʰiːnə gɑːcʰə 

t̪əkəkəऽ   oːkərɑː ʈʰeːkɑːnə nəɲi।kət̪əऽ    oːkərə d̪ʰjɑːnə rəɦəi 

cʰələi- oːkərɑː əpəneː pərə ɦⁿsiː ɑːbəi।  
 

əɦiⁿnɑː oː pəɦuⁿcələ sʈeːɕənə guməʈiːkə bɑːd̪ə , bⁿd̪ə ciːniː 

miləkə goːd̪ɑːmə ləgə। oː kʰⁿɖəɦərə ɟəkɑːⁿbʰəऽ   geːlə 

cʰələi। pəɦineː oːt̪əऽ    ʈrəkəkə lɑːinə lɑːgələ rəɦəi cʰələi। 

oːt̪əऽ    pəɦuⁿcəlɑː pərə eːkə pʰⁿkɑː ciːniː oːɦinɑː ɖrɑːiːvərə 

kʰəlɑːsiː səbəd̪əऽ   d̪əi। bʰiːɖə़  lɑːgələ rəɦəi cʰələi oːt̪əऽ   । 
oːt̪əऽ    cɑːɦəkə d̪oːkɑːnə seːɦoː cʰələi- ɟeː mⁿgəniː vɑːlɑː 

ciːniːsⁿbənəɲi। səbə ʈrəkə vɑːlɑː d̪u cɑːirə kiloː oːɦinɑː oː 

cɑːɦəkə ʈʰeːɦɑːvɑːlɑːkəऽ   d̪ə d̪əi। səbə kʰət̪mə। bijɑːbɑːnə 

ɟⁿgələ ɟeːkɑːⁿ ləgəi cʰəi। ɑːi oː d̪eːkʰələkə ɟeː goːd̪ɑːməkə 

d̪eːvɑːrə meː piːpərəkə gɑːcʰə səbə bʰəऽ    geːlə cʰəi।  
əpənə d̪imɑːgə pərə ɟoːrə d̪əijɑː bəsⁿt̪ə- d̪eːkʰuː ɦəmə ɑːjələ 

cʰələuːⁿ niːməkə pɑːt̪ə leːlə......piːpərəkə pɑːt̪ə d̪eːkʰə rəɦələ 

cʰiː। goːd̪ɑːməkə pəcʰuɑːit̪ə meː eːkəʈɑː niːməkə gɑːcʰə 

pəɦineː cʰələi। oː səbə oːkərə kʰəsələkɑː pʰərə niːməriː 

kʰɑːiː cʰəlɑːjə ɑː t̪əkʰəinə upərəsⁿɟⁿ ciːniː bʰeːⁿʈə ɟɑːi t̪ə" 

t̪iːⁿt̪ɑː miːt̪ɑː" svɑːd̪ə oːkərɑː səbəkəऽ   kəɦəi। bəɖə़ kɑː 

niːməkə gɑːcʰə cʰələijeː। niːcɑː bɑːlɑː ʈʰɑːiɽə nəɲi cʰələi 

leːkinə uːpərə pɑːt̪ə cʰələi। 
 

sɑːiːkilə goːd̪ɑːməkə ɑːgu meː bəsⁿt̪ə ləgeːləkə ɑː pɑːcʰu 

cəilə geːlə - ɟiməɦərə niːməkə gɑːcʰə cʰələi। 
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d̪ɑːsəɟiː kət̪əऽ   sⁿɟeː bəsⁿt̪ə nikələlə, oːkərə bɑːd̪ə oː əpənə 

gʰərə nəɲi pəɦuⁿcələ।oː kət̪əऽ    geːlə? oːkərə gʰərəkə loːkə 

d̪ɑːsəɟiː kət̪əऽ    ɑːjələ- eːt̪əऽ   sⁿt̪ə oː t̪əkʰəneː cəilə geːlə 

cʰəlɑːjə। səbə ɟəgəɦə t̪ɑːkələ geːləi। kət̪əu nəɲi bʰeːʈələi।  
eːkə d̪u goːʈeː kəɦələkəi ɟeː niːməkə pɑːt̪ə leːlə ɑːjələ cʰələ- 

leːkinə mənɑː keːlɑː pərə cəilə geːlə।oːkərə sɑːiːkilə 

goːd̪ɑːməkə bɑːɦərə bʰeːʈələi। oːkərə bɑːd̪ə koːnoː kʰəbərə 

nəɲi। 
 

əⁿt̪ə meː ɦɑːri kəऽ    t̪ʰɑːnɑː meː ripoːrʈə likʰɑːvələ geːləi। 
pulisə gʰərəkə loːkə, d̪oːsə məɦiːmə, vid̪jɑːrt̪ʰiː ɑː d̪ɑːsəɟiː 

səbəsⁿpucʰət̪ɑːcʰə keːləkəi। ɑːbə iː t̪ə sət̪t̪ə bɑːɦərə ɑːibə 

geːlə cʰələi ɟeː d̪ɑːsəɟiː kət̪əऽ   sⁿbəsⁿt̪əkəऽ   bəɖɖə 

ɦeːməkʂeːmə  

cʰələi। 

 

ɑːbə d̪ɑːsəɟiːkə ɟeː viroːd̪ʰiː loːkə səbə cʰələ- seː əi gʰəʈənɑː 

meː ɦəvɑː d̪eːbəऽ    ləgələi। oː səbə ɦəllɑː uɖə़ ़  d̪eːləkəi 

ɟeː əɳimɑːɟiː ɑː bəsⁿt̪ə meː nɑːɟɑːjəɟə riɕt̪ɑːbʰəऽ   geːlə cʰələi 

t̪aːiⁿ proːpʰeːsərə d̪ɑːsəɟiː, bəsⁿt̪əkəऽ   mərəvɑː d̪eːləkʰinə। iː 
bɑːt̪ə pulisəkəऽ   seːɦoː pət̪ɑː ləgələi। oː 

d̪ɑːsəɟiːsⁿpucʰət̪ɑːcʰə kərəऽ    ləgələinə। d̪unu goːʈeːkəऽ   

t̪ʰɑːnɑː meː rɑːkʰələ geːlə। ələgə ələgə pucʰɑːiː bʰəऽ    rəɦələ 

cʰələinə। biːmɑːrə əkʰilə , pəɖə़ ़ siː kət̪əऽ    cʰəlɑːɦə। 
nikʰiləkəऽ   pulisə t̪ʰɑːnɑː ɑːnəऽ   sⁿmənɑːkəऽ   d̪eːləkəinə। 
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ɑːbə nikʰilə d̪oːsərə pəɖə़ ़ siː kət̪əऽ   । d̪unu bəccɑː d̪u 

ɟəgəɦə ɑː ət̪əऽ    t̪ʰɑːnɑː meː d̪unu prɑːɳiː d̪u ɟəgəɦə 

pəriːkʂɑːd̪əऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə। sⁿkrəməɳəkə d̪aːurə cəilə 

rəɦələ cʰələinə। 
 

uməɦərə ɟeː bəsⁿt̪əkə mɑːjə kʰɑːt̪irə d̪ɑːsəɟiː səbə d̪eːvət̪ɑː 

cʰeːlɑːɦə, seː ɑːbə inəkərə səbəɦəkə girəpʰt̪ɑːriːkəऽ   

mɑːⁿgəkəऽ   rəɦələ cʰəliːɦə। ɕəɦərə meː keːvəʈə ʈoːliːkəऽ   

loːkəkəऽ   sⁿgə kicʰu ɑːrə sⁿgəʈʰənə səbə d̪ɑːsəɟiː ɑː 

əɳimɑːɟiːkəऽ   girəpʰt̪ɑːriː kʰɑːt̪irə d̪əbɑːvə bənɑː rəɦələ 

cʰələ। əkʰəbɑːrə ɑː ʈiːviː meː səmɑːcɑːrə inəkərə səbə pərə 

ɑːibə rəɦələ cʰələinə। binɑː girəpʰt̪ɑːriːkəऽ   səmɑːcɑːrəkəऽ   

ɑːd̪ʰɑːrə pərə d̪ɑːsəɟiːkəऽ   viɕvəvid̪jɑːləjə prəɕɑːsənə 

niləmbit̪əkəऽ   d̪eːneː cʰələinə।  
 

pulisə ʈiːmə ɟɑːⁿcə kərəit̪ə pʰeːrə oːi goːd̪ɑːmə pərə geːlə। 
ɟəkʰəinə oː niːməkə gɑːcʰəkəऽ   t̪əkəit̪ə uːpərə cəɖʰə़ lə t̪ə 

d̪eːkʰəit̪ə əicʰə ɟeː gɑːcʰəkə uːpərə ɟeː kʰəɟəkʰoːɦəiɽə cʰələ 

oːi meː bəsⁿt̪əkə lɑːɕə pəɖə़ lə cʰələ। pulisəkəऽ   ənusɑːrə 

niːməkə pɑːt̪ə t̪oːɖə़ it̪ə kɑːlə oː gjɑːrəɦə ɦəɟɑːrə voːlʈəkə 

biɟəliːkəऽ   kəreːⁿʈəkə cəpeːʈə meː ɑːibəkəऽ   uːpəreː ʈⁿgɑː 

geːlə cʰəlɑːɦə। poːrsʈəmɑːrʈəmə meː seːɦoː biɟəliːkəऽ   

kəreːⁿʈəsəऽ   maːut̪ə əjələi। t̪əkʰəinə ɟɑː kəऽ    d̪ɑːsəɟiː  ɑː 

əɳimɑːɟiːkəऽ   pulisə cʰoːɖə़ ləkəinə। 

 

əi səbə pucʰət̪ɑːcʰəsⁿd̪ɑːsəɟiː ɑː əɳimɑːɟiː ət̪eːkə ʈuiʈə geːlə 
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cʰəlɑːɦə ɟeː ɑːbə unəkɑː iː ɕəɦərə kɑːʈəiː cʰələinə। loːkəkəऽ   

nəɟərə meː oː pulisəkəऽ   pɑːi kʰuɑː kəऽ    nird̪oːʂəkə 

t̪əməgɑː leːneː cʰəlɑːɦə। iməɦərə viɕvəvid̪jɑːləjə prəɕɑːsənə 

inəkərə niləmbənəkəऽ   ɑːd̪eːɕə rəd̪d̪əkəऽ   d̪eːneː cʰələ। 
 

d̪ɑːsəɟiː t̪əkʰənoː kuləpət̪ikəऽ   əpəneː ɟɑːkəऽ    ɦɑːt̪ʰə paːirə 

ɟoːiːɖə़ kəऽ   niveːd̪ənə keːləkʰinə ɟeː oː koːnoː ɑːnə 

ɕəɦərəkəऽ   kɑːleːɟə meː bəd̪əliːkəऽ   d̪əi leːlə। ɟeː d̪ɑːsəɟiː 

kəkəroːsəऽ   kəɦijoː kicʰu nəɲi jɑːcənɑː keːlɑːɦə, seːə əi 

prət̪ɑːɖə़ nɑːkəऽ   d̪aːuɖə़  meː ɦɑːt̪ʰə ɟoːɖə़ nɑːiː siːkʰɑː 

d̪eːləkəinə। kuləpət̪ikəऽ   seːɦoː səccɑːiː pət̪ɑː lɑːigə geːlə 

cʰələi। mɑːɦaːulə səmɑːnjə kərəbɑːkələऽ   seːɦoː 

d̪ɑːsəɟiːkəऽ   oːt̪əऽ   sⁿɦəʈeːnɑːiː  ɟəruriː cʰələi। prəɕɑːsənikə 

ənivɑːrjət̪ɑːkəऽ   nɑːmə pərə bəd̪əliːkəऽ   ɑːd̪eːɕə  nikəilə 

geːləinə। 
 

viroːd̪ʰiː loːkə səbə eːɦənə neː bəd̪əlɑː leːləkəinə , ɟeː 

d̪ɑːsəɟiː əpəneː bəd̪əliː kərɑː kəऽ    cəilə geːlɑːɦə। ɑːbə 

unəkɑː iː ɕəɦərə moːnə nəɲi pəɖə़ iː cʰəinə.......moːnə 

pəɖə़ iː cʰəinə t̪ə bəsⁿt̪əkə t̪jɑːgə ɑː ɑːd̪ərə। oː inəkɑː 

səbəɦəkə leːlə əpənə ɟiːvənəkəऽ   iːɦəliːlɑː kʰət̪məkəऽ   

leːləkə ɑː oː eːɦənə cʰəit̪ʰə ɟeː loːkəkə kuceːʂʈɑːkə ɖəreː, 

oːkərɑː jɑːd̪ə meː kicʰu cɑːɦijoː kəऽ    nəɲi kəऽ    pɑːibə 

rəɦələ cʰəit̪ʰə।  
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pəɦiluːkɑː d̪ɑːsəɟiː rəɦit̪əit̪ʰə t̪ə oː ɟəmɑːnɑːkəऽ   pərəvɑːɦə 

nəɲi kərit̪əit̪ʰə। ɑːbə d̪u ʈɑː paːigʰə ɦoːit̪ə bəccɑːkəऽ   bɑːpə 

cʰəit̪ʰə, t̪aːiⁿ maːunə bʰəऽ    kɑːleːɟə ɟɑːi cʰəit̪ʰə ɑː 

kɑːleːɟəsⁿsiːd̪ʰɑː gʰərə gʰuɽəi cʰəit̪ʰə-  naːirɑːɕjəsⁿpiːɖə़ ि़t̪ə 

əɳimɑːɟiːkəऽ   seːvɑː kʰɑːt̪irə।soːɟʰɑːⁿ soːɟʰiːⁿ ɟiːvənəbʰəऽ   

geːləinə। ɑːbə nəɲi "bⁿgɑːliː " kəɦəlɑː pərə kʰərɑːbə ləgəinə 

ɑː nəɲi pərəpʰeːsərə kəɦəlɑː pərə।  əpənɑːkəऽ   kəmiːɕənə 

vɑːlɑː leːkcərərə kəɦənɑːiː t̪ə bisərijeː geːlɑːɦə। 
 

iːeːɦə kəɦɑːi cʰəi- bəd̪əlɑː meː bəd̪əliːbʰəऽ   geːləinə।loːkə 

gʰərə meː bəisələ...... iː niʂkərʂə nikɑːilə leːləkə ɟeː  binə 

ɑːigəkə d̪ʰuɑːⁿ nəɲi nikələi cʰəi। kicʰu t̪əऽ    cəkkərə cʰəiɦeː। 
kinəkoː prət̪iʂʈʰɑː məʈijɑːmeːʈə kərəbɑːkə ɦuɑːjə t̪ə " 

əpʰeːjərə " səbəsⁿ aːucəkə ɦət̪ʰijɑːrə səd̪aːijəsⁿrəɦələ 

əicʰə........oːkəreː upəjoːgə d̪ɑːsəɟiːkəऽ   viroːd̪ʰiː səbə 

kəjəlɑːɦə ɑː eːkə ɑːgu bəɖʰə़ it̪ə vjəkt̪it̪vəkəऽ   səmɑːɟə 

"əpʰeːjərsə " kəऽ    nɑːmə pərə d̪ʰərɑːɕɑːiː kəऽ    d̪eːləkə। 
 

 

keːt̪əkiːkəऽ   vjət̪ʰɑː- kiː kəɦuː kət̪ʰɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

oːi səməjə meː səbə gɑːmə meː vid̪jɑːləjə nəɲi ɦoːi cʰələi। 
prɑːt̪ʰəmikə vid̪jɑːləjə kət̪əu kət̪əu bʰeːʈijoː ɟəit̪əi, mud̪ɑː 

uccə vid̪jɑːləjə t̪ə guːlərəkə pʰuːlə। ɟəiː gɑːmə meː uccə 

vid̪jɑːləjə,oːkərə əⁿiːʈʰəneː ələgə। əi gɑːmə meː bəccijɑː 

səbə seːɦoː pəɖʰə़ lə likʰələ ɦoːit̪ə cʰələ। keːt̪əkiː əi meː  
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bʰɑːgəmⁿt̪ə cʰəliːɦə। unəkərə gɑːmə meː uccə vid̪jɑːləjə 

cʰələinə। əgələ bəgələ kəjeːkə gɑːməkə vid̪jɑːrt̪ʰiː səbə oːi 

gɑːmə meː pəɖʰə़ bɑːkə leːlə kijoː sⁿbⁿd̪ʰiː t̪ə kijoː ɟoːruːɑː 

sⁿbⁿd̪ʰiː t̪ə kijoː ənubⁿd̪ʰiː kət̪əऽ    rəɦiː kəऽ   pəɖʰə़ iː cʰələ। 
əɦiː meːsəऽ   kicʰu vid̪jɑːrt̪ʰiː brɑːɦməɳə bʰoːɟənəkə leːlə 

ʈipaːilə rəɦəi cʰələ। 
 

keːt̪əkiː nəuːɑːⁿ kilɑːsə meː pəɖʰə़ iː cʰəliːɦə। səbəsⁿ t̪eːɟə t̪ə 

nəɲi, mud̪ɑː bʰusəkaːuloː nəɲi cʰəliːɦə। keːt̪əkiː ɟeːɦəneː 

sunnərə pʰuːlə, oːɦinɑː sunnərə d̪eːkʰəbɑːɦə meː। oːɦinɑː 

bɑːt̪ə vicɑːrə vjəvəɦɑːrə। seː kijaːikə nəɲi ɦoːinə- sⁿskɑːriː 

pərivɑːrəkə cʰəliːɦə। oːi səməjə meː nəuɑːⁿ meː pəɖʰə़ it̪ə 

keːt̪əkiːkəऽ   vivɑːɦə gʰərəkət̪ʰɑːsⁿpⁿcəkoːsijeː meː subʰjəst̪ə 

pərivɑːrə meːbʰəऽ   geːləinə। caːud̪əɦə bərəkʰəkə 

keːt̪əkiːkəऽ    gʰərəvɑːlɑː caːubiːsə  bərəkʰəkə kəməuːɑː 

mənoːɦərə bɑːbuː cʰəlɑːɦə। kəməuːɑː bərə meː kəvənoː 

əvəguɳə nəɲi- t̪əɦijɑː iːeːɦə mɑːnələ ɟɑːi cʰələi। vəjəsəkə 

ənt̪ərə t̪əɦijɑː kət̪ʰɑː bɑːrət̪ɑː meː nəɲi d̪eːkʰələ ɟɑːit̪ə cʰələi। 
səbə ʈʰiːkə cʰələi। keːt̪əkiː gʰərəbɑːlɑː sⁿgə d̪illiː meː rəɦəə 

ɑːibə geːliː। 
 

gʰərəbɑːlɑː pɑːi ɟəmɑːkəऽ   kə rəkʰəneː rəɦəit̪ə। d̪illiː meː 

eːkəʈɑː məkɑːnə seːɦoː kinəlɑːɦə। mənoːɦərə bɑːbuːkəऽ   

kəvənoː  gⁿbʰiːrə biːmɑːriː cʰələinə।iːlɑːɟə cələi cʰələinə। iː 
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səbə gəppə ɟɑːbəit̪ə  keːt̪əkiː buɟʰət̪iːɦə, t̪ɑːbəit̪ə eːkərɑːit̪ə 

mənoːɦərə bɑːbuː sut̪əleː keːt̪əkiːkəऽ   cʰoːɽikəऽ   

d̪uːnijɑːsəऽ   vid̪ɑːləऽ   leːlɑːɦə।d̪u bərəkʰə vivɑːɦəkəऽ   

bʰeːlə rəɦəinə। 
 

soːləɦə bərəkʰəkə nəuːɑːⁿ pɑːsə keːt̪əkiː ɑːbə kiː kərət̪iːɦə। 
sɑːsurə- naːiɦərəkəऽ   səbə loːkə ɟəmɑː bʰeːlə। iːeːɦə 

gʰəmərət̪ʰənə। keːt̪əkiːkəऽ   kiː ɦeːt̪əinə। kinəkoː vicɑːrə ɟeː 

ɑːgu pəɖʰə़ ़ vələ ɟɑːjə,kijoː naːiɦərə meː rəɦəbɑːkə, kijoː 

bərəkə ɑːpʰisə meː paːigʰə bʰeːlɑːɦə pərə cʰoːʈə naːukəriː, 

kijoː d̪oːsəroː bijɑːɦə। t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   gəppə। keːt̪əkiː 

maːuniːbʰəऽ   ɟiːvənə ɖʰə़ ़  rəɦələ cʰəliːɦə। unəkərə 

sund̪ərət̪ɑː vivɑːɦit̪ə bʰeːlɑːsⁿɑːroː nikʰəiɽə geːlə rəɦəinə। 
sɑːsurə bɑːlɑː səbə kumɑːrə d̪eːbərəsⁿvivɑːɦəkəऽ   iccʰɑː 

ɟət̪eːləkəinə। keːt̪əkiː t̪ə ɟeːnɑː bəuːkəbʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə।oː 

nəɲi ɦⁿ kəɦələkʰinə ɑː nəɲi । unəkərə cuppiːkəऽ   sɑːsurə 

bɑːlɑː nəɲi buɟʰələkəinə ɑː ləgələinə d̪ukʰə d̪eːnɑːiː। 
 

eːɦiː səbəɦəkə sɑːkʂiː cʰəlɑːɦə d̪iːpəkə। oː keːt̪əkiːkəऽ   

d̪illiː vɑːlɑː məkɑːnə meː kirɑːjeːd̪ɑːrə cʰəlɑːɦə। 
pəɖʰə़ ़ ikəऽ   sⁿgə naːukəriːkəऽ   t̪aːijɑːriː kərəjə cʰəlɑːɦə। 
mənoːɦərə bɑːbuːkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰiː cʰəlɑːɦə ɑː keːt̪əkiːkəऽ   

gɑːmə meː rəɦiːkəऽ   pəɖʰə़ ़ i keːneː cʰəlɑːɦə। bəccɑː 

bɑːliː keːt̪əkiː, skulə vɑːliː, vivɑːɦit̪ə ɑː vid̪ʰəvɑː keːt̪əkiː, 

əpənə st̪riːt̪və bəcəbəi kʰɑːt̪irə sⁿgʰərʂərət̪ə keːt̪əkiː- sɑːkʂiː 

cʰəlɑːɦə d̪iːpəkə। 
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eːkə d̪inə keːnɑː kiː bʰeːləi, keːt̪əkiː d̪iːpəkə sⁿgə bɑːkiː 

ɟiːvənə bit̪əbəi leːlə t̪aːijɑːrəbʰəऽ   geːliːɦə। oː d̪iːpəkəkə 

ɖʰiːmə pʰəlɑːsiː meː pʰⁿiːsə geːliːɦə। əsəliː gəppə cʰələ ɟeː 

keːt̪əkiːkə saːund̪ərjə ɑː d̪illiːkəऽ   sⁿpət̪t̪ikəऽ   lɑːləsɑː meː 

d̪iːpəkə iː cɑːilə cələneː cʰələ। d̪uːnu goːʈeː coːrɑː kəऽ    

koːrʈə meː vivɑːɦəkəऽ   leːləinə। kicʰu d̪inə bɑːd̪ə bʰeːd̪ə 

kʰulələi। pərə pⁿcəit̪iː bʰeːlə। sɑːsurə  vɑːlɑː əpəneː muːkt̪i 

cɑːɦəi cʰəlɑːɦə vid̪ʰəvɑːkəऽ   ɟimmeːd̪ɑːriː sⁿ। kəniːkə ɦəllɑː 

gullɑːbʰəऽ   səbə ɕɑːⁿt̪əbʰəऽ   geːlə।  d̪illiː vɑːlɑː məkɑːnə, 

vjəvəsɑːjə ɕuruː kərəbɑːkə nɑːmə pərə d̪iːpəkə, 

keːt̪əkiːsⁿbeːcəbɑː d̪eːləkəinə। keːt̪əkiːkəऽ   eːɦənə 

d̪iːpəkəkə nəɕɑː cʰələinə ɟeː buɟʰəbəinə kicʰu, uːjɑːɦə 

d̪uɕmənə buɟʰɑːinə। loːkə səbə seːɦoː cʰoːəiɽə d̪eːləkəinə। 
ɟɑːbəit̪ə məkɑːnəkə pɑːi cʰələinə, kʰubə cʰəɦərə- məɦərə 

kərəjə geːlɑːɦə। kicʰu bərəkʰəkə bɑːd̪ə ɟəkʰəinə pɑːi 

kʰət̪əmə bʰeːləinə, t̪əkʰəinə d̪iːpəkəkəऽ   əsəliː ruːpə 

sɑːməneː əjələinə। əɦiː biːcə keːt̪əkiː eːkə ʈɑː beːʈɑːkəऽ   

mɑːjəbʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə। ucit̪ə-ənucit̪ə buɟʰə lɑːgələ 

cʰəliːɦə। bɑːt̪ə bɑːt̪ə pərə d̪iːpəkəkə t̪ɑːnɑː ɑː kicʰu 

bəɟəlɑːɦə pərə mɑːiɽə piʈɑːiː seːɦoː səɦəə pəɽəi cʰələinə। 
keːt̪əkiːkəऽ   ɑːgu ɟiːvənə meː ənɦɑːrə buɟʰɑːjə ləgələinə। 
kəjeːkə beːrə ɟəɦərə mɑːɦurə kʰəjəbɑːkə moːnə kərəjənə। 
pʰeːrə nənəkirəbɑːkəऽ   d̪eːkʰəkəऽ   vicɑːrə bəd̪əilə ləit̪ʰə। 
səməjə bit̪eːbɑː leːlə kicʰu peːⁿʈiⁿgə kərəjə cʰəliːɦə। eːkə 

d̪inə eːkə ʈɑː pɑːɦunə gʰərə əjələkʰinə । oː kəlɑːpreːmiː 
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cʰəlɑːɦə। keːt̪əkiːkəऽ   peːⁿʈiⁿgə d̪eːkʰəkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː 

iː t̪ə viɕud̪d̪ʰə mit̪ʰilɑː peːⁿʈiⁿgə əicʰə। keːt̪əkiːkəऽ   gʰərəkə 

ɦɑːlɑːt̪ə kəkəroːsəऽ   nukɑːjələ nəɲi cʰələi। naːiɦərəvɑːlɑː 

səbə seːɦoː d̪oːsərə bijɑːɦəkəऽ   bɑːd̪ə sⁿbⁿd̪ʰə t̪oːəiɽə leːneː 

rəɦəinə। sɑːsurə meː seːɦoː kijoː vjəvəst̪ʰit̪ə nəɲi। 
peːⁿʈiⁿgəkəऽ   bəd̪əlɑː meː kicʰu ʈəkɑːkəऽ   prəst̪ɑːvə 

əjələinə। ɑːnɦərəkəऽ   kiː cɑːɦiː, d̪u ʈɑː ɑːⁿkʰi। keːt̪əkiː 

moːnə ləgɑːkəऽ   peːⁿʈiⁿgə bənəbəऽ    ləgəliːɦə। əɦiːsⁿd̪u ʈɑː 

ʈəkɑː əbəinə, ɟəiːsⁿgʰərəkə culɦɑː ɟərəinə। kəɦuːnɑː d̪inə 

bit̪əbəi cʰəliːɦə ɟeː nənəkiːrəbɑː pəiːgʰə ɦoːit̪ə t̪ə d̪inə 

gʰurət̪ə। d̪iːpəkəkə ɦɑːlə ɑːroː kʰərɑːbə। nəɕɑːkəऽ   kə 

pərələ rəɦənɑːiː ɑː cilleːnɑːiː ɑː st̪riː pərə ɦɑːt̪ʰə uʈʰeːnɑːiː-

iːeːɦə rəɦiː geːlə cʰələinə। 
 

keːt̪əkiː beːʈɑːkəऽ   pəɖʰə़ bəkəऽ   pɑːcʰu pɑːgələ bʰeːlə 

cʰəliːɦə। beːʈɑːkə sⁿgət̪ə ʈʰiːkə nəɲi bʰeːləinə। d̪əsəviːⁿ meː 

pəɖʰə़ it̪ə cʰələinə, t̪əkʰəneː nəɕɑːkəऽ   kə gʰərə gʰurələinə। 
oːɦiː d̪inə pəɦilə beːrə keːt̪əkiː beːʈɑːkəऽ   iː ruːpə 

d̪eːkʰəliːɦə। pəɖʰə़ ़ i meː seːɦoː sɑːɖʰə़ ़  bɑːisə cʰələinə। 
ɑːbə koːnə ummeːd̪ə ɑː keːkərɑː pərə। pəɦineː sɑːⁿjəkəऽ   

lɑːt̪əɟut̪ɑː t̪ərə ɑːbə upərəsⁿbeːʈoː t̪eːɦəneː। ɟiːvənə ɖʰoː 

rəɦələ cʰət̪ʰi ɑːijoː। kəvənoː puːrvə ɟənməkəऽ   pɑːpəkə 

pʰələ cʰəinə, ɑːrə kiː। keːt̪əkiː kət̪ʰɑː-vjət̪ʰeː-vjət̪ʰɑː। 
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uʈʰəuːɑː bijɑːɦə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi kət̪eːkə bərəkʰəkə bɑːd̪ə ɕoːbʰənəsəऽ   bʰeːⁿʈə bʰeːlə। oː 

əppənə beːʈiːkəऽ   d̪illiː viɕvəvid̪jɑːləjə meː nɑːmə likʰəbəऽ    

ɑːjələ cʰəlɑːɦə।  ɦəmərɑː bɑːreː meː pət̪ɑː səbə kicʰu 

cʰələinə। t̪ɑːɦi leːlə soːcəlɑːɦə ɟeː beːʈiːkəऽ   pəricəjə seːɦoː 

kərɑː d̪eːt̪ɑːɦə ɑː bʰeːⁿʈə gɑːⁿʈʰə seː ɦoːbʰəऽ   ɟɑːit̪ə। rɑːɟɑː 

d̪eːbə kəkʰənoː koːnoːⁿ ɟəruːrət̪ə pəɖə़ t̪əi t̪ə ləgə meː əpənə 

loːkə kət̪əऽ    cəiːloː ɟɑːit̪ə। pərivɑːrə vɑːlɑː sərəkɑːriː ɖeːrɑː 

cʰələ ɦəmərə। loːgəkə əbərəɟɑːt̪ə cʰələ।pəɦuⁿcənɑːiː seːɦoː 

ɑːsɑːnə cʰələ। pəɦineː pʰoːnəkəऽ   kə cʰuʈʈiːkəऽ   d̪inə ɑːjələ 

cʰəlɑːɦə। bəɦut̪ə t̪ərəɦəkə gəppə ɕəppə bʰeːlə। purɑːnə 

purɑːnə loːkəkə cərcə bʰeːlə। ət̪əbɑː buɟʰəbɑː meː ɑːibə 

geːlə ɟeː beːʈiː vid̪uʂiː cʰələinə। oːt̪əbeː sunnərə ɑː ʈʰɑːⁿjə 

pərə ʈʰɑːⁿjə vɑːliː ɦɑːɟirəɟəbɑːbə। məɟɑːkə meː ɕoːbʰənəkəऽ   

seːɦoː nəɲi cʰoːɖə़ inə oː। əpəneː kəɦələkə ɦəmə uʈʰəuːɑː 

proːɖəkʈə cʰiː। bʰəiɽə d̪inə koːnɑː biːt̪ə geːləi, seː pət̪eː nəɲi 

cələlə। kicʰujeː gʰⁿʈɑː meː oː əpənə upəst̪ʰit̪i ɟət̪ɑː d̪eːləkə। 
ʈʰəɦəkkɑː pərə ʈʰəɦəkkɑː। sɑːⁿɟʰə meː oː d̪unu goːʈeː əpənə 

ɦoːʈələ gʰuriː geːlɑːɦə। 
 

t̪iːsə bərəkʰəkə purɑːnə səbə gəpə moːnə pəɖə़ ़  
geːlə।ɕoːbʰənə ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiː kət̪əऽ    rəɦəikəऽ   kɑːleːɟəkə 

pəɖʰə़ ़ i kərəjə cʰəlɑːɦə। bəd̪əlɑː meː gʰərəbəijɑːkəऽ   
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d̪ʰiːjɑː put̪ɑːkəऽ   pəɖʰə़ bəi cʰəlɑːɦə। mɑːneː bəccɑː 

səbəɦəkə sərəɟiː। biːeːsəsiː oːt̪əisəऽ   keːlɑːɦə। oːnɑː 

eːməeːsəsiː meː junivərsiʈiː meː ɦoːsʈələ bʰeːⁿʈə geːlə 

rəɦəinə, mud̪ɑː gʰərəbəijɑːkəऽ   ɑːgrəɦə pərə oːt̪əi rəɦiː 

geːlɑːɦə। pərivɑːrəkəऽ   səmɑːⁿgəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
ɦəmərə sⁿgət̪urijɑː cʰəlɑːɦə। səməjə unəkeː sⁿgə bit̪əjə। 
bʰələmɑːnuʂə pərivɑːrəkəऽ   cʰəlɑːɦə। girəɦət̪ʰəkə beːʈɑː 

cʰəlɑːɦə। pɑːikə kəɕəməkəɕə gʰərə meː d̪eːkʰəneː cʰəlɑːɦə। 
iː sərəɟiː vɑːlɑː maːukɑː ɟəkʰəneː bʰeːʈələinə, binɑː soːcəneː 

ɦɑːmiː bʰəriː leːneː cʰəlɑːɦə। 
 

eːkə d̪inə ɕud̪d̪ʰəkəऽ   səməjə meː beːru pəɦərə ɟəkʰəinə 

junivərsiʈiːsəऽ   gʰuɽəi cʰəlɑːɦə। kicʰu loːkə ɟəbərəd̪əst̪iː 

moːʈərəsɑːikilə pərə bəisɑː kələऽ   geːləinə। oː lⁿgɑː gɑːmə 

cʰələ। d̪inə meː kət̪əu ɑːrə rəkʰələkəinə। rɑːit̪ə bʰeːlɑːɦə 

pərə ɟəbərəd̪əst̪iː bijɑːɦə kərɑːə d̪eːləkʰəinə। ɦɑːmiː bʰərəऽ    

meː kicʰu nɑː nukurə keːlɑːɦə t̪ə mɑːrəboː keːneː rəɦəinə। 
t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə meː ɦəllɑː bʰeːlə। binɑː moːbɑːiloːkəऽ   

kʰəbərə cɑːru kɑːt̪ə pəsəiɽə geːlə। gɑːmə meː mɑːjə 

peːʈəkunijɑː lɑːiːd̪ʰə d̪eːləkinə। kicʰu gɑːməkə nəvət̪urijɑː 

səbə ɟəmɑː bʰeːlə ɑː ɕoːbʰənəkəऽ   sɑːsurə gɑːmə geːlə। 

oːt̪əऽ    ɑːⁿgənə meː lɑːlə d̪ʰoːt̪iː pəɦirəneː ɑː ɦəɽəid̪ə ʈʰoːpə 

lɑːgələ gummə ɕoːbʰənə bʰeːʈələkʰinə। ɕoːbʰənəkəऽ   pʰeːrə 

moːʈərəsɑːikilə pərə bəisɑːvələ geːləinə ɑː unəkərə gɑːmə 

gʰurɑːkəऽ   lə ɟɑːjələ geːlə।səbəkəऽ   ummeːd̪ə cʰələinə ɟeː 
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mɑːiɽə piːʈə kicʰuoːbʰəऽ   səkəit̪ə cʰəi। leːkinə koːnoː 

viroːd̪ʰə nəɲi। ɕoːbʰənə əpənə gɑːmə meː ɑːibə geːlə 

cʰəlɑːɦə। ɑːbə lⁿgɑː gɑːməkə əgilɑː ɖeːgə pərə səbəɦəkə 

nəɟərə cʰələ। ɕoːbʰənəkəऽ   nukɑːkəऽ   kət̪əu kət̪əu rɑːkʰələ 

ɟɑːinə 

junivərsiʈiːkəऽ   pəɖʰə़ ़ i seː ɦoː  cʰuʈiː rəɦələ cʰələinə। 
kicʰu loːkə t̪ʰɑːnɑː pulisəkə ləgə seːɦoː geːlə। kət̪əu 

səmɑːd̪ʰɑːnə nəɲi। ɟinəkɑː kət̪əऽ    rəɦəi cʰəlɑːɦə, oːɦoː 

lⁿgɑː gɑːməkə d̪uɑːreːⁿ t̪əʈəst̪ʰəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
 

kəriːbə məɦiːnɑː biːt̪əऽ    ləgələi। ɑːbə ɕuruː bʰeːlə 

səməɟʰaːut̪ɑːkəऽ   vɑːrt̪ɑː। əɦi biːcə d̪unu pəkʂə koːrʈə meː 

nɑːliɕə keːləkə। ləɖə़ kiː sunnərə cʰələinə, vid̪ʰəvɑːkəऽ   

beːʈiː cʰələ। naːiɦərə sɑːsurə kijoː kət̪ʰɑː leːlə d̪ʰjɑːnə nəɲi 

d̪eːləkəi। t̪əkʰəinə əi uʈʰəuːɑːkəऽ   ɕərəɳə meː geːlə। pɑːi 

kəuːriː seːɦoː cʰələi। bɑːd̪ə meː ɕoːbʰənəkəऽ   purɑː d̪ɑːnə 

d̪əɦeːɟə seːɦoː d̪eːlə geːlə। səməɟʰaːut̪ɑː bʰeːlə। ləɖə़ kiːkəऽ   

bʰɑːgə d̪eːkʰijəu। oːɦiː sɑːlə ɕoːbʰənəkəऽ   baːiⁿkə meː 

naːukəriː seːɦoːbʰəऽ   geːləinə। kicʰu d̪inə bɑːd̪ə səbə 

sɑːmɑːnjəbʰəऽ   geːlə। uʈʰəuːɑː bijɑːɦəkəऽ   əɦənə sukʰɑːⁿt̪ə 

ɦoːit̪ə, kijoː soːcəboː nəɲi kəjəneː cʰəlɑːɦə। ɕoːbʰənəkə 

kənijɑː seːɦoː vjəvəɦɑːrəsəऽ   səbə sɑːsurə vɑːlɑːkəऽ   

moːnə ɟiːt̪ə leːləkə। səbəɦəkə muⁿɦə meː eːkkeː bɑːt̪ə- əi 

meː ləɖə़ kiːkəऽ   koːnə d̪oːkʰə। 
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əɦinoː ɦoːəit̪ə cʰələi। kijoː bisəvɑːsə kərət̪ə əɟukɑː nəbəkɑː 

piːɖʰə़ ़ । 
 

 

 

 

bəɖə़ kɑː gʰərəkə bəɦurijɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi pʰeːrə rɑːməbɑːbuːkəऽ   t̪uləsiː piːɖə़ ़  ləgəsəऽ   

uʈʰɑːkəऽ   gʰərə meː gʰurɑːkəऽ   rɑːkʰələ geːləinɦi।bʰəiɽə 

gɑːməkə loːkə unəkɑː ɟɑː kəऽ    d̪eːkʰə əjələinə। kijoː goːrə 

lɑːigə əjələinə t̪ə kijoː t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə oːt̪əऽ    bəisəkəऽ   

ɑːibə geːlə। d̪eːkʰəniɦɑːrə səbʰəkəऽ   cɑːɦə- pɑːnə seːɦoː 

unəkɑː kət̪əऽ    bʰeːⁿʈə ɟɑːi cʰəinə। t̪ɑːɦikə loːbʰeː seːɦoː 

kicʰu loːkə nijəmit̪ə cəilə ɟɑːit̪ə əicʰə।oːnɑː rɑːməbɑːbuː ɑː 

unəkərə gʰərəkə loːkəkə beːbəɦɑːrə eːɦənə cʰələinə ɟeː 

bʰəiɽə gɑːmə meː loːkə jɑːd̪ə kərəit̪ə cʰəinə। binɑː kəvənoː 

loːbʰə lɑːləcə keː, ɟeː bʰiː jɑːd̪ə keːləkəinə, kəmə- beːɕiː 

məd̪əd̪ə keːləkʰinə। oːɦiː  pərət̪ɑːpeː, səbə d̪ʰiːjɑː put̪ɑː 

sukʰə meː cʰələinə। loːkə kəɦəinə ɟeː pʰələmɑːⁿ ɑːjələ cʰət̪ʰi- 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   d̪eːkʰəi leːlə। bəɖɖə d̪urə sⁿ। rɑːməbɑːbuː unəkɑː 

d̪isə t̪ɑːiːkə leːt̪ʰinə। kinəkoː d̪eːkʰəkəऽ   muskijɑːiːjoː d̪əi 

cʰələkʰinə। oː əpənɑːkəऽ   bʰɑːgəmⁿt̪ə buɟʰəit̪ə ɟeː ɦəmərɑː 

d̪eːkʰəkəऽ   muskijeːlɑːɦə।pʰeːrə cərcɑː ɦoːi ɟeː pʰəlɑːⁿ 

pʰəlɑːⁿkəऽ   d̪eːkʰəkəऽ   kʰuɕiː bʰeːləinə। bəɟəiː kicʰu nəɲi 

cʰələkʰinə। mud̪ɑː buɟʰɑːiː ɟeː kinəkoː t̪ɑːiːkə rəɦələ cʰəinə 
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unəkərə ɑːⁿiːkʰə। ɑːi pʰeːrə t̪uləsiː piːɖə़ ़  ləgəsⁿɟəkʰəinə 

gʰurɑːvələ geːləinə t̪ə səbə kəɦəऽ    ləgələi ɟeː kinəkoː 

d̪eːkʰəi leːlə ɦinəkərə prɑːɳə əʈəkələ cʰəinə। ɑːi t̪ə gəuːd̪ɑːnə 

seːɦoː kərɑː d̪eːlə geːləऽ   inə ɦɑːⁿiː ɦɑːⁿiː meː। 
 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑː səbə buɟʰəiː cʰəliːɦə ɟeː 

rɑːməbɑːbuː kinəkɑː ɟɑːnəsⁿbeːɕiː cɑːɦəi cʰət̪ʰinə।unəkərə 

ɑːⁿiːkʰə kinəkɑː t̪ɑːiːkə rəɦələ cʰəinə। oː ɑːrə kijoː nəɲi 

unəkərə bəɖə़ kiː beːʈiː cɑːnə d̪ɑːiː cʰət̪ʰi। d̪əsə bərəkʰə 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   bibɑːɦəkə bɑːd̪ə cɑːnəd̪ɑːiː pəɦilə sⁿt̪ɑːnə 

ɟənmə leːləkʰinə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   mɑːjə kət̪əboː kəɦət̪ʰinə 

ɟeː d̪oːsərə bijɑːɦəkəऽ   ləi leːlə mud̪ɑː rɑːməbɑːbuː 

mənɑːkəऽ   d̪eːləkʰinə। cɑːnə d̪ɑːiːkəऽ   bɑːd̪ə pɑːⁿcə ʈɑː ɑːrə 

sⁿt̪ɑːnə bʰeːləinə mud̪ɑː əⁿkʰid̪eːkʰəuɑː d̪ulɑːru cɑːnə d̪ɑːiː 

rəɦəliːɦə। soːləɦə bərəkʰəkə ɟəkʰəinə cɑːnəd̪ɑːiː bʰeːliːɦə t̪ə 

t̪əkʰunəkɑː bəɖə़ kɑː gʰərə meː kət̪ʰɑːləऽ   kə rɑːməbɑːbuː  

əpənə bəɦənoːiː sⁿgə geːlɑːɦə। oːt̪ə vərɑːgət̪ə ɟeː səbə 

kəɦələkʰinə, rɑːməbɑːbuː səbə ɕərt̪ə eːkkeː beːrə meː 

mɑːinə leːləkʰinɦə। gʰurət̪iː meː bəɦənoːiː kəɦəboː 

keːləkʰinɦə ɟeː ɑːɦɑːⁿ səbə kijaːikə gəicʰə leːlijəiː। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   ɟə़ bɑːbə cʰələinə ɟeː ɑːi kɑːlɦi 

bɑːɟɑːrəvɑːd̪ə cʰəi।ɟəkʰəinə bɑːɟɑːrə ɟɑːi ɑː kəvənoː 

sɑːmɑːnə niːkə lɑːigə ɟɑːjə t̪ə oːkərə moːlə bʰɑːvə nəɲi 

kəriːɦə। gʰuiɽəkəऽ   nənəd̪oːiːsə səbə bɑːt̪ə sərəɦoːiɟəkəऽ   

kəɦələkʰinə। ɑːbə upɑːjə kiː। rɑːməbɑːbuː ɟəmiːnə beːcəkəऽ   
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bibɑːɦə keːlɑːɦə।səbə kəɦəinə ɟeː ət̪eːkə kijoː nəɲi d̪eːneː 

cʰələ beːʈiː keː। 
 

bibɑːɦəkə bɑːd̪ə cɑːnəd̪ɑːiːkəऽ   bid̪ɑːgəriː meː səbə beːrə 

sⁿɕəjə। pəɦilə beːrə rɑːməbɑːbuː əpəneː geːlə cʰəlɑːɦə 

bid̪ɑːgəriː leːlə। bid̪ɑːgəriː t̪ə nəɲijeː bʰeːləinə, beːʈiːsəऽ   

bʰeːⁿʈə seːɦoː nəɲi bʰeːləinə। gɑːmə gʰuriːkəऽ   ɟʰuʈʈʰeː 

cɑːnəd̪ɑːiːkəऽ   mɑːjəkəऽ   kəɦələkinə ɟeː sɑːsəkəऽ   moːnə 

kʰərɑːbə cʰələinə t̪ɑːjə nəɦiːⁿ əjəliːɦə।pʰeːrə kəɦijoː 

rɑːməbɑːbuː cɑːnə d̪ɑːiːkəऽ   sɑːsurə nəɲi geːlɑːɦə। bɑːki 

pɑːⁿcə d̪ʰiːjɑːput̪ɑːkəऽ   bijɑːɦə d̪ɑːnə meː seːɦoː cɑːnəd̪ɑːiː 

kəniːkə kɑːlə leːlə əjəliːɦə। bəɖə़ kɑː gʰərə bəɖə़ kɑː 

vjəvəɦɑːrə।naːiɦərəbɑːlɑːsⁿsiːd̪ʰɑː bʰeːʈəgɑːⁿʈʰəkə 

pərəmpərɑː nəɲi। cɑːnə d̪ɑːiː kəɦijoː sɑːsurəkəऽ   kəvənoː 

ɕikɑːit̪ə nəɲi keːliːɦə।oːɦiː d̪unijɑː meː oːɟʰərɑːjələ cʰəliːɦə। 
naːiɦərə ɑːbəsə t̪ə bɑːki bʰɑːi bəɦinəkəऽ   sɑːsurə bɑːlɑːkəऽ   

beːbəɦɑːrə d̪eːkʰəkəऽ   seːɦənt̪ɑː ɦoːəinə ki unəkoː 

sɑːsurəkə loːkə əɦəneː ɑːbeːɕiː ɦoːəit̪əinə। unəkərə 

bid̪ɑːgəriː leːlə kijoː naːiɦərəsəऽ   ɑːbəi leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi। 
binə bid̪ɑːgəriːkəऽ   pəʈʰəbəऽ   kəऽ   pərəmpərɑː nəɲi। əi 

biːcə meː ɟʰuləit̪ə cɑːnə d̪ɑːiː।  eːkə beːrə moːnə ɦəllukə 

kərəkə leːlə mɑːjəkəऽ   kəɦəboː keːləkʰinə ɟeː bərɑːbəriː 

vɑːlɑː kət̪ʰɑː niːkə। d̪ʰənə səmpət̪t̪i səbə kicʰu nəɲi। mɑːjə 

buɟʰi  geːləkʰinə। ɑːbə upɑːjə kiː। ɟəkʰənə cɑːnə d̪ɑːiː 
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rɑːməbɑːbuːkəऽ   soːⁿɟʰɑː ɟɑːi cʰəliːɦə। d̪u cɑːirə ʈɑː noːrə 

d̪unu goːʈɑːkəऽ   ɑːⁿkʰisəऽ   ʈəpəiːkeː ɟɑːinə। ni़ ɕəbd̪ə 

səbə। gɑːmə səmɑːɟə meː eːkət̪ərəpʰə loːkə kəɦəi ɟeː 

beːʈiːkəऽ   bibɑːɦəkə meː  rɑːməbɑːbuːsəऽ   beːɕiː kijoː 

kʰərcə nəɲi kəjələkə। d̪oːsərə ɦunəkərə moːnə kəɦəinə ɟeː 

bəɖə़ kɑː meː sⁿbⁿd̪ʰəkəऽ   kə niːkə nəjə keːlɑːɦə। səbə 

beːrə soːcəit̪ə ɟeː cɑːnəd̪ɑːiːsəऽ   mɑːpʰiː mɑːⁿgəbə। mud̪ɑː 

sɑːməneː əbəinə t̪ə ɟə़ bɑːnə maːunəbʰəऽ   ɟɑːinə।cɑːnə 

d̪ɑːiː pəɖʰə़ ə cɑːɦəi cʰəliːɦə t̪əɦijɑː। soːləɦəmə bərəkʰə 

t̪əɦijɑː bəɖə buɟʰɑːjə। ɑːi cʰəbbiːsəmə seːɦoː kəmə। əkərə 

bɑːd̪ə kəvənoː beːʈiːkəऽ   oː bəɖə़ kɑː gʰərəkə bəɦurijɑː 

nəɲi bənəऽ    d̪eːləkʰinə। bəɦurijɑː ɑː mələkɑːinə meː əⁿt̪ərə 

səbəkeː buɟʰəbət̪inə। bəɦurijɑː meː sɑːsə səsurəkəऽ   

rɑːɟəbɑːlɑː...bərə- gʰərə ɑː mələkɑːinə meː lɑːjəkə 

gʰərəbɑːlɑː। 
 

səbə d̪ʰiːjɑː- put̪ɑː, bʰɑːi, bəɦinə, bʰɑːt̪iɟə bʰət̪iːɟiː, səkʰɑː - 

sⁿbⁿd̪ʰiː naːukərə cɑːkərə, gⁿuɑː səbə ɑːibəkəऽ   d̪eːkʰə 

geːləinə mud̪ɑː cɑːnəd̪ɑːiː əkʰənoː nəɲi əjəliːɦə। mɑːjə 

coːrəuːkɑː sⁿvɑːd̪ə kəjeːkə beːrə pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə ki 

ɑːibəkəऽ   d̪eːkʰə lijəunə। cɑːnə d̪ɑːiː kət̪əsəऽ   kʰəbɑːsə 

pʰələkə moːʈəriːləऽ   kə ɑːibə geːlə, oː nəɲi əjəliːɦə। 
kəɦələkəi ɟeː bəɦurijɑː pəʈʰeːliːɦə əicʰə। ɑːbə mɑːjəkəऽ   seː 

ɦoː buɟʰɑːjə ləgələinə ɟeː rɑːməbɑːbuːkəऽ   prɑːɳə binɑː 

bəɦurijɑːkəऽ   d̪eːkʰəneː cʰuiʈə ɟeːt̪əinə।uːjɑːɦə bʰeːləi rɑːit̪ə 
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meː bəɦurijɑːkəऽ   iⁿt̪əɟɑːrə meː rɑːməbɑːbuː goːkulə 

d̪ʰɑːmə cəilə geːlɑːɦə। 
 

 

 

d̪ərəbɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

d̪ərəbɑːrə sunit̪eː rɑːɟɑː-məɦɑːrɑːɟɑː, bəɖə़ kɑː ɟəmiːⁿd̪ɑːrə, 

mⁿt̪riː, əpʰəsərə iːeːɦə səbə d̪ʰjɑːnə əbəi cʰəi। d̪ərəbɑːriː 

oːɦəd̪ɑː ɦoːi cʰələi। nəvərət̪nə səbə oːi səbə meː ɦoːi 

cʰəlɑːɦə। məɦɑːrɑːɟɑːkə d̪ərəbɑːriː cʰoːʈəkɑː rɑːɟɑː səbə, 

rɑːɟɑː səbəɦəkə ɟəmiːⁿd̪ɑːrə, ɟəmiːⁿd̪ɑːrə səbəɦəkə girəɦət̪ʰə- 

məɟurə। əɦiːnɑː bəɖə़ kɑː lɑːlɑː- vjəpɑːriː səbəɦəkə 

pʰuʈəkərə d̪oːkɑːnəd̪ɑːrə,d̪oːkɑːnəd̪ɑːrəkə muniːmə əɦinɑː 

krəmə cələit̪ə cʰəi। d̪ərəbɑːriːsəऽ   d̪ərəbɑːrəkə mɑːnə ɦoːi 

cʰələi।kət̪əu kət̪əu rɑːniː məɦərɑːniː səbəɦəkə seːɦoː əppənə 

əppənə d̪ərəbɑːriː cʰələinə। koːnoː koːnoː kʰəbɑːsə seːɦoː 

cəɦəʈəgərə cərcəkə nɑːjəkə rəɦəi cʰələ।beːɕiːt̪ərə əi t̪ərəɦəkə 

d̪ərəbɑːrə vɑːlɑː səbəɦəkə ɑːⁿgənə meː pərəpuruːkʰəkəऽ   

geːnɑːiː meː roːkeː ɟəkɑːⁿ cʰələi।ɟeː gʰusəऽ    meː səpʰələ 

unəkɑː bəɖə़ kɑː d̪ərəbɑːriːkəऽ   t̪əməgɑː। ɟət̪eːkə muⁿɦə 

t̪ət̪eːkə gəppə ɑːɦɑːⁿkəऽ   sunəऽ   kəऽ   bʰeːʈət̪ə।moːʈɑː 

moːʈiː d̪ʰənə ɟəruːriː d̪ərəbɑːrəkə leːlə। ɑːi kɑːlɦi loːkə 

vjⁿgjə meː d̪ərəbɑːrə vɑːlɑː kəɦəi cʰəi। d̪ərəbɑːriː kəɦəbɑːvə 

leːlə t̪ə kijoː t̪əijɑːrə nəɲi। oːnɑː ɦɑːⁿ meː ɦɑːⁿ miləbəऽ    

bɑːlɑː loːkəkə kəmiː nəɲi।d̪ərəbɑːrə mət̪ələbə t̪ə siːd̪ʰɑː 
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bʰəgəvɑːnə bʰəgəvət̪iːkəऽ   d̪ərəbɑːrə, mənuːkkʰəkə 

kət̪əusəऽ   nəɲi। 

 

ɑːbə ɟəiː d̪ərəbɑːrəkə bɑːt̪ə ɦəməkəऽ   rəɦələ cʰiː seː səbəsⁿ 

bʰinneː əicʰə। 

 

rɑːməbɑːbuː pəɦineː əⁿgreːɟə sərəkɑːrə bɑːd̪ə meː biɦɑːrə 

sərəkɑːrə meː cʰoːʈə-cʰinnə mulɑːɟimə cʰəlɑːɦə। səməjəkə 

əⁿd̪ɑːɟɑː lɑːigə geːlə ɦoːit̪ə। kənijɑːkəऽ   mɹ̩t̪jubʰəऽ   geːlə 

cʰələinə।əsəgəreː rəɦəi cʰəlɑːɦə। oːnɑː oːi səməjə meː 

əⁿgreːɟə əd̪ʰikɑːriːkəऽ   cʰoːɽikəऽ   kəmmeː sərəkɑːriː loːkə 

pərivɑːrə sⁿgə rəkʰəi cʰələ। ɽəibə d̪inəkəऽ   rɑːməbɑːbuːkəऽ   

d̪ərəbɑːrə ləgəi cʰələinə। beːruː pəɦərə ɦoːit̪ə ɦoːit̪ə d̪əriː 

ɟɑːɟimə səbə bicʰə ɟɑːi।loːkə əjənɑːiː ɕuruːbʰəऽ   ɟɑːi। 
rɑːməbɑːbuːkəऽ   əppənə ələgə ɑːsənə rəɦəinə । rət̪nəɑː 

d̪ərəbɑːriː səbəɦəkə ələgə। d̪ərəbɑːrəkə binɑː likʰələ 

pəɖʰə़ lə əpənə sⁿvid̪ʰɑːnə rəɦəi। moːʈəkɑː rəɟisʈərə 

rəɦəi।oːi meː nɑːmə likʰɑːiː। kicʰu pɑːi d̪əkəऽ   ɑːɦɑːⁿ 

d̪ərəbɑːrəkəऽ   səd̪əsjə bəinə səkəi cʰiː। gaːirə səd̪əsjə 

səbəkəऽ   bəisəऽ   kəऽ   ələgə beːbəsət̪ʰɑː- kɑːt̪ə meː। 
səd̪əsjəsⁿrət̪nə bənəऽ    leːlə pɑːrəd̪ərɕiː prəkrijɑː cʰələ। 
rət̪nəkəऽ   bəisəbɑːkə ələgə beːbəsət̪ʰɑː। ɟeː nijəmit̪ə 

əuːt̪ɑːɦə vɑː ɖʰoːlə-sⁿgiːt̪əkə ɟɑːnəkɑːrə vɑː niɕcit̪ə 

səɦəjoːgə rɑːɕi, seː səbə rət̪nə d̪ərəbɑːriː। loːkə 

gərvəsⁿd̪ərəbɑːriː kəɦɑːbəi cʰələ। səbə səd̪əsjəkəऽ   goːlijɑː, 
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pʰələ ɑː ləɖɖuː prəsɑːd̪iː meː d̪eːlə ɟɑːi cʰələi। məɦilɑː 

səd̪əsjə səbə seːɦoː ɦoːi cʰəliːɦə। ɑːkʰirə oːi d̪ərəbɑːrə meː 

kiː cʰələi ɟeː loːkə əbəi cʰələ। oːi meː ɖʰoːlə mɹ̩d̪ⁿgəkəऽ   

sⁿgə nirguɳə ɑː vid̪eːɕijɑː gɑːjələ ɟɑːit̪ə 

cʰələ।rɑːməbɑːbuːkəऽ   eːɦənə prəbʰɑːviː ɑːvɑːɟə cʰələinə 

ɟeː ɟəkʰəinə oː vid̪eːɕijɑː gəbəi cʰəlɑːɦə t̪ə loːkə t̪əkit̪eː 

sunit̪eː rəɦiː ɟɑːi ।   bʰɑːⁿgə- gɑːⁿɟɑːkə beːbəsət̪ʰɑː seːɦoː 

rəɦəi cʰələ। oːt̪əbɑː kɑːlə səbə d̪oːsəreː d̪unijɑː meː rəɦəi 

cʰələ। əⁿgreːɟə əd̪ʰikɑːriː səbə seːɦoː ut̪sukət̪ɑː vəɕə əbəi 

cʰələ। rɑːməbɑːbuː ɟəiː ɕəɦərə meː bəd̪əliːbʰəऽ   kə ɟɑːit̪ə 

cʰəlɑːɦə- iː d̪ərəbɑːrə ənəvərət̪ə cələit̪ə cʰələ। oː 

d̪ərəbɑːriːkəऽ   əlɑːvɑː kinəkoː kət̪əऽ    ənnə ɟələ grəɦəɳə 

nəɲi kərəjə cʰəlɑːɦə। ɦunəkə sⁿbⁿd̪ʰiː ɑː əd̪ʰikɑːriː səbə 

seːɦoː ɦunəkə bʰɑːvənɑːkəऽ   səmmɑːnə kərəit̪ə d̪ərəbɑːrəkə 

səd̪əsjə pəɦineː bənəɲi cʰələ t̪əkʰənə ɑːbəऽ   kəऽ   ɑːgrəɦə 

kərəjənə। rɑːməbɑːbuː seːɦoː əppənə d̪ərəbɑːriː səbəkəऽ   

purɑː kʰjɑːlə rəkʰəi cʰəlɑːɦə। bʰɑːi bʰət̪iːɟɑːsⁿbeːɕiː 

d̪ərəbɑːriː səbəɦəkə mɑːnə d̪əi cʰələkʰinə।ɑːbə nəɲi oː 

d̪ərəbɑːrə ɑː nəɲi oː d̪ərəbɑːriː।eːkə sɑːmɑːnjə loːkə ət̪eːkə 

sid̪d̪ʰɑːⁿt̪əkəऽ   sⁿgə ɟinəgiː ɟiː leːləkə। kijoː kəɦələkəi ɟeː 

eːɦənə d̪ərəbɑːrə cələbəऽ    bɑːlɑː loːkə ɟənmə ləi cʰəi, bəinə 

nəɲi səkəi cʰiː। 
 

kiː əɦuⁿ səbə əi t̪ərəɦəkə kəvənoː d̪ərəbɑːrəkəऽ   bɑːreː meː 

sunəneː cʰiː? ɟiɟɲɑːsɑː। sɑːmɑːɟikə vjəvəst̪ʰɑː meː kət̪eːkə 
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bəd̪əlɑːvəbʰəऽ   geːlə। 

 

 

səməjəkə cəkrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi pʰeːrə bəɖə़ kɑː bəkʰeːrɑː bʰeːlə rəɦəi। bʰəiɽə gɑːməkə 

loːkə rɑːməbɑːbuː kət̪əऽ    ɟəmɑː bʰeːlə rəɦəinə। beːɕiː t̪ə 

məɟɑː leːbəऽ    kʰɑːt̪irə ɑːjələ cʰələ।kəऽ   kəɦəi cʰəi ɟeː 

gɑːmə kʰɑːliːbʰəऽ   geːlə cʰəi। kət̪əऽ   səऽ   ət̪eːkə loːkə ɑːibə 

geːlə। brɑːɦəməɳə bʰoːɟənə meː loːkə noːt̪ə biɟoːɦə d̪eːloː 

pərə nəɲi ɑːbəit̪ə əicʰə।mud̪ɑː əkʰəinə d̪eːkʰuː। səbə binə 

bəɟeːneː ɑːibə geːlɑːɦə।kəऽ   məuːgiːkəऽ   puruːkʰə। muriː 

ginəɲit̪ə rəɦu। ut̪t̪ərə vɑːriː ʈoːləsəऽ   səbəsⁿ beːɕiː loːkə 

ɑːjələ।kijaːikə nəɲi ɑːit̪ə। oːt̪əi səʈəleː rɑːməbɑːbuːkəऽ   

bəɖə़ kɑː ɑːməkə gɑːcʰiː cʰələinə।ɟəiː meː pəɦineː loːkə 

nivɹ̩t̪ə ɦoːi leːlə oːi ʈoːləkə loːkə ɟɑːit̪ə cʰələ।səʈəleː iːnɑːrə 

seːɦoː rəɦəinə।oːt̪ukeː loːkə oːkərə upəjoːgə kərəjə 

cʰəlɑːɦə।kəɦəbiː iːɦoː cʰələ ɟeː əi iːnɑːrəkə pɑːinə meː 

d̪ɑːilə niːkə siːⁿɟʰəiː cʰəi। bəsə ɑːbə kiː d̪oːsəroː ʈoːləkə loːkə 

pɑːinələऽ   ɟɑːjə।  pəɦineː ɦət̪t̪ʰɑː ɑːrə bɑːd̪ə meː loːɦɑːkəऽ   

kɑːⁿʈəsəऽ   purɑː gʰeːrɑː d̪eːlə geːləi।rəkʰəbɑːrə seːɦoː rəkʰɑː 

geːləi। bʰɑːriː ɑːpʰət̪ə uməɦərəkɑː loːkə keː। d̪ʰənə kəɦi 

sərəkɑːrəkəऽ   ɟeː ɑːbə səbə gʰərə meː iː səbə beːbəsət̪ʰɑː 

cʰəi। 
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rɑːməbɑːbuːkəऽ   bɑːpə pʰuːləbɑːbuːkəऽ   səbəsⁿ beːɕiː 

ɟəmiːnə əi pəroːpɑːʈɑː meː cʰələinə।sⁿgəɦiː kɑːⁿgreːsiː neːt̪ɑː 

seːɦoː cʰəlɑːɦə। əɟukɑː neːt̪ɑː ɟeːkɑːⁿ nəɲi। əppənə gʰərəkə 

ɑːⁿʈɑː gillɑːkəऽ   kə rɑːɟəniːt̪i kərəjə cʰəlɑːɦə। kəɦijoː nəɲi 

ʈikəʈə mⁿgələkinə, nəɲi pɑːrʈiː əpəneː d̪eːləkəiːⁿnə, ɑː nəɲi 

cunɑːvə ləɖə़ lɑːɦə। d̪ʰənə  bʰeːlɑːsⁿəneːroː ceːɦəroː 

raːubəd̪ɑːrə lɑːgəऽ    ləgəi cʰəi। pʰuːləbɑːbuːkəऽ   ɟinəgiː 

ɕɑːnə meː bit̪əi cʰələinə। rɑːməbɑːbuː vid̪jɑːrt̪ʰiː niːkə 

nəɲijoː rəɦəlɑːkəऽ   bɑːd̪oː bɑːpəkə bəd̪aːulət̪ə riɟəlʈə meː 

bəɖʰə़ ि़jɑː rəɦəlɑːɦə। ɕəɦərəkə kɑːleːɟə meː proːpʰeːsəriː 

seːɦoː bʰeːⁿʈə gələinə, kijaːikə t̪ə pʰuːləbɑːbuː kɑːleːɟəkə 

kəmiʈiː meː cʰəlɑːɦə। ət̪eːkə t̪əkə t̪ə səbə ʈʰiːkə।  
 

iməɦərə rɑːməbɑːbuːkəऽ   ɕəɦərə meː naːukəriː ləgələinə ɑː 

uməɦərə ɦunəkə mɑːjə mɑːmuliː ɟərə boːkʰɑːrə meː 

pərəloːkə cəilə geːləkʰinə। oːi səməjə pʰuːləbɑːbuː 

pɑːrʈiːkəऽ   əd̪ʰiveːɕənə meː cʰəlɑːɦə। kʰəbərə bʰeːləinə। 
t̪əkʰənə əjəlɑːɦə।pʰeːrə krijɑːkərmə bʰeːləinə।t̪ɑːbəit̪ə 

bərpʰəkə silliː meː d̪eːɦəkəऽ   rɑːkʰələ geːlə rəɦəinə। pəɦilə 

beːrə loːkə eːnɑː mɹ̩t̪ə d̪eːɦəkəऽ   silliː meː rɑːkʰələ 

d̪eːkʰəneː cʰələ। ɕrɑːd̪d̪ʰə meː caːugɑːmɑː ɑː pəcəmeːrə 

bʰeːləi। 
 

ɑːbə pʰuːləbɑːbuː əsəgərəbʰəऽ   geːlɑːɦə।oːt̪eːkə sⁿpəit̪ə।oːi 

səməjə meː d̪uʈɑː t̪iːnə ʈɑː bijɑːɦə loːkə kərəit̪ə cʰələ। pʰulə 
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bɑːbuː pəɦineː t̪ə bijɑːɦəkəऽ   leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi ɦoːi 

cʰəlɑːɦə mud̪ɑː bɑːd̪ə meː svəst̪id̪əऽ   d̪eːləkʰinə। niːkə kulə 

ɕiːləkəऽ   kət̪ʰɑː d̪eːkʰə kəऽ    bʰələmɑːnuʂə kəɦi vɑː gəriːbə 

kəɦi, d̪oːsərə bijɑːɦə bʰeːləinə। əi bijɑːɦə meː kənjɑː 

pəkʂəkə bɑːkiː ɟimmeːd̪ɑːriː pʰuːləbɑːbuː gəcʰələkʰinə ɑː t̪ɑː 

ɟiːvənə nibʰeːləkinə। rɑːməbɑːbuː bʰiːt̪ərijɑː bɑːpəkə 

d̪oːsərə bijɑːɦəkə kʰilɑːpʰə cʰəlɑːɦə।ɦoːbɑːkeː cɑːɦiː mud̪ɑː 

kicʰu bəɟəlɑːɦə nəɲi। beːɕiː əppənə ɕəɦəreː vɑːlɑː gʰərə meː 

rəɦəit̪ʰə।inəkoː bijɑːɦə d̪ɑːnə bʰeːlə ɑː pərivɑːrə sⁿgeː 

rəkʰəlɑːɦə।  
 

pʰuːləbɑːbuːkəऽ   d̪oːsərə bijɑːɦəsəऽ   t̪iːnə ʈɑː beːʈɑː 

bʰeːləinə। ɟəkʰəinə bəccɑː səbə cʰoːʈeː rəɦəinə t̪ə biːmɑːriː 

ɑː umrəd̪ərɑːɟə pʰuːləbɑːbuː svərgəvɑːsiːbʰəऽ   geːlɑːɦə। 
əkʰəinə t̪əkə ɟeː rɑːməbɑːbuː ɕɑːⁿt̪ə ɑː ɕəɦərə meː rəɦəi 

cʰəlɑːɦə, d̪vɑːd̪əɕɑːkəऽ   pərɑːt̪eː bɑːpəkə pɑːi kaːuriːkəऽ   

ɦisɑːbə sət̪mɑːjəsəऽ   mɑːⁿgəɦə ləgəlɑːɦə। gɑːməkə loːkə 

kət̪əboː kəɦələkəinə ɟeː mɑːcʰə mɑːuːsə bɑːⁿkijeː cʰəi। 
t̪ʰəmɦiː ɟɑːuː। leːkinə unəkərə mɑːt̪ʰə pərə t̪ə ət̪eːkə d̪inəkə 

ɦisɑːbə ɦɑːviː cʰələinə। səbəsⁿ pəɦineː moːʈərəkə cɑːbʰiː 

leːlɑːɦə। pʰeːrə bʰərɑːrə gʰərəkə। oːkərə bɑːd̪ə ɟət̪eːkə 

ləguɑː bʰəguɑː sⁿbⁿd̪ʰiː səbə rəɦət̪ʰinə, səbəkeː ɟəjəbɑːkə 

ɑːd̪eːɕə। mɑːlikə bənit̪eː eːɦənə ɑːnɦərəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə 

ɟeː sət̪mɑːjəkə mɑːjəkəऽ   seːɦoː ɟɑːjəkə leːlə kəɦi 

d̪eːləkʰinə। məneːɟərə, mɑːsʈərə,,  muɦərrirə səbəkeː ɦəʈɑː 
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d̪eːləkʰinə।ut̪ərəvɑːriː ʈoːlə vɑːlɑː gɑːcʰiː meː loːɦɑːkə ɟɑːliː 

ɑː iːnɑːrə pərə mənɑːɦiː əkʰəneː bʰeːlə। purɑː ɦəveːliː 

pʰuːləbɑːbuːkəऽ   ɟɑːit̪eː sunnə səpɑːʈəbʰəऽ   geːlə। 
bəɖə़ kɑː gʰərəkə bɑːt̪ə cʰələ। səbə cuppeː rəɦələ 

t̪əɦijɑː।kəऽ   inəkɑːsəऽ   bigɑːrə leːt̪ə। 
 

səməjəkə cəkrə d̪eːkʰuː। rɑːməbɑːbuːkəऽ   kənijɑː seːɦoː 

iːeːɦə əvəst̪ʰɑː meː məiɽə geːləkʰinə। d̪u ʈɑː beːʈiː cʰələinə। 

d̪unu sɑːsurə bəsəiː cʰələinə। səməjə əɟukɑː bəd̪əilə geːlə 

cʰələi। kət̪əboː beːʈiː- ɟəmɑːjə səbə mənɑː keːləkəinə। 
rɑːməbɑːbuː  d̪oːsərə bijɑːɦəkəऽ   leːlɑːɦə। səməɟʰaːut̪ɑː iː 

bʰeːləinə ɟeː pɑːi ɑː peːⁿɕənə nəbəkiː kənijɑː ɑː səməpəit̪ə 

beːʈiː səbəkəऽ   d̪ə d̪eːlə ɟeːt̪əi।  əɦinɑː səbə cəilə rəɦələ 

cʰələi। ɑːi cɑːirə d̪inə muilɑː nəɲi bʰeːləinə rɑːməbɑːbuː keː, 

sət̪əmɑːjə ɑː beːʈiː səbə meː pəɦineː bɑːt̪ɑː- bɑːt̪iː, pʰeːrə 

gɑːrɑː - gəraːuvələ, pʰeːrə ɟʰoːⁿʈɑː- ɟʰoːⁿʈəuːlə bʰeːlə। 
ɟə़ bɑːnə d̪ʰənikə bid̪ʰəvɑːkəऽ   bəɖɖə ɕubʰəciⁿt̪əkəbʰəऽ   

ɟɑːit̪ə cʰəi। d̪unu pəkʂə eːkə pərə eːkɑːleː। bɑːd̪ə meː 

t̪ʰɑːnɑː-pulisəkəऽ   kijoː pʰoːnəkəऽ   d̪eːləkəi। məɦilɑː pulisə 

seːɦoː ɑːjələ cʰələi। oːkəroː sɑːməneː meː mɑːrɑː - piːʈiː 

bʰeːlə। səbəkeː pəkəiɽəkəऽ   pulisələऽ   geːləinə। ɑːbə 

koːnɑː krijɑː kərmə ɦeːt̪əinə rɑːməbɑːbuː keː। ueːɦə 

bəimɑːt̪ərə bʰɑːikəऽ   beːʈɑː kərmə kərət̪əinə- iːeːɦə pⁿcəit̪iː 

meː nirɳəjə bʰeːlə। t̪əɦijɑː rɑːməbɑːbuːkəऽ   sət̪mɑːjə səbə 

ɟjoːⁿ səbrə nəɦiːⁿ rəkʰəneː rəɦit̪əit̪ə t̪ə əɦinɑː giⁿɟənə 
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ɦoːit̪əinə।səbə ɟəgəɦə əkəreː cərcɑː। səməjəkə cəkrə cʰəi। 
uːpərəvɑːlɑː səbəʈɑːɦə ɦisɑːbə bəroːbərə kərəjə cʰəi। 
 

 

 

 

 

bəd̪ələlə beːbəɦɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi kət̪eːkə bərəkʰəkə bɑːd̪ə rɑːməbɑːbuː d̪ərəbʰⁿgɑː eːkəʈɑː 

bijɑːɦə meː ɑːjələ cʰəlɑːɦə। sⁿɟoːgəsⁿkənjɑːgət̪ə ɑː vərɑːgət̪ə 

d̪unu ɦunəkə əpeːkʂit̪ə cʰələkʰinə। soːcəlɑːɦə əi bəɦɑːneː 

kənikə moːnoː bəd̪ələt̪ə ɑː loːkə ɟeː kəɦəit̪ə əicʰə ɟeː kɑːɟə 

meː nəɲi əbəi cʰiː seː d̪oːʂoː miʈɑː ɟɑːit̪ə। d̪ərəbʰⁿgɑː 

ɑːibəkəऽ   siːd̪ʰɑː kənjɑːgət̪ə kət̪əऽ    geːlɑːɦə। kənjɑːgət̪ə 

eːkəʈɑː bəɖə़ kɑː gʰərə ɑː səʈəleː vivɑːɦə bʰəvənə bukə 

keːneː cʰəlɑːɦə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   d̪eːkʰət̪eː gʰərəbəijɑːkəऽ   

bəɖɖə kʰuɕiː bʰeːləinə। ɑːd̪ərəkə sⁿgə əppənə pɑːɦunə 

pərəkʰə səbəsⁿpəricəjə pɑːⁿt̪i kəreːləkʰinə। kəniːkə kɑːlə 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   prəbʰɑːviː vjəkt̪it̪və kələऽ   kə gⁿbʰiːrət̪ɑː 

rəɦələ। pʰeːrə nid̪ʰoːkʰə bəɦəsə cələऽ    lɑːgələ। oːi meː 

kicʰu loːkə rɑːɟə skuləkəऽ   bid̪əjɑːrət̪ʰiː seːɦoː rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। pʰeːrə kiː sⁿskɹ̩t̪əkə ɕikʂəkə pⁿɖiːɟiː sələऽ   kə 

ɦeːɖəmɑːsʈərəkəऽ   raːubə ruːt̪əbɑː, kʰeːləkə maːid̪ɑːnəkəऽ   

səpʰɑːiː ɑː pʰəsʈə ɖiviːɟənə vɑːlɑːkəऽ   loːɦɑː vɑːlɑː ɟɑːliːkəऽ   

əⁿd̪ərə boːrɖə meː nɑːmə likʰɑːjələkəऽ   cərcɑː। kʰubə bʰəriː 
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cʰɑːⁿkə purənəkɑː gəppə səbə bʰeːlə।  
 

bibɑːɦə d̪ɑːnə sⁿpənnə bʰeːlə। kʰubə ut̪sɑːɦəkə sⁿgə d̪unu 

pəkʂə ɟimmeːd̪ɑːriː nibʰeːlɑːɦə। pəɦilə beːrə 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   əpʰəsoːsə bʰeːləinə ki kijaːikə oː d̪unu 

beːʈiːkəऽ   d̪illiːsⁿbijɑːɦə keːlɑːɦə। ɕaːukə mənoːrət̪ʰə, bid̪ʰə 

bɑːd̪ʰə d̪eːkʰəkəऽ   əpənəsəऽ   t̪ulənɑː kərəऽ    ləgəlɑːɦə।  
səbə beːbəsət̪ʰɑː ɑː suvid̪ʰɑː ət̪əऽ    cʰəi। beːʈɑːkə bijɑːɦə 

ət̪əisəऽ   kərəbə seː moːneː moːnə nirɳəjə keːlɑːɦə। 
bijɑːɦəkəऽ   pərɑːt̪eː gʰurəbɑːkə ʈikəʈə cʰələinə। ɦoːi 

cʰələinə ɟeː kicʰu d̪inə ɑːrə rəɦiː। d̪illiː gʰurəbɑːkə leːlə 

bʰɑːriː moːnəsəऽ   bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। gʰərəbəijɑː əpəneː 

sʈeːɕənə ɑːjələ cʰəlɑːɦə cʰoːɖə़ iː leːlə।  
 

pʰəsʈə klɑːsə meː ʈikəʈə cʰələinə। səməjəsəऽ   ɑːibəkəऽ   

siːʈə pərə bəisə geːlɑːɦə।d̪oːsərə siːʈə eːkəʈɑː bəccijɑːkəऽ   

cʰələi। oːkərə mɑːjə bɑːpə oːkərɑː vid̪ɑː kərəऽ    ɑːjələ 

cʰələ। oːkərə səbəɦəkə gəpəsⁿiː pət̪ɑː cəilə geːləinə ɟeː iː 

sund̪ərə juvət̪iː sərvəɟɑːt̪iːjə cʰəinə ɑː inɟiːnijəriⁿgəkəऽ   kə 

ɑːi ʈiː kəmpəniː meː kɑːɟəkəऽ   rəɦələ əicʰə। əsəgəreː d̪illiː 

ɟɑː rəɦələ əicʰə। oː ləɖə़ kiː ɑːd̪ʰunikət̪ɑː ɑː pɑːrⁿpərikət̪ɑː 

d̪unukə əd̪bʰut̪ə meːlə buɟʰeːləinə। ət̪eːkə oː pərivɑːrəkəऽ   

loːkə səbəɦəkə leːlə soːcəiː cʰəit̪ʰə, suinəkəऽ   rɑːməbɑːbuː 

bʰiːt̪əreː bʰiːt̪əreː ut̪sɑːɦit̪əbʰəऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə। unəkɑː 
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əpənə ɟət̪ərɑː səpʰələ buɟʰɑːjələ ləgələinə। oː oːi 

ləɖə़ kiːkəऽ   əpənə put̪oːɦu bəneːbɑːkə leːlə soːcəऽ    

ləgəlɑːɦə। ʈreːnə seː ɦoː riɕiɖuləbʰəऽ   geːlə cʰələi। 

ləɖə़ kiːkəऽ   pit̪ɑː rɑːməbɑːbuːkəऽ   pəricit̪ə kət̪əऽ    

kət̪ʰɑːləऽ   kə geːlə cʰəlɑːɦə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   pəricəjə 

ɟɑːinəkəऽ   oːi ləɖə़ kiːkəऽ   pit̪ɑː pʰoːnəkə d̪eːbə leːbə seː 

ɦoː  kəjəlɑːɦə। rɑːməbɑːbuː iː səbəkəऽ   sⁿjoːgə buɟʰəiː 

cʰəlɑːɦə। 

 

ʈreːnə kəniːkə kɑːlə meː kʰuɟələ। oːi ləɖə़ kiːkəऽ   ɑːⁿiːkʰə 

meː noːrə bʰərələ। mɑːjə bɑːpə seː ɦoː kənəɲi cʰəlɑːɦə। 
rɑːməbɑːbuː seːɦoː d̪eːkʰəkəऽ   d̪rəvit̪əbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
ɟəkʰəneː ʈreːnə pleːʈəpʰɑːrməsəऽ   bɑːɦərə bʰeːlə, oː ləɖə़ kiː 

cəʈəsəऽ   noːrə poːcʰələkə। ɑːibroː ʈʰiːkə keːləkə। pʰoːnə 

uʈʰeːləkə। vɑːrt̪ɑːlɑːpə sunu। 
əreː kəiseː pʰoːnə uʈʰɑːt̪iː। mɑːⁿ pɑːpɑː jəɦiːⁿ t̪ʰeː। 
ʈreːnə t̪oː kəbə kɑː kʰulə cukɑː। 
ʈreːnə riɕuɖələ ɦoː gəjɑː t̪ʰɑː। 
maːiseːɟə kərə d̪eːt̪iː। 
nəɲi maːukɑː milɑː। 
maːiⁿneː cɑːliːsə kaːulə kiəeː। 
sɑːileːⁿʈə pərə t̪ʰɑː। 
əbə səbəkɑː pʰɑːinə d̪eːnɑː pəɖə़ ़ gɑː। 
ɑː ɦiː rəɦiː ɦuⁿ। leː leːnɑː। 
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sud̪ə səɦit̪ə luⁿgɑː।  
ɦɑːⁿ-ɦɑːⁿ ʈʰiːkə ɦaːi। 
koːiː aːurə baːiʈʰɑː ɦaːi। 
koːiː nəɦiːⁿ। 
........ 

bʰəiɽə rɑːit̪ə gəpəkə prəvɑːɦə cəlit̪eː rəɦələ। ɕəbd̪əkə 

mərjɑːd̪ɑːkəऽ   siːmɑː t̪ə kəkʰəneː lⁿgʰɑː geːlə cʰələ। pʰəsʈə 

klɑːsəkə kupə cʰələ। d̪uiːjeː goːʈeː oːi meː। rɑːməbɑːbuː 

kⁿbələ oːiɖʰə़ kəऽ   sut̪əऽ   kəऽ   ɖʰoːⁿgə keːneː rəɦəit̪ə। 
pəɦilə beːrə əpənə əseːsəmeːʈə ulʈɑː ləgələinə। əpənɑːkəऽ   

kəbilət̪iːkəऽ   bəɖɖə d̪ɑːbɑː cʰələinə। ɟeː ləɖə़ kiːkəऽ   oː 

ɑːd̪ərɕə buiɟʰəkəऽ   put̪əɦu bənəbəऽ   kəऽ   soːcəiː cʰəlɑːɦə 

oːkərə əsəliit̪ə sɑːməneː cʰələinə। purɑː ɟət̪ərɑː ɑːbə boːɟʰə 

buɟʰɑːjə ləgələinə।bərəkɑː d̪ʰoːkʰɑː kʰɑːjəsⁿoː bəcəlɑːɦə। 
oːkərə mɑːjəbɑːpə ɟeː kət̪ʰɑːləऽ   kə gʰuiːmə rəɦələ cʰəit̪ʰə oː 

kət̪eːkə d̪ʰoːkʰɑː meː cʰəit̪ʰə।beːbəɦɑːrə kət̪eːkə bəd̪əilə 

geːlə। lɑːɟə əicʰə t̪ə kⁿbələsəऽ   muⁿɦə ɟʰɑːipə lijəə। 
 

ənəgʰoːlə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi pʰeːrə bʰoːreːsəऽ   gɑːmə meː pʰusəpʰusiː cəilə rəɦələ 

əicʰə।kijoː kəkəroː siːd̪ʰɑː kicʰu nəɲi kəɦi rəɦələ cʰəi। 
pucʰəlɑː pərə kəɦət̪ə kiː nəɲi koːnoː bɑːt̪ə। mud̪ɑː səbə 

vjəst̪ə। d̪inəsⁿsɑːⁿɟʰəbʰəऽ   geːlə।st̪riːgəɳə səbə kɑːnoːⁿ 

pʰəlɑːⁿ bɑːbuːkəऽ   gʰərəkə d̪umuⁿɦɑː ləgə t̪ə kəkʰənoːⁿ 
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məɦɑːviːrə mⁿd̪irə meː sɑːⁿɟʰə d̪eːbɑːkə kɑːlə 

eːkəd̪oːsərɑːsəऽ    pucʰəi cʰət̪ʰinə। səbə niruːt̪t̪ərə। səbəɦəkə 

kɑːnə ʈʰɑːrə। aːinɑː buɟʰɑːiː cʰələi ɟeːnɑː cunɑːvəkəऽ   

ginət̪iːbʰəऽ   rəɦələ cʰəi।kəऽ   ɟit̪ət̪ə ɑːkəऽ   ɦɑːrələ। 

kinəkərə sərəkɑːrə  bənət̪ə-t̪eːɦəneː ɟiɟɲɑːsɑː। ɟeːnɑː 

cunɑːvə meː poːliⁿgə eːɟeːⁿʈə ɑː kicʰu pɑːi pərə kɑːɟə kərəऽ    

bɑːlɑː loːkəkəऽ   cʰoːɽikəऽ   kijoː nəɲi kəɦət̪ə ki kinəkɑː 

t̪ərəpʰəsəऽ   ɑːɦɑːⁿ cʰiː, oːɦinɑː ɑːi kijoː əpənə bicɑːrə 

nəɲid̪əऽ   rəɦələ cʰələ ki oː koːnə d̪isə।səbɑːleː eːɦənə 

cʰələi। pəɦilə beːrə eːɦənə gəppə sɑːməneː ɑːjələ cʰələi। 
gɑːmə t̪ə gɑːmə cʰiː। əpənɑː gʰərə meː kicʰu ɦuɑːjə mud̪ɑː 

d̪oːsərəkə gʰərə pərə səbəɦəkə nəɟərə। səbə ucit̪əvəkt̪eː ɑː 

səbə  ɟɲɑːnijeː। kijoː kəɦəi ki ɦəmərə naːiɦərə meː aːinɑː 

bʰeːlə rəɦəi t̪ə kijoː əpənə sɑːsurə t̪ə kijoː əppənə mɑːt̪ɹ̩kə t̪ə 

kijoː koːnoː ɑːrə gɑːməkə। əi gɑːməkə t̪ə pəɦilə gʰəʈənɑː। 
ənəgʰoːlə məcələ cʰələ। kiː ɦeːt̪əi। ɑːkʰirə eːɦənə koːnə 

gəppə cʰəəi ɟeː səbə ɦəkə d̪ʰjɑːnə əɦiː pərə। 

 

rɑːməbɑːbuː əi gɑːməkə səbəsⁿ kəlɑːmiː loːkə cʰəlɑːɦə। 
ɦunəkɑː ɟiːbəit̪ə kinəkoː ɦimmət̪ə nəɲi bʰeːləinə ɟeː ɦunəkɑː 

gʰərəkə biɕeːʂəkəऽ    st̪riːgəɳəkə kijoː cərcɑː kərəjə। səməjə 

bəd̪əilə geːlə cʰəi। ɑːbə kijoː kəkəroː muⁿɦə pərə ɟɑːbiː 

ləgɑː səkəi cʰəi। səbə svət̪ⁿt̪rə। ɑːi rɑːməbɑːbuː rəɦit̪əit̪ʰə 

t̪əkʰənoː gəppə noːnə t̪eːlə ləgɑːkəऽ   ɦoːibeː kərət̪əi। niːkə 

bʰeːləinə,cəilə geːlɑːɦə।bɑːɟu ɦunəkərə put̪əɦukəऽ   loːkə 
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mud̪d̪ɑː bənɑː d̪eːneː cʰəinə। ɟəɦijɑː əi gɑːmə ɑːjələ cʰəliːɦə 

oː kət̪eːkə mɑːnə- d̪ɑːnə bʰeːlə cʰələinə। sunnəɲirə t̪ə 

oːɦinɑː cʰəliːɦə, pəɖʰə़ loː likʰələ seːɦoː। səbə gɑːməkə 

loːkə cɑːɦəi cʰəlɑːjə ki kəɦijoː oː unəkoː kət̪əऽ    ɑːbəsə। 
kəmmeː d̪inəkə leːlə gɑːmə əbəjə cʰəliːɦə।əppənə moːʈərə 

meː। t̪əɦijɑː gɑːmə meː kəkəroː moːʈərə nəɲi cʰələ। kijoː 

kijoː nəbəkɑː d̪ʰənikə bʰɑːɖɑː pərələऽ   kə əbəi 

cʰəlɑːɦə।kəɦəbɑːkə ɟeː ələgeː unəkərə əⁿd̪ɑːɟə cʰələinə। 
 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   beːʈɑː rɑːɟɑː bɑːbuː əsəmə meː cɑːɦəkə 

gɑːrɖənə meː maːineːɟərə cʰəlɑːɦə। oːt̪əi oː rəɦəi cʰəliːɦə। 
oːt̪eːkə sunnərə rəɦəlɑːkə bɑːd̪oː gʰərəvɑːlɑː unəkɑː pərə 

viɕeːʂə d̪ʰjɑːnə nəɲi d̪əi cʰeːləkʰinə। iː bɑːt̪ə rɑːməbɑːbuːkəऽ   

buɟʰələ cʰələinə। t̪ɑːɦi leːlə d̪eːkʰəkəऽ   put̪oːɦuː cunəlɑːɦə 

ki bɑːd̪ə meː səbə ʈʰiːkəbʰəऽ   ɟeːt̪əi। leːkinə seː nəɲi bʰeːləi। 
t̪əkʰənoː sⁿgə rəɦəlɑːɦəsⁿeːkə ʈɑː beːʈiː bʰeːləinə।oːkərɑː 

rɑːɟɑː bɑːbuː bəɖə mɑːnəɲi cʰəlɑːɦə। gʰərəkə mɑːɦaːulə 

ənukuːlə nəɲi rəɦəbɑːkə kɑːrəɳeː beːʈiːkəऽ   ɦimɑːcələ meː 

boːrɖiⁿgə skuːlə meː pəɖʰəbəi cʰəlɑːɦə। ɟʰɑːⁿpələ t̪oːpələ 

səbə cəilə rəɦələ cʰələinə। iməɦərə rɑːməbɑːbuːkəऽ   

pərəloːkə sid̪ʰɑːrəbʰəऽ   geːlɑː pərə mɑːjəkəऽ   seːvɑːkəऽ   

nɑːmə pərə kənijɑːkəऽ   pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə। kənijɑː ɟəɦinɑː 

d̪eːɕə t̪əɦineː pərəd̪eːɕə, əpənə ɦɑːlət̪ə buɟʰit̪eː cʰəliːɦə। 
gɑːmeː ɑːibəkəऽ   rəɦəə ləgəliːɦə। iməɦərə rɑːɟɑː bɑːbuːkəऽ   
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ɑːɟɑːd̪iː bʰeːⁿʈə geːləinə। ɟeː kicʰu coːrɑː cʰupɑːkəऽ   kərəjə 

cʰəlɑːɦə, ɑːbə kʰullɑː kərəऽ    ləgəlɑːɦə। bɑːt̪əkəऽ   pəsərəɦə 

meː kət̪əu səməjə ləgəi cʰəi। kⁿpəniːkəऽ   mɑːlikə noːʈisə 

t̪ʰəmɑː d̪eːləkəinə। naːukəriː cʰuiʈə geːləinə। gɑːmə gʰuiɽə 

əjəlɑːɦə। kicʰu d̪inəkəऽ   bɑːd̪ə moːnə ucəʈəə ləgələinə। 
bəɦinoːiː guɟərɑːt̪ə meː əd̪ʰikɑːriː cʰələkʰinə। oːt̪ə geːlɑːɦə। 
səbə ʈʰiːkə cʰələinə। nəbə naːukəriːkəऽ   seːɦoː ɟoːgɑːrəbʰəऽ   

geːlə cʰələinə। eːkə d̪inə rɑːit̪ə meː ɕərɑːbə piːkəऽ   ɑːjələ 

cʰəlɑːɦə। bəɦinoːiːkəऽ   iː ʈʰiːkə nəɲi ləgəi cʰələinə। oː 

inəkərə bəɦinəkəऽ   kicʰu naːiɦərə pərə kəʈɑːkʂə keːləkʰinə। 
bəɦinə iː səbə kʰiːsə rɑːɟɑːbɑːbuː pərə ut̪ɑːiɽə d̪eːləkʰinə। 
rɑːɟɑː bɑːbuː bəɦut̪ə d̪ukʰiː bʰeːlɑːɦə। rɑːit̪ə meː səbəkəऽ   

sut̪əleː cʰoːəiɽəkəऽ   cəilə geːlɑːɦə। bʰoːrə bʰeːlɑːɦə pərə 

səbə buɟʰələkəi। bəɦut̪ə kʰoːɟəbiːnə bʰeːlə। pulisə meː seːɦoː 

ripoːrʈə bʰeːlə। əkʰəbɑːrə, ʈiːbiː meː seːɦoː pʰoːʈoː 

cʰəpəvɑːvələ geːlə। muːd̪ɑː səbə pʰeːlə। ummeːd̪ə səbəkəऽ   

cʰələi ɟeː rɑːɟɑːbɑːbuː beːʈiːkəऽ   ɟənməd̪inə pərə pʰoːnə 

kərət̪ʰinə, oːɦoː biːt̪ə geːlə। kət̪əusəऽ   koːnoː səmɑːcɑːrə 

nəɲi। 
 

ɑːi bɑːrəɦə bərəkʰəbʰəऽ   geːlə rɑːɟɑːbɑːbuːkəऽ   nipət̪t̪ɑː 

bʰeːlɑːɦə। ɑːbə ɟeː kɑːnɑːpʰuːsiːbʰəऽ   rəɦələ cʰəi seː unəkeː 

ɕrɑːd̪d̪ʰəkəऽ   bɑːreː meː। loːkəkəऽ   unəkərə kənijɑːkəऽ   

pəɦirələ oːɖʰələ ɑː səd̪ʰəvɑː vɑːlɑː kʰɑːnə pijənə pəicə nəɲi 
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rəɦələ cʰəi। rɑːɟɑː bɑːbuːkəऽ   kənijɑː t̪ə əsəgərə ɟiːvənəkə 

pəɦineːɦeːsəऽ   ɑːd̪iː cʰəit̪ʰə, seː t̪ə səbəkeː nəɲi buɟʰəə 

d̪eːləkʰinə। ɑːbə ənəgʰoːlə məcələ cʰəi gɑːmə meː ɟeː kiː 

ɦeːt̪əi। kiː bʰəiɽə ɟiːvənə rɑːɟɑːbɑːbuːkəऽ   kənijɑː səd̪ʰəvɑː 

rəɦət̪iɦə jɑː vid̪ʰəvɑː।əkəreː kəɦəi cʰəi pʰusijeːkəऽ   

gʰəmərt̪ʰənə। mud̪ɑː ənəgʰoːlə t̪ə məcəleː cʰəi। 
 

 

d̪eːɦəkə neːɦə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

biːrəcʰɑːkəऽ   beːʈiː eːkəʈɑː mənəsɑːkəऽ   gʰərə meː bəisɑː 

d̪eːləkəi। 
oːkərɑː t̪ə bijɑːɦə bʰeːlə cʰəi। 
t̪ə gʰərəvɑːlɑː kət̪əऽ    cʰəi। 
cʰoːɽi d̪eːləkəi। 

keː cʰoːrələkəi। 
ɑːrə keː। biːrəcʰɑːkəऽ   beːʈiː । 
loːkə səbə kicʰu kəɦələkəi nəɲi। 
kiəeː neː kəɦələkəi। səbə kəɦələkəi। 

mud̪ɑː oːkərə mɑːjeː kəɦələkəi ɟeː iː d̪eːɦəkə neːɦə cʰəi। ɑːi 

meː kijoː kicʰu nəɲikəऽ   səkəi cʰəi। oːkərɑː ɟeːnɑː moːnə 

kərəऽ    d̪ijəu। kʰuɕə rəɦəə d̪ijəu।  
ɑːbə kəkərɑː pʰurəsət̪ə cʰəi। loːkə ɟəmɑː t̪ə bʰeːlə cʰələ 

mud̪ɑː oːkərə mɑːjəkə gəppə sunəbɑːkəऽ   bɑːd̪ə səbə cəilə 

geːlə। t̪ərəkɑː muskiː səbə mɑːɽəi cʰəlɑːjə। neːnɑːbʰuʈəkɑː 
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səbəkəऽ   t̪ə bərəkɑː mənoːrⁿɟənəbʰəऽ   geːlə cʰəi। səbə oːt̪eː 

mⁿɖərɑːiː rəɦələ cʰəi। 
 

biːrəcʰɑː əppənə səmɑːɟə meː mɑːnələ loːkə cʰələ। ɑːnə 

səbə ɟeːkɑːⁿ oː d̪əsə d̪uɑːriː nəɲi cʰələ। oː eːkkeː gʰərə 

pəkərəneː rəɦələ। oː kəjeːkə t̪ərəɦəkə kɑːɟəkəऽ   ləi cʰələ। 
məɟurə ɑː kʰəbɑːsə d̪unu bɑːlɑː kɑːɟəkəऽ   ləi cʰəlɑːjə। 
mɑːlikəkə bʰɑːⁿgə ɑː mələkiniːkəऽ   məɕɑːlɑː d̪unu piːsəiː 

cʰəlɑːjə। gʰərɑːmiː, rɑːɟəmist̪riː, bʰɑːnəsə bʰɑːt̪ə, ɦoːliːkəऽ   

lukɑːriː, bʰoːɟə meː puɑːrəkə biʈʈʰiː sələऽ   kə ʈəɦələ ʈikoːrɑː 

t̪əkə meː mɑːⁿɟələ cʰələ। ɑːməkə səməjə meː rəkʰəbɑːriː ɑː 

ɟəmiːnəkə kʰəriːd̪ə bikriːsəऽ   seːɦoː kicʰu nəgəd̪iː bʰeːⁿʈə 

ɟɑːi cʰələi। kicʰu səməjə t̪ə eːɦənoː eːləi ɟəkʰəinə oː 

mɑːlikəkəऽ   kəɦələkəinə ɟeː ɑːɦɑːⁿ kət̪əऽ    ɟeː moːʈəkɑː 

bʰɑːt̪ə bənəɲit̪ə əicʰə seː ɦəmərɑː nəɲi kʰɑːjələ ɦoːit̪ə əicʰə।  
ɦəmə səbə pət̪ərəkɑː cɑːuːrəkə bʰɑːt̪ə kʰɑːiː cʰiː। ɑːbə  

ɦəmərɑː cʰoːɽi d̪ijəɦə। mɑːlikə kəɦələkʰinə ɦəməɦu t̪ə ueːɦə 

bʰɑːt̪ə kʰɑːiː cʰiː। t̪oːɦuⁿ ɦəmərɑː cʰoːɽi d̪eːbeːⁿ। ɟeː bicɑːrə। 
biːrəcʰɑː vicɑːrəvɑːnə cʰələ। mɑːlikəkəऽ   nəɲi 

cʰoːrələkəinə। bʰəiɽə ɟiːvənə nibʰeːləkəinə। kət̪əu ɑːrə 

kəmɑːjə nəɲi geːlə।ət̪əऽ    t̪əkə kiː oːrə ʈreːnoː pərə nəɲi 

cəɖʰə़ lə। 
 

biːrəcʰɑːkəऽ   eːkkeː ʈɑː beːʈiː cʰələi। oː bʰəiɽə gɑːmə meː 
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səbəsⁿ sunnəɲirə cʰələ। bəjəsə ɦoːit̪eː bəgəleːkəऽ   gɑːməsəऽ   

səmɑːd̪ə əjələi। ɑː oː beːʈiːkəऽ   bijɑːɦəkəऽ   d̪eːləkə। 
ɟəmɑːjə oːkərə guɟərɑːt̪ə meː kɑːɟə kərəjə cʰələ। beːʈiː 

guɟərɑːt̪eː rəɦəə ləgələi। ɟⁿ koːnoː səmɑːd̪ə kicʰu d̪inə nəɲi 

ɑːbəi t̪ə biːrəcʰɑː pəreːɕɑːnəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəlɑːjə। koːnoː 

koːnoː pʰoːnə nəmbərə pərə but̪ʰəsəऽ   pʰoːnə kərəjə। gəppə 

t̪ə nəɦijeː ɦoːi,pɑːi seːɦoː lɑːigə ɟɑːi। iⁿt̪əɟɑːrə meː biːrəcʰɑː 

məiːroː geːlə। koːnoː kʰəbərə nəɲi। kət̪eːkə bərəkʰəkə bɑːd̪ə 

beːʈiː əjələi। oːkərɑː sⁿgeː eːkəʈɑː mənəsɑː seːɦoː। pəɦineː t̪ə 

oː mənəsɑːkəऽ   əpənə d̪iəjəd̪ə kət̪əऽ    ʈʰəɦəreːləkə। sut̪əbɑː 

leːlə। leːkinə rɑːit̪ə birɑːit̪ə əbərəɟɑːit̪ə d̪eːkʰəkəऽ   oː əpənɑː 

kət̪əऽ    rɑːkʰəऽ   səऽ   mənɑːkəऽ   d̪eːləkəi। biːrəcʰɑːkəऽ   

kənijɑː t̪ə bəuːkəbʰəऽ   geːlə cʰələ iː səbə kʰeːlɑː d̪eːkʰə kə। 
iməɦərə ɟəmɑːjə seːɦoː eːləi beːʈiːkəऽ   lə ɟɑːi leːlə। beːʈiː 

sɑːpʰə mənɑːkəऽ   d̪eːləkəi। pərə pⁿcɑːjət̪iːkəऽ   naːubət̪ə 

ɑːibə geːlə cʰələi। t̪əkʰəneː biːrəcʰɑːkəऽ   kənijɑː eːləi ɑː 

kəɦələkəi ɟeː iː d̪eːɦəkə neːɦə cʰəi।  ɟeːnɑː rəɦəi cʰəi seː 

rəɦəə d̪ijəu। səbə oːkərə iɕɑːrɑː buɟʰi geːlə। ɟəmɑːjə vɑːpəsə 

əsəgəreː guɟərɑːt̪ə cəilə geːlə ɑː oː mənəsɑːkəऽ   

biːrəcʰɑːkəऽ   beːʈiː gʰərə meː ɑːinə leːləkə rəɦəbɑːkə leːlə। 
 

ləcʰəmiː bəɦurijɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːi gɑːmə bəlɑː səbə ləcʰəmiː bəɦurijɑːkəऽ   jɑːd̪ə meː kicʰu 

kərəbɑːkə kʰɑːt̪irə baːisɑːrə keːneː əicʰə। kijoː kəɦəi kiː 
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muːrt̪i bənɑːvələ ɟɑːjə, t̪ə kijoː cʰoːʈə cʰiːnə svɑːst̪ʰjə 

keːnd̪rə, t̪ə kijoː pəɖʰəbɑːkə leːlə vəɟiːpʰɑː, t̪ə kijoː beːʈiːkəऽ   

bibɑːɦəkə leːlə binə sud̪əkə kərɟə, t̪ə kijoː skulə, kijoː 

d̪ʰərməɕɑːlɑː ɑːd̪i ɑːd̪i। səbə kijoː əppənə vicɑːrəkəऽ   pəkʂə 

meː t̪ərkə d̪əi cʰəlɑːɦə। pʰaːisəlɑː nəɲibʰəऽ   səkələ। muːd̪ɑː 

iː niɕcit̪ə bʰeːlə ɟeː kicʰu neː kicʰu ɦoːjəbeː kərət̪ə।  
 

ɑːi gɑːmə səmɑːɟə meː ləcʰəmiː bəɦurijɑːkəऽ   jɑːd̪ə meː 

kicʰu kərəbɑːkə kiəeː ɟəruːrət̪ə buɟʰeːləi। nəbəkɑː loːkəkəऽ   

t̪ə kicʰu buɟʰəleː nəɲi।kəऽ   cʰəliːɦə oː। unəkoː kicʰu nɑːmə 

ɦeːt̪əinə ɟeː mɑːjə bɑːpə rəkʰəneː ɦeːt̪əinə। kinəkoː nəɲi 

buɟʰələ। ləcʰəmiː bəɦurijɑː t̪ə sɑːsurəkə nɑːmə cʰəinə। 
voːʈərəlisʈə meː seːɦoː iːeːɦə nɑːmə cʰəinə। kʰeːt̪ə 

kʰəliɦɑːnəkəऽ   d̪əst̪ɑːveːɟə meː seːɦoː iːeːɦə nɑːmə। sunəɲi 

cʰijəiː kiː koːnoː nəbəkiː cuɦuləbɑːɟə put̪oːɦu pucʰələkəinə 

kiː ɑːɦɑːⁿkəऽ   kicʰu t̪ə nɑːmə ɦoːit̪ə। mɑːjə bɑːpə ɦeːt̪ɑːɦə 

t̪əkʰəneː d̪ʰərət̪iː pərə əjələɦuⁿ neː। ɦəməreː ʈɑː kɑːnə meː 

kəɦiːⁿ d̪ijəɦə। ɦəmə kəkəroː nəɲi kəɦəbəi। ləcʰəmiː 

bəɦurijɑː kəniː kɑːlə soːcəliː, pʰeːrə kəɦələkinə ɟeː ʈʰiːkeː 

nəɲi moːnə əicʰə। iːeːɦə nɑːmə əicʰə।kəɦiːⁿkəऽ   musəkɑː 

d̪eːləkʰinə। kijoː sɑːsurə meː əɦənoː ɽəicə bəisə ɟɑːi cʰəi ɟeː 

nɑːmoːⁿ bisəiɽə ɟɑːi। bisəvɑːsə kəkəroː nəɲi leːkinə bʰeːlə 

cʰəi। oː cʰəliːɦə ləcʰəmiː bəɦurijɑː।ɑːi d̪unijɑːsəऽ   eːt̪eːkə 

bərəkʰə geːlɑːkəऽ   bɑːd̪oː loːkə nəɲi bisərələinə əi।ɑːbə t̪ə 

oːɦənə loːkə bənənɑːiːjeː bʰəgəvɑːnə bⁿd̪əkəऽ   d̪eːneː 
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cʰət̪ʰinə। 
 

ət̪eːkə t̪ə buɟʰɑːiːjeː geːlə ɦoːit̪ə ɟeː ləcʰəmiː bəɦurijɑː əi 

gɑːmə meː put̪oːɦə bəinəkəऽ   ɑːjələ rəɦəit̪ə। iː nɑːmə 

unəkərə səsurə d̪eːneː rəɦət̪ʰinə। unəkɑː əjəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə 

oːi bərəkʰə bəɖɖə d̪ʰɑːnə bʰeːlə rəɦəi। loːkəkəऽ   rɑːkʰəi leːlə 

kəjeːkə ʈɑː koːʈʰiː bənəbəऽ    pərələ cʰələi। oːi sɑːlə bɑːiːɖʰə 

meː eːɦənə mɑːiʈə ɑːjələ cʰələi ɟeː ənnə pɑːinəkə sⁿgə ɑːmoː 

bəɖɖə pʰərələ rəɦəi। ɟeː bʰiː bʰeːlə ɦoː nɑːmə pərələinə 

ləkʂmiː, kʰuɕəɦɑːliːkəऽ   lə kə। bɑːd̪ə meː ləkʂmiːsⁿləcʰəmiː 

bəɦurijɑːbʰəऽ   geːliːɦə।kəɦələ ɟɑːi cʰəi ɟeː 

kɑːlɑːɟɑːrəsⁿunəkərə gʰərəbɑːlɑːkə mɹ̩t̪ju kəmmeː bəjəsə 

meːbʰəऽ   geːlə cʰələinə। t̪əɦijɑː əi biːmɑːriːkəऽ   ilɑːɟə nəɲi 

cʰələi। 

 

ləcʰəmiː bəɦurijɑː nisⁿt̪ɑːnə cʰəliːɦə leːkinə bʰəiɽə gɑːməkəऽ   

mɑːjə ɟeːnɑː ɑːbeːɕə kərəjə cʰəliːɦə। unəkərə bʰⁿsɑː gʰərəkə 

ɑːigə miɟʰɑːiː nəɲi cʰələi। t̪əɦijɑː səlɑːiːkəऽ   prəcələnə nəɲi 

cʰələ। loːkə eːkə d̪oːsərə kət̪əऽ   səऽ   ɑːigələऽ   ɟɑːi cʰəlɑːjə। 
ləcʰəmiː bəɦurijɑː kət̪əऽ   səऽ   loːkə səbə ɑːigə ʈuʈələ 

kʰəpərɑː meː səmɦɑːiɽə kələऽ   ɟɑːi cʰələ। oːi sⁿgeː kicʰu 

d̪ukʰə sukʰə seːɦoː sɑːⁿɟʰɑː kərəjə cʰələ। unəkɑː əpənɑː meː 

t̪ə kət̪eː kʰərcɑː, loːkə səbəkeː koːʈʰiː meːsəऽ   d̪ʰɑːnə 

nikɑːiləkəऽ   d̪əi cʰələkʰinə। d̪əi t̪ə cʰələkʰinə pəiːⁿceː, 

mud̪ɑː t̪əgeːd̪ɑː kəijoːⁿ nəɲi। kʰeːnɑːiː kəməsⁿkəmə pɑːⁿcə 
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loːkəkə bənəbəi cʰələkʰinə। ɟeː rəɦəi cʰələi kʰɑːjə kɑːlə, 

səbəkeː ɑːbeːɕə kəkəऽ   kʰuɑːbəi cʰələkʰinə। bijɑːɦə d̪ɑːnə 

meː səbə bid̪ʰə unəkeːsəऽ   puiːcʰəkəऽ   səbə kərəjə। pⁿɖit̪ə 

purəɦit̪əsəऽ   bibɑːd̪ə bʰeːlɑː pərə ləcʰəmiː bəɦurijɑːkəऽ   

kəɦələ mɑːnələ ɟɑːjə। purəɦit̪ə səbə seːɦoː ɦinəkərə 

ɟɲɑːnəkəऽ   ɑːd̪ərə kərəit̪ə cʰəlɑːɦə। kijoː biːmɑːrə pəiɽə 

ɟɑːjə t̪ə gʰərə sələऽ   kə ɖɑːgəd̪ərə ɑː əspət̪ɑːlə t̪əkə sⁿgə d̪əi 

cʰələkʰinə। kinəkoː kət̪əऽ    koːnoː kərəd̪eːvət̪ɑː ɦuəjə, oː 

əsəgərə d̪u səjə t̪iːnə səjə loːkəkəऽ   kʰeːnɑːiː bənɑː d̪əi 

cʰələkʰinə। 

kət̪əu kinəkoː gʰərəsⁿsaːiⁿjə bəɦukəऽ   beːɕiː ləɖə़ ़  iː pərə 

oːt̪əऽ    pəɦuⁿcəkəऽ   d̪ʰəməkɑːə d̪əi cʰələkʰinə। əpəneː 

kəɦijoː t̪iːrt̪ʰɑːʈənə pərə nəɲi geːliːɦə, leːkinə ɟaːuⁿ pət̪ɑː 

ləgəi cʰələinə ɟeː pʰəlɑːⁿ ɟɑː rəɦələ əicʰə t̪ə unəkɑː ruːpəjɑː 

kaːuɖə़ ़  d̪əi cʰələkʰinə ɑː kəɦəi cʰələkʰinə ɟeː ɦəməroː 

leːlə kicʰu mɑːⁿigə leːbə। kijoː pəɖʰəə bɑːlɑː bəccɑːkəऽ   

kɑːpiː kit̪ɑːbə, nɑːmə likʰɑːbəऽ    meː d̪ikkət̪ə ɦoːəi t̪ə 

oːkərɑː məd̪əd̪ə kərəjə cʰələkʰinə। pərəsaːut̪iːkəऽ   kʰɑːt̪irə 

t̪ə oː ɖɑːgəd̪ərəsəऽ   kəmə nəɲi cʰələkʰinə। kət̪eːkə bəccɑː 

unəkeː d̪eːkʰə reːkʰə meː d̪unijɑː meː ɑːjələ। oː ɖɑːgəd̪ərə, 

d̪ɑːiː ɑː pⁿɖit̪ə t̪iːnu bʰumikɑː meː rəɦəi cʰəliːɦə। beːʈiː 

səbəɦəkə kʰɑːt̪irə t̪ə oː bərəkɑː ɑːɕrəjə cʰəliːɦə। bəccɑː 

səbəɦəkə ləɖə़ ़ iː meː oː ɦərəd̪əmə nɑːit̪ə- nɑːt̪inə, 

bʰɑːginə- bʰəginiːkəऽ   pəkʂə meː rəɦəi cʰəliːɦə। unəkərə 
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gʰərə , gʰərə nəɲi sərɑːjə cʰələ। bʰoːrə sələऽ   kə rɑːit̪ə d̪ʰəiɽə 

loːkəsəऽ   bʰərələ rəɦəi cʰəliːɦə।keː bərəkɑː,kəऽ   

cʰoːʈəkɑː,kəऽ   d̪ʰənikə,kəऽ   nird̪ʰənə,kəऽ   pəɖʰə़ lə,kəऽ   

binəpəɖʰə़ lə,kəऽ   ɕəɦəriː,kəऽ   gɑːmə bəlɑː,kəऽ   

kɑːbilə,kəऽ   cəpɑːʈə səbəkeː leːlə unəkərə d̪ərəbəɟɟɑː 

kʰuɟələ rəɦəi cʰələ। kəjeːkə loːkə t̪ə loːkɑːcɑːrə bid̪ʰə 

beːbəɦɑːrə kʰɑːt̪irə ɑːnə ɕəɦəroːⁿ meːləऽ   geːləinə। oː 

səbəɦəkə sukʰə-d̪ukʰə meː ɕɑːmilə bʰeːliːɦə। oː bɑːpə ɟeː 

beːʈiːkəऽ   bibɑːɦəkə leːlə prəjɑːsə nəɲi kərəjə cʰəlɑːɦə, 

unəkɑː oː eːkə d̪əɕɑː nəɲi cʰoːɽəi cʰeːləkʰinə। unəkərə 

bigərɑːiːkəऽ   kijoː kʰərɑːbə mənəboː nəɲi kərəjə। ɟeː 

unəkərə səbəsⁿ bərəkɑː guɳə cʰələinə ɟeː oː upəkɑːrəkəऽ   

kəkəroː nəɲi kəɦəi cʰələkʰinə ɑː nəɲi kinəkoː upərɑːgeː 

d̪eːləkʰinə। kət̪eːkə loːkə pəiːɖʰə़  likʰəkəऽ   bənələ əicʰə oːi 

meː unəkərə joːgəd̪ɑːnə seːɦoː cʰəinə। oː səbə ɑːbə unəkɑː 

jɑːd̪ə meː kicʰu kərəbɑːkə leːlə lɑːgələ əicʰə। eːkkeː loːkə 

meː ət̪eːkə guɳə kiːbʰəऽ   səkəi cʰəi। səbəsⁿ kəmɑːlə 

d̪eːkʰuː। kinəkoːsəऽ   koːnoː seːvɑː nəɲi kəreːliːɦə। 
cəilət̪eːpʰirət̪eː d̪unijɑːsəऽ   cəilə geːliːɦə। cəɦuⁿoːrə unəkərə 

cərcɑːbʰəऽ   rəɦələ əicʰə। ɑːɟukə kələjugə meː əɦənoː loːkə 

bʰeːlə। əppənə səbə bisəiɽəkəऽ    səmɑːɟəkəऽ   upəkɑːrə 

kərəऽ    bɑːliː ləcʰəmiː bəɦurijɑːkəऽ   ɦəmərə prəɳɑːmə। 
 

 

əɟɑːd̪iː (ləgʰukət̪ʰɑː) 
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iː koːnə əɟɑːd̪iː cʰiː।  
buɟʰəbɑːkəऽ   əicʰə t̪ə puiːcʰə lijəunə rəmənə sⁿ। kicʰu 

kəɦət̪ɑː t̪ə sⁿjəmə rɑːkʰəbə।  
 rəmənə ɑːbə eːt̪əऽ     kəɦɑːⁿ cʰət̪ʰi। 
kət̪əऽ    geːlɑː। 
loːkeːsⁿbəcəऽ    d̪uɑːreː geːlɑː əcʰi t̪ə bət̪ɑːkəऽ   t̪ʰoːreː 

ɟeːt̪ɑːə। 
bɑːɟu rəmənəkə kənijɑː pərɑː geːləinə। eːɦənoː kət̪əu bʰeːləi 

əcʰi। 
 

rəmənə eːkə ʈɑː kəmpəniː meː supərəvɑːiɟərə cʰəlɑːɦə। 
kənijɑː ɑː eːkə ʈɑː beːʈiː sⁿgə pəʈənɑː meː rəɦəi cʰəlɑːɦə। 
soːcəlɑːɦə kiː səbə d̪illiː meː rəɦəi cʰəi, oːɦoː d̪aːuɖə़ -
d̪ʰuːpə kəऽ   kəऽ   bəd̪əliː d̪illiː kərɑː leːlɑːɦə। kənijeːkəऽ   

beːɕiː ɟoːɖə़  cʰələinə। kət̪eːkə niːkə pəʈənɑː meː cʰəlɑːɦə। 
d̪illiːkəऽ   eːɦənə uɟɑːɦiː məcələ cʰəi ɟeːkəऽ   bəcət̪ə। 
bɑːɦəriː d̪illiː meː eːkə ʈɑː nəbə kɑːloːniː meː kirɑːjɑːkəऽ   

gʰərə leːlɑːɦə। oːt̪əi ləgə meː əⁿgreːɟiː skulə meː kəniː 

bʰɑːgə d̪aːuɖə़  kəऽ   kəऽ   beːʈiːkəऽ   nɑːmə seːɦoː likʰɑː 

geːləinə। biːcə seːɕənə meː ɟjoːⁿ bəccɑːkəऽ   d̪illiː meː 

eːɖəmiɕənəbʰəऽ   ɟɑːjə t̪ə buɟʰu baːit̪ərəɳiː  pɑːrəkəऽ   

geːləuːⁿ।səbə kɑːɟə suɖʰə़ ि़jɑː rəɦələ cʰələinə। ɟiməɦərə 

gʰərə leːneː cʰəlɑːɦə, uməɦərə əpənoːⁿ d̪isəkə loːkə səbə 
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rəɦəi cʰələinə। inəkərə naːukəriː ʈurə bɑːlɑː cʰələinə,t̪aːiⁿ 

soːcəlɑːɦə ɟeː əppənə loːkəkə biːcə pərivɑːrə 

rəɦət̪əinə।rɑːɟɑː d̪eːvə koːnoː ɟəruːrət̪ə pərəlɑːɦə pərə 

d̪ikkət̪ə nəɲi ɦeːt̪əinə। oːnɑː əppənə ɑːpʰisə oːt̪əऽ   səऽ   

bəɖɖə d̪urə cʰələinə। leːkinə soːcəlɑːɦə ɟeː unəkeː ʈɑːkəऽ   

neː pəreːɕɑːniː।bɑːkikəऽ   səɦuliit̪ə t̪ə cʰəi।pʰoːnə seːɦoː 

gʰərə meː ləgɑː leːlɑːɦə। moːbɑːiləkə ɟəmɑːnɑː nəɲi ɑːjələ 

cʰələi। 

 

əɦinɑː səbə ʈʰiːkə cəilə rəɦələ cʰələinə rəmənəkə ɦisɑːbeː। 
d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː pʰoːnəkə bilə bəɖɖə ɑːbəjə ləgələinə। 
ʈeːlipʰoːnə vibʰɑːgə meː pət̪ɑː ləgəbəi leːlə səməjə nəɲi 

cʰələinə। t̪əkʰənoː ɟəkʰəinə bilə bəɖʰə़ ि़t̪eː rəɦələinə t̪ə 

kɑːlə rikə़ rɖə nikələbeːlɑː। səbə pʰoːnə inəkeː 

gʰərəsⁿbʰeːlə cʰələinə। səməjə cʰələi ɟəkʰəinə iː ʈurə meː 

bɑːɦərə cʰəlɑːɦə। kənijɑːkəऽ   ɟəkʰəinə iː səccɑːiː 

rəkʰələkinə t̪ə oː gələt̪iː mɑːnələkʰinə ɑː d̪ubɑːrɑː nəɲi 

pʰoːnə kərəbɑːkə bʰəroːsɑː d̪eːləkʰinə। əi gʰəʈənɑː meː 

ɑːpəsiː bəɦut̪ə d̪vⁿd̪d̪ʰə bʰeːlə rəɦəinə। kicʰu səməjə bɑːd̪ə 

eːkə d̪inə kənijɑː gɑːjəbəbʰəऽ   geːləkʰinə। d̪unu bɑːpə beːʈiː 

səbə ɟəgəɦə pət̪ɑː ləgeːlɑːɦə, kicʰu t̪ʰɑːɦə nəɲi ləgələinə। 
ɦɑːri t̪ʰɑːiːkəkəऽ   pulisə meː ripoːrʈə d̪ərɟə kəraːulɑːɦə। 
sɑːsurə bəlɑːkəऽ   kəɦələkʰinə t̪ə oː səbə inəkeː d̪oːʂiː kəɦəऽ    

ləgələinə। kəɦələkəinə ɟeː gʰərə səmɦɑːrəऽ    nəɲi əbəi 

cʰəinə। cʰoːʈə-cʰiːnə gəppə pʰoːnə bɑːlɑːkəऽ   ɦəllɑː məcɑː 
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d̪eːnɑːəi ucit̪ə nəɲi, ɑːroː kət̪eːkə d̪oːʂə। koːnoː məd̪əd̪ə 

rəmənəkəऽ   sɑːsurəsəऽ   nəɲi bʰeːʈələinə। ulʈɑː 

bəd̪ənɑːmiːkəऽ   t̪oːɦəmɑː ləgəbəऽ   kəऽ   bɑːreː meː 

upərɑːgoː d̪eːləkʰəinə। nirɑːɕəbʰəऽ   kə d̪illiː gʰurəlɑːɦə। 
 

ɟət̪əऽ    ɟət̪əऽ    rəmənə məd̪əd̪ə kʰɑːt̪irə ɟɑːit̪ʰə, unəkɑːsəऽ   

pəɦineː unəkərə kʰissɑː pəɦuⁿcə ɟɑːinə। səbə ɦəməd̪ərd̪iː 

ɟət̪əbəinə muⁿɦəcʰuɑːnə, ɑː məɟɑː ləinə 

əⁿkʰid̪eːkʰɑːrə।ɦɑːrikəऽ   pulisə bɑːlɑːkəऽ   pʰoːnə bɑːlɑː 

gəppə kəɦələkʰinə। oːkərə ɑːⁿiːkʰə cəməkəऽ    ləgələi। oːi 

nəmbərə bɑːlɑː loːkə səbəsⁿsəkʰt̪iːsⁿpucʰət̪ɑːcʰə keːləkəi। t̪ə 

pət̪ɑː cələləi ɟeː rəmənəkəऽ   kənijɑː eːkəʈɑː soːləkənə sⁿgə 

t̪eːɟəpurə, ɑːsɑːmə meː pərɑːkəऽ   rəɦiː rəɦələ cʰət̪ʰi। 
d̪illiːsəऽ   pulisəkəऽ   sⁿgə t̪eːɟəpurə geːlɑːɦə t̪ə oːt̪əऽ    gʰərə 

meː t̪ɑːlɑː ləʈəkələ cʰələ। kijoː pulisəkəऽ   əjəbɑːkə 

kʰəbərəd̪əऽ   d̪eːneː rəɦəi। rəmənəkəऽ   ɕəkə əppənə gəuːⁿɑː 

səbə pərə buɟʰeːləinə। eːkət̪ərəɦəkə ɟʰuggiː bəst̪iː cʰələ। 
vɑːpəsə d̪illiː gʰuriː geːlɑːɦə। t̪əlɑːkəkə keːsə seːɦoː 

ləgeːlɑːɦə। 
 

ɑːbə səvɑːlə paːigʰə ɦoːəit̪ə beːʈiːkəऽ   bʰəviʂjəkəऽ   

cʰələinə। naːukəriː cʰoːəiɽə nəɲi səkəi cʰəlɑːɦə। gɑːməsəऽ   

buɖʰə़  mɑːjəkəऽ   bəɟeːlɑːɦə।səbə d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː sɑːmɑːnjə 

d̪iɕə bʰeːlə ɟɑːi cʰələinə ki eːkə d̪inə beːʈiː seːɦoː 

lɑːpət̪ɑːbʰəऽ   geːləinə। koːnoː upɑːjə nəɲi d̪eːkʰəkəऽ   pʰeːrə 
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pulisə ləgə geːlɑːɦə। pət̪ɑː ləgələinə ɟeː beːʈiː seːɦoː mɑːjə 

ləgə t̪eːɟəpurə pəɦuⁿcə geːlə cʰəinə। rəmənə ɑːbə purɑː 

nirɑːɕə cʰəit̪ʰə ɟeː beːʈiː oːt̪əऽ    oːəi səmɑːɟə meː koːnɑːkəऽ   

rəɦət̪ʰə। oːkərə bʰəviʂjə kiː ɦeːt̪əi। ɑːbə pət̪ɑː ləgələinə ɟeː 

pulisəkəऽ   pəɦileː beːrə t̪eːɟəpurə ɟɑːjəbɑːlɑː pʰoːnə beːʈijeː 

keːneː cʰələinə। oː nirⁿt̪ərə pʰoːnəsⁿmɑːjəsⁿɟuɖə़ lə rəɦələ ɑː 

bɑːd̪ə meː nirɳəjə keːləkə ɟeː ueːɦə ɟiːvənə niːkə।  
rəmənəkə əɖə़ ़ siː-pəɖə़ ़ siː ɑːbə kəɦəi cʰəinə ɟeː 

unəkərə kənijɑː purəkʰɑːɦə cʰeːləkʰinə। ɟeːnɑː purukʰə 

məuːgijɑːɦə ɦoːit̪ə əicʰə oːɦinɑː məuːgiː seːɦoː purəkʰɑːɦə। 
unəkɑː səbəkeː pəɦileːsəऽ   ɑːɕⁿkɑː cʰələinə। ɟeː bʰiː sət̪t̪ə 

ɦoː, rəmənəkəऽ   d̪illiː meː rəɦənɑːiː ɑː oː naːukəriː keːnɑːiː 

d̪unuⁿ pəɦɑːɖə़  buɟʰɑːjə ləgələinə। kənijɑːsəऽ   oːt̪eːkə 

d̪ukʰə nəɲi ɟət̪eːkə beːʈiːkəऽ   cʰoːɖə़ nɑːiːsəऽ   d̪ukʰə 

bʰeːləinə। t̪əlɑːkəkəऽ   keːsəkəऽ   t̪ɑːriːkʰə pərə t̪ɑːriːkʰə 

cəilə rəɦələ əicʰə। rəmənə səbə cʰoːɽikəऽ   d̪illiːsⁿcəilə 

geːlɑːɦə। kinəkoː ləgə nəɲi unəkərə nəmbərə ɑːpʰə nəɲi 

pət̪ɑː-ʈʰikɑːnɑː। 
 iː koːnə əɟɑːd̪iː cʰəi ɟeː gʰərə pərivɑːrəkəऽ   ɖʰɑːɦi d̪əi। 
beːʈiːkəऽ   bɑːpəsəऽ   ələgɑː d̪əi। kijoː kəɦəi ɟeː eːɦənə 

əɟɑːd̪iːkəऽ   ɑːigə ləgɑː d̪iː t̪oː kijoː əppənə əppənə pəsⁿd̪əkə 

pəkʂə meː। kicʰu d̪oːʂə rəmənoːkəऽ   ɦeːt̪əinə। səbɑːlə iː 

beːɕiː gʰuməiː cʰələi ɟeː bʰəgələkʰinə t̪ə bʰəgələkʰinə, 

soːləkənə sⁿgə kiəeː bʰəgələkʰinə।bɑːɦə reː səmɑːɟə। 
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pəreːnɑːiːjoː meː vərgə vibʰeːd̪ə। kiː ucit̪ə kiː ənucit̪ə। 
 

 

 

goːləkiː pʰreːməkəऽ   cəɕmɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɑːɕɑːkəऽ    ɟəmɑːnət̪ə  ɦɑːikoːrʈəsəऽ   bʰeːʈələinə। əkʰəinə 

bəriː nəɲi bʰeːliːɦə əicʰə। eːkəd̪əmə ɟʰoːkʰəiɽə geːlə cʰəit̪ʰə। 
buɖʰə़ ि़jɑː  ɟəkɑːⁿ cələi cʰəit̪ʰə। cinɦɑːiːt̪eː nəɲi cʰəit̪ʰə। 
səbə kicʰu bəd̪əilə geːləinə। nəɲi bəd̪ələləinə t̪ə oː goːləkiː 

pʰreːmə bɑːlɑː cəɕmɑː। ɦəmə t̪ə oːɦiːsəऽ   cinɦələinə। 
keːɦənəbʰəऽ   geːlə cʰəit̪ʰə। kət̪eːkə gⁿbʰiːrəbʰəऽ   geːlə 

cʰəit̪ʰə। kicʰu bəɟit̪eː nəɲi cʰəit̪ʰə। bəɖɖə kʰoːⁿcɑːrijoːnə t̪ə 

ɦuⁿ ɦɑːⁿ। ceːɦərɑː pərə koːnoː bʰɑːvə nəɲi। ɟeːkərə buʈʈiː 

buʈʈiː cəməkəi cʰələi, oː eːɦənəbʰəऽ   ɟɑːit̪ə seː pəicə nəɲi 

rəɦələ əicʰə। leːkinə ɟeː sɑːməneː d̪eːkʰə rəɦələ cʰiː oːi pərə 

bisəvɑːsə t̪ə kərəɦeːkəऽ   pərət̪ə। ɑːbə beːɕiː d̪inə nəɲi 

ɟiːt̪iːɦə। ɦɑːikoːrʈə meː ɟəɦijɑː ɑːbə inəkərə keːɕəkə 

nəmbərə əit̪əinə, t̪ɑːbəit̪ə t̪əkə iː nəɲi ɟiː peːt̪iːɦə।ɑːɕɑː 

ɟeːɦələ ɟeːt̪iːɦə, səɟoːbʰəऽ   ɟeːt̪əinə eːɦənə əpərɑːd̪ʰə 

kərət̪iːɦə seː soːcoː meː kinəkoː nəɲi ɑːjələ ɦeːt̪əinə। iːeːɦə 

t̪ə cʰəi ɟiːvənə। pət̪ɑː nəɲi kiː kiː likʰɑːkəऽ   ɑːjələ cʰəit̪ʰə। 
 

ɑːɕɑː bəcceːsəऽ   kʰubə ɦⁿsəmukʰə ɑː pəɖʰuɑː cʰəliːɦə। 
t̪əɦijɑː beːɕiː beːʈiːkəऽ   kɑːleːɟə meː nɑːmeː ʈɑː likʰɑːvələ 
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ɟɑːi cʰələi, roːɟə ɟəjəbɑːkə prəcələnə nəɲijeː। oːi meː ɟeː 

gɑːmə meː rəɦəi cʰəliːɦə, unəkərə t̪ə soːcəboː nəɲi kəruː। 
ɑːɕɑː ɟid̪d̪əkəऽ   kə kɑːleːɟə meː nɑːmə likʰeːliɦə। ʈreːnəsəऽ   

roːɟə ɟɑːi cʰəliːɦə। pɑːsə bənɑː neːneː rəɦəit̪ə, t̪ɑːⁿjə beːɕiː 

pɑːi nəɲi ləgəi cʰələinə। ɖeːrɑː bʰɑːrɑːləऽ   kə rəɦət̪əit̪ʰə ɑː 

pəɖʰə़ ़ i kərət̪əit̪ʰə, seː gʰərəkə st̪ʰit̪ə nəɲi rəɦəinə। kicʰu 

ɑːrə səmɑːɟəkə ləɖə़ kiː bəccɑː səbə seːɦoː ʈreːnəsəऽ   ɟɑːi। 
ɑːɕɑːkə d̪uɕmənə unəkərə sund̪ərət̪ɑː ɑː goːləkiː pʰreːməkəऽ   

cəɕmɑː rəɦəinə। kicʰu ləpʰuɑː səbə unəkɑː ʈreːnə meː 

piːcʰɑː kərəjənə। ɑːɕɑːkəऽ   buɟʰələ cʰələinə ɟeː ɟjoːⁿ gʰərə 

meː kəɦələkʰinə t̪ə kɑːleːɟə geːnɑːiː bⁿd̪əbʰəऽ   

ɟeːt̪əinə।oːɦiːləऽ   kə əpəneː ɟeːnɑː t̪eːnɑː sɑːmənɑː kərəjə 

cʰəliːɦə। bɑːt̪ə kijoː cʰupələi əicʰə। eːkəd̪inə unəkərə gəuːⁿɑː 

səbə miləkəऽ    oːi bəd̪əməɕəvɑːkəऽ   pəkəɖə़ ləkə ɑː 

ɟəiːməkəऽ    t̪ʰəkucələkə। oː bəd̪əməɕəvɑː bəɖɖə ɦɑːt̪ʰə 

paːirə ɟoːɖə़ ləkə t̪ə oːkərɑː reːləveː pulisəkəऽ   nəɲi 

saːuⁿpələ geːləi। kicʰu məɦinɑː t̪ə oːkərə bɑːd̪ə ɕɑːⁿt̪isəऽ   

guɟərələi। mud̪ɑː ɟəkʰəinə oː bəd̪əməɕəvɑːkəऽ   gʰɑːvə səbə 

bʰərɑː geːləi t̪ə oː eːkəd̪inə pʰeːrə oː rəst̪ɑːkəऽ   sʈeːɕənə pərə 

ɑːɕɑːsəऽ   bəd̪əlɑː ləi leːlə kicʰu loːkə ləɖkəऽ   ɑːibə geːlə 

cʰələ। əi bɑːt̪əkə kʰəbərə ɑːɕɑːkəऽ   d̪oːsərə ləɖə़ kiː 

səbəsəऽ   pət̪ɑː lɑːigə geːləinə। ɑːbə keːlə kiː ɟɑːjə। pʰoːnə 

pʰɑːnəkəऽ   koːnoː ɟəmɑːneː nəɲi। pulisəkəऽ   ʈreːnə meː 

rəɦəbɑːkə seːɦoː koːnoː beːbəsət̪ʰɑː nəɲi। oːi ʈreːnə meː 
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kicʰu kuɟərəniː səbə seːɦoː ɟɑːi cʰələ। oː səbə miləkəऽ    eːkə 

ʈɑː musələmɑːnəkə pərivɑːrə ɟɑːi cʰələi, oːkərɑːsəऽ   

neːɦoːrɑːkəऽ   kə oːkərə burkɑː  ɑːɕɑːkəऽ   pəɦirɑːvələ 

geːlə। goːləkiː cəɕmɑː ut̪ɑːiɽəkəऽ   koːrɑː meː eːkəʈɑː 

bəccɑːkəऽ   bəisɑːvələ geːlə। kijoː ɑːbə cinɦə nəɲi səkəi 

cʰələ ɑːɕɑː keː। ueːɦə bʰeːləi। əgilɑː sʈeːɕənə pərə ʈreːnəkəऽ   

bʰeːkəmpəkəऽ   kə bəd̪əməɕəvɑː səbə roːkələkəi। ɑː səuːⁿseː 

ʈreːnə meː t̪əkələkəi cəɕmɑːvɑːliː keː। mud̪ɑː nəɲi t̪ɑːiːkə 

peːləkə। bəɖə़ kɑː ənəɦoːniː ɦoːbəऽ   səऽ   bəicə geːləi। 
ɑːbə ɑːɕɑːkə kɑːleːɟə geːnɑːiː bⁿd̪əbʰəऽ   geːləinə। əgilɑː 

ɕud̪d̪ʰə meː bibɑːɦəkəऽ   d̪eːlə geːləinə। pəɖʰə़ ़ i cʰuiʈə 

geːləinə। 
 

ɑːɕɑːkəऽ   gʰərəbɑːlɑː sərəkɑːriː naːukəriː meː cʰəlɑːɦə। 
eːkə ʈɑː beːʈɑː seːɦoː bʰeːləinə। ɑːɕɑː səbə bisəiɽəkəऽ   

bəccɑːkəऽ   pəɖʰə़ bəऽ    meː lɑːgələ cʰəliːɦə। vid̪ʰɑːt̪ɑːkəऽ   

iː mⁿɟurə nəɲi। eːkə d̪inə unəkərə beːʈɑːkəऽ   eːkəʈɑː 

bəccɑːsəऽ   ləɖə़ ़ iːbʰəऽ   geːlə cʰələinə। sɑːⁿɟʰə meː oː 

bəccɑːkəऽ   bɑːpə kicʰu bəd̪əmɑːɕəkəऽ   ləkəऽ   inəkərə 

gʰərə pərə ɑːibəkəऽ   beːʈɑːkəऽ   mɑːrəऽ    ləgələinə। 
t̪əkʰəneː ɑːɕɑːkəऽ   gʰərəvɑːlɑː ɑːpʰisəsəऽ   əjələkʰinə। lɑːiʈə 

guləbʰəऽ   geːlə cʰələi। mɑːrɑː piʈiː d̪unu t̪ərəpʰəsəऽ   bʰeːlə। 
lɑːiʈə ɑːjələ t̪ə d̪eːkʰələ geːlə ɟeː oːi bəccɑːkəऽ   bɑːpəkə 

mɑːt̪ʰəsəऽ   ɕoːɳit̪ə bəɦəi cʰələ। əspət̪ɑːlələऽ   ɟɑːjələ geːləi। 
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d̪u d̪inəkə bɑːd̪ə oː məiɽə geːləi। ɑːbə pulisə ɑːibəkə 

ɑːɕɑːkəऽ   bərə ɑː unəkərə beːʈɑːkəऽ   pəkəiɽə kələऽ   ɟɑːjə 

ləgələinə। t̪əkʰəneː ɑːɕɑː sɑːməneː əjəliːɦə ɑː kəɦələkʰinə 

ɟeː ɦəmə oːkərɑː mɑːrəneː rəɦijəi lɑːʈʰiː sⁿ। lɑːʈʰiːkəऽ   ɟərɑː 

d̪eːlijəiː ɑː rɑːiːkʰəkəऽ   nɑːliː meː bəɦɑː d̪eːlijəiː। bərə ɑː 

beːʈɑːkəऽ   ɑːⁿiːkʰəsⁿnoːrə bəɦəə ləgələinə- iː gəppə suinə 

kə। pulisə ɑːɕɑːkəऽ   pəkəiɽə kələऽ   geːlə। koːrʈə meː ɑːɕɑː 

iːeːɦə bəjɑːnə d̪eːləkʰinə।keːɕə cələlə। loːərə koːrʈəsəऽ   

səɟɑː seːɦoːbʰəऽ   geːləinə। aːinɑː kiəeː keːliːɦə ɑːɕɑː। 
səccɑːiː cʰələ ɟeː gʰərəvɑːlɑːkəऽ   naːukəriː cʰuiʈə ɟⁿit̪əinə ɑː 

beːʈɑːkə ɟiːvənə bərbɑːd̪əbʰəऽ   ɟⁿit̪əinə। unəkərə səbəɦəkə 

d̪oːʂə əpənɑː pərələऽ   kə əppənə ɟiːvənə ənɦɑːrəkəऽ   

leːliːɦə। ɟeː kəɦijoː ɟoːrəsəऽ   nəɲi bəɟəliːɦə oː kinəkoː ɟɑːnə 

mɑːrət̪iːnə। kət̪əubʰəऽ   səkəi cʰəi।  aːinɑː ɟeːɦələ meː 

əpənɑːkəऽ   d̪əkəऽ   gʰərə pərivɑːrə ləjə ət̪eːkə t̪jɑːgə kiː 

sⁿbʰəvə cʰəi। ɑːɕɑːkəऽ   ɑːⁿkʰi kijoː goːləkiː cəɕmɑː ɦəʈɑːkəऽ   

d̪eːkʰət̪əinə t̪əkʰəinə neː buɟʰət̪əi ɟeː kət̪eːkə d̪ərd̪ə oː 

səmeːʈəneː cʰəit̪ʰə। 
 

əⁿt̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

d̪ʰəneːɕə bəcceːsəऽ   cələt̪ɑː-purɟɑː cʰəlɑːɦə। oːnɑː unəkərə 

gɑːmoːkəऽ   pɑːinəkə əsərə cʰəi। loːkə kəɦəi cʰəi ɟeː oːi 

gɑːməkə bəccɑː, d̪oːsərə gɑːməkə ceːt̪ənəkəऽ   ɟeːbiː meːləऽ   

kə gʰuməiː cʰəi। kət̪əu kəkəroː beːcə d̪eːt̪ə oː səbə। d̪ʰəneːɕə 
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oːɦoː meːsəऽ   cɑːⁿgəlɑː cʰəlɑːɦə। oːnɑː unəkərə bɑːpə 

kəmmeː bəjəsə meː məiɽə geːlə cʰələkʰinə। bɑːbɑː səbə 

kʰərcə bərcə d̪əi cʰələkʰinə। pɑːikəऽ   koːnoː d̪ikkət̪ə nəɦi 

cʰələinə। ɟəkʰəinə d̪ʰəneːɕə skulə meː pəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə 

t̪əkʰəneːsəऽ   d̪ʰurəpʰⁿd̪iː meː lɑːgələ rəɦəi cʰəlɑːɦə। 
bɑːbɑːsⁿskuləkə pʰiːsə ləi cʰəlɑːɦə। binə bɑːpəkə bəccɑː 

ʈuərə kəɦɑːi cʰəi।oː əi ʈuərəkəऽ   ɑːrə meː puərə bjɑːɟə 

pʰⁿɖəsəऽ   pʰiːsəkəऽ   paːisɑː ləi cʰəlɑːɦə। pʰeːrə bɑːbɑːkə 

d̪eːlə pʰiːsəkə pɑːisⁿməɦɑːrɑːɟɑː ɦoːʈələ meː ɟɑːkəऽ   

siⁿgʰɑːrɑː kʰɑːiː cʰəlɑːɦə।eːɦənə muⁿɦə bənɑːkəऽ   

mɑːssɑːɦeːbə ləgə ʈʰɑːrəbʰəऽ   ɟɑːi cʰəlɑːɦə ɟeː oː 

eːpliːkeːɕənə d̪eːkʰət̪eː pʰiːsə mɑːpʰəkəऽ   d̪əi cʰələkʰinə। 
 

ɟəkʰəinə skuləkə bɑːd̪ə kɑːleːɟə meː pəɖʰə़ iː leːlə geːlɑːɦə 

t̪ə oːt̪əu ueːɦə kʰeːlɑː। pəɖʰə़ ़ i cʰoːɽi səbə kɑːɟə meː 

unəkɑː moːnə lɑːgəinə। bɑːbɑː ənnə pɑːinə ɑː ɦisɑːbeːsəऽ   

pɑːi seːɦoː d̪əi cʰələkʰinə। d̪ʰəneːɕəkəऽ   kɑːleːɟə meː 

ɑːibəkəऽ   pɑːⁿiːkʰə nikəilə geːlə cʰələinə। d̪oːsərə ɕəɦərə 

cʰələi। nəɲi kijoː cinɦə bɑːlɑː। kʰuiləkəऽ   məʈərəgəɕt̪iː 

kərəjə cʰəlɑːɦə। junivərsiʈiːkəऽ   cunɑːvə meː seːɦoː ʈʰɑːrə 

bʰeːlɑːɦə। eːkəʈɑː kɑːgəɟə meː ɟʰuʈəpʰusəkəऽ   səbə ɟɑːit̪əkə 

ələgə ələgə nəmbərə likʰəneː cʰəlɑːɦə ɑː əpənɑːkəऽ   əpənə 

ɟɑːit̪əkə voːʈəkə ʈʰeːkeːd̪ɑːrə bəinə geːlə cʰəlɑːɦə। kicʰu 

loːkə ɟʰɑːⁿsɑː meː ɑːibə geːləinə। voːʈəsəऽ   eːkə d̪inə 
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pəɦineː moːʈəkəɕə pɑːiləऽ   kə bəisə geːlɑːɦə। iːeːɦə t̪ə 

unəkərə joːɟənɑː cʰələinə। bɑːbɑː ɟəkʰəinə iːeːɦə ɦɑːlə 

d̪eːkʰələkʰinə t̪ə unəkərə bibɑːɦə purɑː d̪ɑːnə d̪əɦeːɟələऽ   kə 

kərɑː d̪eːləkʰinə। ɟət̪eːkə pɑːi d̪eːneː rəɦət̪ʰinə əkʰəinə t̪əkə 

oː d̪əɦeːɟəkəऽ   ruːpəjɑː meːsəऽ   kɑːiʈəkəऽ   d̪ʰəneːɕəkə 

mɑːjəkəऽ   pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə। 
 

ɑːbə d̪ʰəneːɕəkə səbə pʰuʈɑːniː ɦəvɑː ɦoːbəऽ    ləgələinə। 
junivərsiʈiː vɑːlɑː ileːkɕənə meː eːkəʈɑː kaːiniɖeːʈəkə bɑːpə 

biɦɑːrə sərəkɑːrəkəऽ   boːrɖəkə ceːjərəmaːinə cʰələi। 
oːkərɑː pəkəiɽə d̪ʰəkəiɽəkəऽ   pəʈənɑː meː kirɑːniːkəऽ   

naːukəriːləऽ   leːlɑːɦə। pəɦineː əst̪ʰɑːjiː cʰələinə naːukəriː 

bɑːd̪ə meː pərəmɑːneːⁿʈəbʰəऽ   geːləinə। d̪ərəmɑːɦɑː kəmə 

cʰələinə। kənijɑː gɑːmeː rəɦəi cʰələkʰinə। eːkə ʈɑː beːʈɑː ɑː 

beːʈiː seːɦoː bʰeːləinə।  
 

pəʈənɑː meː pəɦineː eːkəʈɑː gəuːⁿɑː kət̪əऽ    rəɦəlɑːɦə cʰəɦə 

mɑːɦə d̪ʰəiɽə।pʰeːrə eːməɦərə uməɦərə kirɑːjɑː meː। 
rɑːɟeːnd̪rə nəgərə meː eːkəʈɑː bid̪ʰəvɑː məugiː kicʰu 

kəmərɑː səbə kirɑːjɑː pərə ləgəbəi cʰəlɑːjə। inəkoː pət̪ɑː 

ləgələinə। oː oːkərə bərəsɑːt̪iː meː kirɑːjɑː pərə ɕeːjərə meː 

gʰərə leːlɑːɦə। kənijɑː gɑːmə meː ɦəllɑː kərət̪inə pəʈənɑː 

ɟɑːjə leːlə।unəkɑː ələgə gʰərə nəɲi ɦoːbɑːkə bəɦɑːnɑː bənɑː 

kəऽ    roːiːkə d̪eːt̪ʰinə। d̪ʰəneːɕə səbə kɑːɟə soːicə buəiɟʰəkəऽ   

kərəjə cʰəlɑːɦə। d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː oː bərəsɑːt̪iːsəऽ   ələgə 
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kəmərɑː meː əjəlɑːɦə। pʰeːrə oːi bid̪ʰəvɑːkəऽ   bəɦəriː 

kəmərɑː meː rəɦəə ləgəlɑːɦə।  
 

oːi bid̪ʰəvɑːkəऽ   d̪u ʈɑː beːʈijeː cʰələi। d̪ʰəneːɕə oːkərɑː 

səbəkəऽ   pəɖʰə़ bəऽ    ləgəlɑːɦə। pɑːi nəɲi ləi cʰələkʰinə। 
aːinɑːkəऽ   kə əpənə viɕvɑːsə ɟəmeːlɑː।oːɦoː məuːgiː 

pəɖʰə़ bəऽ   kəऽ   bəd̪əlɑː meː inəkɑː kʰeːnɑːiː d̪eːbəऽ    

ləgələinə। ɑːbəऽ    d̪ʰəneːɕə bəɦəriː gʰərəsⁿbʰiːt̪ərəkɑː gʰərə 

meː rəɦəə ləgəlɑːɦə। oːkərə beːʈiː səbə skuləsəऽ   kɑːleːɟə 

meː ɑːibə geːlə cʰələi। oːkərɑː səbəkəऽ   səbəʈɑː 

bɑːɦərəbɑːlɑː kɑːɟə d̪ʰəneːɕə kərəऽ    ləgəlɑːɦə। iməɦərə 

naːukəriː meː upəriː ɑːməd̪əniː seːɦoː purɑːbʰəऽ   rəɦələ 

cʰələinə। səbə oːkərɑː səbə pərə kʰərcə kərəjə 

cʰəlɑːɦə।bɑːkiː kirɑːjeːd̪ɑːrə səbə kicʰu kicʰu kɑːmeːʈə 

kərəjənə। 
 

ɑːbə bid̪ʰəvɑːkəऽ   məkɑːnəsəऽ   səbə kirɑːjeːd̪ɑːrəkəऽ   

ɦəʈɑː d̪eːlɑːɦə। biːcə meː kənijɑː eːləkʰinə pəʈənɑː t̪ə eːɦənə 

neː pəreːɕɑːniːkəऽ   nɑːʈəkə keːlɑːɦə ki oː gʰurijeː geːliːɦə। 
kənijɑː bəccɑː səbə gɑːmeː meː rəɦəə ləgələinə।iməɦərə əi 

maːugiːkəऽ   d̪unu beːʈiː pɑːrɑː pɑːriː biɦɑːrə meːɖikələ 

pəriːkʂɑː pɑːsəkəऽ   geːləi।eːkəʈɑː pəʈənɑː ɑː d̪oːsərə rɑːⁿciː 

meːɖikələ kɑːleːɟə meː pəɖʰəə ləgələi। d̪ʰəneːɕəkə muⁿɦə 

meː əpənə bəccɑːkəऽ   nɑːməkə ɟəgəɦə pərə səd̪ikʰənə 
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bəbit̪ɑːɟiː ɑː səbit̪ɑːɟiː nəcəit̪ə rəɦəi cʰələinə। 
 

bɑːt̪ə d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː pəsərəऽ    ləgələi। səbə kəɦəi ɟeː oː 

məuːgiː d̪ʰəneːɕəkəऽ   pəʈɑːəkəऽ   əpənə uːllu siːd̪ʰɑːkəऽ   

rəɦələ əicʰə।oːkərə sⁿbⁿd̪ʰiː kəɦəi ɟeː iː d̪ʰəneːɕə oːkərɑː 

miːʈʰə miːʈʰə bɑːt̪ə meː pʰⁿseːneː əicʰə ɑː ət̪eːkəʈɑː gʰərəkə 

mɑːlikə bəinəkəऽ   bəisələ əicʰə। d̪ʰəneːɕəkə mɑːt̪ʰə pərə t̪ə 

ueːɦə səbə nəcaːit̪ə cʰələinə। gɑːmə kicʰu pɑːi ɦərə məɦiːneː 

pəʈʰɑː d̪əi cʰələkʰinə। gɑːmə loːkəkə vjⁿgjəvɑːɳəkə ɖəreː 

geːnɑːiː ləgəbʰəgə cʰoːɖə़ ि़jeː d̪eːneː cʰəlɑːɦə। 
 

beːʈiː səmərt̪ʰəbʰəऽ   geːlə cʰələkʰinə। kəkɑː səbə milə kəऽ    

ləɖə़ kɑː t̪əkələkə। kʰərcə bərcə ɟeː bʰeːləi seː d̪ʰəneːɕə 

d̪eːləkʰinə। ələgeː ələgə gɑːmoː meː rəɦəlɑːɦə। beːʈɑːsəऽ   

nəɦiⁿjeː ɟeːkɑːⁿ gəpə bʰeːləinə। beːʈiːkəऽ   bibɑːɦəkə bɑːd̪ə 

gʰuəiɽəkəऽ   pəʈənɑː əjəlɑːɦə।gɑːmə meː bɑːpə mɑːjə məiɽə 

geːlə cʰələkʰinə। bɑːⁿʈə bəkʰərɑːbʰəऽ   geːlə rəɦəinə। kicʰu 

kicʰu bɑːt̪ə pərə bʰɑːi səbəsəऽ   seːɦoː ɟʰⁿɟʰəʈəbʰəऽ   

geːləinə। 
 

iməɦərə bəbiːt̪ɑːɟiː ɑː səbit̪ɑːɟiː d̪unu ɖɑːkʈərəbʰəऽ   geːlə। 
oːkəroː səbəkəऽ   ɑːbə d̪ʰəneːɕəkəऽ   gʰərə meː rəɦənɑːiː 

niːkə nəɲi ləgəi।d̪ʰəneːɕə t̪ə əpənə səbə ʈɑː kəmɑːi oːkəreː 

səbəkəऽ   pəɖʰə़ ़ i likʰɑːiː, gʰumɑːiː pʰirɑːiː meː gⁿvɑː 

cukələ cʰəlɑːɦə। bəbiːt̪ɑːɟiː eːkəʈɑː ɖɑːkʈərəsəऽ   bijɑːɦəkəऽ   
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kə rɑːⁿciː meː seːʈləbʰəऽ   geːlə cʰələ। səbiːt̪ɑːɟiː sərəkɑːriː 

əspət̪ɑːlə biɦəʈɑː meː poːsʈeːɖə cʰələ। d̪ʰəneːɕə kət̪eːkə 

loːkəkəऽ   mupʰt̪ə meː ilɑːɟə kərɑː d̪əi cʰələkʰinə। eːkə d̪inə 

d̪ʰəneːɕəkəऽ   pət̪ɑː cələləinə ɟeː rɑːɟeːnd̪rə nəgərə vɑːlɑː 

məkɑːnə oː səbə beːcə d̪eːləkə। d̪ʰəneːɕəkəऽ   məkɑːnə 

cʰoːɖə़ ə pərələinə। riʈɑːjərə keːlɑː pərə kicʰu pɑːi 

bʰeːʈələinə। bɑːki səbə pɑːi t̪ə oː pəɦineːɦeː nikɑːilə cukələ 

cʰəlɑːɦə। ɑːbə jəkʂə prəɕnə sɑːməneː cʰələinə- d̪ʰəneːɕə 

kət̪əऽ    ɟaːit̪ɑːɦə।  
 

d̪ʰəneːɕə gʰuriːkəऽ   gɑːmə əjəlɑːɦə। bⁿʈəvɑːrɑː meː unəkərə 

ɦissɑː meː gʰərə nəɲi gʰərɑːriː bʰeːʈələ cʰələinə। ɟeː kicʰu 

pɑːi cʰələinə oːisⁿeːkəʈɑː cʰoːʈə gʰərə bəneːlɑːɦə। unəkərə 

naːukəriː meː peːⁿɕənə nəɲi cʰələinə। kəɦinɑːkəऽ   gʰiːⁿcə 

t̪iːrəkəऽ   gʰərə cələi cʰələinə। beːʈɑː seːɦoː beːroːɟəgɑːrə 

bəisələ rəɦəi cʰələinə। d̪unuː bɑːpə beːʈɑː mə meː 

kʰəʈəbəɦəsə ɦoːit̪ə rəɦəi cʰələinə। əɦinɑː səməjə bit̪əi 

cʰələinə। 

 

d̪ʰəneːɕə suvid̪ʰɑː bʰoːgiːbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। iː ɟiːvənə 

ɟiːbɑːkə oː ɑːd̪iː nəɲi cʰəlɑːɦə। bəɖɖə ɟoːrəsⁿd̪ukʰit̪ə 

pəɖə़ lɑːɦə।  ilɑːɟəkə kəmiːsⁿmərɟə bəɖʰə़ it̪ə geːləinə। 
bɑːd̪ə meː d̪eːkʰeːlɑː pərə pəʈənɑː reːpʰərəkəऽ   d̪eːləkəinə। 
lɑːiːd̪ə pɑːid̪əkəऽ   pəʈənɑː bʰərt̪iː bʰeːlɑːɦə। 
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sⁿjoːgəsⁿbəbiːt̪ɑːɟiːkəऽ   bəd̪əliː pəʈənɑːbʰəऽ   geːlə  cʰələi। 

oː t̪urⁿt̪ə prɑːiːveːʈə vɑːrɖə meː ɕipʰʈə keːləkəinə। mɑːjəkəऽ   

kʰəbərə keːləkəi। oː ɦoː səbə rɑːⁿciːsəऽ   əjələinə। d̪əsə 

d̪inəkəऽ   kəriːbə əspət̪ɑːlə meː rəɦəlɑːɦə। oːt̪əi mɹ̩t̪ju 

bʰeːləinə ɑː oːkərə səbəɦəkə d̪eːkʰəreːkʰə meː kɑːɟoː oːt̪əi 

beːʈɑː keːləkʰinə। ɟeːkərə pɑːi t̪əkəreː ɟuit̪ə neː।  
 

d̪u d̪u ʈɑːkəऽ   ɖɑːkʈərə bəneːlɑːɦə ɑː iːlɑːɟəkə əbʰɑːvə meː 

d̪ʰəneːɕə məiɽə geːlɑːɦə।əpənə joːɟənɑː bəneːlɑːsəऽ   kicʰu 

nəɲi ɦoːəi cʰəi। uːpərəvɑːlɑː ɟeː əⁿt̪ə ɟinəkɑː leːlə likʰəneː əi, 

uːjɑːɦə ɦoːit̪ə। 
 

 

pʰaːisəlɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

beːru pəɦərə kɑːlə beːlə bɑːɟələ cʰələi। iːkəऽ   bʰəऽ    səkəit̪ə 

əicʰə। ɖɑːkʈərə rɑːginiːkəऽ   əkʰəneː t̪əऽ    ninnə lɑːgələ 

rəɦəinə। kliːnikəsⁿeːlɑːkə bɑːd̪ə , nəɲi cɑːɦit̪oː t̪ʰɑːkələ 

t̪ʰeːɦijɑːlə rəɦəit̪ə cʰət̪ʰi। d̪ɑːiːjoː nəɲi cʰələinə। ənəməneː 

bʰɑːvəsⁿgeːʈə kʰoːləit̪ə cʰət̪ʰi। 
 

 iːkəऽ   vikəʈə pɑːɦunə bʰəऽ    səkəit̪ə cʰət̪ʰi। ɟəɦijɑːsⁿpiː eːnə 

ɟiː bʰəऽ    geːlə cʰəi, iː gaːisə bɑːlɑːkəऽ   ɟʰⁿɟʰəʈə kʰət̪mə। 
nəɲi t̪əऽ    oː, ɟəkʰəneː sut̪əbə, t̪əkʰəneː ɑːit̪ə। beːʈɑːkəऽ   

skuləsⁿɑːbəऽ    meː əkʰəinə səməjə cʰəi। əgələ 

bəgələsⁿbeːɕiː əbərəɟɑːt̪ə rəkʰəneːɦeː nəɲi cʰət̪ʰi। oːnɑː 
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ɖɑːkʈərə səbəɦəkə sⁿgə iː d̪ikkət̪ə cʰəi, ɟəkʰəneː loːkəkəऽ   

buɟʰɑː ɟeːt̪əi ɟeː iː ɖɑːkʈərə cʰət̪ʰi- səbəkəऽ   kicʰu neː kicʰu 

mⁿgənijɑː səlɑːɦə d̪əit̪ə rəɦu। səbə loːkeː roːgiː bʰəऽ    geːlə 

cʰəi। məuːgiː məɦɑːlə meː t̪əऽ    ɑːrə ɦɑːlə beːɦɑːlə cʰəi। 
misʈərə kumɑːrəkəऽ   beːɕiː loːkəsⁿɦeːmə kʂeːmə pəsənd̪ə 

nəɲi cʰəinə। oːisⁿrɑːginiː kəkəroːsⁿɦɑːjə ɦeːlloːsⁿbeːɕiː 

sⁿbⁿd̪ʰə nəɲi rəkʰəneː cʰət̪ʰi। bʰeːləinə ɟeː beːsinəkə nɑːliː 

ɟɑːməkə kəmpəleːnə misʈərə kumɑːrə keːneː cʰələkʰinə, 

bʰəऽ    səkəit̪ə cʰəi, ɟeː ueːɦə ɦoːi? 

 

məɦɑːnəgərə meː iː bəɖə़ kɑː liːlɑː cʰəi, ɑːbə t̪əऽ    

rɑːginiːkəऽ   seːɦoː ɑːd̪ət̪ə bʰəऽ    geːlə cʰəinə.........meːnə 

geːʈə kʰoːləऽ    səऽ    pəɦineː maːiɟikə ɑːisⁿɦuləkiː d̪ijəu। əi 

meː kicʰu d̪eːkʰɑːiː cʰəi?  

 

keːkərə bʰiːt̪ərə kiː cəilə rəɦələ cʰəi seːkəऽ   ɟənəɲijɑː?  

 

iː ceːɦərɑː t̪əऽ    kicʰu cinɦələ ɟɑːnələ ləgəit̪ə əicʰə। 

geːʈə kʰoːlit̪eː d̪eːkʰəi cʰət̪ʰi ɟeː rɑːɟənə ʈʰɑːrə cʰət̪ʰi। 
  

ɑːuː ɑːuː rɑːɟənə bɑːbu। koːnɑː ɑːjələ? ɑːi koːnə 

d̪iɕəsⁿsuruːɟə uːgəlɑː əicʰə? 

 

rɑːɟənə gʰərə meː gʰusəlɑː। soːpʰɑː pərə d̪ʰⁿiːsə kəऽ    

baːisəlɑːऽ   । 
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cɑːɦəi t̪əऽ    kəɦijɑːsⁿcʰələuːⁿ। muːd̪ɑː gəreː nəɲi d̪ʰəɽəi 

cʰəlɑːjə। ɑːi maːukɑː lɑːgələ t̪əऽ    ɑːibə geːləuːⁿ। 
 

əccʰɑː! maːukɑːkəऽ   t̪əlɑːɕə meː cʰələuːⁿ! 

 

ɦⁿ ɦⁿ। ɑːɦɑːⁿkəऽ   koːnɑː bisərəbə। 

 

seː kijaːikə? ɦəmərɑː meː eːɦənə kiː lɑːgələ əicʰə ɟeː ɑːɦɑːⁿ 

nəɲi bisərəbə?- muskijɑːit̪ə rɑːginiː bəɟəliːɦə। 
 

ɟeː ɑːɦɑːⁿ meː əicʰə, seː ɦəməɦiːⁿ ɟənəɲi cʰiː। 
 

əccʰɑː! əkʰənoː bisərɑːjələ nəɲi। 
 

 rɑːginiːkəऽ   muskiːsⁿrɑːɟənəkəऽ   buɟʰɑː geːləinə ɟeː ɑːi 

pʰeːrə goːʈiː lɑːlə əi।kət̪eːkə soːicə vicɑːirə kəऽ    t̪əऽ    ɑːi 

beːruː pəɦərə eːlɑːɦə əicʰə।gəppə səbəsⁿpət̪ɑː cəilə geːlə 

cʰələinə ɟeː misʈərə kumɑːrə əkʰəinə bⁿgəloːrəsⁿbɑːɦərə 

seːminɑːrə meː geːlə cʰət̪ʰi। bəccɑː skulə geːlə cʰələi, gʰurəऽ    

meː t̪iːnə gʰⁿʈɑː bɑːkiː cʰələi। rɑːɟənə əi ləbd̪ʰəkə ləbd̪ʰə, 

səməjəkə səd̪upəjoːgə kərəऽ    cɑːɦəi cʰəlɑːɦə। rɑːginiːkəऽ   

səbə ɟə़ bɑːbə unəkɑː ɦərijərə ɟʰⁿɖiː lɑːigə rəɦələ cʰələinə।  
 

rɑːginiː ɟəld̪iː ɟəld̪iː cɑːɦə bənɑː kəऽ    d̪eːləkʰinə।  
 

rɑːɟənə unəkɑː ɑːrə kicʰu bənəbəऽ   sⁿmənɑː kəऽ    

d̪eːləkʰinə। 
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ɑːɦɑːⁿ ət̪əi bəisu neː। əɦiːⁿsⁿbʰeːⁿʈə kərəऽ    eːləuːⁿ əicʰə। 
ɑːbə kʰeːnɑːiː pinɑːiː keː,kəऽ   pucʰəijɑː ? 

 

kiː bʰeːlə? bʰuːkʰə pijɑːsə səbə ɦeːrɑː geːlə? 

 

ɑːɦɑːⁿ sɑːməneː rəɦəbə t̪əऽ   , ɦəreːbeː kərət̪əऽ    neː। 
 

ɦəmə t̪əऽ    sɑːməneːsⁿɟɑːit̪eː cʰələuːⁿ , bʰⁿsɑːgʰərə meː 

ɟələkʰəi bənəbəi leːlə, əɦiːⁿ t̪əऽ    roːiːkə d̪eːləuːⁿ।ɑːbə 

sɑːməneː cʰiː t̪ə kəɦəi cʰiː eːnɑː oːnɑː bʰəऽ    geːlə। 

kəɦi kəऽ    cəʈə d̪əऽ    uiːʈʰə kəऽ    rɑːginiː bʰⁿsɑːgʰərə d̪iɕə 

ɟɑːjə ləgəliːɦə। 

 

rɑːɟənə t̪əkʰəneː səɦiː maːukɑː d̪eːkʰə unəkɑː ɑːgusⁿroːiːkə 

leːləkʰinə।  
 

əccʰɑː bəisu। nəɲi kicʰu kəɦəbə! 

 

rɑːginiː əpənə bʰɑːvə bʰⁿgimɑː səऽ    rɑːɟənəkəऽ   uːkəsəbəi 

cʰələkʰinə।  
 

rɑːɟənəkəऽ   bʰeːləinə ɟeː ɑːroː d̪eːriː keːnɑːiː ʈʰiːkə nəɲi। 
səbə kicʰu unəkərə sɑːt̪ʰə d̪əऽ    rəɦələ cʰəinə।əsəgərə meː 

rɑːginiː d̪əsoː bərəkʰəkə bɑːd̪ə bʰeːʈeːliɦə əicʰə। kət̪eːkə 

kət̪eːkə rɑːit̪ə unəkərə jɑːd̪ə meː ɟəgəleː bit̪eːneː cʰəit̪ʰə।ɑːi 

səbə bəkijaːut̪ɑː purɑː kəऽ    liːɦə। 
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" ɑːɦɑːⁿ kiː soːcə vicɑːrə meː pəɖə़ lə cʰiː"- rɑːginiː 

bəɟəliːɦə। 

 

rɑːginiːkəऽ   səvɑːlə pərə rɑːɟənə səmɦəɽəit̪ə bəɟəlɑːɦə- nəɲi 

kicʰu। 
 

t̪ʰɑːkələ buɟʰɑːiː cʰiː? ɑːrɑːmə kərəbə t̪əऽ   , oːi gʰərə meː 

pəiɽə rəɦu। 
 

pərəऽ   kəऽ   t̪əऽ    moːnə kəऽ    rəɦələ əicʰə, ɑːɦɑːⁿ sⁿgə d̪iː 

t̪əkʰəinə neː? 

 

əi meː ɦəmə kiː sⁿgə d̪eːbə? ɦəuːɑː pəlⁿgə əicʰə। ɟɑː kəऽ    

pəiɽə rəɦu। 
 

əɦɑːⁿ pəɦuⁿcɑː d̪ijəɦə। 
 

cəlu। 
 

rɑːɟənə ɑːbə ɑːgu bəɖʰəऽ   kəऽ   moːnə bənɑː leːneː 

cʰəlɑːɦə। oː rɑːginiːkəऽ   ɟə़ bɑːbəkəऽ   ɑːgu bəɖʰə़ bɑːkəऽ   

iːɕɑːrɑː buɟʰəiː cʰəlɑːɦə।əi biːcə meː gəppəkə d̪aːurɑːnə 

rɑːginiːkəऽ   əst̪əvjəst̪ə vəst̪rəsⁿunəkərə əⁿgə prət̪jⁿgə seːɦoː 

kəkʰənoː kɑːlə ɟʰələkiː d̪əऽ    d̪əi cʰələinə।rɑːɟənəkəऽ   

buɟʰəbɑː meː eːləinə ɟeː rɑːginiː ɑː misʈərə kumɑːrə d̪unu 

vjəst̪ə loːkə cʰət̪ʰi ɑː eːkə d̪oːsərɑː leːlə inəkɑː səbəkəऽ   
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səməjə nəɲi cʰəinə। rɑːginiː əpənə d̪ɑːmpət̪jə ɟiːvənəsⁿsukʰiː 

nəɲi cʰəit̪ʰə, t̪aːiⁿ kət̪eːkə...... lipʰʈə d̪əऽ    rəɦələ cʰət̪ʰinə। 
 

ɟəkʰəneː oːi pəlⁿgəkə ləgəऽ    d̪unu goːʈeː pəɦuⁿcəlɑːɦə t̪ə 

rɑːɟənə "mət̪ə cukoː caːuɦɑːnə" ɟeːkɑːⁿ rɑːginiːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə 

pəkəiɽə leːləkʰinə। 
 

rɑːginiː ɟʰəʈə d̪ⁿ ɦɑːt̪ʰə ɟʰɑːɖə़ ləkʰinə। səkʰt̪iːsⁿkəɦələkʰinə- 

ɦəmə buɟʰəit̪ə rəɦiː ɟeː ɑːɦɑːⁿ kət̪əऽ    ɟɑː rəɦələ cʰiː। kət̪ʰiː 

leːlə ɑːɦɑːⁿ eːləuːⁿ əicʰə। 
 

sənnɑːʈɑː cʰɑː geːlə cʰəlɑːɦə। rɑːɟənə kət̪ʰiː d̪unə soːcəneː 

cʰəlɑːɦə, ɑː bʰəऽ    geːləinə t̪eːsəreː। 

 

ɑːɦɑːⁿ ɑːbə d̪u minəʈəkə əⁿd̪ərə eːt̪əऽ   sⁿrəst̪ɑː nɑːipə lijəɦə। 
nəɲi t̪əऽ    ɦəmərɑː pulisəkəऽ   bəɟəbəऽ    meː səməjə nəɲi 

lɑːgət̪ə- rɑːginiː bəɟəliːɦə। 
ɦəməऽ    ɑːɦɑːⁿkəऽ   əsəliː ruːpə d̪eːkʰəऽ    cɑːɦəi cʰələuːⁿ। 
ət̪eːkə bərəkʰəkə bɑːd̪oː ɑːɦɑːⁿ meː bəd̪əlɑːvə nəɲi bʰeːlə। 
ɟɑːuː, əpənə kənijɑː bəccɑː sⁿgə səməjə bit̪ɑːuː।ət̪əऽ    

ɑːɦɑːⁿkə səbə kɑːrjəkəlɑːpə kaːimərɑːkə rikə़ rɖiⁿgə meː 

ɑːibə geːlə ɦaːit̪ə। 
 

rɑːɟənə st̪əbd̪ʰə bʰəऽ    ʈʰɑːrə cʰəlɑːɦə। maːusəmə ʈʰⁿɖɑː 

rəɦəlɑː bɑːd̪oː pəsiːnɑːsⁿt̪ərə-bət̪ərə bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। 
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gərəd̪ənə niːcɑː keːneː ləɟɑːit̪ə d̪ʰiːreːsⁿbəɟəlɑːɦə- "oː ɟeː 

pəɦineː bʰeːlə cʰələi?oːi meː əɦuⁿ ɕɑːmilə rəɦiː।" 

 

rɑːginiː unəkərə bɑːt̪əkəऽ   biːceː meː kəʈəit̪ə bəɟəliːɦə- 

ɦəmərɑː ɦoːit̪ə cʰəlɑːjə ɟeː əkʰəinə t̪əkə ɑːɦɑːⁿ oːkərə cərcɑː 

kijaːi nəɲi keːləuːⁿ। 
bəɟəit̪ə ɦⁿpʰəit̪ə rɑːginiː soːpʰɑː pərə ɑːibə bəisə rəɦəi cʰət̪ʰi। 
 

 pɑːcʰu - pɑːcʰu rɑːɟənə seːɦoː soːpʰɑː pərə bəisəऽ    

ləgəlɑːɦə, t̪ɑːbit̪eː pʰuⁿpʰəkɑːɽəit̪ə rɑːginiː bəɟəliːɦə- 

kʰəbərəd̪ɑːrə ɟeː ət̪əऽ   kəऽ   koːnoː ciːɟə pərə bəisəऽ   kəऽ   

koːɕiɕə kərəbə। ɑːɦɑːⁿ puruːkʰə səbə ɦəmeːɕɑːsⁿst̪riːkəऽ   

bʰoːgəkə vəst̪u buɟʰəiː cʰiː। ləlloː cəppoː kəऽ    kəऽ    eːkə 

beːrə pʰⁿsɑː leːləuːⁿ, pʰeːrə ɟəkʰəinə moːnə 

oːkərɑːsⁿɦəvəsəkəऽ   purɑː keːləuːⁿ। st̪riː kəऽ   eːkə 

gələt̪iːkəऽ   bʰəiɽə ɟiːvənə oːkərə pʰələ bʰoːgəbəit̪ə rəɦəi 

cʰijəiː।ɦəmə gələt̪iː keːneː cʰələuːⁿ, oː ɦəmə bʰoːigə leːləuːⁿ। 
ɦəmə misʈərə kumɑːrəkəऽ   seːɦoː səbə bɑːt̪ə pəɦineːɦeː  

bət̪ɑː d̪eːneː cʰijəinə। t̪aːiⁿ oːi cəkkərə meː nəɲi pərəbə ɟeː 

bɑːt̪əkəऽ   pʰəiːlɑː kəऽ    ɦəmərə ɟiːvənə nərkə kəऽ    d̪eːbə। 
ɑːbə ɦəmə pʰaːisəlɑː kəऽ    leːneː cʰiː ɟeː ɑːɦɑːⁿkə səɟɑː d̪iː। 
bɑːɟu səɟɑː cɑːɦiː? jɑː ɦəmərə ɟiːvənəsⁿd̪uːrə rəɦəbə?  

 

rɑːɟənə kələ ɟoːiɽə kəऽ    mɑːpʰiː mⁿgəlɑːɦə। ........ɑːikəऽ   

bɑːd̪ə ɦəmə kəɦijoː nəɲi eːɦənə gələt̪iː kərəbə ɑː nəɲi 

ɑːɦɑːⁿkə ɟinəgiː meː ɑːjəbə।  
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rɑːɟənə geːʈə kʰoːilə kəऽ    ɟɑːjə ləgəlɑːɦə ɑː ɟɑːit̪ə kɑːlə 

rɑːginiːkəऽ   paːirə seːɦoː cʰuəit̪ə bəɟəlɑːɦə- "iː bɑːt̪əkəऽ   

ət̪əi kəbrə meː d̪əpʰə़ nə kəऽ    d̪eːlə ɟɑːjə। kaːimərɑː 

rikɑːrɖiⁿgə seːɦoː ɖiliːʈə kəऽ    d̪eːbəi? " 

 

ɑːɦɑːⁿ nikəlu? ɦəmərɑː ɟeː kərəbɑːkəऽ   ɦoːit̪ə, seː kəऽ    

leːbə। 
 

rɑːɟənəkəऽ   geːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə rɑːginiːkəऽ   buɟʰeːləinə ɟeː 

bəɖə़ kɑː bʰɑːriː boːɟʰə unəkərə mɑːt̪ʰɑː pərəsⁿut̪əiɽə 

geːləinə। bəccɑːkəऽ   skuləsⁿgʰurəbɑː meː əkʰəinə səməjə 

cʰələi। oːnɑː rɑːginiː , miseːɟə kumɑːrə bənəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə 

ɑːɟɑːd̪ə kʰjɑːləkə bəinə geːlə cʰət̪ʰi। ɟiːvənə ɟiːbɑː meː 

koːnoː bⁿd̪ʰənə nəɲi cʰəinə। misʈərə kumɑːrə t̪ərəpʰəsⁿpurɑː 

ɑːɟɑːd̪iː cʰəinə। vɦiskiː piːnɑːiː unəkɑː misʈərə kumɑːreː 

sikʰaːuneː cʰət̪ʰinə।"vɑːinə t̪əऽ    pɑːinə cʰəi"- pəɦilə beːrə iː 

lɑːinə sunəऽ    meː keːnɑː d̪ənə lɑːgələ cʰələinə। meːɖikələ 

kɑːleːɟə meː ɟeː cʰaːuⁿɖə़ ़  səbə vɑːinə piːbəi, oːkərɑː 

səbəsⁿ iː kaːi ləggʰɑː d̪ureː rəɦəi cʰəliːɦə। ɑːbə kiː oːɦinɑː 

loːkə inəkoːsⁿd̪urə rəɦəi cʰəinə?oː cʰoːʈə ɕəɦərə cʰələi, iː 

məɦɑːnəgərə cʰəi। d̪eːɕə- vid̪eːɕəkəऽ   loːkə cʰəi। nəɲi piːjəऽ    

bɑːlɑː baːikəvərɖə kəɦɑːi cʰəi। 
 

oː d̪inə meː ɖriⁿkə gʰərə meː nəɲi kərəjə cʰət̪ʰi, t̪əkʰənoː 

unəkɑː nəɲi rəɦələ geːləinə। bɑːrə kaːibineːʈə meːsⁿəpənə 
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pəsⁿd̪iːd̪ɑː brɑːⁿɖə nikɑːləliːɦə ɑː boːt̪ələkə kɑːrkə 

kʰoːləliːɦə। ɑːi binə soːɖɑː, binə ɑːisə ɑː binə pɑːinəkə, niːʈə 

piː  rəɦələ cʰəliːɦə। kənikoː kⁿʈʰə meː ɑːi nəɲi lɑːigə rəɦələ 

cʰələinə। 

 

d̪əsoː bərəkʰəsⁿoː əi d̪inəkə iⁿt̪əɟɑːrə meː cʰəliːɦə। rɑːɟənə 

pʰeːrə eːt̪ɑːɦə t̪əऽ    unəkɑːsⁿkoːnɑː nibəʈəbə। kəɦiːⁿ ɦəllɑː 

gullɑː nəɲi bʰəऽ    ɟɑːi। st̪riːkəऽ   cərit̪reː ʈɑː t̪əऽ    cʰəi, ɟəiː 

pərə binɑː kicʰu keːneː, kijoː ɖʰeː़ pɑː pʰeːⁿkə səkəi cʰəi। 
eːt̪əऽ    t̪əऽ    unəkɑːsⁿgələt̪iː bʰəऽ    geːlə cʰələinə।bɑːt̪ə meː 

pʰⁿiːsə kəऽ    oː rɑːɟənəkəऽ   d̪eːɦəsⁿkʰeːlɑːjəkəऽ   ɑːɟɑːd̪iː 

d̪əऽ    d̪eːneː cʰələkʰinə। bɑːd̪ə meː səbə buɟʰeːləinə। 
kʂəɳikə sukʰə, viveːkə pərə ɦɑːviː bʰəऽ    geːlə cʰələinə। 
oːnɑː unəkərə kəjeːkə ʈɑː meːɖikələkə sⁿgiː bind̪ɑːsə ɟiːvənə 

ɟiː rəɦələ əicʰə। bijɑːɦə oːkərɑː səbə leːlə beːkɑːrəkə " 

pəcəɖə़ ़ " cʰəi। ɕəriːrə kiː cʰəi? mɑːⁿsəkə loːt̪ʰəɖə़ ़  neː? 

əi leːlə kijaːikə ət̪eːkə prəpⁿcə? iːeːɦə səbə soːcəit̪ə, rɑːginiː 

paːigə pərə paːigə kʰiːⁿcə rəɦələ cʰət̪ʰi। sɑːməneː ɕiːɕɑː meː 

ceːɦərɑː d̪eːkʰɑː rəɦələ cʰəinə। 
 ɦəmə t̪əऽ    bəɖʰə़ ि़jɑː nɑːʈəkə kʰeːlə səkəi cʰiː।  
rɑːɟənə keːɦənə ɖərɑːऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। 
 səʈəkə siːt̪ɑːrɑːmə bʰəऽ    geːlə cʰələinə।  
kəɦiːⁿ ɖərəkə mɑːreː peːⁿʈə t̪əऽ    giːlə nəɲi bʰəऽ    geːlə 

cʰələinə। 

ɦɑː ɦɑː ɦɑː- nəɕɑː meː əpəneː ɦⁿsəऽ    ləgəliːɦə। 
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 əpəneːsⁿəpənə piːʈʰə ʈʰoːiːkə leːliːɦə।əpənə soːcəit̪ə, ɦⁿsəit̪ə, 

muskijɑːit̪ə bicʰɑːnə pərə pərəऽ    cəilə geːliːɦə।mɑːt̪ʰə pərə 

koːnoː bʰɑːrə nəɲi cʰələinə, t̪aːiⁿ bicʰɑːnə pərə ɟɑːit̪eː ninnə 

bʰəऽ    geːləinə। 

 

oː gəlt̪iː kiː cʰələi? rɑːɟənəkə cəkkərə meː rɑːginiː koːnɑː 

eːliːɦə? oː iⁿɟiːnijərə, iː ɖɑːkʈərə, keːnɑː? kiː? bʰeːləi? buɟʰəऽ    

leːlə ɑːɦɑːⁿkəऽ   picʰəlɑː it̪iɦɑːsəsⁿguɟərəऽ     pəɖə़ t̪ə ........ 

........... 

............ 

........... 

 

rɑːɟənə ɑː rɑːginiː eːkkeː ɕəɦərə meː ɕuruːɑːt̪ə meː rəɦəi 

cʰəliːɦə। rɑːɟənəkə pit̪ɑː kirɑːniː cʰələkʰinə ɑː rɑːginiːkəऽ   

pit̪ɑː sərəkɑːriː pəd̪ɑːd̪ʰikɑːriː। kirɑːniːkəऽ   naːukəriː 

bəd̪əliː bəlɑː nəɲi, ɑː pəd̪ɑːd̪ʰikɑːriː səbəkəऽ   kicʰu kicʰu 

bərəkʰəkə bɑːd̪ə bəd̪əliː ɦoːit̪ə cʰələinə। oːi ɕəɦərə meː 

pəɖʰə़ bɑːkə suvid̪ʰɑː niːkə cʰələi, muːd̪ɑː əd̪ʰikɑːriː ɑː 

kirɑːniːkəऽ   biːcə d̪uːriː beːɕiː cʰələi। ɑːpəsiː ɑːnə- ɟɑːnə ɑː 

meːlə- ɟoːlə nəɲijeː bərɑːbərə। 

 

d̪əsəmiː t̪əkə ləɖə़ kɑː-ləɖə़ kiːkəऽ   ələgə skulə cʰələi, 

leːkinə gjɑːrəɦəviːⁿsⁿkɑːleːɟə meː sⁿgeː pəɖʰə़ ़ i ɦoːi।d̪unu 

goːʈeː eːkə d̪oːsərəkəऽ   niːkə vid̪jɑːrt̪ʰiː ruːpə meː 

nɑːməsⁿɟənəɲi cʰəliːɦə। gərlsə kɑːleːɟə oːi ɕəɦərə meː nəɲi 

rəɦəi। rɑːɟənəkəऽ   d̪əsəmiː meː niːkə nəmmərə ɑːjələ 
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cʰələinə। rɑːginiː t̪əऽ    əpənə skuləkə ʈɑːpərə cʰəliːɦə। 
kɑːleːɟə meː ɑːibə kəऽ    niːkə d̪oːst̪iː bʰəऽ    geːlə cʰələinə। 
ʈjuɕənə seːɦoː səbə sⁿgeː pəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə।d̪oːst̪iː kɑːleːɟeː 

t̪əkə cʰələinə। 

 

bɑːrəɦəviːⁿkəऽ   bɑːd̪ə rɑːɟənə iⁿɟiːnijəriⁿgə ɑː rɑːginiː 

meːɖikələkəऽ   koːciⁿgə leːlə pəʈənɑː ələgə ələgə sⁿst̪ʰɑːnə 

meː ɟɑːi geːlɑːɦə। gɑːɦeː-bəgɑːɦeː bʰeːⁿʈə seːɦoː bʰəऽ    

ɟɑːinə। rɑːginiːkəऽ   t̪əऽ    pəʈənɑː meːɖikələ kə़ leːɟə meː 

ɖɑːkʈəriːkəऽ   pəɖʰə़ ़ i meː ,ɑːrə rɑːɟənəkəऽ   ʈɑːʈɑː meː 

iⁿɟiːnijəriⁿgə meː nɑːmə likʰɑː geːləinə। 
 

səbə əpənə d̪unijɑː meː vjəst̪ə cʰələ। rɑːɟənəkəऽ   t̪ʰərɖə 

iːjərə meː kʰərcɑːkə ləऽ    kəऽ    d̪ʰənikə bɑːpəkə 

beːʈiːsⁿbijɑːɦə kərɑː d̪eːlə geːləinə। rɑːginiːkəऽ   pərivɑːrə 

,oː ɕəɦərə cʰoːɽi kəऽ    kət̪əu ɑːrə cəilə geːlə cʰələ।ɑːbə d̪unu 

meː koːnoː sⁿvɑːd̪ə nəɲi cʰələinə। 
 

iⁿɟiːnijəriⁿgəkəऽ   pəɖʰə़ ़ ikəऽ   bɑːd̪ə rɑːɟənə sərəkɑːriː 

naːukəriːkəऽ   t̪aːijɑːriː gɑːmə meː rəɦiː kəऽ    kərəऽ    

ləgəlɑːɦə।d̪u ʈɑː d̪ʰiːjɑː put̪ɑː seːɦoː beːroːɟəgɑːriː meː bʰəऽ    

geːləinə। pəriːkʂɑː səbə d̪əi cʰəlɑːɦə , leːkinə səpʰələt̪ɑː nəɲi 

bʰeːʈələinə। iməɦərə pit̪ɑː seːɦoː riʈɑːjərə kəऽ    geːlə 

cʰələkʰinə। gʰərəkə ɟimmeːd̪ɑːriː bəiɖʰə़  geːlə cʰələinə। 
ɦɑːri kəऽ    bəmbəi ɟɑː kəऽ    prɑːiːveːʈə naːukəriː kərəbɑːkə 
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pʰaːisəlɑː keːlɑːɦə।iːeːɦə prɑːiːveːʈə naːukəriː pəɦineː 

bʰeːʈəiː cʰələinə, t̪əkʰəinə nəɲi keːlɑːɦə। ɑːbə koːnoː 

naːukəriː t̪ɑːkəऽ    bəɦəreːlɑː।pəcʰət̪ɑː roːʈiː kʰeːneː 

cʰəlɑːɦə। 

 

ɟəkʰəinə pəʈənɑː meː, ʈreːnə meː bəmbəi ɟɑːi leːlə siːʈə pərə 

bəisəlɑː t̪əऽ    d̪eːkʰəi cʰəit̪ʰə ɟeː sɑːməneː nəvə vivɑːɦit̪ə 

rɑːginiː əpənə gʰərəbɑːlɑː sⁿgə bəisələ cʰəliːɦə।gɑːmə meː 

beːroːɟəgɑːriːkəऽ   mɑːiɽə ɟʰeːləlɑːkəऽ   kɑːrəɳə rɑːɟənəkə 

d̪eːɦə ɟʰoːkəiɽə geːlə cʰələinə। oː bəjəsəsⁿbəɦut̪ə beːɕiː ləgəi 

cʰəlɑːɦə। 

 

iməɦərə rɑːginiː eːmə biː biː eːsə, pʰeːrə eːmə ɖiː kəऽ    kəऽ    

naːukəriː kərəit̪ə rəɦəliːɦə। eːt̪eːkə guɳiː leːlə bərə t̪əkənɑːiː 

ɑːsɑːnə t̪ʰoːɖə़ beː cʰələi।d̪eːriːsⁿbijɑːɦə bʰeːləinə। bijɑːɦəkə 

bɑːd̪ə bərəkə sⁿgə bəmbəi meː rəɦəit̪ə cʰəliːɦə। 
 

rɑːɟənə t̪əऽ    d̪eːkʰət̪eː rɑːginiːkəऽ   cinɦə geːləkʰinə। 
rɑːginiː inəkɑː d̪iɕə ɟɑːinə buiɟʰə kəऽ    jɑː ənɟɑːneː sⁿ, 

t̪əkəboː nəɲi keːləkiːnə। rɑːɟənə iⁿt̪əɟɑːreː kərəit̪ə pəɦilə 

d̪inəkə rəst̪ɑː bit̪eːlɑːɦə।əgilɑː d̪inə bʰoːrə meː ɦəlkɑː 

pʰulkɑː rɑːginiːkəऽ   bərəsⁿrɑːɟənə gəppə ɕuruː kəjəlɑːɦə। 
t̪əkʰəinə sⁿkʂeːpeː meː rɑːginiː bəɟəliːɦə। rɑːɟənəkəऽ   

beːroːɟəgɑːriːkəऽ   bɑːt̪ə buɟʰəlɑː pərə, rɑːginiːkəऽ   

gʰərəbɑːlɑː əpənə kɑːrɖə d̪eːləkʰinə ɑː naːukəriː t̪əkəbɑː meː 
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məd̪əd̪əkəऽ   bʰəroːsɑː d̪eːləkʰinə। rɑːginiːkəऽ   gʰərəbɑːlɑː 

əpəneː prɑːiveːʈə kɑːleːɟəkə pəɖʰə़ lə iⁿɟiːnijərə cʰəlɑːɦə, 

sərəkɑːriː kɑːleːɟə meː unəkɑː eːɖəmiɕənə nəɲi bʰeːlə 

cʰələinə। rɑːɟənə sərəkɑːriː iⁿɟiːnijəriⁿgə kə़ leːɟə meː 

pəɖʰə़ lɑːkə bɑːd̪oː naːukəriː nəɲi bʰeːʈəbɑːkə kɑːrəɳə 

unəkɑː səɦɑːnubʰuːt̪i cʰələinə। 
 

bɑːd̪ə meː rɑːginiː ɑː unəkərə gʰərəbɑːlɑːkəऽ   

səɦəjoːgəsⁿeːkəʈɑː naːukəriː rɑːɟənəkəऽ   seːɦoː bʰeːʈələinə। 
rɑːginiː əpəneː ɖɑːkʈərə cʰəliːɦə ɑː oːt̪əi eːkəʈɑː prɑːiveːʈə 

əspət̪ɑːlə meː naːukəriː ɕuruː kəऽ    d̪eːneː cʰəliːɦə। 
 

rɑːɟənəkəऽ   əpənə kijoː bəmbəi meː nəɲi cʰələinə, t̪aːiⁿ oː 

pɑːbəinə t̪eːɦɑːrə ɑː cʰuʈʈiː meː rɑːginiː kət̪əऽ    ɟɑːit̪ə əbəit̪ə 

cʰəlɑːɦə।  
 

əɦinɑː eːkə d̪inə beːru pəɦərə oː rɑːginiː kət̪əऽ    geːlə 

cʰəlɑːɦə। oːt̪əऽ    gəppə səppə, ɦⁿsiː -məɟɑːkə kərit̪eː oː 

kəkʰəinə ɑːgu bəiɖʰə़  geːlɑːɦə........ rɑːginiː nəɲi 

buɟʰəliːɦə........rɑːɟənəkəऽ   t̪əऽ    soːcələ cʰələinə...... 

rɑːginiː pərə əpənə ɕɑːriːrikə bələ ɕaːuʂʈə d̪eːkʰəbəit̪ə oː 

mərjɑːd̪ɑːkəऽ   siːmɑː reːkʰɑː t̪oːiɽə leːlɑːɦə। oːnɑː oːi d̪inə 

kət̪əu əsəɦəmət̪i nəɲi cʰələi। vivɑːɦit̪ə rɑːɟənə, bəɦut̪ə 

d̪inəsⁿst̪riːkəऽ   sⁿsərgəsⁿd̪urə cʰəlɑːɦə, ɑːi maːukɑː bʰeːʈəlɑː 

pərə rɑːginiːkəऽ   sⁿgə səɦəvɑːsə kəऽ    leːneː cʰəlɑːɦə।  
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kicʰu d̪inəkə bɑːd̪ə rɑːginiːkəऽ   bərəkə bəd̪əliː bʰəऽ    

geːləinə। oː səbə goːɦɑːʈiː cəilə geːlə cʰəlɑːɦə। rɑːɟənəkəऽ   

oːi d̪inəkə bɑːd̪ə rɑːginiːsⁿkəɦijoː bʰeːⁿʈə nəɲi bʰeːlə 

cʰələinə।eːkə d̪u beːrə cɑːɦəboː keːlɑːɦə- ɟɑːi leːlə, leːkinə 

nəɲi geːlə bʰeːləinə........kɑːrəɳə ɟeː bʰiː ɦoː। 
 

rɑːginiː əi gʰəʈənɑːsⁿbɑːd̪ə meː d̪ukʰiː cʰəliːɦə। oː əi leːlə 

əpənoːkəऽ   d̪oːʂiː mɑːnəɲi cʰəliːɦə। unəkɑː ɦoːinə ɟeː 

misʈərə kumɑːrəkəऽ   viɕvɑːsəkəऽ   oː t̪oːiɽə 

d̪eːləkʰinə।uːpərəsⁿɟeː pʰeːrə rɑːɟənə eːt̪ɑːɦə, t̪əऽ    koːnɑː 

kəऽ    sɑːmənɑː kərəbəinə। 
 

oː bəmbəikəऽ   pɑːinə nəɲi suʈə keːlɑːkə bəɦɑːnɑː bənɑː kəऽ    

əpəneː d̪ukʰit̪ɑːiː ɦoːbɑːkə nɑːʈəkə keːliːɦə। pʰeːrə ɦɑːri kəऽ    

misʈərə kumɑːrə d̪oːsərə naːukəriː goːɦɑːʈiː meː 

t̪əkəlɑːɦə।oːt̪əऽ    oː səbə binə bət̪aːuneː cəilə geːliːɦə। 
 

rɑːɟənə ɑːbə vjəvəst̪ʰit̪ə bʰəऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। kənijɑː 

bəccɑːkə sⁿgə bəmbəi meː rəɦəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə muːd̪ɑː 

unəkərə mɑːt̪ʰə pərə rɑːginiː nəcəit̪ə cʰələkʰinə। 
 

rɑːɟənəkəऽ   ɟəkʰəneː maːukɑː ləgəinə, oː inəkərə səbəɦəkə 

pət̪ɑː kərəit̪ə cʰəlɑːɦə। t̪ʰoːɖə़ beː d̪inə pəɦineː pət̪ɑː 

ləgələinə ɟeː iː səbə ɑːbə bⁿgəloːrə meː cʰəit̪ʰə। 
 

rɑːɟənə bⁿgəloːrəkəऽ   ɑːpʰisijələ kɑːɟə əbit̪eː, oːt̪əऽ    
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pəɦuⁿcə geːlɑːɦə। kicʰu ɖʰeːkɑːɦɑːriː kəऽ    kəऽ    inəkərə 

səbəɦəkə gʰərəkə pət̪ɑː nikɑːilə leːlɑːɦə।oːkərə bɑːd̪ə 

uːjɑːɦə beːru pəɦərə pəɦuⁿcələ cʰəlɑːɦə। unəkɑː buɟʰəleː 

nəɲi cʰələinə ɟeː rɑːginiː " pʰaːisəlɑː" ləऽ    leːneː cʰət̪ʰi। 
əpənə gələt̪iːkəऽ   əpəneː sud̪ʰɑːrə rɑːginiː kəऽ    kəऽ    

nicinnə suit̪ə rəɦəliːɦə। 

 

 

 

 

ɑːt̪məglɑːni (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳə, gⁿgɑː əpɑːrʈəmeːʈə ɑːrə ɖəbljuː eːkəऽ   

preːsiːɖeːⁿʈə cʰət̪ʰi। riʈɑːjərə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə əpənə səbə 

urɟɑː əpɑːrʈəmeːʈəkəऽ   bʰəlɑːiː meː niɕvɑːrt̪ʰə ləgɑː rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। inəkɑː əi soːsɑːjəʈiː meː eːlɑːkə bɑːd̪ə 

soːsɑːjəʈiːkəऽ   kʰərcɑː caːut̪ʰɑːiː bʰəऽ    geːlə cʰəi, ɑːrə 

suvid̪ʰɑː d̪ugunɑː। səbə əpɑːrʈəmeːʈə meː rəɦəniɦɑːrə inəkɑː 

jɑː t̪əऽ    preːsiːɖeːⁿʈə sɑːɦəbə kəɦəi cʰəinə jɑː misʈərə ɑːrə 

eːnə।iː d̪unu sⁿboːd̪ʰənə meː gəd̪əgəd̪ə rəɦəi cʰət̪ʰi। 
kukurəmut̪t̪ɑː ɟəkɑːⁿ bʰəiɽə d̪illiː meː cʰirijɑːjələ iː ɦɑːuːsiⁿgə 

soːsɑːjəʈiː ɑː əkərə ɑːpʰisə bijərrərsə səbə səgəreː bʰeːʈɑː 

ɟeːt̪ɑːɦə।səbə  preːsiɖeːⁿʈeː cʰət̪ʰi। ɑːinəsⁿbʰərələ rəɦət̪ɑːɦə 

səbə। gʰərə meː kənijɑː bəccɑː səbə ʈeːɽəit̪ə nəɲi rəɦəit̪ə 

cʰəinə, ət̪əऽ    soːsɑːjəʈiːkəऽ   ɑːpʰisə meː t̪iːsəmɑːrə kʰɑːⁿ 

əpənɑːkəऽ   buɟʰəbəit̪ə rəɦət̪ɑːɦə।əneːroːkəऽ   kənəɦɑː 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 307 

ucəkɑː ucəkɑː kəऽ    cələit̪ə rəɦət̪ɑːɦə। soːsɑːjəʈiːkəऽ   

geːʈəsⁿbɑːɦərə ɟɑːit̪eː suʈəkə pilliː bʰəऽ    ɟɑːi cʰəit̪ʰə। iː 
unəkɑː buɟʰəleː nəɲi cʰəinə ɟeː inəkərə səbəɦəkə  kɑːɟəbɑːliː 

səbə ʈɑː bʰeːd̪ə kʰoːilə d̪eːneː cʰəinə।əkərɑː kət̪əऽ   kəऽ   

gəpə oːkərɑː kərəऽ    meː  iː d̪ɑːiː səbə pɑːrⁿgət̪ə əicʰə।  
 

misʈərə ɑːrə eːnə , əi səbəsⁿələgə  əpənɑːkəऽ   buɟʰəiː 

cʰət̪ʰi।eːkə d̪inə soːsɑːjəʈiːkəऽ   ɑːpʰisə meː keːjərəʈeːkərə 

ləgə koːnoː kɑːɟəkə siləsilɑː meː geːlə cʰəlɑːɦə। oːt̪əऽ     

pəɦineːsⁿeːkəʈɑː vjəkt̪i kicʰu soːsɑːjəʈiːkəऽ   pʰɑːrmə 

bʰəɽəit̪ə cʰələ। 

 

 keːjərəʈeːkərə kəɦələkəinə- 

 

iː misʈərə miɦirə rɑːjə cʰət̪ʰi। २०१ meː eːlɑːɦə əicʰə। 
 

२०१ t̪əऽ    misʈərə kuⁿvərəkəऽ   cʰəinə? 

 

ɦⁿⁿ। iː kirɑːjɑː meː eːlɑːɦə əicʰə। 

 

misʈərə ɑːrə eːnəkəऽ   t̪əऽ    misʈərə miɦirəkəऽ   d̪eːkʰət̪eː 

ɟeːnɑː sɑːⁿpə suⁿiːgʰə geːləinə। eːkəd̪əməsⁿsəkəpəkɑː 

geːlɑːɦə।  
 

ɑːnə koːiː rəɦit̪əi t̪ə keːjərəʈeːkərəkəऽ   nird̪eːɕə d̪əit̪ət̪ʰinə 

kiː- iː pʰɑːrmə bʰərɑːuː, eːnɑː misʈərə kuⁿvərəsⁿeːpʰiɖeːviʈə 

lijəunə, inəkɑːsⁿəⁿɖərəʈeːkiⁿgə lijəɦə, eːnɑː ɑːuː, eːnɑː ɟɑːuː, 
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oːt̪əऽ    gɑːɖə़ ़  pɑːrkə kəru, səməjə pərə meːʈeːneːⁿsəkəऽ   

pɑːi d̪ijəu......... pʰəlɑːⁿ cilɑːⁿ। keːjərəʈeːkərə t̪əऽ    məɟɑː ləi 

leːlə inəkɑː pəricəjə kəreːləkə। ət̪əऽ    t̪əऽ    oː bʰeːləi ɟəkərə 

oːkərɑː ɑːɕɑː nəɲi cʰələi। 

 

əi soːsɑːjəʈiː kiː, səbə ɦɑːuːsiⁿgə soːsɑːjəʈiː  meː 

kirɑːjeːd̪ɑːrəkəऽ   d̪oːjəmə d̪ərɟɑː d̪eːlə ɟɑːi cʰəi। ɑːnə 

meːmbərə t̪əऽ    əi buɖʰə़ ि़jɑːkəऽ   pʰuiːsə bɑːlɑː 

preːsiɖeːⁿʈəkəऽ   moːɟərə d̪əi nəɲi cʰəinə, iː nəbəkɑː 

kirɑːjeːd̪ɑːrə pərə inəkɑː səbəkəऽ   cʰəɟəiː cʰəinə। nəbə 

loːkəkəऽ   t̪əऽ    iː səbə iː kəru ɑː iː nəɲi kəru, sunɑː kəऽ    

pəkɑː d̪əi cʰət̪ʰinə। 
 

miɦirə kicʰu bəɟəlɑːɦə nəɲi, leːkinə keːjərəʈeːkərəkəऽ   

t̪ʰɑːɦə lɑːigə geːlə cʰələi ɟeː kicʰu t̪əऽ    kicʰu ɟʰoːlə cʰəi। 
 

misʈərə ɑːrə eːnə cupəkeːsⁿoːt̪əऽ   sⁿnikəilə rəɦəlɑːɦə। 
miɦirəkəऽ   seːɦoː bʰeːləinə ɟeː cəlu əpənəloːkə ət̪əऽ    

soːsɑːjəʈiː meː pəɦileː d̪inə bʰeːⁿʈə geːlɑːɦə, iː niːkə sⁿjoːgə 

cʰəi। 
 

misʈərə ɑːrə eːnə soːsɑːjəʈiːkəऽ   ɑːpʰisəsⁿsiːd̪ʰɑː gʰərə 

gʰurəlɑːɦə। ɑːnə d̪inə t̪əऽ    iməɦərə oːməɦərə rɑːuⁿɖə 

mɑːrəlɑːkəऽ   bɑːd̪əjəəbəi cʰəlɑːɦə। inəkɑː ɖərə sət̪əbəi 

ləgələinə ɟeː kəɦiːⁿ iː miɦirə səbəkəऽ   səccɑːiː neː bət̪ɑː 

d̪əi। ət̪ukɑː səbə iɟɟət̪ə eːkkeː minəʈə nəɲi ləgət̪əi, cʰu 
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ɟeːkɑːⁿ uɖə़ ि़jɑː ɟɑːit̪ə। 
 

beːcaːiniː meː gʰərə meː ʈəɦələऽ    ləgəlɑːɦə। kənijɑːkəऽ   əi 

pəreːɕɑːniːkəऽ   kɑːrəɳə pucʰəlɑː pərə ɕuruː meː t̪əऽ    nəɲi 

kicʰu bət̪eːləkʰinə leːkinə bɑːd̪ə meː ɟoːrə d̪eːlɑː pərə 

miɦirəkəऽ   əi soːsɑːjəʈiː meː rəɦəə bɑːlɑː bɑːt̪ə kəɦijeː 

d̪eːləkʰinə। 
 

 kənijoː pəreːɕɑːnə ɟeː ɑːbə kiː ɦeːt̪əi, səbəkəऽ   əsəliit̪ə iː 

miɦirə bət̪eːbeː kərət̪əi। iː ɟɑːinə buiɟʰə kəऽ    əi soːsɑːjəʈiː 

meː ɑːjələ əicʰə। iː t̪əऽ    kirɑːjeːd̪ɑːrə əicʰə, kət̪əu rəɦiː 

səkəi cʰəlɑːjə।iː bəd̪əlɑː leːbɑːkə irɑːd̪ɑːsⁿɑːjələ əicʰə। 

 

ɑːikəऽ   bɑːd̪ə misʈərə ɑːrə eːnə ɑː unəkərə kənijɑːkəऽ   

soːsɑːjəʈiː meː nikələnɑːiː kəmə bʰəऽ    geːləinə। 
 

 məɦiːnɑː bit̪əit̪ə bit̪əit̪ə eːkə d̪inə səbə d̪eːkʰə rəɦələ əicʰə 

ɟeː misʈərə ɑːrə eːnəkəऽ   səmɑːnə ʈrəkə pərə ləd̪ɑː rəɦələ 

cʰələinə।oː kinəkoː əpənə pət̪ɑː nəɲi d̪eːləkʰinə ɑː oːt̪əऽ   

sⁿkət̪əu ɑːrə ɕipʰʈə bʰəऽ    geːlɑːɦə। 

 

bɑːd̪ə meː soːsɑːjəʈiː bɑːlɑːkəऽ   pət̪ɑː cələləi ɟeː misʈərə 

ɑːrə eːnə əpənə pʰlaːiʈə seːɦoː beːcə leːlɑːɦə əicʰə।səbə leːlə 

iː eːkəʈɑː rəɦəsjə cʰələi, sivɑːjə keːjərəʈeːkərə keː।oːkərə 

ənubʰəviː ɑː़ iːkʰə, misʈərə ɑːrə eːnəkəऽ   oːi d̪inəkə ut̪ərələ 

ceːɦərɑː bəɖɖə kicʰu kəɦi d̪eːneː rəɦəi। 
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ɟiɟɲɑːsɑː səbəkəऽ   iː buɟʰəbɑːkəऽ   leːlə lɑːgələ cʰələi ɟeː 

eːɦənə " kɑːrəɳə " ɑːkʰirə kiː cʰəi? 

 

rⁿɟiːt̪ə eːkəʈɑː sɑːmɑːnjə naːukəriː kərəjə cʰəlɑːɦə। unəkərə 

kənijɑː t̪iːnə bəɦinə ɑː eːkə bʰɑːi cʰələkʰinə। səsurəkəऽ   

mɹ̩t̪ju bʰəऽ    geːlə cʰələinə। rⁿɟiːt̪əkəऽ   sɑːrə sⁿɟiːvə 

bənɑːrəsə ɦind̪uː viɕvəvid̪jɑːləjə meː pəɖʰəi cʰəlɑːɦə। 
 

 eːkə beːrə sⁿɟiːvə əpənə gɑːmə cʰuʈʈiː meː geːlə cʰəlɑːɦə। 
oːt̪əऽ    eːkəʈɑː puɕt̪aːiniː ɟəmiːnəkəऽ   ləऽ    kəऽ    d̪oːsərə 

ʈoːləkə loːkəsⁿvivɑːd̪ə bʰeːləi। oːi ləɖə़ ़ iː meː d̪unu 

pəkʂəkə loːkə  ɟəmɑː cʰələ।  oːi pəkʂəkə eːkə goːʈeː sⁿɟiːvə 

pərə goːliː cəlɑː d̪eːləkəinə। maːukeː pərə sⁿɟiːvəkə mɹ̩t̪ju 

bʰəऽ    geːləinə। sⁿɟiːvəkəऽ   pit̪ɑː pəɦineːɦeː svərgə loːkə 

ɟɑː cukələ cʰələkʰinə। iː ɟəvɑːnə bəccɑːkəऽ   ləɦɑːɕə d̪eːkʰə 

kəऽ    sⁿɟiːvəkə bɑːbɑːkə buɖʰə़  bʰɑːi d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   

nəɲi rəɦələ geːləinə। 

 

oː əpənə lɑːjəseːⁿsiː bⁿd̪uːkə uʈʰeːlɑːɦə ɑː sⁿɟiːvə pərə goːliː 

cələbəऽ    bɑːlɑːkəऽ   oːt̪əi ɖʰeːrə kəऽ    d̪eːlɑːɦə।d̪u loːkəkəऽ   

səreːɑːmə ɦət̪jɑːkəऽ   kʰəbərə ɑːigə ɟeːkɑːⁿ cɑːru d̪iɕə pʰaːilə 

geːləi। t̪ʰɑːnɑː pulisə eːləi ।d̪ələpət̪i rɑːjə ɑː unəkərə gʰərəkə 

səbə puruːkʰə səd̪əsjəkəऽ   pəkəiɽə kəऽ    ləऽ    geːləi। oːi 

pəkʂəkə ɟeː mɑːrəneː rəɦəi, oː t̪əऽ    məiɽə geːlə cʰələ।t̪aːiⁿ 

uməɦərəsⁿɑːrə kijoː nəɲi ɟeːɦələ geːləi। 
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sⁿɟiːvə ɑː unəkərə d̪unu sɑːɖʰu səpərivɑːrə əi d̪ukʰəkə 

gʰəɖə़ ़  meː ɖʰə़ ़ ⁿɖʰəsə d̪eːbəi leːlə pəɦuⁿcələ 

cʰəlɑːɦə।iː ləɖə़ ़ iː sⁿɟiːvəkəऽ   ləऽ    kəऽ    bʰeːlə rəɦəi ɑː 

oːkərə mɹ̩t̪jukəऽ   bəd̪əlɑː ləi leːlə d̪ələpət̪i rɑːjə buɖʰə़  
bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː iː kəd̪əmə uʈʰeːlɑːɦə। unəkɑː lɑːkʰə 

kəɦəlɑːkəऽ   bɑːvəɟud̪oː pulisə gʰərəkə səbə puruːkʰə 

səd̪əsjəkəऽ   nɑːmə keːɕə meː d̪əऽ    d̪eːneː rəɦəi, kɑːrəɳə 

siːd̪ʰɑː cʰələi- d̪oːsərə pəkʂə prəbʰɑːvəɕɑːliː cʰələi ɑː 

upərəsⁿpulisəkəऽ   pɑːi seːɦoː cəɖʰə़ ़  d̪eːneː cʰələi। 
 

  ɕrɑːd̪d̪ʰə kərməkəऽ   bɑːd̪ə iː səvɑːlə uʈʰələi ɟeː keːsəkə 

kʰərcɑː ɑː d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   ɑːɕrit̪əkə d̪eːkʰəreːkʰə koːnɑː 

ɦoːi। sə़ n ɟiːvəkə mɑːⁿ kəɦələkʰinə ɟeː unəkeː beːʈɑː ləऽ    

kəऽ    səbə pʰəsɑːd̪ə bʰeːlə cʰəi ɑː beːʈɑː pərəloːkə cəiːleː 

geːlə əicʰə।ɦəmə iː səbə bʰɑːrə oːkərə ɑːt̪mɑːkə ɕɑːⁿt̪i leːlə 

uʈʰɑːjəbə।gɑːməkə skuləkəऽ    ɟəmiːnə seːɦoː sⁿɟiːvəkə 

mɑːjə d̪eːbəऽ    cɑːɦəi cʰələkʰinə। unəkərə beːʈiː səbəkəऽ   

ɑːbə sⁿpəit̪əkə loːbʰə bʰəऽ    geːlə cʰələinə।oː səbə əpənə 

mɑːjəkəऽ   d̪imɑːgə meː bəisɑː d̪eːləkʰinə ki skuləkəऽ   

ɟəmiːnə d̪eːlɑː pərə oːt̪əऽ    əneːruːɑː loːkəkə əɖɖɑː bʰəऽ    

ɟeːt̪əi। ɑːɦɑːⁿ kicʰu ɑːrə soːcu, bʰɑːikəऽ   nɑːməsⁿsaːiɦə  kəऽ    

d̪eːlə ɟət̪əinə। əɦinɑː skuləkə ɟəmiːnə d̪eːbɑːkə prəst̪ɑːvə 

ʈərəkɑː d̪eːlə geːləi। 
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 oːkərə bɑːd̪ə sⁿɟiːvəkə kʰeːt̪əkə pʰəsələ d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   

gʰərəkəऽ   loːkəkəऽ   d̪əऽ    d̪eːlə ɟɑːi cʰələinə। səbə 

sɑːmɑːnjə cəilə rəɦələ cʰələi। səbə ɟeːɦələ geːlə loːkəkə 

ɟəmɑːnət̪ə leːlə bəɖə़ kɑː vəkiːlə rɑːkʰələ geːlə cʰələi। loːərə 

koːrʈəsⁿt̪əऽ    ɟəmɑːnət̪ə nəɲi bʰeːʈələi, leːkinə ɦɑːikoːrʈəsⁿd̪u 

bərəkʰəkə bɑːd̪ə kicʰu loːkəkəऽ   ɟəmɑːnət̪ə bʰeːləi। əi səbə 

koːrʈəkə d̪aːurə bərəɦɑː ɑː d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   ɑːɕrit̪ə 

səbəɦəkə kʰərcə sⁿɟiːvəkə mɑːjə əpənə d̪əऽ    rəɦələ 

cʰələkʰinə। 

 

ɟəvɑːnə beːʈɑːkəऽ   mɑːjəkəऽ   rəɦit̪eː guɟərəlɑːkəऽ   

ɕoːkəsⁿbəɖə़ kɑː d̪ukʰə kicʰu nəɲi ɦoːi cʰəi। sⁿɟiːvəkəऽ   

mɑːjə ɑːbə beːʈiː səbəɦəkə sⁿgə rəɦəi cʰəliːɦə।oː ikəlaːut̪ɑː 

beːʈɑːkəऽ   jɑːd̪ə meː gɑːmə meː kicʰu kərəऽ    cɑːɦəit̪ə 

cʰəliːɦə। bəɦut̪ə soːcə vicɑːrə keːlɑːkə bɑːd̪ə məɦɑːd̪eːvə 

mⁿɖilə bənəbəऽ    niɕcit̪ə keːliːɦə। unəkərə iː nirɳəjə suinə 

kəऽ    t̪iːnu beːʈiː eːɦənə neː ɟɑːlə bunəऽ    ləgələinə ɟeː səbə 

pɑːi iməɦərə ɑːməɦərə ɦoːbəऽ    ləgələinə।d̪oːsərə gɑːməkə 

puɕt̪aːiniː ɟəmiːnə beːcəऽ   kəऽ   ɟəɦɑːⁿ kəkəroː kəɦət̪inə ki 

ɟəmɑːjə oːkərɑː bʰəɖə़ kɑː d̪eːt̪ʰinə।nəɦijeː mⁿɖilə bənəbəऽ    

d̪eːləkəinə səbə।kicʰu beːʈɑːkə jɑːd̪ə meː kərəbɑːkə vicɑːrə 

oː soːcit̪eː rəɦiː geːliːɦə। 

 

d̪u bərəkʰə bit̪əit̪ə bit̪əit̪ə sⁿɟiːvəkə mɑːjə cəʈə d̪ⁿ eːkəd̪inə 

rⁿɟiːt̪əkə kət̪əऽ    rəɦəlɑːkə krəmə meː məiɽə 
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geːləkʰinə।oːnɑː gɑːməkə loːkəkəऽ   unəkərə mɹ̩t̪ju pərə 

sⁿd̪eːɦə cʰəi। 
 

 t̪iːnu bəɦinə əpənə ɟəmɑː bʰeːliːɦə ɑː unəkərə ɕrɑːd̪d̪ʰə 

ɦərid̪vɑːrə meː kəऽ    d̪əi geːləkʰinə। muːⁿɦəcʰuɑːnə gɑːmə 

meː kʰəbərə bʰəऽ    geːlə cʰələi। ɑːd̪ʰɑːsⁿbeːɕiː loːkə t̪ⁿ 

ɟeːɦələ meː cʰələi, nəɲi kijoː ɑːibə səkələinə। 

 

ɑːbə t̪iːnu sɑːɖʰə़ ़ kəऽ   keːsə pərəkə kʰərcə pʰɑːlət̪uː 

buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə। oːnɑː iː pɑːi unəkɑː səbəkəऽ   

əpənɑːsⁿd̪eːbəऽ    nəɲi pəɽəi cʰələinə। ɑːbə t̪əऽ    sɑːsuroːkəऽ   

sⁿpəit̪ə unəkɑː səbəkəऽ   əpənə buɟʰɑːjə lɑːgələ cʰələinə। 
 

səbə sɑːɖʰu meː buɟʰəniɦɑːrə rⁿɟiːt̪ə cʰəlɑːɦə। oː d̪ələpət̪i 

rɑːjəkəऽ   gʰərəkə loːkəsⁿseːɦoː sⁿbⁿd̪ʰə rəkʰəneː cʰəlɑːɦə। 
ɑːnə ɟɑːnə ɦoːit̪ə rəɦəit̪ə cʰələinə। 
 

əɦiː səbə meː eːkə goːʈeː inəkɑː ləgə sⁿɟiːvəkə ɦissɑːkəऽ   

gɑːməkə gʰərɑːriːsⁿləऽ    kəऽ    səbə sⁿpəit̪ə likʰəbəikəऽ   

ɑːpʰərə d̪eːləkəinə।  ɟəmiːnə kʰəriːd̪əऽ    bɑːlɑː ɑːrə koːiː 

nəɲi cʰəlɑːɦə,  iː cʰəlɑːɦə ueːɦə loːkə, ɟinəkərə beːʈɑː 

sⁿɟiːvəkə ɦət̪jɑː keːneː cʰələinə। 
 

iː bɑːt̪ə d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   gʰərəkəऽ   loːkəkəऽ   seːɦoː pət̪ɑː 

ləgələi। oː səbə rⁿɟiːt̪ə ɑː unəkərə kənijɑːkəऽ   oːkərɑː  

beːcəऽ   sⁿmənɑː keːləkʰinə। rⁿɟiːt̪ə bəd̪əlɑː meː bəɦut̪ə rɑːsə 
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pɑːi mⁿgələkʰinə। d̪ələpət̪i rɑːjə t̪ə əpəneː ɟeːɦələ meː 

cʰəlɑːɦə।oːt̪eːkə pɑːi kət̪əऽ   sⁿd̪əit̪ət̪ʰinə।  
 

 pɑːikəऽ   loːbʰə meː t̪iːnu sɑːɖʰu ɑː unəkərə kənijɑː səbə 

milə kəऽ    oːi pəkʂəkəऽ   səbə sⁿpəit̪ə rəɟisʈəriː kəऽ    

d̪eːləkəi।  
 

rⁿɟiːt̪ə ɑː d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   pərivɑːrəkəऽ   biːcə kʰubə 

ɟʰəgəɖə़ ़  d̪ənə bʰeːləinə। 
 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   ɦɑːt̪ʰə nəɲi kɑːⁿpələ iː ɦət̪jɑːrɑː səbəkəऽ   

rəɟisʈriː kərəऽ    meː? 

 

ɦəmərə səmpəit̪ə! ɟeː moːnə seː kərəbə! 

 

əi kʰɑːnəd̪ɑːnəkə sⁿpəit̪ə cʰəi। ɑːɦɑːⁿkə bɑːpə nəɲi ərəɟəneː 

cʰət̪ʰi। 
 

ɑːɦɑːⁿ səbə bɑːpə pərə nəɲi ɟɑːuː।ɦəmə ɑːɦɑːⁿ səbəkəऽ   

d̪eːkʰɑː d̪eːbə। 
 

ɦⁿ ɦⁿ । kəru neː, ɟeː moːnə kərəjə। 
 

ɟeːɦələsⁿsəbəkəऽ   nikələऽ    d̪ijəu। ɑːɦɑːⁿkəऽ   ʈəpəə nəɲi 

d̪eːbə। 
............ 

.............. 
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əɦinɑː rɑːriⁿ beːʈəkʰəuːⁿkiː kʰubə bʰeːləinə। 

 

rⁿɟiːt̪ə ɑː d̪unu sɑːɖʰu oːkərɑː səbə keː, səbə likʰə 

d̪eːləkʰinə।oː d̪unu sɑːɖʰə़ ़  əi mupʰt̪əuɑː pɑːikəऽ   uɖə़ ़  
leːləkə। ɑːi t̪əkə kəkəroː rəɦələijɑː? rⁿɟiːt̪ə bud̪ʰijɑːrə 

cʰəlɑːɦə, oː iː əpɑːrʈəmeːʈə kiːnəlɑːɦə ɑː səmmɑːnit̪ə loːkə 

ɟeːkɑːⁿ ət̪əऽ    rəɦəə ləgəlɑːɦə।ɑːbəऽ    unəkɑː kɑːɟeː koːnə 

ɟeː, sɑːsurə ɟeːt̪ɑːɦə। 
 

ɑːbə d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   pərivɑːrəkəऽ   kʰɑːjə piːjəkəऽ   kəʂʈə 

ɦoːbəऽ    ləgələinə। rⁿɟiːt̪ə oːi pɑːisⁿsoːsɑːjəʈiː meː gʰərə 

kiːnə leːlɑːɦə। səbə sⁿpərkə sɑːsurəsⁿt̪oːiɽə leːlɑːɦə। d̪ələpət̪i 

rɑːjəkəऽ   d̪u़ kʰəsⁿɟeːɦələ meː ɦiː mɹ̩t̪ju bʰəऽ    geːləinə। 
rⁿɟiːt̪ə ɑːbə misʈərə ɑːrə eːnə bʰəऽ    geːlə cʰət̪ʰi। 
 

uːjɑːɦə d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   poːt̪ɑː miɦirə rɑːjə cʰət̪ʰi। oː t̪əऽ    

əⁿcoːkeː əi soːsɑːjəʈiː meː kirɑːjɑː meː gʰərə ləऽ    leːlɑːɦə। 
 

ऱɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳə ɑː unəkərə kənijɑːkəऽ   ɑːt̪məglɑːni bʰəऽ    

rəɦələ cʰəinə। oː səbə əpəneː buɟʰəiː cʰət̪ʰi ɟeː kət̪eːkə 

nikɹ̩ʂʈə kɑːɟə kərəjə geːlɑːɦə əicʰə।  mərələ bʰɑːikəऽ   

sⁿpəit̪ə oːkəreː d̪uɕmənəkəऽ   ɦɑːt̪ʰə beːcəbeː nəɲi keːlɑːɦə, 

mɑːjəkə d̪eːlə bəcənəkəऽ   seːɦoː nəɲi nibʰeːlɑː। miɦirəkə 

ɑːⁿiːkʰə unəkɑː səbəkəऽ   kʰiɦɑːɽəi cʰələinə। 
oːkərɑːsⁿɑːⁿiːkʰə miləbəऽ    meː eːkə ʈɑː gət̪i nəɲi bɑːcəinə। 
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kəɦələ geːlə cʰəi- 

bɑːpə bəɖə़ ़  nə bʰaːijɑː, səbəseː bəɖə़ ़  ruːpaːijɑː। 
 

ruːpaːijɑː t̪əऽ    rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳəkəऽ   bʰəऽ    geːləinə leːkinə 

miɦirəkə ɑːⁿiːkʰəkə soːɟʰɑː unəkɑː ʈʰɑːrə nəɲi bʰeːlə ɟɑːi 

cʰəinə। oːkərə ɑːⁿiːkʰə ɟeːnɑː pucʰəi cʰəinə- 

sⁿɟiːvəkəऽ   maːut̪əkə bəd̪əlɑː leːlə ɑːɦɑːⁿ kiː keːlijəiː़ ? 

d̪ələpət̪i rɑːjəkəऽ   mɹ̩t̪jukəऽ   ɟimmeːd̪ɑːrəkəऽ   cʰəi? 

sɑːsəkə bəcənəkəऽ   kiː bʰeːlə? 

  

iː ɑːt̪məglɑːnikəऽ   kɑːrəɳə rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳəkəऽ   eːkə eːkə 

d̪inə gⁿgɑː əpɑːrʈəmeːʈə meː bʰɑːriː lɑːgəऽ    ləgələinə। 
sut̪əliː rɑːit̪ə sⁿɟiːvəkə ɑːt̪mɑː ɑːbəऽ    ləgələinə। iː səbə 

miɦirəkə ət̪əऽ    eːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə bʰeːləinə। əisⁿbəcəbɑːkə 

eːkkeː ʈɑː upɑːjə bɑːⁿcələ cʰələinə- eːɦənə ɟəgəɦə cəilə ɟɑːi, 

ɟət̪əऽ    miɦirəkə soːⁿɟʰɑː soːⁿɟʰiː nəɲi ɦoːbəkə pərəinə।  
 

pəɦineː t̪əऽ    misʈərə kuⁿvərəsⁿprəjɑːsə keːlɑːɦə ɟeː oː 

kirɑːjeːd̪ɑːrəkəऽ   ɦəʈɑː d̪əi। oː t̪aːijɑːrə nəɲi bʰeːləinə। 
 

ɑːbə koːnoː upɑːjə nəɲi d̪eːkʰə, rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳə kət̪əu ɑːrə 

coːrɑː kəऽ    bɑːkiː ɟiːvənə biːt̪əbəऽ    cəilə geːlɑːɦə। 
 

inəkɑː iː buɟʰəleː nəɲi cʰəinə ɟeː sⁿɟiːvəkə bʰuːt̪ə inəkɑː səbə 

ɟəgəɦə əɦinɑː kʰiɦɑːɽəit̪ə rəɦət̪əinə।bʰɑːikəऽ   ɟəmiːnəkə 

ət̪eːkə sneːɦə cʰələi ɟeː oː ɟɑːnɑː d̪əऽ    d̪eːləkə ɑː bəɦinəkəऽ   

d̪eːkʰuː oː məlikɑːinə ɦoːit̪eː ɦət̪jɑːrɑːkəऽ   ɦɑːt̪ʰeː kəbɑːlɑː 
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kəऽ    d̪eːləkə। kət̪əऽ    nicinnə sⁿɟiːvəkə ɑːt̪mɑː ɦoːbəऽ    

d̪eːt̪əinə। 
 

oːməɦərə miɦirəkəऽ   ɟəkʰəinə rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳəkəऽ   pʰlaːiʈə 

beːcə kəऽ    cəilə ɟeːbɑːkə pət̪ɑː ləgələinə, t̪əऽ    unəkɑː 

ciⁿt̪ɑː bʰeːləinə। miɦirə t̪əऽ    nəbə ɟəbɑːnɑːkəऽ   loːkə cʰət̪ʰi, 

ɟinəkɑː nəɲi iː səbə ət̪eːkə bɑːt̪ə buɟʰələ cʰələinə। ɑː kicʰu 

uɖə़ nt̪u sunəneːɦoː cʰəlɑːɦə t̪əऽ    oː 

puːrvɑːgrəɦəsⁿəpənɑːkəऽ   ələgə rəkʰəneː cʰəlɑːɦə।  
 

miɦirə d̪u cɑːirə d̪inə rⁿɟiːt̪ə nɑːrɑːjəɳə leːlə ciⁿt̪it̪ə 

rəɦəlɑːɦə, pʰeːrə səməjəkə ɖeːgə meː bəɖʰə़ it̪ə,səbə bisəiɽə  

kəऽ    ɑːgu ɟinəgiː bəɖʰə़ ़  leːlɑːɦə। 
 

 

 

kʰeːlaːunɑː (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

ɟəiː beːrə gɑːmə ɟɑːuː, kʰeːlaːunɑː ʈəpəkijeː ɟɑːit̪ə। ɦəmərɑː 

ɑːbə oː soːɦɑːi nəɲi əicʰə। ɑːibə kəऽ    bəisə rəɦət̪ə, ɑː 

t̪əkʰəinə t̪əkə bəisələ rəɦət̪ə.......ɟɑːbəit̪ə kicʰu d̪eːbəi nəɲi। 
 

।kəjeːkə beːrə t̪ə d̪əlɑːnə pərə əkʰəreː caːukiː pərə nid̪ʰⁿgə 

suiːt̪ijoː ɟɑːit̪ə। 
 

 d̪eːlɑː pərəloː, ɟɑːjə kɑːlə meː d̪u beːrə pucʰət̪ə, ɟeː pʰəlɑːⁿ 

ʈreːnəsⁿɟɑːjəbə neː? 
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 ɦəmə kəɦəbəi ɦⁿ, t̪əkʰəneː muskijɑːit̪ə d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː 

ʈugʰəɽəit̪ə bid̪ɑː ɦoːit̪ə। 
 

koːnə kɑːɟə cʰələi kʰeːlaːunɑːkəऽ   ɑːbəऽ    keː। cələlə ɟɑːi 

neː cʰəi, ɑːⁿiːkʰəsⁿsuɟʰɑːiː nəɲi cʰəi, t̪əkʰənoː eːbbeː kərət̪ə। 
ɑːⁿiːkʰə meː moːt̪ijɑːbinnə bʰeːlə cʰəi। eːkə ɑː़ ⁿiːkʰəkə 

ɑːpəreːɕənə t̪əऽ    " d̪ʰərɑːnə " meː ɟɑː kəऽ    kərɑː ɑːjələ। 
d̪oːsərə ɑːⁿiːkʰə meː t̪əɦijɑː moːt̪ijɑːbinnə pɑːkələ nəɲi 

cʰələi, t̪aːiⁿ nəɲi keːləkəi। iːɦoː əcərəɟəkə bɑːt̪ə- d̪unijɑːkəऽ   

loːkə t̪əऽ    bʰɑːrət̪ə meː əbəit̪ə əicʰə, iːlɑːɟəkə leːlə। ɑː ət̪əऽ    

d̪eːkʰuː gɑːməkə gɑːmə " d̪ʰərɑːnə " , neːpɑːlə ɟɑː rəɦələ 

əicʰə। oːt̪ukɑː beːbəsət̪ʰɑː kəɦɑːd̪unə bəɖɖə bəɖʰə़ ि़jɑː 

cʰəi। bʰiːɖə़  uməɖə़ lə rəɦəit̪ə cʰəi।beːɕiː əpəneː d̪eːɕəkə 

loːkə rəɦəit̪ə cʰəi। uːpərəsⁿrəɦəbɑːkə, kʰeːbɑː-piːbɑːkə ɑː 

mⁿgənijeː meː cəɕmɑː seːɦoː d̪əi cʰəi। kət̪əऽ   sⁿiː səbə ɦoːi 

cʰəi। ət̪əऽ    kəɦəi leːlə əpənə sərəkɑːrə, ɑː ilɑːɟəkə koːnoː 

iⁿt̪əɟɑːmə nəɲi। 

 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   ɟəɦijɑː  d̪eːɦə meː ɦubbɑː cʰələi, bəɖə़ kɑː 

neːt̪ɑː bənəɲi cʰələ। əpənə səmɑːɟə meː oːkərə bɑːt̪ə əⁿt̪imə 

ɦoːi cʰələi। kinəkoː pərə ɦɑːt̪ʰə uʈʰəboː meː oːkərɑː soːcəऽ   

kəऽ   nəɲi pəɽəi।səbə kəɦəi- əkərə ɦɑːt̪ʰə cʰuʈələ cʰəi।iː 
ɦɑːt̪ʰə eːkəd̪inə meː nəɲi cʰuʈələi। əkərə ɕuruɑːt̪ə 

rɑːməɟiːvənə siⁿɦə kət̪əऽ   sⁿbʰeːlə cʰəi। 
 

 rɑːməɟiːvənə siɦə  kəlɑːmiː loːkə cʰəlɑːɦə। gɑːmə meː 
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səbəsⁿ beːɕiː gɑːcʰiː birəcʰiː cʰələinə। əɦiː gɑːcʰiː bɑːʈeː səbə 

soːləkənə d̪iɕɑː- maːid̪ɑːnə leːlə səreːɦə meː ɟɑːi cʰəlɑːjə। 
ɟeː kəniː t̪əriː bʰiriː kiː keːləkəinə, oːkərə bɑːd̪ʰə meː 

ɟeːbɑːkə rəst̪ɑː bənnə bʰəऽ    ɟɑːi cʰələi। gɑːmə meː pəɦiːneː 

unəkeː d̪ʰənəroːpəniː ɦoːinə, oːkərə bɑːd̪ə kinəkoː kʰeːt̪ə meː 

ɦɑːt̪ʰə ləgəi। oːɦinɑː kəʈəniːkəऽ   səməjə meː seːɦoː 

ɦoːi।unəkərə kʰeːt̪ə meː kʰeːlaːunɑːkəऽ   məɦiːsə kicʰu 

ɟəɟɑːt̪ə ɟijɑːnə kəऽ    d̪eːneː rəɦəinə।əi ləऽ    kəऽ    

kʰeːlaːunɑːsⁿrɑːməɟiːvənə siⁿɦəkəऽ   beːʈɑːkəऽ   bəɦəsə 

bʰeːləinə। oːi pərə t̪əməsɑː kəऽ    d̪u ɦɑːt̪ʰə rɑːməɟiːvənə 

siⁿɦəkəऽ   beːʈɑː , kʰeːlaːunɑː pərə cəlɑː d̪eːləkʰinə। oːt̪əi 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   sⁿgʰət̪ijɑː, oːkəreː ʈoːləkə rəmərət̪ijɑː seːɦoː 

gʰɑːsə gəɖʰə़ iː cʰələ।rəmərət̪ijɑː d̪aːurələ eːləi 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   bəcəbəi leːlə। ɑːbə kiː cʰələi, 

rəmərət̪ijɑːkəऽ   d̪eːkʰət̪eː, kʰeːlaːunɑːkəऽ   kiː ɟɑːneː kiː 

bʰeːləi। pəɦineː t̪əऽ    cupəcɑːpə mɑːiɽə kʰɑː leːneː 

cʰələ।bɑːt̪ə kʰət̪meː ɟeːkɑːⁿ cʰələi। oːkərə məɦiːsə ɟəɟɑːt̪ə 

ɟijɑːnə keːləkəi, t̪əऽ    oːkərə ɟurmɑːnɑː meː mɑːiɽə kʰeːnɑːiː 

bənəɲi cʰələi।iː pɑːʈʰə oː bəcceːsⁿpəɖʰə़ neː cʰələ। leːkinə 

oːi d̪inə t̪əऽ    d̪oːsəreː grəɦə ləgnə rəɦəi। kʰeːlaːunɑːkəऽ   

ɦɑːt̪ʰə meː məɦiːsə cərəbəऽ    leːlə cʰəuːⁿkiː cʰələi।oː 

səʈɑːsəʈə cɑːirə cʰəuːⁿkiː, rɑːməɟiːvənə siⁿɦəkəऽ   beːʈɑː pərə 

səsɑːiɽə d̪eːləkəi। cikərəit̪ə rɑːməɟiːvənə siⁿɦəkəऽ   beːʈɑː 

pəreːlɑːɦə।unəkərə cikərənɑːiː pərə upərəsⁿrəmərət̪ijɑːkəऽ   
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ɦⁿsiː cʰuiʈə geːləi। 
 

 oː pəɦileː beːrə sijɑːnə bɑːbu bʰaːijjɑːkəऽ   piʈɑːiːkəऽ   

bɑːd̪ə cicijeːnɑːiː sunəneː cʰələi। oːkərə səmɑːɟə meː t̪əऽ    

d̪əsə- biːsə cʰəuːⁿkiː kʰeːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə kəniː məniː ɑːvɑːɟə 

nikələi cʰələi। ət̪əऽ     t̪əऽ    eːkkeː cʰəuːⁿkiː pərə cʰəʈəpəʈɑːjə 

lɑːgələ। kət̪ʰiːkəऽ   mərəd̪ə ɦəi, seː nəɲi ɟɑːinə। 

 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   bɑːpə ɦəmərɑː kət̪əऽ    d̪aːurələ ɑːjələ 

cʰələi।pərə - pⁿcəjət̪iː bʰeːləi। səvɑːlə iːeːɦə cʰələi- pəɦineː 

ɦɑːt̪ʰəkəऽ   uʈʰeːləkə? 

 

 ɟəmɑːnɑː bəd̪əilə geːlə cʰələi। kʰeːlaːunɑːkəऽ   səmɑːɟə meː 

kaːi ʈɑː lɑːʈʰiː bʰəऽ    geːlə cʰələi। ɑːbə gəlt̪iː səɦiːkəऽ   

pʰəriːcʰaːut̪ɑː ɦuvəə lɑːgələ cʰələi। eːkət̪ərəpʰeː pʰaːisəlɑː 

nəɲi ɦoːi, cɑːɦeː kijoː ɦoːisə। 
 

əɦiː ɑːd̪ʰɑːrə pərə kʰeːlaːunɑː bɑːⁿicə geːlə। mɑːpʰiː mɑːⁿigə 

kəऽ    cʰuiʈə geːlə। 

 

ɑːbə oːkərɑː rɑːməɟiːvənə siⁿɦə bɑːlɑː gəʈʈiːsⁿt̪ərəuːkɑː 

d̪uɕməniː bʰəऽ    geːlə cʰələi। oːnɑː gɑːməkə ɦiːroː oː bʰəऽ    

geːlə cʰələ। ɑːbə kinəkoː məɟɑːlə nəɲi ɟeː kəkəroː piːʈə 

d̪aːisə।kʰeːlaːunɑː əgələ bəgələ gɑːmə meː ɑːbə pⁿcəit̪iː meː 

ɟɑːjə lɑːgələ cʰəlɑːjə। səbə oːkərə cinɦə lɑːgələ cʰələi। 
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əi mɑːiɽə bɑːlɑː gʰəʈənɑːkəऽ   bɑːd̪ə rəmərət̪ijɑː ɟeː naːiɦərə 

oːɦinɑː moːnə bəd̪ələऽ    ɑːjələ cʰəlɑːjə, ət̪əikəऽ   rəɦiː 

geːlə। kʰeːlaːunɑːkəऽ   sⁿgə oː rəɦəə lɑːgələ।kəऽ   kəkərɑː 

rəkʰələkəi, seː nəɲi pʰuɟələi। oːnɑː kəɦəऽ    bɑːlɑː iːɦoː 

kəɦəi cʰəi ɟeː kʰeːlaːunɑːkəऽ   iː rɑːməɟiːvənə siⁿɦəkəऽ   

beːʈɑːkəऽ   mɑːrəऽ    bɑːlɑː kəreːɟə d̪eːkʰə kəऽ   , rəmərət̪ijɑː 

əpənɑːkəऽ   oːkərɑː niɦucʰə d̪eːləkəi। 
 

oːkərə bərə, bid̪ɑːgəriː leːlə eːləi t̪ⁿ gəuːⁿɑː səbə beːləgɑː 

d̪eːləkəi।iː rəmərət̪ijɑːkəऽ   səbə bɑːⁿɟʰə buɟʰəiː cʰələi, 

oːkərɑːsⁿcɑːirə ʈɑː beːʈɑː bʰeːləi kʰeːlaːunɑː keː। 

 

rəmərət̪ijɑːkəऽ   soːbʰɑːvə eːɦənə cʰələi ɟeː nəɲi əpəneː 

sɑːuːsə t̪ərə rəɦələ ɑː nəɲi put̪əuɦeː səbə oːkərɑː sⁿgə 

rəɦələi। d̪u ʈɑː beːʈɑː ɖəɽəivəriː kərəjə cʰəi ɑː eːkəʈɑː 

gʰərəbʰuɟɑːkəऽ   d̪oːkɑːnə kʰoːləneː cʰəi। cɑːrimə ɟeː səbəsⁿ 

beːɕiː pəɖʰə़ neː rəɦəi oː eːkəʈɑː cirɑːnə - milə meː muⁿɕiː 

cʰəi। səbə ələgɑː- ələgiː cʰəi। ɟɑːbəit̪ə rəmərət̪ijɑː ɟiːbəit̪ə 

cʰələi, kʰeːlaːunɑːkəऽ   nəɲi koːnoː d̪ikkət̪ə cʰələi।oː kicʰu 

neː kicʰu kəmɑːijeː ləit̪ə cʰələ। uːpərəsⁿbəkəriː poːsəneː 

cʰələ, muːⁿɟəkə ɖəlijɑː biːnəɲi cʰələ,eːkəʈɑː mɑːlə səbəd̪inɑː 

poːsəbeː keːləkə ɑː uːpərəsⁿroːpəniː- kəʈəniː meː kɑːɟə 

bʰeːʈijeː ɟɑːi cʰələi। 

 

 rəmərət̪ijɑːkəऽ   koːnə beːmɑːriː bʰeːləi seː nəɲi 

ɟɑːinə........d̪əseː d̪inəkə ɟɑːɖə़  boːkʰɑːrə meː oː cəilə geːlə। 
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kʰeːlaːunɑː soːcət̪eː rəɦiː geːlə, prɑːiːveːʈə meː nəɦijeː 

d̪eːkʰɑː səkələi oːkərɑː। sərəkɑːriː meː d̪eːkʰeːbɑː meː bʰəiɽə 

bʰəiɽə d̪inə lɑːigə ɟɑːi cʰələi। t̪əkʰənoː kʰeːlaːunɑː ləऽ    ɟɑːi 

oːkərɑː।kəjeːkə beːrə t̪əऽ    rəmərət̪ijɑː əpəneː kəkəroː 

d̪oːsərɑːit̪ə meː ləऽ    kəऽ    cəilə ɟɑːi cʰələi। nəɲi bəcəbɑːkə 

cʰələi, t̪aːiⁿ nəɲi bəcələi rəmərət̪ijɑː। 
 

gəriːbə gurəbɑːkəऽ   kəɦijoː bəɖə़ kɑː biːmɑːriː t̪ʰoːɖə़ beː 

ɦoːi cʰəi? bəɖə़ kɑː biːmɑːriː oː bʰeːlə , ɟəkərə iːlɑːɟə 

mⁿɦəgə! biːmɑːriːkəऽ   pət̪ɑː t̪əऽ    ɟɑːⁿcəsⁿɦoːi cʰəi। ɟət̪eːkə 

paːibʰə biːmɑːriː, oːkərə ɟɑːⁿcə oːt̪eːkə mⁿɦəgə। gəriːbə 

loːkə t̪əऽ    ɖɑːgəd̪əreːsⁿneː d̪eːkʰɑːit̪ə, ɟɑːⁿcə oːkərə 

but̪ɑːsⁿbɑːɦərəkə gəpə ɦoːi cʰəi। ueːɦə bʰeːləi rəmərət̪ijɑː 

sⁿgə। ɖɑːgəd̪ərəsⁿt̪əऽ    kʰeːlaːunɑː d̪eːkʰeːləkəi, muːd̪ɑː 

ɟɑːⁿcə nəɲi kərɑː səkələkəi। kərɑːiːjoː ləit̪əi t̪ə kiː d̪illiː 

bəmbəi oː ləऽ    ɟɑː səkit̪əi। iː ɟeː moːnə meː əpʰəsoːsə 

ɦoːit̪əi, oːisⁿniːkə rəmərət̪ijɑː cəlijeː geːlə। 

 

 kʰeːlaːunɑː kɑːɟə keːnɑːiː rəmərət̪ijɑːkəऽ   ɟiːbit̪eː cʰoːɽi 

d̪eːneː cʰələ। ɑːbə kʰeːlaːunɑːkəऽ   beːʈɑː səbə kət̪əऽ    

kʰeːbɑːkə pɑːriː lɑːgələ cʰəi। 
 

bʰoːɟənə t̪əऽ    d̪unu sɑːⁿɟʰə bʰeːⁿʈə ɟɑːi cʰəi। cunə-

t̪əmɑːkukəऽ   oːkərɑː t̪ələbə cʰəi। oːi meː d̪ikəd̪ɑːriː bʰəऽ    

geːlə cʰəi। d̪eːɦə ɑːbə cələi nəɲi cʰəi। beːʈɑː səbə 
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kʰeːnɑːiːkəऽ   əlɑːveː kicʰu d̪eːbəi leːlə t̪aːijɑːrə nəɲi cʰəi। 
oːnɑː sərəkɑːriː lələkɑː kɑːrɖə oːkərɑː bənələ cʰəi। oːi pərə 

cɑːuːrə, gəɦumə səbə bʰeːʈəiː cʰəi। ɟəkərɑː meː rəɦəi cʰəi, 

uːjɑːɦə beːʈɑː koːʈɑː uʈʰəbəi cʰəi। sərəkɑːrəkə saːu d̪inɑː 

kɑːɟə kəraːuniɦɑːrə meː kʰeːlaːunɑːkəऽ   nɑːmə seːɦoː cʰəi। 
sərəkɑːriː poːkʰəiɽəkəऽ   sɑːpʰə-səpʰɑːiː meː ceːkə bəinə 

geːlə cʰələi। ɑːbə bəsə oːkərə eːkɑːuⁿʈə meː əbəijeː bəlɑː 

cʰələi ki koːnoː muːⁿɦəɟʰaːusɑː kələkʈərəkəऽ   ɕikɑːit̪ə kəऽ    

d̪eːləkəi। ɑːbə inkvɑːiːriː bəisələ cʰəi। pɑːi pʰəiːsə 

geːləi।t̪aːiⁿ kəniːkə d̪ikəd̪ɑːriː meː əicʰə। 

 

ɦəmə soːcəऽ    ləgələuːⁿ। koːnə pɑːi pʰⁿsələi? əkərɑː cələlə 

t̪əऽ    ɟɑːi nəɲi cʰəi। ɟənə bəniɦɑːrə meː nɑːmə cʰəi? 

poːkʰəiɽə meː koːnoː kɑːɟə bʰeːleː nəɲi cʰəi। ɑːt̪məviɕvɑːsə 

d̪eːkʰuː əkərə-  d̪eːrə səbeːrə pɑːi bʰeːʈəbeː kərət̪əi। bəsə 

t̪ɑːbəit̪ə cunə t̪əmɑːku leːlə kicʰu cɑːɦiː। 
 

kʰeːlaːunɑː bɑːiːɟə rəɦələ cʰələ- 

 ɦəmə ɑːɦɑːⁿ kət̪əऽ    cʰoːɽi kəऽ    d̪oːsərə gʰərə nəɲi 

d̪ʰeːləuːⁿ।ət̪əu ɑːbə pəɦineː bɑːlɑː cuɦəcuɦiː nəɲi cʰəi। 
pəɦineː kət̪eːkə t̪ərəɦəkə kɑːɟə ɦoːi। mɑːlikəkəऽ   əpənə 

naːukəriː nəɲijoː cʰələinə t̪əijoː d̪u loːkəkəऽ   roːɟəgɑːrə d̪əi 

cʰələkʰinə। ɑːɦɑːⁿ səbə pəiːɖʰə़  likʰə kəऽ    ɦɑːkimə bʰəऽ    

geːləuːⁿ, leːkinə kəkəroː roːɟəgɑːrə nəɲi d̪əऽ    peːləuːⁿ। 
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kət̪ʰiːkəऽ   ɦɑːkimə? 

 

ɦəmə soːcələuːⁿ ɟeː kət̪eːkə əkərə upəd̪eːɕə sunuⁿ। ɦəməreː 

d̪əlɑːnə pərə bəisə kəऽ    ɦəməreː kəɦiːⁿ rəɦələ əicʰə ɟeː 

pəɦiləkɑː cuɦəcuɦiː ɑːbə eːt̪əऽ    nəɲi cʰəi। koːnoː ɟənə 

bəniɦɑːrə nəɲi kʰəiʈə rəɦələ əicʰə। səbə t̪əऽ    mənəkʰəbə 

pərə d̪əऽ    d̪eːlə cʰəi।kəऽ   kʰəʈət̪əi। ɟənəऽ   kə məɟuriː 

t̪ət̪eːkə neː bʰəऽ    geːlə cʰəi, ɟeːkəऽ   səkət̪ɑːɦə kʰeːt̪iː 

kərəbɑːvə meː। 
 

 ɦəmə kəɦəlijəiː- iː pɑːi lijəɦə। cunə t̪əmɑːku kiːnə leːbə। 
ɑːɦɑː़ ⁿ buɖʰə़ ़  geːlə cʰiː। ʈiːɕənə əjəbɑːɦəkəऽ   nəɲi 

kɑːɟə। 
 

kʰeːlaːunɑː pərənɑːmə pɑːt̪iː kəऽ    kəऽ    cəilə geːlə। 
 

ɟɑːjə kɑːlə ʈiːɕənə pərə əbəi cʰiː t̪əऽ    kʰeːlaːunɑː gumət̪ijeː 

ləgə bʰeːʈɑː ɟɑːijɑː।ɦəmərɑː oːkərɑː d̪eːkʰət̪eː pʰeːrə moːnə 

kʰaːuⁿɟʰɑː geːlə। pʰeːrə əkərɑː pɑːi cəɦijəiː..........ɦəmərə 

piⁿɖə iː nəɲi cʰoːɖət̪eː.......t̪ʰeːt̪ʰərə bʰəऽ    geːlə 

əicʰə........kəɦəneː rəɦijəi nəɲi oː, t̪əkʰənoː ɑːibə geːlə। 
ət̪eːkə buɖʰə़ kəऽ   koːnɑː uːvɑːcə kət̪ʰɑː kəɦəbəi- ɦuⁿ ɦɑːⁿ 

kərəit̪ə rəɦələuːⁿ। 
 

 oː kəɦələkə- 

ɖʰeːbərɑːkəऽ   beːʈɑː ət̪əi ʈiːɕənə pərə ʈikəʈə kəʈəiː cʰəi। 
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oːkəreː ləgəsⁿɦəmə ɑːibə rəɦələ cʰiː। ʈreːnə eːkə gʰⁿʈɑː leːʈə 

əicʰə। ɦəmə iːeːɦə bət̪əbəऽ    ɟɑːi cʰələuːⁿ।ɑːbə ɑːɦɑːⁿ ɑːibə 

geːləuːⁿ t̪ə cəlu ʈiːsəneː pərə bəisəbə। 

 

 sʈeːɕənə pərə ʈreːnə leːʈə ɦeːbɑːkə kɑːrəɳə bʰiːɖə़  beːɕiː 

cʰələi। kʰeːlaːunɑːkəऽ   d̪eːkʰit̪eː ɖʰeːbərɑːkəऽ   beːʈɑː eːkə 

goːʈɑːkəऽ   iɕɑːrɑː keːləkəi। ɦəmərɑː səbəɦəkə leːlə t̪iːnə ʈɑː 

kursiː kət̪əusⁿɑːibə geːlə। pʰeːrə ləssiː। kəniː kɑːlə meː 

cɑːɦə seːɦoː।bəccɑː səbə leːlə kurəkureː।  
 

 kət̪əboː pɑːi d̪eːbəऽ    cɑːɦəlijəiː, oː səbə nəɲi leːləkə।  
 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   səmɑːɟəkəऽ   cɑːirə goːʈeː t̪əऽ    ʈiːɕənə pərə 

d̪oːkɑːnə kʰoːləneː cʰəi। kʰeːlaːunɑː səbəkəऽ   ɦəmərə 

ɟəjəbɑːkə bɑːreː meː bət̪eːneː cʰələi।loːkə eːkɑːeːkiː əbəit̪ə 

cʰələ। ɦəmərə d̪ʰiːjɑː put̪ɑː iː ɑːd̪ərə d̪eːkʰə kəऽ    əbʰibʰut̪ə 

cʰəlɑːɦə।oːkərə ɦəmə bid̪eːɕijɑː mɑːlikə bʰeːlijəiː। ʈreːnəkəऽ   

əbit̪eː d̪eːkʰə ɦəmərə ɦɑːt̪ʰə ɟeːbiː meː geːlə ɑː ɟeː bʰiː pɑːi 

rəst̪ɑː leːlə ələgəsⁿrəkʰəneː rəɦiː, oː bⁿd̪ə muʈʈʰiː meː ɑːibə 

geːlə।ɦəmə oː muʈʈʰiːkəऽ   kʰeːlaːunɑːkəऽ   ɟeːbiː meː ɦɑːt̪ʰə 

d̪əऽ    kəऽ    kʰoːilə d̪eːlijəiː। 
 

ʈreːnə pərə səbə sɑːmɑːnə ɦɑːⁿiː ɦɑːⁿiː kəऽ    kəऽ    rəkʰɑː 

geːlə cʰələ। kʰeːlaːunɑː kəɦələkə- ɦəmə ɑːbə ə़ ⁿt̪imeː cʰiː 

baːuɑː ɟeː ɑːɦɑːⁿkəऽ   cəɦuⁿpɑːvəiː leːlə əbəi cʰiː। əɦiː leːlə 

ɦəmərə beːʈɑː səbə ɦəmərɑːsⁿkʰisijɑːlə rəɦəit̪ə 
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əicʰə।ɦəmərɑːsⁿəi əⁿt̪ə kɑːlə cʰoːɖə़ lə ɦaːit̪ə।ɦəmə pɑːi 

leːlə nəɲi, sneːɦə leːlə əbəi cʰiː। oːi buɖʰə़ ़  mɑːlikə- 

məlikɑːinəkəऽ   jɑːd̪ə meː əbəi cʰiː।unəkərə kərɟɑː cukɑː 

rəɦələ cʰiː। 
 

ɦəmərə bəccɑː səbə seːɦoː gɑːməkə paːigʰə buɟurgəkəऽ   

ɟeːnɑː paːirə cʰu kəऽ    ɑːɕiːrvɑːd̪iː ləi cʰəlɑːɦə, oːɦinɑː 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   seːɦoː paːirə cʰubəi geːlɑːɦə। 

 

kʰeːlaːunɑːkəऽ   ɑːⁿiːkʰə cʰələcʰəlɑː geːləi- 

ɟɑːuː ɟugə ɟugə ɟiːbəi ɟɑːuː।bəuːɑː mɑːlikəsⁿbʰiː paːigʰə 

ɦɑːkimə bənəɲi ɟəuː। ɦəmərɑː ɟəniːkəऽ   nəɲi bisərəbə। 

 

kʰeːlaːunɑː ʈʰiːkeː kəɦəi cʰələ। ɟɑːbəit̪ə oː əicʰə, t̪ɑːbit̪eː neː 

"baːuɑː mɑːlikə "। ɑːbə gɑːmə geːlɑː pərə d̪oːsərəkəऽ   

kəɦət̪ə। cunə t̪əmɑːkulə kiː, kət̪əboː pɑːi d̪eːlɑː pərə kijoː 

ət̪eːkə ɑːbeːɕə kərət̪ə ɑː baːuɑː mɑːlikə kəɦət̪ə।iː oːi 

piːɖʰə़ ़ kəऽ   əⁿt̪imə loːkə əicʰə। ɑːbəऽ    bəlɑː ɟəmɑːnɑː, 

poːt̪ʰijeː ʈɑː meː pəɖʰə़ t̪əi, ɟeː kʰeːlaːunɑː ɟeːkɑːⁿ loːkə  

səmɑːɟə meː ɦoːit̪oː cʰələi। 
 

ʈiːɕənə pərə bid̪ɑː kərəjə leːlə kʰɑːliː kʰeːlaːuneː ʈʰɑːrə əicʰə। 
ɑːrə kijoː goːʈeː nəɲi ɑːjələ cʰət̪ʰi। ɦəmə kinəkoː cʰoːɖə़ ə 

ɟeːbəinə neː, t̪əkʰəneː oː səbə əuːt̪ɑːɦə। ət̪əऽ    t̪əऽ    

bəroːbəriː bɑːlɑː gəpə cʰəi। pɑːijeː səɦiː, ɑːkʰirə kʰeːlaːuneː 
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meː ət̪əbɑː mɑːɕcərjə t̪əऽ    bʰeːləi। kʰeːlaːunɑː t̪oːrɑː ɦəmə 

cɑːɦijoː kəऽ    nəɲi bisərəbəuː। 
 

 

 

 

 

kəlpəvɑːsə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

d̪əɦənə bɑːbukəऽ   ɑːⁿgənəsⁿbəɖɖə iccʰɑː rəɦəinə - " eːkə 

beːrə kəlpəvɑːsə kərit̪əuːⁿ "। 

 

unəkərə naːiɦəreː- sɑːsurə səbə mɑːsə d̪inəkə leːlə 

kəlpəvɑːsə keːneː cʰələinə।oːi kəlpəvɑːsəkə səməjə bʰoːgələ 

ɟinəgiː, sⁿt̪ə məɦɑːt̪mɑːkəऽ   boːlə- vəcənə, loːkəkə bʰiːɖə़ , 
sɑːt̪vikə ɟiːvənə, sɑːd̪ʰu sⁿt̪əkə bəɖə़ kɑː bəɖə़ kɑː ʈeːⁿʈə, 

kuⁿbʰə meː loːkəkə reːlɑː, oː moːrəkə pⁿkʰə, loːɦɑːkə ɦɑːⁿsu, 

loːkəkəऽ   ɦəreːnɑːiː ɑː ɦəreːlɑː pərə t̪əkənɑːiː, sərəkɑːrəkə 

beːbəsət̪ʰɑː, ɦəɖɖiː gələbəऽ    bɑːlɑː ɟɑːrə, bʰiːɟələ ɟɑːrəinə, 

iːⁿʈɑːkə culɦɑː,  sɑːⁿɟʰəkə bəɟɑːrə, t̪ərəkɑːriː bɑːliː səbəɦəkə 

moːlə moːləi , oː moːʈərɑː- moːʈəriː, oː ʈʰəgəɦɑː svɑːmiː, oː 

vəst̪uɟɑːt̪əkə coːriː, əɦiːnɑː kət̪eːkə rɑːsə kʰissɑː piɦɑːniː oː 

sunəneː cʰəit̪ʰə। 
 

sɑːsurəkəऽ   loːkə geːlə ɦoːit̪ʰə vɑː naːiɦərə keː, kʰissɑː 

eːkərⁿgɑːɦeː। kəlpəvɑːsə unəkɑː əpənɑː d̪iɕə səmmoːɦit̪ə 

kərəjə cʰələinə। oː eːkə d̪u beːrə pəɦineːɦoː moːneː moːnə 

ɟɑːjəkəऽ   t̪aːijɑːriː keːnəɦoː cʰəliːɦə leːkinə aːinə maːukɑː 
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pərə koːiː nə koːiː vigʰnə bɑːd̪ʰɑː sɑːməneː ʈʰɑːrə bʰəऽ    

geːləinə। nəɲi ɟɑː səkəliːɦə, moːnə məsoːiːsə kəऽ    rəɦiː 

geːliːɦə। əpəneːkəऽ   məneːliːɦə- oːnɑː əkʰəinə t̪eːɦənə 

buɖʰə़  t̪ʰoːrəbeː bʰeːlə cʰəit̪ʰə, kəlpəvɑːsə koːnə bʰɑːgələ 

ɟɑːi cʰəi। 

 

ɑːbə səbə ɟimmeːd̪ɑːriːsⁿmukt̪ə bʰeːliː əicʰə। oːnɑː t̪ə bʰəiɽə 

ɟiːvənə kicʰu neː kicʰu ləgəleː rəɦəi cʰəi।d̪unu beːʈiː əpənə 

sɑːsurə bəsəiː cʰəinə। beːʈɑːkəऽ   niːkə naːukəriː cʰəinə। d̪u 

bərəkʰəkə poːt̪oː cʰəinə। d̪illiː meː beːʈɑː-put̪oːɦu rəɦəi 

cʰəinə।nɑːit̪ə, nət̪əniː ɑː poːt̪ɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə unəkɑː 

lɑːgəऽ    ləgələinə ɟeː ɑːbə buɖʰə़  bʰəऽ    rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
 

oːnɑː d̪eːɦə- d̪əɕɑːsⁿniːkə cʰəit̪ʰə। kijoː nəɲi kəɦət̪əinə ɟeː 

gʰərəbɑːlɑː naːukəriːsⁿriʈɑːjərə kəऽ    geːlə cʰət̪ʰiːnə। oːnɑː iː 

d̪əɦənə bɑːbukəऽ   upərɑːgə meː kəɦit̪oː cʰət̪ʰinə- ɑːɦɑːⁿ 

riʈɑːjərə bʰeːlə cʰiː, ɦəmə nəɲi। seː moːnə rɑːkʰu। 
 

 kəɦəloː geːlə cʰəi ɟeː poːt̪ɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə svərgəkə rəst̪ɑː 

siːd̪ʰɑː kʰuiːɟə ɟɑːi cʰəi। 

iːeːɦə svərgə sunəlɑː pərə t̪əऽ    kəlpəvɑːsəkə d̪ʰunə səvɑːrə 

bʰeːlə cʰəinə।əi beːrə soːicə leːneː cʰəliːɦə ɟeː kicʰu bʰəऽ    

ɟɑːjə mɑːgʰə meː prəjɑːgərɑːɟə ɟeːbeː kərət̪iːɦə।eːkə d̪u ʈɑː 

d̪ʰərəmə kərəmə bɑːliː buɖʰə़ ़  səbəkəऽ   d̪oːsərɑːit̪ə leːlə 

pucʰəboː keːləkʰinə, leːkinə oː səbə nəɲi t̪aːijɑːrə 
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bʰeːləkʰinə।əⁿt̪ə meː ɦɑːri kəऽ    d̪əɦənə bɑːbukəऽ   

kəɦələkʰinə- " ɑːɦɑːⁿ ɦəmərɑː kəlpəvɑːsə meː ɟɑː kəऽ    

cʰoːɽi d̪eːbə ɑː pʰeːrə eːkə məɦiːnɑː bɑːd̪ə ləऽ    ɑːnəbə"। 
 

seː kijaːikə? 

 

ɦəmə kaːi goːʈeːkəऽ   kəɦəlijəni, kijoː sⁿgə d̪əi leːlə nəɲi 

t̪aːijɑːrə bʰeːlə। 
 

əreː ɦəmə cʰiː neː। ɦəmə sⁿgə d̪eːbə! 

 

səkɑːrɑːt̪məkə ɟə़ bɑːbə bʰeːʈəlɑː pərə d̪əɦənə bɑːbukəऽ   

kənijɑː kəniː ɑːrə ɟoːɕeːliː। bəɟəliːɦə- 

seː t̪əऽ    ɦəmərɑː buɟʰələ əicʰə ɟeː ɑːɦɑːⁿ sⁿgə ɦəmərə d̪eːbeː 

kərəbə।oːɦiːsⁿt̪ə kəɦələuːⁿ। 
 

muːd̪ɑː ɦəmə cʰoːɽi kəऽ    nəɲi ɑːjəbə? 

 

kijaːikə? 

 

ɖərə ɦoːijɑː। ɑːɦɑːⁿ koːnoː bəɦuruːpijɑː sɑːd̪ʰukəऽ   nəɲi 

picʰoːɖə़  d̪ʰəə leːbəi। 
 

ɑːbə kət̪əऽ    ɟɑːjəbə। oːt̪əऽ    ɦəmə d̪ʰərəmə kərəऽ    ɟɑːi 

cʰiː। eːɦənoː nəɲi cʰiː ɟeː kijoː bəɦəlɑː pʰusəlɑː leːt̪ə 

ɦəmərɑː। 
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bɑːt̪ə bɑːt̪ə meː d̪əɦənə bɑːbu əpənoː kəlpəvɑːsə ɟəjəbɑːkə 

iccʰɑː ɟət̪eːləkʰinə।  
 

ɑːbə kiː cʰələi। unəkərə kənijɑː t̪əऽ    kʰuɕiːsⁿɟʰuməə 

ləgəliːɦə। səbə beːʈɑː beːʈiːkəऽ   əpənə ɟɑːjəkəऽ   bɑːreː meː 

bət̪eːləkʰinə। 

 

səbə bəjəsə bʰeːlɑː pərə bəd̪ələit̪ə əicʰə।d̪əɦənə bɑːbu gʰəroː 

meː kəɦijoː puːɟɑː pɑːʈʰə nəɲi keːlɑːɦə, oː mɑːsə d̪inəkə 

leːlə kəlpəvɑːsə kərəऽ    ɟɑː rəɦələ cʰət̪ʰi। səbəkəऽ   əcərəɟə 

ləgələi।  
 

əgileː d̪inə ilɑːɦɑːbɑːd̪ə bɑːlɑː ʈreːnə meː riɟərveːɕənəkəऽ    

ʈikəʈə əbit̪iː- ɟəjət̪iːkəऽ   kərɑː leːlɑːɦə। səmɑːnə səbəɦəkə 

lisʈə bənəऽ    lɑːgələ। ɟeː buɖʰə़ ़  səbə pəɦineː kəlpəvɑːsə 

keːneː cʰət̪ʰi, unəkɑː səbəsⁿbriːpʰiⁿgə pərə briːpʰiⁿgə d̪əɦənə 

bɑːbukəऽ   kənijɑː ləऽ    rəɦələ cʰəliːɦə।ɟɑːjəsⁿeːkə ɦəpʰt̪ɑː 

pəɦineːɦeː səbə ɟəruːrət̪əkəऽ   səmɑːnə kiːnɑː geːlə cʰələinə। 
ilɑːɦɑːbɑːd̪ə  meː eːkəʈɑː siːd̪ʰɑː sⁿbⁿd̪ʰiː t̪əऽ    nəɲi, leːkinə 

ɟoːɖə़ ़ ɑː t̪əऽ    əbəsseː kəɦəbəinə, unəkərə pət̪ɑː ɑː pʰoːnə 

nəmbərə səbə ləऽ    leːneː cʰəlɑːɦə। unəkɑːsⁿeːkəd̪inə pʰoːnə 

pərə gəppə seːɦoː bʰəऽ    geːlə cʰələinə। ɦunəkɑː əpənə 

ɑːbəऽ   kəऽ   proːgrɑːmə bət̪ɑː d̪eːneː cʰələkʰinə। koːnɑː kiː 

sʈeːɕənəsⁿgⁿgɑː kɑːt̪ə ɟeːbɑːkə cʰəi, kət̪eːkə kiː bʰɑːɖə़ ़  
ləgət̪əi, koːnɑː ɑː kət̪t̪eː pɑːi meː ʈeːⁿʈə bʰeːⁿʈət̪əi, səbə 

buiɟʰə- suiɟʰə leːneː cʰəlɑːɦə। 
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d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   ɦoːinə kiː ɑːbə t̪əऽ    oː 

soːɟʰeː svərgeː ɟeːt̪iːɦə। oːkəreː leːlə rəst̪ɑː səbə bəinə rəɦələ 

cʰəi।  
 

ɟɑːjəsⁿeːkəd̪inə pəɦineː səbə d̪ʰiːjɑː- put̪ɑːkəऽ   " ɑːləd̪əऽ   

beːsʈə ɑː ɦaːippiː ɟərniː" bɑːlɑː pʰoːnə seːɦoː eːləinə। ɑːi oː 

nɑːniː-d̪ɑːd̪iː bɑːlɑː kʰɑːɖə़ ़  meː əpənɑːkəऽ   əsəliː meː 

buiɟʰə rəɦələ cʰəliːɦə। 
 

ɟəkʰəinə gʰərəsⁿbid̪ɑː bʰeːliːɦə t̪əऽ    bʰəiɽə d̪iəjəd̪ə bid̪ɑː 

kərəऽ    ɑːjələ cʰələinə।buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə ɟeː koːnoː ɟⁿgə 

meː ɟɑː rəɦələ cʰəit̪ʰə। loːkə səbə kuⁿbʰə ɑː kəlpəvɑːsəkə 

sunələ sunɑːjələ gəpə kəɦəinə ɑː ɖərəbəit̪oː rəɦəinə। d̪əɦənə 

bɑːbukəऽ   kənijɑː pərə əkərə eːkə nəbəkoː əsərə nəɲi 

cʰələinə। unəkɑː d̪əɦənə bɑːbukəऽ   əpʰəsərə bɑːlɑː raːubə 

pərə bʰəroːsɑː cʰələinə। ɟeː kɑːɟə oː ɦɑːt̪ʰə meː ləi cʰəlɑːɦə, 

səpʰələt̪ɑː bʰeːⁿʈət̪eː cʰələinə। cɑːɦeː bəccɑː səbəɦəkə 

eːɖəmiɕənə ɦoːi, ʈreːnə meː ɟət̪ərɑː ɦoːi, beːʈiː səbəɦəkə 

kət̪ʰɑː vɑːrt̪ɑː ɦoːi, səbə ɟəgəɦə iː goːʈiː lɑːləkəऽ   kəऽ    

gʰurələ cʰəlɑːɦə। 

 

reːləveː ʈiːɕənə pərə cʰoːɖə़ ə leːlə eːkəʈɑː bʰɑːt̪iɟə ɑː 

unəkərə kənijɑː moːʈərəsⁿɑːjələ cʰələkʰinə।eːsiː boːgiː meː 

riɟərveːɕənə cʰələinə। beːɕiː bʰiːɖə़ bʰɑːɖə़  nəɲi cʰələi। 
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əpənə ɑːrɑːməsⁿd̪unu beːkət̪iː riɟərvə siːʈə pərə bəisə 

geːlɑːɦə। 

 

ɟəkʰəinə əgilɑː d̪inə bʰoːreː ilɑːɦɑːbɑːd̪ə pəɦuⁿcəlɑːɦə t̪ə 

d̪eːkʰəit̪ə cʰəit̪ʰə ɟeː eːkə goːʈeː unəkɑː səbəkəऽ   leːbəi leːlə 

sʈeːɕənə pərə ʈʰɑːrə cʰət̪ʰi। iː uːjɑːɦə vjəkt̪i cʰəlɑːɦə ɟinəkərə 

pit̪ɑːsⁿd̪əɦənə bɑːbukəऽ   gəpə bʰeːlə rəɦəinə।oːt̪əऽ   sⁿoː 

səbə siːd̪ʰɑː sⁿgəmə geːlɑːɦə, ɟət̪əऽ    kəlpəvɑːsəkə leːlə 

ʈeːⁿʈə səbə lɑːgələ cʰələi। pəɦineːɦeːsⁿinəkɑː səbəɦəkə leːlə 

eːkəʈɑː ʈeːⁿʈə ʈʰeːkənɑːjələ rəɦəinə।oː vjəkt̪i pʰɑːinələ 

əisⁿnəɲi keːneː cʰəlɑːɦə, inəkɑː səbəkəऽ   keːɦənə niːkə 

ləgət̪əinə? 

 

bəɖʰə़ ि़jɑː ɟəgəɦə pərə oː ʈeːⁿʈə lɑːgələ cʰələi। səbə ɟəgəɦə 

oːt̪əऽ   sⁿləgeː cʰələi।t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə meː inəkɑː səbəkəऽ   

vjəvəst̪ʰit̪ə keːlɑːɦəkəऽ   bɑːd̪ə oː vjəkt̪i cəilə geːlɑːɦə। 
unəkərə ənusɑːrə kəlpəvɑːsiːkəऽ   kicʰu kɑːɟə ɑːibə kəऽ    oː 

əpənə kʰɑːt̪ɑː meː d̪ʰərməkəऽ   ɖeːbiʈə kəऽ    rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। 

 

kət̪əu bʰiː st̪ʰɑːniːjə əpənə loːkə rəɦəlɑːɦə pərə səbə kicʰu 

ɑːsɑːnə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi। əkʰəinə prət̪jəkʂə meː iː səbə 

d̪eːkʰəlɑːɦə।t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə meː culɦɑː ɟəɖə़ ़  kəऽ    

cɑːɦə bənəbəi geːlɑːɦə ɑː piːjəiː geːlɑːɦə। bʰɑːnəsə bʰəऽ    

geːlə, t̪əऽ    buɟʰu səbə bʰəऽ    geːlə। bəd̪əliː bəlɑː sərəkɑːriː 

naːukəriː meː unəkɑː səbəkəऽ   əkərə ənubʰəvə cʰələinə। 
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səbəsⁿpəɦineː, gʰərə meː gʰusit̪eː d̪eːriː oː bʰⁿseː gʰərə meː 

ɟɑːi cʰəliːɦə ɑː ɟaːi culɦɑː rəɦəi, oːkərɑː pəɟɑːirə kəऽ    cɑːɦə 

bənəbəit̪ə cʰəliːɦə। ət̪əu oːɦinɑː bʰeːləi। 
 

əgilɑː d̪inə sə़ ⁿ əpənə əi bɑːlu pərəɦəkə d̪unijɑː ɕuruː bʰəऽ    

geːlə cʰələinə। gⁿgɑːɟiː meː prɑːt̪h snɑːnəsⁿd̪inəcərjɑː ɕuruː 

ɦoːinə। d̪inəbʰərə puːɟɑː pɑːʈʰə, bʰəɟənə, kʰeːnɑːiː 

bəneːnɑːiː, ɑː gəppə sərəkkɑː meː biːt̪əi। əd̪bʰut̪eː ənubʰəvə 

rəɦələinə। keːnɑː bʰoːrəsⁿsɑːⁿɟʰə bʰəऽ    ɟɑːi, kənijoː nəɲi 

buɟʰɑːiː। koːnoː t̪ərəɦəkə vikɑːrə moːnə meː nəɲi əbəi। 
suɑːit̪ə neː loːkə mɑːsə kərəऽ    ət̪əऽ    əbəi cʰəi। d̪inə ɦoː jɑː 

rɑːit̪ə, cɑːru kɑːt̪ə iɟoːt̪eː -iɟoːt̪ə, ələgeː d̪unijɑː cʰələi। koːnoː 

oːɦənə suvid̪ʰɑː nəɲi rəɦəneːɦoː, kʰubə niːⁿd̪ə ɦoːi ɑː bʰukʰə 

seːɦoː ləgəi। gⁿgɑː mɑːiːkəऽ   kɹ̩pɑː ʈʰiːkeː əpərəmpɑːrə 

cʰəinə, oːɦineː unəkərə məɦimɑː। 
 

surjɑːst̪əsⁿpəɦineːɦeː ət̪əऽ    loːkə rət̪ukɑː bʰoːɟənə kəऽ    ləi 

cʰələ। oːkərə bɑːd̪ə sɑːd̪ʰu sⁿt̪əkə prəvəcənə səbə sunəɲit̪ə 

cʰələ। kət̪əu kət̪əu bʰⁿɖɑːrɑː seːɦoː lɑːgələ cʰələi। inəkɑː 

səbəkəऽ   puːrvəkə sⁿskɑːrəkəऽ   kɑːrəɳə lⁿgərə meːkəऽ   

kʰeːnɑːiː kʰɑːit̪ə ʈʰiːkə nəɲi buɟʰeːləinə। oːnɑː kʰɑːjə bəlɑː 

prəsɑːd̪əjəkəɦəi cʰələ। oː səbə əpəneː bənəbəit̪ə ɑː kʰɑːiː 

cʰəlɑːɦə। 

 

pɑːⁿceː sɑːt̪ə d̪inəkə bɑːd̪ə t̪ə kaːikə pəricit̪ə loːkə bʰeːʈɑː 
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geːləkʰiːnə। ɑːbə t̪ə səbə kijoː eːkəd̪oːsərəkə ʈeːⁿʈə meː ɟɑːjə 

ɑːbəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə। iː kəlpəbɑːsiːkə nəbə d̪unijɑː bəinə 

geːlə cʰələi। kijoː sɑːt̪eː d̪inə leːlə ɑːjələ cʰələ t̪ə kijoː d̪u 

ɦəpʰt̪ɑː leːlə, kijoː kinəkoː pəɦuⁿcɑːbəi leːlə t̪ə kijoː kuɕələ 

kʂeːmə leːbəऽ    leːlə। səbə əpənə d̪unijɑː meː rəmələ cʰələ। 

d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   t̪əऽ    kəjeːkə ʈɑː 

maːit̪ʰəlɑːniː cinɦɑːrə pəricəjəbɑːliː səbə bʰeːʈɑː geːlə 

cʰələkʰinə। pəiːⁿcə ud̪ʰɑːriː seːɦoː gɑːmə ɟeːkɑːⁿ məuːgiː 

məɦɑːlə meː ɕuruː bʰəऽ    geːlə cʰələ। d̪əɦənə bɑːbu 

cupəcɑːpə səbə d̪eːkʰəit̪ə rəɦəi cʰəlɑːɦə। unəkɑː ɦoːinə ɟeː 

ət̪əu unəkərə kənijɑːkəऽ   səbə ʈʰəigə rəɦələ 

cʰəinə।uːməɦərə kənijɑː unəkərə kəlpəvɑːsə meː d̪ɑːnə-

puɳjə kərəbɑːkə cɑːɦiː, saːiɦə soːicə kəऽ    d̪eːbə leːbə 

kərəjə cʰəliːɦə। 

 

sɑːⁿɟʰə meː eːkəʈɑː sⁿt̪əkəऽ   prəvəcənə meː oː səbə ɟɑːit̪ə। oː 

kəɦəi- 

iː sⁿsɑːrə mit̪ʰjɑː t̪ʰiːkə। beːʈɑː-beːʈiː,əpənə ɑːnə səbə bʰrəmə 

cʰəi। ɟeː səcə cʰəi। oː ɑːt̪mɑː cʰəi। iːeːɦə əcərə, əɟərə, əmərə 

cʰəi।  
 

kəɦijoː oː sⁿt̪ə prəvəcənə meː kəɦəi cʰəi- 

iː səbə mɑːjɑː cʰəi। ɑːɦɑːⁿ sⁿgə iː loːkə t̪əkəneː t̪əkə səʈələ 

əicʰə, ɟɑːbəit̪ə oːkərə svɑːrt̪ʰə ɑːɦɑːⁿsⁿɟuɖə़ lə cʰəi। ɟəɦijeː 

mət̪ələbə kʰət̪mə,oː gʰurijoː nəɲi t̪ɑːkət̪ə।sⁿgəkəऽ   rəɦət̪ə? 

oː rəɦət̪ə əpənə səd̪kərmə। əɦiː səd̪kərməkəऽ   rəst̪ɑː pərə 
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koːnɑː cələbə? oːileːlə əpənə sərvəsvə səmərpəɳəkəऽ   

bʰɑːvə ɟəgɑːuː bʰəgəvɑːnəkə prət̪i। 
 

əɦinɑː oː sⁿt̪ə t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   kʰissɑː piɦɑːniː səbə kəɦəi। 
oːkərɑː ənusɑːreː "əppənə " kicʰu nəɲi cʰəi। ɟəkʰənə əi 

d̪eːɦeːkəऽ   bʰəroːsə nəɲi t̪ə ɑːrə d̪oːsərə kət̪ʰiː keː,? 

 

oː sⁿt̪əkə bɑːɳiː meː t̪əऽ    miʈʰɑːsə gʰoːrələ cʰələi leːkinə 

oːkərə ɕəbd̪ə d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   loːɦəcʰɑː d̪əi 

cʰələinə।bɑːkiː səbə pərə oːt̪eːkə rⁿɟə nəɲi ɦoːinə, ɟəkʰəinə 

oː beːʈɑː-beːʈiː pərə kəɦəi, t̪ə oː inəkɑː kənikoː nəɲi 

girɑːinə। 

 

eːkəd̪inə oː prəvəcənə meː kəɦəi cʰələ- " mənukkʰə əpənə 

svɑːrt̪ʰə leːlə iː mɑːjə- bɑːpə ɑː sⁿt̪ɑːnəkə ɟɑːlə bənəbəit̪ə 

əicʰə। ɟɑːləkəऽ   pʰeːrə poːkʰəiɽə meː pʰeːⁿkəit̪ə əicʰə.......... 

ɟɑːbəit̪ə d̪ʰəiɽə oːkərɑː mɑːcʰə pʰⁿsəit̪ə rəɦəit̪ə 

cʰəi............ɟɑːlə niːkə buɟʰɑːiː cʰəi। ɟəkʰəneː ɟɑːlə meː 

mɑːcʰə nəɲi pʰⁿsələi, oː ɟɑːləkəऽ   uːlʈəbəऽ   - pəlʈəbəऽ    

ləgəit̪ə əicʰə। oːkərɑː ɦoːi cʰəi ɟeː ɟɑːlə meː koːnoː d̪oːkʰə 

cʰəi, t̪ɑːɦi leːlə mɑːcʰə nəɲi pʰⁿsələ। d̪oːsərə  - t̪eːsərə ɟɑːlə 

bəd̪ələit̪ə rəɦəit̪ə əicʰə।oː poːkʰəiɽə meː nəɲi t̪əkəit̪ə əicʰə ɟeː 

oːi meː mɑːcʰə cʰəi vɑː nəɲi। mɑːcʰə nəɲi ɟɑːlə meː 

pʰⁿsəlɑːkə kɑːrəɳə poːkʰəiɽə meː mɑːcʰəkə nəɲi bʰeːnɑːi 

seːɦoː bʰəऽ    səkəit̪ə cʰəi।  
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oːɦinɑː iː sⁿsɑːrə cʰəi। ɟɑːlə bʰeːlə svɑːrt̪ʰə। ɟɑːbəit̪ə mɑːcʰə 

ɟɑːlə ruːpiː svɑːrt̪ʰə meː bʰeːⁿʈəit̪ə rəɦəi cʰəi.........t̪ɑːbəit̪ə 

səbə niːkeː cʰəi। ɟəkʰəneː nəɲi bʰeːʈələi, oː bəd̪əilə ləit̪ə 

əicʰə।ət̪əऽ    poːkʰəiɽə əicʰə ɑːɦɑːⁿkə səd̪kərmə। uːjɑːɦə 

ɑːɦɑːⁿkə kɑːɟə purɑː kərəbəit̪ə əicʰə। d̪oːsərə kijoː kicʰə 

nəɲi kərəit̪ə əicʰə।ɑːɦɑːⁿ iː ɟʰuʈʰəɦɑːkəऽ   moːɦə-

mɑːjɑːsⁿnikəlu। əi loːkəkəऽ   ɟjoːⁿ nəɲi səmɦɑːiɽə səkələuːⁿ, 

t̪ə oːi loːkəkəऽ   səmɦɑːruː। ɑːɦɑːⁿ ɟəruːrət̪əmⁿd̪əkəऽ   d̪ijəu, 

nəɲi kiː əpənə kəɦələ səkʰɑː- sⁿt̪ɑːnə keː। ɑːɦɑː़ ⁿ əkʰənoː 

d̪eːkʰə səkəi cʰiː। muːd̪ɑː ɑːɦɑːⁿkeː ɑːⁿiːkʰə pərə 

sⁿt̪ɑːnəmoːɦəkə pərd̪ɑː lɑːgələ əicʰə.........oː nəɲi kicʰu 

d̪eːkʰəऽ    d̪eːt̪ə।  
 

əɦinɑː oːi məɦɑːt̪mɑːkəऽ   prəvəcənə suinə kəऽ    d̪əɦənə 

bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   moːnə kəniː kɑːlə leːlə ɦilə-ɖulə ɟɑːi 

cʰələinə।pʰeːrə moːnə meː əbəinə, bʰəऽ    səkəit̪ə ɦoːi əi 

səd̪ʰubɑː sⁿgeː biːt̪ələ ɦoːi, t̪aːiⁿ əpənə rɑːgə əlɑːpəit̪ə rəɦəit̪ə 

əicʰə। d̪əɦənə bɑːbu t̪ə prəvəcənəkə səməjə ʈeːⁿʈə meː 

ɑːrɑːmə kəऽ    kəऽ    biːt̪əbəi cʰəlɑːɦə। oː nəɲi əi pəcərɑː 

meː pʰⁿsəiː cʰəlɑːɦə। 
 

səməjə kət̪əu ruːkələijɑː। kəlpəvɑːsəkə mɑːsə biːt̪ə 

geːləinə। ɑːbəऽ    kɑːlə meː baːigə meː bʰⁿsɑːkə səmɑːnə 

bʰərələ ɑː ɑːbə səneːɕəsⁿbʰərələ। moːrəkə pⁿkʰə, loːɦɑːkə 

vəst̪uɟɑːt̪ə,kəjeːkə ɟəgəɦəkə nirmɑːlə, prəsɑːd̪ə, 

gⁿgɑːɟələsⁿbʰərələ baːigə ləऽ    kəऽ    ʈiːɕənə ɑːjələ cʰət̪ʰi, 
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ʈreːnə pəkəɖə़ iː leːlə। t̪əkʰəinə pət̪ɑː cələləinə ɟeː unəkərə 

ʈreːnə t̪əऽ    kuⁿbʰə ləऽ    kəऽ    kaːiⁿsilə bʰəऽ    geːlə cʰəinə। 
ɑːrə ɟeː kiːcʰu cinɦələ ɟɑːnələ loːkə səbə cʰələkʰinə, oː səbə 

d̪illiː ɟɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। unəkərə səbəɦəkə ʈreːnə meː 

riɟərveːɕənə cʰələinə। oː səbə ɑːgrəɦə seːɦoː keːləkʰinə। 
d̪əɦənə bɑːbu soːcəlɑːɦə ɟeː d̪illiː meː unəkoː beːʈɑː 

cʰət̪ʰineː। əkʰəinə ət̪əi cəilə ɟɑːi cʰiː.......sⁿgət̪ə əicʰə। mɑːsə 

d̪inə niːkəsⁿbiːt̪ələ........ ɟət̪əroː niːkə rəɦət̪ə।iː ɟeː səneːɕə 

səbə cʰəi, əkʰəneː d̪əऽ    d̪eːbəinə। oː mⁿd̪irəkə nirmɑːlə 

mɑːt̪ʰə pərə səbəkəऽ   ʈəʈəkɑː ʈəʈəkiː lɑːigə ɟeːt̪əinə।ʈikəʈə 

leːlɑːɦə ɑː d̪illiː unəkərə səbəɦəkə sⁿgə ɑːibə geːlɑːɦə। 
 

ɑːbə d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑː d̪illiː ʈiːɕənə pərəsⁿbeːʈɑːkəऽ   

pʰoːnə keːləkʰinə ɟeː ɦəmə səbə ʈiːɕənə pərə ɑːjələ cʰiː।ɑːibə 

kəऽ    ləऽ    ɟɑːuː। 
 

 beːʈɑː t̪ɑːməseː gʰoːrə bʰəऽ    kəऽ    pʰoːneː pərə ɟə़ bɑːbə 

d̪eːləkʰinə- 

ɦəmə səbə d̪əkʂiɳə bʰɑːrət̪ə ɑːi ɟɑː rəɦələ cʰiː। ɑːɦɑːⁿ 

səbəkəऽ   pəɦineː bət̪əbəऽ   kəऽ   cʰəlɑːjə।eːnɑː kət̪əu 

ɦuleːleː ɦoːi cʰəi। ɦəmərə səbəɦəkə iː ʈuːrə cʰəɦə məɦiːnɑː 

pəɦineː bənələ cʰələ। ɑːɦɑːⁿkeː gɑːməkə ʈikəʈə cʰələ t̪ə 

iməɦərə kiəeː eːləuːⁿ। 
ɟeː buɟʰɑːit̪ə əicʰə kəru।ɦəmə əpənə jɑːt̪rɑː nəɲi kaːiⁿsilə kəऽ    

səkəit̪ə cʰiː।pʰoːnə pərə pɑːcʰusⁿput̪oːɦukəऽ   bərəbərɑːit̪ə 
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əspəʂʈə bɑːt̪ə seːɦoː sunɑː rəɦələ cʰələi। 
 

d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   ceːɦərɑːkə bʰɑːvə d̪eːkʰə kəऽ    

pət̪ɑː lɑːigə cukələ cʰələi ɟeː kiː ɟə़ bɑːbə bʰeːʈələ cʰəinə। 
 

pəʈənɑːkəऽ   d̪oːsərə ʈreːnə lɑːgələ cʰələi। d̪əɦənə bɑːbu 

oːkərə ʈiːʈiː ləgə geːlɑːɦə। əpənə pəricəjə d̪əit̪ə d̪u cɑːirə ʈɑː 

reːləveː əd̪ʰikɑːriː səbəɦəkə bɑːreː meː kəɦələkinə। oː ʈiːʈiː, 

pəʈənɑːkə ʈikəʈə d̪unu goːʈeːkəऽ   bənɑː d̪eːləkəinə ɑː  

əpənəbɑːlɑː siːʈə eːsiː boːgiː meː d̪əऽ    d̪eːləkəinə। 

 

 d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑː kəɦələkʰinə- 

ɦəmərɑː ɑːɦɑːⁿ pərə bʰəroːsɑː cʰələ ɟeː ɑːɦɑːⁿ rəst̪ɑː 

nikɑːləbeː kərəbə।  
 

ɦəmə ɑːɦɑːⁿkeː neːneː cʰoːɖə़ bə।ət̪əu goːʈiː lɑːlə kərəbeː 

keːləuːⁿ। 
 

ɑːbə d̪əɦənə bɑːbukəऽ   kənijɑːkəऽ   oːi sɑːd̪ʰukəऽ   

prəvəcənəkə səbə ɕəbd̪ə moːnə pəiɽə rəɦələ cʰəinə। səbə 

svɑːrt̪ʰəkə sⁿgə cʰəi- sⁿt̪ɑːnə seːɦoː।kijoː kəkəroː sⁿgə 

t̪əkʰəneː t̪əkə cʰəi, ɟɑːbəit̪ə svɑːrt̪ʰə puːrt̪i bʰəऽ    rəɦələ cʰəi। 
niɕvɑːrt̪ʰə uːjɑːɦə pərəmə brəɦmə əicʰə।oːkərɑː pərə jəɕə 

əpəjəɕə, niːkə beːɟɑːjə, ucit̪ə ənucit̪ə , lɑːbʰə ɦɑːnə səbə 

cʰoːɽi d̪ijəu ɑː ɟət̪əऽ    ɟeːnɑː ɟəɦiːjɑː t̪əkə rɑːkʰəjə.....kʰuɕiː 

kʰuɕiː rəɦu।ɟiːvənə reːt̪əkə ʈiːlɑː əicʰə, əi pərə nəɲi koːnoː 
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gʰəmⁿɖə ɑː nəɲi rɑːkʰu koːnoː bʰrəmə। 
 

kəlpəvɑːsə inəkɑː səbəkəऽ   ɟiːvənəkə pɑːʈʰə pəɖʰə़ ़  
d̪eːneː cʰələinə। ɑːbə moːɦə mɑːjɑːsⁿəpənɑːkəऽ   pəreː 

buɟʰəit̪ə gɑːmə gʰuiɽə rəɦələ cʰəlɑːɦə। kəɦijɑː t̪əkə iː 

kəlpəvɑːsəkə prəbʰɑːvə rəɦət̪əinə, seː nəɲi ɟɑːinə। 
 

 

 

bəccənəkəbəcənə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

bəccənə məst̪əmaːulɑː soːbʰɑːvəkə cʰələ।gɑːməkə loːkə t̪ə 

unəkɑː məɦɑːd̪eːvə seːɦoː kəɦəi cʰələinə। məst̪ə məlⁿgə 

cʰəlɑːɦə। beːɕiː ciⁿt̪ɑː beːgərət̪ɑːkəऽ   cəkkərə meː nəɲi 

pəɖə़ iː cʰəlɑːɦə। niːkə beːɟɑːjə ɟeː buɟʰɑːiː cʰələinə, 

muːⁿɦeː pərə kəɦi d̪əi cʰələkʰinə। əɦiː d̪uɑːreː kəjeːkə loːkə 

inəkɑːsⁿd̪ureː rəɦəi cʰələ।inəkɑː oːkərə kənikoː pərəbɑːɦə 

nəɲi cʰələinə ɟeː ,kəऽ   unəkɑː leːlə, kiː bɑːiːɟə rəɦələ əicʰə। 

 

 iːeːɦə soːbʰɑːvəkə kɑːrəɳə gʰərəkə loːkə seːɦoː ɑːɟiɟə 

rəɦəit̪ə cʰələ। ɟət̪əऽ    kɑːɟə kərəjə cʰəlɑːɦə oːt̪əu beːɕiː loːkə 

inəkɑːsⁿpəreːɕɑːneː cʰələ।iː ələgə-t̪ʰələgə əpənə pərələ rəɦəi 

cʰəlɑːɦə। inəkɑː oːt̪eːkə ɦɑːbə- ɖibbiː rəɦit̪oː nəɲi cʰələinə। 
bʰəgəvɑːnəkəऽ   t̪ə iː pucʰit̪eː nəɲi cʰəlɑːɦə, mənukkʰəkə 

leːkʰeː kət̪əऽ   ।  
 

oːnɑː əi vicit̪rə soːbʰɑːvəsⁿkət̪eːkə loːkə inəkərə prəɕⁿsəkə 
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seːɦoː cʰələ।əpənə d̪unijɑː cʰələinə। oːɦiː meː oːɟʰərɑːjələ 

rəɦəit̪ə cʰəlɑːɦə। kəɦijoː nəɲi , əisⁿbɑːɦərə ɟəjəbɑːkə koːnoː 

ɕrəmə keːlɑːɦə।kəjeːkə beːrə eːɦənə neː səcə gəpə kinəkoː 

sɑːməneːɦeː kəɦi d̪əi cʰət̪ʰinə ɟeː əgəlɑːkəऽ   pəceːnɑːiː 

moːɕkilə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi।iː səbə guɳə - əvəguɳə rəɦəlɑː 

bɑːd̪oː məlⁿgə ɟeːkɑːⁿ əpənə ɟiː rəɦələ cʰəlɑːɦə।kijoː 

"bəccənə" kəɦəinə t̪ə kijoː "bəcənə"sⁿkɑːɟə cəlɑː lijaːiɦə। 
 

bəcənəkəऽ   kijoː ɑːi t̪əkə koːnoː mⁿd̪irə meː mɑːt̪ʰə 

ɟʰukəbəit̪ə nəɲi d̪eːkʰəneː cʰəinə। puːɟɑː-pɑːʈʰəsⁿkoːsoːⁿ 

d̪uːrə rəɦəit̪ə cʰəlɑːɦə। səməjə pərə kʰeːlɑː-piːlɑːɦə ɑː 

sut̪əlɑːɦə। gɑːməkə loːkə nəɲi inəkɑːsⁿd̪ʰɑːrmikə kɑːɟə meː 

cⁿd̪ɑː mⁿgəinə ɑː nəɲi iː d̪əit̪eː cʰələkʰinə। iː səbə loːkəkəऽ   

soːcəbɑː leːlə bibəɕə kəऽ    d̪əi cʰələi - eːnɑː 

kijaːikə।loːkəkəऽ   t̪əऽ    əkʰunəkɑːsⁿmət̪ələbə cʰəi- ʈəʈəkɑː 

ʈəʈəkiː kiː bʰəऽ    rəɦələ cʰəi। bəɖə़ kiː ʈɑː kʰissɑː cʰəi əkərə 

pɑːcʰu- ɟənəbɑː buɟʰəbɑːkəऽ   beːgərət̪eː kəkərɑː। 
 

bəcənəkə pit̪ɑː rɑːməbɹ̩kʂə bɑːbu pəʈənɑː meː naːukəriː 

kərəjə cʰəlɑːɦə। ɦərə bərəkʰə məɦɑːləjɑːsⁿeːkə d̪inə pəɦineː 

oː əpənə gɑːmə eːkə məɦinɑː leːlə əbəit̪ə cʰəlɑːɦə। d̪əɕəmiː-

d̪iːjɑːbɑːt̪iː biːt̪eːlɑːkə bɑːd̪ə pəʈənɑː gʰuɽəi cʰəlɑːɦə।unəkərə 

gʰərə pərə kəjeːkə ʈɑː pⁿɖit̪ə səbə t̪eːrəɦoː əd̪ʰjɑːjə d̪urgɑː 

pɑːʈʰə kərəit̪ə cʰələinə। rɑːməbɹ̩kʂə bɑːbu ɑː ɦunəkərə pit̪ɑː 

səbə kijoː purɑː bid̪ʰə - bid̪ʰɑːnəsⁿpɑːbəinə mənəbəi 
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cʰəlɑːɦə। məneːt̪ɑː kijaːikə nəɲi.......kət̪ʰiːkəऽ   kəmiː 

cʰələinə...... bʰəgəvət̪iː səbə kicʰu d̪eːneː rəɦət̪ʰinə.......əpənə 

ɑːnⁿd̪ə ləit̪ə cʰəlɑːɦə। 
 

rɑːməbɹ̩kʂə bɑːbu səbə sɑːlə ɟeːkɑːⁿ məɦɑːləjɑːsⁿeːkəd̪inə 

pəɦineː pəʈənɑːsⁿgɑːməkə leːlə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। pənijɑː 

ɟəɦɑːɟəsⁿpəɦəleːɟɑː eːlɑːɦə। oːt̪əऽ   

sⁿʈreːnəsⁿmuɟəppʰərəpurə। ɑː pʰeːrə oːt̪əऽ   sⁿbəsə pəkəiɽə 

kəऽ    gɑːmə ɟɑːi cʰəlɑːɦə।ɟəkərɑː kəmə pɑːi cʰələi jɑː 

soːmə prəvɹ̩t̪t̪ikəऽ   cʰələ oː səbə ʈreːnə sⁿsəməst̪iːpurə bɑːʈeː 

seːɦoː ɟɑːi cʰələ। bəsəsⁿsəməjə kəmə ləgəi muːd̪ɑː pɑːi 

beːɕiː kʰərcə ɦoːi।  
 

rɑːməbɹ̩kʂə bɑːbu t̪əऽ    bʰərələ purələ gʰərəkə cʰəlɑːɦə ɑː 

uːpərəsⁿud̪ɑːrə soːbʰɑːvə keː, bəseːsⁿgɑːmə gʰuɽəi 

cʰəlɑːɦə।bʰoːreː pəʈənɑːsⁿcələi cʰəlɑːɦə ɑː d̪eːrə rɑːit̪ə kəऽ    

gɑːmə pəɦu़ cəiː cʰəlɑːɦə।mənuɑː pulə pərə bəsəsⁿut̪əɽəi 

cʰəlɑːɦə ɑː oːt̪əऽ   sⁿgʰərə pərə sə़  ɑːjələ ʈɑːjərəgɑːɖə़ ़  
pərə bəisə kəऽ    gɑːmə। səbəsɑːlɑː ruːʈiːnə cʰələinə। 
səbəkeː buɟʰələ ɟeː kəɦijɑː eːt̪ɑːɦə ɑː kəɦijɑː ɟeːt̪ɑːɦə।niit̪ə 

d̪inə pərə ɟəkʰəinə nəɲi  pəɦuⁿcəlɑːɦə t̪əऽ    ʈɑːjərəgɑːɖə़ ़  
baːiləbɑːnə səɦit̪ə bʰəiɽə rɑːit̪ə mənuɑː pulə pərə iⁿt̪əɟɑːrə 

kəऽ    kəऽ    gɑːmə gʰuiɽə geːlə।  
 

unəkərə pit̪ɑː rɑːməkiɕunə bɑːbukəऽ   ciⁿt̪ɑː 

bʰeːləinə।iməɦərə ɑːməɦərə pət̪ɑː keːlɑːɦə। koːnoː kʰəbərə 
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nəɲi bʰeːʈələinə। ɑːi t̪əkə eːɦənə kəɦijoː nəɲi bʰeːlə 

cʰələinə।əgilɑː d̪inə məɦɑːləjɑː cʰələi। puːɟɑː pɑːʈʰə səbə 

sɑːlə  ɟeːkɑːⁿ gʰərə meː bʰəऽ    rəɦələ 

cʰələinə।rɑːməbɹ̩kʂəkəऽ   pəʈʰɑːoːlə ciʈʈʰiː meː seːɦoː 

əjəbɑːkə bɑːreː meː likʰələ cʰələinə। kəjeːkə beːrə ulʈɑː 

pulʈɑː kəऽ    ciʈʈʰiː pəɖʰə़ lɑːɦə, koːnoː ɑːrə mɑːneː nəɲi 

nikələləinə। ɟjoːⁿ ɟjoːⁿ d̪inə bit̪ələ ɟɑːi , koːnoː ənəɦoːniːkəऽ   

ɖərə sət̪ɑːbəi rəɦələ cʰələinə।   
 

 t̪iːnə d̪inəkə bɑːd̪ə d̪oːsərə ʈoːlə meː bisunə bɑːbukəऽ   

ɟəmɑːjəsⁿpət̪ɑː cələləinə ɟeː eːkəʈɑː bəsəkəऽ   bʰɑːriː 

eːksiːɖeːⁿʈə bʰəऽ    geːlə cʰəi। eːksiːɖeːⁿʈəkə səməjə 

rɑːməbɹ̩kʂəkə əjəbɑːkə səməjəkə ləgiːceː rəɦəi। gɑːmə meː 

əkʰəbɑːrə seːɦoː t̪iːnə d̪inə bɑːd̪ə əbəi cʰələi..... oːɦoː meː 

eːksiːɖeːⁿʈəkəऽ   kʰəbərə cʰələi। rɑːməkiɕunə bɑːbukəऽ   

kənijɑːkəऽ   picʰəlɑː cɑːirə d̪inə sə़ ⁿ d̪ud̪ʰə meː ɟurəpit̪t̪iː 

ɟeːkɑːⁿ buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə। kicʰu sⁿt̪ɑːnəkə kəʂʈəkə 

ɑːbʰɑːsə buɟʰɑːjə ləgələinə।ɟəkʰəneː əkʰəbɑːrəkə 

səmɑːcɑːrəkəऽ   cərcɑː bʰeːləi.....ciⁿt̪ɑː bəiɖʰə़  kəऽ    

beːcaːiniː meː bəd̪əilə geːləinə।  
 

ɑːbə səbə ɦɑːlə pət̪ɑː kərəjə leːlə kəmət̪ijɑː ɑː eːkəʈɑː 

d̪iəjəd̪əkə pəɖʰuɑː bʰɑːikəऽ   kuɕələ kʂeːmə  pət̪ɑː kərəjə   

leːlə pəʈʰɑːvələ geːləinə। əkʰəbɑːrəkə kʰəbərəkə ənusɑːrə iː 

səbə ɟəkʰəinə oːi əspət̪ɑːlə meː geːlɑːɦə t̪ə kicʰu pət̪ɑː nəɲi 
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ləgələinə। pʰeːrə pulisə t̪ʰɑːnɑː ɦoːit̪ə murd̪ɑːgʰərə meː 

ləɦɑːɕə səbəkəऽ   d̪eːkʰəlɑːɦə  t̪ə oːi meː rɑːməbɹ̩kʂə, 

unəkərə kənijɑː ɑː beːʈɑːkəऽ   iː səbə cinɦələkʰinə। inəkɑː 

səbə ləgə ɕinɑːkʰt̪əkə koːnoː kɑːgəɟə pət̪t̪ərə nəɲi rəɦəbɑːkə 

kɑːrəɳə ləɦɑːɕə  səbəkəऽ   surəkʂit̪ə rɑːkʰələ rəɦəinə।ɑːroː 

kicʰu t̪ɑːrɑː- uːpəriː ləɦɑːɕə səbə cinɦəbɑː leːlə rɑːkʰələ 

cʰələi।t̪iːnə d̪inə meː ləɦɑːɕə səbə pʰuilə kəऽ    kumbʰɑː 

ɟeːkɑːⁿ bʰəऽ    geːlə cʰələi। oːt̪əi kijoː kəɦələkəinə ɟeː cʰəɦə 

məɦiːnɑːkəऽ   eːkəʈɑː bəccɑː əi mərələ məuːgiːkəऽ   koːrɑː 

meː ɟiːjəit̪ə bʰeːʈələ cʰələi। ɑːbə oː kət̪əऽ    cʰəi seː pət̪ɑː 

kəru।  
 

pulisə ɑː əspət̪ɑːlə bɑːlɑːsⁿpucʰəlɑː pərə pət̪ɑː ləgələi ɟeː 

eːkəʈɑː nərsinijɑː oːi bəccɑːkəऽ   d̪ud̪ʰə piːjɑːkəऽ    ɟijeːneː 

cʰəi। 
 

oːt̪əi kijoː bɑːɟələ- " ət̪eːkə biːbʰət̪sə ɑː bʰiːʂəɳə eːksiːɖeːⁿʈə 

meː oːi bəccɑːkəऽ   mɑːjə eːnɑː kəऽ    rəkʰəneː rəɦəi ɟeː 

əpəneː t̪ə məiɽə geːlə, muːd̪ɑː əi ɟənmaːuʈiː bəccɑːkəऽ   

kət̪əuːⁿ kʰəroːⁿcə t̪əkə nəɲi eːləi।" 

 

kəɦuːnɑː kəऽ    kəऽ    səbə kɑːgəɟiː kʰɑːnɑːpuːrt̪i bʰeːlɑːkə 

bɑːd̪ə oː kəmət̪ijɑː ɑː pəɖʰə़ ़ ɑː bʰɑːi t̪iːnoːⁿ ləɦɑːɕə ɑː 

cʰəɦə məɦiːnɑːkəऽ   bəccɑː ləऽ    kəऽ    gɑːmə eːlɑːɦə। purɑː 

gɑːmə kiː pəroːpəʈʈɑː meː t̪əɦijɑː mɑːt̪əmə pəsəiɽə geːlə 

cʰələi।rɑːməkiɕunə bɑːbu ɑː unəkərə kənijɑːkəऽ   
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ɕoːkəsⁿbəɖɖə kʰərɑːbə ɦɑːlə bʰəऽ    geːlə cʰələinə। oːi 

əboːd̪ʰə bəccɑːkəऽ   d̪eːkʰə d̪eːkʰə kəऽ    səbə səburə kəऽ    

rəɦələ cʰələ।  
 

loːkə səbə əi bəccɑːkəऽ    d̪eːkʰəऽ    əbəi। bəccɑːkəऽ   

kʰoːɟə-pucʰɑːriː ɦoːit̪ə ɦoːit̪ə oːkərə nɑːmeː bəccɑːsⁿbəccənə 

pəiɽə geːləi। iːeːɦə oː bəccənə cʰəlɑːɦə। eːkəʈɑː 

kʰəbɑːsinəkəऽ   seːɦoː ɑːʈʰə- d̪əsə mɑːsəkə bəccɑː cʰələi ɑː 

oːkərɑː d̪ud̪ʰə seːɦoː kʰubə ɦoːi। oːkəreː rɑːməkiɕunə bɑːbu 

kət̪əऽ    rɑːkʰələ geːləi। uːjɑːɦə kʰəbɑːsinə əpənə d̪ud̪ʰə pijɑː 

pijɑː kəऽ    inəkɑː poːsələkəinə। 
 

əi t̪iːnə- t̪iːnə ʈɑː ləɦɑːɕəsⁿbʰərələ əⁿgənɑː meː ,kəऽ   ɑː 

kəkərə puːɟɑː ɦeːt̪əi। puːɟɑː pɑːʈʰə bⁿd̪ə bʰəऽ    geːləi। səbə 

əi bəccənəkəʈuərə ʈuərə kəɦəi।  kijoː əi bəccɑːkəऽ   d̪eːkʰə 

kəऽ    kəɦəi - "əruːd̪ɑː rəɦəi t̪əऽ    bəicə geːləi।" 

d̪oːsərə bɑːɟəiː- " d̪unijɑː meː əbit̪eː mɑːjə bɑːpəkəऽ   kʰɑː 

geːləi"।" 

 

d̪əsə muːⁿɦə d̪əsə bɑːt̪ə। kəkərɑː kəkərɑː muːⁿɦə bⁿd̪ə 

kərəbəi। rɑːməkiɕunə bɑːbu bɑːd̪ə meː əi bəccɑː ləgə 

kəkəroː nəɲi ɟɑːi d̪əi cʰələkʰinə।  
 

rɑːməkiɕunə bɑːbukəऽ   əpənɑː ɦoːinə ɟeː bʰəऽ    səkəit̪ə cʰəi 

ɟeː unəkɑːsⁿgələt̪iː bʰeːlə ɦeːt̪əinə, ɟeːkərə səɟɑː bʰəgəvɑːnə 

inəkɑː əi eːksiːɖeːⁿʈəkəऽ   ruːpə meː d̪eːləkʰinə। leːkinə əi 
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cʰəɦə mɑːsəkə əboːd̪ʰə koːnə gələt̪iː keːləkə ɟeː oːkərə mɑːjə 

bɑːpəkəऽ   oːkərɑːsⁿd̪urə kəऽ    leːləkʰinə। iː bʰəgəvɑːnə 

nəɲi cʰət̪ʰi। kət̪ʰiː leːlə inəkɑː goːɦərəbijəinə। gʰoːrə ənərt̪ʰə, 

d̪ubəkiː mɑːrəneː d̪eːkʰəit̪ə rəɦəlɑːɦə। ɑːbə bʰəऽ    geːləinə। 
oːɦiː d̪inə sə़ n  rɑːməkiɕunə bɑːbu kət̪əऽ    puːɟɑː pɑːʈʰə 

bənnə bʰəऽ    geːlə cʰələinə। 
 

kəniːkə cʰəʈəgərə bʰeːlɑː pərə gʰəreː pərə mɑːsʈərə sɑːɦəbə 

əbət̪ʰinə ɑː pəɖʰə़ bət̪ʰinə।  
 

ɟəkʰəinə buɟʰəə suɟʰəə ɟoːgərə bəccnə bʰeːlɑː t̪əऽ    eːkəd̪inə 

rɑːməkiɕunə bɑːbu bəccənəkəbəɟeːləkʰinə- 

 "ɑːɦɑːⁿ ɦəmərɑː eːkəʈɑː bəcənə d̪ijəə।" 

 

kəɦuː।ɦəmə bəcənə d̪eːləuːⁿ। 
 

ɑːɦɑːⁿ kəɦijoː bəsə pərə nəɲi cəɖʰə़ bə। 
 

ʈʰiːkə cʰəi। nəɲi cəɖʰə़ bə। 
 

ɟɑːbəit̪ə cʰoːʈə cʰəlɑːɦə bəccənə t̪ɑːbəit̪ə t̪əऽ    nəɲi kicʰu 

buɟʰeːləinə। gɑːmə ləgəkə skuləsⁿmaːiʈrikə keːlɑːkəऽ   

bɑːd̪ə səbəsⁿ pəɦineː ɕəɦərə ɟeːbɑːkəऽ   ɟəruːrət̪ə 

pəɖə़ ləinə। ɑːgukəऽ   pəɖʰə़ ़ i t̪ə kərəbɑːkə cʰələinə। 
 

ɟəbɑːniː ɑːbəऽ    bəlɑː cʰələinə। oːkəreː umⁿgə meː kəjeːkə 

koːsə sɑːiːkilə cəlɑː kəऽ    ʈreːnə pəkəɖə़ iː cʰəlɑːɦə। pʰeːrə 
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ɕəɦərə ɟɑːi cʰəlɑːɦə- ɑːgu pəɖʰə़ bɑːkə leːlə।  
səməjə biːt̪ə rəɦələ cʰələi। beːʈɑː put̪oːɦukəऽ   

maːut̪əsⁿɕoːkɑːjələ  bɑːbiː ɟəld̪ijeː məiɽə geːlə 

cʰələkʰinə।ɑːd̪əmiː ɟənəkəऽ   bʰəroːsə pərə rɑːməkiɕunə 

bɑːbu əpənə ʈeːkə d̪ʰeːneː cʰəlɑːɦə। unəkɑː moːnə nəɲi 

cʰələinə ɟeː bəccənə ɕəɦərə ɟɑːit̪ʰə pəɖʰəbɑːkə leːlə। muːd̪ɑː 

binɑː pəɖʰə़ neː ɟiːvənə ɟⁿɟɑːlə bʰəऽ    ɟəit̪əinə। loːkəkə 

səməɟʰeːlɑː buɟʰeːlɑː ɑː bəccənəkəɑːgu pəɖʰə़ bɑːkə moːnə 

d̪eːkʰə kəऽ    ɕəɦərə meː pəɖʰə़ bɑːkə ənumət̪i d̪əऽ    

d̪eːləkʰinə। d̪u bərəkʰə bit̪əit̪ə bit̪əit̪ə rɑːməkiɕunə bɑːbu 

seːɦoː pərəloːkə sid̪ʰɑːiɽə geːlɑːɦə। 

 

ɑːbə bəccənə biːeː keːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə gɑːmə ɑːibə geːlə 

cʰəlɑːɦə। binɑː bəsəkəऽ   kət̪əu ɑːbə ɟɑːjə bəlɑː" bəcənə" 

unəkɑː bəɖɖə bʰɑːriː buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə। kəjeːkə loːkə 

kəɦələkəinə- 

" bəcənə" d̪eːbəऽ    bɑːlɑː t̪əऽ    əpəneː cəilə geːlɑːɦə।ɑːbə 

ɑːɦɑːⁿ bəsə pərə cəiːɖʰə़  səkəi cʰiː।kəऽ   d̪eːkʰət̪ə ɑː kicʰu 

kəɦət̪ə। ɟɑːuː  bəsə pərə cəɖʰə़ ़ । 
 

ɟət̪əbeː loːkə unəkɑː bəcənə t̪oːɖə़ bɑːkə leːlə uːkəsəbəinə, 

oːt̪əbeː oː ɟid̪iəjəit̪ə geːlɑːɦə। nəɲi cəɖʰə़ lɑːɦə bəsə pərə। 

 

oː t̪əऽ    d̪ʰənə kəɦuː ɟeː nəbəkɑː prɑːiːveːʈə kɑːleːɟə d̪u koːsə 

pərə kʰuiːɟə geːlə cʰələi। oːɦiː meː kicʰu pɑːi d̪əऽ    kəऽ    
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kirɑːniːkəऽ   naːukəriː bʰeːⁿʈə geːləinə। bijɑːɦə d̪ɑːnə seːɦoː 

bəgəleːkəऽ   gɑːmə meː keːlɑːɦə। məɦəpʰɑː meː bəisə kəऽ    

bijɑːɦə kərəऽ    geːlə cʰəlɑːɦə। 
 

bəsə bɑːlɑː" bəcənə " bəɖʰəit̪ə bəɖʰə़ it̪ə moːʈərə t̪əkə 

pəɦuⁿcə geːlə cʰələinə। oː moːʈərə meː seːɦoː nəɲi kəɦijoː 

bəisəlɑːɦə। bɑːd̪ə meː kɑːleːɟə sərəkɑːriː bʰəऽ    geːləi। 
bɑːd̪ə meː bəɖʰə़ ि़jɑː d̪ərəmɑːɦoː bʰeːⁿʈəə ləgələinə। 
d̪ʰiːjɑː put̪ɑː səbə t̪əऽ    bəsə ɑː moːʈərə meː ɟɑːjə ləgələinə। 
bəccənə əpəneː ɑː kənijɑː ɦunəkərə, seːɦoː bəsə ɑː moːʈərə 

meː nəɲi bəisəiː cʰəit̪ʰə। 
 

kəɦəऽ    meː bəɖɖə ɑːsɑːnə cʰəi ɟeː kiː ɦeːt̪əi nəɲi bəisəlɑː 

sⁿ। muːd̪ɑː ɑːi eːɦənə kijoː bʰeːʈət̪ə ɟeː bəsə ɑː moːʈərə meː 

nəɲi bəisələ ɦoːit̪ə। bəccənə əkʰənoː əpənə" bəcənə " nibʰɑː 

rəɦələ cʰət̪ʰi। unəkɑː bʰəgəvɑːnə bʰəgəvət̪iːsⁿiːeːɦə ɕikɑːit̪ə 

cʰəinə ɟeː əi əboːd̪ʰəkəऽ   ɟənmə ləit̪eː oːkərə mɑːjə 

bɑːpəkəऽ   kiəeː əpənɑː ləgə bəɟɑː leːlijəiː। iː keːɦənə 

njɑːjə। ɑːɦɑːⁿ njɑːjə nəɲi kəऽ    səkəi cʰiː t̪ə ɦəməɦuⁿ 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   bʰəgəvɑːnə nəɲi mɑːnəbə। 

 

əɟukɑː loːkəkəऽ   ɟəkʰəinə bəccənəkərɑːməkiɕunə bɑːbukəऽ   

d̪eːlə bəcənəkəऽ   nibʰɑːvəəkəऽ   prəɳəkə bɑːreː meː pət̪ɑː 

cələi cʰəinə t̪ə ɑːd̪ərəsⁿsəbəɦəkə mɑːt̪ʰə unəkərə soːⁿɟʰɑː 

ɟʰuiːkə ɟɑːi cʰəinə।oːnɑː kəɦəऽ    bɑːlɑː mət̪ʰəcʰinnu seːɦoː 



348 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

kəɦəi cʰələinə। 

 

bəccənəkəd̪unu beːʈiːkəऽ   niːkə gʰərə- bərə, ɦinəkərə 

bəcənəbəd̪d̪ʰə guɳəkə prəsid̪d̪ʰisⁿbʰəऽ    geːləinə। ɑːbə 

eːkəʈɑː beːʈɑː cʰəinə ɟeː moːʈərə meː cəɖʰəi cʰəinə ɑː ɕəɦərə 

meː  rəɦiː kəऽ    pəɖʰə़ ़ i kəऽ    rəɦələ cʰəinə। bʰəgəvɑːnə 

meː oːkərə ɑːst̪ʰɑː cʰəi, leːkinə bɑːɦəreː bɑːɦərə oː 

bʰəgəvɑːnəkəऽ   goːrə ləgəit̪ə rəɦəijɑː........gʰərə meː əkərə 

əkʰəinə t̪əkə nəɲi koːnoː surəsɑːrə cʰəi। 

 

ɑːbə nəɲi bəcənə leːbəऽ    bɑːlɑː loːkə bʰeːʈət̪ɑːɦə ɑː nəɲi 

bəcənə nibʰɑːvəə bəlɑː loːkə। 
 

 

 

rəkʰəbɑːrə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

 gɑːməsⁿsəmɑːd̪ə ɑːjələ cʰələ- " ɦərijɑː ɑːbə gʰərə pərə nəɲi 

rəɦəit̪ə əicʰə। koːnoː loːkəkə beːbəsət̪ʰɑː ɑːbə kərəऽ    

pəɖə़ t̪əɦə।" 

 

iː səmɑːd̪ə pərə moːnə bʰinnɑː geːlə। ɑːi t̪əkə d̪imɑːgoː meː 

nəɲi ɑːjələ cʰələ ɟeː ɦərijɑː ɦəmərə gʰərə cʰoːɽi kəऽ    cəilə 

ɟɑːit̪ə। səbəsⁿ pəɦineː t̪əऽ    eːkəʈɑː rəkʰəbɑːrəkəऽ   rɑːkʰəऽ    

pəɖə़ t̪ə। coːriː- cəɦɑːriː kəऽ   ɦəllɑː ələgeː gɑːmə d̪iɕə 

bəiɖʰə़  geːlə cʰəi। munɑːiː bɑːbu oːɦənə d̪əbⁿgə gʰərə, 

ɟinəkərə beːʈoː bʰɑːrət̪iːjə pulisə seːvɑːkəऽ   əd̪ʰikɑːriː 
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cʰəinə, coːriː bʰəऽ    geːləinə। 
 

caːukiːd̪ɑːrəkəऽ   ɟɑːnə pərə ɑːpʰət̪ə bənələ cʰələi। purɑː 

ɟilɑːkəऽ   t̪ʰɑːnɑː- pulisə ɑːjələ cʰələinə। 
 

kicʰu bʰeːləinə?  

 

kicʰu nəɲi bʰeːʈələinə। 

 

 upərəsⁿəi ɦɑːkimə səbəɦəkə ɑːjələ geːlə pərə seːvɑː- 

sət̪kɑːrə meː kət̪eːkə kʰərcɑː bʰeːləinə। 
 

oː səbə kəɦəi- "gɑːⁿvəkəऽ   bʰiːt̪ərə gʰərə ɦaːi। pərəd̪eːɕə seː 

coːrə ɑːjeːgɑː? jəɦiː əgələ bəgələbɑːlɑː səbə kiəeː 

ɦoːgɑː?isə gɑːⁿvə meː coːrə səbə bəsəneː ləgɑː ɦaːi।" 

 

d̪u cɑːirə ʈɑː əgələ bəgələkəऽ   d̪iːjɑːd̪ə bɑːd̪əsⁿpucʰoːt̪ɑːcʰə 

keːneː rəɦəi। eːkɑːd̪ʰəkəऽ   t̪əऽ    t̪ʰɑːnoːⁿ pərə bəɟeːləkəi। 
 

bʰeːʈələinə t̪əऽ    nəɲi kicʰoː। upərəsⁿəgələ bəgələsⁿɑːnoː 

ɟɑːnə bənnə bʰəऽ    geːləinə।gɑːiɽə ɕrɑːpə ələgeː sunəऽ    

pəɖə़ ləinə। 
 

bɑːɟu! ɟəiː gɑːmə meː ət̪eːkə t̪ərəɦəkə əpʰəsərə bʰeːlə। oːi 

gɑːmə meː ɑːbə coːrə bəsəit̪ə əicʰə। 
 

 rɑːit̪ə birɑːit̪ə ɑːbə eːkə gilɑːsə pɑːinoː d̪eːbəऽ    bɑːlɑː 
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gɑːmə pərə kijoː nəɲi cʰəi।  
 

iːeːɦə ɦərijɑː əicʰə। ɟəɦijɑː gʰərəsⁿɦəʈəbəi cʰəlijəiː, nəɲi 

ɦⁿʈələ।oː bəɟələkə- 

" ɦəmərɑːkəऽ   əicʰə? ɑːbə buɖʰə़ ़ riː meː,kəऽ   d̪u sɑːⁿɟʰə 

kʰuɑːit̪ə।ət̪eːkə d̪inəsⁿɑːɦɑːⁿkəऽ   d̪ərəbɑːrə meː rəɦiː ɑːjələ 

cʰiː, rəɦəऽ    d̪ijəɦə। kət̪eːkə ɟinəgiː ɑːbə bɑːⁿcəleː əicʰə।" 

 

ɦərijɑː iːmɑːnəd̪ɑːrə əicʰə। eːkə pɑːi binə pucʰəneː ɑːi t̪əkə 

gʰərəsⁿnəɲi uʈʰeːləkə। oːkərə səbə ɟəgəɦə əpənə kəmiːɕənə 

bɑːnɦələ  cʰələi।  
 

ɑːməkə gɑːcʰiː bikɑːi। paːikɑːrə ɦərijɑːkəऽ   

ələgəsⁿkəmiːɕənə d̪əऽ    d̪əi। kirɑːnɑːkəऽ   səmɑːnə ɟəkərɑː 

kət̪əऽ    səऽ    ɑːbəi, oː ɦərijɑːkəऽ   səbə məɦinɑː kicʰu d̪əi 

cʰələi।gʰərə meː koːnoː ʈuʈə pʰuʈəkəऽ   mərəmmət̪ə ɦoːi, 

ɦərijɑːkəऽ   ɦissɑː səbə bɑːnɦələ ɦoːi। ɟeː pɑːɦunə sʈeːɕənə 

cʰoːɖə़ lɑː pərə oːkərɑː bəkʰɕiːɕə nəɲi d̪eːləkinə, unəkɑː 

ɟɑːjə kɑːlə d̪oːsərə beːrəsⁿkoːnoː bʰⁿgəʈʰiː mɑːiɽə 

d̪əinə।kət̪əu mɑːiʈə bʰərɑːiː, iːⁿʈɑː kʰəsəjə, moːʈərə ʈʰiːkə 

ɦoːi, gⁿvɑːriː cⁿd̪ɑː ɦoːi,gɑːcʰə bikɑːi, koːnoː səmɑːnəkə 

leːbə d̪eːbə ɦoːi, gɑːɖə़ ़  bʰɑːɖə़ ़  pərə leːbɑːkə ɦoːi, 

biɟəliː bət̪t̪iː ʈʰiːkə kəreːbɑːkə ɦoːi, ɦərijɑːkəऽ   ɟeː məɦət̪və 

nəɲi d̪eːləkinə, unəkərə oː pət̪t̪ɑː kɑːiʈə d̪əi cʰələinə। binə 

oːkərə mərɟiː, kicʰu bʰəऽ    nəɲi səkəi cʰəi। oːkərə sⁿpərkə 
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eːɦənə rəɦəi, ɟeː eːkə səmɑːd̪ə pərə səbə ɦɑːɟirə। 
 

oː gɑːmə meː kinəkoː moːɟərə nəɲi kərəjə। ɦəmərə 

əɖə़ ़ siː pəɖə़ ़ siː kicʰu bəɟət̪inə, t̪əऽ    səbəɦəkə 

kʰət̪iɦɑːnə oːkərɑː ləgə cʰəi। oː ɕuruː bʰəऽ    ɟɑːi।koːnoː ɟənə 

məɟurəkəऽ   ɟeː beːɕiː kɑːɟə kərəit̪ə d̪eːkʰit̪ɑːjə, t̪əऽ    oːkərə 

kəreːɟə pʰɑːʈəऽ    ləgit̪əi। oːkərɑː kijaːikə ət̪eːkə pɑːi d̪əi 

cʰijəiː। ɦəməreː d̪ijəɦə, ɦəmə kɑːɟə kəऽ    d̪eːbə। d̪eːɦə səkəi 

nəɲi, t̪aːijoː pɑːijəkə loːbʰə meː kɑːɟəkə ʈʰiːkɑː ləऽ    lijɑːjə। 
 

oːkərɑː binɑː ɦəmərə səbəɦəkə kɑːɟə ɑː ɦəmərə səbəɦəkə 

binɑː oːkərə kɑːɟə nəɲi cələi cʰələi। əi kəriːbə cɑːliːsə 

bərəkʰəkə oːkərə , ɦəmərə pərivɑːrəsⁿɟuɖə़ ़ və meː kaːi 

beːrə oː rusələ, pʰulələ, kʰisijɑːlə, bʰɑːgələ əicʰə । muːd̪ɑː 

ɦəpʰt̪ɑːɦə d̪inəkə bʰiːt̪ərə pʰeːrə gʰuri ɑːjələ। 
 

 oː svəbʰɑːvəsⁿt̪ət̪eːkə neː ʈənnukə əicʰə, ɟeː kənikoː 

eːməɦərə oːməɦərəkəऽ   bɑːt̪ə oːkərɑː kʰərɑːbə lɑːigə ɟɑːi 

cʰələi। ɦəmərɑː gʰərə cʰoːɽi, oː kət̪əu kʰaːiboː piːboː nəɲi 

cʰəlɑːjə। oːkərɑː ələgəsⁿɟjoːⁿ kijoː kəɦət̪əi ɑː ɑːd̪ərəsⁿləऽ    

ɟaːit̪əi, t̪əkʰəneː oː unəkɑː kət̪əऽ    kʰəit̪aːi। 
 

ɦəmərɑː səbəkəऽ   cʰoːɽi kəऽ   , bɑːkiː loːkəkə oː "ɦəriɟiː" 

cʰələ। ɦəməɦuⁿ səbə kəjeːkə beːrə soːcələuːⁿ ɟeː oːkərɑː 

ɑːbə " ɦərijɑː " nəɲi kəɦijəi, nəɲi bʰəऽ    səkələ। 
 



352 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

ɦəmə gʰərə pərə kəɦəlijəinə- " əpəneː  pɑːⁿcə d̪əsə d̪inə meː 

ɑːibə ɟɑːit̪ə।" 

 

gʰərə pərəsⁿɟə़ bɑːbə bʰeːʈələ- " məɦinɑːsⁿuːpərə bʰəऽ    

geːləi oːkərə geːlɑː। oːnɑː bʰeːʈəlɑː pərə  pəɦineː mənɑː 

nəɲi kərəit̪ə cʰələ, leːkinə ɑːbə oː nəɲi ɑːit̪ə।t̪iːnə cɑːirə d̪inə 

pərə ʈəɦələit̪ə buləit̪ə əbəit̪ə cʰəlɑːjə, oːnɑː ɑːbə rəɦət̪ə 

nəɲi।" 

 

oː ɟɑːbəit̪ə cʰələ, oːkərə ɖəreː eːkəʈɑː neːboː, kiː ɑːmə, kiː 

əmərɑː, kiː liːciː, kiː səriːpʰɑː, kiː lət̪ɑːmə, gʰɑːsə t̪əkə 

gəɖʰə़ ऽ    kijoː ʈəpəiː nəɲi cʰələ। ɑːbə t̪əऽ    ɦərə d̪u d̪inə 

pərə kicʰu neː kicʰu kijoː ʈəpɑː d̪əit̪ə əicʰə। 
 

ɦərijɑːkəऽ   purɑː nɑːmə ɦəriɦərə məɦət̪oː cʰəi।ɑːʈʰə bʰɑːi 

əicʰə। bɑːpoː oːkərə sɑːt̪ə bʰɑːi cʰələi।əkərə bəcceː meː 

bijɑːɦə bʰeːlə cʰələi। ceːt̪ənə bʰeːlɑː pərə gaːunɑː bʰeːləi। 
kənijɑː əkərə sɑːsurə bəsəऽ    lɑːgələ cʰələi। eːkə beːrə 

səreːɦə meː gʰɑːsə gəɖʰə़ ऽ    geːlə cʰələi, oːt̪əi sɑːⁿpə kɑːiʈə 

leːləkəi। bəɦut̪ə ɟʰɑːɖə़ ़  pʰuⁿkiː bʰeːləi। purɑː d̪eːɦə 

oːkərə niːlə bʰəऽ    geːlə cʰələi। nəɲi bəcələi। məiːreː geːləi। 
oːkərə lɑːɕəkəऽ   gʰəilə sⁿgə ulʈɑː bɑːiːⁿnɦə kəऽ    kəməlɑː 

bəlɑːnə meː bəɦɑː d̪eːlə geːləi। iː ummeːd̪ə cʰələi ɟeː bəɦəit̪ə 

pɑːinəkə sⁿgə ɟəɦərə d̪eːɦə meː səऽ    ut̪əiɽə ɟeːt̪əi, t̪əऽ    oː 

ɟiː ɟeːt̪əi। iː kəkəroː buɟʰələ t̪əऽ    nəɲi cʰəi ɟeː kijoː eːnɑː 

ɟiːbə geːlə cʰəi, leːkinə t̪əɦijɑː eːɦəneː bʰeːləi। 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 353 

 

ɦərijɑː oːkərə bɑːd̪ə mət̪əcʰinnu bʰəऽ    geːlə cʰələi। oːkərə 

bɑːpə ɦəmərə səbəɦəkə ɟəmiːnə bⁿʈɑːiː kərəjə cʰələ।əi 

gʰəʈənɑːkəऽ   pɑːⁿcə - sɑːt̪ə bərəkʰə bɑːd̪ə oːkərə bɑːpə 

ɦəmərɑː kət̪əऽ    ɦərəvɑːɦə meː ɦərijɑːkəऽ   pəʈʰəvəɦə  

ləgələi। d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː oː ət̪əi rəɦəऽ    lɑːgələ। ɟeː oːkərə bʰɑːi 

səbə ɦərijɑːkəऽ   eːkə sɑːⁿɟʰə kʰɑːiː leːlə nəɲi d̪əi, seː eːkərɑː 

ləgə pɑːi bʰeːlɑː pərə mɑːnə d̪ɑːnə kərəऽ    ləgələi। 
ɦərijɑːkəऽ   bɑːlə nə bəccɑː, niːkə pɑːi poːsʈə ɑːpʰisə meː 

ɟəmɑː bʰəऽ    geːlə cʰələi। 

 

ɑːbə gɑːməkəऽ   səmiːkərəɳə bəd̪əilə geːlə cʰəi। pⁿcɑːit̪əkəऽ   

picʰəlɑː cunɑːvə meː gɑːmə, məɦilɑː leːlə ɑːrəkʂit̪ə bʰəऽ    

geːlə cʰəi। pəcciːsə bərəkʰəsⁿmukʰijɑːɟiː cunɑːvə meː ɟiːt̪əit̪ə 

ɑːibə rəɦələ cʰəlɑːɦə। məɦilɑː ɑːrəkʂit̪ə bʰeːlɑː pərə unəkərə 

put̪oːɦu cunɑːvə meː ʈʰɑːrə bʰeːlə cʰəliːɦə। iməɦərə 

ɦərijɑːkəऽ   bʰɑːbʰoː  t̪eːt̪əriːkəऽ   seːɦoː oːkərə gʰərəkə loːkə 

cunɑːvə meː d̪eːkʰɑːuːⁿsə meː ʈʰɑːrə kərɑː d̪eːləkəi। t̪eːt̪əriː 

ɑːbə t̪eːt̪əriː d̪eːviː bʰəऽ    geːlə əicʰə। d̪eːkʰəɦoː meː 

pəinəgərə cʰəi ɑː bəɟit̪oː oːɦinɑː bəɖʰə़ ि़jɑː cʰəi। bɑːt̪oːⁿ 

bicɑːrəkəऽ   bəɖʰə़ ि़jɑː cʰəi। bɑːbuː bʰaːijɑːkəऽ   seːɦoː 

iɟɟət̪ə kərəjə ɑː əpənə səmɑːɟəkəऽ   t̪əऽ    bɑːt̪eː ələgə। 
 

 ɦərijɑːkəऽ   goːt̪ijɑː əpəneː bəɖə़ kiː ʈɑː cʰəi। pəɦilə beːrə 

oːkərə gʰərəkə loːkə mukʰijɑː cunɑːvə meː ʈʰɑːrə bʰeːlə 
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cʰələi, oːɦoː muːkʰijɑːɟiːkəऽ   put̪oːɦukəऽ   kʰilɑːpʰə।səbə ɟiː 

ɟɑːnəsⁿlɑːgələ cʰələi। ɦərijɑːkəऽ   koːnoː kʰɑːsə mət̪ələbə əi 

cunɑːvə ɑː gʰərəsⁿnəɲi cʰələi। 
 

cunɑːvəkə pəriɳɑːmə nikələləi।t̪eːt̪əriː d̪eːviː kicʰu 

voːʈəsⁿcunɑːvə ɟiːt̪ə geːləi। ɑːbə oː gɑːməkə mukʰijɑːinə 

əicʰə। oːkərə d̪əlɑːnə pərə səbə ɟɑːit̪ə ɑː səmɑːɟəkə loːkə 

pⁿcaːit̪iː leːlə əbəi cʰət̪ʰinə। kət̪eːkə t̪ərəɦəkə sərʈipʰikeːʈə 

pərə oːkərə ɦəst̪ɑːkʂərə lijɑːiː cʰəi। mukʰijɑːinə bənəlɑː pərə 

ɦərijɑː leːlə seːɦoː məd̪ʰurə oːkərə bʰɑːt̪iɟə ləऽ    kəऽ    ɑːjələ 

cʰələi। 

 

ɕuruː meː t̪əऽ    ɦərijɑː əpənə bʰɑːi bʰɑːbʰoːkəऽ   d̪usəiː 

cʰələi। koːnə kɑːɟə cʰəi gʰəreː gʰərə bəuːɑːi keː।iː cunɑːvə 

t̪unɑːvə səbə ɟʰuʈʈʰeːkəऽ   ɦoːi cʰəi। ɟiːt̪ət̪əi mukʰijeːkəऽ   

put̪oːɦu। leːkinə ɟəkʰəinə voːʈəkə ginət̪iː bʰeːləi, t̪əऽ    

səbəɦəkə soːcələ pʰeːlə kəऽ    geːləi। 
 

ɑːbə kəɦijoː kɑːlə ɦərijɑː əpənə gʰərə ɟɑːjə ɑːbəऽ    lɑːgələ 

cʰəlɑːjə। bʰɑːi- bʰɑːt̪iɟə ɑːbə kəɦəi cʰələi ki gʰəreː pərə rəɦə। 
ɦərijɑː oːkərɑː səbəkəऽ   ɖɑːⁿʈə ɖəpəʈə kəऽ    ɦəmərɑː kət̪əऽ    

ɑːibə ɟɑːjə। pʰeːrə səbə bɑːt̪ə bət̪ɑːbəjə।  
 

ɑːbə ɦərijɑː, mukʰijɑːinəkəऽ   bʰaːiⁿsurə kəɦɑːbəit̪ə əicʰə। 
mukʰijɑːinəkəऽ   beːɟɟət̪iː buɟʰɑːiː cʰəi ɟeː oːkərə gʰərəkə 
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loːkə d̪oːsərɑː kət̪əऽ    d̪ərəbɑːniː kərəjə। oː səbə ɦərə 

t̪ərəɦəsⁿprəpⁿcə kəऽ    kəऽ    d̪eːkʰə leːləkə, ɦərijɑː ɦəmərə 

gʰərə nəɲi cʰoːɖə़ ləkə। 
 

gɑːmə meː səbəsⁿ beːɕiː pɑːi ɕərɑːbəkə bikriː meː bʰəऽ    

geːlə cʰələi। ɟəɦijɑːsⁿsərəkɑːrə ɕərɑːbəbⁿd̪iː keːləkəi, 

t̪əɦijɑːsⁿəkərə bʰɑːvə bəiɖʰə़  geːlə cʰəi। mukʰijɑːinəkəऽ   

beːʈɑːkəऽ   eːkə d̪inə pulisə əi əvaːid̪ʰə ɕərɑːbəkə 

goːrəkʰəd̪ʰⁿd̪ʰɑː meː ɕɑːmilə ɦoːbɑːkə leːlə pəkəiɽə kəऽ    

ɟeːɦələ meː d̪ʰəऽ    d̪eːləkəi। ɦərijɑːkəऽ   d̪u ʈɑː bʰɑːikəऽ   

seːɦoː əɦiː keːɕə meː bɑːd̪ə meː pulisə pəkəɖə़ ləkəi।  
 

mukʰijɑːinəkəऽ   kəɦəbə cʰəi ɟeː picʰəlɑː mukʰijɑːkəऽ   

put̪oːɦukəऽ   oː cunɑːvə meː ɦəreːləkəi, t̪aːiⁿ oː səbə 

sɑːɟə़ ि़ɕəkəऽ   t̪əɦət̪ə eːkərə gʰərəkə loːkəkəऽ   əi 

ɕərɑːbəkə keːɕə meː pʰⁿseːləkəi।ɑːbə ɦərijɑːkəऽ   əpənə 

pərivɑːrə pərə ɑːjələ vipət̪t̪i d̪eːkʰiː kəऽ    nəɲi rəɦələ geːləi। 
oːkərə gʰərə pərə koːnoː purukʰə pɑːt̪ərə nəɲi cʰələi। ɦərijɑː 

oːɦiː leːlə əpənə gʰərə gʰuɖə़ lə।  
 

ɑːbə bɑːki səbə loːkə ɟəmɑːnət̪ə pərə cʰuiʈə geːlə cʰəi। 
ɦərijɑːkəऽ   d̪imɑːgə meː bɑːbuː bʰaːijɑːkəऽ   kʰilɑːpʰə 

ɟəɦərə bʰəiɽə d̪eːlə geːləi। ɑːbə oː iməɦərə ɑːibət̪oː nəɲi 

əicʰə। pucʰəlɑː pərə sɑːpʰə sɑːpʰə rəɦəbɑːsⁿmənɑː kəऽ    
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d̪eːləkəi।  
 

ɑːbə ɦəriɦərə məɦət̪oː oː kəɦəbəi əicʰə। əpənə ɟɑːit̪ə ɑː 

səmɑːɟəkəऽ   moːcʰə uːⁿcɑː rəkʰəbɑː leːlə d̪inə rɑːit̪ə kɑːɟə 

meː lɑːgələ əicʰə। səmɑːɟəkə iː vibʰɑːɟənə, kəɦijoː ɦiⁿsəkə 

sⁿgʰərʂə meː bəd̪əilə ɟeːbɑːkə ɑːɕⁿkɑː ɦərəd̪əmə bənələ rəɦəi 

cʰəi।  
 

oːɦiː leːlə ɟəld̪iːsⁿeːkəʈɑː rəkʰəbɑːrə t̪əkɑː rəɦələ əicʰə। 
koːnoː bʰeːʈɑːjə t̪əऽ    kəɦəbə। 
 

 

 

 

cⁿsəgərə (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

miɦirə  gɑːmə geːlə cʰəlɑːɦə।ɦɑːt̪ʰə- paːirə d̪ʰoːlɑːkə bɑːd̪ə  

niɕciⁿt̪əsⁿbəisəlɑː। cɑːɦə- ɟələkʰəi səbə bʰəऽ    geːlə 

cʰələinə। bʰaːuɟiː unəkərə kicʰu pəreːɕɑːnə 

buɟʰeːləkʰinə।miɦirə iː bɑːt̪ə buɟʰəiː cʰəlɑːɦə ɟeː 

beːroːɟəgɑːrəkə kənijɑːkəऽ   bʰɑːgjə meː pəreːɕɑːniː 

likʰaːileː rəɦəi cʰəi।niːkə rəɦit̪əi t̪əऽ    oːkəroː gʰərəvɑːlɑːkəऽ   

naːukəriː rəɦit̪əi।miɦirəkəऽ   pucʰəloː pərə nəɲi kicʰu 

ɟəvɑːbə bʰeːⁿʈələinə। 
 

miɦirəkəऽ   əpənə bʰaːuɟiːkəऽ   oː ɦⁿsəit̪ə ceːɦərɑː jɑːd̪ə 

ɑːibə geːləinə।ɟəkʰəinə miɦirəkəऽ   bʰɑːiɟiː sud̪ʰiːrəkə 
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vivɑːɦəkəऽ   gəppə inəkɑːsⁿcələi cʰələinə। eːkə d̪inə 

cupəcɑːpə miɦirə bʰaːuɟiːkəऽ   d̪eːkʰəbɑː leːlə unəkərə 

cʰɑːt̪rɑːvɑːsə cəilə geːlə cʰəlɑːɦə। oːt̪əऽ    səbə ləɖə़ kiː meː 

sunnərə unəkərə bʰaːuɟijeː cʰələkʰinə।  
 

bɑːd̪ə meː miɦirəkəऽ   bʰaːuɟiː kəɦələkʰinə - " seː bɑːt̪ə nəɲi 

cʰələi। ləɖə़ kiː səbə eːkəsⁿeːkə sunnərə cʰələi। ɑːɦɑːⁿ 

ɦəmərɑː d̪eːkʰəऽ    ɑːjələ cʰələuːⁿ, ɦəmərə ɦoːsʈələkə 

vɑːrɖeːnə buiɟʰə geːlə cʰəliːɦə।oːt̪əऽ    ɟɑːinə buiɟʰə kəऽ    

sunnərə ləɖə़ kiː səbə əpəneː bɑːɦərə nəɲi nikələi cʰəi, 

ɟəkʰəinə kəkəroː kijoː d̪eːkʰəऽ    ɑːbəi cʰəi। iː eːkəʈɑː 

əgʰoːʂit̪ə pəripɑːʈiː cʰəi।" 

 

əccʰɑː ! seː bɑːt̪ə cʰələi। 
 

ɦⁿ! t̪əऽ    ɑːrə kiː। 
 

sud̪ʰiːrə kəniː kɑːlə bɑːd̪ə t̪ɑːɕə kʰeːlɑː kəऽ    gʰərə 

gʰurəlɑːɦə।t̪ɑːbəit̪ə miɦirə mɑːjəsⁿgəpəɕəpə kərəit̪ə 

cʰəlɑːɦə। biːcə biːcə meː ʈoːlə pəɖə़ ़ səkəऽ   loːkə səbə 

əjələinə।unəkoː səbəsⁿkəniː məniː bɑːt̪ə bʰeːləinə।  
 

sud̪ʰiːrə əbit̪eː ɦɑːlə cɑːlə pucʰələkʰinə।cʰoːʈə bʰɑːikəऽ   

d̪eːkʰiː kəऽ    prəsənnə bʰeːlɑːɦə। gɑːmə meː t̪əऽ    əɦinɑː 

d̪inə biːt̪əi cʰəi।  sɑːⁿɟʰu pəɦərə peːʈʰijɑːsⁿəpəneː ɟɑː kəऽ    
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boːɑːriː mɑːcʰə ənəlɑːɦə। 
 

boːɑːriː mɑːcʰə miɦirəkəऽ   niːkə ləgəi cʰəinə। iː sud̪ʰiːreː 

ʈɑːkəऽ   buɟʰələ cʰələinə। 

 

miɦirəkəऽ   t̪əऽ    səbə mɑːcʰeː pəɦineː eːkkeː ɟeːkɑːⁿ 

ləgəinə। boːɑːriː səst̪ə bʰeːʈəiː, t̪aːiⁿ miɦirə bəɟɑːrəsⁿiːeːɦə 

kʰəriːd̪əi cʰəlɑːɦə। d̪oːsərə kəniːkə d̪eːkʰəऽ    meː iː mɑːcʰə 

goːrə ləgəinə। goːrəkɑː rⁿgəkəऽ   prət̪i ɑːɕəkt̪i 

bəcceːsⁿcʰələinə। əpənə piːrəsijɑːmə cʰəlɑːɦə।t̪aːiⁿ məd̪ʰuroː 

meː rəsəgulleː niːkə lɑːgəinə। kijaːikə t̪əऽ    iː uɟɟərə 

ɦoːi।miːʈʰə t̪əऽ    ət̪eːkə niːkə ləgəinə ɟeː guɖə़ kə bʰeːllijeː 

kʰɑː ləi cʰəlɑːɦə ɑː ciːniː t̪əऽ    kəjeːkə pʰəkkɑː, ɟəkərə 

ginət̪iː nəɲi। 
 

 rⁿgəkə prət̪i eːɦənə neː d̪ʰuniː cʰəlɑːɦə ɟeː kət̪əu suinə 

leːləkinə- " gərbʰəvət̪iː st̪riːkəऽ   nɑːrijələ kʰeːlɑːɦəsⁿsⁿt̪ɑːnə 

goːrə ɦoːi cʰəi।" 

əpənə kənijɑː ɟəkʰəinə mɑːjə bənəऽ    bɑːlɑː rəɦət̪ʰinə t̪əऽ    

nɑːrijələ kʰuɑː kʰuɑː kəऽ    unəkərə moːnə əkəccʰə kəऽ    

d̪eːneː rəɦət̪ʰinə। 
 

gɑːmə meː eːkəʈɑː bʰɑːt̪iɟə nəmənə cʰələkʰinə। oːkərɑː leːlə 

kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː ləऽ    kəऽ    ɑːjələ cʰəlɑːɦə। nəmənə 

d̪eːkʰət̪eː bəɖɖə kʰuɕə bʰeːlə। oː cəʈʈəsⁿnəbəkɑː kəpəɖə़ ़  
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pəɦirələkə ɑː kʰeːləऽ    vid̪ɑː bʰəऽ    geːlə। 

 

nəmənə pəɖʰə़ bɑː meː ʈʰiːkeː cʰələ। gɑːmeː meː ɑːbə 

əⁿgreːɟiː miːɖijəmə prɑːiːveːʈə skuːlə kʰuiːɟə geːlə cʰələi। 
oːɦiː meː pəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə। eːkəʈɑː rikɕɑː əbəi cʰələi। oːɦiː 

meː d̪əsijoːⁿ bəccɑː ləd̪ɑː kəऽ    skulə ɟɑːi। oːnɑː skulə 

gɑːmeː meː cʰələi। d̪urə t̪əऽ    kət̪əusⁿnəɲi kəɦələ ɟɑː səkəit̪ə 

cʰələi, t̪əkʰənoː rikɕɑːsⁿnəmənə ɟɑːi cʰəlɑːɦə। 

 

eːt̪əniː d̪urə leːlə rikɕɑː? 

 

ɦⁿ। ɑːbə səbə bəccɑː rikɕeːsⁿɟɑːi cʰəi। 
 

eːt̪əbɑː d̪urə paːid̪ələ jɑː sɑːikiləsⁿɟɑːjəkəऽ   cɑːɦiː। svɑːst̪ʰjə 

seːɦoː ʈʰiːkə rəɦət̪əinə। 
 

moːnə t̪əऽ    rikɕoː pərə geːlɑːsⁿʈʰiːkeː rəɦəi cʰəinə। skulə 

meː səbəkəऽ   bət̪eːnɑːiː ɟəruːriː t̪ʰoːɖə़ ़  cʰəi ɟeː nəmənəkə 

bɑːpə gəriːbə cʰət̪ʰinə। 
 

əi meː gəriːbiː ɑː əmiːriːkəऽ   koːnə bɑːt̪ə? 

 

kijaːikə neː। kʰubə bɑːt̪ə cʰəi। kʰət̪əbeː ʈoːliːkəऽ   seːɦoː 

səbəʈɑː bəccɑː rikɕeːsⁿəbəi cʰəi। oːɦusⁿgaːirə guɟərələ 

ɦəmərə nəmənə? 

 

nəɲi nəɲi। seː nəɲi kəɦələuːⁿ।  
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ɑːbə ɟəmɑːnɑː bəd̪əilə geːlə cʰəi। səbə əɦinɑː skulə ɟɑːi 

cʰəi। ɦəməroː beːʈɑː t̪əɦinɑː ɟɑːit̪ə। 
 

bɑːt̪əkəऽ   d̪oːsərə d̪iɕə ɟɑːit̪ə d̪eːkʰə miɦirəkə mɑːjə biːcə 

meː bəɟəliːɦə- 

cʰoːɖə़ ɦə iː səbə bɑːt̪ə। ɑːrə kəɦəऽ   । əkʰəinə rəɦəbəऽ    

neː? 

 

ɦⁿ cɑːirə d̪inəkə cʰuʈʈiː əicʰə। ɽəibə kəऽ    cəilə ɟɑːjəbə। 
pʰeːrə soːməsⁿɑːpʰisə pəkəɖə़ ़  ɟɑːit̪ə। 
 

miɦirəkəऽ   buɟʰələ cʰəinə ɟeː gɑːməkə səbə kʰərcɑː mɑːjəkə 

peːⁿɕənəsⁿcələi cʰəinə। cjəvənəprɑːɕə, ʈɑːnikə,kicʰu pʰələ ɑː 

d̪əvɑːiː səbə mɑːjə leːlə miɦirə leːneː ɑːjələ cʰəlɑːɦə। 
 

mɑːjəkəऽ   səbə pɑːi gʰəreː meː lɑːigə ɟɑːi cʰəinə।pʰələ, 

d̪ud̪ʰə, d̪əvɑːiː kət̪əऽ    səऽ    ɦeːt̪əinə? 

 

miɦirə d̪ud̪ʰə uːʈʰaːunɑː  ʈʰiːkə kəऽ    d̪eːneː cʰət̪ʰinə।mɑːjə 

koːnɑː səbə d̪ud̪ʰə əpəneː piː leːt̪ʰinə। səbə t̪əऽ    unəkərə 

sⁿt̪ɑːneː cʰəinə। oːi meː nəmənə t̪əऽ    biːnə d̪ud̪ʰə- d̪əɦiːkəऽ   

eːkkoː sɑːⁿɟʰə nəɲi kʰɑː səkəit̪ə əicʰə। sud̪ʰiːrəkə ɟiːɦə seːɦoː 

pɑːt̪ərə cʰəinə। gʰərəkə ɟeːʈʰə beːʈɑː mɑːⁿgələ cɑːⁿgələ 

cʰəlɑːɦə। oː kicʰu bəɟəiː nəɲi cʰəit̪ʰə, muːd̪ɑː binə d̪ud̪ʰə- 

d̪əɦiːkəऽ   səsəɽəit̪ə nəɲi rəɦəi cʰəinə। gɑːrɑː d̪ʰəऽ    ləi 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 361 

cʰəinə। ɦəpʰt̪ɑː meː eːkə d̪inə noːnəɲi ɦɑːʈə pərə ɟeːbeː 

kərət̪ɑːɦə ɑː gʰurət̪iː meː kərijɑː pənniː meː kɑːⁿʈə kuɕə 

rəɦəbeː kərət̪əinə। əkərə mɑːt̪rɑː ɟeːbiː kəऽ   gərmiː d̪eːkʰə 

kəऽ    । 
 

d̪upəɦərijɑː meː mɑːjəsⁿmiɦirəkəऽ   eːkɑːⁿt̪iː bʰəऽ    rəɦələ 

cʰəinə। kət̪əboː miɦirə mɑːjəkəऽ   əpənɑː sⁿgə d̪illiː cələjə 

leːlə kəɦəi cʰət̪ʰinə, oː t̪aːijɑːrə nəɲi bʰəऽ    rəɦələ cʰət̪ʰinə। 
unəkɑː iː bʰɑːnə cʰəinə- peːⁿɕənəkə pɑːisⁿsud̪ʰiːrəkəऽ   

ɑːɕrəmə cələi cʰəinə। əgərə mɑːjə nəɲi rəɦət̪ʰinə t̪əऽ    

kəɕəməkəɕə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəinə। pɑːikəऽ   d̪igəd̪ɑːriː 

bʰeːlɑːsⁿgʰərə meː kəlləɦə seːɦoː ɦoːbəऽ    ləgəi cʰəinə। 
 

eːkə beːrə d̪u məɦinɑː leːlə miɦirə kət̪əऽ    geːlə cʰəliːɦə। 
gʰurəlɑː pərə sət̪ələkʰɑː bɑːliː səbə ɦɑːlə bət̪eːləkʰinə। 
sud̪ʰiːrə t̪əऽ    ɦərəkʰənə t̪aːijɑːreː rəɦət̪ɑː- " t̪oːrɑː ɟeːt̪əऽ    

ɟeːbɑːkə ɦoːi, t̪oːⁿ ɟoː।" 

 

mɑːjə buɟʰəiː cʰət̪ʰinə iː uːjɑːɦə svɑːbʰimɑːniː bɑːpəkə 

beːʈɑː cʰəit̪ʰə ।oː bʰukʰə ləgəbɑː pərə gʰərə meː ɟəkʰəinə 

nəɲi kicʰu d̪eːkʰət̪ʰinə t̪əऽ    kələmə d̪iɕə cəilə ɟɑːi cʰəlɑːɦə 

ɑː d̪u cɑːirə ləggɑː kusijɑːrə kʰɑː kəऽ    kʂud̪ʰɑː ɕɑːⁿt̪ə kəऽ    

ləi cʰəlɑːɦə। gʰərə meː keːkərɑː kiː kəɦət̪ʰinə? səbə st̪ʰit̪i 

səbəkeː buɟʰəleː cʰəinə। sud̪ʰiːrə kəkʰənoː mɑːjəsⁿpɑːi nəɲi 

mⁿgəi cʰələkʰinə।  
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mɑːjəkəऽ   t̪əऽ    ɟeː sⁿt̪ɑːnə kəʂʈə meː rəɦəi cʰəi, oːkəreː 

prət̪i oːkərə məmət̪və d̪eːkʰɑːit̪ə cʰəi।mɑːjə, sud̪ʰiːrəkəऽ   

oːgəiɽə kəऽ    əpənə cʰɑːⁿvə meː rəkʰəneː cʰələkʰinə। 
 

t̪uⁿ kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː kijaːiɦə ənəɲi cʰəɦunə। oːkərə bəd̪əlɑː 

meː pɑːijeː sud̪ʰiːrəkəऽ   d̪əऽ    d̪eːlə kərəɦunə। 

 

pɑːi t̪əऽ    d̪əit̪eː rəɦəi cʰijəinə। ət̪t̪eː niːkə kəpəɖə़ ़   inəkɑː 

səbəkəऽ   əpənɑːsⁿnəɲi kiːnələ ɦeːt̪əinə? t̪aːiⁿ leːneː əbəi 

cʰiː। 
 

niːkə kəpəɖə़ ़ ? 

 

t̪oːɦərə bʰaːuɟiːkəऽ   gɑːməkəऽ   koːnə - d̪ənə bʰɑːi ɑːjələ 

cʰələinə। oː kəɦələkəinə- " iː t̪əऽ    d̪illiː meː reːɦəriː pərə 

bikɑːi cʰəi" 

bəsə! pʰeːrə kiː cʰələinə। t̪oːɦərə d̪eːlə,nəmənəkəऽ   pəɦirələ 

ʈiː-ɕərʈəkəऽ   ut̪ərəbeːləkinə ɑː poːⁿcʰɑː bənɑː d̪eːləkʰinə। 
 

ɑːⁿjə। oː poːⁿcʰɑː bəinə geːləi। oː t̪əऽ    brɑːⁿɖeːɖə 

kəpəɖə़ ़  cʰələi। cʰəjeː məɦinɑː pəɦineː t̪əऽ    ənəneː 

rəɦijəinə।oːt̪eːkə d̪ɑːmiː kəpəɖə़ ़ kəऽ   iː ɦɑːlə? 

 

d̪ɑːmə kəɦɑːⁿ likʰələ cʰələɦə? 

 

d̪ɑːmə bəlɑː leːbələ t̪əऽ    ɟɑːinə buiɟʰə kəऽ    ɦəʈɑː d̪eːlijəiː। 
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inəkɑː səbəkəऽ   ɦoːit̪əinə ɟeː d̪ɑːmə d̪eːkʰɑː kəऽ    əɦəsɑːnə 

kəऽ    rəɦələ cʰəit̪ʰə। kⁿpəniːkəऽ   leːbələ t̪əऽ    lɑːgələ 

cʰələi। oːi kⁿpəniːkəऽ   kəpəɖə़ ़  t̪əऽ    t̪iːnə ɦəɟɑːrə 

ruːpəjɑːsⁿɕuruːjeː ɦoːi cʰəi। 
 

seːɦə sud̪ʰiːrəkəऽ   kəɦəit̪ə sunəneː cʰəlijəiː-" brɑːⁿɖeːɖə 

kⁿpəniː cʰəi। ɦəməɦuⁿ səbə əkʰəinə t̪əkə d̪eːkʰəneː cʰiː, 

pəɦirəneː nəɲi cʰiː।" 

oː ɟeː muⁿɦəɟʰaːuⁿsɑː bʰɑːi ɑːjələ cʰələinə, seː kəɦələkəinə-" 

d̪illiː meː nəkəliː leːbələ lɑːigə ɟɑːi cʰəi। əsəliː rəɦit̪əinə t̪əऽ    

d̪ɑːmə bəlɑː leːbələ seːɦoː rəɦit̪əi kiː neː? 

 

miɦirəkəऽ   iː səbə ɟɑːinə kəऽ    bəɖɖə d̪ukʰə bʰeːləinə। 
pʰeːrə soːcəlɑːɦə- bʰɑːi t̪əऽ    bʰɑːijeː ɦoːi cʰəi। ɑːi bʰɑːi, 

ɟjoːⁿ əpənɑː sⁿgə ɕəɦərə meː nəɲi rəkʰəneː rəɦit̪əit̪ʰə, t̪əऽ    əi 

st̪ʰit̪ə meː miɦirə t̪ʰoːɖə़ beː pəɦuⁿcət̪əit̪ʰə। gɑːmə meː 

rəɦəlɑːsⁿkeːnɑː bud̪d̪ʰi bʰrəʂʈə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi। ɟəɦijɑː 

pəɖʰə़ iː cʰəlɑːɦə bʰɑːi, kət̪eːkə prəgət̪iɕiːlə soːcə cʰələinə। 
ɑːi gɑːmə meː rəɦəit̪ə rəɦəit̪ə səbə soːcoː meː gʰuɳə lɑːigə 

geːləinə। 
 

mɑːjə pʰeːrə miɦirəkəऽ   buɟʰeːləkʰinə। bɑːkiː səbə cʰoːɖə़ ऽ   

। səbə gʰərə meː əɦinɑː ɦoːi cʰəi।gɑːcʰəkəऽ   kət̪əu pɑːt̪ə 

bʰɑːriː ləgəi cʰəi। ɟəɦinɑː sud̪ʰiːrə loːkəinə rəkʰət̪ɑːɦə, ɦəmə 

rəɦəbəinə। 
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 cɑːirə d̪inə leːlə əjəlɑːɦə əicʰə। kʰuɕiː kʰuɕiː əpənə 

ɟɑːɦə।d̪eːkʰijəɦə neː, nəmənə kicʰu bəinə ɟeːt̪əinə। kət̪eːkə 

cⁿsəgərə d̪eːkʰəbɑː meː ləgəi cʰəi। t̪uɦoːⁿ neːnɑː meː əɦinɑː 

ləgəi cʰələɦə।d̪unu bʰɑːi əɦinɑː miləɟulə kəऽ    rəɦəi ɟɑːऽ   । 
mɑːjəkəऽ   t̪əऽ    əpənə beːʈɑː keːɦənoː d̪eːkʰəbɑː meː ɦoːi, 

sund̪əreː ləgəi cʰəi। miɦirə bəccɑː meː kət̪əusⁿsund̪ərə nəɲi 

cʰəlɑːɦə। ɑːbə kəniː moːʈeːlɑːɦə ɑː pəd̪əkə gaːurəvə mɑːt̪ʰə 

pərə eːləinə, t̪əऽ    kəpɑːrə cəməkəऽ    ləgələinə। 
 

 iː nəmənəkəऽ   maːiʈrikə pɑːsə kərit̪eː əpənɑː ləgə rɑːiːkʰə 

ləɦunə। t̪oːrɑː ləgə rəɦət̪unə t̪əऽ    ɑːd̪əmiː bəinə ɟeːt̪ɑːɦə। 
nəɲi t̪əऽ    gɑːmə meː rəɦiː kəऽ    uɟijɑːgərə  nəɲi ɦeːt̪ʰunə। 
pəɦineː iːeːɦə gɑːməsⁿət̪eːkə loːkə pəiːɖʰə़  likʰi kəऽ    

ɦɑːkimə ɦukumə bənələ। nəbəkɑː meː t̪əऽ    muɕkileː 

ləgəit̪ə əicʰə। 
 

miɦirə ɦɑːⁿ nɑː, kicʰu nəɲi kəɦələkʰinə। maːiʈrikə keːlɑːkə 

bɑːd̪ə miɦirə, nəmənəkəऽ   əpənɑː sⁿgə d̪illiː ləऽ    

eːləkʰinə।ət̪əऽ    gjɑːrəɦəviːⁿ meː nɑːmə likʰɑːbəऽ   sⁿpəɦineː 

skulə səbə meː pəriːkʂɑː ɦoːi cʰəi। oːi pəriːkʂɑː meː nəmənə 

pɑːsə nəɲi kəऽ    səkəlɑːɦə। ɑːbə d̪uiːjeː ʈɑː rɑːst̪ɑː 

bəcələinə, gʰuiɽə kəऽ    gɑːmə meː ɑːgukəऽ   pəɖʰə़ ़ i 
kərəsə vɑː d̪illiː meː keːɦənoː skulə meː nɑːmə likʰɑːvələ 

ɟəinə। 

 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 365 

nəmənə əpəneː nirɳəjə leːlɑːɦə ɟeː ɑːbə ɦəmə gɑːmə meː 

niːkəsⁿpəɖʰə़ ़ i kərəbə ɑː bɑːrəɦəviːⁿkəऽ   bɑːd̪ə d̪illiː meː 

rəɦəbə।pəɖʰə़ ़ ikəऽ   mɑːd̪ʰjəmə seːɦoː eːkəʈɑː 

səməsjɑːkəऽ   ruːpə meː ɑːjələ cʰələinə। 
 

iːeːɦə bʰeːləi। nəmənəkəऽ   pəriːkʂɑː meː əsəpʰələt̪ɑː unəkɑː 

pəɖʰə़ bɑːkə oːrə unmukʰə keːləkəinə। gɑːmeːsⁿbɑːrəɦəviːⁿ 

keːlɑːɦə। oːɦiː sɑːlə iⁿɟiːnijəriⁿgə meː eːɖəmiɕənə seːɦoː 

bʰəऽ    geːləinə। 

sud̪ʰiːrə gɑːməkə əⁿgəreːɟijɑː skulə meː kəmmeː pɑːi pərə 

pəɖʰə़ bəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə। nəmənəkəऽ   pəɖʰə़ ़ ikəऽ   

kʰərcɑː d̪ɑːd̪iːkəऽ   peːⁿɕənəsⁿɟɑːi cʰələinə। 

 

nəmənəkəऽ   iⁿɟiːnijəriⁿgəkəऽ   əⁿt̪imə sɑːlə meː kaːimpəsə 

seːleːkɕənə bʰəऽ    geːləinə।d̪ɑːd̪iːkəऽ   iccʰɑː ləऽ    kəऽ    

nəmənəkə vivɑːɦə gɑːməsⁿbʰeːnɑːi t̪əjə kaːilə geːlə 

cʰələinə। 

 

miɦirə seːɦoː səpərivɑːrə oːi vivɑːɦə meː ɕɑːmilə ɦoːi leːlə 

gɑːmə geːlə cʰəlɑːɦə। bʰaːuɟiːkəऽ   goːrə lɑːgəऽ    geːlɑːɦə। 
 

"ɦəmərə beːʈɑːkəऽ   loːkə t̪əऽ    d̪u sɑːⁿɟʰə kʰɑːiː leːlə nəɲi 

d̪eːləkəi।əpənə gʰərəsⁿgʰurɑː d̪eːləkəi। ɑːi ɦəmərə 

bʰəgəvɑːnə sunəlɑːɦə। " 

 

iː bɑːt̪ə sunit̪eː nəmənə bəɟəlɑːɦə- " mɑːⁿ। iːeːɦə kəkɑː 
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cʰəit̪ʰə ɟinəkɑː ləऽ    kəऽ    ɦəmə ət̪əऽ    t̪əkə pəɦuⁿcələuːⁿ।oː 

ɦəmərɑː d̪illiː ɖeːrɑː pərə rəkʰəbɑːkə leːlə t̪aːijɑːrə cʰəlɑːɦə, 

ɦəməɦiː nəɲi mənəlijəinə। ɦəmərɑː iⁿɟiːnijəriⁿgə meː ɦərə 

məɦinɑː pəɖʰə़ iː leːlə pɑːi pəʈʰəbəi cʰəlɑːɦə। inəkərə 

nird̪eːɕə cʰələinə ɟeː iː bɑːt̪ə ɑːɦɑːⁿ kəkəroː nəɲi 

kəɦəbəi।ɦəmərə əsəpʰələt̪ɑː, ɑːⁿiːkʰə kʰoːlələkə। səməjə 

səməjə pərə ɦəmərɑː  rəst̪ɑː d̪eːkʰəbəit̪ə cʰəlɑːɦə।" 

 

miɦirəkəऽ   kicʰu d̪eːrə bɑːd̪ə əi bɑːt̪əkə ɑːɕəjə buɟʰəbɑː meː 

eːləinə। oː sənnə rəɦiː geːlɑːɦə। 
 

nəmənə t̪əऽ    bəcceːsⁿəpənə mɑːjəkəऽ   bɑːɟələ uːkəʈɑː 

paːiⁿciː sunəɲit̪ə sunəɲit̪ə paːigʰə bʰeːlə cʰələ।oːkərɑː ɦoːi 

cʰələi ɟeː səməjəkə sⁿgə oːkərə mɑːjəkəऽ   kəʈuvɑːɳiːkəऽ   

d̪ʰɑːrə məd̪d̪ʰimə ɦeːt̪əi, muːd̪ɑː iː bəɖʰə़ ि़t̪eː geːləi। 
 

miɦirəkə mɑːjə seːɦoː uiːʈʰə kəऽ    eːliːɦə। " ɦəmə t̪oːrɑː 

kəɦəneː rəɦijəɦə। moːnə cʰəɦə। iː nəmənə bəɖɖə cⁿsəgərə 

d̪eːkʰəऽ    meː ləgəi cʰəi। d̪eːkʰəɦə , ɑːi səccə səbəɦəkə 

soːɟʰɑːⁿ meː rəkʰələkə।" 

 

miɦirəkəऽ   bʰaːuɟiː ət̪eːkə bərəkʰəsⁿvikɑːrə əpənə moːnə 

meː rəkʰəneː ɖʰoːəit̪ə cʰəliːɦə। ɑːi unəkərə səbə vikɑːrə 

d̪ʰoːɑː geːləinə। oː noːrəsⁿɖəbəɖəbɑːit̪ə ɑːⁿiːkʰəsⁿmiɦirəkəऽ   

t̪ərəpʰə d̪eːkʰəit̪ə bəɟəliːɦə- " ɦəmərɑː mɑːpʰə kəऽ    d̪ijəɦə। 
ət̪eːkə kəʂʈə səɦəloː pərə ɑːɦɑːⁿkəऽ   pərivɑːrəkə mɑːnə 
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mərjɑːd̪ɑː rəkʰəbɑːkə prəjɑːsə kəjələuːⁿ। gə़ riːbiːkəऽ   

kɑːrəɳə ɦəmərə soːcəऽ   kəऽ   t̪əriːkɑː bəd̪əilə geːlə cʰəlɑːjə। 
ɟəɦijɑː ɑːɦɑːⁿ ɦəmərɑː d̪eːkʰəऽ    ɦoːsʈələ meː ɑːjələ rəɦiː, 

t̪əɦijeː ɑːɦɑːⁿkəऽ   bʰoːlɑːpənə d̪eːkʰiː kəऽ    ɦəmərɑː buɟʰɑː 

geːlə cʰələ ɟeː ɑːɦɑːⁿkəऽ   bʰɑːi ɑː pərivɑːrə keːɦənə 

bʰeːʈət̪ə। ɑːɦɑːⁿ səbəɦəkə soːcə səcə meː ɦəmərə 

naːiɦəroːsⁿniːkə əicʰə।" 

 

sud̪ʰiːrə seːɦoː ɑːⁿgənə meː ʈʰɑːrə bʰeːlə səbə d̪eːkʰə suinə 

rəɦələ cʰəlɑːɦə। oː bʰəiɽə pɑːⁿɟi kəऽ    miɦirəkəऽ   pəkəiɽə 

kəऽ    kɑːnəऽ    ləgəlɑːɦə। 
miɦirəkəऽ   mɑːjəkəऽ   ɑːⁿiːkʰəsⁿseːɦoː noːrə kʰəisə rəɦələ 

cʰələinə। 

 iməɦərə d̪unu beːʈɑːkəऽ   biːcə bəɖʰə़ lə ɟɑːit̪ə d̪uriːkəऽ   

d̪eːkʰəlɑːsⁿunəkərə ɑːⁿiːkʰəsⁿɦərəd̪əmə pɑːinə kʰəisijeː 

ɟɑːinə।loːkoː səbə ɟɑːinə buiɟʰə kəऽ    eːɦəneː eːɦəneː gəpə 

kərəऽ    ɑːibə ɟɑːi cʰələinə। 
" ɑːbə ɦəmə mərəboː kərəbə t̪əऽ    caːinə sⁿ। əpənə sⁿt̪ɑːnəkə 

biːcə meː mət̪ɑːⁿt̪ərəkəऽ   ɦəmə əpənə kəmiː buɟʰəiː 

cʰələuːⁿ। iː səbəɦəkə pɑːcʰu gəriːbiː cʰəi। iːeːɦə mənukkʰəkə 

d̪imɑːgəkəऽ   kʰərɑːbə kəऽ    d̪əi cʰəi।" 

t̪əi pərə nəmənə bəɟəlɑːɦə- " səbə kijoː kənit̪eː rəɦəbə t̪əऽ     

ɦəmərə bijɑːɦəkəऽ   oːrijɑːnə koːnɑː ɦoːit̪ə।" 

iː sunit̪eː ɦⁿsiːkəऽ   ʈʰəɦəkkɑː ɑːⁿgənə meː cʰuiʈə geːləi। 
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d̪oːʂiː keː? (ləgʰukət̪ʰɑː) 

 

eːnɑː kəɦijɑː t̪əऽ   kə cələt̪ə?- ɑːɕɑː  bəɟəliːɦə। 
 

ɟəɦijɑː t̪əkə cɑːɦəbə, t̪əɦijɑː t̪əkə cələt̪ə।- əmənə bəɟəlɑːɦə। 

 

ɑːbə ɦəmərɑː ɖərə ɦoːit̪ə əicʰə। 
 

kət̪ʰiːkə ɖərə? 

 

ɑːɦɑːⁿ cʰoːɽi kəऽ    t̪əऽ    nəɲi cəilə ɟɑːjəbə? 

 

eːnɑː kijaːikə soːcəiː cʰiː? kiː bʰəऽ    geːlə əicʰə? ɦəmərɑː 

meː kicʰu bəd̪əlɑːvə d̪eːkʰələuːⁿ kiː? 

 

ɦəmərɑː kicʰə bʰeːlə nəɲi əicʰə। muːd̪ɑː ɦəmərɑː buɟʰɑː 

rəɦələ əicʰə। ɑːbə iː beːɕiː d̪inə nəɲi cələऽ   t̪ə। 
 

" ət̪eːkə d̪inəsⁿcəilət̪eː əicʰə neː। əɦinɑː ɑːguoː cələऽ   t̪ə। 
ɑːbə cʰoːɖə़ ़  iː səbə ɖʰəkəpaːiⁿciː। buɟʰɑːit̪ə əicʰə 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   ɑːpʰisə meː beːɕiː kɑːɟə nəɲi əicʰə। t̪aːiⁿ d̪imɑːgə 

meː əⁿʈəɕⁿʈə bɑːt̪ə umɦəɽəit̪ə rəɦəit̪ə əicʰə"-  

iːeːɦə kəɦəit̪ə əmənə kəsijɑː kəऽ    ɑːɕɑːkəऽ   d̪əboːcəlɑː। 
pʰeːrə d̪u vəjəskəkə biːcəkə kʰeːlɑː ɕuruː bʰeːlə। ɑːi kʰeːlɑː 

meː ɑːɕɑː oːt̪eːkə səɦəjoːgə nəɲi kərəjə cʰələkʰinə। əmənə iː 

buɟʰəiː cʰəlɑːɦə। oː kicʰu nəbə t̪əriːkɑːsⁿkʰeːlɑːjə ləgəlɑːɦə। 
pʰeːrə d̪ʰiːreː-d̪ʰiːreː ɑːɕɑːkəऽ   nəbəkɑː kʰeːlɑː niːkə lɑːgəऽ    
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ləgələinə। bəɖə़ ़  kɑːlə t̪əkə cələit̪ə rəɦələi। pʰeːrə 

t̪ʰəkəlɑː bɑːd̪ə d̪unu goːʈeː eːkəd̪oːsərɑː meː gəɦijɑː kəऽ    

suit̪ə rəɦəlɑːɦə। 

 

bʰoːreː əmənə - ɑːɕɑː eːkəbeːrə pʰeːrə preːmɑːlɑːpə 

kəjəlɑːɦə। əmənəkəऽ   d̪illiː gʰurəbɑːkə cʰələinə। oː cɑːɦə 

piː kəऽ    cəilə geːlɑːɦə। ɑːɕɑː əsəkərə gʰərə meː pəɖə़ lə 

cʰəliːɦə। t̪ʰoːɖə़ ़ kə d̪eːrə bɑːd̪ə d̪ɑːiː əjələinə। eːkə beːrə 

pʰeːrə kəɖə़ kə cɑːɦə bənəbəi leːlə oːkərɑː kəɦələkʰinə।  
 

ɑːi kɑːilə kijaːikə iː səbə niːkə beːɟɑːjə mɑːt̪ʰɑː pərə nəcəit̪ə 

rəɦəi cʰəinə। ɑːpʰisə meː seːɦoː oːt̪eːkə moːnə nəɲi 

ləgələinə।ət̪ukɑː səbəsⁿ bəɖə़ kɑː əd̪ʰikɑːriː oː cʰəit̪ʰə। səbə 

unəkɑːsⁿcʰoːʈeː cʰəinə। ɑːpʰisə ɟɑːsə vɑː nəɲi? kijoː roːkəऽ    

ʈoːkəऽ    bɑːlɑː nəɲi। 
 

ɑːi eːkəʈɑː skuləkə pʰⁿksənə meː seːɦoː ɟɑːjəkəऽ   cʰəinə। 
iːeːɦə muːkʰjə ət̪it̪ʰi cʰət̪ʰi। ɑːd̪ərɕəvɑːd̪iː bɑːt̪ə kəɦəऽ    meː 

kət̪eːkə niːkə ləgəi cʰəi। ɑːɕɑː ɕəbd̪əkə cəjənə meː 

məɦɑːrət̪ʰə ɦɑːsilə keːneː cʰət̪ʰi। inəkərə sⁿboːd̪ʰənə bəɖɖə 

sɑːrəgərbʰit̪ə rəɦəit̪ə cʰəi।bəcceːsⁿiː ɖibeːʈə səbə meː prɑːiːɟə 

ɟiːt̪əit̪ə rəɦəliːɦə। mɑːiːkə ɦɑːt̪ʰə meː əbit̪eː ʈoːnə uːjɑːɦə 

prət̪ijoːgit̪eː bɑːlɑː bʰəऽ    ɟɑːi cʰəinə। ɟəkʰəinə 

səmɑːroːɦəkəऽ   mukʰjə ət̪it̪ʰi meː prət̪ijoːgiː bɑːlɑː ɟoːɕə 

kʰəroːɕə ɦoːi t̪əऽ    oːi bʰɑːʂəɳəkəऽ   kəɦəbeː kiː। kʰubə 
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loːkəprijə bʰeːlə ɟɑː rəɦələ cʰəliːɦə। ət̪ukɑː əkʰəbɑːrə meː 

roːɟə inəkərə koːnoː nɑː koːnoː səmɑːcɑːrə səɦit̪ə pʰoːʈoː 

rəɦit̪eː cʰəinə। 
 

pʰeːrə sɑːⁿɟʰu pəɦərə oːi səmɑːroːɦə meː geːlə cʰəliːɦə। 
oːɦinɑː oːɟəsviː bʰɑːʂəɳə bʰeːləinə। mⁿcəsⁿɑːjoːɟəkə loːkəinə 

ɑːɕɑː ɟeːkɑːⁿ beːʈiː səbə gʰərə meː ɦoːjəbɑːkə bɑːt̪ə 

kəɦələkʰinə। kət̪eːkə loːkə inəkɑːsⁿɑːɕiːrvɑːd̪ə leːləkə। 
ɟəɦinɑː imɑːnəd̪ɑːrə oːɦinɑː sunnərə , kərməʈʰə ɑː 

mɹ̩d̪ubʰɑːʂiː ɑːɕɑː cʰəliːɦə। 
 

ɑːɕɑː paːigʰə prəɕɑːsənikə əd̪ʰikɑːriː cʰəliːɦə।bəccɑː səbə 

d̪eːɦərɑːd̪uːnə meː boːrɖiⁿgə meː pəɖʰə़ iː cʰələinə। ɑːɕɑːkə 

gʰərəvɑːlɑː bʰərət̪ə d̪illiː meː eːkəʈɑː prɑːiːveːʈə kⁿpəniː meː 

kɑːɟə kərəit̪ə cʰəlɑːɦə। unəkɑː svɑːbʰimɑːnə bəɖɖə 

cʰələinə।oː ɑːɕɑːkə d̪inə- d̪əjɑː pərə nəɲi ɟiːbəऽ    cɑːɦəi 

cʰəlɑːɦə। ɕəinə ɽəibə kəऽ    ɑːɕɑː ləgə pəɦineː əbəi cʰəlɑːɦə। 

d̪inə pərə d̪inə ɑːɕɑːkə vjəst̪ət̪ɑː bəɖʰə़ ि़t̪eː ɟɑː rəɦələ 

cʰələinə।bʰərət̪ə d̪ʰiːreː-d̪ʰiːreː eːnɑːiː geːnɑːiː kəmə kəऽ    

d̪eːneː cʰəlɑːɦə। 
 

bʰərət̪ə ɑː ɑːɕɑːkəऽ   vivɑːɦə gʰərəkət̪ʰɑːsⁿbʰeːlə cʰələinə। 
ɟəɦijɑː bijɑːɦə bʰeːləinə t̪əɦijɑː ət̪əbeː buɟʰələ cʰələinə - " 

ləɖə़ kiː prət̪ijoːgit̪ɑː pəriːkʂɑːkəऽ   t̪aːijɑːriː kəjə 

bərəkʰəsⁿkəऽ    rəɦələ cʰəi।" 

ɑːɕɑːkəऽ   səpʰələt̪ɑː nəɲi bʰeːʈə rəɦələ cʰələinə ɑː bəjəsə 
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bəɖʰə़ lə ɟɑː rəɦələ cʰələinə।  
ɑːɕɑːkəऽ   mɑːjə bɑːpə pərə binə bijɑːɦələ beːʈiːkəऽ   

rəkʰənɑːiː ɑːbə əsəɦjə bʰəऽ    geːlə cʰələinə। oː səbə 

prɑːiːveːʈə kⁿpəniː meː kɑːɟə kərəit̪ə bʰərət̪əsⁿbijɑːɦə niɕcit̪ə 

kəऽ    d̪eːləkʰinə। ɟəkʰəinə ɑːɕɑː pəriːkʂɑːkəऽ   bɑːd̪ə gɑːmə 

geːliːɦə t̪əऽ    d̪eːkʰəi cʰət̪ʰi ɟeː bijɑːɦəkə kɑːrɖə t̪əkə cʰəpɑː 

geːlə cʰəi।  
 

gʰərəkə iɟɟət̪ə beːʈiːkə ɦɑːt̪ʰə meː। ɑːɕɑː pərə viɕvɑːsə kəऽ    

kəऽ    mɑːjə bɑːpə seːɦoː aːukɑːt̪əsⁿbeːɕiː kʰərcə d̪illiː meː 

rɑːiːkʰə kəऽ    pəɖʰə़ ़ bəऽ    meː keːləkʰinə।səpʰələt̪ɑː 

nəɦijoː bʰeːʈəlɑː pərə koːnoː kubɑːcə nəɲi kəɦələkʰinə। ɑːbə 

ɑːɕɑːkə pɑːriː cʰələinə əpənə ɟimmeːd̪ɑːriː nibʰɑːvəऽ    keː। 
 

bijɑːɦə d̪ɑːnə ɑːɕɑːkəऽ   bʰərət̪ə sⁿgə bʰəऽ    geːləinə। d̪illiː 

pʰeːrə ɑːɕɑː gʰurəliː t̪əऽ    oː prət̪ijoːgit̪ɑː pəriːkʂɑːkəऽ   

t̪aːijɑːriː əpəneː ɕuru kəऽ    leːɦəliː।  
 

bʰərət̪ə ɟəkʰəinə inəkərə iccʰɑː d̪eːkʰələkʰinə t̪əऽ    oːɦoː 

inəkɑː sⁿgə d̪eːləkʰinə।pəɖʰə़ ़ ikəऽ   sⁿgə gɹ̩ɦəst̪ʰə ɟiːvənə 

biːt̪əbəit̪ə d̪u ʈɑː bəccɑːkəऽ   mɑːjə seːɦoː bʰəऽ    geːliːɦə। 
vid̪ʰikəऽ   vid̪ʰɑːnə d̪eːkʰijəu।pəriːkʂɑːkə pəriɳɑːmə inəkərə 

pəkʂə meː bʰeːləinə। ɑːɕɑːkəऽ   prəɕɑːsənikə seːvɑː meː 

cəjənə bʰəऽ    geːləinə। kaːiɖərə seːɦoː d̪illiːsⁿsəʈəleː 

ɦərijɑːɳɑː bʰeːʈələinə।  
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ɟəiː prəkʰⁿɖə meː ɑːɕɑːkəऽ   pəɦilə beːrə nijukt̪i bʰeːləinə। 
oːt̪əऽ    eːkəbeːrə əmənə pəɦuⁿcəlɑːɦə। d̪illiː meː 

bijɑːɦəsⁿpuːrvə  pəriːkʂɑːkəऽ   t̪aːijɑːriː kərəjə leːlə ɑːɕɑː 

rəɦəit̪ə cʰəliːɦə। oːt̪əऽ    unəkərə kiː, ɑːroː kət̪eːkə 

cʰaːuⁿɖə़ ़ kəऽ   əmənə bəɖɖə niːkə ləgəi cʰələkʰinə। 
əmənə ɑː ɑːɕɑːkəऽ   d̪oːst̪iː mərjɑːd̪ɑːsⁿɑːgukəऽ   bʰəऽ    

geːlə cʰələinə।əmənə kəjeːkə beːrə ɑːɕɑː leːlə əpənɑːkəऽ   

kəʂʈə d̪eːneː cʰəlɑːɦə। 

 

 oːnɑː əmənəkəऽ   d̪oːst̪iː ɑːroː kəjeːkə biⁿd̪ɑːsə cʰaːuⁿɖə़ ़  
səbəɦəkə sⁿgə cʰələinə। əi ləऽ    kəऽ    ɑːɕɑː- əmənə meː 

noːkə ɟʰoːⁿkə seːɦoː bʰəऽ    ɟɑːinə। əɦiː biːcə əmənəkəऽ   

d̪illiː seːvɑː ɑːjoːgə meː naːukəriː bʰəऽ    geːləinə । ɑːɕɑː t̪əऽ    

gɑːmə gʰuiɽə geːlə cʰəliːɦə। 
 

ɑːɕɑːkəऽ   ɦərijɑːɳɑː meː ɟvɑːinə kərit̪eː əmənə ɑːibə 

d̪ʰəməkələkʰinə। ɑːɕɑː- əmənə əsəgərə ɦoːit̪eː əpənɑːkəऽ   

nəɲi roːiːkə səkəlɑːɦə। 

 

ɑːbə ɕuruː bʰəऽ    geːlə cʰələinə inəkərə səbəɦəkə purənɑː 

sⁿbⁿd̪ʰəkə kʰeːlɑː। oːnɑː sɑːvəd̪ʰɑːniː d̪unu t̪ərəpʰəsⁿbərət̪ələ 

ɟɑː rəɦələ cʰələi। 
 

bʰərət̪əkəऽ   ɑːbə ɑːɕɑːkə bərt̪ɑːvə meː bəd̪əlɑːvə lɑːigə 
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rəɦələ cʰələinə। səmɑːɟə meː ɦaːisiit̪ə meː ət̪eːkə əⁿt̪ərə 

d̪unu goːʈeː meː ɑːibə geːlə cʰələinə ɟeː bʰərət̪ə əpənɑːkəऽ   

əpəmɑːnit̪ə məɦəsuːsə kərəऽ    lɑːgələ cʰəlɑːɦə।ɑːɕɑːkəऽ   

buɟʰəbəऽ   kəऽ   koːɕiɕə kaːilɑː pərə, ɑːɕɑː ɑːkrɑːməkə bʰəऽ    

ɟɑːi cʰələkʰinə। əmənə ɟoːɖə़ ़ kəऽ   gulɑːmə nəɲi kəɦɑːbəऽ    

cɑːɦəi cʰəlɑːɦə। 

 

bʰərət̪əkəऽ   geːnɑːiː bəɦut̪əɦiː kəmə bʰeːlə ɟɑː rəɦələ 

cʰələinə। ɟəkʰəinə cʰuʈʈiː meː bəccɑː səbə gʰərə rəɦəi, 

t̪ət̪əbeː d̪inə bʰərət̪ə ɑːɕɑː sⁿgə rəɦəsə। ɑːɕɑː- əmənəkəऽ   

pʰoːnə pərə kəjeːkə beːrə gəpə ɦoːbəऽ    ləgələinə। 

 

eːkəd̪inə bʰərət̪ə ɑːɕɑː meː bəɦəsə ət̪eːkə bəiɖʰə़  geːləinə 

ɟeː bʰərət̪ə ɑːɕɑː pərə ɦɑːt̪ʰə uʈʰɑː d̪eːləkʰinə। ɑːɕɑː t̪ət̪eːkə 

neː prət̪iːkɑːrə meː ɑːibə geːliːɦə ɟeː t̪əkʰəneː əmənəkəऽ   

pʰoːnə pərə səbə bɑːt̪ə kəɦələkʰinə। 
 

" ɑːbə inəkərə koːnoː upɑːjə ləgɑːuː। ɦəmərɑː ɑːbə 

bərd̪ɑːɕt̪əsⁿbɑːɦərə əicʰə।"- ɑːɕɑː bəɟəliːɦə। 
 

"əccʰɑː। ruiːkə ɟɑːuː। ɦəmərɑː soːcəऽ    d̪ijəɦə।"əmənə 

bəɟəlɑːɦə। 

 

" kəɦijɑː t̪əkə soːcəit̪ə rəɦəbə? ɦəmərə ɟɑːnə ləऽ    leːt̪ə iː 

pəgələbɑː, t̪əɦijɑː t̪əkə soːcət̪eː rəɦəbə।ɑːi gərd̪ənə d̪əbəneː 
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cʰəlɑːjə। ɦəmərɑː t̪əऽ    bʰeːlə kiː mərijeː geːləuːⁿ। iː muːrkʰə 

cəpɑːʈə kət̪əऽ   sⁿbət̪ʰɑː geːlə ɦəmərə kəpɑːreː।"- kəɦi kəऽ    

kɑːnəऽ    ləgəliːɦə ɑːɕɑː। 
 

əmənə unəkɑː boːlə bʰəroːsə d̪əऽ    kəऽ    ɕɑːⁿt̪ə keːləkʰinə। 
d̪unukəऽ   biːcə eːkəʈɑː joːɟənɑː bənələi। əmənəkə joːɟənɑː 

sunət̪əɦi ɑːɕɑː ɟoːɕə meː ɑːibə geːliːɦə। əɟukɑː kʰeːlə meː 

əmənəkəऽ   bəɦut̪ə ɑːnⁿd̪ə ɑːɕɑː d̪eːləkʰinə। 
 

ɦəpʰt̪ɑːɦə bit̪əit̪ə bit̪əit̪ə eːkəd̪inə d̪illiː meː pulisəkəऽ   

sucənɑː bʰeːʈələi ɟeː bʰərət̪ə nəɕɑːkəऽ   kɑːroːbɑːrə meː 

ɕɑːmilə cʰət̪ʰi। 
 

pulisə unəkɑː pərə d̪əbiɕə d̪eːləkə ɑː nəɕɑːkə puɖə़ ि़jɑː 

unəkərə gɑːɖə़ ़  meːsⁿbərɑːməd̪ə bʰeːləi। 
 

bʰərət̪ə əi səbə pərd̪ɑːkəऽ   pɑːcʰukəऽ    kʰeːlɑːⁿsⁿənɟɑːnə 

cʰəlɑːɦə। pulisə unəkɑːsⁿnəɕɑːkəऽ   kɑːroːbɑːrə meː ɕɑːmilə 

ɑːrə loːkəkə nɑːmə ləileːlə d̪əbɑːvə bənaːuneː cʰələ।ɑːɕɑː 

seːɦoː əmənəkə pəkəɖə़ ़ lɑː upərə d̪əuːɖə़  bəɖə़ ɦɑː 

kərəऽ    ləgəliːɦə। 
 

 nəɕɑːkə səmɑːnəkəऽ   keːɕəkə ɟɑːⁿcə kərəit̪ə pulisə əmənə 

t̪əkə pəɦuⁿcə geːlə। ɕuruɑːt̪ə meː əmənə əpənə ənəbʰiɟʰət̪ɑː 

ɟɑːɦirə kərəit̪ə rəɦəlɑːɦə। pulisəkə səkʰt̪iːkəऽ   bɑːd̪ə əpənə 
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sⁿlipt̪ət̪ɑː t̪əऽ    gəicʰə leːləkʰinə leːkinə ɑːɕɑːkəऽ   nɑːmə 

ɟə़ bɑːnə pərə nəɲi eːləinə। 
 

əmənəkə kəɦəbə cʰələinə- 

" ɦəmə eːkəd̪isɑːɦeː ɑːɕɑːsⁿpreːmə kərəjə cʰələuːⁿ। ɦəmə 

bʰərət̪əkəऽ   ɟeːɦələsⁿcʰoːɖə़ ़  kəऽ    ɑːɕɑːkəऽ   d̪ilə ɟiːt̪əbɑː 

cɑːɦəi cʰələuːⁿ। əi əpərɑːd̪ʰəkə leːlə ɦəmə d̪oːʂiː cʰiː।" 

 

bʰərət̪ə ɟeːɦələsⁿcʰuiʈə kəऽ    ɑːibə geːlɑːɦə ɑː əmənə ɟeːɦələ 

meː bⁿd̪ə bʰəऽ    geːlɑːɦə। 
ɑːɕɑːkəऽ   gʰərə ɑː prət̪iʂʈʰɑː ʈuʈəऽ   sⁿbɑːⁿicə geːləinə। 
əmənəkəऽ   əi əpərɑːd̪ʰəkəऽ   leːlə oː bərɑːbərəkəऽ   sɑːⁿɟʰiː 

cʰəliːɦə।  
pəɖʰə़ ़ ikəऽ   d̪inəsⁿləऽ    kəऽ    ɑːi t̪əkə əmənə , ɑːɕɑː leːlə 

t̪jɑːgə kərəit̪ə rəɦələkʰinə। ɑːi səməjə eːɦənə ɑːibə geːləi ɟeː 

ɑːɕɑː əmənəkə t̪jɑːgə kəkəroː kəɦijoː nəɲi səkəit̪ə cʰət̪ʰinə। 
əpənɑː nəɟərə meː ɑːɕɑː d̪oːʂiː t̪ə cʰət̪ʰiɦeː। 
 

 

 

 

 

bət̪əɦijɑː gɑːcʰiː 

 

oːkərɑː gɑːmə meː səbə "bət̪əɦijɑː" kəɦəi cʰələi। kijoː kijoː 

"bət̪ɑːɦiː " seːɦoː। kəkəroː gələt̪iː nəɲi cʰəi। oːkərə kərənijeː 

eːɦəneː rəɦeː। nəɲi ʈʰiːkəsⁿcəilə pʰirə səkəi cʰələi, nəɲi 
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bəɟəbeː spəʂʈə kərəjə, nəɲi nuɑː sɑːjɑː pəɦirəऽ   kəऽ   ɖʰⁿgə, 

d̪imɑːgəsⁿt̪əऽ    paːid̪ələ rəɦəbeː kərəjə, kəkʰəinə leːrə poːʈɑː 

bəɦəऽ    ləgəi t̪əkərə seːɦoː nəɲi ʈʰeːkɑːnə, ɦⁿsəiː seːɦoː 

əɟəbeː cʰələi।  
kijoː kəɦəi ɟeː "loːt̪ʰəbiː" cʰəi, kijoː ələbəʈɑːɦiː t̪ə kijoː ɑːrə 

kicʰoː kicʰoː। 
 

oː bəuːkə bəɦirə nəɲi cʰələi। nəɲi kəɦijoː d̪ukʰit̪ə pəɖə़ iː, 
nəɲi kʰɑːjə piːjəऽ    meː bʰɑːbʰəʈə d̪eːkʰəbəi, lɑːɟə- d̪ʰɑːkʰə 

seːɦoː buɟʰəiː।əpənə d̪ukʰə t̪əkəliːpʰə nəɲi kəkəroː kəɦəi, 

nəɲi ɦəlleː kərəjə, nəɲi ruːsəiː, nəɲi pʰuləi, kəkʰəinə sut̪əi, 

kəkʰəinə uːʈʰəiː, loːkə t̪əikət̪eː rəɦiː ɟɑːi। 
 

oː cʰələi sərəd̪ɑːkəऽ   bət̪əɦijɑː put̪oːɦu। səbə oːkərə 

mərəbɑːkə iⁿt̪əɟɑːrə kərəjə cʰələi। eːɦənoː kət̪əu 

bʰeːləijɑː।mərəɳə ɟiːjənə əpənə ɦɑːt̪ʰə meː cʰəi। eːt̪əऽ    

oːkərɑː sɑːsə- səsurə pʰⁿɟʰəit̪əkəऽ   t̪əऽ   rə rəkʰəneː rəɦəi। 
eːkərɑː mɑːrəboː piːʈəboː kərəjə səbə। t̪əkʰənoː eːɦənə 

əkkʰəɟə rəɦəi ɟeː kicʰu nəɲi ɦoːi। pʰeːrə əgilɑː d̪inə 

d̪əcʰinəbərijɑː əsoːrɑː pərə cəuːkiː pərə virɑːɟəmɑːnə bʰəऽ    

ɟɑːi।roːɟə mɑːⁿgə meː sind̪urə keːnɑːiː nəɲi bisəɽəi। ɑːⁿgənə 

bəɖə़ kiː ʈɑː rəɦəi। d̪əsə pʰərikəkəऽ   ueːɦə eːkə ʈɑː əⁿgənɑː। 

kijoː d̪ubəgəliːkəऽ   kɑːt̪əsⁿpɑːcʰu meː pʰusəkə gʰərə 

bənɦəneː cʰət̪ʰi t̪əऽ    kinəkoː ɦissɑː meː oːɦoː məɖə़ iː 
nəɲi।kijoː pɑːcʰu bəlɑː sərəkɑːriː poːkʰəiɽəkəऽ   məɦɑːrə 
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bʰəiɽə kəऽ    eːkəcɑːriː kʰəsɑː rəɦəi cʰəlɑːjə। t̪əkʰənoː 

səbəɦəkə d̪inə kəʈit̪eː cələi। 
 

 puruːkʰə pɑːt̪ərə leːlə sⁿɟʰijɑː d̪əlɑːnə cʰəlɑːiː। oːt̪əऽ    kijoː 

ʈuʈələ caːukiːkəऽ   pɑːjɑːkəऽ   bəd̪əlɑː iːⁿʈɑː ɟoːiːɖə़  kəऽ   , 

t̪əऽ    kijoː bɑːⁿsəkə t̪əkʰt̪iː bənɑː, t̪əऽ    kijoː bɑːbɑː ɑːd̪əmə 

ɟəmɑːnɑːkəऽ   pəlⁿgə pərə oːt̪əऽ    suit̪ə rəɦəi cʰələi। koːnə 

pʰəriːkəkəऽ   kət̪eːkə ɦissɑː ?  nəɲi pʰəricʰɑːjələ cʰələi। iː 
d̪əlɑːnə goːsəvərijɑː buɟʰu। səbəɦəkə bəroːbəiɽə əd̪ʰikɑːrə। 
pɑːɦunə pərəkʰəkəऽ   eːlɑː pərə iː kʰɑːliː kəɦəbɑːkə leːlə 

pəlⁿgəkəऽ   cʰoːɽi d̪eːlə ɟɑːi cʰələi। səbə niːbʰələ ɟɑː rəɦələ 

cʰələi। sərəd̪ɑːkəऽ   səbə goːt̪ijeː d̪ərid̪rə rəɦəi। sərəd̪ɑː oːɦu 

meː səbəsⁿ səpʰɑːcəʈə cʰəlɑːɦə। səbə cɑːiʈə poːiːcʰə kəऽ    

kʰɑː cukələ cʰəlɑːɦə। ɑːⁿgənə meː eːkəʈɑː məɖə़ iː ɑː iː 

d̪əlɑːnə cʰələinə ɟeː əɖʰə़  cʰələinə।  
 

bərəsɑːt̪ə meː iː d̪əlɑːnəkəऽ   cʰəbeːt̪əi keː?   

 

ɟeː mɑːlikə ɦeːt̪əi, saːiɦə neː cʰəbeːt̪əi? 

 

əɦiː pʰeːriː meː eːkəroː kʰəsəleː ɦɑːlə cʰələinə। 

 

d̪oːsərə ʈoːlə bəlɑː kəɦəi kiː iː gaːirəməɟəruːɑː ɟəmiːnə meː 

bənələ cʰəi। səbəɦəkə ɦissɑː bʰeːləi। kəjə beːrə mɑːiɽə 

piːʈəkəऽ   naːubət̪ə ɑːibə ɟɑːi।  
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ɟət̪əऽ    gəriːbiː rəɦət̪ə, oːt̪əऽ    sⁿt̪oːnoːt̪pət̪i bəɖɖə ɦoːit̪ə। 
kʰⁿuːɟəkʰeːɦərə ɟeːkɑːⁿ sərəd̪ɑːkəऽ   goːt̪ijɑː səbə lɑːʈʰiː 

pʰəʈʈʰɑː ləऽ    kəऽ    ɑːibə ɟɑːi। əi lⁿgɑː sⁿkəऽ   lɑːgəjə। gⁿuːɑː 

səbə gʰuiɽə ɟɑːjə। oːnɑː nəɟərə əi d̪əlɑːnə pərə səbə 

gəɖə़ ़ neː rəɦəi cʰəlɑːjə। 
 

sərəd̪ɑːkəऽ   bɑːpə inəkərə nɑːmə ɕrəd̪d̪ʰɑːnɑːt̪ʰə rəkʰəneː 

cʰələkʰinə। gəriːbəkə purɑː nɑːmə kəɦijoːsⁿnəɲi leːlə ɟɑːi 

cʰəi। ɕrəd̪d̪ʰɑːnɑːt̪ʰəkəऽ   beːʈɑːsⁿcʰoːʈə səbə seːɦoː inəkɑː 

sərəd̪əjəkəɦəinə।kijoː sərəd̪ɑː bʰɑːi seːɦoː kəɦi d̪əi cʰələinə। 

 

 gəriːbə loːkəkəऽ   əpəmɑːnəɟənəkə sⁿboːd̪ʰənə kʰərɑːbə 

ləgit̪oː nəɲi cʰəi।sunəɲit̪ə sunəɲit̪ə kɑːnə ɑː mɑːt̪ʰə meː 

ʈʰeːɦɑː pəiɽə geːlə rəɦəi cʰəi। əi pərə ɑːbə koːnoː əsərə nəɲi। 

 

ɕrəd̪d̪ʰɑːnɑːt̪ʰəkəऽ   beːʈɑːkə nɑːmə iməɦərə uməɦərəkəऽ   

t̪ʰoːɖə़ ़  ɦeːt̪əi। inəkərə nɑːmə ɦrəd̪əjənɑːt̪ʰə cʰələinə।  
gⁿuːɑː səbə ɦrəd̪əjənɑːt̪ʰəkəऽ   ɦərəd̪ɑː kəɦəinə। kijoː 

ɦərəd̪iː seːɦoː।bʰəiɽə gɑːmə meː ɕrəd̪d̪ʰɑːnɑːt̪ʰə ʈɑː əpənə 

beːʈɑːkəऽ   ɦrəd̪əjənɑːt̪ʰə kəɦəi cʰəlɑːɦə। ɟəkʰəinə kəऽ    

sərəd̪ɑː əpənə beːʈɑːkəऽ   ɕoːrə pɑːɖə़ sə, səbə sunəऽ    

bɑːlɑːkəऽ   əi saːiɦəbiː pərə ɦⁿsiː cʰuəiʈə ɟɑːi। d̪eːkʰuː neː 

cʰəgunt̪ɑː inəkərə - ɦrəd̪əjənɑːt̪ʰə। 
 

sərəd̪ɑːkəऽ   nəɲi ɟəmiːnə ɟɑːlə cʰələinə, nəɲi bɑːpeː kicʰu 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 379 

cʰoːɽi kəऽ    geːlə cʰələkʰinə। əi ɦɑːlət̪ə meː koːnɑː gʰərəkə 

culɦɑː ɟəɖə़ iː cʰələinə, saːiɦə əcərəɟəkə bɑːt̪ə। bɑːd̪ə meː 

pət̪ɑː cələləi ɟeː sərəd̪ɑːkə kənijɑː gɑːmə meː d̪u cɑːirəʈɑː 

niːkə gʰərə pəkəɖə़ neː cʰəliːɦə। unəkərə səbəɦəkə kɑːɟə - 

d̪ʰⁿd̪ʰɑː kəऽ    d̪əi cʰələkʰinə। bəd̪əlɑː meː pəseːriː, d̪u 

pəseːriː ənnə pɑːinə ɑː bəcələ kʰucələ kʰeːnɑːiː bʰeːʈə ɟɑːi 

cʰələinə। oːɦiːsⁿəpənə gʰərə cələi cʰələinə। 
 

sərəd̪ɑːkəऽ   beːʈɑː ɦərəd̪ɑː seːɦoː t̪iːnə beːreː maːiʈrikə 

keːlɑːkə bɑːd̪ə iməɦərə oːməɦərə bəuːɑːit̪ə cʰələ। eːkəd̪inə 

sərəd̪ɑːkəऽ   kənijɑːkəऽ   ɟət̪əऽ    kɑːɟə kərəjə cʰəliːɦə, oːt̪əऽ    

eːkəʈɑː ɦərəd̪ɑːkəऽ   ləऽ    kəऽ    kət̪ʰɑː eːləinə।kət̪ʰɑː kiː? 

eːkəʈɑː ələbd̪ʰəkə ləbd̪ʰə  bɑːlɑː bɑːt̪ə। inəkərə kɑːnə meː 

kicʰu kəɦələ geːləinə। məuːgijɑːɦiː kət̪ʰɑː niɕcit̪ə bʰəऽ    

geːlə।niːkə pɑːi t̪əkʰəneː sərəd̪ɑːkəऽ   kənijɑːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə 

meː rɑːiːkʰə d̪ijeːləinə।ət̪eːkə pɑːi oː d̪eːkʰəneːɦeː nəɲi 

rəɦət̪ʰinə। ɑːbə pɑːikəऽ   ɕəkt̪i bɑːɟəऽ    ləgələi।   
 

ɦⁿ। ɦⁿ। ɦəmə t̪aːijɑːrə cʰiː। 
 

kəkəroː pucʰəbɑːkəऽ   kɑːɟə nəɲi। 

 

ɟəkʰəinə moːnə ɦuəjə। ɦrəd̪əjənɑːt̪ʰəkəऽ   ləऽ    ɟɑːuː। 
 

sərəd̪ɑːkəऽ   kənijɑːkəऽ   ɑːi buɟʰɑːjə ləgələinə ɟeː beːʈɑːkəऽ   

ɟənmə d̪eːnɑːiː sɑːrt̪ʰəkə bʰeːləinə। əɦiː leːlə loːgə beːʈɑː 
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leːlə məɽəit̪ə əicʰə। 

 

d̪əuːrələ gʰərə gʰurəliːɦə। pʰeːrə t̪iːnu goːʈeː gɑːcʰiː d̪iɕə ɟɑːi 

geːliːɦə। oːt̪əऽ    səbə bɑːt̪ə kəɦələkʰinə। sunit̪eː səbəkəऽ   

kʰuɕiːkəऽ   ʈʰeːkɑːneː nəɲi।ɦərəd̪ɑːkəऽ   sərʈipʰikiːʈə səbə 

unəkɑː səbəkəऽ   pəʈʰɑː d̪eːləkʰinə। 
 

d̪ərə d̪iəjəd̪ə meː nəɲi kəkəroː kəɦələ geːləi।  
 

kəkəroː nəɲi bət̪eːbəi। 
 

buɟʰət̪ə t̪əऽ    kət̪ʰɑː moːiɽə d̪eːt̪ə। 
 

cupeːcɑːpə d̪inə t̪əkɑːvələ geːləi। bɑːɦəreː bɑːɦərəsⁿkicʰu 

bərijɑːt̪iː sⁿgə ɦərəd̪ɑː geːlɑːɦə। bijɑːɦə d̪ɑːnə bʰeːləi। 
bərijɑːt̪iːkəऽ   bid̪ɑːiː ɑː ɦərəd̪ɑːkəऽ   d̪u məɦiːnɑː bɑːd̪ə 

kɑːrəpoːreːɕənə meː pəkkɑː naːukəriː bʰəऽ    geːləinə। 
 

ɦərəd̪ɑːkəऽ   pɑːi bʰeːʈələi ɑː uːpərəsⁿnaːukəriː bʰeːʈə geːləi। 
məɦiːneː məɦiːneː məniːɑːrɖərə sərəd̪ɑːkəऽ   ɑːbəऽ    

ləgələinə। məɖə़ iːkəऽ   ɟəgəɦə pərə pəkkɑː iːⁿʈɑːkəऽ   gʰərə 

bʰəऽ    geːləinə। d̪əɕəmiː cʰuʈʈiː meː ɦərəd̪ɑː gɑːmə ɑːjələ 

t̪əऽ    d̪əlɑːnəkəऽ   cʰɑːnɦiː nəbə kʰərəsⁿcʰəɖə़ vɑː d̪eːləkəi। 
 

 əssiː bərəkʰəkə pit̪iːjɑː bəɟələkʰinə- 

ɦəmə ɑːi t̪əkə d̪əlɑːnəkə purɑː kʰərə bəd̪əlɑːit̪ə nəɲi 
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d̪eːkʰəneː rəɦiː। ʈʰiːkeː kəɦələ geːlə cʰəi - ɟiːbiː t̪əऽ    kiː kiː 

nəɲi d̪eːkʰiː। 
 

 d̪əlɑːnə pərəɦəkə iːⁿʈɑː lɑːgələ caːukiːkəऽ   ɟəgəɦə 

səkʰuɑːkəऽ   pɑːjɑː lɑːigə geːləi। bɑːⁿsə bɑːlɑː t̪əkʰt̪ə pərə 

bəɖʰə़ iː nəbə caːukiː bənɑː d̪eːləkəi। ɑːbə d̪əlɑːnə bⁿgəliː 

ɟeːkɑːⁿ lɑːgəऽ    ləgələi। ɦərəd̪ɑː ɑːbə gɑːmə meː ɦrəd̪əjə 

bɑːbu ɑː ɦrəd̪əjə bʰaːijɑː kəɦɑːjə lɑːgələ cʰələ। 
 

ɦərəd̪ɑːkəऽ   loːt̪ʰə kənijɑːsⁿbijɑːɦə bʰeːlə cʰələi।d̪ʰənə 

səmpəit̪əkəऽ   koːnoː kəmiː nəɲi cʰələi। oːkərə kəkɑː mⁿt̪riː 

cʰələi। oːkərɑː naːiɦərɑː meː səbə loːt̪ʰəɦiː kəɦəi। oː kəjə 

beːrə bəɖɖə ɟoːrə d̪ukʰit̪ə pəɖə़ iː। ɖɑːkʈərə vaːid̪ə seːɦoː 

ɟəvɑːbə d̪əऽ    d̪əi। muːd̪ɑː pʰeːrə loːt̪ʰəɦiː ɟiːbə ɟɑːi। 
 

iməɦərə loːt̪ʰəɦiːkəऽ   bəjəsə bəɖʰə़ it̪ə geːləi। d̪eːɦə meː 

əⁿgə səbə meː ubʰɑːrə ɑːbəऽ    lɑːgələ cʰələi।keːd̪ənə 

ɟoːt̪əkʰiː oːkərə bɑːpəkəऽ   kəɦi d̪eːləkəi ɟeː əkərɑː siⁿd̪urə 

nəɲi pəɖə़ t̪əi t̪əऽ    t̪oːrɑː d̪oːkʰə ɦeːt̪əɦə। iːeːɦə d̪oːkʰə 

cʰoːɖə़ bəi leːlə ɦərəd̪ɑːkəऽ   naːukəriːkəऽ   loːbʰə d̪əऽ    kəऽ    

siⁿd̪urəd̪ɑːnə kərɑːvələ geːləi। 
 

səbəkəऽ   umeːd̪ə cʰələi ɟeː d̪ukʰit̪ə loːt̪ʰəɦiː d̪u- t̪iːnə bərəkʰə 

meː məiɽə ɟeːt̪əi। ɦɑːlət̪ə d̪eːkʰəऽ    meː t̪əɦinɑː lɑːgəi। 
bʰərəɳə poːʂəɳə leːlə eːkəʈʈʰeː pɑːi oːkərə naːiɦərɑːvɑːlɑː 
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sərəd̪ɑːkəऽ   d̪əऽ    d̪eːneː rəɦəinə। 

 

kəɦələ geːlə cʰəi-  əpənə soːcələ nəɲi ɦoːi cʰəi। 

 

loːt̪ʰəɦiː t̪əऽ    sɑːsurə əjəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɖeːbɑː ɖeːbiː cələɦoː 

ləgələi। əpəneːsⁿkəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː kəɦuːnɑː bəd̪əilə ləi। 
purɑː d̪eːɦə ɟʰɑːⁿpəऽ    oːkərɑː nəɲi ɑːbəi। loːkəkə t̪ɑːⁿkə 

ɟʰɑːⁿkə oːkərɑː niːkə ləgəi। oː d̪eːɦə d̪eːkʰəbəऽ    ləgəi। 

 

 ɦərəd̪ɑːkəऽ   mɑːjə ɕuruː meː t̪əऽ    ɟʰɑːⁿpə t̪oːpə kəऽ    d̪əi। 
bɑːd̪ə meː pəɦineː sərəd̪ɑː pʰeːrə oːkərə mɑːjə loːt̪ʰəɦiː pərə 

ɦɑːt̪ʰə uʈʰɑːbəऽ     ləgələi।əkərɑː sɑːsurə meː bət̪əɦijɑː səbə 

kəɦəi। 
 

bət̪əɦijɑːkəऽ   kət̪əboː sɑːsurə meː d̪ukʰə d̪əi, oː ɖʰiːʈʰə bʰəऽ    

geːlə cʰələ,loːkəkə sɑːməneː nəɲi kɑːnəɲi kʰiːɟʰəiː। 
 

 gɑːməkə cʰaːuⁿɖə़ ़  bət̪əɦijɑːkəऽ   d̪eːkʰəऽ    ɑːbəi। uːⁿ ɑːⁿ 

meː ɟə़ bɑːbə d̪əi। ɑːⁿiːkʰə kʰubə məʈəkəbəi।ʈoːlə 

pəroːsəkəऽ   puruːkʰə pɑːt̪ərəkəऽ   əi əⁿgənɑː meː əbərəɟɑːt̪ə 

bəɖʰəऽ    ləgələi। d̪əlɑːnə meː səbə beːbəsət̪ʰɑː rəɦəlɑːkə 

bɑːd̪oː purukʰə səbəɦəkə nəɟərə bət̪əɦijeː d̪iɕə rəɦəit̪ə 

cʰələinə। bət̪əɦijɑː unəkɑː səbəkeː nirɑːɕə nəɲi 

kərəjənə।ɟɑːinə vɑː ənəɟɑːinə, kəɦijoː kicʰu d̪eːkʰɑː d̪əinə। 
oːkəroː loːkə niːkə ləgəi। 
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ɦərəd̪ɑː cɑːirə bərəkʰə t̪əऽ    bət̪əɦijɑːkəऽ   mərəbɑːkə 

iⁿt̪əɟɑːrə keːləkə। oːkərə bɑːd̪ə oː bɑːɦəreː bɑːɦərə d̪oːsərə 

bijɑːɦə kəऽ    leːləkəi।gɑːmə nəbəkiː kənijɑːkəऽ   nəɲi 

ɑːnəɲi,muːd̪ɑː əpəneː ɑːbəjə।d̪oːsərə bijɑːɦəsⁿnoːkəriː 

cʰuʈəbɑːkə ɖərə ɦoːi।  
 

iməɦərə ɦərəd̪ɑːkəऽ   kəmɑːi bəɖʰə़ lə ɟɑː rəɦələ 

cʰələi,uːməɦərə bət̪əɦijɑː pərə ət̪jɑːcɑːrə। 
 

oːɦiː ɑːⁿgənə meː rəɦəniɦɑːrə rəmənəkəऽ   bət̪əɦijɑː 

bʰaːuɟiːsⁿbəɖɖə gəpə ɦoːinə। oːnɑː rəmənə bət̪əɦijɑːsⁿbəjəsə 

meː  cʰoːʈə cʰəlɑːɦə, leːkinə d̪unu goːʈeːkəऽ   pəʈɑːnə 

bəɖɖə।iɕɑːreː iɕɑːrɑːsⁿsəbə gəpə bʰəऽ    ɟɑːinə। 

 

gⁿuːɑː leːlə sərəd̪ɑː niɦɑːit̪ə səɟɟənə loːkə cʰəlɑːɦə। gʰərə 

meː əbit̪eː oː bət̪əɦijɑː leːlə rɑːkʂəsə bʰəऽ    ɟɑːi cʰəlɑːɦə। 
bət̪əɦijɑː əpənə d̪eːɦəkə coːʈə səbə rəmənəkəऽ   

d̪eːkʰəbəinə। 

 

bət̪əɦijɑːkəऽ   sɑːsurə əjəlɑːkə bɑːd̪ə oːkərə naːiɦərəsⁿnəɲi 

kijoː bəɟeːləkəi ɑː nəɲi kʰoːɟeː pucʰɑːriːkə leːlə kijoː eːləi। 
oːkərə naːiɦərɑː bəlɑː leːlə pɑːi d̪əऽ    d̪eːlɑːkə bɑːd̪ə 

kərt̪t̪əvjə kʰət̪mə।  
 

ɦərəd̪ɑːkəऽ   ɕəɦərə meː rəɦit̪eː d̪ʰiːjɑː put̪ɑː 
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bʰeːləinə।sərəd̪ɑː ɑː unəkərə kənijɑː məiɽə cukələ 

cʰələkʰinə। ɦərəd̪ɑː gɑːməsⁿsⁿbⁿd̪ʰə t̪oːiɽə leːneː cʰəlɑːɦə। 
bət̪əɦijɑːkəऽ   səbə məɦiːnɑː naːiɦərɑːkəऽ   ɟəmɑː kəjələ 

paːisɑːkə sud̪iːsⁿpoːsʈə ɑːpʰisəsⁿpɑːi bʰeːⁿʈə ɟɑːi cʰələi। 
ɑːⁿgənə meː kənijɑː kɑːkiː oːkərɑː d̪u sɑːⁿɟʰə bʰoːɟənə d̪əऽ    

d̪əi cʰələkʰinə। bət̪əɦijɑː pɑːikəऽ   məɦət̪t̪və buɟʰəऽ    lɑːgələ 

cʰələi। t̪ʰoːɖə़  pɑːi kⁿt̪oːlə meː ɟəmɑː kərəjə। kəɦijoː 

d̪ukʰit̪ə pəɖə़ beː nəɲi keːləi ɟeː kəkəroː seːvɑːkə kɑːɟə 

pəɖə़ t̪əi।  
 

rəmənə məɦɑːnəgərə meː prɑːiːveːʈə naːukəriː kərəऽ    

lɑːgələ cʰəlɑːɦə। pəɖʰəɦoː kɑːlə pɑːikəऽ   kɑːɟə pəɖə़ inə 

t̪əऽ    bət̪əɦijɑː bʰaːuɟiː d̪əऽ    d̪əinə। ɑːⁿiːkʰəkə sukʰə leːlə 

ɕuruː bʰeːlə d̪oːst̪iː d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː sneːɦə meː bəd̪əilə geːlə 

cʰələi।  
 

eːkəd̪inə rəmənəkəऽ   gɑːməsⁿkʰəbəiɽə eːləinə। bət̪əɦijɑː 

məiɽə geːliː। lɑːɕə ɑːⁿgənə meː pəɖə़ ़ lə cʰəinə। ɦərəd̪ɑː 

gɑːmə ɑːbəऽ   sⁿmənɑː kəऽ    d̪eːləkəi। bət̪əɦijɑːkəऽ   

naːiɦərəbəlɑː seːɦoː nəɲi kɑːnə bɑːt̪ə leːləkəi। sⁿpəit̪ə kicʰu 

cʰəinə nəɲi। gʰərɑːriː ɦərəd̪ɑː kəbɑːlɑː kəऽ    cukələ cʰəi। əi 

meː binə d̪ʰənəkə loːbʰə meː poːsəput̪oː bənəऽ    bɑːlɑː kijoː 

nəɲi cʰəi। gɑːməkə loːkə eːkɑːeːkiː eːləi ɑː t̪uləsiː piːɖʰə़ ़  
ləgə rɑːkʰələ lɑːɕəkəऽ   d̪eːkʰə kəऽ    gʰuriː geːlə।  
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rəmənə kəɦələkʰinə- 

 

ɦəmə bət̪əɦijɑː bʰaːuɟiːkəऽ   mukʰɑːgni d̪eːbəinə। ɦəmə 

ɑːibə rəɦələ cʰiː। 
 

rəmənə t̪əkʰəneː gɑːmə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। ɟeː pɑːi kaːuɖə़ ़  
cʰeːləinə sⁿgə ləऽ    geːlɑːɦə। 
d̪ɑːɦə- sⁿskɑːrəkəऽ   bɑːd̪ə ɟəkʰəinə bət̪əɦijɑːkəऽ   kⁿt̪oːlə 

kʰoːlələ geːləi t̪əऽ    oːɦiː ɟəmɑːnɑːkəऽ   bɑːrəɦə ɦəɟɑːrə 

ruːpəjɑː ɑː pəcɑːsə bʰəiɽəkəऽ   kəriːbə soːnɑː cɑːⁿd̪iːkəऽ   

gəɦənɑː rɑːkʰələ cʰələi। eːkəʈɑː kɑːgəɟəkəऽ   pərəciː pərə 

likʰələ cʰələi- 

ɦəmərə d̪ɑːɦə sⁿskɑːrə kərəऽ    bɑːlɑː, əi səmpəit̪əkə bɑːrisə 

ɦeːt̪ɑːɦə। 
 

d̪u ɦəɟɑːrə kʰərcɑː bʰeːləi। bɑːkiː pɑːisⁿɟəmiːnə kiːnə kəऽ    " 

gɑːcʰiː" ləgɑːvələ geːləi। iːeːɦə gɑːcʰiː " bət̪əɦijɑː gɑːcʰiː" 

kəɦəbəi cʰəi।səd̪joːⁿsⁿgɑːməkə loːkə t̪ʰoːɖə़  bəɦut̪ə ɑːmə 

əkərə kʰɑːit̪ə cʰələ। 
 

oːɦiː gɑːcʰiːkəऽ   rəmənəkə beːʈɑː səbə gɑːcʰə beːcə d̪eːləkəi 

ɑː ɟəmiːnəkəऽ   plɑːʈə bənɑː kəऽ    beːcə rəɦələ əicʰə। 
bət̪əɦijɑːkəऽ   niɕɑːniː ɑːbə səbə kʰət̪mə bʰəऽ    geːləi। 
 

 

ɖɑːləɖɑː prəsɑːd̪ə (ləgʰukət̪ʰɑː) 
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pʰeːku misərə oːnɑː kət̪ʰɑː vɑːcəkə cʰət̪ʰi। rɑːmɑːjəɳəkəऽ   

caːupɑːikəऽ   nit̪ə d̪inə pɑːʈʰə kərəjə cʰət̪ʰi। bəɦut̪eː pɑːⁿt̪i 

kⁿʈʰəst̪ʰeː cʰəinə। t̪əkʰənoː kəɦələ ɟɑːi cʰəi, ɟeː kⁿʈʰəst̪ʰə 

rəɦəloː pərə, poːt̪ʰiː sɑːməneː rəɦəbɑːkə cɑːɦiː, t̪aːiⁿ 

rɑːmɑːjəɳə sɑːməneː rəkʰəit̪ə cʰət̪ʰi। inəkərə rɑːmɑːjəɳə, 

t̪uləsiː rɑːmɑːjəɳə nəɲi cʰələinə, leːkinə ɟeː bʰiː 

cʰəinə.......cʰəinə bəɖɖə kərɳəprijə। ɟəkʰəinə oː sɑːⁿɟʰə meː 

pɑːʈʰə kərəit̪ə rəɦəi cʰət̪ʰi , t̪əऽ    rɑːɦiː- bəʈoːɦiː seːɦoː d̪u 

pələ leːlə ruiːkə ɟɑːijɑː ɑː ɕrəvəɳəkə ɑːnⁿd̪ə ləijɑː।ɟət̪əbeː 

kɑːlə pʰeːku misərə rɑːmɑːjəɳə bⁿcəiː cʰət̪ʰi, oːt̪əbeː kɑːlə 

prəsənnə mud̪rɑː meː d̪eːkʰəbəinə। bɑːkiː t̪əऽ   , gəuːⁿɑː leːlə 

oː ɟʰənəkəʈɑːɦə cʰət̪ʰi। bʰəiɽə d̪inə unəkərə gʰərəsⁿcikərɑː- 

cikəriːkəऽ   ɑːvɑːɟə əbəit̪ə rəɦət̪ə। purɑː gʰərə meː kijoː 

d̪ʰiːreː bəɟit̪eː nəɲi cʰəi। 
 

kət̪ʰɑː bⁿcəlɑːsⁿkiː peːʈə cələi cʰəi। ɑːbə kəɦɑːⁿ oːɦənə 

d̪ʰərmɑːt̪mɑː rəɦiː geːlɑːɦə əicʰə, ɟeː kət̪ʰɑː suinə kəऽ    

kicʰu siːd̪d̪ʰɑː( ənnə) roːɟə ɦinəkɑː d̪eːt̪ʰinə। məɦiːnɑː d̪u 

məɦinɑː pərə pʰeːku misərə nəɲi ɟɑːinə koːnə d̪eːɕə ɟɑːi 

cʰəit̪ʰə, oːt̪əऽ   sⁿgʰurəlɑːɦə pərə ənnə pɑːinəkə boːrɑː sⁿgə 

rəɦəi cʰəinə। əkərə bɑːd̪ə t̪ʰoːɖə़ ़  d̪inə gʰərə meː ɕɑːⁿt̪ijeː 

nəɲi, cəɦələ-pəɦələ seːɦoː rəɦəi cʰəinə। d̪əsə- pənd̪rəɦə 

d̪inəkəऽ   bɑːd̪ə pʰeːrə ueːɦə rɑːmɑː- ueːɦə kʰəʈoːlɑː। gəuːⁿɑː 

səbə əbʰjəst̪ə bʰəऽ    geːlə cʰələinə inəkərə gʰərəkə ɦɑːlə 

keː। gʰərəkə ɕɑːⁿt̪ə mɑːɦaːuləsⁿpət̪ɑː lɑːigə ɟəiːt̪ɑːjə ɟeː 
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pʰeːku misərə əkʰəinə nəɲi cʰət̪ʰi। 
 

bʰəgəvɑːnə gəriːbiː t̪əऽ    d̪əi cʰət̪ʰinə, muːd̪ɑː oːkərə sⁿgə 

koːnoː guɳə seːɦoː oːɦi loːkə meː gəiɖʰə़  d̪əi 

cʰət̪ʰinə।pʰeːku misərəkəऽ   gʰərə meː səbəɦəkə gəlɑː, 

suriːlɑː cʰəi। ɦərə mⁿgələ kəऽ   , məɦɑːviːrəɟiːkəऽ   kiːrt̪ənə 

unəkərə gʰərəkə loːkə kərəjə cʰələ। ɖʰoːlə mɹ̩d̪ⁿgə, 

ɦərəmoːnijəmə, ɟʰɑːlə səbə unəkərə gʰəreː meː cʰələinə। 
uːpərəsⁿ"t̪ʰəpəriː"kəऽ   d̪ʰunə, giːt̪əkəऽ   ɑːrə məɦoː məɦoː 

kəऽ    d̪əi cʰələi। pərəsɑːd̪iː seːɦoː rəɦəi cʰələi- nəɲi bʰeːlə 

t̪əऽ    t̪ʰurriː lət̪ɑːmeː! əgəveː pʰulɑːjələ kʰud̪d̪iːkəऽ   

caːurəʈʰə! əɦinɑː kicʰə kicʰə। 

 

gɑːməkə əpənə əpənə d̪ərɕənə ɦoːi cʰəi। bəɖə़ kɑː kət̪əऽ   , 

nəɲi kijoː bəisəऽ    kəɦət̪ə, t̪əkʰənoː bʰeːɖə़ ि़jɑː d̪ʰəsɑːnə 

ɟeːkɑːⁿ səbə pəɦuⁿcət̪ə। gəriːbəɦɑː kət̪əऽ    ɑːbeːɕə bʰeːʈəloː 

pərə ɦərəsəʈʈʰeː loːkə geːnɑːiː puːɟɑː- t̪uɟɑː meː əⁿʈʰijəbəi 

cʰəi। leːkinə əkərə sⁿgə, eːkəʈɑː ɑːrə viɕeːʂət̪ɑː cʰəi, beːʈiːkə 

bijɑːɦə meː səbə oːkərɑː t̪ɑːt̪kɑːlikə səmɦɑːiɽə d̪əi cʰəi। 
bɑːd̪ə meː bʰəleː ɦiː bəcələ-kʰucələ  gɑːcʰiː- nɑːsiː, 

gəɖə़ ɦɑː- guɖə़ ɦiː kəbɑːlɑː kərɑːऽ    ləi। 
 

pʰeːku misərəkəऽ   gɑːmə pəcəkoːɕiː meː cʰələinə। 
səbʰɑːgɑːcʰiːkəऽ   ləgə bɑːlɑː gɑːmə səbəkəऽ   loːgə səbə ,  

kət̪ʰɑː bʰəɟijɑːbəऽ    meː bəɖɖə mɑːɦirə ɦoːijɑː। oː səbə 
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səbʰɑːkəऽ   ɕuruːjeː meː vivɑːɦə joːgjə niːkə ləɖə़ kɑː " 

ʈipə" leːt̪ə। oːkərɑː pərə nəɟərə gəraːuneː rəɦət̪ə। oːkərə 

ɟəɦɑːⁿ kət̪əu bibɑːɦə niɕcit̪ə ɦoːvəə ləgət̪əi, oːi meː bʰⁿgəʈʰiː 

mɑːiɽə kəऽ   , kət̪ʰɑː gəɖə़ bəɖə़ ़  d̪eːt̪ə। eːnɑː oːkərə 

səbəɦəkə pʰuːləpruːpʰə ɖʰⁿgə cʰəi, ɟeː oːkərɑː nɑːməkəऽ   

pⁿsəgiː bʰəiɽəkəऽ   cərcɑː kət̪əu nəɲi ɦeːt̪əi। ɟəkʰəinə 

səbʰɑːkəऽ   əⁿt̪imə eːkə d̪u d̪inə bəcət̪əi, bərə bɑːbuːkəऽ   

ɑːbə binə biːjɑːɦəleː gɑːmə gʰurəऽ   kəऽ   ɦɑːlɑːt̪ə bʰəऽ    

ɟeːt̪əinə, t̪əkʰəinə iː səbə kət̪ʰɑː prəst̪ut̪ə kərət̪ə। pʰeːrə cɑːru 

t̪ərəpʰəsⁿɦɑːpʰə ɖibəkəऽ   kəऽ   , bərəkəऽ   uʈʰɑːit̪ə ɑː cələit̪ə 

bənət̪ə।  
 

pʰeːku misərəkəऽ    cɑːirə ʈɑː beːʈiː cʰələinə। t̪iːnə ʈɑːkəऽ   

bijɑːɦə əɦinɑː bʰəऽ    geːlə cʰələinə। səbə naːiɦərəsⁿbeːɕiː 

sukʰiː gʰərə meː geːlə cʰələinə। sid̪d̪ʰɑːⁿt̪əkəऽ   səməjə səbə 

gəicʰə ləi cʰələkʰinə। d̪eːbəऽ   kəऽ   rəɦəinə, t̪əɦaːinə neː 

soːcəbɑːkə kɑːɟə। oː t̪əऽ    beːʈiː səbə sunnəɲirə ɑː sugʰəiɽə 

cʰələinə .........səbə səmɦɑːiɽə ləinə।ɑːbə əⁿt̪imə kənjɑːd̪ɑːnə 

cʰələinə। əɦinɑː eːkəʈɑː pəɕcimə d̪iɕəkə kələkət̪ijɑː bərə 

ʈeːbəi geːlɑːɦə। beːrə pərə ɦət̪ʰəpaːiⁿcə kicʰu bʰeːⁿʈə geːlə 

cʰələinə। 

 

səbʰɑːsⁿbərə- bərijɑːt̪iː neːneː gɑːmə pəɦuⁿcə 

geːlɑːɦə।gɑːməkə sⁿɟʰijɑː poːkʰəiɽə meː eːkə ɑːnɑːkəऽ   

d̪əsəmɑː, pʰeːku misərəkəऽ   seːɦoː ɦissɑː pəɽəi cʰələinə। 
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kəɦijoː məcʰaːiʈɑː meː inəkɑː eːkəʈɑː mɑːcʰə ɦissɑː nəɲi 

bʰeːləinə, leːkinə kəɦəbɑː meː t̪əऽ    cʰələinə- " iː ɦəməreː 

poːkʰəiɽə əicʰə।" bərijɑːt̪iː səbə poːkʰəiɽə pərə d̪iɕɑː 

maːid̪ɑːnə kəऽ    kəऽ    ɟəmɑː bʰeːlə। eːkəʈɑː bərijɑːt̪iː mɑːt̪ʰə 

meː ləgəbəi leːlə " t̪eːlə" mⁿgələkəi। səmɑːd̪ə pʰeːku 

misərəkəऽ   gʰərə pəʈʰɑːvələ geːləinə। səbʰɑːkəऽ   səməjə 

cʰələi.........kəkʰəinə koːnə pɑːɦunə ʈəpəkət̪ɑː........iː soːicə 

kəऽ    roːɕənɑːiː bəlɑː kʰɑːliː d̪əvɑːt̪ə meː eːkə nəmmərə 

kəruːɑː t̪eːlə ɑː nɑːrijərə t̪eːlə bɑːlɑː kʰəlikɑː ɖibbɑː meː 

ɖɑːləɖɑː gileːɕənəsⁿɑːinə kəऽ    rəkʰəneː cʰəlɑːɦə। rɑːɟɑː, 

d̪eːvəkəऽ   ɑːibə ɟeːt̪əi, seː kəkəroː buɟʰələ t̪ʰoːɖə़ beː rəɦəi 

cʰəi। uːpərəsⁿpʰeːku misərəkəऽ   soːbʰɑːvə cʰəinə, kinəkoː 

uʈʰɑː kəऽ    gʰərə ləऽ    eːt̪ɑːɦə। eːkə beːrə t̪əऽ    əɦinɑː 

siɖʰə़ ़ lliː bəlɑː  caːud̪ʰəriːɟiːkəऽ   səbʰɑːsⁿneːneː cəilə 

əbəit̪ə rəɦəlɑːɦə। oːi beːrə misərɑːinəkəऽ   səmɑːnə ɟuʈəbəऽ    

meː kət̪eːkə t̪ʰəkkɑː pʰəɟiːɦət̪ə bʰeːlə rəɦəinə।  t̪əɦijɑːsⁿoː 

pəɦineːɦeːsⁿkəru t̪eːlə ɑː ɖɑːləɖɑːkəऽ   beːbəsət̪ʰɑː keːneː 

rəɦəi cʰəit̪ʰə। əpəneː kicʰu kʰɑːiː? pɑːɦunə pərəkʰəkəऽ   

sukʰkʰɑː soːɦɑːriː d̪əit̪ə misərɑːinəkəऽ   əpərət̪it̪ə ləgəi 

cʰələinə। 

 

ɟeː bərijɑːt̪iː ləgəsⁿmɑːt̪ʰə meː ləgəbəऽ    leːlə t̪eːlə ləilɑː 

ɑːjələ cʰəlɑːɦə,oː ʈɑːʈɑːkəऽ   nɑːrijələ t̪eːləkə ɖibbɑː meː 

"ɟəmələ ɖɑːləɖɑː" rɑːkʰələ d̪eːkʰəlɑːɦə। kijoː pəcəmɑː pɑːsə 

kəɦuː vɑː cʰəʈʰəvɑːⁿ pʰeːlə, oː nɑːrijələ t̪eːləkə iː 
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ɖɑːləɖɑːsⁿbʰərələ ɖibbɑː poːkʰəiɽə pərə pəʈʰɑː d̪eːləkəi। 
 

bərijɑːt̪iːkəऽ   t̪əऽ    ələgeː ʈəɕənə ɦoːi cʰəi। oːi meː eːkə t̪əऽ    

pəɕcimə ɑː uːpərəsⁿkələkət̪ijɑː səbə। eːkəʈɑː bərijɑːt̪iː t̪eːlə 

mⁿgəneː rəɦəi, leːkinə muːpʰt̪əuɑː t̪eːlə buiɟʰə kəऽ   , oː səbə 

bərə- bərijɑːt̪iː, mɑːt̪ʰə keː,kəऽ   pucʰəijɑː, bʰəiɽə d̪eːɦə 

rəgəiɽə rəgəiɽə kəऽ    ləgeːləkə।purɑː ɖibbɑː kʰɑːliː kəऽ    

d̪eːləkəi। sɑːⁿɟʰə meː cunə kaːilə mələmələkə kurt̪ɑː 

pəɦirəkəऽ    səbə pʰeːku misərəkəऽ   d̪əlɑːnə pərə ɑːjələ। 
 

ɑːbə ɖɑːləɖɑː, peːʈroːmeːksəkəऽ   gərmiː pərə əpənə 

kərɑːmɑːt̪ə d̪eːkʰeːnɑːiː ɕuruː keːləkə। eːkə kɑːnə- d̪u kɑːnə 

ɦoːit̪ə ɦoːit̪ə , səbə eːkə d̪oːsərɑːkəऽ   suⁿgʰəऽ    lɑːgələ। 
uːpərəsⁿkoːnoː sərijɑːt̪iː ʈiɦəkɑːriː d̪əऽ    d̪eːləkəi। 
pəricʰənəsⁿpəɦineːɦeː bərə- bərijɑːt̪iː səbə kʰisijɑː geːləi। 
səbə pərɑːjə lɑːgələ। pʰeːku misərəkəऽ   pəɦineː t̪əऽ    kicʰu 

buɟʰeːləinə nəɲi। bɑːd̪ə meː ɖɑːləɖɑː kəऽ   gərijəbəit̪ə oːt̪əऽ    

bərijɑːt̪iː səbə ləgə geːlɑːɦə। pʰeːrə kʰəneː d̪aːuɽəit̪ə gʰərə 

pərə ɑːbəit̪ʰə।kəऽ   nɑːrijərə t̪eːləkə ɖibbɑː meː ɖɑːləɖɑː 

rəkʰələkə? 

purɑː gɑːməkə loːkə ɟəmɑː bʰəऽ    geːlə। 

 

pʰeːku misərəkəऽ   kənijɑː ɖələɖɑː ɖəkubɑː kəɦi kəɦi kəऽ    

gɑːiɽə pəɖʰə़ ऽ    ləgəliːɦə। gʰərə meː kənnɑː roːɦəʈə məicə 

geːlə cʰələi। uːcət̪iː- vinət̪iː ɦuəऽ    lɑːgələ। eːɦənə 
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bəɖʰə़ ि़jɑː bərə, ɖɑːləɖɑː d̪uɑːreː ɦɑːt̪ʰəsⁿcəilə ɟɑːjə, 

əisⁿbeːɕiː kusⁿjoːgə kiː bʰəऽ    səkəit̪ə cʰəi। 
 

pʰeːku misərəkəऽ   gəuɑːⁿ səbə t̪ʰoːrə- t̪ʰɑːmə ləgeːləkə। 
bərə bɑːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə meː buɟʰɑː geːləinə ɟeː iː məɟɑːkə 

nəɲi, ənəɟɑːnə meː bʰeːlə gələt̪iː cʰiː। səcə pucʰu t̪əऽ    

gələt̪iː, ɖɑːləɖɑː d̪eːɦə meː ləgəbəऽ    bɑːlɑːkəऽ   cʰələinə। oː 

bərijɑːt̪iːkəऽ   mupʰt̪əuɑːkəऽ   loːbʰə meː gⁿd̪ʰoː nəɲi buiɟʰə 

peːlɑːɦə।।bɑːd̪ə meː kəjeːkə ʈɑː lələkɑː lɑːipʰə bvɑːjə 

sɑːbunə poːkʰəiɽə pərə geːlə। bərə - bərijɑːt̪iː pʰeːrəsⁿrəgəiɽə 

rəgəiɽə kəऽ    nəɦɑːi geːlɑːɦə। ɟurmɑːnɑː meː pʰeːku 

misərəkəऽ   əgilɑː d̪inə eːkəʈɑː cʰɑːgərəkəऽ   kɑːʈəऽ    

pərələinə। t̪əkʰəinə ɟɑː kəऽ    bərə mənəlɑːɦə। 

 

ɖɑːləɖɑː ɖəkubɑːkəऽ   cəkkərə meː ɑːi eːkəʈɑː bʰeːlə 

kuʈəmaːit̪iː gəɖə़ bəɖə़ ़  rəɦələ cʰələ। əⁿt̪ə bʰəlɑː t̪əऽ    

səbə bʰəlɑː। bɑːd̪ə meː səbə sɑːmɑːnjə bʰəऽ    geːləi। rusɑː-

pʰulliː kʰət̪mə bʰeːlə।ɑːbə oːi ɟəmɑːjəkə nɑːmə "ɖɑːləɖɑː 

prəsɑːd̪ə" səbəd̪inɑː leːlə sɑːsurə meː pəiɽə geːlə cʰəinə। 
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kiː soːcələ- kiː liːkʰələ - d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː (pəɦilə ɑː d̪oːsərə 

bʰɑːgə), (əⁿt̪imə bʰɑːgə) 

kiː soːcələ- kiː liːkʰələ (pəɦilə bʰɑːgə) 

 

ɑːi ɕikʂɑː mⁿd̪irə skuləkə nəbəkɑː bʰəvənəkə ud̪gʰɑːʈənə 

bʰəऽ    geːlə। ɟilɑːkəऽ   səbə nɑːmiː girɑːmiː məɦɑːnubʰɑːvə 

səbə pəɦuⁿcələ cʰəlɑːɦə। sɑːⁿskɹ̩t̪ikə kɑːrjəkrəmə seːɦoː 

st̪əriːjə cʰələ। prɑːcɑːrjɑː  rucikɑː d̪eːviː əpəneː ət̪it̪ʰi 

səbəkəऽ   svɑːgət̪ə leːlə ʈʰɑːrə cʰəliːɦə। eːkə eːkəkəऽ   kəऽ    

səbəkəऽ   ut̪kɹ̩ʂʈə ɟələpɑːnə  kərɑːऽ    vid̪ɑː keːliːɦə। ɟeːnɑː 

loːkə beːʈiːkəऽ   vivɑːɦə meː eːkkeː paːireː ʈʰɑːrə rəɦəit̪ə 

əicʰə, t̪əɦinɑː rucikɑː d̪eːviː ɑːi kɑːɟəkə səmɑːpənə keːliːɦə। 
səbə loːkə səmɑːroːɦəkə vjəvəst̪ʰɑːsⁿbəɖɖə kʰuɕə cʰələ। 
loːkə səbəkəऽ   vid̪ɑː keːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə soːɟʰeː pəlⁿgə pərə 

ɑːibə kəऽ    ərrɑːऽ    kəऽ    pəiɽə rəɦəliːɦə। kət̪əboː səbə 

kəɦələkəinə ɟeː kicʰuoː muːⁿɦə ɟuʈʰijɑː liːjəɦə....... nəɲi 

moːnə keːləkəinə। raːubəd̪ɑːrə eːɦənə cʰəliːɦə ɟeː 

d̪oːbɑːrɑːkəऽ   ɑːgrəɦə kərəऽ   kəऽ   d̪ussɑːɦəsə kərit̪əinə। 
 

moːlɑːjəmə bicʰɑːnə pərə pərəlɑːkəऽ   bɑːd̪oː d̪eːɦə meː 
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gəɖə़ ə ləgələinə। picʰəlɑː sⁿgʰərʂə səbə ɑːⁿiːkʰəkə soːɟʰɑː 

meː nɑːcəऽ    ləgələinə। kət̪əboː sut̪əऽ   kəऽ   koːɕiɕə kərəjə 

cʰəliːɦə.......niːⁿd̪ə koːsoːⁿ d̪uːrə buɟʰɑː rəɦələ cʰələinə। 
pərələ pərələ ɟəkʰəinə t̪ʰɑːiːkə geːliːɦə t̪ə uːiːʈʰə kəऽ    

ʈəɦələऽ    ləgəliːɦə। t̪əkʰəinə nəɟərə geːləinə ɟeː oː t̪əऽ    

sɑːɖə़ ि़joː nəɲi bəd̪ələliː। səɟələ d̪ʰəɟələ ɟəɦinɑː cʰəliːɦə, 

t̪əɦinɑː cʰət̪ijeː। ɖreːsiⁿgə ʈeːbələkəऽ   sɑːməneː ɟɑː kəऽ    

ʈʰɑːrə bʰəऽ    kəऽ    əpənɑːkəऽ   niɦɑːrəऽ    ləgəliːɦə। ɑːi 

buɟʰeːləinə ɟeː oː t̪əऽ    bəɖɖə suⁿd̪ərə əkʰənoː cʰəit̪ʰə। 
uːpərəsⁿniːcɑː t̪əkə əpənə əⁿgə prət̪jⁿgə səbəkəऽ   ɕiːɕɑː meː 

gaːurəsⁿd̪eːkʰəi cʰəliːɦə.......əpənə d̪eːɦə unəkɑː ɑːi əpəneː 

ɑːkərʂit̪ə kəऽ    rəɦələ cʰələinə। ɦəmə ət̪eːkə suⁿd̪ərə əkʰənoː 

cʰiː।əpəneː pərə d̪ulɑːrə ɑːibə rəɦələ cʰələinə। ɟəkʰəinə 

d̪ulɑːrə ɑːibeː geːlə........t̪ə d̪ulɑːrə kəijeː liː। əpəneːkəऽ   

d̪ulɑːrə kərəऽ    ləgəliːɦə। kət̪t̪iː kɑːlə t̪əkə əɦiː meː lɑːgələ 

rəɦəliːɦə। ɑːbə gəɦənɑː guɖə़ ि़jɑː səbə ɟeː pəɦirəneː 

rəɦəit̪ə......oː səbə kʰoːləऽ    ləgəliːɦə........ d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː ɑːbə 

oːi əvəst̪ʰɑː meː ɑːibə geːliːɦə......ɟəkʰəinə oː ɑː unəkərə 

d̪eːɦəkə biːcə meː kicʰu nəɲi। əpəneː d̪eːkʰəit̪ə.....əpəneː 

muskijɑːit̪ə....... əpəneː d̪oːsərɑːsⁿt̪ulənɑː meː ɕreːʂʈʰə 

buɟʰəit̪ə......əpəneː bʰinnə bʰinnə əd̪ɑː d̪eːkʰɑːbəit̪ə........ 

əpəneː bʰɑːvə bʰⁿgimɑː bənəbəit̪ə...... əpəneː əgərɑːit̪ə....... 

əpəneː picʰərɑːit̪ə.......əpəneː iːʈʰəlɑːit̪ə.....əpənə ɑːnənd̪əkə 

ɟʰumərə meː ɟʰulɑː ɟʰuilə rəɦələ cʰəliːɦə। əpuːrvə 

ɑːnənd̪əsⁿləbələ ɖubələ , ələʈəit̪ə pələʈəit̪ə oːɦiː loːkə meː 

vicərəɳə kəऽ    rəɦələ cʰəliːɦə। əkʰəinə oː mənukkʰə ɑː 
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oːkərə d̪eːɦə, oːkərə gⁿd̪ʰə, oːkərə ruːpə, oːkərə rⁿgə, oːkərə 

koːɳə, oːkərə nikʰɑːrə, oːkərə nɑːkə, oːkərə nəkɕə, oːkərə 

lⁿbɑːiː, oːkərə goːlɑːiː, oːkərə uːⁿcɑːiː, oːkərə siɦərənə, 

oːkərə d̪ʰəɖə़ kənə, oːkərə aːiⁿʈʰənə, oːkərə məʈəkənə, 

oːkərə rɑːgə, oːkərə virɑːgə, oːkərə sⁿgiːt̪ə ɑː oːkərə d̪ʰunə 

meː məd̪əməst̪ə ɦɑːt̪ʰiː ɟeːkɑːⁿ ɟⁿgələ meː əsəgərə bəɖʰə़ lə 

ɟɑː rəɦələ cʰəliːɦə। oː əi svəpnə loːkəsⁿbɑːɦərə nəɲi ɑːbəऽ    

cɑːɦəi cʰəliːɦə। kicʰu ɑːrə bɑːt̪ə d̪imɑːgə meː ɑːbəऽ    cɑːɦəi 

cʰələinə, t̪əऽ    beːrəɦəmiːsⁿoːkərɑː ɟʰəʈəiːkə d̪əi cʰəliːɦə। 
ɑːnⁿd̪əkəऽ   eːkə eːkə pələ oː ɟiːbəऽ    cɑːɦəi cʰəliːɦə। pəɦileː 

beːrə unəkɑː əpənɑː d̪eːɦəsⁿət̪eːkə ləgɑːvə bʰeːləinə। ɑːbə t̪ə 

oː inəkərə sⁿgiː bʰəऽ    geːləinə। bəɖə़ ़  kɑːlə t̪əkə əɦinɑː 

əɦiː əvəst̪ʰɑː meː oː pəɖə़ lə rəɦəliːɦə।d̪eːɦə kəɕəməɕɑːit̪ə 

rəɦələinə। bʰɑːvəkə prəvɑːɦə əbəit̪ə ɟɑːit̪ə rəɦələinə। ɦɑːri 

kəऽ    uʈʰəə cɑːɦəliːɦə leːkinə nəɲi uiːʈʰə  peːliːɦə।  oːnɑː 

səbə t̪ʰəkɑːnə d̪urəbʰəऽ   geːlə cʰələinə। ɑːbə t̪əroːt̪ɑːɟɑː 

məɦəsuːsə kəऽ    rəɦələ cʰəliːɦə।ɑːi oː ɟiːvənə meː eːkəsⁿgeː 

d̪u ʈɑː sukʰə bʰoːgəliːɦə। t̪əkəreː cəməkiː cʰələinə। eːkəʈɑː 

sukʰəkə leːlə t̪ə oː kəɦijɑːsⁿlɑːgələ cʰəliːɦə...... pəriɕrəmə 

keːliːɦə.......bʰɑːgjə ɑː səməjə sɑːt̪ʰə d̪eːləkəinə .....umeːd̪oː 

cʰələinə.......ɑː puroː bʰeːləinə। muːd̪ɑː d̪oːsərə t̪ə 

ənɑːjɑːseː। iː ɑː inəkərə d̪eːɦə t̪ə səd̪ikʰənə sⁿgeː rəɦələinə, 

t̪əkʰəinə iː ənubʰuːt̪isⁿkijaːikə vⁿcit̪ə cʰəliːɦə। iː t̪ə bʰəऽ    

geːlə- eːkəkə sⁿgə eːkə pʰriː vɑːliː bɑːt̪ə। ɟeː bʰiː ɦoːi iː " 

bɑːt̪ə " - ɑːbə oː əi ɑːnⁿd̪əkəऽ   nəɲi cʰoːɖə़ t̪iːɦə। 
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səbə bɑːt̪ə ɟənəɲi leːlə ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   əkʰunəkɑː t̪əkəkə 

ɟiːvənəkəऽ   bɑːreː meː ɟənəlɑː binɑː kɑːɟə ɑːguː koːnɑː 

bəɖʰə़ t̪ə!  

 

rucikɑː meː d̪eːviː  nɑːmə t̪ə bɑːd̪ə meː ɟuɖə़ ləinə। pəɦineː 

oː sirpʰə ɑː sirpʰə ruciː cʰəliːɦə।unəkɑː əpənə pit̪ɑːsⁿbeːɕiː 

bʰeːⁿʈə nəɲi leːkinə pit̪ɑː əpənə nɑːmə bəɦut̪ə bɑːd̪ə meː 

d̪eːləkʰinə। oː t̪əkʰunəkɑː səmɑːɟə leːlə əpənə pit̪ɑːkəऽ   

əvaːid̪ʰə sⁿt̪ɑːnə cʰəliːɦə......kijaːikə unəkərə mɑːjə bɑːpəkəऽ   

biːcə vid̪ʰivət̪ə vivɑːɦə nəɲi bʰeːlə cʰələinə। sɑːmɑːɟikə ɑː 

kɑːnuniː vjəvəst̪ʰɑː eːɦənə cʰələi ɟeː unəkərə pit̪ɑː cɑːɦijoː 

kəऽ     inəkɑː səbəkeː əppənə gʰərə nəɲi ləऽ    ɟɑːə səkələ 

cʰəlɑːɦə। oː pəɦineː sⁿbijɑːɦələ cʰəlɑːɦə ɑː d̪ʰiːjɑː put̪ɑː 

cʰələinə।iː nəɲi cʰələinə ɟeː prəjɑːsə nəɲi keːlɑːɦə muːd̪ɑː 

səpʰələ nəɲi bʰeːlɑːɦə।ruːciːkəऽ   mɑːjə d̪oːsərə ɟɑːit̪əkə 

cʰəliːɦə leːkinə cʰəliːɦə bəɖɖə svɑːbʰimɑːniː। unəkərə ɟɑːit̪ə 

meː t̪əɦijɑː məuːgiː ɑːsɑːniːsⁿd̪oːsərə t̪eːsərə bijɑːɦə kəऽ    

ləi cʰəlɑːjə।unəkoː naːiɦərəvɑːlɑː səbə kəɦələkəinə ɟeː 

vid̪ʰivət̪ə vivɑːɦə kət̪əu kəऽ    liːjəɦə muːd̪ɑː oː ʈəsəsⁿməsə 

nəɲi bʰeːliːɦə। bəjəsə bəɖʰə़ lə rəɦəbɑːkə bɑːd̪oː 

pəɖʰə़ liːɦə likʰəliːɦə ɑː sərəkɑːriː naːukəriː pəkəɖə़ liːɦə। 
əi naːukəriː bʰeːʈəbɑː meː unəkɑː sərəkɑːrəkə ɑːrəkʂəɳə 

vjəvəst̪ʰɑːsⁿməd̪əd̪ə bʰeːʈələinə।oː svɑːvələmbiː bʰəऽ    geːlə 

cʰəliːɦə leːkinə unəkərə iccʰɑː ɕikʂikɑː ɦoːbɑːkə 

cʰələinə......seː nəɲi purɑː bʰəऽ    səkələinə। 
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ruciːkəऽ   pit̪ɑː eːkəmuɕt̪ə paːisɑː ruːciːkəऽ   mɑːjəkəऽ   

nɑːməsⁿɟəmɑːkəऽ   d̪eːneː cʰələkʰinə। ruciːkəऽ   mɑːjə oːi 

meːsⁿeːkə ɖʰeːlɑː əpənɑː pərə nəɲi kʰərcə keːliːɦə। 

 

ruːciːkəऽ   bəcceːsⁿbɑːɦəreː bɑːɦərə pəɖʰə़ ़ vələ geːləinə। 
oːt̪əi unəkərə mɑːt̪ɑː pit̪ɑː əpənə suvid̪ʰɑːnusɑːrə bʰeːⁿʈə 

kərəbɑː leːlə əbəit̪ə ɟɑːit̪ə rəɦələkʰinə।ɟəkʰəinə ruciː d̪əsəviːⁿ 

meː cʰəliːɦə t̪ə unəkərə pit̪ɑːkəऽ   mɹ̩t̪ju bʰəऽ    geːləinə।oː 

əpənə mɑːjəkəऽ   sⁿgʰərʂə kərəit̪ə d̪unijɑːkəऽ   d̪eːkʰə cukələ 

cʰəliːɦə। oː ɑːɟənmə əvivɑːɦit̪ə rəɦəbɑːkə nirɳəjə kəऽ    

cukələ cʰəliːɦə। 
 

məɦɑːnəgəriːjə ɕikʂɑː leːbɑːkə bɑːd̪ə oː vɑːpəsə əpənə 

mɑːjəkəऽ   ɕəɦərə meː rəɦəbɑːkə leːlə ɑːibə geːlə cʰəliːɦə। 
sund̪ərət̪ɑː t̪ə ruciːkəऽ   binə bjɑːɦələ d̪əɦeːɟə meː 

mɑːjəsⁿbʰeːʈəleː cʰələinə। cɑːru t̪ərəpʰəsⁿloːkə səbə ɟiːbʰə 

ləpələpeːneː mⁿɖə़ rɑːit̪ə rəɦəit̪ə cʰələinə।binə puruːkʰəkə 

gʰərə ɑː oːi meː baːiⁿkə baːileːⁿsə- kət̪eːkə loːkə t̪əऽ    

ɕɑːliːnət̪ɑː lɑːⁿiːgʰə kəऽ    d̪ʰɹ̩ʂʈət̪ɑː t̪əkə keːləkəinə।" jəɦɑːⁿ 

nə ləgijeːⁿ rɑːuːrə mɑːjɑː"- səbəsⁿ nibəʈəit̪ə ruːciː məɟəbut̪ə 

ɦoːit̪ə rəɦəliːɦə। kɑːləkrəmeːɳə unəkərə mɑːjə seːɦoː 

pərəloːkə sid̪ʰɑːiɽə geːliːɦə। 
 

ruciː sɑːmɑːɟikə kɑːrjəkərt̪ɑːkəऽ   ruːpə meː ɕəɦərə meː 

st̪ʰɑːpit̪ə bʰəऽ    geːlə cʰəliːɦə। mɑːjəkəऽ   ɟiːbit̪eː skulə 
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kʰoːilə leːneː cʰəliːɦə। əpənə purɑː ɕrəmə ɑː bud̪d̪ʰimət̪ɑː oːi 

skuləkə vikɑːsəkə leːlə səmərpit̪ə kəऽ    d̪eːneː cʰəliːɦə। 
əkʰənoː neːt̪ɑːsⁿləऽ    kəऽ    əd̪ʰikɑːriː səbə inəkɑːsⁿəpeːkʂɑː 

bəɖʰə़ bəi leːlə lɑːlɑːjit̪ə rəɦəi cʰəlɑːjə। səbəkeː iːeːɦə ɦoːi 

ɟeː "mɑːjeː eːɦənə t̪ə beːʈiː keːɦənə"।kət̪əu nəmbərə lɑːigə 

ɟɑːjə। 
 

ruciːkəऽ   ɕikʂɑː mⁿd̪irə meː eːɖəmiɕənə bʰeːnɑːi 

prət̪iʂʈʰɑːkəऽ   bɑːt̪əbʰəऽ   geːlə cʰələi। ruːciːkəऽ   əpənɑː 

səməjə meː binɑː bɑːpəkə nɑːməkəऽ   kɑːrəɳə bəɖɖə 

d̪ikkət̪ə bʰeːlə cʰələinə.... glɑːnikəऽ   d̪aːurəsⁿunəkɑː guɟərəऽ   

kəऽ   pəɖə़ lə cʰələinə। bɑːd̪ə meː unəkərə pit̪ɑː əpənə 

nɑːmə d̪eːneː rəɦət̪ʰinə। əi skulə meː əkərə ələgəsⁿkoːʈɑː 

cʰələi। ruːciː ɑːbə prəgət̪iɕiːlə məɦilɑː kəɦəbəbəi 

cʰəit̪ʰə।əpənə səbə ɟəmɑːⁿpuⁿɟiːsⁿɕikʂɑː mⁿd̪irəkəऽ   nəbəkɑː 

bʰəvənə ɑːd̪ʰunikə ɖʰⁿgəsⁿbənəbeːliːɦə əicʰə ɑː əpənə 

mɑːjəkəऽ   iccʰɑː purɑː kəjəliːɦə.......t̪əkəreː kʰuɕiː 

cʰələinə.......əɦiː leːlə prəjət̪nəɕiːlə cʰəliːɦə। 
 

ɑːbə umrəkə oːi pəɖə़ ़ və pərə moːnə meː kiəeː 

bʰəʈəkɑːvə ɑːibə geːlə cʰəinə......saːiɦə sət̪ɑː rəɦələ cʰəinə। 
kəɦiːⁿ ɟilɑː ɟəɟə ɕriː miɕrɑː t̪ə əkərə pɑːcʰu meː nəɲi cʰəit̪ʰə। 
oː skuləkə səbə pʰə़ kɕənə meː əbəi cʰəit̪ʰə......vid̪ʰurə 

cʰəit̪ʰə.....pit̪ɑːkəऽ   səməɟɑːt̪i cʰəit̪ʰə। ɟilɑː pəd̪ɑːd̪ʰikɑːriː 
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ɦⁿsiː kəऽ    kəɦit̪oː cʰəlɑːɦə ɟeː ɕriː miɕrɑː pərə kɹ̩pɑː 

bənəbijaːunə। 

 

ruciː ɑːbə ruːciːkɑː d̪eːviː bʰəऽ    geːlə cʰəit̪ʰə। moːnə meː 

əbəit̪ə bʰɑːvə səbəkeː d̪urəd̪urɑː rəɦələ cʰəit̪ʰə। ɑːbə eːnɑː 

vicɑːrə kijaːikə। pʰeːrə moːnə pəɖə़ inə ɟeː pɑːrʈiː meː ɕriː 

miɕrɑːkəऽ   loːlupə nəɟərə। oː bəɟəit̪ə t̪ə kəmmeː cʰəlɑːɦə 

leːkinə sⁿgə rəɦəbɑːkə maːukɑːkəऽ   t̪əlɑːɕə meː rəɦəi 

cʰəlɑːɦə। kət̪əu kət̪əusⁿuɖə़ it̪ə gəppə ruːcikɑː d̪eːviː seːɦoː 

sunəneː cʰəliːɦə ɟeː ɕriː miɕrɑː ɑːrə ruːcikɑːkəऽ   ɟoːɖə़ ़  
niːkə rəɦət̪əi। 
 

ɑːi skuləkə pʰⁿkɕənəkəऽ   pərɑːt̪ə cʰuʈʈiː cʰələi......t̪aːiⁿ 

leːʈəsⁿuʈʰəbɑːkə vicɑːrə meː cʰəliːɦə। t̪əkʰəneː gʰərəkə d̪ɑːiː 

uʈʰəbəऽ    eːləinə ɟeː ɟəɟə sɑːɦəbə ɕriː miɕrɑː ɑːjələ cʰəit̪ʰə। 
nɑːmə sunit̪eː ruːciː d̪eːviːkəऽ   d̪eːɦə siɦəiɽə geːləinə। 
kəɦələkʰinə- 

bəisəbijəunə। ɦəmə əbəi cʰiː। 
 

- oː əpəneː baːiʈʰəkiː meː bəisə cukələ cʰəit̪ʰə। 
 

- ɖrɑːiːvərə seːɦoː cʰəinə! 

 

- nəɲi əpəneː ɖrɑːiːvəkəऽ   kəऽ    əjəlɑːɦə əicʰə। 

 

gʰəbərɑːit̪ə ruːciː d̪eːviː pʰeːrəsⁿɖreːsiⁿgə ʈeːbələkəऽ   
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sɑːməneː ʈʰɑːrə bʰəऽ    baːiʈʰəkə meː ɟɑːjəsⁿpəɦineː 

əpənɑːkəऽ   niɦɑːri rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
ɑːbə kiː ɦaːit̪ʰə! ɟeː ɦəmərə moːnə meː gʰuməɽəi cʰəlɑːjə, 

saːiɦə ɕriː miɕrɑːkəऽ   seːɦoː।  
pət̪ɑː nəɲi। kiː soːcələ ɑː kiː liːkʰələ। 
iːeːɦə soːcəit̪ə əⁿd̪eːɕɑːsⁿbʰərələ baːiʈʰəkəkʰɑːnɑː d̪isə ɟɑː 

rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
 

 

kiː soːcələ- kiː liːkʰələ (d̪oːsərə bʰɑːgə) 

 

pəriɳɑːməkəऽ   əⁿd̪eːɕɑː sə़  piːɖə़ ि़t̪ə ruːcikɑː d̪eːviː 

baːiʈʰəkiː meː geːliːɦə। oː t̪ə eːnɑː ɖərɑːjələ gʰəbərɑːjələ 

cʰəliːɦə ɟeːnɑː koːnoː neːnɑː skulə meː gələt̪iːkəऽ   d̪əi 

cʰəi.......ɑː oːkərɑː mərəkʰɑːɦɑː mɑːsʈərəkəऽ   sɑːməneː 

pəʈʰɑːvələ ɟɑːi cʰəi। eːkə rɑːit̪ə pəɦineː t̪əkə t̪ə unəkərə 

sɑːməneː loːkə səbəkəऽ   gʰiggʰiː bənɦələ rəɦəi 

cʰələi......rɑːit̪ə bit̪ət̪eː iː kiːbʰəऽ   geːləi।  
 

baːiʈʰəkiː meː inəkɑː ɟɑːit̪eː ɕriː miɕrɑː cəʈəsⁿʈʰɑːrə 

bʰeːlɑːɦə। pərənɑːmə- pɑːt̪iː bʰeːləinə। kəlukɑː 

səmɑːroːɦəkəऽ   bɑːreː meː cərcɑː cələləi। rucikɑː d̪eːviːkəऽ   

st̪ut̪iː gɑːɳə ɕriː miɕrɑːkəऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə। biːcə meː d̪u 

beːrə cɑːɦə eːləi। ɕəɦərə bɑːɟɑːrəkəऽ   gəpə ɕəpə bʰeːləi...... 

d̪unijɑː d̪ɑːriː səbəpərə bəɦəsə seːɦoː bʰeːləi। d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː 

ruːcikɑː d̪eːviː sɑːmɑːnjə bʰəऽ    geːlə cʰəliːɦə। purɑː 
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prəbʰɑːvəɕɑːliː ɖʰⁿgəsⁿəpənə pəkʂə bəɦəsə meː rəkʰəi 

cʰəliːɦə........t̪əkʰəinə ɕriː miɕrɑː ɕroːt̪ɑː bʰəऽ    ɟɑːi cʰəlɑːɦə , 

leːkinə uʈʰəbɑːkə nɑːmə nəɲi ləi cʰəlɑːɦə। biːcə-biːcə meː 

cuppiː bʰəऽ    ɟɑːi cʰələi।ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ    buɟʰɑː rəɦələ 

cʰələinə ɟeː ɕriː miɕrɑː ɟeːnɑː maːukɑːkəऽ   t̪əlɑːɕə meː 

cʰəlɑːɦə। rucikɑː d̪eːviːkəऽ   t̪ərəpʰəsⁿkoːnoː t̪ərəɦəkə lipʰʈə 

nəɲi bʰeːⁿʈə rəɦələ cʰələinə। ɕriː miɕrɑː kicʰu iməɦərə 

uməɦərəsⁿiɕɑːrɑː meː gəppə uʈʰeːboː keːlɑːɦə। əⁿt̪ə meː 

ɦɑːrikəऽ   ɟɑːjəkəऽ   ənumət̪i mⁿgəlɑːɦə।  
 

ɟɑːjə kɑːlə meː bʰoːɟənə pərə nəɲi bəɟəbəऽ   kəऽ   uləɦənɑː 

seːɦoː keːlɑːɦə।əi pərə rucikɑː d̪eːviː bəɟəliːɦə- 

-iː koːnoː bɑːt̪ə bʰeːləi! ɑːijeː ruːku। bʰoːɟənə bʰəऽ    ɟeːt̪əi। 
 

ɕriː miɕrɑː bəɟəlɑːɦə- nəɲi nəɲi। eːnɑː noːt̪ə t̪ʰoːɖə़ beː leːlə 

ɟɑːi cʰəi। 

 

- ɑːrə keːnɑː noːt̪ə ɦoːi cʰəi! mit̪ʰilɑːmə cʰoːɖə़ ़ । ɑːbə 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   kʰɑːiːjeːkəऽ   ɟɑːjə pəɖə़ t̪ə। ɦəmə səbəkəऽ   

eːnɑː ɑːgrəɦoː nəɲi kərəjə cʰiːjəiː। 
 

-ɦⁿ ɦⁿ। ɦəmərɑː buɟʰələ əicʰə। ɦəmə ɑːɦɑːⁿkəऽ   

niːkəsⁿcinɦəi cʰiː।ɑːbə ɑːɦɑːⁿ kəɦəi cʰiː t̪ə ɦəmə ruːiːkə ɟɑːi 

cʰiː। ɟeː kʰueːbə seː kʰɑːiːjeː kəऽ    ɟɑːjəbə। 

 

- ɟeː ?kəऽ   soːcəboː nəɲi kəru! kʰeːnɑːiː ʈɑː kʰujɑːbə। 
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-ɦəməɦuⁿ saːi kəɦəi cʰəlaːuⁿ ɟeː bʰoːɟənə meː ɟeː ɟeː vinjɑːsə 

rəɦət̪əi। 
 

- ɦəmə niːkəsⁿbuɟʰəiː cʰiː .......iː ɟeː ɟeː ?? kiː cʰiː! 

 

- əccʰɑː kəɦuː t̪ə ? iː ɟeː ɟeː kiː cʰəi? 

 

- rəɦəə d̪ijəu। ɦəmə puruːkʰəkəऽ   gət̪t̪ərə gət̪t̪ərə cinɦəi 

cʰijəiː।ɦəmərɑː səbə buɟʰələ əicʰə ɟeː ɑːɦɑːⁿkə əbʰiprɑːjə kiː 

əicʰə। 

 

- ɟəkʰəinə buɟʰit̪eː cʰijəiː t̪əऽ    ɑːɦɑːⁿkə  kiː vicɑːrə əicʰə। 

 

- koːnoː vicɑːrə nəɲi əicʰə! " heard and rejected."-  ɑːi ɟəɟə 

səbəɦəkə ɟeːnɑː rucikɑː d̪eːviː bəɟəliːɦə। 
 

-ɑːɦɑːⁿ t̪ə ɟəɟə bʰəऽ    geːləuːⁿ! 

 

- pʰaːisəlɑː ɦəmərɑː leːbəऽ   kəऽ   cʰəlɑːjə t̪əऽ    ɟəɟəkəऽ   

ɦoːit̪ə! 

 

- pʰərijɑːd̪iːkəऽ   pəkʂə t̪ə seːɦoː sunəऽ   kəऽ   

pəɖə़ t̪ə!eːkəd̪isɑːɦə pʰaːisəlɑː nəɲi d̪ijəu। 
 

- ʈʰiːkə cʰəi। pʰərijɑːd̪iːkəऽ   pəkʂə rəkʰəbɑːkə maːukɑː d̪eːlə 

ɟɑː rəɦələ cʰəi। kəɦuː ɟeː kəɦəbɑːkə əicʰə। 

 

ɑːbə ɕriː miɕrɑː əpənə kənijɑːkə mərəlɑːkə bɑːd̪ə ɟeː 
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eːkɑːkiːpənə ɟiːvənə meː bʰeːlə cʰəinə - oːi səbə bɑːreː meː 

kʰuilə kəऽ    kəɦələkʰinə। unəkərə beːʈɑː ɑː put̪oːɦu d̪oːsərə 

ɕəɦərə meː rəɦiː rəɦələ cʰəinə।bərəkʰə d̪u bərəkʰə pərə 

cɑːirə d̪inə leːlə əbəi cʰəinə।d̪uːnu  goːʈeː kɑːɟə kərəit̪ə 

cʰəinə। ɕriː miɕrɑː ɟəkʰəinə beːʈɑː kət̪əऽ    ɟɑːit̪ə cʰəit̪ʰə t̪ə 

beːʈɑː put̪oːɦukəऽ   unəkɑː leːlə səməjə nəɲi cʰəinə। t̪aːiⁿ 

oːt̪əऽ    geːnɑːiː cʰoːɽi d̪eːlɑːɦə। 
 

kənijɑːkəऽ   guɟərəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə eːɦənə nəɲi cʰəinə ɟeː ɑːrə 

st̪riːkəऽ   ɑːmⁿt̪rəɳə nəɲi eːləinə। səbə goːʈeːkəऽ   nəɟərə 

inəkərə sⁿpəit̪ə ɑː oːɦəd̪ɑː pərə cʰəinə। koːrʈə meː pʰaːisəlɑː 

kərəit̪ə kərəit̪ə mənukkʰəkə mənhst̪ʰit̪ikəऽ   bʰɑːⁿpəəkəऽ   

kʂəmət̪ɑː ɑː ɕəkt̪i d̪unu unəkɑː bʰəऽ    geːlə cʰəinə।d̪oːsərə 

mɑːnəsikə st̪ərəkəऽ   seːɦoː səvɑːlə cʰəi- oː ɦəmərɑː eːkkeː 

ɟəgəɦə bʰeːⁿʈə rəɦələ əicʰə। kəɦi kəऽ    maːunə bʰəऽ    

geːlɑːɦə ɕriː miɕrɑː। ɑːⁿiːkʰə ɖəbəɖəbɑː geːləinə।  
 

rucikɑː d̪eːviː cəʈəsⁿuiːʈʰə kəऽ    ɕriː miɕrɑːkəऽ   eːkə gilɑːsə 

pɑːinə d̪eːləkʰinə ɑː unəkərə piːʈʰə pərə ɦɑːt̪ʰə d̪ʰəə  

d̪ʰeːləkinə।  
 

ɕriː miɕrɑːkəऽ   gəlɑː ruːⁿd̪ʰələ cʰələinə। ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   

spərʂəsⁿɕriː miɕrɑːkəऽ   noːrə ɟʰəɦərəऽ    ləgələinə।  

 

ruːcikɑː d̪eːviː st̪əbd̪ʰə cʰəliːɦə।  
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ɕriː miɕrɑː, rucikɑː d̪eːviːkəऽ   ɦɑːt̪ʰə pəkəiɽə 

leːləkinə।ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   iː spərʂə əcⁿbʰit̪ə kəऽ    rəɦələ 

cʰələinə। 

 

pəɦilə beːrə əi t̪ərəɦəkə st̪ʰit̪i unəkərə soːⁿɟʰɑː ɑːjələ 

cʰələinə। oː eːkəʈɑː pjɑːd̪ɑː ɟəkɑːⁿ cələlə ɟɑː rəɦələ cʰəliːɦə। 
niːkə beːɟɑːjə, ucit̪ə ənucit̪ə səbəsⁿ viləgə oː bəɖʰə़ lə ɟɑː 

rəɦələ cʰəliːɦə। ɕriː miɕrɑː bʰɑːvukə bʰəऽ    unəkɑː əpənə 

cʰɑːt̪iː meː səʈɑː leːneː cʰələkʰinə। ət̪əboː ɦoːɕə meː nəɲi 

rəɦəinə ɟeː gʰərə meː kɑːɟəbɑːliː d̪ɑːiː seːɦoː əicʰə। cʰoːʈə 

bəccɑː ɟeːkɑːⁿ ɕriː miɕrɑːkəऽ   ɟid̪d̪əkə ɑːgu ruːcikɑː d̪eːviː 

beːbəɕə cʰəliːɦə।  
 

t̪ʰoːɖə़ ़ kə kɑːlə bɑːd̪ə d̪unu goːʈeː ələgə bʰeːlɑːɦə। purɑː 

gʰərə meː maːunəkə pəɦərɑː pərələ cʰələ। d̪unu goːʈeː 

cuppə। ɑːbə rucikɑː d̪eːviː uiːʈʰə kəऽ    d̪oːsərə gʰərə meː 

cəilə geːliːɦə। d̪ɑːiːsⁿsəmɑːd̪ə pəʈʰɑː d̪eːləkinə ɟeː ɕriː 

miɕrɑːkəऽ   seːɦoː vɑːpəsə gʰuiɽə ɟɑːi leːlə। 
 

ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   ɑːbə əpənɑːɑːpə pərə pəɕcɑːt̪ɑːpə bʰəऽ    

rəɦələ cʰələinə ɟeː iː kiː kəऽ    leːliːɦə। ət̪eːkə d̪inəkə 

t̪əpəsjɑː ɑːi bʰⁿgə bʰəऽ    geːləinə। əi ɕəɦərəkə loːkə buɟʰət̪əi 

t̪ə kiː kəɦət̪əi? d̪ɑːiːkəऽ   koːnə bʰəroːsɑː- iː t̪ə ɑːrə noːnə 

mərəcɑːiː ləgɑː kəऽ    səuːⁿseː ɖʰə़ ि़ⁿɖʰoːrɑː piːʈət̪əi। 
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t̪əkʰəneː moːʈərəgɑːɖə़ ़  sʈɑːrʈə ɦoːbɑːkə ɑːvɑːɟə 

suneːləinə। buiɟʰə geːliːɦə ɟeː ɕriː miɕrɑː ɟɑː cukələ cʰəit̪ʰə। 
 

kət̪əऽ    d̪ɑːiːkəऽ   kəɦəneː rəɦət̪ʰinə ɟeː ɕriː miɕrɑːkəऽ   

kʰeːnɑːiː bənəbəऽ    leːlə, ɑː pʰeːrə oːkəreːsⁿsəmɑːd̪ə 

pəʈʰeːləkinə ɟeː cəilə ɟɑːi leːlə। kiː moːnə meː soːcəneː 

ɦaːit̪ə iː d̪ɑːiː।  
 

kicʰu nəɲi pʰurɑː rəɦələ cʰələinə। oː ɟənəɲi cʰəliːɦə ɟeː 

əncinɦɑːrə kumɑːrə puruːkʰə sⁿgə rəɦəə meː beːɕiː surəkʂɑː 

cʰəi, bijɑːɦələ puruːkʰə pəricit̪ə sⁿ। t̪əkʰənoː gələt̪iː kəऽ    

bəisəliː। 
 

pʰeːrə soːcəliː ɟeː unəkərə koːnə gələt̪iː- oː t̪ə pərist̪ʰit̪ikəऽ   

gulɑːmə cʰəliːɦə। t̪eːnɑː neː səbə kicʰu bʰeːləi ɟeː oː koːnɑː 

əkərɑː roːiːkə səkəi cʰəliːɦə। mərjɑːd̪ɑːkəऽ   reːkʰɑː oː 

paːigʰə kʰiːⁿcəneː cʰəliːɦə, t̪aːiⁿ neː oː pəreːɕɑːnə cʰaːit̪ʰə। 
d̪eːkʰuː t̪ə əɟukɑː leːkʰeː kicʰu nəɲi cʰəi। iː bɑːt̪ə d̪imɑːgə 

meː əbit̪eː kəniːkə moːnə ɦəllukə bʰeːləinə ɑː snɑːnəgʰərə 

meː nəɦɑːi leːlə gʰuisə geːliːɦə। 
 

 

kiː soːcələ- kiː liːkʰələ (əⁿt̪imə bʰɑːgə) 

 

ɟʰərənɑː kʰoːilə d̪eːliːɦə ɑː oːkərə niːccɑː bəisə kəऽ    

nəɦɑːit̪ə rəɦəliːɦə। ʈʰⁿɖɑː pɑːinə d̪eːɦə pərə kʰəisə rəɦələ 
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cʰələinə....... t̪aːijoː t̪əpiɕə nəɲi kʰət̪mə bʰəऽ    rəɦələ 

cʰələinə। bəɖə़ ़  kɑːlə t̪əkə nəɦeːlɑːkəऽ   bɑːd̪ə bɑːɦərə 

nikələliːɦə। moːnə t̪əkʰənoː bʰərijɑːleː rəɦələinə। mɑːt̪ʰə 

bʰɑːriː - bʰɑːriː buɟʰɑːinə। d̪əvɑːiːjəkə ɖibbɑː meː səऽ    

mət̪ʰəd̪ukkʰiːkəऽ   goːʈiː nikɑːiləkəऽ   kʰeːboː keːliːɦə..... 

t̪əkʰənoː nəɲi ɑːrɑːmə bʰeːləinə। əɦinɑː bʰəiɽə d̪inə 

kəcʰəməcʰə kərəit̪ə d̪inə bit̪ələinə। rɑːiːt̪oː meː ninnə 

ʈʰiːkəsⁿnəɲi bʰeːləinə। əgilɑː d̪inə skuloː nəɲi geːliːɦə। 
 

uːməɦərə ɕriː miɕrɑː seːɦoː pəreːɕɑːnə cʰəlɑːɦə। sukʰə 

caːinə ɦərɑː geːlə cʰələinə। ɟəkʰənoː koːnoː 

moːʈərəgɑːɖə़ ़ kəऽ   ɑːvɑːɟə sunɑːiː d̪əinə- cəʈə d̪əऽ    

pərd̪ɑː ɦəʈɑː kəऽ    bɑːɦərə t̪ɑːkəऽ    lɑːgəsə...........ɦoːinə ɟeː 

kəɦiːⁿ pulisəkəऽ   gɑːɖə़ ़  t̪ə nəɲi cʰəi। iː t̪ə əpənɑː bʰɑːnə 

cʰələinə ɟeː oː rucikɑː d̪eːviːkəऽ   niɟət̪ɑː meː ɦəst̪əkʂeːpə 

keːləkinə........st̪riːkəऽ   bəjɑːnə pulisəkəऽ   əkʂərəɕh mɑːnəऽ   

kəऽ   pəɖə़ iː cʰəi। kəɦiːⁿ oː pulisə meː ɕikɑːit̪ə kəऽ    

d̪eːliːɦə t̪ə səbə nɑːmə gɑːmə, iɟɟət̪ə mɑːnə eːkkeː beːrə meː 

kʰət̪mə।unəkɑːsⁿt̪əऽ    ət̪ukɑː pulisə əd̪ʰiːkʂəkə 

pəɦineːɦeːsⁿkʰɑːrə kʰeːneː cʰəinə। oː kəjeːkə beːrə səmmənə 

pəʈʰɑː kəऽ    oːkərɑː koːrʈə meː bəɟaːuneː cʰəit̪ʰə।əgərə 

oːkərɑː pət̪ɑː lɑːigə geːləi  t̪ə oː t̪əऽ    cɑːirə ʈɑː ɑːrə d̪ʰɑːrɑː 

ləgɑː d̪eːt̪əi।ɑːbəऽ    kɑːlə meː rucikɑː d̪eːviːkəऽ   d̪eːkʰijoː 

nəɲi səkələ cʰəlɑːɦə ɟeː keːɦənə prət̪ikrijɑː cʰələinə। iːeːɦə 
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səbə soːcəit̪ə pəreːɕɑːnə cʰəlɑːɦə। oːnɑː əgilɑː d̪inə oː koːrʈə 

geːlə cʰəlɑːɦə। ɑːi ɟeː pulisə vɑːlɑː səbə gəvɑːɦiː meː ɑːjələ 

cʰələinə, oːkərɑː səbəsⁿniːkəsⁿgəppə keːlɑːɦə.......ɑːnə d̪inə 

ɟeːkɑːⁿ pʰəʈəkɑːrələkinə nəɲi। gʰərə gʰurəloː pərə kəjeːkə 

beːrə moːnə keːləkəinə ɟeː ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   ɦɑːlə pət̪ɑː 

kəriː..... leːkinə sɑːɦəsə nəɲi ɟuʈɑː səkəlɑːɦə। 

 

eːkə d̪inəkə cʰuʈʈiːkəऽ   bɑːd̪ə ruːcikɑː d̪eːviː skulə ɟɑːjə 

ləgəliːɦə। oːt̪əऽ    t̪ə bəccɑː ɑː sʈɑːpʰə meː səməjə biːt̪ə 

ɟɑːinə leːkinə gʰərə əbit̪eː pəreːɕɑːnə bʰəऽ    ɟɑːi 

cʰəliːɦə।ɟəkʰənoː koːnoː moːʈərəgɑːɖə़ ़  əbəi t̪ə buɟʰɑːinə 

ɟeː ɕriː miɕrɑː t̪ə nəɲi cʰət̪ʰi? skuloː meː ɟəkʰəinə 

pʰⁿkɕənəkəऽ   sⁿd̪ərbʰə meː ɕriː miɕrɑːkəऽ   cərcɑː bʰeːləinə 

t̪ə ənəməneː ɟəkɑːⁿ oː əi pərə kicʰu bəɟəliːɦə।pʰoːnəkə gʰⁿʈiː 

bəɟəinə t̪ə ɦoːinə ɟeː kəɦiːⁿ ɕriː miɕrɑː t̪ə nəɲi cʰəit̪ʰə। ɦɑːlə 

cɑːlə ləi leːlə pʰoːnə keːneː ɦeːt̪ɑːɦə? muːd̪ɑː unəkərə pʰoːnə 

nəɲi eːləinə। 
 

əɦinɑː ɽəibə ɑːibə geːləi। ɑːi pʰeːrə ueːɦə səməjə meː 

moːʈərə gɑːɖə़ ़  eːləi......... d̪ɑːiː kəɦələkəinə ɟeː ɕriː 

miɕrɑː cʰəit̪ʰə.........oːɦinɑː baːiʈʰəkiː meː bəisəऽ   kəऽ   

səmɑːd̪ə d̪ɑːiː mɑːrpʰət̪ə d̪eːləkinə ....... ɑː əpənoː geːliːɦə। 
 

ɑːi kəniː kɑːlə gⁿbʰiːrət̪ɑː rəɦəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə sɑːmɑːnjə 

mɑːɦaːulə meː gəppə ɦoːbəऽ    ləgələinə। d̪ɑːiː əpəneː 

cəlit̪ərɑːiːɦə rəɦəjə...........oː ɟʰuʈʰʈʰeː kəɦi d̪eːləkəinə ɟeː 
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oːkərə beːʈɑː d̪ukʰit̪ə cʰəi......... gʰərə oːkərɑː ɟeːnɑːiː ɟəruːriː 

cʰəi..............kəɦi kəऽ    oː cəilə geːləinə। əpənɑː moːneː oː 

inəkɑː səbəkəऽ   eːkɑːnt̪iː d̪eːləkəinə। rucikɑː d̪eːviː ɦɑːⁿ vɑː 

nəɲi kicʰu kəɦit̪ət̪ʰinə, oːisⁿpəɦineː oː ɟɑː cukələ cʰələ। 
 

ɑːi oːɦiː d̪inə ɟeːkɑːⁿ pʰeːrə gəppə ɕəpə ɑː preːmɑːlɑːpə  

bʰeːləinə। bɑːɦərəsⁿkʰeːnɑːiː mⁿgɑːvələ geːləi। sɑːⁿɟʰə meː 

pʰeːrə ɕriː miɕrɑː əi vɑːd̪ɑːkəऽ   sɑːt̪ʰə gʰurəlɑːɦə ɟeː oː 

pʰeːrə ɽəibə kəऽ    ɑːibə rəɦələ cʰəit̪ʰə। 
 

ɑːbə səbə ɽəibə kəऽ    ɕriː miɕrɑː ɑːbəऽ    ləgəlɑːɦə। bʰəiɽə 

d̪inə oːt̪əi rəɦəi cʰəlɑːɦə। biːcə biːcə meː ɑːbə oː səbə 

bɑːɟɑːrə ɑː sineːmɑː seːɦoː sⁿgeː ɟɑːjə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 
cʰoːʈə ɕəɦərə meː t̪ə ɟəkʰəneː  məuːgiːkəऽ   d̪oːsərə 

puruːkʰəkəऽ   sⁿgə d̪eːkʰəi cʰəi.........kʰissɑː bənənɑːiː ɕuruː 

bʰəऽ    ɟɑːi cʰəi। ɑːbə ɟəgəɦə ɟəgəɦə inəkərə səbəɦəkə 

sⁿbⁿd̪ʰə pərə cərcɑː ɕuruː bʰəऽ    geːlə cʰələinə........oːnɑː 

d̪unu goːʈeː vjəvəɦɑːrə meː purɑː sɑːvəd̪ʰɑːniː bərət̪əi 

cʰəlɑːɦə, leːkinə iː səbə kət̪əu cʰiːpələi ɑːjə।eːkə kɑːnə, d̪u 

kɑːnəsⁿɦoːit̪ə, iːɦoː səbə sunəlɑːɦə। 
 

ɑːbə ɕriː miɕrɑː kəɦələkʰinə  

-  ɦəməsəbə vivɑːɦəkə bⁿd̪ʰənə meː bⁿiːd̪ʰə ɟɑːi। 
 

- ɑːɦɑːⁿ eːkəbeːrə əpənə beːʈɑː ɑː pərivɑːrəkəऽ   loːkə 

səbəsⁿəi viʂəjə meː gəppəkəऽ   liːjəɦə। ruːcikɑː d̪eːviː 
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bəɟəliːɦə। 

 

-beːʈɑːkəऽ   kiː pucʰəbəinə। oː t̪əऽ    əpəneː ɑːpə meː məst̪ə 

cʰəit̪ʰə।ɦəmə ɟənəɲi cʰiː oː t̪ə kʰuɕeː ɦeːt̪ɑːɦə। bɑːt̪ə rəɦələ 

bɑːkiː loːkə keː, ɦəmə kiː unəkɑːsⁿvicɑːrə leːbəinə।  
 

- nəɲi nəɲi kəməsⁿkəmə beːʈɑːkəऽ   bət̪ɑː d̪ijəunə। 
 

-ɑːɦɑːⁿ kəɦəi cʰiː t̪ə kəɦi d̪əi cʰijəinə। 
 

rɑːit̪ə meː ɕriː miɕrɑː əppənə vivɑːɦəkə sⁿbⁿd̪ʰə meː 

beːʈɑːkəऽ   kəɦələkʰinə। beːʈɑː əkəcəkeːləkinə leːkinə kicʰu 

kɦələkinə nəɲi। 

 

t̪ʰoːɖə़ ़  kɑːləkəऽ   bɑːd̪ə put̪oːɦukəऽ   pʰoːnə, ɕriː 

miɕrɑːkəऽ   əjələinə। oː t̪ə pʰoːneː pərə ləgələkʰinə ɕriː 

miɕrɑːkəऽ   ud̪d̪ʰɑːrə kərəऽ   । 
-ɑːɦɑːⁿkəऽ   əi umrə meː beːɕiː ɟəbɑːniː cəiːɖʰə़  geːlə əicʰə। 
ɦəmərɑː səbəkəऽ   loːkə kiː kəɦət̪ə? ɑːɦɑːⁿkəऽ   kənikoː 

viveːkə nəɲi! oːi məuːgiːkəऽ   cəkkərə meː ɑːɦɑːⁿ pʰⁿiːsə 

geːlə cʰiː। d̪ʰurə cʰiː। ɦəmərɑː t̪ə ɑːɦɑːⁿ pərə gʰinnə ɑːibə 

rəɦələ əicʰə। koːnə pərivɑːrə meː ɦəmərə bɑːpə bijɑːiːɦə 

d̪eːlɑːɦə। ..ɑːrə bəiɟət̪eː rəɦəliːɦə।.............. 
........................... 

......................... 

......................... 
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əgilɑː ɽəibəkəऽ   bʰoːraːi bʰoːrə beːʈɑː put̪oːɦu , ɕriː miɕrɑː 

kət̪əऽ    ɑːibə d̪ʰəməkələinə। d̪u bərəkʰəsⁿkoːnoː əbərəɟɑːt̪ə 

nəɲi। eːkəd̪isɑːɦeː ɕriː miɕrɑː beːʈɑː put̪oːɦukəऽ   pʰoːnə 

kərəjə cʰələkʰinə। ɑːi d̪eːkʰuː neː। səbə ɦɑːɟirə। 

 

t̪ʰoːɖə़ ़  kɑːlə meː ɕriː miɕrɑːkəऽ   bəɦinə - bəɦinoːiː seːɦoː 

d̪oːsərə ɕəɦərəsⁿɑːibə geːləkʰinə। beːruː pəɦərə 

gɑːməsⁿbuɖʰə़  kəkkɑː seːɦoː əpənə poːt̪ɑː sⁿgə cʰəɖə़ ़ ləऽ   

kəऽ    ɑːibə geːlɑːɦə। bəɖə़ kɑː məɟəmɑː ɕriː miɕrɑːkəऽ   

gʰərə meː lɑːgələ cʰələinə। beːʈɑː put̪oːɦu eːkəd̪isɑːɦeː 

bɑːiːɟə rəɦələ cʰələinə। səbə sⁿbⁿd̪ʰiːkəऽ   ueːɦə səbə 

pʰoːnəkəऽ   kəऽ    bəɟaːuneː cʰələkʰinə। 
 

ɑːi ɕriː miɕrɑː əpəneː gʰərə meː əpərɑːd̪ʰiː ɟeːkɑːⁿ 

kəʈəgʰəɖʰə़ ़  meː ʈʰɑːrə cʰeːlɑːɦə ɑː unəkərə put̪oːɦu 

sərəkɑːriː vəkiːlə ɟeːkɑːⁿ inəkərə kʰilɑːpʰə səbut̪ə səbə d̪əऽ    

rəɦələ cʰələkʰinə। ɟəɟəkə kursiː pərə kəkkɑː bəisələ 

cʰəlɑːɦə- maːunə। 

 

səbə ɽəibə kəऽ    ɕriː miɕrɑː , ruːcikɑː d̪eːviː kət̪əऽ    nijəmit̪ə 

ɟɑːi cʰəlɑːɦə।ɑːi ɟəkʰəinə oː nəɲi pəɦuⁿcəlɑːɦə t̪əऽ    rucikɑː 

d̪eːviː ciⁿt̪it̪ə bʰeːliːɦə। pʰoːnə keːləkʰinə t̪ə kijoː nəɲi 

uʈʰeːləkəinə- əi ɦoː ɦəllɑː meː pʰoːnəkə gʰⁿʈiː kət̪əऽ    

suneːt̪əi। t̪əkʰəinə əpəneː gɑːɖə़ ़ ləऽ   kəऽ    ɑːibə 

geːliːɦə।ət̪əऽ    t̪ə d̪oːsəreː liːlɑː cəilə rəɦələ cʰələ। 
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rucikɑː d̪eːviːkəऽ   d̪eːkʰit̪eː mɑːt̪ərə ɕriː miɕrɑːkəऽ   

put̪oːɦukəऽ   pɑːrɑː cəiːɖʰə़  geːləinə। oː əⁿʈəɕⁿʈə bɑːɟəə 

ləgəliːɦə- 

iː rɑːkʂəsiː pɑːikəऽ   loːbʰə meː inəkɑː pʰⁿseːləkəinə əicʰə। -
ɦəmərə səbəkəऽ   kiː ɦoːit̪ə? seː nəɲi soːcələkə iː ɦərɑː 

ɕⁿkʰəniː। əkəreː cɑːilə cʰəi। ɦəmə səbə t̪ə səɖə़ kə pərə 

ɑːibə ɟɑːjəbə। əkəreː bəccɑː rɑːɟə pɑːʈʰə səmɦɑːrət̪əi। iː 
nɑːginə kət̪eːkəkəऽ   ɖⁿsəneː ɦoːit̪ə। ɑːrə kət̪ʰiː 

kət̪ʰiː................ 

.......................... 

..................... 

................... 

bɑːkiː səbə goːʈeː ʈʰəkəmuːɖə़ ़  keːneː bəisələ। ɑːbə 

ruːciːkɑː d̪eːviːkəऽ   nəɲi rəɦələ geːləinə। oː bəɟəliːɦə- 

 

puiːcʰə lijəunə, sɑːməneː bəisələ cʰəit̪ʰə। ɦəmərə nəɲi, 

inəkərə prəst̪ɑːvə cʰələinə। ɑːɦɑːⁿ səbə d̪u 

bərəkʰəsⁿd̪eːkʰəboː keːlijəinə ɟeː bɑːpəkə kiː ɦɑːlə əicʰə। ɑːi 

pəɦuⁿcələuːⁿ ɑːjə। iː ɟɑːit̪oː cʰəlɑːɦə ɑːɦɑːⁿkəऽ   ɖeːrɑː pərə, 

eːkkoː d̪inə cʰuʈʈijoː leːlijəinə inəkɑː leːlə.........kət̪əu 

gʰumeːboː pʰireːboː keːlijəinə kəɦijoː। səbə meː t̪ə ɟəjə 

ɟəgənnɑːt̪ʰə। ɑːbə sⁿpəit̪ə leːlə d̪aːurələ ɑːjələ cʰiː। t̪ə suinə 

lijəɦə- ɦəmərɑː inəkərə sⁿpəit̪əkəऽ   koːnoː kɑːɟə nəɲi əi। 
ɦəmə t̪ə vivɑːɦə nəɲijeː kərəऽ    cɑːɦəit̪ə rəɦiː। ɦəmə ɑːɦɑːⁿ 

səbəkəऽ   likʰə kəऽ   d̪əऽ   d̪əi cʰiː ɟeː ɦəmə kəɦijoː " mɑːⁿ " 
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nəɲi bənəbə। bəccɑː paːid̪ɑː nəɲi kərəbə। ɑːɦɑːⁿkəऽ   rɑːɟə 

pɑːʈʰə ɦəmərə bəccɑː ɦeːbeː nəɲi kərət̪ə t̪ə oː leːbeː nəɲi 

kərət̪ə। ɦəmə kɑːilə ɑːpəreːɕənə kərɑː leːbə। bʰəऽ    geːlə 

səməsjɑː səmɑːpt̪ə। 
 

kət̪əboː loːkə mənɑː keːləkəinə- rucikɑː d̪eːviː əgileː d̪inə 

ɑːpəreːɕənə kərɑː leːliːɦə। oːkərə bɑːd̪ə d̪unu goːʈeː koːrʈə 

maːiriɟə kəऽ    leːliːɦə। ɟeː loːkə səbə ɕriː miɕrɑːkəऽ   

buɟʰɑːbəऽ    ɑːjələ cʰələkʰinə oː səbə əi vivɑːɦə meː ɕɑːmilə 

bʰeːlɑːɦə। ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   ɕikʂɑː mⁿd̪irə meː bəɖə़ kɑː 

riseːpɕənə pɑːrʈiːkəऽ   ɑːjoːɟənə bʰeːlə। bʰəiɽə ɕəɦərə meː 

ruːcikɑː d̪eːviːkəऽ   t̪jɑːgəkə bəkʰɑːnə bʰəऽ    rəɦələ 

cʰəinə।səbəkeː muːⁿɦə pərə eːkkeː cərcɑː- səcə meː 

rucikɑː"d̪eːviː" bʰəऽ    geːlə cʰəliːɦə।ɟilɑː pəd̪ɑːd̪ʰikɑːriː 

pʰeːrə rucikɑː d̪eːviːkəऽ   kəɦələkʰinə- ɕriː miɕrɑː pərə t̪əऽ    

kɹ̩pɑː kəऽ    d̪eːlijəinə.........bəkijaːut̪ɑː ɦəməroː pərə kəऽ    

d̪ijəɦə। pʰeːrə bəɖə़ ़  ɟoːrəkəऽ   səbə ʈʰəɦəkkɑː mɑːrələkə। 

 

 

 

 

paːibⁿd̪ə- upənjɑːsə (pəɦilə-sɑːt̪əmə bʰɑːgə), (əⁿt̪imə bʰɑːgə 

१-२) 

paːibⁿd̪ə (upənjɑːsə) 

(pəɦilə bʰɑːgə) 

ɑːi kənijɑː bɑːbiː əgniɕcə vɑːjuɕcə bʰeːlə cʰət̪ʰi। ɟeː kijoː 

d̪əlɑːnə pərə ɟɑːi cʰəinə səbəkeː ueːɦə gəppə " bəd̪əriː nɑːkə 
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kəʈɑː d̪eːləkəi "।  
 

kiːkəऽ   d̪eːləkəi। bʰoːrə meː t̪ə poːkʰəiɽə pərə d̪eːkʰəneː 

rəɦijəi। bɑːd̪ʰə d̪isə ɟɑːit̪ə rəɦəjə। 
 

" kiːkəऽ   d̪eːləkəi"। ɦəd̪d̪ə kərəjə cʰⁿ t̪oːⁿ səbə। beːɕiː 

kɑːbiləbʰəऽ   geːləɦə ɦəjə। sʈeːɕənə geːlə cʰələɦə। 
 

ɦⁿ  geːlə cʰələɦuⁿ। t̪iːnə cɑːirə d̪inə pəɦineː। rəməpəʈʈiː 

vɑːlɑː piːsɑːkəऽ   cʰoːɖə़ iː leːlə। 
 

kiːcʰə d̪eːkʰələɦəkə। 

 

nəɲi। 
 

t̪oːrɑː səbəkeː nəɟəiɽə kət̪əu ɑːrə rəɦəi cʰəɦə। kiː 

d̪eːkʰəbəɦəkə। 

 

kəkəroː kicʰu buɟʰɑː nəɲi rəɦələ cʰələi ki kiː bʰeːləi। kənijɑː 

bɑːbiː pʰeːrə d̪eːkʰələkʰinə kəkəroː ɟɑːit̪ə। oːkəroː 

bəɟeːləkʰinə। iːeːɦə gəppə pʰeːrə sⁿ। t̪oːɦərə bɑːpə purəkʰɑː 

səbəkəऽ   nɑːkə kəʈɑː geːləɦə। bəɖɖə ɕɑːnəsⁿɟeː kəɦəi 

cʰələɦə ɟeː ɦəmə pʰəlɑːⁿ, ɦəmə cillɑːⁿ pərivɑːrəkəऽ   cʰiː seː 

ɑːbəkəऽ   pət̪ijeːt̪əɦə। bəd̪ərijɑː t̪ə səbə nɑːɕəkəऽ   

d̪eːləkəɦə। 
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d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː kəjeːkə goːʈeː kənijɑː bɑːbiːkəऽ   d̪əlɑːnə pərə 

ɟəmɑːbʰəऽ   geːlə cʰələ। purɑː bɑːt̪ə əkʰənoː nəɲi buɟʰələ 

kinəkoː। mud̪ɑː ət̪əbɑː t̪ə buɟʰɑː geːlə cʰələi ɟeː bəd̪əriː kicʰu 

kərəst̪ɑːniː keːləkəi əicʰə।  pʰeːrə səbə soːcəiːt̪eː, eːɦənə 

kiːbʰəऽ   geːləi ɟeː bəd̪əriː keːləkə ɑː kinəkoː nəɲi buɟʰələ। 

 

gɑːmə meː ɦərə nɑːməkəऽ   pɑːcʰu kicʰu d̪ərɕənə rəɦəi cʰəi। 
ɟeːnɑː ɟinəkərə nɑːmə pəɖʰə़ ़ ɑː kəkɑː oː buɟʰu beːɕiː 

pəɖʰə़ lə likʰələ loːkə, sɑːɦeːbə kəkɑː mɑːneː oː ɟeː paːigʰə 

sərəkɑːriː pəd̪ə pərə cʰət̪ʰi, biɖə़ lɑː kəkɑː mɑːneː nəbəkɑː 

d̪ʰənikə, mɑːlikə kəkɑː mɑːneː ɟəmiːnə beːcəkəऽ    pʰuʈɑːniː 

kərəऽ    bɑːlɑː, bɑːuː kəkɑː mɑːneː ɕɑːⁿt̪ə loːkə, lɑːlə kəkɑː 

mɑːneː goːrə nɑːrə loːkə, cʰoːʈəkɑː kəkɑː mɑːneː səbə 

bʰaːijɑːriː meː cʰoːʈə, ɟərmənə kəkɑː mɑːneː əⁿgəreːɟə bɑːlɑː 

rⁿgə, ɟeː bɑːmɑː ɦɑːt̪ʰeː likʰəjə oː ləʈeːriː kəkɑː। əɦiː t̪ərəɦeː 

nɑːməkərəɳə ɦoːi cʰəi। iː kənijɑː bɑːbiːkəऽ   seːɦoː əɦinɑː 

nɑːmə pəɖə़ ləinə। inəkərə gʰərəbɑːlɑː səbə d̪iəjəd̪iː 

bʰaːijjɑːriː meː cʰoːʈə। ɟəɦijɑː bijɑːɦəbʰəऽ   kə əi gɑːmə 

əjəliːɦə t̪ə inəkərə bərəsⁿpaːigʰə ɟɑːuːt̪ə səbʰə। t̪uləsiː pɑːt̪ə 

cʰoːʈə kiː paːigʰə। ɟɑːuːt̪əkə d̪ʰiːjɑː put̪ɑːkəऽ   t̪ə iː bɑːbiː 

bʰeːləkʰinə। oː səbə kənijɑː bɑːbiː kəɦəऽ    ləgələinə pʰeːrə 

ɑːroː loːkə səbə। ɕuruː meː t̪ə nəbəkənijɑː meː kijoː bɑːbiː 

kəɦəinə t̪ə niːkə nəɲi ləgəinə। d̪ʰurə cʰiː, d̪ʰurə cʰiː kərəऽ    

ləgəit̪ʰə। mud̪ɑː bɑːd̪ə meː sunəऽ   kəऽ   əbʰjəst̪əbʰəऽ   geːlə 
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cʰəliːɦə। naːiɦərə bɑːlɑːkəऽ   gərvəsəऽ   sunəbət̪ʰinə। sunu 

ɦəmərɑː kət̪eːkə kət̪eːkə ʈɑː poːt̪ɑː-poːt̪iː əicʰə। paːigʰə 

paːigʰə ɟɑːuːt̪ə ɟəiːd̪ʰiː səbə paːirə cʰuəibəkəऽ   goːrə ləgəi 

cʰələinə t̪ə t̪irəpit̪əbʰəऽ   ɟɑːi cʰəliːɦə। naːiɦərə meː səbəsⁿ 

cʰoːʈə cʰəliːɦə t̪aːiⁿ bəɖɖə goːrə lɑːgət̪ə pəɖə़ jə cʰələinə। 
sɑːsurə meː t̪ə əbit̪eː girət̪ʰɑːinəbʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə। kənijɑː 

bɑːbiːkəऽ   gʰərəbɑːlɑːkəऽ   ɟəld̪iː t̪ə nəɲi kəɦəbəi mud̪ɑː 

cəlit̪eː pʰirət̪eː əd̪ʰəbəjəseː meː məiɽə geːləkʰinə। kicʰu d̪inə 

t̪ə soːgɑːjələ rəɦəliːɦə। pʰeːrə gʰərəkəऽ   səmɦɑːrəliːɦə।  
 

ɑːbə kənijɑː bɑːbiː uɟɟərə cəkəcəkə sɑːriː səʈuɑː pəɦirəऽ    

ləgəliːɦə। kʰeːt̪ə pət̪ʰɑːrə seːɦoː d̪eːkʰəऽ    ləgəliːɦə। upəɟɑː 

bɑːriːkəऽ   ɦisɑːbə rɑːkʰəऽ    ləgəliːɦə। loːkəkəऽ   ɟəruːrət̪ə 

pərəlɑːɦə pərə sud̪ə vjɑːɟə pərə nukəuːɑː pɑːi seːɦoː d̪eːbəऽ    

ləgələkʰinə। d̪oːsəroːkəऽ   ɟəmiːnə ɟət̪ʰɑː bʰərənɑː pərə 

leːbəऽ    ləgəliːɦə। mɑːlə ɟɑːlə seːɦoː poːsəऽ    ləgəliːɦə। 
d̪ud̪ʰə seːɦoː uʈʰaːunɑː pərə ləgeːliːɦə। boːriⁿgəsəऽ   ɟjoːⁿ 

koːiː pəmpiⁿgə seːʈə ləgəbəi, oːɦoː meː gʰⁿʈeː ɦisɑːbeː pɑːi 

leːt̪ʰinə। ɑːvɑːɟoːⁿ oːɦinɑː ʈənəgərə rəɦəinə।d̪əlɑːneː pərəsəऽ   

bəɟət̪ʰinə t̪ə gɑːcʰiː meːsəऽ   ɟɑːrəinə bicʰəə bɑːliː, gʰɑːsə 

gəɖʰə़ əbɑːliː səbə pərɑːə ɟɑːjə। d̪ukəऽ   cɑːirə pɑːikəऽ   

kʰubə kərəऽ    əbəinə। pɑːi bʰeːlɑːsəऽ   kicʰu loːkə ɑːgu 

pɑːcʰu kərəऽ   inə। əpəneː t̪ə ɑːgu bəɖʰə़ lə cʰəliːɦə mud̪ɑː 

beːʈɑː səbə pɑːcʰujeː rəɦəə bɑːlɑː bənələinə। 
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iːeːɦə gunəd̪ʰunəbʰəऽ   rəɦələ cʰələi ɟeː bəd̪əriː kiː keːləkəi 

ɑːkʰirə। oːnɑː oː t̪irəkɑːlə cʰələ। t̪irəkɑːləkə mət̪ələbə t̪əɦijɑː 

ɦoːəi ɟeː t̪iːnə səməjə ɟeː bʰɑːⁿgə gʰoːⁿʈəjə। bʰoːrə, 

d̪uːpəɦərijɑː ɑː sɑːⁿɟʰə। səbə kəɦələkəinə kənijɑː bɑːbiː 

kəɦuⁿ t̪ə kiː keːləkə oː bəd̪ərijɑː। kəɦələkʰinə ɟeː ɦəmərə 

beːʈɑː sʈeːɕənə ləgə bəd̪əriːkəऽ   d̪eːkʰələkʰinə rikɕɑː 

cələbəit̪ə। bɑːɟu t̪ə eːɦənoː ɦoːəi। ɑːi t̪əkə kijoː cəleːləkə əi 

rikɕɑː। kəɦuⁿ t̪ə purəkʰɑːkəऽ   nɑːkə kəʈələ kiː nəɲi। loːkə 

soːcəऽ    lɑːgələ ɟeː kijoː gʰəreː gʰəreː pⁿɖit̪ɑːiː kərəjə cʰət̪ʰi, 

kijoː d̪oːkɑːnə meː məɟuriː kərəjə cʰət̪ʰiː, kijoː ʈjuɕənə 

pəɖʰəbəi cʰət̪ʰi, kijoː d̪əlɑːliː kərəjə cʰət̪ʰi, kijoː ɦeːrɑːpʰeːriː 

kərəjə cʰət̪ʰi, kijoː sʈeːɕənə pərə məʈərəgəɕt̪iː kərəjə cʰət̪ʰi, 

kijoː t̪ɑːriː-d̪ɑːru piːbəkəऽ   d̪ineː meː ʈunnə rəɦəi cʰət̪ʰi, 

kijoː mɑːjəbɑːpə ɑː st̪riːkəऽ   səd̪ikʰənə pʰəɟaːit̪əkəऽ   t̪ərə 

keːneː rəɦəi cʰət̪ʰi, kijoː peːʈəpoːsuɑː ɟeːkɑːⁿ koːnoː sⁿbⁿd̪ʰiː 

kət̪əऽ    pəɖə़ lə rəɦəi cʰət̪ʰi ɑːroː kət̪eːkə bɑːt̪ə। əisəऽ   

kicʰu nəɲi ɑː rikɕɑː cəleːlɑːsəऽ   kiːbʰəऽ   geːləi।   
kənijɑː bɑːbiː kəɦələkʰinə ɟeː ɑːɦɑːⁿ səbə oːkərɑː bəilɑːuː 

ət̪əऽ    sⁿ। rəɦət̪ə t̪ə kiː kiː nəɲi kərət̪ə iː bəd̪ərijɑː। kəkʰənoː 

bəd̪əriː kəɦət̪ʰinə mud̪ɑː ɟəkʰənə beːɕiː kʰiːsə bərəinə t̪ə 

bəd̪ərijɑː kəɦəऽ    ləgəi cʰələkʰinə। gəriːbə loːkəkəऽ   purɑː 

nɑːmə kəɦəऽ   kəऽ   kəʂʈəkəऽ   kərət̪ə। 
 

bəd̪əriː sɑːⁿɟʰə meː gʰərə gʰuɖə़ lə t̪ə səbə pət̪ɑː cələləi 

oːkərɑː। oː kəɦələkə ɟeː kənijɑː bɑːbiː kəjə beːrəsⁿoːkərɑː 

gʰərɑːriː ɑː gɑːcʰiː kəbɑːlɑː kərəjə leːlə kəɦəi cʰələkʰinə। 
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nəɲi t̪ə bəd̪əleːneːkəऽ   lijəə। 
kət̪eːkə beːrə noːt̪ə d̪əkəऽ   niːkə nukut̪ə kʰuoːboː 

keːləkʰinə।oː t̪aːijɑːrə nəɲi bʰeːlə। oːkərɑː kəɦəbə cʰəi ɟeː 

bɑːpə səbə ɟət̪ʰɑː beːcijeː d̪eːneː cʰət̪ʰi। d̪u kəʈʈʰɑː gʰərɑːriː, 

eːkə kəʈʈʰɑːsəऽ   kəniː beːɕiː gɑːcʰiː ɑː d̪əsə d̪ʰurə bⁿsəbiʈʈiː 

oːkərɑː bɑːⁿcələ cʰəi। oː məiɽə ɟɑːit̪ə leːkinə oː iː nəɲi 

beːcət̪ə। oːkərɑː pɑːⁿcə bərəkʰəkə beːʈɑː cʰəi ɟeː mɑːjə sⁿgə 

kələkət̪t̪ɑː meː rəɦəi cʰəi। səbə d̪inə ki oː gəriːbeː  rəɦət̪ə। 
oːkərə beːʈɑːkəऽ   kɑːilə ɟjoːⁿ pɑːibʰəऽ   ɟɑːi t̪ə oː gʰərə kət̪əऽ    

bəneːt̪əi। cɑːirə kʰɑːɖʰə़ ़  meː d̪inə gʰuməiː cʰəi। 
t̪eːsərəbʰəऽ   geːlə cʰəi।bʰɑːⁿgəkə nəɕɑː meː bəd̪əriː bɑːiːɟə 

rəɦələ əicʰə। cɑːrimə kʰɑːɖʰə़ ़  ɑːbəऽ    vɑːlɑː cʰəi। oː 

nəɲi beːcət̪ə gʰərɑːriː। kənijɑː bɑːbiːkəऽ   koːʈʰɑːkəऽ   ɑːgu 

oːkərə kɑːⁿcə iːʈɑːkəऽ   bʰiːt̪əkə gʰərə unəkɑː paːibⁿd̪ə ləgəi 

cʰəinə। oː koːnoː neː koːnoː rupeː oːkərɑː uɟɑːirəkəऽ   əpənə 

bəɖʰə़ bəऽ    cɑːɦəi cʰət̪ʰi।bəd̪əriː kələkət̪t̪eː rəɦəi əcʰi। 
oːt̪əu t̪ə oː rikɕeː cələbəit̪ə əicʰə। peːʈəkə ɑːigə buɟʰəbəi leːlə 

t̪ə kicʰu kərəɦeː pərət̪əi। kələkət̪t̪ɑː meː ɟəkʰəinə moːnə 

əɟəbəɟɑː ɟɑːi cʰəi t̪ə gɑːmə ɑːibə ɟɑːijɑː bəd̪əriː। gɑːmoː 

meːkəऽ   eːkkoː d̪inə kʰuveːt̪əi। pɑːi ɟɑːbəit̪ə cʰələi, kiːcʰu 

bɑːⁿsə beːcəneː cʰələ ,bəisəkəऽ   kʰeːləkə। ɑːsɑːniːsəऽ   t̪ə 

rikɕeː cəlɑːkəऽ   peːʈə bʰərət̪əi    neː। oːkərɑː t̪ə eːkəreː 

ɦunərə। 
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səbə buəiɟʰə geːlə kənijɑː bɑːbiːkəऽ   iː t̪eːlɑː-beːlɑː। oː 

paːibⁿd̪ə pərivɑːrəkəऽ   prət̪iʂʈʰɑːkəऽ   nɑːmeː ɦəʈəbəऽ    

cɑːɦəi cʰəliːɦə। 
 

 

paːibⁿd̪ə (d̪oːsərə bʰɑːgə) 

 

ɑːi ɟət̪ərɑː beːɕiː d̪inə gɑːmeː meː rəɦi geːlə bəd̪əriː। pərə 

pⁿcaːit̪iː ɑː kid̪ənə səbə। oːi səbə meː oːɟʰərɑːjələ rəɦələ oː। 
kət̪eːkə beːrə moːnə meː əjələi ɟeː beːcə bikiːnəkəऽ   pərɑː 

ɟɑːjə gɑːmə sⁿ। pʰeːrə ɖiːɦəkə eːɦənə moːɦəbʰəऽ   ɟɑːi ɟeː 

səbə pərə bʰɑːriː pəɽəi। ɟəkʰəneː ɖiːɦə beːcəऽ   kəऽ   gəpə 

cələi t̪ə kənijɑː bɑːbiː ʈɑː nəɲi, ɑːroː loːkə səbə t̪ʰɑːɦə leːbəऽ    

lɑːgəi। oːnɑː oːkərə səmɑːⁿgə səbə ɟʰəkʰit̪eː rəɦəi cʰəlɑːjə 

pɑːi leːlə, mud̪ɑː ɖiːɦə kiːnəbɑː meː səbə t̪ɑːrɑːupəriː 

t̪aːijɑːrə। ɑːnoː ʈoːləkə loːkə oːkərə ɦɑːlə cɑːlə pucʰəɦə 

ləgələi। eːkə goːʈeː t̪ə oːkərɑː ət̪eːkə t̪əkə kəɦələkəi ɟeː 

kənijɑː bɑːbiːkəऽ   nəɲi beːcəmeː t̪ə nəɲi beːcə, ɦəmərɑːd̪əऽ   

d̪eː। kijoː kəɦəi ɟəiː oː kənijɑː bɑːbiːkəऽ   eːɟeːⁿʈə cʰəinə। 
ɟəmiːnə kəbɑːlɑː t̪oːrɑːsəऽ   əpənə nɑːmə kəroːt̪əu ɑː bɑːd̪ə 

meː unəkɑː nɑːmə likʰə d̪eːt̪əinə। oːkərɑː ət̪eːkə pɑːi kət̪əऽ   

səऽ   eːt̪əi। oː t̪ə unəkərə bəleː pʰəuːⁿkəi əi। əɦiː səbə meː 

t̪iːnə məɦiːnɑːsəऽ   uːpərə lɑːigə geːləi। bəd̪əriː kicʰubʰəऽ   

geːləi, ɖiːɦə nəɲi beːcələkə। 
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uməɦərə d̪inə pərə d̪inə biːt̪ələ ɟɑːi, bəd̪əriːkə koːnoː 

kʰəbərə nəɲi kələkət̪t̪ɑː meː। oːkərə kənijɑː iməɦərə 

oːməɦərəsəऽ   ɦət̪ʰəpəiːⁿcələऽ   kə kəɦuːnɑː bəccɑːkəऽ   

peːʈə bʰəɽəi cʰələ। əpəneː oː kəkʰənoːkəऽ   bʰukʰəloː suəit̪ə 

ɟɑːi। oːkərə kəloːniː ɟeː ɟeː kəloːniː kəɦəbəi। ɟeː ɟeː mɑːnə 

ɟʰuggiː ɟʰoːpəɖə़ ़ । əi kəloːniː səbə meː səbəkəऽ   

səbəɦəkə ɦɑːlə pət̪ɑː rəɦəi cʰələi। səbə kicʰu kʰulleː meː 

ɦoːəi। d̪ulɑːrə məlɑːrə ɑː gʰinnə gʰunɑːiːɟə ɑː mɑːrɑː piʈiː ɑː 

gɑːrɑː gɑːriː ɑː beːʈiː peːʈəkʰəuːⁿkiː-səbə binɑː əɦərə keː। 
bəd̪əriːkəऽ   kənijɑːkəऽ   seːɦoː əpənɑː d̪eːsəkə kicʰu 

loːkəsəऽ   əbərəɟɑːt̪ə rəɦəi। oːt̪əऽ    mərəd̪əjəməuːgiː bəccɑː 

səbə kɑːɟə kərəjə। bəd̪əriːkəऽ   iː pəsⁿd̪ə nəɲi ki oːkərə 

kənijɑː kɑːɟə kərəjə। t̪ɑːɦi leːlə oːkərə kənijɑː kɑːɟə pərə 

nəɲi ɟɑːi। kəjeːkə məuːgiː səbə oːkərɑː boːlijoː d̪əi -iː ɟeː 

məɦⁿt̪ʰɑːinə bənələ bəisələ rəɦəi cʰeːⁿ, d̪eːɦəkəऽ   ɦiloː 

ɖoːloː, bərəkət̪ə ɦeːt̪əu t̪əkʰəneː। oː kinəkoː ɟɑːbət̪ə ɟəruːrət̪ə 

nəɲi ɦoːəi nəɲi kicʰu kəɦəi। oːnɑː kijoː kijoː buɟʰijeː geːləi 

ɟeː oːkərə saːiⁿjə mənɑː keːneː cʰəi। əi pərə oː səbə kəɦəi 

t̪oːrɑː meː koːnə surəkʰɑːbəkə pərə lɑːgələ cʰəuː ɟeː ɦəmərɑː 

meː nəɲi əi। ɟoː d̪ʰeːkəriː bənələ rəɦə। bɑːd̪ə meː buɟʰeːt̪əu। 
 

ɑːbə bəd̪əriːkəऽ   kənijɑːkəऽ   paːiⁿcə ud̪ʰɑːriː seːɦoː  

bʰeːⁿʈənɑːiː bⁿd̪əbʰəऽ   geːlə cʰələi। rɑːɕənəkə d̪oːkɑːnə bəlɑː 
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seːɦoː siːd̪d̪ʰɑː ud̪ʰɑːriː meː d̪eːbəऽ   səऽ   mənɑːkəऽ   

d̪eːləkəi। oːnɑː oː d̪ukəऽ   cɑːirə ləi ud̪ʰɑːriːkəऽ   bəd̪əlɑː 

meː, mud̪ɑː oːɦoː mənɑːkəऽ   d̪eːləkəi। oːkərɑː d̪oːsərə 

ɟʰuggiː  bəlɑː kəɦiːⁿ d̪eːləkəi ɟeː koːnə ʈʰiːkə bəd̪ərijɑː kət̪əu 

məiɽə kʰəipə t̪ə nəɲi geːlə। oː d̪oːkɑːnə bəlɑːkəऽ   kəɦəboː 

keːləkəi- nəɲi d̪eːbəऽ    t̪ə nəɲi d̪aːijə। aːinɑː ələccʰə bɑːt̪ə 

nəɲi bɑːɟəə। 

 

gʰərə meː eːkkoː kənəmɑː ənnə nəɲi। kət̪əusəऽ   kicʰuːkeː 

ummeːd̪oː nəɲi। əpənə peːʈeː ʈɑː rəɦit̪əi t̪ə bʰukʰəleː suəit̪ə 

rəɦit̪aːi। leːkinə bʰəgəvɑːnə  eːkəʈɑː nənəkiːrəboːd̪əऽ   

d̪eːneː cʰət̪ʰinə। oː keːnɑː bʰukʰəleː rəɦət̪əi। kicʰu cəʈərⁿgiː 

məuːgiː səbə əpənə  d̪ʰⁿd̪ʰɑː meː ɑːbəi leːlə kəɦəboː 

keːləkəi। bijɑːɦələ cʰaːiⁿ- cɑːməkə d̪eːɦə cʰəi- kiː pʰərəkə 

pəɽəi cʰəi।cəiləkəऽ   d̪eːkʰə neː। bəd̪əriːkəऽ   kənijɑː 

niːkəsⁿcinɦəi cʰəlɑːjə iː səbə cʰinɑːiɽə keː। ɑːbə kərəjə t̪ə kiː 

kərəjə। sɑːⁿɟʰə bʰeːlə ɟɑːi cʰələi, oː moːneːmoːnə əpənə 

soːkʰɑːbɑːbɑːkəऽ   goːɦərɑːbəjə lɑːgələ। əɦiːⁿ rəst̪ɑː 

d̪eːkʰɑːjəbə।ɑːⁿiːkʰəsəऽ   noːrə seːɦoː bəɦəit̪ə cʰələi। noːrə 

bəɦit̪eː bəɦit̪eː ninnəbʰəऽ   geːləi ki kiː bʰeːləi।  
 

ɟəkʰəinə ɑːⁿiːkʰə kʰoːləi əicʰə t̪ə d̪eːkʰəit̪ə əicʰə ɟeː oːkərə 

nənəkiːrəbɑː oːkərə d̪eːɦə pərə ləʈəkələ cʰəi।  bəgələkəऽ   

eːkəʈɑː oːkəreː d̪eːɕəkə məuːgiː oːkərə mɑːt̪ʰə pərə pɑːinə 

cʰiːⁿʈəiː cʰələ। oː d̪unukəऽ   bʰəiɽə pɑːⁿiːɟə kəऽ    pəkərələkəऽ   
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। kəniː kɑːlə bɑːd̪ə moːnə ɦəllukə bʰeːləi। oː səbə bɑːt̪ə 

buɟʰələkəi। d̪unu meː kicʰu gəpə bʰeːləi। oːi rɑːit̪ə uːjɑːɦə 

məuːgiː əpənə ɟʰuggiː kəɦuⁿ jɑː gʰərə kəɦuⁿ, oːt̪əisəऽ   

pənəpiːjɑːiː bənɑːkəऽ   ənələkəi।  
 

bəd̪əriːkəऽ   nənəkiːrəbɑː bəgələbɑːlɑː məuːgiːkəऽ   gʰərə 

pərə cʰoːɽi d̪eːlə geːlə। oː oːi məuːgiː sⁿgə eːkəʈɑː gʰərə meː 

d̪unuⁿ sɑːⁿɟʰə kʰeːnɑːiː bənəbəऽ   kəऽ   kɑːɟə kərəऽ    lɑːgələ। 

t̪ət̪eːkə niːkə ɟeː oː kʰeːnɑːiː bənəbəjə ɟeː oː mɑːlikə əpənə 

sⁿbⁿd̪ʰiː kət̪əऽ    seːɦoː ləgɑː d̪eːləkəi। d̪unu gʰərə ləgiːceː 

cʰələi। əi mɑːlikəkəऽ   buʈiːkəkə d̪oːkɑːnə bɑːɟɑːrə meː 

rəɦəi। bəd̪əriːkəऽ   kənijɑː t̪ə əkʰənoː ɦɑːt̪ʰeːsⁿcəʈə d̪ⁿ əpənə 

nənəkiːrəbɑːkəऽ   səbə ɟɑːmɑː lət̪ɑː siːbə d̪əi cʰələi। ɟʰuggiː 

meː seːɦoː nukəuːɑː kiːcʰu kəpərɑː siːbəkəऽ   kəkʰənoː 

kicʰuː kəmɑː ləi cʰəlɑːjə। oːkərə ɦɑːt̪ʰə kəpərɑː siːbəऽ    meː 

bəɖɖə sɑːpʰə cʰələi। kicʰu məɦiːnɑː əɦunɑː biːt̪ə rəɦələ 

cʰələi। bəd̪əriːkəऽ   beːʈɑː biɟəiːjɑː musəpaːiləʈiːkəऽ   səkulə 

meː pəɖʰə़ ़ i ɕuruːkəऽ   d̪eːneː cʰələ। 
 

iməɦərə ɟəkʰəinə bəd̪əriː kələkət̪t̪ɑː pəɦuⁿcəiː jɑː t̪ə kəloːniː 

meː gʰusit̪eː rɑːɕənəkə d̪oːkɑːnə bɑːlɑː oːkərɑː kənijɑːkəऽ   

kət̪əऽ    kət̪əऽ    ɟɑːjə bəlɑː gəpə kəɦələkəi। kəniː gʰərə 

t̪ərəpʰə bəɖʰə़ lə t̪ə pʰeːrə kijoː kicʰu ɑːrə kəɦələkəi। oːkərə 

d̪imɑːgə bʰinnɑː geːləi। ɟʰuggiː pəɦuⁿcələ t̪ə oːt̪əऽ    t̪ɑːlɑː 

lɑːgələ cʰələi। beːʈɑː biɟəiːjɑː kʰeːləऽ    d̪ʰupəə geːlə 
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cʰəlɑːjə।bəgələkəऽ   ɟʰuggiː bɑːliː cɑːbʰiː d̪əkəऽ   cəilə 

geːləi। gʰərə meː  ɟəkʰəinə gʰusələ t̪ə sɑːməneː d̪eːkʰələkə 

nəbəkɑː bəʈəloːɦiː ɑː keːʈəliː। d̪eːkʰət̪eː mɑːt̪ərə oːkərə 

pɑːrɑː uːpərə cəiːɖʰə़  geːləi। eːkə t̪əऽ    rɑːkəsə d̪oːsərə 

noːt̪ələ। pəɦineːɦeː rɑːɕənəbɑːlɑː ɑːkəऽ   keː səbə kiː kiː 

kəɦəneː rəɦəi, oːi pərə gʰərə meː nəbə bərət̪ənə। d̪eːkʰət̪eː 

oːkərɑː uːrriː birriː lɑːgəऽ    ləgələi। bəʈəloːɦiː ɑː keːʈəliːkəऽ   

pəʈəiːkə pəʈəiːkəkəऽ   pəcəkɑː d̪eːləkə। səbə sɑːmɑːnə 

iməɦərə oːməɦərə pʰeːⁿkə pʰɑːiːkə d̪eːləkə। ɟeː ɟeː kəloːniː 

meː ʈeːliːgərɑːmoːsəऽ   ɟəld̪iː səmɑːd̪ə pʰaːiləi cʰəi। biɟəiːjɑː 

ləgə kʰəbərə pəɦuⁿcələi ki oːkərə bɑːbu ɑːibə geːləi। oː lⁿkeː 

d̪ⁿkeː d̪aːurələ gʰərə ɑːjələ। oːkərɑː kəjeːkə ʈɑː gəpə 

bɑːbukəऽ   kəɦəऽ   kəऽ   rəɦəi। səkulə keː, nəbəkɑː d̪oːsə 

keː,  cəɕmiːlliː məsʈərəniː keː, kʰusəʈʰə buɖʰəbɑː 

ləmənəcusə beːcəniɦɑːrə keː, nəbəkɑː mɑːjəkə meːməsɑːbə 

- sɑːɦeːbə keː, t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   kʰeːnɑːiːkəऽ   pərəkɑːrə 

səbə keː। ət̪əऽ    bɑːpəkə raːud̪rə ruːpə d̪eːkʰəkəऽ   ɖərɑː 

geːlə ɑː keːvɑːriːkəऽ   bɑːɦəreː nukɑː geːlə। mɑːjəkəऽ   

əjəbɑːkə iⁿt̪əɟɑːrə kərəऽ    lɑːgələ। 

 

sɑːⁿɟʰə meː mɑːjə kəऽ    ɟəkʰəneː əbit̪eː d̪eːkʰələkəi biɟəiːjɑː। 
d̪aːurə kəऽ    səbə gəpə bɑːbu bəlɑː rəst̪eː meː kəɦiːⁿ 

d̪eːləkəi। mɑːjə sⁿgeː ɖərɑːiːt̪eː ɖərɑːiːt̪eː oː ɦoː gʰusələ। 
bəd̪əriːkəऽ   kʰiːsə pʰeːrə kənijɑːkəऽ   d̪eːkʰət̪eː bəiɖʰə 
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geːləinə। kʰubə cillɑː cillɑːkəऽ   bəɟəiː cʰəlɑːɦə।gɑːiːreː 

pəɖʰə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। biɟəiːjɑː d̪isə t̪əkəboː nəɲi 

keːləkiːnə।t̪ət̪eːkə kʰiːsə meː cʰəlɑːɦə। ɟəkʰəinə bəɟit̪eː 

bəɟit̪eː ɕɑːⁿt̪ə bʰeːlɑːɦə।t̪əkʰənə kənijɑː səbə ʈɑː gəpə 

kəɦələkəi। kət̪eːkə d̪inə bʰukʰəleː əpəneː sut̪ələ। bəd̪əriː t̪ə 

koːnoː kʰəbəroːⁿ nəɲi leːləkinə। kəɦələkəinə ɟeː ɑːɦɑːⁿ 

soːcələuːⁿ ɟeː ɦəmə beːʈɑːkəऽ    muⁿɦə meː ɟɑːbiː ləgɑː 

d̪eːbəi। oː kiː kʰeːt̪əi। ɟəkʰəinə səbə vəst̪ust̪ʰit̪isⁿəvəgət̪ə 

bʰeːlɑːɦə t̪ə bəd̪əriː biɟəiːjɑː ɑː oːkərə mɑːjə d̪unukəऽ   

eːkkeː sⁿgeː pɑːⁿɟɑː meː kəsəlɑːɦə। kət̪eːkə kɑːlə t̪əkə səbə 

əɦinɑː rəɦələi। pʰeːrə bəd̪əriːkəऽ   kənijɑː uʈʰələ। kʰeːnɑːiː 

pinɑːiː bəneːləkə। biɟəiːjɑː t̪ə bɑːbukə koːreː meː suəit̪ə 

geːlə cʰəlɑːjə। mɑːjə oːkərɑː uʈʰeːləkəi। nəɲi kʰɑːiː cʰəlɑːjə 

t̪ə mɑːjə kəɦələkəi -bʰukʰəleː sut̪əmeː t̪ə eːkə bəgeːriːkəऽ    

bəroːbəiɽə mɑːusə kəməbʰəऽ   ɟeːt̪əu। biɟəiːjɑː t̪ə bəgeːriː 

d̪eːkʰəneːɦeː nəɲi əi। əⁿd̪ɑːɟə ləgeːləkə eːɦənə oːɦənə ɦoːit̪ə। 
bɑːd̪ə meː əpənə bɑːbusəऽ   puiːcʰə leːt̪ə। 
 

bʰoːrə bʰeːləi। səbə əpənə kɑːɟə meː lɑːigə geːlə। biɟəiːjɑː 

səkulə geːlə। mɑːjə əpənə meːməsɑːbə kət̪əऽ    kʰeːnɑːiː 

bənəbəऽ   । meːmə t̪ə əⁿgəreːɟəkə gʰərəbɑːliː səbə ɦoːi 

cʰələi। ɑːbə t̪ə kərijɑː bʰuɟⁿgə məuːgiː səbə seːɦoː 

meːməsɑːbəbʰəऽ   geːlə cʰələi। ɟeː ɦoːəi। bəd̪əriːkəऽ   

kənijɑː oːkərɑː meːməsɑːbə kəɦəi। oː əisəऽ   kəɦəi ɟeː 
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ɟəɦijɑː oː pəɦilə beːrə oːkərɑː kət̪əऽ    kɑːɟə kərəऽ    geːlə 

cʰəlɑːjə t̪ə oːkərɑː ɟeː məugiː kɑːɟə d̪ijaːuneː rəɦəi seː 

siːkʰeːneː rəɦəi। puruːkʰəkəऽ   sɑːbə ɑː məuːgiːkəऽ   

meːməsɑːbə kəɦəbɑːkə cʰəi।  t̪aːiⁿ oːɦoː kəɦəi cʰəlɑːjə। 
bəd̪əriː leːlə kʰeːnɑːiː bənɑːkəऽ   geːlə cʰələi oːkərə kənijɑː। 
əpənə gʰərəkə t̪ə bəd̪ərijoː sɑːɦeːbeː əicʰə। ət̪əऽ    t̪ə oːkəreː 

ɟuit̪ə।ɑːi bʰəiɽə d̪inə oː sɑːɦeːbə səbəkəऽ   ɽəibə ɟeːkɑːⁿ 

ɑːrɑːmeː keːləkə। 

 

əgilɑː d̪inəsəऽ   oːɦoː əpənə purənəkɑː kɑːɟə pərə lɑːigə 

geːlə। rikɕɑːvɑːlɑːkəऽ   kɑːɟə meː kəɦijoː beːroːɟəgɑːriː nəɲi 

cʰəi। nəɲi koːnoː sərʈipʰikeːʈə ɑː nəɲi ɖigriːkəऽ   kɑːɟə। ɑːi 

kɑːlɦi gɑːreːnʈərə seːɦoː mɑːⁿgəi cʰəi। oː t̪ə koːnoː rikɕɑː 

bɑːlɑː bəinə ɟɑːi cʰəi। oːkərɑː ləgə cʰəijeː ki ɟeː bəd̪əlɑː 

meːləऽ   ɟeːt̪ɑːɦə। nəɲi ɦərɑːjəkəऽ   ɖərə, ɑː nəɲi coːriːkəऽ   

kʰət̪ərɑː। 

 

bəd̪əriːkə kənijɑːⁿkə nɑːmə rɑːmərət̪i rəɦəi। meːməsɑːbəkəऽ   

iː bərəkiː ʈɑː ɑː purɑːnə nɑːmə ləgələinə।oː rət̪i kəɦəऽ    

ləgələkʰinə। unəkɑː buʈiːkə kɑːɟə meː kəriːgərə cʰuʈʈiː  meː 

gʰərə cəilə geːlə  rəɦəinə।oː rət̪ikəऽ   kicʰu kəpərɑː  siːbɑːkə 

luiɽə siːkʰɑː d̪eːləkʰinə।oː ɟʰəʈəsəऽ   siːkʰə leːləkə। oː ɑːbə 

rət̪ikəऽ   əpənə buʈiːkə pərələऽ   ɟɑːjə ləgələkʰinə ɑː 

kʰeːnɑːiː bənəbəऽ    lɑːjə rət̪i d̪oːsərəkəऽ   ʈʰiːkəkəऽ   



424 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 

d̪eːləkəinə। biɟəiːjɑː t̪eːɦənə neː cⁿsəgərə cʰələi pəɖʰə meː 

ɟeː pⁿcəmeː pɑːsə kərəit̪ə oːkərɑː əgilɑː bərəkʰə cəɕmɑː 

bɑːliː maːiɖəmə nəboːd̪əjəkəऽ   pʰɑːrəmə bʰərɑː d̪eːləkʰinə। 
əpəneː sⁿgeːləऽ   geːləkʰinə pəriːkʂɑː d̪ijaːuləkʰinə। biɟəiːjɑː 

pɑːsoːkəऽ   geːlə।  
 

iməɦərə buʈiːkə bəɖʰə़ ि़jɑː cələi cʰələinə। kicʰu 

bəd̪əmɑːɕə səbə oːkərə bɑːɦərə meː əɖɖɑː ɟəmɑːvəə lɑːgələ 

cʰəlɑːjə। bəd̪əriːkəऽ   d̪eːɦə d̪əɕɑː t̪ə bəlⁿʈʰə cʰələi। oː 

eːkəd̪inə buʈiːkə pərə rət̪ikəऽ   koːnoː səmɑːd̪ə kəɦəi  leːlə 

geːlə cʰələ। oːkərə cɑːilə meː əkərə cʰələi। pulisəkə sipɑːɦiː 

ɟəkɑː oː cələi cʰələ। oːkərɑː əbit̪eː d̪eːkʰəkəऽ   oː d̪oːkɑːnəkə 

bɑːɦərə ʈʰɑːrə cʰaːuⁿrɑː səbə səsəiɽə geːlə। iː səbə rət̪ikəऽ   

meːməsɑːbə ɕiːɕɑːkəऽ   t̪ərəsəऽ   d̪eːkʰəi cʰəliːɦə। ɟəkʰəinə 

bəd̪əriː, rət̪isⁿbʰeːⁿʈəkəऽ   kə cəilə geːlə t̪əkʰəinə oː rət̪ikəऽ   

kəɦələkʰinə ɟeː rikɕɑːkəऽ   ɟəgəɦə ɟjoː gɑːrɖəkə kɑːɟə 

kərəit̪ə t̪ə ki beːɟɑːjə।  
 

rət̪i əpənə məɦɑːd̪eːvəkəऽ   cinɦəi cʰəliːɦə। ɑːbə unəkɑː 

niːkə pɑːi buʈiːkəsəऽ   bʰeːⁿʈəiː cʰəinə। unəkoː rikɕɑː 

ugʰənɑːiː ʈʰiːkə nəɲi ləgəinə। d̪oːsərə ɑːbə bəjəsə seːɦoː 

bəiɖʰə़  rəɦələ cʰələinə। kəɦəneː rəɦət̪ʰinə bəd̪əriː keː। oː t̪ə 

t̪ət̪eːkə sənijələ ɟeː kəɦələkəi -oː,ɑːbə ɦəmə bəɦukəऽ   

kəmɑːjələ kʰɑːjəbə। ɦəmərə d̪eːɦə meː ki gʰuɳə lɑːgələ 

əicʰə। oː t̪əɦijɑː nəɲi t̪aːijɑːrə bʰeːlə cʰələ। 
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pʰeːrə əi beːrə ɖərɑːiːt̪eː ɖərɑːiːt̪eː kəɦələkʰinə। oː ɦⁿsəऽ    

lɑːgələ ɑː t̪aːijɑːrəbʰəऽ   geːlə। kəɦələkəi ɑːbə rikɕɑː meː oː 

bɑːt̪ə nəɲi rəɦələi। 
bəd̪əriː kəniːkəʈɑː moːcʰə bəɖʰə़ ़  leːləkə ɑː eːkə ʈɑː lɑːʈʰiː 

kinələkə। ɑːbə moːcʰə pərə t̪ɑːvə d̪əit̪ə, lɑːʈʰiː ɦɑːt̪ʰə meː 

ləkəऽ   oː buːʈiːkəkə bɑːɦərə sʈulə pərə kəkʰənoː bəisəjə 

nəɲi t̪ə ʈʰɑːreː rəɦəi cʰəlɑːjə।əi meː t̪ə koːnoː kɑːɟə nəɲi, ɑː 

pɑːi məɦiːnɑː purit̪eː cikkənə। məɟɑː ɑːibə rəɦələ cʰələi 

ɑːbə oːkərɑː ɟinəgiː meː। gɑːmə ɑːbə moːnoː nəɲi pəɽəi। 

 

iməɦərə biɟəiːjɑːkəऽ   nəvoːd̪əjə meː nɑːmə likʰɑː d̪eːlə 

geːlə cʰələi। oː ɑːbə oːt̪əi rəɦəjə। kəɦijoː kɑːlə bəd̪əriː ɑː rət̪i 

meːməsɑːbəkəऽ   gɑːɖə़ ़  meː nəboːd̪əjə skulə ɟɑːi 

cʰəlɑːjə। ɑːbə oː səbə eːkəʈɑː ɟənət̪ɑː pʰlaːiʈə kinələkə। 
bəd̪əriː  kələkət̪t̪ɑː meː məkɑːnə mɑːlikəbʰəऽ   geːlə। ɑːbə 

əppənə gʰərə meː rəɦəi cʰəlɑːjə। gəuːⁿɑː səbə ɟeː sⁿbⁿd̪ʰə 

t̪oːrəneː cʰələkʰinə ɟeː kəɦiːⁿ bəd̪əriː kicʰu mɑːⁿgi nəɲi 

ləjə।ɑːbə əbəi ɟɑːjə lɑːgələ cʰələkʰinə। əpənə loːkə 

səbəsⁿəbərəɟɑːt̪ə ɕuruːbʰəऽ   geːlə cʰələi। 

 

eːkə d̪inə bəd̪əriːkəऽ   d̪oːkɑːnəkə bɑːɦərə eːkə ʈɑː purɑːnə 

baːigə kʰəsələ bʰeːʈələi। pəɦineː t̪ə oːkərɑː bʰeːləi ɟeː kəɦiːⁿ 

bəmə nəɲi ɦoːi। pʰeːrə kiː nəɲi pʰureːləi- bəmə bʰoːleːkəऽ   

nɑːmələऽ   kə oːkərɑː kʰoːilə d̪eːləkəi। oːi baːigə meː rupəjeː 
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ruːpəjɑː ɑː kət̪eːkə rɑːsə kɑːgəɟə səbə। bəd̪əriː baːigələऽ   

ɟɑː kəऽ    meːməsɑːbəkəऽ   d̪eːləkəi। oː oːi kɑːgəɟə pərə 

likʰələ pʰoːnə nəmbərə səbə pərə pʰoːnəkəऽ   kə oːkərə 

mɑːlikəkəऽ   bəɟeːləkəi। oːkərɑː pɑːisəऽ   bʰərələ baːigə 

soːipə d̪eːləkʰəi। baːigəkə mɑːlikə iːnɑːmə meː bəɦut̪ə rɑːsə 

pɑːi bəd̪əriːkəऽ   d̪eːbəऽ    cɑːɦələkəi। bəd̪əriː pɑːi leːbəऽ   

səऽ   sɑːpʰə mənɑːkəऽ   d̪eːləkəi। oːkərə kəɦəbɑːkə cʰələi ɟeː 

caːukid̪ɑːriː t̪ə ɦəmərə kɑːɟə əicʰə। əkərə ɦəmərɑː 

d̪ərəmɑːɦɑː bʰeːʈəiː əcʰi। ɦəmə koːnoː ələgə kɑːɟə nəɲi 

kəjələuːⁿ। iː ɦəmərə kərt̪əvjə t̪ʰiːkə। iːnɑːmə nəiːⁿɦeː ʈɑː 

leːləkə bəd̪əriː। ɑːi gʰəʈənɑːkəऽ   purɑː bəɟɑːrə meː cərcɑː। 
əkʰəinə t̪əkə bərəkɑː əpʰəsərə səbəkəऽ   iːmɑːnəd̪ɑːrə ɑː 

kərt̪t̪əvjə kicʰu ɦoːi cʰəi, saːiɦə bəɟɑːrə vɑːlɑː səbə sunəneː 

cʰələ। bəd̪əriː t̪ə ɦəd̪d̪eːkəऽ   d̪eːləkəi। səbə kəɦəi pət̪ɑː nəɲi, 

koːnə mɑːiʈə pɑːinəkəऽ   bənələ cʰəi। 
 

ɑːi gʰəʈənɑːsəऽ   eːkə ʈɑː bʰeːləi। bəd̪əriːkəऽ   eːkəʈɑː 

bərəkɑː bənijɑː əpənə oːpʰisə meː nəɟərə rɑːkʰəikəऽ   kɑːɟə 

leːlə oːkərə meːməsɑːbəsəऽ   mɑːⁿəigə leːləkəi। meːməsɑːbə 

ɦɑːt̪ʰə ɟoːiɽə leːləkəi bəd̪əriːkəऽ   sɑːməneː। bəd̪əriː ɑːbə 

ɕiːɕɑːkəऽ   bɑːɦərə seː bʰiːt̪ərə, eːsiː meː ɖjuʈiː kərəऽ    

lɑːgələ। d̪ərəmɑːɦɑː d̪ugunɑːbʰəऽ   geːləi। eːsiː meː 

ɖjuʈiːsəऽ   rⁿgə seːɦoː sɑːpʰə ɦoːbəऽ    ləgələi। 

 

səməjəkə bəɦɑːvə d̪eːkʰuː। biɟəiːjɑː d̪əsəmiːkəऽ   bɑːd̪ə 
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d̪əkʂiɳə bʰɑːrət̪əkəऽ   skulə meː nəvoːd̪əjəkəऽ   

vid̪jɑːrt̪ʰiːkəऽ   əd̪əlɑː bəd̪əliː joːɟənɑː meː pəɖʰəə cəilə 

geːlə। oːt̪ə rəɦikəऽ   əⁿgreːɟiː bəɖɖə sunnərə seːɦoː bɑːɟəə 

lɑːgələ। bⁿgəloːrəkəऽ   kɑːleːɟəsəऽ   greːɟueːɕənə keːləkə oː 

gʰurət̪iː bərəkʰə sivilə sərviseːɟə meː IAS meː oːkərə 

cəjənəbʰəऽ   geːləi।kaːiɖərə seːɦoː biɦɑːreː bʰeːʈələi।  
 

ɟilɑːkəऽ   kələkʈərə ɑː pulisə kəpt̪ɑːnə oːkərə gɑːmə t̪əkəit̪ə 

gʰərə pəɦuⁿcələkinə। bəd̪ʰɑːiː d̪eːbəऽ    bɑːlɑːkəऽ   lɑːinə 

lɑːgələ cʰəi। kənijɑː bɑːbiː gʰərə pərə d̪əuːrə d̪əuːrəkəऽ   

səbəkəऽ   cɑːɦə ɟələkʰəikəऽ   beːbəsət̪ʰɑː kərəjə cʰət̪ʰi। 
ʈeːliviɟə़ nə bɑːlɑː səbə ʈoːləkə loːkəkəऽ   iⁿʈərəvjuːləऽ   

rəɦələ cʰəi। 

 

bəd̪əriːkəऽ   gɑːməkə kəccɑː mɑːiʈəkə bʰiːt̪əkə gʰərəkəऽ   

iːmɑːnəd̪ɑːriːkəऽ   prət̪iːkə mɑːnələ ɟɑː rəɦələ cʰəi। 

bəd̪əriːkəऽ   t̪jɑːgəkə kʰissɑː  cəilə rəɦələ cʰəi।  
 

ɟeː gʰərə paːibⁿd̪ə cʰələ seː ɑːbə oːi gɑːməkə pəɦəcɑːnəbʰəऽ   

geːlə। biɟəiːjɑː ɑːbə biɟəjə bɑːbubʰəऽ   geːlə cʰət̪ʰi। purɑː 

gɑːmə biɟəjəkə gɑːməbʰəऽ   geːlə। kənijɑː bɑːbiː səbəkəऽ   

pʰeːrə ɕoːrə pɑːirəkəऽ   bəɟɑː rəɦələ cʰət̪ʰinə ɑː ʈeːliviɟə़ nə 

pərəkəऽ   iⁿʈərəvjuː d̪eːkʰɑː rəɦələ cʰət̪ʰinə। 
 

 

paːibⁿd̪ə (t̪eːsərə bʰɑːgə) 
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biɟəjəkəऽ   IAS meː cəjənəkə səmɑːcɑːrə gɑːmə-gɑːmə 

pʰəilə geːləi। bəd̪əriː ɑː oːkərə kənijɑːkəऽ   t̪ə kʰuɕiːkəऽ   

ʈʰikɑːneː nəɲi। d̪əuːrə kəɖ məd̪ʰurə kinələkə ɑː məɦɑːbiːrə 

mⁿd̪irə meː cəɖʰə़ ़ ləkə। gɑːmoː meː səmɑːd̪ə d̪eːləkəi ɟeː 

soːkʰɑːbɑːbɑː ɑː bʰəgəbət̪iːkəऽ   məd̪ʰurə cəɖʰə़ ़  
d̪əilɑː।bʰəriː ʈoːlə meː pərəsɑːd̪iː meː məd̪ʰurə bəʈəveːləkə।  
ɑːbə oːkərɑː kənijɑː bɑːbiːkəऽ   beːʈɑː-put̪oːɦusⁿgʰuʈʈɑː-

soːɦɑːrəbʰəऽ   geːlə cʰəi। 

 pʰoːnə pəɦineːɦusⁿunəkeː kət̪əऽ    cʰələinə। oː ɟəkʰəinə 

pəɦineː pʰoːnə kərəjə t̪ə oːkərə gəppə pərə kijoː d̪ʰeːjɑːnə 

nəɲi d̪əi। ulʈɑː kəjeːkə beːrə oː pʰoːnə pərə sunəneː rəɦeː ki 

iː bʰⁿgeːriːkəऽ   ɦəmə səbə səməd̪iəjə cʰiː। eːkərə səpərət̪ibə 

neː d̪eːkʰuː, ɦəmərɑː kət̪əऽ    pʰoːnə kərəjə əcʰi-ɟeːnɑː əkərə 

bɑːpəkə gulɑːmə ɦoːijəiː। əkəreː leː ɟeːnɑː pʰoːnə ləgeːneː 

ɦoːi। koːnoː kɑːɟə nəɲi cʰəi- səmɑːd̪ə kəɦəbɑː keː। pəɽəikə 

geːlə əicʰə। t̪ɑːɦi d̪uɑːreː rɑːmərət̪i, kəɦijoː pʰoːnəkəऽ   kə 

bəd̪əriːkəऽ   ɦɑːlə nəɲi ləi। kəjeːkə beːrə kərəjə leːkinə oː 

səbə koːnoː kɑːnə bɑːt̪ə nəɲi d̪əi cʰələkʰinə। t̪əkʰəinə 

ɑːɟiɟəbʰəऽ   kə cʰoːɽi d̪eːləkə। 
ɑːbə t̪ə ulʈeː gⁿgɑː bəɦəə ləgələkʰinə əicʰə। unəkeː səbəkəऽ   

pʰoːnə ɑːbəऽ    ləgələinə। t̪aːiⁿ rɑːmərət̪i kəɦijoː d̪eːləkəinə 

kənijɑː bɑːbiːkəऽ   put̪oːɦu sⁿ। seː ʈʰiːkeː। oː bɑːrəɦə saːi 

ruːpəjɑːkəऽ   miʈʰɑːiː kiːnəliː, bʰəgəvɑːnə bʰəgəvət̪iːkəऽ   
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uːsərəgɑːkəऽ   bʰəriː ʈoːlə loːkə picʰu eːkə eːkə ʈɑː 

bⁿʈəveːliː। aːinɑː t̪ə ɑːi t̪əkə nəɲi bʰeːləi। d̪u ʈɑːkəऽ   

məd̪ʰurə baːinəkə cələnə cʰələi। kənijɑː bɑːbiː t̪ə məɦoː 

məɦoːkəऽ   d̪eːləkʰinə। loːkə gəinə gəinəkəऽ   məd̪ʰurə 

pəʈʰəbeːləkʰinə। əbəsəreː eːɦənə cʰələi। 

məd̪ʰurə kʰeːlɑːkə bɑːd̪ə oːkərɑː ʈoːləkə loːgəkəऽ   seːɦoː 

pʰoːnə eːləi। oːkərɑː səbəkəऽ   kəɦəbə cʰələi ɟeː kənijɑː 

bɑːbiː buɖʰə़ ़ riː meː ʈeːliːviɟənə pərə ɑːjələ cʰəliːɦə, 

oːkərɑː bəd̪əlɑː meː iː məd̪ʰurə cʰəi।  
d̪iəjəd̪iː ɦoːit̪eː saːiɦə cʰəi।ɦərə bɑːt̪ə meː t̪eːsəreː 

kʰissɑːbʰəऽ   ɟɑːi cʰəi। t̪aːiⁿ ɟjoːⁿ sⁿjəmə rəɦəjə t̪ə kicʰu kəriː 

vɑː nəɲi kəriː, kicʰu ɕəgupʰɑː cʰoːɽi d̪iː। d̪eːkʰuː oː gʰuməit̪ə 

gʰəmɑːit̪ə, nɑːnɑː pərəkɑːrəkə eːksəpərʈə kaːumeːʈə 

ɑːɦɑːⁿkəऽ   mⁿgəniːjeː meː sunəऽ   kəऽ   bʰeːʈə ɟɑːit̪ə। ueːɦə 

bʰeːlɑːiː əɦi beːrə। bəd̪əriː səmɑːd̪ə d̪eːləkəi məd̪ʰurə 

cəɖʰə़ bəऽ    keː- loːkə kənijɑː bɑːbiːkəऽ   ʈeːliviɟə़ nəsəऽ   

ɟoːiɽə d̪eːləkəi। koːiː t̪ə nəbəkɑː d̪oːst̪iː pərə kicʰu ɑːreː t̪ⁿɟə। 
t̪ə kijoː ləlloː cəppoːkəऽ   t̪eːsəreː kɑːrəɳə- binə kɑːrəɳə 

ʈiʈəɦiː nəɲi bɑːɟəjə। ɑːɦɑːⁿ roːiːkə nəɲi səkəi cʰiː səbəkeː 

əpənə viɕleːʂəɳə kərəbɑː sⁿ।  
loːkə ɟeː bʰiː kəɦəi। bəd̪əriː t̪ə niɕcit̪əkəऽ   leːneː əicʰə ɟeː 

məd̪ʰurəkəऽ   eːkə eːkə pɑːi ɟoːəiɽəkəऽ   d̪ə d̪eːt̪əinə kənijɑː 

bɑːbiː keː। 
ɟeːnɑː bʰəd̪əbɑːriː əbaːit̪ə, beːⁿgə səbə kət̪əऽ    neː kət̪əऽ   
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səऽ   ɑːibəkəऽ   ʈərrə ʈərrə kərəऽ    ləgəi cʰəi, oːɦinɑː 

bəd̪əriːkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰiː səbə uːpərə ɦoːbəऽ    ləgələi।əkʰəinə 

t̪əkə səbə nipət̪t̪ɑː rəɦəi। əɦənə miːʈʰəgərə gəppə səppə səbə 

kərəjə ɟeː bəd̪əriːkəऽ   bisəvɑːseː nəɲi ɦoːi ki oːkəreː kɑːnə 

iː səbə suəinə rəɦələ cʰəi। kəjeːkə beːrə bʰeːləi ki səpənɑː t̪ə 

nəɲi cʰəi। əpənɑː ɟɑːⁿgʰə meː biʈʈʰu kɑːiʈəkəऽ   d̪eːkʰələkə। 
ʈʰiːkeː səbə səd̪jhbʰəऽ   rəɦələ cʰələi। 
biɟəjə ʈreːniⁿgə meː məsuriː cəilə geːləi। ɟɑːjəsəऽ   pəɦineː 

kələkət̪t̪ɑː meː səbə sⁿgiː sɑːt̪ʰiːsəऽ   bʰeːⁿʈə gɑːⁿʈʰə keːləkəi। 
ɟeːɟeː kɑːloːniː vɑːlɑː sⁿgiː səbəkəऽ   pɑːrʈiː d̪eːləkəi। 
muspaːiliʈiː bɑːlɑː səkuləkəऽ   mɑːsʈərəniːkəऽ   məd̪ʰurə 

ɟɑːkəऽ   d̪ə eːləkəi। ɑːroː kicʰu nəboːd̪əjə bɑːlɑː sⁿgiː səbə 

kət̪əऽ    geːlə। rɑːmərət̪ikəऽ   sɑːɦeːbə ɟeːkərə gɑːɖə़ ़  meː 

nəboːd̪əjə ɟɑːi, oːkəroː kət̪əऽ    geːləi। səbəsⁿɦilələ milələ 

rəɦələ। loːkə oːkərə soːbʰɑːvəkəऽ   prəɕⁿsɑː kərəjə cʰələi। 
bəd̪əriːkəऽ   pəroːcʰə meː beːʈɑːkəऽ   prəɕⁿsɑː sunəऽ    meː 

bəɖɖə niːkə ləgəi। siːnɑː oːkərə bəiɖʰə़ kəऽ   56 iⁿcəkəbʰəऽ   

ɟɑːi।biɟəjə əkəd̪əmmeː sərələ cʰəlɑːɦə। gʰəmⁿɖəkə eːkoː 

misijɑː leːɕə nəɲi। 
bəd̪əriːkəऽ   ɑːbə oːkərə bɑːbu ɟeː cɑːrimə piːɖʰə़ ़  bəlɑː 

gəppə kəɦət̪ʰinə, oːi pərə bisəbɑːsə ɦoːbəऽ    ləgələi। oː 

jɑːd̪ə kərəjə cʰələ ki ɑːrə koːnə koːnə gəppə kəɦəi 

cʰələkʰinə। mud̪ɑː kicʰu jɑːd̪ə nəɲi pərələi। ɑːbə oːkərə 

kʰɑːɖʰə़ ़  bəlɑː cɑːrimə cəkrə purɑːbʰəऽ   geːlə cʰələi। 
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oːkərə d̪inə gʰuiɽə geːləi। ɑːbə kət̪əu oː ɟɑːjə, oːkərɑː 

ənəkəʈʈʰələ moːɟərə bʰeːʈəə ləgələi। iː səbə oːkərɑː soːɦɑːi 

nəɲi। oːkərɑː pəɦiləkeː ɟinəgiː niːkə ləgəi cʰələi। ɑːbə iː 

səbə oːkərə ɦɑːt̪ʰə meː t̪ʰoːɖə़ ़  cʰələi। soːcənɑːiː cʰoːɽi 

d̪eːbəऽ    cɑːɦəi cʰəlɑːjə, leːkinə pʰeːrə ueːɦə ud̪ʰeːrəbunə। 
mɑːt̪ʰəkə oːd̪ʰəbɑːd̪ʰəbʰəऽ   ɟɑːi cʰələi oːkərə। ɑːbə eːkəʈɑː 

t̪eːsəreː kʰeːlɑː ɕuruːbʰəऽ   geːlə cʰələi। oːɦoː kʰubə kʰeːlɑːjə 

lɑːgələ।oːkərə ɦɑːlə oːɦənəbʰəऽ   geːlə cʰələi ɟeːnɑː ɟəkʰəinə 

buniː pəɽəi cʰəi t̪oː rɑːɦiː bəʈoːɦiː, bʰiːɟəəsəऽ   bəcəiː leːlə 

gɑːcʰə-biriːcʰəkəऽ   əɖʰə़  ləi jɑː। ɟəkʰəinə bʰiːɟəəsəऽ   nəɲi 

bəicə pəbəijɑː vɑː bunəcʰeːkə nəɲi ɦoːi cʰəi t̪ə oːi musəliː 

bərəkʰɑː meː ɑːgu nid̪ʰoːkʰə bəiɖʰə़  ɟɑːijɑː-əgilɑː ʈʰikɑːnɑː 

d̪isə। ɑːbə bərəkʰɑː meː bʰiɟənɑːəi vɑː bʰiɟəkəऽ   t̪ərə 

bʰeːnɑːi oːkərɑː niːkə ləgəi cʰəi। uːjɑːɦə ɦɑːlə bəd̪əriːkəऽ   

bʰə geːlə cʰəi। 
 

iː kʰeːlə cʰəi। kət̪ʰɑː-vɑːrt̪ɑːkə kʰeːlə। ɑːbə bəd̪əriː ləgə 

kənjɑːgət̪əkə lɑːinə lɑːigə geːlə cʰəi। eːkə pərə eːkə pəricəjə 

səbə। bəd̪əriːkəऽ   buɟʰeːbeː nəɲi kərəjə ki iː bɑːbu bʰaːijɑː 

səbəkəऽ   kiː ɟəbɑːbə d̪əi। səbə oːkərə sɑːməneː d̪iːnə-ɦiːnə 

ɟəkɑːⁿ kələ seːɦoː ɟoːiɽə ləi।kəjeːkə loːkəsəऽ   t̪ə oːkərɑː 

əiləऽ   kə ʈeːnɑː meːniː t̪əkəbʰəऽ   geːləi। rɑːmərət̪i oːkərɑː 

siːkʰəbəi । 
-eːnɑː nəɲi usəʈʰələ ɟəkɑːⁿ ɟəbɑːbə d̪eːlə ɟɑːi cʰəi। bʰɑːgəkə 
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gəppə ɟeː t̪oːrɑː d̪uɑːriː iː loːkə səbə əbəi cʰəɦə। cupə rəɦələ 

kərəऽ   । 

-pʰeːrə bəd̪əriːkəऽ   kicʰu ənəʈoːʈələ bəɟɑːə ɟɑːi। oː əi ɟinəgiː 

sə़  ənəgʰuɑːrə rəɦələ əicʰə। peːʈə meː kicʰu ɑː ɟə़ bɑːnə 

pərə kicʰu। 

loːkə səbəsⁿgəppə səbə kərit̪eː ɑːbə oːɦoː reːɦələ 

kʰeːɦələbʰəऽ   geːlə əicʰə। siːkʰə geːlə bəd̪əriː ki keːnɑː 

ɟə़ bɑːbə d̪eːlə ɟɑːi cʰəi। 

ɑːbə oːkərɑː ləgə saːu ʈɑːsəऽ   beːɕiː kənjɑːkə pəricəjə 

ɟəmɑːbʰəऽ   geːlə cʰəi। səbə t̪ʰɑːɦə ləgəbəi ɟeː kət̪əu kət̪ʰɑː 

ʈʰiːkə t̪ə nəɲi bʰeːlə cʰəi। 
ɑːbə əppənə bʰiːt̪ərəkɑː gəppə oː kinəkoː nəɲi kəɦəjə। 
əi saːu ʈɑːsəऽ   beːɕiː pəricəjə meːsəऽ   d̪əsə ʈɑː oː ələgə 

keːləkə। koːnə ɑːd̪ʰɑːrə pərə keːneː cʰələ oː rɑːmərət̪ikəऽ   

seːɦoː nəɲi buɟʰəə d̪eːneː cʰələinə। kijoː ɟⁿ pucʰəi t̪ə kəɦəi 

ɟeː upərəkɑː d̪əsə meː ɑːɦɑːⁿkə nəmbərə nəɲi əi। 
sɑːməneː vɑːlɑː muⁿɦə cʰoːʈəkəऽ   kə cəilə ɟɑːjə। iːeːɦə 

nⁿbərə oːkərə t̪əkiəeː kəlɑːmə cʰələi। əɦiː meː oː səbəkeː 

oːɟʰəreːneː cʰələ। 

ɟeːnɑː neːnɑː səbə kʰeːlə meː mɑːiʈəkə məɦələ bənəbəi ɑː 

sɑːⁿɟʰu pəɦərə gʰərə ɟəjəbɑːkə kɑːlə oːkərɑː ɖʰɑːɦi d̪əi cʰəi। 
pʰeːrə d̪oːsərə d̪inə nəbə gʰərə, ɑː sɑːⁿɟʰə ɦoːit̪eː oːkəreː 

pəɦilukɑː d̪inəkə bɑːlɑː ɦɑːlə। iː krəmə cəlit̪eː rəɦəi cʰələi, 

bʰəriː gərmiː cʰuʈʈiː। oːɦinɑː bəd̪əriː roːɟə kʰjɑːliː məɦələ 

bənəbəjə ɑː bʰoːrə niːnə ʈuʈiːt̪eː səbə ɖʰəɦiː ɟɑːi। lɑːlɑːɟiːkəऽ   
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oːpʰisə meː ɟɑːjəkəऽ   t̪aːijɑːriː ɕuruːbʰəऽ   ɟɑːi। ɑːi kɑːlɦi 

leːʈoːbʰəऽ   ɟɑːi t̪ə məneːɟərə nəɲi kicʰu kəɦəjə। kət̪əu 

beːbəɦɑːrə meː əⁿt̪ərə oːkərɑː d̪eːkʰɑːjə lɑːgələ cʰələi। 
 

əɦiː səbə meː oː lɑːgələ rəɦəi cʰəlɑːjə।eːkə d̪inə t̪ə gɑːɖə़ ़  
vɑːlɑː oːkərɑː d̪ʰəkkɑː seːɦoː mɑːiɽə d̪eːləkəi। uːpərə seː 

upərɑːgə seːɦoː ɟeː mərəऽ   kəऽ   cʰəɦə t̪ə kət̪əu ɑːrə ɟɑː। 
loːkə səbə kəɦələkəi ɟeː oː gɑːɖə़ ़  bəlɑː kət̪eːkə beːrə 

ɦɑːrnə d̪eːləkəi।mɑːjə oːkərə kʰərəɟit̪ijɑː keːneː cʰələi t̪ɑːⁿjə 

oː bəicə geːlə। bəd̪ərijeːkəऽ   gələt̪iː rəɦəi। ɟeː bʰiː ɦoː। 
bəd̪əriːkəऽ   iː buɟʰɑːiː ləgələi ki oː beːɕiː soːcəऽ    lɑːgələ 

əi। d̪imɑːgəkə kʰərcə oːkərɑː bəiɖʰə़  geːlə cʰələi। əpəneː 

pərə ɦⁿsiː ɑːbəi। bəd̪əriː ɑː soːcənɑːiː। soːcəऽ   səऽ   bəcəiː 

leːlə t̪ə oː bʰɑːⁿgə piːbəi cʰələ। ɟəkʰəneː d̪imɑːgə pərə ɟoːrə 

buːɟʰɑːiː oː ɟʰəʈəsəऽ   d̪u gilɑːsə kʰiːⁿcə d̪əi। pʰeːrə məst̪iː 

meː cəilə ɟɑːi cʰələ। 

kəjeːkə bərəkʰəsəऽ   oː bʰɑːⁿgə cʰoːɽi d̪eːneː cʰələ। ɑːi 

oːkərɑː buɟʰeːləi ɟeː əɟukɑː eːksiːɖeːⁿʈə bʰɑːⁿgə cʰoːrəbɑːkəऽ   

kɑːrəɳə bʰeːlə cʰəi।moːnə meː pʰaːisəlɑːləऽ   leːləkə ɟeː ɑːi 

bʰɑːⁿgə piːit̪ə। rəsət̪eː meː d̪oːkɑːnə cʰələi pɑːnə bəlɑː keː, oː 

coːrɑːkəऽ   bʰɑːⁿgoː beːcəiː cʰələ। oːt̪əisəऽ   kinələkə। 
oːkərɑː ɑːbə rɑːmərət̪i pərə ɟoːrə kəmə cələi cʰələi। oː t̪ə 

kinnəuː neː bʰɑːⁿgə piːsət̪əjə oːkərɑː leːlə। uːpərəsəऽ   cɑːirə 

ʈɑː purəkʰɑːkəऽ   sunɑːiːjoː d̪əit̪əi।  
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gʰərə ɟɑː kəऽ    bʰɑːⁿgəkə cʰuʈələ koːʈɑː əpənə purɑː 

keːləkə। ɑːbə oː siːd̪ʰɑː əpənə purənəkɑː d̪unijɑː meː cəilə 

geːlə। ət̪əऽ    d̪imɑːgəkə koːnoː vɑːrt̪ɑː nəɲi। ɟeː d̪eːləkəi 

kənijɑː, əpənə kʰeːləkə ɑː bicərəɳə kərəऽ    lɑːgələ əɦi 

loːkə-oːɦi loːkə। 
 

biɟəjəkə pʰoːnə əbəi t̪ə rɑːmərət̪i kəɦəi kət̪ʰɑː səbəɦəkə 

bɑːreː meː। biɟəjə kiːcʰu ɟə़ bɑːbə nəɲi d̪əi। 
- eːkəʈɑː kənjɑːgət̪ə t̪ə kʰɑːliː ceːkələऽ   ɑːjələ cʰələkʰinə। -
ɟeː bʰərəbɑːkəऽ   əicʰə bʰəriː lijɑː। ɦəmərɑː iː ləɖə़ kɑːd̪əऽ   

d̪ijəə। 
əɦinɑː koːnoː koːnoː gəppə səbə। 

bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪ikəऽ   iː purɑː bʰəroːsɑː cʰələi ɟeː biɟəjəkə 

bibɑːɦə oːkəreː ənusɑːrə ɦeːt̪əi। t̪əɦiː mɑːⁿd̪əjəkəniː curə, 

d̪unu beːkət̪iː rəɦəə lɑːgələ rəɦəjə। 
 

eːkə d̪inə biɟəjəkə pʰoːnə eːləinə। pʰəlɑːⁿ bɑːbu d̪illiːsəऽ   

əuːt̪ɑːɦə। oː ɟeː ɟeː kəɦət̪ɑːɦə, ɑːɦɑːⁿ səbəkəऽ   leːbə। 
 

bəd̪əriː gʰərə meː d̪u d̪u pʰiːʈə kʰiːsə meː kud̪əऽ    lɑːgələ। 
beːʈɑː ɦəmərə, ɟənəmə ɦəmə d̪eːlijəiː ɑː oː ɟeː kəɦət̪ɑːɦə 

seːkəऽ   leːbə। 
 

d̪u cɑːirə d̪inə d̪imɑːgəkə kʰərcə buɟʰɑːjə pərələi। t̪əkʰəneː  

bəd̪əriː bʰɑːⁿgəkə gʰuⁿʈəd̪əऽ   d̪əi। soːcəbɑːkə kɑːɟeː 

kʰət̪əmə। 
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d̪illiːsəऽ   pʰəllɑːⁿ bɑːbu əjəlɑːɦə। kəɦələkʰinə səbə gəppə 

biɟəjə bɑːbusəऽ   ɦəmərɑːbʰəऽ   geːlə əicʰə। ɦəmərɑː d̪u ʈɑː 

kənjɑː cʰət̪ʰi। bərəkɑː ɟəmɑːjə, biɟəjə bɑːbu ɟəkɑːⁿ pəd̪ə pərə 

cʰət̪ʰi। uːjɑːɦə məd̪ʰjəst̪ʰə cʰəlɑːɦə। ɑːisəऽ   ɦəmə ɑːɦɑːⁿ 

kuʈumbə bʰeːləuːⁿ। oːɦi d̪ʰərɑːneː eːkə d̪oːsərəkəऽ   

ɕubʰəciⁿt̪əkə। 

 

eːkə ɦəpʰt̪ɑː nəɲi bit̪ələi ki gɑːməsəऽ   səmɑːd̪ə əjələi ɟeː 

pʰəlɑːⁿ bɑːbuː (d̪illiː vɑːlɑːkə )kəऽ   məneːɟərə purɑː t̪ɑːmə 

ɟʰɑːməkə sⁿgə ɑːjələ cʰələ। biɟəjəkə bʰiːt̪əkə gʰərə ɖʰɑːɦi 

d̪eːləkəinə। oːɦi pərə t̪iːnə t̪əllɑː nəbəkɑː ɖiɟɑːinə bɑːlɑː 

gʰərə bənənɑːiː ɕuruː cʰəi। t̪ʰɑːnɑːkə d̪u ʈɑː sipɑːɦiː rɑːit̪ə 

d̪inə caːukid̪ɑːriː meː lɑːgələ əicʰə। ət̪əreː d̪inə cʰoːʈɑː bɑːbu 

seːɦoː kɑːɟə d̪eːkʰəऽ    əbəi cʰət̪ʰi। 
 

cɑːirə məɦiːnɑː meː gʰərə ki koːʈʰiː kəɦijəu, bəinəkəऽ   

t̪aːijɑːrəbʰəऽ   geːlə। gɑːcʰiː meː eːkəʈɑː bⁿgəliː seːɦoː 

bənələi। pʰəlɑːⁿ bɑːbuː seːɦoː əⁿt̪ə meː ɑːibəkəऽ   d̪eːkʰə 

leːlɑːɦə। 
 

bibɑːɦəkə d̪inə niɕcit̪əbʰəऽ   geːlə cʰələi। ɑːbə bərijɑːt̪iːkə 

lisʈə bənəɲi cʰələi। kət̪eːkə kɑːʈə-piːʈəkəऽ   bɑːd̪ə bəd̪əriː 

lisʈə pʰɑːinələ keːneː cʰələ। oːi lisʈə meː ud̪ʰɑːriː siːd̪d̪ʰɑː 

d̪eːbəऽ    bɑːlɑː bənijɑːkə nɑːmə səbəsⁿ uːpərə rəɦəi, oːkərə 

bɑːd̪ə ɟeːkərɑːsⁿrikɕɑː bʰɑːrɑː pərə ləi cʰəlɑːjə-oːkərə 
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nɑːmə, pʰeːrə rikɕɑː gɑːreːnʈərə ɟeː bənəɲi-oːkərə nɑːmə, ɟeː 

rɑːmərət̪ikəऽ   pəɦilə naːukəriː d̪ijeːləkəi-oːkərə 

nɑːmə,pʰeːrə ɟeː mɑːsʈərəniː biɟəjəkəऽ   musəpeːləʈiː skulə 

meː binə kɑːgəɟəkəऽ   nɑːmə likʰələkəi-oːkərə nɑːmə, 

ɟeːkərə gɑːɖə़ ़  seː nəboːd̪əjə ɟɑːi-oːkərə nɑːmə, kənijɑː 

bɑːbiːkəऽ   beːʈɑː səbəɦəkə nɑːmə, əpənə d̪iəjəd̪ə səbəɦəkə 

nɑːmə। əɦinɑː bərəkiː ʈɑː lisʈə rəɦəi। d̪illiː bɑːlɑː pʰəlɑːⁿ 

bɑːbuː bəd̪əriːkəऽ   kəɦəneːɦoː rəɦət̪ʰinə ɟeː ɟət̪eːkə loːkəkəऽ   

ɑːinə səkiː, seː ɑːinə leːbə। bʰəgəbət̪iːkəऽ   d̪eːlə ɦəmərɑː 

səbə kicʰu əi। kəɦɑːⁿ əɕaːukərjə nəɲi kərəbə। 
 

biɟəjə əi lisʈəsəऽ   səɦəmət̪ə nəɲi cʰəlɑːɦə।oː nɑːmə kəmə 

kərəऽ    kəɦələkʰinə। kələkət̪t̪ɑː bɑːlɑː loːkəkəऽ   ət̪əi 

bəɖə़ kɑː ɦoːʈələ meː bʰoːɟə d̪eːbəऽ    pərə səɦəmət̪i 

bʰeːlɑːɦə। gɑːməsəऽ   gʰərə picʰu eːkə ɑːd̪əmiː pərə t̪aːijɑːrə 

bʰeːlɑːɦə। 
 

bibɑːɦəkə kɑːrɖə t̪ʰɑːnɑːkə cʰoːʈɑːbɑːbu gɑːmə meː 

bⁿʈəlɑː।unəkeː bʰɑːrə cʰələinə ɟeː səbə bərijɑːt̪iːkəऽ   ɦəvɑːiː 

ɟəɦɑːɟəsⁿd̪illiː ənəbɑːkə leːlə। sɑːt̪ə d̪inə pəɦineː eːkəʈɑː 

geːsʈə ɦɑːusə meː bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪i cəilə geːlə cʰəli। 
kənijɑː bɑːbiːkəऽ   liɑːnəkəऽ   kə bəɟɑːvələ geːlə rəɦəinə। 
bəd̪əriːkəऽ   ət̪əbeː ɟimmeːd̪ɑːriː d̪eːlə geːlə rəɦəinə ɟeː kicʰu 

bɑːɟəiː leːlə nəɲi। seː oː ɟəkʰəneː bɑːɟəəkəऽ   moːnə kərəjənə 

ɟeːbiːsⁿbʰɑːⁿgə goːliː nikɑːləit̪ʰə ɑː sukʰəleː gʰoːəiːⁿʈʰə 
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ɟɑːit̪ʰə। 
 

bibɑːɦə bəɖɖə d̪ʰuməd̪ʰɑːməsəऽ   bʰeːləi। səbə bərijɑːt̪iːkəऽ   

eːkə nəmbərəkəऽ   d̪ʰoːt̪iː kurt̪ɑː,t̪əuniː, pɑːgə, ɖoːpəʈɑː, 

miʈʰɑːiːkəऽ   ɖibbɑː ɑː ɟənəuː supɑːriː sⁿgə pɑːikə lipʰɑːpʰɑː 

bʰeːʈələinə। səbə kijoː ɟəjə ɟəjə kərəit̪ə gɑːmə gʰurəlɑːɦə। 
 

ɑːi pʰeːrə bəd̪əriː bʰɑːⁿgəkəऽ   nəɕɑː meː bɑːiːɟə rəɦələ əicʰə 

seː ʈʰiːkeː cɑːrimə kʰɑːɖʰə़ ़  meː oːkərə d̪inə gʰurələi। 
koːʈʰɑː bəinə geːləi। kət̪ʰukə kəmiː nəɲi cʰəi। bəsə ət̪əbeː 

cʰəi ɟeː kicʰu bɑːɟəjə nəɲi।  
ɑːbə bəd̪əriːkəऽ   pəɦilukeː d̪inə jɑːd̪ə pəiɽə rəɦələ cʰəi। 
moːnəkə gəpə t̪əkəऽ   səkəi cʰələ। ɑːbə t̪ə oːkərɑː iː səbə 

gʰərə ,d̪uɑːrə, loːkə,beːd̪ə,pɑːvərə, paːisɑː ɟiːbənəkə paːibⁿd̪ə 

ləgəi cʰəi। bəd̪əriː ərrə bərrə əɦinɑː bərəbərɑː rəɦələ əicʰə। 
ɖɑːkʈərə mɑːt̪ʰə ləgə ɑː rɑːmərət̪i paːirə ləgə ʈʰɑːrə cʰəi। 
səbə buɟʰit̪eː kijoː kicʰu bɑːiːɟə nəɲi səkəit̪ə əicʰə। 

ɟeː bəd̪əriː əpənə gʰərəkə sɑːɦeːbə cʰələ seː ɑːi pɑːbⁿd̪iː meː 

ɟiːbə rəɦələ əicʰə। 
 

 

 

paːibⁿd̪ə (cɑːrimə bʰɑːgə) 

 

biɟəjə bibɑːɦəkə bɑːd̪ə gʰuməiː pʰiɽəi leːlə kənijɑː sⁿgə 

bid̪eːɕə cəilə geːlə cʰəlɑːɦə। iː pəripɑːʈiːjeːbʰəऽ   geːlə cʰəi  

ki soːɦɑːgə rɑːit̪ə ɑːbə koːbərɑː gʰərə meː nəɲi, bid̪eːɕə 
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ɟɑːkəऽ   mənɑːvələ ɟɑːi cʰəi। nəɲi koːnoː upɑːjə t̪ə loːkə 

kɑːʈʰəmɑːⁿɖuː vɑː poːkʰərɑː oːt̪əi cəilə ɟɑːit̪ə əicʰə। nəɲi 

mɑːmɑː t̪ə kənəɦɑː mɑːmɑː। 
 koːnoː bʰiː bid̪ʰəkəriːkəऽ   ɑːbə ɟərurət̪ə nəɲi cʰəi। kənijɑː 

səbə əpəneː pɑːkələ pəroːrə rəɦəi cʰəi। pəɦineːɦoː t̪ə 

bid̪ʰəkəriː, kənijeːkəऽ   məd̪əd̪əkə leːlə ɦoːi cʰələi। 
puruːkʰəkəऽ   t̪ə bijɑːbɑːnə sɑːsurə meː əsəgərə d̪ʰəkeːləkəऽ   

cʰoːɽi d̪əi ɟɑːi cʰəi। ɟeːnɑː mɑːlə-ɟɑːləkəऽ   bəccɑːkəऽ   

ɦeːlələ nəɲi sikʰɑːvələ ɟɑːi cʰəi, siːd̪ʰɑː ɟələkərə meː ɦulɑː 

d̪ijəu, əpəneː cɑːruː paːirə mɑːɽəit̪ə, ubukə-ɖubukə kərəit̪ə, 

kɑːt̪ə lɑːigə ɟɑːijɑː vɑː pɑːrəkəऽ   ɟɑːijɑː। oːɦinɑːɦeː ɦɑːlə 

puruːkʰəkəऽ   sɑːsurə meː ɦoːi cʰəi।biɟəjə əpənə uːbəɖubə 

kərəit̪ə bid̪eːɕə meː ɦəniːmuːnə mənɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
 

iməɦərə bəd̪əriːkəऽ   d̪imɑːgə meː ɦələcələ bəiɖʰə़  geːlə 

cʰələinə। kicʰu bʰɑːⁿgəkə əsərə seːɦoː। t̪rikɑːlə ɟeː pəɦineː 

cʰəlɑːɦə, oːɦoː t̪ə əpənə rⁿgə d̪eːkʰeːt̪əi। ɕəriːrə kəməɟoːrə 

pəɖə़ lɑː pərə cɑːruː t̪ərəpʰəsəऽ   biːmɑːriː səbə kʰeːɦɑːɽəi 

cʰəi। kəjeːkə ʈɑː ɟɑːⁿcə səbə bʰeːləinə। kicʰukəऽ   ripoːrʈə 

t̪əkʰəneː bʰeːʈələinə ɑː kicʰukəऽ   ləʈəkələ rəɦələinə। 
rɑːmərət̪i, bəd̪əriːkəऽ   beːmɑːriːləऽ   kə buʈiːkə geːnɑːiː 

cʰoːɽi d̪eːneː cʰəliːɦə। biɟəjəkəऽ   koːnoː pʰoːnə pʰɑːnə nəɲi 

əbəi cʰələinə। pɑːi kaːuɖə़ ़  ləgə meː rɑːmərət̪ikəऽ   

rəɦəinə। t̪aːiⁿ səbə nibəɦələ ɟɑː rəɦələ cʰələinə। kəkʰənoːkəऽ   

moːnə meː ɦoːinə, ɟeː koːnə ləgənə meː iː bijɑːɦə bʰeːlə। 
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ɟəɦijɑːsəऽ   bʰeːlə, kicʰu neː kicʰu əʈəpəʈə bʰəiːjeː rəɦələ 

cʰəi। kəkəroː nəɟərə guɟərə t̪ə nəɲi lɑːigə geːləi। gʰərə meː 

bʰəgəbɑːnəkə puːɟɑː seːɦoː bəɖɖə d̪inəsəऽ   nəɲi bʰeːlə cʰəi। 
bəd̪əriː ʈʰiːkə ɦeːt̪ɑːɦə t̪ə sət̪t̪ənɑːrɑːjəɳə bʰəgəbɑːnəkə 

puːɟɑː kərəbeː ʈɑː kərəbə। moːneː moːnə rɑːmərət̪i iː 

niɕcəjəkəऽ   leːneː cʰəliːɦə।rɑːmərət̪ikəऽ   biɟəjəkə 

sɑːsurəkə rⁿgə-ɖʰⁿgə nəɲi ʈʰiːkə ləgəinə। koːnɑː biɟəjə 

inəkərə cəkkərə meː pʰⁿiːsə geːlɑːɦə, seː nəɲi buɟʰɑːiː 

cʰələinə। ɟənmə, bijɑːɦə ɑː mərəɳə kəkərə ɦɑːt̪ʰə meː 

rəɦələi, seː ʈʰiːkeː। kət̪əऽ    d̪oːsərə d̪oːsərə kət̪ʰɑː, kət̪əऽ    iː 

ʈəpəsəऽ   pʰɑːinəleːbʰəऽ   geːləi। 

 

biɟəjəkə səsurəkə kʰissɑː bəɖɖə roːcəkə cʰəinə। nɑːmə 

cʰəinə rɑːməbɑːbuː। iː d̪u bʰɑːi cʰət̪ʰi।ɦinəkərə ɟeːʈʰə bʰɑːi  

bid̪eːɕə meː naːukəriː kərəjə cʰət̪ʰi। unəkərə bəccɑː 

səbəɦəkə rⁿgə d̪ud̪ʰijɑː goːrɑːiː cʰəinə। uːpərəsəऽ   bərəkɑː 

ɦɑːkimə seːɦoː cʰəlɑːɦə। kəjeːkə bərəkʰə pəɦineː oː 

rɑːməbɑːbuːkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː t̪oːɦərə d̪unu beːʈiːkəऽ   

rⁿgə ɟʰɑːmərə cʰəɦə।uːpərəsⁿt̪oː ɦɑːkimə seːɦoː nəɲi cʰəɦə। 

t̪oːrɑː beːʈiːkəऽ   niːkə kət̪ʰɑː meː d̪ikkət̪ə ɦeːt̪əɦə। ɟaːiɦə 

bʰeːʈət̪əɦə,kəऽ   lijəɦə। beːɕiː miːnə meːkʰə nəɲi nikɑːlijəɦə। 
rɑːməbɑːbuː kəɦələkʰinə- 

-bʰaːijɑː। səbə əpənə əpənə bʰɑːgələऽ   kə əbəi cʰəi। ɟeː 

likʰəlɑːɦɑː ɦeːt̪əi, saːiɦə neː ɦeːt̪əi। 
bɑːt̪ə ɑːjələ geːlə, cəilə geːlə। səbə bisəiɽə geːlə leːkinə 
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rɑːməbɑːbuː nəɲi bisərəlɑːɦə। oː beːbəsɑːiː cʰəlɑːɦə। 
d̪əbɑːiːjəkə kəmpəniː ɦimɑːcələ meː kʰoːləneː cʰəlɑːɦə। oː 

cəilə geːləinə। bəɖɖə pɑːi bəneːlɑːɦə। əʈʰɑːrəɦə ʈɑː t̪ə 

unəkeː məɦɑːnəgərə səbə meː gʰəreː cʰələinə। ɟəkərɑː cʰu 

d̪əi cʰələkʰinə soːnɑːbʰəऽ   ɟɑːi। məkɑːnə kʰəriːd̪ə bikriː meː 

seːɦoː kʰubə kəmeːlɑː।  
ɟəkʰəinə ɟeːʈʰəkiː beːʈiː bijɑːɦə ɟoːgərə bʰeːləinə t̪ə əpəneː 

məsuriːkəऽ   IASkəऽ   ʈreːniⁿgə seːnʈərəkəऽ   bɑːɦərə 

ʈʰɑːrəbʰəऽ   kə əpənə birɑːd̪ərəkəऽ   kumɑːrə ləɖə़ kɑː 

səbəkəऽ   ʈʰeːkənəbəit̪ə cʰəlɑːɦə। d̪eːkʰəbɑːkə meː sund̪ərə 

ɦuɑːjə, t̪əkəreː pʰirɑːkə meː rəɦəi cʰəlɑːɦə। ɟeːʈʰəkɑː 

ɟəmɑːjə əɦinɑː bʰeːʈʰələkʰinə। ɑːbə biɟəjə beːrə meː t̪ə 

uːjɑːɦə iː bʰɑːrə uːʈʰɑːleːləkinə। d̪unu ɟəmɑːjə d̪eːkʰəbɑː meː 

sineːmɑːkə ɦiːroː səbə ɟəkɑːⁿ ləgəinə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   

bʰɑːikəऽ   ɟəmɑːjə t̪ə d̪eːkʰəऽ    meː keːɦəneː d̪ənə cʰələinə। 
eːkə t̪ə əpənə səmɑːɟəkə nəɲi, d̪oːsərə rɑːⁿciːkəऽ   

ɑːd̪ivɑːsiː। kənikoː meːlə nəɲi। rɑːməbɑːbuː eːkəsut̪riː 

kɑːrjəkrəmə meː lɑːgələ cʰəlɑːɦə, ɑː səpʰəloː bʰeːlɑːɦə। naːu 

ʈɑː gʰərə t̪ə unəkərə kənijɑː beːʈiːkəऽ   kʰoːⁿiːcʰə meː 

d̪eːləkʰinə। oːnɑː səbə unəkeː səbəɦəkə। t̪əkʰənoː əpənə 

mɑːnə mənoːrət̪ʰə purɑː keːliːɦə। 
 

bəd̪əriː kəऽ   moːnə ʈʰiːkə bʰeːləinə।biɟəjə sɑːsurəsəऽ   

siːd̪ʰɑː məsuriː cəilə geːlɑːɦə। unəkərə ɟənət̪ɑː pʰlaːiʈə meː 
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put̪oːɦu keːnɑː əjət̪inə। rɑːməbɑːbuː kələkət̪t̪ɑː meː eːkə ʈɑː 

məkɑːnə bʰɑːɖə़ ़  pərə leːlɑːɦə। oːɦiː meː bəd̪əriː ɑː 

rɑːmərət̪i seːɦoː rəɦəə ləgəliːɦə। səbə seːʈə bʰeːlɑːkəऽ   

bɑːd̪ə put̪oːɦu seːɦoː eːləkʰinə।t̪iːnə prɑːɳiː iː səbə 

gʰərəbəijɑː, ɑː pɑːⁿcə ʈɑː bəɦərijɑː। ɖrɑːiːvərə, mɑːliː, 

bʰⁿsijɑː, ɟʰɑːɖə़ ़  poːⁿcʰɑː bɑːliː ɑː məneːɟərə। iː ɑːʈʰə 

loːkəkə kʰeːnɑːiː bənəɲi। səbə oːt̪əi rəɦəi। rəɦəbɑːkə gʰərə 

oːkərə səbəɦəkə ələgəsəऽ   bənələ rəɦəi। biɟəjəkə ɑːgrəɦə ɑː 

biːmɑːriːkəऽ   d̪eːkʰəit̪ə bəd̪əriː d̪unu prɑːɳiː naːukəriː cʰoːɽi 

d̪eːlɑː। koːnoː sərəkɑːriː t̪ə cʰeːləi neː ɟeː greːcjuʈiː ɑː 

peːⁿɕənə। geːnɑːiː  bⁿd̪ə, naːukəriː kʰət̪mə। riɟɑːinə d̪eːbɑːkə 

koːnoː kɑːɟeː nəɲi। ɟeːbijeː meː riɟɑːinə ɑː ɟvɑːinə। kɑːɟə 

pərə geːləuːⁿ t̪ə noːkəriː nəɲi t̪ə  cʰuʈʈiː। ɑːbə səbə d̪inɑː 

cʰuʈʈiː। 
 

bəd̪əriːkəऽ   t̪ə kələkət̪t̪ɑːkəऽ   ɦiːrə ɦiːrə buɟʰələ। məneːɟərə 

ɟeː rəɦəi seː məɦəgə məɦəgə sɑːmɑːnə səbə kʰəriːd̪əi। 
ɑːkʰirə pɑːi t̪ə oːkəreː put̪əɦukəऽ   ləgəi cʰələi। oː 

məneːɟərəsəऽ   sɑːmɑːnəkə lisʈə ləi ɑː əpəneː bəsə 

pəkəiɽəkəऽ   cəilə ɟɑːjə ɑː səst̪ə ciːɟə səbələऽ   ɑːbəjə। kət̪əu 

cɑːirə gʰⁿʈɑː lɑːinə meː lɑːgəjə pəɖə़ iː t̪ə oːɦoː lɑːigə ɟɑːjə। 
gʰərə meː pərələ pərələ kiː kərit̪ɑː।səməjə aːinɑː biːt̪ə ɟɑːi ɑː 

əpənɑː moːneː d̪u ʈɑː pɑːi bəceːboː kərəjə। biɟəjəkəऽ   

ʈreːniⁿgə kʰət̪əməbʰəऽ   geːlə cʰələinə। ɑːbə poːsʈiⁿgə pərə 
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ɟɑːjəkəऽ   rəɦəinə। iː lⁿbɑː cʰuʈʈiː cʰələi। kələkət̪t̪ɑː meː 

loːkə unəkɑː kəɦələkəinə ɟeː ɑːɦɑːⁿkəऽ   bɑːbu səmɑːnəkə 

lɑːinə meː lɑːgələ d̪eːkʰəlijəinə əicʰə t̪ə kəkʰənoː kɑːⁿkʰə 

pərə ɟʰoːɖə़ ़  ɖʰə़ ़ it̪ə। gʰərə meː gɑːɖə़ ़  ɖrɑːiːvərə, 

t̪əkʰənoː bəd̪əriː iː səbə kɑːɟə əpəneː kərəjə। put̪oːɦukəऽ   iː 

səbə niːkə nəɲi lɑːgəinə। oː məneːɟərəkəऽ   bigəɖə़ t̪ʰinə। 
məneːɟərə beːcɑːrɑː kiː kərəjə। oːkərə t̪ə naːukəriː 

cʰəi।əpənə səiːɦə ləjə səbəkeː।biɟəjəkəऽ   iː səbə gəppə 

kəɦələkinə kənijɑː। 
 

biɟəjə kəɦikəऽ   ɦɑːri geːlɑːɦə t̪ə eːkə ʈɑː rəst̪ɑː 

nikɑːləlɑːɦə। bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪ikəऽ   gɑːmə rəɦəbɑːkə 

kəɦələkʰinə ɑː kənijɑːkəऽ   əpənɑː sⁿgeː məsaːuɖʰə़ ़  
poːsʈiⁿgə pərələऽ   geːləkʰinə। 
 

bəd̪əriːkəऽ   ɑːbə kələkət̪t̪ɑː meː naːukərə cɑːkərə sⁿgə 

rəɦəbɑːkə ɑːd̪ət̪əbʰəऽ   geːlə cʰələinə। put̪oːɦukəऽ   roːbə 

d̪ɑːbə kərəit̪ə seːɦoː d̪eːkʰə leːneː rəɦət̪ʰinə।ɑːbə oː gɑːmoː 

meː t̪əkəreː nəkələ kərəऽ    ləgəlɑːɦə।unəkɑː kənijɑː 

bɑːbiːkəऽ   ɖʰəɦələ koːʈʰɑːsⁿsɑːⁿpə cʰucʰuⁿd̪ərəkəऽ   ɑːbəऽ   

kəऽ   ɑːɕⁿkɑː ləgəinə। unəkərə gʰoːʈʰɑː pərə ɟeː mɑːləɟɑːlə 

rəɦəinə, oːkərə d̪urgⁿd̪ʰə ləgəinə, kɑːɟə kərəऽ    leːlə ɟeː d̪ɑːiː 

əbəinə oːkəroː koːnoː neː koːnoː bəɦɑːneː d̪urəgəit̪ə kərəit̪ə 

rəɦəi cʰəlɑːɦə।əpənə bⁿgəliː ləgə kəkəroː ʈəpəə nəɲi d̪əi 

cʰət̪ʰinə। kɑːɟə t̪eːɦɑːrə meː kəjeːkə loːkə mⁿgələkəinə 
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mud̪ɑː nəɲi d̪eːləkʰinə। niɦoːrɑː pərə ʈəsə seː məsə nəɲi 

bʰeːlɑː।   əpənɑːkəऽ   kət̪ʰiː d̪unə buɟʰəə lɑːgələ 

cʰəlɑːɦə।sukʰə d̪ukʰə meː kəkəroː kət̪əऽ    ɟɑːit̪oː nəɲi 

cʰəlɑːɦə। gɑːmə meː seː cʰəɟit̪əinə। kəniː d̪inə t̪ə loːkə 

bərd̪ɑːɕt̪ə keːləkəinə। d̪eːnɑːiː eːkə pɑːi neː ɑː roːbə 

səuːⁿseː। iː kət̪əऽ    cələt̪ə। 
 

ɑːi bʰəiɽə gəuːⁿɑː bəisələ ɑː bəd̪əriːkəऽ   bɑːiɽə 

d̪eːləkəinə।bʰət̪əbəriːbʰəऽ   geːləinə səbə sⁿ। oːkərɑː 

səbəɦəkə leːlə bəd̪əriː pʰeːrə əcʰoːpəbʰəऽ   geːlɑːɦə। 
gɑːməkə paːibⁿd̪ə cʰət̪ʰi bəd̪əriː ɑː mupʰt̪eː meː mɑːrələ 

geːliːɦə rɑːmərət̪i ɟinəkɑː loːkəkə ət̪eː səneːɦə। 
 

 

paːibⁿd̪ə (pɑːcəmə bʰɑːgə) 

 

səməjə əpənə gət̪isⁿcəilə rəɦələ cʰələ। biɟəjə ɑːbə gɑːməkə 

bəgələ bɑːlɑː ɟilɑːkə kələkʈərəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
biɟəiːjɑːsəऽ   biɟəjə ɑː biɟəjəsəऽ   ɑːbə biː eːnəbʰəऽ   geːlə 

cʰəlɑːɦə। əd̪ʰikɑːriː vərgə meː ɦunəkɑː loːkə ɑːbə biː eːnə  

kəɦəi cʰələ। nəbəkɑː pʰaːiɕənə cʰəi iːɦoː nɑːmə 

bəd̪ələbɑːkə। biɟəjə nɑːrɑːjəɳə ɑːbə biː eːnə। gʰərəbɑːliː 

seːɦoː BN kəɦəi cʰələkʰinə। gəriːbə gurəbɑːkəऽ   t̪ə biː 

eːnəsⁿbijənəbʰəऽ   ɟəit̪əi। uːjɑːɦə bijənə ɟeː ɦət̪ʰə pⁿkʰɑːkəऽ    

kəɦəi cʰijəiː। bijənə ɖoːləbəit̪ə əkʰənoː loːkə gɑːmə gʰərə 
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meː bʰeːⁿʈə ɟɑːit̪ə। ɟjoːⁿ gərəmiːkəऽ   maːusəmə ɦoːi ɑː 

biɟəliː gulə ɦuəjə, t̪ə d̪eːkʰə lijəə iː bijənəkə cələt̪iː। eːkə 

ɦɑːt̪ʰəsⁿd̪oːsərə ɦɑːt̪ʰə gʰumit̪eː inəkərə d̪inə bit̪ət̪əinə। 
bəɖɖə bʰɑːvə bəiɖʰə़  ɟɑːi cʰəinə bijənə keː। kijoː inəkɑː 

cʰoːɖə़ ə nəɲi cɑːɦəi əcʰi। sut̪əऽ    bɑːlɑː gʰərə t̪əkə meː 

inəkərə pəɦuⁿcə əicʰə। mud̪ɑː əkʰənə ɟeː BNkəऽ   cərcəbʰəऽ   

rəɦələ əicʰə oː kələkʈərə biɟəjəkə nəbəkɑː nɑːmə əicʰə।ɑːbə 

biː eːnə ɟeː bəccɑː meː kⁿcɑː ɑː gulliː ɖⁿɖɑː kʰeːlɑːiː cʰəlɑːɦə 

seː bilijərɖsə ɑː snukərə kʰeːlɑːiː cʰət̪ʰi। eːkə beːrə bəɖə़ kɑː 

meːɖələ seːɦoː bʰeːʈələinə।  
 

BN kəjeːkə ʈɑː poːsʈiⁿgəkəऽ   leːlɑːɦə əicʰə। sukʰələ ɑː 

t̪ərigərə bibʰɑːgəkə t̪ʰɑːɦə lɑːigə geːlə cʰəinə। poːsʈiⁿgə 

keːnɑː ɦoːi cʰəi, seːɦoː buiɟʰə geːlə cʰət̪ʰi। ət̪ukɑː poːsʈiⁿgə 

t̪ə unəkɑː eːkəʈɑː MP kərəbeːləkəinə əicʰə।oːnɑː oː 

iːmɑːnəd̪ɑːrə meː gənələ ɟɑːi cʰət̪ʰi।  
 

ɕuruː meː ɟəkʰəinə poːsʈiⁿgə bʰeːləinə t̪ə lət̪t̪iː pʰət̪t̪iː 

ɟoːiɽəkəऽ   kəjeːkə loːkə, sⁿbⁿd̪ʰiːbʰəऽ   geːləkʰinə। ɑːbə 

pəɦineːɦeː BN kəɦi d̪eːt̪ʰinə ɟeː purɑː ɟileː ɦəmərə sⁿbⁿd̪ʰiː 

əi। əjəbɑːkə muːlə bɑːt̪ə bət̪ɑːuː। səbə kijoː koːnoː neː 

koːnoː kɑːɟeːsⁿəbəi cʰəlɑːɦə। iː nəɲi kinəkoː məd̪əd̪əjəleːlə 

kəɦələkʰinə nəɲi bɑːd̪ʰeː bənələkʰinə। t̪əkʰənoː loːkəkəऽ   

səɦiː kɑːɟəbʰəऽ   ɟɑːi। unəkɑː t̪əkə pəɦuⁿcə, loːkəkə leːlə 

bəɖə़ kɑː upəkɑːrə cʰələi। nəɦijoː cɑːɦit̪eː, ɟəɕə bəɖʰə़ it̪ə 
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geːləinə। 
 

pəɦilə beːrə rɑːkʰiː meː eːkəʈɑː gɑːməkə bəɦinə eːləkʰinə। 
ɑːi t̪əkə t̪ə biɟəjəkə ɦɑːt̪ʰə sunneː cʰələinə rɑːkʰiːkə leːlə। 
kəɦijoː koːnoː bəɦinə nəɲi ɑːjələ cʰələinə ɑː neː bəɟeːneː 

rəɦəinə। iːɦoː bəɦinəkəऽ   sⁿbⁿd̪ʰə unəkɑː pʰəricʰɑːjələ nəɲi 

cʰələinə।t̪aːijoː niːkə ləgələinə। bəɦinəkəऽ   ɟɑːi kɑːlə kicʰu 

ʈɑːkɑː ɟeː ɟeːbiː meː rəɦəinə seː d̪eːləkʰinə ɑː piː eːkəऽ   

kəɦələkʰinə ɟeː inəkɑː gʰərə cʰoːɖə़ bɑː d̪ijəunə।əpʰəsərə 

səbəɦəkə ɟeːbiː meː kəkʰənoː beːɕiː pɑːi nəɲi bʰeːʈət̪ə। 
biɟəjəkə seːɦoː ueːɦə ɦɑːlə। pɑːikəऽ   ɟəruːrət̪ə pərəlɑː pərə 

əpənə piː eːsəऽ   ləi cʰəlɑːɦə। bəɦinəkə moːnə 

kʰuɕiːsⁿpʰulələ ɟɑːi cʰələinə। lɑːlə bət̪t̪iː bɑːlɑː gɑːɖə़ ़  
meː pəɦilə beːrə ɟiːbənə meː bəisəliː।moːneː moːnə kʰubə 

ɑːɕiːrvɑːd̪ə d̪eːləkʰinə biɟəjə keː। ɑːbə d̪eːkʰuː əgilɑː bərəkʰə 

rɑːkʰiː meː kəjeːkə goːʈeː ɑːibə geːləkʰinə। əi beːrə piː eːkəऽ   

kəɦələkʰinə ɟeː ʈeːmpu vɑː rikɕɑː pərə bəisəbɑː d̪ijəunə। 
kirɑːjɑː ɦəmərɑː sələऽ   leːbə। biɟəjəkəऽ   ɑːbə buɟʰɑːjə 

lɑːgələ cʰələinə ɟeː səbə sⁿbⁿd̪ʰə pəd̪ə ɑː pɑːisəऽ   ɟuɖə़ lə 

cʰəi। kət̪eːkə neːt̪ɑː, əpʰəsərə, ɖɑːkʈərə, iːnɟiːnijərə,  

ʈʰeːkeːd̪ɑːrə, proːpʰeːsərə , pət̪rəkɑːrə səbə unəkɑːsəऽ   

koːnoː neː koːnoː sⁿbⁿd̪ʰə ɟoːiɽə leːneː cʰəlɑːɦə।  unəkoː 

sərəkɑːriː kɑːɟə meː ʈəʈəkɑː sucənɑː  səbə əi nəbəkɑː 

sⁿbⁿd̪ʰiː səbəsəऽ   bʰeːʈə ɟɑːi cʰələinə।d̪unu eːkə d̪oːsərəkəऽ   
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upəjoːgə kərəjə cʰəlɑːɦə। bərəkɑː loːkə əpənə ird̪ə gird̪ə 

rəɦəə bɑːlɑːkəऽ   keːnɑː kɑːɟə ləi cʰəi, t̪əi meː biɟəjə 

nipuɳəbʰəऽ   geːlə cʰəlɑːɦə। 
 

unəkərə gɑːməkə ləgə eːkə ʈɑː rɑːɟjəkəऽ   mⁿt̪riːkəऽ   seːɦoː 

gɑːmə cʰələinə। oː oːt̪ukɑː bid̪ʰɑːjəkə seːɦoː cʰəlɑːɦə। əpənə 

beːʈiːkəऽ   bibɑːɦə gɑːmeːsəऽ   kə rəɦələ cʰəlɑːɦə। əi 

bəɦɑːneː səbə voːʈərəkəऽ   bʰoːɟə seːɦoːbʰəऽ   ɟeːt̪əinə। iː 
neːt̪ɑː səbə səd̪ikʰənə, kiː keːlɑːɦəsəऽ   pʰɑːjəd̪ɑː ɦoːit̪ə, 

oːkəreː ɟoːgɑːrə meː rəɦəit̪ə əicʰə। əi bibɑːɦə meː 

pəʈənɑːsⁿkəmiɕnərə seːɦoː ɑːibə rəɦələ cʰəlɑːɦə। t̪aːiⁿ 

biɟəjəkəऽ   upəst̪ʰit̪i ənivɑːrjə cʰələinə। biɟəjə geːlɑːɦə ɑː 

gʰurət̪iː meː soːcəlɑːɦə ɟeː gɑːmoː cəilə ɟɑːi। bəɦut̪ə d̪inəsəऽ   

bʰeːʈə nəɲi bʰeːlə rəɦəinə। 
 

gɑːmə binɑː kʰəbərəkəऽ   pəɦuⁿcəlɑːɦə। bəd̪əriː ɑː 

rɑːmərət̪ikəऽ   kʰuɕiːkəऽ   ʈʰikɑːneː nəɲi।biɟəjə əsəgəreː 

ɑːjələ cʰəlɑːɦə। kənijɑː d̪illiː geːlə cʰət̪ʰinə। biɟəjə kicʰu 

kɑːləkə leːlə ɑːjələ cʰəlɑːɦə। mɑːjə kəɦələkʰinə ɟeː ɑːjələ 

cʰəɦə t̪ə ruiːkə ɟɑː।kicʰu gəppə kərəbɑːkə əicʰə। t̪ʰoːɖə़ ़  
kɑːləkə bɑːd̪ə d̪unu mɑːjə beːʈɑː eːkɑːⁿt̪iː meː baːisəliːɦə। 
rɑːmərət̪i səbə gɑːmə gʰərəkəऽ   gəppə kəɦələkinə। biɟəjə 

seːɦoː ənubʰəvəkəऽ   rəɦələ cʰəlɑːɦə ɟeː pəɦineː gɑːmə 

pəɦuⁿcət̪eː kət̪eːkə loːkə unəkɑːsəऽ   bʰeːʈə kərəऽ    
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pəɦuⁿcəiː cʰələ। əi beːrə bʰəiɽə d̪inə biːt̪ə geːləi koːnoː 

kəuːoː t̪əkə pucʰɑːriː kərəऽ    nəɲi ələinə। sɑːⁿɟʰu pəɦərə, 

biɟəjə səbəɦəkə gʰərə bʰeːⁿʈə kərəऽ    geːlɑːɦə। unəkɑː 

d̪eːkʰət̪eː d̪eːriː səbəkeː moːnə gəd̪əgəd̪ə bʰeːləi। əgilɑː d̪inə 

biɟəjəkəऽ   ɟɑːi kɑːlə bʰəiɽə gəuːⁿɑː cʰoːrəऽ    əjələinə। biɟəjə 

t̪ə d̪inə rɑːit̪ə t̪ərəɦə t̪ərəɦəkəऽ   loːkəkə biːcə meː rəɦəi 

cʰəlɑːɦə। oː buɟʰi geːlɑːɦə ɟeː gɑːⁿʈʰə kət̪əऽ    cʰəi।  əi beːrə 

əpənɑː sⁿgə mɑːjə bɑːpəkəऽ   seːɦoː neːneː əjəlɑːɦə। 
 

biɟəjə ɟəkʰəinə naːukəriː meː ɑːjələ cʰəlɑːɦə t̪ə unəkɑː eːkə 

ʈɑː ɟənət̪ɑː pʰlaːiʈə kələkət̪t̪ɑː meː rəɦəinə। ɑːbə ɟeː oː 

sərəkɑːrəkəऽ   səlɑːnɑː sucənɑː d̪eːləkʰinə oːi meː 

məɦɑːnəgərəkə ɑːʈʰə ʈɑː gʰərəkə bibərəɳə cʰələi।iː gʰərə 

t̪əkə unəkərə kənijɑːkəऽ   kʰoːiːⁿcʰə meː bʰeːʈələ cʰələinə। 
ɑːbə ɟeː səbə inəkərə biroːd̪ʰiː cʰələinə oːkərɑː səbəkəऽ   

maːukɑː bʰeːⁿʈə geːləi। biɟəjəkəऽ   ɑːbə buɟʰeːləinə ɟeː 

kət̪eːkə loːgə unəkɑːsⁿkʰɑːrə kʰɑː kəऽ    bəisələ əicʰə। əkərə 

muːlə cʰələ- biɟəjəkə bibɑːɦə। unəkərə ɟɑːit̪əkə mⁿt̪riː, 

əpʰəsərə, bid̪ʰɑːjəkə, beːbəsɑːjiː ɑːroː kət̪eːkə ɕəkt̪iɕɑːliː 

loːkə kət̪ʰɑː pəʈʰeːneː rəɦəinə।oː səbə kət̪ʰɑː nəɲi bʰeːlɑː sⁿ, 

əpənə beːiɟɟət̪iː buɟʰələkə। ɑː kɑːrəɳə t̪əkəi cʰələ।  
iː səmpət̪t̪ikə leːkʰɑː ɟoːkʰɑː roːɟə əkʰəbɑːrə meː cʰəpəə 

ləgələi। ʈeːliviɟə़ nə pərə biɟəjəkə ɑːməd̪ə kʰərcə pərə 

bəɦəsə ɦoːbəऽ    ləgələi। unəkərə kʰilɑːpʰə nɑːreːbɑːɟiː ɑː 

ɦoː ɦəllɑː ɕuruːbʰəऽ   geːlə cʰələ। əi ɑːigə meː gʰiːkəऽ   
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kɑːɟə keːləkəi oːɦoː bʰrəʂʈə loːgə səbə, ɟeːkərə gələt̪ə kɑːɟə 

meː biɟəjə sɑːɟʰeːd̪ɑːrə nəɲi cʰəlɑːɦə ɑː kicʰu unəkeː 

əpʰəsərə vərgəkəऽ   loːkə, ɟeː inəkərə prəsid̪d̪ʰisəऽ   ɟəɖə़ iː 
cʰələ। 

 

ət̪eːkə iːmɑːnəd̪ɑːrə rəɦəlɑːɦəkəऽ   bɑːd̪oː biɟəjəkə kʰilɑːpʰə 

rɑːɟjə meː mɑːɦaːulə bəinə geːlə cʰələinə। biɟəjə keːnd̪rə 

meː ɖeːpuʈeːɕənə pərə ɑːibə geːlɑːɦə। bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪i 

seːɦoː d̪illiː meː inəkeː sⁿgə rəɦəə ləgəliːɦə। biɟəjə gɑːmə 

səmɑːɟəkəऽ   t̪ə ɑːbə niːkəsⁿbuɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə leːkinə 

bəd̪əriː t̪ə əi səbəsⁿəⁿɟɑːnə। bəd̪əriː t̪ə gɑːmoː meː 

əsəgəruɑːbʰəऽ   geːlə cʰələ। t̪aːiⁿ əi beːrə oː kʰuɕiː kʰuɕiː 

d̪illiː meː rəɦəə lɑːgələ। 

 d̪unu beːkət̪ə meː ɟjoːⁿ gʰərəbɑːlɑː beːɕiː sunnərə rəɦəi cʰəi 

t̪ə eːɦənə meː oːkərə kənijɑː bəɖɖə ɑːɟɲɑːkɑːriː ɑː 

d̪eːkʰəbʰɑːlə kərəऽ    bɑːlɑːbʰəऽ   ɟɑːi cʰəi। ət̪əu biɟəjə 

d̪eːkʰit̪eː t̪ət̪eːkə sunnərə cʰət̪ʰi ɑː kənijɑː unəkɑː sɑːməneː 

beːɕə d̪əbəऽ   । biɟəjəkə kənijɑː əi kəmiːkəऽ   əpənə 

beːbəɦɑːrəsəऽ   bʰərəneː cʰət̪ʰi। kijoː kəɦi nəɲi səkəit̪ə əicʰə 

ki ət̪eːkə pɑːi bɑːlɑːkəऽ   beːʈiː। ɟeːkərɑː kəɦəi cʰəi 

".sərvəsjə səmərpit̪ə" seː ɦɑːlə cʰələinə। biɟəjəkəऽ   purɑː 

kʰuɕə rəɦəbɑːkə prəjɑːsə kərəjə cʰələkʰinə। biɟəjə ɑːbə 

picʰəlɑː ɟinəgiː bisərələ ɟɑː rəɦələ cʰəlɑːɦə। 
 

ɑːbə kijoː kəɦələkəi ɟeː cɑːrimə piːɖʰə़ ़  meː d̪inə t̪ə 

gʰumət̪ə mud̪ɑː sⁿgə sⁿgə ɖiːɦə seːɦoː bəd̪ələt̪ə। ɑːbə ki 
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biɟəjəkə bəccɑː gʰuiɽəkəऽ   gɑːmə ɟeːt̪əi। kət̪ʰəməpi nəɲi। 
ɑːbə biɟəjə d̪illiː bɑːlɑːbʰəऽ   geːlɑːɦə। iːeːɦə unəkərə ɖiːɦə 

ɖɑːbərə bʰeːləinə। piːɖʰə़ ़ kəऽ   cəkrə, iː sɑːⁿpə 

siːɖʰə़ ़ kəऽ   kʰeːlə ɟəkɑːⁿbʰəऽ   geːlə cʰəi । kʂəɳə meː 

uːpərə, kʂəɳə meː niːcɑː। 
 

bəgələkəऽ   gɑːməbəlɑː ɟeː mⁿt̪riːɟiː cʰələkʰinə, unəkɑː 

biɟəjə əpənə gʰərə ɑː bⁿgəliːkəऽ   beːcəbɑːkə bʰɑːrəd̪əऽ   

d̪eːləkʰinə। ɖiːɦə nəɲi, ɑːbə gʰərəbʰəऽ   geːlə cʰəi। səɦiː 

d̪ɑːməkə iⁿt̪əɟɑːrə cʰəinə। gʰərɑːriːkəऽ   boːliː lɑːigə geːləi। 
 

ɑːbə biɟəjəkə gʰərəkəऽ   pət̪ɑː bʰeːləinə- 

məkɑːnə nⁿ-420, nəɲi d̪illiː। 
 

 

paːibⁿd̪ə (cʰəəmə bʰɑːgə) 

 

biɟəjə ɑːbə d̪illiː meː rəɦənɑːiː ɕuruːkəऽ   d̪eːneː cʰəlɑːɦə। əi 

məɦɑːnəgərəkəऽ   unəkɑː ənubʰəvə nəɲi cʰələinə। 
kələkət̪t̪ɑː ɑː bⁿgəloːreː unəkɑː ɟiːvənt̪ə ɕəɦərə ləgəinə। ət̪əऽ    

ɑːibəkəऽ   t̪ə oː guməbʰəऽ   geːlɑːɦə। ɑːbə buɟʰeːləinə ki 

loːkə d̪illiː əbəi leːlə kiəeː ɑːpʰənət̪oːɖə़ neː rəɦəijɑː। 
 

gɑːmə bəlɑː gʰərə ɑː gɑːcʰiː səbə bikɑː geːləinə। əi meː oː 

mⁿt̪riː bəɖə़ kɑː geːmə kʰeːleːləkə। picʰəlɑː cunɑːvə meː 

biɟəjəkəऽ   d̪iəjəd̪iːsəऽ   oːkərɑː voːʈə nəɲi pəɖə़ lə rəɦəi। 
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əkʰənoː ɟɑːit̪əkə səmiːkərəɳə meː oːkərɑː voːʈə bʰeːʈəə 

bɑːlɑː nəɲi cʰəi। oː biɟəjəkəऽ   niːkə gəɦəkiːkəऽ   bɑːreː meː 

bət̪eːləkəinə ɑː səbə pɑːi pəɦineːɦeːd̪əऽ   d̪eːləkəinə। pɑːi, 

bəɟɑːrə bʰɑːvəsəऽ   beːɕiː cʰələi, t̪aːiⁿ biɟəjə pucʰət̪ɑːcʰə 

keːnɑːiː ucit̪ə nəɲi buɟʰəlɑː। ɟəkʰəinə rəɟisʈriː kərəऽ    

pəɦuⁿcəlɑː t̪ə d̪eːkʰəlɑːɦə ki oː t̪ə unəkeː gɑːməkə cʰəʈʈələ 

bəd̪əmɑːɕə soːləkənə əicʰə। əkərɑː pərə kaːi kiːt̪t̪ɑː 

moːkəd̪əmɑː cəilə rəɦələ cʰələi। gələt̪ə kɑːɟəkəऽ   kə pɑːi 

ɟəmɑːkəऽ   neːneː əicʰə। eːkoː ʈɑː kukərməsⁿiː bɑːcələ nəɲi 

əicʰə। ɑːbə mud̪ɑː əpənə səmɑːɟə meː pɑːi kʰərcəkə bəd̪əlɑː 

meː ɟəgəɦə bənɑː neːneː əicʰə। mⁿt̪riː ɟiːkəऽ   cəməcɑː - 

beːləcɑː cʰələ oː। əkərə iːnɑːmə oː d̪iəjə d̪eːləkinə। 
 pəɖʰə़ lə likʰələ loːkə seːɦoː kəjeːkə beːrə kəniːkə pʰɑːjəd̪ɑː 

leːlə əi səbə meː pʰⁿiːsə ɟɑːi əicʰə। ciʈə-pʰⁿɖə kⁿpəniː səbə 

iːeːɦə cʰəi neː। beːɕiː pʰɑːjəd̪ɑː ɕuruː meː d̪əi cʰəi। bəsə 

əpənə sərvəsjə loːkə beːɕiː pʰɑːjəd̪ɑː leːlə pʰⁿsɑː d̪əijɑː। 
oːkərə bɑːd̪ə kəmpəniː bⁿd̪ə- gʰoːʈɑːlɑː uɟɑːgərə। əuː bɑːbu, 

ɟəkʰəneː kijoː beːɕiː pʰɑːjəd̪ɑː d̪ijəjə t̪ə buəiɟʰə ɟɑːuː, kicʰu 

rɑːɟə cʰəi। binə kɑːrəɳə ʈiʈəɦiː nəɲi bɑːɟəjə। mud̪ɑː səbə 

kicʰu buɟʰit̪oː loːkə t̪ɑːt̪kɑːlikə pʰɑːjəd̪ɑː kələऽ   kə pʰⁿiːsə 

ɟɑːit̪ə əicʰə। ət̪əऽ    d̪eːkʰuː neː, biɟəjəsəऽ   bəɖə़ kɑː 

əpʰəsərə keː? pɑːi kaːuɖə़ ़ kəऽ   seːɦoː koːnoː kəmiː nəɲi। 
t̪əkʰənoː eːɦənə ɑːd̪əmiːsⁿkəbɑːlɑːkəऽ   rəɦələ cʰəit̪ʰə ɟeː 

kət̪əusⁿunəkɑː leːlə səɦiː nəɲi। rəɟisʈriː əpʰəsərəkəऽ   seːɦoː 

ɑːɕcərjə ləgələi ɟeː sɑːɦeːbə kəkərɑː ɦɑːt̪ʰeː beːcə rəɦələ 
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cʰət̪ʰi। ɑːbə uːpɑːjeː kiː। mⁿt̪riːɟiː əpənə eːkəʈɑː ɑːd̪əmiːkəऽ   

pəʈʰaːuneː cʰəlɑːɦə- oːi soːləkənə sⁿgə। biɟəjə rəɟisʈriː 

ɑːpʰisəsⁿpəʈənɑː leːlə gʰuriː geːlɑːɦə। cəʈə d̪ⁿ gɑːɖə़ ़ kəऽ   

d̪unuː ɕiːɕɑː uʈʰɑː leːlɑːɦə ɑː kicʰu pəɖʰə़ əkəऽ   nɑːʈəkə 

kərəऽ    ləgəlɑːɦə - kəkəroːsⁿɑːⁿiːkʰə nəɲi milə ɟɑːjə।  
 

ɑːbə biɟəjəkə gʰərə meː oː soːləkənəmɑː rəɦət̪ə। iː gʰərə 

səbə d̪iəjəd̪əkə biːcə meː pəɽəi cʰəi। ɑːi t̪əkə kijoː d̪oːsərə 

ɟɑːit̪ə əi meː eːkoː d̪ʰurə nəɲi kiːnəneː cʰələ। ɟjoːⁿ kicʰu 

bikeːboː kərəjə t̪ə ɑːpəseː meː səbəkəऽ   ləi cʰəlɑːjə। 
mⁿt̪riːɟiː bəd̪əlɑː leːləkə kəsijɑː kəऽ   ।  
 

biɟəjə d̪illiː ɑːibə  geːlə cʰəlɑːɦə- ɖiːɦəkə rəɟisʈriː soːləkənə 

sⁿkəऽ   kə। bəd̪əriːsⁿpucʰənɑːiːjoː ucit̪ə nəɲi buɟʰəlɑː। pʰoːnə 

pərəkəऽ   gəppə suəinəkəऽ   bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪ikəऽ   iː 

buɟʰɑː geːlə cʰələinə ɟeː beːcəऽ    ɟɑː rəɦələ cʰət̪ʰi। ɑːbə 

unəkərə səbəɦəkə səbəʈɑː bʰɑːrə t̪ə biɟəjə uʈʰeːneː cʰət̪ʰinə- 

t̪əkʰəinə kət̪ʰiːkəऽ   pucʰɑː-pucʰiː। gʰərə meː sənnɑːʈɑː 

pəsərələ cʰəi। biɟəjə ɑːi t̪əkə kicʰu beːcəneː nəɲi cʰəlɑːɦə। iː 
kɑːɟə unəkoː ʈʰiːkə nəɲi buɟʰeːləinə। pɑːiləऽ   kə kiː 

kərət̪ɑːɦə। kət̪ʰiːkəऽ   kəmiː cʰələinə। rɑːməbɑːbuː kət̪eːkə 

ɟət̪ənəsⁿiː gʰərə beːʈiː ɟəmɑːjə leː bənəbaːuneː cʰəlɑːɦə। səbə 

vəst̪u eːkə nəmbərəkəऽ   lɑːgələ cʰələi। əkərə nəkɕɑː əpəneː 

iⁿɟiːnijərə sɑːɦeːbə kət̪əऽ    ɟɑːkəऽ   pʰɑːinələ keːneː 

cʰəlɑːɦə। rɑːməbɑːbuːkəऽ   iː niɕɑːniː cʰələinə। biɟəjəkə 
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kənijɑː t̪ənuɟɑːkəऽ   seːɦoː d̪ukʰə bʰeːləinə। oːɦoː gʰərə meː 

kəɦijoː beːcəऽ    bɑːlɑː gəppə nəɲi sunəneː cʰəliːɦə। 
 

səbəkəऽ   əpənə əpənə jɑːd̪ə ɟuɖə़ lə cʰələi। rɑːmərət̪i 

keːnɑː d̪urɑːgəmənəkəऽ   kə əi gʰərə meː ɑːjələ cʰəliːɦə। 
pəɦineː rikɕɑː pərə naːiɦərəsəऽ   bid̪ɑː bʰeːliːɦə। pʰeːrə gʰərə 

ləgə ɑːibəkəऽ   məɦəpʰɑː meː bəisələ cʰəliːɦə।oːnɑː 

naːiɦərəsⁿsiːd̪ʰɑː məɦəpʰoːsⁿɑːibə səkəi cʰəliːɦə। oː 

məɦəpʰɑː bɑːlɑː beːɕiː pɑːi mⁿgələkəi। t̪ɑːiː leːlə rikɕɑː 

kəjələ geːləi। rɑːmərət̪ikəऽ   naːiɦərə ərt̪ʰəkə ɦisɑːbəsⁿbəɖə 

pɑːt̪ərə। saːurɑːʈʰə səbʰɑːsəऽ   bibɑːɦə ʈʰiːkə bʰeːlə cʰələinə। 
ɕud̪d̪ʰəkə əⁿt̪imə d̪inə cʰələi। nəɲi bəd̪əriːkəऽ   koːnoː kət̪ʰɑː 

ɑːjələ rəɦəinə ɑː nəɲi rɑːmərət̪ikəऽ   bɑːbuːkəऽ   koːnoː 

ʈʰeːɦəgərə kət̪ʰɑː əbʰərələinə। əⁿt̪imə d̪inə eːkəʈɑː gʰəʈəkə 

kəɦələkʰinə ɟeː iː bəd̪əriː bɑːlɑː kɑːɟəkəऽ   lijəə। bibɑːɦəkə 

kʰərcə ʈɑː lɑːgət̪ə। rɑːmərət̪ikəऽ   bɑːbuːkəऽ   ɟeːbiː meː 

eːkoː nəbəkɑː pɑːi nəɲi। pʰeːrə ɟeːnɑː t̪eːnɑː səbə bʰeːləi। 
əɦinɑː ɦoːi oːi ɟəmɑːnɑː meː । kəkəroː beːʈiː kumɑːiɽə nəɲi 

cʰuʈəiː-səbəkeː gʰərə bərə ɦoːi। bɑːkiː t̪ə əpənə bʰɑːgə। eːkə 

bəɦinə sɑːsurə ɦɑːt̪ʰiː pərə ɟɑːi ɑː d̪oːsərə kət̪əऽ    səbə d̪inə 

culəɦoː nəɲi ɟəɖə़ iː। rɑːmərət̪ikəऽ   naːiɦərə meː bʰiːt̪əkə 

gʰərə rəɦəi। ət̪əऽ    t̪ə kəccɑː iːⁿʈɑːkə gʰərə cʰələi। naːiɦərə 

meː bɑːbuːkəऽ   d̪uʈɑː gʰərə bʰiːt̪əkə əlɑːvɑː kicʰu nəɲi, ət̪əऽ    

t̪ə cʰoːʈeː cʰinə gɑːcʰiː t̪ə rəɦəi, bⁿsəbiʈʈiː seːɦoː cʰələi। oːnɑː 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 453 

sⁿɟʰijɑː poːkʰəiɽə meː d̪u pɑːi oːkəroː səbəkəऽ   ɦissɑː cʰələi। 
leːkinə pʰərəcʰɑːjələ nəɲi rəɦəi। səbʰɑː meː kijoː kəɦələkəi 

oːkərə bɑːbukəऽ   ɟeː bərəkəऽ   ɟət̪ʰɑː pɑːt̪ə nəɲi cʰəinə। oːi 

pərə oːkərə bɑːbu ɟʰəʈəd̪əऽ   kəɦələkəi ɟeː d̪ut̪t̪iː bərə t̪ə nəɲi 

cʰəi, koːnoː əⁿgə bʰⁿgə t̪ə nəɲi cʰəi, səuːt̪inə t̪ərə meː t̪ə nəɲi 

rəɦəbɑːkə cʰəi। d̪eːɦə-d̪əɕɑːsəऽ   svəst̪ʰə cʰəi। əpəneː 

kəmeːt̪əi kʰeːt̪əi। bɑːkiː əpənə bʰɑːgə। ɑːi səbə ʈɑː gəpə 

rɑːmərət̪ikəऽ   jɑːd̪ə pəɽəi cʰələi। ɑːⁿiːkʰə meː noːrə bʰəiɽə 

ɟɑːi। 
 

uːjɑːɦə ɦɑːlə bəd̪əriːkəऽ   rəɦəi। kənijɑː bɑːbiː bɑːlɑː səbə 

gəpə jɑːd̪ə pəɽəi cʰələi। ɑːbə əpʰəsoːsə ɦoːi kiː unəkeː likʰə 

d̪eːt̪ijəinə। biɟəjəkə bibɑːɦə meː t̪ə uːjɑːɦə eːkə paːirə pərə 

ʈʰɑːɖʰə़ bʰəऽ   kə səbə səməɦɑːrəliːɦə। ɑːbə loːkə kiː 

kəɦəit̪ə ɦeːt̪əi-gɑːmə meː। səbə t̪ʰu t̪ʰu t̪ə kəriːt̪eː ɦaːit̪ə।  
 

iː səbə kɑːɟə biɟəjə bʰɑːbənɑː meː bəɦikəऽ    keːlɑː। d̪u 

cɑːirə d̪inə kəniː mɑːt̪əmə ɟeːkɑːⁿ cʰələi। səbə d̪ukʰiː cʰələ। 
kijoː əi biʂəjə meː kəkəroːsⁿcərcə nəɲi kərəjə। səbəkəऽ   

səbə gəpə buɟʰələ। oːnɑː mⁿgəniː t̪ə kijoː d̪eːləkəi nəɲi ɑː 

nəɲi kijoː ɟəbərəd̪əst̪iː cʰinələkəi। əpəneː soːicə səməiɟʰəkəऽ   

nirɳəjə leːlə geːlə, pʰeːrə ət̪eːkə pəɕcɑːt̪ɑːpə kijaːikə। iːeːɦə 

cʰəi ləgɑːvə। ɟət̪əऽ    ɟət̪eːkə sneːɦə oːt̪əऽ    ʈuʈəlɑː pərə 

oːt̪eːkə ʈiːsə। 
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səməjəsⁿpaːigʰə kicʰu nəɲi।səbə ɑːbə oːi bɑːt̪əkəऽ   bisəiɽə 

geːlə। ɟiːvənəkə pəɦijɑː ɑːgu bəiɖʰə़  rəɦələ cʰələ। biɟəjə 

ɑːbə goːlpʰə kʰeːlɑːjə ləgəlɑːɦə əicʰə। ɕuːruː meː t̪ə ɕəinə ɑː 

ɽəibəkəऽ   kʰeːlɑːiː cʰəlɑːɦə। ɑːbə t̪ə beːɕiː kɑːlə  aːupʰisəsəऽ   

siːd̪ʰɑː goːlpʰə koːrsə cəilə ɟɑːit̪ə cʰəit̪ʰə। oːt̪əऽ   səऽ   

d̪eːriːsⁿgʰərə gʰuɽəit̪ə cʰəit̪ʰə। kənijɑː t̪ənuɟɑː seːɦoː kiʈʈiː 

pɑːrʈiː səbə meː səd̪ikʰənə ɟɑːit̪ə rəɦəit̪ə cʰəit̪ʰə। kəɦijoːkəऽ   

inəkoː gʰərə pərə səbə əbəi cʰəinə। ɟəɦijɑːkəऽ   inəkərə 

gʰərə pərə pɑːrʈiː ɦoːi cʰəi t̪əɦijɑː t̪ə buɟʰu bəd̪əriː ɑː 

rɑːmərət̪ikəऽ   ɟeːloː meː ɟeːlə। eːkə koːnɑː meː cupəcɑːpə 

pərələ rəɦəi cʰət̪ʰi d̪unu goːʈeː।  
biɟəjəkəऽ   d̪u ʈɑː beːʈɑː bʰeːləinə। ɟənmoː oːkərə səbəɦəkə 

mɑːt̪ɹ̩kə meː bʰeːləi ɑː ləʈəkələ seːɦoː oːmɦəreː beːɕiː rəɦəit̪ə 

əicʰə। ɟəkʰəinə biɦɑːrə meː poːsʈiⁿgə rəɦəinə t̪ə unəkɑː 

səbəɦəkə ɦisɑːbeː oːt̪əऽ    skuleː nəɲi cʰəi। ɟət̪əऽ    

nɑːnɑːkəऽ   pʰaːikʈriː cʰəinə ɦimɑːcələ meː, umɦəreː kət̪əu 

oːɦoː səbə pəɖʰə़ iː cʰət̪ʰi। biɟəjə ləgə kəmə əbəi cʰət̪ʰi। 
cʰuʈʈiː meː seːɦoː mɑːt̪ɹ̩keː। bəd̪əriː leːlə səbə d̪ʰənə sənə। 
ɟət̪əऽ    rəɦaːit̪ʰə niːkeː rəɦaːit̪ʰə। kələkət̪t̪ɑː meː kət̪eːkə 

naːukərə cɑːkərə rəɦəinə। ət̪əऽ    t̪ə eːkkeː ʈɑː cʰəinə, ueːɦə 

kʰeːnɑːiːjoː bənəbəi cʰəinə ɑːrə bəɟɑːroː ɦɑːʈə kərəjə cʰəinə। 
kəjeːkə beːrə biɟəjəkə səsurə cɑːɦələkinə ɟeː kicʰu naːukərə 

cɑːkərə pəʈʰɑː d̪əilɑːjə। biɟəjə əkərə səkʰt̪ə biroːd̪ʰiː। biɦɑːrə 

meː ɟeː unəkərə kʰilɑːpʰə əkʰəbɑːrə bɑːɟiː bʰeːləinə, oːisⁿoː 

ɦərəd̪əmə səceːt̪ə rəɦəi cʰət̪ʰi। beːʈɑː səbə paːigʰəbʰəऽ   
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rəɦələ cʰəinə। biɟəjəkə bɑːreː meː koːnoː bʰiː ənəʈə sənəʈʰə 

səmɑːcɑːrə, oːkərɑː səbəkəऽ   d̪imɑːgə pərə kʰərɑːbə əsərə 

kərət̪əi। oː t̪ənuɟɑːkəऽ   buɟʰəbəit̪ə rəɦəi cʰət̪ʰinə ɟeː oː aːinɑː 

nəɲi kəru। 

 

bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪i, bəuːkə bəɦiːrə ɟəkɑːⁿ pərələ rəɦəi 

cʰət̪ʰi। ɑːbə ɟɑːit̪ʰə t̪ə kət̪əऽ    ɟɑːit̪ʰə। kələkət̪t̪ɑː vɑːlɑː 

ɟənət̪ɑː pʰlaːiʈə t̪əɦijeː beːcə leːneː rəɦəit̪ə। gɑːmə seːɦoː 

suɖɖɑːɦə। ɑːbə kiː rɑːst̪ɑː। koːnɑː meː pərələ rəɦəi cʰət̪ʰi। 
cələnɑːiː pʰirənɑːiː cʰuəiʈə geːlə cʰəinə। moːnoː kʰərɑːbeː 

rəɦəə ləgələinə। unəkɑː səbəkəऽ   ɦid̪ɑːit̪ə cʰələinə ɟeː 

ɟəkʰəinə bɑːɦərəkəऽ   loːkə vɑː kiʈʈiː pɑːrʈiː ɦoːi t̪əkʰəinə 

bəɦəriː gʰərə meː nəɲi əbəi lɑːjə। oːnɑː, nəɲi koːnoː roːkə 

cʰələinə। əsəliː gəpə ɟeː səməjeː nəɲi cʰələi kəkəroː ləgə। 
bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪i əpənɑːkəऽ   biɟəjəkə gʰərəkə paːibⁿd̪ə 

buɟʰəə lɑːgələ cʰəlɑːɦə। 

 

 

paːibⁿd̪ə (sɑːt̪əmə bʰɑːgə) 

 

biɟəjə ɑːbə beːɕiː kɑːlə gʰərəsəऽ   bɑːɦəreː rəɦəi cʰəlɑːɦə। 
t̪ənuɟɑː seːɦoː əpənə səkʰiː bəɦinəpɑː meː vjəst̪ə cʰəliːɦə। 
kəɦijoː kɑːlə gɑːmə səmɑːɟəkəऽ   ɦərɑːjələ bʰut̪ijɑːlə kijoː 

pəɦuⁿcə ɟɑːi cʰələinə- bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪ikəऽ   ɟigeːsɑː meː। 
ɟjoːⁿ ɑːgⁿt̪ukə kicʰu səlɑːɦə t̪ənuɟɑːkəऽ   bəd̪əriːkəऽ   bɑːreː 
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meː d̪əi cʰələkʰinə t̪ə unəkərə nɑːkə kɑːnə lɑːləbʰəऽ   ɟɑːi 

cʰələinə- ɑː unəkɑː cɑːɦoː pərə ɑːpʰət̪ə। eːɦənə d̪eːɦəkə 

st̪ʰit̪i rɑːmərət̪ikəऽ   nəɲi rəɦəinə ɟeː oː əpəneː uiːʈʰəkəऽ   

bənɑː ləit̪əit̪ʰə। naːukərəbɑː t̪ə əpəneː d̪eːɦəcoːrə rəɦəinə। 
ɟɑːbəit̪ə kijoː kəɦit̪əi nəɲi -oː nəɲi uʈʰit̪əjə। d̪əsə beːrə t̪ə 

t̪əmɑːkueː kʰɑːjə bɑːləkoːniː meː ɟɑːi cʰəlɑːjə। oːnɑː 

sɑːməneː bəlɑː gʰərəkə kɑːɟəbɑːliːsⁿoːkərɑː gʰuʈʈɑː soːɦɑːrə 

cʰələi। ɟəkʰəneː maːukɑː ləgəi, gəppə kərəbɑːkə meː lɑːigə 

ɟɑːjə। gʰərə meːkəऽ   oːkərɑː kicʰu kəɦit̪əi। oː buiɟʰə geːlə 

cʰələ ɟeː bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪ikəऽ   ɟeːɦəneː rəɦəneː, oːɦəneː 

nəɲi rəɦəneː। naːukərə cɑːkərəkəऽ   iː buɟʰəbɑːkəऽ   ɕəkt̪i 

bʰəgəbɑːnə t̪ərəpʰəsⁿəd̪bʰut̪ə bʰeːʈələ cʰəi- koːnə pɑːɦunəkəऽ   

keːɦənə ɑːgət̪ə svɑːgət̪ə ɦoːinə। kəjeːkə loːkəkəऽ   t̪ə binɑː 

cɑːɦeːkəऽ   ɟɑːjə pəɽəi cʰəinə। ɑːrə nəɲi kicʰu t̪ə t̪əkʰəneː 

bɑːt̪ʰəruːmə meː gʰuəisə rəɦət̪ʰə ɑː ɟəkʰəinə buɟʰɑː ɟeːt̪əi ɟeː 

pɑːɦunə geːlɑːɦə, t̪əkʰəneː nikələt̪ʰə। uːpərəsəऽ   bəɟəboː 

kərət̪ə- ɟɑːɦə cəilə geːlɑːɦə। ɦəmə t̪ə kɑːpʰiː bənəbəऽ    ɟɑːi 

cʰələuːⁿ। suinəkəऽ   t̪ə ɑːigə lɑːigə ɟɑːinə bəd̪əriː keː। 
muːd̪ɑː upɑːjeː kiː। buɟʰəiː cʰəlɑːɦə ɟeː kət̪eːkə 

pəreːɕɑːniːkəऽ   kə d̪illiː meː kijoː əbəi cʰəi। əpənə 

buɟʰələkə t̪əkʰəneː neː ɑːjələ। ɑː ət̪əboːsəऽ   oː geːlə। ɑːbə 

kəmmeː umeːd̪ə ɟeː oː pʰeːrə ɑːuːt̪ə। iːeːɦə t̪ə t̪ənuɟɑː ɑː 

naːukərəbɑː d̪unu cɑːɦəi cʰəlɑːɦə।  
 

biɟəjəkəऽ   iməɦərə əpənə sɑːɖʰə़ ़  kət̪əऽ    upənaːinə meː 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 457 

ɟɑːjəkəऽ   maːukɑː ləgələinə। bəɖɖə niːkə ləgələinə oːt̪əऽ   

।d̪unu d̪iɕəkə loːkə ɑːjələ cʰələinə। ɟəgəkə səpʰələt̪ɑː əɦiː 

pərə neː, ɟeː kət̪eːkə d̪urəkə kuʈumbə əjəlɑːɦə। unəkoː 

seːɦənt̪ɑː bʰeːləinə ki ɦəməroː beːʈɑː səbəkəऽ   upənaːinə 

əɦinɑː kəriː।  
ɟəkʰəinə beːʈɑːkəऽ   skulə meː cʰuʈʈiː ɦeːt̪əinə, oːi səməjəkə 

d̪inə d̪eːkʰeːbɑːkə leːlə pⁿɖiː ɟiːkəऽ   kəɦələkʰinə। bəd̪əriː-

rɑːmərət̪i t̪ə kʰuɕiːkəऽ   mɑːreː pɑːgələ bʰeːlə cʰəit̪ʰə। pəɦilə 

kʰuɕiː ɟeː beːʈɑː upənaːinə buɟʰələkʰinə d̪oːsərə əi meː 

kət̪eːkə loːkəsⁿbʰeːʈə ɦoːit̪ə। biɟəjəkəऽ   upənaːinə t̪ə oː 

kəpəleːɕərə meː ɟɑːkəऽ   kəraːuneː cʰəlɑːɦə। jɑː t̪ə mənaːut̪iː 

rəɦəi cʰəi jɑː kʰəgət̪ɑː rəɦəi cʰəi- loːkə kəpəleːɕərə meː 

kərəjəjɑː।kəऽ   səbə ɑːit̪ə, kət̪əऽ    rəɦət̪ə, keːnɑː bʰoːɟə, kiː 

bid̪ɑːiː,kəऽ   bənət̪ə brəɦmɑː, ɦəɟəmɑːkəऽ   beːbəsət̪ʰɑː, 

keːɕəkə bʰəsɑːnə ɑːroː kət̪eːkə t̪ərəɦəkə gəppə। pⁿɖiːɟiː 

t̪ət̪eːkə cələt̪ɑː purɟɑː cʰələ ɟeː oː səbəɦəkə sⁿpərkə meː। 
oːkəreː beːɕiː iməɦərəkɑː bʰɑːrə d̪eːlə geːləi। bəd̪əriːkəऽ   

sɑːsurə d̪iɕəsəऽ   ɑːjələ cʰələ, t̪aːiⁿ t̪ənuɟɑːkəऽ   oːkərə 

joːgjət̪ɑː meː koːnoː sⁿɕəjə nəɲi cʰələinə। 

 

ɑːbə eːkəʈɑː səməsjɑː ɑːibəkəऽ   soːɟʰɑː ʈʰɑːrəbʰəऽ   

geːləinə। bəruɑːkəऽ   ɑːcɑːrjəkəऽ   bənət̪ə। kət̪əऽ    d̪ənə 

əpəneː kʰɑːnəd̪ɑːnəkə loːkə bəinə səkəi cʰəi। bəd̪əriːkəऽ   t̪ə 

gɑːməsəऽ   sⁿbⁿd̪ʰeː nəɲi। oːnɑː pⁿɖiː ɟiː kəɦələkʰinə ɟeː 
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ɕɑːst̪rə meː səbəɦəkə beːbəsət̪ʰɑː cʰəi। kuɕəkə ɑːcɑːrjə 

bəinə ɟeːt̪ɑːɦə। uːpərəsⁿsiːt̪ɑːɟiː bəlɑː kʰissɑː seːɦoː sunɑː 

d̪eːləkʰinə ɟeː koːnɑː kuɕəkə bənɑːoːlə geːlə cʰələi। 
 

iː pⁿɖiːɟiː t̪ə sⁿkəʈəmoːcənə bənələ ɟɑːi cʰəlɑːɦə। səbə 

səməsjɑːkəऽ   səmɑːd̪ʰɑːnə əpənə pət̪ərɑː meː rəkʰəneː 

cʰəlɑːɦə। unəkərə moːɟərə ɦərə ɟət̪ərɑː meː bəɖʰə़ lə ɟɑː 

rəɦələ cʰələinə। rɑːmərət̪i eːkə d̪inə ɟəkʰəinə nəɲi kijoː rəɦəi 

t̪ə pⁿɖiːɟiːkəऽ   kəɦələkʰinə- eːɦənə kət̪əu bʰeːləi əicʰə। 
kuɕəkə ɑːcɑːrjə।। 

-ɑːɦɑːⁿ kəraːuneː cʰiː eːɦənə upənaːinə।  
pⁿɖiːɟiː cupə। 
rɑːmərət̪i ɑːgu biɟəliː 

-ɑːɦɑːⁿ əpənə ɟeː moːnə ɦoːijɑː kəruː biɟəjəkə sⁿgə। mud̪ɑː 

kuɕəkə ɑːcɑːrjə bɑːlɑː səlɑːɦə nəɲi d̪ijəunə। ɑːcɑːrjəkəऽ      

ələgə st̪ʰɑːnə ɦoːi cʰəi। oːkərɑː mərəlɑː pərə kərt̪eː ɟeːkɑːⁿ 

ceːlɑːkəऽ   seːɦoː kəjeːkə kərməkə bid̪ʰɑːnə cʰəi। eːkə  beːrə 

gɑːmə meː səmɑːd̪ə d̪eːt̪ʰinə biɟəjə। kijoː neː kijoː gəcʰəbeː 

kərət̪əinə। 
pⁿɖiːɟiː t̪ə buɟʰit̪eː cʰəlɑːɦə iː səbə।  
pⁿɖit̪ə ləgə ɟjoːⁿ səmɑːd̪ʰɑːnə nəɲi t̪ə loːkə pⁿɖit̪ə bəd̪əilə 

ləit̪ə əicʰə। pⁿɖiːɟiː ɟəɟəmɑːnəkə kʰuɕiːkəऽ   loːkɑːcɑːrə  

kəɦəi cʰət̪ʰinə। 
biɟəjəkəऽ   əjəlɑːɦə pərə pⁿɖiːɟiː kəɦələkʰinə- 

kijoː əpənə loːkə ɑːcɑːrjəbʰəऽ   ɟɑːjə t̪ə ut̪t̪əmə।kuɕə vɑːlɑː 
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əⁿt̪imə, oːnɑː nikʰid̪d̪ʰə nəɲi। 
 

biɟəjə t̪əkʰəneː kənijɑː bɑːbiːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   pʰoːnə 

keːləkʰinə ɑː ɑːcɑːrjəkəऽ   bʰɑːrə d̪eːləkʰinə। oː səɦərʂə 

gəicʰə leːləkʰinə। ɑːroː d̪iəjəd̪ə bɑːd̪əkəऽ   unəkeː ɟimmɑː 

d̪eːləkʰinələऽ   kə əbəi leːlə d̪illiː।  
 

sɑːsurəbɑːlɑː bərəkɑː lisʈə cʰələinə। gɑːməsəऽ   loːkə ɑːit̪ə 

ɑː d̪illiː meː ɟeː səbə sⁿbⁿd̪ʰiː cʰaːit̪ə oː nəɲi rəɦət̪ɑːɦə t̪ə 

keːnɑː d̪ənə ləgət̪əi। səbəɦəkə kət̪əऽ    biɟəjə d̪unu beːkət̪ə 

geːlɑːɦə ɑː upənaːinəkəऽ   lijaːinə kaːilɑːɦə।  
 

əsəliː bɑːt̪ə t̪ə iː rəɦəi ɟeː unəkərə sɑːɖʰə़ ़ kəऽ   gəuːⁿɑː 

bəɖɖə ɑːjələ rəɦəinə upənaːinə meː। biɟəjə oːisⁿkoːnə kəmə। 
ɖeːkəsiː ɑː iɽəkʰɑː, mənukkʰəkə soːbʰɑːvə cʰəi।səbə meː 

kəmoːbeːɕə rəɦəi cʰəi। niːkeː kəɦuː eːkərɑː। əɦiː bəɦɑːneː 

səbəsⁿbʰeːʈə bʰeːləinə। pəɦilə beːrə sⁿbⁿd̪ʰiː səbəɦəkə gʰərə 

geːlə cʰəlɑːɦə। kijoː niːkoː st̪ʰit̪i meː  cʰəlɑːɦə ɑː kijoː 

ləcərəloː t̪ə kijoː sⁿgʰərʂoː। kicʰu ɟəgəɦə t̪ə gɑːɖə़ ़  
ɟəjəbɑːkə rəst̪oː nəɲi cʰələinə। ɖrɑːiːvərə kəɦəboː 

keːləkəinə- 

  sɑːɦəbə pət̪ɑː nəɦiːⁿ kəɦɑːⁿ kəɦɑːⁿ  sⁿbⁿd̪ʰiː kɑː gʰərə 

ɖʰuⁿɖʰəkəऽ   ɟɑːt̪eː ɦaːiⁿ। 
biɟəjəkəऽ   ɟɑːit̪eː mɑːt̪ərə d̪eːkʰələ sunələ eːrijɑː 

ləgələinə।buɟʰeːləinə ɟeː oː eːt̪əऽ    ɑːjələ cʰət̪ʰi। d̪imɑːgə 

pərə ɟoːrə d̪eːlɑːɦə t̪ə jɑːd̪ə ɑːibə geːləinə ɟeː əɦinɑː t̪ə 
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unəkərə kələkət̪t̪ɑːkəऽ   ɟeː ɟeː kəloːniː cʰələ। ɟeː ɟeː kəloːniː 

kələkət̪t̪ɑːkəऽ   ɦoːəi jɑː d̪illiː jɑː bⁿgəloːrə, eːkkeː rⁿgə loːkə 

ɑː eːkkeː rⁿgə səbə t̪ɑːmə ɟʰɑːmə beːbəsət̪ʰɑː।  
koːʈʰiː bɑːlɑː moːɦəllɑː meː seː səmɑːnət̪ɑː nəɲi bʰeːʈət̪ə। 
 "muⁿɖeː muⁿɖeː mət̪irbʰinnɑː " vɑːlɑː ɦɑːlə rəɦəi cʰəi। nəɲi 

d̪u loːkəkə bicɑːrə milət̪əi ɑː nəɲi gʰərə। 
 

upənaːinəkə d̪inə ɑːibə geːləinə। eːkəʈɑː gʰəreː ləgəkə 

mⁿd̪irə meː upənaːinəkə ɟəgəɦə niɕcit̪ə cʰələinə।sɑːsurə 

bəlɑː ɑː əpənə gɑːmə bəlɑː d̪unu  pɑːɦunəkəऽ   rəɦəəkəऽ   

pʰərɑːkə beːbəsət̪ʰɑː cʰələinə। iː səbə mⁿd̪irəkə ləgeː cʰələi। 
ʈəɦələit̪oː ɑːibə səkəi cʰiː। t̪əkʰənoː d̪u ʈɑː gɑːɖə़ ़   d̪uːnu 

ɟəgəɦə lɑːgələ rəɦəi- pɑːɦunə səbəɦəkə suvid̪ʰɑː leːlə।pⁿɖiː 

ɟiː  eːkkeː d̪inə meː ud̪joːgə, cərəkuʈʈɑː cərəkuʈʈiː, mɑːiʈə 

mɑːⁿgərə, kumərəmə sələऽ   kəऽ    upənaːinə t̪əkə kərɑː 

d̪eːləkʰinə। eːkəuː ʈɑː bid̪ʰi cʰuʈəə nəɲi d̪eːləkʰinə। ɟəjⁿt̪iː 

ɟənət̪ɑː eːksəpreːsə bənələ cʰəlɑːɦə pⁿɖiː ɟiː। uːpərəsⁿkoːlɖə 

ɖriⁿkə breːksə seːɦoː। səbə kʰuɕiː kʰuɕiː bʰeːlə। ɑːi kəmmeː  

brɑːɦməɳə bʰoːɟənə cʰələinə। pⁿɖiː ɟiː vid̪jɑːpiːʈʰəsəऽ   

bəɟaːuneː cʰəlɑːɦə। gɑːɖə़ ़  pəʈʰaːuləkinə, ɑː səbə eːkə 

sⁿgeː ɑːibə geːlə। bəruːɑː ɦɑːt̪ʰeː səbə brɑːɦməɳəkəऽ   

d̪əkʂiɳɑː seːɦoː d̪ijeːləkʰinə। brɑːɦməɳə səbə d̪əkʂiɳɑː 

bʰeːʈəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə kʰubə prəɕəst̪ə mⁿt̪roːccɑːrəkəऽ   sⁿgə 

ɑːɕiːrvɑːd̪ə d̪eːləkʰinə ɑː bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə।biɟəjə əpəneː 

eːkəʈɑː ɑːcɑːrjə bəinə geːlə cʰəlɑːɦə iː səbə ɟʰⁿɟʰəʈəsⁿbəcəbɑː 
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leːlə। t̪ənuɟɑː, pⁿɖiːɟiː ɑː biɟəjəkə eːkəʈɑː sɑːsurəkə ləguɑː 

bʰəguɑː səbə beːbəsət̪ʰɑːsəऽ   ɟuɖə़ lə cʰələ। 

 

əsəliː gəpə t̪ə kɑːɟəkə bɑːd̪ə nikələi cʰəi। ɑːbə iː bʰeːd̪ə 

kʰuɟələi ɟeː biɟəjəkə sɑːsurəkə loːkə leːlə eːsiː geːsʈə ɦɑːusə 

ɑː iməɦərəkɑː sⁿbⁿd̪ʰiː leːlə d̪ʰərməɕɑːlɑː ɟeːkɑːⁿ ɦoːʈələ। 
uːməɦərə naːu cʰaːukəऽ   beːbəsət̪ʰɑː ɑː iməɦərə sukʰɑː-

sukʰkʰiː। uməɦərə bɑːlɑː səbəkəऽ   bid̪ɑːiː meː pəʈoːrə ɑː 

brɑːsəleːʈəkə d̪ʰoːt̪iː ɑː iməɦərə cɑːⁿd̪əniː caːukəkə 

pʰuʈəpɑːt̪ʰiː kəpəɖə़ ़  lət̪t̪ɑː। uməɦərə bɑːlɑːkəऽ   pucʰɑːriː 

pərə pucʰɑːriː, iməɦərə koːnoː uːcɑːvərcə nəɲi। nəɲi 

kʰɑːiːkəऽ   koːiː pucʰəə bɑːlɑː ɑː nəɲi koːnoː ɑːreː bɑːrt̪ɑː। 
bəd̪əriː ɑː rɑːmərət̪i niriːɦə ɟəkɑːⁿ bəisələ d̪eːkʰəi cʰəliːɦə। oː 

səbə t̪ə ət̪əbeːsəऽ   prəsənnə ɟeː ɦəmərə poːt̪ɑːkəऽ   

upənaːinə t̪ə bʰeːlə। 
 

cɑːrimə d̪inə rɑːt̪imə cʰələ। oːɦi d̪inə d̪illiː bɑːlɑː ɑːnə 

səmɑːɟə ɑː biɟəjəkə ət̪ukɑː loːkəbeːd̪əkəऽ   bʰoːɟə nəɲi, 

pɑːrʈiː cʰələi। əi meː səbə t̪ərəɦəkə beːbəsət̪ʰɑː rəɦəi। gɑːmə 

bəlɑː loːkə səbə seːɦoː ɕɑːmilə bʰeːlə əi pɑːrʈiː meː। 
ɟeːnɑː gʰurət̪iː bərijɑːt̪iːkəऽ   kijoː pucʰəi nəɲi cʰəi। bʰeːlə 

bijɑːɦə moːrə kərət̪ɑːɦə kiː। 
ɑːbə t̪ə upənaːinəbʰəऽ   geːlaːinə। ɕoːbʰɑː sunərə əpənɑː 

ənusɑːreː purɑː cʰələinə। ɑːbə kinəkoː kunoː pucʰɑːriː nəɲi। 
loːkə biɟəjə kət̪əऽ   səऽ   bid̪ɑːbʰəऽ   kə, ɑːnə ɑːnə sⁿbⁿd̪ʰiː 
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kət̪əऽ    cəilə geːlə। 
 

biɟəjə seːɦoː keːnɑː gɑːməkə loːkəkə bʰɑːvənɑːsəऽ   

kʰeːleːlɑːɦə- seː d̪eːkʰuː। kənijɑː bɑːbiːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   

ɑːcɑːrjə bənəbɑː kɑːlə kəɦələkʰinə - 

ɟeːnɑː bɑːbiː ɦəmərə bibɑːɦə kələkət̪t̪ɑː ɑːibəkəऽ   

səmɦɑːiɽə d̪eːliː, oːɦinɑː ɑːɦɑːⁿ ɑːibəkəऽ   ɦəmərə beːʈɑːkəऽ   

upənaːinəkəऽ   ɟəgə səmpənnə kərɑːuː। ɦəmərɑː ɑːɦɑːⁿkəऽ   

cʰoːɽi kə,kəऽ   əppənə əi। 
ɑːi t̪əkə biɟəjə kinəkoː kɑːɟə meː biɦɑːrə meː rəɦit̪oː nəɲi 

upəst̪ʰit̪ə bʰeːlə cʰəlɑːɦə। koːnə muⁿɦeː kəkəroː əjəbɑːkə 

əpeːkʂɑː rəkʰit̪əit̪ʰə। 
səbə kicʰu buɟʰit̪oː, gɑːməkə loːkə ɑːjələ। pʰeːrə oːkərɑː 

səbəkəऽ   upəjoːgə, əpənɑː seːɦənt̪ɑː purəbəi leːlə,kəऽ   leːlə 

geːləi।əi upənaːinəkə bɑːd̪ə pʰeːrə kəɦijoː koːnoː sⁿbⁿd̪ʰiː 

kət̪əऽ    biɟəjə vɑː unəkərə pərivɑːrə nəɲi geːləinə। kicʰu 

loːkə ɟeː ɑːd̪ət̪əsⁿməɟəburə əicʰə, ɦɑːⁿɟiː ɦɑːⁿɟiː kərəऽ    meː, 

uːjɑːɦə səbəkəऽ   eːkəd̪isɑːɦə sⁿbⁿd̪ʰə cʰəinə।  
gɑːməkə loːkə əi upənaːinə meː əpənɑːkəऽ   paːibⁿd̪ə ɟeːkɑːⁿ 

buɟʰəiː cʰələ।pʰeːroː cʰəlɑː geːlə oː səbə। 
iːeːɦə  cʰəi səmɑːɟə।ɑːijeː nəɲi, səbəd̪inɑː iːeːɦə rəɦiləi 

əicʰə। kəɦijoː kənijɑː bɑːbiː leːlə bəd̪əriːkəऽ   ɟeː st̪ʰit̪ə 

cʰələinə, ujaːiɦə ɑːi bəd̪əriːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   leːlə, kənijɑː  

bɑːbiːkəऽ   beːʈɑːkəऽ   st̪ʰit̪ə cʰəinə। ɟeːkərɑː ɟeːt̪əऽ   , ɟeː 

bʰeːʈəiː cʰəi, d̪oːsərəsⁿpʰɑːjəd̪ɑː uʈʰəbəऽ   kəऽ   t̪ɑːkə meː 
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rəɦəi cʰəi।iː ərt̪ʰeː t̪əkə siːmit̪ə nəɲi əicʰə, əkərə d̪ɑːjərɑː 

bəɖʰə़ lə ɟɑː rəɦələ əicʰə।kəɦɑːvət̪ə cʰəi- 

"mət̪ələbə nikələ gəjɑː t̪oː pəɦəcɑːnət̪eː nəɦiːⁿ"।   
ɑːbə biɟəjə ɑː t̪ənuɟɑː,kinəkoː nəɲi cinɦəi cʰət̪ʰinə। biɟəjə t̪ə  

ʈoːkəlɑː pərə loːkə lɑːɟeː ɦɑːlə cɑːlə gəuːⁿɑːkəऽ   pucʰijoː ləi 

cʰət̪ʰinə। t̪ənuɟɑː t̪ə ʈoːkəloː pərə kəɦəi cʰət̪ʰinə- "ɦəmə nəɲi 

cinɦəi cʰiː"। 

loːkə kəɦəi cʰəi ɟeː t̪ənuɟɑːkəऽ   əsəliː rupə ɑːbə bɑːɦərə 

eːləinə əi। oː t̪ə biɟəjəkə kɑːrəɳə, bəd̪ələlə bəd̪ələlə 

cʰəliːɦə।ɑːbə biɟəjəkəऽ   səməgrəsəऽ   kɑːiʈəkəऽ   əpənə 

ɑːⁿgurə pərə nəcɑː rəɦələ cʰət̪ʰi। 
bʰoːɟəpuriː meː seːɦoː t̪ənuɟɑː ɟeːkɑːⁿ loːkə pərə kəɦələ geːlə 

cʰəi- 

" sijərɑː uɦeː bɑː, rⁿgə bəd̪ələleː bɑː"।   
 

bəd̪əriːkəऽ   ɦoːi cʰəinə ɟeː əi ɟiːbənəsəऽ   mərəleː niːkə।  
ɟeː səbə kəɦijoː nəɲi soːcəlɑːɦə, seː səbə bʰəgəbɑːnə 

purɑːkəऽ   d̪eːləkʰinə। ɑːbə ɟeː cɑːɦəi cʰəit̪ʰə, oːi pərə 

kicʰuoː nəɲi। bʰəgəbɑːnoːkəऽ   liːlɑː əpərəmpɑːrə। 

keːkərɑː pərət̪ɑːpeː səbə niːkə bʰeːləinə, ɑː keːkərɑː sərɑːpeː 

iː d̪urd̪inə bʰeːləinə- soːcəit̪ə d̪inə gʰəsijɑːɽəi cʰət̪ʰi। 
 

 

 

 

paːibⁿd̪ə (əⁿt̪imə bʰɑːgə) 

१ 
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biɟəjə gʰərə meː kəmmeː kɑːlə rəɦəə ləgəlɑː əicʰə।d̪eːrə 

rɑːit̪ə gʰərə əbəi cʰət̪ʰi। paːirə ɖəgəməgɑːit̪ə rəɦəit̪ə cʰəinə। 
kəkʰənoːkəऽ   ɖrɑːiːvərə seːɦoː ɦɑːt̪ʰə d̪ʰeːneː rəɦəi cʰəinə। 
ɑːibəkəऽ   siːd̪ʰeː beːɖəruːmə meː cəilə ɟɑːi cʰət̪ʰi।beːɕiː t̪ərə 

rət̪ukɑː kʰeːnɑːiː bɑːɦəreː kʰɑːkəऽ   əbəi cʰət̪ʰi। t̪ənuɟɑː 

seːɦoː kəjeːkə beːrə iⁿt̪əɟɑːrəkəऽ   kə suit̪ə rəɦəi cʰət̪ʰi। 
biɟəjə leːlə eːkkeː loːgə ɟɑːgələ rəɦəi cʰəinə gʰərə meː। oː 

cʰət̪ʰi rɑːmərət̪i। 
 

bəcceːsⁿɟɑːbəit̪ə biɟəjə nəɲi əbəi cʰəlɑːɦə, oː əpənoː nəɲi 

kʰɑːiː cʰəliːɦə। əkʰənoː kʰiɖə़ kiːkəऽ   ɕiːɕɑːsⁿt̪əkəit̪ə rəɦəi 

cʰət̪ʰi। ɟəkʰənə biɟəjə ɑːibə ɟɑːi cʰət̪ʰi, t̪əkʰəneː bicʰɑːnə pərə 

pərəऽ    ɟɑːi cʰət̪ʰi। binə biɟəjəkəऽ   d̪eːkʰəneː ninneː nəɲi 

ɦoːi cʰəinə। biɟəjə, rɑːmərət̪ikəऽ   gʰərəkə bət̪t̪iː ɟəɽəit̪ə 

d̪eːkʰəkəऽ   buiɟʰə ɟɑːi cʰət̪ʰi ɟeː mɑːⁿ ɟɑːgələ cʰət̪ʰi। 
t̪ənuɟɑːkəऽ   sut̪ələ d̪eːkʰəkəऽ   t̪ə pəɦineː pʰəɟʰəit̪ə kərəjə 

cʰələkʰinə leːkinə d̪ʰiːreː-d̪ʰiːreː kinəkoː kicʰə nəɲi kəɦəi 

cʰət̪ʰinə। rɑːmərət̪ikəऽ   buɟʰɑːiː cʰəinə ɟeː biɟəjə, bəd̪əriː 

ɟeːkɑːⁿ nəɕɑː kərəऽ    ləgəlɑː əicʰə। bəd̪əriː ɟəɦijɑː nəɕɑːkəऽ   

kə gʰərə gʰurəjə t̪ə səʈəkə siːt̪ɑːrɑːməbʰəऽ   ɟɑːjə। cuppiː 

səd̪ʰəneː rəɦəjə। bɑːɟət̪ə t̪ə muⁿɦə məɦəkət̪əi, t̪aːiⁿ cuppeː 

rəɦəjə। biɟəjə pərə oːkərɑː biɕəbɑːsə nəɲi ɦoːi cʰəi ɟeː oː 

niɕɑː kərət̪ɑːɦə। 
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t̪ənuɟɑː beːʈɑː səbə ləgə geːlə rəɦəit̪ə। sut̪əliː rɑːit̪ə 

bəd̪əriːkəऽ   cʰɑːt̪iː meː d̪ərd̪ə uʈʰələi। rɑːmərət̪i t̪eːlə 

mɑːliɕəkəऽ   d̪eːləkinə। kicʰu ɑːrɑːmə bʰeːləi। pʰeːrə kəniː 

kɑːlə bɑːd̪ə bəɖə़ kɑː ulʈiː bicʰɑːneː pərəbʰəऽ   geːləi। 
rɑːmərət̪i ɟɑːjə lɑːgələ biɟəjəkəऽ   uːʈʰəbəi leːlə t̪ə bəd̪əriː 

oːkərɑː mənɑːkəऽ   d̪eːləkəi। oːkərə bɑːd̪ə oːkərə ɦɑːt̪ʰə 

pəkəiɽəkəऽ   kɑːnəऽ    ləgələi। ɑːbə ɦəmə ɟɑː rəɦələ cʰiː। 
ɟəmərɑːɟə ʈʰɑːrə cʰət̪ʰi। t̪aːuⁿ biɟəjəkəऽ   d̪eːkʰijaːunə। 
 

iː ənəʈə binəʈə gəpə suəinəkəऽ   rɑːmərət̪i ɖərɑː geːlə। 
kəɦəboː keːləkəi ɟeː aːinɑː kiəeː bəɟəiː cʰⁿ। ʈʰiːkəbʰəऽ   

ɟeːbəɦə। pəɦilə beːrə koːnoː d̪ukʰit̪ə pərələɦə əicʰə। 
gaːisəbʰəऽ   geːlə ɦeːt̪əɦə। t̪aːiⁿ aːinɑː ulʈiː bʰeːləɦə। 
 

bɑːiːɟə t̪ə d̪eːləkə rɑːmərət̪i, mud̪ɑː oːkərɑː ləkʂəɳə ʈʰiːkə 

nəɲi buɟʰeːləi। oː biɟəjəkəऽ   ɟɑː kəऽ    uʈʰeːləkəinə। biɟəjə 

kəɦuːnɑː uiːʈʰəkəऽ   eːlɑːɦə। naːukərə seːɦoː uːʈʰələ। biɟəjə 

t̪urət̪t̪eː ɖɑːkʈərəkəऽ   pʰoːnə keːləkʰinə। oː ɑːjələ leːkinə 

t̪ɑːbəit̪ə bəd̪əriː d̪eːɦə cʰoːɽi cukələ cʰəlɑːɦə। t̪əkʰəneː  

t̪ənuɟɑːkəऽ   pʰoːnə bʰeːləinə। bʰəiɽə rɑːit̪ə rɑːmərət̪i ɑː 

biɟəjə, bəd̪əriːkəऽ   lɑːɕə ləgə bəisələ rəɦələ। ɑːⁿiːkʰəsəऽ   

noːrə ɟʰəɽəi leːkinə d̪unu goːʈɑː meː kəkəroː muⁿɦə nəɲi 

kʰuɟəiː। moːnə kərəjə rɑːmərət̪ikəऽ   bʰoːkɑːsiː pɑːirəkəऽ   

kənəɲi keː, ət̪əऽ   kəऽ   sunət̪əi। biɟəjəkəऽ   əpəneː d̪əɦoː 

bəɦoː noːrə kʰəisə rəɦələ cʰələinə।  
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bʰoːrə bʰeːlə। kicʰu biɟəjəkə kəloːniː bɑːlɑː ɑː ɑːpʰisəkə 

loːkə ɑːjələ। t̪ənuɟɑː əsəgəreː gʰurəliːɦə। beːʈɑː səbəkəऽ   

nəɲi ənələkʰinə jɑː nəɲi əjələinə, seːkəऽ   pucʰət̪əinə। d̪əsə-

bɑːrəɦə loːkə ɕməɕɑːnə gʰɑːʈə geːlə। oː upənaːinə bɑːlɑː 

pⁿɖiː ɟiː seːɦoː pɑːcʰusəऽ   d̪aːurələ eːlɑːɦə। biɟəjəkə kənɦɑː 

pərə ut̪əriː pərələ cʰəinə। biɟəjəkəऽ   moːnə bʰeːləinə ɟeː 

gɑːmə meː səbəkəऽ   kʰəbərə t̪əkəऽ   d̪iː। t̪ənuɟɑː cəʈə 

ɟə़ bɑːbə d̪eːləkʰinə ɟeː d̪eːkʰəlijəiː upənaːinə meː keːɦənə 

liːlɑː oː səbə keːneː rəɦəjə। kunu kɑːɟə nəɲi cʰəi- oːkərɑː 

səbəkəऽ   bəɟəbəjə keː। biɟəjə maːunəbʰəऽ   geːlɑːɦə। 
rɑːmərət̪i səkəऽ   pucʰəijɑː। 
 

pⁿɖiːɟiː pʰeːrə sⁿskɹ̩t̪ə bid̪jɑːpiːʈʰəsəऽ   brɑːɦməɳə səbəkəऽ   

bəɟeːlɑːɦə। eːkɑːd̪əɕɑː-d̪vɑːd̪əɕɑː meː uːjɑːɦə səbə ɑːjələ।  
kəɦuːnɑːkəऽ   d̪ərid̪rə səbəkəऽ   ɟeːnɑː kərmə səmpənnə 

bʰeːlə। 
 

rɑːmərət̪i t̪ə eːkəd̪əmmeː əsəkəruɑːbʰəऽ   geːliːɦə। 
bəd̪əriːkəऽ   ʈəɦələ ʈikoːrɑː meː səməjə biːt̪ə ɟɑːit̪ə cʰələinə। 
aːinɑː ɟiːbənə pəɦɑːɖə़  ləgəinə। bəd̪əriːkəऽ   pəɦilə 

bərəkʰiːsəऽ   pəɦineːɦeː rɑːmərət̪i məiɽə geːliːɦə।unəkɑː iː 

ciⁿt̪ɑː cʰələinə ɟeː biɟəjə, bɑːpəkə bərəkʰiː kərət̪ɑːɦə kiː 

nəɲi। oː pⁿɖiːɟiː unəkɑː buɟʰəbəi cʰələinə ɟeː ɟeː bəɟəʈə 

ɦoːinə bərəkʰiː keː, seː biɟəjə unəkeːd̪əऽ   d̪əuːt̪ʰə। oː 
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əpənəkəऽ   d̪eːt̪əinə। rɑːmərət̪ikəऽ   iː səbə ʈʰiːkə nəɲi 

buɟʰənɑː ɟɑːi cʰələinə। oːɦiːsəऽ   pəreːɕɑːnə rəɦəi cʰəliːɦə। 
unəkɑː t̪ə iː pⁿɖit̪ə eːkə rət̪t̪iː nəɲi soːɦɑːinə। t̪ənuɟɑːkəऽ   oː 

oːɦinɑː prijə। bəɟəiː ɟeː cʰəliːɦə-ɦⁿiːsə ɦⁿiːsə kə- bɑːɦə reː 

pⁿɖiːɟiː, ɑːɦɑːⁿ t̪ə ɦəmərɑː səbə səməsjɑːsəऽ   uːbɑːiɽə ləi 

cʰiː। 
rɑːmərət̪i moːnə meː bəɟəit̪ə- kəpɑːrə ubɑːrət̪əinə। biɟəjəkə 

pɑːi ʈʰəgəi cʰəinə iː pⁿɖit̪əbɑː। 
 

biɟəjəkəऽ   sɑːpʰə kəɦəbə cʰələinə ɟeː mɑːjə gʰərə meː 

əsəkərə nəɲi rəɦət̪ə। əiləऽ   kə t̪ənuɟɑː, bəɦinə kət̪əऽ    vɑː 

naːiɦərə nəɲi ɟɑː pəbəi cʰəliːɦə। ɑːisəऽ   unəkɑː 

rɑːmərət̪ikəऽ   əruːd̪ɑː, pəɦɑːɖə़  ləgəi cʰələinə। pʰoːnə pərə 

kət̪eːkə beːrə bəɟəit̪ə rɑːmərət̪i sunəneː cʰəliːɦə ɟeː iː 

buɖʰə़ ़  nəɲi ɟɑːniː kəɦijɑː ʈəgʰərət̪iː। kət̪eːkəkəऽ   əⁿkuriː 

kʰeːt̪iːɦə। rɑːmərət̪ikəऽ   d̪eːɦə siɦəiɽə ɟɑːinə iː səbə suəinə 

kə। soːkʰɑː bɑːbɑː ɑː bʰəgəbət̪iːkəऽ   goːɦərəbəit̪ə ɟeː 

ɑːbələऽ   cəlu। ɟjoːⁿ bicʰɑːnə pərə pəiɽə ɟɑːjəbə t̪ə iː put̪oːɦu 

ɟiːt̪eː mɑːiɽə d̪eːt̪ə। 
 

bʰəgəbət̪iː sunələkiːnə। sut̪əleː rəɦiː geːliː rɑːmərət̪i। cəlit̪eː 

pʰirət̪eː cəilə geːliːɦə।əgələ bəgələ bɑːlɑː unəkɑː bʰɑːgəmⁿt̪ə 

kəɦəinə। əsəliː t̪ə unəkeː buɟʰələ। 

 

biɟəjəkəऽ   bɑːpəkə ɕrɑːd̪d̪ʰəkə ənubʰəvə cʰələinə। əi beːrə 
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səbə cəʈəpəʈəbʰəऽ   geːləinə। pⁿɖiːɟiːkəऽ   ɟeː sⁿgə cʰələinə। 

 

biɟəjəkəऽ   beːʈɑː səbə bɑːbɑː-bɑːbiːkəऽ   kinəkoː kɑːɟə meː 

nəɲi ɑːjələ। oː səbə nɑːnɑː nɑːniː ɑː maːusɑː maːusiːkəऽ   

əlɑːvɑː koːnoː ɑːrə sⁿbⁿd̪ʰiː ɦoːi cʰəi, seː buɟʰəbeː nəɲi 

keːləkəi। bɑːkiː səbə loːkəkəऽ   əⁿkələ ɑːⁿʈiː meː oː rɑːiːkʰə 

ləi cʰeːlɑːɦə। 

 

d̪unu beːʈɑː pɑːrɑː pɑːriː bid̪eːɕə geːlə। eːkə ʈɑː pəɖʰə़ iː 
leːlə ɑː d̪oːsərə naːukəriːkəऽ   leːlə। cʰoːʈəkɑː ɟeː pəɖʰə़ ə 

geːlə cʰələinə seː oːt̪əikəऽ   əpənɑːsəऽ   paːigʰə 

ləɖə़ kiːsⁿbijɑːɦəkəऽ   leːləkəinə। bibɑːɦəkə bɑːd̪ə biɟəjəkəऽ   

kʰəbərə keːləkəinə। ət̪əbeː nəɲi, bʰɑːrət̪əkə nɑːgərikət̪ɑː 

seːɦoː cʰoːəiɽə d̪eːləkə oː। ɟeːʈʰəkɑː beːʈɑːkəऽ   bijɑːɦə bɑːd̪ə 

meː bʰeːləinə। əi meː ət̪əbeː sⁿt̪oːkʰə ɟeː ləɖə़ kiː bʰɑːrət̪iːjə 

t̪ə kəməsⁿkəmə rəɦəinə। əi bibɑːɦə meː biɟəjə geːlə 

cʰəlɑːɦə। 

 

biɟəjəkəऽ   iː səbə beːʈɑːkəऽ   pʰaːisəlɑː səɦiː nəɲi ləgəi 

cʰələinə। t̪ənuɟɑːkəऽ   səbə buɟʰələ cʰələinə oː biɟəjəkəऽ   

nəɲi bət̪əbəit̪ə cʰələkʰinə। unəkərə purvə səɦəməit̪ə 

cʰələinə। 

 

ɑːbə t̪ənuɟɑː, d̪illiː ɑː bid̪eːɕə əbəit̪ə ɟɑːit̪ə rəɦəit̪ə। biɟəjə 

pərə unəkərə koːnoː d̪ʰjɑːnə nəɲi। kəkʰənoː əi beːʈɑː t̪ə 
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kəkʰənoː oːi beːʈɑː। ɑːi d̪eːɕə t̪ə oːi d̪eːɕə, əɦiː meː 

oːɟʰərɑːjələ rəɦəliːɦə। 

 

biɟəjə əbəsɑːd̪ə meː cəilə geːlɑːɦə। lⁿbɑː cʰuʈʈiː pərə ɟɑːjə 

pərələinə।kəkəroː moːnəkə gəpə kəɦi nəɲi səkəi cʰəlɑːɦə। 
t̪ənuɟɑː beːʈɑː pərə d̪ʰjɑːnə d̪eːliːɦə leːkinə bərəkəऽ   gɑːⁿʈʰə 

nəɲi buəiɟʰə peːliːɦə। iːeːɦə səbəkəऽ   biːcə,biɟəjə əsəgərə 

əspət̪ɑːləkəऽ   beːɖə pərə, əi d̪unijɑːkəऽ    cʰoːɽikəऽ   cəilə 

geːlɑːɦə। 

 

eːkəʈɑː uʈʰəit̪ə gʰərə, d̪ʰərəd̪ʰərɑːkəऽ   ɖʰəɦiː geːlə। əi 

bʰiːɖə़  meː səbə iː pərivɑːrə kəऽ   bisəiɽə geːlə। 

 

 

 

əppənə loːkəkə ɑːd̪eːɕə cʰələ ɟeː maːit̪ʰilə bəɖɖə ɑːɕɑːvɑːd̪iː 

ɦoːit̪ə cʰəit̪ʰə। kicʰu bɑːmə bʰəiːjoː ɟɑːi cʰəinə t̪əऽ    oːkərɑː 

"likʰələ" mɑːinəkəऽ   sviːkɑːrəkəऽ   ləi cʰəit̪ʰə। paːibⁿd̪əkə 

əⁿt̪ə "niːkə" ɦoːbɑːkə cɑːɦiː। 
 

२ 

 

biɟəjə bɑːbukəऽ   mərəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə ɑːbə eːkəʈɑː nəbə 

səməsjɑː soːⁿɟʰɑː eːləi। sɑːsurəkə ɟeː ət̪eːkə səmpəit̪ə 

cʰələinə .......oːkərə vjəvəst̪ʰɑː keːnɑː ɦoːi। t̪ənuɟɑː t̪ə 

lələbəbuniː cʰəliːɦə। unəkɑː loːkə ʈʰəkənɑːiː ɕuruːkəऽ   
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d̪eːneː cʰələ। nəɲi ʈʰiːkəsⁿməkɑːnə səbəsⁿkirɑːjeː əbəi 

cʰələinə ɑː nəɲi naːiɦərəkə ɟəmiːnəsⁿupəɟɑː bɑːriː। ɟeː 

kəmət̪ijɑː ɑː d̪eːbɑːnəɟiː səbə cʰələkʰinə səbə ɟʰuːʈʰə pʰusə 

kəɦikəऽ   bəɦələbəi lɑːgələ cʰələkʰinə। biɟəjə bɑːbukəऽ   

ruːt̪əbɑːkə ɑːgu səbə ʈʰiːkəsⁿcəilə rəɦələ cʰələi। ɑːbə 

kəkʰənoː əi ɟəmiːnə pərə ɟʰⁿɟʰəʈə t̪ə kəkʰənoː oːi ɟəmiːnə 

pərə, iːeːɦə səbə səmɑːd̪ə əbəit̪ə cʰələinə। naːiɦərə ɟəiːt̪eː 

səbə səməsjɑːləऽ   kəऽ    ɑːibə ɟɑːi cʰələinə। t̪ⁿgəbʰəऽ   geːlə 

cʰəliːɦə t̪ənuɟɑː। ɦoːinə ɟeː biɟəjəkəऽ   ɟɑːit̪eː səbə ɕreːjⁿɕə 

kʰət̪məbʰəऽ   geːlə ɦoːi ɟeːnɑː। 
 

eːkə beːrə t̪ə ɦəd̪d̪eːbʰəऽ   geːləinə। səmɑːd̪ə eːləinə ɟeː 

pəʈənɑː bəlɑː məkɑːnəkə kirɑːjɑːd̪ɑːrə gʰərə kʰɑːliːkəऽ   

d̪eːneː əicʰə। d̪oːsərə ɑːit̪ə t̪ə gʰərə d̪eːlə ɟeːt̪əi। t̪ənuɟɑː d̪illiː 

əjəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə kəɦijoː pəʈənɑː vɑːlɑː məkɑːnə d̪eːkʰəɦoː 

nəɲi geːlə cʰəliːɦə। eːkəʈɑː səbⁿd̪ʰijeː kirɑːjɑː vəsuːlə kəऽ    

ɑːgu- pɑːcʰu pɑːi pəʈʰɑː d̪əi cʰələkʰinə। d̪əsə məɦiːnɑːkə 

bɑːd̪ə oːɦinɑː moːnəbʰəऽ   geːləinə, t̪ə pəʈənɑː geːliːɦə। 
gʰərə pərə ɟɑːi cʰəit̪ʰə t̪ə d̪eːkʰəit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː kirɑːjeːd̪ɑːrə t̪ə 

əcʰiɦeː। əgələ bəgələsⁿpət̪ɑː ləgələinə ɟeː gʰərə kəɦijoː 

kʰɑːliːjeː nəɲi bʰeːləinə। ɑːbə t̪ə unəkɑː sⁿbⁿd̪ʰiː səbə 

pərəsⁿbisəvɑːseː uʈʰəə ləgələinə। səbə luʈəɦeː lɑːgələ 

cʰələinə। eːɦənə bisəvɑːsiː  loːkə , eːnɑː ɟʰuʈʰə bɑːiːɟəkəऽ   

paːisɑː ʈʰəgət̪ə.....soːicəkəऽ   pəreːɕɑːnəbʰəऽ   geːlə cʰəliːɦə। 
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 səbə bɑːt̪ə d̪unu beːʈɑː kəऽ   kəɦələkʰinə। bəɖə़ kɑː beːʈɑː 

bipuləkəऽ   gɑːmə gʰərəsⁿləgɑːvə buɟʰeːləinə।cʰoːʈəkɑː 

vinəjəkəऽ   oːt̪eːkə mət̪ələbə nəɲi, əi səbə sⁿ।  məɦiːnɑː 

d̪inəkə bʰiːt̪ərə bipulə səpərivɑːrə bʰɑːrət̪ə əjəlɑːɦə। 
 

t̪ənuɟɑːkəऽ   sⁿgə bipulə ɑː unəkərə kənijɑː səbə sⁿpəit̪ə səbə 

d̪eːkʰəlɑːɦə। oːkərə bɑːd̪ə mɑːt̪ɹ̩kə geːlɑːɦə। gɑːmə meː t̪ə 

kicʰu cʰələɦeːneː nəɲi, t̪aːiⁿ nəɲi geːlɑːɦə। ɑːbə əpʰəsoːsə 

bʰeːləinə ɟeː eːkəʈɑː ʈʰɑːⁿvoː rəɦit̪aːi gɑːmoː meː। "ɟəbə 

ciɖə़ ि़jɑː cugə gəi kʰeːt̪ə, pʰirə kjɑː pəcʰət̪ɑːneː।" ɑːbə 

uːpɑːjeː kiː! 

 

mɑːt̪ɹ̩kə meː bⁿʈəvɑːrɑːkəऽ   bɑːd̪oː bəɖɖə sⁿpəit̪ə cʰələinə। 
bipuləsⁿbeːɕiː unəkərə kənijɑːkəऽ   gɑːⁿvə niːkə ləgələinə। 
bid̪eːɕoː meː koːnoː bəɖʰə़ ि़jɑː st̪ʰit̪ə meː oː səbə nəɲi 

cʰələ। gɑːməkə ɟiːvənə oːkərɑː ɕukunə vɑːlɑː ləgələi। 
pəɦileː beːrə oː biɕənəpurə gɑːmə ɑːjələ cʰələ। t̪ət̪eːkə neː 

loːkə bʰeːⁿʈə kərəऽ    əjələi। loːkəkə ɑːbeːɕə d̪eːkʰə kəऽ    oː 

əbʰibʰut̪əbʰəऽ   geːlə cʰələ। bipulə ɑː unəkərə kənijɑː d̪iːpt̪i 

nirɳəjə keːləkə ɟeː oː səbə ɑːbə biɕənəpurə meː rəɦət̪ə ɑː 

ət̪əisəऽ   səbə sⁿpəit̪əkəऽ   d̪eːkʰəbʰɑːlə kərət̪ə। 
 

t̪ənuɟɑːkəऽ   kʰuɕiːkəऽ   ʈʰeːkɑːneː nəɲi। əpənɑː leːlə t̪ə 

unəkɑː peːⁿɕəneː bəɦut̪ə cʰəinə। sⁿpəit̪əkəऽ   ɟeː 

cʰiːcʰɑːleːd̪ərə ɦoːi cʰələinə, t̪əisⁿoː d̪ukʰiː cʰəliːɦə।ɑːbə səbə 
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səmɦəiɽə ɟeːt̪əinə, seː unəkɑː bʰəroːsə cʰələinə।mɑːjə -

bɑːpəkəऽ   mərəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə bəɦinə -bəɦinoːiː sⁿpəit̪əkəऽ   

cəkkərə meː inəkɑː d̪iəjəd̪ə buɟʰəə lɑːgələ cʰələkʰinə। 
 

bipulə ɑː d̪iːpt̪i eːkə məɦiːnɑː rəɦiː kəऽ    bid̪eːɕə geːlɑːɦə ɑː 

oːt̪əऽ   sⁿboːrijɑː bist̪ərə bɑːⁿiːd̪ʰəkəऽ   bʰɑːrət̪ə gʰuiɽə 

geːlɑːɦə। ɑːbə əppənə ɑːɕijɑːnɑː biɕənəpurə meː bəneːlɑː। 
 

gɑːmə meː kʰeːt̪iː vaːiɟɲɑːnikə t̪əriːkɑːsⁿɕuruː kəjəlɑːɦə। 
səbəsⁿ pəɦiːneː mɑːiʈə ɑː pɑːinəkə ɟɑːⁿcə kəreːlɑːɦə ɟeː kiː 

upəɟɑː səkəi cʰəit̪ʰə। oːkərə bɑːd̪ə oːɦiː ənusɑːreː pʰəsələ 

səbə bɑːuː kəjəlɑːɦə। ɟənə səbəɦəkə sⁿgə əpəneː d̪unu 

beːkət̪iː kʰeːt̪ə meː rəɦəi cʰəlɑːɦə। gɑːməkə loːkəkəऽ   t̪ə 

eːkəʈɑː kʰinnɑːⁿɕə kərəbɑːkə maːukɑː bʰeːʈələi। bipulə əi 

səbəsⁿkənijoː nəɲi vicəlit̪ə bʰeːlɑːɦə। bipuləsⁿbeːɕiː d̪iːpt̪i 

əpənə nirɳəjə pərə ɖəʈələ cʰəliːɦə। d̪ʰiːreː d̪ʰiːreː səbə 

ɕɑːⁿt̪əbʰəऽ   geːləi। 
 

t̪ət̪eːkə neː upəɟɑː bʰeːləinə ɟeː kʰinnɑːⁿɕə kərəऽ    bɑːlɑː 

səbə bipulə ləgə səlɑːɦə mɑːⁿgəऽ    ɑːbəऽ    ləgəlɑːɦə। 
bipulə ɑː d̪iːpt̪i jət̪ʰɑːsⁿbʰəvə səbəkəऽ   məd̪əd̪ə kərəऽ    

ləgələkʰinə। 

 

əi pəroːpɑːʈɑː meː iː nəbə prəjoːgə cʰələ। kijoː ɑːi t̪əkə 

mɑːiʈəkə ɟɑːⁿcə kərɑːkəऽ   kʰeːt̪iː nəɲi kəjəneː cʰələ। 
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bipuləkəऽ   səpʰələt̪ɑː d̪eːkʰə kəऽ    d̪oːsəroː gɑːməsⁿloːkə 

ɑːbəऽ    ləgələinə। biːcə biːcə meː bipulə d̪oːsəroː ɕəɦərəkə 

sⁿpəit̪ə səbəkəऽ   d̪eːkʰə suəinə əbəi cʰəlɑːɦə। 

 

sɑːrɑː d̪inə t̪ə kʰeːt̪iː nəɲi ɦoːi cʰəi। bɑːkiː səməjə meː d̪iːpt̪i 

gɑːməkə skulə meː binɑː pɑːikəऽ   əⁿgreːɟiː biʂəjə 

pəɖʰə़ bəऽ    ləgəliːɦə। ləɖə़ kiː bəccɑː səbəkəऽ   gʰərə pərə 

ələgəsⁿbinɑː pɑːikəऽ   pəɖʰə़ bəi cʰələkʰinə। 

 

gɑːməkə ɑːrə sɑːmɑːɟikə kɑːɟə meː bəiɖʰə़  cəiːɖʰə़ kəऽ   

d̪iːpt̪i bʰɑːgə leːbəऽ    ləgəliːɦə।cɑːɦeː skuləkə səmit̪i ɦoːi 

vɑː əspət̪ɑːləkə, cɑːɦeː səɖə़ kə bənəɲit̪ə ɦoːi vɑː pulijɑː, 

cɑːɦeː gəriːbə gurəbɑːkəऽ   koːnoː kəʂʈəkə səməjə ɦoːi vɑː 

d̪ʰənikəɦɑːkəऽ   koːnoː səlɑːɦəkə kɑːɟə- səbə ɟəgəɦə 

d̪iːpt̪ikəऽ   seːvɑː ɦɑːɟirə rəɦəi cʰələinə। 

 

d̪iːpt̪i-bipuləkə ɟoːɖə़ ़ kəऽ   prəsid̪d̪ʰi cəɦuⁿoːrə bəiɖʰə़  
rəɦələ cʰələinə। əi meː cɑːirə cɑːⁿd̪ə lɑːigə geːləi ɟəkʰənə 

bipulə d̪iːpt̪i əpənə beːʈɑːkəऽ   nɑːmə gɑːməkə sərəkɑːriː 

skulə meː likʰeːlɑːɦə।skuləkə pəɖʰə़ ़ ikəऽ   st̪ərə 

bəɖʰə़ it̪ə ɟɑː rəɦələ cʰələi। 
 

unəkərə səbəɦəkə kɑːɟə ɑːbə səmɑːɟəkə soːⁿɟʰɑː ɑːbəऽ    

lɑːgələ cʰələi।kəjeːkə cʰoːʈə paːigʰə əkʰəbɑːrə meː unəkərə 

səbəɦəkə ɟiːvəniː ɑː kɑːrjəkəlɑːpəkəऽ   bɑːreː meː likʰələ 
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cʰəpələ। ɟilɑːkə əd̪ʰikɑːriː səbə seːɦoː inəkərə səbəɦəkə 

bud̪d̪ʰimət̪ɑːkəऽ   gɑːɦeː-bəgɑːɦeː upəjoːgə kərəऽ    

ləgəlɑːɦə। ɑːbə ileːkʈrə़ nikə miːɖijɑːkəऽ   seːɦoː inəkɑː 

səbə pərə nəɟərə geːləi। ɑːbə ʈeːliːviɟənə pərə inəkərə biʂəjə 

meː səmɑːcɑːrə əbəi। gɑːməkə prəsid̪d̪ʰi seːɦoː ɦoːbəऽ    

ləgələi। 
əkʰəbɑːrə ɑː ʈeːliviɟə़ nə meː səmɑːcɑːrə əjəlɑːkəऽ   bɑːd̪ə 

biɟəjəkə gɑːməkə loːkə ələgəsⁿsⁿpɑːd̪əkə səbəkəऽ   ciʈʈʰiː 

likʰəkəऽ   kəɦəi ɟeː bipulə ɑː d̪iːpt̪i unəkeː gɑːməkə cʰət̪ʰinə। 
biɟəjəkəऽ   voːʈərəlisʈə bɑːlɑː kɑːgəɟəkə kɑːpiːləऽ   kəऽ    

kənijɑː bɑːbiːkəऽ   beːʈɑː ʈeːliviɟə़ nə pərə iⁿʈərəvjuː d̪eːneː 

cʰəlɑːɦə। 

 

inəkərə səbəɦəkə nɑːmə gɑːmə d̪eːkʰə kəऽ    oːt̪ukɑː neːt̪ɑː 

səbəkəऽ   kʰət̪ərɑː buɟʰɑːjə ləgələi। oː səbə kicʰu kicʰu 

ʂəɖə़ jⁿt̪rə inəkərə səbəɦəkə kʰilɑːpʰə kərəऽ    lɑːgələ। biɟəjə 

d̪iːpt̪i kʰuiləkəऽ   oːkərɑː səbəkəऽ   kəɦələkʰinə ɟeː 

rɑːɟəniːt̪isⁿunəkɑː koːnoː leːnɑː d̪eːnɑː nəɲi cʰəinə। t̪əkʰəinə 

oːt̪ukɑː neːt̪ɑː səbə inəkɑː səbəkəऽ   səɦəjoːgə keːnɑːiː ɕuruː 

kəjələkə। 

 

t̪ət̪eːkə neː inəkɑː səbəkeː uːpərə oːt̪ukɑː loːkəkəऽ   

visvɑːsəbʰəऽ   geːlə cʰələi ɟeː ɑːbə pərə pⁿcaːit̪iː meː seːɦoː 

bəɟəbəi cʰələinə। ɟilɑːkə əspət̪ɑːlə meː d̪əvɑːiː ɑː 
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kʰeːnɑːiːkəऽ   beːbəsət̪ʰɑː seːɦoː d̪iːpt̪ikəऽ   əguvɑːiː meː 

sⁿpənnəbʰəऽ   rəɦələ cʰələ। 
 

ɑːbə inəkɑː səbəkəऽ   t̪ət̪eːkə neː vjəst̪ət̪ɑː bəiɖʰə़  geːlə 

cʰələinə ɟeː nijəmit̪ə kʰeːt̪ə pərə nəɲi ɟɑː pɑːibə rəɦələ 

cʰəlɑːɦə। ɑːbə t̪ənuɟɑː iː səbə səmɦɑːrəneː cʰələkʰinə। 
kəɦijoː kʰeːt̪iːkəऽ   eː biː siː ɖiː nəɲi buɟʰəə bɑːliː t̪ənuɟɑː 

ɑːbə kʰeːt̪iː pət̪ʰɑːriːkəऽ   ɦiːrə ɦiːrə ɟɑːnəऽ    buɟʰəə 

ləgəliːɦə। ət̪əbeː nəɲi, koːnə nəkʂət̪rəkə bɑːd̪ə kəkʰəinə 

pɑːinə bunniː pərəbɑːkə sⁿbʰɑːvənɑː prəbələ rəɦəi cʰəi- 

seːɦoː unəkɑː buɟʰələ। unəkɑː meː ɟeː pərivərt̪ənə bʰeːlə 

cʰələinə seː səbə əcⁿbʰit̪ə cʰələ।  cʰoːʈə bʰɑːi vinəjə seːɦoː 

biːcə biːcə meː ɑːibəkəऽ   mənoːbələ bəɖʰə़ bəi cʰələkʰinə। 
 

bipulə ɑː d̪iːpt̪i pʰeːrəsⁿoːi pərivɑːrəkəऽ   uːⁿcɑːiː pərələऽ   

geːlə cʰəlɑːɦə। kijoː binoːbɑː kəɦəinə t̪ə kijoː bɑːbɑː 

ɑːməʈeː kəɦəi cʰələinə । səd̪bʰɑːvənɑːkə sⁿgə səmɑːɟəkə 

seːvɑː oː səbə kəऽ    rəɦələ cʰəlɑːɦə। nəbə ɖiːɦə ɑː nəbə 

soːcəkə sⁿgə, nəbə səmɑːɟəkə nirmɑːɳəbʰəऽ   geːlə cʰələ। ɟeː 

pərivɑːrə kət̪əukəऽ   paːibⁿd̪ə cʰələ......kət̪eːkəkəऽ   sⁿbələ 

əicʰə। 
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gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː, juːniːkoːɖə t̪irəɦut̪ɑː ɑː kaːit̪ʰiː, 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈəmeː maːit̪ʰiliː, ʈviʈərəmeː maːit̪ʰiliː, 

əmeːɟənə əleːksɑːmeː maːit̪ʰiliː 

kʰəɳɖə १ 

t̪irəɦut̪ɑː (mit̪ʰilɑːkʂərə) juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə ɑː kaːit̪ʰiː 

juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə leːlə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə/ vikiːpiːɖijɑː 

(maːit̪ʰiliː) leːlə rɑːɟeːɕə rⁿɟənə, ɑːmirə iː. əɦɑːroːniː 

(isrɑːjələ), runɑː bʰəʈʈɑːcɑːrjə ɑː muɟəmmiləkə joːgəd̪ɑːnə 

(pʰeːsəbukə ɑː iː-meːlə pət̪rɑːcɑːrə) 

kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə १ 

t̪irəɦut̪ɑː (mit̪ʰilɑːkʂərə) juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə ɑː kaːit̪ʰiː 

juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə leːlə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə 

  

  

  

 

 

kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə २ 

vikiːpiːɖijɑː (maːit̪ʰiliː) leːlə rɑːɟeːɕə rⁿɟənə, ɑːmirə 

(isrɑːjələ), runɑː bʰəʈʈɑːcɑːrjə ɑː muɟəmmiləkə joːgəd̪ɑːnə  
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maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː, juːniːkoːɖə t̪irəɦut̪ɑː ɑː kaːit̪ʰiː, 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈəmeː maːit̪ʰiliː, ʈviʈərəmeː maːit̪ʰiliː, 

əmeːɟənə əleːksɑːmeː maːit̪ʰiliː 

kʰəɳɖə २ 

kʰəɳɖə १ keːrə pət̪rɑːcɑːrəsⁿ səbʰə kicʰu spəʂʈə bʰəऽ geːlə 

ɦəeːt̪ə। oːimeː d̪eːlə skriːnəɕə़ ʈəkə vivərəɳə nimnə t̪ərəɦeːⁿ 

əcʰi। 
 

kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə १ t̪irəɦut̪ɑː (mit̪ʰilɑːkʂərə) juːniːkoːɖə 

pʰə़ ɳʈə ɑː kaːit̪ʰiː juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə leːlə əⁿɕumənə 

pɑːɳɖeːjə  

 

pəɦineː kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə १ pərə ɑːu। oːimeː d̪eːlə 
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skriːnəɕə़ ʈəkə vivərəɳə nimnə t̪ərəɦeːⁿ əcʰi। 

t̪irəɦut̪ɑː (mit̪ʰilɑːkʂərə) juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə ɑː kaːit̪ʰiː 

juːniːkoːɖə pʰə़ ɳʈə leːlə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə əpənə 

ɑːveːd̪ənə d̪eːneː rəɦət̪ʰi। mit̪ʰilɑːkʂərə (t̪irəɦut̪ɑː) pʰə़ ɳʈə 

leːlə ɑːveːd̪ənə ३० sit̪əmbərə २००९ ɑː pʰeːrə sⁿɕoːd̪ʰit̪ə 

ɑːveːd̪ənə ५ məiː २०११ keːⁿ ɕriː əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə d̪vɑːrɑː 

d̪eːlə geːlə ɑː d̪unuː beːrə aːimeː vid̪eːɦəkə səɦəjoːgəkə 

vərɳənə bʰeːlə। १२ məiː २०११ keːⁿ əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə 

vid̪eːɦəkə pʰeːsəbukə grupə 

https://www.facebook.com/groups/videha pərə səd̪əsjət̪ɑː 

leːləni। १७ məiːkeːⁿ juːniːkoːɖəkə ʈeːkənikələ kəmeːʈiː 

d̪vɑːrɑː ɑːveːd̪ənə sviːkɹ̩t̪ikə ɑː oːkərɑː ɑːi.eːsə.oː. keːⁿ 

pəʈʰeːbɑːkə oː suːcənɑː vid̪eːɦəkə pʰeːsəbukə grupəpərə 

d̪eːlənɦi। १० ɟuːnə keːⁿ ɑːi.eːsə.oː. d̪vɑːrɑː t̪irəɦut̪ɑː 

juːniːkoːɖəkə sviːkɹ̩t̪ikə suːcənɑː seːɦoː vid̪eːɦəkə 

pʰeːsəbukə grupəpərə oː d̪eːlənɦi ɟeː bʰɑːrət̪iːjə 

səməjɑːnusɑːrə ११ ɟuːnə cʰələ। ɑːbə iː pʰə़ ɳʈə səbʰə bəni 

kəऽ t̪aːijɑːrə əcʰi ɑː niːcɑːⁿkə likəpərə ɖɑːunəloːɖə leːlə 

upələbd̪ʰə əcʰi। 
t̪irəɦut̪ɑː ɑː kaːit̪ʰiː pʰə़ ɳʈə ɖɑːunəloːɖə (Google's Noto 

Fonts project/ C-DAC) 

juːniːkoːɖə t̪irəɦut̪ɑː pʰə़ ɳʈə ɖɑːunəloːɖə kəruː 

mit̪ʰilɑː juːniː 

kaːit̪ʰiː 

kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə २ vikiːpiːɖijɑː (maːit̪ʰiliː) leːlə rɑːɟeːɕə 

rⁿɟənə, ɑːmirə iː. əɦɑːroːniː (isrɑːjələ), runɑː bʰəʈʈɑːcɑːrjə ɑː 

muɟəmmiləkə joːgəd̪ɑːnə 
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ɑːbə kʰəɳɖə १ upəkʰəɳɖə २ pərə ɑːu। oːimeː d̪eːlə 

skriːnəɕə़ ʈəkə vivərəɳə nimnə t̪ərəɦeːⁿ əcʰi। 

pʰeːɖoːrɑː proːɟeːkʈə moːɟilɑːmeː joːgəd̪ɑːnə d̪eːnəɦɑːrə 

rɑːɟeːɕə rⁿɟənə ɑː sⁿgiːt̪ɑː kumɑːriːkə cərcɑː ɦəmə 

vid̪eːɦəmeː kət̪eːkə beːrə keːneː cʰiː, ɦəmərə əⁿgreːɟiː-

maːit̪ʰiliː kⁿpjuːʈərə ɖikɕənəriːmeː seːɦoː ɦunəkərə nɑːmə 

ɑːjələ əcʰi। oː ɦəmərɑː kəɦəlɑːpərə vikiːpiːɖijɑːkə 

səmiʈəmeː maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑːkə səmbənd̪ʰəmeː 

isrɑːjələkə ɑːmirəsⁿ gəpə seːɦoː keːlənɦi। 
२००८ kə pəɦinəɦijeːsⁿ aːipərə kɑːɟə ɕuruː bʰəऽ geːlə ɟəkərə 

vist̪ɹ̩t̪ə vivərəɳə kʰəɳɖə ३ meː əcʰi। koːnɑː bʰoːɟəpuriː ɑː 

biɦɑːriːsⁿ ɦoːit̪ə mɑːmilɑː maːit̪ʰiliː d̪ʰəri ɑːjələ। pʰeːrə 

miːɖijɑːvikiː ɑː ənuvɑːd̪əkə kɑːrjəkrəməkə prɑːrəmbʰə 

bʰeːlə ɑː pʰeːrə १००० sⁿ beːɕiː ɑːleːkʰə oːimeː d̪eːlə geːlə ɟeː-

ɟeː vikiːpiːɖijɑː laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː rɑːɟeːɕə rⁿɟənə ɟiː keːⁿ 

əɽʱəbaːit̪ə geːlənɦi seː oː ɦəmərɑː əɽʱəbaːit̪ə geːlɑːɦə। eːt̪əऽ 

iː bət̪ɑː d̪iː ɟeː aːi १००० ɑːleːkʰə ɟeː maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː 

inəkjuːbeːʈərə (mɑːneː ɖrɑːpʰʈə) meː rəɦaːi, meː १००% 

vid̪eːɦəkə joːgəd̪ɑːnə cʰaːi, bɑːd̪əmeː kicʰu ɑːrə joːgəd̪ɑːnə 

eːlaːi, mud̪ɑː ɟəkʰənə maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː inkjuːbeːʈərəsⁿ 

lɑːivə bʰeːlaːi t̪əkʰənoː ९९% vid̪eːɦəkə ɑːleːkʰə oːimeː 

rəɦaːi, ɑː əkʰənoː ९५% ɑːleːkʰə vid̪eːɦeːkə saːuɟənjəsⁿ oːt̪əऽ 

cʰaːi। १८ pʰərəbəriː २०१३ keːⁿ ɑːmirə iː. əɦɑːroːniː (isrɑːjələ) 

aːi gəpəkeːⁿ mɑːnələni ɟeː proːɟeːkʈəkə səbʰə kɑːɟə puːrɳə 

bʰəऽ geːlə əcʰi kɑːrəɳə laːiⁿɦueːɟə kəmeːʈiːkə səd̪əsjə aːi 

t̪ərəɦəkə bəgə t̪əkʰəneː bənəbaːit̪ə cʰət̪ʰi। bəgəɟilɑːmeː 

ɦəmərɑː १७ pʰərəbəriː २०१३ keːⁿ ɟoːɽələ geːlə cʰələ mud̪ɑː 
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kieːkə t̪ⁿ eːkʈiviʈiː bəɖɖə kəmə rəɦaːi seː laːiⁿgueːɟə 

kəmeːʈiːkə əpruːvələ naːi bʰeːʈəlaːi। mud̪ɑː rɑːɟeːɕə rⁿɟənə 

ɟiː t̪əkərə viroːd̪ʰə keːlənɦi, ɦəmə seːɦoː vid̪eːɦə ɑː soːɕələ 

miːɖijɑːpərə vibʰinnə ɑːi.eːsə.piː.sⁿ eːkʈiviʈiː bəɽʱeːbɑːkə 

əpiːlə keːlaːuⁿ mud̪ɑː ət̪jⁿt̪ə kʰeːd̪əkə sⁿgə suːcit̪ə kərəjə pəɽi 

rəɦələ əcʰi seː gəeːrə-vid̪eːɦə səd̪əsjəkə joːgəd̪ɑːnə ɕuːnjə 

rəɦələ। mud̪ɑː ɟeː seː eːkʈivə juːɟərəkə sⁿkʰjɑː bəɽʱi kəऽ १६ 

ɑː səmpuːrɳə juːɟərəkə sⁿkʰjɑː bəɽʱi kəऽ ६० bʰeːlə (d̪eːkʰuː 

२४ sit̪əmbərə २०१४ kə skriːnəɕə़ ʈə)। ɟəkʰənə ɦəmə səbʰə 

maːit̪ʰiliːbʰɑːʂiːkə sⁿkʰjɑː kəroːɽəmeː gənəbaːi cʰiː kiː iː 

sⁿkʰjɑː əɦɑːⁿkeːⁿ nirɑːɕə naːi kəraːit̪ə əcʰi? 

२४ sit̪əmbərə २०१४ keːⁿ ɑːmirə iː. əɦɑːroːniː (isrɑːjələ) 

rɑːɟeːɕə rⁿɟənə ɑː runɑː bʰəʈʈɑːcɑːrjəkeːⁿ suːcit̪ə keːlənɦi ɟeː 

ɑːleːkʰə १००० sⁿ uːpərə cʰaːi, eːkʈiviʈiː seːɦoː ʈʰiːkeː-ʈʰɑːkə 

cʰaːi, ɑː oː rɑːɟeːɕə rⁿɟənəkə ət̪irikt̪ə ɑːnə koːnoː 

maːit̪ʰiliːbʰɑːʂiːkeːⁿ naːi cinɦaːit̪ə cʰət̪ʰi, seː oː pucʰələnɦi ɟeː 

suːcit̪ə kəriː ɟeː iː səbʰə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂeː meː cʰaːi neː। ɑː ɟⁿ 

seː ɦeːt̪aːi t̪ⁿ oː eːkərə əpruːvələ leːlə proːpoːɟələ d̪eːt̪ɑː। २४ 

sit̪əmbərə २०१४ keːⁿ ɑːmirə iː. əɦɑːroːniː (isrɑːjələ) keːⁿ 

rɑːɟeːɕə rⁿɟənə suːcit̪ə keːlənɦi ɟeː iː səbʰəʈə ɦəɟɑːrəsⁿ beːɕiː 

ɑːleːkʰə səripəɦuⁿ maːit̪ʰilijeː meː cʰaːi। 
rɑːɟeːɕə rⁿɟənə २५ sit̪əmbərə २०१४ keːⁿ ɦəmərɑː səbʰəʈɑː 

maːiseːɟə pʰə़ rəvɑːrɖə kəraːit̪ə cʰət̪ʰi ɑː kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː 

maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑːkə səpənɑː ɑːbə puːrɑː ɦoːijeː bəlɑː 

əcʰi। ɑːi ɦəmərɑː iː d̪eːkʰi ɑːɕcərjə ɦoːit̪ə əcʰi ɟeː ɟəkərə 

koːnoː joːgəd̪ɑːnə naːi seː səbʰə kuːd̪ə-pʰɑːⁿgə kəऽ rəɦələ 

cʰət̪ʰi ɑː rɑːɟeːɕə rⁿɟənə ɑː runɑː bʰəʈʈɑːcɑːrjə eːt̪eːkə kərit̪oː 

cuppeː cʰət̪ʰi। maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː bʰɑːgjəɕɑːliː t̪ⁿ əcʰijeː! 
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rɑːɟeːɕə rⁿɟənə oːɦiː iː-pət̪rəmeː likʰaːi cʰət̪ʰi ɟeː muːlə 

prəɕnə əcʰi ɟeː loːkə kieː kʰɑːliː ləggɑː-bʰəri nəməgərə gəpə 

cʰoːɽaːi cʰət̪ʰi maːit̪ʰiliːkə nɑːməpərə mud̪ɑː aːi leːlə kɑːɟə 

bɑː eːkərə upəjoːgə naːi kəraːi cʰət̪ʰi। muɟəmmilə seːɦoː 

vikiːpiːɖijɑː d̪isəsⁿ ɟuɽaːi cʰət̪ʰi। ɦəmərɑː eːɖəminə bənaːi 

leːlə rɑːɟeːɕə rⁿɟənə pʰoːnə kəraːi cʰət̪ʰi, oːnɑː ɦunəkɑː 

buːɟʰələ cʰənɦi ɟeː ɦəmə rɑːɟəroːgəsⁿ d̪uːrə rəɦaːi cʰiː ɑː t̪əi 

meː mɑːt̪rə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiː səmmilit̪ə naːi əcʰi। ɦəmə 

bipləbə ɑːnənd̪əkə nɑːmə mud̪ɑː ɦunəkɑː d̪aːit̪ə cʰijənɦi ɟeː 

oː juvɑː cʰət̪ʰi ɑː neːpɑːlə d̪isəsⁿ cʰət̪ʰi seː bʰəऽ səkaːijeː 

nirəpeːkʂə vjəvəɦɑːrə kərət̪ɑː ɟeː vikiːpiːɖijɑː leːlə 

ɑːvəɕjəkə əcʰi, mud̪ɑː maːit̪ʰiliːmeː seː ɦoːi kəɦɑːⁿ cʰaːi। २७ 

sit̪əmbərə २०१४ keːⁿ rɑːɟeːɕə rⁿɟənə ɟiː bipləbə ɑːnənd̪əkə 

nɑːməkə ənuɕⁿsɑː kəraːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː mɑːni bipləbə 

ɑːnənd̪əkeːⁿ २८ sit̪əmbərə २०१४ keːⁿ maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑːkə 

eːɖəminə bənɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi।  bipləbə ɑːnənd̪əkə vərt̪əniː 

ɑː niʂʈʰɑː d̪unuːmeː sud̪ʰɑːrəkə kʰəgət̪ɑː ɦəmə ənubʰəvə 

kəraːit̪ə cʰiː, meːɦənət̪iː d̪ʰəri oː cʰət̪ʰi, seː ɕubʰəkɑːmənɑː।  
  

 

 

maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː, juːniːkoːɖə t̪irəɦut̪ɑː ɑː kaːit̪ʰiː, 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈəmeː maːit̪ʰiliː, ʈviʈərəmeː maːit̪ʰiliː, 

əmeːɟənə əleːksɑːmeː maːit̪ʰiliː 

kʰəɳɖə ३ 

 

१ 

[səmpɑːd̪əkiːjə: 'vid̪eːɦə' ८५ mə əⁿkə ०१ ɟulɑːi २०११ (vərʂə 

४ mɑːsə ४३ əⁿkə ८५)] 
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suːcənɑː: १. kaːit̪ʰiː ɑː mit̪ʰilɑːkʂərə d̪unuː lipikeːⁿ 

juːniːvərsələ kaːireːkʈərə seːʈə (juːniːkoːɖə) meː eːnəkoːɖə 

kərəbɑːkə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə d̪vɑːrɑː d̪eːlə ɑːveːd̪ənə 

sviːkɹ̩t̪ə bʰəಽ geːlə əcʰi। ɑːbə iː d̪unuː lipikə juːniːkoːɖə 

pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː kjuːmeː lɑːgi geːlə əcʰi ɑː 

ɟəkʰənə eːkərə səbʰəkə beːrə eːt̪aːi aːi d̪unuː lipikə 

ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː ɕuruː bʰəऽ ɟɑːeːt̪ə। 
mit̪ʰilɑːkʂərəkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə nɑːmə t̪irəɦut̪ɑː 

rəɦət̪ə (ɟeːnɑː d̪eːvənɑːgəriːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə mⁿgələ ɑː bɑːⁿglɑːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə vɹ̩nd̪ɑː əcʰi)। mit̪ʰilɑːkʂərəkə pʰə़ nʈə leːlə t̪eːsərə 

beːrə sⁿɕoːd̪ʰit̪ə ɑːveːd̪ənə d̪eːlə geːlə rəɦəeː, d̪oːsərə ɑː 

t̪eːsərə ɑːveːd̪ənəmeː vid̪eːɦəkə joːgəd̪ɑːnəkə vist̪ɹ̩t̪ə cərcɑː 

bʰeːlə əcʰi, jət̪ʰɑː- [Figure 11: Excerpt from a Maithili e-

journal published as PDF (from Videha 2011: 22; Videha: A 

fortnightly Maithili e-journal. Issue 80 (April 15, 2011), 

Gajendra Thakur [ed]. http://www.videha.co.in/ ."Gajendra 

Thakur of New Delhi graciously met with me and 

corresponded at length about Maithili, offered valuable 

specimens of Maithili manuscripts, printed books, and 

other records, and provided feedback regarding 

requirements for the encoding of Maithili in the UCS."-

Anshuman Pandey.] । 
suːcənɑː: २. guːgələ maːit̪ʰiliː: guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə- 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

əpənə joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, ɑː kəeːlə 

səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) 

"biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː 

kəruː। aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈə sⁿ 
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lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə । 
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity... 

aːi liⁿkə http://www.google.co.in/language_tools?hl=en keːⁿ 

maːit̪ʰiliːkə upələbd̪ʰət̪ɑː leːlə ceːkə kəraːit̪ə rəɦuː। 
suːcənɑː: ३.vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː: 

miːɖijɑːvikiːkə २६०० sⁿd̪eːɕə əⁿgreːɟiːsⁿ maːit̪ʰiliːmeː 

vid̪eːɦəkə səd̪əsjəgəɳə d̪vɑːrɑː ənuːd̪it̪ə kəऽ d̪eːlə geːlə əcʰi। 
ɑːbə http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate... aːi 

liⁿkəpərə Group meː ɟɑː kəऽ ɖrə़ pəɖɑːunə meːnuːsⁿ ə-

ənuːd̪it̪ə maːiseːɟə ənuːd̪it̪ə kəruː। ɟⁿ əɦɑːⁿ vikiːpiːɖijɑːkə 

ʈrɑːnsəleːʈərə naːi cʰiː t̪ⁿ 

http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator aːi liⁿkəpərə 

maːit̪ʰiliːmeː ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə ənumət̪ikə leːlə 

ənuroːd̪ʰə d̪ijaːu, aːi sⁿ pəɦineː oːt̪aːi uːpərəmeː d̪əɦinɑː 

kɑːt̪ə lə़ gə-inə (ɟⁿ kʰɑːt̪ɑː naːi əcʰi t̪ⁿ krieːʈə əkɑːunʈə) kəऽ 

ɑː preːpʰəreːnsəmeː bʰɑːʂɑː maːit̪ʰiliː ləऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː 

kʰɑːt̪ɑːkə liⁿkəkeːⁿ klikə kəऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː kʰɑːt̪ə pənnɑː 

bənɑːu। kicʰu kɑːləmeː əɦɑːⁿkeːⁿ ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə 

ənumət̪i bʰeːʈə ɟɑːeːt̪ə। t̪əkərɑː bɑːd̪ə ənuvɑːd̪ə prɑːrəmbʰə 

kəruː। 
vid̪eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkə (१ pʰərəbəriː २००८)meː ɦəmə suːcit̪ə 

keːneː rəɦiː- “vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːpərə leːkʰə t̪ⁿ cʰələ 

mud̪ɑː maːit̪ʰiliːmeː leːkʰə nəɦi cʰələ,kɑːrəɳə maːit̪ʰiliːkə 

vikiːpiːɖijɑːkeːⁿ sviːkɹ̩t̪i nəɦi bʰeːʈələ cʰələ। ɦəmə bəɦut̪ə 

d̪inəsⁿ eːɦimeː lɑːgələ rəɦiː ɑː suːcit̪ə kəraːit̪ə ɦərʂit̪ə cʰiː ɟeː 

२७.०१.२००८ keːⁿ (maːit̪ʰiliː) bʰɑːʂɑːkeːⁿ vikiː ɕuruː 

kərəbɑːkə ɦeːt̪u sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈələ cʰaːikə, mud̪ɑː eːɦi ɦeːt̪u 
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kəməsⁿ kəmə pɑːⁿcə goːʈeː, vibʰinnə ɟəgəɦəsⁿ eːkərə 

eːɖiʈərəkə ruːpəmeː nijəmit̪ə ruːpeːⁿ kɑːrjə kərət̪ʰi t̪əkʰəneː 

joːɟənɑːkeːⁿ puːrɳə sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈət̪aːikə।” ɑː ɑːbə ɟəkʰənə 

t̪iːnə sɑːləsⁿ beːɕiː biːt̪i geːlə əcʰi ɑː maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː 

leːlə prɑːrəmbʰikə səbʰəʈɑː ɑːvəɕjəkət̪ɑː puːrɳə kəऽ leːlə 

geːlə əcʰi vikiːpiːɖijɑːkə “laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː” ɑːbə buɟʰi 

geːlə əcʰi ɟeː maːit̪ʰiliː “biɦɑːriː nɑːməsⁿ buɟʰələ ɟɑːeːbəlɑː” 

bʰɑːʂɑː naːi əcʰi ɑː aːi leːlə ələgə vikiːpiːɖijɑːkə ɟəruːrət̪ə 

əcʰi। vikiːpiːɖijɑːkə geːrɑːrɖə eːmə. likʰaːi cʰət̪ʰi ( 

http://ultimategerardm.blogspot.com/.../bihari-wikipedia... ) 

-“iː suːcənɑː maːit̪ʰiliː ɑː maːit̪ʰiliːkə biɦɑːriː 

bʰɑːʂɑːsəmuːɦəsⁿ səmbənd̪ʰəkə viʂəjəmeː umeːɕə mⁿɖələ 

d̪vɑːrɑː d̪eːlə geːlə əcʰi- umeːɕə vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːkə 

st̪ʰɑːniːjəkərəɳəkə pərijoːɟənɑːmeː kɑːɟə kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, 

...laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː iː buɟʰəbɑːkə prəjɑːsə kəऽ rəɦələ əcʰi 

ɟeː kiː maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə biɦɑːriː bʰɑːʂɑː səmuːɦəkə 

ənt̪ərgət̪ə rɑːkʰələ ɟɑː səkaːieː ?..mud̪ɑː ɑːbə umeːɕə ɟiːkə 

ut̪t̪ərəsⁿ puːrɳə spəʂʈə bʰəऽ geːlə əcʰi ɟeː “naːi”। ” 

rɑːməvilɑːsə ɕərmɑːkə leːkʰə (maːit̪ʰiliː aːurə ɦind̪iː, ɦind̪iː 

mɑːsikə pɑːʈələ, səmpɑːd̪əkə rɑːməd̪əjɑːlə pɑːⁿɖeːjə) ɟəimeː 

maːit̪ʰiliːkeːⁿ ɦind̪iːkə boːliː bəneːbɑːkə prəjɑːsə bʰeːlə 

cʰəlaːi t̪əkərə viroːd̪ʰə jɑːt̪riːɟiː əpənə ɦind̪iː leːkʰə d̪vɑːrɑː 

keːneː cʰəlɑːɦə , ɟəkʰənə ɦunəkərə umeːrə ४३ bərkʰə 

cʰələnɦi (ɑːrjɑːvərt̪ə १४/ २१ pʰərəbəriː १९५४), ɟəkərə 

rɑːɟəmoːɦənə ɟʰɑː d̪vɑːrɑː kəeːlə maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə 

ɑːrəmbʰəkə d̪oːsərə əⁿkəmeː cʰəpələ cʰələ। umeːɕə mⁿɖələkə 

iː səpʰələ prəjɑːsə aːi ərt̪ʰeːⁿ ɑːrə viɕiʂʈət̪ɑː prɑːpt̪ə keːneː 

əcʰi kɑːrəɳə ɦunəkərə umeːrə əkʰənə mɑːt̪rə ३० bərkʰə 

cʰənɦi। ɟəkʰənə maːit̪ʰilə səbʰə ɦaːid̪ərɑːbɑːd̪ə, bⁿgəloːrə ɑː 

sieːʈələ d̪ʰəri kəmpjuːʈərə sɑːiⁿsəkə kʂeːt̪rəmeː rəɦi kɑːɟə 
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kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, iː viroːd̪ʰə vɑː kəreːkɕənə ɦunəkɑː loːkəni 

d̪vɑːrɑː naːi vərənə mit̪ʰilɑːkə sud̪uːrə kʂeːt̪rəmeː 

rəɦəniɦɑːrə aːi maːit̪ʰiliː preːmiː juvɑː d̪vɑːrɑː bʰeːlə seː kiː 

d̪eːkʰəbaːit̪ə əcʰi? 

umeːɕə mⁿɖələ mit̪ʰilɑːkə səbʰə ɟɑːt̪i ɑː d̪ʰərməkə loːkəkə 

kəɳʈʰəkə giːt̪əkeːⁿ pʰiːlɖəvərkə d̪vɑːrɑː ऑɖijoː ɑː 

viːɖijoːmeː ɖiɟiʈəlɑːiɟə seːɦoː kəeːneː cʰət̪ʰi ɟeː vid̪eːɦə 

ɑːrkɑːivəmeː upələbd̪ʰə əcʰi। 
niːcɑːⁿkə pɑːⁿcuː sɑːiʈə vikiː maːit̪ʰiliː proːɟeːkʈəkə əcʰi, 

proːɟeːkʈəkeːⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱɑːuː। 
http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator 

http://meta.wikimedia.org/.../Requests.../Wikipedia_Maithil

i 

http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate... 

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 

http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai 

 

२ 

vid̪eːɦə goːʂʈʰiː: (६ ɑː ७ d̪isəmbərə २००८ ɑː pʰeːrə १३ ɑː १४ 

d̪isəmbərə २००८/ pʰeːrə ५ ɑː ६ d̪isəmbərə २००९ ɑː १२ ɑː १३ 

d̪isəmbərə २००९/ pʰeːrə ४ ɑː ५ d̪isəmbərə २०१० ɑː ११ ɑː १२ 

d̪isəmbərə २०१०/ pʰeːrə ənt̪imə pəricərcɑː १७ ɑː १८ 

d̪isəmbərə २०११ ɑː २४ ɑː २५ d̪isəmbərə २०११ keːⁿ maːit̪ʰiliː 

leːlə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈərə ʈuːləkiʈə, guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə, 

kaːit̪ʰiː ɑː mit̪ʰilɑːkʂərə d̪unuː lipikeːⁿ juːniːvərsələ 

kaːireːkʈərə seːʈə (juːniːkoːɖə) meː eːnəkoːɖə kərəbɑːkə 

ɑːveːd̪ənəkə sviːkɹ̩t̪əpərə ɑː vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː pərə 

pəricərcɑː ɑː t̪əkərə sənd̪ərbʰəmeː praːikʈikələ 

laːiboːreːʈəriːkə prəd̪ərɕənə nirməliː, ɟilɑː supaːuləmeː 

bʰeːlə। oːt̪əeː ɖʰeːrə rɑːsə səmbənd̪ʰit̪ə eːksəpərʈə upəst̪ʰit̪ə 
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rəɦət̪ʰi। t̪əkərə bɑːd̪ə kicʰu ɑːleːkʰə ɑː rəcənɑː ɖɑːkə ɑː iː 

meːləsⁿ seːɦoː ɑːeːlə। t̪əkərə sⁿkʂipt̪ə vivərəɳə niːcɑːⁿ d̪eːlə 

ɟɑː rəɦələ əcʰi।) 
guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈərə ʈuːləkiʈə ɑːbə soːrsə ɑː ʈɑːrgeːʈə d̪unuː 

bʰɑːʂɑːkə ruːpəmeː maːit̪ʰiliːkeːⁿ st̪ʰɑːnə d̪eːləkə . d̪eːkʰuː 

http://support.google.com/translate/toolkit/bin/answer.py... 

ɑː http://translate.google.com/toolkit/list?hl=en... 

vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə guːgələ biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə gəpə mɑːni leːneː əcʰi, "vikiːpiːɖijɑː 

maːit̪ʰiliː "kə st̪ʰɑːpənɑː pəɦinəɦijeː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː kaːilə 

geːlə ɑː pəɦinəɦijeː biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi 

ɦeːbɑːkə gəpə vikiːpiːɖijɑː mɑːni leːneː cʰələ | 

guːgələ maːit̪ʰiliː: guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə- 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

eːt̪əeː əⁿgreːɟiːmeː bʰɑːʂɑːmeː Bihari cunuː ɑː əpənə 

joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, ɑː kəeːlə 

səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) 

"biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː 

kəruː; aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈə sⁿ 

lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə ।  
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity... 

aːi liⁿkə http://www.google.co.in/language_tools?hl=en keːⁿ 

maːit̪ʰiliːkə upələbd̪ʰət̪ɑː leːlə ceːkə kəraːit̪ə rəɦuː। 
[əpəɖeːʈə: -vid̪eːɦəkə eːkəʈɑː ɑːrə səpʰələt̪ɑː- guːgələ sərcə 

inɟinə ɑːbə maːit̪ʰiliːmeː 

-vid̪eːɦəkə eːkəʈɑː ɑːrə səpʰələt̪ɑː- guːgələ sərcə inɟinə ɑːbə 

maːit̪ʰiliːmeː- pəɦineː guːgələ eːkərɑː biɦɑːriː bʰɑːʂɑː 

mɑːnaːi cʰələ, mud̪ɑː vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə guːgələ 

mɑːni leːləkə ɟeː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ələgə sərcə inɟinə d̪eːlə 

ɟɑːeː। vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə vikiːpiːɖijɑː iː pəɦinəɦijeː 

mɑːni leːneː əcʰi। https://www.google.com/webhp?hl=bh 

əcʰi liⁿkə [guːgələ kəmpəniː "biɦɑːriː" nɑːməsⁿ sərcə 
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inɟinəkə prɑːrəmbʰə keːləkə, mud̪ɑː biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑː əcʰijeː naːi। eːkə goːʈeː biɦɑːriːkə ənuvɑːd̪ə əⁿgikɑː 

kəऽ d̪eːlənɦi ɑː seː guːgələ əⁿgikɑː kəऽ kəeː sərcə inɟinə ɑːbi 

geːlə। pʰeːrə vid̪eːɦəkə viniːt̪ə ut̪pələ uːpərə likʰit̪ə pət̪rə 

likʰələnɦi ɑː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː səməst̪ə ənuvɑːd̪əkə ləgəbʰəgə 

səbʰəʈɑː bʰɑːgə voːlənʈiːjərə ruːpəmeː kəeːlə geːlə, loːkoː 

səbʰəsⁿ əpiːlə kəeːlə geːlə mud̪ɑː bɑːɦəriː loːkəkə 

joːgəd̪ɑːnə ɕuːnjə rəɦələ, ɟeː eːkɑːd̪ʰə keːboː keːlənɦi seː 

roːmənəmeː, oːkərɑː ʈʰiːkə kəeːlə geːlə। ɑːbə guːgələ 

maːit̪ʰiliː ruːpəmeː sərcə inɟinə d̪eːkʰɑː rəɦələ əcʰi, mud̪ɑː 

əkʰənoː ɖʰeːrə rɑːsə kɑːɟə bɑːkiː əcʰi।] 
-aːi viʂəjəpərə vid̪eːɦə goːʂʈʰiːkə cərcɑː d̪eːkʰuː 

http://esamaad.blogspot.in/2012/01/blog-post_08.html aːi 

liⁿkəpərə। 
mud̪ɑː iː t̪ⁿ prɑːrəmbʰə əcʰi। 
ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə: 

http://www.google.com/language_tools?hl=bh 

http://www.google.com/language_tools 

VINIT UTPAL's LETTER 

guːgələ kəmpəniː "biɦɑːriː" nɑːməsⁿ sərcə inɟinəkə 

prɑːrəmbʰə keːləkə, mud̪ɑː biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː 

əcʰijeː naːi। eːkə goːʈeː biɦɑːriːkə ənuvɑːd̪ə əⁿgikɑː kəऽ 

d̪eːlənɦi ɑː seː guːgələ əⁿgikɑː kəऽ kəeː sərcə inɟinə ɑːbi 

geːlə। pʰeːrə vid̪eːɦəkə viniːt̪ə ut̪pələ uːpərə likʰit̪ə pət̪rə 

likʰələnɦi ɑː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː səməst̪ə ənuvɑːd̪əkə ləgəbʰəgə 

səbʰəʈɑː bʰɑːgə voːlənʈiːjərə ruːpəmeː kəeːlə geːlə, loːkoː 

səbʰəsⁿ əpiːlə kəeːlə geːlə mud̪ɑː bɑːɦəriː loːkəkə 

joːgəd̪ɑːnə ɕuːnjə rəɦələ, ɟeː eːkɑːd̪ʰə keːboː keːlənɦi seː 

roːmənəmeː, oːkərɑː ʈʰiːkə kəeːlə geːlə। ɑːbə guːgələ 
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maːit̪ʰiliː ruːpəmeː sərcə inɟinə d̪eːkʰɑː rəɦələ əcʰi, mud̪ɑː 

əkʰənoː ɖʰeːrə rɑːsə kɑːɟə bɑːkiː əcʰi। 
Vikas Thakore commented on your photo. 

Vikas wrote: "https://www.google.com/webhp?hl=bh 

Sir, eːɦi liⁿkə pərə guːgələ-maːit̪ʰiliː २००४ sⁿ əst̪it̪və meːⁿ 

əcʰi..  

pʰeːrə i ʈəʈəkɑː-ʈəʈəkɑː.... ɟəɕnə (or whatever) kət̪ʰiləeː ?" 

Gajendra Thakur ʈrɑːnsəleːʈə bəlɑː ऑpɕənə leːlə leːkʰə 

pəɖʰə़ ़ .. http://esamaad.blogspot.in/2012/01/blog-

post_08.html 

Vikas Thakore commented on your photo. 

Vikas wrote: "jee.... Dhanyavaad. 

beːvəɟəɦə pəreːɕɑːniː d̪eːbəeː leːlə ɦəmə kʂəmɑːprɑːrt̪ʰiː 

cʰiː.." 

ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə: 

http://www.google.com/language_tools?hl=bh  

ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə, 

pəɦineː biɦɑːriː eːt̪əऽ cʰələ klikə keːlɑːpərə maːit̪ʰiliː əbaːit̪ə 

cʰələ| 

http://www.google.com/language_tools 

əpəɖeːʈə २८ mɑːrcə २०१२।] 
[suːcənɑː: १. kaːit̪ʰiː ɑː mit̪ʰilɑːkʂərə d̪unuː lipikeːⁿ 

juːniːvərsələ kaːireːkʈərə seːʈə (juːniːkoːɖə) meː eːnəkoːɖə 

kərəbɑːkə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə d̪vɑːrɑː d̪eːlə ɑːveːd̪ənə 

sviːkɹ̩t̪ə bʰəಽ geːlə əcʰi। ɑːbə iː d̪unuː lipikə juːniːkoːɖə 

pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː kjuːmeː lɑːgi geːlə əcʰi ɑː 

ɟəkʰənə eːkərə səbʰəkə beːrə eːt̪aːi aːi d̪unuː lipikə 

ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː ɕuruː bʰəऽ ɟɑːeːt̪ə। 
mit̪ʰilɑːkʂərəkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə nɑːmə t̪irəɦut̪ɑː 
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rəɦət̪ə (ɟeːnɑː d̪eːvənɑːgəriːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə mⁿgələ ɑː bɑːⁿglɑːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə vɹ̩nd̪ɑː əcʰi)। mit̪ʰilɑːkʂərəkə pʰə़ nʈə leːlə t̪eːsərə 

beːrə sⁿɕoːd̪ʰit̪ə ɑːveːd̪ənə d̪eːlə geːlə rəɦəeː, d̪oːsərə ɑː 

t̪eːsərə ɑːveːd̪ənəmeː vid̪eːɦəkə joːgəd̪ɑːnəkə vist̪ɹ̩t̪ə cərcɑː 

bʰeːlə əcʰi, jət̪ʰɑː- [Figure 11: Excerpt from a Maithili e-

journal published as PDF (from Videha 2011: 22; Videha: A 

fortnightly Maithili e-journal. Issue 80 (April 15, 2011), 

Gajendra Thakur [ed]. http://www.videha.co.in/ ."Gajendra 

Thakur of New Delhi graciously met with me and 

corresponded at length about Maithili, offered valuable 

specimens of Maithili manuscripts, printed books, and 

other records, and provided feedback regarding 

requirements for the encoding of Maithili in the UCS."-

Anshuman Pandey.] । 
suːcənɑː: २. guːgələ maːit̪ʰiliː: guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə- 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

əpənə joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, ɑː kəeːlə 

səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) 

"biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː 

kəruː। aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈə sⁿ 

lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə ।  
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity... 

aːi liⁿkə http://www.google.co.in/language_tools?hl=en keːⁿ 

maːit̪ʰiliːkə upələbd̪ʰət̪ɑː leːlə ceːkə kəraːit̪ə rəɦuː। 
suːcənɑː: ३.vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː: 

miːɖijɑːvikiːkə २६०० sⁿd̪eːɕə əⁿgreːɟiːsⁿ maːit̪ʰiliːmeː 

vid̪eːɦəkə səd̪əsjəgəɳə d̪vɑːrɑː ənuːd̪it̪ə kəऽ d̪eːlə geːlə əcʰi। 
ɑːbə http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate... aːi 
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liⁿkəpərə Group meː ɟɑː kəऽ ɖrə़ pəɖɑːunə meːnuːsⁿ ə-

ənuːd̪it̪ə maːiseːɟə ənuːd̪it̪ə kəruː। ɟⁿ əɦɑːⁿ vikiːpiːɖijɑːkə 

ʈrɑːnsəleːʈərə naːi cʰiː t̪ⁿ 

http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator aːi liⁿkəpərə 

maːit̪ʰiliːmeː ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə ənumət̪ikə leːlə 

ənuroːd̪ʰə d̪ijaːu, aːi sⁿ pəɦineː oːt̪aːi uːpərəmeː d̪əɦinɑː 

kɑːt̪ə lə़ gə-inə (ɟⁿ kʰɑːt̪ɑː naːi əcʰi t̪ⁿ krieːʈə əkɑːunʈə) kəऽ 

ɑː preːpʰəreːnsəmeː bʰɑːʂɑː maːit̪ʰiliː ləऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː 

kʰɑːt̪ɑːkə liⁿkəkeːⁿ klikə kəऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː kʰɑːt̪ə pənnɑː 

bənɑːu। kicʰu kɑːləmeː əɦɑːⁿkeːⁿ ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə 

ənumət̪i bʰeːʈə ɟɑːeːt̪ə। t̪əkərɑː bɑːd̪ə ənuvɑːd̪ə prɑːrəmbʰə 

kəruː। 
http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator 

http://meta.wikimedia.org/.../Requests.../Wikipedia_Maithil

i 

http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate... 

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 

http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai  

vid̪eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkə (१ pʰərəbəriː २००८)meː ɦəmə suːcit̪ə 

keːneː rəɦiː- “vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːpərə leːkʰə t̪ⁿ cʰələ 

mud̪ɑː maːit̪ʰiliːmeː leːkʰə nəɦi cʰələ,kɑːrəɳə maːit̪ʰiliːkə 

vikiːpiːɖijɑːkeːⁿ sviːkɹ̩t̪i nəɦi bʰeːʈələ cʰələ। ɦəmə bəɦut̪ə 

d̪inəsⁿ eːɦimeː lɑːgələ rəɦiː ɑː suːcit̪ə kəraːit̪ə ɦərʂit̪ə cʰiː ɟeː 

२७.०१.२००८ keːⁿ (maːit̪ʰiliː) bʰɑːʂɑːkeːⁿ vikiː ɕuruː 

kərəbɑːkə ɦeːt̪u sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈələ cʰaːikə, mud̪ɑː eːɦi ɦeːt̪u 

kəməsⁿ kəmə pɑːⁿcə goːʈeː, vibʰinnə ɟəgəɦəsⁿ eːkərə 

eːɖiʈərəkə ruːpəmeː nijəmit̪ə ruːpeːⁿ kɑːrjə kərət̪ʰi t̪əkʰəneː 

joːɟənɑːkeːⁿ puːrɳə sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈət̪aːikə।” ɑː ɑːbə ɟəkʰənə 

t̪iːnə sɑːləsⁿ beːɕiː biːt̪i geːlə əcʰi ɑː maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː 
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leːlə prɑːrəmbʰikə səbʰəʈɑː ɑːvəɕjəkət̪ɑː puːrɳə kəऽ leːlə 

geːlə əcʰi vikiːpiːɖijɑːkə “laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː” ɑːbə buɟʰi 

geːlə əcʰi ɟeː maːit̪ʰiliː “biɦɑːriː nɑːməsⁿ buɟʰələ ɟɑːeːbəlɑː” 

bʰɑːʂɑː naːi əcʰi ɑː aːi leːlə ələgə vikiːpiːɖijɑːkə ɟəruːrət̪ə 

əcʰi। vikiːpiːɖijɑːkə geːrɑːrɖə eːmə. likʰaːi cʰət̪ʰi ( 

http://ultimategerardm.blogspot.com/.../bihari-wikipedia... ) 

-“iː suːcənɑː maːit̪ʰiliː ɑː maːit̪ʰiliːkə biɦɑːriː 

bʰɑːʂɑːsəmuːɦəsⁿ səmbənd̪ʰəkə viʂəjəmeː umeːɕə mⁿɖələ 

d̪vɑːrɑː d̪eːlə geːlə əcʰi- umeːɕə vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːkə 

st̪ʰɑːniːjəkərəɳəkə pərijoːɟənɑːmeː kɑːɟə kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, 

...laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː iː buɟʰəbɑːkə prəjɑːsə kəऽ rəɦələ əcʰi 

ɟeː kiː maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə biɦɑːriː bʰɑːʂɑː səmuːɦəkə 

ənt̪ərgət̪ə rɑːkʰələ ɟɑː səkaːieː ?..mud̪ɑː ɑːbə umeːɕə ɟiːkə 

ut̪t̪ərəsⁿ puːrɳə spəʂʈə bʰəऽ geːlə əcʰi ɟeː “naːi”। ” 

rɑːməvilɑːsə ɕərmɑːkə leːkʰə (maːit̪ʰiliː aːurə ɦind̪iː, ɦind̪iː 

mɑːsikə pɑːʈələ, səmpɑːd̪əkə rɑːməd̪əjɑːlə pɑːⁿɖeːjə) ɟəimeː 

maːit̪ʰiliːkeːⁿ ɦind̪iːkə boːliː bəneːbɑːkə prəjɑːsə bʰeːlə 

cʰəlaːi t̪əkərə viroːd̪ʰə jɑːt̪riːɟiː əpənə ɦind̪iː leːkʰə d̪vɑːrɑː 

keːneː cʰəlɑːɦə , ɟəkʰənə ɦunəkərə umeːrə ४३ bərkʰə 

cʰələnɦi (ɑːrjɑːvərt̪ə १४/ २१ pʰərəbəriː १९५४), ɟəkərə 

rɑːɟəmoːɦənə ɟʰɑː d̪vɑːrɑː kəeːlə maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə 

ɑːrəmbʰəkə d̪oːsərə əⁿkəmeː cʰəpələ cʰələ। umeːɕə mⁿɖələkə 

iː səpʰələ prəjɑːsə aːi ərt̪ʰeːⁿ ɑːrə viɕiʂʈət̪ɑː prɑːpt̪ə keːneː 

əcʰi kɑːrəɳə ɦunəkərə umeːrə əkʰənə mɑːt̪rə ३० bərkʰə 

cʰənɦi। ɟəkʰənə maːit̪ʰilə səbʰə ɦaːid̪ərɑːbɑːd̪ə, bⁿgəloːrə ɑː 

sieːʈələ d̪ʰəri kəmpjuːʈərə sɑːiⁿsəkə kʂeːt̪rəmeː rəɦi kɑːɟə 

kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, iː viroːd̪ʰə vɑː kəreːkɕənə ɦunəkɑː loːkəni 

d̪vɑːrɑː naːi vərənə mit̪ʰilɑːkə sud̪uːrə kʂeːt̪rəmeː 

rəɦəniɦɑːrə aːi maːit̪ʰiliː preːmiː juvɑː d̪vɑːrɑː bʰeːlə seː kiː 

d̪eːkʰəbaːit̪ə əcʰi? 
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umeːɕə mⁿɖələ mit̪ʰilɑːkə səbʰə ɟɑːt̪i ɑː d̪ʰərməkə loːkəkə 

kəɳʈʰəkə giːt̪əkeːⁿ pʰiːlɖəvərkə d̪vɑːrɑː ऑɖijoː ɑː 

viːɖijoːmeː ɖiɟiʈəlɑːiɟə seːɦoː kəeːneː cʰət̪ʰi ɟeː vid̪eːɦə 

ɑːrkɑːivəmeː upələbd̪ʰə əcʰi। 
TIRHUTA UNICODE 

See the final UNICODE Mithilakshara Application (May 5, 

2011) by Sh. Anshuman pandey 

http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/n4035.pdf at 

Page 23 the Videha 80th issue (Tirhuta version) is 

attached"Figure 11: Excerpt from a Maithili e-journal 

published as PDF (from Videha 2011: 22" and at Page 12 

Videha is included in References Videha: A fortnightly 

Maithili e-journal. Issue 80 (April 15, 2011), Gajendra 

Thakur [ed]. http://www.videha.co.in/. and role of Videha's 

editor is acknowledged on Page 12 "Gajendra Thakur of 

New Delhi graciously met with me and corresponded at 

length about Maithili, offered 

valuable specimens of Maithili manuscripts, printed books, 

and other records, and provided feedback regarding 

requirements for the encoding of Maithili in the UCS." ] 

juːniːkoːɖə pərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə kət̪ʰɑːgoːʂʈʰiːmeː 

pərcɑː vit̪ərəɳə (gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə/ əpəɖeːʈə ३१ mɑːrcə 

२०१२) 

ɖə़ . rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː rəməɳə ɟiː d̪vɑːrɑː juːniːkoːɖə pərə 

sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə kət̪ʰɑːgoːʂʈʰiːmeː pərcɑː vit̪ərəɳə 

kəeːlə geːlə। aːisⁿ mɑːt̪rə iː spəʂʈə bʰeːlə ɟeː pərcɑː 

likʰiniɦɑːrəkeːⁿ nəɦijeː juːniːkoːɖəkə viʂəjəmeː koːnoː 

ɟɑːnəkɑːriː cʰənɦi ɑː nəɦijeː veːsʈərnə vɑː juːniːkoːɖə d̪unuː 

pʰə़ nʈəkə nirmɑːɳə koːnoː prɑːrəmbʰikə ɟɲɑːnə cʰənɦi। ɦⁿ 

aːi pərəcɑːkə oːi səbʰə loːkə leːlə məɦət̪və cʰaːi ɟeː siːkʰəjə 

cɑːɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː puːrvɑːgrəɦəpuːrɳə ɑː pəkʂəpɑːt̪əpuːrɳə 

http://www.videha.co.in/
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maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə it̪iɦɑːsə koːnɑː likʰələ ɟɑːeː। aːisⁿ 

pəɦineː ceːt̪ənɑː səmit̪i əpənə smɑːrikɑːmeː juːniːkoːɖə leːlə 

ceːt̪ənɑː səmit̪ikə joːgəd̪ɑːnəkə cərcɑː d̪eːkʰaːit̪ə cʰiː! 

t̪irəɦut̪ɑː juːniːkoːɖə ɑːveːd̪ənəkərt̪ɑː əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə 

ɟəkʰənə pəʈənɑː geːlə rəɦət̪ʰi t̪ⁿ ɦəmə ɦunəkɑː kəɦəneː 

rəɦijənɦi ɟeː vid̪jɑːpət̪i bʰəvənəmeː ɕivə kumɑːrə ʈʰɑːkurəkə 

d̪oːkɑːnə cʰənɦi, oːt̪əऽ sⁿ əɦɑːⁿ maːit̪ʰiliːkə kit̪ɑːbə kiːni 

səkaːi cʰiː, mud̪ɑː d̪uː t̪iːnə d̪inə oː d̪oːkɑːnə ɑː səmit̪i bənd̪ə 

rəɦəlɑːkə kɑːrəɳə oːt̪əऽ sⁿ gʰuri geːlɑː, bɑːd̪əmeː oːt̪əeː eːkə 

goːʈeː kəɦələkənɦi ɟeː səbʰə d̪inə əɦɑːⁿ əbaːi cʰiː, seː iː 

səmit̪i əkʰənə kəməsⁿ kəmə १४-१५ d̪inə ɑːrə bənd̪ə rəɦət̪ə 

kɑːrəɳə d̪uː grupəmeː ɟʰəgəɖə़ ़ -ɟʰɑːⁿʈiː bʰəऽ geːlə cʰaːi। iː 
ənubʰəvə ləऽ kəऽ oː gʰurələ rəɦət̪ʰi ɑː seː səmit̪i əpənə 

smɑːrikɑːmeː juːniːkoːɖə leːlə oː ɟeː joːgəd̪ɑːnə d̪eːləkə 

t̪əkərə cərcɑː kəraːit̪ə əcʰi! goːvind̪ə ɟʰɑː ɟiːkə pət̪ɑː 

mⁿgəlɑːpərə eːkə goːʈə vid̪vɑːn (!) ɦunəkɑː kəɦələkʰinɦə ɟeː 

d̪ʰurə oː kiː bət̪eːt̪ɑː, ɑː goːvind̪ə ɟʰɑː ɟiːkə pət̪ɑː naːi 

d̪eːləkʰinɦə ɑː t̪əkʰənə d̪oːsərə ʈʰɑːməsⁿ ɦunəkɑː pət̪ɑː 

upələbd̪ʰə kərəbɑːoːlə geːlə। 
 

३ 

[https://esamaad.blogspot.com/2012/01/blog-

post_08.html?fbclid=IwAR2oAS6in4rKo0uC1CK1sX2dM

7ivqI_CuF8KFNAbIN7NH12-pTuPKlkdMsE] səməd̪ijɑː ८ 

ɟənəvəriː २०१२ 

vid̪eːɦə goːʂʈʰiː: (६ ɑː ७ d̪isəmbərə २००८ ɑː pʰeːrə १३ ɑː १४ 

d̪isəmbərə २००८/ pʰeːrə ५ ɑː ६ d̪isəmbərə २००९ ɑː १२ ɑː १३ 

d̪isəmbərə २००९/ pʰeːrə ४ ɑː ५ d̪isəmbərə २०१० ɑː ११ ɑː १२ 
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d̪isəmbərə २०१०/ pʰeːrə  ənt̪imə pəricərcɑː १७ ɑː  १८  

d̪isəmbərə २०११ ɑː   २४ ɑː  २५  d̪isəmbərə   २०११ keːⁿ  

maːit̪ʰiliː leːlə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈərə ʈuːləkiʈə, guːgələ 

laːiⁿgueːɟə ʈuːlə, kaːit̪ʰiː ɑː mit̪ʰilɑːkʂərə d̪unuː lipikeːⁿ 

juːniːvərsələ kaːireːkʈərə seːʈə (juːniːkoːɖə) meː eːnəkoːɖə 

kərəbɑːkə ɑːveːd̪ənəkə sviːkɹ̩t̪əpərə  ɑː vikiːpiːɖijɑː 

maːit̪ʰiliː  pərə  pəricərcɑː ɑː t̪əkərə sənd̪ərbʰəmeː  

praːikʈikələ  laːiboːreːʈəriːkə prəd̪ərɕənə nirməliː, ɟilɑː 

supaːuləmeː bʰeːlə। oːt̪əeː ɖʰeːrə rɑːsə  səmbənd̪ʰit̪ə 

eːksəpərʈə upəst̪ʰit̪ə rəɦət̪ʰi। t̪əkərə bɑːd̪ə kicʰu ɑːleːkʰə ɑː 

rəcənɑː ɖɑːkə ɑː iː meːləsⁿ seːɦoː ɑːeːlə। t̪əkərə sⁿkʂipt̪ə 

vivərəɳə niːcɑːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi।) 
guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈərə ʈuːləkiʈə ɑːbə soːrsə ɑː ʈɑːrgeːʈə d̪unuː 

bʰɑːʂɑːkə ruːpəmeː maːit̪ʰiliːkeːⁿ st̪ʰɑːnə d̪eːləkə . d̪eːkʰuː 

http://support.google.com/translate/toolkit/bin/answer.py?hl

=en&answer=147837 

 

ɑː 

http://translate.google.com/toolkit/list?hl=en#translations/a

ctive 

 

vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə guːgələ biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə gəpə mɑːni leːneː əcʰi, "vikiːpiːɖijɑː 

maːit̪ʰiliː "kə st̪ʰɑːpənɑː pəɦinəɦijeː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː kaːilə 

geːlə  ɑː pəɦinəɦijeː  biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi 

ɦeːbɑːkə gəpə  vikiːpiːɖijɑː  mɑːni leːneː cʰələ | 

 

 

 

 

guːgələ maːit̪ʰiliː: guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə- 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

http://www.videha.co.in/
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eːt̪əeː əⁿgreːɟiːmeː bʰɑːʂɑːmeː Bihari cunuː ɑː əpənə 

joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, ɑː kəeːlə 

səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) 

"biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː 

kəruː; aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈə sⁿ 

lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə ।  
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?p

roject=gws&langcode=bh 

 

aːi liⁿkə http://www.google.co.in/language_tools?hl=en keːⁿ 

maːit̪ʰiliːkə upələbd̪ʰət̪ɑː leːlə ceːkə kəraːit̪ə rəɦuː। 
 

 

[əpəɖeːʈə:  -vid̪eːɦəkə eːkəʈɑː ɑːrə səpʰələt̪ɑː- guːgələ sərcə 

inɟinə ɑːbə maːit̪ʰiliːmeː 

-vid̪eːɦəkə eːkəʈɑː ɑːrə səpʰələt̪ɑː- guːgələ sərcə inɟinə ɑːbə 

maːit̪ʰiliːmeː- pəɦineː guːgələ eːkərɑː biɦɑːriː bʰɑːʂɑː 

mɑːnaːi cʰələ, mud̪ɑː vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə guːgələ 

mɑːni leːləkə ɟeː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ələgə sərcə inɟinə d̪eːlə 

ɟɑːeː। vid̪eːɦəkə viroːd̪ʰəkə bɑːd̪ə vikiːpiːɖijɑː iː pəɦinəɦijeː 

mɑːni leːneː əcʰi। https://www.google.com/webhp?hl=bh 

əcʰi liⁿkə [guːgələ  kəmpəniː "biɦɑːriː" nɑːməsⁿ sərcə 

inɟinəkə prɑːrəmbʰə keːləkə, mud̪ɑː biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑː əcʰijeː naːi। eːkə goːʈeː biɦɑːriːkə ənuvɑːd̪ə əⁿgikɑː 

kəऽ d̪eːlənɦi ɑː seː guːgələ əⁿgikɑː kəऽ kəeː sərcə inɟinə ɑːbi 

geːlə। pʰeːrə vid̪eːɦəkə viniːt̪ə ut̪pələ uːpərə likʰit̪ə pət̪rə 

likʰələnɦi ɑː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː səməst̪ə ənuvɑːd̪əkə ləgəbʰəgə 

səbʰəʈɑː bʰɑːgə voːlənʈiːjərə ruːpəmeː kəeːlə geːlə, loːkoː 

səbʰəsⁿ əpiːlə kəeːlə geːlə mud̪ɑː bɑːɦəriː loːkəkə 

joːgəd̪ɑːnə ɕuːnjə rəɦələ, ɟeː eːkɑːd̪ʰə keːboː keːlənɦi seː 

roːmənəmeː, oːkərɑː ʈʰiːkə kəeːlə geːlə। ɑːbə guːgələ 
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maːit̪ʰiliː ruːpəmeː sərcə inɟinə d̪eːkʰɑː rəɦələ əcʰi, mud̪ɑː 

əkʰənoː ɖʰeːrə rɑːsə kɑːɟə bɑːkiː əcʰi।] 
-aːi viʂəjəpərə vid̪eːɦə goːʂʈʰiːkə cərcɑː d̪eːkʰuː 

http://esamaad.blogspot.in/2012/01/blog-post_08.html aːi 

liⁿkəpərə। 
mud̪ɑː iː t̪ⁿ prɑːrəmbʰə əcʰi। 
ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə: 

http://www.google.com/language_tools?hl=bh 

 

http://www.google.com/language_tools 

 

 

 VINIT UTPAL's LETTER 

 

guːgələ  kəmpəniː "biɦɑːriː" nɑːməsⁿ sərcə inɟinəkə 

prɑːrəmbʰə keːləkə, mud̪ɑː biɦɑːriː nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː 

əcʰijeː naːi। eːkə goːʈeː biɦɑːriːkə ənuvɑːd̪ə əⁿgikɑː kəऽ 

d̪eːlənɦi ɑː seː guːgələ əⁿgikɑː kəऽ kəeː sərcə inɟinə ɑːbi 

geːlə। pʰeːrə vid̪eːɦəkə viniːt̪ə ut̪pələ uːpərə likʰit̪ə pət̪rə 

likʰələnɦi ɑː vid̪eːɦə d̪vɑːrɑː səməst̪ə ənuvɑːd̪əkə ləgəbʰəgə 

səbʰəʈɑː bʰɑːgə voːlənʈiːjərə ruːpəmeː kəeːlə geːlə, loːkoː 

səbʰəsⁿ əpiːlə kəeːlə geːlə mud̪ɑː bɑːɦəriː loːkəkə 

joːgəd̪ɑːnə ɕuːnjə rəɦələ, ɟeː eːkɑːd̪ʰə keːboː keːlənɦi seː 

roːmənəmeː, oːkərɑː ʈʰiːkə kəeːlə geːlə। ɑːbə guːgələ 

maːit̪ʰiliː ruːpəmeː sərcə inɟinə d̪eːkʰɑː rəɦələ əcʰi, mud̪ɑː 

əkʰənoː ɖʰeːrə rɑːsə kɑːɟə bɑːkiː əcʰi। 
 

Vikas Thakore commented on your photo. 

Vikas wrote: "https://www.google.com/webhp?hl=bh 

Sir, eːɦi liⁿkə pərə guːgələ-maːit̪ʰiliː २००४ sⁿ əst̪it̪və meːⁿ 
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əcʰi..  

pʰeːrə i ʈəʈəkɑː-ʈəʈəkɑː.... ɟəɕnə (or whatever) kət̪ʰiləeː ?" 

Gajendra Thakur ʈrɑːnsəleːʈə bəlɑː ऑpɕənə leːlə leːkʰə 

pəɖʰə़ ़ .. http://esamaad.blogspot.in/2012/01/blog-

post_08.html 

Vikas Thakore commented on your photo. 

Vikas wrote: "jee.... Dhanyavaad. 

beːvəɟəɦə pəreːɕɑːniː d̪eːbəeː leːlə ɦəmə kʂəmɑːprɑːrt̪ʰiː 

cʰiː.." 

 

 

 

ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə: 

http://www.google.com/language_tools?hl=bh  

 

ənuvɑːd̪ə puːrɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə maːit̪ʰiliː eːt̪əऽ ɑːoːt̪ə, 

pəɦineː biɦɑːriː eːt̪əऽ cʰələ klikə keːlɑːpərə maːit̪ʰiliː əbaːit̪ə 

cʰələ| 

http://www.google.com/language_tools 

 

 

əpəɖeːʈə २८ mɑːrcə २०१२।] 
 

[suːcənɑː: १. kaːit̪ʰiː ɑː mit̪ʰilɑːkʂərə d̪unuː lipikeːⁿ 

juːniːvərsələ kaːireːkʈərə seːʈə (juːniːkoːɖə) meː eːnəkoːɖə 

kərəbɑːkə əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə d̪vɑːrɑː d̪eːlə ɑːveːd̪ənə 

sviːkɹ̩t̪ə bʰəಽ geːlə əcʰi। ɑːbə iː d̪unuː lipikə juːniːkoːɖə 

pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː kjuːmeː lɑːgi geːlə əcʰi ɑː 

ɟəkʰənə eːkərə səbʰəkə beːrə eːt̪aːi aːi d̪unuː lipikə 

ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈə bəneːbɑːkə krijɑː ɕuruː bʰəऽ ɟɑːeːt̪ə। 
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mit̪ʰilɑːkʂərəkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə nɑːmə t̪irəɦut̪ɑː 

rəɦət̪ə (ɟeːnɑː d̪eːvənɑːgəriːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə mⁿgələ ɑː bɑːⁿglɑːkə ɑːd̪ʰɑːrəbʰuːt̪ə pʰə़ nʈəkə 

nɑːmə vɹ̩nd̪ɑː əcʰi)। mit̪ʰilɑːkʂərəkə pʰə़ nʈə leːlə t̪eːsərə 

beːrə sⁿɕoːd̪ʰit̪ə ɑːveːd̪ənə d̪eːlə geːlə rəɦəeː, d̪oːsərə ɑː 

t̪eːsərə ɑːveːd̪ənəmeː vid̪eːɦəkə joːgəd̪ɑːnəkə vist̪ɹ̩t̪ə cərcɑː 

bʰeːlə əcʰi, jət̪ʰɑː- [Figure 11: Excerpt from a Maithili e-

journal published as PDF (from Videha 2011: 22; Videha: A 

fortnightly Maithili e-journal. Issue 80 (April 15, 2011), 

Gajendra Thakur [ed]. http://www.videha.co.in/ ."Gajendra 

Thakur of New Delhi graciously met with me and 

corresponded at length about Maithili, offered valuable 

specimens of Maithili manuscripts, printed books, and 

other records, and provided feedback regarding 

requirements for the encoding of Maithili in the UCS."-

Anshuman Pandey.] । 
suːcənɑː: २. guːgələ maːit̪ʰiliː: guːgələ laːiⁿgueːɟə ʈuːlə- 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

əpənə joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, ɑː kəeːlə 

səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) 

"biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː 

kəruː। aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈə sⁿ 

lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə ।  
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?p

roject=gws&langcode=bh 

aːi liⁿkə http://www.google.co.in/language_tools?hl=en keːⁿ 

maːit̪ʰiliːkə upələbd̪ʰət̪ɑː leːlə ceːkə kəraːit̪ə rəɦuː। 
 

suːcənɑː: ३.vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː: 

miːɖijɑːvikiːkə २६०० sⁿd̪eːɕə əⁿgreːɟiːsⁿ maːit̪ʰiliːmeː 

http://www.videha.co.in/
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vid̪eːɦəkə səd̪əsjəgəɳə d̪vɑːrɑː ənuːd̪it̪ə kəऽ d̪eːlə geːlə əcʰi। 
ɑːbə 

http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untrans

lated&group=core-mostused&limit=2000&language=mai  

aːi liⁿkəpərə Group meː ɟɑː kəऽ ɖrə़ pəɖɑːunə meːnuːsⁿ ə-

ənuːd̪it̪ə maːiseːɟə ənuːd̪it̪ə kəruː। ɟⁿ əɦɑːⁿ vikiːpiːɖijɑːkə 

ʈrɑːnsəleːʈərə naːi cʰiː t̪ⁿ 

http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator aːi liⁿkəpərə 

maːit̪ʰiliːmeː ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə ənumət̪ikə leːlə 

ənuroːd̪ʰə d̪ijaːu, aːi sⁿ pəɦineː oːt̪aːi uːpərəmeː d̪əɦinɑː 

kɑːt̪ə lə़ gə-inə (ɟⁿ kʰɑːt̪ɑː naːi əcʰi t̪ⁿ krieːʈə əkɑːunʈə) kəऽ 

ɑː preːpʰəreːnsəmeː bʰɑːʂɑː maːit̪ʰiliː ləऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː 

kʰɑːt̪ɑːkə liⁿkəkeːⁿ klikə kəऽ əpənə prəjoːkt̪ɑː kʰɑːt̪ə pənnɑː 

bənɑːu। kicʰu kɑːləmeː əɦɑːⁿkeːⁿ ʈrɑːnsəleːʈə kərəbɑːkə 

ənumət̪i bʰeːʈə ɟɑːeːt̪ə। t̪əkərɑː bɑːd̪ə ənuvɑːd̪ə prɑːrəmbʰə 

kəruː। 
http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator 

 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languag

es/Wikipedia_Maithili 

 

 

http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untrans

lated&group=core-mostused&limit=2000&language=mai 

 

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 

 

http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai  

vid̪eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkə (१ pʰərəbəriː २००८)meː ɦəmə suːcit̪ə 

keːneː rəɦiː- “vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːpərə leːkʰə t̪ⁿ cʰələ 
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mud̪ɑː maːit̪ʰiliːmeː leːkʰə nəɦi cʰələ,kɑːrəɳə maːit̪ʰiliːkə 

vikiːpiːɖijɑːkeːⁿ sviːkɹ̩t̪i nəɦi bʰeːʈələ cʰələ। ɦəmə bəɦut̪ə 

d̪inəsⁿ eːɦimeː lɑːgələ rəɦiː ɑː suːcit̪ə kəraːit̪ə ɦərʂit̪ə cʰiː ɟeː 

२७.०१.२००८ keːⁿ (maːit̪ʰiliː) bʰɑːʂɑːkeːⁿ vikiː ɕuruː 

kərəbɑːkə ɦeːt̪u sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈələ cʰaːikə, mud̪ɑː eːɦi ɦeːt̪u 

kəməsⁿ kəmə pɑːⁿcə goːʈeː, vibʰinnə ɟəgəɦəsⁿ eːkərə 

eːɖiʈərəkə ruːpəmeː nijəmit̪ə ruːpeːⁿ kɑːrjə kərət̪ʰi t̪əkʰəneː 

joːɟənɑːkeːⁿ puːrɳə sviːkɹ̩t̪i bʰeːʈət̪aːikə।” ɑː ɑːbə ɟəkʰənə 

t̪iːnə sɑːləsⁿ beːɕiː biːt̪i geːlə əcʰi ɑː maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː 

leːlə prɑːrəmbʰikə səbʰəʈɑː ɑːvəɕjəkət̪ɑː puːrɳə kəऽ leːlə 

geːlə əcʰi vikiːpiːɖijɑːkə “laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː” ɑːbə buɟʰi 

geːlə əcʰi ɟeː maːit̪ʰiliː “biɦɑːriː nɑːməsⁿ buɟʰələ ɟɑːeːbəlɑː” 

bʰɑːʂɑː naːi əcʰi ɑː aːi leːlə ələgə vikiːpiːɖijɑːkə ɟəruːrət̪ə 

əcʰi। vikiːpiːɖijɑːkə geːrɑːrɖə eːmə. likʰaːi cʰət̪ʰi  ( 

http://ultimategerardm.blogspot.com/2011/05/bihari-

wikipedia-is-actually-written-in.html  ) 

-“iː suːcənɑː maːit̪ʰiliː ɑː maːit̪ʰiliːkə biɦɑːriː 

bʰɑːʂɑːsəmuːɦəsⁿ səmbənd̪ʰəkə viʂəjəmeː umeːɕə mⁿɖələ 

d̪vɑːrɑː d̪eːlə geːlə əcʰi- umeːɕə vikiːpiːɖijɑːpərə maːit̪ʰiliːkə 

st̪ʰɑːniːjəkərəɳəkə pərijoːɟənɑːmeː kɑːɟə kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, 

...laːiⁿgueːɟə kəmeːʈiː iː buɟʰəbɑːkə prəjɑːsə kəऽ rəɦələ əcʰi 

ɟeː kiː maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə biɦɑːriː bʰɑːʂɑː səmuːɦəkə 

ənt̪ərgət̪ə rɑːkʰələ ɟɑː səkaːieː ?..mud̪ɑː ɑːbə umeːɕə ɟiːkə 

ut̪t̪ərəsⁿ puːrɳə spəʂʈə bʰəऽ geːlə əcʰi ɟeː “naːi”। ” 

rɑːməvilɑːsə ɕərmɑːkə leːkʰə (maːit̪ʰiliː aːurə ɦind̪iː, ɦind̪iː 

mɑːsikə pɑːʈələ, səmpɑːd̪əkə rɑːməd̪əjɑːlə pɑːⁿɖeːjə) ɟəimeː 

maːit̪ʰiliːkeːⁿ ɦind̪iːkə boːliː bəneːbɑːkə prəjɑːsə bʰeːlə 

cʰəlaːi t̪əkərə viroːd̪ʰə jɑːt̪riːɟiː əpənə ɦind̪iː leːkʰə d̪vɑːrɑː 

keːneː cʰəlɑːɦə , ɟəkʰənə ɦunəkərə umeːrə ४३ bərkʰə 

cʰələnɦi (ɑːrjɑːvərt̪ə १४/ २१ pʰərəbəriː १९५४), ɟəkərə 

http://www.videha.co.in/
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rɑːɟəmoːɦənə ɟʰɑː d̪vɑːrɑː kəeːlə maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə 

ɑːrəmbʰəkə d̪oːsərə əⁿkəmeː cʰəpələ cʰələ। umeːɕə mⁿɖələkə 

iː səpʰələ prəjɑːsə aːi ərt̪ʰeːⁿ ɑːrə viɕiʂʈət̪ɑː prɑːpt̪ə keːneː 

əcʰi kɑːrəɳə ɦunəkərə umeːrə əkʰənə mɑːt̪rə ३० bərkʰə 

cʰənɦi। ɟəkʰənə maːit̪ʰilə səbʰə ɦaːid̪ərɑːbɑːd̪ə, bⁿgəloːrə ɑː 

sieːʈələ d̪ʰəri kəmpjuːʈərə sɑːiⁿsəkə kʂeːt̪rəmeː rəɦi kɑːɟə 

kəऽ rəɦələ cʰət̪ʰi, iː viroːd̪ʰə vɑː kəreːkɕənə ɦunəkɑː loːkəni 

d̪vɑːrɑː naːi vərənə mit̪ʰilɑːkə sud̪uːrə kʂeːt̪rəmeː 

rəɦəniɦɑːrə aːi maːit̪ʰiliː preːmiː juvɑː d̪vɑːrɑː bʰeːlə seː kiː 

d̪eːkʰəbaːit̪ə əcʰi? 

umeːɕə mⁿɖələ mit̪ʰilɑːkə səbʰə ɟɑːt̪i ɑː d̪ʰərməkə loːkəkə 

kəɳʈʰəkə giːt̪əkeːⁿ pʰiːlɖəvərkə d̪vɑːrɑː ऑɖijoː ɑː 

viːɖijoːmeː ɖiɟiʈəlɑːiɟə seːɦoː kəeːneː cʰət̪ʰi ɟeː vid̪eːɦə 

ɑːrkɑːivəmeː upələbd̪ʰə əcʰi। 
 

TIRHUTA UNICODE 

See the final UNICODE Mithilakshara Application (May 5, 

2011) by Sh. Anshuman pandey 

http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/n4035.pdf at 

Page 23 the Videha 80th issue (Tirhuta version) is 

attached"Figure 11: Excerpt from a Maithili e-journal 

published as PDF (from Videha 2011: 22" and at Page 12 

Videha is included in References Videha: A fortnightly 

Maithili e-journal. Issue 80 (April 15, 2011), Gajendra 

Thakur [ed]. http://www.videha.co.in/. and role of Videha's 

editor is acknowledged on Page 12 "Gajendra Thakur of 

New Delhi graciously met with me and corresponded at 

length about Maithili, offered 

valuable specimens of Maithili manuscripts, printed books, 

and other records, and provided feedback regarding 

requirements for the encoding of Maithili in the UCS." ] 
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juːniːkoːɖə pərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə kət̪ʰɑːgoːʂʈʰiːmeː 

pərcɑː vit̪ərəɳə (gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə/ əpəɖeːʈə ३१ mɑːrcə 

२०१२) 

 

 

 ɖə़ . rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː rəməɳə ɟiː d̪vɑːrɑː juːniːkoːɖə pərə 

sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə kət̪ʰɑːgoːʂʈʰiːmeː pərcɑː vit̪ərəɳə 

kəeːlə geːlə। aːisⁿ mɑːt̪rə iː spəʂʈə bʰeːlə ɟeː pərcɑː 

likʰiniɦɑːrəkeːⁿ nəɦijeː juːniːkoːɖəkə viʂəjəmeː koːnoː 

ɟɑːnəkɑːriː cʰənɦi ɑː nəɦijeː veːsʈərnə vɑː juːniːkoːɖə d̪unuː 

pʰə़ nʈəkə nirmɑːɳə koːnoː prɑːrəmbʰikə ɟɲɑːnə cʰənɦi। ɦⁿ 

aːi pərəcɑːkə oːi səbʰə loːkə leːlə məɦət̪və cʰaːi ɟeː siːkʰəjə 

cɑːɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː puːrvɑːgrəɦəpuːrɳə ɑː pəkʂəpɑːt̪əpuːrɳə 

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə it̪iɦɑːsə koːnɑː likʰələ ɟɑːeː। aːisⁿ 

pəɦineː ceːt̪ənɑː səmit̪i əpənə smɑːrikɑːmeː juːniːkoːɖə leːlə 

ceːt̪ənɑː səmit̪ikə joːgəd̪ɑːnəkə cərcɑː d̪eːkʰaːit̪ə cʰiː! 

t̪irəɦut̪ɑː juːniːkoːɖə ɑːveːd̪ənəkərt̪ɑː əⁿɕumənə pɑːɳɖeːjə 

ɟəkʰənə pəʈənɑː geːlə rəɦət̪ʰi t̪ⁿ ɦəmə ɦunəkɑː kəɦəneː 

rəɦijənɦi ɟeː vid̪jɑːpət̪i bʰəvənəmeː ɕivə kumɑːrə ʈʰɑːkurəkə 

d̪oːkɑːnə cʰənɦi, oːt̪əऽ sⁿ əɦɑːⁿ maːit̪ʰiliːkə kit̪ɑːbə kiːni 

səkaːi cʰiː, mud̪ɑː d̪uː t̪iːnə d̪inə oː d̪oːkɑːnə ɑː səmit̪i bənd̪ə 

rəɦəlɑːkə kɑːrəɳə oːt̪əऽ sⁿ gʰuri geːlɑː, bɑːd̪əmeː oːt̪əeː eːkə 

goːʈeː kəɦələkənɦi ɟeː səbʰə d̪inə əɦɑːⁿ əbaːi cʰiː, seː iː 

səmit̪i əkʰənə kəməsⁿ kəmə १४-१५ d̪inə ɑːrə bənd̪ə rəɦət̪ə 

kɑːrəɳə d̪uː grupəmeː ɟʰəgəɖə़ ़ -ɟʰɑːⁿʈiː bʰəऽ geːlə cʰaːi। iː 
ənubʰəvə ləऽ kəऽ oː gʰurələ rəɦət̪ʰi ɑː seː səmit̪i əpənə 

smɑːrikɑːmeː juːniːkoːɖə leːlə oː ɟeː joːgəd̪ɑːnə d̪eːləkə 

t̪əkərə cərcɑː kəraːit̪ə əcʰi! goːvind̪ə ɟʰɑː ɟiːkə pət̪ɑː 

mⁿgəlɑːpərə eːkə goːʈə vid̪vɑːn (!) ɦunəkɑː kəɦələkʰinɦə ɟeː 

d̪ʰurə oː kiː bət̪eːt̪ɑː, ɑː goːvind̪ə ɟʰɑː ɟiːkə pət̪ɑː naːi 

http://www.videha.co.in/
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d̪eːləkʰinɦə ɑː t̪əkʰənə d̪oːsərə ʈʰɑːməsⁿ ɦunəkɑː pət̪ɑː 

upələbd̪ʰə kərəbɑːoːlə geːlə। 
 

TWITTER IN MAITHILI 

  

TWITTER IN MAITHILI, PLEASE CLICK 

http://translate.twttr.com/welcome and go to bottom of this 

link. You will find[[Don't see your language? We're 

continually reviewing the list of languages we support, and 

would love your feedback]] - click feedback and apply for 

Maithili and submit alongwith reason why you need twitter 

in Maithili. Seeking your cooperation in large numbers 

again. 

 

 

 

 

 

 

 

 

maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑː, juːniːkoːɖə t̪irəɦut̪ɑː ɑː kaːit̪ʰiː, 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈəmeː maːit̪ʰiliː, ʈviʈərəmeː maːit̪ʰiliː, 

əmeːɟənə əleːksɑːmeː maːit̪ʰiliː 

kʰəɳɖə ४ 

"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit̪ʰiliːkəbɑːd̪ə maːit̪ʰiliː "guːgələ 

ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə "əmeːɟənə əleːksɑː" 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə liⁿkə 

https://translate.google.com/?sl=en&tl=mai&op=translate 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət̪ɑː cʰaːi 

t̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ cʰiː: 

https://translate.google.com/about/contribute/ 

prɑːrəmbʰə: 
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vikiːpiːɖijɑː ०१ pʰərəbəriː २००८ liⁿkə 

https://books.google.co.in/books?id=VC-

BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false  

(maːit̪ʰiliː d̪eːvənɑːgəriː) 

https://books.google.co.in/books?id=cTezCU59bJwC&lpg=

PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false  (maːit̪ʰiliː t̪irəɦut̪ɑː) 

https://books.google.co.in/books?id=3zKudz6wAO8C&lpg

=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false  (maːit̪ʰiliː breːlə) 

 guːgələ ʈrənsəleːʈə २३ ɟuːnə २०११kə liⁿkə 

https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/13848

9416229195/ 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːləmeː 

"biɦɑːriː" bʰɑːʂɑːkə bəd̪əlɑːmeː maːit̪ʰiliː leːlə ələgə 

ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːlə bəneːbɑːkə ɑːveːd̪ənə vid̪eːɦəkə 

səd̪əsjəgəɳə d̪vɑːrɑː d̪eːlə geːlə əcʰi। əpənə joːgəd̪ɑːnə 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː, 

ɑː kəeːlə səmpɑːd̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː 

(əⁿgreːɟiːmeː) "biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi 

ɦeːbɑːkə cərcɑː kəruː। aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ə kəruː; guːgələ 

eːkɑːuⁿʈəsⁿ lə़ gə inə keːlɑːkə bɑːd̪ə । 
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?p

roject=gws&langcode=bh (links closed) 

vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː liⁿkə 

vid̪eːɦə (pət̪rikɑː) https://mai.wikipedia.org/s/kgv 

inʈərəneːʈəkə sⁿsɑːrəmeː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː 

https://mai.wikipedia.org/s/s6h 

bʰɑːləsərikə gɑːcʰə https://mai.wikipedia.org/s/ipm 

vid̪eːɦə https://mai.wikipedia.org/s/ie1 

vid̪eːɦəkə pʰeːsəbukə bʰərsənə 

https://mai.wikipedia.org/s/iu1 

vid̪eːɦə səmmɑːnə https://mai.wikipedia.org/s/jc2 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 505 

vid̪eːɦə ɑːrkɑːibʰə https://mai.wikipedia.org/s/jc0 

vid̪eːɦə mit̪ʰilɑː rət̪nə https://mai.wikipedia.org/s/jc3 

vid̪eːɦə mit̪ʰilɑːkə kʰoːɟə https://mai.wikipedia.org/s/jc4 

vid̪eːɦə suːcənɑː sⁿpərkə ənveːʂəɳə 

https://mai.wikipedia.org/s/jc5 

ɕrut̪i prəkɑːɕənə https://mai.wikipedia.org/s/iu7 

ənəcinɦɑːrə ɑːkʰərə https://mai.wikipedia.org/s/ion 

maːit̪ʰiliː gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/idz 

maːit̪ʰiliː bɑːlə gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/iex 

maːit̪ʰiliː bʰəkt̪i gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/if1 

http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languag

es/Wikipedia_Maithili  

http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untrans

lated&group=core-mostused&limit=2000&language=mai 

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 

http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai 

əⁿt̪imə pɑːⁿcuː sɑːiʈə vikiː maːit̪ʰiliː proːɟeːkʈəkə əcʰi। eːɦi 

liⁿkə səbʰə pərə ɟɑː kəjə proːɟeːkʈəkeːⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱɑːuː। 
(links closed) 

 əmeːɟənə əleːksɑː maːit̪ʰiliː (ɕiːgʰrə....) 

  

"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit̪ʰiliːkəbɑːd̪ə maːit̪ʰiliː "guːgələ 

ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə "əmeːɟənə əleːksɑː" 

 

vid̪eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkəmeː (०१ pʰərəbəriː २००८) ɟeː 

kʰuɕəkʰəbəriː pɑːʈʰəkə loːkənikeːⁿ maːit̪ʰiliː vikiːpiːɖijɑːkə 

səmbənd̪ʰəmeː d̪eːlə geːlə cʰələ t̪əkərə sukʰəd̪ə pəriɳət̪i 

kəeːkə sɑːlə pəɦineː bʰeːʈələ cʰələ। 
maːit̪ʰiliː guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə səmbənd̪ʰəmeː vid̪eːɦəkə 

pʰeːsəbukə pɹ̩ʂʈʰəpərə २०११ meː d̪eːlə geːlə t̪əkərə sukʰəd̪ə 

pəriɳət̪i ११ məiː २०२२ keːⁿ bʰeːʈələ। 
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maːit̪ʰiliː əmeːɟənə əleːksɑːkə seːɦoː ɑːrəmbʰə ɕiːgʰreː 

ɦəeːt̪ə। 
(liⁿkə-skriːnəcit̪rə niːcɑːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi।) 
https://books.google.co.in/books?id=VC-

BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false 

https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/13848

9416229195/ 

  

   

oːɦi səməjəmeː vid̪eːɦə səmpɑːd̪əkə məɳɖələmeː iː loːkəni 

rəɦət̪ʰi: səɦə-səmpɑːd̪əkə: umeːɕə mⁿɖələ । səɦɑːjəkə 

səmpɑːd̪əkə: ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː munnɑːɟiː (mənoːɟə 

kumɑːrə kərɳə) । bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə: nɑːgeːnd̪rə kumɑːrə 

ɟʰɑː ɑː pəɲɟiːkɑːrə vid̪jɑːnənd̪ə ɟʰɑː । kəlɑː-səmpɑːd̪ənə: 

vəniːt̪ɑː kumɑːriː ɑː rəɕmi reːkʰɑː sinɦɑː । səmpɑːd̪əkə-

ɕoːd̪ʰə-ənveːʂəɳə: ɖə़ . ɟəjɑː vərmɑː ɑː ɖə़ . rɑːɟiːvə 

kumɑːrə bərmɑː । səmpɑːd̪əkɑː nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-cələcit̪rə: 

beːcənə ʈʰɑːkurə। səmpɑːd̪əkə suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd̪ə: 

puːnəmə mⁿɖələ ə prijⁿkɑː ɟʰɑː। səmpɑːd̪əkə ənuvɑːd̪ə 

vibʰɑːgə: viniːt̪ə ut̪pələ । spəʂʈə əcʰi ɟeː "səmpɑːd̪əkə 

ənuvɑːd̪ə vibʰɑːgə" viniːt̪ə ut̪pələ (ɑːbə əsisʈeːnʈə 

proːpʰeːsərə, ɑːi.ɑːi.eːmə.siː. ɟəmmuː) kə viɕeːʂə səɦəjoːgə 

rəɦələ, ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə səmpɑːd̪əkə məɳɖələ meː nəɦijoː 

rəɦəlɑː ut̪t̪ərə koːnoː səmpɑːd̪əkəsⁿ kəmə kɑːɟə naːi kəraːit̪ə 

cʰət̪ʰi। maːit̪ʰiliː़ kə pɑːʈʰəkə vərgə seːɦoː əpənə jət̪ʰɑːɕəkt̪i 

joːgəd̪ɑːnə d̪eːləni। 
https://books.google.co.in/books?id=zmIugpjpOKYC&lpg

=PA1&pg=PA600#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.co.in/books?id=-
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U04e5FfnTEC&lpg=PA1&pg=PA405#v=onepage&q&f=fa

lse 

  

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət̪ɑː cʰaːi 

t̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ cʰiː: 

https://translate.google.com/about/contribute/ 

 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə kɑːrjəkrəmə d̪eːkʰuː 

https://youtu.be/nP-nMZpLM1A 

Google Translate:04:45to06:25 (24 new languages at 

06:00) 

Detailed Description 

Tune in to find out about how we're furthering our mission 

to organize the world’s information and make it universally 

accessible and useful. To watch this keynote with American 

Sign Language (ASL) interpretation, please click here: 

https://youtu.be/PeUXBvRExic   

0:00 Opening Film 

1:47 Introduction, Sundar Pichai 

6:21 Knowledge 

15:45 Knowledge&Search 

27:15 Skin Tone Equity 

32:00 Computing 

33:08 Assistant 

43:34 Computing: AI Test Kitchen 

53:08 Safer with Google 

1:04:38 Safer Way to Search 

1:11:20 Android: Opening 

1:45:45 Android: Wear OS&Tablet 

1:25:32 Android: Better Together 

1:31:22 Hardware: Opening 

1:33:22 Hardware: Pixel Phone&Buds 

1:45:44 Hardware: Ambient&Beyond the Phone 

1:54:32 Augmented Reality&Close 
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३. pəd̪jə 

३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- bʰaːiɑːriː 

३.२.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- ɕunh ɕeːpəkə mɹ̩t̪jud̪əɳɖə vɑː bəli 

३.३.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- d̪uː ʈɑː gəɟələ 
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 rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə, riʈɑːjərɖə ciːpʰə ɟeːnərələ maːineːɟərə 

(iː), biː.eːsə.eːnə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), d̪illiː,gɑːmə- əreːrə 

ɖiːɦə, poː. əreːrə ɦɑːʈə, məd̪ʰubəniː 

bʰaːiɑːriː 

mɑːeːkə mərəlɑː bɑːd̪ə,bʰrɑːt̪ɹ̩ d̪vəjə। 

keːvələ pəoːləkə, pit̪ɹ̩ -sineːɦə, 

pərivɑːrəkə ərt̪ʰəvjəvəst̪ʰɑː keː, 

eːkʰənoː cʰələt̪ʰinɦə pit̪eː, meːɦə। 

 

kənikeː pəɖʰəः िः, d̪uːnuː bʰɑːi kərəeː 

lɑːgələ kʰeːt̪iː -pət̪ʰɑːriː, 

bʰə' ɟɑːit̪ə cʰəlaːi, t̪ərəkɑːriː -t̪iːmənə, 

nəməɦərə cʰəlaːikə, bɑːɖəः ःी । 

 

oːɦi gɑːmə bʰəri meː, d̪uɦu bʰɑːi, 

bʰrɑːt̪ɹ̩t̪və -sineːɦəkə, cʰələ prət̪imɑːnə, 

bənəleː rəɦələ, vivɑːɦə upərɑːnt̪oː , 

bʰrɑːt̪ɹ̩t̪və -əpənɑːpənə, səmɑːnə। 

 

d̪eːɑːd̪əniː keː biːcə meː, 

meːlə kə' kənikoː neː əbʰɑːvə cʰələ, 

pərivɑːrə meː sumət̪ikə ɟeːnɑː , 

ɟəbərəd̪əst̪ə, prəbʰɑːvə cʰələ। 

 

kicʰu bərəkʰəkə pəɕcɑːt̪, ɦinəkə 

pit̪ɑː kə' bʰəeː geːlənɦi svərgəvɑːsə, 

bəɖʰəः िः geːlaːi, d̪uːnuː bʰɑːi keː uːpərə, 

ut̪t̪ərəd̪ɑːjit̪və,bəɦut̪ə rɑːsə। 

 

pɑːi -ʈəkɑː lə'kə' kicʰu d̪inə sⁿ, 

mət̪ɑːnt̪ərə bʰeːlə, bʰaːiɑːriː meː, 

kələɦə, d̪əlɑːnəsⁿ ɑːⁿgənə ɑːeːlə, 

bɑːd̪ʰə-boː nə, gʰərɑːɖəः ःी meː। 
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bʰənəkiː lɑːgələ kicʰu gaːuɑːⁿ keː, 

pəoːləkə ɟeːnɑː suəvəsərə, 

cəɖʰəः bəeː lɑːgələ d̪uːnuː d̪isə, 

kicʰu eːməɦərə, kicʰu oːməɦərə। 

 

kʰeːt̪eː lə' kə' nəɦi pʰəricʰɑːeːlə, 

puːrɳə nəɦi bʰeːlə bəʈəbɑːrɑː , 

ɟuɑːeːlə, əⁿkurɑːeːlə əɖəः ः ri , 

irəkʰɑːsⁿ bʰərələ, pəmɑːrɑː। 

 

bənələ mⁿt̪əvjə pⁿcaːit̪iː keː, 

ɟʰⁿɟʰəʈə ɑːroː, oːɟʰərɑː geːlə, 

vɑːkəjud̪d̪ʰə, pʰeːrə mɑːri -məraːuəli , 

kət̪eːkoː kə' moːnə ɟuɖəः ः  geːlə। 

 

keːləkə mɑːmilɑː, eːkə d̪oːsərə pərə, 

gɑːmə kə' cərcɑː kə' viʂəjə cʰələ, 

ɑːroː bəɖʰəः t̪aːi bɑːt̪ə, t̪əkərə 

bʰɑːriː sⁿɕəjə ɑː bʰəjə cʰələ। 

 

kiː moːlə rəɦələ oːɦi bʰɑːt̪ɹ̩t̪vəkə? 

ɟeː'kʂəɳəɦi bikɑː geːlə d̪ʰənə kə' ɦɑːt̪ʰə, 

bʰaːiɑːriː ɟeː upəmɑːnə bənaːit̪ə cʰələ, 

ʈikə neː səkələ oː rɑːt̪ukə prɑːt̪ə। 

 

nəɦi rəɦələ sineːɦə, əⁿgənɑː ud̪ɑːsə, 

əd̪ʰipət̪jə ɟəmɑː leːləkə irəkʰɑː , 

d̪veːʂə, bʰuɟⁿgə sənə, gʰuːmi rəɦələ cʰələ 

ləpələpəbaːit̪ə ɟiːɦə bəɖəः kɑː । 

 

eːɦi ənɦɑːrə meː əɦⁿkɑːrə, 

d̪eːkʰɑː rəɦələ oː niɟə bʰuɟəd̪əɳɖə , 
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ɕɑːliːnət̪ɑː, bʰrɑːt̪ɹ̩t̪və keː, 

kieː bʰoːgi rəɦələ cʰələ eːɦənə d̪əɳɖə ? 

 

bʰeːlaːi əⁿt̪ə nird̪oːʂə sineːɦəkə, 

ɦəirə leːləkaːi oːkərɑː kruːrə d̪veːʂə, 

kunəɦə, kəɦuː bəɖʰəः िः geːlaːi kət̪eː, 

ɑːbəeː d̪ʰəri -d̪ʰəri koː nə bʰeːʂə? 

 

cəli t̪eː rəɦəlaːi oːɦinɑː kəleːsə, 

bʰə' geːlaːi bənd̪ə ɑːbə kʰɑːnə -pɑːnə, 

ʈuʈaːit̪ə geːlə sⁿbⁿd̪ʰə səɦoːd̪ərəkə' 

kʰəsi pəɦuⁿcələ ,əⁿt̪imə soːpɑːnə। 

 

ɟəkʰənə, kumət̪i cəɖʰəः ः t̪ə əcʰi sirə pərə, 

kəraːicʰə, subud̪d̪ʰi nirmuːlə, 

səbʰəʈɑː unəʈeː ɦoːit̪ə cʰaːi, 

kɑːlə ɦoːicʰə prət̪ikuːlə। 

 

vinɑːɕə, mit̪rə bəni, bəɟɑː laːit̪ə əcʰi , 

səbʰəʈɑː, d̪ʰvəsⁿ, əniʂʈə, 

sⁿkəʈə sⁿ bʰəri d̪aːit̪ə cʰaːi, 

d̪urbud̪d̪ʰi kə' bʰɑːgə -əd̪iʂʈə। 

 

əmⁿgələ bʰərələ, moːnə meː, 

soːcə, kuʈilə joːɟənɑː sⁿ, 

mɑːt̪ʰɑː cəlaːit̪ə rəɦaːi cʰaːi səd̪ikʰənə, 

ʂəɖjⁿt̪rə, prəvⁿcənɑː sⁿ। 

 

gʰoːrə d̪veːʂəkə vɑːt̪ɑːvərəɳə meː, 

sⁿbⁿd̪ʰə kʰəsaːit̪ə əcʰi bəɦut̪ə t̪eːɟə, 

roːkəeː əbaːit̪ə əcʰi mərjɑːd̪ɑː , 

mud̪ɑː, keː kərət̪aːi oːkərə pərəɦeːɟə? 

 

kəʈut̪ɑː, vjⁿgjə bʰərələ mukʰə sⁿ, 
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nikəlaːit̪ə əcʰi ɟeː, ɕəbd̪ə -vɑːɳə, 

ɦɹ̩d̪əjə beːd̪ʰi vrəɳə kəraːicʰə t̪eːnɑː, 

moːsəkilə, oːkərə cʰuːʈəbə nisɑːnə। 

 

sⁿbⁿd̪ʰəkə əd̪ʰoː pət̪ənə sⁿ, 

bʰəeː geːlə kəlⁿkit̪ə bʰaːiɑːriː , 

rukələ kəɦɑːⁿ? d̪uːnuː kəeː leːləkə, 

vinɑːɕəkə əⁿt̪imə t̪aːiɑːriː। 

 

əd̪ənoː sⁿ əd̪ənɑː, bʰeːlaːi əpənə, 

bʰəeː geːlə səɦoːd̪ərə, ɑːnə -ɑːnə, 

əpənɑːpənə, irəkʰɑː koːnɑː rəɦət̪aːi? 

sⁿgə -sⁿgə d̪uɦuː eːkə miɑːnə। 

 

koːnɑː, əpənə əpənɑː keː uɟɑːɖəः lə ? 

leːbə 'cɑːɦəeː ,eːkə -d̪oːsərəkə prɑːɳə, 

'səɦoːd̪ərə sənə neː kioː ɟəgət̪ meː', 

mit̪ʰjɑː bʰə' geːlə eːkərə prəmɑːɳə। 

 

kɑːlə -cəkrə gʰuːmələ ɑːguː, 

ɟeːʈʰə bʰɑːi pəɖəः िः geːlaːi beːmɑːrə, 

ilɑː ɟət̪ə' cələlaːi, mud̪ɑː 

əuʂəd̪ʰi neː pɑːbəeː d̪uः  kʰəkə'pɑː rə। 

 

bʰiːt̪əreː -bʰiːt̪əreː, ləgaːi ɟeːnɑː , 

ɟəɖəः िः ɑːeːlə cʰaːi mənə meː kəcoːʈə, 

cʰaːi uʈʰələ ,bʰɑːvənɑː keː biɦɑːri , 

mɑːmuːliː neː iː cʰoːʈə -moːʈə। 

 

d̪ʰikkɑːrə əcʰi niɟə ɟiːvənə pərə, 

ɟeː, ənuɟə sⁿ ɦəmərɑː bʰeːlə d̪veːʂə , 

nəɦi d̪eːliaːi,oː sineːɦə ɦəmə, 

əd̪ʰikɑːrə ɟɑːɦi pərə, oːkərə əɕeːʂə। 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 513 

 

bɑːljə -kɑːlə sⁿ, cʰoːʈə bʰɑːeː keː, 

kəraːit̪ə cʰəlaːi oː kət̪eːkə d̪ulɑːrə? 

ɟəmələ sineːɦə ɟeːnɑː gʰəmi kə' 

bəni noːrə, bəɦəjə noːrəkə pəlɑːrə। 

 

ɟeːnɑː bɑːnɦə, ʈuʈi geːlaːi moːnə meː, 

bəɦi cələlaːi, bʰrɑːt̪ɹ̩ -sineːɦə kə' d̪ʰɑːrə, 

bʰeːlaːi, ɖubɑː d̪eːt̪ə ɦɹ̩d̪əjə -moːnə keː, 

koːnɑː kə' ut̪ərəbə eːɦi sⁿ pɑːrə? 

 

əpəneː t̪ə' cʰələ maːunə, mud̪ɑː 

t̪ɑːkəeː ɑːⁿिः kʰə, ɦərəd̪əmə, koːnoː bɑːʈə, 

d̪ukʰit̪ə ɟɑːni, ɑːoːt̪ə ənuɟə, 

kioː kəɦəneː ɦeːt̪əeː, bɑːʈə -gʰɑːʈə। 

 

ilɑːɟə ɦoːit̪ə rəɦəlaːikə, mud̪ɑː 

st̪ʰit̪i meː nəɦi bʰə' səkəlaːi sud̪ʰɑːrə, 

moːneː -moːnə, əɦuriɑː kɑːʈəeː, 

bʰɑːeː pəɖəः eː moːnə, bɑːrəmbɑːrə। 

 

kuɦərəeː lɑːgələ, kɑːnəeː lɑːgələ, 

əⁿt̪ə oːkərə, upəst̪ʰit̪ə bʰeːlə, 

muɦə meː bʰɑːeːkə nɑːmə eːlaːi, 

ɑː, bɑːʈə t̪əkaːit̪ə, pərəloːkə geːlə। 

 

'əⁿt̪imə kɑːlə 'keː kʰəbəri pɑːbi , 

eːlaːikə ənuɟə, d̪aːuɖəः lə -d̪aːuɖəः lə, 

ciciɑːit̪ə 'bʰaːiɑː -bʰaːiɑː,'oː 

əgrəɟə kə' pəeːrə pərə kʰəsi pəɖəः lə। 

 

pəcʰət̪ɑːit̪ə cʰəlaːikə, moːnə ənuɟə keː, 

pʰəʈaːit̪ə cʰəlaːikə oːkərɑː kuɦeːsə, 
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pəɕcɑːt̪t̪ɑːpəkə ɑːgi meː, 

d̪ʰəd̪ʰəkaːi,oːkərə ɦɹ̩d̪əjə -prəd̪eːɕə। 

 

"rusələ cəli geːlɑːɦə bʰaːiɑː, 

mɑːpʰiːoː neː mɑːⁿgi səkələɦuⁿ ɦəmə , 

səɦoːd̪ərə t̪ə' neː ɦoːeːt̪ə d̪oːsərə," 

bɑːɟəeː, nəjənə noːrə sⁿ nəmə। 

 

ɑːⁿkʰikə noːrə d̪ə', ɟəmələ d̪veːʂə 

bəni t̪ərələ, kʰəsələ d̪ʰərət̪iː pərə, 

bʰrɑːt̪ɹ̩t̪vəkə əpərɑːɟit̪ə sineːɦə, 

ɦəriɑːeː geːlə pərət̪iː pərə। 

 

ɖɑːri -pɑːt̪ə t̪ə' sukʰɑː geːlaːi, 

mud̪ɑː, sineːɦəkə ɟəɖəः िः neː sukʰɑːeːlə, 

pərə, əpəsoːcə eːɦi bɑːt̪ə kə' ɟeː, 

'sɑːrɑː'pərə kieːkə pʰulɑː eːlə? 

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 

  

 

 

 

 

 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

ɕunh ɕeːpəkə mɹ̩t̪jud̪əɳɖə vɑː bəli 
१ 

 ikʂəvɑːku vⁿɕəkə veːd̪ʰəsə rɑːɟɑːkə put̪rə ɦəriɕcənd̪rəkə 

səeː pət̪niː 

gʰərəmeː pərvət̪ə ɑː nɑːrəd̪ə d̪uːʈɑː ɹ̩ʂi rəɦaːit̪ə cʰələnɦi 

nɑːrəd̪əkə nird̪eːɕəpərə vəruɳəsⁿ kəɦələnɦi- sənt̪ɑːnə d̪iə, 

ɟəisⁿ ɦəmə əɦɑːⁿkə jəɟɲə kəऽ səkiː। 

mɑːneː sənt̪ɑːnəkə bəli? 
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roːɦit̪ə nɑːmnɑː put̪rəkə ɟənmə bʰeːlə 

vəruɳəsⁿ १० d̪inəkə səməjə mɑːⁿgələnɦi ɦəriɕcənd̪rə। 

pʰeːrə d̪ɑːⁿt̪ə ɦeːbɑː d̪ʰərikə səməjə mɑːⁿgələnɦi, 

pʰeːrə d̪ud̪d̪ʰɑː d̪ɑːⁿt̪ə kʰəsəbɑː d̪ʰərikə səməjə mɑːⁿgələnɦi। 

pʰeːrə nəvə d̪ɑːⁿt̪ə ɦeːbɑː d̪ʰərikə səməjə mɑːⁿgələnɦi। 

pʰeːrə oːkərə ɕəst̪rəd̪ʰɑːriː ɦoːeːbɑː d̪ʰərikə səməjə 

mɑːⁿgələnɦi। 

  

ɟəkʰənə roːɦit̪ə bʰəऽ geːlə ɕəst̪rəd̪ʰɑːriː 

t̪əkʰənə roːɦit̪əkeːⁿ kəɦələnɦi ɦəriɕcənd̪rə vəruɳəkə leːlə 

jəɟɲəkə 

kəbulɑːkə leːlə oːkərə bəli d̪eːbɑːkə gəpə। 

  

mud̪ɑː roːɦit̪ə t̪iːrə-d̪ʰənuʂə ləऽ boːnə d̪iɕə cəli geːlɑːɦə, 

mənɑː kəऽ d̪eːlənɦi। 

  

ɑː t̪əkərə eːkə bərəkʰə bɑːd̪ə vəruɳə ɦəriɕcənd̪rəkeːⁿ pəkəɽi 

leːlənɦi 

vəruɳə cʰət̪ʰi ɟələ-d̪eːvət̪ɑː, 

ɑː pʰuːli geːlənɦi peːʈə ɦəriɕcənd̪rəkə। 

  

gʰurələ ind̪rə puruʂəkə ruːpəmeː kəɦələ 

ɟeː mənuʂjəkə biːcəmeː rəɦəneː niːkə seːɦoː əd̪ʰəlɑːɦə bʰəऽ 

ɟɑːieː। 

  

vicərə eːkə sɑːlə 

vicərəlɑːsⁿ pəeːrə pʰuːləjukt̪ə ɦeːt̪aːu। 

ɑːt̪mɑːsⁿ pʰələ bəɦɑːrə ɦoːieː ɑː oː oːkərɑː kɑːʈaːieː 

  

eːkə sɑːlə 

bʰɑːgjə ʈʰɑːɽʱəkə ʈʰɑːɽʱə 
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baːisələkə baːisələ 

ɑː suːt̪ələkə suːt̪ələ 

seː vicərə eːkə sɑːlə 

  

kəli suːt̪ələ-pəɽələ 

d̪vɑːpərə uɽaːit̪ə 

ɑː t̪reːt̪ɑː ʈʰɑːɽʱə 

seː t̪oːⁿ sət̪jə ɟeːkɑːⁿ vicərə eːkə sɑːlə 

  

suːrjə vicəraːit̪ə naːi t̪ʰɑːkaːieː 

t̪oːrɑː məd̪ʰu ɑː ud̪umbərəkə miʈʰəgərə pʰələ bʰeːʈət̪aːu 

vicərə eːkə sɑːlə 

  

sujəvəɕə ɹ̩ʂikə put̪rə əɟiːgərt̪əkə pərivɑːrə 

bʰuːkʰələ pət̪niː 

t̪iːnə put̪rə ɕunhpuccʰə, ɕunhɕeːpə, ɕunoːlɑːⁿguːlə 

bɑːpəkə prijə ɕunh puccʰə ɑː mɑːeːkə prijə ɕunoːlɑːⁿguːlə 

  

seː səeː gɑːeː d̪əऽ 

ɕunhɕeːpəkeːⁿ kiːnələ 

  

rɑːɟəsuːjə jəɟɲə bʰeːlə 

ɦoːt̪ɑː rəɦət̪ʰi viɕvɑːmit̪rə 

əd̪ʰvərju ɟəməd̪əgni 

ud̪gɑːt̪ɑː əjɑːsjə 

ɑː brəɦmɑː rəɦət̪ʰi vəɕiʂʈʰə 

 seː bəli bɑːnɦət̪ə keː? 

  

eːkə səeː gɑːeː ɑːrə 

mɑːⁿgələkə əɟiːgərt̪ə 

əgnikə ɑːvɑːɦənə ɑː pərikrəmɑː 

ɑːbə vəd̪ʰə keː kərət̪ə? 

 eːkə səeː gɑːeː ɑːrə d̪iə 

mɑːⁿgələkə əɟiːgərt̪ə 

piɟəbaːit̪ə t̪əruɑːri 
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ɕunhɕeːpə keːləkə 

prəɟɑːpət̪ikə ɑːvɑːɦənə 

kəɦələni oː 

ɟoː əgni ləgə 

  

əgnikə ɑːvɑːɦənə ɕunhɕeːpə keːləkə 

ɟoː səvit̪ɑː ləgə 

kəɦələni oː 

səvit̪ɑː kəɦələni 

ɟoː vəruɳə ləgə 

vəruɳə kʰələni 

ɟoː pʰeːrə əgni ləgə 

əgni kəɦələni 

ɟoː ɟoː viɕvəd̪eːvə ləgə 

viɕvəd̪eːvəkə ɑːvɑːɦənə ɕunhɕeːpə keːləkə 

kəɦələni oː 

ɟoː ind̪rə ləgə 

ind̪rəd̪eːvəkə ɑːvɑːɦənə ɕunhɕeːpə keːləkə 

ɟoː ɑːɕvinaːu ləgə 

d̪unuː əɕvinəkə ɑːvɑːɦənə ɕunhɕeːpə keːləkə 

ɟoː uʂɑː ləgə 

uʂɑːkə ɑːvɑːɦənə ɕunhɕeːpə keːləkə 

  

mⁿt̪rə pəɽʱaːit̪ə-pəɽʱaːit̪ə bənd̪ʰənə kʰuɟaːit̪ə geːlaːi 

ɕunhɕeːpəkə 

  

ikʂvɑːkukə peːʈə ʈʰiːkə bʰəऽ geːlə 

pʰeːrə oː ɹ̩t̪viɟ bʰəऽ jəɟɲəmeː səmmilit̪ə bʰeːlə 

  

viɕeːʂə vid̪ʰi 

“əⁿɟə səvə” vid̪ʰisⁿ nikɑːlələkə soːmərəsə 

ɑː rɑːkʰələkə oːkərɑː d̪roːɳəkələɕəmeː 

pʰeːrə svɑːɦɑː 
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pʰeːrə ənt̪imə kɹ̩t̪jə 

  

pʰeːrə ɕunhɕeːpə viɕvɑːmit̪rəkə koːrɑːmeː baːisi geːlə 

  

əɟiːgiːrt̪ə kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi- viɕvɑːmit̪rə d̪iə ɦəmərə put̪rə 

viɕvɑːmit̪rə kəɦaːi cʰət̪ʰi- naːi iː əcʰi ɑːbə d̪eːvərɑːt̪ə 

viɕvɑːmit̪rə 

  

əɟiːgiːrt̪ə put̪rə ɕunhɕeːpə bɑːɟələ 

ɑːu d̪eːkʰuː 

ɕunhɕeːpə kəɦaːieː- ɦeː əɟiːgiːrt̪ə- t̪iːnə səeː gɑːeː ɦəmərɑːsⁿ 

paːigʰə? 

  

viɕvɑːmit̪rə kəɦaːi cʰət̪ʰi- ɦeː put̪rə məd̪ʰuccʰənd̪ɑː 

ɹ̩ʂəbʰə, 

reːɳu 

əʂʈəkə 

ɕunhɕeːpə bʰeːlə əɦɑːⁿkə ɟjeːʂʈʰə 

  

məd̪ʰuccʰənd̪ɑːkə pəcɑːsəʈɑː paːigʰə bʰɑːeːkeːⁿ iː naːi 

pəɽələnɦi pəsinnə 

  

viɕvɑːmit̪rə oːkərɑː səbʰəkeːⁿ d̪eːlənɦi t̪jɑːgi 

  
२ 

ɑː ɑːbə t̪jɑːgə kərəbɑːkə səməjə ɑːbi geːlə əcʰi 

bʰəjə keːrə t̪jɑːgə, loːbʰə keːrə t̪jɑːgə 

bʰoːɟənə keːrə t̪jɑːgə 

  

ɑː grəɦəɳə kərəbɑːkə səməjə seːɦoː əcʰi 

vəeːɦə ɟəkərɑː kaːieːkə bərkʰə d̪ʰəri rɑːkʰəneː rəɦiː nukɑː 

kəऽ, bəɟʰɑː kəऽ 

ɦɑːt̪ʰə ɟoːɽəlaːuⁿ, naːi kəruː t̪ⁿgə ɦəmərɑː, naːi t̪ⁿ buɟʰi ɟɑːjət̪ə 

iː 

bəɖɖə ɑːd̪ərə kəraːieː iː ɦəmərə 
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ɟⁿ oːkərɑː buɟʰi pəɽət̪aːi ɟeː əɦɑːⁿ kəऽ rəɦələ cʰiː ɦəmərə 

əpəmɑːnə 

t̪ⁿ pʰeːrə iː ɦəməroː gəpə naːi mɑːnət̪ə 

əkʰənə ɦəmə ɦɑːt̪ʰə ɟoːɽəneː neːɦoːrɑː kəऽ rəɦələ cʰiː 

pʰeːrə əɦɑːⁿ kərəbə neːɦoːrɑː ɟəkʰənə iː ɕuruː kərət̪ə 

nɑːrɑːɕⁿsiː 

əkʰənə t̪ⁿ eːkkeːʈɑː kʰissɑː suneːlaːuⁿ əcʰi 

ɑː əɦɑːⁿ kəɦaːi cʰiː ɟeː eːkərə aːi mɑːmilɑːsⁿ kiː cʰiː 

səmbənd̪ʰə 

t̪ⁿ pʰəricʰɑː d̪əi cʰiː aːi səmbənd̪ʰəkeːⁿ ɑːi। 

  

ɕunh ɕeːpəkeːⁿ d̪eːlə geːlə rəɦaːi mɹ̩t̪jud̪əɳɖə bɑː iː rəɦaːi 

bəli? 

ut̪t̪ərə d̪iə, ɦəmə cʰiː prɑːɕnikə ɑː əɦɑːⁿkeːⁿ sunɑː kəऽ kʰissɑː 

pəriːkʂɑːkə leːlə t̪aːijɑːrə keːlaːuⁿ əcʰi iː pəɦilə prəɕnə, 

ɑː eːkərə ut̪t̪ərə nird̪ʰɑːrit̪ə kərət̪ə ɟeː kət̪eːkə buɟʰənukə cʰiː 

əɦɑːⁿ 

ɑː t̪əkʰəneː ɦəmə əɦiː kʰissɑːsⁿ nəbə prəɕnə puːcʰəbə 

bɑː bʰəऽ səkaːieː koːnoː nəbə kʰisseː sunɑː d̪iː əɦɑːⁿkeːⁿ 

ɟⁿ ɦəmərɑː lɑːgət̪ə ɟeː aːi kʰissɑːsⁿ nəbə prəɕnə pucʰəlɑː sⁿ 

koːnoː pʰɑːeːd̪ɑː naːi। 

ɕunh ɕeːpəkeːⁿ d̪eːlə geːlə rəɦaːi mɹ̩t̪jud̪əɳɖə bɑː iː rəɦaːi 

bəli? 

  

ɑː bɑːɟəbə ɑːst̪eː, kɑːrəɳə oː ɦəmərɑː bəɖɖə mɑːnaːit̪ə əcʰi। 

ɟⁿ kənijoː oːkərɑː buːɟʰi pəɽət̪aːi əɦɑːⁿkə ɦəmərɑː prət̪i 

kruːrə ɑːcərəɳə 

t̪ⁿ oː bərd̪ɑːst̪ə naːi kəऽ səkət̪ə, ɦəməroː roːkəlɑːpərə naːi 

roːki səkət̪ə əpənəkeːⁿ। 

t̪ⁿ ɑːst̪eːsⁿ d̪iə ut̪t̪ərə- ɕunh ɕeːpəkeːⁿ d̪eːlə geːlə rəɦaːi 

mɹ̩t̪jud̪əɳɖə bɑː iː rəɦaːi bəli? 

(ənuvərt̪ət̪eː) 
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aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 

 

d̪uː ʈɑː gəɟələ 
१ 

 

əpəneː ɟərəlaːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

miɟʰɑː kəऽ cəməkaːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

 

puːrɑː ɟiːvənə ɑːməneː sɑːməneː rəɦit̪oː 

d̪unnuː rəɦəlaːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

 

ɦəmərə ɑːⁿkʰimeː ɦunəkərə ɑːⁿkʰi guɳɑː kərijaːu 

t̪əkʰəneː ɦeːt̪aːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

 

sərkilə kət̪əboː bəɖəः kɑː ɦoː mud̪ɑː binə pɑːi 

d̪unijɑːⁿ kəɦət̪aːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

 

d̪ərd̪əkə cʰət̪əpərə əsəgərə əsəgərə cuppeː cupə 

kʰubbeː ʈəɦəlaːi ənəcinɦɑːrə ənəcinɦɑːrə 

 

səbʰə pɑːⁿt̪imeː 22-22-22-22-22-2 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi। d̪uːʈɑː 

ələgə-ələgə ləgʰukeːⁿ d̪iːrgʰə mɑːnəbɑːkə cʰuːʈə leːlə geːlə 

əcʰi। iː bəɦəreː miːrə əcʰi। 

 
२ 

 

ɦunəkərə bɑːɟəbə kɑːⁿʈeː kuːsə 

sunəbaːijɑː keː mənuɑː ɟʰuːsə 

 

ɦəmərɑː cɑːɦiː ɦunəkərə neːɦə 

bɑːɟuː leːbaːi kət̪t̪eː gʰuːsə 
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bʰɑːgələ raːud̪iː d̪ɑːɦiː beːrə 

kʰɑːliː ɑːbaːi mɑːgʰeː puːsə 

 

d̪ʰərmiː ɖuːbələ bicceː d̪ʰɑːrə 

bəɖəः kɑː pɑːpiː ənəkɑː d̪uːsə 

 

neːt̪ɑː bʰeːlaːi ləɖɖuːlɑːlə 

ɟənət̪ɑː bʰeːlaːi leːmənəcuːsə 

 

səbʰə pɑːⁿt̪imeː 22-22-22-21 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi। "d̪ʰərmiː 

ɖuːbələ bicceː d̪ʰɑːrə" iː pɑːⁿt̪i kəbiːrəkə eːkə pəd̪əsⁿ preːrit̪ə 

əcʰi। 

 

 aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

Videha e-Learning 

  

.................................................................................... 

[sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə 

pəriːkʂɑː leːlə  maːit̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə 

aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ʰjəmə) 

ɦeːt̪u sɑːmigriː] [eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə 

seːɦoː] 

[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI 

(COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER 

OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] [FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI ALSO] 

..................................................................................... 
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[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə/ FOR NTA-

UGC-NET-MAITHILI] 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_01- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_02- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_03 (ɕriː ɕəmbʰu kumɑːrə 

siⁿɦə d̪vɑːrɑː sⁿkəlit̪ə) 

..................................................................................... 

juː. piː. eːsə. siː. (meːnsə) ऑpɕənələ: maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə 

viʂəjəkə ʈeːsʈə siːriːɟə 

juː.piː.eːsə.siː. kə priliminəriː pəriːkʂɑː səmpənnə bʰəऽ geːlə 

əcʰi। ɟeː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː eːɦi pəriːkʂɑːmeː ut̪t̪iːrɳə kərət̪ɑːɦə ɑː 

ɟⁿ meːnsəmeː ɦunəkərə ऑpɕənələ viʂəjə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə 

ɦeːt̪ənɦi t̪ⁿ oː eːɦi ʈeːsʈə-siːriːɟəmeː səmmilit̪ə bʰəऽ səkaːit̪ə 

cʰət̪ʰi। ʈeːsʈə siːriːɟəkə prɑːrəmbʰə prilimsəkə riɟəlʈəkə 

t̪ət̪kɑːlə bɑːd̪ə ɦoːjət̪ə। ʈeːsʈə-siːriːɟəkə ut̪t̪ərə vid̪jɑːrt̪ʰiː 

skaːinə kəऽ editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑː 

səkaːit̪ə cʰət̪ʰi, ɟⁿ meːləsⁿ pəʈʰeːbɑːmeː əsoːkərɟə ɦoːinɦi t̪ⁿ oː 

ɦəmərə ɦvɑːʈsəeːpə nəmbərə 9560960721 pərə seːɦoː 

prəɕnoːt̪t̪ərə pəʈʰɑː səkaːit̪ə cʰət̪ʰi। sⁿgəmeː oː əpənə 

prilimsəkə eːɖəmiʈə kɑːrɖəkə skaːinə kəeːlə kəः piː seːɦoː 

veːriːpʰikeːɕənə leːlə pəʈʰɑːbət̪ʰi। pəriːkʂɑːmeː səbʰə 

prəɕnəkə ut̪t̪ərə nəɦi d̪eːməjə pəɽaːit̪ə cʰaːikə mud̪ɑː ɟⁿ ʈeːsʈə 

siːriːɟəmeː vid̪jɑːrt̪ʰiː səbʰə prəɕnəkə ut̪t̪ərə d̪eːt̪ɑːɦə t̪ⁿ 

ɦunəkɑː leːlə ɕreːjəskərə rəɦət̪ənɦi। vid̪eːɦəkə səbʰə skiːmə 

ɟeːkɑːⁿ iːɦoː puːrɳət̪h niः ɕulkə əcʰi।- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə d̪vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə sivilə sərviseːɟə 

(mukʰjə) pəriːkʂɑː, maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) leːlə ʈeːsʈə siːriːɟə/ 

prəɕnə-pət̪rə- १ ɑː २ 

TEST SERIES-1- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-2- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

................................................................................................

.................. 
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MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) 

UPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 

BPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (aːiccʰikə) 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (ənivɑːrjə) 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- biː.piː.eːsə.siː.(aːiccʰikə) 

..................................................................................... 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː 
१ 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː- vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː 

maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə pɑːʈʰjəkrəmə 

bʰɑːʂɑːpɑːkə 
२ 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniːmeː pərjɑːpt̪ə vivid̪ʰət̪ɑː əcʰi। mud̪ɑː 

prəɕnəpət̪rə d̪eːkʰəlɑː ut̪t̪ərə eːkərə vərt̪əniː ignuː BMAF001 

sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə 

ukʰəɽɑːɦɑːmeː unəʈɑː-punəʈɑː d̪ijaːu, t̪ət̪əbeː d̪ʰəri pərjɑːpt̪ə 

əcʰi। juː.piː.eːsə.siː. kə maːit̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːlə 

seːɦoː iː pərjɑːpt̪ə əcʰi, seː ɟeː vid̪jɑːrt̪ʰiː maːit̪ʰiliː 

(kəmpələsəriː) peːpərə leːneː cʰət̪ʰi seː eːkərə eːkəʈɑː ɑːrə 

pʰɑːsʈə-riːɖiⁿgə d̪oːsərə-ukʰəɽɑːɦɑːmeː kərət̪ʰi| 

IGNOU  ignuː       BMAF-001 

................................................................................................

.................... 

MAITHILI (OPTIONAL) 

TOPIC 1    [Place of Maithili in Indo-European Language 

Family/ Origin and development of Maithili language 

(Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː 

pərivɑːrə məd̪ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/ maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə 

ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (sⁿskɹ̩t̪ə, prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)]- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 2    (Criticism- Different Literary Forms in Modern 

Era/ test of critical ability of the candidates)- gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurə 
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TOPIC 3    (ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː goːvind̪əd̪ɑːsə 

sileːbəsəmeː cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə cət̪urəbʰuɟə 

vid̪jɑːpət̪i kɑːliːnə kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə 

prɑːrəmbʰə kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ɑːvəliː 

nəvə ɕəbd̪əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। nəvə ɑː 

purɑːnə ɕəbd̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː 

goːvind̪əd̪ɑːsəkə prəɕnoːt̪t̪ərəmeː d̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi 

ɕəbd̪əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t̪ərə 

likʰəbɑːmeː d̪ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə ɦoːjət̪ə, 

leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i 

bʰəjə səkət̪ə।)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə   

TOPIC 4                (bəd̪riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ɑːvəliː ɑː 

mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə ɕəbd̪ɑːvəliː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 5                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- 

loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t̪i)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 6                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

vid̪jɑːpət̪i)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 7                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- pəd̪jə 

səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 8                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːkə 

gɑːt̪ʰɑː nɹ̩t̪jə nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 9                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- jɑːt̪riː)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 10               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

maːit̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 11               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

maːit̪ʰiliː upənjɑːsə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 12               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- 

ɕəbd̪ə vicɑːrə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 13               (t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

ənuləgnəkə-१-२-३    ənuləgnəkə- ४-५ 

TOPIC 14                 (ɑːd̪ʰunikə nɑːʈəkəmeː cit̪rit̪ə 

nird̪ʰənət̪ɑːkə səməsjɑː- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)ः   

http://www.videha.co.in/
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TOPIC 15                 (svɑːt̪ⁿt̪rjoːt̪t̪ərə maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑːmeː 

sɑːmɑːɟikə səmərəsət̪ɑː- əruɳə kumɑːrə siⁿɦə) 

TOPIC 16                 (juː. piː.eːsə.siː. maːit̪ʰiliː prət̪ʰəmə 

pət̪rəkə pəriːkʂɑːrt̪ʰiː ɦeːt̪u upəjoːgiː sⁿkələnə, maːit̪ʰiliːkə 

prəmukʰə upəbʰɑːʂɑːkə kʂeːt̪rə ɑː oːkərə prəmukʰə 

viɕeːʂət̪ɑː, maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə ɑːd̪ikɑːlə, maːit̪ʰiliː 

sɑːɦit̪jəkə kɑːlə-nird̪ʰɑːrəɳə- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)                            

TOPIC 17                (maːit̪ʰiliː ɑː d̪oːsərə pubərijɑː 

bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː səmbənd̪ʰə (bɑːⁿglɑː, əsəmijɑː ɑː oːɽijɑː) 

[juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə, pət̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५])- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 18                 [maːit̪ʰiliː ɑː ɦind̪iː/ bɑːⁿglɑː/ 

bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə 

(biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit̪ʰiliː 

(aːiccʰikə) viʂəjə leːlə]- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

..................................................................................... 

GENERAL STUDIES (PRELIMINARY & MAINS) 

GS (Pre) 

TOPIC 1 - gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

GS (Mains) 

NCERT-ENVIRONMENT CLASS XI-XII 

NCERT PDF I-XII 

SANSAD TV 

http://prasarbharati.gov.in/ 

http://newsonair.com/  

.................................................................................... 

OTHER OPTIONALS 

IGNOU eGYANKOSH 

.................................................................................... 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə 

pəriːkʂɑː leːlə  maːit̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə 

aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ʰjəmə) 

ɦeːt̪u sɑːmigriː 

[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC 
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SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI 

(COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER 

OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] 

Videha e-Learning 

peːʈɑːrə (risoːrsə seːnʈərə) 

.................................................................................... 

ɕəbd̪ə-vjɑːkərəɳə-it̪iɦɑːsə/ muːləpɑːʈʰə/ səmiːkʂɑː/ ət̪irikt̪ə 

pɑːʈʰə 

maːit̪ʰiliː muɦɑːvərɑː eːvəm loːkoːkt̪i prəkɑːɕə- rəmɑːnɑːt̪ʰə 

miɕrə miɦirə (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː 

səɦɑːjəkə) 

ɖəः . ləlit̪ɑː ɟʰɑː- maːit̪ʰiliːkə bʰoːɟənə səmbənd̪ʰiː 

ɕəbd̪ɑːvəliː (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː 

səɦɑːjəkə) 

maːit̪ʰiliː ɕəbd̪ə sⁿcəjə- ɖəः  ɕriːrɑːməd̪eːvə ɟʰɑː (kʰɑːⁿʈiː 

prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə) 

d̪ət̪t̪ə-vət̪iːkə vəst̪u kaːuɕələ- ɖəः . ɕriːrɑːməd̪eːvəɟʰɑː 

pəricəjə nicəjə- ɖəः  ɕaːileːnd̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

ENGLISH MAITHILI COMPUTER DICTIONARY 

(COMPLETE)- GAJENDRA THAKUR 

MAITHILI ENGLISH DICTIONARY- goːviⁿd̪ə ɟʰɑː 

əɳimɑː siⁿɦə -Shishu_Geet_Khel_Anima_Singh 

ɑːnənd̪ə miɕrə (saːuɟənjə ɕriː rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː "rəməɳə")- 

mit̪ʰilɑː bʰɑːʂɑːkə suboːd̪ʰə vjɑːkərəɳə 

maːit̪ʰiliː suboːd̪ʰə vjɑːkərəɳə- bʰoːlɑː lɑːlə d̪ɑːsə 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ʰəriː- A Survey of Maithili Literature 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ʰəriː- mit̪ʰilɑːkə it̪iɦɑːsə 

t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

rɑːɟeːɕvərə ɟʰɑː- mit̪ʰilɑːkʂərəkə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə 

(maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə ɑːrkɑːivə) 

d̪ət̪t̪ə-vət̪iː (muːlə)- ɕriː sureːnd̪rə ɟʰɑː sumənə 

(juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

http://www.videha.co.in/
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prəbənd̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə) CIIL SITE 

subʰɑːʂə cənd̪rə jɑːd̪əvə-rɑːɟəkəmələ caːud̪ʰəriː: 

moːnoːgrɑːpʰə 

ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː "ʈilluː" əⁿɕu-səmɑːloːcənɑː 

ɖəः  bəceːɕvərə ɟʰɑː- B_JHA_Nibhand_Nikunj.pdf 

ɖəः . d̪eːvəɕⁿkərə nəviːnə- Adhunik_Sahityak_Paridrishya 

preːməɕⁿkərə siⁿɦə- maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː sɑːɦit̪jə:biːsəmə 

ɕət̪ɑːbd̪iː (ɑːloːcənɑː) 

ɖəः . rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'rəməɳə' 

ɦiɑːoːlə 

əkʰijɑːsələ CIIL SITE 

d̪urgɑːnənd̪ə məɳɖələ-cəkʂu 

pʰeːrə eːɦi mənələgguː pʰɑːilə səbʰəkeːⁿ seːɦoː pəɽʱuː:- 

rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː 

kumɑːrə pəvənə (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) 

pəiʈʰə (maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə kət̪ʰɑː)     ɖɑːjəriːkə kʰɑːliː 

pənnɑː 

joːgeːnd̪rə pɑːʈʰəkə "vijoːgiː" 

viɟɲɑːnəkə bət̪əkəɦiː 

nərəkə viɟəjə (səmpuːrɳə) 

nərəkə viɟəjə (sⁿɕoːd̪ʰit̪ə) 

ɦəmərə gɑːmə 

pirɑːmiɖəkə d̪eːɕəmeː 

 

 ɖəः . rəməɳə ɟʰɑː 

bʰinnə-əbʰinnə 

maːit̪ʰiliː kɑːvjəmeː ələŋkɑːrə 

ələŋkɑːrə-bʰɑːskərə 

maːit̪ʰiliː kɑːvjəmeː ɟjoːt̪iʂə 

 

  

keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriː 

əbɑːrɑː nəɦit̪ənə 
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cəmeːliːrɑːniː 

mɑːɦurə 

kərɑːrə 

əjənɑː 

ɦiːnɑː 

 

.................................................................................... 

 

kicʰu maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə sɑːiʈə (oːpənə soːrsə) 

SAHITYA AKADEMI 

http://sahitya-akademi.gov.in/publications/e-books.jsp 

http://sahitya-akademi.gov.in/general/Digitalbooks.jsp 

CIIL 

http://corpora.ciil.org/maisam.htm 

əkʰijɑːsələ (rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː rəməɳə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI1.pdf 

ɟuɑːjələ kənəkəniː- məɦeːnd̪rə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI2.pdf 

prəbənd̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI3.pdf 

sɹ̩ɟənə keːrə d̪iːpə pərvə- sⁿ keːd̪ɑːrə kɑːnənə ɑː ərəvind̪ə 

ʈʰɑːkurə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI4.pdf 

maːit̪ʰiliː gəd̪jə sⁿgrəɦə- sⁿ ɕaːileːnd̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI5.pdf 

ARCHIVE.ORG (viɟəjəd̪eːvə ɟʰɑː) 

https://archive.org/details/%40vijay_deo_jha?&sort=-

publicdate&page=2 

VIDEHA MAITHILI BOOKS/ PICTURE-AUDIO-VIDEO 

ARCHIVE 

http://videha.co.in/new_page_15.htm 

IGNCA 

http://ignca.nic.in/coilnet/mithila.htm 

http://ignca.nic.in/coilnet/kalyani.htm (MAITHILI 

http://www.videha.co.in/
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ENGLISH DICTIONARY) 

mit̪ʰilɑː d̪ərɕənə 

https://mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal) 

t̪iːrəbʰukt̪i 

https://archive.org/details/@teerbhukti_journal 

OLE NEPAL's E-PUSTAKALAYA 

(https://pustakalaya.org/en/) 

poːt̪ʰiːkə liⁿkə 

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə 

https://www.maithilisahityasansthan.org/resources (online 

pdf of Reasearch Papers/ books) 

əripənə pʰɑːuɳɖeːɕənə (http://www.aripanafoundation.org/) 

PRATHAM BOOKS MAITHILI STORYWEAVER 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAT74nNc2fmYa

W29mRVAIgzRq63_9zWbI (maːit̪ʰiliː ऑɖijoː buksə) 

poːt̪ʰiː ɖəः ʈə kəः mə 

https://store.pothi.com/browse/free-

ebooks/?language=Maithili 

I LOVE MITHILA 

https://www.ilovemithila.com/maithili-books-pdf-free-

download/ (poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

https://www.ilovemithila.com/  (online maithili journal) 

https://maithili.com.np/ (owner I Love Mithila) 

pjɑːreː maːit̪ʰilə 

https://www.youtube.com/channel/UCq30Llck2tNw8BI4t8j

jzQg (pjɑːreː maːit̪ʰilə caːinələ- kirəɳə caːud̪ʰəriː ɑː sⁿgiːt̪ɑː 

ɑːnənd̪ə- maːit̪ʰiliːkə səbʰəsⁿ loːkəprijə juː ʈjuːbə caːinələ) 

ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə 

https://www.youtube.com/user/Janakifm/videos (ɟɑːnəkiː 

eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə) 

ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ərəbʰⁿgɑː juː ʈjuːbə caːinələ 

https://www.youtube.com/channel/UCGdNveEFmv4pPolW

iTEMxVA 

....................................................... 
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JNU 

http://sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.jsp 

http://sanskrit.jnu.ac.in/student_projects/lexicon.jsp?lexico

n=maithili 

......................................................... 

VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL 

https://www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIA

kXiOHp7A 

  

-gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

.................................................................................... 

vid̪eːɦə-səd̪eːɦə [vid̪eːɦə www.videha.co.in peːʈɑːrə] 

maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə 

sⁿkələnə (vid̪eːɦə iː-pət̪rikɑːsⁿ biːcʰələ rəcənɑː) 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]  

t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]- d̪oːsərə 

sⁿskərəɳə d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ 

]d̪eːvənɑːgəriː 
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vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]  t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ] t̪irəɦut̪ɑː 

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ११ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १४ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १५ 

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १६ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १७ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १८ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १९ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २० 

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २१ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २४ 
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vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २५ 

 

 vid̪eːɦəkə kicʰu viɕeːʂɑːⁿkə:- 

१) ɦɑːikuː viɕeːʂɑːⁿkə १२ mə əⁿkə, १५ ɟuːnə २००८  

Videha_15_06_2008   Videha_15_06_2008_Tirhuta     12 

२) gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə २१ mə əⁿkə,  १ nəvəmbərə २००८  

Videha_01_11_2008  Videha_01_11_2008_Tirhuta         21 

३) viɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə ६७ mə əⁿkə, १ əkʈuːbərə २०१० 

videha_01_10_2010       videha_01_10_2010_tirhuta           

67 

४) bɑːlə sɑːɦit̪jə viɕeːʂɑːⁿkə ७० mə əⁿkə, १५ nəvəmbərə २०१० 

videha_15_11_2010       videha_15_11_2010_tirhuta           

70 

५) nɑːʈəkə viɕeːʂɑːⁿkə ७२ mə əⁿkə १५ d̪isəmbərə२०१० 

videha_15_12_2010       videha_15_12_2010_tirhuta           

72 

६) nɑːriː viɕeːʂɑːⁿkə ७७mə əⁿkə ०१ mɑːrcə २०११ 

videha_01_03_2011       videha_01_03_2011_tirhuta           

77 

७) ənuvɑːd̪ə viɕeːʂɑːⁿkə (gəd̪jə-pəd̪jə bʰɑːrət̪iː) ९७mə əⁿkə 

videha_01_01_2012videha_01_01_2012_tirhuta          97 

८) bɑːlə gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə vid̪eːɦəkə əⁿkə १११ mə əⁿkə, १ 

əgəst̪ə २०१२ 

videha_01_08_2012   videha_01_08_2012_tirhuta   111 

९) bʰəkt̪i gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə १२६ mə əⁿkə, १५ mɑːrcə २०१३  

videha_15_03_2013  videha_15_03_2013_tirhuta   126 

१०) gəɟələ ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː viɕeːʂɑːⁿkə 

१४२ mə, əⁿkə १५ nəvəmbərə २०१३ 

videha_15_11_2013  videha_15_11_2013_tirhuta   142 

११) kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ʰupə viɕeːʂɑːⁿkə १६९ mə əⁿkə १ 

ɟənəvəriː २०१५ 

Videha_01_01_2015 
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१२) ərəvind̪ə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə १८९ mə əⁿkə १ nəvəmbərə 

२०१५ 

Videha_01_11_2015 

१३) ɟəgəd̪iːɕə cənd̪rə ʈʰɑːkurə ənilə viɕeːʂɑːⁿkə १९१ mə əⁿkə १ 

d̪isəmbərə २०१५ 

Videha_01_12_2015 

१४) vid̪eːɦə səmmɑːnə viɕeːʂⁿः kə 

vid̪eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə 

əkɑːd̪eːmiː purəskɑːrə səɦit̪ə) 

sɑːkʂɑːt̪kɑːrə/ səmɑːroːɦə 

sɑːkʂɑːt̪kɑːrə 

  videha_15_12_2011 

  videha_15_01_2012 

  videha_01_02_2012 

  videha_01_03_2012 

  

videha_01_09_2012 

  videha_15_01_2013 

  videha_01_03_2013 

  Videha_15_04_2016 

Videha_01_07_2016 

 

१५) maːit̪ʰiliː siː.ɖiː./ əlbəmə giːt̪ə sⁿgiːt̪ə viɕeːʂɑːⁿkə- २१७ mə 

əⁿkə ०१ ɟənəvəriː २०१७ 

Videha_01_01_2017 

१६) maːit̪ʰiliː veːbə pət̪rəkɑːrit̪ɑː viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 313 

१७) maːit̪ʰiliː biːɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə-२ 

VIDEHA 317 

१८) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 319 

१९) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə ɕrəd̪d̪ʰɑːⁿɟəli viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 320 
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२०) rɑːɟənənd̪ənə lɑːlə d̪ɑːsə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 333 

२१) rəviːnd̪rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA_348 

VIDEHA_348_Tirhuta 

VIDEHA_348_IPA 

VIDEHA_348_Braille 

 

.................................................................................... 

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit̪ɑː ɑː oːipərə məd̪ʰukɑːnt̪ə 

ɟʰɑːkə ʈippəɳiː 

vid̪eːɦəkə d̪uː səeː naːumə əⁿkə Videha_01_09_2016 

.................................................................................... 

"pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɖʰəः t̪ʰi"- leːkʰəkə d̪vɑːrɑː 

əppənə poːt̪ʰiː/ rəcənɑːkə səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 'vid̪eːɦə' kə ३२७ mə əⁿkə ०१ əgəst̪ə 

२०२१ 

.................................................................................... 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ 

vid̪eːɦəkə १२३ mə (०१ pʰərəbəriː २०१३) əⁿkəmeː 

bəlɑːt̪kɑːrəpərə maːit̪ʰiliːmeː pəɦilə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə 

cʰələ। iː d̪isəmbərə २०१२ kə d̪illiːkə nirbʰəjɑː bəlɑːt̪kɑːrə 

kɑːɳɖəkə bɑːd̪əkə səməjə cʰələ। oːnɑː iː ənuːd̪it̪ə rəcənɑː 

cʰələ, t̪eːlugumeː pəsupuleːʈiː giːt̪ɑːkə eːɦi kəvit̪ɑːkə ɦind̪iː 

ənuvɑːd̪ə keːneː cʰəliːɦə ɑːrə. ɕɑːⁿt̪ɑː sund̪əriː ɑː ɦind̪iːsⁿ 

maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə keːneː cʰəlɑːɦə viniːt̪ə ut̪pələ। ɦəmərə 

ɟɑːnəkɑːriːmeː eːɦisⁿ beːɕiː siɦərɑːbaːibəlɑː kəvit̪ɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑːmeː nəɦi rəcələ geːlə əcʰi। sɑːt̪ə sɑːləkə bɑːd̪oː iː 

səməsjɑː oːɦəneː əcʰi। iː kəvit̪ɑː səbʰəkeːⁿ pəɽʱəbɑːkə cɑːɦiː, 

kʰɑːsə kəऽ səbʰə beːʈiːkə bɑːpəkeːⁿ, səbʰə bəɦinəkə 

http://www.videha.co.in/


'विदहे' ३५१ म अकं ०१ अगस्त २०२२ (िर्ष १५ मास १७६ अंक ३५१)|| 535 

bʰɑːeːkeːⁿ ɑː səbʰə pət̪niːkə pət̪ikeːⁿ। ɑː vicɑːrəbɑːkə cɑːɦiː 

ɟeː ɦəmə səbʰə əpənɑː bəccɑː səbʰə leːlə keːɦənə səmɑːɟə 

bəneːneː cʰiː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə breːsʈə kaːisərəkə 

səməsjɑːpərə vid̪eːɦə meː miːnɑː ɟʰɑː keːrə eːkəʈɑː ləgʰu 

kət̪ʰɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə। iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə kət̪ʰɑː cʰələ ɟeː 

breːsʈə kaːisərə pərə likʰələ geːlə। ɦind̪iːmeː seːɦoː t̪ɑːd̪ʰəri 

eːɦi viʂəjəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰələ geːlə cʰələ, kɑːrəɳə eːɦi 

kət̪ʰɑːkə iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə १-२ sɑːləkə bɑːd̪ə ɦind̪iːmeː 

d̪uː goːʈeːmeː gʰoːⁿgʰɑːuɟə bʰəऽ rəɦələ cʰələ ki pəɦilə ɦəmə 

ɑːki ɦəmə, mud̪ɑː d̪unuːkə t̪it̪ʰi maːit̪ʰiliːkə kət̪ʰɑːkə 

pərəvərt̪iː cʰələ। bɑːd̪əmeː iː vid̪eːɦə ləgʰu kət̪ʰɑːmeː seːɦoː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪iːɕə cənd̪rə ʈʰɑːkurə 

əniləkə kicʰu bɑːlə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə। bɑːd̪əmeː 

ɦunəkərə ३ ʈɑː bɑːlə kəvit̪ɑː vid̪eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə 

bʰeːlə ɟɑːɦimeː २ ʈɑː kəvit̪ɑː beːbiː cɑːilɖəpərə cʰələ। pəɽʱuː 

iː t̪iːnuː kəvit̪ɑː, bɑːd̪əkə d̪unuː beːbiː cɑːilɖəpərə likʰələ 

kəvit̪ɑː pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 

mənukə eːkəʈɑː d̪iːrgʰə bɑːlə kət̪ʰɑː kəɦi liə bɑː upənjɑːsə 

prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə, nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː। bɑːd̪əmeː iː rəcənɑː 

vid̪eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə, iː rəcənɑː bɑːlə 

mənoːviɟɲɑːnəpərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə maːit̪ʰiliːkə pəɦilə rəcənɑː cʰiː, 

maːit̪ʰiliː bɑːlə sɑːɦit̪jə koːnɑː likʰiː t̪əkərə ʈreːniⁿgə 
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koːrsəmeː eːɦi upənjɑːsəkeːⁿ rɑːkʰələ ɟeːbɑːkə cɑːɦiː। koːnɑː 

məः ɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə bɑːi sʈeːpə 

ɑː seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə। pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ 

eːɖiʈərsə coːisə ५ meː maːit̪ʰiliːkə "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" mɑːneː 

kumɑːrə pəvənəkə d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː "pəiʈʰə" (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) । 

ɦind̪iːkə pɑːʈʰəkə, ɟeː "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" pəɽʱəneː ɦeːt̪ɑː, 

keːⁿ buɟʰələ cʰənɦi ɟeː koːnɑː əɦi kət̪ʰɑːkeːⁿ rəci cənd̪rəd̪ʰərə 

ɕərmɑː ’guleːriː’ əmərə bʰəऽ geːlɑːɦə। ɦəmə cərcɑː kəऽ 

rəɦələ cʰiː, kumɑːrə pəvənəkə "pəiʈʰə" d̪iːrgʰəkət̪ʰɑːkə। 

eːkərɑː pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkəʈɑː vicit̪rə, sukʰəd̪ə ɑː 

moːnə ɦaːulə kəraːibəlɑː ənubʰəvə bʰeːʈət̪ə, ɟeː 

seːksəpiːriənə ʈreːɟeːɖiː sⁿ milit̪oː lɑːgət̪ə ɑː pʰərɑːkoː। 

mud̪ɑː eːɦi rəcənɑːkeːⁿ pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ə t̪ɑːməsə, gʰɹ̩ɳɑː 

səbʰəpərə nijⁿt̪rəɳəkeːⁿ ɑː sɑːmɑːɟikə/ pɑːrivɑːrikə 

d̪ɑːjit̪vəkeːⁿ seːɦoː əɦɑːⁿ ɑːrə gⁿbʰiːrət̪ɑːsⁿ leːbaːi, seː d̪ʰəri 

pəkkɑː əcʰi। mud̪ɑː eːkərə eːkəʈɑː ɕərt̪ə əcʰi ɟeː eːkərɑː 

səmaːi nikɑːli kəऽ eːkkeː ukʰəɽɑːɦɑːmeː pəɽʱi ɟɑːi। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələkə ləgʰukət̪ʰɑː "bisɑːⁿɽʱə": १९४२-

४३ kə əkɑːləmeː bⁿgɑːləmeː १५ lɑːkʰə loːkə muilɑː, mud̪ɑː 

əmərt̪jə seːnə likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː ɦunəkərə koːnoː sərə-

səmbənd̪ʰiː eːɦi əkɑːləmeː nəɦi mərələnɦi। mit̪ʰiloːmeː 

əkɑːlə ɑːeːlə १९६७ iː. meː ɑː ind̪irɑː gɑːⁿd̪ʰiː ɟəkʰənə eːɦi 

kʂeːt̪rə əeːliː t̪ⁿ ɦunəkɑː d̪eːkʰɑːoːlə geːlə ɟeː koːnɑː 

musəɦərə ɟɑːt̪ikə loːkə bisɑːⁿɽʱə kʰɑː kəऽ eːɦi əkɑːləkeːⁿ ɟiːt̪i 

leːlənɦi। maːit̪ʰiliːmeː leːkʰənəkə eːkəbʰəgɑːɦə st̪ʰit̪i 

vid̪eːɦəkə ɑːgəmənəsⁿ pəɦineː cʰələ। maːit̪ʰiliːkə leːkʰəkə 
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loːkəni seːɦoː əmərt̪jə seːnə ɟeːkɑːⁿ oːɦi məɦɑːvibʰiːʂikɑːsⁿ 

prəbʰɑːvit̪ə nəɦi cʰəlɑː ɑː t̪eːⁿ bisɑːⁿɽʱəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰi 

səkəlɑː। ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ eːɦipərə kət̪ʰɑː 

likʰələnɦi ɟeː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə ceːt̪ənɑː səmit̪ikə 

pət̪rikɑːmeː, mud̪ɑː kɑːrjəkɑːriː səmpɑːd̪əkə d̪vɑːrɑː 

vərt̪əniː pərivərt̪ənəkə kɑːrəɳə oː maːit̪ʰiliːmeː nəɦi vərəɳ 

əvəɦəʈʈʰəmeː likʰələ buɟʰɑː pəɽələ, ɑː oːt̪eːkə prəbʰɑːviː nəɦi 

bʰəऽ səkələ kɑːrəɳə viʂəjə rəɦaːi kʰɑːⁿʈiː ɑː vərt̪əniː kɹ̩t̪rimə। 

seː eːkərə punh iː-prəkɑːɕənə əpənə əsəliː ruːpəmeː bʰeːlə 

vid̪eːɦəmeː ɑː iː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə "gɑːməkə ɟinəgiː" 

ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦəmeː। eːɦi poːt̪ʰiːpərə ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə 

məɳɖələkeːⁿ ʈaːigoːrə liʈəreːcərə əvɑːrɖə bʰeːʈələni। 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələkə leːkʰəniː maːit̪ʰiliː 

kət̪ʰɑːd̪ʰɑːrɑːkeːⁿ eːkəbʰəgɑːɦə ɦeːbɑːsⁿ bəcɑː leːləkə, ɑː 

maːit̪ʰiliːkə səmɑːnɑːnt̪ərə it̪iɦɑːsəmeː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkeːⁿ 

d̪uː kɑːləkʰəɳɖəmeː bɑːⁿʈi kəऽ pəɽʱəeː ɟɑːeː lɑːgələ- 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələsⁿ puːrvə ɑː ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə 

məɳɖələ ɑːgəmənəkə bɑːd̪ə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi ləgʰukət̪ʰɑː 

bisɑːⁿɽʱə- əpənə succɑː svəruːpəmeː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७ 

maːit̪ʰiliːkə pəɦilə ɑː eːkəmɑːt̪rə d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪iːpə 

kumɑːrə sɑːpʰiː। sənd̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə d̪əlit̪ə 

ɑːt̪məkət̪ʰɑː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ləgʰu ɑːkɑːrɑːkə əcʰaːit̪ə 

ɦiloːɽi d̪eːt̪ə ɑː əɦɑːⁿkə iː st̪ʰit̪i kəऽ d̪eːt̪ə ɟeː səmɑːnɑːnt̪ərə 

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə kət̪əboː pəɽʱuː əɦɑːⁿkeːⁿ əcʰaːuⁿ nəɦi 

ɦoːjət̪ə। iː ɑːt̪məkət̪ʰɑː vid̪eːɦəmeː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə 

bɑːd̪ə leːkʰəkəkə poːt̪ʰiː "baːiɕɑːkʰəmeː d̪əlɑːnəpərə"meː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə ɑː iː maːit̪ʰiliːkə əkʰənə d̪ʰərikə eːkəmɑːt̪rə 

d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː t̪ʰikə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi maːit̪ʰiliːkə pəɦilə 

d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə kələməsⁿ। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७  (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 
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 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ 

neːnɑː bʰuʈəkɑːkeːⁿ rɑːt̪imeː suneːbɑː leːlə kicʰu loːkəkət̪ʰɑː 

(vid̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ 

maːit̪ʰiliː gəɟələpərə pəricərcɑː (vid̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

.................................................................................... 

Maithili Books can be downloaded from: MAITHILI 

BOOKS 

..................................................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː bʰɑːgə-१ 

prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː bʰɑːgə d̪uː 

(kurukʂeːt̪rəmə ənt̪ərmənəkə-२) 

səɦəsrəbɑːɽʱəni (upənjɑːsə) 

səɦəsrɑːbd̪iːkə caːupəɽəpərə (pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

gəlpə-guccʰə (viɦəni ɑː ləgʰu kət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

sⁿkərʂəɳə (nɑːʈəkə) 

t̪vəɲcɑːɦəɲcə ɑː əsəɲɟɑːt̪i mənə (d̪uːʈɑː giːt̪ə prəbənd̪ʰə) 

bɑːlə məɳɖəliː/ kiɕoːrə ɟəgət̪ə (bɑːlə nɑːʈəkə, ləgʰukət̪ʰɑː, 

kəvit̪ɑː ɑːd̪i) 

kurukʂeːt̪rəm ənt̪ərmənəkə 

d̪eːvənɑːgəriː vərsənə t̪irəɦut̪ɑː vərsənə breːlə vərsənə 

səɦəsrəbɑːɽʱəni_breːlə-maːit̪ʰiliː (maːit̪ʰiliːkə pəɦilə breːlə 

poːt̪ʰiː) 

səɦəsrəɕiːrʂɑː (upənjɑːsə) 

d̪ʰɑːⁿgi bɑːʈə bəneːbɑːkə d̪ɑːmə əguːbɑːrə peːneː cʰⁿ (rubɑːi, 

kət̪ɑː ɑː gəɟələ sⁿgrəɦə) 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ- eːkəʈɑː bɑːjoːgrɑːpʰiː 

səɦəsrəɟit̪ (pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

ɕəbd̪əɕɑːst̪rəm (ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

The_Science_of_Words 
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Learn Mithilakshar Script 

Learn Braille through Mithilakshar Script 

Learn International Phonetic Script through Mithilakshar 

Script 

Learn Kaithi 

mit̪ʰilɑː rət̪nə/ mit̪ʰilɑː cit̪rəkəlɑː/ mit̪ʰilɑːkə pɑːbəni t̪iɦɑːrə 

(kət̪ʰɑː) ɑː mit̪ʰilɑːkə sⁿgiːt̪ə 

ulkɑːmukʰə (nɑːʈəkə) 

ɟəloːd̪iːpə (bɑːlə-nɑːʈəkə sⁿgrəɦə) 

əkʂərəmuʂʈikɑː (bɑːlə-ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

bɑːŋəkə bəŋaːurɑː (bɑːlə-pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

nɑːrɑːɕⁿsiː (giːt̪ə-prəbənd̪ʰə) 

gⁿgɑː briɟə (nɑːʈəkə) 

məcəɳɖə (nɑːʈəkə) 

bɑːlə sɑːɦit̪jə (muːlə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

bʰəऽ ɟɑːeːbə cʰuː(maːit̪ʰiliːkə २०१२ meː prəkɑːɕit̪ə pəɦilə 

klɑːimeːʈə-pʰikɕənə pleː- Maithili's first climate-fiction play 

originally published in 2012) 

kəməlɑːkə bʰəgət̪ɑː 

t̪ərəɦərimeː pəriːloːkə 

beːsiː cʰuʈʈiː kəmə isəkuːlə 

bəɽəd̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 

bɑːlə gəɟələ 

pʰiniɕə lɑːinə 

bɑːlə sɑːɦit̪jə (ənuvɑːd̪ə- d̪vibʰɑːʂikə- maːit̪ʰiliː-əⁿgreːɟiː)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

 

ʈoːsʈə 

bəɽiːʈɑː! kənijeːʈɑː! 

eːt̪əऽ ɦəmə səbʰə rəɦaːi cʰiː 

bʰɑːrət̪oːlləkə rɑːɟəkumɑːriː 

bʰɑːrət̪oːlləkə rɑːɟəkumɑːriː (binu ɕəbd̪əkə) 

 

vujoː 
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kəcə-kəcə kəcɑːkə 

cunnuː-munnuːkə nəɦeːnɑːi 

neːnɑː ɟeː baːiluːnəsⁿ ɖeːrɑːit̪ə cʰələ 

əd̪bʰut̪ə pʰiboːnɑːciː əⁿkə-ɕɹ̩ⁿkʰəlɑː 

 

ɦɑːruː 

əkʰənə naːi, əkʰənə naːi! 

ɟənməd̪inəkə ut̪səvə bʰoːɟə 

moːʈə rɑːɟɑː pɑːt̪ərə-d̪ubbəɽə kukuɽə 

bəcijɑː ɟeː əpənə ɦⁿsiː naːi roːki səkaːit̪ə cʰəli 

 

əⁿgreːɟiː 

ɦəmə suːⁿgʰi səkaːi cʰiː 

cʰoːʈə lɑːlə-ʈuɦəʈuɦə ɖoːriː 

kəruː niːkə, bʰoːguː niːkə 

iː səbʰəʈɑː bilɑːɽikə d̪oːkʰə əcʰi! 

 

coːbʰɑː ɑːmə! 

ɦəmərə ʈoːləkə bɑːʈə 

ɟəkʰənə ikəɽuː skuːlə geːlə 

mɑːcʰiː pʰeːrə ɑːu ʈɑːʈɑː! 

əmɑːciːkə ɟulumə məɕiːnə səbʰə 

 

ʈiⁿgə ʈoːⁿgə 

pɑːu-mjɑːuː-vɑːɦə 

kukuɽəkə eːkəʈɑː d̪inə 

ɦəmərɑː niːkə ləgaːieː 

riːt̪ɑːkə nəvə-skuːləmeː pəɦilə d̪inə 

 

kəniː ɦⁿsijaːu neː! 

lɑːlə bərəsɑːt̪iː 

bʰuːt̪ə-preːt̪əkə nɑːʈjəɕɑːlɑː 

 ɑːu pəeːrə gɑːniː 

 kət̪əऽ əcʰi iː əⁿkə ५? 
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..................................................................................... 

NTA-UGC/ UPSC/ BPSC MAITHILI OPTIONAL- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ 

Origin and development of Maithili language (Sanskrit, 

Prakrit, Avhatt, Maithili) bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː pərivɑːrə 

məd̪ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/ maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ud̪bʰəvə oː 

vikɑːsə (sⁿskɹ̩t̪ə, prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)] 

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of 

critical ability of the candidates) 

(ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː goːvind̪əd̪ɑːsə sileːbəsəmeː 

cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə cət̪urəbʰuɟə vid̪jɑːpət̪i kɑːliːnə 

kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə prɑːrəmbʰə 

kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ɑːvəliː nəvə ɕəbd̪əkə 

pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। nəvə ɑː purɑːnə 

ɕəbd̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː 

goːvind̪əd̪ɑːsəkə prəɕnoːt̪t̪ərəmeː d̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi 

ɕəbd̪əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t̪ərə 

likʰəbɑːmeː d̪ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə ɦoːjət̪ə, 

leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i 

bʰəjə səkət̪ə।) 

(bəd̪riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ɑːvəliː ɑː mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə 

ɕəbd̪ɑːvəliː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː 

səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t̪i) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- vid̪jɑːpət̪i) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- pəd̪jə səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːkə gɑːt̪ʰɑː nɹ̩t̪jə 

nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- jɑːt̪riː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː upənjɑːsə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- ɕəbd̪ə vicɑːrə) 
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(t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə) 

ənuləgnəkə-१-२-३    ənuləgnəkə- ४-५ 

(maːit̪ʰiliː ɑː d̪oːsərə pubərijɑː bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː 

səmbənd̪ʰə (bɑːⁿglɑː, əsəmijɑː ɑː oːɽijɑː) [juː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə, pət̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५]) 

[maːit̪ʰiliː ɑː ɦind̪iː/ bɑːⁿglɑː/ bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- 

biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə (biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə 

seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) viʂəjə leːlə] 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_01- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_02- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-1- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-2- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

GS (Pre) 

TOPIC 1 - gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

................................................................................................

................................................... 

................................................................................................

................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə (səmpɑːd̪ənə) 

vid̪eːɦə-səd̪eːɦə [vid̪eːɦə www.videha.co.in peːʈɑːrə] 

maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə 

sⁿkələnə (vid̪eːɦə iː-pət̪rikɑːsⁿ biːcʰələ rəcənɑː) 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ 
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]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]- d̪oːsərə 

sⁿskərəɳə d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ ] t̪irəɦuः t̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ] t̪irəɦut̪ɑː 

  

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ११ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १४ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १५ 

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १६ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १७ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १८ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १९ 
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vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २० 

 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २१ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २४ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २५ 
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bʰɑːʂɑːpɑːkə -vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit̪ʰiliː 

bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə pɑːʈʰjəkrəmə 

vid̪eːɦə purɑːnə əⁿkəkə ɑːrkɑːivə 

“vid̪eːɦə” iː-pət̪rikɑːkə purɑːnə əⁿkə: d̪eːvənɑːgəriː 

vərsənə/ mit̪ʰilɑːkʂərə vərsənə/ breːlə vərsənə (əⁿkə ००१ sⁿ 

१४९) 

VIDEHA 150-250 

VIDEHA 251-ONWARDS 

GOOGLE VIDEHA BOOKS 

AUDIO ARCHIVE FOLDER 

MITHILA_PAINTING-MODERN ART-PHOTOS 

VIDEHA OLD ISSUES FOLDER 

VIDEHA CLASSICAL SITES FOLDER 

  

pⁿɟiː (११००० muːlə mit̪ʰilɑːkʂərə t̪ɑːɽəpət̪rə १७ ʈɑː 

piː.ɖiː.eːpʰə. pʰɑːiləmeː) 

d̪uːʂəɳə pⁿɟiː 

moːd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː ɕɑːkʰɑː pⁿɟiː 

mⁿɖɑːrə- mərəɽeː kəɕjəpə-prɑːciːnə 

prɑːciːnə pⁿɟiː (leːmiːneːʈə kəeːlə) 

ut̪eːɽʱə pⁿɟiː 

pənicoːbʰeː biːrəpurə 

d̪ərəbʰⁿgɑː rɑːɟə ɑːd̪eːɕə ut̪eːɖʰə ɑːd̪i 
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cʰoːʈiː ɟʰɑː pust̪əkə nird̪eːɕikɑː 

pət̪rə pⁿɟiː 

muːləgrɑːmə pⁿɟiː 

muːləgrɑːmə pərəgənɑː ɦisɑːbeː pⁿɟiː 

muːlə pⁿɟiː-२ 

muːlə pⁿɟiː-३ 

muːlə pⁿɟiː-४ 

muːlə pⁿɟiː-५ 

muːlə pⁿɟiː-६ 

muːlə pⁿɟiː-७ 

................................................................................................

................................................... 

................................................................................................

................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɑː ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə (səmpɑːd̪ənə) 

maːit̪ʰiliːkə prət̪inid̪ʰi gəɟələ 

maːit̪ʰiliː gəɟələ: ɑːgəmənə oː prəst̪ʰɑːnə biⁿd̪u (gəɟələkə 

ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː) 

..................................................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə, nɑːgeːnd̪rə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː pəɲɟiːkɑːrə 

vid̪jɑːnənd̪ə ɟʰɑː (səmpɑːd̪ənə) 

ɟiːnoːmə maːipiⁿgə (४५० eː.ɖiː.sⁿ २००९ eː.ɖiː.)--mit̪ʰilɑːkə 

pəɲɟiː prəbənd̪ʰə 

ɟiːnijoːloːɟikələ maːipiⁿgə (४५० eː.ɖiː.sⁿ २००९ eː.ɖiː.)--

mit̪ʰilɑːkə pəɲɟiː prəbənd̪ʰə -bʰɑːgə-२ 

MAITHILI-ENGLISH DICTIONARIES 

Maithili_English_Dictionary_Vol.I 

MaithiliEnglishDictionary_Vol.II_GajendraThakur 

ENGLISH-MAITHILI DICTIONARIES 

VIDEHA ENGLISH MAITHILI DICTIONARY 

English-Maithili Computer Dictionary 

..................................................................................... 
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