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əɪ poːt̪ʰiːkə s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkɑːɾə s̪uɾəkʂɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. kɑːæpiːɾɑːɪʈə (©) d̪ʰɑːɾəkəkə lɪkʰɪt̪ə ən̪umət̪ɪkə 

bɪn̪ɑː poːt̪ʰiːkə koːn̪oː ə̃ʃəkə t͡ ʃʰɑːjɑː pɾət̪ɪ eːʋə̃ ɾɪkɔɖɪg̃ə s̪əɦɪt̪ə ɪleːkʈɾɔn̪ɪkə ət̪ʰəʋɑː jɑ̃ːt̪ɾɪkə, 
koːn̪oː mɑːd̪ʰjəməs̪ə̃, ət̪ʰəʋɑː d͡ʒɲɑːn̪əkə s̪ə̃gɾəɦəɳə ʋɑː pun̪əɾpɾəjoːgəkə pɾəɳɑːliː d̪ʋɑːɾɑː 

koːn̪oː ɾuːpəmeː pun̪əɾut̪pɑːd̪ən̪ə ət̪ʰəʋɑː s̪ət̃͡ ʃɑːɾən̪ə-pɾəs̪ɑːɾəɳə n̪əɪ kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

 
(c) 2000- 2022. s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkɑːɾə s̪uɾəkʂɪt̪ə. bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːt͡ ʃʰə d͡ʒeː s̪ən̪ə 2000 s̪ə̃ 

jɑːɦuːs̪ɪʈiːd͡ʒəpəɾə t͡ ʃʰələ http://www.geocities.com/.../bhb̆alsarik_gachc̆h.h.t̆ml , 

http://www.geocities.com/ggajendra ɑːd̪ɪ lɪk̃əpəɾə ɑː əkʰən̪oː 5 d͡ʒulɑːɪ 2004 kə poːs̪ʈə 
http://gajendratht̆akur.blogspot.com/2004/07/bhb̆alsarik-gachc̆h.h.̆tml keːɾə ɾuːpəmeː 

ɪn̪ʈəɾən̪eːʈəpəɾə  məɪt̪ʰɪliːkə pɾɑːt͡ ʃiːn̪ət̪əmə upəs̪t̪ʰɪt̪əkə ɾuːpəmeː ʋɪd̪jəmɑːn̪ə ət͡ ʃʰɪ (kɪt͡ ʃʰu d̪ɪn̪ə 

leːlə http://videhĕa.com/2004/07/bhb̆alsarik-gachc̆h.h.t̆ml lɪk̃əpəɾə, s̪ɾoːt̪ə wayback 
machc̆ine of https://web.archc̆ive.org/web/*/videhĕa 258 capture(s) from 2004 to 2016- 

http://videhĕa.com/ bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːt͡ ʃʰə-pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː blɔgə / məɪt̪ʰɪliː blɔgəkə 

eːgɾiːgeːʈəɾə). 

iː məɪt̪ʰɪliːkə pəɦɪlə ɪʈ̃əɾən̪eːʈə pət̪ɾɪkɑː t̪ʰɪkə d͡ʒəkəɾə n̪ɑːmə bɑːd̪əmeː 1 d͡ʒən̪əʋəɾiː 2008 s̪ə ̃

’ʋɪd̪eːɦə’ pəɽələɪ. ɪʈ̃əɾən̪eːʈəpəɾə məɪt̪ʰɪliːkə pɾət̪ʰəmə upəs̪t̪ʰɪt̪ɪkə jɑːt̪ɾɑː ʋɪd̪eːɦə- pɾət̪ʰəmə 

məɪt̪ʰɪliː pɑːkʂɪkə iː pət̪ɾɪkɑː d̪ʰəɾɪ pəɦũt͡ ʃələ ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒeː http://www.videhĕa.co.in/ pəɾə iː 
pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. ɑːbə “bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːt͡ ʃʰə” d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪ə 'ʋɪd̪eːɦə' iː-pət̪ɾɪkɑːkə 

pɾəʋəkt̪ɑːkə s̪ə̃gə məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪əkə eːgɾiːgeːʈəɾəkə ɾuːpəmeː pɾəjukt̪ə bʰəə ̸

ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ.  
 

(c)2000- 2022. ʋɪd̪eːɦə: pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː ISSN 2229-547X VIDEHA 

(since 2004). s̪əmpɑːd̪əkə: gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə. Editor: Gajendra ThT̆akur. In respect of 
materials e-publishs̆ed in Videhĕa, tht̆e Editor, Videhĕa h ̆olds tht̆e righğt to create tht̆e web 

archc̆ives/ tht̆eme-based web archc̆ives, righğt to translate/ transliterate tht̆ose archc̆ives 

and create translated/ transliterated web-archc̆ives; and tht̆e righğt to e-publishs̆/ print-
publishs̆ all tht̆ese archc̆ives.  ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː əpən̪ə məulɪkə ɑː əpɾəkɑːʃɪt̪ə 

ɾət͡ ʃən̪ɑː/ s̪ə̃gɾəɦə (s̪ə̃puːɾɳə ut̪t̪əɾəd̪ɑːjɪt̪ʋə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː məd̪ʰjə) 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com kẽː meːlə əʈəɪt͡ ʃəmeːɳʈəkə ɾuːpəmẽː pəʈʰɑː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ, 

s̪ə̃gəmeː oː əpən̪ə s̪ək̃ʂɪpt̪ə pəɾɪt͡ ʃəjə ɑː əpən̪ə s̪kəɪn̪ə kəeːlə geːlə pʰoːʈoː s̪eːɦoː pəʈʰɑːbət̪ʰɪ. 

eːt̪əə ̸ pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː/ s̪ə̃gɾəɦə s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə 
ləgəmeː t͡ ʃʰən̪ɦɪ ɑː d͡ʒət̪əə̸ ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə n̪ɑːmə n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ t̪ət̪əə ̸ iː 

s̪ə̃pɑːd̪əkɑːd̪ʰiːn̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪əmpɑːd̪əkə: ʋɪd̪eːɦə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑːkə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋə/ t̪ʰiːmə-

ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə, əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪ə ɑː 
lɪpjə̃t̪əɾəɳə ɑː t̪əkəɾoː ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə; ɑː əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-

pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. əɪ s̪əbʰə leːlə koːn̪oː ɾɔjəlʈiː/ 

pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ t͡ ʃʰəɪ, s̪eː ɾɔjəlʈiː/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə ɪt͡ ʃt͡ ʃʰukə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ 
s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː ʋɪd̪eːɦəs̪ə̃ n̪əɪ d͡ʒuɽət̪ʰu. ʋɪd̪eːɦə iː pət̪ɾɪkɑːkə mɑːs̪əmeː d̪uː ʈɑː ək̃ə n̪ɪkələɪt̪ə 

ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː mɑːs̪əkə 01 ɑː 15 t̪ɪt̪ʰɪkẽː www.videhĕa.co.in pəɾə iː pɾəkɑːʃɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ.  

 
Videhĕa e-Journal: Issue No. 356 at www.videhĕa.co.in  
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s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə pəɾəmpəɾɑːkə 

ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ- t͡ ʃɪt̪ɾə ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪əs̪ə̃ s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə ʃɾiː 

pən̪əkəlɑːlə məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː 

məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː d͡ʒəgəd͡ʒd͡ʒən̪ən̪iː s̪iːt̪ɑːjɑːhɑ̆ bʰɑːʂɑː ɑːs̪iːt̪. 

ɦən̪umən̪t̪əhə̆ ukt̪əʋɑːn̪ə- mɑːn̪uʂiːmɪɦə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɑːm. 

əkkʰəɾə kʰəmbʰɑː (ɑːkʰəɾə kʰɑːmɦə) 

t̪ɪɦuən̪ə kʰeːt̪t̪əɦɪ kɑːɲɪ t̪əs̪u kɪt̪t̪ɪʋəllɪ pəs̪əɾeːɪ. əkkʰəɾə 

kʰəmbʰɑːɾəmbʰə d͡ʒə_u məɲt͡ ʃoː bən̪d̪ʰɪ n̪ə d̪eːɪ.. (kiːɾt̪ɪlət̪ɑː 

pɾət̪ʰəməhə̆ pəlləʋəhə̆ pəɦɪlə d̪oːɦɑː.) 

mɑːn̪eː ɑːkʰəɾə ɾuːpiː kʰɑːmɦə n̪ɪɾmɑːɳə kəə̸ oːɪpəɾə (gəd̪jə-

pəd̪jə ɾuːpiː) mə̃t͡ ʃə d͡ʒə̃ n̪əɪ bɑːn̪ɦələ d͡ʒɑːjə t̪ə̃ əɪ 

t̪ɾɪbʰuʋən̪əɾuːpiː kʂeːt̪ɾəmeː oːkəɾə kiːɾt̪ɪɾuːpiː lət̪t̪iː keːn̪ɑː 

pəs̪əɾət̪ə. 



 

 

ən̪ukɾəmə 

əɪ ə̃kəmeː ət͡ ʃʰɪ:- 

1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ə̃kə s̪əmpɑːd̪əkiːjə  

1.2.ə̃kə 355 pəɾə ʈɪppəɳiː  

2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə  

2.2.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə  

2.3.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə  

2.4.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə  



 

 

2.5.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-5 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə  

2.6.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː  

2.7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪ɑː  

2.8.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə 

upən̪jɑːs̪ə)  

2.9.ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə- ʋjə̃gjə- pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə 

(eːkə ʃoːd̪ʰə) 

2.10.pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə"- pəʃud̪ʰən̪əkə d̪eːʋət̪ɑː s̪ə̃t̪ə 

bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾə  

2.11.ɖɑː. bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː- məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə pɾəɳiːt̪ə 

kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə (bʰɑːgə-4)  

2.12.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 

13mə kʰeːpə  

2.13.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː- puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiːkə d̪əɾd̪ə (eːkəʈɑː 

s̪ə̃s̪məɾəɳə)  



 

 

2.14.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː-pɾəʋɑːs̪iː məd͡ʒəd̪uːɾəkə piːɾə ɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə  

3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- upəkɑːɾə  

3.2.pɾəd̪iːpə puʂpə- 2 ʈɑː gəd͡ʒələ  

3.3.d͡ʒəgəd̪iːʃə t͡ ʃən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə- giːt̪ə [pəɪʈəɾn̪ə 

(pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː]  

3.4.t͡ ʃən̪d̪ən̪ɑː d̪ət̪t̪ə- bɑːɖʰɪ ɑː bɪɦɑːɾə  

3.5.ɾɑːməkɾɨʂɳə pəɾɑːɾt̪ʰiː- 5 ʈɑː kəʋɪt̪ɑː  

3.6.əmɪt̪ɑːbʰə ɾə̃d͡ʒən̪ə d͡ʒʰɑː 'pɾəʋɑːs̪iː'- mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə əuɾə 

t̪ɪɾə̃gɑː/ pɑːkələ pəɾoːɾə- bɑːlə giːt̪ə/ bəd̪əmɑːʃiː- bɑːlə giːt̪ə  

3.7.ud̪əjə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə n̪ət͡ ʃɪkeːt̪ɑː- d͡ʒəu s̪oːt͡ ʃɪjeː leːləɦũ 

t͡ ʃəlɪjeː d͡ʒɑːjəbə  

3.8.əkʰɪleːʃə ʈʰɑːkuɾə- kət̪əə geːləiː oː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʃɑːn̪ə  

3.9.s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː- məɪjɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰɪ  



 

 

3.10.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- bəɦut̪ə s̪un̪eːlɪjəu t̪oːɾɑː, ɑːbə 

s̪un̪əbəu t̪oːɦəɾə s̪əbʰə gəpə  

4.s̪ə̃s̪kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- t͡ ʃəmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 

(t̪ɾɨt̪iːjoːt͡ ʃt͡ ʃʰəʋɑːs̪əhə̆)  

5. ʋɪd̪eːɦə s̪uːt͡ʃən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə  
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əɪ ə̃kəmeː ət͡ ʃʰɪ:- 

1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ə̃kə s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1.2.ə̃kə 355 pəɾə ʈɪppəɳiː 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ə̃kə s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə 

1 

http://videha.co.in/aboutme.htm
http://videha.co.in/new_page_11.htm
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82 bəɾkʰəkə eːn̪iː eːɾn̪əu kẽː əɪ beːɾukɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkə n̪oːbeːlə 

puɾəs̪kɑːɾə d̪eːbɑːkə gʰoːʂəɳɑː s̪ʋeːɖɪʃə eːkeːɖəmiː keːləkə. 

s̪ʋeːɖɪʃə eːkeːɖəmiː oːɪs̪ə̃ pəɦɪn̪eː ɾəʋiːn̪d̪ɾən̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾəkẽː 

eːkəʈɑː ʈʋiːʈəmeː moːn̪ə pɑːɽələkə. 

"t̪ɪt̪əliː mɑːs̪ə n̪əɪ, pələ gɑːn̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, s̪eː oːkəɾɑː ləgə s̪əməjeː 

s̪əməjə t͡ ʃʰəɪ." 

eːn̪iː eːɾn̪əu pəɦɪn̪eː ɑːt̪məkət̪ʰɑːt̪məkə upən̪jɑːs̪ə lɪkʰələn̪ɦɪ 

mud̪ɑː ʃiːgʰɾeː oː mɑːt̪ɾə ɑː mɑːt̪ɾə s̪ə̃s̪məɾəɳə lɪkʰəjə 

ləgəliːɦə. 

əɪ bəɾkʰə n̪oːbeːlə puɾəs̪kɑːɾə ʋɪd͡ʒɲɑːn̪əkə kʂeːt̪ɾəmeː s̪eːɦoː 

pun̪əhə̆ pɾəkɾɨt̪ɪkə ən̪ukɾɨt̪ɪkə ʃoːd̪ʰə leːlə bəɦut̪ə d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə 

d̪eːlə geːlə. 

2 

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑːpəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə 

ʈɪppəɳiː 

Five Stories- Kapileshs̆war Raut 

ThT̆e snakebite, a local game whw̆ichc̆ takes toll of a young 

boy, tht̆e old techc̆nique of farming and need for innovation, 

tht̆e feast of h ̆ermits, tht̆e language of animals, tht̆e little and 

great traditions, caste class and power, tht̆e feminism, richc̆ 

and tht̆e poor, but no sign of despair, bold discussions on tht̆e 

epic stories, on cults, tht̆e language and vocabulary aptly 

used for describing all tht̆ese, a language whw̆ichc̆ is h ̆ard 

to translate as tht̆ese tht̆ings can be written in Maitht̆ili only 

... 

 

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


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 3 

Welcome to tht̆e mystical world of Parallel Literature in 

Maitht̆ili. Here you are reading five stories of Kapileshs̆war 

Raut whw̆ichc̆ h ̆e h ̆as h ̆imself adjudged as h ̆is best. 

 

Kumari BhB̆ojan (Feast for tht̆e Girl ChC̆ild) begins in a 

festive atmosphp̆ere. During 10 day Durga Puja festival 

people bring special kind of glossy soil. ThT̆e soil is used for 

making Eartht̆en Mahăadev and eartht̆en lamp. ThT̆e lady 

Siyawati got widowed whw̆en a snakebite took life of h ̆er 

h ̆usband. After tht̆ree daughğters a son was born to h ̆er. So 

h ̆e was very young as compared to h ̆is sisters. Siyawati got 

trapped in loan, as marriage of daughğter costs muchc̆. And 

after all tht̆is description ensues a discussion whw̆ichc̆ 

revolves round tht̆e actual meaning of tales, h ̆ow a collective 

effort led to killing of Mahăisasur. 

 

In ThT̆artht̆ari (Trembling) anotht̆er discussion ensues, in a 

cold winter nighğt, among tht̆e Zamindar and tht̆e tillers. 

And tht̆e setting is tht̆e open-land whw̆ere Zamindar visits to 

oversee h ̆ow tht̆e farming is being carried out. 

 

Barka KhK̆eera (ThT̆e big cucumber) delves deep into 

traditional and modern knowledge in carrying out farming. 

ThT̆e boy whw̆o wandered calling ihĭait-ihĭait (a call to male 

animal for conjugation of tht̆eir female cow or buffalo for 

procreation) became an agricultural scientist. 
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ThT̆e story Punarnava will remind you of "Jalikattu" game 

of Tamilnadu. During Jurishs̆eetal festival a game of man-

to-man combat causes a deatht̆ and Basuni gets widowed. 

ThT̆e feminists will searchc̆ for tht̆e tht̆eories of feminism 

whw̆en tht̆e women starts taking decisions. 

 

And finally in "BhB̆umhm̆ur Aagi" you will again get test of 

local culture. ThT̆e caste layers ... ChC̆etan Das is from 

Mushs̆ar community. He got in touchc̆ witht̆ a h ̆ermit from 

Keot caste and became a h ̆ermit h ̆imself. He went to Ajab 

Das, whw̆o is apt in singing devotional songs, for inviting 

h ̆im for a grand feast meant for tht̆e h ̆ermits. But h ̆e puts 

conditions.. and Vivek Kumar says tht̆at it is all 

stratification, even h ̆e or ChC̆etan Das would put tht̆e same 

conditions in case of people below in h ̆ierarchc̆y.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ək̃ə 355 pəɾə ʈɪppəɳiː 

http://www.videha.co.in/
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d͡ʒɪt̪eːn̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː, ɾɪʈɑːjəɾɖə əd̪ʰiːkʂəɳə əbʰɪjən̪t̪ɑː, bɪɦɑːɾə 

s̪əɾəkɑːɾə 

pəɲd͡ʒiːkə pɑːt̪əkə ɖɪd͡ʒɪʈəlɑːɪd͡ʒeːʃən̪ə kɑːd͡ʒə əd̪bʰut̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː s̪əbʰə leːlə eːt̪əə̸ pɾət͡ ʃuɾə s̪ɑːmɪgɾiː ət͡ ʃʰɪ. ʋɪd̪eːɦəkə 

s̪əməs̪t̪ə kɑːd͡ʒəkə 10 bəɾkʰə bɑːd̪ə məɦət̪ʋə loːkəkẽː pət̪ɑː 

t͡ ʃələt̪əɪ. əʃeːʂə ʃubʰəkɑːmən̪ɑː. 

əʃoːkə əʋɪt͡ʃələ 

s̪ɑːɾt̪ʰəkə ɖeːgə. s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪ə. 

ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ʃɪn̪ɦɑːɾə 

ʃə̃bʰu kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə d͡ʒiːkə kət̪ʰɑː "t̪ʰiːməkə kʰoːd͡ʒə" liːkəs̪ə̃ 

ɦəʈɪ kəə̸ ət͡ ʃʰɪ. eːɦən̪ə kət̪ʰɑː məɪt̪ʰɪliːmeː lɪkʰələ d͡ʒeːbɑːkə 

t͡ ʃɑːɦiː. 

s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː d͡ʒiːkə ɑːɾoː ɾət͡ ʃən̪ɑː pəɽʰəbɑːkə ɪt͡ ʃt͡ ʃʰɑː 

ət͡ ʃʰɪ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

http://videha.co.in/new_page_3.htm
http://videha.co.in/new_page_3.htm
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pəɾə 

2.2.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

2.3.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

2.4.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

2.5.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-5 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

2.6.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰəɑː 

2.7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪əɑː 

2.8.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə 

upən̪jɑːs̪ə) 

2.9.ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə- ʋjə̃gjə- pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə 

(eːkə ʃoːd̪ʰə) 

2.10.pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə"- pəʃud̪ʰən̪əkə d̪eːʋət̪ɑː 

s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾə 

2.11.ɖɑː. bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː- məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə pɾəɳiːt̪ə 

kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə (bʰɑːgə-4) 

2.12.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 

13mə kʰeːpə 
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2.13.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː- puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiːkə d̪əɾd̪ə (eːkəʈɑː 

s̪ə̃s̪məɾəɳə) 

2.14.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː-pɾəʋɑːs̪iː məd͡ʒəd̪uːɾəkə piːɾə ɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə 

s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː 

pəɽʰələũ- 

1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə məd̪ʰukɑːn̪t̪ə 

d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 
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Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə bɑːs̪ən̪ə"pəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː oːɪpəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 

əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪt͡ ʃʰu 

gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː ɦun̪əkəɾə 

əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. 

kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ:- 

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 

2.umeːʃə məɳɖələ 

3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 

4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 

5.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 

6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

7.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

8.ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

 

əɪ ə̃kəmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ət͡ ʃʰɪ kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, 

d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

pɾɨʂʈʰə pəɾə ət͡ ʃʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə keːɾə pɑ̃ːt͡ ʃəʈɑː 

kət̪ʰɑː 

http://www.videha.co.in/
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kət̪ʰɑː 1 

 

kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə 

 

məkʰən̪ɑːkə mɑːeː s̪ɪjɑːʋət̪iː d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːmeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə 

d̪ə_ɪleː keːt̪əus̪ə̃ eːkə pət̪ʰɪjɑː t͡ ʃɪkən̪iː mɑːʈɪ ən̪ən̪eː ɾəɦəeː. 

kələʃət̪ʰɑːpən̪ɑːs̪ə̃ pəɦɪn̪eː eːkə d̪ɪn̪ə d̪uːɾgɑː n̪oːt̪ələ d͡ʒeːt̪iː ɑː 

oːɦiː d̪ɪn̪əs̪ə̃ d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əmeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə-bɑːt̪iː pəɽət̪ə. 

s̪ɪjɑːʋət̪iː gəɾiːbə gʰəɾəkə s̪t̪ɾiːgəɳə ɾəɦəeː eːkəʈɑː beːʈɑː 

bʰeːleː ɾəɦəɪ, bɑːpə s̪ɑ̃ːpəkəʈiːmeː məɾɪ geːləkʰɪn̪ə. t̪iːn̪əʈɑː 

beːʈiːeː bʰeːlə ɾəɦəɪn̪ə. umeːɾə kəɾiːbə pəɪs̪əʈʰə bəɾkʰəkə 

ɾəɦəɪn̪ə. boːɪn̪ə-but̪ɑː kəɾɪ kəə̸ guːd͡ʒəɾə-bəs̪əɾə kəɾəɪ t͡ ʃʰeːliː. 

koːn̪oː t̪əɾəɦẽː t̪iːn̪uː-beːʈiːkẽː bɪɑːɦə keːləɪn̪ə. beːʈiː s̪əbʰə 

s̪ɑːs̪uɾə bəs̪əeː ləgəliː. məkʰən̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ɪ bət͡ ʃt͡ ʃeː ɾəɦət̪ʰɪ 

t̪əɦɪeːs̪ə̃ d̪uːɾgɑːd͡ʒiːkẽː puːd͡ʒɑː kəɾəɪ t͡ ʃʰeːləkʰɪn̪ə. mən̪əmeː 

ɾəɦəɪn̪ə bət͡ ʃt͡ ʃɑː s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː n̪ɪɾoːgə ɑː s̪uːkʰiː s̪əmpən̪n̪ə 

ɾəɦət̪ə. mud̪ɑː t̪iːn̪uː beːʈiːkẽː bɪɑːɦəkə kʰəɾt͡ ʃəmeː t̪eːn̪ɑː n̪eː 

koːɽʰə t̪oːɽɪ d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾəkə t͡ ʃə̃guləmeː pʰə̃s̪ɪ 

geːlɑː. d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə ɪn̪d̪ɾəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː t̪eːɦeːn̪ə n̪eː t͡ ʃə̃ʈʰə 

d͡ʒeː d͡ʒən̪ə boːn̪ɪɦɑːɾəkẽː gɑːɾɪ pʰəd͡ʒəɦəɪt̪ə, loːbʰə lɑːlət͡ ʃə 

kəɾd͡ʒə d̪əə̸ kəə̸ pʰəs̪əũn̪eː ɾəɦəɪ t͡ ʃʰələ. t̪ət̪ʰɑːpɪ s̪ɪjɑːʋət̪iː əpən̪ə 

n̪eːmə-ʈeːmə n̪əɪ t͡ ʃʰoːɽəɪ t͡ ʃʰeːliː. d͡ʒəkʰən̪ɪ boːɪn̪ə-but̪ɑːkə 

pəɪɾuːkʰə n̪əɪ ɾəɦələɪn̪ə t̪ə̃ beːs̪iːkɑːlə puːd͡ʒeː pɑːʈʰəmeː 

bɪt̪əbəɪ t͡ ʃʰeːliː. beːʈɑː məkʰən̪ɑː boːɪn̪ə kəɾɪ kəə̸ ɑːn̪əeː t̪əkʰən̪ɪ 

guːd͡ʒəɾə kəɾəeː. məkʰən̪ɑː t͡ ʃʰoːʈə beːʈɑː ɾəɦən̪eː bɪɑːɦə n̪əɪ 

keːn̪eː ɾəɦəeː. beːʈɑː d̪ʰəɾɪ eːt̪eːkə s̪əpuːt̪ə ɾəɦəeː d͡ʒeː mɑːeːkẽː 

mɑːeː bud͡ʒʰəɪt̪ə. əkʰun̪əkɑː məd͡ʒəd̪uːɾə d͡ʒəkɑ̃ː n̪əɪ d͡ʒeː 

kəmɑː kəə̸ əbəɪ ɑː əd̪əɦɑːs̪ə̃ pʰɑːd͡ʒɪlə t̪ɑːɽiːeː-d̪ɑːɾuːmeː 

kʰəɾt͡ ʃə kəə̸ ləɪt̪ə. ɦə̃ oːkəɾɑː biːɽiː piːbəɪkə ɑːd̪ət̪ɪ ɾəɦəɪ, s̪eːɦoː 

s̪əməɪs̪ə̃. 

kələʃət̪ʰɑːpən̪əkə bɑːd̪ə kʰəʂʈiː d̪ɪn̪ə mɑːn̪eː beːlən̪oːt̪iː d̪ɪn̪ə, 

s̪əpt̪əmiːkẽː bʰəgəʋət̪iːkẽː ɖɪmɦɑː pəɽəɪt̪ə. ɑ̃ːkʰɪ d̪eːlɑː 

pət͡ ʃʰɑːt̪ɪ əʂʈəmiː d̪ɪn̪ə n̪ɪʃɑ̃ːpuːd͡ʒɑː ɦoːɪeː. n̪əmiːkẽː 

s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː d͡ʒəkʰən̪ɪ s̪ɪjɑːʋət̪iː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪əə̸ kəə̸ eːliː t̪ə̃ s̪ə̃d͡ʒəjə 
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put͡ ʃʰələkəɪn̪ə- 

"kɑːkiː, t̪ũː t̪ə̃ s̪əbʰə d̪ɪn̪ə d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪ə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪ə_ɪleː d͡ʒɑːɪ 

t͡ ʃʰiːɦiː. kəɦə t̪ə̃ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪ə_ɪkɑːlə bʰəgəʋət̪iːs̪ə̃ kɪ s̪əbʰə kəɦəɪ 

t͡ ʃʰiːɦiː?" 

s̪ɪjɑːʋət̪iː bəd͡ʒəliː- 

"t̪ũː kiː bud͡ʒʰəbɪɦɪn̪ə, əkʰən̪ɪ n̪eːn̪ɑː t͡ ʃʰə̃ɦə." 

s̪ə̃d͡ʒəjə- 

"n̪əɪ d̪ɑːd̪iː kəɦəeː pəɽət̪oː, kəɦə n̪eː ɦəməɦũː d̪uːɾgɑːd͡ʒiːs̪ə̃ 

mɑ̃ːgɪ leːbə." 

s̪ɪjɑːʋət̪iː- 

"n̪əɪ, n̪ə_ɪ kəɦəboː." 

s̪ə̃d͡ʒəjə- 

"n̪əɪ, kəɦəeː pəɽət̪əu." 

d̪un̪uːmeː d͡ʒɪd̪d̪əmə-d͡ʒɪd̪d̪ə bʰəə̸ geːlə. ən̪t̪əmeː s̪ɪjɑːʋət̪iː 

kəɦəeː ləgələkʰɪn̪ə- 

"kiː kəɦəbəɪ, kəɦəɪ t͡ ʃʰɪəɪ d͡ʒeː ɦeː d̪uːɾgɑː məɦəɾɑːn̪iː d̪ʰɪjɑː-

put̪ɑːkẽː s̪əmɑ̃ːgə d̪ɪɦẽː, ʋɪd̪jɑː d̪ɪɦẽː, d̪ʰən̪ə d̪ɪɦẽː, s̪əmpət̪ɪ 

d̪ɪɦẽː, ɦəməɾoː n̪ɪɾoːgə ɾəkʰɪɦẽː. s̪əeːɦə s̪əbʰə kəɦəɪ t͡ ʃʰɪəɪ." 

s̪ə̃d͡ʒəjə bɑːd͡ʒələ- 

"d̪ɑːd̪iː gəɪ, bɪn̪ɑː koːn̪oː kɑːd͡ʒə keːn̪eː s̪əbʰəʈɑː d̪uːɾgɑːd͡ʒiː 

d̪əə̸ d̪ə_ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪn̪ə, t̪ə̃ t̪oːɾɑː kiː bʰeːləũ d͡ʒeː n̪eːmə-ʈeːmə ɑːkɪ 

puːd͡ʒɑː-pɑːʈʰə kəɾəɪ t͡ ʃʰiːɦiː, s̪eː t̪ə̃ ɑːɪ t̪əkə d͡ʒəʋɑːn̪iːs̪ə̃ 

buɽʰɑːpɑː oːɦɪn̪ɑː t͡ ʃʰəu. t̪oːɦəɾə d̪ɪn̪ə kɪeː əd̪ɪn̪ə bʰeːlə t͡ ʃʰəu?" 

s̪ɪjɑːʋət̪iː bəd͡ʒəliː- 

"ɾəu t͡ ʃʰəuɽɑː, t̪ũː bəɽə pɑːkʰə̃ɖiː t͡ ʃʰə̃ɦə. eːkkoː ɾət̪iː bəd͡ʒəɪt̪ə 

lɑːd͡ʒoː-s̪əɾəmə n̪eː ɦoːɪ t͡ ʃʰəu!" 

s̪ə̃d͡ʒəjə- 

"n̪əɪ d̪ɑːd̪iː, t̪oːɦĩː kəɦə n̪eː eːt̪eːkə puːd͡ʒɑː-pɑːʈʰət̪ə̃ bʰəɾɪ 

d͡ʒən̪əmə kəɾəɪt̪ə eːlə̃ɦə mud̪ɑː t̪ə_ɪs̪ə̃ kiː bʰeːləu?" 

s̪ɪjɑːʋət̪iː d͡ʒeːn̪ɑː d̪ɪn̪eːmeː t̪əɾeːgən̪ə gɪn̪əeː ləgəliː. kɪt͡ ʃʰu 

bəd͡ʒəbeː n̪eː kəɾəɪ t͡ ʃʰeːliː. t͡ ʃuːpə d̪eːkʰɪ s̪ə̃d͡ʒəjə 

put͡ ʃʰələkəɪn̪ə- 

"bəukə kɪeː bʰəə̸ geːlẽː. kəulɦəkɑː eːkəʈɑː gʰəʈən̪ɑː 

d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əkə kəɦəɪ t͡ ʃʰɪjəu. kɑːlɦɪ mɪʈʰuɑːkə mɑːeː 

d̪ulɑːɾiː bɾɑːɦməɳə bʰoːd͡ʒən̪ə ɑː kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə 
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kəɾəbəɪleː d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪ə ɑːeːlə t͡ ʃʰələ. oːkəɾɑː əpən̪ɑː 

gʰəɾəmeː t͡ ʃuːɽɑː leːlə əgəɦən̪iːoː gʰɑːn̪ə n̪əɪ t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃ 

ɾət̪iːbɑːbuːs̪ə̃ kəɾd͡ʒɑː uʈʰɑː kəə̸ eːkə pəs̪eːɾiː d̪ʰɑːn̪ə s̪uːd̪ɪpəɾə 

ən̪ən̪eː t͡ ʃʰələ oːkəɾɑː əpən̪eːs̪ə̃ t͡ ʃuːɽɑː kuʈələkə ɑː pət͡ ʃiːs̪ə 

ɾuːpəɪeː kɪloː məɦɪs̪̃əkə d̪uːd̪ʰə t̪iːn̪ə kɪloː ən̪ələkə ɑː d̪əɦiː 

pəuɽələkə. d̪oːkɑːn̪əs̪ə̃ t͡ ʃiːn̪iː ən̪ələkə ɑː kɑːlɦɪ əʂʈəmiː d̪ɪn̪ə 

bɾɑːɦəməɳə bʰoːd͡ʒən̪ə ɑː kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾeːbəɪleː geːlə 

t͡ ʃʰələ. s̪ə̃gə lɑːgələ poːt̪ɑː ʋiːɾeːn̪d̪ɾə s̪eːɦoː geːlə t͡ ʃʰeːləɪ 

d͡ʒeːkəɾə umeːɾə bɑːɾəɦə s̪ɑːlə ɑː poːt̪iː ɖoːliː d͡ʒeːkəɾə umeːɾə 

ɑːʈʰə s̪ɑːlə t͡ ʃʰeːləɪ uːɦoː geːlə t͡ ʃʰələ. d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əmeː 

kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə, bɾɑːɦməɳə bʰoːd͡ʒən̪ə, bəʈuːkə 

bʰoːd͡ʒən̪əkə eːt̪eːkə n̪eː bʰiːɽə t͡ ʃʰeːləɪ s̪eː kəɦələ n̪əɪ d͡ʒɑːeː! 

eːkə-eːkəʈɑː bɾɑːɦməɳə kumɑːɾɪ bəʈuːkə d̪əs̪ə goːʈeːkə n̪oːt̪ə 

mɑːn̪ən̪eː t͡ ʃʰələ d̪əkʂɪɳɑːkə loːbʰəmeː d͡ʒeːn̪ɑː ud͡ʒəɪɦɪjɑː 

t͡ ʃəɽʰələ ɦoːɪ! bʰeːlə iː d͡ʒeː d̪ulɑːɾiː d͡ʒəkʰən̪ɪ əpən̪ɑː 

puɾəɦiːt̪əkẽː ʈʰəũpəɾə n̪ɑːɾəkə bɪɽiː bən̪ɑː kəə̸ d̪uːʈɑː kumɑːɾɪ, 

d̪uːʈɑː bəʈukəkẽː keːɾɑːkə pɑːt̪əpəɾə t͡ ʃuɽɑː, d̪əɦiː, t͡ ʃɪn̪n̪iː d̪əə̸ 

bʰəgəʋət̪iːkẽː bʰoːgə ləgəuləɦɑː ləɖɖuː d̪uː-d̪uːʈɑː d̪əə̸ 

d͡ʒəkʰən̪ɪ oː loːkəɪn̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəeː ləgələkʰɪn̪ə ɑːkɪ poːt̪iː 

ɖoːliː kəɦəeː ləgələɪ d̪ɑːd̪iː ɦəməɦũː t͡ ʃuɽɑː-d̪əɦiː kʰeːbəu. ɑːkɪ 

d̪ulɑːɾiː poːt̪iːkẽː gɑːleːpəɾə eːkə t͡ ʃəmeːʈɑː ləgɑː d̪eːləkəɪ ɑː 

bɑːd͡ʒəlɪ, t͡ ʃuːpə pəɦɪn̪eː bɾɑːɦməɳə bʰoːd͡ʒən̪ə ɦeːt̪əɪ ɑː 

ugəɾət̪əɪ t̪əbə t̪oːɾoː d̪eːbəu. poːt̪iː ɦəʋoː-ɖʰeːkɑːɾə bʰəə̸ kəə̸ 

kɑːn̪əeː ləgələɪ. bəkəɾə-bəkəɾə muɦõː t̪əkəɪ ɑː kən̪əboː 

kəɾəeː. eːmɦəɾə puɾəɦiːt̪ə ɑː kumɑːɾɪ bɪn̪ɑː kɪt͡ ʃʰu s̪oːt͡ ʃən̪eː 

n̪ɪɾləd͡ʒə d͡ʒəkɑ̃ː kʰɑːɪt̪ə ɾəɦələ. eːkoːɾət̪iː d̪əjɑː n̪əɪ eːləɪ 

ɖoːliːpəɾə! s̪əʋɑːlə ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, t̪ə̃eː t̪uːɦĩː kəɦə, 

kiː ɖoːliː kumɑːɾɪ n̪əɪ bʰeːlə? kiː ʋiːɾeːn̪d̪ɾə bəʈuːkə n̪əɪ bʰeːlə? 

d͡ʒəkʰən̪ɪ kɪ ʃɑːs̪t̪ɾoː-puɾɑːn̪əmeː lɪkʰələ ət͡ ʃʰɪ d̪əs̪ə bəɾəkʰə 

jɑːn̪iː ɾəd͡ʒəs̪ʋəbɑːlɑː ɦoːɪs̪ə̃ pəɦɪn̪eː koːn̪oː d͡ʒɑːt̪ɪkə ləɽəkiː 

kumɑːɾɪ ət͡ ʃʰɪ. kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəulə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. iː 

t̪ə̃ kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪əbəlɑː bʰeːləu gəɪ d̪ɑːd̪iː, eːkəʈɑː əuɾə 

gʰəʈən̪ɑː d̪eːkʰəlɪəɪ d͡ʒeː kɪt͡ ʃʰu s̪t̪ɾiːgəɳə d̪ʰən̪ukə ʈoːliːkə ɑː 

kɪt͡ ʃʰu s̪t̪ɾiːgəɳə bəɾəiː ʈoːləkə əpən̪eː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː ləə̸ kəə̸ 

kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə oːɦiː d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əmeː kəɾəuləkə. 
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bɾɑːɦməɳoː s̪əbʰə t̪ə̃ əpən̪eː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː kumɑːɾɪ 

bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəbəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. kəɦə t̪ə̃ əɪmeː koːn̪ə pẽːt͡ ʃə t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː 

bɾɑːɦməɳeːʈɑː kẽː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː kumɑːɾɪ ɑː bəʈuːkə kəɦələ 

d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ?" 

"ɾəu s̪ə̃d͡ʒəjə, kəɦəɪ t̪ə̃ t͡ ʃʰiːɦiː ʈʰiːkeː." 

s̪ə̃d͡ʒəjə pʰeːɾə kəɦəeː ləgələ- 

"gəɪ d̪ɑːd̪iː, d͡ʒə_ɪ d̪uːɾgɑːkẽː t̪ũː eːt̪eːkə n̪eːmə-ʈeːməs̪ə̃ 

əɾt͡ ʃən̪ɑː kəɾəɪ t͡ ʃʰiːɦiː t̪eːkəɾɑː bɑːɾeːmeː kɪt͡ ʃʰu buːd͡ʒʰɪt̪oː 

t͡ ʃʰɪɦɪn̪ə ɑːkɪ bʰeːɽɪjɑː d̪ʰəs̪ɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəɪ t͡ ʃʰɪɦiː 

t̪ə̃eː t̪əɦũː kəɾəeː ləgəɪt̪ə t͡ ʃʰə̃ɦə?" 

s̪un̪ə məɦɪʂɑːs̪uːɾə, ʃũːbʰə, n̪ɪʃũːbʰə t̪ə̃ eːɦeːn̪ə ɑːt̪ɑːt̪ɑːjiː 

ɾɑːd͡ʒɑː t͡ ʃʰələ d͡ʒeː keːkəɾoː bəuɦə-beːʈiːkẽː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə ɑːbəɾuː 

luːʈɪ lə_ɪ t͡ ʃʰeːləɪ. pəɦuləkɑː ɾəd͡ʒoː-məɦɑːɾɑːd͡ʒoː s̪əbʰə eːkə-

eːkə s̪əeː d̪ʰəuɾəbiː ɾəkʰəɪ t͡ ʃʰələ. t̪əɦɪn̪ɑː əkʰun̪əkɑː n̪eːt̪ɑː ɑː 

bəɽəkɑː əpʰəs̪əɾə s̪əbʰə ɦoːɪeː. bəɦut̪ə kəmeː n̪eːt̪ɑː ɑː əpʰəs̪əɾə 

ɑːkɪ d͡ʒən̪ət̪ɑː d̪ʰoːlə pəkʰɑːɾələ bʰeːʈət̪əu. t̪eːɦən̪eː t͡ ʃʰələ oː 

məɦɪʂɑːs̪uːɾə, ʃũːbʰə, n̪ɪʃũːbʰə. d͡ʒəkʰən̪ɪ bəɽə ət̪ɪjɑːt͡ ʃɑːɾə, 

beːʋɪt͡ ʃɑːɾə ɾɑːd͡ʒəmeː bəɽʰəleː ɑː loːkəkə n̪ɑːkəpəɾə ʈʰeːkɪ 

geːləɪ t̪əkʰən̪ɪ d͡ʒɑː kəə̸ keːkəɾoː eːkəʈɑː ləɽəkiː d͡ʒən̪əmə 

leːləkə oː d͡ʒən̪əmɪt̪eː d͡ʒeːn̪ɑː pɾət̪ɪbʰɑːʃɑːliː t͡ ʃʰələ, d͡ʒeːɦən̪eː 

d̪eːkʰəɪmeː s̪un̪d̪əɾə t̪eːɦən̪eː kɑːd͡ʒoːmeː pʰuːɾt̪ɪlɑː d͡ʒəkʰən̪ɪ 

d͡ʒəʋɑːn̪iːpəɾə eːləɪ t̪əkʰən̪ɪ məɦɪʂɑːs̪uːɾə oːkəɾoːpəɾə əpən̪ə 

kʰəɾɑːpə n̪əd͡ʒəɾɪ d̪əuɽəuləkə, mud̪ɑː oː juʋət̪iː ɪʈəkə d͡ʒəʋɑːbə 

pət̪t̪ʰəɾəs̪ə̃ d̪eːləkəɪ. d͡ʒeːt̪eːkəkẽː məɦɪʂɑːs̪uːɾə s̪ət̪əun̪eː t͡ ʃʰələ 

oː s̪əbʰə oːɪ juʋət̪iːkẽː s̪ə̃gə d̪eːləkə t̪ə̃ d̪eːkʰəɪ t͡ ʃʰɪɦɪn̪ə 

d̪uːɾgɑːkẽː d̪əs̪əʈɑː ɦɑːt̪ʰə t͡ ʃʰəɪ ɑː s̪əbʰə ɦɑːt̪ʰəmeː əs̪t̪ɾə t͡ ʃʰə_ɪ. 

s̪əbəɦəkə s̪əɦəjoːgəkə pɾət̪iːkə t͡ ʃʰɪəɪ. d͡ʒəkʰən̪ɪ s̪əbʰə mɪlɪ kəə̸ 

məɦɪʂɑːs̪uːɾəpəɾə t͡ ʃəɽʰɑːɪ keːləkə t̪ə̃ keːt̪eːkə d̪ɪn̪ə t̪əkə ləɽɑːɪ 

t͡ ʃələlə ən̪t̪əmeː məɦɪʂɑːs̪uːɾə mɑːɾəleː geːlə. eːmɦəɾə d͡ʒeː 

məɦɪʂɑːs̪uːɾəkə kɪlɑː t͡ ʃʰeːləɪ t̪eːkəɾɑː oː juʋət̪iː ɖʰɑːɦɪ 

d̪eːləkəɪ. t̪əbə n̪eː oːɪ juʋət̪iːkẽː n̪ɑːõː d̪uːɾgɑː ɾɑːkʰələ geːlə. 

d̪uːɾgɑːkə ləɽɑːɪ d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə t̪əkə t͡ ʃələlə. s̪ə̃gəʈʰən̪eːmeː n̪eː ʃəkt̪ɪ 

ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. s̪əeːɦə ʃəkt̪ɪkẽː mɑːn̪eː d̪uːɾgɑːkə puːd͡ʒɑː ɦoːɪ 

t͡ ʃʰə_ɪ." 

s̪ɪjɑːʋət̪iː bəd͡ʒəliː- 
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"ɾəu bəuɑː, eːn̪ɑː pʰəɾɪt͡ ʃʰɑː kəə̸ kəɦɑ̃ː kɪjoː əkʰən̪ɪ t̪əkə 

kəɦələkə ɦeːn̪ə." 

s̪ə̃d͡ʒəjə bɑːd͡ʒələ- 

"gəɪ d̪ɑːd̪iː, keːt̪eːkə kəɦəboː. oː s̪əbʰə bud̪ʰɪjɑːɾə t͡ ʃʰələ, ɑːguː 

bəɽʰələ. oːkəɾɑː s̪əbəɦəkə t̪ulən̪ɑː kəɾəɪmeː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː 

pəɽʰɑː-lɪkʰɑː əpən̪ɑː kəɾməpəɾə bɪs̪əʋɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə geːlə. 

oːkəɾɑː pət͡ ʃʰuəbeː leː t̪ə̃ kʰɪɦɑːɾəeː pəɽət̪oː kɪn̪eː. iː d͡ʒeː 

s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪ə_ɪ beːɾəmeː kəɦəɪ t͡ ʃʰɪɦɪn̪ə s̪eː kiː keːt̪əu ɾɑːkʰələ 

t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː t̪oːɾɑː d̪əə̸ d̪eːt̪əu. t̪oːɦĩː kəɦə d͡ʒeː keːt̪oːs̪ə̃ t͡ ʃɪkəɪn̪ə 

mɑːʈɪ ləə̸ ən̪əlẽː pʰəʈələɦɑː kəpəɽɑːkẽː bɑːt̪iː bən̪ɑː 

kəɾuːt̪eːləmeː bʰɪd͡ʒəun̪eː eːləɦiː ɑː eːkəʈɑː əgəɾəbət̪iːs̪ə̃ 

d̪uːɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪ə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪ə_ɪleː t͡ ʃəlɪ geːlẽː. kʰəɾət͡ ʃɑː bʰeːləũ 

t͡ ʃɑːɾɪoː ɑːn̪ɑː n̪əɪ ɑː mɑ̃ːgɪ leːləɦɪn̪ə lɑːkʰoːkə s̪əmpət̪ɪ. 

keːt̪əeːs̪ə̃ bʰeːʈət̪əu. s̪əmɑːd͡ʒəmeː d͡ʒeː əguɑːeːlə ət͡ ʃʰɪ 

pəɦɪn̪eːs̪ə̃ ɑː əkʰən̪oː ət͡ ʃʰɪ oː s̪əbʰə əpən̪ɑː s̪ukʰə-s̪uʋɪd̪ʰɑː leːlə 

d͡ʒɑːlə bun̪ən̪eː ət͡ ʃʰɪ. əməɾuːkʰə s̪əmɑːd͡ʒəkə loːkəkẽː 

d̪ɪʃɑːɦiːn̪ə bən̪ɑː kəə̸ əpən̪ə goːʈiː lɑːlə kəɾəɪeː. ɦəməɦũː t̪ə̃ 

buːd͡ʒʰɪ-s̪uːd͡ʒʰɪ kəə̸ kəkʰən̪oː kɑːlə bʰə̃s̪ɪɑːɪeː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰiː. 

d͡ʒɑːt̪ɪ-d̪ʰəɾməkə n̪ɑːõːpəɾə koːʈʰəliːmeː koːʈʰəliː t͡ ʃʰə_ɪ. 

d͡ʒeːt̪eːkə d͡ʒɑːt̪ɪ t̪eːt̪eːkə d̪eːʋət̪ɑː. bəɽəkɑːkẽː bəɽəkɑː 

d̪eːʋət̪ɑː, t͡ ʃʰoːʈəkɑːkẽː t͡ ʃʰoːʈəkɑː d̪eːʋət̪ɑː bʰəɾələ ət͡ ʃʰɪ." 

s̪ɪjɑːʋət̪iː bəd͡ʒəliː- 

"ʈʰiːkeː kəɦəlẽː bəuɑː, ɑːbə s̪oːt͡ ʃɪ-s̪əməd͡ʒʰɪ kəə̸ koːn̪oː kɑːd͡ʒə 

kəɾəbə." 

s̪ə̃d͡ʒəjə kəɦəeː ləgələ- 

"gəɪ d̪ɑːd̪iː, bʰoːd͡ʒən̪ə-bʰɑːt̪ə ɑːkɪ ɾəɦən̪ə-s̪əɦən̪ə n̪eː 

s̪ʋəɾgəkə ɾəɦəbə t͡ ʃʰɪəɪ. ɦəmə t̪ũː t̪ə̃ kəʈʰəput̪əliː d͡ʒəkɑ̃ː 

d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː n̪ət͡ ʃəbəɪ t͡ ʃʰəu t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː n̪ət͡ ʃəɪ t͡ ʃʰẽː. t̪ə̃eː 

n̪eː kəɦəbiː t͡ ʃʰəɪ kəməeː lə̃goːʈiːbəlɑː ɑː kʰɑːeː d̪ʰoːt̪iːbəlɑː. 

t̪ə̃eː kəɦəbəu, kʰuːbə kəmɑː-kʰəʈɑː kʰuːbə kʰoː-piː, d̪ʰɪjɑː-

put̪ɑːkẽː pəɽʰɑː-lɪkʰɑː d͡ʒəkʰən̪ɪ d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː pəɽʰɪ-lɪkʰɪ leːt̪əu 

ɑː n̪oːkəɾiː-t͡ ʃɑːkəɾiː ɑːkɪ əpən̪ə kɑːd͡ʒə-d̪ʰə̃d̪ʰɑː bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əu 

t̪ə̃ əpən̪eː d̪eːkʰəbɪɦɪn̪ə d͡ʒeː s̪ʋəɾgəkə bʰoːgə kəə̸ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː. 

s̪uːkʰeː n̪eː d͡ʒɪn̪əgiː t͡ ʃʰɪəɪ. kumɑːɾɪ bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾɑː ɑːkɪ 

puːd͡ʒɑː-pɑːʈʰə kəɾə, t̪iːɾt̪ʰə-bɪɾt̪ə kəɾə, n̪eːmə-ʈeːmə kəɾə 
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s̪əbʰəʈɑː əpən̪eː bud̪ʰɪeː-ʋɪʋeːkeː kɑːd͡ʒə d̪eːt̪əu. keːkəɾoː kəʂʈə 

n̪əɪ d̪əɦɪn̪ə, d͡ʒəɦɑ̃ː t̪əkə bʰəə̸ s̪əkəu keːkəɾoː upəkɑːɾeː kəə̸ 

d̪əɦɪn̪ə s̪əeːɦə s̪əbʰəs̪ə̃ pəɪgʰə gʰəɾmə t͡ ʃʰɪəɪ. koːn̪ə d͡ʒʰuːʈʰə-

pʰuːs̪ɪkə pʰeːɽəmeː pəɽələ ɾəɦəɪ t͡ ʃʰə̃ɦə." 

s̪ɪjɑːʋət̪iː bəd͡ʒəliː- 

"ɾəu bəuɑː, eːt̪eːkə d͡ʒeː puːd͡ʒɑː-pɑːʈʰə ɑːkɪ d̪ʰəɾəmə-kəɾəmə 

ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪ s̪əbʰə d͡ʒʰuːʈʰeː t͡ ʃʰɪəɪ kiː?" 

s̪ə̃d͡ʒəjə pun̪ə: kəɦəeː ləgələɪ- 

"gəɪ d̪ɑːd̪iː, s̪oːd͡ʒʰə ʃəbd̪əmeː bud͡ʒʰəɦiː d͡ʒeː ən̪ɦɑːɾəs̪ə̃ 

pɾəkɑːʃə d̪ɪs̪ə ɑːn̪əɪ s̪əeːɦə bʰeːlə puːd͡ʒɑːkẽː ʃɑːbd̪ɪkə əɾt̪ʰə ɑː 

n̪iːkeː kɑːd͡ʒə n̪eː d̪ʰəɾmə ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. bʰəgəʋɑːn̪əkə keːt̪əu 

ən̪t̪əeː t͡ ʃʰəɪ oː t̪ə̃ t̪oːɾɑː ɦəməɾɑː ɑːt̪mɑːmeː bəs̪əɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪn̪ə. 

ʋeːd̪ə t̪ə̃ beːʋəɦɑːɾiːkə d͡ʒɲɑːn̪ə t͡ ʃʰiː, ʃɑːs̪t̪ɾə-puɾɑːɳəmeː 

lɪkʰələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː bʰəgəʋɑːn̪ə kəɳə-kəɳəmeː bɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

t̪ə̃ kɪ ɦəməɾɑː t̪oːɾɑː t͡ ʃʰoːɽɪ kə?" 

 

 

 

  

əɪ ɾət͡ʃən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 

mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑːu. 
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2.2.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə 

s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː 

pəɽʰələũ- 

1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə məd̪ʰukɑːn̪t̪ə 

d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə bɑːs̪ən̪ə"pəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː oːɪpəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 

əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪt͡ ʃʰu 

gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː ɦun̪əkəɾə 

əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. 

kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ:- 

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 

2.umeːʃə məɳɖələ 

3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 

4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 

5.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 

http://videha.co.in/new_page_10.htm
http://videha.co.in/new_page_10.htm
http://videha.co.in/new_page_10.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

7.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

8.ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

 

əɪ ə̃kəmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ət͡ ʃʰɪ kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, 

d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

pɾɨʂʈʰə pəɾə ət͡ ʃʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə keːɾə pɑ̃ːt͡ ʃəʈɑː 

kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 

 

t̪ʰəɾət̪ʰəɾiː 

 

oːn̪ɑː t̪ə̃ ɾɨɾɨt̪u t͡ ʃʰəɦəʈɑː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. gɾɨʂmə, ʋəɾʂɑː, ʃəɾəd̪ə, 

ɦeːmən̪t̪ə, ʃɪʃɪɾə ɑː ʋəs̪ən̪t̪ə. mud̪ɑː beːʋəɦɑːɾəmeː loːkə 

t̪iːn̪əʈɑːkẽː mɑːn̪əɪ t͡ ʃʰəɪ gəɾəmiː, ʋəɾʂɑː ɑː d͡ʒɑːɽə. s̪əbʰə 

ɾɨɾɨt̪ukẽː əpən̪ə ələgə-ələgə guɳə əʋəguɳə ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. mud̪ɑː 

d͡ʒɑːɽəkẽː eːkəʈɑː əpən̪ə ələgeː guɳə əʋəguɳə ət͡ ʃʰɪ. koːn̪ə 

bʰəgəʋɑːn̪ə d͡ʒɑːɽəkẽː d͡ʒən̪əmə d̪eːləɪn̪ə s̪eː n̪əɪ kəɦɪ. ɑːn̪ə 

ɾɨɾɨt̪umeː t̪ə̃ loːkə ɦəɾʂə-ʋɪʂəmə, ɾə̃gə-ɾəbʰəs̪ə ɑː ʋəɾʂɑːkə 

pʰuːɦɑːɾəkə ɑːn̪ən̪d̪ə ləə̸ kəə̸ bɪt̪ɑː d̪ə_ɪ t͡ ʃʰə_ɪ. mud̪ɑː d͡ʒɑːɽə 

t̪ə̃ koːɽʰəkẽː kə̃pɑː d̪ə_ɪ t͡ ʃʰə_ɪ. gəɾiːbə leːlə mɑːɾuːkʰə ɑː 

d̪ʰən̪ɪkəkə ʋɑːs̪t̪eː ʋɪlɑːs̪əkə ɾɨɾɨt̪u bən̪ɪ d͡ʒɑːɪeː. 

gʰuʈəɾə eːkə d̪ɪn̪ə eːɦən̪eː s̪əməɪmeː s̪uɾeːʃəbɑːbuːkə kʰeːt̪ə 

d͡ʒeː mən̪əkʰəpə keːn̪eː t͡ ʃʰələ pəʈəbəɪleː geːlə. s̪əməeː t͡ ʃʰeːləɪ 

mɑːgʰə mɑːs̪əkə ʃuɾuːɑːt̪əkə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 2003iː.meː ʃiːt̪ələɦəɾiː 

t͡ ʃʰeːləɪ t̪əɦɪn̪ɑː əɦuː beːɾə bʰeːləɪ. pət͡ ʃʰɪjɑː boːɦəɪt̪ə d͡ʒɑːɽə 

http://www.videha.co.in/
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s̪us̪əkɑːɾiː d̪əɪt̪ə ɾəɦəeː. s̪uɾuːd͡ʒoː bʰəgəʋɑːn̪ə keːt̪əeː n̪ukɑː 

ɾəɦəlɑː t̪eːkəɾə ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ. kuɦeːs̪ə lɑːgələ ɾəɦəeː. pɑːn̪ɪkə 

buːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː ʋəɾpʰə d͡ʒʰəɦəɾəɪt̪ə ɾəɦəeː. loːkə ɦəɾɪd̪əmə 

gʰuːɾeː ləgə ɑːgɪ t̪əpəɪt̪ə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰələ. ʈʰɪʈʰuɾələ gʰɑːs̪ə-pɑːt̪ə 

kʰeːlɑːs̪ə̃ mɑːlə-d͡ʒɑːləkẽː piːʈʰə pɑ̃ːd͡ʒəɾə bəɪs̪ə geːləɪ. ɑː 

bɪmɑːɾoː pəɽəeː ləgələ. t̪ən̪n̪ukə t͡ ʃɪɽəɪ-t͡ ʃun̪əmun̪iː s̪əbʰə 

d͡ʒəɦɪp̃əʈɑːɾə məɾəeː ləgələ. s̪ɑ̃ːpə s̪əbʰə koːn̪oː biːləmeː t̪ə̃ 

koːn̪oː ɑːɽɪkə kɑːt̪əmeː muːɪlə pəɽələ. d͡ʒiːn̪ɑːɪ loːkəkẽː 

kəʈʰiːn̪ə bʰəə̸ geːləɪ. eːkə pən̪əɾəɦɪjɑːs̪ə̃ d͡ʒeː ʃiːt̪ələɦəɾiː t͡ ʃələlə 

s̪eː ləd̪əleː ɾəɦɪ geːlə. 

eːɦən̪eː s̪əməɪmeː gʰuʈəɾə mən̪əkʰəpə gəɦumə keːn̪eː t͡ ʃʰələ. 

t̪eːkəɾɑː pəʈəbəɪleː boːɾɪg̃əbəlɑː d͡ʒoːkʰən̪ə s̪ə̃geː ʋɪd̪ɑː bʰeːlə. 

boːɾɪg̃əmeː d͡ʒəkʰən̪ɪ pəmpəs̪eːʈəs̪ə̃ pɑːn̪ɪ d̪ʰəɾɑːbəeː ləgələ 

pɑːn̪ɪ d̪ʰəə̸ leːləkeː. pəlɑːs̪ʈɪkə pɑːɪpəs̪ə̃ pɑːn̪ɪ ləə̸ geːn̪ɑːɪ 

t͡ ʃʰeːləɪ s̪eː d͡ʒəɦɑ̃ː kɪ pɑːɪpə pəmpəs̪eːʈəmeː d̪ʰəɾɑːbəeː ləgələ 

ɑːkɪ pɑːn̪ɪ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ɑːmeː pʰuːt͡ ʃt͡ ʃuːkɑː mɑːɾələkeː ɑːkɪ 

gʰuʈəɾə ɑː d͡ʒoːkʰən̪ə d̪un̪uː goːʈɑːkẽː bʰiːd͡ʒɑː d̪eːləkeː. 

t̪ət̪ʰɑːpɪ koːn̪oː t̪əɾəɦẽː pɑːɪpəkẽː bɑːn̪ɦɪ leːləkə. d͡ʒɑːɽeː d̪un̪uː 

goːʈeː t̪ʰəɾət̪ʰəɾə kɑ̃ːpəeː ləgələ. gʰuʈəɾə kʰeːt̪ə d͡ʒɑː eːkə 

kɪɑːɾiːmeː pɑːn̪ɪ kʰoːlɪ d̪eːləkeː. ɑː ɑːgɪkə d͡ʒoːgɑːɾəmeː 

gʰuʈəɾə bəgələmeː kələməʋɑːgə t͡ ʃʰeːləɪ oːt̪əeː n̪ɑːɾə ɾɑːkʰələ 

t͡ ʃʰeːləɪ d͡ʒə_ɪmeːs̪ə̃ eːkə pɑ̃ːd͡ʒə n̪ɑːɾə t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑːɪt̪eː ən̪ələkə. 

ɑːbə d͡ʒəkʰən̪eː s̪əlɑːɪs̪ə̃ ɑːgɪ d̪ʰəɾɑːbəə̸ ləgələ ɑːkɪ t̪eːɦeːn̪ə 

d͡ʒɑːɽə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪ d͡ʒeː s̪əlɑːɪkə kɑːʈʰiː kʰəɾɽəleː n̪eː ɦoːɪt̪ə 

ɦoːɪ. t̪ʰəɾət̪ʰəɾiːs̪ə̃ s̪əlɑːɪkə kɑːʈʰiː mud͡ʒʰɑː d͡ʒɑːɪt̪ə. d͡ʒə̃ 

kəʈʰiːmeː ɑːgɪ d̪ʰəɾeː t̪ə̃ n̪ɑːɾəmeː d̪ʰəɾəbeːkɑːlə mɪd͡ʒʰɑː d͡ʒɑːɪ. 

kʰɑːeːɾə, koːn̪oː t̪əɾəɦẽː ɑːgɪ d̪ʰəɾəuləkə ɑːgɪ d̪ʰəd̪ʰəkɑː d̪un̪uː 

goːʈeː ɑːgɪ t̪ɑːpəeː ləgələ. t̪ʰoːɽeːkə kɑːlə pət͡ ʃʰɑːt̪ɪ ɦoːʃə 

bʰeːləɪ. 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː kʰeːt̪ə d̪eːkʰəɪleː ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. pəeːɾə ləgə t̪əkə 

koːʈə d̪eːn̪eː, pəeːɾəmeː moːd͡ʒɑː-d͡ʒut̪t̪ɑː ləgəun̪eː, 

d͡ʒɑ̃ːd̪ʰəmeː ʈɾoːd͡ʒəɾə d̪eːn̪eː kɑːn̪əmeː moːpʰələɾə ləgəun̪eː 

t̪əɪpəɾə s̪ə̃ mɑːt̪ʰəmeː ʈoːpiː d̪eːn̪eː ɑ̃ːkʰɪoːmeː t͡ ʃəʃmɑː 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. t̪əɪjoː d͡ʒɑːɽeː t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑːɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑː. d͡ʒəkʰən̪ɪ boːɾɪg̃ə 

ləgə eːlɑː t̪ə̃ d̪eːkʰələkʰɪn̪ə d͡ʒeː d̪un̪uː goːʈeː ɑːgɪ t̪ɑːpɪ ɾəɦələ 
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ət͡ ʃʰɪ. s̪uɾeːʃoːbɑːbuː ɦɑːt̪ʰə məɦəkə d̪əs̪t̪ɑːn̪ɑː n̪ɪkɑːlɪ ɑːgɪ 

t̪ɑːpəeː ləgəlɑː. ɑː bəd͡ʒəlɑː- 

"gʰuʈəɾɑː keːɦeːn̪ə s̪əməeː bʰəə̸ geːləɪ d͡ʒeː keːt̪ən̪oː kəpəɽɑː 

d̪eːɦəmeː d̪eːn̪eː t͡ ʃʰɪəɪ t̪əɪjoː d͡ʒɑːɽə d͡ʒeːn̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪eː n̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

t̪ũː s̪əbʰə keːn̪ɑː kəə̸ ɾəɦəɪ t͡ ʃʰiːɦiː." 

gʰuʈəɾə bɑːd͡ʒələ- 

"jəu mɑːlɪkə, gəɾiːbəkə d͡ʒɪn̪əgiː koːn̪oː d͡ʒɪn̪əgiː t͡ ʃʰɪəɪ. eːkə t̪ə̃ 

d̪əɪʋɪkə mɑːɾələ t͡ ʃʰiː, d̪oːs̪əɾə s̪əɾəkɑːɾoːkə beːʋəs̪t̪ʰɑː t̪eːɦeːn̪ə 

n̪eː t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː kiː kəɦəbə. kəmɑːeː lə̃goːʈiːbəlɑː ɑː kʰɑːeː 

d̪ʰoːt̪iːbəlɑː. d̪eːɦəmeː d̪eːkʰəɪ t͡ ʃʰɪəɪ d͡ʒeːt̪ən̪eː kəpəɽɑː ət͡ ʃʰɪ 

t̪ə_ɪs̪ə̃ ɾɑːt̪ɪkə d͡ʒɑːɽəmeː gud͡ʒəɾə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː. gʰəɾəʋɑːliː 

pəɾəs̪əut̪iː bʰeːlə ət͡ ʃʰɪ. eːkeːʈɑː ɾəɦəɪkə gʰəɾə ət͡ ʃʰɪ. d̪oːs̪əɾə 

bəkəɾiː ɑː gɑːeːleː ət͡ ʃʰɪ. t̪ə_ɪmeː eːkə koːn̪əmeː d͡ʒɑːɾən̪ɪ-

kɑːʈʰiː ɾəkʰəɪ t͡ ʃʰiː. s̪eːɦoː bəkəɾiːbəlɑː gʰəɾəkə ʈɑːʈə ʈuʈələ 

ət͡ ʃʰɪ." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 

"t̪əbə t̪ə̃ bəɾə d̪ɪkkət̪ə ɦoːɪt̪ə ɦeːt̪əu?" 

gʰuʈəɾə- 

"jəu mɑːlɪkə, kiː kəɦəũ. kʰəeːɾə d͡ʒɑːeː d̪ɪjəu. ɦəməɾɑː 

s̪əbʰəleː t̪ə̃ eːkəʈɑː uːpəɾeːbəlɑː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː ɦeː eːkəʈɑː 

bɑːt̪ə kəɦəɪ t͡ ʃʰiː d͡ʒeː keːt̪ən̪oː əɦɑ̃ː s̪əbʰə kəpəɽɑː ləgɑːeːbə, 

bɪd͡ʒəliːkə gəɾəmiːmeː ɾəɦəbə mud̪ɑː t̪iːn̪əbeːɾə əɦũː s̪əbʰəkẽː 

d͡ʒɑːɽə pət͡ ʃʰɑːɾəbeː kəɾət̪ə." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː əkət͡ ʃəkɑːɪt̪ə put͡ ʃʰəlɑː- 

"keːn̪ɑː ɾəu." 

gʰuʈəɾə- 

"n̪əɪ bud͡ʒʰəɪ t͡ ʃʰɪəɪ, n̪əɦɑːɪ, kʰɑːɪ ɑː d͡ʒʰɑːɽɑː pʰɪɾəɪ kɑːləmeː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"ʈʰiːkeː kəɦəɪ t͡ ʃʰẽː." 

gʰuʈəɾə- 

"mɑːlɪkə, ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː koːn̪ə ət͡ ʃʰɪ. kʰuːbə moːʈəgəɾə kəə̸ 

lɑːɾə biːt͡ ʃʰɑː d̪ə_ɪ t͡ ʃʰɪəɪ t̪əɪpəɾə s̪ə̃ kut͡ ʃʰoː biːt͡ ʃʰɑː d̪ə_ɪ t͡ ʃʰɪəɪ ɑː 

t͡ ʃəd̪d̪əɪɾə oːɽʰɪ lə_ɪ t͡ ʃʰiː ɑː t̪əkʰən̪oː d͡ʒə̃ d͡ʒɑːɽə ɦoːɪeː t̪ə̃ 

d͡ʒʰəʈʈɑːs̪ə̃ bən̪eːləɦɑː pəʈɪjɑː-goːn̪əɾɪ oːɽʰɪ lə_ɪ t͡ ʃʰiː. 

bəgələmeː goːɾəɦən̪n̪iː ɑː kʰəɽəɽən̪ə-məɽəɽən̪əkẽː oːɾɪjɑː kəə̸ 
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ɾəkʰən̪eː ɾəɦəɪ t͡ ʃʰiː n̪əɪ bʰeːlə t̪ə̃ oːkəɾoː pəd͡ʒɑːɾɪ d̪ə_ɪ t͡ ʃʰɪəɪ. 

bʰəɾɪ ɾɑːt̪ɪ s̪un̪əgəɪt̪ə ɾəɦələ gʰəɾə gəɾəmɑːeːlə ɾəɦələ. əɦɑ̃ːkẽː 

t̪ə̃ bud͡ʒʰələɪ ɦəeːt̪ə d͡ʒeː boːɾəɪs̪əkə ɑːgɪ keːɦeːn̪ə ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. 

ʈʰɑːʈʰəs̪ə̃ s̪ut̪əɪ t͡ ʃʰiː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"t̪əɦən̪ə t̪ə̃ eːəɾə-kəɳɖiːʃən̪ə bən̪ɑː kəə̸ gʰəɾəmeː ɾəɦəɪ t͡ ʃʰẽː. 

bəɽə n̪iːkə əɦɪn̪ɑː d͡ʒɑːɽəs̪ə̃ bə̃t͡ ʃəɪkə koːʃɪʃə kəɾɪɦẽː. n̪əɪ t̪ə̃ 

s̪ət̪t̪oː ɖɑːkʈəɾə d͡ʒəkɑ̃ː ɦeːt̪ɑːəɪ, ʋeːt͡ ʃɑːɾɑː kɑːlɪkʰɪn̪ə 

pəɪkʰɑːn̪ɑːs̪ə̃ ɑːeːlə, kələpəɾə kuɾuːɽə kəɾɪt̪eː ɾəɦəeː ɑːkɪ 

ʈʰə̃ɽʰɑː mɑːɾɪ d̪eːləkəɪ. ʈɑ̃ːgɪ-ʈũgɪ kəə̸ ɖɑːkʈəɾə ləgə ləə̸ geːləɪ. 

t̪ə̃eː kəɦəlɪjoː d͡ʒeː d͡ʒɑːɽəs̪ə̃ bə̃t͡ ʃɪ kəə̸ ɾəɦɪɦẽː. bəkəɾiː ɑː 

gɑːeːkẽː s̪eːɦoː d͡ʒʰoːliː oːɽʰɑː kəə̸ ɾəkʰɪɦẽː." 

muɽiː ɖoːləbəɪt̪ə gʰuʈəɾə bɑːd͡ʒələ- 

"ʈʰiːkeː kəɦəɪ t͡ ʃʰiː mɑːlɪkə." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"ɾəu gʰuʈəɾə, d̪ʰɪjoː-put̪oːkẽː ɦɑ̃ːʈɪ-d̪əbɑːɾɪ d̪ɪɦəɪn̪ə d͡ʒeː 

ʈʰə̃ɽʰɑːs̪ə̃ bə̃t͡ ʃɪ kəə̸ ɾəɦət̪əu." 

gʰuʈəɾə- 

"s̪eː t͡ ʃʰəuɽɑː mɑːn̪ɪt̪eː n̪eː ət͡ ʃʰɪ. kʰən̪ə gulliː ɖəɳʈɑː, kʰən̪ə 

kɾɪkeːʈə t̪ə̃ kʰən̪ə kəbəɖɖiː kʰeːlɑːɪt̪ə ɾəɦəɪeː. kiː kəɾəbəɪ. ɦəmə 

t̪ə̃ kəɦəbeː n̪eː kəɾəbəɪ mɑːlɪkə." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"s̪əeːɦə ɦəmə kəɦəboː n̪eː." 

gʰuʈəɾə- 

"ɦəmə t̪ə̃ bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə kɑːd͡ʒə-d̪ʰən̪d̪ʰɑːmeː lɑːgələ ɾəɦələũ. əɦĩː 

s̪əbəɦəkə bə̃s̪əbɪʈʈiːmeː bɑ̃ːs̪əkə oːɪd̪ə ukʰɑːɾɪ t͡ ʃiːɾə-pʰɑːɾə kəə̸ 

lə_ɪ t͡ ʃʰiː. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ d̪eːɦəmeː gʰɑːmə pʰeːkəɪt̪ə ɾəɦəɪeː. ɑː ɾɑːt̪ɪ 

kəə̸ bəuɾeːs̪əbəlɑː ɑːgɪ gəɾəmeːn̪eː ɾəɦəɪeː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"ʈʰiːkə kəɾəɪ t͡ ʃʰẽː. d͡ʒɑːn̪ə t͡ ʃʰəu t̪ə̃ d͡ʒəɦɑːn̪ə t͡ ʃʰəu. ʃəɾiːɾə n̪əɪ t̪ə̃ 

kɪt͡ ʃʰu n̪əɦɪ. ət͡ ʃt͡ ʃʰɑː eːkəʈɑː kəɦə d͡ʒeː joːgɑːs̪ən̪ə kəɾəɪ t͡ ʃʰẽː 

ɑːkɪ n̪əɪ?" 

gʰuʈəɾə- 

"jəu mɑːlɪkə, ɦəmə muːɾkʰə ɑːd̪əmiː kiː d͡ʒɑːn̪əeː geːlɪəɪ 

joːgɑːs̪ən̪ə ɑːkɪ pəɾən̪ɪjɑːmə. ɦəməɾɑː s̪əbʰəleː d̪eːɦeː 
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d̪ʰuːn̪əbə joːgɑːs̪ən̪ə ɑː pəɾən̪ɪjɑːmə ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. kʰəʈən̪iːeː s̪ə̃ 

n̪eː d̪eːɦə d̪uɦɑːɪt̪ə ɾəɦəɪeː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 

"iːɦoː bɑːt̪ə ʈʰiːkeː t͡ ʃʰəu." 

gʰuʈəɾə- "mɑːlɪkə əgəɦən̪əmeː mɑːɾɪ-d̪ʰuɪs̪ə kəə̸ kəmeːləũ, 

kʰuːbə d̪ʰɑːn̪ə kəʈələũ d͡ʒə_ɪs̪ə̃ gʰəɾəmeː eːkə koːʈʰiː d̪ʰɑːn̪oː 

ət͡ ʃʰɪ ɑː t̪ʰoːɽeːkə t͡ ʃɑːuɾoː ət͡ ʃʰɪ. kʰeːt̪əs̪ə̃ kʰeːs̪ɑːɾiː s̪ɑːgə, 

bət̪ʰuɑː s̪ɑːgə, s̪eːɾəs̪oː s̪ɑːgə, t̪oːɾiː s̪ɑːgə s̪əbəɦəkə t̪iːmən̪ə 

kəə̸ lə_ɪ t͡ ʃʰiː. kəɦɪjoː kɑːlə əlluː, koːbiː, bʰɑ̃ːʈɑː, muɾəɪ s̪eːɦoː 

s̪əbəɦəkə t̪iːmən̪ə kʰɑː lə_ɪ t͡ ʃʰiː ɑː bəmə-bəmə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ 

t͡ ʃʰiː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- 

"t̪əɦən̪ə t̪ə̃ n̪iːkeː ʋəs̪t̪u s̪əbʰə kʰɑːɪ t͡ ʃʰẽː." 

gʰuʈəɾə- "əɦɑ̃ː s̪əbʰə d͡ʒəkɑ̃ː kiː əɳɖɑː, məus̪ə-t̪əus̪ə ɑːkɪ 

d̪uːd̪ʰə-d̪əɦiː ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰə_ɪ. ɦəməɾɑː 

s̪əbəɦəkə d̪eːɦə t̪ə̃ bəɪʃɑːkʰə-d͡ʒeːʈʰəkə ɾəud̪ə, bʰɑːd̪əʋəkə 

ʋəɾʂɑː ɑː mɑːgʰə mɑːs̪əkə d͡ʒɑːɽəs̪ə̃ ʈʰɑːeːkɑːeːlə-ʈʰəʈʰɑːeːlə 

ət͡ ʃʰɪ. əɦɑ̃ː s̪əbʰə d͡ʒəkɑ̃ː kiː gɑːɪd̪ə pəɾəɦəkə bɑ̃ːs̪ə d͡ʒəkɑ̃ː 

moːʈəgəɾə n̪əɪ n̪eː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː t̪ɑːgət̪ə kɪt͡ ʃʰu n̪eː. keːɦən̪oː 

bʰiːɾəgəɾə kɑːd͡ʒə d̪eːkʰɑː d̪ɪə kəə̸ d̪eːbə. ɦə̃ əɦɑ̃ː s̪əbʰə d͡ʒəkɑ̃ː 

poːt̪ʰiː-pət̪əɾɑː n̪əɪ n̪eː pəɽʰən̪eː t͡ ʃʰiː. t̪ʰəməɦuː kʰeːt̪ə d̪eːkʰən̪eː 

əbəɪ t͡ ʃʰiː." 

kəɦɪ kʰeːt̪ə ɑːbɪ d̪oːs̪əɾə kɪɑːɾiːmeː pɑːn̪ɪ kʰoːlɪ pʰeːɾə gʰuːɾə 

t̪əɾə t͡ ʃəlɪ ɑːeːlə ɑː gəpə-s̪əppə kəɾəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"jəu mɑːlɪkə, əɦɑ̃ː s̪əbʰə d͡ʒəkɑ̃ː kiː ɦəməɾɑː s̪əeː biːgʰɑː 

kʰeːt̪ə ət͡ ʃʰɪ. ləə̸ d̪əə̸ kəə̸ əpən̪ə d̪əs̪ə kəʈʈʰɑː kʰeːt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

kən̪iːmeː t̪əɾəkɑːɾiː-pʰəɽəkɑːɾiː, kən̪iːmeː d̪əlɪɦən̪ə-t̪eːləɦən̪ə, 

kən̪iːmeː s̪ɑːgə-pɑːt̪ə keːn̪eː t͡ ʃʰiː. d̪ʰɑːn̪ə-gəɦumə t̪ə̃ əɦĩː 

s̪əbəɦəkə kʰeːt̪əmeː mən̪əkʰəpə kəə̸ keː gud͡ʒəɾə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː- "eːkəʈɑː kəɦɑːbət̪ə t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː ləɽɑː-t͡ ʃəɽɑː d̪ʰən̪ə 

pɑːɪeː bəɪʈʰeː d̪eːgɑː kəun̪ə. ɦeː bəɽə d͡ʒɑːɽə ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪ d͡ʒəld̪iː 

kʰeːt̪ə pəʈɑː leː ɑː gʰəɾəpəɾə d͡ʒoː. ɦəməɦũː ɑːbə əd̪ʰɪkə 

gʰuːmə-pʰɪɽə n̪əɪ kəɾəbə gʰəɾeːpəɾə d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰiː." 

gʰuʈəɾə kəɦələkə- 

"d͡ʒə̃ gəpeː-s̪əppə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː t̪ə̃ eːkəʈɑː gəpə əuɾoː s̪un̪ɪ lɪə. 
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ɦəmə t̪ə̃ pə̃d͡ʒɑːbə-bʰəd̪oːɦiː ɑːkɪ d̪ɪlliː-bəmbə_ɪ n̪əɪ n̪eː 

kəmɑːɪleː geːləũ. d̪eːkʰəɪ t͡ ʃʰɪəɪ d͡ʒeː ɖʰəbɑːɦɪ lɑːgələ loːkə 

d̪eːɑːs̪əɾə mulukə d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. ɦə̃ oːt̪əeːs̪ə̃ pɑːɪ t̪ə̃ ən̪əɪeː 

mud̪ɑː pəɾɪʋɑːɾəs̪ə̃ ɦəʈələ ɾəɦəɪeː. d͡ʒəbəkɪ s̪əɾəkɑːɾoː 

kʰeːt̪iːpəɾə ʋɪʃeːʂə d̪ʰɪjɑːn̪ə d̪eːləkəɪ ɦeːn̪ə. kʰeːt̪ə əpʰəɾə-

d͡ʒɑːt̪ə pəɽələ ət͡ ʃʰɪ keːn̪ɪɦɑːɾəkə t͡ ʃələɪt̪ə. kəmə upəd͡ʒɑː 

bʰeːn̪eː t̪ə̃giː t̪ə̃ bəɽʰəbeː kəɾət̪ə gɑːməmeː mɑːeː-bɑːpə s̪eː 

ɦəkən̪ə kɑːn̪əɪ t͡ ʃʰə_ɪ. mɑːlɪkə əɦĩː əpən̪ə d̪əʃɑː d̪eːkʰɪoː n̪eː, 

eːt̪eː kʰeːt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː d̪ʰɪjɑː-puːt̪ɑː s̪əbʰə ʋɪd̪eːʃəmeː n̪oːkəɾiː 

kəɾəɪeː. mɑːləkɪn̪ə buːɽʰəmeː kən̪n̪ɑː kəə̸ bʰɑːn̪əs̪ə bʰɑːt̪ə 

kəɾəɪt̪ə ɦeːt̪iː s̪eː ʋəeːɦə d͡ʒən̪əɪt̪ə ɦeːt̪iː." 

s̪uɾeːʃəbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- "s̪eː t̪ə̃ ʈʰiːkeː kəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰẽː. kəkʰən̪oː 

kəə̸ ɦəməɾoː mən̪əmeː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː kət̪ʰiːleː eːt̪eː kəmeːləũ 

ɑː eːt̪eː d͡ʒəmɑː keːləũ. ət͡ ʃt͡ ʃʰɑː t͡ ʃʰoːɾə iː s̪əbʰə bɑːt̪ə. ɦəmə 

d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰɪjəu." 

kəɦɪ s̪uɾeːʃəbɑːbuː gʰəɾə d̪ɪs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. ɑː gʰuʈəɾə ə̃t̪ɪmə 

kɪɑːɾiːmeː pɑːn̪ɪ kɑːʈəeː ləgələ. 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

2.3.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə 

s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː 

pəɽʰələũ- 

1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə məd̪ʰukɑːn̪t̪ə 

d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə bɑːs̪ən̪ə"pəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

http://videha.co.in/new_page_12.htm
http://videha.co.in/new_page_12.htm
http://videha.co.in/new_page_12.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
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VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː oːɪpəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 

əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪt͡ ʃʰu 

gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː ɦun̪əkəɾə 

əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. 

kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ:- 

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 

2.umeːʃə məɳɖələ 

3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 

4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 

5.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 

6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

7.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

8.ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

 

əɪ ə̃kəmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ət͡ ʃʰɪ kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, 

d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

pɾɨʂʈʰə pəɾə ət͡ ʃʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

  

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə keːɾə pɑ̃ːt͡ ʃəʈɑː 

kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 3 

bəɽəkɑː kʰiːɾɑː 

http://www.videha.co.in/
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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kəɦəbiː ət͡ ʃʰɪ, puɾukʰəkə bʰɑːgə ɑː s̪t̪ɾiːkə t͡ ʃəɾɪt̪ɾə kəkʰən̪ə 

bəd̪əɪlə d͡ʒɑːeːt̪ə t̪eːkəɾə koːn̪ə ʈʰeːkɑːn̪ə. s̪əeːɦə bʰeːləɪ 

d͡ʒugut̪əlɑːləkə d͡ʒɪn̪əgiːmeː. kəɾɪjɑː kɑːkɑːkẽː t̪iːn̪əʈɑː 

beːʈiːpəɾə s̪ə̃ eːkəʈɑː beːʈɑː bʰeːləɪn̪ə. pəɦɪlə put̪ɾə bʰeːn̪eː 

pəɾɪʋɑːɾəmeː kʰuʃiːkə mɑːɦəulə bən̪ɪ geːlə. t͡ ʃʰəʈʰɪɦɑːɾeː d̪ɪn̪ə 

pəməɾɪjɑː t̪iːn̪ə goːʈeːs̪ə̃ ɑːbɪ ɖʰoːləkiː-kəʈʰəd͡ʒʰɑːlɪ ɑː 

məd͡ʒɪɾɑː ləə̸ ə̃gən̪ɑːmeː n̪ɑːt͡ ʃəeː ləgələ. keːn̪ɑː n̪eː pəməɾɪjɑː 

əbəɪt̪ə oːɦoː t̪ə̃ gɑːməkə t͡ ʃəmɑːɪn̪ə ɑː əɽoːs̪iː-pəɽoːs̪iːs̪ə̃ s̪uːɾə-

pət̪ɑː ləgəbəɪt̪ə ɾəɦəɪeː. s̪eː bʰən̪əkə ləgɪt̪eː pəɦũt͡ ʃə geːlə. 

kəkʰən̪oː bəd̪ʰəɪjɑː giːt̪ə t̪ə̃ kəkʰən̪oː s̪oːɦəɾə, kəkʰən̪oː 

s̪əməd̪əun̪ə gɑːbəeː ləgələ. ə̃gən̪ɑːmeː loːkəkə bʰiːɽə lɑːgɪ 

geːlə_ɪ. kəɾɪjɑː kɑːkɑː koːn̪oː t̪əɾəɦẽː eːkə s̪əeː ɾuːpəɪɑː ɑː 

s̪əbɑː kɪloː əɾəbɑː t͡ ʃɑːuɾə n̪ɪt͡ ʃʰəuɾəmeː d̪əə̸ pəməɾɪjɑːkẽː ʋɪd̪ɑː 

keːləɪn̪ə. 

kɪjoː pəɽoːs̪iː ʈiːpə d̪eːləkəɪn̪ə- 

"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə pət̪t̪ʰəɾəpəɾə d̪ubʰɪ d͡ʒən̪əmələ ɦeːn̪ə t̪ə̃eː 

d̪əs̪əʈɑː s̪ɑːd̪ʰu-s̪ən̪t̪əkẽː ɑː əɽoːs̪iː-pəɽoːs̪iːkẽː n̪oːt̪ə d̪əə̸ 

bʰoːd͡ʒə-bʰɑːt̪ə kʰuɑːeːbə, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː əs̪ɪɾəʋɑːd̪ə d̪eːt̪ə 

t̪ə̃ bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː n̪iːkə ɦeːt̪ə_ɪ." 

kəɾɪjɑː kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- "ʈʰiːkə t͡ ʃʰə_ɪ." 

t͡ ʃʰəʈʰɪɦɑːɾəkə ɾɑːt̪ɪmeː d̪əs̪əʈɑː s̪ɑːd̪ʰu-s̪ən̪t̪əkẽː ɑː d̪əs̪əʈɑː 

əɽoːs̪ɪjoː-pəɽoːs̪iːkẽː n̪oːt̪ə d̪əə̸ bʰəɳɖɑːɾɑːkə ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə 

keːləɪn̪ə. t͡ ʃʰəʈʰɪɦɑːɾəkə ʋɪd̪ʰɪ-beːʋəɦɑːɾə bʰeːlɑː bɑːd̪ə d̪ɑːd̪ɑː-

d̪ɑːd̪iː bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə n̪ɑːõː ɾəkʰələɪn̪ə d͡ʒugut̪əlɑːlə. ʋɪɦɑːn̪ə 

bʰeːn̪eː ləuən̪ɪjɑ̃ːkẽː s̪ɑːɽiː-s̪ɑːjɑː-beːləud͡ʒə ɑː eːkə s̪əeː ʈɑːkɑː 

d̪əə̸ ʋɪd̪ɑː keːləɪn̪ə. 

kəɾɪjɑː kɑːkɑːkẽː mɑːt̪ɾə eːkə biːgʰɑː kʰeːt̪ə. t͡ ʃɑːɾɪ kəʈʈʰɑː 

t͡ ʃəumɑːs̪ə bɑ̃ːkiː d̪ʰən̪əɦəɾə. koːn̪oː d̪uː-pʰəs̪ɪlɑː t̪ə̃ koːn̪oː 

eːkə-pʰəs̪ɪlɑː. kʰeːt̪iːkə n̪əʋə-n̪əʋə t̪əɾɪkɑː eːlɑːkə bɑːd̪oː 

kəɾɪjɑː kɑːkɑː puɾən̪eː ɖʰə̃gəs̪ə̃ kʰeːt̪iː kəɾəɪt̪ʰə. 

t͡ ʃʰəɦə-s̪ɑːt̪ə goːʈeːkə pəɾɪʋɑːɾə leːlə biːgʰɑː bʰəɾɪ kʰeːt̪ə kəmə 

n̪əɪ bʰeːlə. d͡ʒə̃ kʰeːt̪iː kəɾəɪkə oːd͡ʒɑːɾə ɑː pɑːn̪ɪkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə 

ɾəɦəeː. ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə t̪əɾɪkɑːs̪ə̃ kʰeːt̪iː kəɾəɪkə luːɾɪkə əbʰɑːʋə 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə kəɾɪjɑː kɑːkɑːkẽː. t̪əɪpəɾə s̪ə̃ pɾəkɾɨt̪ɪkə pɾəkoːpə 
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s̪eːɦoː. koːn̪oː s̪ɑːlə d̪ɑːɦiː t̪ə̃ koːn̪oː s̪ɑːlə ɾəud̪iː ələgeː 

t̪əbɑːɦə keːn̪eː. t̪ət̪ʰɑːpɪ pəɾɪʋɑːɾəkẽː koːn̪oː t̪əɾəɦẽː kʰɪt̃͡ ʃəɪt̪ə 

t͡ ʃələɪ t͡ ʃʰəlɑː. gɑːmoːkə loːkə s̪əbʰə puɾən̪eː ɖʰə̃gəs̪ə̃ kʰeːt̪iː 

kəɾəɪt̪ə ɾəɦəeː. 

pəɾɪʋɑːɾə mɑːt̪ɾə s̪ɑːt̪ə goːʈeːkə. əpən̪eː d̪un̪uː pɾɑːɳiː, pɪt̪ɑː 

ɾɑːməd̪ʰən̪ə ɑː mɑːt̪ɑː-s̪umɪt̪ɾɑː, ɑː t̪iːn̪əʈɑː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː. 

eːkəʈɑː beːʈiː s̪ɑːs̪uɾeː bəs̪əɪt̪ə. kəɾɪjɑː kəkkɑːkə mən̪ə 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː beːʈɑː pəɽʰɪ-lɪkʰɪ kəə̸ d͡ʒɲɑːn̪əʋɑːn̪ə bən̪əeː, 

mud̪ɑː əpən̪ɑː s̪oːt͡ ʃəlɑːs̪ə̃ kiː ɦəeːt̪ə. d͡ʒeːkəɾɑː pɾət̪ɪ ɦəmə d͡ʒeː 

s̪oːt͡ ʃəɪ t͡ ʃʰiː t̪eːkəɾoː mən̪ə ɑː ləgən̪ə oːɦeːn̪ə ɦoːɪ t̪əkʰən̪ə n̪eː. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒeːʈʰuɑː ɦɑːlə bʰeːn̪eː kɪs̪ɑːn̪ə t̪ə̃ d̪ʰɑːn̪əkə biːɦəɪn̪ə 

kʰeːt̪əmeː kʰəs̪ɑː ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː ɾəud̪iː bʰeːlɑːpəɾə ʋəeːɦə 

biːɦəɪn̪əkẽː kɑːʈəeː pəɽəɪ t͡ ʃʰə_ɪ. s̪əeːɦə ɦɑːlə kəɾɪjɑː kɑːkɑːkẽː 

bʰeːləɪn̪ə. 

beːʈɑː d͡ʒugut̪əlɑːləkẽː pəɽʰəɪleː s̪kuːlə pəʈʰəbəɪt̪ə t͡ ʃʰeːləkʰɪn̪ə. 

mud̪ɑː d͡ʒugut̪əlɑːlə s̪kuːlə d͡ʒɑːɪkə bəd̪əlɑː ɾəs̪t̪eːmeː kəɦɪjoː 

kəbəɖɖiː t̪ə̃ kəɦɪjoː t̪ɑːs̪ə-t̪ɑːs̪ə t̪ə̃ kəɦɪjoː goːliː-goːliː kʰeːləeː 

ləgəɪt̪ə. əʋəɳɖə d͡ʒəkɑ̃ː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəeː. t͡ ʃɑːlɪ-t͡ ʃələɪn̪ə keːɦeːn̪ə 

t̪ə̃ keːɦən̪oː pʰun̪əgiːpəɾə pɑːkələ ɑːmə kɪeː n̪eː ɦoːɪ 

d͡ʒugut̪əlɑːləkə leːlə t̪oːɽən̪ɑːɪ bɑːmɑː ɦɑːt̪ʰəkə kʰeːlə t͡ ʃʰələ. 

keːkəɾoː bɑːɽiː-d͡ʒʰɑːɽiːmeː lət̪ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰəs̪ə̃ lət̪ɑːmə 

kəɦun̪ɑː t̪oːɽɪ s̪ə̃giː-s̪ɑːt̪ʰiːkẽː kʰɪɑː d̪ə_ɪt̪ə. koːn̪oː t͡ ʃɪɽəɪ-

t͡ ʃun̪əmun̪iːkə kʰõːt̪ɑː ud͡ʒɑːɾɪ əɳɖɑːkẽː t͡ ʃʰubɪ s̪əɽɑː d̪ə_ɪt̪ə. 

kɪjoː gɑːeː ʋɑː bʰəɪs̪̃əkẽː pɑːlə kʰuəbəɪleː ʋɪd̪ɑː ɦuəeː ɑː 

d͡ʒugut̪əlɑːlə d͡ʒə̃ d̪eːkʰəɪt̪ə t̪ə̃ oːkəɾeː s̪ə̃gə lɑːgɪ ɪɦəɪt̪ə-ɪɦəɪt̪ə 

kəɾəɪt̪ə gʰuɾəeː. gəɪʋɑːɾə-bʰəɪs̪̃əʋɑːɾəs̪ə̃ kəɦəboː kəɾəɪt̪ə n̪iːkə 

s̪ɑ̃ːɽʰə-pɑːɾɑːs̪ə̃ pɑːlə kʰuɑːu d͡ʒə_ɪs̪ə̃ bɑːt͡ ʃʰɑː ɦuəeː ɑːkɪ 

bɑːt͡ ʃʰiː, pɑːɾɑː ɦuəeː ɑːkɪ pɑːɾiː n̪iːkə n̪əʃləkə ɦəeːt̪ə, 

d̪ud̪ʰəgəɾə mɑːlə ɦəeːt̪ə, n̪əɦɪ t̪ə̃ puʂʈəgəɾə bɑːt͡ ʃʰɑː ʋɑː bʰəɪs̪̃ə 

ɦəeːt̪ə. eːʋə̃ t̪əɾəɦẽː koːn̪oː n̪eː koːn̪oː upəɾɑːgə, uləɦən̪ə 

mɑːeː-bɑːpəkẽː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə s̪un̪əeː pəɽəɪ. t̪ə̃gə bʰəə̸ geːlə 

mɑːeː-bɑːpə. 

d͡ʒugut̪əlɑːləkə umeːɾə ɑːbə bɑːɾəɦə-t͡ ʃəud̪əɦə bəɾkʰəkə bʰəə̸ 

geːlə t͡ ʃʰələ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː pəɦɪlə s̪iːkʰə keːkəɾoː mɑːeː-bɑːpəs̪ə̃ 

bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰəɪ, d̪oːs̪əɾə s̪iːkʰə s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə̃ ɑː t̪eːs̪əɾə s̪kuːlə ɑː 

http://www.videha.co.in/
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d̪eːʃə-ʋɪd̪eːʃəs̪ə̃ bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰəɪ, t̪ə_ɪmeː d͡ʒeːkəɾə bud̪ʰɪ, ʋɪʋeːkə, 

d͡ʒɲɑːn̪ə d͡ʒeːɦeːn̪ə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪ s̪eː əpən̪ɑːkẽː oːɪ ɾuːpəmeː ɖʰɑːlɪ 

lə_ɪeː. mud̪ɑː d͡ʒugut̪əlɑːlə leːlə d̪ʰən̪ɪs̪ən̪ə. ʈʰeːlɪ-ʈʰulɪ kəə̸ 

s̪ət̪əmɑː t̪əkə pəɽʰələkə. kɪeːkə t̪ə̃ s̪əɾəkɑːɾoː d̪ɪs̪əs̪ə̃ mɑːs̪ʈəɾə 

s̪əbʰəkẽː ɑːd̪eːʃə bʰeːʈələ t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː ’keːkəɾoː pʰeːlə n̪əɪ kəeːlə 

d͡ʒɑːeː.’ 

s̪əməeː biːt̪əɪt̪ə geːlə, d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒugut̪əlɑːlə s̪oːləɦə-s̪ət̪əɾəɦə 

bəɾkʰəkə bʰeːlə t̪ə̃ mɑːeː-bɑːpə s̪əɾəs̪ʋət̪iː kumɑːɾiː n̪ɑːməkə 

ləɽəkiːs̪ə̃ bɪɑːɦə kəɾɑː d̪eːləkəɪ. kəɾɪjɑː kəkkɑːkə mən̪əmeː 

ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː bɪɑːɦə kəɾɑː d̪eːbəɪ t̪ə̃ kəɦĩː pət̪n̪iː eːlɑːs̪ə̃ s̪ud̪ʰəɾɪ 

d͡ʒɑːeːt̪ə. mud̪ɑː bʰeːləɪ uləʈɑː bɪɑːɦəkə bɑːd̪ə t̪ə̃ d͡ʒugut̪əlɑːlə 

moːbɑːɪlə ləə̸ ɦəɾɪd̪əmə giːt̪eː-n̪ɑːd̪əkə pɑːt͡ ʃʰuː əpəs̪ɪjɑ̃ːt̪ə 

ɾəɦəeː ləgələ. mɑːeː-bɑːpə s̪oːt͡ ʃəɪt̪ʰə d͡ʒeː ud͡ʒʰəʈə bɑːt̪ə ɑːkɪ 

eːkə t̪ʰəppəɾə mɑːɾɪ d̪eːbəɪ ɑːkɪ ɦɑ̃ːʈə-d̪əbɑːɾə kəɾəbəɪ t̪ə̃ kəɦĩː 

keːt̪əu bʰɑːgɪ n̪eː d͡ʒɑːeː. mən̪ə məs̪oːs̪ɪ kəə̸ ɾəɦɪ d͡ʒɑːeː. 

s̪ə̃joːgə bʰeːləɪ eːkə d̪ɪn̪ə ɾəmeːʃə- d͡ʒugut̪əlɑːləkə pɪt̪t̪iː- 

eːkəʈɑː bɪd͡ʒuː ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰəkə t̪ʰəllɑː kɑːʈɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəlɑː. 

d͡ʒugut̪əlɑːlə d̪eːkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰələ. d̪eːkʰələkə d͡ʒeː bɪd͡ʒuː ɑːməkə 

t̪ʰəllɑːkẽː kələkət̪ɪjɑː ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰə ləgə gɑːɽɪ d̪eːləkəɪ ɑː 

kələkət̪ɪjɑː ɑːməkə n̪iːt͡ ʃəlɑː ɖɑːɾɪkẽː t͡ ʃəkkuːs̪ə̃ kən̪ɪjẽː t͡ ʃʰiːlɪ 

kəə̸ ɑː s̪əɾəɦiːkẽː s̪eːɦoː t͡ ʃʰiːlɪ d̪un̪uːkẽː s̪əʈɑː kəə̸ bɑːn̪ɦɪ 

d̪eːləkəɪ. kən̪iː d̪ɪn̪əkə pət͡ ʃʰɑːt̪ɪ bɪd͡ʒuː muɽiːkẽː bən̪ɦəlɑːɦɑːs̪ə̃ 

kən̪iː uːpəɾə kɑːʈɪ d̪eːləkəɪ. ɑːbə bʰəə̸ geːlə s̪əɾəɦiːs̪ə̃ kələmiː. 

d͡ʒugut̪əlɑːləkə mɑːt̪ʰɑːmeː d͡ʒeːn̪ɑː t͡ ʃoːʈə pəɽələɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 

mɑːgʰəkə ʃɪt̪ələɦəɾiːmeː kəɽəgəɽə ɾəud̪ə ugɪt̪eː s̪əbʰə ɾəud̪ə 

t̪ɑːpəeː d̪əugəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒugut̪əlɑːləkẽː bʰeːlə_ɪ. 

bɑːɽiːmeː t͡ ʃɑːɾɪʈɑː s̪əd͡ʒəməɪn̪əkə gɑːt͡ ʃʰə t̪iːn̪ə-t͡ ʃɑːɾɪ ɦɑːt̪ʰəkə 

bʰeːlə t͡ ʃʰeːləɪ kən̪ɪjẽː ɦəʈɪ kəə̸ t̪iːn̪ə goː kʰiːɾɑːkə lət̪t̪iː t͡ ʃʰeːləɪ 

uːɦoː d̪uː t̪iːn̪ə ɦɑːt̪ʰəkə bʰeːlə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. s̪əd͡ʒəməɪn̪ə ɑː kʰiːɾɑː, 

d̪un̪uː lət̪t̪iːkẽː s̪ut̪əɾiːs̪ə̃ bɑːn̪ɦɪ d̪eːləkəɪ. d͡ʒəɽɪkə bəgələmeː 

s̪əɽəlɑːɦɑː goːbəɾə d̪əə̸ mɑːʈɪ t͡ ʃəɽʰɑː d̪eːləkəɪ. pɪt̪ɑː t̪ə̃ pəɦɪn̪əɪ 

kʰeːt̪əkẽː eːkəs̪əlɪjɑː goːbəɾə s̪əɽɑː kəə̸ t͡ ʃʰiːʈən̪eː t͡ ʃʰəlɑː ɑː 

kʰeːt̪ə t̪əɪjɑːɾə keːn̪eː t͡ ʃʰəlɑː. kiːɽɑːkə pɾəkoːpə d̪ʋɑːɾeː pəɦɪn̪eː 

n̪iːməkə pət̪t̪ɑːkẽː s̪əɽɑː, t̪əmɑːkuləkə ɖɑ̃ːʈəkẽː ɖɑːɦɪ, gɑːɪjəkə 

gõːt̪əkə s̪ə̃gə mɪlɑː kəə̸ kʰeːt̪əmeː t͡ ʃʰiːʈən̪eː t͡ ʃʰəlɑː. 



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

s̪əd͡ʒəməɪn̪ə ɑː kʰiːɾɑː d̪un̪uːkə lət̪t̪iː bʰoːgəgəɾə bʰeːlə_ɪ. 

bəɾəs̪ɑːt̪əkə buɽʰɑːpɑːkə s̪əməeː t͡ ʃʰələ. pɑːn̪ɪkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə 

kəmeː pəɽələɪ. d͡ʒɑːbeː əpən̪ə mən̪ə koːn̪oː kɑːd͡ʒəkə d̪ɪs̪ə 

ɑːguː n̪əɪ bəɽʰət̪ə, t̪ɑːbeː ən̪əkɑː d͡ʒoːɾeː-d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪iːs̪ə̃ 

bud̪ʰɪkə gəʈʰəɾiː n̪əɪ n̪eː kʰuləɪ t͡ ʃʰə_ɪ. biːs̪ə-pət͡ ʃiːs̪ə d̪ɪn̪əkə 

bɑːd̪ə s̪əd͡ʒəməɪn̪əkə muɽiːkə bən̪ɦəlɑːɦɑːkẽː eːkə ʈʰuʈʈʰiː 

uːpəɾəs̪ə̃ kɑːʈɪ d̪eːləkəɪ ɑː kʰiːɾɑːkə muɽiːkẽː ɾəɦəə̸ d̪eːləkəɪ. 

n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒəkʰən̪ə gɑːt͡ ʃʰə lɑːgɪ geːləɪ ɑː pʰuːlə-bət̪ɪjɑːkə 

s̪əməeː eːləɪ, t̪əkʰəɪn̪ə gɑːt͡ ʃʰəkə d͡ʒəɽɪmeː ɖeːɽʰə biːt̪ə ɦəʈɑː 

kəə̸ ɖiː.eː.piː kʰɑːd̪ə ləgəbʰəgə s̪əeː gɾɑːmə s̪eːɦoː t͡ ʃʰiːʈɪ 

d̪eːləkəɪ ɑː t̪ʰoːɽeːkə pɑːn̪ɪ d̪eːləkəɪ. eːkə-eːkə ɦɑːt̪ʰəs̪ə̃ 

uːpəɾeːkə kʰiːɾɑː pʰəɽələɪ. 

əɽoːs̪iː-pəɽoːs̪iː mət͡ ʃɑːn̪əs̪ə̃ ləʈəkələ kʰiːɾɑː pʰəɽələ d̪eːkʰəɪ t̪ə̃ 

bɪs̪əʋɑːs̪eː n̪eː ɦoːɪ d͡ʒeː kʰiːɾɑː t͡ ʃʰɪəɪ ɑːkɪ kəɪt̪ɑː ɑːkɪ 

s̪əd͡ʒəməɪn̪əkə bət̪iːjɑː. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə ləgə d͡ʒɑː kəə̸ d̪eːkʰəɪ 

t̪ə̃ t͡ ʃʰəgun̪t̪ɑː ləgɪ d͡ʒɑːɪ. pɪt̪ɑːkẽː pʰuʈʈeː t͡ ʃʰɑːt̪iː d͡ʒuɽɑːɪ d͡ʒeː 

ɑːbə bud͡ʒʰɪ pəɽəɪeː d͡ʒugut̪əlɑːlə s̪ud̪ʰəɾət̪ə. 

s̪əɾəkɑːɾə d̪ɪs̪əs̪ə̃ oːɦiː s̪ɑːlə məd̪ʰubən̪iː s̪ʈeːɖɪjəməmeː pʰələ-

pʰuːlə, t̪əɾəkɑːɾiː-pʰəɽəkɑːɾiːkə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː, d͡ʒɪlɑː s̪t̪əɾəpəɾə 

ɑːjoːd͡ʒən̪ə kəeːlə geːlə t͡ ʃʰələ. s̪əɾəkɑːɾəkə ud̪eːs̪ə t͡ ʃʰələ ɦəɾɪt̪ə 

kɾɑːn̪t̪ɪ d̪ɪs̪ə kɪs̪ɑːn̪əkẽː pɾoːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəə̸ d̪eːʃəkẽː ɑːguː 

bəɽʰeːbɑːkə. d͡ʒɪlɑː bʰəɾɪkə kɪs̪ɑːn̪ə əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒeː n̪iːkə 

kəd̪iːmɑː, s̪əd͡ʒəməɪn̪ə, muɾəɪ, oːlə, mɪɾət͡ ʃɑːɪ ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪əbʰə 

t̪əɾəɦəkə t̪əɾəkɑːɾiː ləə̸ ləə̸ pəɦũt͡ ʃələ t͡ ʃʰələ. s̪əbʰə kɪjoː əpən̪ɑː-

əpən̪ɑː ɑːguːmeː d͡ʒeːkəɾə d͡ʒeː s̪ɑːmɑːn̪ə t͡ ʃʰeːləɪ s̪eː ləə̸ kəə̸ 

bəɪs̪ələ t͡ ʃʰələ. muɾəɪeː t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃ d̪uː-d̪uː ɦɑːt̪ʰəkə, 

s̪əd͡ʒəməɪn̪eː t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃ d̪uː-d̪uː ɦɑːt̪ʰəkə, kəd̪iːmeː t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃ 

t̪iːs̪ə-t̪iːs̪ə-t͡ ʃɑːlɪs̪ə-t͡ ʃɑːlɪs̪ə kɪloːkə, oːleː t̪ə̃ pən̪əɾəɦəs̪ə̃ biːs̪ə-

biːs̪ə kɪloːkə. mɪɾət͡ ʃɑːɪjoːkə gɑːt͡ ʃʰə t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃ eːkə ɦɑːt̪ʰəkə 

gɑːt͡ ʃʰə ɑː lud̪ʰəkiː ləgələ mɪɾət͡ ʃɑːjə pʰəɽələ, pʰuːleː ɾəɦəɪ t̪ə̃ 

ɾə̃gə-bɪɾə̃gəkə. ɾə̃gə-bɪɾə̃gəkə d̪oːkɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː pʰələ, pʰuːlə 

s̪əd͡ʒəulə t͡ ʃʰələ. d͡ʒugut̪əlɑːlə s̪eːɦoː əpən̪ə t̪iːn̪əʈɑː kʰiːɾɑːkẽː 

ləʈəkəun̪eː t͡ ʃʰələ, bɑ̃ːkiː pət̪ʰɪjɑːmeː ɾəkʰən̪eː t͡ ʃʰələ. kʰiːɾɑː 

d̪eːkʰə -d̪eːkʰə  eːkeː-d̪uɪeː d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾəkə bʰiːɽə ləgɪ geːlə. 

puːs̪ɑː pʰɑːɾməkə kɾɨʂɪ ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə s̪əbʰə s̪eːɦoː t͡ ʃʰəlɑː. 
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uːɦoː loːkəɪn̪ə d͡ʒugut̪əlɑːləkə kʰiːɾɑː d̪eːkʰələɪn̪ə. ɦun̪əkoː 

s̪əbʰəkẽː t͡ ʃʰəgun̪t̪ɑː ləgɪ geːləɪn̪ə. d͡ʒugut̪əlɑːləkə s̪ə̃gə ɾɑːjə-

məs̪əbiːɾɑː keːləɪn̪ə. s̪ə-ʋɪs̪t̪ɑːɾə d͡ʒugut̪əlɑːlə kʰiːɾɑːkə 

upəd͡ʒɑːkə bɑːɾeːmeː kəɦələkəɪn̪ə. ən̪t̪əmeː puɾəs̪kɑːɾəkə 

beːɾə d͡ʒɪlɑːd̪ʰɪʃə məɦoːd̪əjə gʰoːʂəɳɑː keːləɪn̪ə d͡ʒeː kʰiːɾɑːkə 

upəd͡ʒɑːmeː pɾət̪ʰəmə puɾəs̪kɑːɾə d͡ʒugut̪əlɑːləkẽː d̪eːlə 

d͡ʒɑːɪeː. əɦiː t̪əɾəɦẽː keːkəɾoː əlluː, t̪ə̃ keːkəɾoː kəd̪iːmɑː, t̪ə̃ 

keːkəɾoː s̪əd͡ʒəməɪn̪əmeː, d͡ʒeːkəɾə d͡ʒeːɦeːn̪ə bəus̪ə ɾəɦəɪ 

t̪eːɦeːn̪ə puɾəs̪kɑːɾəkə s̪ə̃gə pɾəʃəs̪t̪iː-pət̪ɾə d̪eːlə geːlə_ɪ. 

puːs̪ɑːkə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə, d͡ʒugut̪əlɑːləkẽː s̪ə̃gə ləə̸ puːs̪ɑː 

pʰɑːɾmə ləə̸ geːləkʰɪn̪ə. ɑː pʰɑːɾməmeː kɾɨʂɪ un̪n̪əɪt̪ə kʰoːd͡ʒə 

ʋɪbʰɑːgəmeː koːn̪oː pəd̪əpəɾə pəd̪əs̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəə̸ d̪eːləkəɪn̪ə. 

ʃən̪ɪ-ɾəʋɪkẽː əʈʰəbɑːɾeː d͡ʒugut̪əlɑːlə gɑːmə ɑːbəeː, 

pʰɑːɾməmeː n̪iːkə-n̪iːkə t̪əɾəkɑːɾiː ɑː pʰələ-pʰuːlə, d̪ʰɑːn̪əkə 

biːd͡ʒə ɪt̪jɑːd̪ɪkẽː un̪n̪əɪt̪ə kɪs̪ɪməkə s̪əbʰə bən̪əbəə̸ lɑːgələ. 

ɑːɪ ʋəeːɦə d͡ʒugut̪əlɑːlə d̪əs̪ə kəʈʈʰɑː bʰiːʈʰəbəlɑː d͡ʒəmiːn̪ə 

kʰəɾiːd̪ə ɾə̃gə-bɪɾə̃gəkə kələmiː ɑːmə gulɑːbəkʰɑːs̪ə, 

əmɾəpɑːliː, s̪ɪkuːlə, s̪ɪpɪjɑː, gulɑːbə bʰoːgə ɑːd̪ɪ t̪əɪs̪ə̃gə gulə 

d͡ʒɑːmun̪ə, beːlə, d̪ʰɑːt̪ɾiːmə, lət̪ɑːmə, ən̪ɑːɾə, ʃəɾiːpʰɑː ɪt̪jɑːd̪ɪ 

ɾə̃gə-bɪɾə̃gəkə pʰələ s̪əbʰə ləgəun̪eː ət͡ ʃʰɪ. əpən̪ə t͡ ʃɑːɾɪ kəʈʈʰɑː 

t͡ ʃəumɑːs̪əmeː ʃoːd̪ʰə keːləɦɑː koːbiː, s̪əd͡ʒəməɪn̪ə, kʰiːɾɑː, 

muɾəɪ oːlə s̪əbəɦəkə kʰeːt̪iː kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒoːmeː 

kɾɑːn̪t̪ɪ d͡ʒəgələɪ, d̪eːkʰəũs̪ə keːləkə t̪ə̃ s̪əmɑːd͡ʒəkə ɾə̃geː 

bəd̪əɪlə geːlə_ɪ. 

kəɾɪjɑː kɑːkɑːkẽː d͡ʒugut̪əkə kʰeːt̪iː d̪eːkʰə t͡ ʃʰɑːt̪iː t̪ə̃ d͡ʒuɽɑːɪjeː 

geːləɪ d͡ʒeː keːt̪əu-keːt̪əu bəd͡ʒəbəu kəɾət̪ʰɪn̪ə- 

"d̪eːkʰuː, ɖʰəɦəleːləɦɑː d͡ʒugut̪əlɑːləkẽː, kiː kəɾəɪt̪ə kiː bʰəə̸ 

geːlə_ɪ." 

loːkoː kəɦəɪ- 

"t̪ə̃ ʈʰiːkeː, keːlɑːs̪ə̃ kiː n̪əɪ ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ." 

ɑːbə t̪ə̃ d͡ʒugut̪əlɑːləs̪ə̃ d͡ʒugut̪əlɑːlə bɑːbuː bʰəə̸ geːlə. 

bʰəgəʋɑːn̪oːkə liːlɑː əd͡ʒiːʋə ət͡ ʃʰɪ, t̪ə_ɪmeː kəɾmeːkə 

pɾəd̪ʰɑːn̪ət̪ɑː d̪eːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. kəɾmə kəɾəbəɪ t̪ə̃ pʰələ n̪ɪs̪ət͡ ʃɪt̪ə 

bʰeːʈət̪ə. bʰɑːgə bʰəɾoːs̪eː keːt̪eːkə d̪ɪn̪ə d͡ʒiːbə. 
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əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

2.4.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə 

s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː 

pəɽʰələũ- 

1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə məd̪ʰukɑːn̪t̪ə 

d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə bɑːs̪ən̪ə"pəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː oːɪpəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 

əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪt͡ ʃʰu 

gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː ɦun̪əkəɾə 

əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. 

kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ:- 

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 

2.umeːʃə məɳɖələ 

3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 

4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 

5.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_13.htm
http://videha.co.in/new_page_13.htm
http://videha.co.in/new_page_13.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

7.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

8.ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

 

əɪ ə̃kəmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ət͡ ʃʰɪ kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, 

d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

pɾɨʂʈʰə pəɾə ət͡ ʃʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

  

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə keːɾə pɑ̃ːt͡ ʃəʈɑː 

kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 4 

pun̪əɾn̪əʋɑː 

 

bəs̪un̪ə pʰuːlə ɖɑːliː ləə̸ bʰoːɾeː-bʰoːɾə kɪɾɪɳə ugəɪs̪ə̃ pəɦɪn̪eː 

pʰuːlə loːɽʰəkə leːlə ʋɪd̪ɑː bʰeːliː. gʰəɾeːləgə eːkəʈɑː 

məɦɑːd̪eːʋəkə mən̪d̪ɪɾə t͡ ʃʰələ. kən̪ɪjẽː ɦəʈɪ kəə̸ d̪uːɾgɑːkə 

mən̪d̪ɪɾə s̪eːɦoː t͡ ʃʰeːlə_ɪ. bəs̪un̪əkẽː n̪ɪjəmə t͡ ʃʰeːləɪ bʰoːɾeː 

ʋɾəɦmə muɾɦuːt̪əmeː uʈʰɪ n̪ɪt̪jə kɾɪjɑːs̪ə̃ n̪ɪʋɾɨt̪t̪ə bʰeːlɑːkə 

bɑːd̪ə pʰuːlə ɑːn̪ɪ, s̪n̪ɑːn̪ə kəə̸ bʰəgəʋət̪iː ɑː məɦɑːd̪eːʋəkə 

puːd͡ʒɑː kəə̸ koːn̪oː n̪eː koːn̪oː d̪ʰəɾməgɾən̪t̪ʰəkə giːt̪ɑː 

ɾɑːmɑːjəɳə pɑːʈʰə kəɾiː. t̪eːkəɾə kɑːɾəɳə t͡ ʃʰeːləɪ ʋeːt͡ ʃɑːɾiːkẽː 

bɪɑːɦəkə mɑːs̪eː-d̪uː mɑːs̪əmeː ʋɪd̪ʰəbə ɦoːeːbə. 

ɑːbə n̪eː ʋɪd̪ʰəʋɑː bɪɑːɦəkə s̪uɾuːɑːt̪ə bʰeːləɪ ɦeːn̪ə, s̪ət̪iː 

pɾət̪ʰɑː bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə ɦeːn̪ə, pəɦɪn̪eː ɪ beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɪ n̪eː 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. pəɦɪn̪eː t̪ə̃ pət̪ɪkə muːɪlɑːkə bɑːd̪ə oːkəɾeː s̪ə̃geː oːɦiː 
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ət͡ ʃʰɪjɑːpəɾə pət̪n̪iːjõːkẽː bələd͡ʒoːɾiː d͡ʒəɾɑː d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. n̪əɦɪ t̪ə̃ ud͡ʒəɾɑː s̪ɑːɽiː-s̪ɑːjɑː-beːləud͡ʒə pəɦɪɾɑː, 

ɦɑːt̪ʰəkə t͡ ʃuɽiː pʰoːɾɪ, mɑ̃ːgəkə s̪ɪn̪d̪uɾə meːʈɑː eːkə beːɾə 

kʰeːn̪ɑːɪ, kɪt͡ ʃʰu pʰələɦɑːɾiː keːn̪ɑːɪ, pəɾɪʋɑːɾə t͡ ʃʰoːɽɪ koːn̪oː 

d̪oːs̪əɾə məɾd̪əs̪ə̃ gəpə-s̪əppəpəɾə pɾət̪ɪbən̪d̪ʰə lɑːgələ 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. 

t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː d͡ʒeː bəs̪un̪əkə mɑːeː t͡ ʃʰeːliː, oː ɑːɪ bəs̪un̪əkə iː 

d̪əʃɑː d̪eːkʰə bəs̪un̪əs̪ə̃ put͡ ʃʰələkə bʰoːɾeː keːt̪əeː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰiː. 

pʰuːlə loːɽʰəkə leːlə bəs̪un̪ə bɑːd͡ʒələ. t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː koːɽʰə 

pʰɑːʈɪ geːləɪ, ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ n̪oːɾə ɖʰəbə-ɖʰəbɑː geːlə_ɪ. keːn̪ɑː n̪eː 

ɦəeːt̪ə. bəs̪un̪əkə bɪɑːɦə 17 bəɾkʰəkə umeːɾəmeː keːn̪eː t͡ ʃʰələ. 

əkʰən̪ə bəs̪un̪əkẽː d͡ʒəʋɑːn̪iː t͡ ʃəɽʰəleː t͡ ʃʰeːlə_ɪ. gulɑːbəkə 

kəliːs̪ə̃ pʰuːlə s̪ən̪ə kʰɪlələ t͡ ʃeːɦəɾɑː goːɾə-n̪ɑːɾə d̪eːɦə kəs̪ələ-

kəs̪ələ ɖeːn̪ə-pɑ̃ːkʰuɾə, t̪əkəɾɑː ud͡ʒəɾɑː n̪uɑː pəɦɪɾən̪eː ɦɑːt̪ʰə 

s̪uːn̪ə, mɑ̃ːgə s̪uːn̪ə d̪eːkʰə kəə̸ ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ n̪oːɾə ɖʰəbə-ɖʰəbɑː 

geːlə t͡ ʃʰeːləɪ kõːɽʰə pʰɑːʈɪ geːlə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. 

bəs̪un̪oːkẽː mɑːɪkə t͡ ʃeːɦəɾɑː d̪eːkʰə kəə̸ ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ n̪oːɾə ɖʰəbə-

ɖʰəbɑː geːlə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. pʰuːləɖɑːliː n̪eːn̪eː əkə-bəkɑːkẽː ʈʰɑːɽʰə 

bʰəə̸ geːlə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkɑː-eːkə koːn̪oː gʰəʈən̪ɑː-gʰəʈən̪eː 

ʈʰəkəmuɽiː lɑːgɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəɪ t̪əɦɪn̪ɑː ʈʰɑːɽʰə t͡ ʃʰələ. d̪un̪uːkẽː 

d̪un̪uː d̪eːkʰəɪt̪ə mud̪ɑː bəd͡ʒəɪt̪ə kɪjoː n̪eː. kən̪iːkɑːləkə bɑːd̪ə 

bəs̪un̪ə pʰuːləɖɑːliː ləə̸ kəə̸ bɪd̪ɑː bʰəə̸ geːlə. 

t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː beːʈiːkə bɪɑːɦəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ ɑːɪ t̪əkəkə gʰəʈən̪ɑː 

moːn̪ə pəɽɪ geːlə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. gʰəʈən̪ɑː t͡ ʃʰeːləɪ ud̪əjət͡ ʃən̪d̪ɾə 

bɑːbuː beːʈiː bəs̪un̪əkə bɪɑːɦə pəɾɪɦɑːɾəpuɾəkə ən̪əmoːlə 

bɑːbuːkə ləɽəkɑː ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾəs̪ə̃ bʰeːlə t͡ ʃʰələ. t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː 

bɪɑːɦəmeː əpən̪eː ɦɑːt̪ʰəs̪ə̃ s̪ɑ̃ːʈʰə-ɾɑ̃ːd͡ʒə keːn̪eː t͡ ʃʰeːliː. bɑːpoː 

ud̪əjət͡ ʃən̪d̪ɾə beːʈiː-d͡ʒəmɑːɪkə leːlə d̪ɑːn̪ə-d̪əɦeːd͡ʒəmeː 

koːn̪oː koːt̪ɑːɦiː n̪əɪ keːn̪eː t͡ ʃʰəlɑː. keːn̪ɑː n̪eː kəɾɪt̪əɪt̪ʰə, d̪un̪uː 

pəɾɪʋɑːɾə d͡ʒəmiːn̪əd̪ɑːɾə t̪ə̃ n̪əɦɪ, mud̪ɑː d̪əs̪əbɪgʰɑː kʰeːt̪əkə 

mɑːlɪkə t̪ə̃ t͡ ʃʰəlɑːɦeː. 

ud̪əjət͡ ʃən̪d̪ɾə bɑːbuːkẽː eːkəʈɑː ləɽəkɑː s̪uːɾjəd̪eːʋə ɑː eːkəʈɑː 

ləɽəkiː bəs̪un̪ə, t̪ə̃eː beːʈɑː-beːʈiːmeː koːn̪oː pʰəɾkə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ 

əpən̪ɑː s̪ɑːməɾət̪ʰəkə moːt̪ɑːbɪkə bəs̪un̪əkə bɪɑːɦə keːn̪eː 

t͡ ʃʰəlɑː. 

http://www.videha.co.in/
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ən̪əmoːlə bɑːbuːkẽː d̪uː ləɽəkɑː. eːkəʈɑːkẽː n̪ɑːmə t͡ ʃʰələ 

ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾə ɑː d̪oːs̪əɾəkẽː n̪ɑːmə t͡ ʃʰələ ʋɪd̪jɑːt͡ ʃən̪d̪ɾə. d̪un̪uː 

ləɽəkɑː d͡ʒeːɦən̪eː d̪eːkʰəɪmeː s̪un̪d̪əɾə t̪eːɦən̪eː d̪eːɦə d̪əʃɑː 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. d͡ʒeːʈʰə ləɽəkɑː ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾəs̪ə̃ bəs̪un̪əkə bɪɑːɦə 

bʰeːlə t͡ ʃʰələ s̪eː ɑːɪ mɑːeːkẽː bɪt̪əlɑːɦɑː gʰəʈən̪ɑː moːn̪ə pəɽələ 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. 

pəɾɪɦɑːɾəpuɾəkə əgələ-bəgələmeː bɪs̪un̪əpuɾə, ɾuːd̪ɾəpuɾə, 

ʋɾəɦəməpuɾə, kən̪əkəpuɾə, kəmələpuɾə ɪt̪jɑːd̪ɪ. d͡ʒuɽəʃiːt̪ələkə 

s̪əməeː t͡ ʃʰeːlə_ɪ. ɑːn̪ə gɑːmə s̪əbʰəmeː n̪eː s̪ukəɾɑːt̪iː d̪ɪn̪ə 

n̪ɪmuːɦə s̪uggəɾəkə bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː eːkəʈɑː lɑːʈʰiːmeː bɑːn̪ɦɪ 

mɑːlə-d͡ʒɑːləs̪ə̃ ɦuɾɪjɑːɦɑː kʰeːlə kʰeːlɑːeːlə d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəɪ mud̪ɑː 

ut̪t̪əɾəbʰəɾə mɑːn̪eː pəɾɪɦɑːɾəpuɾə d̪ɪs̪ə d͡ʒuɽəʃiːt̪ələkẽː 

mən̪ukʰə-mən̪ukʰəmeː kʰeːlə kʰeːlɑːeːlə d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəɪ. 

d͡ʒuɽəʃiːt̪ələs̪ə̃ eːkəd̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː s̪ət̪uɑː kʰɑː t͡ ʃəɪt̪əmeː, bɪɦɑːn̪ə 

bʰeːn̪eː bəɪs̪ɑːkʰəkə pəɦɪlə d̪ɪn̪ə n̪iːkə-n̪ɪkut̪ə mɑːn̪eː bəɾə-

bəɾiː, mun̪əgɑː d̪eːlə d̪ɑːɪlə bʰɑːt̪ə, d̪əɦiː-t͡ ʃiːn̪iː kʰɑː kəə̸ ɑːn̪ə 

gɑːmə s̪əbʰəmeː d͡ʒə̃gəliː-d͡ʒɑːn̪əʋəɾəkə ʃɪkɑːɾə ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪ 

mud̪ɑː eːɦɪ gɑːmə s̪əbʰəmeː eːkəʈɑː n̪əməɦəɾə kʰəs̪s̪iːkẽː 

t͡ ʃɑːɾɪ-pɑ̃ːt͡ ʃə gɑːməkə biːt͡ ʃəkə bɑːd̪ʰə ʋɑː kʰeːləkə 

məɪd̪ɑːn̪əmeː lələkɑː d͡ʒʰəɳɖɑː ləgɑː, kʰəs̪s̪iːkẽː bɑːn̪ɦɪ d̪əɪt̪ə 

t͡ ʃʰə_ɪ. ɑː d͡ʒoːɾə əd͡ʒəmɑːɪs̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰə_ɪ. iː s̪əbʰə 

d͡ʒoːgɑːɾə pɑ̃ːt͡ ʃoː s̪ɑːt̪ə gɑːməkə loːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾɪ, s̪ɑːmuːɦɪkə 

t͡ ʃən̪d̪ɑː kəɾɪ kəə̸ kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. t̪ɑːgət̪əkə bəleː d͡ʒʰəɳɖɑːs̪ə̃ 

kʰəs̪s̪iː kʰoːlɪ lɪeː. d̪uː-t͡ ʃɑːɾɪ gɑːməkə loːkə eːkə t̪əɾəpʰə, d̪uː 

t͡ ʃɑːɾɪ gɑːməkə loːkə d̪oːs̪əɾə t̪əɾəpʰə, t̪əməs̪əgiːɾəkə 

kəɾəmɑːn̪ə lɑːgələ ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪ, pulɪs̪ə ʋɑː pɾəs̪ɑːʃən̪əkə 

beːʋəs̪t̪ʰɑː s̪eːɦoː ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰə_ɪ. t̪əməs̪əgiːɾəkə s̪uɾəkʂɑː leːlə. 

d̪un̪uː d̪ələmeː ʃəɾt̪ə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪ, kʰəs̪s̪iː kʰoːləkə beːɾəmeː 

keːt̪ən̪oː keːkəɾoː mɑːɾɪ ləgəɪ ʋɑː kʰun̪ə kɪjɑːkə n̪əɪ bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ 

t̪eːkəɾə koːn̪oː keːs̪ə pʰəud̪ɑːɾiː n̪əɪ ɦəeːt̪ə. s̪əbʰə mɪləkẽː mɑːɾɪ 

kʰeːn̪ɪɦɑːɾəkə ɪlɑːd͡ʒə kəɾəut̪ə, s̪eː eːɦɪ beːɾəkɑː 

d͡ʒuɽəʃiːt̪ələmeː ɾuːd̪ɾəpuɾəkə ɦə̃s̪eːɾiː d̪ɪs̪əs̪ə̃ ləmboːd̪əɾə 

lələkɑːɾɑː d̪eːləkəɪ d͡ʒeː d͡ʒeːkəɾɑː mɑːeː d̪ud̪ʰə pɪjəun̪eː ɦəu 

s̪eː kʰəs̪s̪iː kʰoːɪləkẽː ləə̸ d͡ʒoː. ləmboːd̪əɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː n̪ɑːmə 

t̪əɦɪn̪ɑː pɑ̃ːt͡ ʃə ɦɑːt̪ʰə ləmbɑː, gɑ̃ːʈʰələ-gɑ̃ːʈʰələ d̪eːɦə-ɦɑːt̪ʰə-
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pəeːɾə, bəɽəkɑː-bəɽəkɑː moːt͡ ʃʰə əɪʈ̃ʰən̪eː, mɑːt̪ʰəpəɾə lələkɑː 

kəpəɽɑːkẽː muɾeːʈʰɑː d̪eːn̪eː, mɑːt̪ʰəmeː lələkɑː ʈʰoːpə, 

ɦɑːt̪ʰəmeː pɑ̃ːt͡ ʃə ɦɑːt̪ʰəkə ɦəɾoːt̪ʰɪjɑː lɑːʈʰiː leːn̪eː lələkɑːɾɑː 

d̪eːn̪eː t͡ ʃʰeːlə_ɪ. 

pəɾɪɦɑːɾəpuɾoː d̪ɪs̪əkə d͡ʒeː ɦə̃s̪eːɾiː t͡ ʃʰeːləɪ s̪eːɦoː lɑːʈʰiːs̪ə̃ 

ləɪʃə t͡ ʃʰeːləɪɦeː, 50-100 kẽː. t̪əməs̪əgiːɾoː s̪əbʰə 100 gəd͡ʒə 

ɦəʈɪ kəə̸ t̪əmɑːs̪ɑː d̪eːkʰə ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. ən̪əmoːlə bɑːbuːkə 

ləɽəkɑː ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾə kẽː d͡ʒəʋɑːn̪iːkə d͡ʒoːʃə t͡ ʃʰeːləɪɦeː 

ʋəɦəeː əpən̪ɑːmeː ɪʃɑːɾɑː keːləkə ɑː lələkɑːɾɑː d̪əɪt̪ə ɑ̃ːgɑː 

bəɽʰɪ geːlə ɑː kʰəs̪s̪iː kʰoːɪlə leːləkə. d͡ʒʰəɳɖɑː ukʰɑːɾɪ kəə̸ 

d͡ʒəɦɑ̃ː kɪ ɑ̃ːgɑː bəɽʰələ kɪ pət͡ ʃʰeːs̪ə̃ kɪjoː t̪eːɦeːn̪ə n̪eː lɑːʈʰiː 

t͡ ʃələuləkə d͡ʒeː ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾəkẽː kəpɑːɾeːpəɾə ləgələɪ ʈʰɑːmeː 

t͡ ʃiːt̪ə bʰəə̸ kʰəs̪ɪ pəɽələ. ɦəɾə-ʋɪɾɾoː mət͡ ʃɪ geːlə. t̪əɦɪ pʰə̃kɑːmeː 

ləmboːd̪əɾə kʰəs̪s̪iː ləə̸ kəə̸ əpən̪ɑː guːʈəmeː t͡ ʃəlɪ geːlə. koːn̪oː 

t̪əɾəɦəkə kən̪ɑːɪɾoː t̪ə̃ eːɦən̪eː-eːɦən̪eː məukɑːmeː n̪əɪ 

s̪ut̪ɑːɾələ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾəkẽː s̪əbʰə mɪlə əs̪pət̪ɑːlə 

ləə̸ geːlə mud̪ɑː ʃjɑːmət͡ ʃən̪d̪ɾəkə pɾɑːɳə t̪ə̃ pəɦɪn̪əɦɪ t͡ ʃəlɪ geːlə 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. 

mɑːeː t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː bəs̪un̪əkə d̪uɾd̪əʃɑː d̪eːkʰə kəə̸ gʰəʈən̪ɑː 

moːn̪ə pəɽɪ geːlə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. s̪oːt͡ ʃəɪ leːlə məd͡ʒəbuːɾə t͡ ʃʰələ. 

ʋeːt͡ ʃɑːɾiː bəs̪un̪əkẽː d̪uɪeː mɑːs̪ə bɪɑːɦə bʰeːn̪ɑː bʰeːlə 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. ɑːbə eːkəɾə koːn̪ə d̪əʃɑː ɦəeːt̪ə. bəs̪uːn̪oːkẽː ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ 

n̪oːɾə kʰəs̪əɪ t͡ ʃʰeːləɪ s̪eːɦoː d̪eːkʰən̪eː t͡ ʃʰələ. 

mɑːeːkẽː eːkɑː-eːkə d͡ʒoːʃə eːləɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ əs̪əgəɾeːmeː 

bɑːd͡ʒələ- 

"ʈʰəɦəɾə, iː d͡ʒeː s̪əɽələ-gələlə n̪ɪjəmə məɾd̪ə s̪əbʰə bən̪əun̪eː 

ət͡ ʃʰɪ t̪eːkəɾɑː t̪oːɽəɪkə ət͡ ʃʰɪ. əpən̪eː məɾd̪ə s̪əbʰə ʋɪd̪ʰuɾə 

bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː d̪uːʈɑː bɪɑːɦə kəɾət̪ə ɑː s̪t̪ɾiːgəɳəkə leːlə 

pɾət̪ɪbən̪d̪ʰə. kiː oːkəɾɑː koːn̪oː s̪oːgɑːɾət̪ʰə n̪əɦɪ t͡ ʃʰə_ɪ? 

oːkəɾɑː koːn̪oː əd̪ʰɪkɑːɾə ʋɑː kəɾt̪əʋjəkə boːd̪ʰə n̪əɪ t͡ ʃʰə_ɪ? kiː 

mɑːlə-d͡ʒɑːlə d͡ʒəkɑ̃ː kət̪əu kʰuʈeːs̪ələ ɾəɦət̪ə? ɑːkɪ ʋɪd̪ʰəʋɑː 

s̪əbəɦəkə leːlə bən̪ɑːɾəs̪ə ʋɑː kɑːʃiːeː mukt̪ɪkə s̪t̪ʰɑːn̪ə t͡ ʃʰəɪ, 

d͡ʒeːt̪əeː ʋeːʃjɑːʋɾɨt̪ɪkə əɖɖɑː bən̪ələ t͡ ʃʰə_ɪ. n̪əɪ əɪ kɑːn̪uːn̪ə 

s̪əbʰəkẽː t̪oːɽəɪkə ət͡ ʃʰɪ. ɦəmə n̪ɑːɾiː s̪ə̃gəʈʰən̪ə bən̪eːbəɪ ɑː 

s̪əɽələ-gələlə kɑːn̪uːn̪ə s̪əbʰəkẽː ɦəʈeːbəɪ. ɑː s̪əmɑːn̪ə 
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əd̪ʰɪkɑːɾə kəɾt̪əʋjəkə leːlə ləɽɑːɪ ləɽəbə." 

bəs̪uːn̪əkə mɑːeː s̪əeːɦə keːləkə, s̪ʋəjə̃ s̪əɦɑːjət̪ɑː s̪əmuːɦəkə 

s̪t̪ʰɑːpən̪ɑː kəə̸ s̪t̪ɾiːgəɳə s̪əbəɦəkə bəɪs̪ɑːɾə keːləkə. s̪əbʰə 

s̪t̪ɾiːgəɳə əpən̪ɑːmeː d̪ukʰə-s̪ukʰəkẽː t͡ ʃəɾt͡ ʃɑː kəɾə_ɪ.... 

bud̪ʰən̪iː bɑːd͡ʒələ- 

"ɦə_ɪ t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː d̪ɑːjə, məɾd̪əs̪ə̃ kəɦĩː s̪t̪ɾiːgəɳə eːkəɾuːpət̪ɑː 

kəɾət̪ə s̪eː s̪əmbʰəʋə t͡ ʃʰə_ɪ. məɾd̪əkə bən̪ɑːbəʈə d̪oːs̪əɾə t͡ ʃʰəɪ, 

s̪t̪ɾiːgəɳəkə bən̪ɑːbəʈə d̪oːs̪əɾə t͡ ʃʰə_ɪ. kɑːd͡ʒoː-d̪ʰən̪d̪ʰɑː ələgeː-

ələgeː t͡ ʃʰəɪ s̪eː keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə. t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː ut̪t̪əɾə d̪əɪt̪ə kəɦəeː 

ləgəliː ʈʰiːkeː s̪t̪ɾiːgəɳəkə d̪uʃmən̪ə s̪t̪ɾiːgəɳeː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

kəɦɪjoː koːn̪oː bɑːt̪əkẽː ʋɪt͡ ʃɑːɾəboː keːləkə ɦeːn̪ə. d͡ʒəɦɪjeː 

beːʈiː d͡ʒən̪mə ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪjeːs̪ə̃ oːkəɾɑː ɦeːjə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə̃ 

d̪eːkʰələ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. kəɦəɪleː t̪ə̃ bʰəgəʋət̪iːkẽː, ləkʂmiːkẽː, 

kɑːliːkẽː, s̪əɾəs̪ʋət̪iːkẽː d͡ʒən̪mə bʰeːlə ɦeːn̪ə mud̪ɑː 

beːʋəɦɑːɾə keːɦeːn̪ə kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ s̪eː t̪ə̃ s̪əbəɦəkə n̪əd͡ʒəɪɾəpəɾə 

t͡ ʃʰəɦə." 

kən̪iː s̪oːt͡ ʃəlɑːkə bɑːd̪ə bud̪ʰən̪iː kəɦələkəɪ- 

"ɦəɪ d̪ɑːjə, ʈʰiːkeː kəɦəɪ t͡ ʃʰəɦə. pʰeːɾə t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː kəɦəeː 

ləgəliː t̪ũː d͡ʒeː kəɦələɦəkə s̪eː t̪ə̃ ʈʰiːkeː t͡ ʃʰəɪ, məɾd̪əkẽː 

d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒeː mən̪əmeː ɦəeːt̪ə t̪eːɦeːn̪ə beːʋəɦɑːɾə kəɾəɪt̪ə 

ɾəɦəɪ t͡ ʃʰə_ɪ. d̪un̪ɪjɑ̃ː keːt̪əeː-s̪ə̃-keːt̪əeː bʰɑːgələ d͡ʒɑː ɾəɦələ 

ət͡ ʃʰɪ ɑː ɦəmə s̪əbʰə gʰəɾə ɑ̃ːgən̪əs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ t͡ ʃulɦɪ-

t͡ ʃɪn̪əʋɑːɾəmeː oːd͡ʒʰəɾɑːeːlə ɾəɦiː. kət̪eːkə d̪ɪn̪ə t̪əkə kəulɦukə 

bəɾəd̪ə d͡ʒəkɑ̃ː kəulɦumeː gʰuməɪt̪ə ɾəɦəbə. 

"t̪əkʰən̪ə kəɦəɦə d͡ʒeː koːn̪ə t̪əɾəɦẽː oːd͡ʒʰəɾəuləɦɑː kɑːn̪uːn̪ə 

s̪əbʰə s̪ə̃ ɑːgɑ̃ː d͡ʒɑːeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə." -bud̪ʰən̪iː bɑːd͡ʒələ. 

t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː kəɦəɪ ləgəliː- 

kɪt͡ ʃʰu t̪oːɽələ d͡ʒeːt̪əɪ, kɪt͡ ʃʰu d͡ʒoːɽələ d͡ʒeːt̪əɪ, koːn̪oː ʈʰɑːmə 

bʰɪɾɑːn̪iːjoː ɦəeːt̪ə, s̪əmɑːd͡ʒəkə beːʋəs̪t̪ʰɑː t̪ə̃ d̪un̪uː (məɾd̪ə ɑː 

əuɾət̪ə) mɪlɪeː kəə̸ n̪eː s̪ut͡ ʃɑːɾuː ɾuːpəs̪ə̃ t͡ ʃələut̪ə. gɑːɽiːkə 

d̪un̪uː pəɦɪjɑː n̪əɪ ɾəɦən̪eː gɑːɽiː keːn̪ɑː s̪əs̪əɾət̪ə. kʰeːt̪əs̪ə̃ ləə̸ 

kəə̸ kʰəɾɪɦɑ̃ːn̪ə, gʰəɾə-gʰəɾəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ d̪əlɑːn̪ə t̪əkə s̪əbʰə 

kɑːd͡ʒəmeː ɦɑːt̪ʰə bə̃ʈəbəeː pəɽət̪ə. 

s̪ugəun̪ɑː ʋɑːliː bəd͡ʒəliː- 

"n̪iːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ət͡ ʃʰɪ, ɦəmə s̪əbʰə s̪ə̃gə d̪eːbə." 
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koːɪləkʰə ʋɑːliː s̪eːɦoː ɦə̃ meː ɦə̃ mɪlɑː d̪eːləkə. 

pən̪d̪ɾəɦə goːʈeːkẽː s̪əmuːɦə bən̪ɪ geːlə. əd̪ʰjəkʂə 

t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː s̪əɾʋə-s̪əmməɪt̪əs̪ə̃ t͡ ʃun̪ɪ leːləkə. s̪əməeː 

biːt̪əɪt̪ə geːlə, eːkə d̪ɪn̪əkɑː bəɪs̪ɑːɾəmeː bɪɑːɦəkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə-

bəɾt͡ ʃə t͡ ʃələləɪ. t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː uʈʰɪ kəə̸ kəɦəɪ ləgəliː- 

"s̪un̪əɪ d͡ʒɑːu, kɑːlɦɪ ɦəmə ɑ̃ːgɑː bəɽʰɪ kəə̸ eːkəʈɑː kɑːd͡ʒə 

kəɾəbə t̪ə_ɪmeː s̪əbʰəkẽː s̪ə̃gə d̪eːbɑːkə t͡ ʃʰəɦə. bʰuːkʰə-pjɑːs̪ə 

ɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə kʰəɾɪd̪ələ n̪əɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. pɑːn̪ɪ, ən̪ɑːd͡ʒə ɑː 

d͡ʒiːʃmə kʰəɾiːd̪ə s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ." 

lɑːləd̪ɑːjə bəd͡ʒəliː- 

"koːn̪ə kɑːd͡ʒə ət͡ ʃʰɪ kəɦũː n̪eː." 

"əpən̪ɑː gɑːməkə d͡ʒeː kɪs̪ɑːn̪ə s̪əlɑːɦəkɑːɾə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə ʃeːkʰəɾə 

oːkəɾoː s̪ə̃gə bʰəgəʋɑːn̪əkə d̪eːlə ɖɑ̃ːgə pəɽələ t͡ ʃʰə_ɪ. oːkəɾeː 

s̪ə̃gə bəs̪un̪əkẽː bɪɑːɦə kəɾəbə s̪eː kiː ʋɪt͡ ʃɑːɾə." t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː 

bəd͡ʒəliː. 

əkʰən̪ə t̪əkə t͡ ʃupə t͡ ʃʰeːliː t͡ ʃəmeːliː d̪ɑːjə, uʈʰɪ kəə̸ bəd͡ʒəliː- 

n̪iːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾɪ ət͡ ʃʰɪ ɦəmə ɑː ʋɪpət̪iː (d͡ʒeː məs̪oːmɑːt̪ə t͡ ʃʰələ) 

s̪əbʰə s̪ə̃gə d̪eːbə. 

bud̪ʰən̪iː bɑːd͡ʒələ- 

ʃeːkʰəɾəkẽː koːn̪ə bʰəgəʋɑːn̪əkə ɖɑ̃ːgə pəɽələ t͡ ʃʰəɪ s̪eː t̪ə̃ 

bud͡ʒʰəleː n̪eː ət͡ ʃʰɪ ɑː oː koːn̪ə d͡ʒɑːt̪ɪkə ət͡ ʃʰɪ. t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː 

bəd͡ʒəliː- 

bʰuːt̪əkə t͡ ʃəɾt͡ ʃɑː kəɾəbə t̪ə̃ bʰuːt̪eː n̪eː d̪ʰəɾət̪ə. ʋəɾt̪əmɑːn̪əkẽː 

s̪əmɦɑːɾəbə t̪əkʰən̪eː n̪eː bʰəʋɪʂjoː bən̪ət̪ə. məɾd̪ə d͡ʒə̃ ʋɪd̪ʰuɾə 

ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪ə̃ kɪjɑːkə n̪eː ʋɪd̪ʰəʋeː d͡ʒəkɑ̃ː s̪əməeː bɪt̪əbəɪt̪ə 

ət͡ ʃʰɪ. pəɦɪn̪eː məɾd̪əkə ʋəɾt͡ ʃəs̪ʋə t͡ ʃʰeːləɪ, d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː 

mən̪ə bʰeːləɪ t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː kɑːn̪uːn̪ə kəɪd̪ɑː bən̪əbəɪt̪ə geːlə. 

ɦəɪ d̪ɑːjə s̪əbʰə d͡ʒə̃ əuɾət̪əkẽː pɾəs̪əʋə piːɽɑːʈɑː n̪əɪ kəɾəə̸ pəɽəɪ 

t̪ə̃ eːkoːʈɑː kɑːd͡ʒə d̪ʰəɾət̪iːs̪ə̃ əkɑːs̪ə t̪əkəmeː n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

məɦɪlɑː n̪əɪ kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. əpən̪ə ʋɪkɑːs̪əkə leːlə əpən̪eː 

ɑːguː bəɽʰəeː pəɽət̪ə. gəpə-s̪əppəs̪ə̃ kɪt͡ ʃʰu n̪əɪ ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪ. kɑːd͡ʒə 

keːn̪eː guɳə-əʋəguɳə bud͡ʒʰəbəɦəkə. d͡ʒɑːt̪ɪ t̪ə̃ d̪uːɪeːʈɑː t͡ ʃʰəɪ 

məɾd̪ə ɑː əuɾət̪ə. əuɾə s̪əbʰə t̪ə̃ bən̪əuɑː t͡ ʃʰɪəɪ. ʃeːkʰəɾəkə 

bɑːɾeːmeː put͡ ʃʰəɪ t͡ ʃʰəɦə t̪ə̃ kəɦəɪ t͡ ʃʰɪə. ʃeːkʰəɾə ɑː bəs̪uːn̪ə 

eːkeː s̪kuːləs̪ə̃ mɪɖɪlə ɑː ut͡ ʃt͡ ʃə ʋɪd̪jɑːləjəmeː pəɽʰəɪ t͡ ʃʰələ. 
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bəs̪un̪ə 11mĩː t̪əkə pəɽʰələkə ɑː ʃeːkʰəɾə kəuleːd͡ʒə t̪əkə 

pəɽʰələkə (biː0 eː0). mud̪ɑː bəs̪un̪əkə bɪɑːɦəkə kɑːɾəɳeː 

11miː pɑːs̪ə keːlɑːkə bɑːd̪ə n̪əɪ pəɽʰɪ s̪əkələ. ʃeːkʰəɾoːkẽː 

bɪɑːɦə bʰeːləɪ mud̪ɑː oː pəɽʰəɪmeː t͡ ʃən̪s̪əgəɾə t͡ ʃʰələ pəɽʰɪt̪eː 

ɾəɦələ. oːkəɾɑː s̪ə̃geː bʰeːləɪ iː d͡ʒeː bɪɑːɦəkə bɑːd̪ə kən̪ɪjɑ̃ː 

s̪ɑːs̪uːɾə eːlə_ɪ. pəɾɪʋɑːɾəmeː pəɪkʰɑːn̪ɑː gʰəɾə t̪ə̃ t͡ ʃʰeːləɪ n̪əɦɪ, 

bɑːɦəɾə-bʰiːt̪əɾə leːlə kən̪ɪjɑ̃ː bɑːɽiː d̪ɪs̪ə geːləɪ, koːn̪oː 

ʋɪʂəd̪ʰəɾə s̪ɑ̃ːpə kɑːʈɪ leːləkəɪ, ʋeːt͡ ʃɑːɾiːkẽː keːt̪ən̪oː d͡ʒʰɑːɽə-

pʰuːkə bʰeːləɪ, əkʰun̪əkɑː d͡ʒəkɑ̃ː pəɦɪn̪eː s̪ə̃pəkəʈʈiːkə d̪əʋɑːɪ 

s̪əbʰə əs̪pət̪ɑːləmeː n̪əɦɪ bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰələ t̪ə̃eː ʋeːt͡ ʃɑːɾiː məɾɪ 

geːlə_ɪ. s̪eː t̪ə̃ bəɽə ən̪jɑːjə bʰeːləɪ oːkəɾoː s̪ə̃geː. bud̪ʰən̪iː 

bəd͡ʒəliː- 

"ɦəmə ʃeːkʰəɾə ɑː oːkəɾɑː bɑːbuːs̪ə̃ ʋɪt͡ ʃɑːɾə-ʋɪməɾʃə keːləũ 

ɦeːn̪ə. bɪn̪ɑː d̪ɑːn̪ə-d̪əɦeːd͡ʒəkẽː ɑːd̪əɾʃə bɪɑːɦə kəɾəkə leːlə 

t̪əɪjɑːɾə ət͡ ʃʰɪ. t̪ə̃ t̪ũː s̪əbʰə s̪ə̃gə d̪əeːɦə t̪ə̃ ɦəmə ʋɪd̪ʰəʋɑː 

pɾət̪ʰɑːkẽː t̪oːɽɪ d̪eːbə_ɪ." 

s̪əbʰə kɪjoː s̪əməɾt̪ʰən̪ə d̪əə̸ d̪eːləkəɪ. ɑː kɑːlɦɪjeː n̪əə bəd͡ʒeː 

d̪ɪn̪əkə s̪əməjə bən̪ɪ geːlə_ɪ. bud̪ʰən̪iː bəd͡ʒəliː- 

d͡ʒə̃ məɾd̪ə s̪əbʰə ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾət̪ə t̪əkʰən̪ə. s̪əbəɦəkə 

ʈʰiːkeːd̪ɑːɾiː t̪oːɾeː t͡ ʃʰəu, kɑːlɦɪ d͡ʒeː ɦeːt̪əɪ s̪eː d̪eːkʰələ 

d͡ʒeːt̪ə_ɪ. puɾəbɑː ɦəʋɑː ʋəɦõː kiː pət͡ ʃʰɪjɑː. ukʰəɪɾəmeː muɽiː 

d̪eːləũ t̪ə̃ mus̪əɾɑːkə koːn̪ə ɖəɾə. d̪eːkʰələ d͡ʒeːt̪əɪ t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑː 

bəd͡ʒəliː- 

ʈʰiːkə t͡ ʃʰəɪ bud̪ʰən̪iː bəd͡ʒəliː- 

bɪɦɑːn̪ə bʰən̪eː giːt̪ə-n̪ɑːd̪əkə s̪ə̃gə bəs̪un̪ə ɑː ʃeːkʰəɾəkə 

d̪uːɾgɑːmən̪d̪ɪɾəmeː pud͡ʒeːgəɾiː ɑː gɑːməkə s̪t̪ɾiːgəɳəkə 

s̪əməkʂə d͡ʒəjəmɑːlɑː ɑː mə̃t̪ɾoːt͡ ʃɑːɾəɳəkə s̪ə̃gə bɪɑːɦə 

s̪əmpən̪n̪ə bʰeːlə. pud͡ʒeːgəɾiː ɑː s̪t̪ɾiːgəɳə s̪əbʰə d̪uːɾʋɑːkʂət̪ə 

d̪eːləkə. 

bəs̪un̪ə ɑː ʃeːkʰəɾəkẽː pɪjəɾə ʋəs̪t̪ɾə pəɦɪɾələ ɑː gəɾəd̪əɪn̪əmeː 

pʰuːləkə mɑːlɑː d̪eːkʰə t͡ ʃən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː kʰuʃiːs̪ə̃ d̪əɦoː-bəɦoː 

n̪oːɾə ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ ɖʰəbə-ɖʰəbɑː geːlə_ɪ. 
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əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-5 d͡ʒə_ɪpəɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə 

pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə 

s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː 

pəɽʰələũ- 

1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə məd̪ʰukɑːn̪t̪ə 

d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə bɑːs̪ən̪ə"pəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_15.htm
http://videha.co.in/new_page_15.htm
http://videha.co.in/new_page_15.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
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VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː oːɪpəɾə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 

əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪt͡ ʃʰu 

gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː ɦun̪əkəɾə 

əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. 

kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ:- 

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 

2.umeːʃə məɳɖələ 

3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 

4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 

5.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 

6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

7.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

8.ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

 

əɪ ə̃kəmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ət͡ ʃʰɪ kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪əkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, 

d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ə̃gɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

pɾɨʂʈʰə pəɾə ət͡ ʃʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

  

kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə keːɾə 

pɑ̃ːt͡ ʃəʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 5 

https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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bʰuməɦuɾə ɑːgɪ 

ʋɪʋeːkə kumɑːɾə əkʰəbɑːɾə pəɽʰɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. s̪əməjə kəɾiːbə 

9 bəd͡ʒeːkə t͡ ʃʰeːlə_ɪ. t̪əkʰən̪eː t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə ʈəɦələɪt̪ə 

pəɦũt͡ ʃələ. t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə d͡ʒɑːt̪ɪkə mus̪əɦəɾə. pəɦɪn̪eː bɑːd̪ʰə-

boːn̪əmeː ɾəkʰəʋɑːɾɪ ɑː boːɪn̪ə-but̪t̪ɑː kəə̸ kəə̸ guːd͡ʒəɾə kəɾəɪ 

t͡ ʃʰələ. ɦɑːleːmeː kɪjoːʈə kuləkə eːkəʈɑː bəbɑːd͡ʒiːs̪ə̃ s̪iːkʰə 

bʰeːlə, bəbɑːd͡ʒiː bʰeːlə. bəbɑːd͡ʒiː bʰeːlɑː pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə kəɦɪjoː 

kɑːlə d̪əloː puɾɪ ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

əkʰɑːɽʰə mɑːs̪əkə s̪əməjə, mən̪əmeː t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪əkẽː eːləɪ 

d͡ʒeː bəbɑːd͡ʒiː t̪ə̃ bən̪ələũ mud̪ɑː kəɦɪjoː d̪əs̪ə muɾt̪eːkə 

bʰən̪əɖɑːɾɑː n̪ə_ɪ kəɾɑː s̪əkələũ. s̪eː n̪əɦɪ t̪ə̃ əɦiː ɑːməkə 

s̪əməjəmeː kɪeː n̪eː d̪əs̪ə-biːs̪ə muɾt̪eːkə bʰən̪əɖɑːɾɑː kəə̸ liː. 

ʋɪt͡ ʃɑːɾə pəkkɑː bʰəə̸ geːlə. 

d̪əs̪ə-pən̪əɾəɦə kɪloː t͡ ʃuːɾɑː moːlə ən̪ələkə, 25 kɪloː d̪uːd̪ʰəkə 

d̪əɦiː pəuɾələkə. s̪ɑːt̪ə kɪloː t͡ ʃiːn̪iː ɑː d̪uː s̪ɑːeː s̪əpeːt̪ɑː ɑːmə 

ən̪ələkə. ɑː gɑːməs̪ə̃ bɑːɦəɾoː bud̪ʰə d̪ɪn̪ə kələuɑː 

bʰəɳɖɑːɾɑːkə d̪ələ guɾu məɦəɾɑːd͡ʒəd͡ʒiːkẽː pət͡ ʃɑːs̪əʈɑː ʈukə 

d̪əə̸ d̪eːləkəɪ. t͡ ʃɑːɾɪmeː d̪ɪn̪ə, bud̪ʰə d̪ɪn̪ə t͡ ʃʰeːləɪ, bʰəɳɖɑːɾɑːkə 

ɪd̃͡ʒɑːmə keːn̪eː t͡ ʃʰələ. 

bud̪ʰə d̪ɪn̪ə bʰoːɾeː d͡ʒʰə̃d͡ʒʰɑːɾəpuɾəkə ɦɑːʈəs̪ə̃ əlluː ɑː pəɾoːɾə 

ɑː oːkəɾə məs̪ɑːlɑː ɪt̪jɑːd̪ɪ ɑːn̪əɪleː beːʈɑːkẽː kəɦələkə. d̪əs̪ə-

d̪əs̪əʈɑː ʈukə gɑːməmeː bəbɑːd͡ʒiː s̪əbʰəkẽː d̪ələ d̪eːbɑːkə 

t͡ ʃʰeːləɪ t̪ə̃eː ʈukə d̪ə_ɪleː t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə əpən̪eː ʋɪd̪ɑː bʰeːlə. 

d̪ələ d̪əɪt̪ə-d̪əɪt̪ə əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪əkə oːɪʈʰɑːmə pəɦũt͡ ʃəlɑː. əd͡ʒəbə 

d̪ɑːs̪ə gʰəɾeːpəɾə t͡ ʃʰəlɑː. ɦɑːkə d̪eːləkʰɪn̪ə. əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə 

ə̃gən̪eːmeː kɪt͡ ʃʰu kɑːd͡ʒə kəɾəɪ t͡ ʃʰələ. t̪əkʰən̪eː əʋɑːd͡ʒə eːləɪn̪ə. 

ləgəleː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə ɑːbɪ t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪əkẽː t͡ ʃəukiːpəɾə 

bəɪs̪əɪkə ɑːgɾəɦə keːləkʰɪn̪ə. d̪un̪uː goːɾeː t͡ ʃəukiːpəɾə bəɪs̪əlɑː. 

əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə put͡ ʃʰələkəɪn̪ə- 

"kiː bɑːt̪ə, keːməɦəɾə eːləũ ɦeːn̪ə?" 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə bəd͡ʒəlɑː- "əpən̪eːkə oːɪʈʰɑːmə eːləũ. s̪ɑːʈʰɪ 

muɾt̪eːkə bʰəɳɖɑːɾɑː kəɾəɪkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə bʰeːlə ɦeːn̪ə s̪eː 

əpən̪eːkẽː ʈukə d̪ə_ɪleː eːləũ ɦeːn̪ə ɑː ɦeː əpən̪eː t̪ə̃ bʰəd͡ʒən̪ə-

bʰɑːʋə s̪eːɦoː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː s̪eː d̪uː-t͡ ʃɑːɾɪʈɑː bʰəd͡ʒən̪ə s̪eːɦoː 

ɦeːt̪əɪ, t̪ə̃eː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː t̪əkə ɑːbɪ d͡ʒɑːeːbə.bʰəɳɖɑːɾɑː t͡ ʃɑːɾɪ 
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bəd͡ʒeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː ɦeːt̪ə_ɪ." 

əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə bəd͡ʒəlɑː- 

"ʈʰiːkə t͡ ʃʰəɪ ʈukə t̪ə̃ ləə̸ lə_ɪ t͡ ʃʰiː, mud̪ɑː eːkəʈɑː bɑːt̪ə kəɦuː- 

bʰəɳɖɑːɾɑː keːt̪əeː ɦeːt̪ə_ɪ?" 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 

"keːt̪əeː ɦeːt̪əɪ, əpən̪eː eːkət͡ ʃɑːɾiː ət͡ ʃʰɪ ɑː ɑːgɑ̃ːmeː s̪əɾəkɑːɾiː 

t͡ ʃəbut̪əɾɑː ət͡ ʃʰɪ oːt̪əɪ ɦeːt̪əɪ əuɾə keːt̪əeː ɦeːt̪ə_ɪ." 

"t̪əɦən̪ə ɦəmə d̪ələ n̪əɪ mɑːn̪əbə, d͡ʒə̃ bəd͡ʒəɾə̃gəbəliː 

s̪t̪ʰɑːn̪əmeː bʰəɳɖɑːɾɑː kəɾəɪkə ɪd̃͡ʒɑːmə kəɾəbə t̪ə̃ d̪ələ leːbə, 

t̪əɦuːmeː s̪ɑːgə bən̪əun̪ɪɦɑːɾə kɪjoː pən̪ɪt͡ ʃəllɑː ɦeːt̪ɑː 

t̪əkʰən̪eː." 

kəɦəɪt̪ə əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə s̪upɑːɾiː ɑːpəs̪ə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪əkẽː 

ɦɑːt̪ʰəmeː d̪əə̸ d̪eːləkəɪn̪ə. 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə bəukə bʰəə̸ kɪt͡ ʃʰu n̪əɦɪ bɑːd͡ʒələ. t͡ ʃoːʈeː 

t͡ ʃəukiːpəɾə s̪ə̃ uʈʰɪ geːlə ɑː ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ geːlə. 

ʋɪʋeːkə kumɑːɾəkə gʰəɾə ləgə d̪əə̸ kəə̸ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰələ kɪ ʋɪʋeːkə 

kumɑːɾəpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə pəɽələɪ. kuʃələ-s̪əmɑːt͡ ʃɑːɾəkə leːlə 

ʋɪʋeːkə kumɑːɾə ləgə pəɦũt͡ ʃələ. 

n̪əməs̪kɑːɾə-pɑːt̪iː bʰeːlɑː bɑːd̪ə ʋɪʋeːkə kumɑːɾə əpən̪eː 

t͡ ʃəukiːpəɾə bəɪs̪əɪkə ɑːgɾəɦə keːləkəɪn̪ə. t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə 

t͡ ʃəukiːpəɾə bəɪs̪ə geːlə. ʋɪʋeːkə kumɑːɾə əkʰəbɑːɾə ɾɑːkʰɪ 

put͡ ʃʰələkəɪn̪ə- 

"keːməɦəɾə t͡ ʃələlɪəɪ ɦeːn̪ə, mũɦə s̪ukʰələ ət͡ ʃʰɪ?" 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"kiː kəɦəũ bʰɑːɪ s̪ɑːɦəɪbə. bʰəɳɖɑːɾɑː kəɾəɪkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə bʰeːlə 

s̪eː s̪ɑːʈʰɪ muɾt̪eːkə d̪ələ d̪eːlɪəɪ ɑː bʰəd͡ʒən̪ɪjɔ̃ muɾt̪eː əd͡ʒəbə 

d̪ɑːs̪əkẽː d̪ələ d̪ə_ɪleː geːlə t͡ ʃʰeːləũ s̪eː əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə kəɦələkə 

d͡ʒeː t̪oːɾɑː əɪʈʰiːmə ɦəmə n̪əɪ kʰeːbəɦə d͡ʒə̃ bəd͡ʒəɾə̃gəbəliː 

s̪t̪ʰɑːn̪əmeː bʰəɳɖɑːɾɑː kəɾəbəɦə t̪əkʰən̪eː ɦəmə d͡ʒeːbəɦə. 

s̪əeːɦə t͡ ʃʰəgun̪t̪ɑː lɑːgɪ geːlə. d͡ʒeː kəɦuː s̪əbʰə ʈʰɑːmə d͡ʒɑːt̪ɪ-

pɑːt̪ɪ, ũːt͡ ʃə-n̪iːt͡ ʃə, t͡ ʃʰuɑː-t͡ ʃʰut̪əkə bʰeːd̪ə-bʰɑːʋə t͡ ʃʰəɪɦeː. 

ɦəməɾɑː ɦoːɪ t͡ ʃʰələ d͡ʒeː bəbɑːd͡ʒiː t̪ə̃ iː s̪əbʰə t̪ɪjɑːgɪ kəə̸ 

bəbɑːd͡ʒiː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, oːkəɾɑːmeː koːn̪oː t̪əɾəɦəkə bʰeːd̪ə-

bʰɑːʋə n̪əɪ ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ. oːkəɾɑːmeː d̪əjɑː-bʰɑːʋə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰə_ɪ. 

s̪əbʰəkẽː eːkə-s̪əmɑːn̪ə bud͡ʒʰəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː oːkəɾoː 
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ɦəɖɖiːmeː d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑːt̪ɪ ɖʰukəleː t͡ ʃʰə_ɪ." 

ʋɪʋeːkə kumɑːɾə kəɦələkəɪn̪ə- 

"ɦəu t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə, puɾən̪ɑː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə s̪əbʰə bud͡ʒʰəbəɦəkə n̪eː 

t̪ə̃ ɦeːt̪əɦə d͡ʒeː eːɦeːn̪ə bɪd͡ʒəkɑːʈʰiː s̪əbʰəkẽː s̪oːd͡ʒʰeː goːliː 

mɑːɾɪ d̪ɪəɪ." 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪əkẽː d͡ʒeːn̪ɑː d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː bəɽʰələɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː 

put͡ ʃʰələkʰɪn̪ə- 

"s̪eː kiː?" 

ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒəeː ləgəlɑː- 

"t̪ə̃ s̪un̪əɦə ɦəmə d̪uː-t͡ ʃɑːɾɪʈɑː moːʈə-moːʈəmeː gʰəʈən̪ɑː kəɦəɪ 

t͡ ʃʰɪə. kɪeːkə t̪ə̃ t̪əɦũː əugət̪ɑːeːlə t͡ ʃʰəɦə, gʰəɾəpəɾə bʰəɳɖɑːɾɑː 

t͡ ʃʰɪə. pət͡ ʃɑːs̪ə muɾt̪eːkẽː d̪ələ d̪eːn̪eː t͡ ʃʰəɦəkə. t̪ə̃eː moːʈeːmeː 

kəɦəɪ t͡ ʃʰɪə- s̪ət̪əjugəmeː ʋɪʂɳu ɑː məɦɑːd̪eːʋəkẽː d͡ʒʰəgəɽɑː 

ɦoːɪt̪eː t͡ ʃʰeːləɪn̪ə." 

bɪt͡ ʃt͡ ʃeːmeː, əkət͡ ʃəkɑːɪt̪ə t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪əkə muɦəs̪ə̃ n̪ɪkəɪlə 

geːlə- 

"bʰəgəʋɑːn̪oː s̪əbəɦəkə biːt͡ ʃə d͡ʒʰəgəɽɑː ɦoːɪ t͡ ʃʰeːlə_ɪ!" 

"ɦə̃, ɦəu. məɦɑːd̪eːʋeːkə beːʈɑː gəɳeːʃəkẽː puːd͡ʒɑː pəɦɪn̪eː 

ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪ ɑː d̪eːʋət̪ɑːmeː s̪əbʰəs̪ə̃ pəɪgʰə məɦɑːd̪eːʋəkẽː 

s̪əbʰəs̪ə̃ ən̪t̪əmeː ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə, əkʰən̪ə eːt̪əbeː kəɦəbəɦə." 

"ɦə̃, s̪eː t̪ə̃ gəɳeːʃeːkə puːd͡ʒɑː pəɦɪn̪eː ɦoːɪ t͡ ʃʰə_ɪ." -t͡ ʃeːt̪ən̪ə 

d̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ. 

"t̪ɾeːt̪ɾɑːmeː ɾɑːmə s̪ə̃ʋuːkəkẽː gəɾəd̪əɪn̪ə kɑːʈɪ d̪eːləkəɪ kɪeːkə 

t̪ə̃ s̪ud̪ɾə t͡ ʃʰələ. s̪ə̃ʋuːkə bəɾəkə gɑːt͡ ʃʰəmeː pəeːɾəkẽː uːpəɾə ɑː 

muɽiːkẽː n̪ɪt͡ ʃt͡ ʃɑ̃ː kəə̸ kəə̸ t̪əpəs̪jɑː kəɾəɪ t͡ ʃʰələ. ũːt͡ ʃə ʋəɾgəkə 

loːkəkẽː n̪əɪ d̪eːkʰələ geːlə_ɪ. ɾɑːməkẽː ʋəɾəgəleːləkə. ɾɑːmə 

s̪ən̪əkə ɾɑːd͡ʒɑː oːɦiː s̪ə̃buːkəkẽː gəɾəd̪əɪn̪ə kɑːʈɪ d̪eːləkəɪ." 

ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒələ. 

"iː t̪ə̃ bəɽə ən̪jɑːjə bʰeːlə_ɪ." t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə bəd͡ʒəlɑː. 

eːt̪əbeːmeː t͡ ʃəkəʋɪd̪oːɾə ləgəɪ t͡ ʃʰəɦə. ʋɪʋeːkə kumɑːɾə 

put͡ ʃʰələkəɪn̪ə ɑːɾoː s̪un̪əɦə d̪ʋɑːpəɾəmeː d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə ɑː 

eːkələʋjəkə kʰɪs̪s̪ɑː bud͡ʒʰələ t͡ ʃʰəɦə kɪn̪eː? 

"n̪əɦɪ!" 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"t̪ə̃ s̪un̪uː, d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə kəuɾəbə-pɑːɳɖəʋəkə guɾu t͡ ʃʰəlɑː. 
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kuːɾuː ʋə̃ʃəkə s̪əbʰəkẽː ʃɪkʂɑː d̪eːn̪eː t͡ ʃʰeːləkʰɪn̪ə. eːkələʋjəkẽː 

mən̪ə bʰeːləɪ d͡ʒeː ɦəməɦũː ʃɪkʂɑː gɾəɦəɳə kəɾiː. t̪ə_ɪ leːlə 

d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə ləgə ʃɪkʂɑː leːbəeː leːlə geːlə. mud̪ɑː 

d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə s̪ud̪ɾə kəɦɪ oːkəɾɑː ʃɪkʂɑː d̪ə_ɪs̪ə̃ ɪn̪əkɑːɾə kəə̸ 

d̪eːləkə. t̪əkʰən̪ə eːkələʋjə pɾəɳə keːləkə, d͡ʒə̃eː ʃɪkʂɑːmeː 

guɳə t͡ ʃʰəɪ t̪ə̃eː n̪eː d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə ʃɪkʂɑː n̪ə_ɪ d̪eːləɪn̪ə. ɑː 

əpən̪ɑː ɑːʃɾəməmeː n̪əɪ ɾəkʰələɪn̪ə. s̪eː n̪əɪ t̪ə̃ ʃɪkʂɑː gɾəɦəɳə 

kəɾəbeː kəɾəbə ɑː d͡ʒə̃gələmeː d͡ʒɑː d̪ɾoːɳeːt͡ ʃɑːɾjəkə mɑːɪʈəkə 

muːɾt̪iː bən̪ɑː guɾu mɑːn̪ɪ əs̪t̪ɾə-ʃəs̪t̪ɾəkə əd̪ʰjəjən̪ə ɑː əbʰɪjɑːs̪ə 

kəɾəeː lɑːgələ. eːɦeːn̪ə t͡ ʃən̪s̪əgəɾə n̪ɪkələlə d͡ʒeː 

d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjəkə ʃɪʂjəmeː eːkoːʈɑː oːɦən̪ə ʋiːɾə n̪əɦɪ t͡ ʃʰələ. 

eːɦeːn̪ə ʋiːɾə t͡ ʃʰələ eːkələʋjə." 

ʋɪʋeːkə pʰeːɾə bɑːd͡ʒələ- 

"ɦə̃ ɦəu, ɑːgɑ̃ː s̪un̪əɦə eːkə d̪ɪn̪ə d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə əpən̪eː ɑː kɪt͡ ʃʰu 

ʃɪʂjə s̪əbʰəkẽː ləə̸ kəə̸ d͡ʒə̃gələ d̪ɪs̪ə gʰuməɪleː geːlə. s̪ə̃gəmeː 

eːkəʈɑː kut̪t̪ɑː s̪eːɦoː t͡ ʃʰeːlə_ɪ. ən̪əd͡ʒɑːn̪ə ɑːd̪əmiːkẽː d̪eːkʰə 

kut̪t̪ɑː bʰukəeː ləgələ. eːɦeːn̪ə kut̪t̪ɑːkẽː s̪oːbʰɑːʋə ɦoːɪt̪eː 

t͡ ʃʰə_ɪ. s̪eː eːkələʋjə t̪eːɦeːn̪ə ʋɑːɳə mɑːɾələkə d͡ʒeː kut̪t̪ɑːkẽː 

muɦẽːkə uːpəɾəs̪ə̃ n̪ɪt͡ ʃt͡ ʃɑ̃ː-muɦẽː mũɦəmeː gə̃t̪ʰɑː geːlə_ɪ. 

kut̪t̪ɑː d̪əuɽələ d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə ləgə geːlə. kut̪t̪ɑːkə d̪əʃɑː d̪eːkʰə 

d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjəkẽː t͡ ʃʰəgun̪t̪ɑː lɑːgɪ geːlə_ɪ. kut̪t̪ɑːkə s̪ə̃gə 

eːkələʋjəkə n̪əd͡ʒəd̪iːkə ɑːeːlə." 

"eːn̪ɑː kəə̸ mɑːɾələkəɪ t̪iːɾə!" t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ. 

"ɦə̃ ɦəu, t̪əɦən̪ə kiː bʰeːləɪ s̪eː bud͡ʒʰəbəɦəkə t̪ə̃ d̪ɑ̃ːt̪eː õːgəɾiː 

kəʈəbəɦə." ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒələ. 

"kəɦuː-kəɦuː kiː bʰeːlə_ɪ." t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə put͡ ʃʰələkəɪn̪ə. 

"d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə guɾu d̪əkʂɪɳɑː mə̃gələkəɪ, eːkələʋjə s̪ɪd̪ʰeː 

kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː ɑːd̪eːʃə ɦoːɪ. s̪əɦəeː n̪eː, t̪ə̃ t̪ũː əpən̪ə d̪əɦɪn̪ɑː 

ɦɑːt̪ʰəkə əũʈʰɑː kɑːʈɪ kəə̸ d̪eː." -d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə ɑːd̪eːʃə 

d̪eːləkʰɪn̪ə. 

t̪uːɾən̪t̪ə eːkələʋjə bɪn̪ɑː s̪oːt͡ ʃən̪eː-ʋɪt͡ ʃɑːɾən̪eː əpən̪ə d̪əɦɪn̪ɑː 

ɦɑːt̪ʰəkə əũʈʰɑː kɑːʈɪ kəə̸ d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjəkẽː d̪əə̸ d̪eːləkəɪn̪ə." 

"iː t̪ə̃ bəɽə ən̪jɑːjə keːləɪn̪ə d̪ɾoːɳɑːt͡ ʃɑːɾjə." -t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə 

bɑːd͡ʒələ. 

"s̪eː t̪ə̃ t̪uːɦĩː bud͡ʒʰəbəɦəkə." ʋɪʋeːkə kəɦələkəɪn̪ə. 
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"ɦeː ɦəu t͡ ʃeːt̪ən̪ə bʰɑːjə, iː t̪ə̃ s̪ət̪əjugə, t̪ɾeːt̪ɑː-d̪ʋɑːpəɾəkə 

kʰɪs̪s̪ɑː kəɦəlɪjəɦə. ɑːbə kələjugəkə kʰɪs̪s̪ɑː kəɦəɪ t͡ ʃʰɪə. bɑːbɑː 

s̪ɑːɦəɪbə bʰiːmə ɾɑːʋə əmbeːd̪əkəɾəkə n̪ɑːmə t̪ə̃ s̪un̪ən̪eː 

ɦeːbəɦə?" 

"ɦə̃ s̪un̪ən̪eː t͡ ʃʰɪəɪ, əpən̪ɑː d̪eːʃəkə s̪ə̃ʋɪd̪ʰɑːn̪ə n̪ɪɾmɑːɳəmeː 

ɦun̪əkoː joːgəd̪ɑːn̪ə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. 15 əgəs̪t̪ə ɑː 26 d͡ʒən̪əʋəɾiːkẽː 

d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː əmbeːd̪əkəɾəkə n̪ɑːmə ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ." 

t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 

"ɦə̃, ʈʰiːkeː t͡ ʃʰɪəɪ. ɦun̪əkɑː kəɦɪjoː s̪kuːləmeː əɪgəlɑː s̪iːʈəpəɾə 

n̪əɪ bəɪs̪əə̸ d̪eːləkəɪn̪ə. d͡ʒəɦən̪ə kɪ s̪əbʰə klɑːs̪əmeː pʰəs̪ʈeː 

kəɾəɪ t͡ ʃʰəlɑː. d͡ʒɑːt̪ɪkə t͡ ʃʰələ t̪ə̃eː. mud̪ɑː əmbeːd̪əkəɾəmeː 

ləgən̪ə t͡ ʃʰeːləɪ, pɾət̪ɪbʰɑː t͡ ʃʰeːləɪ, d̪eːʃəkə pɾət̪ɪ məmət̪ɑː 

t͡ ʃʰeːlə_ɪ. t̪əbə n̪eː eːɦeːn̪ə məɦɑːn̪ə puɾuʂə bʰeːlɑː. d͡ʒɑːt̪ɪ-

pɑːt̪ɪkə kɑːn̪uːn̪ə ləə̸ kəə̸ gɑ̃ːd̪ʰɪjoːd͡ʒiː s̪ə̃ d͡ʒʰəgəɽɑː bʰəə̸ 

d͡ʒɑːn̪ɪ. d͡ʒɑːt̪ɪjeː-pɑːt̪ɪ ləə̸ kəə̸ ʋəud̪d̪ʰə d̪ʰəɾmə məɾəɪ beːɾəmeː 

s̪ʋiːkɑːɾə keːləɪn̪ə əmbeːd̪əkəɾəd͡ʒiː." -ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒələ. 

"əɾəu t̪oːɾiːkẽː! eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə kɪɾəd̪ɑːn̪iː s̪əbʰə bʰeːlə 

t͡ ʃʰə_ɪ!" -t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ. 

ʋɪʋeːkə ɑːgɑ̃ː bɑːd͡ʒələ- 

"ɦə̃ ɦəu, s̪ət̪jə bɑːt̪ə t͡ ʃʰɪəɪ t̪əɦən̪ə əuɾə s̪un̪əɦə. əpən̪ɑː d̪eːʃəkə 

d͡ʒeː ɾɑːʂʈɾəpət̪ɪ t͡ ʃʰəlɑː eː.piː.d͡ʒeː. əbd̪uːlə kəlɑːmə s̪ɑːɦəɪbə, 

ɦun̪əkoː s̪ə̃gə klɑːs̪əkə mɑːs̪ʈəɾə əmbeːd̪əkəɾeː d͡ʒəkɑ̃ː 

keːləkəɪn̪ə. mud̪ɑː oː mɑːs̪ʈəɾə, kəlɑːməs̪ə̃ gʰəʈiː 

mɑːn̪ələkəɪn̪ə. əkʰən̪ə ɦɑːləmeː ɦəɪd̪əɾɑːʋɑːd̪əkə 

məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəmeː ɾoːɦɪt̪ə beːmuːlɑːkə s̪ə̃gə əɦɪn̪ɑː bʰeːləɪ 

ɦeːn̪ə. ɾoːɦɪt̪ə beːmuːlɑː məɦɑː d̪əlɪt̪ə ʋəɾgəkə loːkə, oːkəɾɑː 

s̪ə̃gə d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑːt̪ɪ ləə̸ kəə̸ d̪uɾəbeːʋəɦɑːɾə keːləkəɪ. ʋeːt͡ ʃɑːɾɑː 

ɑːt̪məɦət̪jɑː kəə̸ leːləkə." 

"kɪeː ɑːt̪mə ɦət̪jɑː keːləkə?" t͡ ʃeːt̪ən̪ə d̪ɑːs̪ə put͡ ʃʰələkəɪn̪ə. 

"n̪ə_ɪ bud͡ʒʰələɦəkə, jəeːɦə s̪əʋəɾɳə ɑː əʋəɾɳəkə t͡ ʃələɪt̪ə. ɑːbə 

t̪ũːɦĩː kəɦəɦə d͡ʒeː əd͡ʒəbə d̪ɑːs̪ə d̪ələ n̪əɪ mɑːn̪ələkə t̪ə̃ eːt̪eːkə 

ɑːkɾoːʃə t͡ ʃʰəɦə. ɑː t̪uːɦĩː ɖoːmə ɑːkɪ t͡ ʃəmɑːɾəkə oːɪʈʰɑːmə 

kʰeːbəɦəkə geː. n̪əɦɪ n̪eː. iː beːʋəs̪t̪ʰɑːkə d̪oːkʰə t͡ ʃʰɪəɪ. eːkə 

ʋəɾgə ʃoːʂəkə ət͡ ʃʰɪ ɑː d̪oːs̪əɾə ʋəɾgə ʃoːʂɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. bʰuməɦuɾə 

ɑːgɪ d͡ʒəkɑ̃ː t̪əɾeː-t̪əɾeː d̪un̪uː ɑːkɾoːʃɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. ʃɑːs̪ən̪ə 

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


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 43 

keːn̪ɪɦɑːɾə kəkʰən̪oː n̪əɦɪ t͡ ʃɑːɦət̪ə d͡ʒeː ɦəməɾɑː ɑːgɑ̃ː d̪oːs̪əɾə 

ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːeː. t̪əɦɪn̪ɑː ʃoːʂɪt̪ə ʋəɾgə s̪eːɦoː ɑːguː-muɦẽː 

d͡ʒɑːeː t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

koːʈʰəliːmeː koːʈʰəliː ɑː t̪ə_ɪmeː koːʈʰəliː ət͡ ʃʰɪ. eːt̪eːkə n̪eː 

d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑːt̪ɪ ət͡ ʃʰɪ ɑː eːkə-d̪oːs̪əɾɑːs̪ə̃ gʰɾɨɳɑː kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

d͡ʒeːkəɾə pɑːɾɑːʋɑːɾə n̪əɦɪ. keːt̪eːkə kəɦəbəɦə. muɪlə mɑːlə-

d͡ʒɑːləkẽː uʈʰɑː kəə̸ pʰeːkələkə, t̪ə̃eː t͡ ʃəmɑːɾə ət͡ ʃʰoːpə bʰəə̸ 

geːlə. ɑː d͡ʒeː d͡ʒiːt̪əɦeː bəkəɾiː kəʈələkə ɑː kʰeːləkə oː keː 

bʰeːlə." 

t͡ ʃeːt̪ən̪əd̪ɑːs̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"jəu bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, t̪əɦən̪ə iː s̪əbʰə keːn̪ɑː meːʈɑːeːt̪ə?" 

ʋɪʋeːkə kəɦələkəɪn̪ə- 

"keːn̪ɑː meːʈɑːeːt̪ə, s̪eː kiː d̪ɑːlɪ-bʰɑːt̪əkə kəuɾə t͡ ʃʰɪəɪ d͡ʒeː 

t͡ ʃəʈə-pəʈə s̪ɑːn̪uː ɑː mũɦəmeː d̪əə̸ d̪ɪjəu. ʃɑːs̪t̪ɾə-puɾɑːɳəmeː 

ɾɨɾɨʂɪ-mun̪iː s̪əbʰə mən̪uʂəkeː d͡ʒiːbəɪkə kɾɪjɑː kəlɑːpə 

lɪkʰələɪn̪ə, t̪eːkəɾɑː kəʈʰəpɪg̃ələ s̪əbʰə d̪oːs̪əɾə-d̪oːs̪əɾə 

ɾuːpəmeː beːʋəɦɑːɾə kəɾəə̸ lɑːgələ. ʋɪt͡ ʃɑːɾeː d̪uːʂɪt̪ə bʰəə̸ 

geːlə_ɪ. t̪eːkəɾeː iː d̪ud̪əɾʃɑː t͡ ʃʰɪəɪ. d͡ʒəkʰən̪eː uːpəɾəkɑː kən̪iː 

n̪ɪt͡ ʃt͡ ʃɑ̃ː d̪ɪs̪ə d͡ʒʰuːkət̪ə ɑː n̪ɪt͡ ʃəlɑː uːpəɾə-muɦẽː s̪əs̪əɾət̪ə, 

d͡ʒə_ɪs̪ə̃ biːt͡ ʃəmeː ɑːbɪ kəə̸ d̪un̪uːkẽː mũɦə-mɪlɑːn̪iː ɦeːt̪əɪ, 

koːn̪oː d̪ʋeːʂə-bʰɑːʋə n̪əɪ ɾəɦət̪əɪ. s̪əbʰə-s̪əbʰəkẽː s̪ukʰə-

d̪ukʰəmeː s̪ə̃gə d̪eːt̪ə, s̪əmɑːd͡ʒə ɑːkɪ d̪eːʃə n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː 

t͡ ʃələt̪əɪ." 

"t̪oːɾoː bʰəɳɖɑːɾɑːkẽː ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə kəɾəbɑːkə t͡ ʃʰəɦə. d̪oːs̪əɾə 

d̪ɪn̪ə n̪ɪt͡ ʃeːn̪əs̪ə̃ gəpə-s̪əppə ɦeːt̪əɪ, t̪əkʰən̪ə ʋɪs̪t̪ɑːɾəs̪ə̃ 

kəɦəbəɦə." 

"ʈʰiːkə t͡ ʃʰəɪ bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə əkʰən̪ə d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰiː." 

 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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2.6.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

bɑːbɑː ɦɑːt̪ʰɪkə s̪ɪkkəɽɪ 

  

"pɑːpɑː! ɑːɦɑ̃ː kəɦəɪt̪ə ɾəɦiː d͡ʒeː əpən̪ɑː oːɦɪʈʰɑːmə ɖeːgə-

ɖeːgə pəɾə poːkʰəɾɪ mɑːt͡ ʃʰə ɑː məkʰɑːn̪ə s̪ə' bʰəɾələ; s̪eː 

eːt̪eːkə beːɾə gɑːmə geːləɦũ mud̪ɑː ɑːɦɑ̃ː kəɦɪjoː d̪eːkʰeːləɦũ 

n̪əɦɪ?̃" 

"ɑːɦɑ̃ː keː d͡ʒən̪mə s̪ə̃ kɪt͡ ʃʰueː bəɾkʰə pəɦɪn̪eː t̪əkə t͡ ʃʰələɪ 

bəuɑː .... ɑːbə n̪əɦɪ ̃ɾəɦələɪ! s̪əɽəkəkə oːɦɪ kɑːt̪ə pə̃t͡ ʃəgət͡ ʃt͡ ʃʰɑː 

ləgə d͡ʒeː d̪ʰɑːn̪əkə kʰeːt̪ə t͡ ʃʰəɪ s̪eː poːkʰəɾɪjeː 

t͡ ʃʰələɪ.....oːmɦəɾə t͡ ʃəumuɦɑːn̪iː ləgə poːkʰəɾɪkə ʈuːʈələ d͡ʒɑːʈʰɪ 

eːkʰən̪oː oːɦɪn̪ɑː ʈʰɑːɽʰeː t͡ ʃʰəɪ. əpən̪eː gɑːmə meː n̪əɦɪjõː kɪt͡ ʃʰu 

t̪əs pɑ̃ːt͡ ʃə ʈɑː s̪əs kəmmə poːkʰəɾɪ n̪əɦɪ ̃ ɾəɦəɪ. s̪eː s̪əbʰəʈɑː 

t̪əkət̪iːɦɑːn̪əkə bɪn̪u bʰɑːs̪ɪ geːləɪ. gɑːmə s̪əs loːkə ʃəɦəɾə t͡ ʃəlɪ 

geːləɪ ...... poːkʰəɾɪ-d͡ʒʰɑːkʰəɾɪ keː keː d̪eːkʰɪt̪əɪ? poːkʰəɾɪjeː 

meː mɑːt͡ ʃʰə ɑː məkʰɑːn̪ə ɦoːiː.....s̪eː d͡ʒəkʰən̪ə poːkʰəɾɪjeː 

n̪əɦɪ ̃t̪əkʰən̪ə mɑːt͡ ʃʰə-məkʰɑːn̪ə koːn̪ɑː ɦeːt̪əɪ?" gəɦĩːɾə us̪ɑːs̪ə 

t͡ ʃʰoːɽəɪt̪ə goːluː keː pɾəʃn̪əkə ut̪t̪əɾə d̪əɪt̪ə ɦəməɾə d̪əgəd̪ʰələ 
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moːn̪ə kələpɪ geːlə. mud̪ɑː bɑːt̪ə əɪlə pɑːn̪ɪ, geːlə pɑːn̪ɪ d͡ʒəkɑ̃ː 

d͡ʒəld̪ɪjeː kʰət̪əmoː bʰəs geːlə. goːluː s̪eːɦoː əpən̪ə s̪ə̃giː s̪ə̃gə 

kʰeːləbɑː leːlə pəɽɑː geːlə. 

ɑːiː ɔpʰɪs̪ə s̪əs gʰəɾə meː pəɪɾə d̪əɪt̪eː d̪eːkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰiː goːluː keː 

kuɾs̪iː pəɾə t͡ ʃəɽʰɪ eːɽiː ut͡ ʃəkeːn̪eː d̪eːbɑːlə pəɾə 'pəgə-pəgə 

poːkʰəɾɪ mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə' ʋəlɑː poːs̪ʈəɾə keː peːn̪ə 

s̪əs d̪əkət͡ ʃəɪ meː əpəs̪jɑ̃ːt̪ə. ɦəmə 

d͡ʒəɽəʋət̪ə, s̪un̪n̪ə, əʋɑːk... eːkə ʈəkə oːɦɪn̪ɑː oːkəɾɑː d̪eːkʰɪt̪eː 

ɾəɦɪ geːlə ɾəɦiː.     

  

-kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə, s̪əmpɾət̪ɪ: bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə 

keː upə-s̪ət͡ ʃɪʋə, s̪əp̃əɾkə: s̪iː-11, ʈɑːʋəɾə-4, ʈɑːɪpə-5, kɪd̪əʋəiː 

n̪əgəɾə puːɾʋə (d̪ɪlliː ɦɑːʈə keː s̪ɑːmən̪eː), n̪əiː d̪ɪlliː-110023 

moː. 9810811850 / 8178216239 iː-meːlə : 

writetokmanoj@gmail.com 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

  

 

 

 

 

 

2.7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪ɑː 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

 

ʋɪt͡ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪ɑː 
 

gɑːmə-gʰəɾəmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː d͡ʒoːgɑːɽiː bɑːlə-boːd̪ʰə 

bət͡ ʃt͡ ʃɑː əpən̪ə mən̪əkẽː eːkəʈʰɑːmə kəɾəɪt̪ə mɑːn̪eː eːkɑːgɾə 

kəɾəɪt̪ə bɑːd̪ʰə-boːn̪əs̪ə̃ oːɦən̪ə n̪əbə d͡ʒən̪əmɪt̪ə ʋɑː n̪əbə 

kələʃɪt̪ə gɑːt͡ ʃʰəkə pɑːt̪ə d̪eːkʰə n̪əbə bud͡ʒʰɪ əpən̪ə bɑːgə-

bəgɪjɑːmeː ɾoːpɪ s̪əd͡ʒəbəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə əpən̪ə 

bɑːgə-bəgɪjɑːmeː n̪əbə-n̪əbə t͡ ʃiːd͡ʒə s̪əd͡ʒəbəɪt̪ə d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə 

bʰɑːɪkẽː mən̪əkə bəgɪjɑːmeː ɾoːpələɪn̪ə. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪkə d͡ʒeː 

s̪ɑːɦɪt̪jɪkə pɾəʋɑːɦə məɪt̪ʰɪliːkə ət͡ ʃʰɪ oː s̪əmɑːd͡ʒəkə 

pɾəʋɑːɦəs̪ə̃ t̪ʰoːɽə-t̪ʰɑːɽə ɦəʈəloː ət͡ ʃʰɪ ɑː t̪ʰoːɽə-t̪ʰɑːɾə s̪əʈəloː 

ət͡ ʃʰɪeː. əɦiː d̪ʰɑːɾɑːkə pɾəʋɑːɦəmeː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə 

s̪əmbən̪d̪ʰə d͡ʒiːbɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjəs̪ə̃ bʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, umeːɾəkə 

ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ d̪un̪uːmeː pət͡ ʃiːs̪ə bəɾkʰəkə ən̪t̪əɾə t͡ ʃʰəɪn̪ə. əkʰən̪ə 

t̪əkəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː, mɑːn̪eː s̪əmbən̪d̪ʰə bən̪əɪs̪ə̃ pəɦɪn̪eː 

d̪ʰəɾɪkə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə d̪un̪uː goːɾeːkə əpən̪ə-əpən̪ə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə 

t̪ə_ɪmeː, bun̪ɪjɑːd̪iː ən̪t̪əɾə t͡ ʃʰəɪn̪ə. oːn̪ɑː, d͡ʒiːʋən̪ə mɑːn̪eː 

beːʋəɦɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃gə ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː 

ɦoːɪeː mud̪ɑː t̪ə_ɪmeː bɑːd̪ʰɑː biːt͡ ʃəmeː gʰeːɾət̪oː ət͡ ʃʰɪ ɑː 

n̪əɦɪjõː gʰeːɾəɪeː. oː n̪ɪɾbʰəɾə kəɾəɪeː d͡ʒiːʋən̪əkə gət̪ɪ-

ʋɪd̪ʰɪpəɾə. 

d͡ʒiːʋən̪əkə d̪uː əʋəs̪t̪ʰɑː biːt͡ ʃəkə d̪uː d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əmbən̪d̪ʰə 

ət͡ ʃʰɪ. eːkə d͡ʒiːʋən̪ə oːɦən̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əkə n̪iːt͡ ʃəmũɦə 

ɖʰɑːləpəɾə ət͡ ʃʰɪ ɑː d̪oːs̪əɾə d͡ʒiːʋən̪əkə uːpəɾə mũɦə 

t͡ ʃəɽʰɑːɪpəɾə. s̪əməjə əpən̪ɑː gət̪ɪjeː t͡ ʃələbeː kəɾət̪ə t̪ə̃eː 

pʰəut̪ɪjoː eːbeː kəɾət̪ə ɑː bʰəd̪əbɑːɾɪ s̪eːɦoː eːbeː kəɾət̪ə. əkʰən̪ə 

d̪ʰəɾɪkə d͡ʒiːʋən̪ə, d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə d͡ʒeː pət͡ ʃəpən̪ə-
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s̪ɑːɪʈʰəkə biːt͡ ʃəkə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə, oː mɑːʈɪpəɾə s̪ə̃ mɑːn̪eː s̪əɦiːʈə 

d͡ʒiːʋən̪əpəɾə s̪ə̃ uʈʰələ d͡ʒiːʋən̪ə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə, t̪ə̃eː pəɦɑːɽə d͡ʒəkɑ̃ː 

d̪ʰəɾət̪iːs̪ə̃ d͡ʒuɽələ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə d͡ʒə_ɪmeː d̪uɾgʰəʈən̪ɑː ʋɑː kʰəs̪əɪ-

pəɽəɪkə ɖəɾə kəmə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. t̪ə̃eː kəɦəbə d͡ʒeː oːt̪əbeː 

uːpəɾəmeː d͡ʒə̃ ɦəʋɑːɪ-d͡ʒəɦɑːd͡ʒəpəɾə ɾəɦəbə t̪əkʰən̪ə t̪ə̃ 

kʰəs̪əɪ-pəɽəɪkə s̪əmbʰɑːʋən̪ɑː n̪əɪ ɾəɦəɪeː s̪eː n̪əɦɪ, oːɪ əpeːkʂɑː 

beːs̪iː ɾəɦɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

s̪əməjə əpən̪ɑː gət̪ɪjeː t͡ ʃəlɪjeː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. pəɾɪʋeːʃəmeː moːɽə 

eːn̪eː kɪt͡ ʃʰu kɑːɾoːbɑːɾə, kʰeːt̪iː-gɪɾəɦəs̪t̪iːkə s̪ə̃gə ɑːn̪oː-ɑːn̪ə, 

mɑːɾɪjoː kʰeːləkə ɑː kɪt͡ ʃʰu bəɽʰəboː t̪ə̃ kəɾəbeː kəeːlə ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː kəbiːɾə bɑːbɑː kəɦən̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 'd̪oː pɑːʈən̪ə keː 

biːt͡ ʃə mẽː, bɑ̃ːkiː bət͡ ʃeː n̪eː koːiː' t̪əɦɪn̪ɑː pəɾɪʋeːʃə bən̪ɪ ɾəɦələ 

ət͡ ʃʰɪ. eːkə d̪ɪs̪ə ɦəʋɑːɪ d͡ʒəɦɑːd͡ʒəpəɾə bɪɑːɦəkə məɽəbɑː 

s̪əd͡ʒəɪeː, bʰoːd͡ʒə-bʰɑːt̪ə ɦoːɪeː t̪ə̃ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə s̪ɑːbeː d͡ʒəuɽəkə 

bɑːn̪ɦələ kʰəɾəɦiː-bət̪t̪iːkə bən̪əulə məɽəbɑːpəɾə s̪eːɦoː bɪɑːɦə 

ɾət͡ ʃələ d͡ʒɑːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. kʰeːt̪əmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː ʋɑː 

kəɾəbəɪlɑːkə əɪgəlɑː piːɽʰiː, əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə moːʈɑː-moːʈiː 

biːs̪ə bəɾkʰəmeː piːɽʰiː bəd̪ələɪeː, kʰeːt̪əs̪ə̃ ɦəʈɪ kɑːɾəkʰɑːn̪ɑː 

pəɦũt͡ ʃə ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ d͡ʒiːʋən̪əmeː moːɽə ɑːbɪ əɪgəlɑː 

piːɽʰiː pəɪt͡ ʃʰəlɑː piːɽʰiːkə ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə pəd̪d̪ʰət̪ɪkẽː moːɽɪ ɾəɦələ 

ət͡ ʃʰɪ. s̪oːbʰɑːʋɪkə ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒiːʋən̪əmeː moːɽə eːn̪eː eːn̪ɑː ɦeːbeː 

kəɾət̪ə, t̪eːkəɾə ən̪eːkoː kɑːɾəɳə ət͡ ʃʰɪ, ɑːɾt̪ʰɪkə ɑːməd̪ən̪iːkə 

bəɽʰoːt̪t̪əɾiːkə s̪ə̃gə oːɦən̪ə n̪əbə d͡ʒəgəɦə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əkə 

muːlə ɑːʋəʃjəkət̪ɑːkẽː puːɾt̪ɪ kəɾəɪbəlɑː bən̪ɪ geːlə ət͡ ʃʰɪ, 

t̪əɪʈʰɑːmə gɾɑːmiːɳə d͡ʒiːʋən̪ə ɑː ʃəɦəɾiː d͡ʒiːʋən̪ə pəd̪d̪ʰət̪ɪkə 

moːɽə ʋəɾt̪əmɑːn̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː moːɽəbeː kəɾət̪ə. 

əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪkə əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə pəd̪d̪ʰət̪ɪ 

t͡ ʃələɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ, t̪ə_ɪmeː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəkə s̪ə̃gə 

ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː s̪əməɾəs̪əpən̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒə_ɪs̪ə̃ 

s̪əmɑːd͡ʒəkə d̪ʰuɾiː gət̪ɪʃiːlə ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə n̪əbə 

pəd̪d̪ʰət̪ɪs̪ə̃ uʈʰɪkəə̸ ʈʰɑːɽʰə ɦuə t͡ ʃɑːɦɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ ʋɑː bʰeːlə 

ət͡ ʃʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə t̪ə̃ eːɦeːn̪ə pɾəʃn̪ə ət͡ ʃʰɪeː kɪn̪eː d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə 

pəd̪d̪ʰət̪ɪ məʃiːn̪əkə gət̪ɪjeː n̪əɦɪ t͡ ʃəlɪ s̪əkəɪeː. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 

d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪ə̃gə d͡ʒuɽəɪ-bən̪əɪmeː s̪əməjə 

ləgəbəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː oːkəɾɑː t͡ ʃʰoːɽəboːmeː s̪əməjə ləgəbeː 
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kəɾət̪ə. ɾɑːt̪ɑː-ɾɑːt̪iː məʃiːn̪ə d̪əs̪ə guɳɑː ɑːguː bəɽʰɪ s̪əkəɪeː, 

mud̪ɑː mən̪ukkʰəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪eː t̪ʰoːɽeː s̪əmbʰəʋə ət͡ ʃʰɪ.! 

kʰɑːeːɾə d͡ʒeːt̪əeː d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ s̪eː ət͡ ʃʰɪ t̪ə_ɪs̪ə̃ d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə 

ɑː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjəkẽː t̪ə_ɪs̪ə̃ koːn̪ə mət̪ələbə t͡ ʃʰəɪn̪ə, koːn̪ə 

mət̪ələbə t͡ ʃʰəɪn̪ə d͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑːkə pə̃t͡ ʃəd̪eːʋoːpɑːs̪ən̪ɑːkə 

biːt͡ ʃəkə ɾəggəɽəmeː ən̪eːɾeː pəɽələ ɾəɦət̪ɑː. d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 

t͡ ʃʰiː d͡ʒeː s̪əbʰə əpən̪ə kəljɑːɳə t͡ ʃɑːɦəɪeː. d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbəɪkə 

ɖʰə̃gə d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ʰəɾmə t͡ ʃʰiː t̪əɦɪn̪ɑː d̪ʰəɾməkə ɖʰə̃gə s̪eːɦoː t̪ə̃ 

d͡ʒiːʋən̪ə t͡ ʃʰiːɦeː. 

s̪ə̃giː bʰeːʈən̪eː mən̪əmeː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː 

d͡ʒiːbəɪkə eːkəʈɑː t̪ʰəmɦə, oːn̪ɑː, keːɾɑː-gɑːt͡ ʃʰəkẽː t̪ʰəmɦə 

kəɦələ d͡ʒɑːɪeː mud̪ɑː t̪ʰəmɦəkə d̪oːs̪əɾə mɑːn̪eː iːɦoː ət͡ ʃʰɪeː 

d͡ʒeː koːn̪oː ʋəs̪t̪u ʋɑː ʋɪt͡ ʃɑːɾəkẽː t̪ʰɑːmɦəbə, bʰeːʈələ. 

d͡ʒəkʰən̪eː eːkəs̪ə̃ ɑːguː bəɽʰɪ, mɑːn̪eː əpən̪ɑːs̪ə̃ ɑːguː bəɽʰɪ 

d̪oːs̪əɾəkə t̪ʰəmɦə d͡ʒiːʋən̪əmeː bʰeːʈəɪeː t̪əkʰən̪eː ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə 

s̪ə̃gə kɑːd͡ʒəmeː s̪eːɦoː t̪ʰəmɦəpən̪ə əbɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. s̪əbʰə d͡ʒən̪ɪt̪eː 

t͡ ʃʰiː d͡ʒeː mən̪ukkʰəkẽː əpən̪ə leːkʰə-d͡ʒoːkʰə əpən̪ə ɦɑːt̪ʰə-

pəɪɾəkə s̪ə̃gə kɑːd͡ʒə d̪ə_ɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə ɑː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə biːt͡ ʃəkə 

s̪əmbən̪d̪ʰəmeː, mɑːn̪eː beːkət̪iːgət̪ə ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪əkə 

s̪əmbən̪d̪ʰəmeː, t̪eːt̪eː pɾəgɑːɽʰət̪ɑː ɑːbɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː 

d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əmbən̪d̪ʰə t͡ ʃət̪uɾmuɾkʰiː puʂpɪt̪ə-pʰəlɪt̪ə bʰəə̸ 

geːləɪn̪ə. eːkə s̪ə̃gə gʰən̪ʈoː-gʰən̪ʈoː bəɪs̪ə d̪un̪uː beːkət̪iː əpən̪ə 

d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳəkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə-ʋɪməɾʃəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ gɑːmə-

s̪əmɑːd͡ʒəkə biːt͡ ʃəkə d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳəkə s̪ə̃gə s̪ukʰə-d̪ukʰəkẽː 

n̪ɪʋɑːɽəɪkə ɾɑːs̪t̪ɑːkə kʰoːd͡ʒə s̪eːɦoː kəɾəeː ləgəlɑː. 

pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃gə, pɑːɾɪʋɑːɾɪkə gət̪ɪ-ʋɪd̪ʰɪmeː 

s̪eːɦoː eːkə-d̪oːs̪əɾəkə məd̪əd̪əgɑːɾə bʰeːlɑː. d͡ʒəkʰən̪eː 

d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː s̪ə̃giː bʰeːʈəɪeː t̪əkʰən̪eː s̪ə̃gəpən̪əkə pɾəgɑːɽʰət̪ɑː 

bəɽʰɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

oːn̪ɑː, d̪uː ɾə̃gəkə beːʋəɦɑːɾəkə biːt͡ ʃə d̪un̪uːkə d͡ʒiːʋən̪oː 

ɾəɦələɪn̪ə ɑː d̪uː ɾɑːs̪t̪ɑːs̪ə̃ ʈʰɑːɽʰə s̪eːɦoː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. eːkəkə 

d͡ʒiːʋən̪ə mɑːn̪eː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə d͡ʒiːʋən̪ə oːɦən̪ə 

ɾəɦələɪn̪ə mɑːn̪eː oːɪ pəɾɪʋeːʃəkə pəɾɪʋɑːɾə ɾəɦələɪn̪ə 

d͡ʒə_ɪmeː s̪əbʰə t̪əɾəɦəkə s̪uʋɪd̪ʰɑː ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː 
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pəɽʰələ-lɪkʰələ mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə s̪ə̃gə ʋɪd̪ʋəd͡ʒd͡ʒən̪əkə 

pəɾɪʋɑːɾə-s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːɦoː ɾəɦələɪn̪ə, d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə d͡ʒiːʋən̪ə oːɦən̪ə ɾəɦələɪn̪ə d͡ʒeː 

s̪ʋən̪ɪɾmɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. t̪əɦuː s̪ʋən̪ɪɾmɪt̪əmeː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkət̪ɑː 

s̪eːɦoː pɾəmukʰə ɾəɦələɪn̪ə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkət̪ɑː iː d͡ʒeː 

s̪əmɑːd͡ʒəkẽː ʋɑːs̪t̪əʋɪkə d͡ʒiːʋən̪əd̪ʰɑːɾɑːmeː ɑːn̪ɪ 

ʋɪkɑːs̪oːn̪mukʰiː keːn̪ɑː bən̪ɑːeːlə d͡ʒɑːeː. jəeːɦə d̪ʰɑːɾɑː 

beːkət̪iːgət̪ə d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪eːɦoː t͡ ʃələɪeː d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə̃ 

d͡ʒuɽələ s̪eːɦoː t͡ ʃəlɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə d͡ʒiːʋən̪ə 

s̪eːɦoː ɦoːɪeː d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəkə d̪ʰɑːɾɑːkẽː beːkət̪iːgət̪ə d̪ʰɑːɾə 

d̪ʰɑːɾɑːmeː pɾəʋɑːɦɪt̪ə kəɾəɪt̪ə gət̪ɪʃiːlə s̪eːɦoː bən̪əɪbət̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒeːt̪əeː ət͡ ʃʰɪ s̪eː t̪eːt̪əeː ɾəɦə_u. t̪ə_ɪs̪ə̃ 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪eː bʰɑːjə ɑːkɪ kulɑːn̪ən̪d̪eː bʰɑːjəkẽː koːn̪ə 

s̪əɾoːkɑːɾə t͡ ʃʰəɪn̪ə. s̪əɾoːkɑːɾə t͡ ʃʰəɪn̪ə əpən̪ə d̪un̪uː s̪ə̃giːkə 

s̪ə̃gə s̪ə̃gəpən̪ə n̪ɪmɑːɦəbəs̪ə̃. beːʋəɦɑːɾɪkə ɾuːpəmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 

əpən̪ɑːkẽː d̪un̪uː goːɾeː ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾiːkə biːt͡ ʃə s̪əmbən̪d̪ʰə 

ʈʰɑːɽʰə keːləɪn̪ə t̪ə_ɪmeː əkʰən̪ə t̪əkə d̪un̪uːkə biːt͡ ʃə koːn̪oː 

mən̪ə-mən̪ɑːn̪t̪əɾə ɑːkɪ ɪmɑːn̪əkə s̪ə̃gə ɦət̪jɑː n̪ə_ɪ bʰeːlə ət͡ ʃʰɪ. 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə pəɾɪʋeːʃəmeː s̪əmbən̪d̪ʰəkə bʰiːt̪əɾə kɪt͡ ʃʰu 

ʋɪd̪ɾuːpən̪ə eːbeː kəeːlə, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ s̪əmbən̪d̪ʰəmeː d̪uːɾiː bən̪əbə 

ʃuɾuː bʰeːlə. mud̪ɑː d̪uːɾiː bən̪əlɑːkə pət͡ ʃʰɑːt̪ɪjoː ʋɪt͡ ʃɑːɾəmeː 

kəmiː n̪əɦɪ ɑːeːlə ət͡ ʃʰɪ. ɦə̃, iːɦoː n̪əkɑːɾələ n̪əɦɪjẽː d͡ʒɑː s̪əkəɪeː 

d͡ʒeː t̪ʰoːɽə-bəɦut̪ə mən̪ɑːn̪t̪əɾə kɑːd͡ʒəkẽː bɑːd̪ʰɪt̪ə n̪əɦɪ 

keːləkə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ d̪un̪uː s̪ə̃giːkẽː kɪt͡ ʃʰu-n̪eː-kɪt͡ ʃʰu gʰɑːʈɑː 

bʰeːbeː keːləɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə pəɾɪʋeːʃə eːt̪eː t̪ə̃ d̪un̪uː goːɾeːkẽː, mɑːn̪eː 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪oː bʰɑːjə ɑː kulɑːn̪ən̪d̪oː bʰɑːjəkẽː, ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə 

ɾuːpəmeː pɾəbələt̪ɑː ɑːn̪ɪjeː d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː mən̪ukkʰə 

əs̪əgəɾoː d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ɦə̃s̪iː-kʰuʃiːs̪ə̃, mɑːn̪eː d͡ʒə_ɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː 

bəs̪əɪ t͡ ʃʰiː t̪əɦuː d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː d͡ʒiːʋən̪ə bəs̪əɾə kə_ɪjeː s̪əkəɪeː. 

d͡ʒəkʰən̪eː mən̪ukkʰə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː t̪ʰɑːɦɪ lə_ɪeː, t̪əkʰən̪eː 

t̪ʰɑːɦeː-t̪ʰɑːɦə t̪ʰɑːɦəɪt̪ə, keːɦən̪oː-keːɦən̪oː d̪ʰɑːɾə pɑːɾə 

kə_ɪjeː lə_ɪeː. ən̪ɑːɽiː-d̪ʰun̪ɑːɾiːkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃gə ɑː d͡ʒəgə-

d͡ʒəgɑːeːlə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃gə s̪əmbən̪d̪ʰəmeː ən̪t̪əɾə ət͡ ʃʰɪeː, 

eːkəmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kʰiːt͡ ʃəpən̪ə ɾəɦən̪eː ʈuʈəɪkə beːs̪iː 
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s̪əmbʰɑːʋən̪ɑː ɾəɦəɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪ɑː ɾəɦən̪eː 

d̪oːs̪əɾəmeː s̪eː n̪ə_ɪ ɦoːɪeː. 

əpən̪ə ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə ən̪ukuːlə bʰəʋɪʂjəmeː d͡ʒəkʰən̪ə bɑːd̪ʰɑː 

əbəɪeː t̪əkʰən̪ə ʋɪt͡ ʃɑːɾəkəɾt̪ɑːkə mən̪əmeː pun̪ə: ʋɪt͡ ʃɑːɾəɪkə 

kʰəgət̪ɑː ɑːbɪjeː d͡ʒɑːɪeː. oːn̪ɑː, d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə 

n̪ɪɾəʋɪt͡ ʃɑːɾiː loːkə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, t̪ə̃eː iː əpən̪ə ʋɪt͡ ʃɑːɾɑːn̪ukuːlə 

d͡ʒiːʋən̪ə jɑːt̪ɾɑː kə_ɪjeː ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, d͡ʒə_ɪmeː bɪgʰn̪ə-

bɑːd̪ʰɑːkẽː ʈəbəkəbə s̪oːbʰɑːʋɪkə bud͡ʒʰɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ 

jɑːt̪ɾɑːkə biːt͡ ʃəkə gət̪ɪmeː keːt̪əu t̪eːd͡ʒiː ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə t̪ə̃ keːt̪əu 

mən̪d̪əkə s̪ə̃gə ʋɪləmɑːu-ʈʰəɦəɾɑːʋə s̪eːɦoː əbɪt̪eː t͡ ʃʰəɪn̪ə, 

d͡ʒeːkəɾɑː oː leːn̪ɪn̪əkə oːɪ ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə ən̪ukuːlə ə̃giːkɑːɾə 

kəɾəɪt̪ə mɑːn̪ɪkəə̸ t͡ ʃələɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː eːkə kəd̪əmə ɑːguː, d̪uː 

kəd̪əmə pɑːt͡ ʃʰuː, əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ɑːn̪ukuːlə ən̪ubʰəʋəkə 

ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə kəɦən̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. 

s̪ə̃joːgə bən̪ələ, kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə ʋɪt͡ ʃɑːɾəmeː ʈʰəɦəɾɑːʋə 

eːn̪eː, d̪ɾɨʂʈɪmeː s̪eːɦoː d̪ɾɨʃjə eːləɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə̃ mən̪ə mɑːn̪ɪ 

geːləɪn̪ə d͡ʒeː t͡ ʃələɪkə bɑːʈəmeː, d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbəɪkə ɾɑːs̪t̪ɑːmeː 

keːt̪əu-n̪eː-keːt̪əu kəmiː d͡ʒəɾuːɾə ət͡ ʃʰɪ. s̪əɦəd͡ʒə d͡ʒiːʋən̪əkẽː 

loːkə əpən̪ə s̪əɦəd͡ʒət̪ɑːs̪ə̃ ɑːguː bəɽʰəɪbət̪eː ət͡ ʃʰɪ, mud̪ɑː 

əs̪əɦəd͡ʒə d͡ʒiːʋən̪ə bʰeːn̪eː d̪oːs̪əɾɑːkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə s̪eːɦoː pəɽɪt̪eː 

ət͡ ʃʰɪ. d̪un̪ɪjɑ̃ː t̪ə̃ d̪un̪ɪjẽː t͡ ʃʰiː d͡ʒeː s̪ɑːt̪ə əɾəbə loːkəs̪ə̃ bʰəɾələ 

ət͡ ʃʰɪ. t̪əɦuːmeː əpən̪ə mɪt̪ʰɪlɑː t̪ə̃ s̪əɦəd͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑː t͡ ʃʰiːɦeː, 

pət͡ ʃɑːs̪oː bəɾkʰəs̪ə̃ əbəɪt̪ə s̪əɾəkɑːɾə pəɾɪʋɑːɾə n̪ɪjoːd͡ʒən̪ə 

əkʰən̪ə t̪əkə n̪ɪjə̃t̪ɾɪt̪ə n̪əɦɪjẽː keːləkə ət͡ ʃʰɪ, keːt̪əboː t͡ ʃoːɾɑː-

n̪ukɑː kəə̸ bʰɾuːɳə-ɦət̪jɑː kɪeː n̪eː ɦoːɪeː, mud̪ɑː t̪ə_ɪ s̪əbʰəs̪ə̃ 

loːkəkə bəɽʰəʋɑːɾɪ t̪ʰoːɽeː kəmələ ət͡ ʃʰɪ ɑːkɪ kəmət̪ə. 

kəɦəbə d͡ʒeː keːn̪ɑː kəmɪ s̪əkəɪeː? 

kəməɪkə əs̪ɑːn̪ə ɖʰə̃gə ət͡ ʃʰɪ. oː ət͡ ʃʰɪ mən̪ukkʰə əpən̪ə 

bun̪ɪjɑːd̪iː d͡ʒiːʋən̪əkẽː pəkəɪɽə d͡ʒəkʰən̪eː bʰəʋɪʂjoːn̪mukʰə 

ɦeːt̪ɑː t̪əkʰən̪eː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ɑːn̪ukuːlə d͡ʒiːʋən̪ə ɑː pəɾɪʋɑːɾə 

bən̪ɑː t͡ ʃələeː ləgət̪ɑː, s̪eː d͡ʒəkʰən̪eː t͡ ʃələeː ləgət̪ɑː kɪ ən̪eːɾeː 

n̪eː pəɾɪʋɑːɾəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ s̪əmɑːd͡ʒə d̪ʰəɾɪ n̪ɪjə̃t̪ɾəɳə ɦuə ləgət̪ə. 

kʰɑːeːɾə d͡ʒeː s̪eː, t̪ə_ɪs̪ə̃ d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪eː bʰɑːjə ɑːkɪ kulɑːn̪ən̪d̪eː 

bʰɑːjəkẽː koːn̪ə mət̪ələbə t͡ ʃʰəɪn̪ə, mət̪ələbə t͡ ʃʰəɪn̪ə əpən̪ə 

d͡ʒiːʋən̪əkə d͡ʒəɦɑːn̪əs̪ə̃. 
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kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə mən̪əmeː əpən̪ə biːt̪ələ d͡ʒiːʋən̪ə 

n̪ət͡ ʃələɪn̪ə. n̪ət͡ ʃɪt̪eː mən̪ə mən̪t̪əʋjə d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː s̪ə̃giːkə 

pəɾiːkʂɑː t̪ə̃ s̪ə̃gəpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə d̪ə_ɪeː. s̪ə̃gə-s̪ə̃gə t͡ ʃələlɑːs̪ə̃ 

n̪iːkə-s̪ə̃-n̪iːkə d͡ʒiːʋən̪ə peːbə s̪əkəɪ t͡ ʃʰiː ɑː s̪ə̃gə-s̪ə̃gə n̪əɦɪ 

t͡ ʃələlɑːs̪ə̃ keːt̪əboː keːlɑː-pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə kəmiː s̪eːɦoː ɾəɦɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjəkẽː ʋɪt͡ ʃɑːɾəkə pɾəbələt̪ɑː d͡ʒoːɾə mɑːɾɪ 

kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːɪkə s̪ə̃gəpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 

s̪ə̃d͡ʒiːʋən̪ə t͡ ʃʰiː t̪ə̃eː.... 

ʋɪɾəɦɑːeːlə bəʈoːɦiː d͡ʒəkɑ̃ː kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə 

bʰɑːjə əɪʈʰɑːmə pəɦũt͡ ʃəlɑː. t͡ ʃeːɦəɾɑːkə bəd̪əlɑːʋə kɪt͡ ʃʰu 

bʰɾəmɪt̪ə d̪un̪uː goːɾeːkẽː keːləkəɪn̪ə mud̪ɑː keːt̪əboː 

kəɾɪjɑːeːlə bʰəumɦəɾɑː kɪeː n̪eː ɦuə, t͡ ʃɪn̪ɦɑːɾəeː t̪ə̃ d̪un̪uːkə 

biːt͡ ʃə ət͡ ʃʰɪeː. ɑːgət̪əkə s̪uɑːgət̪ə kəɾəɪt̪ə d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə 

bəd͡ʒəlɑː- "bʰɑːjə, keːt̪əboː mɑːjɑːkẽː əpən̪ɑːs̪ə̃ d̪uːɾə ɾɑːkʰəeː 

t͡ ʃɑːɦəɪ t͡ ʃʰiː mud̪ɑː s̪eː bʰəə̸ n̪əɪ pəbəɪeː. keːn̪ɑː-n̪eː-keːn̪ɑː 

t͡ ʃʰɑ̃ːɦə d͡ʒəkɑ̃ː əguɑː-pət͡ ʃʰuɑː pəkəɪɽɪjeː lə_ɪeː." 

kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 

"s̪eː kiː?" 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 

"kəɦuː d͡ʒeː pəɾəpoːt̪ɑːkə bʰɑːɾə ɦəməɾɑː uːpəɾə kɪeː ɾəɦət̪ə. 

ɑːʈʰəmə d̪ɪn̪ə oːkəɾə muːɽən̪ə ʋəɪʂɳəʋə d̪eːʋiːmeː ɦəeːt̪ə, 

t̪ə_ɪmeː pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əbʰə eːkəmuɦəɾiː eːkəmət̪ə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 

d͡ʒiːʋɑːn̪ən̪d̪ə bɑːbɑː bɪn̪ɑː keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə." 

mən̪eː-mən̪ə kulɑːn̪ən̪d̪ə bʰɑːjə ʋɪt͡ ʃɑːɾɪ leːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 

pəɾɪʋɑːɾəkə ʋɾɨɦət̪ə kɑːd͡ʒə, mɑːn̪eː ɦəʈələ kɑːd͡ʒə eːkə-

d̪oːs̪əɾəkə biːt͡ ʃə s̪əmbən̪d̪ʰə bən̪əbəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː kʰəgət̪ɑː 

s̪eːɦoː, mɑːn̪eː d͡ʒiːʋən̪əkə kʰəgət̪ɑː s̪eːɦoː s̪əmbən̪d̪ʰə 

bən̪əɪbət̪eː ət͡ ʃʰɪ. s̪uəʋəs̪əɾə ət͡ ʃʰɪeː t̪ə̃eː kɪeː n̪eː s̪ə̃gə puːɾɪ 

d̪ɪəɪn̪ə. 

(01 əgəs̪t̪ə 2022)  

-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə məd̪ʰubən̪iː 

d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 1947 ɪs̪ʋiːmeː 

bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə̃ ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː 

eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ 



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

kɑːɾjəmeː s̪ə̃ləgn̪ə bʰəə̸ ɾuːt͡ ʃɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː 

lɑːgɪ geːlɑː. s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 

ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə bud͡ʒʰɪ 

pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə s̪ə̃gə gɑːməmeː 

puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː 

əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, 

d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə 

s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-

pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾət͡ ʃən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. giːt̪ə, 

kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ːkiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪ɑːɦɪt̪jəkə 

məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə 

bʰəə̸ ɾəɦələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ 

n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ːkiː, pɑ̃ːt͡ ʃə s̪ɑːeːs̪ə̃ uːpəɾə giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə 

goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪ə̃gə 

kɪt͡ ʃʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə 

pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə̃ uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə t͡ ʃʰəɪn̪ə. 

mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 

məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə t͡ ʃʰəɪn̪ə. iː əpən̪ə 

s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾət͡ ʃən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə ʋɪbʰɪn̪n̪ə 

s̪ə̃s̪t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː 

ət͡ ʃʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː gɑːməkə 

d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə leːlə 'ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2011', 

'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː ʋə s̪əməgɾə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jə 

əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː- 'ʈəɪgoːɾə lɪʈɪɾeːt͡ ʃəɾə eːʋɑːɾɖə- 2011', 

mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːkə un̪n̪əjən̪ə leːlə s̪ɑːkʂəɾə d̪əɾəbʰə̃gɑː 

d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2012', ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə 

məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː 'n̪əɪ d̪ʰɑːɾəɪeː' upən̪jɑːs̪ə leːlə 'ʋɪd̪eːɦə bɑːlə 

s̪ɑːɦɪt̪jə puɾəs̪kɑːɾə- 2014', s̪ɑːɦɪt̪jəmeː s̪əməgɾə joːd̪ɑːn̪ə leːlə 

eːs̪ə.eːn̪ə.eːs̪ə. gloːbələ s̪eːmɪn̪əɾiː d̪ʋɑːɾɑː 'kəuʃɪkiː s̪ɑːɦɪt̪jə 

s̪əmmɑːn̪ə- 2015', mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪ə leːlə s̪ət̪ət̪ə 

kɾɪjɑːʃiːlə ɾəɦəbɑːkə ɦeːt̪u əkʰɪlə bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ə̃gʰə 

d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾət͡ ʃən̪ɑː 

d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u d͡ʒjoːt̪s̪n̪ɑː-

məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-

məɪt̪ʰɪliːkə s̪ə̃gə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə bʰɑːɾət̪iːjə 
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mɪt̪ʰɪlɑː s̪ə̃gʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə t͡ ʃəud̪ʰəɾiː 

s̪əmmɑːn̪ə- 2018', t͡ ʃeːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː 

t͡ ʃeːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː 

ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, 

guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ t͡ ʃəud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə 

s̪əmmɑːn̪ə- 2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə 

əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪmeː 

məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə ɾɑːməpʰələ 

mə̃ɖələ ʋɪt͡ ʃɑːɾə mə̃t͡ ʃə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə ɾɑːməpʰələ 

mə̃ɖələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 

ɾət͡ ʃən̪ɑː s̪ə̃s̪ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 3. t̪iːn̪ə 

d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. giːt̪ɑ̃ːd͡ʒəlɪ, 6. 

s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪkə d͡ʒɑːɪʈʰə, 7. s̪ət̪əbeːd̪ʰə, 8. t͡ ʃun̪əut̪iː, 9. 

ɾəɦəs̪ɑː t͡ ʃəuɾiː, 10. kɑːməd̪ʰeːn̪u, 11. mən̪ə mət̪ʰən̪ə, 12. əkɑːs̪ə 

gə̃gɑː - kəʋɪt̪ɑː s̪ə̃gɾəɦə. 13. pə̃t͡ ʃəʋəʈiː- eːkɑ̃ːkiː s̪ə̃t͡ ʃəjən̪ə. 14. 

mɪt̪ʰɪlɑːkə beːʈiː, 15. kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə, 16. d͡ʒʰəmeːlɪjɑː bɪɑːɦə, 

17. ɾət̪n̪ɑːkəɾə ɖəkəɪt̪ə, 18. s̪ʋəjə̃ʋəɾə- n̪ɑːʈəkə. 19. məulɑːɪlə 

gɑːt͡ ʃʰəkə pʰuːlə, 20. ut̪t̪ʰɑːn̪ə-pət̪ən̪ə, 21. d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒiːt̪ə, 22. 
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bəɽəkiː bəɦɪn̪ə, 26. bʰɑːd̪əʋəkə ɑːʈʰə ən̪ɦɑːɾə, 27. s̪əd̪ʰəʋɑː-

ʋɪd̪ʰəʋɑː, 28. ʈʰuːʈʰə gɑːt͡ ʃʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə 

bə̃t͡ ʃeːləũ, 30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pə̃gu, 32. ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰiː, 33. 

s̪ut͡ ʃɪt̪ɑː, 34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ə̃kəlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 

kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-

s̪əmɑːloːt͡ ʃən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 

42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ːgən̪ɑː- eːkɑ̃ːkiː. 44. 
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gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. əɾd̪d̪ʰɑ̃ːgɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 

51. gɑːməkə ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 

s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə goːpɑːlə, 

56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː t͡ ʃɑːuɾə, 58. pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. 

gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. 

məd̪ʰumɑːt͡ ʃʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə 

ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. kʰəs̪əɪt̪ə gɑːt͡ ʃʰə, 67. eːgət͡ ʃt͡ ʃʰɑː 
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ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰə, 68. ʃubʰət͡ ʃɪn̪t̪əkə, 69. gɑːt͡ ʃʰəpəɾə s̪ə̃ kʰəs̪əlɑː, 

70. ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 

gʰəɾə, 73. biːɾɑ̃ːgən̪ɑː, 74. s̪mɾɨt̪ɪ ʃeːʂə, 75. beːʈiːkə pəɪɾukʰə, 

76. kɾɑːn̪t̪ɪjoːgə, 77. t̪ɾɪkɑːləd̪əɾʃiː, 78. pəɪt̪̃iːs̪ə s̪ɑːlə pət͡ ʃʰuɑː 

geːləũ, 79. d̪oːɦəɾiː ɦɑːkə, 80. s̪ubʰɪmɑːn̪iː d͡ʒɪn̪əgiː, 81. 
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pəɦɪn̪eː t͡ ʃeːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 

91. pəs̪eːn̪ɑːkə moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ t͡ ʃeːɦəɾɑː 

d͡ʒiːt̪ələ ɾuːpə, 94. ɾəɦəɪ d͡ʒoːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə, 95. kəɾt̪ɑːkə ɾə̃gə 

kəɾməkə s̪ə̃gə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 

pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾt͡ ʃə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə ʈʰəkeːləũ, 100. 

d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 101. s̪ə̃t͡ ʃəɾəɳə, 102. 

bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː t͡ ʃəlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə 

d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- ləgʰu kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə. 
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ə̃gəɾeːd͡ʒiː ʃɑːs̪ən̪əkə əʋəs̪ɑːn̪əkə s̪əməjə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪ət̪t̪ɑːkə 

ɦəs̪t̪ɑ̃ːt̪əɾəɳə bʰeːn̪eː ʃɑːs̪ən̪əkə s̪ə̃kɾəməɳə ɦoːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː 

d͡ʒən̪ə-gəɳoː ɑː s̪əmɑːd͡ʒoːkə biːt͡ ʃə s̪ə̃kɾəməɳəkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ bən̪ɪjẽː 

geːlə t͡ ʃʰələ. eːkə d̪ɪs̪ə ʋɪd̪eːʃiː ʃɑːs̪ən̪əkə ən̪t̪ə ɑː əpən̪ə 

ʃɑːs̪ən̪əkə ɑːgəmən̪əkə ut̪s̪ɑːɦəs̪ə̃ d͡ʒən̪əgəɳəkə mən̪ə 

ləbɑːləbə bʰəɾələ t̪ə̃ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə ʃɑːs̪ən̪əs̪uːt̪ɾəs̪ə̃ bə̃d̪ʰələ 

gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪ət̪t̪ɑː s̪eːɦoː ukʰəɪɾə ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. d̪eːʃə 

s̪eːʋɑːkə bʰɑːʋən̪ɑː kəɦɪjəu ɑːkɪ s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːkə 

bʰɑːʋən̪ɑː, bʰɑːɾət̪əkə ɑːɪ d̪ʰəɾɪkə ɪt̪ɪɦɑːs̪əmeː s̪əbʰəs̪ə̃ 

ut̪s̪ɑːɦɪt̪ə t͡ ʃʰeːləɪɦeː. ɾə̃gə-ɾə̃gəkə kəlpən̪ɑː d͡ʒən̪əgəɳəkə 

mən̪əkə biːt͡ ʃə pəkəɽən̪əɦɪ t͡ ʃʰələ. oːɦiː pəɾɪʋeːʃəmeː 

kɑːmeːs̪əɾə ət͡ ʃʰɪ. 

mɪt̪ʰɪlɑːkə gɑːməkə pəɦət͡ ʃɑːn̪ə, d̪eːʃəkə koːn̪oː ɾɑːd͡ʒjə ɦəu 

ɑːkɪ ɾɑːd͡ʒjəkə d̪oːs̪əɾə kʂeːt̪ɾə, əppən̪ə ət͡ ʃʰɪeː. eːkə t̪ə̃ d̪eːʃəkə 

gɾɑːmiːɳə ɪlɑːkɑːmeː mɪt̪ʰɪlɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒən̪əs̪ə̃kʰjɑːkə 

gʰən̪ət̪ʋəmeː s̪əgʰən̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː kɑːmoː-beːʋəɦɑːɾoːmeː 

ət͡ ʃʰɪeː. jəeːɦə t͡ ʃʰiː mɪt̪ʰɪlɑː. eːkkeː kɑːd͡ʒəkẽː ən̪eːkoː ɖʰə̃gəs̪ə̃ 

kəɾəɪkə kəlɑː mɪt̪ʰɪlɑːmeː s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə̃ ɑːbɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ ɑː 

əkʰən̪oː ət͡ ʃʰɪ. jəeːɦə bəud̪d̪ʰɪkə s̪ɾoːt̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾəɦələ 

d͡ʒeːkəɾə pəɾɪməɾəd͡ʒən̪əkə s̪ə̃gə əpən̪ə kɾɪjɑːkə 

pəɾɪmɑːɾd͡ʒən̪ə kəɾəɪt̪ə s̪əməjəkə s̪ə̃gə s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə̃ t͡ ʃələɪt̪ə 

ɑːbɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ, pəlɑːɾəpuɾə s̪eːɦoː eːkəʈɑː 

gɑːmə mɪt̪ʰɪlɑːkə bɪt͡ ʃt͡ ʃeːmeː ət͡ ʃʰɪ. oːn̪ɑː, iː gɑːmə t̪iːn̪ə 

pəɾəgən̪ɑːkə biːt͡ ʃəkə moːɽəmeː ət͡ ʃʰɪ, mɑːn̪eː pəlɑːɾəpuɾəkə 

pət͡ ʃt͡ ʃʰɪməkə ʈoːlə d͡ʒeː d͡ʒəmiːn̪əkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ pət͡ ʃʰəbəɾɪjɑː 

pəɾəgən̪ɑːmeː pəɽəɪeː, ɑː gɑːməkə pubəɾɪjɑː ʈoːlə, d͡ʒeː t͡ ʃʰiː t̪ə̃ 

pəlɑːɾəpuɾeː gɑːməkə ʈoːlə, kɑːd͡ʒoː-ud̪əmə 

pəlɑːɾəpuɾeːbəlɑːkə s̪ə̃gə ət͡ ʃʰɪ mud̪ɑː pəɾəgən̪ɑːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ 

pubəɾɪjɑː pəɾəgən̪ɑːmeː pəɽəɪeː. pəɾəgən̪ɑː-pəɾəgən̪ɑːkə 

biːt͡ ʃə kɪt͡ ʃʰu s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə beːʋəɦɑːɾoː ɑː ʋɪt͡ ʃɑːɾoː ʋɪt͡ ʃɑːɾəs̪ə̃ 

eːkə ɾəɦɪt̪oː kɪt͡ ʃʰumeː d̪uːɾiː bən̪əleː ət͡ ʃʰɪ. pət͡ ʃʰəbəɾɪjɑː 

pəɾəgən̪ɑːkə kʰeːt̪oː ɑː kʰeːt̪ə n̪əpəɪbəlɑː ləggɪjoː d̪oːs̪əɾə 

pəɾəgən̪ɑːs̪ə̃ n̪əməɦəɾə ət͡ ʃʰɪeː. t̪əɦɪn̪ɑː pubəɾɪjɑː 

pəɾəgən̪ɑːbəlɑːkẽː mɑːləgud͡ʒɑːɾiː ɑːʈʰəən̪ɑː kəʈʈʰɑː beːs̪iː 
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ɑːn̪ə pəɾəgən̪ɑːbəlɑːs̪ə̃ ləgəɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ s̪eː ət͡ ʃʰɪ 

mud̪ɑː pəlɑːɾəpuɾoːkə əpən̪ə pəɦət͡ ʃɑːn̪ə n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ s̪eːɦoː 

bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. 

ɑːn̪ə keːt̪eːkoː gɑːməs̪ə̃ keːt̪eːkoː mɑːn̪eːmeː pəlɑːɾəpuɾə 

n̪iːkoː ət͡ ʃʰɪ mɑːn̪eː əguɑːeːloː ət͡ ʃʰɪ ɑː keːt̪eːkoː mɑːn̪eːmeː 

ɑːn̪ə gɑːməs̪ə̃ pət͡ ʃʰuɑːeːloː t̪ə̃ ət͡ ʃʰɪeː. beːʋəs̪ɑːjɪkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ 

mɑːn̪eː d͡ʒiːʋən̪əkə kɾɪjɑːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ d͡ʒeː d͡ʒɑːt̪ɪ ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə 

s̪əmɑːd͡ʒəmeː ət͡ ʃʰɪ t̪ə_ɪmeː pəlɑːɾəpuɾəkə d̪uɾbʰɑːgjə ɾəɦələ 

d͡ʒeː kʰeːt̪əmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː d͡ʒeː d͡ʒɑːt̪ɪ ət͡ ʃʰɪ oː kəmə 

ət͡ ʃʰɪ ɑː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə ʋɾɨt̪t̪ɪs̪ə̃ d͡ʒuɽələ d͡ʒɑːt̪ɪ beːs̪iː ɾəɦən̪eː 

gɑːməkə ɑːd̪ʰɑːs̪ə̃ beːs̪iː d͡ʒəmiːn̪əmeː gɑːt͡ ʃʰiː-kələmə 

t̪əɽəboːn̪iː, kʰəd͡ʒuɾəboːn̪iː ət͡ ʃʰɪ ɑː bɑ̃ːkiːmeː bɑːɽiː-d͡ʒʰɑːɽiː 

gʰəɾɑːɽiːkə s̪ə̃gə kɪt͡ ʃʰu d͡ʒoːt̪əs̪iːmə d͡ʒəmiːn̪ə ət͡ ʃʰɪ. kʰɑːeːɾə 

d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ s̪eː ət͡ ʃʰɪ. loːkoːkẽː t̪eː eːt̪eː s̪ʋət̪ə̃t̪ɾət̪ɑː ət͡ ʃʰɪeː kɪn̪eː 

d͡ʒeː əpən̪ɑː gɑːt͡ ʃʰiːmeː n̪iːkə ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰə ləgɑːbəɦə kɪ 

t̪ɑːɽeː-kʰəd͡ʒuɾəkə boːn̪ə ləgɑːbəɦə ɑːkɪ s̪ɑːgəʋɑːn̪eː-s̪əkʰuɑː 

ləgɑːbəɦə. t̪eːɦeːn̪ə ʋɪt͡ ʃɑːɾə pəlɑːɾəpuɾəbəlɑːmeː n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə, 

s̪eːɦoː t̪ə̃ t͡ ʃʰəɪn̪ɦeː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒoːɽɑː ləgɑː-ləgɑː t̪ɑːɽəkə 

gɑːt͡ ʃʰə ɾoːpən̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː kʰəd͡ʒuɾoːkə ɾoːpən̪əɦɪ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, mud̪ɑː pət͡ ʃʰəbəɾɪjɑː pəɾəgən̪ɑːbəlɑː d͡ʒəkɑ̃ː guɽə 

bən̪əbəɪkə luːɾɪ n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə. t̪ə̃eː kəɦəbə d͡ʒeː 

pəlɑːɾəpuɾəbəlɑːkẽː guɽə bən̪əbəɪkə luːɾɪjeː n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə 

s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. kuʃɪjɑːɾəkə kʰeːt̪iː kəɾɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, 

kəulɦə-kəɾɑːɦə s̪eːɦoː ɾəkʰən̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒə_ɪs̪ə̃ əpən̪ə guɽoː 

bən̪əbəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə ɑː ʈiːn̪əkə-ʈiːn̪ə ɾɑːʋə s̪eːɦoː bən̪əɪbət̪eː 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. 

d̪eːʃəkə ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə pəɦɪn̪eːs̪ə̃ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələkə loːkə gəɾiːbiːkə 

t͡ ʃələɪt̪ə t͡ ʃɑːkəɾiː kəɾəeː bə̃gɑːləkə ɖʰɑːkɑːs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ ɑːs̪ɑːmə, 

moːɾə̃gə d̪ʰəɾɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəlɑː. mud̪ɑː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəlɑː məɾəd̪ɑː-

məɾəd̪iː, s̪t̪ɾiːgəɳə pəɾɪʋɑːɾəmeː ɾəɦɪ pəɾɪʋɑːɾə t͡ ʃələbəɪ 

t͡ ʃʰeːləkʰɪn̪ə. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː kʰeːt̪iː-bɑːɽiːs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ mɑːlə-

d͡ʒɑːləkə s̪ə̃gə əpən̪oː bət͡ ʃt͡ ʃɑː-but͡ ʃt͡ ʃiːkə s̪eːʋɑː kəɾəɪt̪ə əpən̪ə 

pəɾɪʋɑːɾoːkə s̪uɾəkʂɑːbələ bən̪əleː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɑːɾt̪ʰɪkə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə̃ pəlɑːɾəpuɾə gɑːmə pət͡ ʃʰuɑːeːlə 

t͡ ʃʰələ t̪əɦɪn̪ɑː ʃəɪkʂəɳɪkə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə̃ ɪlɑːkɑːmeː əguɑːeːloː t͡ ʃʰələ 
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ɑː əkʰən̪oː ət͡ ʃʰɪ. oːɦiː gɑːməkə məd̪ʰjəməʋəɾgiːjə d͡ʒɑːt̪ɪ, 

əɪʈʰɑːmə məd̪ʰjəməʋəɾgiːjəkə mɑːn̪eː ɑːɾt̪ʰɪkə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə̃ n̪əɦɪ 

s̪əmɑːd͡ʒəkə d͡ʒɑːt̪iːjə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə̃ ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒə_ɪmeː d̪eːʋən̪əkə 

pəɾɪʋɑːɾə s̪eːɦoː t͡ ʃʰəɪn̪ə. oːɦiː d̪eːʋən̪əkə pəɾɪʋɑːɾəmeː 

kɑːmeːs̪əɾəkə d͡ʒən̪mə 1946 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːlə. 

ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəmeː t̪ə̃ əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə pəɾɪʋɑːɾəkə bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə 

t͡ ʃʰəʈʰɪjɑːɾəkə s̪əməjə əs̪pət̪ɑːleːmeː biːt̪əɪeː t̪ə̃eː t͡ ʃʰəʈʰɪjɑːɾə kiː 

ɦəeːt̪ə ɑː d̪ɑːɪjeː-mɑːɪ bʰəʋɪt̪əʋjə kiː lɪkʰət̪iː ʋɑː bʰoːd͡ʒeː-

bʰɑːt̪ə kiː ɦəeːt̪ə. mud̪ɑː s̪eː kɑːmeːs̪əɾəkẽː n̪əɦɪ bʰeːlə. d̪un̪uː 

bʰeːlə. mɑːn̪eː d̪ɑːɪ-mɑːɪ bəɪs̪ə t͡ ʃʰəʈʰɪjɑːɾə d̪ɪn̪ə kɑːmeːs̪əɾəkə 

n̪ɑːməkəɾəɳoː keːləɪn̪ə ɑː bʰəʋɪt̪əʋjə s̪eːɦoː lɪkʰəbeː keːləɪn̪ə. 

t̪əɦɪn̪ɑː n̪əɦɪ pɑːn̪ə t̪ə̃ pɑːn̪əkə ɖə̃ʈiːeː d͡ʒəkɑ̃ː bʰoːd͡ʒə s̪eːɦoː 

bʰeːbeː kəeːlə. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪eːʃəkə bʰiːt̪əɾə ən̪eːkoː ɾə̃gəkə s̪ə̃s̪t̪ʰɑː ət͡ ʃʰɪ ɑː 

əpən̪ə-əpən̪ə kʂeːt̪ɾəkə s̪iːmɑːmeː s̪əbʰə kɑːd͡ʒə kəɾəɪeː 

t̪əɦɪn̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə bʰiːt̪əɾə d̪ɑːɪ-mɑːɪkə s̪ə̃s̪t̪ʰɑːkə s̪iːmɑː 

s̪eːɦoː t͡ ʃʰəɪn̪ə, d͡ʒəɦɪkə ən̪t̪əɾgət̪ə əpən̪ə ʋɪd̪ʰoː-ʋɪd̪ʰɑːn̪ə 

lɪkʰəbeː kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. mɑːn̪eː bʰeːlə d͡ʒeː t͡ ʃʰəʈʰɪjɑːɾəkə ɾɑːt̪ɪ 

d͡ʒeː d̪ɑːɪ-mɑːɪ eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ɑːeːlə t͡ ʃʰəɦə 

d̪ɪn̪əkə bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə bʰɑːgjə-ɾeːkʰə lɪkʰəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə oː bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə 

s̪əmɑːd͡ʒəkə oːkɑːt̪ɪkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ lɪkʰəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. d͡ʒeːɦeːn̪ə 

pəɾɪʋɑːɾəmeː d͡ʒən̪mə t̪eːɦeːn̪ə bʰɑːgjə ɾeːkʰɑː. pəɽʰələ-lɪkʰələ 

s̪əmpən̪n̪ə pəɾɪʋɑːɾə ɦuə ɑːkɪ d̪ʰən̪ə-biːt̪ə s̪əmpən̪n̪ə pəɾɪʋɑːɾə 

ɦuə, oːɦən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːgə-ɾeːkʰɑː lɪkʰəɪkɑːlə d̪ɑːɪ-

mɑːɪkẽː d͡ʒeːɦeːn̪ə kələməkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə t̪eːɦeːn̪ə 

kələməkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə muːɾkʰə ʋɑː ʋɪpən̪n̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː 

n̪əɦɪjẽː ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə. bəd͡ʒəɪkɑːlə s̪əbʰə bəd͡ʒɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 

't̪oːɦəɾə bʰɑːgjə moːʈəkɑː kələməs̪ə̃ lɪkʰələ t͡ ʃʰəɦə t̪eː məɦĩːkɑː 

bɑːt̪ə keːn̪ɑː bud͡ʒʰəbəɦəkə.' t̪əɦɪn̪ɑː məɦĩːkɑː kələməs̪ə̃ 

lɪkʰeːləɦɑː s̪eːɦoː kəɦɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 't̪oːɾɑː d͡ʒəkɑ̃ː kɪ 

ɦəməɾɑː kəpɑːɾəmeː moːʈəkɑː gʰə̃s̪ələ ət͡ ʃʰɪ.!' kʰɑːeːɾə iː t̪ə̃ 

gəpə-s̪əppə bʰeːlə. 

kɑːmeːs̪əɾəkə bʰɑːgjə-ɾeːkʰə lɪkʰəɪkɑːlə d͡ʒeː d̪ɑːɪ-mɑːɪ 

eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪əliː t̪ə̃ oːɦən̪eː d̪ɑːɪ-mɑːɪ n̪eː bəɪs̪əliː d͡ʒeː n̪eː 

ɾɑːd͡ʒɑːgʰəɾə kəɦɪjoː d̪eːkʰən̪eː t͡ ʃʰeːliː ɑː n̪eː bən̪ɪjɑː gʰəɾə. t̪ə̃eː 
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kɪeː ɾɑːd͡ʒə-s̪ət̪t̪eːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɑːkɪ kələ-kɑːɾəkʰɑːn̪eːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə 

mən̪əmeː əbɪt̪əɪn̪ə. d̪eːʋən̪ə s̪ən̪ə oːɦən̪ə məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾə, 

məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾə oː bʰeːlɑː d͡ʒeː koːn̪oː goːd̪ɑːmə ʋɑː 

kɑːɾjɑːləjəmeː ʋəs̪t̪ukə uʈʰɑː-bəɪs̪iː kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. mɑːn̪eː eːkə 

goːd̪ɑːməs̪ə̃ ən̪n̪ə ʋɑː koːn̪oː ɑːn̪eː ʋəs̪t̪ukə boːɾɑː ʋɑː ɑːn̪eː 

ʋəs̪t̪u uʈʰɑː d̪oːs̪əɾə goːd̪ɑːməmeː ʋɑː ɑːn̪eː ʈʰɑːmə ləə̸ d͡ʒɑːɪ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. pət͡ ʃiːs̪ə bəɾkʰəkə d̪eːʋən̪ə pɑ̃ːt͡ ʃə bəɾkʰəs̪ə̃ 

kələkət̪t̪ɑːkə s̪əɾəkɑːɾiː goːd̪ɑːməmeː məʈɪjɑː məd͡ʒəd̪uːɾəkə 

kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəlɑː. 

kʰɑːeːɾə d̪eːʋən̪ə d͡ʒeː t͡ ʃʰəlɑː s̪eː ɾəɦəut̪ʰə, mud̪ɑː n̪ɪʂpəkʂə 

d̪ɑːɪ-mɑːɪkə kət͡ ʃəɦəɾiːmeː t̪ə̃ kɑːmeːs̪əɾə oːɦən̪eː beːʈɑːkə 

ɾuːpəmeː d͡ʒən̪mə n̪eːn̪eː t͡ ʃʰələ, d͡ʒəɦɪn̪ɑː pəɾəbɾəɦmə 

pəɾəmeːʃʋəɾə ɾɑːmə ʋɑː kɾɨʂɳə, d̪əʃəɾət̪ʰə ɑː n̪ən̪d̪əkə 

pəɾɪʋɑːɾəmeː d͡ʒən̪mə n̪eːn̪eː t͡ ʃʰəlɑː. mud̪ɑː d̪ɑːɪ-mɑːɪkə 

pɾəʋələ ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɾəɦɪt̪oː d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə mɑːn̪eː d͡ʒeːɦeːn̪ə 

d͡ʒiːʋən̪əkə pəɾɪʋɑːɾə ət͡ ʃʰɪ, t̪əɦiː ən̪ukuːlə n̪eː keːkəɾoː 

bʰɑːgjə-ɾeːkʰə lɪkʰət̪iː. eːt̪eː t̪ə̃ d̪ɑːɪ-mɑːɪkə biːt͡ ʃə s̪əɦəmət̪ə 

bən̪əleː t͡ ʃʰəɪn̪ə d͡ʒeː s̪əməd͡ʒʰəd̪ɑːɾə t͡ ʃɪləkəuɾə əpən̪ə 

s̪əməd͡ʒʰəd̪ɑːɾiːs̪ə̃ bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə s̪eːʋɑː kəɾət̪ə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɪn̪u 

d̪uːd̪ʰoːkə, mɑːn̪eː koːn̪oː kɑːɾəɳẽː mɑːeːkẽː d̪uːd̪ʰə n̪əɦɪ 

bʰeːn̪eː, t͡ ʃɪləkəuɾə bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː oːɦɪn̪ɑː poːs̪ɪ-pɑːlɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːkə 

ɾə̃gəmə̃t͡ ʃəpəɾə ʈʰɑːɽʰə kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeːn̪ɑː s̪əbʰə t̪əɾəɦəkə 

s̪əmpən̪n̪ə t͡ ʃɪləkəuɾə kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. d̪ɑːɪ-mɑːɪkə s̪əmuːɦəkə 

biːt͡ ʃə s̪əɦəmət̪ə iː bən̪ələ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː mən̪ukkʰəkə bət͡ ʃt͡ ʃɑː 

t͡ ʃʰiː t̪ə̃eː mən̪ukkʰeː d͡ʒəkɑ̃ː pʰuleːboː-pʰəɽəboː kəɾəeː ɑː 

mən̪ukkʰeːkə ʋɾɨkʂə d͡ʒəkɑ̃ː əɪgəlɑː piːɽʰiːkə d͡ʒiːʋən̪oː d̪ɪəeː. 

s̪əɾʋəs̪əmmət̪ɪ ʋɪt͡ ʃɑːɾə lɪkʰələɪn̪ə d͡ʒeː bət͡ ʃt͡ ʃɑː əpən̪ə puːɾɳə 

əuɾud̪ɑːkə d͡ʒiːʋən̪ə pɑːbəeː. d̪oːs̪əɾə ʋɪt͡ ʃɑːɾə d͡ʒəkʰən̪ə 

d͡ʒiːʋən̪ə ɑː d͡ʒiːʋɪkɑː d̪ɪs̪ə eːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə kɪt͡ ʃʰu goːɾeːkə 

ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː eːkə loːɽʰiː boːn̪ɪ lɪkʰələ d͡ʒɑːeː, t̪ə̃ kɪt͡ ʃʰu 

goːɾeːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒə̃ bʰiːkʰə mɑ̃ːgɪ gud͡ʒəɾə 

kəɾət̪ə t̪ə̃ ʋɪd̪ʰɪ-ʋɪd̪ʰɑːn̪ə pʰus̪ɪ bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə̃ d̪un̪uː 

ɾə̃gəkə ət͡ ʃʰɪeː. ..t̪ət̪-mət̪ kəɾəɪt̪ə s̪əbʰə əɦiː ʋɪt͡ ʃɑːɾəpəɾə 

s̪əɦəmət̪ə bʰeːliː d͡ʒeː d͡ʒeːɦeːn̪ə əpən̪ə luːɾɪ-mũɦə ɦeːt̪ə_ɪ 

t̪eːɦeːn̪ə d͡ʒiːʋən̪ə bən̪ɑː əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː ʈʰɑːɽʰə kəɾəɪt̪ə d͡ʒiːbə 
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leːt̪ə. s̪əeːɦə bʰeːlə kɑːmeːs̪əɾəkə t͡ ʃʰəʈʰɪjɑːɾə ɾɑːt̪ɪkə bʰɑːgjə-

ɾeːkʰə. 

pəlɑːɾəpuɾə oːɦən̪ə gɑːmə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒə_ɪmeː ʋɪʋɪd̪ʰət̪oːkə 

bʰəɾəmɑːɾə ət͡ ʃʰɪ ɑː eːkəɾuːpət̪oː oːɦən̪ə ət͡ ʃʰɪeː d͡ʒeːɦeːn̪ə s̪əbʰə 

gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəmeː ɾəɦəɪeː. d̪eːkʰəbeː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː d͡ʒeː 

d͡ʒəkʰən̪ə keːt̪əu ɑːgɪ ləgəɪ t͡ ʃʰəɪ, gɑːmə s̪əmɑːd͡ʒəkə d̪ɾɨʂʈɪjeː, 

bəd͡ʒɑːɾuː s̪əmɑːd͡ʒə bəd̪əɪlə kəə̸ oːɪʈʰɑːmə pəɦũt͡ ʃə geːlə ət͡ ʃʰɪ 

d͡ʒeː eːkə məkɑːn̪əkə biːt͡ ʃə eːkə ɖeːɾɑːmeː d͡ʒə̃ gəũõː-gʰəɾuːoː 

ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪ə̃ bʰẽːʈə ɦoːɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə mɑːs̪ə d̪ɪn̪əpəɾə. kʰɑːeːɾə iː 

t̪ə̃ gəũɑ̃ː-gʰəɾuːɑːkə bɑːt̪ə bʰeːlə, d͡ʒeː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə 

bʰiːt̪əɾə bʰəɪjɑːɾɪjoː ɑː bɑːloː-bət͡ ʃt͡ ʃɑːkə biːt͡ ʃə oːɦən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 

bən̪əleː d͡ʒɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː məɦɪn̪ɑː-məɦɪn̪ɑː eːkə-

d̪oːs̪əɾəmeː gəpə-s̪əppə bʰeːlɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. s̪əbəɦəkə əpən̪ə-

əpən̪ə kɑːɾoːbɑːɾə, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː 

bən̪ɪjẽː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ, t̪ə_ɪs̪ə̃ ʋəɪt͡ ʃɑːɾɪkə d̪uːɾiː bən̪əbə 

s̪oːbʰɑːʋɪkeː ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː ɑːgɪ-t͡ ʃʰɑːɪkə s̪əməjə s̪əbʰəkɪjoː eːkə 

bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː pəlɑːɾəpuɾoːmeː ʋjəkt̪ɪgət̪ə 

ɾuːpəmeː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒoː ɑː puːd͡ʒoː gʰəɾə beːkət̪ɑː-beːkət̪iː 

s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː mən̪d̪ɪɾə, 

məs̪d͡ʒɪd̪əkə s̪ə̃gə ʈʰəkuɾəbɑːɽiː, gəɦəbəɾə, d̪iːn̪ɑː-bʰəd̪ɾiː ɑː 

s̪ələɦeːs̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː puːd͡ʒɑːkə 

d̪oːɦəɾiː ɾuːpə, d̪ʰəɾməkə d̪ɾɨʂʈɪjeː, pəɾɪʋɑːɾə-pəɾɪʋɑːɾəmeː 

ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə mɑːn̪eː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː 

s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. ən̪eːkoː d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑː oːɦən̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪeː d͡ʒeː 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː s̪əɾʋəmɑːn̪jə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, t̪ə̃ oːɦən̪ə n̪əɦɪ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d͡ʒɑːt̪iːjə ɾuːpəmeː ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə bʰəə̸ kʰɑːs̪ə 

d͡ʒɑːɪt̪ɪkə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, s̪eːɦoː t͡ ʃʰət̪ʰɪeː. s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə ɾuːpəmeː 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑːkə pəɾəs̪ɑːd̪ə s̪əɾʋəmɑːn̪jə ət͡ ʃʰɪ 

t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒɑːt̪iːjə ɾuːpəmeː ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə bʰəə̸ əmɑːn̪jə n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ 

s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. oːn̪ɑː, d͡ʒɑːt̪iːjə ɾuːpəmeː ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə 

d͡ʒeː d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɪs̪ə̃gə s̪əmɑːd͡ʒɪkoː d͡ʒeː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, 

əpən̪ə-əpən̪ə mən̪əkɑːmən̪ɑːn̪us̪ɑːɾə kəbulɑː-pɑːt̪iː s̪eːɦoː 

kəɾɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, pʰələ d͡ʒeːɦeːn̪ə bʰeːʈəun̪ə ʋɑː d͡ʒeː bʰeːʈəun̪ə 

s̪eː t̪ə̃ əpən̪ə-əpən̪ə s̪əbʰəkẽː bʰeːʈət̪əɪn̪ə. 

beːkət̪iːgət̪ə ɾuːpəmeː d͡ʒeː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː bən̪ələ ət͡ ʃʰɪ oː 
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beːkət̪iːgət̪ə gʰəɾəkə (pəɾɪʋɑːɾəkə) s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː 

ət͡ ʃʰɪ. pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒeː gʰəɾə ɦoːɪeː mɑːn̪eː ɑːʃɾəmiː gʰəɾə 

oːɪmeː d̪oːs̪əɾəkə ɑːʋɑːd͡ʒɑːɦiː ɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː ɦoːɪeː mud̪ɑː 

d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə ɾuːpə s̪eː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ. d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə ɾuːpə 

s̪əmɑːd͡ʒəkə gʰəɾəkə ɾuːpəmeː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəɪʈʰɑːmə ɑːn̪oː 

(ən̪əʈʰɪjoː) kẽː pəɦũt͡ ʃəlɑː pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə gʰəɾəʋɑːɾiː mɑːn̪eː 

d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː bən̪əun̪ɪɦɑːɾə, kʰeːbɑː-piːbɑːs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ ɑːɾɑːmə 

kəɾəɪ d̪ʰəɾɪkə bʰɑːɾə uʈʰəbəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː ʋɪt͡ ʃɑːɾə-ʋɪməɾʃəkə 

s̪ə̃gə d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳəkə s̪əɦɑːɾɑː s̪eːɦoː bən̪ɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. 

jəeːɦə t͡ ʃʰiː mɪt̪ʰɪlɑːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː. d͡ʒə_ɪ d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə 

ɾuːpə ɾəɦələ d͡ʒeː kən̪əɪt̪əkẽː ɦə̃s̪ɑː ʋɪd̪ɑː kəɾəbə. d͡ʒeː 

d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə mɑːn̪ə pɾət̪ɪʂʈʰɑː bʰeːlə. oːn̪ɑː, ləkʂmiːn̪ɑːt̪ʰə 

goːs̪ɑːĩː s̪eːɦoː ən̪eːkoː gɑːməmeː ən̪eːkoː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː 

bən̪əɪləɪn̪ə mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə ɾuːkʰɪjoː ɑː 

beːʋəɦɑːɾoː d̪oːs̪əɾə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. ɦun̪əkəɾə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə 

ɾuːkʰɪ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə ɑːguːkə poːkʰəɪɾə. d͡ʒeː 

poːkʰəɪɾə d͡ʒən̪əs̪əmuːɦəkə s̪əɦɑːɾɑːs̪ə̃ kʰun̪əbəɪ t͡ ʃʰəlɑː. ɑː 

d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə n̪ɑːmə bəd̪əɪlə 'kuʈʈiː' ʋɑː 's̪t̪ʰɑːn̪ə' ɾəkʰəɪ 

t͡ ʃʰəlɑː, d͡ʒə_ɪmeː d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə-t̪ət̪t̪ʋəkə pɾəʋət͡ ʃən̪ə s̪eːɦoː 

kəɾəɪ t͡ ʃʰəlɑː ɑː muːlə-t̪ɑːt̪ʋɪkə s̪eːɦoː s̪əɦəjoːgiːkẽː bən̪əbəɪ 

t͡ ʃʰəlɑː, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑ̃ːd͡ʒɪkẽː lət̪ʰɑːɪɾə mən̪ukkʰəkə 

d͡ʒiːʋən̪əkẽː ʃɾeːʂʈʰə mɑːn̪əɪ t͡ ʃʰəlɑː. əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkɑːləmeː 

ləkʂmiːn̪ɑːt̪ʰə goːs̪ɑːĩː biːs̪əs̪ə̃ uːpəɾə ɾəud̪iː, d͡ʒeːkəɾɑː 

mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələmeː əkɑːlə s̪eːɦoː kəɦələ d͡ʒɑːɪeː; ləgəs̪ə̃ d̪eːkʰə-

bʰoːgɪ t͡ ʃukələ t͡ ʃʰəlɑː t̪ə̃eː pɑːn̪ɪkə kiː məɦət̪ʋə d͡ʒiːʋən̪əmeː 

ət͡ ʃʰɪ t̪eːkəɾɑː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː oː d͡ʒən̪əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə. əpən̪ə əɪ 

ʋɪt͡ ʃɑːɾəkẽː d̪oːs̪əɾoːkẽː d͡ʒən̪ɑː ləkʂmiːn̪ɑːt̪ʰə goːs̪ɑːĩː 

poːkʰəɾɪkə n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəboː keːləɪn̪ə ɑː kəɾeːboː keːləɪn̪ə. 

ʃɪkʂəɳə s̪ə̃s̪t̪ʰɑːn̪əkə ɾuːpəmeː pəlɑːɾəpuɾəmeː mɑːt̪ɾə eːkəʈɑː 

s̪ə̃s̪kɾɨt̪ə ʋɪd̪jɑːləjə ət͡ ʃʰɪ, bɑ̃ːkiː ʋɪd̪jɑːləjə mɑːn̪eː s̪ɑːmɑːn̪jə 

ʋɪd̪jɑːləjə gɑːməmeː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ. pəlɑːɾəpuɾə, s̪oːn̪əʋəɾəs̪ɑː, 

n̪əʋən̪əgəɾə, d̪ʰən̪əkəɾəɦiː ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪ɑːt̪ə gɑːmə mɪlɑː 

s̪oːn̪əʋəɾəs̪ɑː n̪ɑːməkə pə̃t͡ ʃɑːjət̪ə ət͡ ʃʰɪ. mɪɖɪlə s̪kuːlə t̪əkəkə 

pəɽʰɑːɪ pə̃t͡ ʃɑːjət̪əmeː ɦoːɪeː. pəlɑːɾəpuɾəkə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ə 

ʋɪd̪jɑːləjəmeː gɑːmoːkə kɪt͡ ʃʰu kʰɑːs̪ə d͡ʒɑːt̪ɪkə ɑː ɑːn̪oː-ɑːn̪ə 
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gɑːməkə loːkə pəɽʰɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. kɑːmeːs̪əɾə d͡ʒə_ɪ d͡ʒɑːt̪ɪkə 

ət͡ ʃʰɪ t̪ə_ɪ d͡ʒɑːt̪ɪkə bət͡ ʃt͡ ʃɑː s̪əbʰə gɑːməkə ʋɪd̪jɑːləjəmeː n̪əɦɪ 

pəɽʰəɪeː. oːn̪ɑː, s̪ə̃s̪kɾɨt̪ə ʋɪd̪jɑːləjəmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː n̪iːkə ʃɪkʂɑː 

bʰeːʈəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː, t͡ ʃʰɑːt̪ɾəkẽː bʰoːd͡ʒən̪oː ɑː pəɽʰəɪ-

lɪkʰəɪkə kɪt̪ɑːboː-kɔpiː ʋɪd̪jɑːləjeːs̪ə̃ bʰeːʈəɪeː. s̪əbʰəs̪ə̃ pəɪgʰə 

ʋɪt͡ ʃɑːɾə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː ʃɪkʂəkoː ɑː t͡ ʃʰɑːt̪ɾoː eːkkeː bʰoːd͡ʒən̪ɑːləjəkə 

bʰoːd͡ʒən̪oː kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə ɑː eːkkeː oːt͡ ʃʰɑːɪn̪ə-bɪt͡ ʃʰɑːɪn̪əpəɾə 

ɾəɦɪt̪oː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. t̪ə̃eː kəɦəbə d͡ʒeː pəɾɪʋɑːɾə n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə s̪eːɦoː 

bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. ləgə-pɑːs̪əkə d͡ʒeː ʃɪkʂəkə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə oː əpən̪ə 

pəɾɪʋɑːɾeːs̪ə̃, mɑːn̪eː gɑːmeːs̪ə̃ ʋɪd̪jɑːləjə əbəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə mud̪ɑː 

d͡ʒeː bɑːɦəɾəkə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə oː t͡ ʃʰɑːt̪ɾeːkə s̪ə̃gə d͡ʒiːʋən̪əd̪ʰɑːɾəɳə 

keːn̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. jəeːɦə t͡ ʃʰiː d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃kɾəməɳəkə kɾɪjɑː. 

t͡ ʃəubiːs̪ə gʰən̪ʈɑː, mɑːn̪eː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ n̪ɪjəmɪt̪ə ɾuːpəs̪ə̃ d͡ʒiːʋən̪ə 

d͡ʒeːɦeːn̪ə t͡ ʃələbə gəɽʰəbə t̪ə̃ oːɦən̪eː d͡ʒiːʋən̪ə n̪eː ʈʰɑːɽʰə 

ɦəeːt̪ə. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ɦəeːt̪ə s̪eː pəlɑːɾəpuɾəbəlɑː əpən̪ə 

s̪iːkʰət̪ɑː. 

pəlɑːɾəpuɾə gɑːmoːmeː ɑː pəɾoːpəʈʈoːmeː mɑːn̪eː ɑːn̪oː-ɑːn̪ə 

gɑːməmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kɪt͡ ʃʰu kɾɪjɑːmeː eːkəɾuːpət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

bəɦuɾuːpət̪oː ət͡ ʃʰɪeː. t̪ə_ɪ biːt͡ ʃə iːɦoː pɾəkɾɪjɑː t͡ ʃəlɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ 

d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kɪt͡ ʃʰumeː t̪oːɽə ɦoːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒoːɽə s̪eːɦoː 

bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. jəeːɦə t̪oːɽə-d͡ʒoːɽə d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ oː gət̪ɪʃiːlət̪oː 

ən̪əɪeː ɑː gət̪ɪɦiːn̪oː t̪ə̃ bən̪əɪbət̪eː ət͡ ʃʰɪ. ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː 

pəlɑːɾəpuɾəmeː beːʈɑː-beːʈiːkə bɪɑːɦoː-d̪uəɾɑːgəmən̪ə ɑː 

beːʈɑːkə muːɽən̪oːmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkəɾuːpət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

bəɦuɾuːpət̪ɑː s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. oːn̪ɑː, d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɑːn̪ə s̪əmɑːd͡ʒəkə 

(ɑːn̪ə gɑːməkə d͡ʒɑːt̪iːjə s̪əmɑːd͡ʒəkə) kɪt͡ ʃʰu beːʋəɦɑːɾə 

pəlɑːɾəpuɾoːmeː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː pəlɑːɾəpuɾəkə beːʋəɦɑːɾə ɑːn̪oː 

gɑːməmeː ət͡ ʃʰɪeː. t̪eːt̪əbeː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ, gɑːməkə biːt͡ ʃəkə 

beːʋəɦɑːɾəmeː s̪eːɦoː ʋɪʋɪd̪ʰət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ, eːkə d͡ʒɑːt̪ɪkə kɾɪjɑːkə 

t͡ ʃələɪn̪ə kɪt͡ ʃʰu ɑːɾoː ət͡ ʃʰɪ ɑː d̪oːs̪əɾə d͡ʒɑːt̪ɪkə kɾɪjɑːgət̪ə 

t͡ ʃələɪn̪ə kɪt͡ ʃʰu ɑːɾə. t̪eːt̪əbeː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒə_ɪ d͡ʒɑːt̪ɪkə biːt͡ ʃə 

eːkə t͡ ʃələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ oːɦuː biːt͡ ʃəmeː ɑːɾt̪ʰɪkə oːkɑːt̪ɪkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ 

s̪eːɦoː ʋɪbʰɪn̪n̪ət̪ɑː ət͡ ʃʰɪeː. jəeːɦə ʋɪʂəmət̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə 

n̪ɪjəməs̪uːt̪ɾə bən̪əbəɪeː d͡ʒə_ɪs̪ə̃ s̪əmɑːd͡ʒə bʰəʋɪs̪ə d̪ɪs̪ə 

bəɽʰəɪt̪ə ʈʰɑːɽʰə ɾəɦəɪeː. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑːmeː, 
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s̪əmɑːd͡ʒəkə biːt͡ ʃə d͡ʒeː t͡ ʃələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ oː eːkə kɑːd͡ʒə ʋɑː 

beːʋəɦɑːɾə ɾəɦɪt̪oː ən̪eːkə ɾuːpəmeː lət̪əɾələ-t͡ ʃət̪əɾələ s̪eːɦoː 

ət͡ ʃʰɪeː. t̪ə̃eː keːt̪əu eːkə s̪ɑːeː ɑːʈʰəkə t͡ ʃələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪ə̃ keːt̪əu 

s̪oːd͡ʒʰeː ɑːʈʰəkə t͡ ʃələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ. eːkə jəd͡ʒɲə-d͡ʒəpəkə ən̪eːkoː 

ɾuːpə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ kəɦələ d͡ʒɑːɪeː d͡ʒeː bʰɑːʋəmeː d͡ʒə̃ puːɾɳə 

pɑːn̪ə ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒeːkəɾə kʰeːbɑːkə t͡ ʃələɪn̪ə bʰoːd͡ʒən̪əkə 

pət͡ ʃʰɑːt̪ɪkə ət͡ ʃʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə iːɦoː t̪ə̃ əbʰɑːʋəmeː kəɦəleː d͡ʒɑːɪeː 

d͡ʒeː n̪əɦɪ pɑːn̪ə t̪ə̃ pɑːn̪əkə ɖə̃ʈɪjoːs̪ə̃ jəd͡ʒɲə puːɾt̪ɪ kəə̸ 

leːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. 

bɪɑːɦoː-d̪ɑːn̪əmeː d̪eːkʰət̪eː t͡ ʃʰiː d͡ʒeː d͡ʒəɪʈʰɑːmə eːkə goːʈɑːkə 

bəɾɪjɑːt̪iːs̪ə̃ ʋɪʋɑːɦə jəd͡ʒɲə puːɾɳə ɦoːɪkə s̪əmpuːɾɳət̪ɑː 

pɾɑːpt̪ə kəɾəɪeː t̪əɪʈʰɑːmə s̪ə_ɪjoː goːʈɑːkə bəɾɪjɑːt̪iːs̪ə̃ 

əpuːɾɳət̪ɑː n̪əɦɪ pɾɑːpt̪ə kəɾəɪeː s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. 

t̪əɪʈʰɑːmə iː kəɦəbə d͡ʒeː pəlɑːɾəpuɾəmeː bəɾɪjɑːt̪iːkə 

d̪ʰəməgəd͡ʒd͡ʒəɾə n̪əɦɪ ɦoːɪeː, s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. 

eːkəʈʰɑːmə d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪eːkʰəɪ t͡ ʃʰiː d͡ʒeː pɪt̪oː əpən̪ə ɪmɑːn̪ə 

bə̃t͡ ʃɑː put̪ɾəkẽː əpən̪oː joːgjə bən̪əbəɪkə pəɾɪjɑːs̪ə n̪əɦɪ kəɾəɪ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɪʈʰɑːmə ɪmɑːn̪ə gəmɑː n̪əɦɪ bən̪əbəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə s̪eːɦoː 

bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ s̪eːɦoː bən̪əɪbət̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. əɪʈʰɑːmə 

ɪmɑːn̪əkə ən̪eːkoː ɾuːpə guɳɑːn̪ukuːlə ət͡ ʃʰɪ, t̪ə̃eː əkʰən̪ə s̪eː 

n̪əɦɪ. əkʰən̪ə eːt̪əbeː d͡ʒeː s̪əbəɦəkə s̪əbʰəkẽː mɑːn̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 

put̪ɾəkẽː t̪əɦɪn̪ɑː pɪt̪ɑːkẽː mɑːn̪eː d͡ʒən̪məd̪ɑːt̪ɑːkẽː əpən̪eː 

uːpəɾəs̪ə̃ əpən̪ə bɪs̪əʋɑːs̪ə kəmələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. t̪əɪʈʰɑːmə 

ɑːn̪ə t̪ə̃ s̪əɦəd͡ʒeː ɑːn̪ə bʰeːlɑː. kɪeː əpən̪ɑː uːpəɾəs̪ə̃ s̪əbəɦəkə 

bɪs̪əʋɑːs̪ə əpən̪eː uʈʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ? kiː oːɪ bɪs̪əʋɑːs̪əkẽː 

pun̪ə: gʰumɑː kəə̸ n̪əɦɪ ɑːn̪ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː s̪eːɦoː bɑːt̪ə 

n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː pəlɑːɾəpuɾoːmeː ɾə̃gə-

ɾə̃gəkə guɾuɑːɪ kəɾəɪbəlɑː guɾu-goːs̪ɑːĩː s̪əbəɦəkə ɑːgəmən̪oː 

t͡ ʃʰəɪn̪ɦeː. t̪əɪs̪ə̃gə gɑːməkə əpən̪oː guɾuɑːɪ kəɾəɪkə d̪ʰən̪d̪ʰɑː 

n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒɑːt̪ɪ-d̪ʰəɾməkə 

n̪ɑːməpəɾə t̪əɦɪn̪ɑː kəɾmə-kɾɪjɑːkə n̪ɑːməpəɾə guɾukə ʋən̪ə 

pəs̪əɾəleː ət͡ ʃʰɪ. mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː ləgəs̪ə̃ d͡ʒeː guɾuɑːɪ bət͡ ʃt͡ ʃɑːkẽː 

ʃuɾuː ɦoːɪeː oː pəɾɪʋɑːɾə s̪əmɑːd͡ʒə ɦoːɪt̪ə d̪eːʃə-d̪un̪ɪjɑ̃ːkə 

s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ.! eːkə s̪əmɑːd͡ʒə ɾəɦɪt̪oː kɪjoː kəɦət̪ɑː 

'mɑːt͡ ʃʰə kʰɑːeːbə ʃəɾiːɾəkə leːlə ɦɪt̪əkəɾə ət͡ ʃʰɪ' t̪ə̃ kɪjoː kəɦət̪ɑː, 
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'mɑːt͡ ʃʰə kʰɑːeːbeː pɑːpə t͡ ʃʰiː.' kɪjoː kəɦət̪ɑː, 'beːs̪iː kʰɑːeːbə 

əɦɪt̪əkəɾə ət͡ ʃʰɪ' t̪ə̃ kɪjoː kəɦət̪ɑː, 'kəmə kʰɑːeːbə əɦɪt̪əkəɾə 

ət͡ ʃʰɪ.' t̪ə̃ kɪjoː kəɦət̪ɑː, 'kəmə kʰɑːeːbə ɦɪt̪əkəɾə ət͡ ʃʰɪ.' eːɦeːn̪ə-

eːɦeːn̪ə mũɦə pʰə̃s̪əulə d͡ʒʰəgəɽɑː-d͡ʒʰə̃d͡ʒʰəʈə ɑːn̪eː gɑːmə 

d͡ʒəkɑ̃ː pəlɑːɾəpuɾoːmeː ət͡ ʃʰɪeː. 

s̪ɪɦ̃eːʃʋəɾə d̪ɑːs̪ə, mən̪əd̪ʰən̪ə d̪ɑːs̪ə, kɾɨt̪t̪ɪd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪ə ɑː ɾəgʰu 

d̪ɑːs̪ə t͡ ʃɑːɾuː goːʈɑː əpən̪ə-əpən̪ə s̪əmpɾəd̪ɑːjəkə beːn̪ɑː uʈʰɑː 

d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ ləgəleː ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. t͡ ʃɑːɾuːkə əpən̪ə-əpən̪ə t͡ ʃɑːs̪ə-

bɑːs̪ə t͡ ʃʰəɪn̪ɦeː. t͡ ʃɑːɾuː əpən̪ə-əpən̪ə ɪlɑːkɑː d͡ʒoːt̪ɪ-koːɾɪ 

məɦə̃t̪ʰɑːɪjoː kəɾəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə ɑː əpən̪ə pə̃t̪ʰəkə pɾət͡ ʃɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə 

s̪eːɦoː kəɾɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. eːkə-s̪ə̃-eːkə t͡ ʃɑːɾuː məɦə̃t̪ʰəkə 

məɦə̃t̪ʰɑːɪkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə s̪əmɑːd͡ʒəmeː oːɦɪn̪ɑː d͡ʒəgəd͡ʒəgɑː 

ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪn̪ə d͡ʒeːn̪ɑː koːn̪oː ɑːn̪ə gɑːməkə d͡ʒəgəd͡ʒəgɑːɪeː. 

pəɦɪlə məɦə̃t̪ʰə- s̪ɪɦ̃eːʃʋəɾə d̪ɑːs̪əkə əpən̪ə guɳə t͡ ʃʰəɪn̪ə. 

mɑːn̪eː bɪɑːɦə-d̪uɾɑːgəmən̪ə bʰeːlɑː pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə əpən̪eː 

mən̪əmeː pət̪n̪iːs̪ə̃ ʋəɪɾɑːgjə d͡ʒəgɪ geːləɪn̪ə. d͡ʒəgɪt̪eː s̪oːd͡ʒʰeː 

d͡ʒɑː kəə̸ əpən̪ə s̪əs̪uɾəkẽː kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə beːʈiːkə 

d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾɑː d̪ɪjəu, ɦəməɦũː s̪oːd͡ʒʰɑːmeː bəɪs̪ələ 

ɾəɦəbə. əpən̪ə pət̪n̪iːkẽː əpən̪eː s̪oːd͡ʒʰɑːmeː d̪oːs̪əɾɑːɪt̪əkə 

s̪ə̃gə ləgɑː əpən̪eː oːɦɪn̪ɑː məɦə̃t̪ʰɑːɪ kə_ɪjeː ɾəɦəlɑː ət͡ ʃʰɪ. 

pəɦɪn̪eː mɑːn̪eː ʃuɾuːmeː t̪ə̃ s̪ɑːləmeː mɑːs̪ə-d̪uː mɑːs̪ə əpən̪ə 

pɪt̪ɾɨbʰuːmɪ bud͡ʒʰɪ gɑːməmeː ɾəɦəboː kəɾəɪ t͡ ʃʰəlɑː mud̪ɑː ɑːbə 

t̪ə̃ t̪eːt̪eː bʰɑːɾiː məɦə̃t̪ʰə bʰəə̸ geːlɑː d͡ʒeː d̪əs̪ə-d̪əs̪ə s̪ɑːləkə 

pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə goːʈeː d̪ɪn̪ə leː gɑːmə əbəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. t̪ə̃eː kəɦəbə d͡ʒeː 

oːɦən̪ə məɦə̃t̪ʰə n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː t̪iːn̪ə-t̪iːn̪əʈɑː bɪɑːɦə n̪əɦɪ 

keːləɪn̪ə ʋɑː pulɪs̪əkə ɦɑːt̪ʰeː mɑːɾɪ n̪əɦɪ kʰeːn̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. s̪eːɦoː 

t͡ ʃʰət̪ʰɪeː. 

ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː pəlɑːɾəpuɾəmeː s̪eːɦoː s̪ɑːləmeː eːkə 

beːɾə əʂʈəjɑːmə-kiːɾt̪ən̪ə məɦɑːʋiːɾəd͡ʒiːkə s̪t̪ʰɑːn̪əmeː ɦoːɪeː 

t̪əɦɪn̪ɑː məɦɑːd̪eːʋə s̪t̪ʰɑːn̪əmeː s̪eːɦoː n̪əʋɑːɦoː ɑː ʃɪʋəɾɑːt̪ɪkə 

ut̪s̪əʋə ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ t̪əɪs̪ə̃gə d̪uɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əmeː ɑːs̪iːn̪əkə 

n̪əʋəɾɑːt̪ɾɑː ɦoːɪeː t̪ə̃ ʈʰəkuɾəʋɑːɽiːmeː s̪əun̪əkə ʃuklə 

eːkɑːd̪əʃiːs̪ə̃ puːɾɳɪmɑː d̪ɪn̪ə t̪əkə d͡ʒʰuːlɑː s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː gɑːməmeː ən̪eːkoː d͡ʒɑːt̪ɪ ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː gʰəɾeː-gʰəɾə 

mɑːn̪eː pəɾɪʋɑːɾeː-pəɾɪʋɑːɾə ən̪eːkoː ɾə̃gəkə d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑːkə 
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puːd͡ʒɑː s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ kɪt͡ ʃʰu-n̪eː-kɪt͡ ʃʰu eːkə-

d̪oːs̪əɾəmeː ən̪t̪əɾə s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. s̪pəʂʈə ɾuːpẽː d̪uːʈɑː ən̪t̪əɾə t̪ə̃ 

d̪eːkʰɪjeː pəɽɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. pəɦɪlə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑːkə 

əpən̪ə-əpən̪ə kʰɑːs̪ə pʰuːloː ɑː pʰəloːs̪ə̃ s̪ɪn̪eːɦə ɾəɦən̪eː kɪt͡ ʃʰu-

n̪eː-kɪt͡ ʃʰu ən̪t̪əɾə ət͡ ʃʰɪeː. oːn̪ɑː, eːɦən̪oː t͡ ʃələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪeː d͡ʒeː 

kʰɑːs̪ə pʰuːlə-pʰələ pəs̪ɪn̪ə ɾəɦɪt̪oː s̪əɦəɾəgə̃d͡ʒɑː mɑːn̪eː 

s̪ət̪əɾə̃gɑː pʰuːloː ɑː pʰəloːkə d͡ʒəɦɪn̪ɑː t͡ ʃəɽʰəuɑː t̪əɦɪn̪ɑː 

puːd͡ʒoː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː kɪt͡ ʃʰu ət͡ ʃʰɪ ɑː keːt̪əboː ət͡ ʃʰɪ t̪əɪjoː 

s̪əũs̪eː gɑːməkə loːkə eːkəʈɑː əpɾɨt̪ʰəkə s̪əmɑːd͡ʒə bən̪ɪ 

eːkəʈʰɑːmə bɑːs̪ə kəɾɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː gɑːməmeː əʂʈəjɑːmə, kiːɾt̪ən̪ə, puːd͡ʒɑː-pɑːʈʰə ɦoːɪeː 

t̪əɦɪn̪ɑː kəbiːɾəpə̃t̪ʰəkə mɑːn̪eː n̪ɪɾguɳə pə̃t̪ʰəkə beːkət̪iːgət̪oː 

ɑː s̪ɑːmuːɦɪkoː ɾuːpəmeː s̪eːɦoː t͡ ʃəukoː-pɑːn̪ə ɑː bʰən̪əɖɑːɾoː 

ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. ɾəmɑːut̪ə pə̃t̪ʰəkə s̪eːɦoː bʰən̪əɖɑːɾoː ɑː ɾɑːmoː-

d̪ʰun̪ə ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. t̪əɪs̪ə̃gə d̪iːn̪ɑːbʰəd̪ɾiːkə (d̪ɑːd̪ɑːd͡ʒiːkə) 

gəɦəbəɾoː ɑː s̪ələɦeːs̪oː, d̪ʰəɾməɾɑːd͡ʒə s̪t̪ʰɑːn̪əmeː s̪eːɦoː 

s̪ɑːləmeː eːkə beːɾə bʰəgəɪt̪ə-bʰəgət̪ɑːɪ ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒeː 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ 

mud̪ɑː eːt̪eː t̪ə̃ s̪pəʂʈə ət͡ ʃʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒeːt̪eː pəɾɪʋɑːɾə 

pəlɑːɾəpuɾəmeː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə oː s̪əbʰə koːn̪oː-n̪eː-koːn̪oː pə̃t̪ʰoː-

s̪əmpɾəd̪ɑːjə ɑː d͡ʒɑːt̪ɪjoːs̪ə̃ d͡ʒuɽələ t͡ ʃʰət̪ʰɪeː. t̪ə̃eː kəɦəbə d͡ʒeː 

s̪əmɑːd͡ʒəmeː eːkəɾuːpət̪ɑː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ, 

s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒɑːt̪iːjə bʰoːd͡ʒən̪ə-bʰəd͡ʒən̪ə 

beːkət̪iːgət̪ə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. bʰəlẽː 

ʃɾɑːd̪d̪ʰəkə bʰoːd͡ʒəkẽː d͡ʒɑːt̪iːjə bʰoːd͡ʒə mɑːn̪ɪ pɪt̪ɾɨkə 

ud̪d̪ʰɑːɾə mɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪeː mud̪ɑː eːgɑːɾəɦə d͡ʒən̪ə kəɦɪ 

s̪əmɑːd͡ʒə n̪əɦɪ mɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪeː, s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ət͡ ʃʰɪ. 

s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː pə̃t̪ʰə-pət̪ʰiːkə pət̪ʰəkə biːt͡ ʃə s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪iːmɑː-

ɾeːkʰɑː kʰɪt̃͡ ʃələ ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː ʋɪd̪ʰɪ-beːʋəɦɑːɾəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ 

s̪əmɑːd͡ʒəkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ə̃gə kəlɑː-kəuʃələ-s̪ɑːɦɪt̪jə-

s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪmeː s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. pəlɑːɾəpuɾə gɑːməmeː t͡ ʃɑːɾɪʈɑː 

n̪ɑːt͡ ʃə-n̪ɑːʈəkəkə meːɽɪjɑː ət͡ ʃʰɪ. oːn̪ɑː, kiːɾt̪ən̪ɪjɑː-məɳɖəliː ɑː 

t͡ ʃʰəkəɾəʋɑːd͡ʒiːkə meːɽɪjɑː s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪ mud̪ɑː oː meːɽɪjɑː n̪əɦɪ 

meːɽə d͡ʒəkɑ̃ː t͡ ʃʰoːʈə ɑ̃ːʈəkə ət͡ ʃʰɪ. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
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n̪ət͡ ʃən̪ɪjɑː t̪əɦɪn̪ɑː bəd͡ʒən̪ɪjɑː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː kiːɾt̪ən̪ə 

keːn̪ɪɦɑːɾəkə s̪ə̃gə eːkəʈɑː t̪əbəlɑː ʋɑː ɖʰoːləkə bəd͡ʒəun̪ɪɦɑːɾə, 

eːkəʈɑː d͡ʒʰɑːlɪ-məd͡ʒiːɾɑː bəd͡ʒəun̪ɪɦɑːɾə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː 

t͡ ʃʰəkəɾəʋɑːd͡ʒiːmeː s̪eːɦoː bəd͡ʒən̪ɪjɑːkə s̪ə̃gə d͡ʒʰəlɪʋɑːɦə 

ɾəɦɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒɪn̪əkəɾə s̪əɦəjoːgəs̪ə̃ t͡ ʃʰəkəɾəʋɑːd͡ʒiː t͡ ʃələɪt̪ə 

ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː n̪ɑːʈjə pɑːɾʈiː s̪eː n̪əɦɪ ɦoːɪeː. ən̪eːkoː d͡ʒɑːt̪iːjə 

bʰɑːʋəkə s̪ə̃gə ən̪eːkoː kəlɑːkɑːɾoː ɑː kəlɑːkɑːɾəkə 

kəlɑːkɑːɾiː, mɑːn̪eː kəuʃələkə kəuʃələ mɪʃɾɪt̪ə bʰəə̸ t͡ ʃəlɪt̪eː 

ət͡ ʃʰɪ. ɾɑːməliːlɑː pɑːɾʈiːmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪əɾd͡ʒən̪oː kəlɑːkɑːɾə 

əpən̪ə-əpən̪ə bʰɑːɾə pʰuʈɑː kɪjoː ɾɑːmə t̪ə̃ kɪjoː ɾɑːʋəɳə bən̪ɪ 

əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ɑːkɑːɾiː d̪eːkʰəɪbət̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː s̪eː 

ɾɑːs̪əliːlɑː ɑː kəd̪əməliːlɑːmeː n̪əɦɪ ɦoːɪeː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒɲɑːn̪iː 

bɾəɦmɑːn̪ən̪d̪əmeː liːn̪ə ɦoːɪ d̪ɪs̪ə bəɽʰəɪ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː bʰəkt̪ə 

pɾeːmɑːn̪ən̪d̪ə d̪ɪs̪ə bəɽʰɪt̪eː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː d͡ʒeː t͡ ʃʰəɪt̪ʰə 

oː t̪ə̃ əpən̪ə-əpən̪ə mən̪əɾɑːd͡ʒəkə bɑːt̪ə bʰeːlə. əɪʈʰɑːmə t̪ə̃ 

mɑːt̪ɾə pəlɑːɾəpuɾə gɑːmeːkə bɑːt̪ə ʈɑː ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə gɑːməmeː beːkət̪iːs̪ə̃ s̪əmɑːd͡ʒə ɑː 

s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə̃ beːkət̪iː bən̪əɪkə ən̪eːkoː ɾɑːs̪t̪ɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

pəlɑːɾəpuɾəmeː s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪeː. d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əbʰə kʂeːt̪ɾəmeː 

eːɦeːn̪ə ɾɑːs̪t̪ɑːkə ɖʰəbɑːɦɪ ləgəleː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒə_ɪmeː eːkə-

d̪oːs̪əɾəkə biːt͡ ʃə s̪ə̃kɾəməɳə ɦoːɪt̪eː ɾəɦəɪeː. 

əkʰən̪ə s̪ʋət̪ə̃t̪ɾət̪ɑː d̪əuɽəkə, mɑːn̪eː ə̃gəɾeːd͡ʒiː ʃɑːs̪ən̪əs̪ə̃ 

mukt̪ə ɦeːbɑːkə d̪əuɽəkə, s̪əməjəkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə bʰəə̸ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ 

t̪ə̃eː n̪eː bəɦut̪ə pɑːt͡ ʃʰuːkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə bʰəə̸ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ ɑː n̪eː 

biːɾt̪əmɑːn̪əkə, d͡ʒeː ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə bəɦət̪t̪əɪɾə-t̪ɪɦət̪t̪əɪɾə 

bəɾkʰəkə pət͡ ʃʰɑːt̪ɪkə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələkə bʰuːmɪ 

s̪əbʰə d̪ɪn̪ə uɾʋəɾə ɾəɦələ t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒən̪əs̪ə̃kʰjɑːkə bɑːɽʰɪ s̪eːɦoː 

ɾəɦəbeː kəeːlə. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ gəɾiːbəkə biːt͡ ʃə gəɾiːbɪjoː s̪əbʰə 

d̪ɪn̪əs̪ə̃ ɑːbɪjeː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə loːkə d͡ʒeːɾə 

bən̪ɑː-bən̪ɑː mɑːn̪eː s̪ɑːmuːɦɪkə ɾuːpəmeː d̪əs̪ə-biːs̪ə, 

pət͡ ʃiːs̪ə-pət͡ ʃɑːs̪ə, kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒiːʋən̪əs̪ə̃ d͡ʒuɽələ kɑːd͡ʒə kəɾəɪleː 

n̪eːpɑːləkə pubəɾɪjɑː ɪlɑːkɑːs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ ɑːs̪ɑːmə, bə̃gɑːlə d̪ʰəɾɪ 

kəmɑːɪleː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəlɑː. pəlɑːɾəpuɾəkə loːkə s̪eːɦoː s̪ɑːleː-s̪ɑːlə 

mɑːn̪eː s̪ɑːləkə t͡ ʃʰəɦə mɑːs̪ə, d̪ʰən̪əɾoːpən̪iːs̪ə̃ d̪ʰən̪əkəʈən̪iː 

d̪ʰəɾɪ kəɾəɪleː gɾɑːmiːɳə ɪlɑːkɑːmeː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəlɑː. kələkət̪t̪ɑː 
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ʃəɦəɾəkə ɾuːpə əud͡ʒʰukɑː d͡ʒəkɑ̃ː t̪ə̃ n̪əɦɪ t͡ ʃʰələ, mud̪ɑː kəloː-

kɑːɾəkʰɑːn̪ɑː ɑː kɑːɾoːbɑːɾəkə ud̪joːgoː-d̪ʰən̪d̪ʰɑː t̪ə̃ t͡ ʃəlɪt̪eː 

t͡ ʃʰələ. gəməɪjɑː məd͡ʒəd̪uːɾə, kʰeːt̪əmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː 

məd͡ʒəd̪uːɾə d͡ʒəkʰən̪ə kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːeː ləgəlɑː t̪əkʰən̪ə 

ɦun̪əkəɾə ɦɑːt̪ʰəkə kɑːd͡ʒə bəd̪ələləɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ ɾɪks̪ɑː, ʈʰeːlɑː 

t͡ ʃələun̪ɑːɪkə s̪ə̃gə uʈʈʰɑː ʃɾəməkə ʃɾəmɪkə, uʈʈʰɑː ʃɾəmɪkə 

bʰeːlə d͡ʒeːkəɾə n̪eː kɑːd͡ʒəkə s̪əməjə n̪ɪɾd̪ʰəɾɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː n̪eː 

məd͡ʒəd̪uːɾiː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, bən̪ɪ kɑːd͡ʒə kəɾəɪ t͡ ʃʰəlɑː. 

d͡ʒəɪʈʰɑːmə d͡ʒeːɦeːn̪ə kɑːd͡ʒə ɾəɦələ t̪əɪʈʰɑːmə t̪eːɦeːn̪ə 

məd͡ʒəd̪uːɾiː bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰeːlə_ɪ. kɪt͡ ʃʰu d̪ɪn̪ə puːɾʋə t̪əkə mɑːn̪eː 

d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːʃəkə biːt͡ ʃə ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə ɑːn̪d̪oːlən̪ə t͡ ʃəlɪ ɾəɦələ 

t͡ ʃʰələ, mud̪ɑː gɾɑːmiːɳə ɪlɑːkɑːmeː oː ɾuːpə n̪əɦɪ pəkəɪɽə 

peːn̪eː t͡ ʃʰələ d͡ʒeː 1942 ɪs̪ʋiːkə pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə pəkəɽələkə, 

t̪ɑːd̪ʰəɾɪkə d͡ʒeː s̪əməjə t͡ ʃʰələ t̪ə_ɪ s̪əməjəkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə t͡ ʃʰiː. 

eːkkeː-d̪uɪjeː, gɑːməs̪ə̃, mud̪ɑː pəɾoːpəʈʈɑːkə s̪əmuːɦə 

ɾuːpəmeː, mɑːn̪eː d̪əs̪ə-biːs̪ə, pət͡ ʃiːs̪ə-pət͡ ʃɑːs̪əkə d͡ʒeːɾə bən̪ɪ 

kələkət̪t̪ɑː s̪eːɦoː d͡ʒɑːeː ləgələ t͡ ʃʰəlɑː. pəlɑːɾəpuɾəs̪ə̃ s̪eːɦoː 

pɑːn̪ə-s̪ɑːt̪ə ɑːd̪əmiː s̪ɑːleː-s̪ɑːleː, mɑːn̪eː s̪ɑːləkə ɑːʈʰə-n̪əə 

mɑːs̪ə, kələkət̪t̪ɑː məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾəkə kɑːd͡ʒə kəɾəeː d͡ʒɑːɪ 

t͡ ʃʰəlɑː. bəɾəs̪ɑːt̪əkə s̪əməjəmeː kɑːd͡ʒəmeː kɪt͡ ʃʰu kəmiː əbəɪ 

t͡ ʃʰələ, mɑːn̪eː d͡ʒəkʰən̪ə kɑːd͡ʒə kəmɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰələ, t̪əkʰən̪ə oː 

s̪əbʰə gɑːmə ɑːbɪ kʰeːt̪iːkə kɑːd͡ʒəs̪ə̃ pun̪ə: d͡ʒuɽɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰəlɑː. 

bə̃gɑːləmeː əpən̪ɑː s̪əbʰəs̪ə̃ beːs̪iː bəɾəkʰɑː ɦoːɪeː, s̪eː eːkeː-

d̪uɪjeː s̪ɑːlə n̪əɦɪ, s̪əbʰə s̪ɑːlə ɦoːɪeː. bə̃gɑːləkə kʰɑːɽiːs̪ə̃ 

d͡ʒeːɦeːn̪ə mɑːn̪əs̪uːn̪ə bən̪əɪeː oːɦiː ən̪ukuːlə əpən̪ɑː s̪əbʰəkẽː 

bəɾəkʰɑː ɦoːɪeː. 

əʈʰɑːɾəɦə bəɾkʰəkə d̪eːʋən̪ə, kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒiːʋən̪əkə ən̪eːkoː 

kɑːd͡ʒə s̪iːkʰə n̪eːn̪eː t͡ ʃʰələ. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə d͡ʒeː kɪs̪ɑːn̪əkə 

d͡ʒiːʋən̪ə t͡ ʃʰələ oː oːɦən̪ə bən̪əleː t͡ ʃʰələ d͡ʒeː bəɾəkʰɑː 

bʰeːlɑːpəɾə d̪ʰən̪əɾoːpən̪iː t͡ ʃələɪ t͡ ʃʰələ ɑː əgəɦən̪əmeː 

d͡ʒəkʰən̪ə d̪ʰɑːn̪ə t̪əɪjɑːɾə ɦoːɪ t͡ ʃʰələ mɑːn̪eː d̪ʰɑːn̪ə pɑːkɪ d͡ʒɑːɪ 

t͡ ʃʰələ, t̪əkʰən̪ə d̪ʰən̪əkəʈən̪iː ɦoːɪ t͡ ʃʰələ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪ɑː 

əɪʈʰɑːmə loːkəkə (d͡ʒən̪ə s̪ə̃kʰjɑːkə) s̪əgʰən̪ət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

gɑːmoːkə s̪əgʰən̪ət̪ɑː ət͡ ʃʰɪeː d͡ʒə_ɪs̪ə̃ upəd͡ʒɑːu bʰuːmɪ kəmə 

ət͡ ʃʰɪeː. əkʰən̪ə məd̪ʰjə mɪt̪ʰɪlɑːkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə bʰəə̸ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. 
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məd̪ʰjə mɪt̪ʰɪlɑːmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː loːkəkə s̪əgʰən̪ət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

gɑːmoːkə ət͡ ʃʰɪeː. d͡ʒeː ɑːn̪ə bʰɑːgəmeː n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ. 

mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələkə d͡ʒeː pubəɾɪjɑː-ut̪əɾəbəɾɪjɑː bʰɑːgə ət͡ ʃʰɪ oːɪmeː 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒən̪əs̪ə̃kʰjɑːkə pət̪əɾɑːɦəʈə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː gɑːmoː 

pət̪əɾɑːeːlə ət͡ ʃʰɪeː. d͡ʒeːkəɾə d͡ʒiːʋən̪t̪ə ɾuːpə əkʰən̪oː eːɦeːn̪ə 

ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːs̪ə-koːs̪ə bʰəɾɪpəɾə gɑːmə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 

məd̪ʰjə bʰɑːgəmeː koːs̪əkə biːt͡ ʃə t͡ ʃəɾɪ-t͡ ʃəɾɪ pə̃t͡ ʃə-pə̃t͡ ʃəʈɑː 

gɑːmə ət͡ ʃʰɪ. 

əkʰən̪ə t̪əkə d̪eːʋən̪ə kʰeːt̪oːkə məd͡ʒəd̪uːɾə oːɦən̪ə n̪əɦɪ bən̪ɪ 

s̪əkələ t͡ ʃʰələ d͡ʒeː əpən̪ə ukiːt̪əs̪ə̃ kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə. əpən̪ə 

ukiːt̪əkə mɑːn̪eː bʰeːlə oːɦən̪ə ʃɾəmɪkə d͡ʒɪn̪əkɑː koːn̪oː 

kɑːd͡ʒəkə puːɾɳə d͡ʒɲɑːn̪ə t͡ ʃʰəɪn̪ə. mɑːn̪eː bʰeːlə d͡ʒeː d͡ʒɪn̪əkɑː 

kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə t̪əuɾə-t̪əɾiːkɑːkə d̪əkʂət̪ɑː t͡ ʃʰəɪn̪ə. d͡ʒɪn̪əkɑː s̪eː 

n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə ukiːt̪eː koːn̪oː kɑːd͡ʒə s̪ɪɾəɪd͡ʒə oːkəɾɑː 

ən̪t̪ɪmə s̪iːmɑːpəɾə pəɦũt͡ ʃə pʰələ n̪əɦɪ peːləũ. koːn̪oː kɑːd͡ʒə 

kəɾəɪkə d̪əkʂət̪ɑː mən̪ukkʰəmeː d͡ʒəkʰən̪ə ɑːbɪ d͡ʒɑːɪeː t̪əkʰən̪ə 

oːɪ kɑːd͡ʒəkə t̪iːt̪ə-miːʈʰə mɑːn̪eː n̪iːkə-beːd͡ʒɑːeː s̪eːɦoː 

bud͡ʒʰəeː ləgəɪeː. kɑːd͡ʒoːkə t̪ə̃ əpən̪ə t͡ ʃəɾɪt̪ɾə ət͡ ʃʰɪeː. koːn̪oː 

kɑːd͡ʒə eːɦeːn̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒə_ɪmeː ʃɾəməs̪ə̃ beːs̪iː ʃɾəmɪkə bʰeːʈəɪeː 

ɑː koːn̪oː kɑːd͡ʒə eːɦən̪oː t̪ə̃ ət͡ ʃʰɪeː d͡ʒə_ɪmeː ʃɾəməkə əpeːkʂɑː 

ʃɾəmɪkə kəmə bʰeːʈəɪeː. d̪eːʋən̪ə əkʰən̪ə iː bɑːt̪ə n̪əɦɪ 

bud͡ʒʰəɪeː. oː eːt̪əbeː bud͡ʒʰəɪeː d͡ʒeː bɑːpə-d̪ɑːd̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː 

kəɾəɪt̪ə eːlɑː ət͡ ʃʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɑːguː d̪ɪs̪ə bəɽʰəɪt̪ə t͡ ʃəliː. 

oːkəɾɑː iː ukiːt̪ə n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː gət̪ɪʃiːləkə s̪ə̃gə gət̪ɪʃiːlə bən̪əeː 

pəɽəɪeː. əpən̪ə kɑːd͡ʒəkə kɪt͡ ʃʰu uːɦɪ s̪eːɦoː bən̪əɪbət̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

mud̪ɑː t̪əɪjoː eːt̪eː t̪ə̃ bʰə_ɪjeː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪oːs̪əɾə 

ʃɾəmɪkəkẽː məd͡ʒəd̪uːɾiː bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰəɪ, t̪eːt̪eː d̪eːʋən̪əkẽː s̪eːɦoː 

bʰeːʈə d͡ʒɑːɪeː. əɪʈʰɑːmə eːkəʈɑː bɑːt̪ə ɑːɾoː ət͡ ʃʰɪ, oː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

bɑːɾəɦə-t̪eːɾəɦə bəɾkʰəkə d͡ʒəɦɪjɑː d̪eːʋən̪ə t͡ ʃʰələ t̪əɦɪjeːs̪ə̃ 

əpən̪oː ɑː pəɾɪʋɑːɾoːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ d̪eːkʰə pɪt̪ɑːkə s̪ə̃gə boːɪn̪ə kəɾəeː 

d͡ʒɑːeː ləgələ t͡ ʃʰələ. oːn̪ɑː, d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪əmeː iːɦoː 

ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪ɑː kʰeːt̪ə-pət̪ʰɑːɾə n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ 

t̪əkʰən̪ə t̪ə̃ ʋəeːɦə d͡ʒiːʋən̪ə n̪eː d̪eːʋən̪oːkẽː d͡ʒiːbəeː pəɽət̪əɪ 

d͡ʒeː əpən̪ə ət͡ ʃʰɪ. t̪ə_ɪleː t̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪eː d͡ʒeː luːɾɪ s̪iːkʰən̪eː 

t͡ ʃʰiː oː d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːʋən̪oːkẽː bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː oːkəɾoː 
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əpən̪eː d͡ʒəkɑ̃ː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə kəmɑːɪkə ɑːʃɑː bən̪ən̪eː d͡ʒiːʋən̪ə 

t͡ ʃələɪt̪ə ɾəɦət̪ə. s̪ə_ɪjoː ɾə̃gəkə kɑːd͡ʒəs̪ə̃ beːd̪ʰələ gɑːmoː ɑː 

s̪əmɑːd͡ʒoː ət͡ ʃʰɪeː. mɑːn̪eː ən̪n̪ə-pɑːn̪ɪkə kʰeːt̪iː-pət̪ʰɑːɾiːkə 

kɑːd͡ʒəs̪ə̃ ləə̸ kəə̸ gɑːt͡ ʃʰiː-bɪɾət͡ ʃʰiː, kʰəɽʰə-kʰəɾəɦoːɾɪkə s̪ə̃gə 

mɑːloː-d͡ʒɑːlə ɑː gʰəɾoː-d̪uɑːɾə bən̪ɑːeːbəkə s̪ə̃gə ən̪eːkoː 

kɑːd͡ʒə gɑːməmeː ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə̃ bɑːɾəɦoː mɑːs̪ə koːn̪oː-n̪eː-

koːn̪oː kɑːd͡ʒə t͡ ʃələɪkə s̪əməjə ɾəɦɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ. mud̪ɑː s̪eː s̪əbʰə 

leː n̪əɦɪ. 

 

oːn̪ɑː, əpən̪ɑː ɪlɑːkɑːmeː mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələmeː bɑːɽʰɪ-

ɾəud̪iːkə pɾəkoːpə ɑːɪjeː n̪əɦɪ s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə̃ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. t̪eːkəɾə 

d͡ʒəɽɪ kɑːɾəɳə bə̃gɑːləkə kʰɑːɽiːs̪ə̃ uʈʰələ mɑːn̪əs̪uːn̪ə ɑː 

ut̪əɾəbəɾɪjɑː pəɦɑːɽə ət͡ ʃʰɪ. mɑːn̪eː ɦɪmɑːləjəkə ɦɪməkʰəɳɖə 

bʰɑːgəs̪ə̃ n̪ɪkələlə bəɾpʰiːliː pɑːn̪ɪs̪ə̃ pəɪgʰə-t͡ ʃʰoːʈə n̪əd̪iːkə 

d͡ʒɑːlə bɪt͡ ʃʰɑːeːleː ət͡ ʃʰɪ. s̪un̪əleː-bud͡ʒʰələ bɑːt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

bɑːɾəɦə bəɾkʰəkə ɾəud̪iː bʰeːlɑː pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə t̪ɾeːt̪ɑːjugəmeː 

mɪt̪ʰɪlɑː n̪əɾeːʃə ɾɑːd͡ʒɑː d͡ʒən̪əkə d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪eː ɦɑːt̪ʰeː ɦəɾə 

d͡ʒoːt̪ələɪn̪ə, t̪əkʰən̪ə ɾəud̪ɪjoː meːʈɑːeːlə ɑː s̪iːt̪ɑː s̪ən̪ə d͡ʒəgə-

d͡ʒən̪ən̪iː beːʈɪjoː bʰeːʈələɪn̪ə. jəeːɦə t̪ə̃ d͡ʒiːʋən̪ə t͡ ʃʰiː, əpən̪ə 

ɦɑːt̪ʰə d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪ə d̪eːɦoː ɑː mən̪oːkə bʰɑːɾə ɦət̪ʰɪjɑː leːt̪ə 

t̪əkʰən̪eː joːgɪɾɑːd͡ʒə d͡ʒən̪əkə d͡ʒəkɑ̃ː eːkəʈɑː ɦɑːt̪ʰə 

əgn̪ɪkuɳɖəmeː t̪ə̃ d̪oːs̪əɾə ɦɑːt̪ʰə pɾeːməkə t͡ ʃʰɑːt̪iː peːbə 

s̪əkəɪeː. 

əpən̪ɑː s̪ə̃gə d̪eːʋən̪əkə kɑːd͡ʒə d̪eːkʰə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː 

eːt̪eːkə bɪs̪əʋɑːs̪ə mən̪əmeː d͡ʒəgɪjeː t͡ ʃukələ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒə̃ 

beːʈɑː oːɦun̪ɑː t͡ ʃələɪt̪ə ɾəɦət̪ə t̪əɪjoː pəɾɪʋɑːɾəmeː kəɦɪjoː 

d̪ukʰə-d̪əɾɪd̪ɾɑː n̪əɦɪ əut̪ə. əɪʈʰɑːmə pɪt̪ɑːkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə bʰəə̸ ɾəɦələ 

ət͡ ʃʰɪ, oːn̪ɑː ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəmeː pəɾɪʋɑːɾəkə mɑːn̪eː 

pəɪt͡ ʃʰəlɑː piːɽʰiːkẽː t̪oːɽɪ əɪgəlɑː piːɽʰiːkə s̪ə̃s̪kɑːɾəkə ə̃giːkɑːɾə 

bʰeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː s̪ʋəs̪t̪ʰəkə 

əʋəs̪t̪ʰɑːmeː koːn̪oː kʰəgət̪ɑː bʰeːn̪eː, beːʈɑː-put̪oːɦus̪ə̃ 

s̪ə̃t̪oːʂəd͡ʒən̪əkə puːɾt̪ɪ ɦoːɪeː t̪ə̃ mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə bɪs̪əʋɑːs̪ə 

beːʈɑː-put̪oːɦupəɾə bəɽʰɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə̃ oː ʃɾəd̪d̪ʰɑːkə 

pɑːt̪ɾəkə ɾuːpəmeː ɦɾɨd̪əjəmeː ə̃kɪt̪ə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. 

biːs̪ə bəɾkʰəkə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː d̪eːʋən̪əkẽː əpən̪ə məs̪ɪjəut̪ə 
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bʰɑːjə- kuʃeːs̪əɾəs̪ə̃ bʰẽːʈə bʰeːləɪn̪ə. kuʃeːs̪əɾə t̪iːn̪ə s̪ɑːləs̪ə̃ 

kələkət̪t̪ɑːmeː ɾəɦɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. əkʰən̪ə t̪əkəkə d͡ʒiːʋən̪əkə 

d̪un̪ɪjɑ̃ː d͡ʒeː d̪eːʋən̪əkə t͡ ʃʰələ t̪ə_ɪmeː eːkɑːeːkə d͡ʒeːn̪ɑː 

ən̪ɦɑːɾə ɾɑːt̪ɪmeː t͡ ʃɑːn̪ə n̪ɪkələlə, t̪əɦɪn̪ɑː kuʃeːs̪əɾəs̪ə̃ bʰẽːʈə 

bʰeːlɑːpəɾə d̪eːʋən̪əkẽː bʰeːlə. kuʃeːs̪əɾə əpən̪ə pəɪt͡ ʃʰəlɑː, 

mɑːn̪eː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːɪs̪ə̃ pəɦɪlukɑː d͡ʒɪn̪əgiːkə kʰɪs̪s̪ɑː 

s̪un̪əbəɪt̪ə əkʰun̪əkɑː d͡ʒɪn̪əgiːpəɾə ɑːbɪ t̪əkʰən̪ə ə̃ʈəkələ 

d͡ʒəkʰən̪ə muɦəs̪ə̃ əpən̪eː kʰəs̪ələɪ- 'd̪eːɦə d̪ʰun̪ɪ d͡ʒəkʰən̪ə 

d̪eːɦəkə s̪eːʋɑː kəɾəɪkə ət͡ ʃʰɪ t̪əkʰən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː keːt̪əboː ɾə̃gəkə 

kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː t͡ ʃələn̪ɪɦɑːɾə leː t̪eː eːkkeːɾə̃gə ət͡ ʃʰɪ.' 

oːn̪ɑː, kuʃeːs̪əɾəkə bɑːt̪ə d̪eːʋən̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ peːləɪn̪ə, mud̪ɑː 

əpən̪ɑː mən̪əmeː d͡ʒeː bʰɑːɪkə d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰə-d̪eːkʰə n̪ɑːt͡ ʃɪ 

ɾəɦələ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə oː t̪ə̃ d͡ʒəgəleː t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰəɪjɑː, bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə kɑːd͡ʒə kəɾəɪ t͡ ʃʰɪəɪ t̪ə̃ keːt̪eː kəmɑːɪn̪ə 

ɦoːɪeː?" 

d̪eːʋən̪ə əkʰən̪ə s̪oːlɦoːən̪ɑː gɑːməkə oːɦən̪ə loːkə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

n̪eː s̪eːɾə-pəs̪eːɾiːkə ɦɪs̪ɑːbə bud͡ʒʰəɪt̪ə ɑː n̪eː əguɑːeːlə-

pət͡ ʃʰuɑːeːlə kɑːd͡ʒə. mud̪ɑː kuʃeːs̪əɾəkə d̪eːɦəkə t͡ ʃɪʂʈɑː ɑː 

kəpəɽoː-lət̪t̪ɑː d̪eːkʰə d̪eːʋən̪əkə mən̪ə eːkɑːeːkə ɖoːlɪ geːlə 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, ɖoːləboːkə d̪uː ɾuːpə ət͡ ʃʰɪ, eːkə ət͡ ʃʰɪ ən̪əkɑː 

d̪eːkʰə, mɑːn̪eː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪ə̃ ɪt̪əɾəkẽː d̪eːkʰə ɖoːləbə ɑː 

d̪oːs̪əɾə ət͡ ʃʰɪ əpən̪ə ləgəkə mɑːn̪eː pəɾɪʋɑːɾəkə loːkəkẽː d̪eːkʰə 

ɖoːləbə. kuʃeːs̪əɾəkẽː d̪eːkʰə d̪eːʋən̪əkẽː t̪əɦɪn̪ɑː bʰeːləɪn̪ə. 

oːn̪ɑː, t̪əɦuːmeː d͡ʒə̃ ɑːjukə beːs̪iː d̪uːɾiː ɾəɦəɪt̪ə t̪əkʰən̪ə d͡ʒeː 

ɾuːpə ɦoːɪt̪ə oː d̪oːs̪əɾə ɾə̃gəkə ɦoːɪt̪ə mud̪ɑː eːkə_umeːɾɪjɑː 

ɾəɦən̪eː, bʰəɪjɑːɾiːmeː eːkə umeːɾɪjɑː ɾəɦən̪eː ɑːkəɾʂɪt̪ə ɦəeːbə 

s̪oːbʰɑːʋɪkə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː, s̪əeːɦə bʰeːləɪn̪ə d̪eːʋən̪əkẽː. 

əpən̪ə bəd̪ələlə d͡ʒiːʋən̪əkə puːɾʋəkə d͡ʒiːʋən̪əkẽː pəkəɪɽə 

kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 

"bəuɑː, d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ eːkə_umeːɾɪjeː t͡ ʃʰiː, s̪ɑːleː bʰəɾɪkə 

d͡ʒeːʈʰɑːɪ-t͡ ʃʰoːʈɑːɪ d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪmeː ət͡ ʃʰɪ, t̪ə̃eː mən̪əmeː iː n̪əɦɪ 

ɦuə d͡ʒeː kuʃeːs̪əɾəkə uːpəɾəmeː d͡ʒiːn̪ə t͡ ʃəɽʰɪ geːlə ət͡ ʃʰɪ ɑːkɪ 

mən̪ukʰəd̪eːʋɑː. t̪oːɾeː d͡ʒəkɑ̃ː ɦəməɦũː d͡ʒəkʰən̪ə gɑːməmeː 

ɾəɦəɪ t͡ ʃʰeːləũ t̪əkʰən̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː t̪oːɾɑː bʰəɾɪ d̪ɪn̪əkə boːɪn̪ə 

bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰəɦə t̪əɦɪn̪ɑː ɦəməɾoː bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰələ. mud̪ɑː d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə̃ 
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kələkət̪t̪ɑː geːləũ ɑː oːɪʈʰɑːmə kɑːd͡ʒə kəɾəeː ləgələũ t̪əɦɪjɑːs̪ə̃ 

gʰəɾoː t̪ʰiːɾə bʰeːlə ɑː əpən̪oː mən̪ə t̪ʰiːɾə bʰeːlə. n̪əɦɪ t̪ə̃ 

gɑːɦiːkə-gɑːɦiː kʰəgət̪ɑːkə bʰuːɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː gʰəɾəkə mɑːn̪eː 

pəɾɪʋɑːɾəkə t͡ ʃʰələ t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪ə ʃəɾiːɾəkə." 

kuʃeːs̪əɾə s̪eːɦoː d̪eːʋən̪eː d͡ʒəkɑ̃ː bɪn̪u pəɽʰələ-lɪkʰələ loːkə 

mud̪ɑː kələkət̪t̪ɑː geːlɑːpəɾə d̪eːkʰələɪn̪ə d͡ʒeː gɑːməs̪ə̃ 

s̪əbʰət̪əɾəɦẽː kələkət̪t̪ɑː əguɑːeːlə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː pət͡ ʃʰuɑːeːlə 

s̪əs̪əɪɾə kəə̸ ɑːguː bəɽʰəɪeː t̪əkʰən̪eː s̪əbʰə t͡ ʃiːd͡ʒə əguɑː d͡ʒɑːɪt̪eː 

t͡ ʃʰə_ɪ. eːkəɾə mɑːn̪eː iː n̪əɦɪ bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː s̪oːləɦə s̪ɑːeː 

eːkət̪iːs̪ə ɪs̪ʋiːs̪ə̃ puːɾʋə kələkət̪t̪ɑː əɪs̪ə̃ bʰɪn̪n̪ə t͡ ʃʰələ. oːɪ 

s̪əməjəmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪ɑː s̪əbəɦəkə puːɾʋəd͡ʒə t͡ ʃʰəlɑː 

t̪əɦɪn̪ɑː ɦun̪əkoː s̪əbʰəkə t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. 

kuʃeːs̪əɾəkə pɪt̪ɑː t͡ ʃʰəɦə s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː məɾɪ geːlə t͡ ʃʰeːləkʰɪn̪ə 

t̪ə̃eː kuʃeːs̪əɾəpəɾə pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾə pəɽɪ geːn̪eː, pəɾɪʋɑːɾəkə 

d͡ʒeː ən̪ubʰəʋə kuʃeːs̪əɾəkẽː t͡ ʃʰeːləɪn̪ə s̪eː d̪eːʋən̪əkẽː n̪əɦɪ 

t͡ ʃʰeːləɪn̪ə. kɪeː t̪ə̃ d̪eːʋən̪əkə pɪt̪ɑː d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː d͡ʒiːʋɪt̪ə 

ɾəɦən̪eː pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾə d̪eːʋən̪əpəɾə n̪əɦɪ pəɽələ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə 

t̪ə̃eː d͡ʒeː ən̪ubʰəʋə kuʃeːs̪əɾəkẽː t͡ ʃʰeːləɪn̪ə s̪eː d̪eːʋən̪əkẽː n̪əɦɪ 

t͡ ʃʰələ. əpən̪ə ən̪ubʰəʋəkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃ kuʃeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ t͡ ʃʰəlɑː. 

gɑːɦiːkə-gɑːɦiː bʰuːɾəkə əɾt̪ʰə d̪eːʋən̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰəɪjɑː, ɦəməɦũː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːeːbə. əɦĩː s̪ə̃geː ɾəɦəbə." 

kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦəməɾɑː s̪ə̃geː d͡ʒɑːɪmeː koːn̪oː ɦəɾd͡ʒə n̪əɦɪ. d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːɦeː 

d̪ʰun̪ɪ keːt̪əu kʰeːbəɦə t̪ə̃ d͡ʒəɪʈʰɑːmə t͡ ʃɪɽəɪ d͡ʒəkɑ̃ː loːlə beːs̪iː 

bʰəɾət̪ə t̪əɪʈʰɑːmə n̪eː ɾəɦəbə n̪iːkə ɦəeːt̪ə. mud̪ɑː bɪn̪ɑː 

mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə n̪eːn̪eː keːn̪ɑː d͡ʒeːbəɦə." 

d̪eːʋən̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"d͡ʒɑːɪmeː keːt̪eː kʰəɾt͡ ʃə ɦəeːt̪ə?" 

kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 

"kʰəɾt͡ ʃəkə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ, əpən̪ɑː n̪ə_ɪ ɦeːt̪əɦə t̪eː 

t̪ət̪kʰən̪ɑːt̪ə ɦəməɦĩː d̪eːbəɦə ɑː kəmɑː kəə̸ ʋɑːpəs̪ə kəə̸ 

d̪ɪɦəɦə. mud̪ɑː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə n̪eːn̪eː bɪn̪ɑː d͡ʒeː ɦəmə 

ləə̸ d͡ʒeːbəɦə t̪ə̃ ɦəməɦĩː n̪eː d̪oːkʰiː ɦəeːbə. s̪əbʰə jəeːɦə n̪eː 

kəɦət̪ɑː d͡ʒeː pʰəllɔ̃ pʰus̪əlɑː kəə̸ d̪eːʋən̪əkẽː ləə̸ geːləɪ ɑː d͡ʒeː 

kəmeːt̪əɪ s̪eː ʈʰəkɪ-ʈʰəkɪ leːt̪ə_ɪ." 
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əpən̪ɑː d͡ʒən̪əɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə əpən̪ə əɪgəlɑː d͡ʒɪn̪əgiː d̪eːkʰə 

bɑːd͡ʒələ t͡ ʃʰəlɑː mud̪ɑː s̪eː d̪eːʋən̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ peːləɪn̪ə. 

oːn̪ɑː, d̪eːʋən̪əmeː əkʰən̪ə oː ʋɪt͡ ʃɑːɾə n̪əɦɪ d͡ʒɑːgələ t͡ ʃʰəɪn̪ə 

d͡ʒeː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː kiː t͡ ʃʰiːjɑː ɑː ɦun̪əkəɾə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɑː d͡ʒiːʋən̪ə 

kiː t͡ ʃʰɪəɪn̪ə. t̪ə̃eː kuʃeːs̪əɾəkə ʋɪt͡ ʃɑːɾəkẽː pəɾəʋɑːɦɪ keːn̪eː bɪn̪ɑː 

d̪eːʋən̪ə pun̪ə: bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰəɪjɑː, d͡ʒəɦɪjɑː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːeː ləgəbə t̪əɦɪjɑː ɦəməɾoː 

kəɦəbə. ɦəməɦũː d͡ʒɑːeːbə." 

d̪eːʋən̪əkə d͡ʒɪd̪d̪ə d̪eːkʰə kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 

"bəuɑː, bɑːbuːkẽː t̪ũː n̪əɦɪ put͡ ʃʰəbuɦun̪ə t̪ə̃ ɦəməɦĩː 

put͡ ʃʰəbəɪn̪ə mud̪ɑː bɪn̪u ʋɪt͡ ʃɑːɾeː keːn̪ɑː ləə̸ d͡ʒeːbəɦə." 

d̪eːʋən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦəməɦĩː kəɦəbəɪn̪ə. əɦɑ̃ː kət̪ʰiː-leː kəɦəbəɪn̪ə." 

d̪eːʋən̪əkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ kuʃeːs̪əɾəkə mən̪ə mɑːn̪ɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː 

bʰən̪eː əpən̪ə d̪un̪uː bɑːpuːt̪əmeː ʋɪt͡ ʃɑːɾɪ leːt̪ə s̪eː beːs̪iː n̪iːkə 

ɦəeːt̪ə. 

pən̪əɾəɦə d̪ɪn̪əkə pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə d͡ʒəkʰən̪ə kələkət̪t̪ɑː 

d͡ʒɑːɪkə t̪əɪjɑːɾiː keːləɪn̪ə t̪ə̃ mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː n̪iːkə 

ɦəeːt̪ə d͡ʒeː d̪uː d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪əɦɪ d̪eːʋən̪ə əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑː d̪un̪uː 

bɑːpuːt̪əkə biːt͡ ʃə s̪oːd͡ʒʰɑː-s̪oːd͡ʒʰiː gəpə-s̪əppə kəɾəbə. 

mən̪əmeː iːɦoː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə meːɦən̪ət̪əkə d͡ʒɪn̪əgiː 

bən̪əun̪eː t͡ ʃʰiː t̪əkʰən̪ə t͡ ʃoːɾɑː-n̪ukiː t͡ ʃɑːlɪ pəkəɽəɪkə koːn̪ə 

kʰəgət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ. kɑːd͡ʒeː n̪eː loːkəkə d͡ʒɪn̪əgɪjoː ɑː s̪əməjoːkə 

gəʋɑːɦiː d̪ə_ɪ t͡ ʃʰə_ɪ. 

eːt̪eː d̪ɪn̪ə kuʃeːs̪əɾəkẽː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːɪmeː s̪ə̃giːkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə 

ɦoːɪ t͡ ʃʰeːləɪn̪ə, mud̪ɑː ɑːbə oː bud͡ʒʰɪ geːlə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 

s̪əməs̪t̪iːpuɾəmeː d͡ʒeː gɑːɽiː pəkəɽəbə ʋəeːɦə gɑːɽiː ɦɑːʋəɽɑː 

ʋɑː s̪ɪjɑːləd̪əɦə d͡ʒə̃kʃən̪ə pəɦũt͡ ʃɑː d̪eːt̪ə. s̪əməs̪t̪iːpuɾə t̪ə̃ 

s̪əɦəd͡ʒeː əpən̪ə d͡ʒɪleː t͡ ʃʰiː... 

d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪əkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə mɑːn̪eː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːɪkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə, s̪ə̃giː 

s̪əbʰəkə s̪ə̃gə kuʃeːs̪əɾə keːn̪eː t͡ ʃʰəlɑː t̪ə_ɪ d̪ɪn̪əkə s̪əmɑːd̪ə 

s̪ɑːs̪uɾəs̪ə̃ ɑːbɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪ɑːs̪u bʰẽːʈə kəɾəɪleː kəɦələɪn̪ə 

ət͡ ʃʰɪ. kələkət̪t̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə biːt͡ ʃə kuʃeːs̪əɾə kɑːd͡ʒəkə 

məɦət̪ʋə bud͡ʒʰɪ geːlə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː kɑːd͡ʒəkə məɦət̪ʋə 

d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪əbʰəs̪ə̃ uːpəɾə ət͡ ʃʰɪ. t̪ə̃eː kələkət̪t̪ɑːkə s̪ə̃giːkə 
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s̪əməjə t͡ ʃʰoːɽɪ əpən̪ə s̪əməjə kuʃeːs̪əɾə mən̪eː-mən̪ə 

bən̪əuləɪn̪ə d͡ʒeː eːkə t̪ə̃ s̪ɑːs̪uɾəkə t̪əɦuːmeː s̪ɑːs̪ukə s̪əmɑːd̪ə 

t͡ ʃʰiː, n̪ə_ɪ keːn̪ɑː d͡ʒɑːeːbə. kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːɪkə s̪ə̃giː t͡ ʃəlɪ 

d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə̃ t͡ ʃəlɪ d͡ʒɑːɦə, əs̪əgəɾoː t̪ə̃ d͡ʒɑːɪjeː s̪əkəɪ t͡ ʃʰiː, 

t̪əɦuːmeː d͡ʒə̃ d̪eːʋən̪ə d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə̃ oːɦoː s̪ə̃giː ɦeːbeː kəɾət̪ə. 

bʰeːlə t̪ə̃ s̪ə̃giːkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə eːt̪əbeː n̪eː d͡ʒeː gɑːɽiːmeː gəpə-

s̪əppə keːn̪ɪɦɑːɾə ɦoːt̪ʰɪ ɑː d͡ʒəkʰən̪ə bɑːɦəɾəkə kɑːd͡ʒə, mɑːn̪eː 

gɑːɽiːs̪ə̃ bɑːɦəɾəkə, kəɾəeː n̪ɪkələbə t̪əkʰən̪ə d͡ʒʰoːɾɑː-

d͡ʒʰoːɾiːkə oːgəɾəʋɑːɦɪ ɦuəeː d͡ʒeː t͡ ʃoːɾə n̪eː t͡ ʃoːɾɑː lɪəeː. d̪un̪uː 

kɑːd͡ʒə koːn̪oː əs̪ɑːd̪ʰə t̪ʰoːɽeː t͡ ʃʰiː. d͡ʒəkʰən̪ə mən̪ukʰə t͡ ʃʰiː, 

s̪ə̃gəmeː mũɦə ət͡ ʃʰɪ t̪əkʰən̪ə d͡ʒə̃ ləgəmeː bəɪs̪ələ mũɦəbəlɑː 

mən̪ukkʰəs̪ə̃ mũɦəmɪlɑːn̪ɪjõː n̪əɦɪ kəeːlə ɦəeːt̪ə t̪əkʰən̪ə kɪ 

gɑːmeː goːbəɾəbəɪleː d͡ʒən̪mə n̪eːn̪eː t͡ ʃʰiː.... s̪oːt͡ ʃəɪt̪ə 

ʋɪt͡ ʃɑːɾəɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə əpən̪ə ʋɪt͡ ʃɑːɾə, kələkət̪t̪ɑː d͡ʒeːbɑːkə 

ʋɪt͡ ʃɑːɾə, s̪iːkəpəɾə ləʈəkɑː kəə̸ ɾəkʰɪ leːləɪn̪ə d͡ʒeː pəɦɪn̪eː 

s̪ɑːs̪uɾə d͡ʒɑːeːbə, oːɪʈʰɑːməs̪ə̃ eːlɑː pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə d̪eːʋən̪ə 

əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑːeːbə ɑː oːɪʈʰɑːmə d͡ʒeː ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɦəeːt̪ə t̪ə_ɪ 

ən̪ukuːlə s̪əməjə bən̪ɑː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːeːbə. 

əpən̪ə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə s̪əməjəpəɾə kuʃeːs̪əɾəkə s̪ə̃giː s̪əbʰə 

kələkət̪t̪ɑː t͡ ʃəlɪ geːlɑː. əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə kɑːd͡ʒə 

s̪əmɦɑːɾəɪmeː kuʃeːs̪əɾə pət͡ ʃʰuɑː geːlɑː. mud̪ɑː mən̪əmeː 

mɪs̪ɪjoː bʰəɾɪ s̪ən̪d̪eːɦə n̪əɦɪ uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː s̪ə̃giː d̪uɑːɾeː 

kələkət̪t̪ɑː n̪əɦɪ d͡ʒɑː ɦəeːt̪ə. kələkət̪t̪ɑːmeː t͡ ʃɑːɾɪ s̪ɑːləs̪ə̃ ɾəɦɪ 

kuʃeːs̪əɾə eːt̪eː t̪ə̃ bud͡ʒʰɪjeː geːlə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əmeː 

əɦɪn̪ɑː ɑːguː-pɑːt͡ ʃʰuːkə s̪ə̃giːkə s̪ə̃gə d͡ʒiːʋən̪əkə gɑːɽiː t͡ ʃəlɪt̪eː 

ət͡ ʃʰɪ. pəɾɪʋɑːɾoːmeː t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː ɦoːɪeː d͡ʒeː kəɦɪjoː pɪt̪ɑːkə 

əbʰɪbʰɑːʋəkət̪ʋəmeː pəɾɪʋɑːɾə t͡ ʃələɪeː t̪ə̃ kəɦɪjoː əpən̪ɑː 

əbʰɪbʰɑːʋəkət̪ʋəmeː ɑː kəɦɪjoː put̪ɾəkə əbʰɪbʰɑːʋəkət̪ʋəmeː 

s̪eːɦoː t͡ ʃələbeː kəɾət̪ə. əpən̪ə-əpən̪ə s̪əbʰəkə s̪iːmɑː t͡ ʃʰəɪn̪ɦeː. 

kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːɪs̪ə̃ d̪uː d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː kuʃeːs̪əɾə d̪eːʋən̪əkə 

əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑː məus̪ɑː ləgə pəɦũt͡ ʃə pɾəɳɑːmə kəɾəɪt̪ə 

bəd͡ʒəlɑː- 

"məus̪ɑː, pəɾəs̪uː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒɑːeːbə, d̪eːʋən̪ə s̪eːɦoː kəɦən̪eː 

ɾəɦəeː d͡ʒeː ɦəməɦũː d͡ʒɑːeːbə, s̪eː əɦɑ̃ːkə kiː ʋɪt͡ ʃɑːɾə?" 

kuʃeːs̪əɾəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪ə ɑːguː-pɑːt͡ ʃʰuː 
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d̪eːkʰəeː ləgələɪn̪ə. pəɪt͡ ʃʰəlɑː d͡ʒiːʋən̪ə kiː t͡ ʃʰələ ɑː əkʰun̪əkɑː 

kiː ət͡ ʃʰɪ..? əpən̪eː t̪ə̃ oːɦən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əbʰjəs̪t̪ə bən̪ɪ geːlə t͡ ʃʰiː 

d͡ʒeː d͡ʒəeːɦə ət͡ ʃʰɪ t̪əɦiːmeː d̪ɪn̪ə kɑːʈəɪ t͡ ʃʰiː, mud̪ɑː əɪgəlɑː 

piːɽʰiːleː t̪ə̃ əɪgəlɑː d͡ʒɪn̪əgiː t͡ ʃɑːɦəbeː kəɾiː. əpən̪ə bʰɑːɾə 

kuʃeːs̪əɾəpəɾə d̪əɪt̪ə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː bəd͡ʒəlɑː- 

"bəuɑː, t̪oːɦũː koːn̪oː ɑːn̪ə n̪əɦɪjẽː t͡ ʃʰəɦə. beːʈɑː bən̪ɪ d̪eːʋən̪ə 

d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒən̪mə leːn̪eː ət͡ ʃʰɪ t̪əkʰən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː keːt̪əu ɾəɦɪ 

əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə s̪ud̪ʰɑːɾəɪt̪ə t͡ ʃəlɑː s̪əkəɪeː. mud̪ɑː un̪n̪əɪs̪ə-

biːs̪ə bəɾkʰəkə ɾəɦɪt̪oː d̪eːʋən̪əkẽː s̪ɑːeː t̪əkə əpən̪eː n̪eː gən̪əeː 

əbəɪ t͡ ʃʰəɪ ɑː n̪eː əpən̪ə n̪ɑːmeː-gɑːmə lɪkʰəeː əbəɪ t͡ ʃʰəɪ, 

t̪əkʰən̪ə gɑːmə t͡ ʃʰoːɽɪ bɑːɦəɾə keːn̪ɑː d͡ʒɑːeːt̪ə." 

d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə s̪un̪ɪ kuʃeːs̪əɾə mən̪eː-mən̪ə 

ʋɪt͡ ʃɑːɾələɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪oː t̪ə̃ eːɦən̪eː t͡ ʃʰeːləũ, mud̪ɑː s̪ət̪əs̪ə̃gə 

bʰeːn̪eː eːt̪eː t̪ə̃ bʰə_ɪjeː geːlə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə-

məɾəɳəkə bɑːt̪ə bud͡ʒʰəeː ləgələũ ət͡ ʃʰɪ. kuʃeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 

"məus̪ɑː, eːɦeːn̪ə kɪ d̪eːʋən̪eːʈɑː ət͡ ʃʰɪ ɑːkɪ eːɦeːn̪ə loːkəs̪ə̃ 

gɑːmeː s̪əmɑːd͡ʒə bʰəɾələ ət͡ ʃʰɪ. kələkət̪t̪ɑː geːlɑːpəɾə s̪əbʰə 

s̪iːkʰə leːt̪ə." 

-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə məd̪ʰubən̪iː 

d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 1947 ɪs̪ʋiːmeː 

bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə̃ ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː 

eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ 

kɑːɾjəmeː s̪ə̃ləgn̪ə bʰəə̸ ɾuːt͡ ʃɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː 

lɑːgɪ geːlɑː. s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 

ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə bud͡ʒʰɪ 

pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə s̪ə̃gə gɑːməmeː 

puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː 

əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, 

d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pət͡ ʃʰɑːɪt̪ə 

s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-

pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾət͡ ʃən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. giːt̪ə, 

kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ːkiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪ɑːɦɪt̪jəkə 

məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə 

bʰəə̸ ɾəɦələɪn̪ə ət͡ ʃʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ 
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n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ːkiː, pɑ̃ːt͡ ʃə s̪ɑːeːs̪ə̃ uːpəɾə giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə 

goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪ə̃gə 

kɪt͡ ʃʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə 

pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə̃ uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə t͡ ʃʰəɪn̪ə. 

mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 

məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə t͡ ʃʰəɪn̪ə. iː əpən̪ə 

s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾət͡ ʃən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə ʋɪbʰɪn̪n̪ə 

s̪ə̃s̪t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː 

ət͡ ʃʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː 'gɑːməkə 

d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə leːlə 'ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2011', 

'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː ʋə s̪əməgɾə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jə 

əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː- 'ʈəɪgoːɾə lɪʈɪɾeːt͡ ʃəɾə eːʋɑːɾɖə- 2011', 

mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːkə un̪n̪əjən̪ə leːlə s̪ɑːkʂəɾə d̪əɾəbʰə̃gɑː 

d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2012', ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə 

məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː 'n̪əɪ d̪ʰɑːɾəɪeː' upən̪jɑːs̪ə leːlə 'ʋɪd̪eːɦə bɑːlə 

s̪ɑːɦɪt̪jə puɾəs̪kɑːɾə- 2014', s̪ɑːɦɪt̪jəmeː s̪əməgɾə joːd̪ɑːn̪ə leːlə 

eːs̪ə.eːn̪ə.eːs̪ə. gloːbələ s̪eːmɪn̪əɾiː d̪ʋɑːɾɑː 'kəuʃɪkiː s̪ɑːɦɪt̪jə 

s̪əmmɑːn̪ə- 2015', mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪ə leːlə s̪ət̪ət̪ə 

kɾɪjɑːʃiːlə ɾəɦəbɑːkə ɦeːt̪u əkʰɪlə bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ə̃gʰə 

d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾət͡ ʃən̪ɑː 

d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u d͡ʒjoːt̪s̪n̪ɑː-

məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-

məɪt̪ʰɪliːkə s̪ə̃gə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə bʰɑːɾət̪iːjə 

mɪt̪ʰɪlɑː s̪ə̃gʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə t͡ ʃəud̪ʰəɾiː 

s̪əmmɑːn̪ə- 2018', t͡ ʃeːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː 

t͡ ʃeːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː 

ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, 

guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ t͡ ʃəud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə 

s̪əmmɑːn̪ə- 2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə 

əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪmeː 

məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə ɾɑːməpʰələ 

mə̃ɖələ ʋɪt͡ ʃɑːɾə mə̃t͡ ʃə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə ɾɑːməpʰələ 

mə̃ɖələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 

 

ɾət͡ ʃən̪ɑː s̪ə̃s̪ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 3. t̪iːn̪ə 
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d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. giːt̪ɑ̃ːd͡ʒəlɪ, 6. 

s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪkə d͡ʒɑːɪʈʰə, 7. s̪ət̪əbeːd̪ʰə, 8. t͡ ʃun̪əut̪iː, 9. 

ɾəɦəs̪ɑː t͡ ʃəuɾiː, 10. kɑːməd̪ʰeːn̪u, 11. mən̪ə mət̪ʰən̪ə, 12. əkɑːs̪ə 

gə̃gɑː - kəʋɪt̪ɑː s̪ə̃gɾəɦə. 13. pə̃t͡ ʃəʋəʈiː- eːkɑ̃ːkiː s̪ə̃t͡ ʃəjən̪ə. 14. 

mɪt̪ʰɪlɑːkə beːʈiː, 15. kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə, 16. d͡ʒʰəmeːlɪjɑː bɪɑːɦə, 

17. ɾət̪n̪ɑːkəɾə ɖəkəɪt̪ə, 18. s̪ʋəjə̃ʋəɾə- n̪ɑːʈəkə. 19. məulɑːɪlə 

gɑːt͡ ʃʰəkə pʰuːlə, 20. ut̪t̪ʰɑːn̪ə-pət̪ən̪ə, 21. d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒiːt̪ə, 22. 

d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳə, 23. d͡ʒiːʋən̪ə s̪ə̃gʰəɾʂə, 24. n̪əɪ d̪ʰɑːɽəɪeː, 25. 

bəɽəkiː bəɦɪn̪ə, 26. bʰɑːd̪əʋəkə ɑːʈʰə ən̪ɦɑːɾə, 27. s̪əd̪ʰəʋɑː-

ʋɪd̪ʰəʋɑː, 28. ʈʰuːʈʰə gɑːt͡ ʃʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə 

bə̃t͡ ʃeːləũ, 30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pə̃gu, 32. ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰiː, 33. 

s̪ut͡ ʃɪt̪ɑː, 34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ə̃kəlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 

kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-

s̪əmɑːloːt͡ ʃən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 

42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ːgən̪ɑː- eːkɑ̃ːkiː. 44. 

t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə. 

46. ʃə̃bʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə. 48. 

gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. əɾd̪d̪ʰɑ̃ːgɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 

51. gɑːməkə ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 

s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə goːpɑːlə, 

56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː t͡ ʃɑːuɾə, 58. pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. 

gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. 

məd̪ʰumɑːt͡ ʃʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə 

ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. kʰəs̪əɪt̪ə gɑːt͡ ʃʰə, 67. eːgət͡ ʃt͡ ʃʰɑː 

ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰə, 68. ʃubʰət͡ ʃɪn̪t̪əkə, 69. gɑːt͡ ʃʰəpəɾə s̪ə̃ kʰəs̪əlɑː, 

70. ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 

gʰəɾə, 73. biːɾɑ̃ːgən̪ɑː, 74. s̪mɾɨt̪ɪ ʃeːʂə, 75. beːʈiːkə pəɪɾukʰə, 

76. kɾɑːn̪t̪ɪjoːgə, 77. t̪ɾɪkɑːləd̪əɾʃiː, 78. pəɪt̪̃iːs̪ə s̪ɑːlə pət͡ ʃʰuɑː 

geːləũ, 79. d̪oːɦəɾiː ɦɑːkə, 80. s̪ubʰɪmɑːn̪iː d͡ʒɪn̪əgiː, 81. 

d̪eːkʰələ d̪ɪn̪ə, 82. gəpəkə pɪjɑːɦulə loːkə, 83. d̪ɪʋɑːliːkə d̪iːpə, 

84. əppən̪ə gɑːmə, 85. kʰɪlət̪oːɽə bʰuːmɪ, 86. t͡ ʃɪt̪əʋən̪əkə 

ʃɪkɑːɾə, 87. t͡ ʃəuɾəs̪ə kʰeːt̪əkə t͡ ʃəuɾəs̪ə upəd͡ʒə, 88. s̪əməjəs̪ə̃ 

pəɦɪn̪eː t͡ ʃeːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 

91. pəs̪eːn̪ɑːkə moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ t͡ ʃeːɦəɾɑː 

d͡ʒiːt̪ələ ɾuːpə, 94. ɾəɦəɪ d͡ʒoːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə, 95. kəɾt̪ɑːkə ɾə̃gə 
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kəɾməkə s̪ə̃gə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 

pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾt͡ ʃə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə ʈʰəkeːləũ, 100. 

d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 101. s̪ə̃t͡ ʃəɾəɳə, 102. 

bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː t͡ ʃəlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə 

d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- ləgʰu kət̪ʰɑː s̪ə̃gɾəɦə. 

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə- ʋjə̃gjə- pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə 

(eːkə ʃoːd̪ʰə) 

ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ʃɪn̪ɦɑːɾə 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/new_page_19.htm
http://videha.co.in/new_page_19.htm


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 77 

ʋjəg̃jə 

pəɾəp̃əɾɑːʋɑːd̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə (eːkə ʃoːd̪ʰə) 
 

(pɾəs̪t̪ut̪ə ʃoːd̪ʰə pəʈən̪ɑː ɑː d̪əɾəbʰə̃gɑːkə ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə keːɾə 

pɾoːpʰeːs̪əɾə d̪ʋɑːɾɑː bʰeːlə ət͡ ʃʰɪ ɑː bɪɦɑːɾəkə ən̪jə 

ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə oː pɾoːpʰeːs̪əɾə s̪əbʰə d̪ʋɑːɾɑː ən̪umoːd̪ɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

s̪ə̃geː-s̪ə̃gə iː ʃoːd̪ʰə bʰoːd͡ʒən̪əkə pʰoːʈoː d̪eːkʰɪ kəə̸ bʰeːlə 

ət͡ ʃʰɪ. eːɦɪs̪ə̃ pəɦɪn̪eː ʃoːd̪ʰəkəɾt̪ɑː ɖɑːjəɾiː d̪eːkʰɪ kəə̸ pʰəllɑːkẽː 

leːkʰəkə bən̪ɑː geːlə t͡ ʃʰət̪ʰɪ, t̪ə̃ɪ pʰoːʈoː d̪eːkʰɪ kəə̸ oːɦɪpəɾə 

ʃoːd̪ʰə kəɾəbɑːkə leːlə iː upəjukt̪ə pɑːt̪ɾə t͡ ʃʰət̪ʰɪ). 

 
ʃoːd̪ʰəkə pəɦɪlə t͡ ʃəɾəɳə-pʰoːʈoː pəɾɪt͡ ʃəjə- eːɦɪ pʰoːʈoːmeː 

ɑːeːlə bʰoːd͡ʒən̪ə "ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾəkə guʈəkə" n̪eːt̪ɑː d̪ʋɑːɾɑː 

bən̪ɑːeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ ɑː gupt̪ə s̪uːt̪ɾəs̪ə̃ iː pʰoːʈoː ɦəməɾɑː 

bʰeːʈələ. ɑːbə eːɦɪ bʰoːd͡ʒən̪əkə ʋɪʋəɾəɳə d̪eːkʰuː-- 

 

1) bʰɑːt̪ə- pʰoːʈoː keːɾə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə iː d͡ʒɲɑːt̪ə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

iː ɑːs̪ɑːməmeː pɾəmukʰət̪ɑːs̪ə̃ bʰeːʈəeː bəlɑː t͡ ʃɑːuɾə 

"s̪oːn̪ɑːʃəkt̪ɪ"s̪ə̃ bʰɑːt̪ə ɾɑːn̪ɦələ geːlə ət͡ ʃʰɪ. t͡ ʃɑːuɾəkə n̪ɑːmə 

d̪uː ʋəs̪t̪us̪ə̃ mɪlələ t͡ ʃʰəɪ 's̪oːn̪ɑː' ɑː 'ʃəkt̪ɪ'. s̪oːn̪ɑː mən̪eː d̪ʰən̪ə, 

mən̪eː iː t͡ ʃɑːuɾə mə̃ɦəgə ət͡ ʃʰɪ. ɑː d͡ʒɪn̪əkɑː ləgə s̪oːn̪ɑː t̪ɪn̪əkeː 

ləgə ʃəkt̪ɪ ɾəɦət̪ə n̪eː. eːɦɪ t͡ ʃɑːuɾəs̪ə̃ iː bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

"ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə guʈəkə" iː n̪eːt̪ɑː s̪ɑːmə̃t̪əʋɑːd̪iː ɑː d̪əbə̃gə ət͡ ʃʰɪ. 

pɾəs̪t̪ut̪ə bʰɑːt̪ə ɾɑːn̪ɦələ ət͡ ʃʰɪ əɾt̪ʰɑːt̪ə eːɦɪmeː koːn̪oː n̪əʋə 
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pɾəjoːgə n̪əɦɪ bʰeːlə ət͡ ʃʰɪ. eːɦɪs̪ə̃ iːɦoː s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː iː 

n̪eːt̪ɑː pɾəgət̪ɪʃiːlə n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ ɑː pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪əkə poːʂəkə 

ət͡ ʃʰɪ. bʰɑːt̪ə keːɾə mɑːt̪ɾɑː d̪eːkʰəlɑːs̪ə̃ iː s̪ɑːpʰə ɦoːɪeː d͡ʒeː iː 

kət̪ʰɪt̪ə n̪eːt̪ɑː ʃoːʂəkə ʋəɾgəs̪ə̃ ət͡ ʃʰɪ. ɑːn̪oː keːɾə ɦɪs̪s̪ɑː əpən̪eː 

t̪ʰɑːɾiːmeː ɾɑːkʰɪ leːn̪eː ət͡ ʃʰɪ. oːn̪ɑː eːɦɪ t͡ ʃɑːuɾəkə bʰɑːt̪ə 

ɦəməɦũː kʰeːn̪eː t͡ ʃʰiː eːkə beːɾə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə d̪ɪs̪əs̪ə̃. 

əkɑːd̪eːmiːkə beːs̪iː kɑːɾjəkɾəmə ɑːbə puːɾʋoːt̪t̪əɾeːmeː ɦoːɪt̪ə 

t͡ ʃʰəɪ t̪ə̃ɪ bud͡ʒʰələ ət͡ ʃʰɪ ɦəməɾɑː. oːn̪ɑː eːɦɪ bʰɑːt̪əkẽː kʰeːlɑːs̪ə̃ 

ɦəmə pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪iː n̪əɪ bən̪ələɦũ kɑːɾəɳə oː əkɑːd̪eːmiː 

d̪ɪs̪əs̪ə̃ d̪eːlə geːlə ɾəɦəɪ. 

upəɾəmeː ɦəmə d̪eːkʰələɦũ d͡ʒeː bʰɑːt̪əmeː koːn̪oː n̪əʋə 

pɾəjoːgə n̪əɪ bʰeːlə ət͡ ʃʰɪ. ɑːkʰɪɾə 22mə s̪əd̪iːmeː eːɦən̪ə koːn̪ə 

bɑːd̪ʰjət̪ɑː t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː ɑːd̪ʰɑː gʰə̃ʈɑː d̪ʰəɾɪ t͡ ʃɑːuɾəkẽː gəɾmə 

pɑːn̪ɪmeː ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːeː. iː pɾɑːɳɪ ʋɪɾoːd̪ʰiː kɾɨt̪jə s̪eːɦoː 

bʰeːlə. ɦəməɾə kəɦəbə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː t͡ ʃɑːuɾəkẽː ʃiːt̪ələ pɑːn̪ɪmeː 

ɾɑːkʰɪ oːkəɾə bʰɑːt̪ə bən̪ɑːeːlə d͡ʒeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. iː n̪əʋə 

pɾəjoːgə bʰeːlə ɑː ɪeːɦə pɾəgət̪ɪʃiːlət̪ɑː t͡ ʃʰəɪ. n̪ɪjəməkẽː s̪əɾələ 

bən̪eːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː, d͡ʒəʈɪlə n̪ɪjəmə ɦəʈɑː d̪eːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 

 

2) d̪ɑːlɪ- pʰoːʈoːkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə d̪ɑːlɪ mũːgə oː məs̪uɾiːkə 

mɪʃɾəɳəs̪ə̃ bən̪ələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒɑːɦɪmeː ʈəmɑːʈəɾə oː n̪eːboː s̪eːɦoː 

d̪eːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. bʰɑːt̪eː d͡ʒəkɑ̃ː d̪ɑːlɪjoːkẽː pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪əs̪ə̃ 

bən̪ɑːeːlə geːlə t͡ ʃʰəɪ. t̪ə̃ɪ pʰeːɾə s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː iː n̪eːt̪ɑː 

kəʈʈəɾə pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪iː oː pɾɑːɳɪ ʋɪɾoːd̪ʰiː ət͡ ʃʰɪ. bʰɑːt̪eː d͡ʒəkɑ̃ː 

ɦəməɾə kəɦəbə d͡ʒeː d̪ɑːlɪkẽː ʃiːt̪ələ pɑːn̪ɪmeː d̪əə̸ kəə̸ 

bən̪ɑːeːlə d͡ʒɑːeː. iːeːɦə pɾəgət̪ɪʃiːlət̪ɑː ɦeːt̪əɪ. ɑːkʰɪɾə n̪ɪjəmə 

kɪeːkə t͡ ʃʰəɪ loːkeː leːlə n̪əɪ. t̪ə̃ pʰeːɾə bʰoːd͡ʒən̪əkə n̪ɪjəmə 

s̪eːɦoː s̪ə̃ʃoːd̪ʰən̪ə ɦeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. 

 

3) t̪əɾəkɑːɾiː- pʰoːʈoːkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə bud͡ʒʰɑːɪeː d͡ʒeː iː ɑːluː-

pəɽoːɾəkə t̪əɾəkɑːɾiː t̪ʰɪkəɪkə. iːɦoː pəɾə̃pəɾeːʋɑːd̪iː n̪ɪjəməs̪ə̃ 

bən̪ɑːeːlə geːlə ət͡ ʃʰɪ. t̪ɑːɦuːmeː əmɑːn̪əʋiːjə t̪əɾiːkɑːs̪ə̃ 

bən̪ɑːeːlə geːlə t͡ ʃʰəɪ. s̪oːt͡ ʃɪjəu d͡ʒəkʰən̪ə ɑːluː ɑː pəɽoːɾə gəɾmə 

t̪eːləmeː pəɽələ ɦeːt̪əɪ t̪əkʰən̪ə oːkəɾɑː kət̪eːkə d̪əɾd̪ə bʰeːlə 

ɦeːt̪əɪ. ɦəməɾə ʋəʃə t͡ ʃələɪt̪ə t̪ə̃ iː ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə guʈəkə n̪eːt̪ɑːkẽː 
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s̪eːɦoː ɦəmə gəɾmə t̪eːləmeː d̪ʰəə̸ d̪eːn̪eː ɾəɦɪt̪əɦũ. s̪ɑːpʰeː-

s̪ɑːpʰə ʃoːʂəkə oː pəɾə̃pəɾət̪ɑːʋɑːd̪iː. iː n̪ɪjəmə ɑːbə n̪əɦɪ 

t͡ ʃələt̪ə. ɑːluː-pəɽoːɾə ɦoː kɪ ɑːn̪ə koːn̪oː t̪əɾəkɑːɾiː s̪əbʰəkẽː 

mɑːt̪ɾə ʃiːt̪ələ d͡ʒələmeː d̪ʰəə̸ kəə̸ s̪iːd̪ʰeː t̪ʰɑːɾiːmeː ɾəkʰəbɑːkə 

t͡ ʃɑːɦiː. 

 

4) s̪ɑːgə- pʰoːʈoːmeː d͡ʒeː s̪ɑːgə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːpʰə-s̪əpʰə 

ɽʰeːkɪjɑː s̪ɑːgə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː kɪ mɑːt̪ɾə əs̪ɑːmeː d̪ɪs̪ə bʰeːʈəɪeː ɑː 

iːɦoː ɦəmə əkəd̪eːmɪeː d̪ɪs̪əs̪ə̃ kʰeːn̪eː t͡ ʃʰiː. t͡ ʃũːkɪ iː s̪ɑːgə 

mɑːt̪ɾə eːkə kʂeːt̪ɾəmeː bʰeːʈəɪeː t̪ʰə̃ t̪ʰɑːɾiːmeː bʰeːʈəbə iː 

s̪uːt͡ ʃəkə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː ukt̪ə n̪eːt̪ɑː kʂeːt̪ɾəʋɑːd̪iː s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪ. 

eːkəkʂeːt̪ɾə leːlə ləɽəɪeː. d̪eːkʰən̪eːɦeː ɦeːbəɪ d͡ʒeː eːkəʈɑː 

kʰɑːs̪ə ʋɪd̪ʰɑː leːlə oː bə̃d̪uːkoː n̪ɪkɑːlɪ ləɪeː. ɦəməɾə mɑːn̪əbə 

ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː ʋɪʋɪd̪ʰət̪ɑːpuːɾɳə pɾoːpʰeːs̪əɾiː leːlə iː 

eːkəʋɪd̪ʰɑːʋɑːd̪iː, eːkəkʂeːt̪ɾəʋɑːd̪iː n̪eːt̪ɑː kʰət̪əɾən̪ɑːkə ət͡ ʃʰɪ. 

ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː d͡ʒeː ʋɪd̪ʰɑː moːn̪ə ɦəeːt̪ə s̪eː liːkʰəbə ɑː s̪eː 

pɾəgət̪ɪʃiːlə bən̪ɪ kəə̸ liːkʰəbə mən̪eː bɪn̪ɑː n̪ɪjəməkẽː liːkʰəbə. 

iː s̪ɑːgoː keːɾə n̪ɪɾmɑːɳə s̪ɑːbɪt̪ə kəɾəɪeː d͡ʒeː ukt̪ə n̪eːt̪ɑː 

pəɾə̃pəɾeːʋɑːd̪iː ət͡ ʃʰɪ kɑːɾəɳə s̪ɑːgoː pəɾə̃pəɾeːs̪ə̃ bən̪ɑːeːlə 

geːlə ət͡ ʃʰɪ. eːɦɪ 22mə s̪əd̪iːmeː s̪ɑːgəkẽː s̪iːd̪ʰeː kɑːʈɪ kəə̸ 

t̪ʰɑːɾiːmeː ɾɑːkʰələ d͡ʒeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. ɪeːɦə pɾəgət̪ɪʃiːlət̪ɑː 

bʰeːləɪ. 

 

5) ət͡ ʃɑːɾə- pʰoːʈoːs̪ə̃ iː bud͡ʒʰɑːɪeː d͡ʒeː ət͡ ʃɑːɾə d̪ʰɑːt̪ɾiːkə t̪ʰɪkə. 

ɑː iːɦoː s̪ɑːbɪt̪ə kəɾəɪeː d͡ʒeː ukt̪ə n̪eːt̪ɑː ʃoːʂəkə ɑː 

s̪ɑːmə̃t̪əʋɑːd̪iː ət͡ ʃʰɪ. ɑːməkə ət͡ ʃɑːɾəkẽː ɦəmə s̪əɾʋəɦɑːɾɑː 

ʋəɾgəkə mɑːn̪əɪ t͡ ʃʰiː kəɾəɳə iː s̪uləbʰə t͡ ʃʰəɪ. d̪ʰɑːt̪ɾiːkə ət͡ ʃɑːɾə 

s̪əbʰə ləgə s̪uləbʰə n̪əɪ t̪ə̃ɪ iː n̪eːt̪ɑː n̪ɪʃt͡ ʃɪt̪ə t̪əuɾəpəɾə ʃoːʂəkə 

ət͡ ʃʰɪ eːʋə̃ ɑːməkə ət͡ ʃɑːɾə ləgə əpən̪ə d̪əbə̃gə_ɪ d̪eːkʰɑː ɾəɦələ 

t͡ ʃʰəɪ. iː ət͡ ʃɑːɾə s̪eːɦoː pəɾə̃pəɾɑːgət̪ə ɖʰə̃gəs̪ə̃ bən̪ələ ət͡ ʃʰɪ, 

eːkəɾoː n̪ɪjəmə s̪əɾələ ɦeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. 

 

6) s̪ən̪n̪ɑː- pʰoːʈoːmeː d̪eːlə geːlə ɑːluːkə s̪ən̪n̪ɑː t̪ə̃ ət͡ ʃʰɪ 

s̪əɾʋəɦɑːɾɑːkə mud̪ɑː eːkəɾoː n̪ɪɾmɑːɳə pəɾə̃pəɾeːs̪ə̃ bʰeːlə 

ət͡ ʃʰɪ t̪ə̃ɪ iːɦoː n̪iːkə n̪əɪ. oːn̪ɑː s̪ən̪n̪ɑː d̪eːlɑːs̪ə̃ iː s̪ɑːbɪt̪ə ɦoːɪeː 
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d͡ʒeː ukt̪ə n̪eːt̪ɑː pʰəɪʃən̪eː keːɾə t̪əuɾəpəɾə mud̪ɑː əpən̪ɑː ləgə 

s̪əɾʋəɦɑːɾɑː ɾɑːkʰəeː t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. iː ʈʰiːkə oːɦən̪eː bɑːt̪ə 

bʰeːlə d͡ʒeː ɦəmə mukʰjəd̪ʰɑːɾɑː bəlɑː s̪əbʰə əpən̪ɑː ləgə 

pʰəɪʃən̪əkə ɾuːpəmeː eːkə-d̪uː ʈɑː koːn̪oː d̪əlɪt̪ə ʋɑː 

mus̪ələmɑːn̪ə leːkʰəkəkẽː ɾɑːkʰɪ oːkəɾə n̪ɑːmə gən̪ɑː mɑːn̪ɪ ləɪ 

t͡ ʃʰiː d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː s̪əbʰə ʋəɾgəkə t͡ ʃʰəɪ, mɪt̪ʰɪlɑː s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪkə 

t͡ ʃʰəɪ. iː t̪ə̃ s̪ɑːpʰeː-s̪ɑːpʰə ɦəməɾə s̪əbʰəkə d̪eːkʰəũs̪ə bʰeːlə. 

oːn̪ɑː pʰeːɾə kəɦəbə s̪ən̪n̪oː bən̪eːbɑːkə n̪ɪjəmə s̪əɾələ 

ɦeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. 

 

7) pɑːkələ ɑːmə- pʰoːʈoːmeː pɑːkələ ɑːmə ɾɑːkʰɪ ukt̪ə n̪eːt̪ɑː 

iː s̪ɑːbɪt̪ə kə_ɪeː d̪eːlə d͡ʒeː oː gʰən̪əgʰoːɾə ʃoːʂəkə ʋəɾgəs̪ə̃ ət͡ ʃʰɪ 

ɑː eːɦɪ pʰoːʈoːkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə̃ oː s̪əɾʋəɦɑːɾɑː ʋəɾgəkə 

məd͡ʒɑːkə uɽeːləkə ət͡ ʃʰɪ. kɑːɾəɳə koːn̪oː s̪iːd͡ʒən̪ələ ʋəs̪t̪u jɑː 

t̪ə̃ əpən̪ə ʃuɾuɑːt̪iː s̪əməjəmeː mə̃ɦəgə ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ jɑː d͡ʒɑːeː 

bəlɑː s̪əməjəmeː. n̪ɪʃt͡ ʃɪt̪ə t̪əuɾəpəɾə ukt̪ə n̪eːt̪ɑː məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə 

mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ. 

 

oːn̪ɑː eːɦɪ ʈʰɑːmə pɑːʈʰəkə pɾəʃn̪ə uʈʰɑː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒeː 

eːt̪eːkə ɪt̪̃əd͡ʒɑːmə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə eːɦɪ pʰoːʈoːmeː pɑːpəɽə oː 

d̪əɦiː kɪeːkə n̪eː t͡ ʃʰəɪ. t̪ə̃ ɦəmə s̪uːt͡ ʃɪt̪ə kəɾiː d͡ʒeː ɦəməɾə gupt̪ə 

s̪uːt̪ɾə kəɦələkə d͡ʒeː pɑːpəɽə oː d̪əɦiː s̪eːɦoː t͡ ʃʰələɪ mud̪ɑː 

oːkəɾɑː eːɦɪ pʰoːʈoːmeː n̪əɦɪ leːlə geːləɪ. ukt̪ə n̪eːt̪ɑː əpən̪ɑːkẽː 

oːɦɪn̪ɑː s̪əɾʋəɦɑːɾɑː ʋəɾgəkə gʰoːʂɪt̪ə kəɾəbəeː t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə mukʰjəd̪ʰɑːɾɑː leːkʰəkə s̪əbʰə gʰuːs̪əkə pɑːɪs̪ə̃ 

əlɑːʃiːn̪ə məkɑːn̪ə bən̪ɑː s̪ukʰə-s̪uʋɪd̪ʰɑːmeː ɾəɦəɪt̪ə mɑːt̪ɾə 

ɾət͡ ʃən̪ɑːmeː gəɾiːbəkə t͡ ʃəɾt͡ ʃɑː kəeː kəə̸ əpən̪ɑːkẽː s̪əɾʋəɦɑːɾɑː 

ʋəɾgəkə mɑːn̪ɪ ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. eːɦɪ ʈʰɑːmə ukt̪ə n̪eːt̪ɑː pʰeːɾə 

ɦəməɾə s̪əbʰəkə d̪eːkʰəũs̪ə kəə̸ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. ɑːkʰɪɾə iː n̪eːt̪ɑː 

ɦəməɾeː s̪əbʰəkə d̪eːkʰəũs̪ə kɪeː kəɾəɪeː. 

 

n̪ɪʂkəɾʂə (ə̃t̪ɪmə ət͡ ʃʰɪ iː, ɑː peːn̪ə oː kiː boːɾɖə t̪oːɽɪ lɪkʰələ geːlə 

ət͡ ʃʰɪ)- ukt̪ə n̪eːt̪ɑː d͡ʒəkəɾə n̪ɑːmə gupt̪ə s̪uːt̪ɾəkə ən̪us̪ɑːɾə 

'ɑːʃiːʂə ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə' t͡ ʃʰəɪ, ɑː d͡ʒeː əpən̪ɑːkẽː 'ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə 

guʈəkə' n̪eːt̪ɑːkə gʰoːʂɪt̪ə keːn̪eː ət͡ ʃʰɪ s̪eː s̪ɑːpʰeː-s̪ɑːpʰə gʰoːɾə 
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pəɾə̃pəɾɑːʋɑːd̪ə, məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑːkə oː ʃoːʂəkə 

ʋəɾgəkə ət͡ ʃʰɪ. s̪ə̃geː-s̪ə̃gə d̪eːkʰəũs̪ə kəɾəeː bəlɑː ɑː 

əpɾəgət̪ɪʃiːlə ət͡ ʃʰɪ. eːkəɾɑː ɦɑːt̪ʰəs̪ə̃, eːkəɾə mũːɦəs̪ə̃ koːn̪oː 

n̪əʋə bɑːt̪ə n̪əɦɪ n̪ɪkələɪ t͡ ʃʰəɪ. eːkəɾɑː leːlə pʰɑ̃ːs̪iː keːɾə s̪əd͡ʒɑː 

s̪eːɦoː kəmə t͡ ʃʰəɪ mud̪ɑː ɦəmə s̪əbʰə mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɑːd̪iː t͡ ʃʰiː t̪ə̃ɪ 

eːɦɪ bəɽəboːlɑː n̪eːt̪ɑːkẽː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə d̪un̪ɪjɑ̃ːs̪ə̃ bəɦɪʂkɑːɾə 

kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰiː. ɑː ummeːd̪ə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒeː ɦəməɾə guʈəkə 

koːn̪oː loːkə ɑːɪs̪ə̃ eːkəɾə n̪ɑːmə n̪əɦɪ leːt̪ə, eːkəɾə t͡ ʃəɾt͡ ʃə n̪əɦɪ 

kəɾət̪ə. ɪeːɦə s̪əd͡ʒɑː t͡ ʃʰəɪ ɑː s̪əɦɪt̪jə keːɾə mɑːn̪əʋiːjə 

d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəs̪ə̃ s̪əɦiː t͡ ʃʰəɪ. 

 

n̪oːʈə- ɪmɦəɾə gupt̪ə s̪uːt̪ɾəs̪ə̃ iːɦoː pət̪ɑː lɑːgələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː iː 

ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə "pʰiːn̪ɪks̪ə" bən̪əbɑːkə t͡ ʃəkkəɾəmeː ət͡ ʃʰɪ. iː 

pʰiːn̪ɪks̪ə eːkəʈɑː eːɦən̪ə pəkʂiː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː əpən̪ə pə̃kʰə n̪oːt͡ ʃɪ 

pun̪əhə̆ əpən̪ɑːkẽː t̪ɑːgət̪əʋəɾə bən̪ɑː ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. iː pəkʂiː ət̪eːkə 

kʰət̪əɾən̪ɑːkə d͡ʒeː d͡ʒə̃ d͡ʒəɾɪjoː d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ t͡ ʃʰəɪ t̪ə̃ oːkəɾə 

t͡ ʃʰɑːuɾə s̪eːɦoː pʰeːɾəs̪ə̃ pəkʂiː bən̪ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ. t̪ə̃ɪ 

mukʰjəd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əbʰə leːkʰəkəs̪ə̃ ɑːgɾəɦə d͡ʒeː 

ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾəkẽː pʰiːn̪ɪks̪ə bən̪əbɑːs̪ə̃ ɾoːkət̪ʰɑːmə leːlə ɑːɪ 

ɾɑːt̪ɪmeː d͡ʒuːmə miːʈɪg̃əpəɾə ɑːbiː ɑː ʋɪməɾʃə kəɾiː d͡ʒeː 

oːkəɾɑː koːn̪ɑː ɾoːkələ d͡ʒɑːeː.  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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2.10.pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə"- pəʃud̪ʰən̪əkə d̪eːʋət̪ɑː 

s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾə 

pɾeːməʃək̃əɾə d͡ʒʰɑː 

"pəʋən̪ə" 

pəʃud̪ʰən̪əkə d̪eːʋət̪ɑː s̪ət̪̃ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ 
 

oːn̪ɑː t̪ə' ɦɪn̪d̪uː d̪ʰəɾməɦɪ meː ələgə-ələgə s̪əməs̪jɑːkə 

s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə leːlə ələgə-ələgə d̪eːʋiː d̪eːʋət̪ɑːkẽː puːd͡ʒɑː 

ɑːɾɑːd̪ʰən̪ɑː kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, t̪ɑːɦuːmeː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələ 

eːɦɪmeː əpən̪ə ʋɪʃeːʂət̪ɑːkə leːlə ɑːd̪ɪ kɑːlə s̪ə̃ d͡ʒɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪt̪ə 

ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒeːn̪ɑːkɪ ʋɪd̪jɑːkə leːlə mɑ̃ː s̪əɾəs̪ʋət̪iː, d̪ʰən̪əkẽː leːlə 

mɑ̃ː ləkʂmiː ɑː bələkẽː leːlə bəd͡ʒəɾə̃gəʋəliːkə ɑːɾɑːd̪ʰən̪ɑː 
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kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː pəʃud̪ʰən̪əkə leːlə pəʃud̪ʰən̪əkə 

d̪eːʋət̪ɑː s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː puːd͡ʒɑː əɾt͡ ʃən̪ɑː 

kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː bʰəʋjə 

mən̪d̪ɪɾə s̪əɦəɾəs̪ɑː d͡ʒɪlɑːkə məɦɪʂiː pɾəkʰə̃ɖəkə məɦəpuɾɑː 

gɑːməmeː koːʃiː n̪əd̪iːkə kɪn̪ɑːɾə pəɾə s̪ʋəs̪t̪ʰɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. bɑːbɑː 

kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ bəɦut̪ə pəɪgʰə ʃɪʋə bʰəkt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə. oː 

pəʃud̪ʰən̪əkə ɾəkʂɑːkə leːlə ɦəɾəd̪əmə ʃɪʋə əɾɑːd̪ʰən̪ɑː meː 

lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə, d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə loːkə ɦun̪əkɑː s̪ə̃t̪ə 

ʃɪɾoːməɳɪ kəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰən̪ɪ. s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː 

ɑːɾɑːd̪ʰjə d̪eːʋə bɑːbɑː n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə t͡ ʃʰələn̪ɪ. 

d͡ʒeː məɦɪʂiː pɾəkʰə̃ɖə kʂeːt̪ɾəmeː əʋəs̪t̪ʰɪt̪ə məɦɑːbʰɑːɾət̪ə 

kɑːliːn̪ə mən̪d̪ɪɾə ət͡ ʃʰɪ. bɑːbɑː n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə 

mən̪d̪ɪɾəkə ʃɪʋəlɪg̃ə kəlɑːkɾɨt̪ɪkə leːlə s̪upɾəs̪ɪd̪d̪ʰə ət͡ ʃʰɪ. kəɦələ 

d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː eːɦɪmeː pɑ̃ːɖəʋə put̪ɾə n̪əkulə puːd͡ʒɑː keːn̪eː 

t͡ ʃʰəlɑːɦə d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə eːɦɪ mən̪d̪ɪɾəkə n̪ɑːmə n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə 

məɦɑːd̪eːʋə mən̪d̪ɪɾə pəɾələn̪ɪ. koːn̪oː s̪əməjəmeː eːɦɪʈʰɑːmə 

d̪ʰən̪əd̪ʰoːɾə d͡ʒə̃gələ t͡ ʃʰələ. ɑːs̪ə pɑːs̪əkə loːkə eːɦɪ 

d͡ʒə̃gələmeː gɑːjə t͡ ʃəɾeːbɑːkə leːlə əbəɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə. d͡ʒɑːɦɪmeː 

s̪ə̃ eːkəʈɑː gɑːjə n̪ɪt̪jə əpən̪ə t̪ʰən̪əs̪ə̃ eːɦɪ s̪t̪ʰələ pəɾə 

d̪uːd̪ʰɑːbʰɪʂeːkə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰələ. eːkə d̪ɪn̪ə t͡ ʃəɾəʋɑːɦɑː ɪ d̪ɾɨʃjə 

d̪eːkʰələkə t̪ə' oːɦɪ s̪t̪ʰɑːn̪əkẽː koːɾəbɑːkə koːʃɪʃə keːləkə, 

oːkəɾɑː eːkəʈɑː pɑːt̪ʰəɾə n̪əd͡ʒəɾɪ eːləɪkə mud̪ɑː n̪ɪkɑːlɪ n̪əɦɪ 

s̪əkələ. pəɾeːʃɑːn̪ə bʰəjə t͡ ʃəɾəʋɑːɦɑː pɑːt̪ʰəɾəkẽː oːɦɪn̪ɑː t͡ ʃʰoːɾɪ 

t͡ ʃəlɪ geːlə. mud̪ɑː oː d̪ɾɨʂjə ɾɑːt̪ɪ bʰəɾɪ oːkəɾɑː beːt͡ ʃəɪn̪ə keːn̪eː 

ɾəɦələ ɑː bʰəgəʋɑːn̪ə oːkəɾɑː s̪əpən̪ɑːmeː ɑːʋɪ oːɦɪ ʃɪʋə lɪg̃əkẽː 

puːd͡ʒɑː kəɾəʋɑːkə leːlə kəɦələkʰɪn̪ə. t̪ɑːɦɪ d̪ɪn̪əs̪ə̃ oːɦɪ s̪t̪ʰɑːn̪ə 

pəɾə puːd͡ʒɑː əɾt͡ ʃən̪ɑː ɦoːməjə lɑːgələ. d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː ɪ s̪t̪ʰɑːn̪ə 

pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə ʃɪʋə mən̪d̪ɪɾə "bɑːbɑː n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə" 

s̪əmpuːɾɳə mɪt̪ʰɪlɑːmeː d͡ʒɑːn̪ələ mɑːn̪ələ s̪t̪ʰɑːn̪əkə ʃɾeːɳiːmeː 

ɑːʋɪ geːlə. oːn̪ɑː t̪ə pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə eːɦɪ mən̪d̪ɪɾəmeː ʃɾəd̪d̪ʰɑːlukẽː 

ɑːʋɑː d͡ʒɑːɦiː lɑːgəleː ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, mud̪ɑː məɦɑːʃɪʋəɾɑːt̪ɾɪ, 

s̪ɑːʋən̪ə ɑː n̪əɾəkə n̪ɪʋɑːɾəɳə t͡ ʃət̪uɾd̪əʃiːkə əlɑːʋɑː s̪əbə ɾəɪʋə 

d̪ɪn̪əkẽː meːlɑː lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. məɦɑːʃɪʋəɾɑːt̪ɾɪ pəɾə 

mən̪d̪ɪɾəmeː ʃɪʋə ʋɪʋɑːɦəkə ut̪s̪əʋə s̪eːɦoː mən̪ɑːjələ d͡ʒɑːɪt̪ə 

ət͡ ʃʰɪ. məɦɑːʃɪʋə ɾɑːt̪ɾɪkə d̪ɪn̪ə ʃɪʋə bʰəkt̪əkə leːlə kʰɑːs̪ə ɦoːɪt̪ə 
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t͡ ʃʰən̪ɪ, d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə ʃɪʋəd̪ʰun̪ə əʂʈəd͡ʒɑːmə s̪ə̃kɾɨt̪ən̪ə s̪eːɦoː 

kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

 

s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾu kʰɪɾəɦəɾɪkẽː pəʃud̪ʰən̪əkə ɾəkʂɑːkə leːlə 

ʋəɾəd̪ɑːn̪ə bʰeːʈələ t͡ ʃʰələn̪ɪ. kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː bɑːbɑː 

kɑːɾu bʰoːɾeː uʈʰɪ n̪əɦɑːkẽː n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋəkẽː 

d͡ʒəlɑːbʰɪʂeːkə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə. d͡ʒɑːɦɪs̪ə̃ ɦun̪əkəɾə 

ɑːɾɑːd̪ʰjəd̪eːʋə n̪ɑːkut͡ ʃeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə pɾəʃən̪n̪ə bʰəeː 

d̪əɾʃən̪ə d̪eːn̪eː t͡ ʃʰələkʰɪn̪ə ɑː ʋəɾəd̪ɑːn̪ə mə̃gəʋɑːkə leːlə 

kəɦələkʰɪn̪ə t̪ə' bɑːbɑː kɑːɾuː əs̪əɦɑːjə pəʃukẽː d͡ʒiːʋən̪əd̪ɑːn̪ə 

d̪eːʋəkə ʋəɾəd̪ɑːn̪ə mə̃gələn̪ɪ. t̪əkəɾə bɑːd̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː 

pəʃud̪ʰən̪əkẽː ɾəkʂɑː kəɾəjə ləgəlɑːɦə ɑː loːkə d̪eːʋət̪ɑːkẽː 

ɾuːpəmeː puːd͡ʒən̪iːjə bʰəjə geːlɑːɦə. 

 

ʋəɾt̪əmɑːn̪ə meː s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː mən̪d̪ɪɾə mẽː 

s̪əmpuːɾɳə mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələ ɑː n̪eːpɑːlə s̪ə̃ bʰəkt̪ə pəʃud̪ʰən̪əkə 

s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə lɑːbʰə leːlə mən̪oːkɑːmən̪ɑː kəɾəɪkə leːlə əbəɪt̪ə 

t͡ ʃʰət̪ʰɪ ɑː mən̪oːkɑːmən̪ɑː puːɾɳə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə gɑːjəkə 

d̪uːd̪ʰə s̪ə̃ bɑːbɑː kɑːɾuːkẽː d̪ugd̪ʰɑːbʰɪʂeːkə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. ɪ 

ən̪əʋəɾət̪ə s̪ɑːloː bʰəɾɪ t͡ ʃələɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ mud̪ɑː ʃɑːɾəd̪iːjə 

n̪əʋəɾɑːt̪ɾɑːkə məɦɑːs̪əpt̪əmiːkẽː məɦəpuɾɑː s̪t̪ʰɪt̪ə s̪ə̃t̪ə bɑːbɑː 

kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː mən̪d̪ɪɾə meː əpɑːɾə bʰiːɽə ɪkəʈʈʰɑː ɦoːɪt̪ə 

t͡ ʃʰən̪ɪ ɑː bɑːbɑːkẽː d̪ugd̪ʰɑːbʰɪʂeːkə kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

eːɦən̪ə mɑːn̪jət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː eːɦɪ d̪ɪn̪ə d̪ugd̪ʰɑːbʰɪʂeːkə keːlɑː 

s̪ə̃ s̪əbə mən̪oːkɑːmən̪ɑː puːɾɑː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə 

eːɦɪ d̪ɪn̪ə ɦəd͡ʒɑːɾoːkẽː s̪ə̃kʰjɑːmeː loːkə ɪkəʈʈʰɑː bʰə' ɦəd͡ʒɑːɾoː 

liːʈəɾə d̪ugd̪ʰɑːbʰɪʂeːkə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ d͡ʒeː mən̪d̪ɪɾəkə pɑːt͡ ʃʰuː 

meː bəɦəɪt̪ə koːʃiː n̪əd̪iːmeː s̪əmɑːɦɪt̪ə bʰəjə d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

d̪uːd̪ʰəkẽː əlɑːʋɑː bɑːbɑː kɑːɾukẽː mɪʈʰɑːɪ, t͡ ʃɑːʋələ, lɑːʈʰiː, 

kʰəɽɑːmə ɑː pʰuːlə pʰələkẽː s̪ə̃gə puːd͡ʒɑː əɾt͡ ʃən̪ɑː kəjələ 

d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. puːd͡ʒɑː əɾt͡ ʃən̪ɑːkẽː s̪ə̃gə bʰəkt̪ə bʰɑːʋə s̪eːɦoː 

kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ d͡ʒɑːɦɪ s̪ə̃ mən̪d̪ɪɾə pəɾɪs̪əɾə bʰəkt̪ɪməjə bʰəjə 

d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. məɦɑːs̪əpt̪əmiːkẽː mən̪d̪ɪɾə pəɾɪs̪əɾəmeː gɑːjə 

d̪uːd̪ʰəs̪ə̃ bən̪ələ kʰiːɾəkẽː məɦɑːpɾəs̪ɑːd̪ə bən̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

məɦɑːpɾəs̪ɑːd̪əkə leːlə bəɽə n̪əməɦəɾə kət̪ɑːɾə ləgəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː 
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bʰəkt̪ə gʰə̃ʈoː t̪əkə ɪt̪̃əzɑːɾə kəjə məɦɑːpɾəs̪ɑːd̪ə pəʋəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. 

d͡ʒɑːɦɪ leːlə məɦɪʂiː pulɪs̪əkẽː bəɦut̪ə pəɾɪʃɾəmə kəɾəjə pəɾəɪt̪ə 

t͡ ʃʰən̪ɪ. eːɦɪ d̪ɪn̪ə bʰiːɽəkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə ʋɑːɦən̪əkẽː ʈʰəɦəɾɑːʋə d̪uː 

kɪloːmiːʈəɾə pəɦɪn̪eː koːʃiː t̪əʈəbə̃d̪ʰə pəɾə kəjələ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

ɑː oːɦɪʈʰɑːmə s̪ə̃ bʰəkt̪ə pəɪd̪ələ mə̃d̪ɪɾə pəɾɪs̪əɾə t̪əkə 

pəɦũt͡ ʃəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. 

 

koːn̪ɑː pəɦũt͡ ʃəbə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ mən̪d̪ɪɾə 

 

s̪əɦəɾəs̪ɑː ɾeːləʋeː s̪ʈeːʃən̪ə, d͡ʒət̪əjə d̪eːʃəkẽː s̪əbə d͡ʒəgəɦə s̪ə̃ 

ʈɾeːn̪ə əbəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ pəɦũt͡ ʃɪ, oːt̪əjə s̪ə̃ 20 kɪloːmiːʈəɾə bɑːbɑː 

kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː mən̪d̪ɪɾə t͡ ʃʰən̪ɪ. d̪eːʃə kẽː pɾəmukʰə ʃəɦəɾə 

s̪ə̃ 

s̪iːd̪ʰeː bəs̪ə s̪ə̃ s̪eːɦoː s̪əɦəɾəs̪ɑː pəɦũt͡ ʃɪ eːt̪əjə s̪ə̃ ɔʈoː bukə 

kəjə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ mən̪d̪ɪɾə ɑːs̪ɑːn̪iː s̪ə̃ pəɦũt͡ ʃələ 

d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪t̪ʰɑːn̪iːjə n̪eːt̪ɑː loːkən̪ɪkẽː pɾəjɑːs̪əs̪ə̃ ɪ 

d͡ʒəgəɦə pəɾjəʈəkə s̪t̪ʰələkẽː ɾuːpəmeː s̪eːɦoː ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰəjə 

t͡ ʃukələ ət͡ ʃʰɪ, t̪ɑːɦɪ eːɦɪʈʰɑːmə s̪əbə s̪uʋɪd̪ʰɑː upələbd̪ʰə ət͡ ʃʰɪ. 

oːn̪ɑː t̪ə' mɪt̪ʰɪlɑːkə mɑːʈɪeː meː bʰəkt̪ɪ bʰɑːʋə ɾəs̪ələ bəs̪ələ 

ət͡ ʃʰɪ t̪ɑːɦuː meː eːɦɪ kʂeːt̪ɾə meː kɪt͡ ʃʰu ʋɪʃeːʂə ət͡ ʃʰɪ, t̪ɑːɦɪ 

eːkəʋeːɾə eːɦɪ s̪t̪ʰələ kẽː pəɾɪbʰɾəməɳə d͡ʒəɾuːɾə kəɾiː. 

 

loːkə ɑːs̪t̪ʰɑːkẽː kẽːd̪ɾə bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ s̪t̪ʰɑːn̪ə 

 

eːɦən̪ə mɑːn̪jət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː bɑːbɑː kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪ 

mən̪d̪ɪɾəmeː d͡ʒeː kɪjoː bʰəkt̪ə mən̪oːkɑːmən̪ɑː kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ 

oː d͡ʒəɾuːɾə puːɾɑː ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə eːt̪əjə d̪uːɾə-

d̪uːɾə s̪ə̃ bʰəkt̪ə ɑːʋɪ mən̪oːkɑːmən̪ɑː kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ ɑː 

mən̪oːkɑːmən̪ɑː puːɾɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə pun̪əhə̆ ɑːʋɪ bɑːbɑːkẽː 

d̪uːd̪ʰə t͡ ʃəɽʰəbəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ d͡ʒɑːɦɪs̪ə̃ ɾoːd͡ʒə kʰiːɾə bən̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː 

bʰəkt̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə gɾəɦəɳə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. mən̪d̪ɪɾəmeː bɑːbɑː 

kɑːɾuː kʰɪɾəɦəɾɪkẽː bəgələ mẽː ɦun̪əkə t͡ ʃʰoːʈə bʰɑːɪ bɑːbɑː 

ləkʂəɳə kẽː muːɾt̪ɪ s̪eːɦoːs̪t̪ʰɑːpɪt̪ə t͡ ʃʰən̪ɪ. d̪un̪uː bʰɑːɪkə biːt͡ ʃə 

əgɑːd̪ʰə pɾeːmə t͡ ʃʰələn̪ɪ. bɑːbɑː kʰɪɾəɦəɾɪ s̪t̪ʰɑːn̪ə mẽː gɑ̃ːd͡ʒɑː 

s̪eːɦoː t͡ ʃəɽʰɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. mən̪d̪ɪɾəkẽː pud͡ʒɑːɾiː kəɦəɪt̪ə 
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t͡ ʃʰət̪ʰɪ d͡ʒeː bɑːbɑː gɑ̃ːd͡ʒɑː kẽː pɾeːmiː t͡ ʃʰəlɑːɦə d͡ʒɑːɦɪ 

kɑːɾəɳə d̪uː t͡ ʃiːləmə gɑ̃ːd͡ʒɑː ɾoːd͡ʒə t͡ ʃəɽʰɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

mən̪d̪ɪɾə koːʃiː n̪əd̪iːkə bɪləkulə kɪn̪ɑːɾə pəɾə ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː 

koːʃiː n̪əd̪iːkə ugɾə d̪ʰɑːɾɑː əkʰən̪ə t̪əkə bɑːbɑːkə mən̪d̪ɪɾəkẽː 

koːn̪oː t͡ ʃʰət̪ɪ n̪əɦɪ pəɦũt͡ ʃeːlən̪ɪ ət͡ ʃʰɪ. ɪ bɑːbɑː kẽː t͡ ʃəmət̪kɑːɾə 

t͡ ʃʰən̪ɪ d͡ʒeː ɦəɾə s̪ɑːlə koːs̪iː n̪əd̪iːkə bɑːɽʰɪ mən̪d̪ɪɾəkẽː bɪn̪ɑː 

koːn̪oː n̪ukəs̪ɑːn̪ə pəɦũt͡ ʃeːn̪eː t͡ ʃəlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. ɪ s̪t̪ʰɑːn̪ə 

keːʋələ d̪ʰəɾmə s̪t̪ʰɑːn̪eːʈɑː n̪əɦɪ əpɪt̪u mɪt̪ʰɪlɑːkə eːkəʈɑː 

s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə bɪɾɑːs̪ət̪ə s̪eːɦoː ət͡ ʃʰɪ. 

-pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə" s̪ə̃gəmə ʋɪɦɑːɾə, d̪ɪlliː 

  
əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.ɖɑː. bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː- məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə pɾəɳiːt̪ə 

kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə (bʰɑːgə-4) 
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məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə pɾəɳiːt̪ə kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə 

(t͡ ʃət̪uɾt̪ʰəbʰɑːgə) 

  

ɖɑː. bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː 

(s̪ə̃s̪t̪ʰɑːpəkə ɑː s̪əmpɑːd̪əkə- d͡ʒɑːɦn̪əʋiː s̪ə̃s̪kɾɨt̪ə iː-

ʃoːd̪ʰəpət̪ɾɪkɑː) 

  

  

  

(eːɦɪ s̪ə ̃ puːɾʋə məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə keːɾə lɪkʰələ 

kəɾɳəbʰɑːɾəm d͡ʒeː kəɾɳəkə mən̪oːʋjət̪ʰɑː pəɾə lɪkʰələ geːlə 

pɾɑːt͡ʃiːn̪ət̪əmə eːkɑ̃ːkiː ət͡ʃʰɪ, s̪əs̪̃kɾɨt̪ə mẽː lɪkʰələ eːɦɪ 

gɾən̪t̪ʰəkə t̪ɾɨt̪iːjəpɾəbʰɑːgə d̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliː ɾuːpɑːn̪t̪əɾə 

pəɖʰən̪eː ɾəɦiː əɦɑ̃ː s̪əbə, ɑːiː oːɦɪ s̪ə ̃ɑːguː) 

kəɾɳəhə̆- t̪ət̪əhə̆ kət̪ɪpəjəkɑːlɑːt̪ɪkɾəmeː 

kəd̪ɑːt͡ ʃɪt̪pʰələmuːləs̪əmɪt̪kuʃəkus̪umɑːɦəɾəɳɑːjə gət̪əʋət̪ɑː 

guɾuɳɑː s̪əɦɑːn̪ugət̪oːə̸s̪mɪ. 

kəɾɳə- oːkəɾə bəd̪ə kɪt͡ ʃʰu s̪əməjə kə bɑːd̪ə guɾuːd͡ʒiː s̪ə̃gə 

pʰələ-muːlə-s̪əmɪd̪ʰɑː-pʰuːlə ɑːd̪ɪ ən̪əbɑːkə ɦeːt̪u ɦəmə geːlə 

ɾəɦiː 

  

ʃəljəhə̆- t̪ət̪əs̪t̪ət̪əhə̆. 
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ʃəljə- oːkəɾə bɑːd̪ə 

  

kəɾɳəhə̆- t̪ət̪əhə̆ s̪ə guɾuɾʋən̪əbʰɾəməɳəpəɾɪʃɾəmɑːn̪məd̪əŋkeː 

n̪ɪd̪ɾɑːʋəʃəmupəgət̪əhə̆. 

kəɾɳə- oːkəɾə bɑːd̪ə oː guɾuːd͡ʒiː d͡ʒə̃gələ mẽː əd̪ʰɪkə t̪ʰɑːkɪ 

d͡ʒeːbɑːkə kɑːɾəɳə ɦəməɾə koːɖɑː mẽː s̪ut̪ɪ ɾəɦəlɑː 

  

ʃəljəhə̆- t̪ət̪əs̪t̪ət̪əhə̆. 

ʃəljə- oːkəɾə bɑːd̪ə 

  

kəɾɳəhə̆- t̪ət̪əhə̆ 

kəɾɳə oːkəɾə bɑːd̪ə 

  

kɾɨt̪t̪eː ʋəd͡ʒɾəmukʰeːn̪ə n̪ɑːmə kɾɨmɪɳɑː 

d̪əɪʋɑːn̪məmoːɾud̪d̪ʰəjeː 

  

n̪ɪd̪ɾɑːt͡ ʃt͡ ʃʰeːd̪əbʰəjɑːd̪əs̪əɦjət̪ə guɾoːɾd̪ʰəɪɾjɑːt̪t̪əd̪ɑː ʋeːd̪ən̪ɑː. 

  

ut̪t̪ʰɑːjə kʂət̪əd͡ʒɑːplut̪əhə̆ s̪ə s̪əɦəs̪ɑː ɾoːʂɑːn̪əloːd̪d̪iːpɪt̪oː 

  

bud̪ʰʋɑː mɑ̃ː t͡ ʃə ʃəʃɑːpə kɑːləʋɪpʰəlɑːn̪jəs̪t̪ɾɑːɳɪ t̪eː s̪ən̪t̪ʋɪt̪ɪ 

.. 10 .. 

  

  

oːkəɾə bɑːd̪ə d̪uɾbʰɑːgjəʋəʃə bəd͡ʒɾəmukʰən̪ɑːməkə kiːɖɑː 

ɦəməɾə d̪un̪uː d͡ʒɑ̃ːgʰə mẽː kɑːʈɪ leːləkə, t̪əɪjjoː guɾuːd͡ʒiː keː 
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n̪ɪd̪ɾɑː bʰə̃gə n̪əɦɪ bʰəjə d͡ʒɑːn̪ɪ eːɦɪ ɖəɾə s̪ə̃ ɦəmə oːɦɪ əs̪əɦjə 

ʋeːd̪ən̪ɑː kə d̪ʰəɪɾjəpuːɾʋə s̪əɦɪ leːləɦũ. oːkəɾə bɑːd̪ə kʰuːn̪ə s̪ə̃ 

lət̪ʰəpət̪ʰə bʰəjə geːlɑːkə kɑːɾəɳə oː uʈʰɪ kẽː bəɪs̪ə geːlɑː ɑː 

ɦəməɾə kʂət̪ɾɪjə bud͡ʒʰə kɾoːd̪ʰɑːgn̪ɪ s̪ə̃ d̪ʰəd̪ʰəkəɪt̪ə ʃɑːpə 

d̪eːlət̪ʰɪ kɪ s̪əməjə eːlɑːpəɾə əɦɑ̃ː kə əs̪t̪ɾə ʋɪpʰələ bʰəjə 

d͡ʒɑːjət̪ə. 

  

ʃəljəhə̆- əɦoː kəʂʈɑːməbʰɪɦɪt̪ə̃ t̪ət̪ɾəbʰəʋət̪ɑː. 

ʃəljə- oːɦ iː t̪ə bəɦut̪ə kəʂʈəkəɾə gəppə kəɦɪ d̪eːlət̪ʰɪ. 

  

kəɾɳəhə̆- pəɾiːkʂɑːməɦeː t̪ɑːʋəd̪əs̪t̪ɾəs̪jə ʋɾɨt̪t̪ɑːn̪t̪əm. (t̪ət̪ʰɑː 

kɾɨt̪ʋɑː) eːt̪ɑːn̪jəs̪t̪ɾɑːɳɪ n̪ɪɾʋiːɾjɑːɳiːʋə ləkʂjən̪t̪eː. əpɪ t͡ ʃə. 

kəɾɳə- t̪ɑːbət̪ə d̪ʰəɾɪ ɦəmə əpən̪ə əs̪t̪ɾə kət̪ʰɑː keː pəɾiːkʂəɳə k

əɾəɪt̪ə t͡ ʃʰiː. iː s̪əbə ʃəkt̪ɪɾəɦɪt̪ə lɑːgɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ əuɾə... 

  

  

ɪmeː ɦɪ d̪əɪn̪jeːn̪ə n̪ɪmiːlɪt̪eːkʂəɳɑː 

  

muɦuhŭ s̪kʰələn̪t̪oː ʋɪʋəʃɑːs̪t̪uɾəŋgəmɑːhɑ̆. 

  

gəd͡ʒɑːʃt͡ ʃə s̪əpt̪ət͡ ʃt͡ ʃʰəd̪əd̪ɑːn̪əgən̪d̪ʰɪn̪oː 

  

n̪ɪʋeːd̪əjən̪t̪iːʋə ɾəɳeː n̪ɪʋəɾt̪ən̪əm .. 11 .. 

  

əpən̪ə d̪iːn̪ət̪ɑː s̪ə̃ ɑ̃ːkʰɪ bən̪d̪ə keːn̪eː iː gʰoːɖɑː əpən̪ə ʋɪʋəʃət̪ɑː 

s̪ə̃ bɑːɾəmbɑːɾə ɾɑːs̪t̪ɑː mẽː pɪt͡ ʃʰəɖɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. 

s̪əpt̪ət͡ ʃt͡ ʃʰəd̪əgən̪d̪ʰə kə s̪əmɑːn̪ə kəʈuməd̪ʰud̪ʰɑːɾɑː bəlɑː 

ɦɑːt̪ʰiːɾɑːd͡ʒə s̪eːɦoː d̪iːn̪əɦiːn̪ə bʰəjə kəeː jud̪d̪ʰəs̪t̪ʰələ s̪ə̃ 

mɑːn̪uː bʰɑːgɪ d͡ʒeːbɑːkə ɦeːt̪u kəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

ʃəŋkʰəd̪un̪d̪ubʰəjəʃt͡ ʃə n̪ɪhɪ̆ʃəbd̪ɑːhɑ̆. 

  

ʃə̃kʰə t̪ət̪ʰɑː d̪un̪d̪ubʰɪ s̪eːɦoː n̪ɪʃʃəbd̪ə bʰəjə geːlə 

  



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

ʃəljəhə̆- bʰoːhŏ kəʂʈə̃ kɪ ̃n̪u kʰəlʋɪd̪əm. 

  

ʃəljə: iː t̪ə məɦɑːn̪ kəʂʈə ət͡ ʃʰɪ iː kiː bʰəjə ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. 

  

kəɾɳəhə̆- ʃəljəɾɑːd͡ʒə! ələmələ̃ ʋɪʂɑːd̪eːn̪ə. 

kəɾɳə- ʃəljəɾɑːd͡ʒə! əkʰən̪ɪ ʋɪʂɑːd̪ə ʋjəɾt̪ʰə ət͡ ʃʰɪ. 

  

ɦət̪oːə̸pɪ ləbʰət̪eː s̪ʋəɾgə̃ d͡ʒɪt̪ʋɑː t̪u ləbʰət̪eː jəʃəhə̆ . 

  

ubʰeː bəɦumət̪eː loːkeː n̪ɑːs̪t̪ɪ n̪ɪʂpʰələt̪ɑː ɾəɳeː .. 12 .. 

  

jud̪d̪ʰə mẽː məɾəlɑː s̪ə̃ s̪ʋəɾgə bʰeːʈəɪ t͡ ʃʰəɪ d͡ʒɪt̪əlɑː s̪ə̃ ɾɑːd͡ʒə 

ət̪əeːʋə jud̪d̪ʰə mẽː ɦɑːn̪ɪ n̪əɪ kɪjɑːkə t̪ə s̪ə̃s̪ɑːɾə mẽː d̪un̪uː m

ɑːn̪jə ət͡ ʃʰɪ. 

  

əpɪ t͡ ʃə 

əuɾə .. 

  

ɪmeː ɦɪ jud̪d̪ʰeːʂʋən̪ɪʋəɾt̪ɪt̪ɑːʃɑː 

  

ɦəjɑːhɑ̆ s̪upəɾɳeːn̪ə s̪əmɑːn̪əʋeːgɑːhɑ̆. 

  

ʃɾiːmət̪s̪u kɑːmboːd͡ʒəkuleːʂu d͡ʒɑːt̪ɑːhɑ̆ 

  

ɾəkʂən̪t̪u mɑ̃ː jəd̪jəpɪ ɾəkʂɪt̪əʋjəm .. 13 .. 

  

d͡ʒɪn̪əkɑː s̪ə jud̪d̪ʰə mẽː n̪ɪɾɑːʃə n̪əɪ bʰəjə s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː eːɦeːn̪ə 

gəɾuɖə s̪əmɑːn̪ə ʋeːgəbəlɑː t̪ət̪ʰɑː ʃoːbʰɑːʋəlɑː iː ʃoːbʰɑːjəmɑ

ːn̪ə kɑːbuliː gʰoːɖɑː d͡ʒɪn̪əkə ɾəkʂɑː ɦəməɾɑː kəɾəbɑːkə t͡ ʃɑːɦ

iː oː ɦəməɾə ɾəkʂɑː kəɾəjə. 

  

  

kɾəməʃə... 
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bəɪd̪ə məd̪ʰukɑːn̪t̪əkə upət͡ ʃɑːɾə kɑːɾəgəɾə s̪ɪd̪d̪ʰə 

bʰeːlə . mɑːs̪ə d̪ɪn̪ə biːt̪əɪt̪ə-biːt̪əɪt̪ə ɦun̪əkəɾə d̪un̪uː ɑ̃ːkʰɪkə 

d͡ʒjoːt̪ɪ ʋɑːpəs̪ə bʰəeː geːlə . d͡ʒəjən̪t̪əkə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑːkə ə̃t̪ə 

n̪əɦɪ t͡ ʃʰələ . ɑːbə ɦun̪əkɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə bʰeːlən̪ɪ d͡ʒeː oː əpən̪ə 

puːɾʋəd͡ʒəkə ɾɨːɳə t͡ ʃukɑː s̪əkət̪ɑːɦə . kəʈʰoːɾə pəɾɪʃɾəməs̪ə̃ 

əɾd͡ʒɪt̪ə ʋɪd̪jɑːkə upəjoːgə s̪əmɑːd͡ʒə kəljɑːɳə ɦeːt̪u kəeː 

s̪əkət̪ɑːɦə . mɑːs̪əd̪ɪn̪əs̪ə̃ oː kət̪əɦu geːlə n̪əɦɪ ɾəɦət̪ʰɪ n̪eː 

ɦun̪əkɑːs̪ə̃ kəkəɾoː bʰẽːʈə kəɾəbɑːkə ən̪umət̪ɪ ɾəɦəɪkə. bəɪd̪əkə 

kəɦəbə ɾəɦən̪ɪ d͡ʒeː ɪlɑːd͡ʒəkə s̪əməjəmeː ɦun̪əkɑː mɑːn̪əs̪ɪkə 

t̪ən̪ɑːʋəs̪ə̃ bət͡ ʃɑːeːbə bəɦut̪ə d͡ʒəɾuːɾiː ət͡ ʃʰɪ . t̪ẽː bəɦut̪ə 

s̪ə̃jəməpuːɾʋəkə ɦun̪əkɑː ɾəɦəeː pəɽələn̪ɪ . 

mɑːs̪əd̪ɪn̪əs̪ə̃ ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiː s̪eːɦoː eːt̪əɦɪ ɾəɦət̪ʰɪ . 

d͡ʒəjən̪t̪əkẽː oːɦɪn̪ɑː t͡ ʃʰoːɽɪ kəeː t͡ ʃəlɪ d͡ʒɑːeːbə ɦun̪əkɑː ut͡ ʃɪt̪ə 

n̪əɦɪ bud͡ʒʰɑːn̪ɪ . mud̪ɑː oːt̪əɦu ɑːʃɾəməkə kɑːd͡ʒəs̪əbʰə 

ɦun̪əkeː pəɾə t͡ ʃələɪt̪ə t͡ ʃʰələ . s̪əmɑːd̪əpəɾə s̪əmɑːd̪ə əbəɪt̪ə 

ɾəɦələ . s̪ə̃geː d͡ʒeː ɦun̪əkɑː s̪ə̃geː ɑːeːlə t͡ ʃʰɑːt̪ɾəloːkən̪ɪ s̪eːɦoː 

ʋɑːpəs̪ə d͡ʒəeːbɑːkə ɦeːt̪u ʋjɑːkulə ɾəɦət̪ʰɪ . ə̃t̪ət̪oːgət̪ʋɑː,oː 

ləkʰən̪əpuɾəs̪ə̃ bɪd̪ɑː ɦeːbɑːkə ɪt͡ ʃt͡ ʃʰɑː pɾəkəʈə keːlən̪ɪ . 

" kəɑːliːkɑːn̪t̪ə s̪eːɦoː kəeː beːɾə s̪əmɑːd̪ə d̪əeː t͡ ʃukələ 

t͡ ʃʰət̪ʰɪ . ɑːʃɾəməkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪eː gəɽəbəɽɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ . t̪ẽː ɑːbə 

ɦəməɾɑː d͡ʒəeːbɑːkə ən̪umət̪ɪ d̪ɪə."-ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiː d͡ʒəjən̪t̪əs̪ə̃ 

kəɦələkʰɪn̪ə . d͡ʒəjən̪t̪ə kiː bəd͡ʒɪt̪ət̪ʰɪ? oː t̪ə̃ ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiːkə 

upəkɑːɾəs̪ə̃ d̪əbələ t͡ ʃʰəlɑːɦə . t̪əɪoː kəɦələkʰɪn̪ə- 

"ɑːt͡ ʃɑːɾjəʋəɾə! əpən̪eːkə t͡ ʃəlɪ geːlɑːkə bɑːd̪ə t̪ə̃ ɦəmə 

s̪əɾɪpəɦũ ən̪ɑːt̪ʰə bʰəeː d͡ʒɑːeːbə . mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə 

d̪eːɦɑːʋəs̪ɑːn̪əkə bɑːd̪ə əpən̪əɦɪ ɦəməɾɑː ʃəɾəɳə d̪eːləɦũ, eːɦɪ 

joːgjə bən̪əoːləɦũ d͡ʒeː ɦəmə ɑːɪ t͡ ʃʰiː .  mud̪ɑː əpən̪eːkə ɾɨːɳə 

t̪ə̃ ʈʰɑːməɦɪ ət͡ ʃʰɪ, oːkəɾə eːkəɦu ə̃ʃə ɦəmə n̪əɦɪ t͡ ʃukɑː s̪əkələɦũ 

ɑː əɦɑ̃ː ɑːbə ʋɑːpəs̪oː d͡ʒɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː ." 
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"d͡ʒəjən̪t̪ə iː s̪ə̃s̪ɑːɾə t͡ ʃʰəɪkə . eːɦɪʈʰɑːmə ɑːʋɑːgəmən̪ə 

lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ . keːoː s̪əbʰəd̪ɪn̪ə kəkəɾoː s̪ə̃geː n̪əɦɪ ɾəɦɪ 

s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ . ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkẽː iːʃʋəɾəkə eːɦɪ n̪ɪjəməkẽː 

s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː . ɦəməɾɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː 

əpən̪ə kəulɪkə məɾjɑːd̪ɑːkə ən̪ukuːlə eːɦɪ pɑːʈʰəʃɑːlɑːkẽː 

pʰeːɾəs̪ə̃ s̪əʃəkt̪ə kəɾəbɑːmeː puːɾɳə s̪əpʰələ ɦoːeːbə . ɦəməɾɑː 

leːlə eːɦɪs̪ə̃ pəɪgʰə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑːkə gəppə ɑːoːɾə kiː bʰəeː 

s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ?" 

"ɦəməɾɑː t̪ə̃ əpən̪eːkə bɪn̪ɑː eːkoː ɖeːgə s̪əs̪əɾəbə 

moːs̪əkɪlə bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ . ɑːt͡ ʃɑːɾjəʋəɾə! ɦəmə d͡ʒeː 

kɪt͡ ʃʰu t͡ ʃʰiː ɑː d͡ʒeː kɪt͡ ʃʰu eːkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ kəeː s̪əkələɦũ s̪eː əɦĩːkə 

kɾɨpɑː t̪ʰɪkə . ɑːbə t̪ə̃ kɪt͡ ʃʰu pʰuɾɑː n̪əɦɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

keːməɦəɾə d͡ʒɑːɪ. jəd̪jəpɪ əpən̪eːkə ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə ɑː bəɪd̪əd͡ʒiːkə 

ət̪ʰəkə pɾəjɑːs̪əs̪ə̃ ɦəməɾə n̪eːt̪ɾəkə d͡ʒjoːt̪ɪ ʋɑːpəs̪ə bʰəeː geːlə 

ət͡ ʃʰɪ .  mud̪ɑː ...." 

"mud̪ɑː kiː? əɦɑ̃ː t̪ə̃ pəɾəməʋɪd̪ʋɑːn̪ə ɑː d͡ʒɲɑːn̪iː t͡ ʃʰiː 

. s̪ʋəjə̃ əpən̪ə mɑːɾgə pɾəʃəs̪t̪ə kəeː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː ɑː kəɾəbeː 

kəɾəbə. pʰeːɾə ɦəmə kət̪əɦu ən̪jət̪ɾə t̪ʰoːɽeː d͡ʒɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː . 

ʃɑːɾəd̪ɑːkũd͡ʒə t̪ə̃ əpən̪eːkẽː s̪ət̪ət̪ə s̪ʋɑːgət̪ə kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u 

t̪ət̪pəɾeː ɾəɦət̪ə . " 

"bəɦut̪ə moːs̪əkɪləs̪ə̃ ʃoːd̪ʰəgɾə̃t̪ʰə bə̃t͡ ʃɪ s̪əkələ . 

eːɦɪʈʰɑːmə eːkəɾə ɾəkʂɑː keː kəɾət̪ə? kəɦĩː oː d̪uʂʈəs̪əbʰə 

eːt̪əɦu pət͡ ʃʰoːɽə keːləkə t̪əkʰən̪ə ?" 

"beːs̪iː t͡ ʃɪt̪̃ɑː n̪əɦɪ kəɾuː . s̪əməjə əpən̪ə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə 

s̪ʋəjə̃ kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ." 

eːt̪eːkə gəppə keːlɑːkə bɑːd̪oː d͡ʒəjən̪t̪əkə t͡ ʃɪt̪t̪əmeː 

t͡ ʃɪt̪̃ɑː ɾəɦəbeː kəɾən̪ɪ . ɦun̪əkɑː t͡ ʃɪt̪̃ɪt̪ə ɑː ud̪ɑːs̪ə d̪eːkʰɪ 

ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiː put͡ ʃʰələkʰɪn̪ə- 

"əɦɑ̃ːkə t͡ ʃɪt̪̃ɑːkə kɑːɾəɳə kɪt͡ ʃʰu ɑːoːɾə bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ 

ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː pɾəkəʈə n̪əɦɪ kəeː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː ." 
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"s̪ə̃koːt͡ ʃəʋəʃə n̪əɦɪ kəɦɪ pɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː 

ɑːt͡ ʃɑːɾjəʋəɾə!" 

"ɦəməɾɑː-əɦɑ̃ːkə s̪ə̃ʋə̃d̪ʰəmeː s̪ə̃koːt͡ ʃə kəɦɪɑː pəɪs̪ɪ 

geːlə? əpən̪ə moːn̪əkə gəppə kəɦəbə n̪əɦɪ t̪ə̃ ɦəməs̪əbʰə 

bud͡ʒʰəbəɪkə koːn̪ɑː?s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə ɦoːeːt̪ə keːn̪ɑː?" 

"ɦəmə ʃiːlɑː ləeː kəeː bəɦut̪ə d̪ukʰiː t͡ ʃʰiː . oː ɦəməɾə 

bɑːləs̪əkʰɑː t̪ʰɪkiːɦə . gɑːmə əeːlɑː mɑːs̪əd̪ɪn̪əs̪ə̃ beːs̪iː bʰəeː 

geːlə . mud̪ɑː ɑːɪd̪ʰəɾɪ iː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ s̪əkələɦũ d͡ʒeː oː kiː 

ɦɑːləmeː t͡ ʃʰət̪ʰɪ, t͡ ʃʰət̪ʰɪɦoː kɪ n̪əɦɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ?" 

"ɦəmə bəɪd̪ə məd̪ʰukɑːn̪t̪əs̪ə̃ eːɦɪ ʋɪʂəjəpəɾə 

kəɪkəbeːɾə t͡ ʃəɾt͡ ʃɑː kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə keːləɦũ pəɾə̃t̪u ɑː bɑːt̪ə 

kẽː kət̪əɦu d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə gʰumɑː d̪əɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə . kəɦɪ n̪əɦɪ oː 

eːn̪ɑː kɪeːkə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰələt̪ʰɪ?" 

"ɦəməɾɑː ʃiːlɑːkə pɾət̪ɪ əɦɑ̃ːkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː buːd͡ʒʰələ 

ət͡ ʃʰɪ. t̪ẽː ɦəmə bəɦut̪ə t͡ ʃeːʂʈɑː keːləɦũ d͡ʒeː s̪əɦiː s̪uːt͡ ʃən̪ɑː 

əɦɑ̃ːkẽː d̪iː . mud̪ɑː s̪eː s̪ə̃bʰəʋə n̪əɦɪ bʰeːlə . gɑːmoːkə 

loːkəs̪əbʰə eːɦɪ pɾəʃn̪əpəɾə məun̪ə bʰəeː d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ . kəɦɪ 

n̪əɦɪ eːɦən̪ə koːn̪ə bɑːt̪ə t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeː oː s̪əbʰə ɦəməɾɑː 

kəɦəbɑːs̪ə̃ bə̃t͡ ʃɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰɪ . mud̪ɑː əɦɑ̃ː d̪ʰəɪɾjə ɾɑːkʰuː. 

ɑːbə t̪ə̃ gɑːmeːmeː ɾəɦəbə . s̪əbʰəbɑːt̪ə əpən̪eː pət̪ɑː lɑːgɪ 

d͡ʒɑːeːt̪ə ." 

"pət̪ɑː lɑːgəeː d͡ʒoːgəɾə ɦeːt̪əɪkə t̪əkʰən̪ə n̪eː? n̪ɑːn̪ɑː 

pɾəkɑːɾəkə ən̪ɪʂʈəkə ɑːʃə̃kɑː bʰəeː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ . ən̪jət̪ʰɑː 

bəɪd̪əd͡ʒiː eːn̪ɑː t͡ ʃuppə kɪeːkə ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ?" 

"bɑːt̪ə d͡ʒeː ɦoːɪkə . mud̪ɑː əɦɑ̃ːs̪ən̪ə ʋɪd̪ʋɑːn̪ə oː 

ʋɪʋeːkiː puɾuʂəkẽː ud̪ʋeːlɪt̪ə bʰeːn̪ɑːɪ ut͡ ʃɪt̪ə n̪əɦɪ ət͡ ʃʰɪ . iː 

d͡ʒiːʋən̪ə iːʃʋəɾəkə ʋəɾəd̪ɑːn̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪eː buːd͡ʒʰɪ d͡ʒeː pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ 

ət͡ ʃʰɪ oːɦiːmeː əpən̪ə ɑːoːɾə s̪əmɑːd͡ʒəkə ud̪d̪ʰɑːɾə kəɾəbeː 

ut͡ ʃɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ." 
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ɑːt͡ ʃɑːɾjəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ d͡ʒəjən̪t̪ə kɪt͡ ʃʰu ɑːʃʋəs̪t̪ə 

bʰeːlɑːɦə. 

ʃoːd̪ʰəgɾə̃t̪ʰəkə s̪uɾəkʂɑː ləeː kəeː ɑːt͡ ʃɑːɾjə s̪eːɦoː 

t͡ ʃɪt̪̃ɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ .  mud̪ɑː oːɦɪʈʰɑːmə ɾəɦɪoː kəeː oː kiː kəeː 

lɪt̪ət̪ʰɪ? d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːməmeː t̪ə̃ s̪əbʰəgoːʈeː ɾəɦəbeː kəɾət̪ʰɪ 

t̪ət̪ʰɑːpɪ kiː bʰeːlə? 

t̪əɾəɦə-t̪əɾəɦəs̪ə̃ d͡ʒəjən̪t̪əkẽː bud͡ʒʰɑː-s̪ud͡ʒʰɑː kəeː 

ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiː əpən̪ə ʃɪʂjəs̪əbʰəkə s̪ə̃geː d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə ɦeːt̪u 

pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə keːlɑːɦə. gɑːməkə keː kəɦəeː ɪlɑːkɑːkə loːkə ɑːbɪ 

kəeː ɦun̪əkɑːs̪əbʰəkẽː gɑːməkə s̪iːmɑːn̪əs̪ə̃ bəɦut̪ə d̪uːɾə d̪ʰəɾɪ 

əɾɪɑːt̪ɪ d̪eːləkə. keːoː ʋɑːpəs̪ə ɦeːbɑːkə ɦeːt̪u t̪əɪjɑːɾeː n̪əɦɪ 

ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰələ .  d͡ʒəjən̪t̪əkə t̪ə̃ bɑːt̪eː t͡ ʃʰoːɽuː . oː t̪ə̃ n̪eːn̪ɑː 

d͡ʒəkɑ̃ː kɑːn̪ɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəlɑːɦə. ɦun̪əkəɾə ɑ̃ːkʰɪs̪ə̃ n̪ɪɾə̃t̪əɾə n̪oːɾə 

d͡ʒʰəɦəɾə-d͡ʒʰəɦəɾə kʰəs̪ɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. 

d̪ʰɑːɾəkə pɑːɾə ɦoːɪt̪əɦɪ ɑːt͡ ʃɑːɾjəd͡ʒiː ʃɪʂjə s̪ə̃geː ɑːguː bəɽʰɪ 

geːlɑːɦə. gɑːməkə loːkəs̪əbʰə s̪eːɦoː ləuʈɪ geːlɑːɦə . d͡ʒəjən̪t̪ə 

əkʰən̪əɦu d̪ʰɑːɾəkə kɑːt̪eːmeː bəɪs̪ələ ɾəɦət̪ʰɪ . 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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2.13.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː- puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiːkə d̪əɾd̪ə (eːkəʈɑː 

s̪ə̃s̪məɾəɳə) 

ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː 

puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiːkə d̪əɾd̪ə (eːkəʈɑː s̪əs̪̃məɾəɳə) 
 

d͡ʒəkʰən̪ə ʈɪɦəɾiː bɑ̃ːd̪ʰə bən̪ɪ geːlə , s̪əbə n̪ɑːgəɾɪkə keː 

puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiː s̪ə̃ 'n̪əjiː ʈɪɦəɾiː' meː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kə' d̪eːlə geːlə t̪ə̃ 

kʰuʃiːkə d͡ʒəgəɦə eːkəʈɑː n̪əməɦəɾə s̪ɑ̃ːs̪ə n̪ɪkələlə oː mə̃d̪ɪɾə 

s̪əbə s̪ət̪jeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə ,bəd̪ɾiː keːd̪ɑːɾəkə , bʰəɪɾəʋə 

mə̃d̪ɪɾə keːoː əpən̪ɑː keː n̪əɪ bət͡ ʃɑː s̪əkələɪt̪ʰə ; mud̪ɑː oːɦɪ 

puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiːkə s̪ɑːkʂiː ɦəmə s̪əbə -- d̪əɾd̪ə d̪əɾd̪ə ɑː d̪əɾd̪ə 

əkʈuːbəɾə kə d̪əʃəɦəɾɑː meː ʋəɾmɑː d͡ʒiː keː məɦɑːpɾəjɑːɳəkə 

upəɾɑːn̪t̪ə ɦəməɾɑː bət͡ ʃt͡ ʃɑː s̪əbə d̪ɪs̪əmbəɾə meː d̪ɪlliː lə' 

ən̪ələkə , t̪əɾuɳɑː ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiːkə məs̪uːɾiː d͡ʒeːʋɑːkə d͡ʒɪd̪d̪ə 

bʰə' geːlə . t̪uɾət̪eː iː t͡ ʃʰoːɽɪ geːlə t͡ ʃʰəlɑːɦə , ɦəmə 

ʋɪkʂɪpt̪ɑːʋəs̪t̪ʰɑː meː t͡ ʃʰələũ. ɦəmə mən̪ɑː kə' d̪eːləũ t̪oː s̪əbə 

d͡ʒoː ɦəməɾɑː t͡ ʃʰoːɽɪ. ɦəmə t̪eː t̪oːɾeː kɑːɾəɳə d͡ʒeːʋɑː leː 

t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː məmmiː , s̪əbə bʰɑːiː bəɦɪn̪ə t̪oːɾɑː s̪ə̃geː t̪eː 

ɾəɦəboː , ɾɑːd͡ʒiːʋə s̪ə̃d͡ʒiːʋə keː d͡ʒeːʋɑːkə kʰuːbə moːn̪ə t͡ ʃʰələ 

kʰɑːliː d͡ʒəjɑː ələs̪ɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰəliːɦə , ɑːɾuʂɪ əd̪ɪt̪ɪ ut͡ ʃʰəlɪ ɾəɦələ 

t͡ ʃʰəliːɦə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪ s̪ɑːt̪ə mɑːs̪əkə mɑːt̪ɾə . 23 d̪ɪs̪ə̃bəɾə kə 

bʰoːɾəbʰoːɾə ʈeːn̪ə s̪iːʈəɾə qʋɑːlɪʃə gɑːɽiː s̪eː ɦəmə s̪əbə ʋɪd̪ɑː 

bʰeːləũ. d͡ʒɑːɦɪʈʰɑːmə kuɦeːs̪əkə kɑːɾəɳə ʈɾeːn̪ə s̪əbə ɑːʈʰə 

d̪əs̪ə gʰə̃ʈɑː leːʈə t͡ ʃəlɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ , oːɦɪʈʰɑːmə bət͡ ʃt͡ ʃɑː 
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s̪əbʰəkə pəɦɑːɽə pəɾə d͡ʒeːʋɑːkə d͡ʒɪd̪d̪ə d̪us̪s̪ɑːɦəs̪eː t͡ ʃʰələ n̪eː. 

gɑːɽiː meː d̪əs̪ə ɑːd̪əmiː t̪eː t͡ ʃʰələũ mud̪ɑː oːɦu s̪eː beːs̪iː ʃɑːlə 

,kɑːɾɖɪgən̪ə, koːʈə s̪əbə bʰəɾələ t͡ ʃʰələ. meːɾəʈʰə ʃəɦəɾə s̪eː 

bɑːɦəɾə eːkəʈɑː t͡ ʃɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə pəɾə gɑːɽiː ɾukələ - ɦəmə 

s̪əbə t͡ ʃɑːɦə piːʋəɪt̪ə ɾəɦələũ ɑː t̪əɾuɳɑː gɑːɖiː s̪ə̃ t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə 

keːɾə d͡ʒələkʰəɪ t͡ ʃɑ̃ːd̪iː s̪ən̪ə t͡ ʃəmət͡ ʃəmɑːɪt̪ə pleːʈə n̪ɪkɑːlɪ oːɦɪ 

meː puːɽiː bʰud͡ʒɪjɑː, t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keː ə̃t͡ ʃɑːɾə s̪əbʰəkeː d̪ɪjə 

ləgəliːɦə. ɦəməɾə ɑ̃ːkʰɪ n̪oːɾɑː geːlə ---ɑːjə t̪əɾuɳɑː keː pɑːpɑː 

ɾəɦɪt̪əɪt̪ʰə t̪ə̃ t̪uɾət̪ə- ɑːɾə kiː s̪əbə t͡ ʃʰəu guɽɪjɑː n̪ɪkɑːlə n̪ɪkɑːlə 

--t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keːɾə bʰoːd͡ʒən̪ə ɦun̪əkɑː bəɖɖə pɾɪjə t͡ ʃʰələ. 

moːn̪ə pəɽɪ ɑːjələ pəʈən̪ɑː meː eːkə beːɾə ɦəmə n̪eːɦɑː ɦɪn̪əkɑː 

s̪ə̃gə məuɾjɑːloːkə meː mɑːɾkeːʈɪg̃ə kəɾə' geːlə t͡ ʃʰələũ 

gʰuːɾət̪iː beːɾə bəd͡ʒəlɑːɦə ɑːbə t͡ ʃəlu ən̪n̪uː s̪ə̃ bʰẽːʈə kəɾəɪt̪ə 

gʰəɾə d͡ʒɑːjəbə. ən̪n̪uː ɦəməɾə bʰəud͡ʒɑːjə ʃəɾəd̪ə keːɾə pət̪n̪iː 

d͡ʒeː ɾeːləʋeː meː eːkəũʈs̪ə keː bəɽəkɑː poːs̪ʈə pəɾə t͡ ʃʰələ. ɦəmə 

bəd͡ʒələũ iː koːn̪oː ʈɑːɪmə t͡ ʃʰiː d͡ʒeːʋɑːkə --d̪ɪn̪ə meː lən̪t͡ ʃə meː 

s̪ẽːʈuː ɑːjələ ɦoːjət̪ə. oː kʰeːʋɑː leːlə d͡ʒɪd̪d̪ə kəɾə' ləgət̪iːɦə , 

eːt̪eːkə s̪ɑːs̪uɾə d͡ʒeːʋɑːkə koːn̪ə t̪ukə t͡ ʃʰəɪ ----eːkəʈɑː 

mɑːs̪uːmə n̪eːn̪ɑː d͡ʒəkɑ̃ː n̪eːɦɑː keː bəd͡ʒəlɑːɦə -- d͡ʒɪd̪d̪ə 

kəɾət̪ə ən̪n̪uː t̪eː kiː ɦeːt̪əɪkə kʰɑː leːbə --d̪eːkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰiː n̪eːɦɑː 

ɦəməɾɑː t̪oːɦəɾə məmmiː s̪ɑːs̪uɾoː d͡ʒeːʋɑː s̪eː ɾoːkəɪt̪ə t͡ ʃʰəu. 

ən̪n̪u kʰɑːjə leː zɪd̪d̪ə kəɾət̪ə t̪eː ɦəmə n̪əjə kʰɑːjəbə .?? ɦəmə 

t͡ ʃuppə gɑːɽiː s̪iːd̪ʰeː ʃɾiː kɾɨʂɳɑː n̪əgəɾə keː geːʈə pəɾə ɾukələ. 

ən̪n̪uː kʰeːʋɑː leːlə n̪əɪ kəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə s̪iːd̪ʰeː t̪ʰɑːɾiː ləgɑː d̪əɪt̪ə 

t͡ ʃʰəɪ . ən̪n̪uː ləgə kət̪eːkə mɑːs̪uːmɪjət̪ə s̪eː ɦəməɾə ʃɪkɑːjət̪ə 

kə' d̪eːn̪eː t͡ ʃʰəlɑːɦə ! s̪mɾɨt̪ɪ keː d͡ʒʰəʈəkɑːjə --ɦəmə 

t͡ ʃupət͡ ʃɑːpə əpən̪ə n̪oːɾɑːjələ ɑ̃ːkʰɪ bət͡ ʃt͡ ʃɑː s̪əbə s̪ə̃ n̪ukɑː 

leːləũ. ɾuɽəkiː pəɦũt͡ ʃɪ n̪ɪɾɳəjə bʰeːlə d͡ʒeː ʈɪɦəɾiː ɖəɪmə 

d̪eːkʰəɪt̪ə məs̪uːɾiː d͡ʒɑːjəbə. ɦəɾɪd̪ʋɑːɾə 

ɾɨʂɪkeːʃə ɦoːjət̪ə ʈɪɦəɾiː leːlə pəɦɑːɽə pəɾəkə t͡ ʃəɽʰɑːiː ʃuɾuː bʰə' 

geːlə. t͡ ʃɑːɾu kɑːt̪ə ɾəud̪ə mud̪ɑː ɦəʋɑː bəɾəpʰə , ʈʰiːkə ɦəməɾə 

d͡ʒiːʋən̪ə -ɦəmə bəɾəpʰə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒəmɪ geːlə t͡ ʃʰələũ, bət͡ ʃt͡ ʃɑː 

s̪əbʰə s̪ukʰəd̪ə ɾəud̪ə. ɦɪmɑːləjəkə d̪ʰəɾət̪iː pəɾə bən̪ələ ʈeːɽʰə 

meːɖʰə d͡ʒə̃gələkə biːt͡ ʃə s̪ə̃ ɦəmə s̪əbə bʰɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələũ. 

gɑːɽiː meː ɑːɾuʂɪ əd̪ɪt̪ɪ ɑː ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiː ə̃t̪jɑːkʂəɾiː kʰeːlɪ ɾəɦələ 
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t͡ ʃʰəlɑːɦə. t͡ ʃəmbɑː meː t͡ ʃɑːɦə pɪʋɑː leːlə ɾukəlõː. ɑːd̪ɪ ( 

əd̪əɾəkʰə ) kət̪eːkə s̪əs̪ət̪ə t͡ ʃʰələ d̪əs̪ə ʈɑːkɑː kɪloː - eːt̪eːkə 

s̪un̪d̪əɾə t͡ ʃɑːɦə s̪peːʃələ ! s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə bʰə' geːlə t͡ ʃʰələ ən̪ɦəɾɪjɑː 

s̪əgʰən̪ə d͡ʒeːn̪ɑː s̪əũs̪eː pəɾʋət̪ə pɾəd̪eːʃə keː 

s̪ələmɑː s̪ɪt̪ɑːɾɑː s̪ə̃ bʰəɾɪ d̪eːn̪eː ɦoːɪ. pəɦɑːɽə pəɾə ũt͡ ʃə n̪iːt͡ ʃə 

bəs̪t̪iː s̪əbə meː ʈɪməʈɪmɑːɪt̪ə bɪd͡ʒəliː pɾəkɑːʃə-d̪iːpə s̪ən̪ə 

əpuːɾʋə lɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. ɦəmə s̪əbə n̪əjiː ʈɪɦəɾiː pəɦũt͡ ʃə 

geːləũ ʈɪɦəɾiː pəɾʋət̪ə ʃɾɾɨk̃ʰəlɑːkə s̪əbə s̪ə̃ ũt͡ ʃə t͡ ʃoːʈiː pəɾə 

ʈɪɦəɾiː geːs̪ʈə ɦɑːus̪ə t͡ ʃʰələ d͡ʒɑːɦɪ meː gəɾmə pɑːn̪ɪ , ʈiː ʋiː s̪əbə 

s̪uʋɪd̪ʰɑː t͡ ʃʰələ s̪əbə kəməɾɑːkə d̪əɾəʋəd͡ʒd͡ʒɑː puːbə d̪ɪs̪ɪ 

kʰud͡ʒəɪt̪ə t͡ ʃʰələ ɑːguː meː bəɽəkɑː ʈeːɾeːs̪ə , t͡ ʃʰuʈəkiː əd̪ɪt̪ɪ 

ɦəməɾɑː kɑːt̪ə lə əkɑːs̪ə d̪ɪs̪ə d̪eːkʰəʋəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ --d̪ɑːd̪iː 

mɑ̃ː oː t̪ɑːɾɑː d͡ʒeː t͡ ʃəməkɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰə oː d̪ɑːd̪ɑː d͡ʒiː t͡ ʃʰət̪ʰɪn̪ə 

, ɦəməɾɑː s̪əbə keː d̪eːkʰɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪt̪ʰə, ɦəmə bʰəɾɪ pɑ̃ːd͡ʒə 

oːkəɾɑː pəkəɽɪ leːləũ ; bʰoːɾeː bʰoːɾə bʰuɾukəʋɑː t͡ ʃəməkɪ 

ɾəɦələ t͡ ʃʰələ ɦəmə t͡ ʃupət͡ ʃɑːpə ʈeːɾeːs̪ə pəɾə s̪ə d̪eːkʰə' ləgəlõː. 

ɑːguːkə d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰɪ ɑ̃ːkʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː t͡ ʃəkoːɾə bʰə' geːlə , mən̪ə 

məd̪ʰukəɾə s̪əgʰən̪ə ən̪ɦɑːɾə keː t͡ ʃɪɾə_ɪt̪ə uːʂɑːkə n̪uɑːkə lɑːlə 

piːjəɾə kɪn̪ɑːɾiː d͡ʒʰələkɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ ɦəmə əʋɑːkə bʰə geːləũ 

d͡ʒeːn̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑːkə bɪɦəut̪iː kən̪ɪjɑː n̪ɪhɪ̆ʃəbd̪ə koːɦəbəɾə gʰəɾə 

s̪eː bɑːɦəɾə n̪ɪkəlɪ ɾəɦələ ɦoːɪ. ɪd͡ʒoːt̪əkə ɾəʃmɪ ɾɑːʃɪ t͡ ʃɑːɾu d̪ɪs̪ə 

d͡ʒə̃gələkə gɑːt͡ ʃʰə bɪɾɪt͡ ʃʰə pəɾə pəs̪əɾɪ geːlə t͡ ʃʰələ. gɑːt͡ ʃʰə 

bɪɾɪt͡ ʃʰə mus̪kiː mɑːɾə' lɑːgələ , ɦɪmɑːləjəkə ʃubʰɾə 

ɦɪmɑːt͡ ʃt͡ ʃʰɑːd̪ɪt̪ə ʃɪkʰəɾə , oːɦɪ pəɾə n̪ət͡ ʃəɪt̪ə s̪uːɾəd͡ʒəkə kɪɾəɳə 

,eːkəʈɑː ʋɪt͡ ʃɪt̪ɾə s̪əmmoːɦən̪ə ʋən̪ə -pɾɑːn̪t̪ə əloːkəloːkə meː 

d͡ʒəgəd͡ʒəgɑːɾə bʰə' geːlə. oːɦɪ pəɾʋət̪ə s̪əbʰəkə pɾət̪ɪ ɦəmə 

kɾɨt̪əd͡ʒɲə 

bʰɑːʋə s̪ə̃ bʰəɾɪ d͡ʒɑːjət̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒeː s̪əɦəs̪ɾə bəɾɪs̪ə s̪ə̃ s̪ɑːd̪ʰən̪ɑː 

, t̪əpəs̪jɑːkə upəɾɑːn̪t̪ə ʋɪɾɑːʈə ɑː bʰəʋjə bən̪ɪ geːlə d͡ʒɪn̪əkə 

koːɾə meː kʰeːlɑːɪt̪ə n̪əd̪iː- d͡ʒʰəɾən̪ɑː əpən̪ə ʃəkt̪ɪ s̪ə̃ s̪əməs̪t̪ə 

ʋəs̪ud̪ʰɑː kẽː pɾɑːɳəd̪ɑːn̪ə d̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰə . n̪əjiː ʈɪɦəɾiː 

ʋɪs̪t̪ʰɑːpɪt̪əkə ʃəɦəɾə t̪ʰiːkə , bɑ̃ːs̪ə ,buɾus̪ə , t͡ ʃiːɽə d̪eːʋəd̪ɑːɾə s̪ə̃ 

ɦəɾɪjəɾə ɦəɾɪjəɾə pəɦɑːɽiːkə məd̪ʰjə iː n̪əʋiːn̪ə bəs̪t̪iː --puɾɑːn̪ə 

ʈɪɦəɾiːkə ʋɪs̪t̪ʰɑːpɪt̪əkə gɑːmə ! ɦəməɾə s̪əbʰəkə gɑːɖiː ũt͡ ʃə 

n̪iːt͡ ʃə s̪əɾpɑːkɑːɾə s̪əɽəkə pəɾə n̪iːt͡ ʃɑː d̪ɪs̪ə bʰɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ 
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.gəɽʰəʋɑːləkə pəɦɑːɽiːkə s̪əgʰən̪ə əɾəɳjə keː t͡ ʃɪɾə_ɪt̪ə bʰɑːgələ 

d͡ʒɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰələ . d̪uɾəɦɪ s̪ə̃ gəɖʰɑː meː ʈɪɦəɾiː ɖəɪmə 

kə d̪ɾɨʃjə bəɽə mən̪oːɾəmə lɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. bʰɑ̃ːt̪ɪ bʰɑ̃ːt̪ɪ kə 

məʃiːn̪ə s̪ə̃ pəɦɑːɽəkə t͡ ʃʰɑːt̪iː keː t͡ ʃɪɾiː oːkəɾɑː s̪əmət̪ələ 

məɪd̪ɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː t͡ ʃəuɾəs̪ə ɑː s̪əmət̪ələ bən̪ɑː d̪eːlə geːlə t͡ ʃʰələ 

. ʈɾəkə , moːʈəɾə ,kɾeːn̪ə ɑːd̪ɪ məʃiːn̪ə s̪əbə n̪iːt͡ ʃɑː meː kiːɽɑː 

məkoːɽɑː d͡ʒəkɑː lɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ.kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰələ d͡ʒeː 

280. 5 miː . ũːt͡ ʃə ʈɪɦəɾiː bɑ̃ːd̪ʰəkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ʋɪʃʋə keːɾə s̪əbə s̪ə̃ 

ũːt͡ ʃə bɑ̃ːd̪ʰə meː s̪ə̃ pɑ̃ːt͡ ʃəmə s̪t̪ʰɑːn̪ə ɦoːjət̪ə . ɦɪmɑːləjəkə 

koːɾə meː bən̪ɪ ɾəɦələ iː bɑ̃ːd̪ʰə ɾɨʂɪkeːʃə s̪ə̃ əs̪s̪iː kɪloːmiːʈəɾə 

ut̪t̪əɾə meː bʰɑːgiːɾət̪ʰiː ə bʰɪlə̃gən̪ɑː n̪əd̪iːkə ud̪gəmə s̪t̪ʰɑːn̪ə 

s̪ə̃ kəɾiːbə ɖeːɽʰə kɪloːmiːʈəɾə n̪iːt͡ ʃɑː ʈɪɦəɾiː meː bən̪ɪ ɾəɦələ 

t͡ ʃʰələ. eːɦɪ bɑ̃ːd̪ʰə s̪ə̃ kəɾiːbə 32800 juːn̪ɪʈə bɪd͡ʒəliː 

n̪ɪkɑːləʋɑːkə ɑː 685 lɑːkʰə ɦeːkʈəɾə kʰeːt̪ə pəʈeːʋɑːkə 

joːd͡ʒən̪ɑː t͡ ʃʰələ. eːɦɪ bɑ̃ːd̪ʰə leːlə s̪jɑːt̪ə 35390 lɑːkʰə kjuːbɪkə 

miːʈəɾə pɑːn̪ɪ d͡ʒəmɑː kəjələ d͡ʒɑːjət̪ə. eːkəɾɑː leːlə ən̪d̪ɑːzə 

kəjələ geːlə d͡ʒeː eːkəɾə t̪ələ meː 1128 miːʈəɾə t͡ ʃɑːkəɾə ɑː s̪əbə 

s̪ə̃ upəɾə 20 miː- t͡ ʃɑːkəɾə n̪əd̪iː gʰɑːʈiːkə t͡ ʃəʈʈɑːn̪iː 

d͡ʒəlɑːʃəjəkə n̪ɪɾmɑːɳə bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ . puɾɑːn̪ə ʈɪɦəɾiː 

pəɦũt͡ ʃəʋɑː leːlə bʰɑːgiːɾət̪ʰiː pəɾə bən̪ələ kɑːʈʰəkə pulə 

ɦəməɾə s̪əbʰəkə ɪt̪̃əzɑːɾə kə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ , mud̪ɑː pulə pəɾə 

gɑːɽiː eːʋɑː d͡ʒeːʋɑːkə ɾoːkə t͡ ʃʰələ . bʰɑːgiːɾət̪ʰiːkə d͡ʒələ 

puləkə s̪ət̪əɦə keː t͡ ʃʰuʋɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ bɑːmə d̪ɪs̪ə s̪ə̃ əʋəɪt̪ə 

məlɪn̪ə ʋəs̪ən̪ɑː bʰɑːgiːɾət̪ʰiː pulə keːɾə d̪əɦɪn̪ə bʰɑːgə meː 

poːkʰəɾɪ d͡ʒəkɑ̃ː bɑːn̪ɦələ pəɽələ. ət͡ ʃəɾəd͡ʒə bʰeːlə ɦɪmɑːləjəkə 

t͡ ʃə̃t͡ ʃələ beːʈiː d͡ʒeːkəɾɑː s̪əmɦɑːɾəbɑː leːlə ʃɪʋə keː əpən̪ə 

d͡ʒəʈɑː d͡ʒuːʈə kʰoːlə' pəɽələɪkə ,ɑːjə mɪt̪ʰɪlɑːkə gɾɑːmə bəd̪ʰuː 

d͡ʒəkɑ̃ː ' pəɾɑːd̪ʰiːn̪ə s̪əpən̪eːɦu s̪ukʰə n̪ɑːɦiː ' keːɾə d̪joːt̪əkə 

n̪ɪs̪ɑ̃ːs̪ə bʰəɾeːt̪ə ɾəɦəliːɦə. s̪əɾɪpõː ɪjəɪɦə t̪ə̃ bɑ̃ːd̪ʰəkə d͡ʒiːt̪ə 

t̪ʰiːkə , puɾuʂəkə əɦə̃kɑːɾə ; s̪ɾɨd͡ʒən̪ə keː leːlə n̪ɑːɾiː ʃəkt̪ɪkə 

d̪uɾuːpəjoːgə. s̪un̪d̪əɾə lɑːlə bəɦuguɳɑːkə kuʈɪjɑː d͡ʒələməgn̪ə 

t͡ ʃʰələ mud̪ɑː oːɦɪ pəɾə lɑːgələ pət̪ɑːkɑː eːkʰən̪oː oːɦɪ 

mən̪iːʂɪkə t͡ ʃɪt̪̃ən̪ə d̪əɾʃɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰələ . bɑ̃ːd̪ʰəkə eːkeː geːʈə 

kʰoːlələ geːlə t͡ ʃʰələ ʋoːɦɪ meː pɑːn̪ɪkə s̪ət̪əɦə eːt̪eːkə ũt͡ ʃə uʈʰɪ 

geːlə d͡ʒeː ɦun̪əkɑː leːlə s̪əbəs̪eː ũːt͡ ʃə pəɦɑːɽə pəɾə n̪əiː ʈɪɦəɾiː 
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bən̪ɑːoːlə geːlə . t͡ ʃɑːɾu kɑːt̪ə s̪ə̃ ũt͡ ʃə ũt͡ ʃə pəɦɑːɽə s̪ə̃ gʰeːɾələ 

ʈɪɦəɾiːkə eːkəʈɑː pəɦɑːɽə d̪ɪs̪ə ɪʃɑːɾɑː kəɾəɪt̪ə ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiː 

bəd͡ʒəlɑːɦə --məmmiː iː s̪ɑːmən̪eː d͡ʒeː ũt͡ ʃə pəɦɑːɽə d̪eːkʰəɪt̪ə 

t͡ ʃʰiː eːt̪əʋeː gəɦiːɾə eːkʰən̪ə bʰəgiːɾət̪ʰiːkə d͡ʒələs̪t̪əɾə ət͡ ʃʰə 

ɾɑːd͡ʒiːʋə bɑːd͡ʒɪ uʈʰələ d͡ʒəkʰən̪ə bɑ̃ːd̪ʰə bən̪ɪ d͡ʒɑːjət̪ə t̪eː 

d͡ʒət̪eːkə pəɦɑːɽə d̪eːkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰiː s̪əbʰə ʈɑː d͡ʒələməgn̪ə bʰə' 

d͡ʒɑːjət̪ə --kəlpən̪eː s̪ə̃ ɦəmə s̪ɪɦəɾɪ geːlə t͡ ʃʰələũ pulə pɑːɾə kə 

ʈɪɦəɾiː geːləũ t̪eː bɑːʈəkə d̪un̪uː kɑːt̪ə t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keː 

d̪oːkɑːn̪ə lɑːgələ t͡ ʃʰələ. ʈʰiːkə d̪ɪlliːkə kəməlɑːn̪əgəɾə 

,pəʈən̪ɑːkə n̪juː mɑːɾəkeːʈə ɑː lən̪d̪ən̪əkə s̪ɔut̪ʰə ɦɔlə d͡ʒəkɑ̃ː -

--kəɪs̪eːʈə ,d͡ʒeːʋəɾə uːn̪iː kəpəɽɑː , t̪əɾəkɑːɾiː , ʈʰeːlɑː pəɾə 

t͡ ʃɑːʈə , gupət͡ ʃupə---kiː n̪əɪ bɪkəɪt̪ə t͡ ʃʰələ ,,ɦəməɾɑː s̪əbə keː 

d̪eːkʰət̪əɦɪ ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə ɑ̃ːkʰɪ t͡ ʃɑːkəɾə bʰə' geːlə --ɑːbə 

koːn̪ə ən̪ət͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə s̪əbə ɑːbɪ geːləɪt̪ʰə ɦəməɾɑː s̪əbə pəɾə 

bəd͡ʒɾəpɑːt̪ə kəɾəʋɑː leːlə - ɦəmə s̪əbə ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiːkə eːkəʈɑː 

t͡ ʃɪn̪ɦɑːɾə loːgəkə gʰəɾə meː bəɪs̪əlõː bʰɑːgiːɾət̪ʰiː keː puɾɑːn̪ə 

n̪ɑːmə bʰiːləgə̃gɑː t̪ʰiːkə. eːɦɪ bɑ̃ːd̪ʰəkə n̪ɑːmə s̪ə̃ eːɦɪ 

ʈʰɑːməkə n̪ɪʋɑːs̪iː meː əd̪d̪kə pəɪs̪ɪ geːlə --oː s̪əbə bud͡ʒʰɪ 

ɾəɦələ t͡ ʃʰəlɑːɦə d͡ʒeː d̪eːʃəkə bʰəlɑːiː leːlə bən̪əɪt̪ə iː 

pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː eːkə d̪ɪn̪ə ʋɪn̪ɑːʃəkə kɑːɾəɳə bən̪ɪ d͡ʒɑːjət̪ə .oːɦɪ 

d̪ɪn̪ə s̪eː eːɦɪ bɑ̃ːd̪ʰə keː ʋɪɾoːd̪ʰə kə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ oː loːkən̪ɪ. 

eːkəʈɑː s̪ud̪əɾʃən̪ə t͡ ʃeːɦəɾɑː bʰəʋjə ʋəjəkt̪ɪt̪ʋə əpən̪ə moːɦəkə 

mus̪kɑːn̪ə s̪ə̃ əbʰɪs̪ɪkt̪ə ɑːbɪ gɾɨɦəs̪ʋɑːmiː ɦəməɾə s̪əbʰəkə 

əbʰɪʋɑːd̪ən̪ə keːlən̪ɪ . . t͡ ʃɑːɦə n̪əs̪t̪ɑːkə s̪ə̃gə s̪ə̃gə oː kəɦə 

ləgəlɑːɦə -1804 iːs̪ʋiː meː meː ʈɪɦəɾiː ʃəɦəɾə bəs̪ələ t͡ ʃʰələ. oːɦɪ 

s̪əməjə ɾɑːd͡ʒɑː s̪ud̪əɾʃən̪ə ʃɑːɦə keːɾə gʰoːɽɑː eːɦɪʈʰɑːməkə 

bʰəɪɾəʋə mə̃d̪ɪɾə ləgə ɾukələ t͡ ʃʰələ ,t̪əkʰən̪ə oː eːɦɪ ʈɪɦəɾiː 

ʃəɦəɾə keː bəs̪əun̪eː t͡ ʃʰəlɑːɦə. əɦɑ̃ː s̪əbə eːɦɪʈʰɑːmə ɑːjələ t͡ ʃʰiː 

t̪ə̃ bʰəɪɾəʋə mə̃d̪ɪɾə əʋəs̪jə d̪eːkʰɪ leːbə . eːɦɪ ʈʰɑːmə bəd̪ɾiː 

keːd̪ɑːɾəkə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə mə̃d̪ɪɾə ət͡ ʃʰə ,s̪ət̪jeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋə 

kẽː pəʃupət̪ɪ məɦɑːd̪eːʋə d͡ʒəkɑ̃ː puːd͡ʒələ d͡ʒɑːjət̪ə ət͡ ʃʰə. iː 

bɑ̃ːd̪ʰə bən̪ɪ d͡ʒɑːjət̪ə t̪ə̃ ɦəməɾə s̪əbʰəkə s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə , 

əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ʋɪɾɑːs̪ət̪ə s̪əbʰəʈɑː d͡ʒələməgn̪ə bʰə' d͡ʒɑːjət̪ə. 

 

d̪oːs̪əɾə ʋjəkt̪ɪ bɑːd͡ʒɪ uʈʰələ --ɖəɪmə bən̪əʋɑː meː eːkʰən̪ə 
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bəɖɖə d̪eːɾə ət͡ ʃʰə kəɾiːbə kəɾiːbə 300 kəɾoːɽəkə kɑːd͡ʒə 

ɦoːjət̪ə. ʈʰɑːmə ʈʰɑːmə s̪iːpeːd͡ʒə bʰə' ɾəɦələ ət͡ ʃʰə s̪un̪əɪt̪ə 

t͡ ʃʰələũ 190 kəɾoːɽəkə s̪kiːmə t͡ ʃʰələ ɑːbə t̪eː ɦəd͡ʒɑːɾoː s̪eː 

uːpəɾə kəɾoːɽəkə s̪kiːmə bən̪ɪ geːlə. eːkəʈɑː juʋɑː bɑːd͡ʒələ --

d͡ʒən̪ət̪ɑːkə ʋɪɾoːd̪ʰə bʰə' ɾəɦələ ət͡ ʃʰə d͡ʒəkʰən̪ə kɪ s̪əɾəkɑːɾeː 

pʰeːlə bʰə' ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. ---gɑːməkə loːgə d͡ʒumɪ geːlə t͡ ʃʰələ , 

s̪əbʰəkə t͡ ʃeːɦəɾɑː pəɾə ɑːkɾoːʃə ɑː ʋɪʋəʃət̪ɑː . d̪ʰɾɨt̪əgə̃gɑː , 

bʰɪlə̃gən̪ɑː ɑː bʰɑːgiːɾət̪ʰiːkə s̪ə̃gəmə s̪t̪ʰələ pəɾə bən̪ələ 

s̪ət̪jeːʃʋəɾə məɦɑːd̪eːʋəkə mə̃d̪ɪɾə d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə s̪əbə 

pəɦũt͡ ʃələũ t̪ə̃ oːɦɪʈʰɑːmə piːjuːs̪iːeːlə keː s̪əd̪əs̪jə gəɳə bɑ̃ːd̪ʰə 

ʋɪɾoːd̪ʰiː n̪ɑːɾɑːkə s̪ə̃gə d̪ʰəɾən̪ɑː pəɾə bəɪs̪ələ t͡ ʃʰəlɑːɦə. 

bəɽəkɑː bəɪn̪əɾə ʈɑ̃ːgələ t͡ ʃʰələ --- 

' ɦəmə t̪oː ɪs̪ə d͡ʒʰiːlə kiː gəɦəɾɑːɪjõː s̪eː pɑːɾə pɑː d͡ʒɑːjẽːgeː , 

leːkɪn̪ə ɦəmɑːɾeː oː əpən̪eː kəɦɑ̃ː d͡ʒɑːjẽːgeː ! ɦəmeː t̪oː 

əpən̪eː ɦiː leː ɖuːbeː ɪs̪ə bɑːt̪ə kɑː gəmə kɪs̪eː, əɪs̪ɑː kəun̪ə s̪ɑː 

ʃəkʰs̪ə ɦəɪ d͡ʒoː n̪əzəɾə ɦəməs̪eː mɪlɑːjeː , loːgə ʈuːʈət̪eː d͡ʒɑːt̪eː 

ɦəɪ ̃ eːkə gʰəɾə bən̪ɑːn̪eː meː , koːiː t̪ʰəkət̪ɑː n̪əɦiː bəs̪t̪ɪjɑ̃ː 

ud͡ʒɑːɽən̪eː meː ʈɪɦəɾiː ud͡ʒəɽeː loːgõː kɑː ʃəɦəɾə ɦəɪ ----------' 

(ɦəmə t̪ə̃ eːɦɪ d͡ʒʰiːləkə gəɦɪɾə kẽː pɑːɾə kə leːbə ; mud̪ɑː 

ɦəməɾə oː əpən̪ə kət̪əjə d͡ʒɑːjət̪ə , əpən̪əɦɪ loːgə ɦəməɾɑː lə 

ɖuːbələ eːɦɪ bɑːt̪ə keːɾə d̪uhŭkʰə kəkəɾɑː ; keː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː 

ɦəməɾɑː s̪ə̃ ɑ̃ːkʰɪ mɪlɑːjət̪ə , loːkə ʈuːʈiː d͡ʒɑːjət̪ə ət͡ ʃʰɪ eːkəʈɑː 

gʰəɾə bən̪əjəbɑː meː , keːoː t̪ʰɑːkəɪt̪ə n̪əjə ət͡ ʃʰɪ gɑːmə gʰəɾə 

ud͡ʒɑːɽəbɑː meː ; ʈɪɦəɾiː ud͡ʒəɽələ loːkəkə ʃəɦəɾə ət͡ ʃʰɪ) 

ɦəməɾə s̪əbʰəkə pəɾɪt͡ ʃəjə s̪un̪ət̪əɦɪ oː s̪əbə d̪əugələ eːləɪt̪ʰə --

əɦɑ̃ː pəʈən̪ɑː s̪ə̃ ɑːjələ t͡ ʃʰiː , əɦɑ̃ː s̪əbə d̪ɪlliː s̪eː --əɦɑ̃ː s̪əbə 

oːt̪eː d͡ʒɑː ɦəməɾə s̪əbʰəkə ʋjət̪ʰɑː s̪un̪ɑːbuː, loːgə eːkəʈɑː 

kəʈoːɾoː kɪn̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰə t̪eː oːkəɾɑː s̪ə̃ ləgɑːʋə bʰə' d͡ʒɑːjət̪ə 

t͡ ʃʰəɪkə , iː t̪eː ɦəməɾə s̪əbʰəkə əppən̪ə ʃəɦəɾə t͡ ʃʰiː. mɑːjə 

d͡ʒəkɑ̃ː puːd͡ʒən̪eː t͡ ʃʰiː eːkəɾɑː , bəd̪ɾiː keːd̪ɑːɾə d͡ʒəkɑː 

puːd͡ʒələ d͡ʒɑːjət̪ə ət͡ ʃʰə iː mə̃d̪ɪɾə, əɪt̪əɦɑːs̪ɪkə s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə 

d̪əs̪t̪ɑːʋeːd͡ʒə s̪əbʰə ʋɪn̪əʂʈə bʰə' d͡ʒɑːjət̪ə. ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkə 

s̪ə̃gə ɦəməɾoː s̪əbʰəkə ɑ̃ːkʰɪ n̪oːɾɑː geːlə --- ɦəmə s̪əbə s̪un̪əɪt̪ə 

t͡ ʃʰələũ gəɽʰəʋɑːliːkə d͡ʒɑːɦɪ n̪əʋət͡ ʃeːt̪ən̪ɑːkə bʰɑːʋə bɾɪʈɪʃə 

gəɽʰəʋɑːlə meː t͡ ʃʰələ oː ɾɪjɑːs̪ət̪iː gəɽʰəʋɑːlə meː n̪əɪ mud̪ɑː 
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ɑːbə ɾɑːʂʈɾɪjə d͡ʒɑːgəɾəɳəkə t͡ ʃeːt̪ən̪ɑː ʈɪɦəɾiː gəɽʰəʋɑːlə meː 

ɑːbɪ geːlə t͡ ʃʰəɪkə ,ɦəmə s̪əbə ən̪ubʰuːt̪ə kə ɾəɦələ t͡ ʃʰələũ d͡ʒeː 

ɑːbə iː s̪əbə d͡ʒɑːgɪ geːlə ət͡ ʃʰə , əpən̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə bud͡ʒʰə' 

lɑːgələ. s̪ə̃gʰəɾʂə s̪əmɪt̪ɪkə moːt̪ɑːbɪkə ʈɪɦəɾiː ɖəɪməkə 

n̪ɪɾmɑːɳə eːt̪eːkə ɑːs̪t̪eː ɑːs̪t̪eː bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeː 

pun̪əɾʋɑːs̪əkə ɾəft̪ɑːɾə eːt̪eːkə ɑːs̪t̪eː t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeː ʋɪs̪t̪ʰɑːpən̪əkə 

kɾɪjɑː oːt̪əʋeː s̪əməjə gʰiːt͡ ʃɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəɪkə. eːɦɪʈʰɑːməkə ʋɑːs̪iː 

leːlə mɑːn̪əs̪ɪkə jə̃t̪ɾəɳɑːkə kɑːɾəɳə bən̪ɪ geːlə ət͡ ʃʰə s̪əbʰəkə 

boːliː meː s̪əɾəkɑːɾiː kɑːɾjəkə gət̪ɪʋɪd̪ʰɪ leːlə t̪iːʋɾə ʋɪɾoːd̪ʰə 

t͡ ʃʰələ ; ɦəməs̪əbə bəd̪ɾiː keːd̪ɑːɾə mə̃d̪ɪɾə geːləũ eːt̪eːkə 

puɾɑːn̪ə bəɽəkɑː ʈɑː mə̃d̪ɪɾə ən̪upəmə kəlɑːkɾɨt̪ɪ--kiː iː s̪əbə 

ɖuːbɪ d͡ʒɑːjət̪ə ! ʋɪt͡ ʃɪt̪ɾə lɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ --d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə 

n̪əɪ kə' s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰələũ. bʰəɪɾəʋə mə̃d̪ɪɾə eːɦɪ mə̃d̪ɪɾə s̪əbə s̪ə̃ 

ɦə̃ʈɪ keː t͡ ʃʰələ , puɾɑːn̪ə d͡ʒəmɑːn̪ɑːkə t͡ ʃʰoːʈə t͡ ʃʰiːn̪ə mə̃d̪ɪɾə 

d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːmə s̪ud̪əɾʃən̪ə ʃɑːɦə keːɾə gʰoːɽɑː ɾukələ ɑː ʈɪɦəɾiː 

ɑːbɑːd̪ə bʰeːlə .. ʋɪt͡ ʃɪt̪ɾə s̪əmmoːɦən̪ə t͡ ʃʰələ kəɳə kəɳə meː ... 

ɾɑːs̪t̪ɑː bʰəɾɪ ɾɑːd͡ʒiːʋə ,ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiː ,s̪ə̃d͡ʒiːʋə s̪əbʰəkə gəppə 

bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ----------- ---d͡ʒɑːɦɪʈʰɑːmə bɑ̃ːd̪ʰə bən̪ɪ ɾəɦələ 

t͡ ʃʰələ oːɦɪʈʰɑːmə bʰuːkəmpən̪əkə s̪əkɾɪjə ʋeːgə t͡ ʃʰəɪkə . 

kət̪eːkə pəɽʰələ lɪkʰələ loːgə s̪əbə bəd͡ʒəɪt̪ə t͡ ʃʰələ -eːt̪eːkə 

pəɪgʰə bɑ̃ːd̪ʰəkə leːlə d͡ʒəlɑːʃəjə meː eːkət̪ɾɪt̪ə pɑːn̪ɪ pɾəkɾɨt̪ɪ 

leː n̪iːkə n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ. bʰɑːgiːɾət̪ʰiː ɑː bʰiːlɑ̃ːgən̪ɑː n̪əd̪iː bəɾpʰə s̪ə̃ 

bʰəɾələ pəɦɑːɽəkə oːɦɪ d̪əkʂɪɳiː ɖʰəlɑːn̪ə s̪ə̃ bəɦəɾɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰə 

d͡ʒəkəɾɑː meː bʰuːkʂəɾəɳə beːs̪iː bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ kɑːɾəɳə 

d͡ʒələgɾəɦəɳə kʂeːt̪ɾə s̪ə̃ d͡ʒə̃gələ kʰət̪mə bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ t̪əɪ ̃

bʰuːkʂəɾəɳə s̪eːɦoː beːs̪iː bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ. pəɦɪn̪eː ʈɪɦəɾiː 

bɑ̃ːd̪ʰəkə s̪əməjə s̪əjə bəɾɪs̪ə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰələ ɑːbə loːgə 

bəd͡ʒəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə 30--40 bəɾɪs̪ə s̪ə̃ beːs̪iː n̪əɪ ʈɪkət̪ə , 

ɦɪmɑːləjəkə eːɦɪ ʈuːʈələ bʰɑ̃ːgələ kət̪eːkoː kəməd͡ʒoːɾə 

d̪eːɾɑːɾə t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒəkəɾɑː eːt̪eːkə pəɪgʰə d͡ʒələgɾəɦəɳəkə 

kʂəmət̪ɑː n̪əɪ bʰə' s̪əkət̪ə --- ɦɪn̪əkəɾə s̪əbʰəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ s̪un̪ɪ 

ɦəməɾɑː moːn̪ə pəɽɪ geːlə d͡ʒeː ɦəmə s̪əbə d͡ʒəkʰən̪ə koːs̪iː 

bəɾɑːd͡ʒə d̪eːkʰəʋɑː leː biːɾəpuɾə geːlə t͡ ʃʰələũ n̪eːpɑːlə ɑː 

bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾəkə s̪ɑːmə̃d͡ʒəs̪jə s̪eː bən̪ələ t͡ ʃʰələ , bɑːʋən̪ə 

pʰɑːʈəkəkə ləuɦə pɑːʃə meː ɑːbəd̪d̪ʰə koːs̪iː ʋɑːɾə kəɾəʋɑː leːlə 
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,pɾəɦɑːɾə kəɾəʋɑːleːlə ut̪t̪eːd͡ʒɪt̪ə -un̪mɑːd̪ɪt̪ə ud̪ʰɪjɑːɪ ɾəɦələ 

t͡ ʃʰəliːɦə d̪ʰɑːɾə s̪ə̃ ʃʋeːt̪ə pʰeːn̪ə -gut͡ ʃt͡ ʃʰə n̪ɪhɪ̆s̪ɾɨt̪ə bʰə' ɾəɦələ 

t͡ ʃʰələ, s̪ɑːkʂɑːt̪ə bʰəɪɾəʋiːkə ʃə̃kʰən̪ɑːd̪ə ' kəʈə kəʈə ʋɪkəʈə oːʈʰə 

pʰuʈə pɑ̃ːɽəɾɪ -lɪd̪ʰuɾə pʰeːn̪ə uʈʰə pʰoːkɑː - kɾud̪d̪ʰə s̪əɾpɪɳiː 

d͡ʒəkɑ̃ː beːɾə beːɾə ɖə̃kə mɑːɾəʋɑː leːlə ud̪d̪ʰət̪ə ,un̪mət̪t̪ə 

əs̪iːmə keː s̪əs̪iːmə kəɾəɪt̪ə d̪eːkʰɪ koːs̪iːkə t͡ ʃʰɑːt̪iː s̪ə̃ t͡ ʃə̃ɖiː 

d͡ʒəkɑ̃ː ,kɑːliː d͡ʒəkɑ̃ː ɦũkɑːɾə n̪ɪkəlɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰələ --

bəɾɑːd͡ʒəkə s̪əməjə kʰət̪mə bʰə' ɾəɦələ t͡ ʃʰələ , d͡ʒɑːɦɪ d̪ɪn̪ə iː 

bɑ̃ːd̪ʰə ʈuːʈət̪ə n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ koːs̪iː kiː kə' bəɪʈʰət̪iːɦə-, !!! --12-13 

bəɾɪkʰəkə ɑːɾuʂiː bɑːlə s̪uləbʰə pɾəʃn̪ə keːləkə t̪əkʰən̪ə iː 

bɑ̃ːd̪ʰə ʈuːʈət̪ə t̪ə̃ kiː ɦoːjət̪ə --pɾəʃn̪ə bət͡ ʃt͡ ʃɑː keːləkə mud̪ɑː 

gɑːɽiː meː bəɪs̪ələ s̪əbə t͡ ʃəũkɪ geːlə. s̪ɑːt̪ə mɑːs̪əkə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪ 

ət͡ ʃəkkeː kɑːn̪ə lɑːgələ ,ʃəbən̪əmə oːkəɾɑː t͡ ʃupə kəɾəʋɑː meː 

lɑːgɪ geːlə , d͡ʒəjɑː ɑː t̪əɾuɳɑː kə gəppə oːɦɪʈʰɑːmə kʰət̪mə , 

ɾɑːd͡ʒiːʋə ,s̪ə̃d͡ʒiːʋə ɑː ʋɪkɑːs̪ə d͡ʒiː keː məd̪ʰjə d͡ʒeː ʈɪɦəɾiː 

bɑːn̪ɦəkə bəɦəs̪ə t͡ ʃələɪt̪ə t͡ ʃʰələ s̪əbə t͡ ʃuppə ,pɑ̃ːt͡ ʃə -t͡ ʃʰəɦə 

bəɾɪkʰəkə əd̪ɪt̪ɪ koːn̪oː ə̃d̪eːs̪ɑː s̪ə̃ bəkəɾə bəkəɾə s̪əbʰəkə mũɦə 

t̪əkəɪt̪ə jɑːn̪ɪ t͡ ʃuppiː kə eːkəʈɑː moːɦəɾə s̪əbʰəkə ʈʰoːɾə pəɾə 

s̪əʈɪ geːlə t͡ ʃʰələ ,eːkəʈɑː əd̪d̪kə kəɾeːd͡ʒə meː d̪un̪uː s̪t̪ʰɪt̪ɪ meː 

bɪɦɑːɾə kiː ? d̪ɪlliː kiː ? s̪əməs̪t̪ə ut̪t̪əɾə bʰɑːɾət̪ə keːɾə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪ 

gəɾt̪ə meː t͡ ʃəlɪ d͡ʒɑːjət̪ə . ---------- 

 

ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː- A -103 , s̪ɪgn̪eːt͡ ʃəɾə ʋjuː 

əpɑːɾʈəmeːʈs̪ə, ɖiːɖiːeː eːt͡ ʃə ɑːiː d͡ʒiː pʰləɪʈs̪ə, ɖɔ mukʰəɾd͡ʒiː 

n̪əgəɾə , d̪ɪlliː 110009. moː. 9311661847 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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2.14.ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː-pɾəʋɑːs̪iː məd͡ʒəd̪uːɾəkə piːɾə ɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə 

ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː 

pɾəʋɑːs̪iː məd͡ʒəd̪uːɾəkə piːɾə ɑː mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə 
ət͡ ʃəkkeː ɦoːɪ bəlɑː koːn̪oː ʋɪd̪ʰʋə̃s̪əkɑːɾiː gʰəʈən̪ɑː t͡ ʃɑːɦeː 

mɑːn̪əʋə n̪ɪɾmɪt̪ə ɦoː ʋɑː kɪ pɾəkɾɨt̪ɪ n̪ɪɾmɪt̪ə ;-ɑːpəd̪ɑː eːkəɾeː 

kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə . d͡ʒeːn̪ɑː bɑːɽʰɪ , s̪ukʰɑːɽə , ən̪ɦəɾə 

bɪɾəɽoː , s̪əmud̪ɾə meː ɑːjələ t͡ ʃəkɾəʋɑːt̪iː t̪uːpʰɑːn̪ə , 

bʰuːkəmpə ɑːkɪ koːn̪oː məɦɑːmɑːɾiː. iː koːn̪oː n̪əʋə bɑːt̪ə n̪əjə 

ət͡ ʃʰɪ iː s̪əbə ɦoːjət̪ə ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ ɑː bʰə ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. 

mud̪ɑː, ɦəmə kʰɑːliː bɪɦɑːɾəkə gəppə mukʰjət̪əhə̆ kəɾəbə 
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t͡ ʃũːkɪ ɦəmə bɑːljəkɑːlə s̪ə̃ jɑːn̪ɪ 1955 s̪ə̃ ɑːjə d̪ʰəɾɪ d̪eːkʰəɪt̪ə 

ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː. 1955 s̪ə̃ ləgəbʰəgə 80 keː d̪əʃəkə d̪ʰəɾɪ bɪɦɑːɾə 

d̪ʰən̪ə d̪ʰɑːn̪jə s̪ə̃ pəɾɪpuːɾɳə t͡ ʃʰələ . kɑːɾəɳə d͡ʒeː bɪɦɑːɾə meː 

eːt̪eːkə kələ-kɑːɾəkʰɑːn̪ɑː t͡ ʃʰələ , d͡ʒeːn̪ɑː t͡ ʃiːn̪iː mɪlə , ɾɑːɪs̪ə 

mɪlə , peːpəɾə mɪlə , t͡ ʃʰoːʈə moːʈə kət̪eːkoː ud̪joːgə d̪ʰən̪d̪ʰɑː 

t͡ ʃʰələ , d̪əɾiː pʰəɪkʈɾiː ,guɽɪjɑː pʰəɪkʈɾiː ɑːd̪ɪ ɑːd̪ɪ. s̪əɦəɾəs̪ɑː 

d̪əɾəbʰə̃gɑː keː əkɑːs̪ə meː ɦəʋɑːiː d͡ʒəɦɑːd͡ʒə oːɦɪn̪ɑː uɽəɪt̪ə 

t͡ ʃʰələ d͡ʒeːn̪ɑː s̪əɽəkə pəɾə bəɪləgɑːɽiː. ɑː ɑːjə ɦəmə s̪əbə 

ɦəʋɑːiː d͡ʒəɦɑːd͡ʒə , ɦəʋɑːiː əɖɖɑː keː mɑ̃ːgə kəɾəɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 

t̪ʰɑːkɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː . bʰən̪əɦɪ oː s̪əɾəkɑːɾiː ɦəʋɑːiː d͡ʒəɦɑːd͡ʒə 

ɦoːɪ ut̪əɾəɪt̪ə t̪ə t͡ ʃʰələ s̪əɦəɾəs̪ɑː ɦəʋɑːiː əɖɖɑː pəɾə. 

t͡ ʃũːkɪ ɦəmə s̪əbə əpən̪eː kət̪eːkoː beːɾə s̪əɦəɾəs̪ɑː s̪eː kəbiːn̪ɑː 

mə̃t̪ɾiː ləɦəʈən̪ə t͡ ʃəud̪ʰəɾiː d͡ʒiː s̪ə̃gə ɦəʋɑːiː d͡ʒəɦɑːd͡ʒə s̪ə̃ 

s̪əɦəɾəs̪ɑː s̪ə̃ pəʈən̪ɑː geːlə t͡ ʃʰiː. 

ɑːjə s̪əbə kɪt͡ ʃʰə bən̪d̪ə bʰə geːlə , peːʈə bʰəɾəʋɑː leːlə gɑːməkə 

gəɾiːbə guɾəbɑː s̪əbə ɾoːd͡ʒiː ɾoːʈiː leːlə ɑːn̪ə ɑːn̪ə ɾɑːd͡ʒjə 

bʰəgəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə gɑːmə s̪ə̃ lə ʃəɦəɾə d̪ʰəɾɪ 

pəɾɪʋɑːɾəkə bʰəɾəɳə poːʂəɳə kəɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , mud̪ɑː ɾoːd͡ʒiː ɾoːʈiː 

d̪eːʋə bəlɑː ɾɑːd͡ʒjə ɑːpəd̪ə kɑːlə meː n̪əjə t̪eː oːkəɾɑː koːn̪oː 

s̪uɾəkʂɑː d̪əɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə ɑː n̪əjə t̪eː s̪uʋɪd̪ʰɑː. ɑːɾə t̪eː ɑːɾə oːkəɾɑː 

koːn̪oː ɑːd̪əɾoː n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeː kəkʰən̪ə bʰəgɑː d̪eːt̪ə iː 

ɖəɾə s̪əd̪ɪkʰən̪ə lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

eːkəɾə d͡ʒʋələ̃t̪ə ud̪ɑːɦəɾəɳə eːkʰun̪əkɑː koːɾoːn̪ɑː keː 

məɦɑːmɑːɾiː t̪ʰiːkə . gəɾiːbə məd͡ʒəd̪uːɾə d͡ʒeː d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːmə 

ət͡ ʃʰɪ oːɦɪ ʈʰɑːmə s̪ə̃ leː lə̃kə pəɽɑːjələ , d͡ʒɑːn̪əkə pəɾəʋɑːɦə 

keːn̪eː bɪn̪ə. . 

d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːməkə n̪uːn̪ə kʰɑːjət̪ə t͡ ʃʰiː pəɽələ ɾəɦɪt̪oː əɦɑ̃ː 

oːɦɪʈʰɑːmə. n̪ɪd͡ʒə gʰəɾə t͡ ʃʰoːɖɪ kɑ̃ːkʰə t̪əɾə bət͡ ʃt͡ ʃɑː bəks̪ɑː 

pəɾə bət͡ ʃt͡ ʃɑː ɦəzɑːɾə ɦəzɑːɾə miːlə pəɪɾeː pəɪɾeː d͡ʒɑː ɾəɦələ 

t͡ ʃʰiː ləgəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeːn̪ɑː koːn̪oː pɾələjə̃kəɾə bɑːɽʰɪ ɑːbɪ 

ɾəɦələ əɦɑ̃ːkə pɑːt͡ ʃʰɑː pɑːt͡ ʃʰɑː, d͡ʒeːn̪ɑː kət̪əɦu koːn̪oː 

əgɪləggiː kʰeːɦɑːɾɪ ɾəɦələ pɑːt͡ ʃʰɑː pɑːt͡ ʃʰɑː , t̪əkʰən̪ə moːn̪ə 

meː koːn̪ə pɾələjə d͡ʒəgəɪlõː kəkʰən̪oː ʈɾeːn̪ə kəkʰən̪oː bəs̪ə 

kəkʰən̪oː ʈɾəɪkʈəɾə s̪ə̃ pɾɑːɳə gəʋəɪlõː kɪeːkə n̪eː t̪əkʰən̪ə mən̪ə 

meː s̪oːt͡ ʃələũ əpən̪ə ɦɑːt̪ʰəkə ɦun̪əɾə əpən̪ə d̪ɪmɑːgəkə leːkʰɑː 
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d͡ʒoːkʰɑː d͡ʒeː ɦeːt̪ɪjəɪkə s̪eː ɦeːt̪ɪjəɪ , əpən̪ə ʈʰɑːmə pəɾə pəɽələ 

ɾəɦɪt̪oː kʰɑːliː eːkə d̪oːs̪əɾɑː s̪ə̃ kən̪ɪ ələgə ɾəɦɪt̪əũ muɪn̪ɑːjə t̪ə̃ 

s̪əbəkeː ət͡ ʃʰɪ mud̪ɑː, pəlɑːjən̪ə kɑːjəɾə bən̪ɑː geːlə əɦɑ̃ːkeː , 

əpən̪eː n̪əjə əpən̪ɑː s̪ə̃gə koːɾoːn̪ɑː s̪ən̪eːs̪ə n̪eːn̪eː geːləũ əɦɑ̃ː 

t̪ə̃. eːɦɪ s̪ə̃ n̪iːkə d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːmə ɾəɦiː oːɦɪʈʰɑːmə s̪ə̃ t͡ ʃɪt͡ ʃɪjeːt̪oː 

'əɦɑ̃ː ɦəməɾə əpən̪ə gɑːmə meː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə d̪ɪjə əɦɑ̃ː s̪əbəʈɑː 

mɪlə s̪əbəʈɑː s̪ə̃s̪t̪ʰɑːn̪ə kʰoːlɪ d̪ɪjə əɦɑ̃ː''- t̪əkʰən̪ə bud͡ʒʰət̪əũ 

əɦɑ̃ːkə ɦɪmmət̪ə ,əɦɑ̃ːkə eːkət̪ɑːʋɑːd̪ə keː ɑːbəɦu s̪oːt͡ ʃu əpən̪ə 

ʋɪʃʋəkəɾmɑː ɾuːpə keː bʰəɾoːs̪ə ɾɑːkʰu əpən̪ə d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰəkə 

ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə guɳə pəɾə . 

 

bɪɦɑːɾə meː s̪əbəʈɑː kələ kɑːɾəxɑːn̪ɑːkə əd̪ʰoːgət̪ɪ bʰeːlə 

t͡ ʃʰəɪkə , puɾəɪn̪ɑː meː loːɦɑː keː t̪ɑːɾə , kɑ̃ːʈiː ɑːd̪ɪ bən̪eːʋɑːkə 

pʰəɪkʈɾiː t͡ ʃʰələ , s̪ugəɾə mɪlə , ɾɑːɪs̪ə mɪlə , peːpəɾə mɪlə ɑːd̪ɪ 

bɪɦɑːɾə keː d͡ʒiːʋə̃t̪ə bən̪eːn̪eː t͡ ʃʰələ , s̪ugəɾə mɪlə keː kɑːɾəɳə 

kus̪ɪjɑːɾəkə kʰeːt̪iː kɪs̪ɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə t͡ ʃʰələ ɑː əpən̪ə eːkəʈɑː 

pʰəɾɑːkə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə bən̪eːn̪eː t͡ ʃʰələ . 

s̪əbə s̪ə̃ pəɪgʰə bɑːt̪ə d͡ʒeː ɑːjə s̪əbə ʈɑː mɪlə kʰoːlɪ d̪eːlə d͡ʒɑːjə 

t̪ə əpən̪ə loːgə beːd̪ə keː d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪkɑːs̪ə t̪eː ɦoːjət̪ə s̪ə̃geː 

d̪oːs̪əɾoː ʈʰɑːmə keː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə eːɦɪ ʈʰɑːmə kɑːmə leː ləlɑːjɪt̪ə 

ɾəɦət̪ə. əɾt̪ʰə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː meː d̪eːʃə keː s̪əbə s̪ə̃ pəɪgʰə s̪əɦɑːjəkə 

ɦoːjət̪ə , eːkəɾɑː eːkəʈɑː ləgʰu ud̪joːgə keː ɾuːpə meː ʋɪkəs̪ɪt̪ə 

kəjələ d͡ʒɑːjə. eːkʰən̪ə bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə eːɦɪ d̪un̪uː ud̪joːgəkə 

ʋɪkɑːs̪ə leːlə pɾəjət̪n̪əʃiːlə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , eːɦɪ s̪eː kʰɑːliː əɾt̪ʰə 

ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː n̪əjə mud̪ɑː d͡ʒəkəɾɑː loːkə t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə pɪt͡ ʃʰəɽələ , 

ən̪us̪uːt͡ ʃɪt̪ə d͡ʒɑːt̪ɪ , d͡ʒən̪əd͡ʒɑːt̪ɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , ɦun̪əkoː 

d͡ʒiːʋən̪ə-s̪t̪əɾə , eːɦɪ ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː s̪ə̃ ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰə s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ . 

mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪əkə kʰeːt̪iː s̪əbə meː lɑːgət̪ə kəmə ɑː n̪əpʰɑː 

beːs̪iː. mɑːt͡ ʃʰəkə kʰeːt̪iː keː iː ɦɑːlə t͡ ʃʰələ d͡ʒeː 1970 keː 

d̪əʃəkə meː s̪əɦəɾəs̪ɑː meː pʰɪʃəɾiːd͡ʒə ʋɪbʰɑːgə s̪ə̃ mət̪s̪jə 

pɑːlən̪ə keː ʈɾeːn̪ɪg̃ə ɦəmə s̪ʋəjə̃ leːn̪eː t͡ ʃʰələũ --kəɦəʋɑːkə 

t̪ɑːt̪pəɾjə d͡ʒeː koːn̪oː ɾɑːd͡ʒjə meː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə keː kəmiː n̪əjə 

t͡ ʃʰəɪkə , s̪əʋɑːlə t͡ ʃʰəɪkə oːkəɾɑː ʋɪkəs̪ɪt̪ə kəɾəʋɑːkə . kəʈəɪjɑː 

pɑːʋəɾə ɦɑːus̪ə , bət̪ʰən̪ɑːɦɑː , ,n̪ɪɾməliː , ɖəgəmɑːɾɑː ɑːd̪ɪkə 

pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː keː pʰeːɾə s̪ə̃ t͡ ʃɑːluː kəjələ d͡ʒɑːjə t̪ə̃ bəɽəkɑː 
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bəɽəkɑː poːs̪ʈə pəɾə bɑːɦəɾə s̪ə̃ loːgə s̪əbʰəkə n̪əukəɾiː 

d̪eːʋɑːkə joːgjə bʰə d͡ʒɑːjət̪ə-- məkʰɑːn̪əkə eːks̪əpoːɾʈə 

ɪmpoːɾʈə ɦoːɪ --t͡ ʃũːkɪ ɦəmə s̪ugəɾə mɪlə , peːpəɾə mɪlə , ɾɑːɪs̪ə 

mɪlə , kəʈəɪjɑː pɑːʋəɾə ɦɑːus̪ə s̪əbʰəkə t͡ ʃəməkəɪt̪ə s̪ʋəɾuːpə 

d̪eːkʰən̪eː t͡ ʃʰiː --s̪əʋɑːlə t͡ ʃʰəɪkə s̪əɾəkɑːɾə s̪oːt͡ ʃət̪ʰɪ. 

məd͡ʒəd̪uːɾə əpən̪ə məɦət̪ʋə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , ʋoː n̪əɦɪ 

ɾəɦt̪əɪt̪ʰə t̪ə̃ iː məɦələ əʈɑːɾiː koːn̪ɑː keː bən̪ɪ d͡ʒeːt̪ɪjəɪkə 

,t͡ ʃɑːkəɾə t͡ ʃɑːkəɾə s̪əɽəkə, d͡ʒəgəməgɑːiːt̪ə pʰlɑːiː oːʋəɾə , iː 

meːʈɾoː ʈiːʃən̪ə koːn̪ɑː keː bən̪ət̪əɪkə . 

əpən̪ə əpən̪ə kʂeːt̪ɾəkə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə ʋoː s̪ʋəjə̃ ! ʃəɦəɾə 

məɦɑːn̪əgəɾəkə ʋɪʃʋəkəɾmɑː ʋoː s̪ʋəjə̃ , n̪əɦɪ pəɽʰələn̪ɪ ɑːɪʈiː 

kɪ biːɑːiːʈiː mud̪ɑː məd͡ʒəd̪uːɾəkə s̪oːd͡ʒʰɑː s̪əbə ʋjəɾt̪ʰə , ɪeːɦə 

eːkəʈɑː guɳə oː əpən̪ə bud͡ʒʰɪ , əpən̪ə ɾɑːd͡ʒə əpən̪ə gɑːmə meː 

ɦəɽəkəmpə mət͡ ʃɑː d̪eːt̪ɪjəiːt̪ʰə, ɪeːɦə eːkət̪ɑː ʋoː 

d̪eːkʰɑːbɪt̪eːt̪ʰə , əpən̪ə ɾɑːd͡ʒə əpən̪ə gɑːmə meː ɦəɽəkəmpə 

mət͡ ʃeːn̪eː --- kʰoːluː s̪ugəɾə mɪlə ,ɦəmə kəɾəbə kuʃɪjɑːɾəkə 

kʰeːt̪iː , s̪əbə ʈɑː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə ɦəməɾɑː əpən̪ə ɾɑːd͡ʒjə bɪɦɑːɾə 

meː t͡ ʃɑːɦiː . kɑːʃə ,eːɦɪ bɑːt̪ə pəɾə s̪oːt͡ ʃən̪eː ɾəɦɪt̪əɪt̪ʰə - 

pəlɑːjən̪ə kə_ɪ əpən̪ɑːkə d̪iːn̪ə ɦiːn̪ə n̪əjə bən̪ɑːbiː ,,, 

eːɦɪ s̪ə̃ n̪iːkə d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːmə t͡ ʃʰəlɑːɦə oːɦɪʈʰɑːmə s̪ə̃ t͡ ʃɪt͡ ʃɪjeːt̪oː 

- ɦəməɾə əpən̪ə gɑːmə meː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə d̪ɪjə, s̪əbəʈɑː mɪlə 

s̪əbəʈɑː s̪ə̃s̪t̪ʰɑːn̪ə kʰoːlɪ d̪ɪjə əɦɑ̃ː-- t̪əkʰən̪ə əɦɑ̃ːkə ɦɪmmət̪ə 

,məd͡ʒəd̪uːɾə eːkət̪ɑː meː t͡ ʃɑːɾɪ t͡ ʃɑːn̪ə lɑːgɪ d͡ʒeːt̪ɪjəɪkə , əpən̪ə 

ʋɪʃʋəkəɾmɑː ɾuːpə keː bʰəɾoːs̪ə ɾɑːkʰɪ əpən̪ə d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰəkə 

ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə guɳə keː t͡ ʃɪn̪ɦəɪt̪ə . 

mɪt̪ʰɪlɑː pɾəs̪ɪd̪d̪ə ət͡ ʃʰɪ mɑːt͡ ʃʰə jɑːn̪ɪ mət͡ ʃʰəliː , məkʰɑːn̪ɑː leːlə 

koːʃɪʃə kəɾuː gɑ̃ːʋə pəɾə foːkəs̪ə kəɾəʋɑːkə leːlə . mɪt̪ʰɪlɑː 

ɾɑːd͡ʒjə t̪ə̃ bɑːd̪əkə bɑːt̪ə t͡ ʃʰəɪkə .ɾɑːd͡ʒjə bən̪əbə un̪n̪ət̪ɪ keː 

gɑːɾə̃ʈiː n̪əɪ d̪əɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə. d͡ʒʰɑːɾəkʰə̃ɖə keː d̪eːkʰə lɪəu . . kɪn̪t̪u 

d̪ʰjɑːn̪ə ɾɑːkʰuː d͡ʒeː ɑːɾt̪ʰɪkə un̪n̪ət̪ɪ ɑː bəɖʰəɪt̪ə ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə 

məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑː keː biːt͡ ʃə ɑːpəs̪iː s̪əd̪bʰɑːʋə meː kəmiː n̪əɪ 

ɦeːʋɑːkə t͡ ʃɑːɦiː , mukʰɪjɑː ɑː s̪əɾəpə̃t͡ ʃə ʋɪkɑːs̪ə keː pɾət̪ʰəmə 

kəɽiː ɦoːeːt̪ə t͡ ʃʰəɪkə. iːmɑːn̪əd̪ɑːɾiː s̪ə̃ kɑːd͡ʒə keːn̪əɪ, bəɦut̪ə 

ʋɪkɑːs̪ə s̪ə̃bʰəʋə t͡ ʃʰəɪkə. feːs̪əbukə, ju ʈjuːbə pəɾə bəɦut̪ə 

ud̪ɑːɦəɾəɳə bʰeːʈət̪ə eːɦeːn̪ə kəɾməʈʰə mukʰɪjɑː s̪əɾəpə̃t͡ ʃə keː. 
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gɑːməkə ʋɪkɑːs̪ə keː leːlə mukʰɪjɑː/s̪əɾəpə̃t͡ ʃə kəɾməʈʰə ɑː 

iːmɑːn̪əd̪ɑːɾə bʰeːn̪ɑːjə zəɾuːɾiː t͡ ʃʰəɪkə. iːʃʋəɾə keː kɾɨpɑː s̪ə̃ 

gɑːməkə juʋɑː s̪əbə d͡ʒiːʋən̪ə meː bəɦut̪ə n̪iːkə kəjə ɾəɦələ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. bəɦut̪ə ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpə s̪ə̃ s̪eːɦoː 

s̪əkɾɪjə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə .s̪əbəɦəkə s̪ɑːmuːɦɪkə pɾəjɑːs̪ə s̪ə̃ gɑːmə 

zəɾuːɾə un̪n̪ət̪ə ɦeːt̪əɪkə. s̪əmɑːd͡ʒəkə ʋɪkɑːs̪ə meː ʋjəkt̪ɪgət̪ə 

əs̪uʋɪd̪ʰɑː keː kɪt͡ ʃʰu ən̪əd̪eːkʰiː kəjələ d͡ʒɑːjə t̪əkʰən̪eː ɑːguː 

d͡ʒeːn̪ɑː kɑːʃmiːɾə meː ɖələ d͡ʒʰiːlə ʋjɑːpɑːɾəkə kẽːd̪ɾə bən̪ələ 

ət͡ ʃʰɪ , oːɦɪn̪ɑː t̪eː koːs̪iːkə d̪ʰɑːɾə ət͡ ʃʰɪ , oːkəɾɑː s̪eːɦoː ʈuːɾɪs̪ʈə 

s̪əbʰəkə ɑːkəɾʂəɳə kə keːn̪d̪ɾə bən̪ɑːoːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒəkʰən̪ə n̪əd̪iː ʃɑ̃ːt̪ə ɾəɦəjə t̪ə̃ d͡ʒʰələɦeːɾə kʰeːləʋɑː leːlə , 

bɑːɽʰɪ ɑːbəjə t̪eː moːʈəɾə boːʈə meː n̪əd̪iːkə kəɾeːɳʈə pəɾə 

ɾəɪpʰʈɪg̃ə kəɾət̪ə s̪əɪlɑːn̪iː s̪əbə. 

ɪɦoː s̪əbə ʈɑː kʰeːlə ʈuːɾɪs̪ʈə ʋɪbʰɑːgəkə t̪ʰiːkə. d̪əɾəbʰə̃gɑː meː 

d͡ʒət̪eːkə poːkʰəɾɪ ət͡ ʃʰɪ oːkəɾoː ʈuːɾɪs̪ʈəkə ɑːkəɾʂəɳə kẽːd̪ɾə 

bən̪ɑːoːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪əɦəɾəs̪ɑːkə mət̪s̪jəgə̃d̪ʰɑː eːkəʈɑː 

ən̪əmoːlə d̪əɾʃən̪iːjə s̪t̪ʰɑːn̪ə bən̪əuləkə ʈuːɾɪs̪ʈə ʋɪbʰɑːgə , 

mud̪ɑː d̪eːkʰə ɾeːkʰə keː əbʰɑːʋə meː mət̪s̪jəgə̃d̪ʰɑː əppən̪ə 

ɦɑːlə pəɾə ɑːʈʰə ɑːʈʰə n̪oːɾə kʰəs̪ɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. koːn̪oː t͡ ʃiːd͡ʒə 

bən̪ɑː leːn̪ɑːjə eːkə bɑːt̪ə t̪ʰiːkə mud̪ɑː oːkəɾɑː s̪əmɦɑːɾɪ keː 

ɾəkʰən̪ɑːjə eːkə bɑːt̪ə. ɾɑːd͡ʒɑː məɦəɾɑːd͡ʒɑːkə məɦələ 

d̪oːməɦəlɑːkə d̪əɾəbʰə̃gɑː , puːɾɳɪjɑː ɑːd̪ɪ meː kəmiː n̪əɪ 

mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələ meː . mud̪ɑː d̪uhŭkʰə t̪eː iː ət͡ ʃʰə d͡ʒeː ut̪t̪əɾə 

bɪɦɑːɾə kə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə bən̪eːn̪eː t͡ ʃʰələ . 

s̪əbə s̪ə̃ pəɪgʰə bɑːt̪ə d͡ʒeː ɑːjə s̪əbə ʈɑː mɪlə kʰoːlɪ d̪eːlə d͡ʒɑːjə 

t̪ə əpən̪ə loːgə beːd̪ə keː d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪkɑːs̪ə t̪eː ɦoːjət̪ə s̪ə̃geː 

d̪oːs̪əɾoː ʈʰɑːmə keː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə eːɦɪ ʈʰɑːmə kɑːmə leː ləlɑːjɪt̪ə 

ɾəɦət̪ə. əɾt̪ʰə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː meː d̪eːʃə keː s̪əbə s̪ə̃ pəɪgʰə s̪əɦɑːjəkə 

ɦoːjət̪ə , eːkəɾɑː eːkəʈɑː ləgʰu ud̪joːgə keː ɾuːpə meː ʋɪkəs̪ɪt̪ə 

kəjələ d͡ʒɑːjə. eːkʰən̪ə bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə eːɦɪ d̪un̪uː ud̪joːgəkə 

ʋɪkɑːs̪ə leːlə pɾəjət̪n̪əʃiːlə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , eːɦɪ s̪eː kʰɑːliː əɾt̪ʰə 

ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː n̪əjə mud̪ɑː d͡ʒəkəɾɑː loːkə t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə pɪt͡ ʃʰəɽələ , 

ən̪us̪uːt͡ ʃɪt̪ə d͡ʒɑːt̪ɪ , d͡ʒən̪əd͡ʒɑːt̪ɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , ɦun̪əkoː 

d͡ʒiːʋən̪ə-s̪t̪əɾə , eːɦɪ ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː s̪ə̃ ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰə s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ . 

mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪əkə kʰeːt̪iː s̪əbə meː lɑːgət̪ə kəmə ɑː n̪əpʰɑː 
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beːs̪iː. mɑːt͡ ʃʰəkə kʰeːt̪iː keː iː ɦɑːlə t͡ ʃʰələ d͡ʒeː 1970 keː 

d̪əʃəkə meː s̪əɦəɾəs̪ɑː meː pʰɪʃəɾiːd͡ʒə ʋɪbʰɑːgə s̪ə̃ mət̪s̪jə 

pɑːlən̪ə keː ʈɾeːn̪ɪg̃ə ɦəmə s̪ʋəjə̃ leːn̪eː t͡ ʃʰələũ --kəɦəʋɑːkə 

t̪ɑːt̪pəɾjə d͡ʒeː koːn̪oː ɾɑːd͡ʒjə meː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə keː kəmiː n̪əjə 

t͡ ʃʰəɪkə , s̪əʋɑːlə t͡ ʃʰəɪkə oːkəɾɑː ʋɪkəs̪ɪt̪ə kəɾəʋɑːkə . kəʈəɪjɑː 

pɑːʋəɾə ɦɑːus̪ə , bət̪ʰən̪ɑːɦɑː , ,n̪ɪɾməliː , ɖəgəmɑːɾɑː ɑːd̪ɪkə 

pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː keː pʰeːɾə s̪ə̃ t͡ ʃɑːluː kəjələ d͡ʒɑːjə t̪ə̃ bəɽəkɑː 

bəɽəkɑː poːs̪ʈə pəɾə bɑːɦəɾə s̪ə̃ loːgə s̪əbʰəkə n̪əukəɾiː 

d̪eːʋɑːkə joːgjə bʰə d͡ʒɑːjət̪ə-- məkʰɑːn̪əkə eːks̪əpoːɾʈə 

ɪmpoːɾʈə ɦoːɪ --t͡ ʃũːkɪ ɦəmə s̪ugəɾə mɪlə , peːpəɾə mɪlə , ɾɑːɪs̪ə 

mɪlə , kəʈəɪjɑː pɑːʋəɾə ɦɑːus̪ə s̪əbʰəkə t͡ ʃəməkəɪt̪ə s̪ʋəɾuːpə 

d̪eːkʰən̪eː t͡ ʃʰiː --s̪əʋɑːlə t͡ ʃʰəɪkə s̪əɾəkɑːɾə s̪oːt͡ ʃət̪ʰɪ. 

məd͡ʒəd̪uːɾə əpən̪ə məɦət̪ʋə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , ʋoː n̪əɦɪ 

ɾəɦt̪əɪt̪ʰə t̪ə̃ iː məɦələ əʈɑːɾiː koːn̪ɑː keː bən̪ɪ d͡ʒeːt̪ɪjəɪkə 

,t͡ ʃɑːkəɾə t͡ ʃɑːkəɾə s̪əɽəkə, d͡ʒəgəməgɑːiːt̪ə pʰlɑːiː oːʋəɾə , iː 

meːʈɾoː ʈiːʃən̪ə koːn̪ɑː keː bən̪ət̪əɪkə . 

əpən̪ə əpən̪ə kʂeːt̪ɾəkə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə ʋoː s̪ʋəjə̃ ! ʃəɦəɾə 

məɦɑːn̪əgəɾəkə ʋɪʃʋəkəɾmɑː ʋoː s̪ʋəjə̃ n̪əɦɪ pəɽʰələn̪ɪ ɑːɪʈiː kɪ 

biːɑːiːʈiː mud̪ɑː məd͡ʒəd̪uːɾəkə s̪oːd͡ʒʰɑː s̪əbə ʋjəɾt̪ʰə , ɪeːɦə 

eːkəʈɑː guɳə oː əpən̪ə bud͡ʒʰɪ , əpən̪ə ɾɑːd͡ʒə əpən̪ə gɑːmə meː 

ɦəɽəkəmpə mət͡ ʃɑː d̪eːt̪ɪjəiːt̪ʰə ɪeːɦə eːkət̪ɑː ʋoː d̪eːkʰɑːbɪt̪eːt̪ʰə 

, əpən̪ə ɾɑːd͡ʒə əpən̪ə gɑːmə meː ɦəɽəkəmpə mət͡ ʃeːn̪eː --- 

kʰoːluː s̪ugəɾə mɪlə ,ɦəmə kəɾəbə kuʃɪjɑːɾəkə kʰeːt̪iː , s̪əbə ʈɑː 

ɾoːd͡ʒəgɑːɾə ɦəməɾɑː əpən̪ə ɾɑːd͡ʒjə bɪɦɑːɾə meː t͡ ʃɑːɦiː . kɑːʃə 

,eːɦɪ bɑːt̪ə pəɾə s̪oːt͡ ʃən̪eː ɾəɦɪt̪əɪt̪ʰə - pəlɑːjən̪ə kə_ɪ əpən̪ɑːkə 

d̪iːn̪ə ɦiːn̪ə n̪əjə bən̪ɑːbiː ,,, 

eːɦɪ s̪ə̃ n̪iːkə d͡ʒɑːɦɪ ʈʰɑːmə t͡ ʃʰəlɑːɦə oːɦɪʈʰɑːmə s̪ə̃ t͡ ʃɪt͡ ʃɪjeːt̪oː 

- ɦəməɾə əpən̪ə gɑːmə meː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə d̪ɪjə, s̪əbəʈɑː mɪlə 

s̪əbəʈɑː s̪ə̃s̪t̪ʰɑːn̪ə kʰoːlɪ d̪ɪjə əɦɑ̃ː-- t̪əkʰən̪ə əɦɑ̃ːkə ɦɪmmət̪ə 

,məd͡ʒəd̪uːɾə eːkət̪ɑː meː t͡ ʃɑːɾɪ t͡ ʃɑːn̪ə lɑːgɪ d͡ʒeːt̪ɪjəɪkə , əpən̪ə 

ʋɪʃʋəkəɾmɑː ɾuːpə keː bʰəɾoːs̪ə ɾɑːkʰɪ əpən̪ə d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰəkə 

ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə guɳə keː t͡ ʃɪn̪ɦəɪt̪ə . 

mɪt̪ʰɪlɑː pɾəs̪ɪd̪d̪ə ət͡ ʃʰɪ mɑːt͡ ʃʰə jɑːn̪ɪ mət͡ ʃʰəliː , məkʰɑːn̪ɑː leːlə 

koːʃɪʃə kəɾuː gɑ̃ːʋə pəɾə foːkəs̪ə kəɾəʋɑːkə leːlə . mɪt̪ʰɪlɑː 

ɾɑːd͡ʒjə t̪ə̃ bɑːd̪əkə bɑːt̪ə t͡ ʃʰəɪkə .ɾɑːd͡ʒjə bən̪əbə un̪n̪ət̪ɪ keː 
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gɑːɾə̃ʈiː n̪əɪ d̪əɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə. d͡ʒʰɑːɾəkʰə̃ɖə keː d̪eːkʰə lɪəu . . kɪn̪t̪u 

d̪ʰjɑːn̪ə ɾɑːkʰuː d͡ʒeː ɑːɾt̪ʰɪkə un̪n̪ət̪ɪ ɑː bəɖʰəɪt̪ə ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə 

məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑː keː biːt͡ ʃə ɑːpəs̪iː s̪əd̪bʰɑːʋə meː kəmiː n̪əɪ 

ɦeːʋɑːkə t͡ ʃɑːɦiː , mukʰɪjɑː ɑː s̪əɾəpə̃t͡ ʃə ʋɪkɑːs̪ə keː pɾət̪ʰəmə 

kəɽiː ɦoːeːt̪ə t͡ ʃʰəɪkə. iːmɑːn̪əd̪ɑːɾiː s̪ə̃ kɑːd͡ʒə keːn̪əɪ, bəɦut̪ə 

ʋɪkɑːs̪ə s̪ə̃bʰəʋə t͡ ʃʰəɪkə. feːs̪əbukə, ju ʈjuːbə pəɾə bəɦut̪ə 

ud̪ɑːɦəɾəɳə bʰeːʈət̪ə eːɦeːn̪ə kəɾməʈʰə mukʰɪjɑː s̪əɾəpə̃t͡ ʃə keː. 

gɑːməkə ʋɪkɑːs̪ə keː leːlə mukʰɪjɑː/s̪əɾəpə̃t͡ ʃə kəɾməʈʰə ɑː 

iːmɑːn̪əd̪ɑːɾə bʰeːn̪ɑːjə zəɾuːɾiː t͡ ʃʰəɪkə. iːʃʋəɾə keː kɾɨpɑː s̪ə̃ 

gɑːməkə juʋɑː s̪əbə d͡ʒiːʋən̪ə meː bəɦut̪ə n̪iːkə kəjə ɾəɦələ 

t͡ ʃʰəɪt̪ʰə. bəɦut̪ə ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpə s̪ə̃ s̪eːɦoː 

s̪əkɾɪjə t͡ ʃʰəɪt̪ʰə .s̪əbəɦəkə s̪ɑːmuːɦɪkə pɾəjɑːs̪ə s̪ə̃ gɑːmə 

zəɾuːɾə un̪n̪ət̪ə ɦeːt̪əɪkə. s̪əmɑːd͡ʒəkə ʋɪkɑːs̪ə meː ʋjəkt̪ɪgət̪ə 

əs̪uʋɪd̪ʰɑː keː kɪt͡ ʃʰu ən̪əd̪eːkʰiː kəjələ d͡ʒɑːjə t̪əkʰən̪eː ɑːguː 

d͡ʒeːn̪ɑː kɑːʃmiːɾə meː ɖələ d͡ʒʰiːlə ʋjɑːpɑːɾəkə kẽːd̪ɾə bən̪ələ 

ət͡ ʃʰɪ , oːɦɪn̪ɑː t̪eː koːs̪iːkə d̪ʰɑːɾə ət͡ ʃʰɪ , oːkəɾɑː s̪eːɦoː ʈuːɾɪs̪ʈə 

s̪əbʰəkə ɑːkəɾʂəɳə kə keːn̪d̪ɾə bən̪ɑːoːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

d͡ʒəkʰən̪ə n̪əd̪iː ʃɑ̃ːt̪ə ɾəɦəjə t̪ə̃ d͡ʒʰələɦeːɾə kʰeːləʋɑː leːlə , 

bɑːɽʰɪ ɑːbəjə t̪eː moːʈəɾə boːʈə meː n̪əd̪iːkə kəɾeːɳʈə pəɾə 

ɾəɪpʰʈɪg̃ə kəɾət̪ə s̪əɪlɑːn̪iː s̪əbə. 

ɪɦoː s̪əbə ʈɑː kʰeːlə ʈuːɾɪs̪ʈə ʋɪbʰɑːgəkə t̪ʰiːkə. d̪əɾəbʰə̃gɑː meː 

d͡ʒət̪eːkə poːkʰəɾɪ ət͡ ʃʰɪ oːkəɾoː ʈuːɾɪs̪ʈəkə ɑːkəɾʂəɳə kẽːd̪ɾə 

bən̪ɑːoːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. s̪əɦəɾəs̪ɑːkə mət̪s̪jəgə̃d̪ʰɑː eːkəʈɑː 

ən̪əmoːlə d̪əɾʃən̪iːjə s̪t̪ʰɑːn̪ə bən̪əuləkə ʈuːɾɪs̪ʈə ʋɪbʰɑːgə , 

mud̪ɑː d̪eːkʰə ɾeːkʰə keː əbʰɑːʋə meː mət̪s̪jəgə̃d̪ʰɑː əppən̪ə 

ɦɑːlə pəɾə ɑːʈʰə ɑːʈʰə n̪oːɾə kʰəs̪ɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. koːn̪oː t͡ ʃiːd͡ʒə 

bən̪ɑː leːn̪ɑːjə eːkə bɑːt̪ə t̪ʰiːkə mud̪ɑː oːkəɾɑː s̪əmɦɑːɾɪ keː 

ɾəkʰən̪ɑːjə eːkə bɑːt̪ə. ɾɑːd͡ʒɑː məɦəɾɑːd͡ʒɑːkə məɦələ 

d̪oːməɦəlɑːkə kəmiː n̪əɪ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələ meː mud̪ɑː d̪uhŭkʰə t̪eː 

iː ət͡ ʃʰə d͡ʒeː ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾə keːɾə d̪uɾd̪əʃɑː keːkəɾoː d̪eːkʰɑːjələ 

n̪əɪ d͡ʒɑːjət̪ə t͡ ʃʰəɪkə , d̪əkʂɪɳə bɪɦɑːɾəkə gəuɾəʋəməjə ət̪iːt̪ə 

d̪əɾʃɑːjə bɪɦɑːɾə keː gəuɾəʋə bən̪ɪ d͡ʒɑːjət̪ə ət͡ ʃʰə. 

jəd̪ɪ mũːgəkə kʰeːt̪əkə kɑːt̪ə d̪oːkɑːn̪ə kʰud͡ʒɪ d͡ʒɑːjə d͡ʒʰɑː 

mũːgə ʋɑːlɑː , ɾɑːməd͡ʒiː məkʰɑːn̪ə ʋɑːlɑː , lɑːlɑː mũːgə, 

mɪʃɾə mũːgə, ʋəɾmɑː mũːgə,jɑːd̪əʋə məkʰɑːn̪ə. iː ɦəməɾə 
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əppən̪ə pəɾɪkəlpən̪ɑː t̪ʰiːkə , ɑː d͡ʒɑː kəlpən̪ɑː ũːt͡ ʃə n̪əjə 

ɦoːjət̪ə ,ʋɪkɑːs̪ə n̪əjə ɦoːjət̪ə , kɑːɾən̪ə d͡ʒeː gɪɾəɦət̪ʰə beːt͡ ʃəɪt̪ə 

t͡ ʃʰət̪ʰɪ t̪eː kən̪ɪ bɪd͡ʒɪn̪eːs̪ə keː pɾəkɑːɾə bəd̪ələɪt̪ə oːkəɾɑː 

beːt͡ ʃəʋɑːkə ,pɾət͡ ʃɑːɾə kəɾəʋɑːkə eːɦeːn̪ə ɖʰə̃gə ɦoːɪ d͡ʒeː 

ʈuːɾɪs̪ʈə ɑːkəɾʂɪt̪ə bʰə' d͡ʒɑːjə. mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪ən̪eːs̪ə kʰəd͡ʒuːɾə 

,pɪɽəkɪjɑː , n̪ɪməkiː iː s̪əbə mɪt̪ʰɪlɑːkə ʋɪʃeːʂə pəkəʋɑːn̪ə t̪ʰiːkə 

d͡ʒeː mɑːs̪ə mɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ xəɾɑːbə n̪əɪ ɦoːjət̪ə ət͡ ʃʰə. əpən̪õː d̪eːʃə 

leːlə ɑː ʋɪd̪eːʃoː keː pəɾjəʈəkə leːlə ʋɪʃɪʂʈə s̪ən̪eːs̪ə bʰə' 

d͡ʒɑːjət̪ə. ʋɪkɑːs̪əkə s̪oːt͡ ʃə ʋɪʃɪʂʈə ɦeːʋɑːkə t͡ ʃɑːɦiː. ʈuːɾɪs̪ʈə 

ʋɪbʰɑːgəkə s̪əbə ʈəɪks̪iː ɖɾɑːɪʋəɾə ʈɾẽːɖə ɾəɦəjə d͡ʒeː pəɾjəʈəkə 

keː kət̪ə kət̪ə lə d͡ʒeːn̪ɑːɪ t͡ ʃʰəɪkə . ʈuːɾɪs̪ʈə ɔpʰɪs̪ə ɾəɦəjə ,d͡ʒɑːɦɪ 

meː mɪt̪ʰɪlɑː d̪ʰɑːməkə t̪əmɑːmə s̪uːt͡ ʃən̪ɑː ɾəɦəɪkə ; s̪əbʰə 

ʈʰɑːməkə pəɪmpəleːʈə ,bukəleːʈə ɾəɦəjə - 

s̪mɾɨt̪ɪ meː ɑːbɪ d͡ʒɑːjət̪ə ət͡ ʃʰɪ ɪg̃ləɪɖ̃ə meː ɖɔ kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑː 

s̪ə̃ mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə pəɾə gəppə --- 

kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑː ɦeːɾoːgeːʈə, ɪg̃læɳɖə . meː ɦəɖɖiː ɾoːgəkə 

ʃəljə t͡ ʃɪkɪt̪s̪əkə ɖɔ. kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑː eːʋə̃ ɦun̪əkə pət̪n̪iː ɖɔ. 

puːn̪əmə d͡ʒʰɑː oːt̪əeː bəɪs̪ələ t͡ ʃʰələũ..kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑːd͡ʒiːkə 

pɪt̪ɑː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː pəʈən̪ɑː s̪ɑːjə̃s̪ə kɔleːd͡ʒəkə 

pɾət̪ʰəmə t̪iːn̪ə ʈɑː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː meː s̪ə̃ t͡ ʃʰəlɑːɦə . ʃɾiː d͡ʒəgəd̪ʰəɾə 

d͡ʒʰɑː, ɖɔ.ʃiːt̪ələ pɾəs̪ɑːd̪ə, d͡ʒeː d̪əɾəbʰə̃gɑː meːɖɪkələ 

kɔleːd͡ʒəkə gɔɖə pʰɑːd̪əɾə mɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰəlɑːɦə ɑː ʃɾiː 

ʋɑːiː eːn̪ə d͡ʒʰɑː əɪ t̪iːn̪ə ʈɑː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː s̪ə̃ pəʈən̪ɑː s̪ɑːjə̃s̪ə 

kɔleːd͡ʒə kʰud͡ʒələ t͡ ʃʰələ. ɖɔ. puːn̪əmə d͡ʒʰɑː , kəlɑːd̪ʰəɾə 

d͡ʒiːkə pət̪n̪iː ,d͡ʒeː d͡ʒiːpiː t͡ ʃʰəliːɦə ,ɦun̪əkə n̪ɑːn̪ɑː ʃɾiː s̪iː. eːs̪ə. 

d͡ʒʰɑː ɑːɪ.s̪iː.eːs̪ə. t͡ ʃʰəlɑːɦə,ɑː pɪt̪ɑː ʃɾiː məɦɑːn̪ə̃d̪ə d͡ʒʰɑː 

ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə t͡ ʃʰət̪ʰɪ.... 

:əpən̪əeː mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjəkə ʋɪʂəjəmeː kiː s̪oːt͡ ʃəɪt̪ə t͡ ʃʰiː, 

ɦeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː kɪ n̪əɪ ? kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒiː ɦəməɾə pɾəʃn̪ə pəɾə 

t͡ ʃəũkəɪt̪ə -ɦə̃ kɪeːkə n̪əɪ, d͡ʒəɾuɾə ɦeːbɑːkə t͡ ʃɑːɦiː ,mud̪ɑː 

,eːkʰən̪ə n̪əɪ, ... ɦəmə --- s̪eː kɪeːkə ? 

kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑː ɦəməɾə pɾəʃn̪ə pəɾə t͡ ʃʰuʈət̪əɦɪ bɑːd͡ʒɪ 

uʈʰəlɑːɦə .d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːt͡ ʃələkẽː ɑːɾt̪ʰɪkə s̪ʋɑːd̪ʰiːn̪ət̪ɑː n̪əɪ 

ɦeːt̪əɪkə t̪ɑːd̪ʰəɾɪ n̪əɪ.. 

d͡ʒeːn̪ɑː ? -- ɦəmə əkət͡ ʃəkɑː keː put͡ ʃʰlə.--- 
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kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒiː ɦəməɾə pɾəʃn̪ə pəɾə kən̪ɪkə kɑːlə ɦəməɾə 

mũɦə d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə , pʰeːɾə bɑːd͡ʒɪ uʈʰəlɑːɦə .--- 

.ɦəmə əpən̪ɑː s̪ə̃ kɪt͡ ʃʰu n̪ɪɾbʰəɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ, s̪iːd̪ʰeː s̪əɾəkɑːɾəkə 

s̪oːd͡ʒʰɑː mũɦə bɑːbɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ iː t̪ə̃ koːn̪oː n̪iːkə bɑːt̪ə 

n̪əɪ..ələgə ɾɑːd͡ʒəs̪ə̃ gʰɑːʈɑː pʰɑːeːd̪ɑː d̪un̪u t͡ ʃʰəɪkə ,s̪ət̪t̪ɑːkə 

ʋɪkẽːd̪ɾiːkəɾəɳə leːlə mɪt̪ʰɪlɑː joːgjə n̪əɪ...ɑːɾt̪ʰɪkə s̪ʋɑːd̪ʰiːn̪ət̪ɑː 

d͡ʒeːn̪ɑː əɦɑ̃ː pəɦɪn̪eː kɾɨʂɪkẽː un̪n̪ət̪ə kəɾuː, t͡ ʃiːn̪iː mɪlə, 

peːpəɾə mɪlə, jɑːn̪ɪ n̪eːt͡ ʃuɾələ ɾɪs̪oːɾs̪eːs̪əkẽː d̪eːkʰuː , əɦɑ̃ː 

əpən̪ɑːs̪ə̃ kiː s̪əbʰə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː..d̪eːkʰuː ʃeːpʰɑːlɪkɑː d͡ʒiː, 

loːgə ɦəməɾɑː ẽːgɾiː məɪn̪ə kəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , kɪn̪t̪u ɦəmə n̪iːkə 

d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒən̪əɪt̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒeː s̪əɾəkɑːɾə ɦəməɾə koːn̪oː məd̪əd̪ə 

eːɦɪ meː n̪əɪ kəɾət̪ə. --- 

t̪əkʰən̪ə s̪əɾəkɑːɾə ɦəməɾə kiː kəɾət̪ə, s̪eː t̪eː bɑːd͡ʒuː,--- 

kəlɑːd̪ʰəɾə d͡ʒiː ɦəməɾə bɑːt̪ə pəɾə t͡ ʃoːʈʈeː d͡ʒəbɑːbə d̪eːlɑːɦə- 

ɦə̃ kɪeːkə n̪eː, s̪un̪u, s̪əɾəkɑːɾəs̪ə̃ ɦəmə t̪iːn̪ə bɑːt̪əkə məd̪ət̪ɪ 

ləə̸ s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː ..kɑːn̪uːn̪ə ɑː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː , pəɾɪʋəɦən̪ə, 

eːn̪eːɾd͡ʒiː , jəd̪ɪ əɪ t̪iːn̪uːkə ɑːpuːɾt̪ɪ s̪əɾəkɑːɾə kəə̸ d̪əɪkə t̪ə̃ bə̃d̪ə 

mɪlə kiː mɪt̪ʰɪlɑːmeː t̪ə̃ eːt̪eːkə ʃəkt̪ɪ t͡ ʃʰəɪkə d͡ʒeː n̪əʋə n̪əʋə 

mɪlə kʰoːlɪ d̪eːt̪ə,pʰəɪkʈɾiː kʰoːlɪ d̪eːt̪ə, mɪt̪ʰɪlɑːkə mɑːt͡ ʃʰə ɑː 

məkʰɑːn̪əkə kʰeːt̪iːs̪ə̃ t̪ə̃ mɪt̪ʰɪlɑː ʋɪʃʋəkə s̪əmpəd̪ɑː kiːn̪ɪ 

leːt̪ə............... 

ɖɔ ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː- A -103 , s̪ɪgn̪eːt͡ ʃəɾə ʋjuː 

əpɑːɾʈəmeːʈs̪ə, ɖiːɖiːeː eːt͡ ʃə ɑːiː d͡ʒiː pʰləɪʈs̪ə, ɖɔ mukʰəɾd͡ʒiː 

n̪əgəɾə , d̪ɪlliː 110009. moː. 9311661847 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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3.2.pɾəd̪iːpə puʂpə- 2 ʈɑː gəd͡ʒələ 
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ən̪ɪlə- giːt̪ə [pəɪʈəɾn̪ə (pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː] 

3.4.t͡ ʃən̪d̪ən̪ɑː d̪ət̪t̪ə- bɑːɖʰɪ ɑː bɪɦɑːɾə 

3.5.ɾɑːməkɾɨʂɳə pəɾɑːɾt̪ʰiː- 5 ʈɑː kəʋɪt̪ɑː 

3.6.əmɪt̪ɑːbʰə ɾə̃d͡ʒən̪ə d͡ʒʰɑː 'pɾəʋɑːs̪iː'- mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə əuɾə 

t̪ɪɾə̃gɑː/ pɑːkələ pəɾoːɾə- bɑːlə giːt̪ə/ bəd̪əmɑːʃiː- bɑːlə giːt̪ə 

3.7.ud̪əjə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə n̪ət͡ ʃɪkeːt̪ɑː- d͡ʒəu s̪oːt͡ ʃɪjeː leːləɦũ t͡ ʃ

əlɪjeː d͡ʒɑːjəbə 

3.8.əkʰɪleːʃə ʈʰɑːkuɾə- kət̪əə geːləiː oː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʃɑːn̪ə 

3.9.s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː- məɪjɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰɪ 

3.10.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə 

ʈʰɑːkuɾə- bəɦut̪ə s̪un̪eːlɪjəu t̪oːɾɑː, ɑːbə s̪un̪əbəu t̪oːɦəɾə s̪əbʰ

ə gəpə 
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ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃəɾə, ɾɪʈɑːjəɾɖə t͡ʃiːpʰə 

d͡ʒeːn̪əɾələ məɪn̪eːd͡ʒəɾə (iː), 

biː.eːs̪ə.eːn̪ə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), d̪ɪlliː,gɑːmə- əɾeːɾə ɖiːɦə, 

poː. əɾeːɾə ɦɑːʈə, məd̪ʰubən̪iː 

upəkɑːɾə 
 

s̪ʋɑː ɾt̪ʰə, loː bʰəʋəʃə, s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ət̪ɑː keː, 

pəkəɽɪ ləɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ gɾiː ʋə, 

ɦɪ lɑː d̪eːbəeː t͡ ʃɑː ɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , 

mɑː n̪əʋət̪ɑː keː n̪iː ʋə. 

 

kət̪əɦu d̪eːkʰəlɪ əɪ mɑ̃ː gə -pət̪ɾə lə ' 

gʰuːmɪ ɾəɦələ n̪ɪ d͡ʒə leːlə, upəkɑː ɾə? 

oː t̪ə' ət͡ ʃʰɪ bəɪɾɑː giː , mən̪ə s̪ə̃, 

oːkəɾɑː kət̪ʰɪ kə, t͡ ʃʰəɪkə d̪əɾəkɑː ɾə? 

 

koː n̪ə puɳjə bʰɑː ɾiː ət͡ ʃʰɪ eːɦɪ s̪ə̃, 

eːɦɪ puɾəɦəɾə s̪ə̃, s̪un̪d̪əɾə bʰɾɨŋgɑː ɾə? 

ət͡ ʃʰɪ koː n̪ə pʰuːlə, eːɦɪ s̪ə̃ s̪un̪d̪əɾə, 

bəɽʰeːləkə, mən̪uʂət̪ɑː kə s̪ɪ ̃gɑː ɾə? 

 

d͡ʒɑː ɦɪ puɳjə məjə -kʂeːt̪ɾə meː, 

bəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ upəkɑː ɾəkə d͡ʒələ -d̪ʰɑː ɾə, 

oːɦɪ s̪ə̃ n̪ɪ ɾmələ pɑː n̪ɪ kət̪əjə, 

pɑː bɪ s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ iː s̪ə̃s̪ɑː ɾə? 

 

kɑː lə kəɦɪ oː bɪ s̪əɾɪ s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

ɾɨʂɪ d̪əd̪ʰiː t͡ ʃɪ kə əs̪t̪ʰɪ -d̪ɑː n̪ə? 
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ɪt̪ɪ ɦɑː s̪ə meː ət͡ ʃʰɪ ə̃kɪ t̪ə kət̪eːkoː , 

məɦɑː n̪ə upəkɑː ɾəkə pɾəmɑː ɳə. 

 

upəkɑː ɾəkə ɦəɾeːkə n̪ɪ ʋeːʃə keː, 

ɦoː ɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ eːkəɦɪ ud̪eːs̪ə, 

beːs̪iː s̪ə̃ beːs̪iː gʰəʈəeː, 

mɑː n̪əʋət̪ɑː kə' kəleːs̪ə. 

 

upəkɑː ɾəkə 'pəɾɪ ʋɑː ɾə meː, 

pəɾəɦɪ t̪ə, məd̪ət̪ɪ , pɾəbʰɾɨt̪ɪ s̪əmɑː ŋə, 

keːʋələ s̪eːʋɑː -bʰɑː ʋən̪ɑː , 

s̪eːʋəkəkə'n̪əɦɪ n̪ɪ d͡ʒə koː n̪oː mɑ̃ː gə . 

 

 

upəkɑː ɾə keː n̪əɦɪ ɦoː ɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ, 

s̪ʋɑː ɾt̪ʰə s̪ə̃gə koː n̪oː s̪ə̃d̪ʰɪ , 

s̪əbət̪əɾɪ pəs̪əɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ, 

d͡ʒən̪əs̪eːʋɑː -bʰɑː ʋə -s̪ugə̃d̪ʰɪ . 

 

n̪əɦɪ ɑːbɪ s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , upəkɑː ɾiː -gʰəɾə, 

loː bʰə, kɾoː d̪ʰə, məd̪ə, d̪ʋeːʂə, 

ən̪umət̪ɪ -pət̪ɾə n̪eː pɑː bɪ s̪əkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , 

kɪ eːkə n̪eː bəd̪əlɪ lɪ əeː oː bʰeːʂə. 

 

d̪əjɑː , kʂəmɑː , ud̪ɑː ɾət̪ɑː , ɪeːɦə s̪əbʰə 

t͡ ʃʰət̪ʰɪ n̪ɦə upəkɑː ɾəkə , 's̪əɾə -kuʈumə, 

d̪oː s̪əɾəkə bʰələ kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ , 

əpən̪ɑː uːpəɾə s̪əɦɪ oːkə'd͡ʒulumə. 

 

kət̪əeː bʰeːʈət̪ə upəkɑː ɾə? eːkəɾə, 

n̪ɪ ʃt͡ ʃɪ t̪ə kəɦɑ̃ː pət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ ? 

n̪ɪ ɾd̪ʰən̪ə jɑː d̪ʰən̪əgəɾə t̪əɾu pəɾə, 

kət̪ə' ,lət̪əɾələ d̪ɪ ʋjə lət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ ? 

 

upəkɑː ɾə, d͡ʒeː d̪eːʋət̪ʋə -bʰɑː ʋə, 
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d͡ʒɪ n̪əkəɾə ʋjəkt̪ɪ t̪t̪ʋəkə bən̪əɪ ət͡ ʃʰɪ ə̃ʃə, 

ən̪əkəɾə ɦɪ t̪ə t̪ə' ɦoː ɪt̪eː t͡ ʃʰəɪ, 

ɦoː ɪt̪ə t͡ ʃʰən̪ɦɪ əpən̪oː , kʰuːbə bʰɑː bʰə̃s̪ə. 

 

mən̪uʂjət̪ɑː kə ʃiː ɾʂəs̪t̪ʰə ʋɪ n̪d̪u pəɾə, 

t͡ ʃʰət̪ʰɪ bəɪs̪ələ upəkɑː ɾə , 

ɦɪ n̪əkə ʃɾeːʂʈʰət̪ɑː , s̪əɾʋəs̪əmmət̪ɪ s̪ə̃, 

d͡ʒəgət̪ kəɾəɪt͡ ʃʰə, s̪ʋiː kɑː ɾə. 

 

upəkɑː ɾə t̪ə' əɾpəɳə d͡ʒən̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , 

gɾəɦəɳə n̪əɦɪ s̪ə̃s̪kɑː ɾə meː, 

ən̪əkəɾə s̪ə̃t̪ɑː pə, əpən̪ə bud͡ʒʰəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , 

d͡ʒən̪u, lɪ kʰələ əpən̪eː kəpɑː ɾə meː.meː 

 

kiː lɪ kʰɪ s̪əkəbə ɦəmə kɑː gət̪ə pəɾə, 

upəkɑː ɾəkə 'məɦɑː n̪ə ud̪ɑː ɾət̪ɑː ? 

kəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰɪ əɪn̪ɦə ɑːkɑː ʃə keː, 

oː t̪ə' lɪ kʰəbə, s̪əkɑː ɾət̪ɑː ? 

 

upəkɑː ɾiː kə kiː ɾt̪ɪ , gũːd͡ʒəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ , 

s̪əɾəŋə, bʰuːt̪ələ, pɑː t̪ɑː lə meː, 

t͡ ʃəməkəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒəs̪ə keː ɑːkʰəɾə , 

lɪ kʰələ ʋjoː məkə' bʰɑː lə meː. 

 

loː kə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ əs̪oː t̪ʰəkɪ t̪ə, 

pʰɪ ɾiː s̪ɑː n̪iː ugʰəɪt̪ə əpən̪ə s̪ɑː t̪iː , 

ən̪əs̪oː ɦɑ̃ː t̪ə ləgəɪt̪ə t͡ ʃʰən̪ɦɪ s̪un̪əboː , 

ən̪əkəɾə d̪uhŭ kʰə kə' eːkoː pɑ̃ː t̪iː . 

 

keː s̪əkɑː ɾət̪ə d̪un̪ɪ jɑː meː, 

ən̪əkəɾə d̪uhŭ kʰəkə pəʈʰɑː oːlə s̪ɑ̃ː ʈʰə? 

upəkɑː ɾiː , n̪ɪ d͡ʒə mɑː t̪ʰə pəɾə, 

ləɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ , ən̪əkəɾə kəʂʈəkə gɑ̃ː ʈʰə. 

 

upəkɑː ɾiː kə ' ud̪ɑː ɾə -pɑː t̪ɾə meː, 
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gʰəʈələ kəɦɪ oː n̪eː s̪ɪ n̪eːɦə , 

loː kə kə' ɑːʃiː ɾʋɑː d̪ə s̪ə̃, 

bʰəɾɪ geːlə ɦun̪əkəɾə, geːɦə. 

 

mən̪ukkʰəkə s̪əbʰə s̪ə̃ ʃɾeːʂʈʰə s̪oː t͡ ʃə 

upəkɑː ɾə -pɾəʋɾɨt̪t̪ɪ , iː ət͡ ʃʰɪ ʋəɾəd̪ɑː n̪ə, 

d͡ʒɪ n̪əkɑː meː iː d̪ɪ ʋjə -guɳə, 

ʋəeːɦə t̪ə' t͡ ʃʰət̪ʰɪ əs̪əliː ʋɪ d̪ʋɑː n̪ə . 

 

kɪ t͡ ʃʰu n̪eː t͡ ʃɑː ɦiː bəd̪əlɑː meː, 

bud͡ʒʰɪ kəɾt̪t̪əʋjə, t͡ ʃʰət̪ʰɪ kɑː d͡ʒə kəɾəɪt̪ə, 

s̪ukʰə pəbəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ oːkəɾə s̪eːʋɑː meː, 

kəʂʈə s̪ə̃ d͡ʒeː ət͡ ʃʰɪ kuɦəɾəɪt̪ə. 

 

bəɦəɾɑː ɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ upəkɑː ɾiː kə 

mɑː ɽəɾɪ s̪ə̃, d̪ɪ ʋjə, ələu kɪ kə t̪eːd͡ʒə, 

s̪ʋɑː ɾt̪ʰə oː s̪ə̃kiː ɾɳət̪ɑː , 

ɑːbəeː s̪ə̃ oːt̪əjə, kəɾəɪt͡ ʃʰə pəɾəɦeːd͡ʒə. 

 

mən̪ə bəɪɾɑː giː , n̪ɪ ʂkɑː mə kəɾmə, 

pɾət̪ɪ pʰələkə n̪eː koː n̪oː ɑːs̪ə, 

pəɾəɦɪ t̪ə -s̪eːʋɑː , s̪əɾʋoː pəɾɪ , 

upəkɑː ɾiː kə' ʋɪ ʃʋɑː s̪ə. 

 

piː ɽɑː meːʈəlɑː pəɾə, d̪ukʰɪ jɑː keː 

muɦə s̪ə̃ d͡ʒeː, bəɦəɾɑː ɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ boː lə, 

upəkɑː ɾiː leːlə, ɑːʃiː ɾʋət͡ ʃən̪ə, 

oːkəɾə, koː n̪ə s̪əmpət̪t̪ɪ d̪eːt̪ə moː lə? 

 

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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3.2.pɾəd̪iːpə puʂpə- 2 ʈɑː gəd͡ʒələ 

pɾəd̪iːpə puʂpə 

2 ʈɑː gəd͡ʒələ 

1 

d͡ʒəkəɾɑː bəs̪ə t̪ukəbə̃d̪iː ɑːd̪ʰɑːɾə 

t̪ə_ɪ beːbəɦəɾɑːkẽː gəɾd̪ɑː d͡ʒʰɑːɽə 
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ɦəɾɪɳəkə poːt͡ ʃʰəjə t͡ ʃʰəɪ s̪uggəɾə piːʈʰə 

d̪un̪n̪uː d͡ʒɑː bʰəgət̪əɪ d͡ʒə̃gələ pɑːɾə 

 

kəɾət̪əɪ oːkɑːlət̪ɪ oː koːn̪ɑː kə' 

əpən̪eː s̪əbəd̪ɪn̪ə d͡ʒeː poːt̪ʰiː-pʰɑːɽə 

 

t͡ ʃʰəɪ pəʈəɾiː ləgəmeː pɑːt̪ʰəɾə ɖʰeːɾə 

t̪əkəɾɑː kiː ʃɪʋə buːd͡ʒʰəɪ s̪ə̃s̪ɑːɾə 

 

t͡ ʃʰəɪ gəɳən̪ɑː ɑːʋəʃjəkə s̪əbəd̪ɪn̪əs̪ə̃ 

bɪn̪u gɪn̪ət̪iː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪oː beːkɑːɾə 

 

un̪n̪ət̪ɪ mɑːn̪eː kəɦɪjoː n̪eː bʰeːlə 

d͡ʒeː bɑːbuːd͡ʒiːkẽː kəɦɪjəu jɑːɾə 

 

bɪn̪ə bẽːʈəkə kʰuɾəpiː ɦɑ̃ːs̪uː t͡ ʃʰəɪkə 

n̪ɑ̃ː d̪əjəbət̪ɪjɑː kiːd̪ən̪ɪ uːgʰɑːɾə 

 

n̪ɪjəməkə t̪əkəɾeː n̪eː kʰəgət̪ɑː ɦəɪt̪ə 

d͡ʒeːkəɾə n̪ɪjəmɪt̪ə ɦoː loːkɑːt͡ ʃɑːɾə 

 

kɑːjɑː- ɑːt̪mɑː s̪əmə t͡ ʃʰə̃d̪oː -bʰɑːʋə 

gəd͡ʒələkə ʋɑːs̪t̪eː d̪un̪n̪uː d̪əɾəkɑːɾə 

 

(bəɦəɾeː-ʋɪd̪eːɦə) 
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2 

d͡ʒəkəɾɑː kəɦəbɑː leː' koːn̪oː n̪əʋə bɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

oː bʰiːɽə bən̪ələ n̪əɪ ɦeːt̪əɪ kɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

ɦəməɾɑː mɑːɾət̪ə s̪eː koːn̪oː ʃət̪ɾukə t̪ɑːgət̪ɪ n̪əɪ 

n̪ɪʃt͡ ʃɪt̪ə iː koːn̪oː mɪt̪ɾəkə gʰɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

bɑːɾɪkə t͡ ʃɪn̪ɦəɪ t͡ ʃʰəɪ pəɦɪn̪eː geːn̪eː kiː ɦeːt̪əɪ 

s̪əbəɦəkə bɑːd̪eː s̪oːd͡ʒʰɑːmeː pɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

pɾət̪ɪbʰɑː ɾəɦɪt̪oː oː n̪əɪ bʰeːlə s̪əpʰələ d͡ʒiːʋən̪əmeː 

s̪ɑːɪt̪ə t͡ ʃʰɪʈəkiː mɑːɾə' bəlɑː lɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

s̪oːləɦə t͡ ʃəkkɑː ʈɾəkə t̪əɾə bət͡ ʃələɪ koːn̪ɑː t͡ ʃʰəũɽɑː 

oːkəɾə mɑ̃ːkə ləgəɪ d͡ʒɪt̪ɪjɑː pɾɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

d͡ʒeː kʰɪt͡ ʃt͡ ʃəɽɪ ɾɑːn̪ɦɪ kə' kəɦət̪əɪ bən̪ələɪ pɑːjəs̪ə iː 

oːkəɾə luːɾɪ d͡ʒəɾuːɾə məs̪oːmɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

kɑːkɑː ɑː bʰəɪjɑːkə bəlẽː d͡ʒeː kəɾət̪əɪ ɾət͡ ʃən̪ɑː 

oːkəɾə gəd͡ʒəloː bəs̪ə bʰoːd͡ʒeː- bʰɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

bʰɑːʋə bəpəut̪iː n̪əɪ t͡ ʃʰəɪ koːn̪oː kʰɑːs̪eː loːkəkə 

t͡ ʃeːt̪ən̪ə t͡ ʃʰəɪ bʰɑːʋəkə t̪ə' əbəɾəd͡ʒɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 
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bən̪ɦən̪ə keːɾə s̪əməd͡ʒʰə t̪əɦən̪eː n̪eː eːt̪əɪ kəkəɾoː 

bʰĩːd͡ʒələ pəɪd͡ʒəmmɑːmeː t͡ ʃʰulə t͡ ʃʰulə gɑːt̪ə ɾəɦələ ɦeːt̪əɪ 

 

(bəɦəɾeː-miːɾə) 

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.d͡ʒəgəd̪iːʃə t͡ ʃən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə 

ən̪ɪlə- giːt̪ə [pəɪʈəɾn̪ə (pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː] 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə t͡ʃən̪d̪ɾə 

ʈʰɑːkuɾə 'ən̪ɪlə' 

əɦɑ̃ːkẽː moːn̪ə ɦəeːt̪ə ʋɪd̪eːɦəkə ə̃kə 354 meː ɦəməɾə 

s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

"məɪt̪ʰɪliː meː pəɦɪlə beːɾə 1.pəɪʈəɾn̪ə (pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː 

ɑː 2.ʃeːpə bɑː kə̃kɾiːʈə (ɑːkɑːɾə) kəʋɪt̪ɑː"- ɑː əɪ ə̃kə 356 meː 

d͡ʒəgəd̪iːʃə t͡ ʃən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə pun̪əhə̆ s̪ɪd̪d̪ʰə keːlən̪ɦɪ d͡ʒeː 

oː bəɦəɾə bəlɑː əs̪əliː gəd͡ʒəloː lɪkʰɪ s̪əkəɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ 

ɑː pəɪʈəɾn̪ə (pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː s̪eːɦoː- s̪əmpɑːd̪əkə) 

  

giːt̪ə [pəɪʈəɾn̪ə (pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ) kəʋɪt̪ɑː] 

d͡ʒɪmməɾə ukʰɑːɽɪ lə' geːlə kɪjoː 

  ɦəɾɪjəɾə d͡ʒəd͡ʒɑːt̪ə kjoː t͡ ʃəɾɑː leːləkə 

   kjoː ɑːɾɪ t͡ ʃʰɑ̃ːʈɪ d̪ʰəkɪɑːjə ɾəɦələ 

     kjoː t͡ ʃən̪d̪ɑː leːlə ɦəɾɑːn̪ə kəɾəjə 

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


विदहे: ३५६ म अंक १५ अक्टबूर २०२२ (िर्ष १५ मास १७८ अंक ३५६)|| 123 

      kjoː lɑːʈʰiː ɦɑːt̪ʰeː kʰoːlɪ leːləkə 

       kʰuʈʈɑːpəɾəs̪ə̃ bəɾəd̪ə-məɦĩːs̪ə 

        ən̪uɾoːd̪ʰə ɦəməɾə n̪əɦɪ kɑːd͡ʒə d̪eːləkə 

         pʰuːʈələ  kəpɑːɾə  ɦəmməɾə  d̪eːkʰuː 

                    ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                     bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 

    kjoː pɑːn̪ɪ bəɦɑːbəjə s̪əɽəkeːpəɾə 

        kjoː biːt͡ ʃə ʈʰɑːmə goːbəɾə ɾɑːkʰəjə 

          kjoː mɑːt̪ʰeːpəɾə t͡ ʃuːɽɑː kuːʈəjə 

            kjoː bɪn̪ɑː bəɦəɾəkeːɾə gəd͡ʒələ kəɦjə 

              kjoː ɑːɪ d͡ʒəɦələs̪ə̃ t͡ ʃʰuːʈɪ ɾəɦələ 

                d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə kəkəɾoː luːʈɪ ɾəɦələ  

                  s̪əbʰə d̪eːkʰəbəɪeː bʰɑːlɑː-gəɾɑ̃ːs̪ə 

                    kəkəɾɑː-kəkəɾɑːs̪ə̃ mɑːɾɪ kəɾuː 

                         ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                           bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 

kjoː s̪əɾfə d̪uːd̪ʰəmeː mɪlɑː ɾəɦələ 

   kjoː pʰələ d̪əbɑːɪmeː pəkɑː ɾəɦələ 

      n̪əkəliː d̪əbɑːɪ kjoː bən̪ɑː ɾəɦələ 
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          kjoː t͡ ʃɑːn̪ə-t̪əɾeːgən̪ə t͡ ʃoːɾɑː  ɾəɦələ 

              s̪əbʰə gə̃gɑːmeː s̪n̪ɑːn̪ə kəɾəjə  

                 puːd͡ʒɑː bʰəgəʋɑːn̪əkə kəɾɑː ɾəɦələ 

                   s̪əmɦɑːɾɪ s̪ud̪əɾʃən̪ə ɾɑːkʰɪ leːbə 

                        kjoː t͡ ʃoːɾɑː s̪əkəɪeː oːɦoː pɾəbʰuː  

                          ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                             bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː  d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 

kjoː ɾət͡ ʃən̪ɑː kəkəɾoː t͡ ʃoːɾəbəɪeː 

 kjoː kʰɑːt̪ɑː kəkəɾoː uɽɑː ɾəɦələ 

   kjoː s̪əɽəkeː pəɾə ən̪əʃən̪ə ʈʰən̪ələkə 

     eː ʈiː eːmə lə' kə' bʰɑːgələ kjoː 

       kjoː t͡ ʃiːɾəɦəɾəɳə kjoː ʃiːləɦəɾəɳə 

         kə' kə' ʈʰoːkəɪeː piːʈʰə əpən̪ə 

           kjoː bəɽəkɑː kuːkuɾəs̪ə̃ ɖeːɾəbəjə 

             kəkəɾɑː-kəkəɾɑːs̪ə̃ mɑːɾɪ kəɾuː 

                       ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                        bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 

kjoː beːt͡ ʃɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ s̪ʋɑːbʰɪmɑːn̪ə 

 kjoː n̪əɪt̪ɪkət̪ɑː ɾəkʰələkə bʰəɾən̪ɑː 
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  kjoː luʈɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ pəʋɪt̪ɾət̪ɑː 

   kəkəɾoː ləɦɑːs̪əpəɾə n̪ɑːt͡ ʃəjə kjoː 

    kjoː bən̪əjə puːt̪ən̪ɑː s̪uːɾpən̪əkʰɑː 

     ʃɑːpɪt̪ə kjoː ɾəɦjə əɦɪljɑː-s̪ən̪ə 

       ut̪pɑːt̪ə bəɖʰələ məɦɪʂɑːs̪uɾəkeːɾə 

        d͡ʒəld̪iː ɦeː d̪eːʋə n̪ɪd̪ɑːn̪ə kəɾuː 

                    ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                    bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 

muɾəliː n̪əɦɪ  eːkʰən̪ə bəd͡ʒɑːu əɦɑ̃ː 

 ʃət̪əɾə̃d͡ʒə n̪eː eːkʰən̪ə kʰeːlɑːu əɦɑ̃ː 

   n̪əɦɪ məkkʰən̪ə eːkʰən̪ə t͡ ʃoːɾɑːu əɦɑ̃ː 

     ɾɑːs̪oː n̪əɦɪ eːkʰən̪ə ɾət͡ ʃɑːu əɦɑ̃ː 

       t͡ ʃʰət̪ʰɪ d͡ʒət̪eː s̪əɽəkəpəɾə  goːmɑːt̪ɑː 

         s̪əbʰə ʋɾɨn̪d̪ɑːʋən̪ə lə' d͡ʒɑːu əɦɑ̃ː 

           ət͡ ʃʰɪ ɾə̃gə ʋɪɾə̃gəkə d̪uɾəd͡ʒoːd̪ʰən̪ə 

              d͡ʒəld̪iː s̪əbəɦəkə n̪ɪpəʈɑːn̪ə kəɾuː 

                 ət͡ ʃʰɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ən̪jɑːjə bəɽʰələ 

                    bʰəgəʋɑːn̪ə əɦɑ̃ː d̪əuɽuː-d̪əuɖuː | 
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əɪ ɾət͡ʃən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 

mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑːu. 

  

 

 

 

3.4.t͡ ʃən̪d̪ən̪ɑː d̪ət̪t̪ə- bɑːɖʰɪ ɑː bɪɦɑːɾə 

t͡ʃən̪d̪ən̪ɑː d̪ət̪t̪ə 

 

bɑːɖʰɪ ɑː bɪɦɑːɾə 
 

bɑːbɑː ɦəu bɑːbɑː, t͡ ʃələɦəkə n̪eː ! 

ɦəu pʰulət͡ ʃun̪ə, kɪ bʰeːləɦə ɦəu, 
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bud͡ʒʰɑːɪjeː pɾeːt̪ə d̪eːkʰɪ əɪləɦə t̪əu! 

kɪ bəɪs̪ələ t͡ ʃʰəɦə, t͡ ʃələɦə n̪eː ɦɑːlɪ ɦɑːlɪ, 

iː koːs̪iː bət̪ɑːɦə d͡ʒeː bʰeːlə t͡ ʃʰəɪ 

s̪eː ɾəud̪iː kəkɑːkeː d̪un̪uː poːt̪ɑː keː s̪əmɑː leːləkəɪ peːʈəmeː, 

s̪əũs̪eː ʈoːlə oːn̪ɦəɾeː d̪əugələ geːlə ɦəɪ 

pulɪs̪əʋɑːlɑː n̪ɑːʋə ɑːɾə ɑːjələ ɦəjə t͡ ʃələɦəkə n̪eː , 

s̪əbʰəʈɑː gɪɾən̪eː d͡ʒɑːjə ɦəjə ɦəu d̪əɪʋə ! 

ɑːjə̃ ɑːjə̃ keː kəɦələkəu ɾəɪ ,iː ən̪əɾt̪ʰə keːɾə gəppə, 

ɾəu ɾəud̪iːkə poːt̪ɑː ɑːɾə t̪ə pəʈən̪ɑːmeː pəɖʰəjə ɦəjə 

t̪əu ɦəməɾɑː ʈʰəkəjə t͡ ʃʰəɪ, 

ɾəu ɦəmə kɪ t̪oːɦəɾə ʈʰəkəd̪əɾəbɑː t͡ ʃʰɪjəukə, 

d̪ʰeːləɪ t̪ʰɑː 

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.ɾɑːməkɾɨʂɳə pəɾɑːɾt̪ʰiː- 5 ʈɑː kəʋɪt̪ɑː 
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ɾɑːməkɾɨʂɳə 

pəɾɑːɾt̪ʰiː 

5 ʈɑː kəʋɪt̪ɑː 

1 

d͡ʒɑːgəɪ d͡ʒɑːɪ d͡ʒɑː ɦəu 

  

ɦə̃, ɦəmə d͡ʒɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː 

eːɦɪ n̪ɪs̪əbəd̪ə, n̪ɪs̪oːd̪ə̃ɖə ɾɑ̃ːt̪ɪmeː 

d̪eːkʰə ɾəɦələ t͡ ʃʰiː s̪ə̃s̪ɑːɾɪkə s̪əbʰə gət̪ɪʋɪd̪ʰɪ 

ən̪jɑːjə, ət̪jɑːt͡ ʃɑːɾə, əpəɾɑːd̪ʰə 

ɦəɾeːkə d͡ʒuɾməkə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː 

gəɾd͡ʒən̪ɑː 

ɪk̃ɪlɑːbə d͡ʒɪd̪̃ɑːbɑːd̪ə 

mud̪ɑː s̪ut̪əliː ɾɑ̃ːt̪ɪmeː n̪əɦɪ kɪjoː s̪un̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

ɦəməɾə ɑːʋɑːd͡ʒə 
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t̪ə_ɪjoː ləɦɑːs̪ə bən̪ələ n̪ɪs̪əbʰeːɾə s̪ut̪ələ loːkəkẽː 

kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː ɾəkʰəbɑːɾiː 

'd͡ʒɑːgəɪ d͡ʒɑːɪ d͡ʒɑː ɦəu'- kəɦiː beːɾə-beːɾə 

kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː kɪloːlə 

s̪ɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː d̪eːʃəkə loːkəkẽː- 

'ɦəu eːɦən̪eː n̪ɪs̪oːd̪ə̃ɖə ɾɑ̃ːt̪ɪmeː əbəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə t͡ ʃoːɾə' 

mud̪ɑː d͡ʒɑːn̪ɪ n̪eː loːkə s̪əbʰəkẽː kəɪ ̃kəɦɪ d̪eːn̪eː t͡ ʃʰəɪkə- 

'iː t͡ ʃʰəɪkə s̪ʋəɾɳəkɑːlə, 

eːɦən̪ə s̪əməjəmeː n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə 

t͡ ʃoːɾiː, ɖəkəɪt̪iː ɑː luʈəpɑːʈə' 

ɑː eːɦɪ s̪ʋəɾɳəkɑːləkə bʰɾəməmeː loːkə kɑːʈɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ 

n̪əmɦəɾə-n̪əmɦəɾə pʰõːpʰə 

d͡ʒeːn̪ɑː əd̪əu kɑːləs̪ə̃  n̪ɪn̪əbɑːs̪ələ ət͡ ʃʰɪ 

ɦəməɾɑː d̪eːʃəkə loːkə 

  

ɑː oːmɦəɾə, 

'n̪ɪɾmoːt͡ ʃʰɪjɑː gɑːbəjə giːt̪ə ɦəu koːɪ n̪eː d͡ʒɑːn̪eː' gɑːbɪ 

t͡ ʃoːɾəbɑː 

t̪əɾeː-t̪əɾeː kɑːʈɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ s̪ə̃ɪn̪ə 

kʰɪt̃͡ ʃə ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ boːɾɑːkə-boːɾɑː 

kə' ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ eːɦɪ koːʈʰiː d̪ʰɑːn̪ə oːɦɪ koːʈʰiː 

ɑː d͡ʒeː kɪt͡ ʃʰu d͡ʒɑːgələ loːkoː ət͡ ʃʰɪ t̪ə" oː 

t͡ ʃoːɾəbɑːkə giːt̪əkə bʰɑːʋəs̪ə̃ ən̪əd͡ʒɑːn̪ə 

oːkəɾeː s̪uɾəmeː s̪uɾə mɪlɑːbəɪt̪ə bʰəɾɪ ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ t̪ɑːn̪ə 

ɑː ɦəmə kʰɪs̪ɪɑːeːlə bʰən̪əbʰən̪ɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː moːn̪eː-

moːn̪ə- 

's̪ut̪ələ ɾəɦəɪjə d͡ʒɑːɪ d͡ʒɑː kumbʰəkəɾɳiː n̪ɪn̪n̪əmeː 

d͡ʒəkʰən̪ə ɦoːt̪əɦə bɪɦɑːn̪ə 

t̪əkʰən̪ə bud͡ʒʰəɪ d͡ʒɑːɪ d͡ʒə_ɪɦəkə əpən̪ɑː-əpən̪iːkẽː 

n̪oːkəs̪ɑːn̪ə' 

  

2 

ɦəməɾɑː gɑːməkə bəɾəmoːt̪əɾəkə bɑːd̪ʰə 
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s̪oːt͡ ʃəɪt̪ə t͡ ʃʰiː kəɦɪoː ɦəmə əpən̪ɑː gɑːməkə 

bəɾəmoːt̪əɾə bɑːd̪ʰəkə ɑːɾɪ pəɾə bəɪs̪ɪ lɪkʰɪ eːgoː kəʋɪt̪ɑː 

kəʋɪt̪ɑːmeː ɦoːɪkə oːɦɪ bɑːd̪ʰəkə mɑːʈɪkə s̪oːn̪ɦəgəɾə 

s̪ugə̃d̪ʰə 

kəʋɪt̪ɑːmeː ɦoːɪkə kɪs̪ɑːn̪ə-məd͡ʒuːɾəkə pəs̪eːn̪ɑːkə 

gə̃d̪ʰə 

kəʋɪt̪ɑːmeː ɦoːɪkə bɑːd̪ʰəmeː bʰəɾələ s̪əgət̪oːɾən̪iː ɑː 

gʰəs̪əʋɑːɦɪn̪iːkə t͡ ʃəɾt͡ ʃə 

ɾɨt̪u ɦoːɪkə ʋəs̪ə̃t̪ə 

s̪ɪɦəkəɪt̪ə ɦoːɪkə pʰəgun̪əɦəɪʈə pət͡ ʃʰɪjɑː bəs̪ɑːt̪ə 

ɑː eːɦɪ bəs̪ɑːt̪ə s̪ə̃gə d͡ʒʰuːməɪt̪ə ɦoːɪkə 

ɑːɾɪ-d̪ʰuːɾə pəɾə ɾəɦəɾɪkə gɑːt͡ ʃʰə 

pʰuːlɑːjələ ɦoːɪkə s̪əɾɪs̪əoːkə piːjəɾə-piːjəɾə pʰuːlə 

kəʋɪt̪ɑː lɪkʰɑːjə t̪ə' eːkəd̪əmə oːɦɪ bɑːd̪ʰəkə 

pɾəkɾɨt̪ɪkə ən̪ukuːlə 

  

bʰɑːgəmə-bʰɑːgə d͡ʒɪn̪əgiː ɑː ə̃d̪ʰə-pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑːs̪ə̃ bəɽiː 

d̪uːɾə 

ɑːɾoːpə-pɾət̪jɑːɾoːpə,ɑːkɾoːs̪ə-pɾət̪ɪɾoːd̪ʰəs̪ə̃ ɦəʈɪkə' 

oːɦɪ pɾɑːkɾɨt̪ɪkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəmeː liː ɦəmə 

t͡ ʃəɪn̪əkə s̪ɑ̃ːs̪ə 

əpən̪ɑː puɾəkʰɑː'kə əɾəd͡ʒələ oːɦɪ bɑːd̪ʰəkə 

t͡ ʃʰə: kəʈʰəʋɑː kʰeːt̪əkə ɑːɾɪ pəɾə bəɪs̪ɪ eːkɑ̃ːt̪ə 

ɑː ləuʈə d͡ʒɑːɪ əpən̪ɑː n̪eːn̪əpən̪əmeː 

jɑːd̪ɪ kəɾɪ oːɦɪ bɑːd̪ʰəs̪ə̃ d͡ʒuɽələ əpən̪ɑː n̪eːn̪əpən̪əkə 

eːkə-eːkəʈɑː d̪ɾɨʃjə 

d͡ʒɑːɦɪs̪ə̃ n̪əɦɪ ɾəɦəjə kɪt͡ ʃʰu t͡ ʃɪt̪̃ɑː-pʰɪkɪɾə 

ɑː pʰeːɾə pɾəpʰullɪt̪ə mən̪əs̪ə̃ lɪkʰɪ ɦəmə kəʋɪt̪ɑː 

  

kəʋɪt̪ɑːmeː lɪkʰɪ ɦəmə kʰeːt̪ə-kʰəɾɪɦɑːn̪əkə gəppə 

kəʋɪt̪ɑːmeː lɪkʰɪ ɦəmə məd͡ʒuːɾə-kɪs̪ɑːn̪əkə d̪ukʰə-d̪əɾd̪ə 

ɾɨt̪u ʋəs̪ə̃t̪oːmeː kəɾɪ ɦəmə bəɾkʰɑːkə ɾɨt̪u kəlpən̪ɑː 

kəlpən̪ɑːmeː s̪ɪɦəkəɪt̪ə ɦoːjə puːɾʋəjɑː ʃiːt̪ələ bəs̪ɑːt̪ə 

meːgʰə bəɾəs̪əɪt̪ə ɦoːjə muːs̪əlɑːd̪ʰɑːɾə 

d̪ʰɑːn̪ə ɾoːpəɪt̪ə d͡ʒəun̪ə-məd͡ʒuːɾə gɑːbəɪt̪ə ɦoːjə 
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bɑːɾəɦəmɑːs̪ɑː 

n̪ɑːŋəʈə-ugʰɑːɾə bɑːlə-but̪uɾukə d͡ʒʰuɳɖə 

ɑːɾɪ-d̪ʰuːɾəmeː gõːd͡ʒɑːɾəɪt̪ə ɦoːjə ɖoːkɑː 

kəʋɪt̪ɑːmeː lɪkʰɪ ɦəmə məɽʰuɑː gəɦũmə d̪ʰɑːn̪ə 

kəʋɪt̪ɑːmeː lɪkʰɪ ɦəmə kɪs̪ɑːn̪ə-məd͡ʒuːɾə ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə 

s̪ɑːkʂɑːt̪ə bʰəgəʋɑːn̪ə 

  

kəʋɪt̪ɑːmeː lɪkʰɪ ɦəmə t͡ ʃəɪt̪ə-bəɪs̪ɑːkʰəkə 

d̪upəɦəɾɪjɑːmeː 

d͡ʒeː ɦəɾə d͡ʒoːt̪ən̪eː t͡ ʃʰiː t̪eːkəɾə s̪ʋɑːn̪ubʰuːt̪ɪ 

kəʋɪt̪ɑː ɾɑːkʰəɪkə puːs̪əkə əd̪ʰəɾət̪ɪjɑːmeː əpən̪ɑː 

kʰeːt̪əkə 

oːgəɾəbɑːɦɪ kəɾəɪt̪ə kɪs̪ɑːn̪əkə s̪ə̃gə s̪əɦɑːn̪ubʰuːt̪ɪ 

ɑː eːɦɪ s̪ʋɑːn̪ubʰuːt̪ɪ-s̪əɦɑːn̪ubʰuːt̪ɪkẽː biːt͡ ʃə 

bɑ̃ːt͡ ʃələ ɾəɦəjə ɦəməɾɑː kəʋɪt̪ɑːmeː bɑːd̪ʰəkə pɾəkɾɨt̪ɪ 

t̪ɑːɦɪ leːlə ɦəmə oːɦɪ ɑːɾɪ pəɾə bəɪs̪ɪkə' 

n̪ɪɦɑːɾəjə t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː ɖuːbəɪt̪ə s̪uːɾud͡ʒəkə s̪ũd̪əɾə 

d̪ɾɨʃjə 

oːɦɪ ɑːɾɪ pəɾə bəɪs̪ɪ ɦəmə s̪un̪əjə t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə t͡ ʃʰiː 

t͡ ʃɑːɾəbɑːɦəkə mũɦəs̪ə̃ loːɾɪkə-s̪ələɦeːs̪əkə kəɾɳəpɾɪjə 

giːt̪ə 

oːɦɪ ɑːɾɪ pəɾə bəɪs̪ɪ'kə  ɦəmə loːkəs̪ə̃ kəɦəjə t͡ ʃɑːɦəɪt̪ə 

t͡ ʃʰiː 

bɪn̪u pɾəkɾɨt̪ɪ pɾeːməs̪ə̃ n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪkə mən̪ukkʰəkə əs̪t̪ɪt̪ʋə. 

  

3 

  

kɑːjəɾə'kə bəs̪t̪iː 

  

iː kɑːjəɾə'kə bəs̪t̪iː t͡ ʃʰəɪkə bʰɑːɪ 

eːt̪əjə n̪ɪɾbʰiːkə ɑːd̪əmiːkẽː ɾəɦəbɑːkə n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪkə 

əd̪ʰɪkɑːɾə 

d͡ʒə̃ kɪjoː s̪un̪ət̪ə ɪk̃ɪlɑːbə-d͡ʒɪd̪̃ɑːbɑːd̪ə 

t̪ə' ləgɑː d̪eːlə d͡ʒɑːoːt̪ə 
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əɦɑ̃ːkə əbʰɪʋjəkt̪ɪ'kə ɑːd͡ʒɑːd̪iː pəɾə pɾət̪ɪbə̃d̪ʰə 

d̪eːʃəd̪ɾoːɦiː kɑːn̪uːn̪əmeː pʰə̃s̪ɑː kə' 

t͡ ʃəlɑːoːlə d͡ʒɑːeːt̪ə əɦɑ̃ː pəɾə əbʰɪjoːgə 

s̪ət͡ ʃt͡ ʃə pəɾə ɾəɦɪt̪õː əɦɑ̃ː əpən̪ɑːkẽː 

n̪əɦɪ s̪ɪd̪d̪ʰə kə' s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː n̪ɪɾd̪oːʂə 

  

d͡ʒə̃ eːɦɪ bəs̪t̪iːmeː ɾəɦəbɑːkə ət͡ ʃʰɪ 

t̪ə' s̪ʋiːkɑːɾəjə pəɽət̪ə kɑːjəɾə'kə s̪ə̃s̪kɾɨt̪ɪ 

t̪jɑːgəɪ pəɽət̪ə əpən̪ə puɾuʂɑːɾt̪ʰə 

ən̪jɑːjə-ət̪jɑːt͡ ʃɑːɾə d̪eːkʰɪoː kə' 

əɦɑ̃ː n̪əɦɪ uʈʰɑː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː pɾət̪ɪɾoːd̪ʰəkə ɑːʋɑːd͡ʒə 

eːt̪əjə d͡ʒiː-ɦud͡ʒuːɾiːkẽː t͡ ʃʰəɪkə ɾiːt̪ɪ ɾɪʋɑːd͡ʒə 

  

eːɦɪ bəs̪t̪iː loːkəkẽː kɾɑ̃ːt̪ɪ n̪əɦɪ t͡ ʃʰəɪkə pəs̪ɪn̪ə 

eːkəɾɑː s̪əbʰəkə s̪ə̃gə əɦɑ̃ːkẽː kəɦəjə pəɽət̪ə 

d̪ɪn̪əkẽː ɾɑ̃ːt̪ɪ ɑː ɾɑ̃ːt̪ɪkẽː d̪ɪn̪ə 

d͡ʒə̃ kɑːjəɾət̪ɑː ət͡ ʃʰɪ s̪ʋiːkɑːɾə 

t̪ə' eːt̪əjə mɪlə d͡ʒɑːeːt̪ə s̪əbʰə ɦəkə-əd̪ʰɪkɑːɾə 

ɑː d͡ʒə̃ d̪ʰɪkkɑːɾəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ əɦɑ̃ːkə əpən̪ə puɾuʂɑːɾt̪ʰə 

t̪ə't͡ ʃʰoːɽu eːɦɪ bəs̪t̪iːkẽː 

ɑːn̪eː t̪ə' pʰeːɾə d͡ʒɑːn̪ə t̪əɾəɦət̪t̪ʰiː pəɾə ɾɑːkʰɪ 

kəɾu kɾɑ̃ːt̪ɪ'kə ʃuɾuɑːt̪ə. 

  

4  

əpən̪ɑː loːkəs̪ə ̃d̪uːɾə t͡ʃʰiː ɦəmə 

  

əpən̪ɑː loːkəkə biːt͡ ʃə ɾəɦɪoː kə' 

əpən̪ɑː loːkəs̪ə̃ bəɽiː d̪uːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

kɑːɾəɳə, əpən̪ə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪ə, ʋɪt͡ ʃɑːɾəs̪ə̃ məd͡ʒəbuːɾə t͡ ʃʰiː 

ɦəmə 

ɦəmə n̪əɦɪ kə' s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 

əpən̪ɑː əbʰɪʋjəkt̪ɪkə ɑːd͡ʒɑːd̪iːs̪ə̃ 

ɑː n̪eː d͡ʒəɽət̪ɑːkẽː ʈʰəɦəɾɑː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒɑːjəd͡ʒə 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə n̪jɑːjə leːlə pɾət̪ɪbəd̪d̪ʰə ɦəmə 

http://www.videha.co.in/
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d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑːt̪ɪ ɑː ʋəɾɳəʋjəʋəs̪t̪ʰɑːkẽː 

koːn̪ɑː ʈʰəɦəɾɑː s̪əkəɪt̪ə t͡ ʃʰiː d͡ʒɑːjəd͡ʒə 

əpən̪ə ɑːt̪mə s̪ʋɑːbʰɪmɑːn̪əs̪ə̃ məd͡ʒəbuːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

əpən̪ɑː loːkəs̪ə̃ bəɽiː d̪uːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

  

ɦə̃, əpən̪ɑː loːkəs̪ə̃ bəɽiː d̪uːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

kɪjəɪkəkɪ, loːkə pɑːkʰəɳɖə-ɑːɖə̃bəɾə pəɾə pɾəɦɑːɾəkẽː 

bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə əpəɾɑːd̪ʰə 

d̪əlɪt̪ə ʋɪməɾʃə pəɾə pɾəʃn̪ə puːt͡ ʃʰəbə t͡ ʃʰəɪkə məɦɑːpɑːpə 

t̪əɾkəʃiːlət̪ɑːkẽː loːkə ən̪uʃɑːs̪ən̪əɦiːn̪ət̪ɑː kəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə 

muːɽʰət̪ɑːkẽː bud͡ʒʰəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə ʋɪs̪əʋɑːs̪əkə-pɑːt̪ɾə 

eːt̪əjə ɦəɾɪɳəkẽː əpən̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə lɪkʰəbə mən̪ɑːɦiː t͡ ʃʰəɪkə 

ɑː ʃɪkɑːɾiː pəɽʰəbəɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə əɦɪs̪̃ɑːkə pɑːʈʰə 

d̪əlɪt̪ə, ʃoːʂɪt̪ə,ʋə̃t͡ ʃɪt̪əkə s̪ɑːɦɪt̪jə lɪkʰəbɑː leːlə 

məd͡ʒəbuːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

əpən̪ɑː loːkəs̪ə̃ bəɽiː d̪uːɾə t͡ ʃʰiː ɦəmə. 

  

5  

d͡ʒɪt̪əbɑːkə d͡ʒɪd̪d̪ə 

  

ɦɑːɾɪkẽː ɦəɾɑːkə' d͡ʒeː pʰeːɾə t͡ ʃəlɪ pəɽəjə, oː ʋiːɾə ət͡ ʃʰɪ 

d͡ʒeːkəɾɑː d͡ʒɪt̪əbɑːkə d͡ʒɪd̪d̪ə n̪əɦɪ, oːkəɾə muɾd̪ɑː ʃəɾiːɾə 

ət͡ ʃʰɪ 

ɦɑːɾɪ-d͡ʒiːt̪əkə d̪ʋə̃d̪əmeː, d͡ʒeː pʰə̃s̪ɪ geːlə əd̪ʰiːɾə ət͡ ʃʰɪ 

ʋiːɾə ɦɑːɾɪ d̪eːkʰɪkə' n̪əɦɪ, ɦoːɪt̪ə kəkʰən̪oː ʋɪt͡ ʃəlɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

  

d͡ʒə̃ kud̪ɪ geːləɦũ ɾəɳəmeː t̪ə, s̪əməɾə mɑːt̪ɾə eːkə 

ʋɪkəlpə 

d͡ʒɑːn̪ə t̪əɾəɦət̪t̪ʰiː pəɾə ɾɑːkʰɪkə', ləkʂjəkẽː kəɾu s̪əpʰələ 

d͡ʒiːt̪ə geːləɦũ t̪ə' loːkə s̪əbʰə, d͡ʒəjə-d͡ʒəjəkɑːɾə 

ləgɑːoːt̪ə 

muɪlɑː pəɾə ʃəɦiːd̪əmeː, n̪ɑːmə əməɾə bʰə' d͡ʒɑːeːt̪ə 

  

pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ gulɑːmə oːkəɾə, d͡ʒeːkəɾə ud̪d̪eːʃjə mɑːt̪ɾə 
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d͡ʒiːt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪əkə ʋɪʃʋɑːs̪ə oːkəɾə, ɦoːɪt̪ə bəɦut̪ə məd͡ʒəguːt̪ə 

t͡ ʃʰəɪkə 

ɦə̃, oː ʋiːɾə ət͡ ʃʰɪ, d͡ʒeː s̪ə̃gʰəɾʂəs̪ə̃ bəd̪ələɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

kəpɑːɾəkẽː 

kɑːjəɾə əkəɾməɳjə bʰə' koːs̪əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ s̪ə̃s̪ɑːɾəkẽː 

  

kɑːjəɾəkẽː ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪkə, ɦɑːɾɪkẽː mɑːɾɪt̪eː  ʋɪkəlpə 

ʋiːɾə t̪ə' s̪əd̪ət̪ɪ t͡ ʃələɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ s̪əd̪ɪkʰən̪ə s̪ə̃gʰəɾʂə-pət̪ʰə 

ʋiːɾəkə leːlə koːɪ ləkʂjə, moːs̪əkɪlə n̪əɦɪ iː d͡ʒɑːn̪ɪ lɪə 

lɑːbɪ s̪əkəɪt͡ ʃʰə ɑːkɑːʃə d̪ʰəɾət̪iː pəɾə, d͡ʒə̃ moːn̪əmeː əɦɑ̃ː 

ʈʰɑːn̪ɪ lɪə. 

 -s̪ɑːɦɪt̪jɪkə n̪ɑːmə- ɾɑːməkɾɨʂɳə pəɾɑːɾt̪ʰiː, muːlə 

n̪ɑːmə:- ɾɑːməs̪ɪpʰiːt̪ə pɑːs̪əʋɑːn̪ə, pɪt̪ɑː- s̪ʋə pəʃupət̪ɪ 

pɑːs̪əʋɑːn̪ə, mɑːt̪ɑː- ʃɾiːmət̪iː mun̪əɾiː d̪eːʋiː, d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ- 04-

04-1977, ʃɪkʂɑː- biːeː pɾət̪ɪʂʈʰɑː (ɪt̪ɪɦɑːs̪ə), ʋɾɨt̪ɪ:-bʰɑːɾət̪iːjə 

ɾeːlə,   s̪t̪ʰɑːjiː pət̪ɑː- gɾɑːmə- bɪt͡ ʃəkʰɑːn̪ɑː, poːs̪ʈə -

eːkət̪ɑːɾɑː, t̪ʰɑːn̪ɑː- əɾeːɖə, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 

847222, pət̪ɾɑːt͡ ʃɑːɾə pət̪ɑː- ɾeːləʋeː kɔləun̪iː ɾəmən̪ɑː, d͡ʒɪlɑː- 

gəɖʰəʋɑː, d͡ʒʰɑːɾəkʰəɳɖə, moːbɑːiːlə/ ʋɑːʈs̪eːpə- 

7766906778, iːmeːlə- rkpartht̆i04041977@gmail.com, s̪ɑːɦɪ

t̪jə upələbd̪ʰɪ:- kəɾt̪t̪əʋjə pət̪ʰə (ɦɪn̪d̪iː kɑːʋjə s̪ə̃gɾəɦə)ʋəɾʂə 

2019, əɦɪs̪̃ɑːt̪məkə pɾət̪ɪʃoːd̪ʰə ( ɦɪn̪d̪iː upən̪jɑːs̪ə) 2019, d̪uː 

pəʈəɾiːkə biːt͡ ʃə (məɪt̪ʰɪliː kɑːʋjə s̪ə̃gɾəɦə) ʋəɾʂə 

2020.  s̪əmmɑːn̪ə eːʋə̃ puɾəs̪kɑːɾə- kə) s̪ɑːɦɪt̪jə ʃɪlpiː 

s̪əmmɑːn̪ə (n̪əɾɑːkɑːs̪ə,  d̪ʰən̪əbɑːd̪ə), 2019, kʰə) məɪt̪ʰɪliː 

s̪ɑːɦɪt̪jɪkə s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmɪt̪ɪ, məd̪ʰubən̪iː d̪ʋɑːɾɑː ʋəɾʂə 2021 

kẽː n̪əʋəɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə puɾəs̪kɑːɾə 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

3.6.əmɪt̪ɑːbʰə ɾə̃d͡ʒən̪ə d͡ʒʰɑː 'pɾəʋɑːs̪iː'- mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə əuɾə 

t̪ɪɾə̃gɑː/ pɑːkələ pəɾoːɾə- bɑːlə giːt̪ə/ bəd̪əmɑːʃiː- bɑːlə giːt̪ə 
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əmɪt̪ɑːbʰə ɾə̃d͡ʒən̪ə d͡ʒʰɑː 'pɾəʋɑːs̪iː' 

1 

mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə əuɾə t̪ɪɾə̃gɑː 

  

poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː.. 

  

s̪iːt̪ɑː mɑːt̪ɑː d͡ʒeːt̪əjə keː beːʈiː 

ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː d̪ʰəɾət̪iː 

bɑːjəɽʰə s̪ə̃ mɑːɾələ ɾəɦələ ɦəmeːʃɑː 

ɾəɦələ əkɑːlə s̪ə pəɾət̪iː. 

s̪əɾəkɑːɾə n̪eːt̪ɑː keː kun̪oː mət̪ələbə n̪əɪ 

bəɪn̪ə kə bəɪs̪ələ muːɾt̪ɪ 

boːlə n̪əɪ mũɦə meː pɑːn̪ə bʰəɾələ 

n̪əɪ d̪eːkʰəɪt̪ə n̪ɑːkə meː s̪uɾt̪iː.. 
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poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː. 

  

mɪt̪ʰɪlɑː meː d̪uɾləbʰə d̪eːkʰũː ɑːjəoː 

pɑːn̪iː, bɪd͡ʒəliː, ʃɪkʂɑː 

kɑːd͡ʒə d̪ʰə̃d̪ʰɑː keː kun̪oː pət̪ɑː n̪əɪ 

n̪eː s̪ʋəs̪t̪ʰjə keː kun̪oː ɾəkʂɑː. 

s̪əbə s̪ukʰə s̪uʋɪd̪ʰɑː ɦəməɾoː bʰẽːʈɑː 

moːn̪ə meː ɾəɦələ ɪkʂɑː 

ə̃d̪ʰəkɑːɾə meː d͡ʒiːʋən̪ə ɑːjəoː 

pɾəgət̪ɪkə ət͡ ʃʰɪ pɾət̪ɪkʂɑː.. 

  

poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː.. 
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peːʈə meː ən̪n̪ə keː d̪ɑːn̪ɑː n̪əɪ 

ɑː d̪eːɦə pəɾə n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ ə̃gɑː 

bʰɑːɾət̪ə mɑ̃ː keː ɦəmuː s̪ə̃t̪ɑːn̪ə 

ɦəməɾoː s̪əpən̪ɑː s̪ət̪əɾə̃gɑː.. 

poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː.. 

  

poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː.. 

  

əppən̪ə ɦəqə keː bɑːt̪ə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

ɦəmə n̪əɪ t͡ ʃʰiː bʰɪkʰəmə̃gɑː 

ɑːbə bəɾd̪ɑːs̪ə kɪn̪oː n̪əɪ kəɾəbə 

kuːn̪oː ʋjəʋəɦɑːɾə d̪uːɾə̃gɑː. 
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məɪt̪ʰɪlə ɦɪt̪ə keː bɑːt̪ə n̪əɪ kəɾət̪ɑː 

ɦun̪əkɑː d̪eːbəɪn̪ə ʈʰẽːgɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː keː d͡ʒeː mɑːt̪ʰə pəɾə ɾəkʰət̪ɑː 

n̪əbəkɑː d̪ʰoːt̪iː ɾə̃gɑː.. 

  

poːkʰəɾə mɑːt͡ ʃʰə məkʰɑːn̪ə ɦɾəd̪əjə meː 

ʋɑːɳiː meː moːd̪ʰəkə gə̃gɑː 

ʈʰoːɽə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪlə ət͡ ʃʰɪ 

moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t̪ɪɾə̃gɑː.. 

  

  

2 

pɑːkələ pəɾoːɾə - bɑːlə giːt̪ə 

  

s̪uːn̪uː pɑːkələ  pəɾoːɾə 

kɪjɑː n̪əɪn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ n̪oːɾə, 

t͡ ʃɪt͡ ʃɪjɑːiː t͡ ʃʰiː d͡ʒoːɾə d͡ʒoːɾə 

kun̪oː moːn̪ə meː ət͡ ʃʰɪ t͡ ʃoːɾə? 
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kən̪iː ɦə̃s̪uː bɑːd͡ʒuː 

ɦəməɾə gəɖɖiː kəɽoːɽə, 

kən̪iː d͡ʒʰuːmuː n̪ɑːt͡ ʃuː 

ɦəməɾə ə̃gən̪ɑː keː moːɾə| 

  

s̪ɑ̃ːd͡ʒʰeː s̪ɑː ɾus̪ələ t͡ ʃʰiː 

ɦoːiː t͡ ʃʰəiː ɑːbə bʰoːɾə, 

kɑːn̪ə pəkəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

ləgəjə t͡ ʃʰiː əɦɑ̃ː keː goːɾə| 

  

kən̪iː ɦə̃s̪uː bɑːd͡ʒuː 

ɦəməɾə gəɖɖiː kəɽoːɽə, 

kən̪iː d͡ʒʰuːmuː n̪ɑːt͡ ʃuː 

ɦəməɾə ə̃gən̪ɑː keː moːɾə| 

  

kən̪iː  kəɾeːd͡ʒɑː  s̪ɑː  s̪əʈuː 

ɦəməɾə  bə_uʋɑː beːd͡ʒoːɽə, 

kən̪iː  koːɽɑː meː  ɑːu 

ɦəməɾə  ɑːɪn̪kʰɑːkə  ɪd͡ʒoːɾə| 
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kən̪iː ɦə̃s̪uː bɑːd͡ʒuː 

ɦəməɾə gəɖɖiː kəɽoːɽə, 

kən̪iː d͡ʒʰuːmuː n̪ɑːt͡ ʃuː 

ɦəməɾə ə̃gən̪ɑː keː moːɾə| 

  

3 

bəd̪əmɑːʃiː - bɑːlə giːt̪ə 

  

ukkʰõː ukʰõː kə kə əɦɑ̃ː oːkɑːʃiː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

s̪un̪uː jəu bəuʋɑː bəɖə ɑːɦɑː bəd̪əmɑːʃiː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː| 

d͡ʒɑ̃ːjə ɦoːjə jɑː t̪ɑ̃ːiː ɦəmə oːkɑːʃiː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

ɦeː jəu kəkkɑː ɦəmə n̪əɪ bəd̪əmɑːʃiː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː|| 

  

ɾoːd͡ʒə n̪əbə n̪əbə əɦɑ̃ː ɾuːpə d̪ʰəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

kəɦɪjəu bən̪iː ɖɔkʈəɾə kəɦɪjəu bɪgəbiː bən̪əɪ t͡ ʃʰiː| 

ɖɑːkʈəɾə, bɪgəbiː bəɪn̪ə kə ɦəmə kʰuːbə kʰeːləɪ t͡ ʃʰiː 

kʰuʃə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰiː ɦəɾəd̪əmə məs̪t̪ə ɾəɦəɪ t͡ ʃʰiː|| 
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ɖɑːkʈəɾə bəɪn̪ə kə əɦɑ̃ː bəɽəkɑː ɖʰõːgə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

s̪uiːjɑː bʰoːɪk̃ə bʰoːɪk̃ə kə bəɽɑː t̪ə̃gə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː| 

pəɪgʰə bəɪn̪ə kə bən̪əbəiː ɖɑːkʈəɾə t̪əɪ ɖʰõːgə d̪ʰəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

s̪un̪uː jəu kəkkɑː ɦəmə n̪əɪ əɦɑ̃ː keː t̪ə̃gə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː|| 

  

ɾoːd͡ʒə gʰuməə d͡ʒeːbɑːkə ɑːɦɑː d͡ʒɪd̪d̪ə d̪ʰəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

d̪ulɑːɾu bət͡ ʃt͡ ʃɑː d͡ʒeːn̪ɑː pɾəs̪ɪd̪d̪ə bʰɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː| 

kɪjoː n̪eː gʰumɑːbəɪjɑː t̪ɑ̃ːiː ɦəmə d͡ʒɪd̪d̪ə d̪ʰəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

d̪ulɑːɾuː t͡ ʃʰiː s̪əbəkeː t̪ɑːiː pɾəs̪ɪd̪d̪ə bʰɑː ɾəɦələ t͡ ʃʰiː|| 

  

ɾoːd͡ʒə kʰeːləun̪ɑː kɪn̪əɪ leːlə əɦɑ̃ː n̪ɑːʈəkə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

d͡ʒeː n̪əɪ kiːn̪ə d̪iː t̪ə d͡ʒoːɾə d͡ʒoːɾə kɑːn̪ɑː ləgɑːjə t͡ ʃʰiː| 

kʰeːləun̪ɑː ɦəməɾɑː n̪iːkə ləgəɪjɑː t̪ɑːiː n̪ɑːʈəkə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

ɑːɦɑː n̪əɪ kɪn̪ə d̪əjə t͡ ʃʰiː t̪ə kɑːn̪ɑː ləgeː t͡ ʃʰiː|| 

  

ɑːɦɑː keː ɪ bət͡ ʃəpən̪ə pəɾə ɦəmə kʰuːbə ɦə̃s̪eːjə t͡ ʃʰiː 

ɑːɦɑː t̪ə ɦəməɾə ɑːɪn̪kʰə ɑː ɦɾəd̪əjə meː bəs̪əiː t͡ ʃʰiː| 

s̪əbə gəpə s̪oːɪt͡ ʃə kə ɑːɦɑː keː jɑːd̪ə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

ɦeː jəu bəuʋɑː ɑːɦɑː keː ɦəmə d̪ʰən̪ʋɑːd̪ə kəɾəɪ t͡ ʃʰiː|| 
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ɑːkɑːʃə t͡ ʃʰubuː ɑːɦɑː jɑːɦə s̪əpən̪ɑː ɾɑːkʰəɪ t͡ ʃʰiː 

n̪ɑːmə kəɾuː ɑːɦɑː s̪eːɦə bʰəgəʋən̪ə s̪ɑː mɑ̃ːgeː t͡ ʃʰiː| 

ɦə̃s̪uː, kʰeːlu, kuːd̪uː, kəɾuː d͡ʒeː kəɾəɪ t͡ ʃʰiː 

pəɖʰuː, lɪkʰuː, bəɽʰuː, ɑːʃiːʂə d̪ə ɾəɦələ t͡ ʃʰiː|| 

  

- əmɪt̪ɑːbʰə ɾə̃d͡ʒən̪ə d͡ʒʰɑː 'pɾəʋɑːs̪iː', muːlə ɾuːpəs̪ə̃ 

məd̪ʰubən̪iːkə kəpɪleːʃʋəɾə s̪t̪ʰɑːn̪ə ləgəkə s̪iːmɑː 

gɑ̃ːʋə, d͡ʒəɾmən̪iː meː bəs̪ələ məɪt̪ʰɪlə 

 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

3.7.ud̪əjə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə n̪ət͡ ʃɪkeːt̪ɑː- d͡ʒəu s̪oːt͡ ʃɪjeː leːləɦũ t͡ ʃ

əlɪjeː d͡ʒɑːjəbə 
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ud̪əjə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə 'n̪ət͡ʃɪkeːt̪ɑː' 

pəɦɪlə beːɾə, əpən̪əɦɪ bɑ̃ːglɑː kəʋɪt̪ɑː məɪt̪ʰɪliː meː lɪkʰɪt̪əɦũ t̪ə

 koːn̪ɑː d̪eːkʰɑːoːt̪ə, s̪eː ʋɪd̪eːɦə kə pɑːʈʰəkəʋəɾgəkə leːlə- n̪ət͡ ʃ

ɪkeːt̪ɑː 

 

 

 

d͡ʒəu s̪oːt͡ʃɪjeː leːləɦũ t͡ʃəlɪjeː d͡ʒɑːjəbə 
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1 

d͡ʒəu s̪oːt͡ ʃɪjeː leːləɦũ t͡ ʃəlɪjeː d͡ʒɑːjəbə,/ 

s̪əbəʈɑː n̪ɪpəʈɑː kəjə/ 

t̪əkʰən̪ə ɑːbə d̪eːɾə kət̪ʰiː leː?/ 

d̪ʰəɾuː ʋəɪɦə giːt̪ə/ 

d͡ʒeː gɑːjən̪ə lə d͡ʒɑːjət̪ə iːʃʋəɾə keːɾə pɑːs̪ə/ 

d͡ʒɑːɦɪ giːt̪ə meː s̪un̪ɑːoːt̪ə əpən̪əɦɪ d̪ʰəmən̪iː keːɾə t̪ɑːn̪ə/ 

d͡ʒəkəɾɑː meː ɾəɦət̪ə kɪt͡ ʃʰu kɑːɾəs̪ɑːd͡ʒə/ 

s̪əd͡ʒɑːjəbə əɦɑ̃ː keː oːɦiː giːt̪ə s̪əɪ. 

2 

d͡ʒəu s̪oːt͡ ʃɪ liː iː s̪əbə bʰuɾd͡ʒəpət̪ɾə/ 

eːt̪t̪eːkə ɾɑːs̪ə gəɳɪt̪əkə kʰɑːt̪ɑː/ 

s̪əbəʈɑː ʋjəɾt̪ʰə ɦoːjət̪ə eːkə beːɾɪ d͡ʒɑːɽʰə t͡ ʃəlɪ geːlɑː pəɾə/ 

giːt̪ə eːɦən̪ə d͡ʒɑːɦɪ s̪əũ ʋəs̪ə̃t̪ə d͡ʒʰələkəɪ əpən̪eː ɑːpə/ 

d͡ʒɑːɦɪ giːt̪ə meː d̪eːkʰɑːjə t͡ ʃʰə_ɪ pəlɑːʃə keːɾə pʰuːlə, əɽəɦulə

 keːɾə s̪eːɦoː/ 

d͡ʒəkəɾɑː gɑːbiː t̪ə d̪eːkʰɑːoːt̪ə ʋəɪɦə pəɾɪt͡ ʃɪt̪ə t͡ ʃɑːɦən̪iː/ 

bəd͡ʒɑːjəbə əɦɑ̃ː kẽː eːɦən̪eː koːn̪oː giːt̪ə pəɾə, s̪ɑːd͡ʒə d͡ʒeːkɑ̃

ː. 

3 
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d͡ʒəu kəɦiː ɑːbə n̪əɦɪ ɑːjəbə kəɦɪjoː eːɦɪ pət̪ʰə pəɾə/ 

t̪əkʰən̪ə kɪjəɪ kəɾəɪ t͡ ʃɑːɦəbə ɑːbəɦu s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː?/ 

d͡ʒɑːɦɪ giːt̪ə meː ɾɑːs̪t̪ɑː d͡ʒɑːoːt̪ə kəʈɪ s̪əɦəd͡ʒəɦɪ/ 

d͡ʒɑːɦɪ gɑːn̪ə meː klɑ̃ːt̪ə d̪eːɦẽː pun̪əhə̆ d̪eːkʰɑː d̪eːbə əɦɑ̃ː/ 

d̪ʰəɾuː s̪əɪɦə giːt̪ə koːn̪oː 

 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

3.8.əkʰɪleːʃə ʈʰɑːkuɾə- kət̪əə geːləiː oː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʃɑːn̪ə 

əkʰɪleːʃə ʈʰɑːkuɾə 
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kət̪əə geːləiː oː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʃɑːn̪ə 

  

kət̪əə geːləiː oː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʃɑːn̪ə. 

n̪əɪ bʰeːʈɑːiː t͡ ʃʰəɪ oː pɑːn̪ə məkʰɑːn̪ə.. 

əpən̪oː loːkə s̪əbə ə̃gɾeːd͡ʒiː bɑːd͡ʒət̪ə, 

n̪əɪ bɑːd͡ʒət̪ə kɪoː məɪt̪ʰɪlə boːlə . 

əɦɪ mẽː s̪əbə gəɾʋə bud͡ʒʰəiː t͡ ʃʰət̪ʰə, 

t͡ ʃʰoːɽə kə gɑːməkə mɪʈʰəkə boːlə.. 

n̪əĩː ɾəɦələɪ ɑːbə iː mɪt̪ʰɪlɑː mẽː , 

pɑːɦun̪ə keː oː ɑːgət̪ə bʰɑːgət̪ə. 

t̪ɪləkoːɾəkə t̪əɾuɑː oː, 

bʰɑːt̪ə ɑː ɾəɦuː mɑːt͡ ʃʰəkə d͡ʒʰoːɽə.. 

n̪əĩː bʰeːʈəiː t͡ ʃʰəɪ ɑːbə oː s̪uggɑː, 

bəd͡ʒɑːɪt̪ə t͡ ʃʰələ d͡ʒeː ʋeːd̪əkə boːlə . 

kət̪əə geːləiː oː əɾɪpən̪ə s̪ũd̪əɾə , 

n̪əĩː t͡ ʃʰəɪ ɑːbə oː məɪt̪ʰɪlə giːt̪əkə boːlə.. 

ɑːməkə gɑːt͡ ʃʰiː keː mət͡ ʃɑːn̪ə kət̪əə t͡ ʃʰəiː, 

kət̪əə geːləiː oː kɑːn̪ɪjɑ̃ː put̪əɾɑː keː kʰeːlə. 

d̪ɑːd̪iː n̪ɑːn̪iː keː qɪs̪s̪ɑː kət̪əə t͡ ʃʰəɪ , 

http://www.videha.co.in/
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n̪əĩː t͡ ʃʰəiː kɑːkiː pɪs̪iː s̪n̪eːɦəkə boːlə.. 

d͡ʒɑːgu ɦeː mɪt̪ʰɪlɑː keː bɑːs̪iː, 

ɦəmə kəɾəiː t͡ ʃʰiː ʋɪn̪ət̪iː kəɾə d͡ʒoːɾiː. 

mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliː bɑːʈə d͡ʒoːɦə_ɪjɑː, 

d͡ʒoːɾuː ɑːbə s̪n̪eːɦəkə ɖoːɾiː.. 

 -əkʰɪleːʃə ʈʰɑːkuɾə, ʃɪkʂəkə, s̪əməs̪t̪iːpuɾə , bɪɦɑːɾə. 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

3.9.s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː- məɪjɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰɪ 

 

s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː 

..məɪjɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ʃʰət̪ʰɪ.. 

mɑːt̪ɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰə, s̪ɪɦ̃ə pəɾə s̪əʋɑːɾə bʰə kə. 

bʰəkt̪ən̪ə keː pukɑːɾə s̪un̪ɪkə n̪ɑː. 

http://videha.co.in/new_page_31.htm
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ɦəmə s̪əbə mɑ̃ː keː puːd͡ʒən̪ə kəɾiː. kələ d͡ʒoːɾə iː ʋɪn̪ət̪iː kəɾi

ː.. 

s̪əbəɦəkə s̪ukʰə ɑː ʃɑ̃ːt̪ɪ ɦeːt̪u. mɑ̃ː keː ɦəməs̪əbə goːɦəɾɑːjəb

ə .. 

n̪əu d̪uɾgɑː keː ɑːɦʋɑːn̪ə kə, kələʃə bə_ɪs̪ɑː. ɑːɾət̪iː kə,məɪjɑː

 keː mən̪ɑːjəbə .. 

əʂʈəbʰud͡ʒɑː d̪ʰɑːɾiː məɪjɑː, kʰəɽəgə kʰəppəɾə leːn̪eː məɪjɑː . 

məɪjɑː ɑːbɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰət̪ʰə, mũɖəmɑːlə d̪ʰɑːɾiː kə. 

bʰəkt̪ən̪ə keː pukɑːɾə s̪un̪ɪkə n̪ɑː.. 

kɑːliː ɦeː mɑ̃ː d̪uɾgɑː bʰəʋɑːn̪iː, ɦəməs̪əbə keː iː ʋɪn̪ət̪iː s̪un̪u

ː. 

mɪt̪ʰɪlɑː keː kəljɑːɳə kəɾuː, s̪əbəd͡ʒən̪ə keː ud̪d̪ʰɑːɾə kəɾuː.. 

ɦəməɦũ mɪt̪ʰɪlɑːʋɑːs̪iː pəɾə, s̪n̪eːɦəkə bəut͡ ʃʰɑːɾə kəɾuː. 

lɪjə əpən̪ə ʃəɾəɳə mẽː ɦeː mɑ̃ː, ɪ d̪ʰəɾɑː pəɾə ɑːbɪkə.. 

bʰəkt̪ən̪ə keː pukɑːɾə s̪un̪iːlə n̪ɑː.. 

  

-s̪əmət̪ɑː kumɑːɾiː, ʃɪkʂɪkɑː,s̪əməs̪t̪iːpuɾə , bɪɦɑːɾə. 

 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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3.10.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə 

ʈʰɑːkuɾə- bəɦut̪ə s̪un̪eːlɪjəu t̪oːɾɑː, ɑːbə s̪un̪əbəu t̪oːɦəɾə s̪əbʰ

ə gəpə 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə 

bəɦut̪ə s̪un̪eːlɪjəu t̪oːɾɑː, ɑːbə s̪un̪əbəu t̪oːɦəɾə s̪əbʰə gəpə 

  

ɦəməɾɑː ɦə̃s̪əɪt̪ə d̪eːkʰɪ d͡ʒeː ɑːbɪ geːləu t̪oːɾɑː n̪oːɾə 

kət̪t̪eːkə bud͡ʒʰəbɪjəu d͡ʒeː ʈʰiːkə t͡ ʃʰiː ɦəmə 

t̪oːɦĩː t̪ə̃ kəɦəɪt̪ə ɾəɦẽː 

ɑːgoː bəɽʰəbɑː leːlə 
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bɪs̪əɾɪ d͡ʒeːbɑː leːlə s̪əbʰə kɪt͡ ʃʰu 

ɑː ɦəmə n̪əɪ mɑːn̪ɪjəu t̪oːɦəɾə gəpə. 

ɑː ɑːbə d͡ʒəkʰən̪ə mɑːn̪ɪ geːlɪjəu t̪oːɦəɾə gəpə 

ɑː eːt̪eː bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː ɦə̃s̪ɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː 

ɑːgɑ̃ː bəɽʰɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰiː t̪ə̃ 

t̪oːɦəɾə ɑ̃ːkʰɪ kɪeː n̪oːɾɑː geːlə t͡ ʃʰəu. 

  

t̪oːɾɑː kɪeː lɑːgɪ ɾəɦələ t͡ ʃʰəu d͡ʒeː ɦəməɾə ɦə̃s̪iː ət͡ ʃʰɪ ɦɑːɾɪkə p

ɾət̪iːkə 

loːkə t̪ə̃ d͡ʒɪt̪əlɑːkə bɑːd̪ə ɦə̃s̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, ɦə̃s̪ɪt̪eː ət͡ ʃʰɪ 

t̪oːɾɑː d̪ɑːbiː t͡ ʃʰəu d͡ʒeː t̪ũː ɦəməɾɑː t͡ ʃɪn̪ɦəɪ t͡ ʃʰẽː 

eːt̪eːkə d͡ʒəld̪iː t̪oːɦəɾə gəpə ɑːbə mɑːn̪ɪ d͡ʒɑːɪ t͡ ʃʰɪjəu 

t̪ẽː iː ɦə̃s̪iː ɦəməɾə ɦɑːɾɪ ət͡ ʃʰɪ 

  

t̪ə̃ s̪un̪ə, ɦəməɾɑː buːd͡ʒʰələ ət͡ ʃʰɪ d͡ʒeː ɦəmə ɦɑːɾɪ geːlə t͡ ʃʰiː 

mud̪ɑː koːn̪oːʈɑː pɾəjɑːs̪ə ɦəmə bɑ̃ːkiː n̪əɪ t͡ ʃʰoːɽələũ 

pɾəjɑːs̪əmeː koːn̪oː beːɪmɑːn̪iː n̪əɪ keːləũ 

mud̪ɑː ɦɑːɾɪ t̪ə̃ geːləũ n̪eː 

d͡ʒeː d͡ʒiːt̪ələ oːɦoː ɖeːɾɑːjələ ət͡ ʃʰɪ, əkʰən̪oː, s̪eː t̪ə̃ ʈʰiːkeː 

mud̪ɑː ɦɑːɾɪ t̪ə̃ geːləũ n̪eː 
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ɑː iː ɦə̃s̪iː t̪oːɾɑː leːlə ət͡ ʃʰɪ 

kən̪əbɑːkə moːn̪ə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ 

mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə ɦəməɾə ɦə̃s̪iːs̪ə̃ t̪oːɾɑː kən̪ən̪iː bəɦəɾɑːɪ t͡ ʃʰəu 

t̪ə̃ ɦəməɾə kən̪ən̪iː t̪oːɦəɾə kiː ɦɑːlə kəɾət̪əu 

  

t̪ə̃ ɾəɦəə̸ d̪eː əɦɪn̪ɑː 

bəɽʰəə̸ d̪eː ɑːgɑ̃ː, d͡ʒeːn̪ɑː t̪ũː t͡ ʃɑːɦəɪ t͡ ʃʰəlẽː 

ɑː əpən̪ɑːkẽː d̪oːkʰiː n̪əɪ buːd͡ʒʰə 

t̪oːɾɑː d̪uɑːɾeː ɦəməɾə ɦɑːɾɪ n̪əɪ bʰeːlə 

ɑːgɑ̃ː bəɽʰəɪ leː pɾəjɑːs̪ə kəmə n̪əɪ kəeːlə 

t̪oːɾɑː ɦoːɪ t͡ ʃʰəu d͡ʒeː t̪oːɦəɾə gəpəpəɾə kɑːn̪ə-

bɑːt̪ə d̪eːlɑːs̪ə̃ ɦəmə ɦɑːɾələũ 

mud̪ɑː s̪eː n̪əɪ t͡ ʃʰəɪ 

  

mud̪ɑː t̪oːɦəɾə gəpə ɦɑːɾəlɑːkə bɑːd̪ə kəə̸ kəjə d̪eːkʰələũ 

iːɦoː d͡ʒɪn̪əgiː koːn̪oː beːd͡ʒɑːjə n̪əɪ t͡ ʃʰəɪ 

oː kukuɽə d͡ʒeːkəɾɑː s̪əbʰə d̪ut̪kɑːɾɪt̪oː ət͡ ʃʰɪ ɑː 

əɪʈ̃ʰə kɪt͡ ʃʰu d̪əɪjoː d̪əɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ, t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə 

t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə iː d͡ʒɪn̪əgiː koːn̪oː beːd͡ʒɑːjə n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ 
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ɖeːɾɑːjələ d͡ʒeː s̪əbʰə ət͡ ʃʰɪ ɦəməɾə ɦɑːɾɪkə bɑːd̪ə 

ɦəməɾə ʋɪd͡ʒəjə d͡ʒə̃ ɦoːɪt̪ə t̪ə̃ kiː ɖeːɾɑːjələ ɾəɦəɪt̪ə 

s̪əeːɦə n̪eː kəɦəɪ t͡ ʃʰəlẽː t̪ũː 

mud̪ɑː t̪əkəɾə ən̪ubʰəʋə ɦɑːɾəlɑːkə bɑːd̪ə keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə 

s̪eː ɦə̃s̪əə̸ d̪eː ɦəməɾɑː 

kəə̸ d̪eːlɪjəu s̪ʋət̪ə̃t̪ɾə t̪oːɾɑː 

t̪oːɾɑː kiː s̪əbʰəkẽː 

bəɦut̪ə s̪un̪eːlɪjəu t̪oːɾɑː, ɑːbə s̪un̪əbəu t̪oːɦəɾə s̪əbʰə gəpə 

kɑːʈɑː-

kɑːʈiːkə ɑːd̪ət̪ɪ t͡ ʃʰəu, s̪eː kən̪eː d̪ɪn̪ə ən̪ət͡ ʃʰəd͡ʒd͡ʒələ ləgət̪əu 

gʰuɾɪ kəə̸ keː d͡ʒɑːjət̪ə oːɪ ɾəs̪t̪ɑː 

iː d͡ʒɪn̪əgiː koːn̪oː beːd͡ʒɑːjə n̪əɪ ət͡ ʃʰɪ 

 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 

 

4.s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- t͡ ʃəmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 

(t̪ɾɨt̪iːjoːt͡ ʃt͡ ʃʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- t͡ ʃəmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 

(t̪ɾɨt̪iːjoːt͡ ʃt͡ ʃʰəʋɑːs̪əhə̆) 

t͡ ʃəmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 

(t̪ɾɨt̪iːjoːt͡ ʃt͡ ʃʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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ɖɑː. d̪iːpɪkɑː 

(s̪ʋət̪ən̪t̪ɾəleːkʰɪkɑː ʋeːd̪əʋət̪iː-məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪jə 

pɾɑːkt̪ən̪əpɾɑːd̪ʰjɑːpɪkɑː t͡ ʃə) 

(ʋɪgət̪eː ut͡ ʃt͡ ʃʰʋɑːs̪eː ɑːɾjɑːʋəɾt̪əs̪jə s̪ɑːmɑːn̪joː pəɾɪt͡ ʃəjoː məjɑː 

pɾəd̪ət̪t̪əhə̆. pɾəkɾɨt̪eː ut͡ ʃt͡ ʃʰʋɑːs̪eː ʋəɾɳən̪əʋəɪt͡ ʃɪt̪ɾjə̃ 

pɾəs̪t̪uːjət̪eː.) 

  

n̪ələt͡ ʃəmpuːn̪ɑːməd̪ʰeːjəhə̆ gɾən̪t̪ʰəhə̆ n̪ɪt̪əɾɑ̃ː ʃoːbʰɑːʃɑːliː 

ʋəɾt̪ət̪eː . əs̪mɪn̪ gɾən̪t̪ʰeː ən̪eːkɑːn̪ɪ ʋəɪʃɪʂʈjɑːn̪ɪ 

d̪ɾɨggoːt͡ ʃəɾiːbʰəʋən̪t̪ɪ jət̪ʰɑː ɦɪ- 

pəd̪ɑːn̪ɑː əpɾət͡ʃəlɪt̪ɑːɾt̪ʰeː pɾəjoːgəhə̆- n̪ələt͡ ʃəmpuː-

ɪt̪jəs̪mɪn̪ gɾən̪t̪ʰeː n̪ɪʂəd̪ʰɑːpuɾiːʋəɾɳən̪əkɾəmeː d̪eːʃɑːɾt̪ʰeː 

ʋɪʂəjəpəd̪əpɾəjoːgoː d̪ɾɨʃjət̪eː. s̪ɑːmɑːn̪jət̪əjɑː eːʋə̃ ʋəɾɳən̪ə̃ 

kut̪ɾət͡ ʃɪn̪n̪əɪʋə pɾɑːpjət̪eː. 

t̪əs̪jə ʋɪʂəjəməd̪ʰjeː n̪ɪʂəd̪ʰoː n̪ɑːmɑːs̪t̪ɪ d͡ʒən̪əpəd̪əhə̆ 

pɾət̪ʰɪt̪əhə̆ 
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t̪ət̪ɾə puɾiː puɾuʂoːt̪t̪əmən̪ɪʋɑːs̪əjoːgjɑːs̪t̪ɪ n̪ɪʂəd̪ʰeːt̪ɪ .. 

ət̪ɾə pɾət̪ʰəmɑːjɑ̃ː pəŋkt̪əu ʋɪʂəjəpəd̪əpɾəjoːgəhə̆ 

ɑːɾjɑːʋəɾt̪əd̪eːʃɑːɾt̪ʰeː ʋəɾt̪ət̪eː. 

ən̪uʂʈup-t͡ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː pɾəjoːgəhə̆ 

jəd̪jəpjəs̪mɪn̪ pɾəbən̪d̪ʰeː ʋɪʋɪd̪ʰɑːn̪ɑ̃ː t͡ ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː pɾəjoːgoː 

d̪ɾɨʃjət̪eː t̪ət̪ʰɑːpɪ ən̪uʂʈup-t͡ ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː pɾəjoːgeː gɾən̪t̪ʰəkɑːɾəs̪jə 

məɦət̪iː d̪ɾɨʂʈɪɾʋət̪ət̪eː. ʋɪʋɪd̪ʰeːʂu s̪t̪ʰəleːʂu ən̪uʂʈup-t͡ ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː 

pɾəjoːgəhə̆ eːʋə̃ d̪ɾəʂʈũ ʃəkjət̪eː- 

s̪ɑːɾəs̪ʋət̪əʃɾoːt̪əʋəɾɳən̪eː ən̪uʂʈup-t͡ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː 

pɾəjoːgəhə̆- 

əgɑːd̪ʰɑːn̪t̪əhə̆ pəɾɪs̪pən̪d̪əmɪt̪ɪ 

ʋɑːɳjɑːhɑ̆ ʋəɾɳən̪əpɾəs̪əg̃eː 

pɾəs̪ən̪n̪ɑːhɑ̆kɑːn̪t̪ɪɦɑːɾɪɳjoː ɪt̪ɪ 

kɑːʋjəguɳəpɾəs̪əg̃eː 

kɪ ̃kəʋeːs̪t̪eːn̪ə kɑːʋjeːn̪ə 

kukəʋɪ ʋəɾɳən̪əpɾəs̪əg̃eː 

əpɾəgəlbʰɑː pəd̪ən̪jɑːs̪eː 

d̪uʂʈəd͡ʒən̪ɑːn̪ɑ̃ː ʋɪʋəɾəɳəpɾəs̪əg̃eː 

əkʂəmɑːlɑːpəʋɾɨt̪t̪ɪd͡ʒɲɑː 

ʋɪd̪uʂɑːmɑːd̪əɾəpɾəs̪əg̃eː 

ɾoːɦəɳə̃ s̪uːkt̪əɾət̪n̪ɑːn̪ɑ̃ː 
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s̪əd͡ʒd͡ʒən̪əd̪uɾd͡ʒən̪əjoːɾməd̪ʰjeː koː bʰeːd̪əhə̆ ɪt̪ɪ 

ʋɪʋeːt͡ʃəjɪt̪um 

ət̪ɾɪd͡ʒɑːt̪əs̪jə jɑː muːɾt̪ɪhɪ̆ 

s̪əɾəs̪əkɑːʋjəməɦət̪ʋɑːkʰjɑːpən̪eː 

n̪ɪʃt͡ ʃɪt̪ə̃ s̪əs̪uɾəhə̆ koːpɪ 

ɑːd̪ɪkəʋɪʋɑːlmiːkɪpɾəʃəs̪t̪ɪpɾəs̪əg̃eː 

s̪əd̪uːʂəɳɑːpɪ n̪ɪd̪oːʂɑː 

ʋeːd̪əʋjɑːs̪əs̪t̪ut̪ɪ s̪ən̪d̪əɾbʰeː 

ʋjɑːs̪əhə̆ kʂəmɑːbʰɾɨt̪ɑ̃ː ʃɾeːʂʈʰoː 

məɦɑːbʰɑːɾət̪əməɦət̪ʋɑːkʰjɑːpən̪eː 

kəɾɳɑːn̪t̪əʋɪbʰɾəməbʰɾɑːn̪t̪ə 

guɳɑːɖʰjəpɾəʃəs̪t̪ɪkɾəmeː 

ʃəʃʋəd̪bɑːɳəd̪ʋɪt̪iːjeːn̪ə 

eːʋəmeːʋə ɑːt͡ ʃɑːɾjə t̪ɾɪʋɪkɾəməbʰəʈʈəhə̆ ʃət̪əʃəhə̆ s̪t̪ʰəleːʂu 

ən̪uʂʈup-t͡ ʃʰən̪d̪əs̪ɑ̃ː pɾəjoːgoː ʋɪɦɪt̪əhə̆. 

s̪əbʰəŋgəʃleːʂəʋəɾɳən̪əm 

jəs̪jɑ̃ː t͡ ʃə 

ʋɪʋɪd̪ʰəməɳɪn̪ɪɾmɪt̪əʋɑːs̪əbʰəʋən̪əbʰəʋjəbʰɪt̪t̪ɪʂu 

s̪ʋət͡ ʃt͡ ʃʰɑːs̪u s̪ʋɑ̃ː t͡ ʃʰɑːjɑːməʋəloːkəjən̪t̪jəhə̆ 

kɾɨt̪ɑːpəɾəs̪t̪ɾiːʃəŋkɑːhɑ̆ kət̪ʰəməpɪ pɾət̪jɑːn̪iːjən̪t̪eː 

pɾɪjəɪhɪ̆ pɾɪjət̪əmɑːhɑ̆ . jəs̪jɑ̃ː t͡ ʃə 

d̪ɪʋjəd̪eːʋəkulɑːlə̃kɾɨt̪ɑːhɑ̆ s̪ʋəɾgɑː ɪʋə 

mɑːɾgɑːhɑ̆, s̪ət̪ət̪əməpɑ̃ːs̪uʋəs̪ən̪ɑːhɑ̆ s̪ɑːgəɾɑː ɪʋə 
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n̪ɑːgəɾɑːhɑ̆. s̪əmət̪t̪əʋɑːɾəɳɑːn̪ɪ ʋən̪ɑːn̪iːʋə 

bʰəʋən̪ɑːn̪ɪ, s̪uɾəs̪eːn̪ɑːn̪ʋɪt̪ɑːhɑ̆ s̪ʋəɾgəbʰuːpɑː ɪʋə 

kuːpɑːhɑ̆, əd̪ʰɪkən̪gʰəɾoːd̪d̪eːʃəmud̪bʰɑːs̪əjən̪t̪oː 

ɦɑːɾɑːhɑ̆ ɪʋə ʋɪɦɑːɾɑːhɑ̆. 

  

eːʋə̃ pɾəkɑːɾeːɳə n̪ələt͡ ʃəmpuː ɪt̪jɑːkʰjeː pɾəbən̪d̪ʰeː 

ʋɪʋɪd̪ʰəʋəɪʃɪʂʈjɑːn̪ɪ d̪ɾəʂʈũ ʃəkjət̪eː jɑːn̪ɪ ɦəɾən̪t̪ɪ t͡ ʃeːt̪ɑ̃ːs̪ɪ, 

d̪əd̪ət̪ɪ ɑːmoːd̪ɑːmoːd̪ɑːn̪ɪ t̪əɾpəjən̪t̪ɪ mən̪ɑ̃ːs̪ɪ 

ʋɪmələmɑːn̪əs̪ɑːmɪt̪ɪ meː mət̪ɪhɪ̆ 

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 
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5. ʋɪd̪eːɦə s̪uːt͡ʃən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə 

s̪uːt͡ ʃən̪ɑː 

1 

"ʋɪd̪eːɦəkə d͡ʒiːʋɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə-s̪əmpɑːd̪əkə ɑː 

ɾə̃gəmə̃t͡ ʃəkəɾmiː- ɾə̃gəmə̃t͡ ʃə-n̪ɪɾd̪eːʃəkə pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʃɾɨk̃ʰəlɑː" 

ɑːgɑːmiː d̪uː ʈɑː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə leːlə d͡ʒət̪eːkə s̪ud͡ʒʰɑːʋə ɑːjələ 

oːɪmeː s̪ə̃ "pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə pɾeːmə" ɑː "ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u 

t͡ ʃəud̪ʰəɾiː" əɪ d̪uː n̪ɑːməkə t͡ ʃəjən̪ə bʰeːlə. ɦɪn̪əkɑː d̪un̪uː goːʈeː 

pəɾə d̪un̪uː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə ʋɪd̪eːɦəkə ələgə-ələgə ə̃kəmeː ɾəɦət̪ə. 

d̪un̪uː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə kɑːɾt̪ɪkə d̪ʰəʋələ t̪ɾəjoːd̪əʃiː d̪ʰəɾɪ iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 

kəɾəbɑːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ət͡ ʃʰɪ mud̪ɑː s̪eː n̪ɪɾbʰəɾə kəɾət̪ə d͡ʒə̃ 

n̪juːn̪ət̪əmə ɑːleːkʰə s̪ə̃kʰjɑː bʰeːʈə d͡ʒɑːjə s̪ə̃gəɦɪ ʋəɾɖə 

pʰɑːɪləmeː ʈɑːɪpə kəjələ ɾət͡ ʃən̪ɑː d͡ʒət̪eːkə beːʃiː ɾəɦət̪ə t̪ət̪eːkə 

d͡ʒəld̪iː iː d̪un̪uː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəə̸ s̪əkət̪ə. ʋɪd̪eːɦə 

mɑːs̪əmeː d̪uː beːɾə (1 ɑː 15 t̪ɪt̪ʰɪkẽː) iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. 

ʋɪd̪eːɦəmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə 

leːkʰəkə/s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː loːkən̪ɪkə ləgəmeː ɾəɦət̪ən̪ɦɪ. 

s̪əmpɑːd̪əkə: ʋɪd̪eːɦə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑːkə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋə/ 

t̪ʰiːmə-ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə, əɪ 

s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪ə ɑː lɪpjə̃t̪əɾəɳə ɑː t̪əkəɾoː ʋeːbə-

ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə; ɑː əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-

pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. əɪ 

s̪əbʰə leːlə koːn̪oː ɾɔjəlʈiː/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ 

t͡ ʃʰəɪ, s̪eː ɾɔjəlʈiː/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə ɪt͡ ʃt͡ ʃʰukə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə/ 

s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː ʋɪd̪eːɦəs̪ə̃ n̪əɪ d͡ʒuɽət̪ʰu. 

əɦɑ̃ːs̪ə̃ ɑːgɾəɦə d͡ʒeː d͡ʒət̪eːkə d͡ʒəld̪iː ɦuəjə "pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə 

pɾeːmə" ɑː "ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u t͡ ʃəud̪ʰəɾiː" d̪un̪uː goːʈeːkə kɑːd͡ʒə, 

ɾət͡ ʃən̪ɑː-s̪ə̃pɑːd̪ən̪ə, s̪ə̃s̪məɾəɳə ɑː ən̪jə ɾət͡ ʃən̪ɑːt̪məkə 
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kɑːɾjəpəɾə s̪əbʰə pɾəkɑːɾəkə ɾət͡ ʃən̪ɑː (s̪ə̃s̪məɾəɳə, ɑːloːt͡ ʃən̪ɑː, 

s̪əmɑːloːt͡ ʃən̪ɑː, s̪əmiːkʂɑː ɑːd̪ɪ) 

editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑːu. 

gʰoːʂəɳɑː: pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə pɾeːmə pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦəkə 357mə ə̃kə mɑːn̪eː 01 n̪əʋəmbəɾə 2022 ɑː 

ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u t͡ ʃəud̪ʰəɾiː pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə ʋɪd̪eːɦəkə 358mə ə̃kə 

mɑːn̪eː 15 n̪əʋəmbəɾə 2022 kẽː bəɦɑːɾə ɦəeːt̪ə. 15 n̪əʋəmbəɾə 

2022 kə ləgɑːt̪ɪ ɑːgɑːmiː n̪əʋə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkəpəɾə n̪ɪɾɳəjə ɦəeːt̪ə. 

əɦɑ̃ːs̪ə̃ əɪ leːlə s̪ud͡ʒʰɑːʋə s̪ɑːd̪əɾə ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ.  

-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə 
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2 

"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 

ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə (1)əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə, (2)d͡ʒəgəd̪iːʃə 

t͡ ʃən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə, (3)ɾɑːməloːt͡ ʃən̪ə ʈʰɑːkuɾə, (4) 

ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə d̪ɑːs̪ə, (5)ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾə ɑː (6) 

keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə t͡ ʃəud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪ɪkɑːlən̪eː ət͡ ʃʰɪ. 

əɦiː s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː t͡ ʃʰəboː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pəɾə "ʋɪd̪eːɦə 

moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː ən̪t̪əɾgət̪ə "moːn̪oːgɾɑːpʰə" 

ɑːmə̃t̪ɾɪt̪ə kəjələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ət͡ ʃʰɪ. 

"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ʋɪʋəɾəɳə n̪ɪmn̪ə pɾəkɑːɾə 

ət͡ ʃʰɪ: 
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(1) ɪt͡ ʃt͡ ʃʰukə leːkʰəkə uːpəɾəmeː koːn̪oː eːkə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə 

pəɾə əpən̪ə moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə ɪt͡ ʃt͡ ʃʰɑː 

editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑː s̪əkəɪ t͡ ʃʰət̪ʰɪ. 

moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə əʋəd̪ʰɪ s̪ɑːmɑːn̪jəhə̆ eːkə mɑːs̪ə 

ɾəɦət̪ə. 

(2) ʋɪd̪eːɦə t͡ ʃʰəɦə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəpəɾə t͡ ʃʰəɦə leːkʰəkəkə n̪ɑːmə 

moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə leːlə t͡ ʃəjən̪ɪt̪ə kəə̸ oːkəɾə 

s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə gʰoːʂəɳɑː kəɾət̪ə. 

"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰəbɑːkə n̪ɪəmə: 

(1) moːn̪oːgɾɑːpʰə puːɾɳə ɾuːpẽː ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəpəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə 

ɦuəjə. s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː, eːn̪ə.biː.ʈiː. ɑː kɪt͡ ʃʰu ʋjəkt̪ɪgət̪ə 

ɾuːpẽː lɪkʰələ moːn̪oːgɾɑːpʰə/ bɑːjoːgɾɑːpʰiːmeː leːkʰəkə 

s̪ə̃s̪məɾəɳə ɑː ʋjəkt̪ɪgət̪ə pɾəs̪ə̃gə d͡ʒoːɽɪ kəjə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəkə 

bəɦən̪n̪eː əpən̪ə-ɑːt̪mə-pɾəʃə̃s̪ɑː lɪkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. "ʋɪd̪eːɦə 

moːn̪oːgɾɑːpʰə" pʰiːpʰɑː ʋəɾlɖə kəpə pʰuʈəbɑːlə s̪ən̪ə ɾəɦət̪ə. 

pʰiːpʰɑː ʋəɾlɖə kəpə pʰuʈəbɑːlə eːɦeːn̪ə eːkəmɑːt̪ɾə 

ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈə ət͡ ʃʰɪ d͡ʒət̪əjə koːn̪oː "oːpeːn̪ɪg̃ə" bɑː "kloːd͡ʒɪg̃ə" 

s̪eːɾiːmən̪iː n̪əɪ ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰəɪ ɑː t̪əkəɾə kɑːɾəɳə t͡ ʃʰəɪ d͡ʒeː 

"oːpeːn̪ɪg̃ə" bɑː "kloːd͡ʒɪg̃ə" meː ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈəmeː n̪əɪ kʰeːlɑː 

ɾəɦələ loːkə mukʰjə ət̪ɪt̪ʰɪ/ ət̪ɪt̪ʰɪ ɦoːɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ ɑː pʰoːkəs̪ə 

kʰɪlɑːɽiː s̪ə̃ d̪uːɾə t͡ ʃəlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ. pʰiːpʰɑː mɑːt̪ɾə ɑː mɑːt̪ɾə 

pʰuʈəbɑːlə kʰɪlɑːɽiːpəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ s̪eː oːkəɾə 

ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈə "oːpeːn̪ɪg̃ə s̪eːɾiːmən̪iː" n̪əɪ ʋəɾən̪ s̪oːd͡ʒʰeː 

"oːpeːn̪ɪg̃ə məɪt͡ ʃə" s̪ə̃ ɑːɾəmbʰə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː oːkəɾə 

s̪əmɑːpən̪ə "kloːd͡ʒɪg̃ə s̪eːɾiːmən̪iː"s̪ə̃ n̪əɪ ʋəɾən̪ "pʰɑːɪn̪ələ 

məɪt͡ ʃə ɑː ʈɾɑːpʰiː"s̪ə̃ kʰət̪əmə ɦoːɪt̪ə ət͡ ʃʰɪ ɑː pʰoːkəs̪ə mɑːt̪ɾə 

ɑː mɑːt̪ɾə kʰɪlɑːɽiː ɾəɦəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː "ʋɪd̪eːɦə 

moːn̪oːgɾɑːpʰə" mɑːt̪ɾə ɑː mɑːt̪ɾə əɪ "t͡ ʃʰəboː 

ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾə"pəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɾəɦət̪ə ɑː koːn̪oː s̪ə̃s̪məɾəɳə ɑːd̪ɪ 

d͡ʒoːɽɪ kəə̸ pʰoːkəs̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəs̪ə̃ əpən̪ɑːpəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə 

kəɾəbɑːkə ən̪umət̪ɪ n̪əɪ ɾəɦət̪ə. 
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(2) moːn̪oːgɾɑːpʰə leːlə "ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə"meː upələbd̪ʰə 

s̪ɑːməgɾiːkə s̪ən̪d̪əɾbʰə s̪əɦɪt̪ə upəjoːgə kəjələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. 

(3) ʋɪd̪eːɦəmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑː s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə 

leːkʰəkə/s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː loːkən̪ɪkə ləgəmeː ɾəɦət̪ən̪ɦɪ. 

s̪əmpɑːd̪əkə 'ʋɪd̪eːɦə' iː-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾət͡ ʃən̪ɑːkə 

pɾɪʈ̃ə-ʋeːbə ɑːɾkɑːɪʋəkə/ ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪əkə ɑː muːlə ɑː 

ən̪uːd̪ɪt̪ə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-pɾəkɑːʃən̪əkə 

əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə t͡ ʃʰət̪ʰɪ. əɪ iː-pət̪ɾɪkɑːmeː koːn̪oː ɾojəlʈiːkə/ 

pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ t͡ ʃʰəɪ. 

(4) "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə"kə pʰɔɾmeːʈə: ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəkə 

pəɾɪt͡ ʃəjə (ɾət͡ ʃən̪ɑːkɑːɾəkə d͡ʒən̪mə, n̪ɪʋɑːs̪ə-s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː 

kɑːɾjəs̪t̪ʰələkə bʰəugoːlɪkə-s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə ʋɪʋeːt͡ ʃən̪ɑː s̪əɦɪt̪ə) ɑː 

ɾət͡ ʃən̪ɑːʋəliː (s̪əmiːkʂɑː s̪əɦɪt̪ə). 

 

gʰoːʂəɳɑː: "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː ən̪t̪əɾgət̪ə (1) 

ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə d̪ɑːs̪ə d͡ʒiː pəɾə moːn̪oːgɾɑːpʰə n̪ɪɾməlɑː 

kəɾɳə, (2) ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾə pəɾə mun̪n̪iː kɑːmət̪ə ɑː 

(3) keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə t͡ ʃəud̪ʰəɾiː pəɾə pɾeːmə moːɦən̪ə mɪʃɾə 

d̪ʋɑːɾɑː lɪkʰələ d͡ʒɑːjət̪ə. məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə pɾəd̪iːpə pəɾə "ʋɪd̪eːɦə 

moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰət̪ɑːɦə pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə". 

ʃeːʂə 3 goːʈeːpəɾə n̪ɪɾɳəjə ʃiːgʰɾə kəeːlə d͡ʒɑːjət̪ə. 

 

gʰoːʂəɳɑː 2: oːn̪ɑː t̪ə̃ məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə pɾəd̪iːpə pəɾə ʋɪd̪eːɦə 

ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪əɪ n̪ɪkɑːlən̪eː ət͡ ʃʰɪ, mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə əʋəd̪ɑːn̪ə kẽː 

d̪eːkʰəɪt̪ə pɾeːməʃə̃kəɾə d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə"kə ɦun̪əkɑː uːpəɾə 

"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰəbɑːkə ʋɪt͡ ʃɑːɾə ɑːjələ t̪ə̃ oːkəɾɑː 

s̪ʋiːkɑːɾə kəjələ geːlə.  
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3 

ʋɪd̪eːɦə bɾɔɖəkɑːs̪ʈə lɪs̪ʈə 

ʋɪd̪eːɦə WWW.VIDEHA.CO.IN s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪uːt͡ ʃən̪ɑː leːlə 

əpən̪ə whw̆atsapp n̪əmbəɾə ɦəməɾə whw̆atsapp no 

+919560960721 pəɾə pəʈʰɑːu, oːkəɾə pɾəjoːgə mɑːt̪ɾə ʋɪd̪eːɦə 

s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪əmɑːt͡ ʃɑːɾə d̪eːbɑːkə leːlə kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 

-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, whw̆atsapp no 

+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-

547X VIDEHA 
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