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aːi poːt̪ʰiːkə sərvɑːd̪ʰikɑːrə surəkʂit ̪ə əcʰi। kɑːॅ piːrɑːiʈə (©) d̪ʰɑːrəkəkə likʰit ̪ə 

ənumət̪ikə binɑː poːt̪ʰiːkə koːnoː əⁿɕəkə cʰɑːjɑː prət̪i eːvⁿ rikəॅ ɖiⁿgə səɦit ̪ə 

ileːkʈrəॅ nikə ət̪ʰəvɑː jɑːⁿt̪rikə, koːnoː mɑːd̪ʰjəməsⁿ, ət̪ʰəvɑː ɟɲɑːnəkə sⁿgrəɦəɳə vɑː 

punərprəjoːgəkə prəɳɑːliː d̪vɑːrɑː koːnoː ruːpəmeː punərut̪pɑːd ̪ənə ət ̪ʰəvɑː 

sⁿcɑːrənə-prəsɑːrəɳə naːi kəeːlə ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi। 

 

(c) २०००- २०२२। sərvɑːd̪ʰikɑːrə surəkʂit̪ə। bʰɑːləsərikə gɑːcʰə ɟeː sənə २००० sⁿ 

jɑːɦuːsiʈiːɟəpərə cʰələ http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html , 

http://www.geocities.com/ggajendra ɑːd̪i liⁿkəpərə ɑː əkʰənoː ५ ɟulɑːi २००४ kə 

poːsʈə http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html keːrə 

ruːpəmeː inʈərəneːʈəpərə  maːit̪ʰiliːkə prɑːciːnət̪əmə upəst̪ʰit̪əkə ruːpəmeː 

vid̪jəmɑːnə əcʰi (kicʰu d̪inə leːlə http://videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html 

liⁿkəpərə, sroːt̪ə wayback machine of https://web.archive.org/web/*/videha 258 

capture(s) from 2004 to 2016- http://videha.com/ bʰɑːləsərikə gɑːcʰə-prət̪ʰəmə 

maːit̪ʰiliː bləॅ gə / maːit̪ʰiliː bləॅ gəkə eːgriːgeːʈərə)। 

iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə iⁿʈərəneːʈə pət̪rikɑː t̪ʰikə ɟəkərə nɑːmə bɑːd̪əmeː १ ɟənəvəriː 

२००८ sⁿ ’vid ̪eːɦə’ pəɖəॅ laːi। iⁿʈərəneːʈəpərə maːit̪ʰiliːkə prət̪ʰəmə upəst ̪ʰit̪ikə jɑːt̪rɑː 

vid̪eːɦə- prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː pət̪rikɑː d̪ʰəri pəɦuⁿcələ əcʰi, ɟeː 

http://www.videha.co.in/ pərə iː prəkɑːɕit̪ə ɦoːit̪ə əcʰi। ɑːbə “bʰɑːləsərikə gɑːcʰə” 

ɟɑːləvɹ̩t ̪t ̪ə 'vid̪eːɦə' iː-pət̪rikɑːkə prəvəkt̪ɑːkə sⁿgə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ɟɑːləvɹ̩t̪t ̪əkə 

eːgriːgeːʈərəkə ruːpəmeː prəjukt̪ə bʰəऽ rəɦələ əcʰi।  

 

(c)२०००- २०२२। vid̪eːɦə: prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-547X 

VIDEHA (since 2004). səmpɑːd ̪əkə: gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə। Editor: Gajendra 

Thakur. In respect of materials e-published in Videha, the Editor, Videha 

holds the right to create the web archives/ theme-based web archives, right 

to translate/ transliterate those archives and create translated/ transliterated 

web-archives; and the right to e-publish/ print-publish all these archives.  

rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː əpənə maːulikə ɑː əprəkɑːɕit̪ə rəcənɑː/ sⁿgrəɦə 

(sⁿpuːrɳə ut̪t̪ərəd̪ɑːjit̪və rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː məd̪ʰjə) 

editorial.staff.videha@gmail.com keːⁿ meːlə əʈaːicəmeːɳʈəkə ruːpəmeːⁿ pəʈʰɑː 

səkaːit̪ə cʰət̪ʰi, sⁿgəmeː oː əpənə sⁿkʂipt̪ə pəricəjə ɑː əpənə skaːinə kəeːlə geːlə 

pʰoːʈoː seːɦoː pəʈʰɑːbət̪ʰi। eːt̪əऽ prəkɑːɕit̪ə rəcənɑː/ sⁿgrəɦə səbʰəkə kəॅ piːrɑːiʈə 

rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑːkə ləgəmeː cʰənɦi ɑː ɟət̪əऽ rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑːkə 

nɑːmə naːi əcʰi t ̪ət̪əऽ iː sⁿpɑːd̪əkɑːd̪ʰiːnə əcʰi। səmpɑːd̪əkə: vid̪eːɦə iː-prəkɑːɕit̪ə 

rəcənɑːkə veːbə-ɑːrkɑːivə/ t̪ʰiːmə-ɑːd̪ʰɑːrit̪ə veːbə-ɑːrkɑːivəkə nirmɑːɳəkə əd̪ʰikɑːrə, 
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aːi səbʰə ɑːrkɑːivəkə ənuvɑːd̪ə ɑː lipjⁿt̪ərəɳə ɑː t̪əkəroː veːbə-ɑːrkɑːivəkə nirmɑːɳəkə 

əd̪ʰikɑːrə; ɑː aːi səbʰə ɑːrkɑːivəkə iː-prəkɑːɕənə/ priⁿʈə-prəkɑːɕənəkə əd̪ʰikɑːrə 

rəkʰaːit̪ə cʰət̪ʰi। aːi səbʰə leːlə koːnoː rəॅ jəlʈiː/ pɑːriɕrəmikəkə prɑːvəd̪ʰɑːnə naːi 

cʰaːi, seː rəॅ jəlʈiː/ pɑːriɕrəmikəkə iccʰukə rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː vid̪eːɦəsⁿ naːi 

ɟuɽət̪ʰu। vid̪eːɦə iː pət̪rikɑːkə mɑːsəmeː d̪uː ʈɑː əⁿkə nikəlaːit̪ə əcʰi ɟeː mɑːsəkə 

०१ ɑː १५ t̪it ̪ʰikeːⁿ www.videha.co.in pərə iː prəkɑːɕit̪ə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi। 

Videha e-Journal: Issue No. 354 at www.videha.co.in  

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


 

 

 səmɑːnɑːnt ̪ərə 

pərəmpərɑːkə vid ̪jɑːpət̪i- cit ̪rə vid ̪eːɦə səmmɑːnəsⁿ 

səmmɑːnit ̪ə ɕriː pənəkəlɑːlə məɳɖələ d ̪vɑːrɑː 

maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː ɟəgəɟɟənəniː siːt ̪ɑːjɑː ॅ  bʰɑːʂɑː ɑːsiːt ̪। 

ɦənumənt ̪h ukt ̪əvɑːnə- mɑːnuʂiːmiɦə sⁿskɹ̩t̪ɑːm। 

əkkʰərə kʰəmbʰɑː (ɑːkʰərə kʰɑːmɦə) 

t̪iɦuənə kʰeːt ̪t̪əɦi kɑːɲi t̪əsu kit ̪t̪ivəlli pəsəreːi। əkkʰərə 

kʰəmbʰɑːrəmbʰə ɟəu məɲcoː bənd ̪ʰi nə d ̪eːi॥ (kiːrt̪ilət ̪ɑː 

prət ̪ʰəmh pəlləvh pəɦilə d ̪oːɦɑː।) 



 

 

mɑːneː ɑːkʰərə ruːpiː kʰɑːmɦə nirmɑːɳə kəऽ oːipərə 

(gəd ̪jə-pəd ̪jə ruːpiː) mⁿcə ɟⁿ naːi bɑːnɦələ ɟɑːjə t ̪ⁿ aːi 

t̪ribʰuvənəruːpiː kʂeːt ̪rəmeː oːkərə kiːrt ̪iruːpiː lət ̪t̪iː 

keːnɑː pəsərət ̪ə। 

ənukrəmə 

aːi əⁿkəmeː əcʰi:- 

१.səmpɑːd̪əkiːjə- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː meː 

pəɦilə beːrə १.paːiʈərnə (punərɑːvɹ̩t̪t̪i) kəvit ̪ɑː ɑː २.ɕeːpə 

bɑː kⁿkriːʈə (ɑːkɑːrə) kəvit ̪ɑː 

əⁿkə ३५३ pərə ʈippəɳiː  
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१.səmpɑːd̪əkiːjə- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː meː 

pəɦilə beːrə १.paːiʈərnə (punərɑːvɹ̩t̪t̪i) kəvit̪ɑː ɑː 



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

२.ɕeːpə bɑː kⁿkriːʈə (ɑːkɑːrə) kəvit̪ɑː 

əⁿkə ३ ५ ३ pərə ʈippəɳiː  
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१.səmpɑːd̪əkiːjə- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː meː 

pəɦilə beːrə १.paːiʈərnə (punərɑːvɹ̩t̪t̪i) kəvit̪ɑː ɑː 

२.ɕeːpə bɑː kⁿkriːʈə (ɑːkɑːrə) kəvit̪ɑː

 

१ 

paːiʈərnə (punərɑːvɹ̩t ̪t̪i) kəvit̪ɑː 

pɑːⁿt̪ikə cʰənd̪əmeː likʰələ kəvit̪ɑː bʰeːlə paːiʈərnə 

(punərɑːvɹ̩t ̪t̪i) kəvit̪ɑː। 

kiː əcʰi pɑːⁿt̪ikə cʰənd̪ə:- 

iː bʰeːlə koːnoː beːrə-beːrə punərɑːvɹ̩t̪t ̪i ɦuəjəbəlɑː 

pəd̪jə rəcənɑː। aːi meː d̪ʰvənikə punərɑːvɹ̩t̪t ̪i ɑːvəɕjəkə 

naːi əcʰi, kʰɑːliː pɑːⁿt̪ikə ləmbɑːikə punərɑːvɹ̩t ̪t̪i ɦoːit̪ə 

əcʰi। 

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

ɟɑːit̪ə ɟɑːit̪ə 

ɟɑːit̪ə ɟɑːit̪ə ɟɑːi cʰiː bəɽiː d̪uːrəst̪ə d̪eːɕə d̪ʰəri ɟeː gʰuri 

neː səkiː 

pəɦineː kəeːkə beːrə gʰuri əjəlaːuⁿ əi ʈʰɑːmə 

buɟʰəlaːuⁿ ɟeː cʰələ əd̪əɦeː rəst̪ɑː 

gʰuri ɟeː eːlaːuⁿ 

seː bid̪ɑː bʰeːlaːuⁿ ɟɑːileː d̪uːrəst̪ə 

t̪ət ̪eːkə d̪uːrə d̪uːrəst̪ə d ̪eːɕə ɟeː gʰuri neː səkiː 

ɟeː gʰurəbəऽ ɟɑːjət̪ə t̪ʰɑːki ɟɑːjət̪ə əd̪əɦɑː t̪əkəroː əd̪əɦɑː 

rəst̪ɑːmeː 

ɑː ɟⁿ bəɽʱət̪ə ɑːgɑːⁿ d̪eːkʰət̪ə bilɑːit̪ə rəst̪ɑː 

neː koːnoː bɑːʈeː cʰoːɽəbə ɑː neː 

koːneː cinɦɑːsiː 

ɑː neː kənijoː ɑːsə cʰoːɽəbə 

əd ̪əɦɑː rəst̪ɑːkə bɑːd̪əkə d̪ʰɑːⁿgaːit̪ə-t ̪oːɽaːit̪ə bɑːʈə 
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ɑː bəɽʱaːit̪ə ɦəmə ɑː bilɑːjələ ɟɑːit̪ə rəst̪ɑː keːləkə kɑːɟə 

sⁿpənnə 

eːkəʈɑː kɑːɟəkə ɦəeːt̪ə ɑːbə pʰeːrəsⁿ ɑːrəmbʰə 

nəvə vɑːt̪ɑːvərəɳə nəvə loːkə sⁿgə 

prəjoːgeːkə prəjoːgə 

ɑːnət ̪ə koːnoː əɟəgut̪ə pəriɳɑːmə 

ɑːki pʰeːrə d̪ʰəkeːlət̪ə ɦəmərɑː d̪uːrəst ̪ə d̪eːɕə 

ɑː ɦəmə gʰuri kəऽ t̪ⁿ naːi ɑːbi ɟɑːeːbə pʰeːrə əpənə 

purəneː d̪eːɕə 

ɟət ̪əऽ neː rəɦət̪ə oː purənəkɑː ɖeːrɑːjələ loːkə 

neː purənəkɑː piraːuⁿcʰə gɑːcʰə-bɹ̩ccʰə 

pəriɳɑːmeːkə prəmɑːɳə 

rusələ sənə əcʰi iː ɦəmərɑːsⁿ 

loːkə gɑːcʰə-bɹ̩ccʰə səbʰə nəvə nəvəkeː iː d̪eːɕə 

neː koːnoː cinɦɑːsiː neː ɑːsə ɑː neː koːnoː cinɦɑːrə 

bɑːʈə 

२. 
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ɕeːpə bɑː kⁿkriːʈə (ɑːkɑːrə) kəvit̪ɑː 

  

paːiʈərnə (punərɑːvɹ̩t̪t̪i) kəvit̪ɑːkə vipəriːt̪ə iː eːkəʈɑː 

ɑːkɑːrəkə svəruːpə d̪ʰɑːrəɳə kəraːit̪ə əcʰi ɑː t̪eːⁿ 

pɑːⁿt̪ikə cʰənd̪əmeː likʰələ kəvit̪ɑː bʰeːlə paːiʈərnə 

(punərɑːvɹ̩t ̪t̪i) eːt̪əऽ naːi bʰeːʈət̪ə vərənə koːnoː ɑːkɹ̩t̪i 

d ̪eːkʰɑː pəɽət ̪ə। ɟeːnɑː niːcɑːⁿkə gɑːcʰəkə ɑːkɹ̩t̪i 

d ̪eːkʰuː। 

bilɑːit̪ə ɑːsəkə ceːnɦɑːsiː 

d ̪eːkʰaːit̪ə 

gɑːcʰə d̪unuː kɑːt̪ə 

sⁿgeː ɟɑːi rəst̪ɑːkə sⁿgə 

gɑːcʰəkə cʰɑːɦə kəऽ rəɦələ gʰənə 

ɦəmərə ceːnɦɑːsiː gʰənə ɦoːit̪ə pəkkɑː ɦəeːt̪ə mud̪ɑː 

gʰə 

nə 

gə 

rə 
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ɦoː 

i 

t̪ə 

ceː 

nɦɑː 

siː 

ənɦɑːrə guɟɟə bʰəऽ ɟɑːit̪ə əcʰi 

ɦəmərə ɑːsəkə ceːnɦɑːsiː bilɑː ɟɑːit̪ə əcʰi 

 

əⁿkə ३ ५ ३ pərə ʈippəɳiː 

 

ɑːd ̪ərəɳiːjə viːreːnd̪rə məllikəɟiːkə pəɦilə kəvit̪ɑː sⁿgrəɦə 

cʰəpələni (iː pəɦilə poːt̪ʰiː cʰələni) t ̪ⁿ oːkərə nɑːmə 

cʰəlaːi 'əgniɕikʰɑː'। ɑːbə nirməlɑː kərɳəɟiːkə 

d ̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə rəcənɑː əɦiː nɑːməsⁿ pəɖʰə़ व ़rəɦələ cʰiː। 

niːkə krəmə əcʰi, cəlaːit̪ə rəɦəbɑːkə cɑːɦiː। 
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prəɳəvə ɟʰɑː biːcə-biːcəmeː əbaːit̪ə cʰət̪ʰi ɦinəkɑː, 

ləgɑːt̪ɑːrə eːbɑːkə cɑːɦiː। 

 

-ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə moː.8134849022 

 

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.gəd̪jə kʰəɳɖə 



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

२.१. gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- vəɟənə prəbⁿd̪ʰənə - eːkəʈɑː 

vjəkt̪igət̪ə prəjoːgə eːvⁿ ənubʰəvə 

२.२.leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- munniː kɑːmət̪əkə 

eːkɑːⁿkiː "ɟind̪əgiːkə moːlə" ɑː oːipərə gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

२.३.nirməlɑː kərɳə- əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə- ६) 

२.४.ɖɑː. bipinə kumɑːrə ɟʰɑː- məɦɑːkəvi bʰɑːsə 

prəɳiːt̪ə kərɳəbʰɑːrəm maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə (prəst̪ɑːvənɑː 

kə ɑːguː) 

२.५.rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi 

(upənjɑːsə)- १ १mə kʰeːpə 

२.६.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- २ ʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː (bʰuːrɑː 

bɑːlə, kərt̪əvjə pɑːlənə) 

२.७.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-

t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə 

d ̪oːsərə upənjɑːsə- d̪ə ........ pʰɑːilsə 

२.८.məɦɑːkɑːnt̪ə prəsɑːd ̪ə- ३ ʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː 

(gərəmiː, prəɕnə, bət̪t ̪uː) 

२.९.ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'mənu'- mɑːeːkə bʰəkt̪ə 
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२.१ ०.puːnəmə ɟʰɑː 'prət̪ʰəmɑː'- moːnəkə bɑːt̪ə 

 

 

 

२.१. gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- vəɟənə prəbⁿd̪ʰənə - eːkəʈɑː 

vjəkt̪igət̪ə prəjoːgə eːvⁿ ənubʰəvə

 gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

vəɟənə prəbⁿd̪ʰənə - eːkəʈɑː vjəkt̪igət̪ə prəjoːgə eːvⁿ 

ənubʰəvə 
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iː kət̪ʰɑː २ ० ० ० iː. meː ɕuruː ɦoːit̪ə əcʰi, oːi sɑːləkə 

ut̪t̪ərɑːrd̪ʰəmeː, ɟəkʰənə ɦəmə १ ० ० kiloːkə naːi ७ ८-८ ० 

kiloːkə cʰəlaːuⁿ। pʰeːrə ɦəmə eːkə sɑːləsⁿ beːsiː 

cʰuʈʈiːpərə cʰəlaːuⁿ, eːkəʈɑː sⁿd̪igd̪ʰə-st̪ʰit̪ikə səɖə़ kə-

d ̪urgʰəʈənɑːkə bɑːd̪ə, ɟəkʰənə sərəkɑːriː kɑːɟəsⁿ 

gʰuraːit̪ə kɑːlə nəvə-səɦəsrɑːbd̪iː ɕuruː ɦeːbɑːsⁿ 

pəɦineː oːi d̪urgʰəʈənɑːmeː ɦəmərə "ɟɑːⁿgʰəkə-ɦəɖɖiː" 

d ̪uː bʰɑːgə meː ʈuːʈi geːlə। d̪urgʰəʈənɑːkə rɑːt ̪i bləɖə 

preːɕərə ६ ०-४ ० bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɖə़ kʈərə ऑksiːɟənə 

imərəɟeːⁿsiː gʰoːʂit̪ə keːlənɦi  २ bəɟeː rɑːt̪i meː। 

bɑːd̪əmeː ɑːnə t̪ərəɦəkə bʰəjɑːvəɦə pərist ̪ʰit̪i əbaːit̪ə 

geːlə, ɟeːnɑː eː.ɑːrə.ɖiː.eːsə. ɖɑːjəgənoːsə bʰeːnɑːi ɑː 

t̪əkərɑː leːlə १ ५ d̪inə d̪ʰəri veːⁿʈileːʈərəkə ɦəmərɑː 

uːpərə prəjoːgə। pʰeːrə eːkə sɑːlə meː t̪iːnə beːrə 

ऑpəreːɕənə bʰeːlə ɑː pʰeːrə ɖeːɖʰə़  sɑːlə bɑːd̪ə 

baːisɑːkʰiːsⁿ beːⁿt̪əpərə ɑːbi səkəlaːuⁿ। pʰeːrə ɑːjələ 

१ ५ əgəst̪ə, oːi sɑːlə rəkʂɑːbⁿd̪ʰənə seːɦoː əɦiː d̪inə 

cʰələ, ɑː oːɦiː d̪inə ɦəmə pʰeːrəsⁿ gɑːɖə़ ़  cəlɑːbəjə 

ləgəlaːuⁿ। 

ɑː aːi səməjɑːvəd̪ʰimeː ɦəmərə oːɟənə ८ ०sⁿ bəɖʰə़ व ़kəऽ 

१ ० ० kiloː bʰəऽ geːlə, mɑːcʰə-bʰɑːt̪ə kʰɑːi ɑː sut̪əjə kəऽ 

əlɑːbeː koːnoː ɕɑːriːrikə ɕrəmə naːi ɦeːbɑːkə kɑːrəɳə। 

ɑː iː bəɽʱəlɑːɦɑː oːɟənə əgilɑː १ ८ bərkʰə d̪ʰəri oːt̪əbeː 

bənələ rəɦələ। oːnɑː ɦəmə kəɦi d̪iː ɟeː ɑːbə ɦəmə 

pʰeːrə ८ ० kiloːkə bʰəऽ geːlə cʰiː। oːɟənə kəmə 
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ɦeːbɑːkə eːkəʈɑː kət̪ʰɑː əcʰi। ɦəmərə st̪ʰɑːnɑːⁿt̪ərəɳə 

६ mɑːsə leːlə d̪oːsərə vibʰɑːgəmeː koːnoː ɑːvəɕjəkə 

kɑːɟə leːlə kəeːlə geːlə cʰələ। oːi vibʰɑːgəmeː ɦəmərə 

səbʰə səɦəjoːgiː ɑː əd ̪ʰiːnəst̪ʰə seːɦoː ərd̪ʰəsaːinikə 

bələkə cʰəlɑːɦə। ɦəmə १ ० ० miːʈərəkə d̪uːriː seːɦoː 

d ̪aːugi naːi səkaːit̪ə cʰəlaːuⁿ, ɑː oː səbʰə ɦəmərɑː 

vəɟənə kəmə kərəjə leːlə d̪aːugəjə leːlə kəɦaːit̪ə 

cʰəlɑːɦə, ɑː eːkə d̪inə ɟəkʰənə ɦəmərə səməjə ɑːbi 

geːlə t̪ⁿ ɦəmə ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ kəɦəlijəni ɟeː t̪iːnə 

mɑːsəmeː ɦəmə ɦəmə əpənə oːɟənə pʰeːrəsⁿ ८ ० kiloː 

kəऽ leːbə। ɦəmə ɟeː iː kəɦəlijəni t̪əkərə pɑːcʰuː eːkəʈɑː 

ʈʰoːsə ɑːd̪ʰɑːrə cʰələ। 

pəcʰilɑː १ ८ sɑːlə meː ɦəmə vibʰinnə prəkɑːreːⁿ 

prəjɑːsə keːlaːuⁿ ɟəimeː ɟələkʰaːi cʰoːɖə़ nɑːi, d̪inəmeː 

mɑːt̪rə kʰiːrɑː kʰɑː kəऽ rəɦənɑːi, mud ̪ɑː ɦəmə 

ləgəbʰəgə puːrɳə ruːpəsⁿ oːɟənə gʰəʈeːbɑːmeː vipʰələ 

rəɦəlaːuⁿ। t̪əkʰənə ɦəmərə ənəcoːkkeː ३ mɑːsəmeː 

oːɟənə kəmə kərəbɑːkə viɕvɑːsə kət̪əऽ sⁿ ɑːjələ? t ̪əkərə 

pɑːcʰuː kiː rəɦəsjə cʰələ? eːt̪əjə ɑːbə ɦəmərɑː ləgə 

eːkəʈɑː ud̪ɑːɦərəɳə cʰələ, ɦəmərə beːʈɑː kə lⁿbɑːi ६ 

pʰiːʈə ३ iⁿcə cʰənɦi, ɑː ɦunəkərə eːnə.ɖiː.eː. meː umrə-

ləmbɑːi-vəɟənəkə ənupɑːt ̪əkə ənusɑːrə əpənə oːɟənə 

१ ० ० sⁿ gʰəʈɑː kəऽ ६ ७ kiloː kərəbɑːkə cʰələnɦi। ɑːbə 

əɦɑːⁿ səbʰə buɟʰi geːlə ɦəeːbə ɟeː ɦunəkərə oːɟənə 

seːɦoː १ ० ० kiloː cʰələnɦi। ɦəmərɑː ɦunəkərə bʰɑːviː 
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əsəpʰələt̪ɑːkə pəkkɑː viɕvɑːsə cʰələ, oː pʰeːlə bʰeːlɑːɦə 

mud̪ɑː oː əpənə vəɟənə ६ ७ naːi kəऽ səkəlɑːɦə mud̪ɑː 

७ १ kiloː d̪ʰəri əvəɕjeː ɑːni leːlənɦi। iː ɦəmərɑː leːlə 

eːkəʈɑː paːigʰə ɑːgʰɑːt̪ə cʰələ। ɦəmə ɦunəkɑː sⁿ kicʰu 

rəɦəsjə sikʰəlaːuⁿ ɑː t̪iːnə mɑːsə meː ɦəmərə oːɟənə 

८ ० kiloː bʰəऽ geːlə। ɦəmə eːt̪əjə seːɦoː ieːɦə rəɦəsjə 

səɟʰijɑː kəऽ rəɦələ cʰiː। 

rəɦəsjoːd̪gʰɑːʈənə 

t̪iːnə mɑːsəmeː ɦəmə puːrɑː d̪inə mɑːt̪rə pɑːni ɑː 

blaːikə kə़ pʰiː (binu ciːniː ɑː d̪uːd̪ʰəkə) sⁿ kɑːʈi 

leːlaːuⁿ। sɑːⁿɟʰəmeː sⁿɕoːd̪ʰit̪ə-kiːʈoː-ɖɑːiʈə kə ɑːd̪ʰɑːrə 

pərə ɦəmə mɑːt̪rə eːkə gʰⁿʈɑː (८-९ kə biːcə rɑːt̪imeː) 

kə məd̪ʰjə koːnoː kɑːrboːɦɑːiɖreːʈə, bʰɑːt̪ə ɑː cikkəsəkə 

soːɦɑːriː-roːʈiːkə seːvənə naːi keːlaːuⁿ। ɦəmərɑː leːlə 

nird̪ʰɑːrit̪ə cʰələ ɟeː cərbiː (cikənə, mɑːcʰə, pəniːrə) ɑː 

pʰələ meː mɑːt̪rə t̪ərəbuːɟə kʰɑːi। eːkə mɑːsəkə bɑːd̪ə 

ɦəmərə oːɟənə ८ ६ kiloː bʰəऽ geːlə। 

əgilɑː ɕə़ kə 

əgilɑː ɕə़ kə leːlə t̪aːijɑːrə rəɦuː। rəst ̪ɑː seːɦoː oːt̪eːkə 

ɑːsɑːnə naːi əcʰi। vəɟənə gʰəʈaːikə iː prəkrijɑː bⁿd̪ə 

bʰəऽ geːlə। ɑː aːi vəɟənə naːi gʰəʈəbɑːkə cəkrəkə əⁿt̪ə 

eːkə məɦiːnɑː cələlə। mud̪ɑː ɦəmərə ʈɑːrəgeːʈə t̪iːnə 

mɑːsəkə cʰələ। eːɦənə ɦoːit̪ə əcʰi ɟeː ɕəriːrəkə ɟələ 
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ɑːd ̪ikə gʰəʈənɑːi səɦəɟə əcʰi, t̪eːⁿ ८ ६ kiloː d̪ʰərikə bɑːʈə 

səɦəɟə əcʰi, t ̪əkərɑː bɑːd̪ə ɕəriːrəkə ɟid̪d̪iː t̪ət ̪vəkeːⁿ 

kəmə kərəjə pəɖə़ t ̪ə। ɑː t̪əkʰəneː kəʈʰinə bɑːʈə ɕuruː 

ɦoːit̪ə əcʰi। sⁿɕoːd̪ʰit̪ə kiːʈoː-ɖɑːiʈəkə prərɑːmbʰəkə d̪uː 

mɑːsəkə bɑːd̪ə pʰeːrə vəɟənə gʰəʈəbə ɕuruː bʰəऽ geːlə। 

sⁿgəɦi kəɦi d̪iː ɟeː aːi kɑːlɑːvəd̪ʰimeː ɦəmə sɑːⁿɟʰəmeː 

bʰoːɟənə kərəbɑːsⁿ pəɦineː eːkə gʰⁿʈɑː d ̪aːugaːit̪ə 

cʰəlaːuⁿ। iː d̪aːugənɑːi १ ०० miːʈərəsⁿ bəɖʰə़ व ़ kəऽ २ 

kiloːmiːʈərə bʰəऽ geːlə (ɦəmərə pɑːrkə pəɦɑːɖə़ ़  ɟeːkɑːⁿ 

əcʰi, t̪əi leːlə iː əɦɑːⁿkə pɑːrkəkə ɦisɑːbeː ३ 

kiloːmiːʈərəkə bərɑːbərə bʰeːlə)। ɦəmə d̪oːsərə 

məɦəlɑːpərə rəɦaːit̪ə cʰiː। pəɦineː ɟⁿ gɑːɖə़ ़ meː kicʰu 

cʰuʈi ɟɑːi cʰələ ɑː oːi d ̪inə ɕukrə d̪inə rəɦaːit̪ə cʰələ t̪ⁿ 

ɦəmə soːmə d̪inəkə prət ̪iːkʂɑː kəraːit̪ə cʰəlaːuⁿ ɑː oːɦiː 

d ̪inə oː cʰuʈəlɑːɦɑː baːust̪u ənaːit̪ə cʰəlaːuⁿ, kɑːrəɳə 

d ̪oːsərə mⁿɟilə pərə cəɖʰə़ ़ t̪ə kɑːlə ɦəmərə d̪əmə pʰuləऽ 

ləgaːit̪ə cʰələ। ɑːbə t̪ⁿ ɦəmə d̪inəmeː cɑːri beːrə 

uːpərə-niːcɑːⁿ ɟɑːit̪ə-əbaːit̪ə cʰiː। 

vaːiɟɲɑːnikə ɑːd̪ʰɑːrə 

aːi əvəd̪ʰimeː kiːʈoːsⁿ bʰeːlə mɹ̩t̪jukə viʂəjəmeː seːɦoː 

sunəlaːuⁿ। seː ɟinəkɑː koː-mə़ rbiɖiʈiː cʰəni ɦunəkɑː 

ɖə़ kʈərəsⁿ səlɑːɦə leːbəjə pəɖə़ t̪əni। 



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

aːi sⁿbⁿd̪ʰəmeː ɦəmə d ̪uːʈɑː səlɑːɦə d̪eːbəjə cɑːɦəbə 

ɟeː ɦəmə paːigʰə-paːigʰə ɖə़ kʈərəsⁿ sunəneː cʰiː। 

pəɦilə cʰət̪ʰi ɑːi.eːlə.biː.eːsə. keːrə nid̪eːɕəkə səriːnə 

sɑːɦəbə। d̪uːrəd̪ərɕənəmeː ɦunəkɑː kəɦaːit̪ə sunəneː 

rəɦiː ɟeː ५ ० vərʂəkə umeːrəkə bɑːd̪ə liːvərəkeːⁿ svəst̪ʰə 

rəkʰəbɑːkə leːlə d̪inəmeː mɑːt̪rə eːkə beːrə bʰoːɟənə 

kərəbɑːkə cɑːɦiː। sⁿgeː-sⁿgə oː iːɦoː kəɦələni ɟeː 

kə़ pʰiː iⁿɖəsʈriː meː ɦunəkərə koːnoː ɦisseːd ̪ɑːriː naːi 

cʰənɦi mud̪ɑː ɟⁿ binɑː d ̪uːd̪ʰə ɑː ciːniːkə kət̪əboː beːrə 

blaːikə kə़ pʰiː piːbiː t̪ⁿ iː livərə leːlə pʰɑːjəd ̪eːmⁿd̪ə 

əcʰi। ɑː oː gʰiː (!) kʰəeːbɑːkə səlɑːɦə seːɦoː d̪eːləni 

kieːkə t̪ⁿ liːvərə-nivəsit̪ə niːkə baːikʈiːrijɑː leːlə gʰiː 

lɑːbʰəkɑːriː ɦoːit̪ə əcʰi! 

sⁿgeː-sⁿgə ऑlə iⁿɖijɑː reːɖijoːkə eːpʰə.eːmə. meː 

sunəlaːuⁿ eːkəʈɑː ɖə़ kʈərə (ɟinəkərə nɑːmə ɦəmərɑː 

moːnə nəɦiⁿ əcʰi) sɑːɦeːbəkeːⁿ ɟeː kiːʈoːkə viʂəjəmeː 

kəɦələni ɟeː kiːʈoː ɖɑːiʈəkə d̪aːurɑːnə kɑːrboːɦɑːiɖreːʈə 

naːi kʰəjəlɑːsⁿ uːrɟɑː seːɦoː ɕəriːrəkə vəsɑː gʰəmaːit̪ə 

əcʰi, ɑː aːisⁿ pʰaːiʈiː liːvərəkə səməsjɑː seːɦoː kʰət̪əmə 

bʰəऽ ɟɑːit̪ə əcʰi। oː koː-moːrbiɖiʈiː keːrə məriːɟə 

səbʰəsⁿ meːɖikələ səlɑːɦəkə sⁿgə kiːʈoː ɖɑːiʈə 

kərəbɑːkə səlɑːɦə d̪eːləni ɑː t̪iːnə mɑːsəsⁿ beːsiː kiːʈoː-

ɖɑːjəʈiⁿgə naːi kərəjə leːlə kəɦələnɦi। 
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ɑːi-kɑːlɦi 

ɑːijoː ɦəmə d̪inə meː kət̪eːkoː beːrə mɑːt̪rə blaːikə 

kə़ pʰiː (binɑː ciːniː ɑː d ̪uːd̪ʰəkə) piːbaːit̪ə cʰiː़ । d̪inəmeː 

pɑːni cʰoːɖə़ व ़kicʰu nəɦi kʰɑːit̪ə cʰiː ɑː nəɦijeː pibaːit̪ə 

cʰiː। d̪inəmeː ɦəmə eːkə gʰⁿʈɑː baːiɖəmiⁿʈənə kʰeːlɑːit̪ə 

cʰiː ɑː oːi ləɖə़ kɑː səbʰəkeːⁿ seːɦoː ɦərɑː d̪aːi cʰiː ɟeː 

ɦəmərɑːsⁿ २ ० bərkʰə cʰoːʈə cʰət̪ʰi। rɑːt̪imeː bʰɑːt̪ə (gʰiː 

keːrə sⁿgə), roːʈiː, mɑːⁿcʰə ɑːd̪i kʰɑːit̪ə cʰiː। 

səpt̪ɑːɦəmeː eːkə beːrə ciːʈə-ɖeː seːɦoː ɦoːit̪ə cʰaːikə, 

ɟəimeː ɦəmə d̪uːd̪ʰə-ciːniːkə sⁿgə cɑːɦə, kə़ pʰiː, piɟɟɑː 

ɑːd ̪i kʰɑːit̪ə-pibaːit̪ə cʰiː. ɑː ɦəmə pəɦineː kəɦi cukələ 

cʰiː ɟeː ɦəmərə vəɟənə d ̪uː sɑːlə pəɦineː ८ ० kiloː cʰələ, 

ɟeː ɑːijoː bərəkərɑːrə əcʰi। 

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

pəʈʰɑːu। 
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२.२.leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- munniː kɑːmət̪əkə 

eːkɑːⁿkiː "ɟind̪əgiːkə moːlə" ɑː oːipərə gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə keːrə ənt̪ərgət̪ə pəɦilə 

ɑː d̪oːsərə kʰeːpəmeː cʰələ:- 

१.   kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit̪ɑː ɑː oːipərə 

məd̪ʰukɑːnt̪ə ɟʰɑːkə ʈippəɳiː 

२.   ɟəgəd̪ɑːnənd ̪ə ɟʰɑː 'mənu'kə bɑːləkət̪ʰɑː "mɑːʈikə 

bɑːsənə" ɑː oːipərə gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

ɑːbə t̪eːsərə kʰeːpəmeː prəst̪ut̪ə əcʰi:- 

३. munniː kɑːmət̪əkə eːkɑːⁿkiː "ɟind ̪əgiːkə moːlə" ɑː 

oːipərə gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

 leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə 

ɑːmⁿt̪rit̪ə səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- munniː 

kɑːmət̪əkə eːkɑːⁿkiː "ɟind̪əgiːkə moːlə" ɑː oːipərə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 
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"ɟind̪əgiːkə moːlə" vid̪eːɦəmeː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə ɑː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १ ३ (pɹ̩. ४ १ २-४ २ ०) meː, 

ɟeː upələbd̪ʰə əcʰi vid̪eːɦə peːʈɑːrəmeː aːi liⁿkəpərə ।  

ɑːbə pəɦineː aːi eːkɑːⁿkiːkə punərpɑːʈʰə kəriː:- 

munniː kɑːmət̪ə 

eːkɑːⁿkiː- ɟind̪əgiːkə moːlə 

prət̪ʰəmə-d̪ɹ̩ɕjə 

rɑːmə rət̪ənə- bɑːbuː sut ̪ələ cʰiaːi? 

bʰikkʰənə- ki kəɦaːi cʰəɦəkə bəuɑː? ɟɑːgəleː cʰiaːi, 

bɑːɟəऽ, bəɦut ̪ə pəreːɕɑːnə lɑːgi rəɦələ cʰəɦəkə। 

rɑːmə rət̪ənə- bɑːbuː, ɦəmə bɑːɦərə kəmɑːi leːlə ɟɑːi 

keː soːci rəɦələ cʰiː। t̪oːɦərə kiː vicɑːrə cʰəऽ। 

bʰikkʰənə- naːi bəuɑː, ɦəmə ət̪eːkə d̪inə t̪əkə t̪oːrɑː 

naːi kət̪aːu ɟɑː d̪eːlijəऽ। ɑːboː naːi ɟɑː d̪eːbəऽ। t̪oːrɑː 

sivɑː ɦəmərɑː keː cʰaːi। t̪oːɦərə mɑːi t̪oːrɑː ɦəmərɑː 

koːrɑːmeː d̪əऽ kəऽ d̪unijɑː cʰoːɽi d̪eːləkə। t̪əɦijɑːsⁿ 

ɦəmərə səbʰə kucʰə t̪uːⁿ cʰəɦəkə। ɦəmə t̪oːrɑːsⁿ eːkə 

pələ kʰɑːt̪irə d̪uːrə naːi rəɦi səkaːi cʰiː। 

rɑːmə rət̪ənə- bɑːbuː ɑːbə ɦəmə १ ८ bərəsəkə bʰəऽ 

geːliaːi। ɦəmə əpənə kʰjɑːlə rɑːkʰaːimeː səkʂəmə cʰiː। 
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ɦəmərɑː bɑːɦərəkə d̪unijɑːⁿ d̪eːkʰaːi kəऽ eːgoː maːukɑː 

d ̪əऽ d̪iə, bəsə eːkə beːrə ɟɑː d̪iə, pʰeːrə əɦiːⁿ sⁿgeː 

rəɦəbə। 

bʰikkʰənə- naːi, əbəkiː baːiɕɑːkʰəmeː t̪oːɦərə bijɑːɦə 

kəraːi kəऽ əcʰi। bijɑːɦə kəri ləऽ, pʰeːrə t̪oːrɑː ɟət̪əऽ 

ɟɑːjə kəऽ mənə ɦeːt̪əऽ ɟɑːjəɦəkə। 

rɑːmə rət̪ənə- bɑːbuː ɑːbə mɑːinoː ɟɑːu। kicʰu d̪inəkə 

t̪ⁿ bɑːt̪ə cʰaːi। pʰeːrə əɦɑːⁿ ɟeːnɑː kəɦəbə ɦəmə 

t̪əɦinɑː kərəbə। 

bʰikkʰənə- ʈʰiːkə cʰaːi, əɦɑːⁿkə ɦəʈʰəkə ɑːguː ɦəmərɑː 

ɟʰukəijeː pəɽət̪aːi। kəkərɑː sⁿgeː ɑː kət̪əऽ ɟeːbəɦəkə? 

rɑːmə rət̪ənə- bɑːbuː, kɑːlɦi pʰuləcənəmɑː ɦimɑːcələ 

ɟɑː rəɦələ cʰaːi। ɦəmə oːkəreː sⁿgeː ɦimɑːcələ 

ɟɑːeːbə। 

bʰikkʰənə- ʈʰiːkə cʰəi, kɑːileː ɟeːbəɦəkə t̪əbə t̪ⁿ pɑːi 

kaːuriːkə oːrijɑːnə kərəऽ pəɽət̪aːi। kəkʰunəkɑː gɑːɽiːsⁿ 

ɟeːbəɦəkə। 

rɑːmə rət̪ənə- rɑːt̪ikə १ १ bəɟeː nirməliː sⁿ gɑːɽiː 

pəkəɽəbaːi। ɑːbə ɦəmə ɟɑːi cʰiː, əpənə kəpəɽɑː-lət̪t ̪ɑː 

sɑːpʰə kəraːi ləऽ। 

            । pəʈɑːkʂeːpə। 
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d ̪oːsərə d̪ɹ̩ɕjə 

bʰikkʰənə- bəuɑː ɦəieː..... pʰuːləcənə eːləऽ। 

rɑːmə rət̪ənə- ɑːbaːijə cʰiː bɑːbuː। kəpəɽɑː pinəɦaːi 

cʰiː। 

bʰikkʰənə- bəuɑː pʰuːləcənə। t̪uːⁿ t̪ⁿ oːt̪aːi rəɦaːi 

cʰəɦəkə। t̪oːrɑː t̪ⁿ oːt̪aːukɑː səbʰə kicʰu kəऽ pət̪ɑː 

ɦeːt̪əऽ। 

pʰuːləcənə- ɦəu kəkkɑː, t ̪uːⁿ ciⁿt̪ɑː naːi kərəऽ। rɑːmə 

rət̪ənə ɦəməreː sⁿgeː rəɦət̪aːi। oːt̪əऽ oːkərɑː koːnoː 

ciːɟəkə t̪əkəliːpʰə naːi ɦeːt̪aːi। 

bʰikkʰənə- t̪uːⁿ t̪ⁿ d̪əvɑːibəlɑː kəmpəniːmeː kɑːɟə kəraːi 

cʰəɦəkə nəऽ! kət̪ʰiːkə kɑːɟə kəraːi cʰəɦəkə? 

pʰuːləcənə- ɦⁿ kəkkɑː। d̪əvɑːijeːbəlɑː kəmpəniːmeː 

cʰiaːi। oːimeː t̪ⁿ bəɦut̪ə t̪ərəɦəkə kɑːɟə ɦoːi cʰaːi। ɟeː 

kɑːɟə bʰeːʈələ səeːɦə kəri leːlaːuⁿ। 

bʰikkʰənə- əccʰɑː cələऽ, ʈʰiːkə cʰaːi। 

rɑːmə rət̪ənə- cələ pʰuːləcənə! 

bʰikkʰənə- bəuɑː səbʰə kicʰu ʈʰiːkəsⁿ ləऽ leːləɦəkə nəऽ? 

ɑː səbʰə वd़ ̪ənə ɦəmərɑː pʰoːnə kəraːit̪ə rəɦiə। bɑːɦərə 

ɟɑːeː cʰəɦəkə, gɑːɽiː-gʰoːɽɑː d̪eːkʰə kəऽ cələiɦəkə। 
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rɑːmə rət̪ənə- ʈʰiːkə cʰaːi bɑːbuː, əɦɑːⁿ ciⁿt̪ɑː biləkulə 

naːi kəruː। əpənə kʰjɑːlə rəkʰəbə। səməjə-səməjəpərə 

kʰɑːnɑː kʰɑːit̪ə rəɦəbə ɑː beːsiː kɑːɟə naːi kərəbə। 

ɦəmə ɟəld̪iː gʰuimə-pʰirə kəऽ ɑːbi rəɦələ cʰiː। 

səbəɦəkə prəst̪ʰɑːnə! 

                              ।pəʈɑːkʂeːpə। 

t̪eːsərə d̪ɹ̩ɕjə 

(ɦimɑːcələ pəɦuⁿcə kəऽ) 

rɑːmə rət̪ənə- pʰuːləcənə, ɑːi gɑːməsⁿ eːlɑː cʰəऽ d̪inə 

bʰəऽ geːlaːieː। t̪uːⁿ t̪ⁿ kɑːmə pərə cəli ɟɑːi cʰəऽ ɑː 

ɦəmərɑː əsəgərə pəɦɑːɽə ɟəkɑːⁿ səməjə ləgaːi jəऽ। 

ɦəməroː kət̪əu kɑːɟə ləgɑː d̪eː nəऽ। 

pʰuːləcənə- əccʰɑː ʈʰiːkə cʰaːi। kɑːlɦi ɦəmə əpənə 

mɑːlikəsⁿ t̪oːrɑː ləऽ bɑːt̪ə kərəbəu। 

d ̪oːsərə d̪inə 

pʰuːləcənə- rɑːmə rət̪ənə, kɑːlɦisⁿ t̪uːⁿɦoː cəlijəɦənə 

ɦəmərɑː sⁿgeː। ८ ɦəɟɑːrə mɑːsikə t̪ənəkʰuɑː pərə 

ɦəmə t̪oːrɑː ləऽ bɑːt̪ə keːlijaːuɦⁿ, mⁿɟuːrə cʰəu nəऽ। 

mənə ləgɑː kəऽ kɑːɟə kərəbəɦiː t̪ⁿ əoːrə t̪ənəkʰuɑː 

bəɽʱeːt̪əu। 
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rɑːmə rət̪ənə- iː t̪ⁿ ɦəmərɑː ləऽ bəɦut ̪ə kʰuɕiːkə bɑːt̪ə 

əcʰi। əkʰəneː ɦəmə bɑːbuːkeːⁿ iː ɕubʰə səmɑːcɑːrə 

d ̪aːi cʰiː। 

pəʈɑːkʂeːpə। 

cɑːrimə d̪ɹ̩ɕjə 

kəmpəniːkə kaːinəʈiⁿgəmeː baːiʈʰə rɑːmə rət ̪ənə ɑː 

pʰuːləcənə kʰɑːnɑː kʰɑːit̪ə gəppə kəraːit̪ə əcʰi। 

rɑːmə rət̪ənə- pʰuːləcənə ət̪əऽ koːnə kɑːɟə ɦoːi cʰaːi। 

ɦəmərɑː sⁿ ɑːi koːnoː kɑːɟə naːi kəreːnəkaːieː। 

ɖə़ kʈərəbəlɑː koːʈə pəɦirəneː eːgoː ɑːd̪əmiː eːlaːi ɑː 

ɦəmərɑː eːgoː goːliː kʰijɑː kəऽ cəli geːlaːi। kucʰoː 

səməɟʰəmeː naːi ɑːbaːi cʰaːi, u ɦəmərɑː kət̪ʰiːkə d̪əvɑːi 

d ̪eːləkaːieː। oːt̪əऽ cɑːri-pɑːⁿcə gərəऽ əoːrə cʰeːlaːi, 

səbʰəkeːⁿ vəeːɦə d̪əvɑːi d̪eːləkaːieː। 

pʰuːləcənə- ət̪əऽ ələgə-ələgə bimɑːriːkə d̪əvɑːi bənaːi 

cʰaːi, oːkəreː ɟɑːⁿcə kʰɑːt̪irə kəmpəniː kicʰu loːkəkeːⁿ 

naːukəriː pərə rəkʰaːi cʰaːi, ɟəimeː sⁿ eːgoː t̪uɦoː cʰiː। 

rɑːmə rət̪ənə- oːi d̪əvɑːisⁿ koːnoː ɦɑːni t̪ⁿ naːi ɦoːi 

cʰaːi? 

pʰuːləcənə- naːi! əgərə ɦeːbeː kərət̪aːi t̪ⁿ ət̪əऽ 

ɖə़ kʈərəkə ɑː d̪əvɑːijəkə koːnoː kəmiː cʰaːi? ɟeː kʰərcɑː 
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oːkərə ilɑːɟəmeː ləgət̪aːi səbʰə kəmpəniː d̪eːt̪aːi। 

ɦəməɦuːⁿ t̪ⁿ kət̪eːkə sɑːlə t̪əkə jəeːɦə kɑːɟə keːliaːi, 

kəɦɑːⁿ kicʰu bʰeːlaːi। 

eːkə ɑːd̪əmiː- pʰuːləcənə, rɑːmə rət̪ənəkeːⁿ pəʈʰɑːu, 

ɖə़ kʈərə sɑːɦeːbə bəɟeːneː cʰaːi। 

pʰuːləcənə- ɟiː। (rɑːmərət ̪ənəsⁿ) ɟoː d̪eːkʰəɦiːⁿ kiː kəɦaːi 

cʰəu। 

rɑːmə rət̪ənə ɖə़ kʈərəkə ceːmbərəmeː ɟɑːit̪ə əcʰi। 

rɑːmə rət̪ənə- sɑːɦeːbə əɦɑːⁿ bəɟeːlaːuⁿ। 

ɖə़ kʈərə- iː d̪əvɑːi kʰɑː liə ɑː eːt̪əऽ pəɽi rəɦuː, kicʰu 

inɟeːksənə ləgeːbɑːkə əcʰi। 

d ̪əvɑːi kʰɑː kəऽ rɑːmə rət̪ənə sui ləi ləऽ meːɟə pərə 

leːʈə ɟɑːieː! 

२ gʰⁿʈɑː bɑːd̪ə 

ɖə़ kʈərə- rɑːmə rət̪ənə oː rɑːmə rət̪ənə uʈʰuː। 

ɖə़ kʈərə rɑːmə rət̪ənəkeːⁿ ɦilɑːbaːit ̪ə əcʰi ɑː pʰeːrə 

nəbɟə d̪eːkʰəऽ lɑːgaːit̪ə əcʰi! 

ɖə़ kʈərə- iː kiː, iː t̪ⁿ məri geːlə। kijoː əcʰi, ɖə़ kʈərə 

kʰurɑːnɑːkeːⁿ bəɟɑːu। 
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ɖə़ kʈərə kʰurɑːnɑː- kiː bʰeːlə? 

ɖə़ kʈərə- sərə, eːkərɑː d̪eːkʰuː, kiː bʰəऽ geːlaːi, nəbɟə 

naːi cəlaːi cʰaːi। 

ɖə़ kʈərə kʰurɑːnɑː- oːɦə noː! iː məri geːlə। koːnə 

d ̪əvɑːiː d̪eːlaːuⁿ eːkərɑː? 

ɖə़ kʈərə-sərə iː t̪iːnuː। 

ɖə़ kʈərə kʰurɑːnɑː- kiː əɦɑːⁿ pɑːgələ cʰiː? eːkə sɑːt̪ʰə 

eːt̪eːkə d̪əvɑːi, seːɦoː pəɦileː beːrəmeː। pəɦineː əɦɑːⁿ 

eːkərɑː niːⁿd̪əkə goːliː kʰueːlaːuⁿ, t̪əkərə bɑːd̪ə eːt̪eːkə 

pɑːvərəkə d̪uː-d̪uː inɟeːksənə d̪əऽ d̪eːlaːuⁿ? 

ɖə़ kʈərə-sərə ɑːbə kiː ɦəeːt̪ə? 

ɖə़ kʈərə kʰurɑːnɑː- ɦəmərɑː səbʰə aːiʈʰɑːmə t̪ⁿ iː 

roːɟəkə bɑːt̪ə əcʰi। eːkərə pərivɑːrəbəlɑːkeːⁿ muɑːvəɟɑː 

d ̪əऽ kəऽ cupə kərɑː d̪ijaːu, ɑː ɦⁿ ɟəkʰənə səbʰə cəli 

ɟɑːeː t̪əkʰənə bə़ ɖiː bɑːɦərə nikɑːləbə। t̪ɑː t̪əkə eːkərə 

mərəbɑːkə kʰəbərə aːi cəɦərəd̪ivɑːriːsⁿ bɑːɦərə naːi 

eːbɑːkə cɑːɦiː, buɟʰi geːlaːuⁿ। 

rɑːt̪ikə ९ bəɟeː 

pʰuːləcənə- sərə, rɑːmə rət̪ənə kət̪əऽ əcʰi, oːkərə cʰuʈʈiː 

naːi bʰeːlə? 
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ɖə़ kʈərə- ɑːi eːmə sə़ riː pʰuːləcənə, rɑːmə rət̪ənə ɑːbə 

aːi d̪unijɑːⁿmeː naːi rəɦələ। ɦəmərɑː eːkərə əpʰəsoːsə 

əcʰi। oːkərə pərivɑːrəbəlɑːkeːⁿ kəmpəniː eːkə lɑːkʰə 

ruːpaːijɑː muɑːvəɟɑːkə t̪aːurəpərə d̪eːt̪ə। ɦəmə oːkərɑː 

naːi bəcɑː peːlaːuⁿ। 

pʰuːləcənə məneː-mənə soːcaːit̪ə əcʰi 

-ɑːbə ɦəmə kiː ɟəbɑːbə d̪eːbə kəkkɑːkeːⁿ। keːnɑː 

kəɦəbə ki oːkərə ɟiəi kəऽ səɦɑːrɑː cʰinə geːlə। keːnɑː 

ɟit̪ʰinə oː, ɦeː bʰəgəvɑːnə, eːnɑː keːnɑː bʰəऽ geːlə। 

pəʈɑːkʂeːpə! 

əⁿt̪imə-d̪ɹ̩ɕjə 

pʰuːləcənə- ɦeːlloː.. kəkkɑː, t̪uːⁿ ɟeːnɑː cʰəɦəkə t̪əɦinɑː 

əkʰəneː gɑːɽiː pəkəɽi ləeː। rɑːmə rət̪ənə bəɦut̪ə ɟoːrə 

biːmɑːrə cʰəऽ। 

bʰikkʰənə- bəuɑː, eːkə beːrə ɦəmərɑː rɑːmə rət̪ənə sⁿ 

bɑːt̪ə kərɑː d̪əeː। kiː bʰeːlaːieː ɦəmərə bɑːbuːkeːⁿ। 

ɦəmə t̪ⁿ d̪eːkʰənəijoː naːi cʰiaːi ɦimɑːcələ t̪ⁿ keːnɑː 

eːbəऽ। 

pʰuːləcənə- kəkkɑː, ɦəmərə cʰoːʈəkɑː bʰɑːi t̪oːrɑː ləऽ 

kəऽ eːt̪əऽ। oː əkʰəneː t̪oːrɑː gʰərə ɑːbi rəɦələ cʰəऽ, 

t̪uːⁿ bəsə ɟəld̪iː ɑːbi ɟɑː। 
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bʰikkʰənə- ɦəmə əbaːi cʰiə bəuɑː, t̪uːⁿ ɦəmərɑː bəuɑːkə 

kʰjɑːlə rəkʰijəɦəkə। 

pʰuːləcənə- ʈʰiːkə cʰaːi, ɑːbə pʰoːnə rəkʰaːi cʰiə। 

kəɦaːit̪ə-kəɦaːit̪ə pʰuːləcənə kɑːnəऽ ləgaːit̪ə əcʰi 

d ̪oːsərə d̪inə ɦimɑːcələ pəɦuⁿcə kəऽ 

bʰikkʰənə-bəuɑː........bəuɑː rɑːmə rət̪ənə kət̪əऽ cʰəɦəkə? 

pʰuːləcənə- kəkkɑː pəɦileː əɦɑːⁿ kicʰoː kʰɑː liə। rɑːmə 

rət̪ənə ʈʰiːkə jəऽ। 

bʰikkʰənə- pəɦileː ɦəmə əpənɑː beːʈɑːkeːⁿ d̪eːkʰəbə 

t̪əbə kicʰoː muⁿɦəmeː leːbə। 

pʰuːləcənə bʰikkʰənəkə gəlɑː pəkəɽi kɑːnəऽ ləgaːieː ɑː 

səbʰə kicʰu bət̪ɑː d̪əieː। 

bʰikkʰənə- pʰuːləcənə, ɦəmərɑː beːʈɑːkə ɟiːvənəkə 

saːud̪ɑː t̪uːⁿ ८ ɦəɟɑːrə meː keːləɦəkə। t̪uːⁿ səbʰə kicʰu 

ɟɑːnaːi cʰeːləɦəkə, t̪əijoː oːi maːut̪əkə muⁿɦəmeː 

ɦəmərɑː beːʈɑːkeːⁿ d̪ʰəkeːlə d̪eːləɦəkə। t̪uːⁿ ɦəmərə 

səbʰə kicʰu ləऽ leːləɦəkə, ɦəmərɑː niʂprɑːɳə bənɑː 

d ̪eːləɦəkə। ɦəmərə beːʈɑːkə maːut̪əpərə ɦəmərɑː १ 

lɑːkʰəkə bʰiːkʰə t̪oːɦərə kəmpəniː d̪eːt̪əऽ, u oːkəreː 

muⁿɦə pərə pʰeːkə d̪iɦəkə। ɦəmərɑː naːi cɑːɦiː koːnoː 
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bʰiːkʰə। ɑːi ɦəmərə beːʈɑː mərələ, kɑːlɦi kəkəroː 

əoːrəkə beːʈɑː mərət̪ə। ɑːkʰirə iː maːut̪əkə kʰeːlə kieː 

kʰeːlələ ɟɑːieː? ɟeː d̪əvɑːikə pəriːkʂəɳə ɟɑːnəvərəkə 

uːpərə kərəbɑːkə cɑːɦiː oːkərɑː bʰoːlɑː-bʰɑːlɑː gəriːbə 

mənuʂjəkə uːpərə kəraːit̪ə əcʰi। ki əkərɑː roːkaːi leːlə 

koːnoː kɑːnuːnə naːi əcʰi? 

eːkə gʰɑːrə ruːd̪ənəkə sⁿgeː pəʈɑːkʂeːpə 

   

eːkɑːⁿkiːkə viveːcənɑː 

pəɦineː bət ̪ɑː d̪iː ɟeː ɑːbə d̪əvɑːikə prəjoːgə leːlə 

bəɟɑːrəmeː eːbɑːsⁿ pəɦineː oːkərə prəbʰɑːvə ɑː 

d ̪uʂprəbʰɑːvə keːrə ɟɑːⁿcə leːlə mənukkʰəkeːⁿ veːkʈərə 

bəneːbɑːpərə bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrə prət̪ibənd̪ʰə ləgɑː 

d ̪eːneː əcʰi, munniː kɑːmət̪ə sənə-sənə bəɦut̪ə rɑːsə 

loːkə aːi leːlə d̪ʰənjəvɑːd̪əkə pɑːt̪rə cʰət̪ʰi। ɟeːnɑː 

ɦəmərə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑːkə" nɑːjəkə moːɦənə 

gəbaːijjɑː sənə-sənə bəɦut̪ə loːkə suːcənɑːkə əd ̪ʰikɑːrə 

d ̪ijeːlənɦi, mud ̪ɑː kicʰu loːkə əsəgəreː t̪əkərə kreːɖiʈə 

leːbɑːkə leːlə əpəsjɑːⁿt̪ə cʰət̪ʰi, kicʰu t ̪eːɦəneː sənə। 

iː eːkɑːⁿkiː eːkə əⁿkə ɑː pɑːⁿcə d̪ɹ̩ɕjəkə əcʰi। 

eːkɑːⁿkiːkə nɑːjəkə rɑːmə rət̪ənə १ ८ bərkʰəkə ɦoːit̪eː 

d ̪eːriː ɦimɑːcələ bid̪ɑː ɦoːi cʰət̪ʰi। ɦimɑːcələ prəd̪eːɕə 
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ɑː ut̪t̪ərɑːkʰəɳɖəmeː bəɦut̪ə rɑːsə d̪əvɑːi keːrə 

kəmpəniː cʰaːi, ɟeː bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrəkə ʈaːiksəmeː 

cʰuːʈə keːrə lɑːbʰə leːbɑː leːlə eːt̪əऽ kʰuɟələ əcʰi। rɑːmə 

rət̪ənə bijɑːɦə kərəbɑː leːlə t̪aːijɑːrə naːi ɦoːit̪ə əcʰi ɑː 

ɑːʈʰə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑːmeː ɟeː noːkəriː oːkərɑː bʰeːʈaːi 

cʰaːi seː əcʰi d̪əvɑːikə prəjoːgə leːlə bəɟɑːrəmeː 

eːbɑːsⁿ pəɦineː oːkərə prəbʰɑːvə ɑː d̪uʂprəbʰɑːvə keːrə 

ɟɑːⁿcə leːlə veːkʈərə bənəbə। oːkərɑː ɕⁿkɑː cʰaːi 

mud̪ɑː pʰuːləcənə kəɦaːi cʰaːi ɟeː oːɦoː pəɦineː jəeːɦə 

kəraːit̪ə cʰələ।  oːkərə mɹ̩t̪ju ɦoːi cʰaːi, ɖə़ kʈərə 

kʰurɑːnɑːkə səmvɑːd̪ə sid̪d ̪ʰə kəraːit̪ə əcʰi ɟeː eːɦeːnə 

bəɦut̪ə rɑːsə mɹ̩t̪ju pəɦinəɦijoː bʰeːlə cʰaːi, eːkə lɑːkʰə 

ʈəkɑː ənukəmpɑːmeː d ̪əऽ mɑːmilɑː kʰət̪əmə kəऽ d̪eːlə 

ɟɑːjət ̪ə। bʰikkʰənəkeːⁿ lɑːkʰə ʈəkɑː naːi cɑːɦiː, oː kəɦaːi 

cʰət̪ʰi- "ɟeː d̪əvɑːikə pəriːkʂəɳə ɟɑːnəvərəkə uːpərə 

kərəbɑːkə cɑːɦiː oːkərɑː bʰoːlɑː-bʰɑːlɑː gəriːbə 

mənuʂjəkə uːpərə kəraːit̪ə əcʰi। ki əkərɑː roːkaːi leːlə 

koːnoː kɑːnuːnə naːi əcʰi?" 

t̪ⁿ bʰikkʰənəkeːⁿ ɦəmərə ut̪t̪ərə əcʰi ɟeː bʰɑːrət̪ə 

sərəkɑːrə kɑːnuːnə bənɑː d̪eːləkə əcʰi əɦɑːⁿkə lɑːkʰə 

ʈəkɑː keːⁿ ʈʰoːkərə mɑːrəbə sərəkɑːrəkeːⁿ məɟəbuːrə 

keːləkə, ɑːbə veːkʈərə ɟɑːnəvərə bənət̪ə mənukkʰə naːi, 

ɑː seːɦoː surəkʂɑːkə sⁿgə,  iːɦoː mɑːⁿgə puːrɳə 

bʰeːlə। ɦəmə əpənə noːkəriːkə kɑːrjəpɑːlənəmeː seːɦoː 

eːkəʈɑː eːɦeːnə keːsə pəkəɽəneː rəɦiː ɟəimeː nɑːmiː 
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ɦə़ spiːʈələ səbʰə seːɦoː sⁿləgnə rəɦət̪ʰi। mud̪ɑː 

bʰikkʰənəkeːⁿ ɦəmə iː kieː kəɦi rəɦələ cʰiː। oː t̪ⁿ 

munniː kɑːmət̪əkə eːkɑːⁿkiːkə eːkəʈɑː pɑːt̪rə cʰət̪ʰi, 

kɑːlpənikə pɑːt̪rə। ɟʰuːʈʰə, bʰikkʰənə t̪ⁿ nɑːmə cʰət̪ʰi, 

ɦəmə bəɦut ̪ə rɑːsə bʰikkʰənəkeːⁿ d̪eːkʰəneː cʰiː ɑː 

bəɦut̪ə rɑːsə rɑːmə rət̪ənəkeːⁿ seːɦoː, mud̪ɑː 

muːləd̪ʰɑːrɑːkə nɑːʈəkəkɑːrə nəɦijeː "bisɑːⁿɽʱə" kʰeːneː 

cʰət̪ʰi nəɦijeː rɑːmə rət̪ənə d̪eːkʰəneː cʰət̪ʰi t̪ⁿ məlⁿgijɑː 

ɟiː "buɟʰət̪ɑː ɦaːi ki nəɦiːⁿⁿ"meː əpənə prət̪ibʰɑːkə it̪iɕriː 

kəऽ leːlənɦi, ɟⁿ ɦəmərə "cʰut ̪əɦɑː gʰaːilə"kə 

ɑːloːcənɑːpərə oː d̪ʰjɑːnə d̪əit̪ət ̪ʰi t̪ⁿ eːt̪eːkə prət̪ibʰɑː t̪ⁿ 

ɦunəkɑːmeː cʰələnɦi ɟeː əi d̪əsə sɑːləmeː ɦunəkoː 

bʰikkʰənə bʰeːʈi ɟəit̪ənɦi। məlⁿgijɑː ɟiː keːⁿ vjⁿgjə ɑː 

ɟɑːt ̪ivɑːd̪iː ɑːkʂeːpəkə ənt̪ərə d̪əsə sɑːlə bɑːd̪oː buɟʰəऽ 

meː naːi ɑːjələ cʰənɦi ɑː ɦəmərə səmɑːloːcənɑːkə 

bɑːd̪ə məlⁿgijɑː ɟiːkə pərivɑːrə ɑː ɟɑːt̪ivɑːd̪iː rⁿgəmⁿcəkə 

loːkə ɟeː kɑːɳɖə keːneː rəɦət̪ʰi seː t̪ⁿ vid ̪eːɦəmeː 

əbʰileːkʰit̪ə əcʰijeː। 

eːkɑːⁿkiːkə viveːcənɑː- səmɑːɟəɕɑːst̪riːjə pəkʂə 

t̪ⁿ bʰikkʰənə koːrɑː d ̪ʰoːt̪iː pərəmpərɑːkə cʰət̪ʰi- oː 

əgəɽoː bʰəऽ səkaːi cʰət ̪ʰi ɑː picʰəɽoː। məlⁿgijɑː ɟiː 

ɟəkɑːⁿ munniː kɑːmət̪əkeːⁿ oːkəɽɑː rɑːɽə bɑː picʰəɽɑː 

kəɦəbɑːkə kʰəgət̪ɑːkə ənubʰəvə naːi bʰeːlənɦi। kieː? 

kieːkə t̪ⁿ ɦunəkɑːmeː prət̪ibʰɑː cʰənɦi, oː kəlɑː-
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eːkɑːⁿkiːkeːⁿ loːkə d̪eːkʰit̪eː naːi əcʰi, pəɽʱit̪eː naːi əcʰi- 

bɑːɟi kəऽ əpənə kəmiːkeːⁿ nukəbaːi naːi cʰət̪ʰi, ɦunəkɑː 

buɟʰələ cʰənɦi ɟeː kəlɑː-eːkɑːⁿkiː seːɦoː loːkəprijə 

ɦəeːt̪ə ɟⁿ oːimeː kət̪ʰɑːnəkə ɦeːt̪aːi। seː oː eːɦeːnə 

kət̪ʰɑːnəkə ənələnɦi। 

ɑːbə ɑːu aːi eːkɑːⁿkiːkə bʰɑːʂɑːkə səmɑːɟəɕɑːst̪riːjə 

viɕleːʂəɳəpərə ɑː t̪ulənɑː kəruː əi eːkɑːⁿkiːkə bʰɑːʂɑː 

ɑː məlⁿgijɑː ɟiːkə cʰoːʈəkɑː loːkəkə leːlə gəɽʱələ geːlə 

kɹ̩t ̪rimə-bʰɑːʂɑːpərə। munniː kɑːmət̪ə koːnoː d̪ʰuɑː-

d ̪ʰoːt̪iː d̪ʰɑːriːkə prəveːɕə əpənə eːkɑːⁿkiːmeː naːi ɦuəjə 

d ̪aːit̪ə cʰət̪ʰi, ɦunəkɑː buɟʰələ cʰənɦi ɟeː iː ʈreːɟeːɖiː 

cʰiaːi, ɟⁿ d̪ʰuɑː-d̪ʰoːt̪iːkə ɑːgəmənə ɦeːt̪aːi ɑː bʰɑːʂɑːkə 

eːkərəŋɑːɦə ruːpə ɑː eːkɑːⁿkiːkə sət̪jɑːnɑːɕə d̪unuː 

sⁿgeː ɦəeːt̪ə। seː oː sət ̪ərkə cʰət̪ʰi। mud̪ɑː məlⁿgijɑːɟiː 

t̪ⁿ niɕɑːⁿmeː cʰət̪ʰi, d̪unijɑːⁿ ɑːguː bəɽʱi geːlaːi mud̪ɑː 

oː ɑː ɦunəkərə ɟɑːt̪ivɑːd ̪iː rəŋəmⁿcəkə nird̪eːɕəkəkə 

nəɟərimeː d̪u-rəŋɑːgəɦə bʰɑːʂɑː ɑːvəɕjəkə, ɑː seː 

nɑːʈəkəkə ɑːvəɕjəkət̪ɑːkeːⁿ d̪ʰjɑːnəmeː rəkʰaːit̪ə (ɟeːnɑː 

bɑːŋlɑː ɑːd̪i bʰɑːʂɑːkə leːkʰəkə kəraːi cʰət̪ʰi) naːi  vərən 

ɦⁿsiː uɽəbaːileː ɑː ɑːkʂeːpə ləgəbaːileː, naːi t̪ⁿ 

ɟɑːt ̪ivɑːd̪iː d̪ərɕəkə t̪ʰoːpəɽiː pɑːɽət̪ə keːnɑː? məlⁿgijɑː 

ɟiː ɑː ɟɑːt̪ivɑːd̪iː rⁿgəmⁿcə əkʰənoː səmɑːloːcənɑːkeːⁿ 

rəcənɑːt̪məkə ruːpəmeː liəjə, munniː kɑːmət ̪əkə aːi 

rəcənɑːkeːⁿ beːrə-beːrə pəɽʱəjə ɑː aːi meː d̪eːlə 

bʰɑːʂɑːjiː səmɑːɟəɕɑːst̪rəkə svəruːpəkeːⁿ cinɦəjə ɑː 
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oːkərə ənukərəɳə kərəjə, t̪əd̪ənusɑːrə əpənɑːmeː 

sud̪ʰɑːrə kərəjə t̪ⁿ vid̪eːɦə oːkərə svɑːgət̪ə kərət̪ə। 

eːkɑːⁿkiːkə bʰɑːʂɑːjiː viɕleːʂəɳə 

bʰikkʰənə bəɟaːi cʰət̪ʰi- "naːi, əbəkiː baːiɕɑːkʰəmeː 

t̪oːɦərə bijɑːɦə kəraːi kəऽ əcʰi। bijɑːɦə kəri ləऽ, pʰeːrə 

t̪oːrɑː ɟət̪əऽ ɟɑːjə kəऽ mənə ɦeːt̪əऽ ɟɑːjəɦəkə।" 

"əbəkiː baːiɕɑːkʰəmeː"- aːi prəjoːgəmeː əɦɑːⁿkeːⁿ 

kənijoː səməsjɑː bʰeːlə? naːi bʰeːlə, mud̪ɑː ɟⁿ iː 

ɟɑːt ̪ivɑːd̪iː rⁿgəmⁿcəkə ʈəʈəkɑː sⁿgrəɦəkeːⁿ d̪eːkʰiː 

(ɑːd̪ʰunikə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə səɲcəjənə- səŋkələnə-

səmpɑːd̪ənə rəmɑːnənd ̪ə ɟʰɑː 'rəməɳə' ɟeː aːi liⁿkə pərə 

४ ६ ५ bʰɑː.ru. meː upələbd̪ʰə əcʰi) t ̪ⁿ jəeːɦə prəjoːgə 

eːnɑː ɦəeːt̪ə- 

d ̪ʰuɑː d̪ʰoːt̪iːd̪ʰɑːriːkə prəveːɕə- "kiː ɦaːu bʰukkʰənə, 

beːʈɑː ɦimɑːcələ kəmɑːileː ɟɑːi cʰəɦə, raːu 

rɑːmərət̪ənə, oːt̪əɦijeː koːnoː meːməsⁿ bijɑː naːi kəऽ 

liɦeːⁿ।" 

bʰikkʰənə- "naːi, əbəkiː baːiɕɑːkʰəmeː rɑːmərət ̪ənə keː 

bijɑːɦə kəraːi kəऽ əcʰi।" 

ɑːbə bʰikkʰənə vəeːɦə gəpə ɟeː munniː kɑːmət̪əkə 

kələməsⁿ prəvɑːɦəjukt̪ə rəɦaːi, seː cʰoːʈəɦɑː loːkəkə 

leːlə prəjukt ̪ə əɦɑːⁿkeːⁿ lɑːgət̪ə, ɑː seːɦoː nɑːʈəkəkɑːrə 
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d ̪vɑːrɑː sɑːjɑːsə, nɑːʈəkəkɑːrə d̪eːkʰɑːrə ɦeːt̪ɑː, ɑː 

maːit̪ʰiliːkə əpəmɑːnə ɦəeːt̪ə। munniː kɑːmət ̪ə sənə 

leːkʰəkə seː naːi ɦeːməऽ d̪eːt̪iːɦə। mud̪ɑː ɟɑːt̪ivɑːd̪iː 

rⁿgəmⁿcə miɟʰeːbɑːsⁿ pəɦineː əpənə səməst̪ə 

d ̪uʂʈət̪ɑːkə sⁿgə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə lɑːkʰəkə lɑːkʰə 

ʈəkɑːkə əsɑːinəmeːɳʈəkə səɦəjoːgəsⁿ "ɑːd ̪ʰunikə 

maːit̪ʰiliː nɑːʈjə səɲcəjənə" kə ruːpəmeː ɑːjələ əcʰi, əi 

४ ६ ५ bʰɑːrət̪iːjə rupəjɑːkə poːt̪ʰiːmeː cɑːlisoː pɑːikə 

sɑːmigriː naːi cʰaːi, ɑː nəvə juvɑːkeːⁿ iː ɑːrə kəʈʈərə 

bənɑːoːt̪ə, ɦunəkɑː pət̪oː naːi cələt̪ənɦi ɟeː aːi leːlə 

bʰɑːʂɑːkə koːnə səmɑːɟəɕɑːst̪rəkə eːt ̪əऽ prəjoːgə kəeːlə 

geːlə əcʰi। mud̪ɑː eːkəʈɑː sⁿt̪oːʂə əcʰi ɟeː cənd ̪rənɑːt̪ʰə 

miɕrə 'əmərə' likʰəneː rəɦət̪ʰi ɟeː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiː 

d ̪vɑːrɑː prəkɑːɕit̪ə maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː goːd̪ɑːmeːmeː səɽi 

ɟɑːieː। seː ɟeːnɑː bud ̪d̪ʰə, d̪uʂʈə gɑːməkə loːkəkeːⁿ 

eːkkeː ʈʰɑːmə rəɦəbɑːkə ɑː səɟɟənə gɑːməkə loːkəkeːⁿ 

pəsərəbɑːkə vərəd̪ɑːnə d ̪eːneː rəɦət̪ʰi seː ɦəməɦuːⁿ aːi 

ɟɑːt ̪ivɑːd̪iː nɑːʈjə səɲcənəkeːⁿ goːd̪ɑːmeː meː 

rəɦəbɑːkə ɑː kət̪əɦu naːi pəsərəbɑːkə kɑːmənɑː 

kəraːit̪ə cʰiː। 

eːkɑːⁿkiːkə kəməɟoːrə pəkʂə 

ɟeːnɑː upənjɑːsəkə plə़ ʈə ɦoːi cʰaːi t ̪əɦinɑː nɑːʈəkoːkə 

plə़ ʈə ɦoːi cʰaːi। eːkɑːⁿkiː t̪ⁿ biːɦəni kət̪ʰeː bʰeːlə, 

vivid̪ʰə bʰɑːrət̪iːkə "ɦəvɑː-məɦələ" kɑːrjəkrəməkə ɟʰələkiː 
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sənə। seː ɑːɕɑː kəraːit̪ə cʰiː ɟeː munniː kɑːmət̪ə bɑː 

səmɑːnɑːnt̪ərə d̪ʰɑːrɑːkə ənjə rəcənɑːkɑːrə kəməsⁿ 

kəmə cɑːri əŋkəkə nɑːʈəkə aːi bɑː eːɦəneː ɑːnə viʂəjə 

pərə likʰət̪ɑː। munniː kɑːmət̪ə ləgə eːt̪eːkə sənəgərə 

viʂəjə vəst ̪u cʰənɦi, bʰɑːʂɑːkə səmɑːɟəɕɑːst̪riː 

svəruːpəkə ɟɲɑːnə cʰənɦi t̪ⁿ ɦunəkɑːsⁿ t̪ⁿ iː səmbʰəvə 

əcʰijeː। 

  

  

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

२.३.nirməlɑː kərɳə- əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə- ६) 
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 nirməlɑː kərɳə (१ ९ ६ ०- ), 

ɕikʂɑː - eːm eː, naːiɦərə - kʰərɑːɟəpurə,d̪ərəbʰəŋgɑː, 

sɑːsurə - goːɖʰə़ वj़ɑːriː (bələɦɑː), vərt̪t ̪əmɑːnə nivɑːsə - 

rɑːⁿciː,ɟʰɑːrəkʰəɳɖə, ɟʰɑːrəkʰⁿɖə sərəkɑːrə məɦilɑː eːvⁿ 

bɑːlə vikɑːsə sɑːmɑːɟikə surəkʂɑː vibʰɑːgə meːⁿ bɑːlə 

vikɑːsə pərijoːɟənɑː pəd̪ɑːd ̪ʰikɑːriː pəd ̪ə sⁿs 

seːvɑːnivɹ̩t̪t̪i upərɑːnt̪ə svət̪ⁿt̪rə leːkʰənə 

 

əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə - ६) 

muːlə ɦind ̪iː- svərgiːjə ɟit̪eːnd̪rə kumɑːrə kərɳə/ 

maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə- nirməlɑː kərɳə 

 

 

t̪ribʰuvənə keː d̪igə-d̪igⁿt̪ meːⁿ pəsaːirə geːlə cʰələ ɟeː 

rɑːɟɑː puruːrəvɑː əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲəkə virɑːʈə ɑːjoːɟənə 

kəs rəɦələ cʰət̪ʰi l səbʰə ɹ̩ʂi-muni ɑːmⁿt̪rit̪ə kəeːlə 
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geːlɑːɦə l səbʰə d̪eːvət̪ɑː keː ɑːmⁿt̪rit ̪ə kəeːlə geːləni l 

d ̪eːvərʂi nɑːrəd̪ə jəɟɲə d̪ivəsə keː puːrvəɦi rɑːɟə 

bʰəvənə meːⁿ ɑːbi geːlɑːɦə l ɦunəkə ɑːgəmənə keːⁿ 

ɕubʰə səmɑːcɑːrə ɟɲɑːt ̪ə bʰeːlɑː pərə puruːrəvɑː 

prəsənnət̪ɑː səs puləki bʰəs uʈʰələ l oː vid̪ʰipuːrvəkə 

ɦunəkə seːvɑː-sət̪kɑːrə kəeːləkə l t̪əd ̪upərɑːⁿt̪ə d̪eːvərʂi 

nɑːrəd̪əkə d̪ʰiːrə-gⁿbʰiːrə vɑːɳiː prəspʰuʈit̪ə bʰeːlə - 

"nɹ̩pət̪i,jəɟɲəkə ɦeːt̪u ɕreːʂʈʰə əɕvə keːⁿ ɑːvəɕjəkət̪ɑː 

ɦoːjət̪əɦə l sərvəprət̪ʰəmə t̪oːⁿs eːkərə vjəvəst̪ʰɑː 

kərəɦə"| 

ut̪sɑːɦit̪ə ɦoːit̪ə puruːrəvɑː bɑːɟələ - 

"d̪eːvərʂi ɦəmərə əɕvəɕɑːlɑː meːⁿ bəɦut̪oː ɕreːʂʈʰə əɕvə 

bⁿd̪ʰɑːjələ pərələ əcʰi l kɹ̩pəjɑː əpənəɦi oːɦi meːⁿ sⁿs 

sərvoːcit̪ə əɕvəkə cəjənə kəs leːlə ɟɑːjə"| 

d ̪eːvərʂi nɑːrəd̪ə svəjⁿ əɕvə ɕɑːlɑː keː d̪eːkʰələnɦi l 

vɑːst̪əvə meːⁿ oːt̪əɦə əneːkoː əd̪bʰut̪ə əɕvə cʰələ l 

oːɦənə əɕvə eːt̪eːkə sⁿkʰjɑː meːⁿ ənjət̪rə bʰeːʈənɑːiː 

əsəmbʰəvə nəɦi t̪əkʰənə kəʈʰinə əvəɕjə cʰələ l pərⁿcə 

jəɟɲə keː nimit ̪t̪ə ɕjɑːmə kərɳə əɕvə keːⁿ ɑːvəɕjəkət̪ɑː 

cʰələ,ɟeː ginət̪iː meːⁿ mɑːt̪rə pɑːⁿcə rəɦaːikə l oːɦi 

meːⁿ sⁿs eːkə əɕvə keːrə cəjənə kəjə d̪eːvərʂi ələgə 

kəs leːlət̪ʰi l jəɟɲəkə əɕvə keːrə rəkʂɑːkə bʰɑːrə svəjⁿ 

puruːrəvɑː uʈʰaːuləkə l 
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nijət̪ə d̪ivəsə kəs səbʰə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

vjəkt̪i,ɹ̩ʂi,d̪eːvəgəɳə,t̪ət ̪ʰɑː ɹ̩t ̪viɟə ɑːbi geːlɑːɦə l 

səbəɦəkə oː kʰuːbə niːkə sⁿs seːvɑː sət̪kɑːrə kəjələkə 

l 

pɑːrɑːɕərə,d̪eːvələ,cjəvənə,jɑːɟɲəvəlkjə,vɹ̩ɦəspət̪i,əgəst̪jə,

vɑːməd̪eːvə,maːit̪reːjə loːməɕə,ɕukrɑːcɑːrjə, 

ɟaːiminiː,bʰɹ̩gu,əkɹ̩t ̪əvərɳə,ɟɑːvɑːli,puləsət̪jə, 

puləɦə,məriːci,ɟəməd̪əgni,kəɕjəpə,bʰɑːrəd̪vɑːɟə, ət̪ri,muni 

vəɕiʂʈʰə,viɕvɑːmit̪rə ɑːd ̪i ɹ̩t̪viɟə upəst ̪ʰit̪ə bʰeːlɑːɦə l 

puruːrəvɑː səbəɦəkə puːɟənə kəjələkə l t̪əd ̪ənⁿt̪ərə 

brəɦmɑː ɟiːkə ɑːɟɲɑː sⁿs bəɦut̪oːⁿ brɑːɦməɳə miːli 

soːnɑː keːrə ɦərə sⁿs jəɟɲəkə bʰuːmi ɟoːt̪ələt ̪ʰi,eːvⁿ 

piⁿɖɑːrəkə t̪iːrt̪ʰəkə nikəʈə vid̪ʰipuːrvəkə rɑːɟɑː keːⁿ 

jəɟɲəkə d̪iːkʂɑː d̪eːlə geːlə l 

cɑːrə joːɟənə d̪ʰəri viɕɑːlə bʰuːmi keː ɟoːt̪əvɑːjələ 

geːlə,t̪əkʰənə rɑːɟɑː puruːrəvɑː oːt̪əs jəɟɲəkə vɑːst̪eː 

mⁿɖəpə bənəbɑːoːlə l joːni eːvⁿ meːkʰəlɑː sⁿs jukt ̪ə 

məd̪ʰjə kuɳɖəkə nirmɑːɳə kəjə oːɦi meːⁿ vid̪ʰi puːrvəkə 

əgni d̪eːvəkə st̪ʰɑːpənɑː bʰeːlə l t̪ət ̪pəɕcɑːt̪ə ɕəst̪rə-

d ̪ʰɑːriː kət̪eːkoː ɕuːrəviːrə səbəɦəkə sⁿgə rɑːɟɑː 

puruːrəvɑː əɕvə ɕɑːlɑː meːⁿ ɟɑː svərɳə-sɑːⁿkələ sⁿs 

bⁿd̪ʰɑːjələ ɕjɑːmə kərɳə əɕvə keːⁿ bⁿd̪ʰənə mukt ̪ə kəeːlə 

l oː əɕvə mⁿt̪ʰərə gət̪i sⁿs cəlaːit̪ə jəɟɲəɕɑːlɑːkə d̪iɕɑː 

meːⁿ bəɖʰə़ jə lɑːgələ l oːɦi əɕvə keː mukʰə lɑːlə 

nɑːŋgəri piːjərə ɑː kɑːnə ɕjɑːmə vərɳəkə cʰələ l mukt ̪ɑː 
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pʰələkə əneːkɑːneːkə mɑːlɑː sⁿs suɕoːbʰit̪ə oː d̪ivjə 

əɕvə ət̪jⁿt̪ə mənoːɦərə buɟʰənɑː ɟɑːit̪ə cʰələ l oː ɕveːt̪ə 

cʰət̪rə sⁿs jukt ̪ə eːvⁿ cɑːmərə sⁿs əlⁿkɹ̩t ̪ə cʰələ l 

jəɟɲəɕɑːlɑː meːⁿ muni gəɳə səbʰə miːli əɕvəkə 

st̪ʰɑːpənɑː kəjələni l oːkərɑː pərə keːsərə,cⁿd̪ənə,pʰuːlə 

mɑːlɑː eːvⁿ cɑːvələ cəɖʰə़ ़ाoːlə geːlə l d̪ʰuːpə niveːd̪it̪ə 

kəeːlə l sud ̪ʰɑː kuⁿɖəlikɑː ɑːd̪i ənjɑːnjə kʰɑːd̪jə 

pəd̪ɑːrt̪ʰəkə naːiveːd̪jə ləgɑːjələ l 

əɕvə keː vid̪ʰi puːrvəkə puːɟɑː kərəlɑː upərɑːnt̪ə ɑːrət̪iː 

ut̪ɑːrələ geːlə l t̪ət ̪pəɕcɑːt ̪ə rɑːɟɑː puruːrəvɑː keːⁿ d̪ɑːnə 

kərəvɑː ɦeːt̪u preːrit̪ə kəeːlə geːlə l prəcurə d̪ɑːnə 

pɑːbi səbʰə ɟənə prəsənnə bʰeːlɑːɦə l əɕvə keː ləlɑːʈə 

pərə rɑːɟɑː keː d̪vɑːrɑː svərɳə-pət̪rə bɑːnɦələ geːlə l 

oːɦi pət̪rə meːⁿ rɑːɟɑː puruːrəvɑːkə prəɕəst̪i əⁿkit̪ə 

cʰələ,sⁿgəɦi əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲəkə ud̪d̪eːɕjə seːɦoː əⁿkit̪ə 

cʰələ l 

ɑːbə veːd̪ə mənt̪rəkə uccɑːrəɳə ɹ̩ʂi gəɳə prɑːrəmbʰə 

kəjələni eːvⁿ əgni meːⁿ ɑːɦut̪i d̪eːməs ləgəlɑːɦə l 

puruːrəvɑː keː mənt̪rəpɑːʈʰə puːrvəkə snɑːnə kərɑːjələ 

geːlə l oːkəroː mənt̪rə sⁿs əbʰisiⁿcit ̪ə kəeːlə geːlə l 

rɑːɟɑː keː bʰɑːlə pərə mənt̪roːccɑːrə keː məd ̪ʰjə t̪iləkə 

ləgɑːjələ geːlə,t̪ət ̪pəɕcɑːt̪ə əneːkə prəkɑːrəkə əst̪rə-ɕəst̪rə 

prəd̪ɑːnə kəeːlə geːlə l jəɟɲɑːɕvəkə rəkʂɑː keː leːlə ɹ̩ʂi-

muni mⁿgələ pɑːʈʰə kəjələni l 
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əneːkoː prəkɑːrəkə vɑːd ̪jə jənt̪rəkə d̪ʰvəni eːvⁿ veːd̪ə-

mənt̪rəkə gʰoːʂə keː sⁿgə jɑːt̪rɑː kəraːit̪ə rɑːɟɑː 

puruːrəvɑː əpənə rɑːɟəd ̪ʰɑːniː keː pɑːrə kəjələkə l 

oːkərɑː sɑːt̪ʰə meːⁿ əneːkoːⁿ viːrə joːd̪d ̪ʰɑː cʰələ l oː 

viɕvə keː səməst̪ə rɑːɟɑː sⁿs səmmɑːnit̪ə bʰeːlə l jəd̪i 

keːoː oːɦi ɕjɑːməkərɳə əɕvə keː pəkəɖə़ vɑːkə sɑːɦəsə 

d ̪eːkʰaːuləkə,oːkərɑː siːd ̪ʰɑː jəməpuriː pəʈʰɑːjələ geːlə l 

əneːkə d̪ɑːnəvə rɑːɟɑː oːkərə viroːd̪ʰə 

kəjələkə,pʰələsvəruːpə oːkərɑː səbʰə sⁿs gʰəmɑːsɑːnə 

jud̪d̪ʰə bʰeːlə l d̪igviɟəjə kəraːit̪ə kɑːlə kət̪eːkoː rɑːɟɑː 

puruːrəvɑː sⁿs prəsənnə bʰəjə əpənə put̪riː keː vərəɳə 

kərəvɑːkə prəst̪ɑːvə oːkərɑː d̪eːlət̪ʰi mud ̪ɑː puruːrəvɑː 

oː səbʰə ɑːmⁿt̪rəɳə keː əsviːkɹ̩t̪ə keːləkə l oː eːkʰənə 

vivɑːɦə-bⁿd̪ʰənə meːⁿ pəɖə़ s nəɦi cɑːɦaːit̪ə cʰələ l 

əneːkə rɑːɟəkumɑːriː rɑːɟɑːkə puruʂoːcit̪ə saːund̪ərjə 

eːvⁿ viːrət̪ɑː sⁿs moːɦit̪ə bʰeːliːɦə l rɑːɟɑːkə əsviːkɹ̩t̪i 

suni oː virəɦə ɟvɑːlɑː meːⁿ d̪əgd̪ʰə bʰəjə mɹ̩t̪ju keː 

vərəɳə kəeːliːɦə,pərⁿcə puruːrəvɑː keːkəroː d ̪iɕi d̪ɹ̩ʂʈi 

uʈʰɑːkəs d̪eːkʰəboː nəɦi keːləkə l 

əneːkə bɑːd̪ʰɑː vigʰnə keː ɟʰeːlaːit̪ə puruːrəvɑː 

əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲə səmɑːpt̪ə keːləkə l əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲə 

sⁿs rɑːɟɑː keː kʰjɑːt̪i d̪ig-d̪igⁿt̪ə meːⁿ pəsəri geːlə | 
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puruːrəvɑː keː ɑːbə ɟeːnɑː nəɕɑː sənə bʰəs geːlə 

rəɦaːikə d̪igviɟəjə keː l ɟəkʰəni keːoː rɑːɟɑː oːkərə 

bərɑːbəriː kərəvɑːkə prəjɑːsə keːləkə,t̪əkʰənəɦi mɑːt̪rə 

oːkərəɦi sⁿs siːd̪ʰɑː jud ̪d̪ʰə nəɦi kəeː əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲə 

prɑːrəmbʰə kəs d̪aːit̪ə cʰələ rɑːɟɑː puruːrəvɑː l oː rɑːɟɑː 

əd ̪ʰiːnət̪ɑː sviːkɑːrə kərit̪eː cʰələ,ənjə rɑːɟɑː oːkərə ɕəkt̪i 

d ̪eːkʰi punh oːkərɑː səməkʂə ʈʰɑːɖʰə़  ɦoːiː keː ɦimmət̪ə 

nəɦi kəs pɑːbaːi l eːkə prəkɑːrə sⁿs əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲə 

rɑːɟɑː puruːrəvɑːkə vɑːst̪eː gʰoːləkɑː mɑːliːkə kʰeːlə 

bʰəs geːlə cʰələ l səd̪ikʰənə əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲəkə 

ɑːjoːɟənə kəs rɑːɟɑː puruːrəvɑː əpənə ɕəkt̪i keː 

prəd̪ərɕənə kəraːit̪ə rəɦaːit̪ə cʰələ l 

 

(ənuvərt̪ət ̪eː) 

  

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

pəʈʰɑːu। 

 

२.४.ɖɑː. bipinə kumɑːrə ɟʰɑː- məɦɑːkəvi bʰɑːsə 

prəɳiːt̪ə kərɳəbʰɑːrəm maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə (prəst̪ɑːvənɑː 

kə ɑːguː) 
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məɦɑːkəvi bʰɑːsə prəɳiːt̪ə kərɳəbʰɑːrəm maːit̪ʰiliː 

ənuvɑːd̪ə 

(prəst̪ɑːvənɑː kə ɑːguː) 

  

 ɖɑː. bipinə kumɑːrə ɟʰɑː 

(sⁿst̪ʰɑːpəkə ɑː səmpɑːd̪əkə- ɟɑːɦnəviː sⁿskɹ̩t̪ə iː-

ɕoːd̪ʰəpət̪rikɑː) 

  

  

  

(eːɦi sⁿ puːrvə məɦɑːkəvi bʰɑːsə keːrə likʰələ 

kərɳəbʰɑːrəm ɟeː kərɳəkə mənoːvjət̪ʰɑː pərə likʰələ 

geːlə prɑːciːnət̪əmə eːkɑːⁿkiː əcʰi, sⁿskɹ̩t ̪ə meːⁿ likʰələ 

eːɦi grənt̪ʰəkə prəst̪ɑːvənɑː d̪ʰəri maːit̪ʰiliː ruːpɑːnt̪ərə 

pəɖʰəneː rəɦiː əɦɑːⁿ səbə ɑːiː oːɦi sⁿ ɑːguː) 

(t̪ət ̪h prəviɕət̪i bʰəʈh।) 
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t̪əd ̪ənənt̪ərə saːinikə prəveːɕə kəraːit̪ə əcʰi। 

bʰəʈh- bʰoː bʰoː़ ! niveːd̪jət ̪ɑːⁿ niveːd̪jət̪ɑːⁿ 

məɦɑːrɑːɟɑːjɑːŋgeːɕvərɑːjə jud̪d̪ʰəkɑːlə upəst̪ʰit̪ə it̪i। 

saːinikə-ɦeː niveːd̪ənə kərijaːunɦə, niveːd̪ənə 

kərijaːunɦə məɦɑːrɑːɟə əⁿgeːɕvərə sⁿ ɟeː jud̪d̪ʰəkə 

səməjə ɑːbi geːlə। 

kərit̪urəgərət̪ʰəst̪ʰaːi ़  pɑːrt̪ʰəkeːt̪oː ़  purəst̪ɑːt ̪ 

mud̪it̪ənɹ̩pət̪isiⁿɦaːi ़  siⁿɦənɑːd̪h kɹ̩t ̪oːd̪jə। 

t̪vərit̪əmərininɑːd̪aːird̪ussəɦɑːloːkəviːrh 

səmərəməd̪ʰigət̪ɑːrt̪ʰh prəst̪ʰit̪oː nɑːgəkeːt̪u़  ।। 3 ।। 

ərɟunəkə d̪ʰvəɟɑː kə ɑːguː ɦɑːt̪ʰiː, gʰoːɖɑː eːvⁿ rət̪ʰə 

pərə sɑːvɑːriː kəjə prəsənnə cit̪t̪ə iː rɑːɟɑː səbʰə 

siⁿɦənɑːd̪ə kəjə rəɦələ cʰət̪ʰi। ɕət̪rusəbʰəkə siⁿɦənɑːd̪ə 

sə d̪u़ səɦə eːkəʈɑː joːd̪d ̪ʰɑː aːurə ɦɑːt̪ʰiː kə d̪ʰvəɟɑː 

bəlɑː iː d̪urjoːd̪ʰənə səbʰə gəppə buɟʰi keːⁿ ɕiːgʰrə 

jud̪d̪ʰə ɦeːt̪u prəst̪ʰɑːnə kəjə rəɦələ cʰət̪ʰi। 

(pərikrəmjə viloːkjə) əjeː əjəməŋgərɑːɟh 

səmərəpəriccʰəd̪əpərivɹ̩t ̪h ɕəljərɑːɟeːnə 

səɦəsvəbʰəvənɑːnniʂkrəmjeːt̪ə eːvɑːbʰivərt̪ət ̪eː। 

cɑːruː d̪isə gʰumikeː । əreː iː t̪ə əⁿgərɑːɟə kərɳə 

jud̪d̪ʰoːcit̪ə vəst̪rəpəɦirə ɕəljərɑːɟəkə sⁿgə əpənə məɦələ 

sⁿ eːmɦəreː ɑːbi rəɦələ cʰət̪ʰi। 

bʰoː़ ! kiⁿ nu kʰəlu jud̪d ̪ʰoːt̪səvəprəmukʰəsjə 

d ̪ɹ̩ʂʈəpərɑːkrəməsjɑːbʰuːt̪əpuːrvoː ɦɹ̩d̪əjəpərit̪ɑːph। eːʂə 

ɦi 

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


व िद हे: ३५ ४ म अ ंक १ ५ वि त म् बर २ ० २२ (ि र् ष १ ५ म ाि १ ७ ७ अ ंक ३५ ४)|| 45 

sunələ ɟɑːu! ɟinəkərə pərɑːkrəmə d̪eːkʰəneː cʰiː eːɦeːnə 

jud̪d̪ʰə keː ut̪səvə mɑːnəniɦɑːrə keː eːɦeːnə 

ɦɹ̩d ̪əjət̪ɑːpə �. iː niɕcit̪ə ruːpə sⁿ- 

ət ̪jugrəd̪iːpt̪iviɕəd ̪h səməreːऽgrəgəɳjh 

ɕaːurjeː cə sⁿprət̪i səɕoːkəmupaːit̪i d̪ʰiːmɑːn। 

prɑːpt̪eː nid ̪ɑːgʰəsəməjeː gʰənərɑːɕirud̪d̪ʰh 

suːrjh svəbʰɑːvərucimɑːnivə bʰɑːt̪i kərɳh ।। 4 ।। 

ət ̪jənt̪ə prəkʰərə t̪eːɟə sⁿ ɟɑːɟvəljəmɑːnə jud ̪d̪ʰəst̪ʰələ 

meːⁿ  t̪ət̪ʰɑː pərɑːkrəmə meːⁿ  səd̪aːivə əgrəɳiː eːvⁿ 

bud̪d̪ʰimɑːnə ɦoːit̪oː ɕoːkɑːkulə bʰəjə kərɳə oːɦinɑː 

lɑːgi rəɦələ cʰət̪ʰi ɟeːnɑː griːʂmə ɹ̩t ̪ukə suːrjəkə 

prəbʰɑːvə meːgʰə sⁿ ɑːccʰɑːd̪it̪ə bʰeːlɑːkə kɑːrəɳə 

mənd̪ə bʰəjə ɟɑːit̪ə əcʰi। 

jɑːvəd̪əpəsərpɑːmi। 

t̪ɑːvət̪ə ɑːguː bəɖʰaːit̪ə cʰiː 

(niʂkrɑːnt̪h।) 

səbʰə cəli ɟɑːit̪ə əcʰi। 

(t̪ət ̪h prəviɕət̪i jət̪ʰɑːnird ̪iʂʈh kərɳh ɕəljəɕcə।) 

oːkərə bɑːd̪ə ɟeːnɑː pəɦineː kəɦələ geːlə, oːɦi ənuruːpə 

kərɳə ɑː ɕəljə prəveːɕə kəraːit̪ə cʰət̪ʰi। 

kərɳh- mɑː t̪ɑːvənməmə ɕərəmɑːrgələkʂəbʰuːt̪ɑː ़  

sⁿprɑːpt̪ɑː ़  kʂit̪ipət̪əjh səɟiːvəɕeːʂɑː़ । 

kərt̪əvjⁿ rəɳəɕirəsi prijⁿ kuruɳɑːⁿ 

d ̪rəʂʈəvjoː jəd̪i sə bʰəveːd̪d̪ʰənəɲɟəjoː meː ।। 5 ।। 
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ɕəljərɑːɟə! jət̪rɑːsɑːvərɟunəst̪ət̪raːivə coːd̪jət ̪ɑːⁿ məmə 

rət̪ʰh ।। 

kərɳə- niːkə ɦoːjət̪ə ki ɑːjə ɟiːvit̪ə iː rɑːɟɑː məɦɑːrɑːɟɑː 

ɦəmərə bɑːɳə keː rɑːst̪ɑː meːⁿ nəɦiⁿ ɑːbət ̪ʰi। ət̪h 

jud̪d̪ʰəst̪ʰələ meːⁿ ərɟunə keː d̪eːkʰəlɑː sⁿ ɦəmərɑː 

kaːurəvəkə əbʰiːʂʈə kɑːrjə puːrɑː kərəbə । 

  

ɕəljərɑːɟə! jət̪rɑːsɑːvərɟunəst̪ət̪raːivə coːd̪jət ̪ɑːⁿ məmə 

rət̪ʰh ।। 

ɦeː ɕəljərɑːɟə! ɟət̪əjə oː ərɟunə əcʰi oːt̪əjə ɦəmə rət̪ʰə 

ləऽ kə cəluː। 

ɕəljh- bɑːɖʰəm। (coːd̪əjət ̪i) 

ɕəljə- niːkə gəppə (rət̪ʰə ɑːguː ləjə ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi। 

(ənuvərt̪ət ̪eː) 

 (pɑːʈʰəkə suvid̪ʰɑː leːlə pəɦilə bʰɑːgə seːɦoː 

niːcɑːⁿmeː d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi- səmpɑːd̪əkə) 

məɦɑːkəvi bʰɑːsə- kərɳəbʰɑːrəm 

ənuvɑːd̪əkərt ̪ɑː eːvⁿ grənt̪ʰə pəricəjə:- ənuvɑːd̪əkə 

bipinə kumɑːrə ɟʰɑː, rɑːʂʈrijə sⁿskɹ̩t ̪ə sⁿst̪ʰɑːnə, mɑːnit̪ə 

viɕvəvid̪jɑːləjə, ɕriː səd ̪ɑːɕivə pərisərə puriː, oːɖiɕɑː 

keːrə sɑːɦit̪jə vibʰɑːgəmeː əd̪ʰjɑːpənərət̪ə cʰət̪ʰi। 

sⁿskɹ̩t̪ə keːrə prəmukʰə grənt ̪ʰəkə ənuvɑːd̪ə 

maːit̪ʰiliːmeː kərəbə ənuvɑːd̪əkəkə səɦəɟə ruci mɑːt̪rə 

cʰənɦi। jəd̪i ənuvɑːd̪ə keːrə koːnoː əⁿɕə səmucit̪ə nəɦi 

lɑːləgəeː t̪ⁿ əvəɕjə suːcit̪ə kəriː। eːt̪əjə prɑːpt̪ə ɕloːkəkə 
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bʰɑːvɑːnuvɑːd̪ə gəd ̪jeːmeː d̪eːlə geːlə əcʰi । iː grənt̪ʰə 

caːukʰəmbʰɑː pəbliɕərsə, vɑːrɑːɳəsiːsⁿ prɑːpt̪ə kəeːlə 

ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi। 'kərɳəbʰɑːrəm' məɦɑːkəvi bʰɑːsə 

rəcit̪ə eːkəʈɑː eːkɑːⁿkiː əcʰi। ɟət̪əjə kərɳəkə ud̪ɑːt ̪t̪ə 

cit̪rəɳə kəeːlə geːlə əcʰi। 

 

nɑːʈəkəkə pɑːt̪rə keːrə pəricəjə 

puruʂə pɑːt̪rə 

 

kərɳə- kaːurəvə keːrə seːnɑːpət̪i (əŋgəd̪eːɕə keːrə 

rɑːɟɑː)। 

 

ɕəljə- kərɳə keːrə sɑːrət̪ʰiː (məd̪rə d̪eːɕə keːrə rɑːɟɑː)। 

 

bʰəʈə- sipɑːɦiː 

 

ind̪rə- brɑːɦməɳəruːpəd ̪ʰɑːriː ind̪rə 

 

d ̪eːvəd̪uːt̪ə- ind̪rəkə brɑːɦməɳəruːpəd̪ʰɑːriː d̪uːt̪ə। 

 

(nɑːnd̪iːpɑːʈʰəkə ənt̪ə meː suːt̪rəd̪ʰɑːrəkə prəveːɕə।) 

  

suːt̪rəd̪ʰɑːrə- 
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ɟɑːɦi bʰəgəvɑːnə viʂɳukə nərəsiⁿɦə əvət̪ɑːrəkə ɕəriːrə 

keː d̪eːkʰi keː nərə-nɑːriː, rɑːkʂəsə, d̪eːvət ̪ɑːloːkəni 

aːurə pɑːt̪ɑːləloːkə seːɦoː ɑːɕcərjə meː pəɖi geːlɑːɦə। 

ɟeː əpənə vəɟrəkə səmɑːnə kəʈʰoːrə nəɦəkə əgrəbʰɑːgə 

sⁿऽ d̪aːit̪jərɑːɟə ɦirəɳjəkəɕjəpə keːrə cʰɑːt̪iː vid̪iːrɳə 

kəjələt̪ʰi। eːɦeːnə rɑːkʂəsiː seːnɑːkə vinɑːɕə kərəjəbəlɑː 

bʰəgəvɑːnə ɕriːd̪ʰərə əɦɑːⁿ səbʰə keːⁿ kəljɑːɳə 

kərət̪ʰu।।१॥ 

 

 

eːɦi t̪ərəɦeːⁿ ɦəmə əpəneː səbʰə keːⁿ suːcit̪ə kəraːit̪ə 

cʰiː ɟeː (gʰuːmi keːⁿ ɑː kɑːnə d̪ə keːⁿ sunaːikə əbʰinəjə 

kəraːit̪ə) əreː ! suːcənɑː d̪eːbɑː meː vjəst̪ə ɦəmərɑː iː 

koːnə t̪ərəɦəkə ɑːvɑːɟə sunɑːiː d̪ərəɦələ əcʰi। ʈʰiːkə! 

d ̪eːkʰijaːi t̪əऽ! 

 

(neːpət̪ʰjə meː) 

 

məɦɑːrɑːɟə əŋgərɑːɟə kərɳə sⁿ niveːd̪ənə kəjələ ɟɑːjə; 

niveːd̪ənə kəjələ ɟɑːjə। 

 

suːt̪rəd̪ʰɑːrə- ʈʰiːkə əcʰi। buɟʰi geːləɦuⁿ। 
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bʰəjⁿkərə ləɖɑːiː ɕuruː bʰəjə geːlɑː pərə; vjɑːkulə ɑː 

ɦɑːt̪ʰə ɟoːɖaːit̪ə pəricɑːrəkə, d̪urjoːd̪ʰənəkə ɑːɟɲɑː sⁿ 

kərɳə keː səmɑːd̪ə d̪əjə rəɦələ əcʰi॥२॥ 

 

(səbə cəli ɟɑːit̪ə əcʰi।) 

 

॥prəst̪ɑːvənɑː kʰət̪mə bʰeːlə॥ 

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

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

 

२.५.rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi 

(upənjɑːsə)- १ १mə kʰeːpə 

 rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə 

mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)- १ १mə kʰeːpə 

 १ १ 
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eːməɦərə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə bʰeːʈi ɟəeːbɑːkə ut̪səvə 

mənɑːoːlə ɟɑː rəɦələ cʰələ t̪ⁿ oːməɦərə 

ʂəɖə़ jⁿt̪rəkɑːriːsəbʰə seːɦoː baːisələ nəɦi cʰələ। t̪rikuʈə 

bʰəvənəkə ənd̪ərəkə bɑːt̪ə cʰəlaːikə । eːɦipɑːrə nəɦi t̪ⁿ 

oːɦipɑːrə। oːkəroːsəbʰəkeːⁿ buːɟʰəleː rəɦaːikə ɟeː 

kɑːliːkɑːnt̪ə ɑːbə nəɦi cʰoːɖə़ t̪ɑːɦə, d ̪əɳɖə t̪ⁿ bʰeːʈəbeː 

kərət̪ə । t̪eːⁿ oː səbʰə əⁿt̪imə prəjɑːsə kəeː leːbeː ucit̪ə 

buɟʰələkə। kəɦi nəɦi ɟjoːt̪iʂiːɟiːkə pɑːcʰuːkeː səbʰə 

səɦəjoːgiː cʰələ ? 

kicʰu goːʈeː ɟəjənt̪ə keːⁿ eːkɑːⁿt̪ə pɑːbi gəcʰɑːri leːləkə 

। ɦunəkɑː d̪ʰɑːrəkə kɑːt ̪əmeː eːkɑːⁿt̪əmeː ləeː geːlə। 

ɦɑːt̪ʰə-paːirə bɑːnɦi d̪eːləkəni ɑː t̪əkərə bɑːd̪ə ɦunəkɑː 

d ̪unuː ɑːⁿkʰimeː kicʰu ɖʰə़ ़ाri d̪eːləkəni । ɟəjənt̪ə 

cicəɑːit̪ə rəɦəlɑːɦə pərⁿt̪u ɟeː ɦeːbɑːkə cʰələ seː bʰeːlə 

। ɦunəkərə d̪unuː ɑːⁿkʰi bⁿd̪ə bʰəeː geːlə । ɦunəkɑː 

kicʰu nəɦi d̪eːkʰɑːit̪ə cʰələni । ləʈʰaːit̪əsəbʰə ɦunəkɑː 

oːɦinɑː bɑːnɦələ-cʰɑːnələ cʰoːɖə़ व ़kəeː bʰɑːgi geːlə । 

ɑːcɑːrjəɟiːkə sⁿgeː kɑːliːkɑːnt̪ə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə bʰeːʈi 

ɟəeːbɑːkə prəsənnət̪ɑːmeː ɑːɕrəməmeː ɟəjənt̪ə sⁿ 

bʰeːⁿʈə kərəbɑːkə ɦeːt̪u pəɦuⁿcəlɑːɦə। mud̪ɑː iː kiː? 

oː t̪ⁿ kət̪əɦu nəɦi cʰələkʰinə । cɑːruːkɑːt̪ə 

vid̪jɑːrt̪ʰiːsəbʰə ɦunəkɑː t̪ɑːki ɑːeːlə । mud̪ɑː ɦunəkərə 
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koːnoː pət̪ɑː nəɦi cələlə । ɑːcɑːrjəɟiː bəɦut̪ə ciⁿt̪it̪ə 

bʰəeː geːlət̪ʰi । 

" ləgaːit̪ə əcʰi pʰeːrə kicʰu ənərt̪ʰə bʰeːlə ।" 

"ɟəjənt̪ə cʰət̪ʰi kət̪əeː?" 

"oːeːɦə t̪ⁿ nəɦi buɟʰɑː rəɦələ əcʰi । vid̪jɑːrt̪ʰiː səbʰə 

cɑːruːkɑːt̪ə cʰɑːni leːləni । kət̪əɦu koːnoː pət ̪ɑː nəɦi 

cəli səkələ। ɑːbəkiː kəeːlə ɟɑːeː?" 

"ɦəmərɑː t̪ⁿ eːɦimeː oːkəreːsəbʰəkə ɦɑːt̪ʰə ləgaːit̪ə əcʰi 

।" 

"kəɦi nəɦi səkaːit̪ə cʰiː । eːnɑː ɦeːbɑːkə t̪ⁿ nəɦi cɑːɦiː 

।" 

"iː kəlijugə t̪ʰikə । kicʰu bʰəeː səkaːit̪ə əcʰi ।" 

oː d̪unuː goːʈeː gəppə kaːieː rəɦələ cʰəlɑːɦə ki d̪uːʈɑː 

vid̪jɑːrt̪ʰiː d̪aːuɖə़ lə əeːlɑːɦə- 

"kiː bɑːt̪ə cʰaːikə? eːnɑː əpəsijɑːⁿt̪ə kieːkə cʰəɦə?"-

ɑːcɑːrjəɟiː pucʰələkʰinə । 

ɟulumə bʰəeː geːlə ।" 

"pəricʰɑː kəeː bɑːɟəɦə neː ɟeː kiː bʰeːlaːikə?" 
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"ɟəjənt̪əkeːⁿ ləʈʰaːit̪əsəbʰə ɦɑːt̪ʰə-paːirə bɑːnɦi kəeː 

d ̪ʰɑːrəkə kɑːt̪əmeː pʰeːki d̪eːləkə əcʰi ।" 

" t̪uːⁿsəbʰə kiː kəraːit̪ə cʰələɦə? ɦunəkɑː leːneː kieːkə 

nəɦi əeːləɦə?" 

"ɦəməsəbʰə prəjɑːsə keːliaːikə । mud ̪ɑː ləʈʰaːit̪ə səbʰə 

ɦəmərɑːsəbʰəkeːⁿ pɑːcʰuː pəɖə़ व ़ geːlə । ɦəməsəbʰə 

ɟɑːnə bəcɑː kəeː bʰəgələɦuⁿ ।" 

oːɦi səməjəmeː kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ ɑːɕrəmeːmeː rəɦət̪ʰi 

। t̪urⁿt̪ə səd̪ələ-bələ oːɦi vid̪jɑːrt ̪ʰiːsəbʰəkə sⁿgeː 

d ̪ʰɑːrəkə kɑːt̪ə d̪isə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। d̪ʰɑːrəkə kɑːt̪ə 

pəɦuⁿcit̪əɦi ɦunəkɑːsəbʰəkə nəɟəri bʰuːlⁿʈʰit̪ə bʰeːlə 

ɟəjənt ̪ə pərə pəɖə़ lə। ɟəjənt̪ə beːɦoːsə pəɖə़ lə cʰəlɑːɦə 

। 

"kəɦi nəɦi ɟiːbit̪oː cʰət̪ʰi ki nəɦi?"-ɑːcɑːrjəɟiː bəɟəlɑːɦə 

। 

kicʰugoːʈeː ɦunəkərə cʰɑːt̪iːpərə ɦɑːt̪ʰə d̪eːləkə ɑː cikəri 

uʈələ-"əkʰənə bɑːⁿcələ cʰət̪ʰi । sɑːⁿsə cəli rəɦələ cʰəni 

।" kicʰugoːʈeː ɦunəkɑː unəʈəoːləkə । d̪unuː ɑːⁿkʰi 

bⁿd̪ə cʰələ । 

"ləgaːit̪ə əcʰi ɦunəkərə ɑːⁿkʰikə ɟjoːt̪i cəli geːləni।"-

eːkəʈɑː vid̪jɑːrt̪ʰiː bəɟəlɑːɦə । 
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"ɦəməroː səeːɦə buɟʰɑː rəɦələ əcʰi ।-d̪oːsərə vid̪jɑːrt̪ʰiː 

bəɟəlɑːɦə । 

"eːɦənə ɟulumə nəɦi d̪eːkʰələɦuⁿ । kəɦuː iː kəkərə kiː 

bigɑːɖə़ lət̪ʰi ɟeː eːɦənə d̪uʂʈət̪ɑː keːləkə ।" 

səbʰəgoːʈeː ɦunəkɑː uʈʰɑː-puʈʰɑː kəeː baːid̪əkə 

oːɦiʈʰɑːmə ləeː geːlət̪ʰi। ɦunəkərə ət̪ʰəkə prəjɑːsəsⁿ 

ɟəjənt ̪əkə ɟɑːnə t̪ⁿ bɑːⁿci geːlə । mud̪ɑː ɑːⁿkʰi oːɦinɑː 

cʰələni। 

kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ bəɦut̪ə əpʰəsoːcə ɦoːni ɟeː oː 

ɟəjənt ̪əkeːⁿ gɑːmə ɟəeːbɑːsⁿ kieːkə roːkələkʰinə । 

pəɦinəɦi cəli geːlə rəɦit̪ət ̪ʰi t̪ⁿ sɑːit̪ə eːɦi d̪urgʰəʈənɑːsⁿ 

bⁿci ɟɑːt̪ʰi । baːid̪ə bəɦut̪ə prəjɑːsə keːlɑːɦə ɟeː 

ɦunəkərə ɑːⁿkʰikə ɟjoːt̪i laːuʈi ɟɑːni । mud̪ɑː səpʰələ 

nəɦi bʰeːlɑːɦə । ɟəjənt̪ə kɑːliːkɑːnt ̪əkə ɑːɟɲɑː ləeː 

gɑːmə bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə । ɦunəkɑː sⁿgeː ɑːcɑːrjəɟiː 

svəjⁿ rəɦət̪ʰi । sⁿgəɦi kɑːliːkɑːnt̪əkə d̪isəsⁿ prəjɑːpt̪ə 

surəkʂɑːkə vjəvəst̪ʰɑː kəeːlə geːlə । ɦunəkɑː ɟəeːbɑːkə 

kɑːlə kɑːliːkɑːnt̪ə ʈaːirə gɑːɖə़ ़  bʰəri kəeː 

bəst̪uɟɑːt ̪əsəbʰə d̪eːbəeː cɑːɦəlɑːɦə । mud̪ɑː ɟəjənt̪ə 

əɖə़ व ़geːlɑːɦə- 

" kʂəmɑː kəeːlə ɟɑːeː । ɦəmərə kaːulikə pərⁿpərɑːkə 

prət̪i iː gʰoːrə ənjɑːjə ɦoːeːt̪ə । " 
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"əɦɑːⁿsənə vid̪vɑːnəkə rəkʂɑːkə d̪ɑːjit̪və ɦəmərɑː 

loːkənikə əcʰi । ɦəməsəbʰə t̪ⁿ mɑːt̪rə əpənə d̪ʰərməkə 

nirvɑːɦə kəeː rəɦələ cʰiː। əpəneːkeːⁿ eːkərɑː sviːkɑːrə 

kərəbɑːkə cɑːɦiː । pʰeːrə iː bəst ̪uɟɑːt ̪ə səbʰə t̪ⁿ 

pɑːʈʰəɕɑːlɑː pərə rəɦət̪ə । oːt̪əɦi kʰərcə ɦoːeːt̪ə । 

eːɦimeː t̪ⁿ kicʰu gələt̪ə nəɦi əcʰi।" 

"kʂəmɑː kəeːlə ɟɑːeː । ɦəmə əpənə vⁿɕəmeː kəlⁿkə 

nəɦi ləgɑːeːbə । oːɦi pɑːʈʰəɕɑːlɑː nirvɑːɦə ɦəmərə 

purəkʰɑː loːkəni əpəneː keːlət̪ʰi । kəɦioː kəkəroː sⁿ 

kicʰu səɦɑːjət̪ɑːkə prəjoːɟənə nəɦi bʰeːlə । pʰeːrə 

ɦəməreː iː kəlⁿkə kieːkə ləgɑː rəɦələ cʰiː?" 

"ɦinəkərə bɑːt̪ə mɑːni leːlə ɟɑːeː ।"-ɑːcɑːrjəɟiː bəɟəlɑːɦə 

। 

kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ ɟeːnɑː-t̪eːnɑː mənɑː kəeː ɑːcɑːrjəɟiː 

kicʰu vid̪jɑːrt ̪ʰikə sⁿgeː ɟəjənt ̪əkə sⁿgeː ɦunəkərə gɑːmə 

bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə । 

 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.६.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- २ ʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː (bʰuːrɑː 

bɑːlə, kərt̪əvjə pɑːlənə)  

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 
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२ ʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː 

१ 

bʰuːrɑː bɑːlə 

guːgələ sərcə kəruː ɑː əgəɽɑː ɟɑːt̪ikə aːi ɕə़ rʈə 

pʰə़ rməkə puːrɳə vivərəɳə bʰeːʈə ɟɑːjət̪ə। bikəcʰɑː kəऽ 

buɟʰəbɑːkə ɦuəjə t̪ⁿ "bʰuːrɑː bɑːlə ɟɑːt̪i" sərcə kəruː। 

cɑːri sⁿgiː mud̪ɑː oːimeː eːkəʈɑː aːi bʰuːrɑː bɑːləsⁿ 

bɑːɦərəkə cʰələ। oː bɑːɟi rəɦələ cʰələ- 

-pəɦiləmeː ɕəriːpʰə, d̪oːsərəmeː əkələmənd̪ə ɑː 

cɑːriməmeː imɑːnəd̪ɑːrə moːɕkileːsⁿ bʰeːʈaːi cʰaːi। 

-t̪eːsərəkə viʂəjəmeː naːi bət̪eːlaːuⁿ, ɑː əpənə ɟɑːt̪ikə 

viʂəjəkə pʰəkərɑː seːɦoː t̪ⁿ bət̪ɑː। 

-t̪eːsərəkə viʂəjəmeː t̪ⁿ purɑːɳə-məɦɑːkɑːvjeː səbʰə 

likʰələ ɟɑː rəɦələ cʰaːi। ɑː ɦəmərə ɟɑːt̪i pɑːcʰuː cʰələ 

t̪eːⁿ pʰəkəɽɑː naːi bənələ cʰələ। ɑːbə kəniː-məniː ɑːguː 

bəɽʱələ əcʰi, ɑːbə bənət̪aːi। ɑː ɟəkʰəneː bənət̪aːi pəɦilə-

pəɦilə t̪oːreː suneːbaːu। 

२ 

kərt̪əvjə-pɑːlənə 
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sⁿgiː jeːlloː lɑːiʈə krə़ sə keːləkə ɑː bicceːmeː reːɖə 

lɑːiʈə ɑːbi geːlaːi। sⁿgiː sət̪ərkət̪ɑː vibʰɑːgəkə bəɽəkɑː 

əd ̪ʰikɑːriː, mud̪ɑː sipɑːɦiː gɑːɽiː ɑːgɑːⁿ ʈʰɑːɽʱə kərəbɑː 

leːləkaːi। ɦəvələd̪ɑːrə ɑːjələ t̪ⁿ sⁿgiː oːkərɑː pɑːⁿcə 

səjəkə noːʈə d̪eːkʰeːləkaːi ɑː cʰoːɽi d̪aːileː kəɦələkaːi। 

ɦəvələd̪ɑːrə bɑːɟələ- 

"gɑːməkə əsəgərə sərəkɑːriː kərməcɑːriː cʰiː ɦəmə, 

bəɦut̪ə iɟɟət ̪ə əcʰi ɦəmərə gɑːməmeː। iː pɑːi rɑːkʰuː, 

cʰoːɽi rəɦələ cʰiː əɦɑːⁿkeːⁿ। ɟəkʰənə əɦɑːⁿ ɑːgɑːⁿ 

bəɽʱəlaːuⁿ t̪ⁿ "jeːloː lɑːiʈə" cʰələ t̪eːⁿ cʰoːɽi rəɦələ cʰiː, 

naːi t̪ⁿ cʰoːɽəboː naːi kərit̪aːuⁿ।" 

ɦəvələd̪ɑːrəkə oːi ɑːt̪mə-gaːurəvəkə kʰissɑː ɦəmərə 

sⁿgiː sunəbaːit̪ə naːi t̪ʰɑːkaːit̪ə əcʰi kʰɑːsə kəऽ oːt̪əऽ 

ɟət ̪əऽ paːigʰə pəd̪ɑːd ̪ʰikɑːriː "preːsərə"meː kərt̪əvjə-

pɑːlənə naːi kəऽ səkəbɑːkə kənnɑː-kʰiɟɟiː kəraːit̪ə 

rəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.७.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-

t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə 

d ̪oːsərə upənjɑːsə- d̪ə ........ pʰɑːilsə 

 gəɽʱə-nɑːrikeːlə 

upənjɑːsə-t ̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə 

bɑːd ̪ə d ̪oːsərə upənjɑːsə 

gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪ə ........ pʰɑːilsə 

prəbʰɑːkərəɳə sund ̪ərəməkə əⁿgreːɟiː bəɖɖə niːkə 

rəɦaːi। bɑːɟaːi kɑːlə oːkərə ɦɑːt ̪ʰə oːkərə muⁿkə sⁿgə 

eːkəʈɑː sⁿgiːt̪ə ut ̪pənnə kəraːit ̪ə rəɦaːi। 

bʰɑːrət ̪ə svət̪ⁿt̪rə bʰeːlə १ ५ əgəst ̪ə १ ९४७ keːⁿ। 

purənəkɑː ɕɑːsəkə briʈeːnə ɦəmərɑː səbʰəkə niːt ̪i 
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nird ̪ʰɑːrⁿə kəraːit ̪ə cʰələ। oːkərə rɑːɟənaːit ̪ikə ɑː 

sɑːmɑːɟikə d ̪unuː sisʈəmə ɦəmərɑː səbʰəsⁿ puːrɳə 

ruːpeːⁿ viləgə rəɦaːi। ɑː oːi niːt ̪i sⁿ ɦəmə səbʰə 

gəribəɦɑː cəkrəvjuːɦəmeː pəɽi geːlaːuⁿ। kəmə kəmɑːi 

ɑː kəmə kʰɑːi। 

kəmə bəceːnɑːi ɑː kəmə puːⁿɟiː, ɑː t ̪eːⁿ kəmə 

ut ̪pɑːd ̪ənə। bəɟɑːrə ɦɑːʈeː bʰəri siːmit ̪ə। mud ̪ɑː 

t̪əkʰənoː ɦəmərɑː səbʰəkə ud ̪joːgə əpənə səmɑːnəkə 

guɳə leːlə viɕvə bʰərimeː prəsid ̪d ̪ʰə cʰələ। 

t̪ⁿ pəɦineː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ loːkəkə ɑːjə bəɽʱəbəऽ 

pəɽət ̪ə। pʰeːrə oːkərɑː eːkəsⁿ beːɕiː vikəlpə d ̪eːbəऽ 

pəɽət ̪ə। ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ loːkəkə səɦəjoːgə cɑːɦiː, 

oːkərɑː buɟʰəbəऽ pəɽət ̪ə ɟeː iː ɟeː nəvə ərt ̪ʰəvjəvst ̪ʰɑː 

ɑːbi rəɦələ əcʰi seː oːkərɑː leːlə niːkə cʰaːi। eːkərə 

viroːd ̪ʰiː səbʰə ɟət ̪əऽ t ̪ət ̪əऽ ʈʰɑːɽʱə bʰəऽ ɟeːt ̪ɑː, mud ̪ɑː 

ɦunəkɑː ləgə səmpuːrɳə bʰɑːrət ̪əmeː koːnoː vjəvəst ̪ʰɑː 

koːnoː sⁿgəʈʰənə naːi cʰənɦi। sərəkɑːrə ləgə gɑːmə 

st̪ərəpərə sⁿgəʈʰənə cʰaːi। mud ̪ɑː oːkərɑː iː naːi lɑːgaːi 

ɟeː iː viɟɲɑːpənə cʰiː। ɟɑːbeː viroːd ̪ʰə ɕuruː ɦuəjə t ̪ɑːbeː 

loːkəmeː eːɦeːnə vɑːt ̪ɑːvərəɳə bəni ɟɑːjə ɟeː eːkərə 

viroːd ̪ʰiː loːkəkə viroːd ̪ʰiː cʰət ̪ʰi। kət ̪eːkə niːkə 

kɑːrjəkrəmə pəɦinəɦijoː ɕuruː bʰeːlə mud ̪ɑː viroːd ̪ʰəkə 

kɑːrəɳə sərəkɑːrəkeːⁿ oː səbʰə bicceːmeː roːkəऽ 

pəɽəlaːi। 
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mud̪ɑː iː naːi cʰaːi ɟeː koːnoː səməsjɑː naːi ɑːoːt ̪ə। 

ɟⁿ əɦɑːⁿ səbʰəkeːⁿ roːɟəgɑːrə d ̪eːbaːi, t ̪ⁿ baːust ̪u 

səbʰəkə mɑːⁿgə bəɽʱət ̪ə ɑː oːt ̪eːkə baːust ̪u upələbd ̪ʰə 

naːi rəɦət ̪ə। ɑː aːi sⁿ baːust ̪ukə d ̪ɑːmə bəɽʱət ̪ə। t ̪ⁿ 

baːust ̪ukə d ̪ɑːmə uːpərə naːi ɟɑːjə t ̪aːi leːlə gɑːmeː-

gɑːmə ɟeː ɟənət ̪ɑː-d̪oːkɑːnə sərəkɑːrə kʰoːləneː əcʰi 

oːkərə upəjoːgə beːɕiː kərəऽ pəɽət ̪ə। 

beːɕiː roːɟəgɑːrə bʰeːlɑːsⁿ beːɕiː ɑːjɑːt ̪ə ɦəeːt ̪ə, kɑːrəɳə 

loːkəkə ɑːjə bəɽʱət ̪ə, oː kʰərcə beːɕiː kərət̪ɑːɦə ɑː 

ɑːjɑːt ̪it ̪ə baːust ̪ukə guɳəvət ̪t̪ɑː niːkə ɦeːbɑːkə kɑːrəɳə 

oːkərə mɑːⁿgə bəɽʱət ̪ə। əⁿgreːɟəkə rɑːɟəmeː bʰɑːrət ̪iːjə 

səmɑːnəkə ut ̪pɑːd ̪ənə gʰəʈi geːlə cʰələ, bʰɑːrət̪ə kəccɑː 

mɑːləkə bəɟɑːrə cʰələ। ɑːbə iː st ̪ʰit ̪i pələʈiː mɑːrət̪ə। 

mud̪ɑː əⁿgreːɟiː rɑːɟəmeː ɦəmərə səmɑːnə guɳəvət ̪t̪ɑː 

leːlə viɕvə bʰərimeː prəsid ̪d ̪ʰə cʰələ, mud ̪ɑː seː st̪ʰit ̪i 

ɑːbə naːi əcʰi ɑː aːi kʂeːt̪rəmeː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ kɑːɟə 

kərəऽ pəɽət ̪ə। 

  

ɑːrt̪ʰikə unnət ̪i bʰeːlɑːsⁿ səmɑːnəkə ut ̪pɑːd ̪ənə bəɽʱət ̪ə, 

mud̪ɑː t ̪əi leːlə ɦəmərə ud ̪joːgə kəccɑː mɑːləkə leːlə 

ɑːjɑːt ̪ə d̪isə əgrəsərə ɦeːbeː kərət ̪ə, kɑːrəɳə əpənə 

d̪eːɕəmeː oːt ̪eːkə kəccɑː mɑːlə upələbd ̪ʰə naːi cʰaːi। 

mud̪ɑː t̪əisⁿ vid ̪eːɕiː mud ̪rɑːkə kəmiː bʰəऽ ɟɑːjət ̪ə। seː 

baːust ̪ukə nirjɑːt ̪əpərə seːɦoː d ̪ʰjɑːnə d ̪eːbəऽ pəɽət ̪ə। 
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(ənuvərt ̪ət ̪eː) 

  

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.८.məɦɑːkɑːnt̪ə prəsɑːd̪ə- ३ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː (gərəmiː, 
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prəɕnə, bət ̪t̪uː)  məɦɑːkɑːnt̪ə 

prəsɑːd̪ə, naːuɑːbɑːkʰərə, məd̪ʰubəniː-८ ४ ७४ ० २. 

səmprət̪i : vɑːʈsənə +२uccət̪ərə mɑːd̪ʰjəmikə vid̪jɑːləjə, 

məd̪ʰubəniː-८ ४७ २ ११. 

 

३ ʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː 

 

१. gərəmiː 

 

-ɕərəbət̪ə pijɑːu! 

-kieːkə? geːlə t̪əऽ cʰələɦuⁿ d̪ələkələ! oːɦiʈʰɑːmə oːrijɑːnə 

nəɦi cʰəlaːikə? 

-jaːi, oːrijɑːnə t̪əऽ cʰəlaːikə, mud̪ɑː ɟinəkərə ut̪səvə 

mənɑːoːlə geːlaːikə ɦunəkəɦi pərəpoːt̪ɑːkeːⁿ kʰuʈəsi 
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d ̪eːləkaːi। kjoː bʰiːt̪ərə-bɑːɦərə ɑːnə-ɟɑːnə nəɦi kəऽ 

səkaːit̪ə cʰələ। ɦɑː ़ lə guməsi geːlaːi। gərəmiː bəɖʰə़ व ़

geːlaːi। 

-ɦⁿ, seː t̪əऽ sət̪t̪eː। bəɖɖə gərəmiː cʰaːi oːkərɑː 

səbʰəmeː। liə ɕərəbət̪ə piuː। 

 

 

 

२. 

prəɕnə 

 

-koːnə nəgərə sⁿऽ əeːləɦuⁿ? 

'pəʈənɑː sⁿऽ..।' 

-koːnə nəgərə ɟɑːeːbə? 

'd̪illiː..।' 

-koːnə bɑːʈə d̪ʰəऽ kəऽ ɟɑːeːbə? 

'loːkət̪ⁿt̪rə bɑːʈeː..।' 
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ɟəkʰənə ɑːeːbə-ɟɑːeːbə lɑːgələ cʰəɦə, t̪əkʰənə ɖəgərə 

kieːkə kʰərɑːpə kəraːit̪ə cʰəɦəkə? 

'???!!..' 

३. 

bət̪t ̪uː 

 

-ɑːbaːu neːऽ..! 

-kət̪t ̪əऽ? 

-ləgə meː, ɑːrə kət̪t ̪aːi? 

-kieːkə? 

-ɟɑːɖə़  cʰaːi, kənəkəniː cʰaːi। 

-soːɟʰə məneː kəɦaːu neː ɟeːऽ..! 

-d̪ʰaːurə, lɑːɟə ɦoːeː cʰaːi kiː nəɦi, boːt̪ɑː nəɦit̪ənə! 

 

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

pəʈʰɑːu। 

२.९.ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'mənu'- mɑːeːkə bʰəkt̪ə
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 ɟəgəd ̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'mənu' 

mɑːeːkə  bʰəkt̪ə 

d ̪illiːsⁿ pəʈənɑː ɟəeːbɑːkə səmpuːrɳə krɑːⁿt̪ikə d̪vit̪iːjə 

ɕreːɳiːkə sliːpərə kilɑːsəkə ɖibbɑː, bʰiːɽəsⁿ kʰəcɑː-kʰəcə 

bʰərələ। t̪iːnə siːʈəkə ɟəgəɦəpərə pɑːⁿcə-pɑːⁿcəʈɑː loːkə 

baːisələ। sɑːⁿɟʰəkə sɑːɽʱeː pɑːⁿcə bəɟeː ʈreːnə əpənə 

nijət̪ə səməjəsⁿ cələlə। d̪ənɑː-d̪ənə puːrɳə gət̪isⁿ ʈreːnə 

cəli rəɦələ cʰələ। rɑːt ̪ikə ləgəbʰəgə ɑːʈʰə bəɟeː 

peːⁿʈiːgɑːrɖə bəlɑː ɦɑːt ̪ʰəmeː eːkəʈɑː purɟiː neːneː 

"bʰoːɟənə, bʰoːɟənə bɑːɟuː।" əbɑːɟə d̪aːit̪ə, purɟiːpərə 

siːʈə nəmbərə likʰaːit̪ə ɑːguː bəɽʱi rəɦələ cʰələ। 

sⁿt̪oːʂə, ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə bʰeːʂə-bʰuːʂɑːmeː d̪eːkʰaːi kəeː 

səmɹ̩d ̪d̪ʰə gʰərəkə lɑːgi rəɦələ cʰələ। ɟəkʰənə 

peːⁿʈiːgɑːrɖə bəlɑː sⁿt̪oːʂə ləgə geːlə t̪ⁿ sⁿt̪oːʂəkə 

bəgələmeː baːisələ t̪iːnə goːʈeːkə grupəmeː sⁿ eːkəʈɑː 

२ ०-२१ bərkʰəkə juvəkə cəʈʈeː bɑːɟi uʈʰələ, "ɦəmə t̪ⁿ 

gəriːbə ɑːd̪əmiː cʰiː eːt̪eːkə məɦəgə kʰɑːnɑː nəɦi 

leːbə।" 
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sⁿt̪oːʂəkə moːnə oːɦi nəvəjuvəkəkə ut̪ərəsⁿ ɑːɦət̪ə 

bʰeːlaːi ɑː t̪aːiⁿ oː oːɦi juvəkəsⁿ bɑːɟi uʈʰələ, "eːɦi 

d ̪unijɑːⁿmeː kijoː əmiːrə gəriːbə nəɦi cʰaːikə, iː səbəʈɑː 

loːkəkə əpənə-əpənə mənəkə bʰrəmə cʰaːikə। ɑːɟukə 

gʰəɽiːmeː səbʰə kijoː əmiːreː əcʰi, bəsə əpənɑːmeː 

bisvɑːsə ɑː kicʰu nəmɦərə kəraːikə ikʂɑː ɦoːbɑːkə 

cɑːɦiː।" 

"ɦəmə səbʰə pɑːⁿcə-sɑːt ̪ə ɦəɟɑːrə rupaːijɑː məɦinɑː 

kəmɑːi bəlɑː t̪ⁿ gəriːbeː bʰeːləɦuⁿ neː।" 

"gəriːbə koːnɑː bʰeːləɦuⁿ ? əppənə eːkəʈɑː ɦɑːt ̪ʰə eːkə 

lɑːkʰəmeː d̪eːbaːi।" 

"nəɦi।" 

"d̪oːsərə ɦɑːt̪ʰəkə eːkə lɑːkʰə rupaːijɑː ɑːoːrə bʰeːʈət̪ə।" 

"nəɦi।" 

ɑːguː sⁿt̪oːʂə oːkərɑːsⁿ kicʰu ɑːoːrə buɟʰit̪eː vɑː kicʰu 

gəppə kərit̪eː kiː sⁿt̪oːʂəkə ɑːguːkə siːʈəpərə baːisələ 

eːkəʈɑː beːsə puʂʈə, cɑːnənə ʈʰoːpə ʈikiː rəkʰəneː 

bʰeːʂə bʰuːʂɑːsⁿ niːkə vid̪vɑːnə lɑːgi rəɦələ cʰəlɑː, 

ɟʰəʈəsⁿ bɑːɟi pərəlɑː, "ɦəmərɑː eːkə lɑːkʰə rupaːijɑː d̪iə 

ɦəmə əppənə ɦɑːt̪ʰə d̪aːi cʰiː।" 

"eːnɑː naːi bʰəeː səkaːi cʰaːi, eːkə lɑːkʰə rupaːijɑːmeː 
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kijoː svəst̪ʰə ɟəbɑːnə ɑːd̪əmiː əpənə ɦɑːt̪ʰə koːnɑː 

d ̪eːt̪aːi।" 

"ɦəmə d̪eːbə neː, lɑːbuː ɦəmərɑː eːkə lɑːkʰə 

rupaːijɑː।" 

d ̪oːsəroː d̪oːsəroː səbʰə, "nəɦi ! eːnɑː t̪ⁿ nəɦi bʰəऽ 

səkaːieː, kijoː eːkə lɑːkʰə rupaːijɑːmeː əpənə ɦɑːt̪ʰə 

koːnɑː d̪əeː d̪eːt̪aːi।" 

sⁿt̪oːʂə, "ɟəkərɑː əpənə bʰəgəvɑːnəpərə ɑː əpənɑːpərə 

viɕvɑːsə cʰaːi, əpənə mɑːeː-bɑːbuː d̪ʰijɑː-put ̪ɑːsⁿ 

sineːɦə cʰaːi oː eːkə lɑːkʰəmeː ki kəɽoːroː rupaːijɑːmeː 

əpənə əⁿgə nəɦi d̪eːt̪aːi।" 

"d̪eːt̪aːi kieːkə nəɦi, d ̪unijɑːⁿmeː d̪eːkʰijaːu ɑːi loːkə 

səjə-səjə rupaːijɑː leːlə d̪oːsərəkə ɟɑːnə ləऽ ləjə cʰaːi।" 

"ɦɑːⁿ iː gəppə sət̪ə cʰaːi, səjə-səjə rupaːijɑːmeː loːkə 

loːkəkə ɟɑːnə ləऽ ləjə cʰaːi। eːksiːɖeːⁿʈəmeː cʰənnəmeː 

loːkəkə ɟɑːnə cəli ɟɑːi cʰaːi। ɦɑːriː biːmɑːriː, d̪ɑːɦiː 

raːud̪iːmeː pərivɑːrəkə pərivɑːrəkə kʰət̪mə bʰəऽ ɟɑːi 

cʰaːikə। ɖipʰreːɕənəmeː loːkə əpəneː ɟɑːnə əpəneː ləऽ 

ləjə cʰaːi। iː səbʰə eːkəʈɑː bʰinnə viʂəjə bəst̪u cʰaːikə 

mud̪ɑː eːkə goːʈə vjəkt̪i mɑːt̪rə eːɦi d̪vɑːreː ki oː 

gəriːbə əcʰi əpənə əⁿgə beːcə d̪eːt̪aːi, ɦəmərɑː ɦisɑːbeː 

iː t̪ⁿ nəɦi ɦeːt̪aːi।" 
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sɑːməneː bəlɑːkeːⁿ bʰərisəkə buɟʰɑːbaːikə ceːʂʈɑːmeː 

sⁿt̪oːʂə bɑːɟələ, mud̪ɑː oː ɟid̪d ̪ə ɑː bəɦəsəkeːⁿ ɑːguː 

rəkʰaːikə ceːʂʈɑːmeː eːkəd̪əmə t̪ənaːit̪ə bɑːɟələ, "iː 

səbʰə rəɦaːi d̪iaːu neː, əɦɑːⁿ eːkə lɑːkʰə rupaːijɑː d̪iə 

ɦəmə əpənə ɦɑːt̪ʰə d̪aːi cʰiː।" 

ɦunəkə ɟid̪d ̪ə ɑː t̪ɑːməsəsⁿ miɕrit̪ə gəppəsⁿ sⁿt̪oːʂə 

əpənɑːpərə kɑːbuː nəɦi rɑːkʰi səkələ ɑː kʰisijɑː kəeː 

bɑːɟələ, "ut̪əru əgilɑː sʈeːɕənəpərə əpənə ɦɑːt̪ʰə koːnoː 

cəlaːit̪ə ʈreːnəkeːⁿ soːɟʰɑːⁿ rɑːkʰuː, ɦɑːt̪ʰə kəʈaːit̪ə 

mɑːⁿt̪ərə ɦəmə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkə lɑːkʰə rupaːijɑː d̪eːbə।" 

"nəɦi eːnɑː nəɦi pəɦineː pɑːi rɑːkʰuː।" 

"seː kieːkə, pəɦineː eːʈiːeːmə məɕiːnəmeː kɑːrɖə d̪aːi 

cʰaːi t̪əkərə bɑːd̪ə neː pɑːi əbaːi cʰaːi, t̪eːnɑːɦit̪eː 

əɦɑːⁿ əppənə ɦɑːt̪ʰə ʈreːnəkə niccɑː rɑːkʰuː ɦɑːt̪ʰə 

kəʈaːit̪ə d̪eːriː ɦəmə eːkə nəɦi d̪əsə lɑːkʰə rupaːijɑː 

d ̪eːbə।" 

"rəɦəeː d̪ijaːu rəɦəeː d ̪ijaːu, d̪əsə lɑːkʰə rupaːijɑːkə 

əɦɑːⁿkə oːkɑːit̪oː əcʰi।" 

"ɦəmərə oːkɑːit̪ə cʰoːru, əpənə ɦɑːt ̪ʰə kɑːʈuː  ɦɑːt̪ʰə 

kəʈaːit̪ə d̪eːriː ɦəmə əɦɑːⁿkeːⁿ d̪əsə lɑːkʰə rupaːijɑː 

d ̪eːbə।" 

"---- bəsə eːnɑːɦit̪eː, ɟeː səbʰə nəɦi bəɟəbɑː cɑːɦiː 
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seːɦoː səbʰə d̪unuːmeː ɦoːbəeː lɑːgələ kəriːbə ɑːd̪ʰɑː 

gʰⁿʈɑːkə bəɦəsəkeːⁿ bɑːd̪ə d̪oːsərə d ̪oːsərəkeːⁿ 

ɦəst̪əkʂeːpəkə bɑːd̪ə bəɦəsə kəniːkə ɕɑːⁿt̪ə bʰeːlə ख़t̪mə 

nəɦi। 

"əɦɑːⁿ eːkʰənə d̪unijɑːⁿ nəɦi d̪eːkʰəliaːieː loːkə pɑːi 

d ̪vɑːreː kiː kiː kəraːi cʰaːi, əpənə kiɖəniː d̪ʰəri beːcə 

d ̪aːit̪ə cʰaːi।" 

"ɦɑːⁿ beːcə d̪aːi cʰaːi mud̪ɑː oːɦeːnə oːɦeːnə loːkəkeːⁿ 

kicʰu viɕeːʂə məɟəbuːriː vɑː pərist̪ʰit̪i ɦoːit̪ə cʰaːikə 

ət ̪ʰəvɑː oːkərɑː bʰəgəvɑːnə ɑː əpənɑːpərə t̪ənikoː 

bʰəroːsɑː nəɦi ɦeːt̪aːi।" 

"t̪ⁿ ɦəmərə ki məɟəbuːriː əcʰi əɦɑːⁿ buɟʰaːi cʰiːaːi ?" 

"nəɦi ɦəmə t̪ⁿ əɦɑːⁿkə məɟəbuːriː kicʰu nəɦi buɟʰaːi 

cʰiː।" 

"t̪əɦənə əɦɑːⁿ koːnɑː kəɦaːit̪ə cʰiː ɟeː ɦəmə d̪əsə 

lɑːkʰəmeː əpənə ɦɑːt̪ʰə nəɦi d̪eːbaːi।" 

"d̪eːkʰəjaːu əɦɑːⁿkə məɟəbuːriː ɦəmərɑː ʈʰiːkeː nəɦi 

buɟʰələ mud̪ɑː rupaːijɑːsⁿ kət̪eːkə d̪inə cələt̪ə ɑː eːɦi 

ɦɑːt̪ʰəsⁿ ɟiːvənə bʰəri kəmɑː kʰɑː səkaːi cʰiː।" 

"əɦɑːⁿkə gəppə ʈʰiːkə əcʰi mud̪ɑː ɟəkʰənə oːɦeːnə 

pərist̪ʰit̪i əbaːit̪ə cʰaːikə t̪ⁿ loːkəkeːⁿ ɑːguː pɑːcʰuː 
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t̪ɑːkaːikə ɕɑːmərt̪ʰə kʰət̪mə bʰəऽ ɟɑːi cʰaːi।" 

sⁿt̪oːʂə, "əpənɑː ɟəgəɦə əɦuːⁿ ʈʰiːkeː cʰiː, bicəmeː ɦəmə 

bəɦut̪ə kəʈuː bəɟələɦuⁿ, kʂəmɑː kərəbə  mud̪ɑː eːt̪eːkə 

kɑːlə t̪əkə niːkə beːɟəeː bəɦəsəkə bɑːd̪ə ɦəmə eːt̪eːkə 

t̪ⁿ ɟɑːnaːikə ummiːd̪ə rəkʰaːi cʰiː ɟeː əɦɑːⁿ əpənə 

məɟəbuːriː ɦəmərɑː bət̪ɑːbiː।" 

"ɦəmərə mɑːeː d̪uː bərkʰəsⁿ bəɦut̪ə d̪ukʰiːt̪ə cʰət̪ʰi। 

d ̪əribʰⁿgɑːsⁿ pəʈənɑː, pəʈənɑːsⁿ ɑːbə d̪illiː eːmsəkə 

pɑːⁿcə mɑːsəsⁿ cəkkərə kɑːʈi rəɦələ cʰiː। koːnoː 

səmɑːd̪ʰɑːnə nəɦi।" 

"eːmsəmeː ki kəɦaːit̪ə əcʰi ?" 

"kəɦaːit̪ə cʰaːikə proːsʈeːɟə bəɽʱələ cʰəni oːpəreːɕənə 

ɦeːt̪aːinə, pət̪ənoːmeː iɦeː kəɦələkə mud̪ɑː oːt̪əeː 

oːpəreːɕənəkə vjəbəst̪ʰɑː nəɦi। d̪illiːmeː cɑːri mɑːsəsⁿ 

kʰɑːliː t̪ərəɦə t̪ərəɦəkeːⁿ ʈeːsʈə kəeːlɑː bɑːd ̪ə ɑːbə 

kəɦaːit̪ə əcʰi ɟeː oːpəreːɕənə ɦeːt̪aːinə ɑː oːpəreːɕənəkə 

t̪ɑːriːkʰə ɑːⁿgɑː cʰəɦə mɑːsə bɑːd̪ə d̪eːneː əcʰi। cʰəɦə 

məɦinɑːmeː ɦunəkɑː ki ɦeːt̪aːinə ....। prɑːiveːʈəsⁿ 

oːpəreːɕənə kərɑːbiː t̪ⁿ lɑːkʰə rupaːijɑːkə kʰərcɑː ɑː 

ɦəmərɑː səbʰə ləgə ɟeː kicʰu cʰələ pəɦineː beːcə-

bicunə kəeː səbəʈɑː ləgɑː d̪eːliːaːi।" iː kəɦaːit̪ə 

mɑːeːkə prət̪i sineːɦə ɑː əpənə ləcɑːriːsⁿ ɦunəkə ɑːⁿkʰi 

nəmə bʰəeː geːlənɦi। 
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"ɑːguː d̪illiː kəɦijɑː ɟɑːeːbə ?" 

"oːpəreːɕənəkə t̪ɑːriːkʰə t̪ⁿ cʰəɦə məɦinɑː bɑːd̪əkə 

bʰeːʈələnɦi mud ̪ɑː d̪əbɑːi kʰɑːit̪ə məɦinɑːmeː eːkə 

beːrə eːmsə ɑːbaːikə leːlə kəɦəneː əcʰi।" 

"ɑːbə kəɦijɑː eːmsə ɟɑː rəɦələ cʰiː ?" 

"iɦeː mɑːsəmə d̪inə bɑːd̪ə pənd̪rəɦə t̪ɑːriːkʰə keːrə 

ʈikəʈə əcʰi।" 

"ɑːbə eːmsə ɟɑːeːbə t̪ⁿ ɦəmərɑː pʰoːnə kəeː leːbə, 

bʰəeː səkət̪ə t̪ⁿ ɦəmə kicʰu səɦɑːjəkə ɦoːeːbə।" 

"koːnɑː, koːnoː ɖə़ kʈərəkeːⁿ cinɦaːi cʰiːjaːi।" 

"ɦɑːⁿ।" 

"t̪ⁿ ɦəmərɑː ɦunəkərə pʰoːnə nəmbərə d̪əeː d ̪iə, nəɦi 

t̪ⁿ ɦəmərɑː eːkʰəneː eːkə beːrə gəppə kərɑː d ̪iə।" 

eːkʰənə nəɦi ɦəmə gəppə kərɑː səkaːit̪ə cʰiː ɑː nəɦi 

ɦəmə ɦunəkərə nəmbərə d̪əeː səkaːi cʰiː kieːkə t̪ⁿ 

keːkəroː nəmbərə d̪eːnɑːi eːlɑːvə nəɦi cʰaːikə। ɦɑːⁿ 

əɦɑːⁿ ɟəkʰənə ɟɑːeːbə ɦəmərɑː pʰoːnə kərəbə ɦəmərə 

pʰoːnə nəmbərə ləeː liə। eːkəʈɑː mənukkʰə but̪eː 

ɟət ̪eːkə səɦɑːjət̪ɑː bʰəऽ səkaːit̪ə cʰaːi, əɦɑːⁿkeːⁿ bʰeːʈət̪ə 

bɑːⁿkiː mɑːⁿ bʰəgəvət̪iːkə ɦɑːt̪ʰəmeː।" 
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"rəɦəeː d̪ijaːu, əɦɑːⁿ eːnɑːɦit̪eː bəɽəkɑː bəɽəkɑː 

pʰeːkaːi cʰiː, kənikə kɑːlə pəɦineː eːkə ɦɑːt̪ʰəkə bəd̪əlɑː 

d ̪əsə lɑːkʰə rupaːijɑː d̪aːit̪ə cʰələɦuⁿ ɑː ɑːbə eːmsəmeː 

əɦɑːⁿkə ɟɑːnə pəɦəcɑːnə bʰəeː geːlə। ɖə़ kʈərəkə 

nəmbərə mɑːⁿgaːi cʰiː t̪ⁿ eːlɑːvə nəɦi cʰaːikə। eːlɑːvə 

kieːkə nəɦi rəɦət̪aːi eːkʰənoː ɦəmərɑː ləgə cɑːri-cɑːriʈɑː 

ɖə़ kʈərəkə nəmbərə əcʰi mud̪ɑː kinəkoːsⁿ koːnoː 

məd̪ət̪ə nəɦi bʰeːʈələ।" 

"əɦɑːⁿ eːɦeːnə bəɽəkɑː bəɽəkɑː pʰeːkaːi bəlɑː gəppə 

kəɦi kəeː ɦəmɑːrɑː ulɑːɦənɑː kieːkə d̪aːit̪ə cʰiː। iː 

gəppə əɦɑːⁿ ɟəkʰənə kəɦit̪əɦuⁿ ɟəkʰənə ɦəmə əɦɑːⁿkə 

kicʰu gəcʰi kəeː nəɦi d ̪aːit̪əɦuⁿ ɑː ki nəɦi kərit̪əɦuⁿ। 

eːɦənə t̪ⁿ nəɦi bʰeːləeː। ɦɑːt̪ʰə bəlɑː gəppəmeː əɦɑːⁿkə 

ɦɑːt̪ʰə əɦɑːⁿ ləgə ɑː ɦəmərə pɑːi ɦəmərɑː ləgə। rəɦələ 

eːmsə bəlɑː gəppə t̪ⁿ məɦineː məɦineː əɦɑːⁿ ɟɑːit̪eː 

cʰiː, eːkə beːrə ɦɑːməroːsⁿ gəppə kəeː leːbə kicʰu 

səɦɑːjəkə bʰeːləɦuⁿ t̪ⁿ ʈʰiːkə nəɦi t̪ⁿ əɦɑːⁿkeːⁿ 

nukəsɑːneː kiː ? ɦɑːⁿ oːkərə bɑːd̪əkə əppənə d̪unuːkə 

bʰeːʈəmeː əɦɑːⁿ ɦəmərɑː eːɦi t̪ərəɦəkə ənərəgələ gəppə 

kəɦi səkaːit̪ə cʰiː।" iː kəɦi sⁿt̪oːʂə eːkəʈɑː purɟɑːpərə 

əpənə nɑːmə sⁿt̪oːʂə ɑː moːbɑːiːlə nəmbərə likʰə 

ɦunəkɑː d̪əeː d̪eːlɑː। sɑːməneː bəlɑː seːɦoː 

ənəmoːnoː məneː oːɦi purɟɑːkeːⁿ əpənə ɟeːbiːmeː 

rɑːkʰi leːlɑː। 
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eːkə məɦinɑː bɑːd̪ə, d̪illiː eːmsəmeː। oːɦeː sⁿt̪oːʂəkə 

sɑːməneː bəlɑː səbɑːriː, əppənə mɑːeːkə sⁿgeː। 

ɦɑːt̪ʰəmeː moː० pʰoːnə rəkʰəneː ɑː oːɦimeː sⁿt̪oːʂəkə 

nəmbərə ɕeːvə kəeːneː eːɦi gunəd̪ʰunəmeː ki pʰoːnə 

kəruː kiː nəɦi, "ɟʰuʈʰʈʰeːkeːⁿ ʈʰəki geːlə ɦoːeːt̪ə, 

ʈʰəkəneːɦeːⁿ ɦoːeːt̪ə t̪ⁿ ɦəmərə kiː ləjə leːt̪ə, eːkə beːrə 

pʰoːnə kəieː laːi cʰiː।" nəmbərə ləgeːləkə cəʈʈeː gʰⁿʈiː 

bɑːɟələ, "ʈrinə ʈrinə ......." 

"ɦeːloː" d̪oːsərə kɑːt̪əsⁿ 

"keː sⁿt̪oːʂəɟiː ?" 

"ɟiː ɦɑːⁿ, əɦɑːⁿ keː ?" 

"ɟiː ɦəmə murɑːriː, məɦinɑː bʰəri pəɦineː əpənə d̪unuː 

d ̪illiːsⁿ pəʈənɑː ɟɑːeː kɑːlə ʈreːnəmeː bʰeːʈə bʰeːlə 

rəɦiː। əɦɑːⁿ ɦəmərə eːkə ɦɑːt̪ʰəkə bəd̪əlɑː d̪əsə lɑːkʰə 

rupaːijɑː d̪aːi leːlə t̪aːijɑːrə rəɦiː।" 

"ɦɑːⁿ ɦɑːⁿ murɑːriːɟiː ɦəmərɑː səbəʈɑː iɑːd̪ə ɑːbi geːlə, 

kəɦuː kiː səmɑːcɑːrə, mɑːeː keːɦəeːnə cʰət̪ʰi?" 

"səmɑːcɑːrə kiː kəɦuː, oːɦeː mɑːeːkeːⁿ ləऽ kəeː d̪illiː 

ɑːeːlə cʰiː। soːcələɦuⁿ eːkə beːrə əpəneːkeːⁿ kəɦi d̪iː।" 

"ɦɑːⁿ ɦɑːⁿ bəɖɖə niːkə keːləɦuⁿ, eːmsə kəɦijɑː əbaːi 

cʰiː ?" 
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"eːkʰənə eːmseːmeː cʰiː।" 

"əccʰɑː ! koːnə juːniʈəmeː d̪eːkʰɑːbaːikə əcʰi ?" 

"proː० eːsə० caːud̪ʰəriːkə juːniʈəmeː।" 

"əccʰɑː, mɑːt̪ɑː ɟiːkə kiː nɑːmə cʰəni ?" 

"səroːɟə d̪eːviː।" 

"ʈʰiːkə cʰaːikə, əɦɑːⁿ ɑːbuː।" umɦərəsⁿ pʰoːnə bⁿd̪ə। 

murɑːriːɟiː soːcaːi lɑːgəlɑː, "bʰeːlə, səbʰə gəppə 

sunəlɑː bɑːd̪ə pʰoːnə bⁿd̪ə kəeː d̪eːlɑː। ɦinəkoː but̪eː 

kicʰu nəɦi ɦoːeːt̪ə।" 

moːnə məsuɑː kəeː ɑːguː bid̪ɑː bʰeːlɑː। kəriːbə ɑːd̪ʰɑː 

gʰⁿʈɑː pəeːreː cələlɑː bɑːd ̪ə sɑːɽʱeː d̪əsə bəɟeː oːpiːɖiː 

purɟɑːpərə t̪ɑːriːkʰəkə moːɦərə ləgɑː kəeː proː० eːsə० 

caːud̪ʰəriː juːniʈə pəɦuⁿcəlɑː। purɟɑː ɖə़ kʈərə kəkʂəkeːⁿ 

d ̪vɑːripərə ʈʰɑːrə ərd̪əliːkeːⁿ d̪əऽ bɑːɦərə veːʈiⁿgə 

kursiːpərə mɑːeː sⁿgeː əpənoːⁿ bəsi rəɦəlɑː। 

ɦunəkɑːsⁿ pəɦineː kərivə ४ ०-४ ५ goːt̪eː veːʈiⁿgə 

kursiːpərə baːisələ। bʰiːrə d̪eːkʰi oː soːcəeː lɑːgəlɑː, 

"bʰeːlə pʰoːnə kərəkə cəkkərəmeː ɑːd̪ʰɑː gʰⁿʈɑː d̪eːriː 

bʰəeː geːlə ɑː oːkərə pəriɳɑːmə ɑːi d̪uː bəɟeːsⁿ pəɦineː 

nəmbərə ɑːbaːikə koːnoː bʰəroːsɑː nəɦi।" 

murɑːriːɟiː biːt̪ələ d̪uː bərkʰəkə d̪ikkət̪ə ɑː kəʂʈəkə 
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kʰɑːkɑː moːneː moːnə t̪aːijɑːrə kəraːit̪ə rəɦət̪ʰi। 

eːgɑːrəɦə bəɟeː ərd̪əliː əbɑːɟə d̪eːləkə, "səroːɟə d̪eːviː।" 

murɑːriːɟiː ɦərəbərɑː kəऽ uʈʰəlɑː, "iː kiː kət̪əeː d ̪uː bəɟeː 

nəmbərə ɑːbaːikə ummiːd̪ə cʰələ ɑː kət̪əeː १ १ bəɟeː 

nə० ɑːbi geːlə। ɦəmərɑːsⁿ pəɦilukə səbʰə t̪ⁿ eːkʰənə 

oːnɑːɦit̪eː baːisələ əcʰi। muskiləsⁿ t ̪iːnoː goːʈɑː naːiⁿ 

d ̪eːkʰeːləkaːieː।" d̪imɑːgə soːcaːit̪ə mud̪ɑː ɕəriːrə 

eːt̪əbɑːmeː mɑːeː səɦiːt̪ə ɖə़ kʈərə ləgə। mɑːeː ɖə़ kʈərə 

ləgə ɟɑː peːɕeːⁿʈəkə bɑːst̪eː bənələ ʈuːləpərə bəsi 

rəɦəliː। murɑːriːɟiː ɦunəkeːⁿ pɑːⁿɟərə lɑːgi ʈʰɑːrə। 

ɖə़ kʈərə mɑːeːkə purɟɑːpərə ɦunəkə nɑːmə d̪eːkʰət̪eː 

mɑːt̪ərə pəɦineː ɦunəkɑː d̪unuː ɦɑːt ̪ʰə ɟoːri prəɳɑːmə 

kəeːləni ɑː oːkərə bɑːd̪ə d̪ʰijɑːnəsⁿ ɦunəkərə purənəkɑː 

purɟɑː səbʰə d̪eːkʰəlɑː bɑːd̪ə əⁿd̪ərə keːbinəmeː ləeː 

ɟɑː kəeː niːkəsⁿ ɟɑːⁿcə keːləni। keːvinəsə bɑːɦərə ɑːbi 

ɑːʈʰə d̪əsəʈɑː ɟɑːⁿcəkə purɟɑː bənɑː kəeː d̪aːit̪ə, 

ərd̪əliːkeːⁿ əbɑːɟə d̪eːlənɦi, ərd̪əliːkeːⁿ ləgə eːlɑː bɑːd̪ə, 

"mɑːⁿ ɟiːkə sⁿgeː ɟɑːu ɑː səbəʈɑː ʈeːsʈə eːkʰəneː 

əpəneː sⁿgeː puːrɑː kərɑː kəeː ɦɑːt ̪ʰoː ɦɑːt̪ʰə neːneː 

ɑːbuː।" 

"ɟiː" kəɦaːit̪ə ərd̪əliː ɖə़ kʈərəsⁿ purɟɑː səbʰə leːlɑː bɑːd̪ə 

mɑːeːsⁿ, "cəluː।" 

murɑːriːɟiː ɑː ɦunəkərə mɑːeː ərd̪əliːkə pɑːⁿcʰɑː 
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pɑːⁿcʰɑː svəcɑːlit̪ə məsiːnə ɟəkɑːⁿ bid̪ɑː bʰəeː geːlɑː। 

ɟət ̪əeː ɟət̪əeː ərd̪əliː ləeː geːləni t̪ət ̪əeː t̪ət̪əeː ɟɑːit̪ə 

rəɦəlɑː kəriːbə d̪uː gʰⁿʈɑː bɑːd̪ə səbəʈɑː ʈeːsʈə ɟeːnɑː 

isiːɟiː, əlʈrɑːsɑːunɖə,eːksə-reː, kʰuːnə peːɕɑːbə ɑːd̪ikə 

ɟɑːⁿcə bʰeːlɑː bɑːd̪ə punh oːɦiʈʰɑːmə ɖə़ kʈərə ləgə 

ɑːpəsə eːlɑː। ɖə़ kʈərə səbəʈɑː ripoːrʈəkeːⁿ gⁿbʰiːrət̪ɑːsⁿ 

d ̪eːkʰəlɑː bɑːd̪ə, "ɦɑːⁿ ripoːrʈə səbəɦəkə ənusɑːrə 

proːsʈeːɟə bəɽʱələ cʰəni ɑː oːkərə ɟəld̪iː oːpəreːɕənə 

nəɦi bʰeːlɑːsⁿ kiɖəniː ɖeːmeːɟə bʰəऽ səkaːieː। eːnɑː 

kəruː (kicʰu ɦunəkə purɟɑːpərə likʰaːit̪ə) iː iː d̪əbɑːi 

kʰeːlɑː bɑːd̪ə pərəsu ɑːbi kəeː mɑːⁿ ɟiːkeːⁿ bʰɑːrət̪iː 

kərɑː d̪ijaːunə। pərəsu eːgɑːrəɦə bəɟeː oːpəreːɕənə 

ɦeːt̪əni।" 

murɑːriːɟiː ɦəkkɑː bəkkɑː iː ki bʰəeː rəɦələ cʰaːikə 

ɟɑːɦi oːpəreːɕənəkeːⁿ leːlə cʰəɦə məɦinɑː bɑːd̪əkə 

t̪ɑːriːkʰə bʰeːʈələ cʰələ oː ɑːi d̪uː d̪inə bɑːd̪ə koːnɑː। 

bʰɑːrət̪əmeː cikit̪sɑː vjəvəst̪ʰɑː eːt̪eːkə cust̪ə d̪urust ̪ə 

koːnɑː bʰəeː geːlə oːɦoː eːmsə eːɦeːnə sərəkɑːriː 

əspət̪ɑːləkə। əpənə ut̪sukət̪ɑːpərə oː nijənt̪rəɳə nəɦi 

rɑːkʰi pəeːlɑː ɑː ɖə़ kʈərəsⁿ pucʰieː baːisəlɑː, "ɖə़ kʈərə 

sɑːɦəbə mɑːpʰə kərəbə eːkəʈɑː gəppə pucʰi rəɦələ cʰiː, 

ɟɑːɦi oːpəreːɕənə kərɑːbaːi leːlə ɦəmə səbʰə d̪uː 

bərkʰəsⁿ ɦərɑːnə ɑː nirɑːsə cʰələɦuⁿ, əɦuːⁿ ləgə kəriːbə 

cʰəɦə məɦinɑːsⁿ d̪aːurə rəɦələ cʰələɦuⁿ, picʰəlɑː 

məɦinɑː əɦiːⁿ cʰəɦə məɦinɑː ɑːguːkə t̪ɑːriːkʰə d̪eːneː 
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rəɦi। ɑːi d̪uː gʰⁿʈɑːmeː səbəʈɑː ʈeːsʈəkə ripoːrʈə 

ɦɑːt̪ʰeː ɦɑːt̪ʰə ɑː d̪uː d̪inə bɑːd̪ə oːpəreːɕənə iː 

cəmət̪kɑːrə koːnɑː।" 

"eːɦimeː cəmət̪kɑːrə keːrə koːnə gəppə, pəɦineː 

ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ kəɦɑːⁿ buɟʰələ ɟeː əpəneː 

proːpʰeːsərə sɑːɦəbəkeːⁿ səmbənd̪ʰiː cʰijəni।" 

"kunə proː० sɑːɦəbə।" 

"əreː əpənə proː० sɑːɦəbə ɟinəkə iː juːniʈə əcʰi, proː० 

eːsə० caːud̪ʰəriː।" 

"proː० eːsə० caːud̪ʰəriː ɑː ɦəmərə səmbənd̪ʰiː।" 

mud̪ɑː eːɦi gəppəkeːⁿ murɑːriːɟiː əpənə moːneːmeː 

rəkʰəneː rəɦəlɑː muⁿɦəsⁿ bɑːɦərə nəɦi nikɑːləlɑː। 

ɑːguː ɖə़ kʈərəsⁿ, "əpəneːsⁿ kəniː niveːd̪ənə cʰələ।" 

"kiː kəɦuː neː।" 

"kənikə proː० sɑːɦəbəsⁿ bʰeːʈə bʰəऽ ɟɑːit̪eː।" 

"kieːkə nəɦi, ɦəmərɑː səbəɦəkə d̪isəsⁿ əpəneːkə 

seːvɑːmeː koːnoː kəmiː t̪ⁿ nəɦi rəɦələ।" 

"naːi naːi, iː ki kəɦaːi cʰiː, bəsə kəniː ɦunəkɑːsⁿ bʰeːʈə 

kərəkə laːuləsɑː cʰələ।" 

ɖə़ kʈərə sɑːɦəbə ərd̪əliːkeːⁿ kəɦaːit̪ə, "ɦinəkɑː bʰiːt̪ərə 
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proːpʰeːsərə sɑːɦəbəkeːⁿ keːbinəmeː neːneː 

ɟəijaːunɦə।" 

murɑːriːɟiː ɑː mɑːeː ərd ̪əliː sⁿgeː bid̪ɑː bʰeːlɑː, pɑːⁿcə 

minəʈə pəeːreː cələlɑː bɑːd̪ə eːkəʈɑː ləgɟəriː eːsiː 

keːvinə, bɑːɦərə boːrɖəpərə likʰələ, juːniʈə proː० ɖə़  

eːsə caːud̪ʰəriː। ərd̪əliː keːbɑːrə kʰoːlələkə t̪inu bʰiːt̪ərə 

geːlɑː। bʰiːt̪ərə proː० eːsə caːud̪ʰəriː keːbɑːrəkə d̪isə 

piːʈʰə kəeː kəऽ eːkəʈɑː nəmɦərə ləgɟəriː kursiːpərə 

baːisələ ɑː ɦunəkərə sɑːməneː baːisələ t̪iːnəʈɑː ɖə़ kʈərə 

ɦunəkɑːsⁿ pərɑːmərɕə laːit̪ə। keːbɑːrə kʰuɟəlɑːsⁿ 

ɦunəkoː d̪ʰijɑːnə umɦərə geːləni। gʰuːri d̪eːkʰəlɑː t̪ⁿ 

murɑːriːɟiː ɑː ɦunəkɑː buɟʰaːimeː d̪eːriː nəɦi ləgələni 

ɟeː ɦunəkə sⁿgeː ɦunəkərə mɑːeː cʰət̪ʰinə cəʈʈeː goːrə 

lɑːgi ɑːɕiːrvɑːd̪ə leːləni। mɑːeːkeːⁿ goːrə lɑːgaːit̪ə 

d ̪eːkʰə bɑːⁿkiːkeːⁿ t̪iːnu ɖə़  siːʈəsⁿ uʈʰi ʈʰɑːrə bʰəeː 

geːlə। ɖə़  eːsə caːud̪ʰəriː ɑːnə ɖə़ kʈərəsⁿ,  "excuse 

me, we wil meet after five minute later"   t ̪iːnuː 

ɖə़ kʈərə kəkʂəsⁿ bɑːɦərə cəli geːlɑː। murɑːriːɟiː 

ɑːɕcərɟəsⁿ, "əɦɑːⁿ ɑː eːɦiʈʰɑːmə, eːsə caːud̪ʰəriː jɑːniː 

sⁿt̪oːʂə caːud̪ʰəriː।" sⁿt̪oːʂə ɦunəkɑː d̪isə d̪eːkʰi mⁿd̪ə 

mⁿd̪ə muskɑːit̪ə। 

murɑːriːɟiː sⁿt̪oːʂəkə pəeːrəpərə ɟʰukaːikə ceːʂʈɑːmeː 

mud̪ɑː oːɦisⁿ pəɦineː sⁿt̪oːʂə ɦunəkɑː uʈʰɑː əpənə 

kəreːɟɑːsⁿ ləgɑː leːləni। murɑːriː, "ɦəmərɑː kʂəmɑː 
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kəeː d̪eːbə, əɦɑːⁿkə bɑːreːmeː ɦəmə ki ki soːcaːit̪ə 

cʰələɦuⁿ, oːɦi d̪inə ʈreːnəmeː ɦəmə naːi ɟɑːni ki ki 

kəɦi d̪eːləɦuⁿ, kʂəmɑː kəeː d̪iə।" 

sⁿt̪oːʂə, "kiː səbʰə ənɑːpə sənɑːpə bəɟaːi cʰiː। oːɦi 

d ̪inəkɑː gəppə səppəkeːⁿ bisəri ɟɑːu। ɑːbə iː kəɦuː 

ɟeː mɑːeːkə ilɑːɟəmeː koːnoː kəmiː t ̪ⁿ nəɦi।" 

"kəmiː, ɑːbə koːnoː kəmiː naːi, pərəsu oːpəreːɕənə 

ɦoːbaːikə niɕcit̪ə bʰeːleː।" 

"ɦɑːⁿ, ɦəmərə ɑːi ɑː kɑːlɦi keːrə səməjə pəɦineː bukə 

cʰələ, pərəsu kəriːbə d̪uː gʰⁿʈɑːkə səməjə ɦəmərɑː ləgə 

kʰɑːliː cʰələ oːɦimeː ɦəmə mɑːⁿɟiːkə oːpəreːɕənə 

kərəbəni।" 

"əɦɑːⁿkə iː upəkɑːrə ɦəmə ɟiːvənə bʰəri nəɦi bisərəbə, 

ɦəmərɑː leːlə t̪ⁿ əpəneː sɑːkʂɑːt̪ə bʰəgəvɑːnə bəni 

eːləɦuⁿ।" 

iː kiː ɑːbə əɦɑːⁿ ɦəmərə d̪oːst̪ə cʰiː ɑː d ̪oːst̪iːmeː 

koːnoː upəkɑːrə koːnɑː ɑː oːnɑːɦit̪oː iː əspət̪ɑːlə 

ɦəmərə t̪ⁿ nəɦi sərəkɑːrəkə əcʰi।" 

"əɦɑːⁿ ɟeː kəɦuː sərəkɑːrəkə ɦisɑːbeː t̪ⁿ oːpəreːɕənəkə 

cʰəɦə məɦinɑː bɑːd̪əkə səməjə bʰeːʈələ cʰələ।" 

"ɦəməɦuːⁿ səbʰə kiː kərəbaːi, eːt̪eːkə bʰiːɽə bʰɑːrə 
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cʰaːikə ɟeː nəmbərə ləgɑːbəeː pəraːieː cʰaːikə eːkə 

d ̪inəmeː sɑːt̪ə ɑːʈʰəʈɑː oːpəreːɕənə ɦoːit̪ə cʰaːikə eːɦi 

ɦisɑːbeː eːvəreːɟə nikɑːilə kəeː kəkəroː t̪ɑːriːkʰə d̪eːlə 

ɟɑːi cʰaːikə। sisʈəmeː eːɦənə cʰaːikə। eːkərɑː 

səbʰəkeːⁿ cʰoːru, iː kəɦuː ʈʰəɦərələ kət̪əeː cʰiː, koːnoː 

d ̪ikkət̪ə t̪ⁿ nəɦi।" 

"nəɦi, koːnoː d̪ikkət̪ə nəɦi ɟeː d̪ikkət̪ə cʰələ əpəneː 

d ̪uːrə kəeː d̪eːləɦuⁿ ɑːbə mɑːⁿ bʰəgəvət̪iːkə 

ɦɑːt̪ʰəmeː।" 

"ʈʰiːkə cʰaːi t̪ⁿ pərəsu pʰeːrə bʰeːʈə ɦeːt̪aːi।" 

"ʈʰiːkə mud̪ɑː eːkəʈɑː prəɕnə puːcʰəbə əpəneːsⁿ।" 

"kiː ?" 

"eːt̪eːkə pəgʰi ɖə़ kʈərə bʰəeː kəऽ əɦɑːⁿ oːɦi d̪inə d̪vit̪iːjə 

ɕreːɳiːkə sliːpərə kilɑːsəmeː kieːkə ?" 

sⁿt̪oːʂə ɦⁿsaːit̪ə ɦⁿsaːit̪ə, "ɦɑː ɦɑː ɦɑː, d̪vit̪iːjə ɕreːɳiːkə 

sliːpərə kilɑːsəmeː nəɦi rəɦit̪əɦuⁿ t̪ⁿ əpəneːsⁿ koːnɑː 

bʰeːʈə ɦoːit̪eː। (gəppəkeːⁿ bəd̪əlaːit ̪ə) ɦəmə əpəneː 

ɟəkɑːⁿ mɑːeːkə eːt̪eːkə bʰəkt̪ə t̪ⁿ nəɦi cʰiː ɟeː əpənə 

ɦɑːt̪ʰə kəʈəvɑː d̪i mud ̪ɑː eːt̪eːkə sineːɦə t̪ⁿ əpənə 

mɑːeːsⁿ kərit ̪eː cʰiː ɟeː ɦunəkɑː leːlə d̪vit̪iːjə ɕreːɳiːkə 

sliːpərə kilɑːsəmeː eːkə d̪inə jɑːt̪rɑː kəeː səkiː।" 
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"seː kiː nəɦi buɟʰələɦuⁿ ?" 

"bɑːt̪ə iː ki ɦəmə səbʰə mulət̪h məd̪ʰubəniː ɟilɑːkə cʰiː 

mud̪ɑː २ ५-२६ bərkʰə pəɦineː ɦəmərə bɑːbuːɟiː pəʈənɑː 

ɕipʈə kəeː geːlɑː। eːkʰənə ɦəmərə pərivɑːrə səbʰə 

pəʈəneːmeː cʰət̪ʰi। oːɦi d̪inə bʰoːreː eːkɑːeːkə 

pəʈənɑːmeː ɦəmərə mɑːeːkə moːnə bəɖɖə kʰərɑːpə 

bʰəeː leːlə rəɦəni। ɑːbə १ ०-१ २ gʰⁿʈɑːmeː nəɦi koːnoː 

eːjərəlɑːiⁿsəkə ʈikəʈə ɑː nəɦi koːnoː ʈreːnəkə prət̪ʰəmə 

vɑː koːnoː eːsiːkə ʈikəʈə bʰeːʈələ mud ̪ɑː geːnɑːi ɟəruːriː 

cʰələ t̪əɦənə koːnoː d̪əlɑːləsⁿ eːkəʈɑː d̪vit̪iːjə ɕreːɳiːkə 

sliːpərə kilɑːsəkə ʈikəʈə bʰeːʈələ ɑː oːɦi bid̪ʰi əpəneːsⁿ 

bʰeːʈə ɦoːbaːikə upərəbəlɑːkə koːnoː prəjoːɟənə rəɦələ 

ɦeːt̪əni। kieːkə t̪ⁿ gʰərə pəɦucaːit̪ə pəɦucaːit̪ə mɑːeːoː 

eːkəd̪əmə ʈʰiːkə cʰəliː। d ̪inəbʰəri rəɦi əgilɑː d̪inə bʰoːreː 

ɦəvɑːiː ɟəɦɑːɟəsⁿ ɑːpəsə ɑːbi ɖjuːʈiː keːləɦuⁿ।"  

-ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'mənu'- moːbɑːilə/ vɑːʈsəəpə nə०  

9212461006 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.१ ०.puːnəmə ɟʰɑː 'prət̪ʰəmɑː'- moːnəkə bɑːt̪ə 

 

puːnəmə ɟʰɑː 'prət̪ʰəmɑː', koːʈɑː, rɑːɟəst̪ʰɑːnə 

 

biːɦəni kət̪ʰɑː- moːnəkə bɑːt̪ə 

 

 

"ɦeː jaːu ! ɑːbə bəɖɖə bʰəs geːlə। ɦəmə ɟɑːiː cʰiː ।" 

"kət̪əjə ɟɑːiː cʰiː ?" 

"ɟət̪əjə moːnə ɦaːit̪ə t̪ət ̪əjə ɟɑːiː cʰiː ।" 

"seː kiː bʰeːlə ? eːnɑː kijɑː kʰaːuⁿɟʰɑːjələ cʰiː ?" 
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"bəsə ɦəmərɑː rəɦaːit̪ə əɦɑːⁿkeː ɦəmərə kəd ̪rə nəɦi 

əcʰi । ɟəkʰənə cəli ɟɑːjəbə ɑːrə əpəneː sⁿ səbəʈɑː 

kərəjə-d̪eːkʰəjə pərət̪ə t̪əkʰənə buɟʰəbəeː ɦəmərə kəd̪rə 

।" iː kəɦi gʰərəvɑːliː əpənə pərɕə uʈʰɑː kəs bɑːɦərə 

nikəli geːliːɦə ɑː d̪ʰjɑːnə keːbɑːreː d̪iɕə lɑːgələ 

cʰəlaːinɦə । 

mud̪ɑː gʰərə bəlɑː keː eːt̪eːkə bənərəbʰəvəbʰəkiː d̪əs 

kəs nikələlɑːkə bɑːd̪oː ɟəkʰənə bɑːɦərə ɑːbaːit̪ə nəɦi 

d ̪eːkʰələkʰiːnə t̪əs t̪ɑːməseː biʂə bʰeːlə gʰuiːrə eːliːɦə 

ɑː moːneːmoːneː bərəbərɑːiːt̪ə 'səcəmeːⁿ ɦinəkɑː ɑːbə 

ɦəmərɑː rəɦəneː vɑː naːi rəɦəneː koːnoː pʰərkə naːi 

pəɖə़ jə cʰaːinɦə।' iː soːcit̪eː gʰərə meːⁿ prəveːɕə 

keːliːɦə t̪əs bʰənəsɑː gʰərəsⁿ bərt̪ənəkə ɑːvɑːɟə sunɑːiː 

pərəlaːini । 

kəni ʈʰəməki geːliːɦə kiː uməɦərə sⁿ ɑːvɑːɟə ɑːjələ 

"eːlaːuⁿ ? bəsə cɑːjə bəni geːlə।" 

"aːiⁿ jaːu ! əɦɑːⁿ kiː buɟʰəlijaːi ɟeː ɦəmə cɑːjə leːlə 

kʰisijɑːeːlə cʰiː ?" 

"naːi jaːi ɦəmə buɟʰəeː cʰiː ɑːiː ɦəmərə səbəɦəkə 

maːireːɟə eːnivərsəriː cʰaːi, ɑː əɦɑːⁿ kət̪aːu gʰuːməeː 

ɟɑːeː cɑːɦaːi cʰiː ।" 
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ɑːbə gʰərəbɑːliː musəkijɑːiːt̪ə bəɟəliːɦə "d̪ʰəməkiː keː iː 

əsərə ? ɟeː ɖəroː naːi bʰeːlə ɟeː ɦəmə kət̪aːu cəli ɟɑːiː 

t̪əs ?" 

"cɑːlisə sɑːlə meːⁿ jəd ̪i ɑːiː ləvə juː ɦəmə nəɦi 

kəɦəlaːuⁿ jɑː əɦɑːⁿ nəɦi kəɦəlaːuⁿ t ̪əkərə mət ̪ələbə iː 

t̪ə nəɲə ɟeː ɦəmərɑː səbəkeː eːkə d̪oːsərə pərə 

viɕvɑːsə nəɦi əcʰi ?" 

gʰərəvɑːliː gərvit̪ə bʰəeː d̪uːʈɑː kəpə ɑːni cɑːjə cʰɑːnəeː 

ləgəliːɦə । 

 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- əprəd̪iːpt̪ə iɟoːt̪ə  

rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə, riʈɑːjərɖə ciːpʰə ɟeːnərələ 

maːineːɟərə (iː), biː.eːsə.eːnə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), 

d ̪illiː,gɑːmə- əreːrə ɖiːɦə, poː. əreːrə ɦɑːʈə, məd ̪ʰubəniː 

əprəd̪iːpt̪ə iɟoːt̪ə 

 

puʂpə-koːⁿɖʰə़ ़  meː, səɲcə-məɲcə, 

baːisələ əcʰi ət̪i sund̪ərə prəsuːnə, 

kusumit̪ə ɦoːbəeː sⁿ ənəʈʰeːneː, 
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kiː pɑːbi rəɦələ oːɦi meː sukuːnə? 

 

ɟɑː d̪ʰəri nəɦi puʂpit̪ə ɦoːeːt̪ə oː, 

sund̪ərət̪ɑː koːnɑː d̪eːkʰət̪aːi sⁿsɑːrə? 

guɳə rəɦəleː sⁿ t̪ə' ɦeːt̪aːi nəɦi , 

ɟɑː d̪ʰəri nəɦi ɦeːt̪aːi oːkərə prəsɑːrə। 

 

ɟəkʰənə ɦeːt̪aːikə prəspʰuʈit̪ə pʰuːlə , 

məd̪ʰukərə əoːt̪əeː t̪ɑːkəeː pərɑːgə, 

ɦəvɑː, sugⁿd̪ʰə ləeː, səbət ̪əri bⁿʈət̪aːi, 

gəmə-gəmə kərət̪aːi puːrɑː bɑːgə। 

 

saːuⁿd̪ərjə d̪eːkʰi-d̪eːkʰi oːɦi kusuməkə, 

vərɳənə kərət̪ɑː ɕrɹ̩ⁿgɑːrə-kəvi , 

keː nəɦi moːɦit̪ə ɦoːeːt̪ə biloːki , 

pʰulɑːeːlə puɦupəkə, suⁿd̪ərə cʰəvi ? 
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mud̪ɑː, keː səɟɑːoːt̪ə biɑːɦə-mⁿɖəpə? 

əpuʂpit̪ə pʰuːləkə mɑːlɑː sⁿ, 

ɑː, keː cumɑːoːt̪ə vərə-kəniɑːⁿ keː? 

əkusumit̪ə pʰuːlə d̪ʰə', ɖɑːlɑː sⁿ। 

 

prəspʰuʈit̪ə kusumə sⁿ ɦɑːrə bənaːit̪ə əcʰi , 

bəɖʰə़ baːit̪ə əcʰi kⁿʈʰəkə sund̪ərət̪ɑː , 

ɟɑː d̪ʰəri rəɦət̪ɑː əpuʂpit̪ə, t̪ɑː d̪ʰəri, 

d ̪eːvəkə'siːsə nəɦieː cəɖʰə़ t ̪ɑː। 

 

rɑːkʰələ-rɑːkʰələ t̪ə' guɳə seːɦoː , 

rəɦi ɟɑːit̪ə əcʰi, ʈʰɑːməɦi-ʈʰɑːmə, 

pʰulɑːeːlə pʰuːlə pəsɑːraːi sugⁿd̪ʰə, 

puːrəbə-pəccʰimə, d̪əkʂiɳə-vɑːmə। 
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pəkaːiɖə़  laːit̪ə cʰaːi gʰunə kʂəmət̪ɑː meː, 

leːlə neː ɟɑːeː ɟⁿ koːnoː kɑːɟə, 

bəɖʰə़ t ̪aːi gɑːcʰə, t̪əkʰənə neː əoːt̪əeː , 

pʰuːlə-pʰələ, ieːɦə cʰaːi reːbɑːɟə। 

 

ɟeːnɑː kʰɑːd̪ə ɑː pɑːni pəɖə़ ़ t̪ə cʰaːi, 

nəməɦərə ɦoːit̪ə ɟɑːicʰə pɑːd̪əpə, 

oːɦinɑː, guɳəkə' vikɑːsə ɦeːt̪u, 

ɑːvəɕjəkə kərəbə əcʰi kərməkə' t̪əpə। 

 

loːkə bisəri ɟɑːicʰə oːɦi guɳə keː, 

puʂpit̪ə nəɦi bʰə' bəni səkələ pʰuːlə, 

ɹ̩d ̪d̪ʰi-puʂpə keːⁿ səbʰə d̪eːkʰaːit̪ə əcʰi , 

ɟəgə keː riːt̪əkə' ieːɦə əcʰi, muːlə। 

 

guɳə keː biːɑː, rəɦəleː sⁿ kiː? 
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ɟⁿ, bəɖʰə़ व ़kə nəɦi bʰə' səkələ gɑːcʰə, 

maːulɑːeːlə-meːd̪ʰɑː, kət ̪əeː prəɕⁿsit̪ə? 

sunaːit̪ə əcʰi oː, əgəbeː kəʈɑːcʰə। 

 

d ̪iːɑː meː, ʈeːmiː, t̪eːlə sⁿ, kiː? 

 

ɟɑː d̪ʰəri nəɦi bərət̪ə, nikələt̪ə iɟoːt̪ə, 

kiː, d̪eːkʰɑːeːt̪ə ɦuːbɑː , nɑːvikə keː? 

ɟɑː d̪ʰəri nəɦi siⁿd̪ʰu meː ut̪ərət̪ə poːt̪ə। 

 

kiː ɦoːeːt̪ə, guɳə keː rəɦəleː sⁿ? 

ɟⁿ bəɖʰə़ lə neː oː, neː ɑːeːlə kɑːɟə, 

ɟəni t ̪oː nəɦi rəcələkə cɑːru cit̪rə, 

keː kərət̪ə, oːɦi cit̪rəkɑːrə pərə nɑːɟə? 

 

pəɖə़ lə-pəɖə़ lə məri ɟɑːit̪ə əcʰi meːd̪ʰɑː, 
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bʰə' ɟɑːit̪ə əcʰi, puːrɑː bʰoːt̪ʰə, 

ɟeː, ɑːləsə sⁿ nəɦi cələt ̪ɑː-pʰi rət̪ɑː , 

oː t̪ə' ɦeːbeː kərət̪ɑː loːt̪ʰə। 

 

keː kəɦət̪ənɦi vɑːkɹ̩ʂəbʰə ɦunəkɑː? 

maːukɑː pərə nəɦi ɦoːi cʰənɦi bɑːɟələ, 

keː kərət̪aːi oːɦi guɳə keː bəɖə़ ़ाiː? 

guɳə rəɦit̪əɦuⁿ ɟeː əcʰi nəɦi mɑːⁿɟələ। 

 

 

oːɦi pʰuːləkeː, ɦoːit̪ə əcʰi bəɖə़ ़ा iː, 

ɟeː, pʰulɑːeːlə, gəməkələ ɑː suⁿd̪ərə, 

ɟəgə gɑːbi rəɦələ əcʰi virud̪ə-giːt̪ə, 

ɟeː guɳiː sⁿgə, ɑː oːkərə d̪ʰurⁿd̪ʰərə। 

 

pərimɑːrɟənə bɑːd̪ə, bənaːit̪ə əcʰi kⁿcənə, 
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əɦibɑːt̪iː-si uⁿt̪ʰi kə', cuːɖə़ ़ाməɳi , 

puːrɳə d̪jut ̪i sⁿ, cəməkaːit̪ə t̪əkʰənə cʰət̪ʰi , 

əbaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟəkʰənə nəbʰə-məd̪ʰjə, t̪ərəɳi । 

 

oː meːd̪ʰɑː, ɟeː bəni səkaːit̪ə əcʰi 

viɕvə-kʂit̪iɟə pərə ɟɲɑːnə-nəkʂət̪rə, 

ɟⁿ, binə vikəsit̪ə bʰə', pəɖə़ lə rəɦələ, 

oːⁿgʰəɖə़ ़ा eːt ̪ə rəɟə meː, jət̪rə-t̪ət ̪rə। 

 

kiː lɑːbʰə bʰeːlaːi guɳə rəɦəloː sⁿ? 

ɟeː rəɦi geːlə, ələsɑːeːlə, suːt̪ələ, 

prəbʰɑː-st̪roːt̪ə, binu bərələ, vjərt̪ʰə bʰeːlə, 

kə' səkaːit̪ə prəkɑːɕit̪ə, cʰələ bʰuːt̪ələ। 

 

sⁿgʰərʂə, vikɑːsə-jɑːt̪rɑː-pət̪ʰə pərə, 

səɦəjoːgə, kusumə bəni ,svət̪h ugət̪ə, 
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əɖə़ cənə, ənɦɑːrə bəni ɑːoːt̪ə t̪ə', 

iccʰɑː-bələ, iɟoːt̪ə-st̪əmbʰə, bənət̪ə। 

 

rɑːkʰəleː rəɦi ɟɑːit̪ə əcʰi guɳəkə kʰɑːnə, 

 

ɟⁿ nəɦi prəjukt ̪ə ɦoː əvəsərə pərə, 

binu reːɑːɟə, ɦoːt̪ʰi keːɦənoː gɑːjəkə, 

bʰə' ɟɑːit̪ə cʰənɦi bʰoːt̪ʰə, svərə ɦunəkərə। 

 

səbʰə ɟənaːicʰə, iɟoːt̪ə rəkʰaːit̪ə əcʰi , 

t̪imirə bʰəgɑːbəeː keː sɑːmərt̪ʰjə, 

d ̪iːpt̪i-st̪roːt̪ə ɟⁿ bɑːrələ nəɦi ɟɑːeː, 

t̪əkʰənə, iɟoːt̪əkə'cʰaːi koːnoː ərt̪ʰə? 

 

səməcɑː rəɦəlɑː sⁿ kiː ɦeːt̪aːi? 

ɟⁿ kəeːlə neː ɟɑːeː, prəɟvəlit̪ə ənələ, 
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eːɦi meː kiː d̪oːkʰə iɟoː t̪əkə'cʰaːi? 

ki oː kəɦət̪aːi, əpəneː kieː neː bərələ? 

 

kəkʰənoː neː guɳə keː d̪oːkʰə cʰaːi, 

d ̪oːʂiː t̪ə' əcʰi guɳəd̪ʰɑːrəkə, 

baːisɑː, guɳə meː ləgəbaːi cʰaːi gʰunə, 

bənəbaːi cʰaːi d̪oːʂiː, beːkɑːrəkə। 

 

d ̪iːpt̪ə-iɟoːt̪ə, t ̪aːijɑːrə rəɦaːit̪ə əcʰi , 

ləɖə़ eː,səgʰənə ənɦɑːrə sⁿ, 

kət̪əboː kuɦeːlikɑː pəsəri ɟɑːu, 

nəɦi prəbʰɑː d̪əbət ̪ə, oːɦi bʰɑːrə sⁿ। 

 

guɳə rəɦit̪əɦuⁿ, ɟeː guɳə bəɖʰə़ व ़neː səkələ, 

mɑːnəvə-meːd̪ʰɑː keː kʂət̪i əcʰi , 

səd̪guɳə bəɖʰə़ lɑː sⁿ səbʰəkə lɑːbʰə, 
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ɑː, guɳəkə' seːɦoː səd ̪əgət̪i əcʰi । 

 

prət̪ibʰɑː sⁿgeː ənjɑːjə ɦoːeːt̪ə, ɟⁿ 

rəɦi geːlə iɟoːt̪ə, əprəd̪iːpt̪ə, 

meːd̪ʰɑː-kʂit̪iɟə pərə cəməkəeː bəlɑː , 

rəɦi ɟeːt̪aːi nəkʂət̪rəkə'ɟəgəɦə, rikt̪ə। 

 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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३.२.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- əɟiːgərt̪ə əcʰi d̪urbʰikʂə- ५

 gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

əɟiːgərt̪ə əcʰi d̪urbʰikʂə 

५ 

ɑː ɑːbə t̪ⁿ səbʰəʈɑː miɟɟʰərə bʰeːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi, 

koːnoː gʰɑːʈənɑːkə vivərəɳə d̪eːbɑː kɑːlə 

loːkə kəkʰənoː kɑːlə puːcʰi d̪aːi cʰət̪ʰi- 

"naːi, ɦəmə kəɦɑːⁿ rəɦiː aːi gʰəʈənɑːmeː" 

ɑː t̪əkʰənə ɦəmə guməkiː lɑːd̪ʰi d̪aːi cʰiː, 

kiː buɟʰɑːjəbə ɦunəkɑː, ɟeː əɦuːⁿ cʰəlaːuⁿ, 
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mud̪ɑː oː gʰəʈənɑː t̪ⁿ svəpnə meː bʰeːlə 

seː kəɦəbaːi t̪ⁿ bət̪ɑːɦeː buɟʰət̪ə। 

ɑː svəpnəmeː jəeːɦə t̪ⁿ rəɦəjə, kət̪eːkə buɟʰənukə 

mud̪ɑː oːt̪əjə eːkərɑː əkʰunəkɑː gəpə kəɦəbaːi t̪ⁿ moːnə 

naːi pəɽət ̪aːi। 

ɑː ɦəməreː kət̪əऽ moːnə rəɦaːit̪ə əcʰi ɑːbə 

d ̪unuː miɟɟʰərə bʰəऽ geːlə əcʰi। 

  

(ənuvərt̪ət ̪eː) 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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३.३.nirməlɑː kərɳə- əpənə sənt̪ɑːnə 

 nirməlɑː kərɳə, rɑːⁿciː, 

ɟʰɑːrəkʰəɳɖə 

 

əpənə sənt̪ɑːnə 

 

mɑːt̪ɑː-pit̪ɑːkə ɟɑːnə əcʰi sənt̪ɑːnə 

pərivɑːrəkə mɑːnə əcʰi sənt̪ɑːnə 

əlɦəɖə़  cəɲcələ jaːuvənə keː 

gərimɑːməjiː rupə d̪eːləkə sənt̪ɑːnə 
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jəd̪i st̪riː mɑːt̪ɹ̩t ̪və pɑːbi puːrɳə bʰeːliː 

puruʂə keː pit̪ɹ̩t̪və bəneːləkə gərimɑːməjiː 

ɟiːvənə meːⁿ gəmbʰiːrət̪ɑː st̪ʰirət̪ɑː 

ɑːnəjəvəlɑː keː nɑːmə əcʰi sənt̪ɑːnə 

oː rɑːmə ɦoːt̪ʰi vɑː ləvə-kuɕə 

kɹ̩ʂɳə ɦoːt̪ʰi vɑː əbʰimənju 

ɕəbʰə rupə meːⁿ prijə ɦoːit̪ə əcʰi sənt ̪ɑːnə 

oː kɑːliː d̪urgɑː ɦoːt̪ʰi vɑː sərəsvət̪iː 

jɑː pʰeːrə ɦoːt̪ʰi mɑːⁿ ləkʂmiː svəruːpɑː 

səbə rupə ɑːɦlɑːd̪əkɑːriː əcʰi 

iːɕvərə səbəɦəkə sənt̪ət ̪i keː 

svəst̪ʰə rɑːkʰət̪ʰu sukʰiː rɑːkʰət̪ʰu 

bənət̪ʰi pərivɑːrəkə mɑːnə 

bəɖʰə़ ़ाbət̪ʰi ɕɑːnə səbəɦəkə sənt̪ɑːnə 

əpənə sənt̪ɑːnə keː əvəɕjə bənɑːbuː 

suɕikʂit̪ə sujoːgjə pərəɲcə 
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pəɦileː bənɑːuː ɦunəkɑː insɑːnə 

ɕikʂɑːkə sⁿgəɦi bʰəru sⁿskɑːrə 

oː bənət̪ɑː d̪eːɕə səmɑːɟəkə ɕɑːnə 

mɑːt̪ɑː-pit̪ɑː ɦoːjət̪ɑːɦə gaːurəvɑːnvit̪ə 

pɑːbi eːɦeːnə sⁿskɑːriː sujoːgjə sənt ̪ɑːnə 

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

pəʈʰɑːu। 
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३.४.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- २ʈɑː gəɟələ

 

ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 

 

२ ʈɑː gəɟələ 

१ 
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muːⁿɦoː keːɦənə keːɦənə 

bʰɑːt ̪oː keːɦənə keːɦənə 

 

ʈuːʈaːi cʰaːi rɑːgə bʰɑːsə 

giːt ̪oː keːɦənə keːɦənə 

 

buɟʰəbeː kərət ̪aːi kəɦijoː 

ɑːsoː keːɦənə keːɦənə 

 

iccʰɑː kiːnət ̪ə beːcət ̪ə 

ɦɑːʈoː keːɦənə keːɦənə 

 

səd ̪ikʰənə uʈʰəbaːi əsəgərə 

boːɟʰoː keːɦənə keːɦənə 
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kicʰu kət ̪ʰɑː moːnə pəɖə़ laːi 

miːt̪oː keːɦənə keːɦənə 

 

səbʰə pɑːⁿt̪imeː 22-22-22 mɑːt ̪rɑːkrəmə əcʰi। d ̪uː ʈɑː 

ələgə-ələgə ləgʰukeːⁿ d ̪iːrgʰə mɑːni leːbɑːkə cʰuːʈə leːlə 

geːlə əcʰi। iː bəɦəreː miːrə əcʰi। 

 

 

२ 

 

gʰəɖə ़ ़  d̪uː gʰəɖə ़ ़  ɟeː bit ̪ɑː geːlə bʰəmərɑː 

bəɦut ̪ə bɑːt ̪ə ɦəmərɑː sikʰɑː geːlə bʰəmərɑː 

 

gəməkə liːkʰi d ̪eːbaːi məd̪ʰurə rəsə pərɑːgoː 

ɟəd ̪iː gɑːcʰə pʰuːləkə pəʈɑː geːlə bʰəmərɑː 

 

nimɑːɦəbə kəʈʰinə cʰaːi ɦəlɑːɦələ səmɑːneː 
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əpənə ɑːnə kʰɑːt ̪irə bikɑː geːlə bʰəmərɑː 

 

ɦəmərə ʈiːsə leːləkə əpənə ʈiːsə d ̪eːləkə 

t̪əkərə bɑːd ̪ə kimɦərə nukɑː geːlə bʰəmərɑː 

 

rəɦaːi d ̪ɑːgə purənɑː mud̪ɑː d ̪ərd ̪ə nəvəkeː 

ɦəvənə kuⁿɖə ləgə səkəpəkɑː geːlə bʰəmərɑː 

 

səbʰə pɑːⁿt̪imeː 122-122-122-122 mɑːt ̪rɑːkrəmə əcʰi 

(bəɦəreː mut ̪əkɑːribə moːsəmmənə (cɑːri sɑːlimə vɑː 

bəɦəreː mut ̪əkɑːribə sɑːlimə əʈʰərukniː)। jəd ̪i=ɟəd ̪i keːrə 

uccɑːrəɳə ruːpə ɟəd ̪iː leːlə geːlə əcʰi। vərt ̪əniː ruːpəmeː 

“jəd ̪i“ səɦiː cʰaːi। 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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३.५.suʂəmɑː ʈʰɑːkurə- svət̪ⁿt̪rət ̪ɑː, muskɑːnə

 suʂəmɑː ʈʰɑːkurə 

१ 

 

svət̪ⁿt ̪rət̪ɑː 
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bəɦut̪ə gaːurəvəkə bɑːt̪ə aːicʰə səbə bʰɑːrət̪əvɑːsiː keː 

leːlə 

ɟeː səbə kjoː svət̪ⁿt̪rət̪ɑːkə pəcəɦət̪t̪ərəvɑːⁿ əmɹ̩t ̪ə 

məɦoːt̪səvə 

mənɑː rəɦələ cʰiː। əkʰunəkɑː səməjə meːⁿ bʰɑːrət̪ə 

ɦəreːkə kʂeːt̪rə meːⁿ 

ɑːguː bəɖʰi rəɦələ aːicʰə। viɕvə meːⁿ əpənə ələgə 

nɑːmə ələgə 

cʰɑːpə cʰoːɖə़ neː aːicʰə। bəɦut̪ə sⁿgʰərʂə aːurə t̪jɑːgə 

bəlid̪ɑːnəkə 

bɑːd̪ə bʰɑːrət̪ə mɑːt̪ɑː keː əⁿgreːɟəkə cⁿgulə seː mukt ̪ə 

kərɑːoːlə 

geːlaːinə ɑːoːrə bʰɑːrət̪ə mɑːt̪ɑː svət̪ⁿt ̪rə bʰeːliː ।mud̪ɑː 

eːkəʈɑː prəɕnə səd̪ikʰənə moːnə meː cəlaːit̪ə rəɦaːijeː 

ki 

svət̪ⁿt ̪rə d̪eːɕə meːⁿ rəɦit̪oː bəɦut̪oː bʰɑːrət̪əvɑːsiː st̪riː 

əpənə svət̪ⁿt̪rət̪ɑː keː leːlə sⁿgʰərʂə kəऽ rəɦələ cʰaːit̪ʰə। 

bəɦut̪ə d̪urbʰɑːgjəpuːrɳə aːicʰə। ɟɑːbeːt̪ə d̪ʰəri ɦinəkɑː 

səbəkeː əpənə ɟiːnəgiːkə ɟiːjaːi keː puːrɑː əd̪ʰikɑːrə 
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nəɦi bʰeːʈət ̪aːinə t̪ɑːbeːt̪ə d̪ʰəri svət̪ⁿt̪rə d̪eːɕə meːⁿ 

rəɦit̪oː 

pərət̪ⁿt̪rə cʰaːit̪ʰə। prəjɑːsə kəruː səbə kjoː ɟeː i 

əsəmɑːnət̪ɑː 

d ̪uːrə ɦuveː ɑːoːrə oːɦoː səbə əpənɑː keː svət̪ⁿt̪rə 

buɟʰəɦaːit̪ʰə। 

ɟəɦijɑː i əsəmɑːnət̪ɑː d ̪uːrə bʰəऽ ɟɑːeːt̪ə t̪əɦijɑː səɦiː 

ruːpəmeː ɦəreːkə bʰɑːrət ̪əvɑːsiː svət̪ⁿt̪rə kəɦɑːjəbə। 

ɟəjə ɦind̪ə ɟəjə bʰɑːrət̪ə 

२ 

muskɑːnə 

 

nəɦi ɟɑːni kət̪əeː ɦeːrɑːjələ muskɑːnə 

eːməɦərə oːməɦərə səgəroː t̪ɑːkələ 

bɑːʈə-bəʈoːɦiː səbət̪aːirə pucʰələ 

ɦɑːri-t̪ʰɑːki keː vivəɕə bʰəऽ baːisələ 

kət̪aːu nəɦi bʰeːʈələ muskɑːnə 
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nəɦi ɟɑːni kət̪əeː ɦeːrɑːeːlə muskɑːnə 

soːicə-soːicə keː moːnə əkulɑːeːlə 

bʰuːkʰə-pjɑːsə ,niːnnə , sukʰə ɕɑːⁿt̪i pərɑːeːlə 

koːnə koːɳə meːⁿ aːicʰə nukɑːeːlə 

bʰəʈəki rəɦələ muskɑːnə 

nəɦi ɟɑːni kət̪əeː ɦeːrɑːeːlə muskɑːnə 

rɑːt̪i oː səpənɑː meːⁿ ɑːeːlə 

d ̪eːkʰi keː oːkərɑː nəjənə ɟuɖə़ ़ाeːlə 

ɦərʂit̪ə bʰəऽ noːrə ɖəbəɖəbɑːeːlə 

gʰuri gʰərə ɑː muskɑːnə 

nəɦi ɟɑːni kət̪əeː ɦeːrɑːeːlə muskɑːnə 

bjərt̪ʰə ciⁿt̪ənə keː t̪əऽrə d̪əbɑːoːlə 

səceːt̪ə ceːt̪ənɑː keː sut ̪ɑːoːlə 

bjət̪ʰit̪ə bʰəऽ oː əⁿt̪ərmənə keː gʰərə bənɑːoːlə 

ruːsikeː ʈʰoːrə cʰoːɖə़ व ़bʰɑːgi geːlə muskɑːnə 

nəɦi ɟɑːni kət̪əeː ɦeːrɑːeːlə muskɑːnə। 
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əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.६.məɦɑːkɑːnt̪ə prəsɑːd̪ə- nijoːɟit̪əkə cɑːnə 
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 məɦɑːkɑːnt ̪ə prəsɑːd̪ə, 

naːuɑːbɑːkʰərə, məd̪ʰubəniː-८ ४ ७४ ० २. səmprət̪i : 

vɑːʈsənə +२uccət̪ərə mɑːd̪ʰjəmikə vid̪jɑːləjə, 

məd̪ʰubəniː-८ ४७ २ ११. 

nijoːɟit̪əkə cɑːnə 

 

cɑːnə ɦeː,ɑːbəɦə 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 

lɑːləʈeːnəkə bəd̪əlɑː meː 

d ̪ɑːnə d̪aːieːɦə kicʰu ɟjoːt̪i 

suːruɟə əɕoːt̪ʰəkit̪ə 

bʰeːlə baːisələ əcʰi । 

 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 
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kɑːlɦi ɕikʂəkə d̪ivəsə cʰaːi 

mənɑːeːbə t ̪oːɦərə iɟoːt̪ə meː 

t̪oːreː sⁿऽ paːiⁿcə ləऽ ɟjoːt̪i 

ɟɲɑːnə-ɟjoːt̪i bⁿʈəbɑːkə əcʰi 

ɦəmərɑː d̪ɑːt̪ɑː bənəbɑːkə əcʰi। 

 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 

d ̪uːd̪ʰə-bʰɑːt̪ə leːneː ɑːbəɦə 

mukʰjəmⁿt̪riːkə muⁿɦə meː 

gʰuʈukə kʰoːɑːbəɦə 

ɦəmərɑː nəɦi cɑːɦiː kicʰuoː 

ɦunəkərə peːʈə nəməɦərə bʰeːlə əcʰi। 

 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 

kəneː səneːsə ləऽ liɦəऽ 

oːkərɑː gʰərə meː ɕikʂəkə leːlə 
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kicʰuoː nəɦi cʰaːi ɕeːʂə 

ɕikʂɑː mⁿt̪riː d̪rərid̪rə bʰeːlə mənə sⁿऽ 

vɑːk sⁿऽ vɑːcɑːlə əcʰi। 

 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 

t̪oːɦərə snigd ̪ʰət̪ɑː 

ɦəməreː cəʈijɑːsəbʰəsənə cʰəɦə 

ɦəmə koːnɑː cʰoːɖə़ व ़d̪aːibaːikə oːkərɑː 

eːɦi kⁿʈəkəpuːrɳə bɑːʈəpərə eːkəsərə 

ɦəmə ɑːt̪məɦət̪jɑː nəɦi kərəbaːi। 

 

cɑːnə ɦeː, ɑːbəɦə 

leːneː əbiɦeː eːkəʈɑː mɑːɦurə 

mⁿɖit̪ə d̪ʰənuʂə oː t̪iːrə 

ɑːbə kələmə nəɦi cəlɑːeːbə ɦəmə 

prət̪jⁿcɑː pərə t̪iːrə kəऽ t̪iːri 
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beːd̪ʰəbə eːɦi suɕɑːsənə keːⁿ। 

  

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.sⁿskɹ̩t̪ə kʰəɳɖə 
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४.१.ɖɑː. d̪iːpikɑː- cəmpuːsɑːɦit ̪jəjəɕoː vilɑːsh 

(prət̪ʰəmoːccʰvɑːsh) 
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४.१.ɖɑː. d̪iːpikɑː- cəmpuːsɑːɦit ̪jəjəɕoː vilɑːsh 

(prət̪ʰəmoːccʰvɑːsh) 

(vid̪eːɦə meː puːrvə kɑːləmeː maːit̪ʰiliː-sⁿskɹ̩t ̪ə ɕikʂɑːkə 

kə़ ləmə cʰələ, mud̪ɑː bɑːd̪əmeː rəcənɑːkə əbʰɑːvəmeː 

oː bənd̪ə kərəjə pəɽələ, ɑːbə punh oː st̪əmbʰə ɕuruː 

kəeːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। ɑːɕɑː əcʰi ɟeː iː st̪əmbʰə aːi 

beːrə d̪iːrgʰə kɑːlə d̪ʰəri cələt̪ə। prəst ̪ut̪ə əcʰi d̪oːsərə 

pʰeːɟəkə iː pəɦilə kʰeːpə ɖə़  d̪iːpikɑːkə leːkʰəniːsⁿ- 

səmpɑːd̪əkə) 

cəmpuːsɑːɦit̪jəjəɕoː vilɑːsh 

(prət̪ʰəmoːccʰvɑːsh)  

ɖɑː. d̪iːpikɑː 

(svət̪ənt ̪rəleːkʰikɑː veːd̪əvət̪iː-məɦɑːvid̪jɑːləjəsjə 

prɑːkt̪ənəprɑːd̪ʰjɑːpikɑː cə) 

pəricəjh 
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leːkʰənəsjə d̪vivid̪ʰɑː ɕaːiliː ɑːd̪ikɑːlɑːd ̪eːvə 

sənd̪ɹ̩ɕjət̪eː। t̪ət ̪rə pəd̪jⁿ bʰɑːvənɑːprəd̪ʰɑːnəm əpi cə 

gəd̪jⁿ vicɑːrəprəd̪ʰɑːnⁿ bʰəvət̪i prɑːjeːɳə। 

ɹ̩gveːd̪əbʰɑːrət̪iː pəd̪jəsjə 

ɑːɦɑːrjəprəsɑːd̪ʰənəmurəriːkɹ̩t̪jə səmɑːgəccʰət̪i t̪əd ̪ənu 

jəɟuʂ-upəniʂəd̪-suːt̪rəgrənt̪ʰə-pət̪əɲɟəli-ɕəbərə-ɕəŋkərə-

vɑːcəspət̪i-ɕriːɦərʂə-cit̪sukʰɑːcɑːrjəgrənt ̪ʰeːʂu t̪ət ̪ʰɑː cə 

nəvjənjɑːjɑːɕrit̪jə ɑːcɑːrjəgəŋgeːɕə-gəd̪ɑːd̪ʰərə-ɟəgəd ̪iːɕə-

mət̪ʰurɑːnɑːt ̪ʰɑːd̪jɑːcɑːrjəprəɳiːt̪əgrənt̪ʰeːʂu 

gəd̪jəprəjoːgoː d̪ɹ̩ɕjət ̪eː। 

kɑːləkrəmɑːnuguɳəm eːkɑː əbʰinəvɑː sənd̪ɹ̩ɕjət ̪eː- ijⁿ 

vid̪ʰɑː bʰəvət̪i cəmpuːvid̪ʰɑː। ɑːcɑːrjh d ̪əɳɖiː svəkiːjeː 

ənupəmeː grənt̪ʰeː kɑːvjɑːd̪ərɕeː nigəd̪ət ̪i- 

gəd̪jəpəd ̪jəməjiː kɑːciccəmpuːrit̪jəbʰid̪ʰiːjət̪eː (kɑː.1/31) 

it̪t̪ʰⁿ gəd̪jəpəd̪jɑːɕrit̪ⁿ miɕrit̪ⁿ kɑːvjⁿ cəmpuː əst̪iːt̪i 

niɕcəprəcəm। 

  

kɑːlənird̪ʰɑːrəɳəm 

ləkʂəɳənirmɑːɳⁿ t̪əd ̪aːivə bʰəvəd̪i jəd̪i kvəcit̪ 

ləkʂjəgrənt̪ʰoː bʰəveːt̪। ɑːcɑːrjoː d̪əɳɖiː jəd̪i 

cəmpuːkɑːvjəsjə ləkʂəɳⁿ prəst̪aːut̪i t ̪ərɦi niɕcəjeːnə 

t̪ət ̪puːrvⁿ kvəcit̪ cəmpuːkɑːvjəsjə əst̪it̪vⁿ sjɑːd̪eːvə। 

ɑːcɑːrjəd̪əɳɖinh kɑːlh ʂəʂʈʰəməɕət̪ɑːbd̪jɑːⁿ vərt̪ət ̪eː। 
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t̪ərɦi niɕcəjeːnə cəmpuːt̪ət̪puːrvəmeːvə əst̪it̪veː ɑːsiːt̪। 

gupt̪əkɑːliːnəɕilɑːleːkʰeː t̪u nird ̪iɕjət̪eː jət̪ 

cət̪urt̪ʰəɕət ̪ɑːbd ̪jɑːⁿ niɕcəjeːnə cəmpuːkɑːvjəmɑːsiːd̪it̪i। 

prət̪ʰəmⁿ cəmpuːkɑːvjəm 

jəd̪jəpi prət̪ʰəməɕət ̪ɑːbd̪iːt̪h cəmpuːkɑːvjəsjɑːst̪it̪vⁿ 

sənd̪ɹ̩ɕjət̪eː kint ̪u d̪əɕəməɕət̪ɑːbd ̪jɑːⁿ 

ɑːcɑːrjət̪rivikrəməbʰəʈʈeːnə jət̪ nələcəmpuːkɑːvjⁿ rəcit̪ⁿ 

t̪əd ̪eːvə ləkʂəɳəpərigʰəʈit̪ⁿ prət̪ʰəmⁿ cəmpuːkɑːvjəm। 

t̪əd ̪ənu pəɲcəd̪əɕət ̪ɑːbd̪iːⁿ jɑːvət̪ sɑːmɑːnjət̪əjɑː 

rəcənɑːjɑː़  gət̪i ़  mənt̪ʰərɑː eːvə kint̪u 

ʂoːɖəɕəɕət ̪ɑːbd̪iːt̪h əʂʈɑːd̪əɕəɕət ̪ɑːbd̪iːⁿ jɑːvət̪ 

prɑːcurjeːɳə grənt̪ʰərəcənɑː ɟɑːt̪ɑː। ɑːɦət ̪jə 245 

rəcənɑːjɑː़  ulleːkʰoː prɑːpjət̪eː। t̪eːʂu kɑːvjʂu keːcənə 

məɦəniːjɑː़  vərt̪ənt̪eː jət̪ʰɑː ɦi- 

1. ɑːnənd̪əkənd̪əcəmpuː-mit̪rəmiɕrə 

2. ud̪əjəsund ̪əriːkət̪ʰɑː-soːɖɖʰələ 

3. kiːrt̪ikaːumud̪iː-soːmeːɕvərə 

4. gⁿgɑːvⁿɕɑːnucərit̪ə-vɑːsud̪eːvərət̪ʰə 

5. ɟiːvənd̪ʰərəcəmpuː-ɦəricənd̪rə 

6. nələcəmpuː-t̪rivikrəməbʰəʈʈə 
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7.niːləkəɳʈʰəviɟəjəcəmpuː-niːləkəɳʈʰəd̪iːkʂit̪ə 

8. pɑːriɟɑːt̪əɦərəɳəcəmpuː-ɕeːʂəkɹ̩ʂɳə 

9. bʰɑːgəvət ̪əcəmpuː-əbʰinəvəkɑːlid̪ɑːsə 

10.bʰɑːgəvət ̪əcəmpuː-cid ̪əmbərə 

11.bʰɑːrət̪əcəmpuː-ənənt̪əbʰəʈʈə 

12.məd̪ɑːləsɑːcəmpuː-t̪rivikrəməbʰəʈʈə 

13.jəɕəst̪iləkəcəmpuː-soːməd̪eːvə 

14.rɑːmɑːjəɳəcəmpuː-bʰoːɟə 

15.vərəd̪ɑːmbikɑːpəriɳəjəcəmpuː- vərəd̪ɑːmbikɑː 

it̪t̪ʰəm əsmin uccʰvɑːseː cəmpuːkɑːvjəsjə sɑːmɑːnjh 

pəricəjh məjɑː prəd̪ət ̪t̪h। əgrimeː uccʰvɑːseː kəɕcən 

viɕeːʂoː pəricəjh d̪ɑːsjət̪eː vid̪vəɟɟənət ̪oːʂɑːjə 

ɑːmoːd̪əvinoːd̪ɑːjə ceːt̪i ɕubʰəm। 

(ənuvərt̪ət ̪eː) 

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

pəʈʰɑːu। 
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