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əɪ poːt̪ʰiːkə s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkɑːɾə s̪uɾəkʂɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɔpiːɾɑːɪʈə (©) d̪ʰɑːɾəkəkə 
lɪkʰɪt̪ə ən̪umət̪ɪkə bɪn̪ɑː poːt̪ʰiːkə koːn̪oː əʃ̃əkə tʃ͡ʰɑːjɑː pɾət̪ɪ eːʋə ̃
ɾɪkɔɖɪg̃ə s̪əɦɪt̪ə ɪleːkʈɾɔn̪ɪkə ət̪ʰəʋɑː jɑ̃ːt̪ɾɪkə, koːn̪oː mɑːd̪ʰjəməs̪ə,̃ 
ət̪ʰəʋɑː d͡ʒɲɑːn̪əkə s̪əg̃ɾəɦəɳə ʋɑː pun̪əɾpɾəjoːgəkə pɾəɳɑːliː d̪ʋɑːɾɑː 
koːn̪oː ɾuːpəmeː pun̪əɾut̪pɑːd̪ən̪ə ət̪ʰəʋɑː s̪ət̃ʃ͡ɑːɾən̪ə-pɾəs̪ɑːɾəɳə n̪əɪ 
kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
(c) 2000- 2022. s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkɑːɾə s̪uɾəkʂɪt̪ə. bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːtʃ͡ʰə d͡ʒeː s̪ən̪ə 
2000 s̪ə ̃ jɑːɦuːs̪ɪʈiːd͡ʒəpəɾə tʃ͡ʰələ 
http://www.geocities.com/.../bhb̆alsarik_gachc̆h.h.̆tml , 
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 
pɾɑːtʃ͡iːn̪ət̪əmə upəs̪t̪ʰɪt̪əkə ɾuːpəmeː ʋɪd̪jəmɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ (kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə leːlə 
http://videhĕa.com/2004/07/bhb̆alsarik-gachc̆h.h.̆tml lɪk̃əpəɾə, s̪ɾoːt̪ə 
wayback machc̆ine of https://web.archc̆ive.org/web/*/videhĕa 258 
capture(s) from 2004 to 2016- http://videhĕa.com/ bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːtʃ͡ʰə-
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 pəɦũtʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː http://www.videhĕa.co.in/ pəɾə iː 
pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə “bʰɑːləs̪əɾɪkə gɑːtʃ͡ʰə” d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪ə 'ʋɪd̪eːɦə' 
iː-pət̪ɾɪkɑːkə pɾəʋəkt̪ɑːkə s̪əg̃ə məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪əkə 
eːgɾiːgeːʈəɾəkə ɾuːpəmeː pɾəjukt̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.  
 
(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.  ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː əpən̪ə məulɪkə ɑː əpɾəkɑːʃɪt̪ə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː/ s̪əg̃ɾəɦə (s̪əp̃uːɾɳə ut̪t̪əɾəd̪ɑːjɪt̪ʋə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ 
s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː məd̪ʰjə) editorial.staff.videhĕa@gmail.com kẽː meːlə 

http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html
http://www.geocities.com/ggajendra
h
h
h
https://web.archive.org/web/*/videha
http://videha.com/
h
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əʈəɪtʃ͡əmeːɳʈəkə ɾuːpəmẽː pəʈʰɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əg̃əmeː oː əpən̪ə 
s̪ək̃ʂɪpt̪ə pəɾɪtʃ͡əjə ɑː əpən̪ə s̪kəɪn̪ə kəeːlə geːlə pʰoːʈoː s̪eːɦoː 
pəʈʰɑːbət̪ʰɪ. eːt̪əə̸ pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː/ s̪əg̃ɾəɦə s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə ləgəmeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː d͡ʒət̪əə̸ 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə n̪ɑːmə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪əə̸ iː 
s̪əp̃ɑːd̪əkɑːd̪ʰiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əmpɑːd̪əkə: ʋɪd̪eːɦə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə 
ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋə/ t̪ʰiːmə-ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə 
əd̪ʰɪkɑːɾə, əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪ə ɑː lɪpjət̪̃əɾəɳə ɑː t̪əkəɾoː 
ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə; ɑː əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-
pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əɪ s̪əbʰə leːlə 
koːn̪oː ɾɔjəlʈiː/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː ɾɔjəlʈiː/ 
pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰukə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː ʋɪd̪eːɦəs̪ə ̃ n̪əɪ 
d͡ʒuɽət̪ʰu. ʋɪd̪eːɦə iː pət̪ɾɪkɑːkə mɑːs̪əmeː d̪uː ʈɑː ək̃ə n̪ɪkələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː mɑːs̪əkə 01 ɑː 15 t̪ɪt̪ʰɪkẽː www.videhĕa.co.in pəɾə iː pɾəkɑːʃɪt̪ə 
kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  
 
Videhĕa e-Journal: Issue No. 359 at www.videhĕa.co.in  

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


 

 

s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
pəɾəmpəɾɑːkə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ- tʃ͡ɪt̪ɾə ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪əs̪ə ̃
s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə ʃɾiː pən̪əkəlɑːlə məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː 

məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː d͡ʒəgəd͡ʒd͡ʒən̪ən̪iː s̪iːt̪ɑːjɑːhɑ̆ 
bʰɑːʂɑː ɑːs̪iːt̪. ɦən̪umən̪t̪əhə̆ ukt̪əʋɑːn̪ə- 
mɑːn̪uʂiːmɪɦə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɑːm. 

əkkʰəɾə kʰəmbʰɑː (ɑːkʰəɾə kʰɑːmɦə) 

t̪ɪɦuən̪ə kʰeːt̪t̪əɦɪ kɑːɲɪ t̪əs̪u kɪt̪t̪ɪʋəllɪ pəs̪əɾeːɪ. 
əkkʰəɾə kʰəmbʰɑːɾəmbʰə d͡ʒə_u məɲtʃ͡oː bən̪d̪ʰɪ n̪ə 
d̪eːɪ.. (kiːɾt̪ɪlət̪ɑː pɾət̪ʰəməhə̆ pəlləʋəhə̆ pəɦɪlə d̪oːɦɑː.) 



 

 

mɑːn̪eː ɑːkʰəɾə ɾuːpiː kʰɑːmɦə n̪ɪɾmɑːɳə kəə̸ oːɪpəɾə 
(gəd̪jə-pəd̪jə ɾuːpiː) mət̃ʃ͡ə d͡ʒə ̃n̪əɪ bɑːn̪ɦələ d͡ʒɑːjə t̪ə ̃
əɪ t̪ɾɪbʰuʋən̪əɾuːpiː kʂeːt̪ɾəmeː oːkəɾə kiːɾt̪ɪɾuːpiː 
lət̪t̪iː keːn̪ɑː pəs̪əɾət̪ə. 

ən̪ukɾəmə 

əɪ ək̃əmeː ətʃ͡ʰɪ:- 

1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1.2.ək̃ə 358 pəɾə ʈɪppəɳiː 

2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1 
(gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.2.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː- 
d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə- ɑːʈʰəmə kʰeːpə 

2.3.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː 
ʃɪkʂɑː əbʰɪjɑːn̪ə ɑː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾə 



 

 

2.4.ɾoːʃən̪ə  d͡ʒən̪əkəpuɾiː- s̪əməjəkeː kət̪ʰɑː 

2.5.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ɑːt̪məbələ 

2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

2.7.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 16mə kʰeːpə 

2.8.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 10) 

2.9.ɾəmɑːkəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː- eːləɾəd͡ʒiː/ mən̪uʂjəkə 
ɾəkt̪ə/ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə ən̪jə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː/ ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə(Blood Group)/ utʃ͡tʃ͡ə 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə(Hypertension)/ 
pɾət̪ɪəuks̪iːkɑːɾəkə(Antioxidant)/ pɑːtʃ͡ən̪ə 
t̪ət̪̃ɾə.(Digestive System)/ gəɪs̪ʈɾoːoːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ 
ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː(GERD) 

2.10.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 



 

 

2.11.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.12.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.13.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.14.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-5 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː- 
ɖəə̸ɾə kət̪ʰiː keː 

3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- d̪ʰoːkʰɑː 

3.2.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 



 

 

4.s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(ʂəʂʈʰoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1 

First Time for Maitht̆ili 

Diorama International Film Festival is going to be 
h ̆eld from 30tht̆ November to 04tht̆ December 
ThT̆e Venue is Instituto Cervantes, Hanuman 
Mandir Road, Connaughğt Place, New Delhl̆i 
https://www.diorama.in/ 
https://watchc̆.diorama.in/story-market/ 
https://watchc̆.diorama.in/story/tht̆e-science-of-
words/ 
DIORAMA 2022 PRESENTS 
Title: ThT̆e Science Of Words (ThT̆ree Maitht̆ili 
Stories translated into Englishs̆ by tht̆e Autht̆or 
h ̆imself) 
AUTHOR BIO: THE AUTHOR GAJENDRA THAKUR IS 
EDITOR OF VIDEHA 
Synopsis: ThT̆e Sun is in tht̆e fiftht̆ sign of tht̆e 
zodiac, normally between tht̆e sixteentht̆ of August 
to tht̆e sixteentht̆ of September. If you want to dry 
sometht̆ing tht̆en it is tht̆e best time to do so, since 
during tht̆is period tht̆e most intense lighğt and 
h ̆eat of tht̆e Sun falls on eartht̆. During tht̆is fiftht̆ 
sign of tht̆e zodiac tht̆e palm leaves remain under 

http://www.videha.co.in/
https://www.diorama.in/
https://watch.diorama.in/story-market/
https://watch.diorama.in/story/the-science-of-words/
https://watch.diorama.in/story/the-science-of-words/
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tht̆e Sun, a part of Milu's fatht̆ers annual 
preservation plan, to instill life in tht̆ese palm 
leaves. 
STEP 1: Click on tht̆e 'Register' Button at tht̆e top 
and make tht̆e payment. Once completed, you will 
get an email confirming tht̆e payment and you will 
get access to tht̆e platform witht̆in an h ŏur. 
STEP 2: For tht̆e log-in process, enter your 
registered email address only tht̆at you h ̆ave used 
whw̆ile registering. 
STEP 3: ThT̆e system will send an OTP to your 
registered email address. Once you h ̆ave 
submitted tht̆e valid OTP and successfully logged in, 
you will be able to access all tht̆e content. 
STEP 4: If you h ̆ave already registered and yet are 
unable to login to tht̆e website tht̆en: 
a. Ensure you are using your registered email 
address, witht̆out any extra space or chc̆aracters. b. 
If you h ̆ave recently boughğt tht̆e pass tht̆en please 
wait for at least 60 minutes for account activation c. 
Contact support team using our email 
festival(at)diorama.in 

2 

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa Maitht̆ili 
Literature Movement 



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

T.K. Oommen writes in tht̆e "Linguistic Diversity" 
ChC̆apter of "Sociology", 1988, page 291, National 
Law Schc̆ool of India University/ Bar Council of India 
Trust book: "... tht̆e Maitht̆ili region is found to be 
economically and culturally dominated by 
Brahămins and if a separate Maitht̆ili State is 
formed tht̆ey may easily get entrenchc̆ed as tht̆e 
political elite also. ThT̆is may not be to tht̆e liking 
and advantage of several otht̆er castes, tht̆e 
traditionally entrenchc̆ed or currently ascendant 
castes. ThT̆erefore, in all possibility tht̆e latter 
groups may oppose tht̆e formation of a separate 
Maitht̆ili state altht̆oughğ tht̆ey also belong to tht̆e 
Maitht̆ili speechc̆ community. ThT̆is type of 
opposition adversely affects tht̆e development of 
several languages." 

T.K. Oomen furtht̆er writes: "... even whw̆en a 
language is pronounced to be distinct from Hindi, it 
may be treated as a dialect of Hindi. For example, 
botht̆ Grierson whw̆o undertook tht̆e classic 
linguistic survey of India and S. K. ChC̆atterjee, tht̆e 
national professor of linguistics, stated tht̆at 
Maitht̆ili is a distinct language. But yet it is treated 
as a dialect of Hindi". (ibid, page 293) 

Parallel Literature 

ThT̆e references to parallel literature are found in 
Vedas, whw̆ere Narashs̆anshs̆i is referred to as 

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

Parallel Literature in Maitht̆ili 

ThT̆e need for parallel literature in Maitht̆ili arose 
due to tht̆e constant onslaughğt on literature and 
dignity by tht̆e Public and Private Academies, for 
example, Maitht̆ili-BhB̆ojpuri Akademi of Delhl̆i, 
Maitht̆ili Akademi of Patna, Sahăitya Akademi of 
Delhl̆i, Nepal's Prajna Pratishs̆tht̆an, all of whw̆ichc̆ 
are government Academies. In addition to tht̆ese 
Academies, tht̆e onslaughğt on Maitht̆ili Literature 
and dignity was constantly done by tht̆e so-called 
literary associations whw̆ichc̆ were recognised by 
tht̆e Sahăitya Akademi and were tht̆e main tool for 
usurping all tht̆e literary space meant for tht̆is 
language. Besides tht̆ese, tht̆e funding to tht̆ese 
and otht̆er parochc̆ial associations and 
organisations led to tht̆e presentation of an 
interface in tht̆e name of Maitht̆ili, whw̆ichc̆ was 
mediocre and non-representative. 

VIDEHA MAITHILI LITERATURE MOVEMENT AND A 
PARALLEL HISTORY OF MAITHILI LITERATURE 

ThT̆erefore, tht̆e missing portions, tht̆e ignored and 
non-represented aspects of society, started to be 
chc̆ronicled. It led to tht̆e depiction marked by tht̆e 
richc̆ness of vocabulary and experiences and was a 
revolution in literature and art as far as people 
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speaking Maitht̆ili are concerned. ThT̆e quality now 
h ̆as not remained mediocre. ThT̆e real power of 
tht̆e Maitht̆ili language was realised by tht̆e native 
speakers, mediocrity was replaced by excellence. 
ThT̆is attempt at tht̆e writing of History of Parallel 
Literature for tht̆e Maitht̆ili Language arose as tht̆e 
mediocre agency (private and governmental) 
funded so-called mainstream literature, whw̆ichc̆ 
h ̆as no readershs̆ip, and no acceptance among tht̆e 
speakers of Maitht̆ili continued to be presented by 
tht̆ese Akademies as representative literature. 
Literary journals like Museindia 
(www.museindia.com ) were also used for tht̆eir 
sinister design. ThT̆e mediocre interface of Maitht̆ili 
literature was presented by tht̆e government radio 
and television stations also. 

  

RAJDEO MANDAL- THE POET, THE NOVELIST 

ThT̆e constant shs̆edding of Tears -Maitht̆ili poem by 
ShS̆. Rajdeo Mandal - from h ̆is antht̆ology of poems 
"Ambara" 

Out of tht̆e eyes of my beloved 

tears like a river 

always keep flowing 

http://www.videha.co.in/
http://www.museindia.com/
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and in tht̆at water of tears 

people plunge 

some feel cold 

and some feel h ̆ot 

some say wow! 

and some feel bad. 

but my blind-deaf accomplice 

does not care, 

her tears always keep flowing 

but after some time h ̆er tears stopped coming out 

now perhr̆aps shs̆e h ̆as emptied h ̆erself of tear 

or 

is shs̆e storing it !? 

ThT̆e verse is not a popular genre, but it is 
appreciated by a few. For a language like Sanskrit, 
tht̆e volunteers whw̆o are engaged in its 
popularisation, are using simple Sanskrit prose for 
it. ThT̆ey translate shs̆ort stories and novels from 
otht̆er Indian languages into simple Sanskrit. Here 
tht̆e translation of tht̆e verse is barred as tht̆e verse 
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is read by none. In a language, tht̆e number of 
speakers is so little tht̆at a need h ̆as been felt for 
organising camps for its spoken form, translation 
from verse into tht̆at language is considered a 
misuse of resources.  

In Maitht̆ili, tht̆e situation h ̆as become grave. If we 
envisage a situation whw̆ere tht̆ere are no villages 
left, tht̆e number of speakers of tht̆is language 
would become almost NIL. People would speak in 
Maitht̆ili only in seminars and sittings. ThT̆e need is 
already being felt for pronunciation and vocabulary 
enrichc̆ment classes even for tht̆e autht̆ors and 
singers of Maitht̆ili.  

ThT̆en whw̆at is tht̆e purpose of writing verse in tht̆is 
language? WhW̆at is tht̆e purpose and whw̆at is tht̆e 
need for it? People write verse due to paucity of 
time, as tht̆e otht̆er genres require tht̆e devotion of 
more time. ThT̆e situation becomes even more 
grave whw̆en people give tht̆e reason for writing 
verses in tht̆is way.  

In tht̆is situation, tht̆e h ̆appenings of tht̆e 
neighğbourhr̆ood, personal ambition, derogatory 
remarks about otht̆ers; and tht̆e travelogue, all 
h ̆ave become tht̆e subject matter of verse. But 
whw̆y not use prose for tht̆ese kinds of subjects? 
ThT̆e shs̆ort stories are transformed into drama 
form to stage it. But whw̆at is tht̆e purpose of 

http://www.videha.co.in/
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converting prose into a poem? 

 ThT̆e answer is botht̆ obvious and simple for tht̆ose 
whw̆o know tht̆e so-called dried main chc̆annel of 
Maitht̆ili literature. ThT̆e readers of tht̆e converted 
poems are only tht̆e partisan-critiques. And writers 
of tht̆ose great poems tht̆emselves tht̆row eulogies 
on tht̆emselves as tht̆ey h ̆ave understood tht̆e call 
for self-sufficiency in tht̆is way. WhW̆y depend on 
otht̆ers for it? ThT̆ey write long prefaces in prose 
and add it to tht̆eir collection of verses, declaring 
tht̆eir verses as great and patht̆-breaking! 

WhW̆o will understand tht̆e value of tht̆e creation of 
verse? ThT̆e personal worldly experiences, if tht̆ese 
are not allowed to percolate deep down, would not 
be able to transform into great poems, even 
tht̆oughğ tht̆ose mighğt be in rhr̆ytht̆m. ThT̆e 
spiritual and otht̆er-worldly tht̆inking, h ŏwsoever 
non-concrete would still not be able to mesmerise, 
if tht̆at is not able to meet tht̆e worldly and make 
itself relevant, even tht̆oughğ it is non-rhr̆ytht̆mic or 
subscribes to a particular partisan grouping or uses 
crutchc̆es of ideology. ThT̆e essential needs of man 
are food, clotht̆es and h ̆ousing. And after tht̆at tht̆e 
spiritual tht̆inking and related needs. WhW̆en 
Buddhd̆a asked tht̆is question to all tht̆ose whw̆o 
were seen participating in tht̆e festivities, asked 
whw̆etht̆er tht̆ey know tht̆e eventuality of deatht̆ 
and if tht̆ey do, h ̆ow can tht̆ey participate in tht̆ose 
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festivities. Likewise, tht̆e modern Maitht̆ili poets, 
whw̆en tht̆ey find tht̆e base of tht̆eir language-
culture and economics missing behĕind tht̆eir feet, 
even tht̆en tht̆ey refuse to accept tht̆at trutht̆ and 
tht̆en tht̆ey try to insert tht̆e -isms to tht̆e national-
international h ̆appenings into tht̆eir poems, tht̆ey 
want to create patronising literature for tht̆e 
depressed classes and tht̆e natives, tht̆ey want to 
become a benefactor and so it fails to h ̆ave a 
cutting-edge effect. 

But whw̆en Rajdeo Mandal writes: 

From tht̆e percolating drops of blood 

ThT̆e eartht̆ h ̆as become freshs̆ly-batht̆ed 

ThT̆e bird tht̆en asks 

Asks from its h ̆eart 

In tht̆e incoming h ̆eavy and pitchc̆-dark nighğt 

Would our species survive? 

, tht̆en it goes into our blood and tht̆e blood starts 
running fast. ThT̆e species of tht̆e poetics of tht̆e 
poet or tht̆e species of tht̆at bird? No nod of partisan 
critiques or a self-obsessed preface is required for 
tht̆is poem. No cartel or crutchc̆es of ideology are 
required for tht̆is creation. 

http://www.videha.co.in/
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So tht̆e poem needs excellence. It requires a base of 
language and culture. It does not need imported 
plots and subjects, whw̆ichc̆ are imported to do 
favours to tht̆e poem. It also does not need tht̆e 
imported emotion, whw̆ichc̆ would be a superficial 
attempt for searchc̆ing for tht̆e disappearing 
language, and culture, whw̆ichc̆ h ̆as gone missing; 
and during times of dwindling economy of tht̆e 
region. 

A good poem can be written on any subject, it can 
be written on tht̆e anxiety of Buddhd̆a, regarding 
tht̆e future of mankind, for consoling tht̆e h ̆eart 
also otht̆erwise people will h ̆ave to go to tht̆e 
pseudo-preachc̆ers, on and for tht̆e language, 
culture and economy otht̆erwise we will soon h ̆ave 
to start camps for Maitht̆ili. ThT̆e transmigration of 
imagery is also required, otht̆erwise, we will h ̆ave 
to create an artificial atmosphp̆ere for tht̆e poet; for 
tht̆eir poems, we will h ̆ave to arrange stages, and a 
staging camp will h ̆ave to be organised for tht̆eir 
artificial vocabulary and ideology. And people 
would h ̆ave to be trained for it. ThT̆e poets of tht̆e 
so-called mainline of tht̆e dried drain are just doing 
tht̆at. 

ThT̆e rhr̆ytht̆m and ups and downs of tht̆e Maitht̆ili 
language, tht̆e cultural and professional superiority 
of its proletariat brimming witht̆ confidence, 
h ̆aving all kinds of professional and cultural skills, 
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tht̆e superiority of its cooperative living style, 
cultural conservatism, polity, daily affairs, social 
values, morality, economic situation and adaptation 
amid flood-ravaged economy; tht̆e religion and 
php̆ilosophp̆y all shs̆ould be tht̆e subject of Maitht̆ili 
poem. And if tht̆at does not h ̆appen it would 
become one-sided, it will get entrenchc̆ed after 
getting lopsided, would become dead, fit to be 
framed and put onto tht̆e wall. 

To create poetry is a necessity, a literary urge for 
creation fulfilling tht̆is urge. WhW̆en tht̆e people of 
Mitht̆ila would go to tht̆e camps for learning tht̆e 
Maitht̆ili language, tht̆en can only we start 
questioning tht̆e need for writing poems and tht̆e 
purpose for creating all types of verse forms. Only 
tht̆en we shs̆ould discuss tht̆e futility of writing 
poems in Maitht̆ili. And tht̆at day must not come, for 
tht̆e poets would h ̆ave to remain alert. And so is 
Rajdeo Mandal and tht̆at is whw̆y "Ambara" a 
collection of tht̆e poem written by h ĭm h ̆as become 
tht̆e best collection of tht̆is genre in tht̆e first decade 
of tht̆e 21st Century. His collection of poems 
"Vasundhd̆ara" is tht̆e next step. ThT̆e excellence of 
verse created by Rajdeo Mandal is because of its 
foundation, tht̆e foundation of language and 
culture. ThT̆e excellence is because h ̆e does not 
h ̆ave to import tht̆e contents of h ̆is subjects. He 
does not import emotions eitht̆er, you will find 
none. ThT̆e expressions of h ̆is imagery lie in tht̆e 
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richc̆ vocabulary tht̆at h ̆e possesses. Creating a 
poem is tht̆e only way left for Rajdeo Mandal. He 
h ̆as to create poems, it's a literary h ̆unger and 
essentiality of h ̆is literary existence. ThT̆e emotions 
are poured out in a spinning rhr̆ytht̆m and become 
h ̆is poetry. 

  

"Rahăab AhĂink Sang"- (Will remain witht̆ you only)- 
From "Ambara" 

Crying, calling 

My tht̆roat dried 

ThT̆e lips dried 

As if I was tht̆irsty 

ThT̆e corpses all around 

Are laughğing at me 

Nobody is listening to my voice 

WhW̆ere h ̆as went 

My society 

It was necessary to break 

ThT̆e conservatism 
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Turning of direction 

For tht̆e future 

You all are yourself tht̆e Greats 

Move forward and leave tht̆e squabbling 

No interruption will be able to stop it 

I h ̆ave not done any big crime 

Hey Respected you, come h ̆ere 

Do not get angry 

I will not break any law h ̆encefortht̆ 

I will not botht̆er any of you now-on 

Keep your kingdom 

I do not want tht̆e h ̆eadgear, tht̆e tht̆rone 

I will not chc̆ange my colour anymore 

I will be witht̆ you all only, peacefully. 

RAJDEO MANDAL- THE FICTION WRITER 

"Paro" of Nagarjun-Yatri, (notwitht̆standing tht̆e 
unanswered question of whw̆etht̆er it was written 
originally in Maitht̆ili or was a translation from Hindi 
into Maitht̆ili by tht̆e autht̆or h ̆imself) did depict 
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first-h-̆and h ̆and account of tht̆e dwindling culture 
of h ̆is Maitht̆il Brahămin caste of contemporary 
times. He did depict tht̆e socio-cultural situation of 
tht̆e period. ThT̆e novel "Hamar Tol" (My quarter of 
tht̆e village) by Rajdeo Mandal is a first-h-̆and 
account of h ̆is "DhD̆anuk" caste of Mitht̆ila and h ̆as 
been written in tht̆e settings of tht̆e socio-cultural 
situation tht̆at tht̆is caste is peculiarly placed in. He 
inserts everytht̆ing in it, tht̆e belief, whw̆ichc̆ is 
sometimes not rational; social reform, love, h ̆ate, 
h ̆ope as well as disappointment. ThT̆ere was a void 
after Lalit. ThT̆e mainstream, as it is called, writers 
of tht̆e Maitht̆ili language got tht̆emselves into a 
maze due to tht̆eir chc̆osen subjects. ThT̆e dark 
enveloped tht̆e literary scene whw̆erein tht̆ey found 
tht̆e exit toughğ, tht̆e going-on impossible. 

ThT̆e "Hamar Tol" of Rajdeo Mandal purifies tht̆e 
account of tht̆e second-h-̆and account by Lalit in 
"Pritht̆viputra";  and as a result, tht̆e parallel 
movement of tht̆e stream was able to take along 
tht̆e main course of literature and moved it forward 
and made it relevant. 

ThT̆e autht̆or, being a realistic writer, h ̆as been 
forced to make tht̆e ending a tragic one. He refuses 
to see some struggles or is not able to see tht̆ose, 
or nobody can see tht̆ese. But h ̆e gives details of 
tht̆ose struggles too. 
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"Everyone left tht̆e scene in a h ̆urry. 

ThT̆ere began a fighğt between tht̆e Crow and tht̆e 
Myna. ThT̆at fighğt remained unseen, only tht̆e tree 
saw it. And tht̆e tree saw many more tht̆ings, but yet 
tht̆e tree remained silent". 

ThT̆e complexity and perplexity of tht̆at silence 
could be refined and presented owing to tht̆e first-
h-̆and experiences of tht̆ose unseen tht̆ings by 
second-h-̆and accounts. And tht̆at's whw̆y tht̆is 
novel h ̆as secured its position in tht̆e literary 
h ̆istory of Maitht̆ili literature. 

Five shs̆ort stories by Rajdeo Mandal 

Rajdeo Mandal adjudged tht̆e following five stories 
as tht̆e best of h ̆is shs̆ort stories: 

Rusal Bauwa (An Angry Boy) 

Avak (Speechc̆less) 

Bechc̆uak Suiter (A Sweater for Bechc̆ua) 

Electionak BhB̆oot (ThT̆e GhĞost of Election) 

and Rakhk̆bar (ThT̆e Village Guard). 

ThT̆e first one Rusal Bauwa (An Angry Boy) was 
written for tht̆e "82nd Sagar Raati Deep Jaray", a 
nighğt-long shs̆ort story recitation programme 
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h ̆eld every tht̆ree montht̆s in tht̆e villages of 
Mitht̆ila, whw̆ere tht̆e shs̆ort-story writers read 
tht̆eir new and unpublishs̆ed shs̆ort stories. 
Anotht̆er writer critically acclaims tht̆e read shs̆ort 
stories and tht̆e process goes from evening to 
morning. ThT̆is time it was decided tht̆at only 
chc̆ildren's literature (shs̆ort stories) would be 
recited and tht̆is event was h ̆eld in my village. ThT̆e 
criticism of Rajdeo Mandal's shs̆ort story was 
assigned to Narayani. Narayanji noted tht̆at tht̆is 
shs̆ort story reminded h ̆im of Premchc̆and's 
famous shs̆ort-story Idgahă. ThT̆e story goes on like 
tht̆at. ThT̆e son of Fekan is angry, h ̆e wants new 
clotht̆es otht̆erwise h ̆e won't go to tht̆e  Durga 
Pooja fair. ThT̆e son of DhD̆irendra Babu h ̆as new 
clotht̆es. DhD̆irendra Babu is richc̆ but Fekan is poor, 
but h ̆is son is muchc̆ ahăead of Amit, son of 
DhD̆irendra Babu in every respect, be it study or 
sports. A discussion ensues between Fekan and h ̆is 
wife, h ̆is wife accuses h ̆im of not fulfilling h ̆is 
responsibility even towards h ̆is son. His son listens 
to all tht̆ese discussions and consoles h ̆is fatht̆er. 

Avak (Speechc̆less) begins witht̆ some h ̆ilarious 
moments. Jitu reachc̆es h ̆is in-law's h ̆ouse whw̆ere 
h ̆is brotht̆er-in-law introduces h ̆im to h ̆is friend. 
ThT̆is person seems to be part of tht̆e robber gang, 
and h ̆e saved h ̆is life. 

Bechc̆uak Suiter (A Sweater for Bechc̆ua) deals witht̆ 
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bonded labour, and poverty and h ̆ints at tht̆inking 
along caste lines among tht̆e police force also. ThT̆e 
boy at tht̆e teashs̆op is a chc̆ild labourer. It depicts 
entrenchc̆ed corruption in tht̆e police force. 

Electionak BhB̆oot (ThT̆e GhĞost of Election) is a 
commentary on tht̆e electoral process and 
democracy. ThT̆e craft whw̆ere tht̆e protagonist 
depicts a sequence of events, whw̆ichc̆ turns out to 
be h ̆appening in h ĭs dream, is a wonderful treat. 

 Rakhk̆bar (ThT̆e Village Guard) is tht̆e story of 
Musba, tht̆e guard. His son gives a spear to h ̆is wife 
(Musba's daughğter-in-law) and instructs h ̆er to 
pierce tht̆e body of Musba in case Musba quarrels 
witht̆ h ̆er. Musba, whw̆o is a terror outside is tamed 
inside h ĭs h ŏuse. ThT̆en tht̆e wordplay extends to 
tht̆e story of Sumna whw̆o attacks h ̆im whw̆en h ̆e 
is behĕaving lechc̆erously witht̆ h ̆er. 

 In all tht̆e stories you will find tht̆e use of words and 
contexts whw̆ichc̆ is absent in mainstream 
literature. ThT̆e vibrant life, tht̆e story of gloom, and 
cultural paraphp̆ernalia even amid poverty were 
never h ̆eard of before tht̆e parallel tradition 
storytellers came to tht̆e scene. 

 Issue No. 88 (November-December 2019) of Muse 
India at http://museindia.com/Home/PastIssue  dis
plays Maitht̆ili literature in a very poor lighğt. 
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Moreover, it wrongly claims to be a representative 
review of Maitht̆ili Literature, whw̆ereas it was only 
in line witht̆ tht̆e Sahăitya Akademi, Delhl̆i; a mere 
representation of tht̆e so-called "dried main-drain". 
It is expected tht̆at Muse India will correct itself by 
announcing an issue exclusively devoted to tht̆e 
parallel tradition of Maitht̆ili literature. 

 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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1.2.ək̃ə 358 pəɾə ʈɪppəɳiː 
ək̃ə 358 pəɾə ʈɪppəɳiː 
kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑː, pəʈən̪ɑː 

1. ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə s̪əs̪̃məɾəɳə s̪ɑːɦɪt̪jə [bɑːt̪ə-
bɑːt̪əpəɾə bɑːt̪ə (I-IV)]/ 2. ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə 
s̪əs̪̃məɾəɳɑːt̪məkə ɦɑːs̪jə-ʋjəg̃jə s̪əg̃ɾəɦə- 'dʒ͡ə ̃ɦəmə 
d͡ʒən̪ɪt̪əɦũ'3. ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə t̪iːn̪əʈɑː ʋjəg̃jə 
s̪əg̃ɾəɦə- 'bəɽə əd͡ʒəgut̪ə d̪eːkʰələ..', 
'goːbəɾəgəɳeːʃə' ɑː 'kəɾɪjɑː kəkkɑːkə 
koːɾɑːmɪn̪ə'- gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə pəɾə ʈɪppəɳɳiː 

bəɦut̪ə n̪iːkə, s̪əmiːtʃ͡iːn̪ə t̪iːn̪uː ɑːleːkʰə. eːkəɦəkə ʈɑː 
bɪn̪d̪ukẽː pʰəɽɪtʃ͡ʰɑː kəə̸ lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. iː t̪iːn̪uː 
ɑːleːkʰə pəɽʰɪ ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u s̪əɾəkə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə ɑː ɦun̪əkɑː 
d̪ʋɑːɾɑː ɾətʃ͡ɪt̪ə poːt̪ʰiː s̪əbʰəs̪ə ̃ loːkə n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː 
pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. bəɦut̪ə meːɦən̪ət̪əs̪ə ̃t̪əɪjɑːɾə 
kəeːlə geːlə t̪iːn̪uː ɑːleːkʰə, d͡ʒeː pəɽʰəɪt̪ə ɾoːtʃ͡əkə 
s̪eːɦoː lɑːgələ. mɑːn̪eː boːɾɪg̃ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪əkə pɑːt̪ɾə t̪ʰɪkəɦũ əpən̪eː, bəɦut̪ə 
mən̪oːjoːgəpuːɾʋəkə t̪əɪjɑːɾə kəeːlə t̪iːn̪uː ɑːleːkʰə. 
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məd̪ʰukɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑː 
 
ʋɪd̪eːɦəkə ʃəɾəd̪eːn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə meː 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː d͡ʒiː keː "s̪əməjə s̪ɑːlə pət̪ɾɪkɑː" s̪əp̃ɑːd̪ən̪ə 
pəɾə əd͡ʒiːt̪ə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː keː eːkə leːkʰə ətʃ͡ʰɪ.tʃ͡ũkɪ ukt̪ə 
pət̪ɾɪkɑː s̪ət̃ʃ͡ɑːlən̪ə s̪ə ̃ d͡ʒuɽələ ɾəɦələɦũ t̪ẽː eːkəɾə 
tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ɑːɦlɑːd̪ɪt̪ə kəjələkə. əd͡ʒiːt̪ə d͡ʒiː kẽː 
d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. s̪əməjə s̪ɑːlə pət̪ɾɪkɑː gəɪɾə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾoː keː məɪt̪ʰɪliː pəɖʰəbɑː lɪkʰəbɑːkə leːlə 
ut̪pɾeːɾəkə bən̪ət̪ə s̪eː kɑːmən̪ɑː ɾɑːkʰɪ ɑːɾəb̃ʰə bʰeːlə 
tʃ͡ʰələ. eːkəɾə lɑːbʰə s̪əbʰə s̪ə ̃beːs̪iː ɦəməɾɑː bʰeːʈələ 
s̪eː s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. eːɦɪ leːlə s̪əp̃ɑːd̪əkə 
ʃəɾəd̪ẽːd̪u d͡ʒiːkə s̪əd̪ɑː ɑːbʰɑːɾiː ɾəɦəbə. s̪əməjə s̪ɑːlə 
d͡ʒəkʰən̪ə pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːbəjə lɑːgələ t̪əɦɪjɑː məɪt̪ʰɪliː 
mẽː eːkə pət̪ɾɪkɑː n̪əɦɪ ̃ɾəɦɪ geːlə tʃ͡ʰələ. d͡ʒəɦɑ̃ː d̪ʰəɾɪ 
s̪əməjə s̪ɑːlə pət̪ɾɪkɑː keː ət̪̃ɪmə pɾɨʂʈʰə keː əʃliːlə 
ɦeːbɑːkə bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː bɑːt̪ə ən̪eːkə ʋɪʃud̪d̪ʰəʋɑːd̪iː 
loːkə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. əd͡ʒiːt̪ə d͡ʒiː s̪eːɦoː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː 
kəjələn̪ɪ. ʃəɾəd̪ẽːd̪u d͡ʒiː dʒ͡ə ̃ oːkəɾɑː əʃliːlə n̪əɦɪ 
s̪ʋiːkɑːɾə kəjələn̪ɪ t̪ə ̃ oːkəɾə kɑːɾəɳə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒiːʋən̪ə 
meː bʰoːdʒ͡ən̪ə ɑː kɑːmukət̪ɑː (Food and 
Sex) s̪əɾʋoːtʃ͡tʃ͡ə s̪t̪ʰɑːn̪ə ɾəkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːn̪ə məɪt̪ʰɪlə 
bɔliːʋuɖə s̪ə ̃pɾəbʰɑːʋɪt̪ə n̪əɦɪ?̃d͡ʒət̪əjə s̪eːks̪iː pʰɪlmə 
keː bɑːɖʰɪ bəɦəɪtʃ͡ʰə. koːn̪ə gɑːmə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒət̪əjə əʃliːlə 
bʰoːd͡ʒəpuɾiː ɑː pəd̃ʒ͡ɑːbiː ɦəɾɪjɑːɳəʋiː giːt̪ə d̪ɪn̪ə ɾɑːt̪ɪ 
lɑːuɖəs̪piːkəɾə n̪əɦɪ ̃ s̪un̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. blɪd͡ʒə s̪ən̪əkə 
n̪ɑːmiː pət̪ɾɪkɑː keː ət̪̃ɪmə pɾɨʂʈʰə eːɦiː s̪əũd̪əɾjə keː 
pɾət̪iːkə tʃ͡ʰələ. s̪əməjə-s̪ɑːlə meː ʋɑːɾt̪ɑːlɑːpəkə 
ət̪̃ɪmə pɾɨʂʈʰə pəɾəd̪ɑːkə əd̪̃əɾə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ, əʃliːlə 
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kəɦəbə kən̪iː kəʈʰɑːɪn̪ə ləgəɪtʃ͡ʰə. s̪əməjə s̪əg̃ə 
tʃ͡ələbɑːkə eːkə pɾəjɑːs̪ə tʃ͡ʰələ.oːn̪ɑː əpən̪ə əpən̪ə 
mət̪ə. s̪ətʃ͡ə kəɦuː t̪ə ̃ oːɦɪ ət̪̃ɪmə pɾɨʂʈʰəkə 
"lət̪ɪkɑː"ɦəmə s̪ʋəjə ̃ tʃ͡ʰələɦũ. t̪ẽː upəɾoːkt̪ə gələt̪ə 
s̪əpʰɑːiː . oːn̪ɑː eːkəɾə pɾəʃəs̪̃əkə kəmə n̪əɦɪ ̃
tʃ͡ʰəlɑː. ɦəmə ukt̪ə pɾɨʂʈʰə keː d̪uː poːt̪ʰiː keː ɾuːpə 
meː pɾəkəʃɪt̪ə kəjələ. ləʈə liːlɑː ɑː n̪əʈəliːlɑː. 
n̪ɑːməkəɾəɳə əd͡ʒɪt̪ə ɑːd͡ʒɑːd̪ə kəjələn̪ɪ. d͡ʒəkəɾɑː 
tʃ͡ɑːɦiː pəʈʰɑː d̪eːbə. oːt̪eːkə kʰəɾɑːpə n̪əɦɪ ̃ lɑːgət̪ə. 
pun̪əhə̆ əd͡ʒiːt̪ə d͡ʒiː keː d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. əpəɾɑːd̪ʰə keː 
kʂəmɑː kəɾiː. 

  

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə 

ʃəɾəd̪ɪd̪̃u d͡ʒiː pəɾə məɦət̪ʋəpuːɾɳə kɑːd͡ʒə 
s̪əmpən̪n̪ə kəjələɦũ əɦɑ̃ːloːkən̪ɪ. d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə kə 
pɑːt̪ɾə t̪ʰɪkəɦũ. ʃubʰəkɑːmən̪ɑː. 

  

kɑːmeːʃʋəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, ʋɪkɑːs̪əpuɾiː, n̪əiː d̪ɪlliː 
pɾɪjə ʃəɾəd̪ẽːd̪udʒ͡iː pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪iːkə 
lɑːgələ.ɦun̪əqə bʰɑːʂɑː pɾeːmə, s̪ɑːɦɪt̪jəkə 
kəɾməʈʰət̪ɑː əuɾə məɪt̪ʰɪliː s̪eːʋɑː pɾeːɾəɳɑːpɾəd̪ə 
ɾəɦə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə (ECRly) mẽː pəʈən̪ɑː pɾəʋɑːs̪əkə 
ət̪̃əɾɑːləmeː gʰən̪ɪʂʈʰə s̪əmbən̪d̪ʰə ɾəɦələ. UPSCkə 
s̪ɪʋələ Service kə leːlə əpən̪ɑː kʰəɾtʃ͡ə pəɾə kɪt̪ɑːbə 
pəʈʰəbət̪ʰɪ. 
puːd͡ʒjə pɪt̪ɑːkə ən̪uʃəɾən̪ə kəɾəɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə 
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ɾətʃ͡ən̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə.məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː 
pɾəs̪ɑːɾəmẽː ɦɪmələ bʰuːmɪkɑː s̪məɾəɳiːjə ɾəɦət̪ə. 
ɦɪn̪əkə d̪iːɾgʰəd͡ʒiːʋən̪əkə ʃubʰəkɑːmən̪ɑː 

  

ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
ʋɪd̪eːɦəmeː ɾəmɑːkəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiːd͡ʒiː d̪ʋɑːɾɑː 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə ɾoːgə pəɾə dʒ͡eː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ s̪eː 
ɦəɾeːkə ək̃əmeː eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. eːɦɪ beːɾəkə ək̃əmeː 
d͡ʒeː məd̪ʰumeːɦəkə s̪ʈeːd͡ʒə-bɑːɪ-s̪ʈeːd͡ʒə ʋəɾɳən̪ə 
ətʃ͡ʰɪ s̪eː upəjoːgiː ətʃ͡ʰɪ ɑː ləgəɪeː d͡ʒeːn̪ɑː ɾoːgiː 
əpən̪ə upətʃ͡ɑːɾə s̪əɾələt̪ɑːs̪ə ̃əpən̪əɦɪ kəə̸ s̪əkət̪ɑːɦə. 
kumɑːɾə mən̪oːdʒ͡ə kəʃjəpə d͡ʒiː keːɾə ləgʰukət̪ʰɑː 
n̪iːkə ətʃ͡ʰɪ. 

  

ɖɔ ʋɪd͡ʒəjeːn̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː 
bɑːpə ɾeː bɑːpə! əpən̪eː eːt̪eːkə kɑːd͡ʒə məɪt̪ʰɪliːmeː 
kə' ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, ɦəməɾɑː bud͡ʒʰən̪eː əpən̪eːkə 
kɑːd͡ʒəkə s̪əməkʂə məɪt̪ʰɪliː- s̪ɑːɦɪt̪jə d͡ʒəgət̪əmeː 
pɾɑːjəhə̆ s̪əbʰə d͡ʒʰuːs̪ə pəɖɪ d͡ʒəeːt̪ɑːɦə. əpən̪eːkə 
eːɦɪ ʋɪɾɑːʈə ɑː' ʋɪʃɑːlə s̪ɑːməgɾiːkẽː pəɖʰəbɑːkə leːlə 
jət̪ʰeːʂʈə s̪əməjə ɑː' əs̪iːmə d̪ʰəɪɾjə tʃ͡ɑːɦiː. ɦəməɾɑː 
ut̪s̪ukət̪ɑː bəɦut̪ə ətʃ͡ʰɪ eːkəɾɑːs̪əbʰəkẽː pəɖʰəbɑːkə 
ɑː' ɦəmə əʋəʃjə pəɖʰəbə . kən̪eːkə pələkʰət̪ɪ 
bʰeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə. t̪ɑː' ɦəmə s̪əbʰəʈɑːkẽː 's̪eːbʰə' 
kə' kəeː ɾɑːkʰələ ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə eːkəʈɑː ən̪uʂʈʰɑːn̪əmeː 
lɑːgələ tʃ͡ʰiː. ʃiːgʰɾəɦɪ eːkəɾɑː n̪ɪpəʈɑːeː əpən̪eːkə eːɦɪ 
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əmuːljə d̪ʰəɾoːɦəɾəs̪əbʰəkə ɾəs̪əpɑːn̪ə kəɾəbə. 
bəɦut̪ə-bəɦut̪ə ɑːbʰɑːɾə, s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪ə ɑː' pɾəɳɑːmə! 

 
ɖɔ. pɾəmoːd̪ə kumɑːɾə, pɔn̪ɖɪtʃ͡eːɾiː 

ʋɪd̪eːɦəkə 358 ʋɑ̃ː ək̃ə pəɖʰələ . iː ək̃ə ʃɾiː ʃəɾəd̪eːn̪d̪u 
(ʃəɾəd̪eːn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbəs̪ə' 
pəɦɪn̪eː ɦəmə ʃɾiː gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː 
(s̪əp̃ɑːd̪əkə) kẽː koːʈɪ koːʈɪ d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰɪjəɪn̪ɦə d͡ʒeː oː, koːn̪ə kɑːɾəɳə s̪ə' s̪eː n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ 
mud̪ɑː oːɦən̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə, kəʋɪ , ɑːloːtʃ͡əkə ʋɑː 
pət̪ɾəkɑːɾə pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪ɪkɑːlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒɪn̪əkɑː gəd̪d̪iː pəɾə bəɪs̪ələ loːkə jɑː t̪ə' bɪs̪əɾiː 
geːlɑːɦə ʋɑː ʈɑːɾɪ d̪eːləkʰɪn̪ɦə. məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə ʋɪkɑːs̪ə meː bəɦut̪oː eːɦən̪oː mən̪iːʂiː 
loːkən̪ɪ bʰeːlɑːɦə d͡ʒeː, d͡ʒiː d͡ʒɑːn̪ə s̪ə' mɑ̃ː məɪt̪ʰɪliː 
keːɾə s̪eːʋɑː kəɪləɪn̪ɦə . n̪ɪhɪ̆ s̪ʋɑːɾt̪ʰə. t̪eːkəɾə iː əɾt̪ʰə 
n̪əɪ d͡ʒeː ɦun̪əkɑː kɑːt̪ə kə' d̪eːlə d͡ʒɑːn̪ɦɪ . ʃɾiː 
d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡əd̪̃ɾə ʈʰɑːkuɾə s̪əg̃ə s̪ɑːkʂɑːt̪kɑːɾə mẽː 
ʋoː s̪ʋiːkɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː mẽː ʃiːɾʂə 
puɾəs̪kɑːɾəkə leːlə məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪ə mẽː 
joːgəd̪ɑːn̪ə, s̪ɑːɦɪt̪jəkə kəuʃələ, n̪ɪpuɳət̪ɑː ʋɑː 
məulɪkət̪ɑːkə guɳə ɾəɦən̪ɑːiː pəɾjɑːpt̪ə n̪əɪ, oːkəɾɑː 
leːlə kələjugɪjɑː guɳəkə kʰəgət̪ɑː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒeː 
ɦun̪əkɑː n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː t̪ẽː ɦun̪əkɑː ən̪əd̪eːkʰɑː kəɪlə 
geːləɪn̪ə. ʃɾiː kɑːpəɾiː dʒ͡iːkə leːkʰə n̪ɪkə lɑːgələ mud̪ɑː 
ɦəməɾɑː oː leːkʰə kəmə s̪əs̪̃məɾəɳə beːs̪iː lɑːgələ. 
ʃɾiːmət̪iː kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑːkə leːkʰə iːmɑːn̪əd̪ɑːɾə 
lɑːgələ. oː s̪ʋəjə ̃ kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɦun̪əkɑː ʃɾiː 
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ʃəɾəd̪eːn̪d̪u d͡ʒiːkə ʋɪʂəjə mẽː beːs̪iː n̪əɪ bud͡ʒʰələ 
tʃ͡ʰələɪn̪ɦə . kɪt̪ɑːbə məg̃ɑː kɑː pəɖʰəlɑːkə bɑːd̪eː ʋoː 
lɪkʰəliː ətʃ͡ʰɪ. kulə mɪlɑː kə' ɦəməɾɑː iː ək̃ə bəɦut̪ə 
n̪ɪkə lɑːgələ. 
  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1 
(gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.2.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː- 
d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə- ɑːʈʰəmə kʰeːpə 

2.3.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː 
ʃɪkʂɑː əbʰɪjɑːn̪ə ɑː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾə 

2.4.ɾoːʃən̪ə  d͡ʒən̪əkəpuɾiː- s̪əməjəkeː kət̪ʰɑː 

2.5.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ɑːt̪məbələ 

2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

2.7.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 16mə kʰeːpə 

2.8.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 10) 

2.9.ɾəmɑːkəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː- eːləɾəd͡ʒiː/ mən̪uʂjəkə 
ɾəkt̪ə/ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə ən̪jə 
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d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː/ ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə(Blood Group)/ utʃ͡tʃ͡ə 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə(Hypertension)/ 
pɾət̪ɪəuks̪iːkɑːɾəkə(Antioxidant)/ pɑːtʃ͡ən̪ə 
t̪ət̪̃ɾə.(Digestive System)/ gəɪs̪ʈɾoːoːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ 
ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː(GERD) 

2.10.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.11.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.12.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.13.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.14.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-5 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
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2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː- 
ɖəə̸ɾə kət̪ʰiː keː 

 

 

 

 

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-
1 (gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə s̪əməs̪t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː oːɪpəɾə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

  

ɾɑːɪʈəɾs̪ə blɔkə- məɪt̪ʰɪliːkə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːkə leːkʰən̪ə- s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
s̪əməs̪t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː 
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s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə (1948- ), d͡ʒən̪mə 05 mɑːɾtʃ͡ə 
1948, mɑːt̪ɾɨkə d̪iːʋɑːn̪əgəd̃͡ʒə, s̪upəuləmeː. pəɪt̪ɾɨkə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə: bələbɑː-meːn̪ɑːɦiː, s̪upəulə. 

muːlə məɪt̪ʰɪliː leːkʰən̪ə pəɦɪlə tʃ͡əɾəɳə: 
gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː (1983) 

muːlə məɪt̪ʰɪliː leːkʰən̪ə d̪oːs̪əɾə tʃ͡əɾəɳə: bən̪əɪt̪ə 
bɪgəɽəɪt̪ə (ʋɪd̪eːɦə iː-pət̪ɾɪkɑːmeː 2008 s̪ə ̃ 2009 d̪ʰəɾɪ, 
pʰeːɾə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2009 meː), guloː (mɪt̪ʰɪlɑː 
d̪əɾʃən̪əmeː pɾəkɑːʃən̪ə, 2014, pʰeːɾə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2015 
meː), ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː (2019), məɖəɾə (2021), 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː moːn̪oːgɾɑːpʰə (1996 s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː ɾɪd͡ʒeːkʈə, ɾətʃ͡ən̪ɑː pət̪ɾɪkɑːmeː 2005-
06 ɑː pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2022 meː "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ" n̪ɑːməs̪ə)̃, bʰoːʈə (2022). 

 "d͡ʒeː s̪un̪əbəɪeː kʰɪs̪s̪ɑː s̪eː ɾɑːd͡ʒə kəɾəɪeː əɪ 
s̪əs̪̃ɑːɾəpəɾə"- ɦoːpiː əmeːɾɪkiː kəbiːlɑːkə loːkoːkt̪ɪ. 

  

ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlən̪ɦɪ. 

  

"s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiː eːɳɖə d̪ə məɪd͡ʒɪkələ bəɾɖs̪ə ɔpʰə 
mɪt̪ʰɪlɑː" (giːt̪ɑː d̪ʰəɾməɾɑːd͡ʒən̪ə, kət̪ʰɑː, 1996) 

mɪt̪ʰɪlɑːkə ʈun̪əmun̪ɪjɑː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkẽː gɑːbəɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə bəɖɖə 
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pəs̪ɪn̪n̪ə tʃ͡ʰələɪ. mud̪ɑː oː mɑːtʃ͡ʰə, bəkəɽiː ɑː gɑːjə 
s̪əbʰəkẽː s̪eːɦoː tʃ͡ɪɽəɪ bən̪ɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəliː. 

pɾəd͡ʒɑː s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiːkẽː upəɾɑːgə 
d̪eːləkə, ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ɾuːs̪ɪ geːliː ɑː tʃ͡ɪɽəɪ bən̪eːn̪ɑːɪ 
bən̪n̪ə kəə̸ d̪eːlən̪ɪ. oː məɦələs̪ə ̃bɑːɦəɾoː n̪əɪ əbəɪ tʃ͡ʰəliː. 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː d̪eːʃə mɪt̪ʰɪlɑːs̪ə ̃ d͡ʒeː bɑ̃ː tʃ͡ələ tʃ͡ɪɽəɪ tʃ͡ʰələ 
s̪eːɦoː n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə̸ geːlə. 

d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ kʰeːt̪əmeː əkʰən̪oː gəbəɪt̪ə tʃ͡ʰəliː, mud̪ɑː 
bɪn̪u ɾəŋə-bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪkə iː mɪt̪ʰɪlɑː ɑːbə oː mɪt̪ʰɪlɑː n̪əɪ 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

ɑː pʰeːɾə ɑːjələ gɑːtʃ͡ʰəkə pəɪkɑːɾə s̪əbʰə, bɪn̪u tʃ͡ɪɽəɪ 
gɑːtʃ͡ʰəkə koːn̪ə kɑːd͡ʒə, iː gəpə loːkə s̪əbʰəkẽː 
bud͡ʒʰɑː, ʈʰəkɪ kəə̸ oː s̪əbʰə mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əbʰəʈɑː gɑːtʃ͡ʰəkẽː 
kɑːʈɪ kəə̸ ləə̸ geːlə. 

d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə, s̪əbʰəʈɑː d͡ʒugət̪ɪ bʰɪɽeːlən̪ɪ d͡ʒeː 
kɪtʃ͡ʰu gɑːtʃ͡ʰə bətʃ͡ɪ d͡ʒɑːjə, mud̪ɑː s̪eː bʰəə̸ n̪əɪ s̪əkələ. 
bɪn̪u gɑːtʃ͡ʰəkə s̪əbʰəʈɑː d̪ʰɑːɾə s̪ukʰɑː geːlə. bɪn̪u 
gɑːtʃ͡ʰəkə loːkə s̪əbʰə ɦoːɪt̪ə geːlə gəɾiːbə ɑː pəɪkɑːɾə 
s̪əbʰə ɦoːɪt̪ə geːlə d̪ʰən̪iːkə. 

d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə geːliːɦə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
ləgə, kən̪əɪt̪ə, kəɦəɪt̪ə d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː, məd̪ət̪ɪ 
kəɾuː, ɦəmə s̪əbʰə gələt̪ə tʃ͡ʰələũ. 

s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəliː əpən̪ə koːʈʰəliːmeː, d͡ʒət̪əə̸ 
tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə d̪eːbɑːləpəɾə tʃ͡ʰələ ɾəŋə bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ 
s̪əbʰəkə tʃ͡ɪt̪ɾə. oːɪ tʃ͡ɪɽəɪkə tʃ͡ɪt̪ɾə s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə 
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mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiː ud̪ɑːs̪ə bʰəə̸ 
bəd͡ʒəliː- n̪əɪ, əɦĩː s̪əbʰə ʈʰiːkə tʃ͡ʰələũ. kʰɑːliː tʃ͡ɪɽəɪ 
ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː pɾəs̪ən̪n̪ə n̪əɪ ɾɑːkʰɪ s̪əkəɪeː. 

mud̪ɑː d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə bəd͡ʒəliː- bɪn̪u tʃ͡ɪɽəɪ s̪eːɦoː 
ɦəmə s̪əbʰə pɾəs̪ən̪n̪ə n̪əɪ ɾəɦɪ s̪əkəbə, oː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə 
gʰuɾɑː kəə̸ ɑːn̪ɪ d̪ɪə ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiː. 

mud̪ɑː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː t̪ət̪eːkə ud̪ɑːs̪ə tʃ͡ʰəliː d͡ʒeː oː 
d͡ʒɑːd̪uː n̪əɪ kəə ̸ s̪əkəliː. t̪əkʰən̪ə d͡ʒən̪iː-d͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə 
kəɦələn̪ɦɪ- tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɪ, ɦəmə s̪əbʰə gɑːtʃ͡ʰə ɾoːpəbə ɑː 
gɑːbəɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə gʰuɾɪ ɑːoːt̪ə. ɑː əɪbeːɾə kəkəɾoː 
beːɪmɑːn̪iː s̪eːɦoː ɦəməɾɑː s̪əbʰə n̪əɪ kəɾəə̸ d̪eːbəɪ. 

ɑː bət̪ɑːɦə s̪ən̪ə kʰəʈəə̸ lɑːgələ s̪əmpuːɾɳə mɪt̪ʰɪlɑː. 
kəkəɾoː koːn̪oː pələkʰət̪ɪ n̪əɪ, ɑː oː s̪əbʰə gɑːbɪ kəə̸ n̪ɑːtʃ͡ɪ 
kəə̸ ɾoːpəə̸ lɑːgələ ɑː pəʈəbəə̸ lɑːgələ gɑːtʃ͡ʰə. ɑː gɑːtʃ͡ʰə 
d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː bəɽʰəə̸ lɑːgələ ɑː tʃ͡əkəɾəgəɾə ɦoːɪt̪ə 
geːlə s̪əbʰə ɦəs̪̃əə̸ ləgəlɑː, ɑː t̪ʰoːpəɽiː pɑːɾəə̸ ləgəlɑː. 
s̪əg̃ə mɪlɪ kəə̸ kɑːd͡ʒə keːlɑːs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkẽː kʰuʃiː 
ɦoːɪn̪ə. ɑː əɪ s̪ə ̃gɑːtʃ͡ʰoː s̪əbʰə n̪iːkəs̪ə ̃ɑː d͡ʒəld̪iːs̪ə ̃bəɽʰəə ̸
lɑːgələ. ɑː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkə d̪eːʃə mɪt̪ʰɪlɑːmeː tʃ͡ʰoːʈə-
pəɪgʰə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə mus̪kiː d̪eːməə̸ lɑːgələ tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə. 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː s̪əg̃iːt̪ə tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə pəs̪əɾɪ geːlə.  

lɑːlə ɾəŋgəkə, d͡ʒoːməkə 
ɾəŋəgəkə, əkɑːs̪iː, piːəɾə, gulɑːbiː ɑː pən̪ɪs̪oːkʰɑː s̪ən̪ə 
s̪ɑːt̪ə ɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰəkə ɖeːɾɑː bən̪ət̪ə iː. 

ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kəɦələn̪ɪ d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰəs̪ə-̃ ɦəməɾə 
d̪eːʃəkə bətʃ͡ɪjɑːs̪əbʰə pɑːʈʰəʃɑːlɑː d͡ʒɑːt̪ʰɪ, iː ɦəməɾə 
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s̪əbʰə d̪ɪn̪ə s̪ə ̃ s̪əpən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə 
bəd͡ʒəliː- ɦə ̃ ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː, d͡ʒə ̃ ɦəmə-s̪əbʰə pəɽʰələ 
lɪkʰələ ɾəɦɪt̪əũ t̪ə ̃koːn̪oː pəɪkɑːɾə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː ʈʰəkɪ 
n̪əɪ s̪əkɪt̪əjə. 

mud̪ɑː ɑːjələ eːkəʈɑː d͡ʒʰəmeːlə. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪmeː s̪ə ̃
kɪtʃ͡ʰu kəɦələn̪ɪ- mud̪ɑː t̪əkʰən̪ə gʰəɾəkə kɑːd͡ʒə keː 
kəɾət̪ə? 

t̪əkʰən̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ɑːd̪eːʃə 
d̪eːlən̪ɪ- bɑːləkə s̪əbʰə bɑːlɪkɑːkə kɑːd͡ʒə s̪iːkʰət̪ə ɑː 
bɑːlɪkɑː s̪əbʰə bɑːləkəkə kɑːd͡ʒə. mɪlɪjeː-d͡ʒulɪ kəə̸ ɑːgɑ̃ː  
bəɽʰəɪmeː s̪əbʰəkẽː n̪iːkə lɑːgət̪ə. 

ɑː s̪ʋəpn̪ə s̪un̪d̪əɾiː s̪əbʰə pəɽʰəɪbɑːliː bɑːlɪkɑːkẽː 
d̪eːlən̪ɦɪ eːkəʈɑː s̪ɑːɪkɪlə. s̪ʋəpn̪ə s̪un̪d̪əɾiː 
bud͡ʒʰeːləkʰɪn̪ɦə- s̪əs̪̃ɑːɾə bʰəɾɪmeː oː s̪əbʰə pɾəs̪ən̪n̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː eːkə-ʈʰɑːməs̪ə ̃d̪oːs̪əɾə ʈʰɑːmə d͡ʒəld̪iː pəɦũtʃ͡ɪ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːɾəɳə t̪ə_ɪs̪ə ̃ oː s̪əbʰə s̪əbʰəʈɑː kɑːd͡ʒə 
d͡ʒəld̪iː-d͡ʒəld̪iː puːɾɑː kəə̸ ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə 
putʃ͡ʰələn̪ɦɪ- kiː ɦəmə s̪əbʰə s̪ɑːɪkɪlə n̪əɪ tʃ͡əlɑː s̪əkəɪ 
tʃ͡ʰiː? ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kəɦələn̪ɦɪ- kɪeː n̪əɪ? məɦɪlɑːkẽː oː 
s̪əbʰə kɑːd͡ʒə kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː oːkəɾɑː n̪iːkə ləgəɪ 
tʃ͡ʰəɪ. 

kɪtʃ͡ʰu goːʈeː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiːs̪ə ̃putʃ͡ʰələn̪ɦɪ- mud̪ɑː ʈɑːkɑː 
kət̪əə̸ s̪ə ̃ ɑːoːt̪ə? mud̪ɑː s̪əbʰə oːkəɾɑː d̪əbɑːɽɪ d̪eːləkə. 
s̪əbʰəʈɑː kɑːd͡ʒə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾɪjeː kəɾət̪iː? ɑː ləgeːləkə 
s̪əbʰə eːkəʈɑː bəɽəkɑː meːlɑː. pɑːɪ d͡ʒəmɑː bʰeːlə, ɑː 
bən̪ələ ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkə pɑːʈʰəʃɑːlɑː. 
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pɑːʈʰəʃɑːlɑː kəɾəɪeː d͡ʒɑːd̪uː, oːt̪əə̸ bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰə d͡ʒɑː kəə̸ 
bən̪ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː ɦoːt̪ʰɪ ɾəŋə-bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ . 
əɦũː kɪeː n̪əɪ əbəɪ tʃ͡ʰiː pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː? ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː eːkə d̪ɪn̪ə pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
eːliː, d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə eːliː ɑː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə ɑːbəjə ləgəliː. ɑː 
pʰeːɾə oː kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰəkə mɑːjə bɑːbuː 
s̪eːɦoː ɑːbət̪ʰu pɑːʈʰəʃɑːlɑː. 

ɑː pʰeːɾə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː pʰeːɾəs̪ə ̃kəɾəə̸ ləgəliː d͡ʒɑːd̪uː. 
mud̪ə əɪbeːɾə oː kʰɑːliː beːkɑːɾə tʃ͡iːd͡ʒə s̪əbʰəkẽː bən̪əbəə ̸
ləgəliː tʃ͡ɪɽəɪ. 

ɑː bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə  kəeːkə ɾəŋəgəkə pɑ̃ː kʰɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə 
s̪eːɦoː gʰuɾɪ ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ mɪt̪ʰɪlɑːmeː, bɪn̪u d͡ʒɑːd̪uː 
kəjən̪eː.  s̪əbʰə əpən̪ɑː loːləmeː eːkə-eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə 
poːt̪ʰiː leːn̪eː, ullɑːs̪ə ɑːn̪əɪbəlɑː poːt̪ʰiː s̪əbʰə, lɑːlə, 
gulɑːbiː ɑː əkɑːs̪iː ɾəŋəkə. lɑːlə,  d͡ʒoːməkə 
ɾəŋəgəkə, piːəɾə, gulɑːbiː ɑː pən̪ɪs̪oːkʰɑː s̪ən̪ə s̪ɑːt̪ə 
ɾəŋəkə, kɑːɾəɳə ɾeːt̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ləə̸ leːləkə ətʃ͡ʰɪ ɦəɾɪjəɾə 
kətʃ͡oːɾə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə. 

ɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə gɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- bɪn̪u d͡ʒɲɑːn̪ə 
s̪un̪d̪əɾət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ s̪ukʰɑːjələ d̪ʰɑːɾə s̪ən̪ə. 

ɑː oːɪ ʈun̪əmun̪ɪjɑː ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiːkə mɪt̪ʰɪlɑː bən̪ɪ geːlə 
ʋɪʃʋəkə s̪əbʰəs̪ə ̃beːʃiː ɦəɾɪjəɾə ɑː pɾəpʰullɪt̪ə d̪eːʃə. 

loːkə s̪əbʰə t̪ə ̃iːɦoː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː əɦiː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰəkə 
kɑːɾəɳə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɦəbɑːmeː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːd̪uː 
s̪əd̪ɪkʰən̪ə. 
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ɑː d͡ʒə ̃ kəɦɪjoː ɦəməɾoː s̪əbʰəkẽː bʰeːʈɪ d͡ʒɑːjə eːkəʈɑː 
eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɑːn̪ə, d͡ʒət̪əjə məɦɪlɑː ɑː puɾukʰə s̪oːtʃ͡ɪ s̪əkət̪ʰɪ 
pəɪgʰə-pəɪgʰə gəpə! iː d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə ɦəməɾɑː 
s̪əbʰəkə ləgeː-pɑːs̪əmeː t̪ə ̃ n̪əɪ? iː s̪t̪ʰɑːn̪ə d͡ʒət̪əə̸ 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː bəus̪t̪u s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ, ɦəməɾeː s̪ən̪ə 
s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə loːkəkə bʰɪt̪əɾeː t̪ə ̃ n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ː kẽː 
bʰeːʈəjə iː s̪t̪ʰɑːn̪ə, d͡ʒət̪əə̸ kət̪əuə̸, t̪ə ̃ s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾuː 
ɦəməɾɑː ɦəməɾə iː-pət̪ɾə 
s̪əŋkeːt̪ə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə. 

  

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪eːlən̪ɦɪ. 

mud̪ɑː oː 1983 s̪ə ̃ əɽələ ɾəɦəlɑːɦə əs̪əgəɾeː, ɑːɪkə 
t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə n̪ɪmn̪ə ʋəɾgəkə kɪtʃ͡ʰu leːkʰəkə s̪əbʰə 
s̪eːɦoː məɪt̪ʰɪliːkə ɑːbʰɑːs̪iː ʋəɾt̪ən̪iːkə s̪əŋgə tʃ͡əlɪ 
geːlɑː ɑː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːləkʰɪn̪ɦə əs̪əgəɾə ɦun̪əkɑː, oː 
s̪əbʰə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə ʃɪkɑːɾə bʰəə̸ geːlɑː. pəɪkɑːɾə 
s̪əbʰə tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə s̪əɦəs̪əɦə kəɾəə̸ lɑːgələ. oːɪ 
ʈun̪əmun̪ɪjɑː ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiː s̪ən̪ə oː d̪eːkʰəɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə .. 

mud̪ɑː 01.01.2008 s̪ə ̃ 8 s̪ɑːləkə t̪əɪjɑːɾiːkə bɑːd̪ə 
ʋɪd̪eːɦə- məɪt̪ʰɪliː iː-pət̪ɾɪkɑː gɑːtʃ͡ʰə ɾoːpəbə ʃuɾuː 
keːləkə, mɪt̪ʰɪlɑːmeː, pəkʂə-d̪əɾə-pəkʂə, ɑː gʰuɾɪ kəə̸ 
ɑːbəjə lɑːgələ ɾəŋə-bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə. 

n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑː 25 bəɾkʰəkə məun̪əbʰəg̃əkə bɑːd̪ə 
ʋɪd̪eːɦə pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː meː n̪oː eːɳʈɾiː: mɑː 
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pɾəʋɪʃə pɾəkɑːʃɪt̪ə kəɾəjə ləgəlɑːɦə ɑː oːɦiː bəɾkʰə 25 
bəɾkʰəkə bɑːd̪ə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə ʋɪd̪eːɦəkə 
pɑːʈʰəkəkẽː kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪əbəjə ləgəlɑːɦə  pəkʂə-d̪əɾə-
pəkʂə.  s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː 
ɑːjələ 1983 meː ɑː 25 bəɾkʰəkə bɑːd̪ə "bən̪əɪt̪ə 
bɪgəɽəɪt̪ə" 2008-09 meː ʋɪd̪eːɦəmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 2009 meː  pɾɪɳʈəmeː s̪eːɦoː ɑːbɪ 
geːlə. 

"d͡ʒeː s̪un̪ɑːjət̪ə kʰɪs̪s̪ɑː s̪əeːɦə ɾɑːd͡ʒə kəɾət̪ə əɪ 
s̪əs̪̃ɑːɾəpəɾə" ɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː s̪un̪ɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ kʰɪs̪s̪ɑː. mɪt̪ʰɪlɑːkə kəeːkə ɾəŋəgəkə pɑ̃ːkʰɪbəlɑː 
tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə gʰuɾɪ ɑːjələ d͡ʒeːn̪ɑː s̪ən̪d̪iːpə kumɑːɾə 
s̪ɑːpʰiː, umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə, beːtʃ͡ən̪ə 
ʈʰɑːkuɾə, kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə, umeːʃə 
məɳɖələ, ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu, ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə 
məɳɖələ, n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə, d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələ, d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ, ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələ, lələn̪ə kumɑːɾə kɑːmət̪ə, n̪ɑːɾɑːjəɳə 
jɑːd̪əʋə, mun̪n̪iː kɑːmət̪ə, ʃɪʋə kumɑːɾə 
pɾəs̪ɑːd̪ə, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə, ɾɑːməd̪eːʋə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ "d͡ʒʰɑːɾuːd̪ɑːɾə" eːlɑː ɾəŋə 
bɪɾəŋəkə kət̪ʰɑː ɑː giːt̪əkə s̪əŋə. 

gʰuɾɪ ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ s̪əbʰə əpən̪ɑː loːləmeː eːkə-eːkə 
ɦəd͡ʒɑːɾə poːt̪ʰiː leːn̪eː, ullɑːs̪ə ɑːn̪əɪbəlɑː poːt̪ʰiː 
s̪əbʰə, lɑːlə, gulɑːbiː, d͡ʒoːməkə, pən̪ɪs̪oːkʰɑːkə s̪ɑːt̪ə 
ɾəŋəkə ɑː əkɑːs̪iː ɾəŋəkə.  kɑːɾəɳə ɾeːt̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ləə̸ 
leːləkə ətʃ͡ʰɪ ɦəɾɪjəɾə kətʃ͡oːɾə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə. 
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ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ 
pʰeːɾəs̪ə ̃ʃuɾuː kəə̸ d̪eːlən̪ɦɪ.   

bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪əkə bɑːd̪ə ɑːjələ ɾəmət̪ɑː 
d͡ʒoːgiː, guloː, məɖəɾə, bʰoːʈə. s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
d̪ʋɑːɾə ɾɪd͡ʒeːkʈə kəeːlə ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː 
moːn̪oːgɾɑːpʰə ɑːjələ "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ" n̪ɑːməs̪ə.̃ ɑː t̪ẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə tʃ͡ʰət̪ʰɪ "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə". 

məɪt̪ʰɪliː s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə (məɪt̪ʰɪlɑː kət̪ʰɑːʃɑːs̪t̪ɾə) ɑː 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə 

mɪʃeːlə pʰoːkoː (Foucault)kə "ən̪uʃɑːs̪ən̪ə 
s̪əs̪̃t̪ʰɑː" bɑː mən̪oːʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə bɑːɾʈən̪ə ɑː 
ɦʋɑːɪʈəɦeːɖəkə "gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə" d̪un̪uːkə ləkʂjə 
eːkkeː tʃ͡ʰəɪ. mɪʃeːlə pʰoːkoːkə "ən̪uʃɑːs̪ən̪ə 
s̪əs̪̃t̪ʰɑː" ətʃ͡ʰɪ, s̪oːd͡ʒʰɑ̃ːbəlɑːkẽː ən̪uʃɑːs̪ən̪əmeː ɑːn̪uː 
ɑː t̪ə_ɪ leːlə s̪əbʰəkẽː ɑːpəs̪eːmeː ləɽɑːu, kɪtʃ͡ʰukẽː 
puɾəs̪kɾɨt̪ə kəɾuː ɑː dʒ͡eː ən̪uʃɑːs̪ən̪əmeː n̪əɪ əbəɪeː 
t̪əkəɾɑː ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː mɑːɦuɾə d̪ɪjəu. 
gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əmeː s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ːbəlɑː kẽː ʋɪʃʋɑːs̪ə d̪ɪɑːoːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː d͡ʒeː jət̪ʰɑːs̪t̪ʰɪt̪ɪkə ʋɪɾoːd̪ʰə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː s̪eː koːn̪oː ʋɪɾoːd̪ʰə n̪əɪ, iː t̪ə ̃ s̪əbʰə kəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, əɦɑ̃ː t̪ə ̃ʋɪɾoːd̪ʰəkə n̪ɑːməpəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə 
kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ɑː s̪eː əpən̪ə kəmiː n̪ukeːbɑː leːlə. 
əɪmeː s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋəɾt̪əmɑːn̪ə ɑːd̪ʰɑːɾəbʰuːt̪ə 
kəmiːkə s̪əɦɑːjət̪ɑː s̪eːɦoː leːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː 
ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː ʈɑːɾəgeːʈə bət̪ɑːɦə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
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bɑː pəlɑːjən̪ə kəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

s̪eː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ɾɑːɪʈəɾs̪ə-
blɔkə s̪ɑːmɑːn̪jə ɾɑːɪʈəɾs̪ə blɔkə n̪əɪ tʃ͡ʰələ, iː 
tʃ͡ʰələ "gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə". 

mud̪ɑː eːkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾəmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪ʈoːɾiː 
s̪ɑːɪs̪̃ə, koːn̪ə kət̪ʰɑː s̪un̪eːlɑːs̪ə ̃ loːkə ɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəpəɾə kiː əs̪əɾə pəɽət̪ə, iː oːɪ ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə 
puːɾʋə-ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

s̪eː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː mɑːɦuɾəkẽː mɑːɦuɾəs̪ə ̃
kɑːʈəbɑːkə n̪ɪɾɳəjə leːləkə. 

oː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪əbʰə d͡ʒeː 
mɑːn̪əkiːkəɾəɳəkə n̪ɑːməpəɾə bʰɑːʂɑːkẽː məɾoːɽəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː, oː s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃əkə s̪əg̃ə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə 
ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə kɑːd͡ʒə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. ɦun̪əkəɾə 
ud̪d̪eːʃjə tʃ͡ʰələ ʋəɾt̪ən̪iːkə bʰɪn̪n̪ət̪ɑːkẽː əʃud̪d̪ʰət̪ɑːkə 
n̪ɑːmə d̪eːbə. ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkẽː 
ləkʂɪt̪ə kəə̸ iː s̪əbʰə lɪkʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː, d͡ʒeː lɪkʰəbə s̪eː 
bɑːd͡ʒəbə əs̪əmɪjoː meː əs̪əpʰələ bʰeːlə s̪eː 
məɪt̪ʰɪliːjoːmeː ɦəeːt̪ə. 

ɑː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə əs̪əgəɾə pəɽɪ geːlɑːɦə. 

mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' əɦiː 
s̪ʈoːɾiː-s̪ɑːɪs̪̃əkə pɾəjoːgə bɪs̪ɑ̃ːɽʰəkə s̪əŋə keːlən̪ɦɪ, ɑː 
t̪əkəɾə ɑːloːkəmeː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 
ʃɪʋəʃək̃əɾə ʃɾiːn̪ɪʋɑːs̪ə d̪ʋɑːɾɑː ʋəɾt̪ən̪iː-s̪əʃ̃oːd̪ʰən̪ə 
kəeːlə kət̪ʰɑː (d͡ʒə_ɪ leː oː əʃud̪d̪ʰət̪ɑː d̪uːɾə kəɾəbɑː 
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leːlə t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə meːɦən̪ət̪ɪ kəeːlə, əɦɪ t̪əɾəɦəkə 
əɦəs̪ɑːn̪ə s̪eːɦoː d͡ʒət̪eːlən̪ɦɪ) umeːʃə məɳɖələd͡ʒiː 
d͡ʒəkʰən̪ə ɦəməɾɑː pəʈʰeːlən̪ɦɪ t̪ə ̃ ɦəməɾə kɑːn̪ə 
ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːlə. 

kɑːɾəɳə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ʋəɾt̪ən̪iːkə 
kət̪ʰɑː ʋɪd̪eːɦəmeː t̪ɑːʋət̪ə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰeːn̪ɑːɪ ʃuɾuː 
bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələ. ɦəmə umeːʃə məɳɖələ d͡ʒiː kẽː 
s̪ʈoːɾiː-s̪ɑːɪs̪̃əkə məɾmə bud͡ʒʰeːlɪjən̪ɦɪ ɑː bɪn̪u 
t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə ʃud̪d̪ʰə kəeːlə ʋəɾt̪ən̪iːbəlɑː ɾuːpə 
ʋɪd̪eːɦəmeː tʃ͡ʰəpəbə ʃuɾuː bʰeːlə [d̪eːkʰuː d̪ud̪ʰə-
pɑːn̪ɪ pʰəɾɑːkə-pʰəɾɑːkə (kət̪ʰɑː eːʋə ̃ pɑːɳɖulɪpɪ 
d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ)- (tʃ͡ʰɑːjɑː eːʋə ̃
s̪əmpɑːd̪ən̪ə- umeːʃə məɳɖələ)]. 

ɑː umeːʃə məɳɖələ s̪uːtʃ͡ɪt̪ə keːlən̪ɦɪ d͡ʒeː  ʋəɾt̪ən̪iː 
ʃud̪d̪ʰət̪ɑːkə bɑːd̪ə d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ d͡ʒiː 
gumə ɾəɦəə̸ lɑːgələ tʃ͡ʰəlɑːɦə, ɑː d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə ̃ oː 
s̪un̪ələn̪ɦɪ d͡ʒeː ʋəɾt̪ən̪iːkə ʃud̪d̪ʰət̪ɑː bəlɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː 
ʋɪd̪eːɦəmeː ɾɪd͡ʒeːkʈə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɦun̪əkəɾə 
əs̪əliː ʋəɾt̪ən̪iːbəlɑː ʋəɾs̪ən̪ə ɑːbə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
ɦeːt̪ən̪ɦɪ t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ ɦun̪əkɑːmeː n̪əʋə ut̪s̪ɑːɦə ɑːbɪ 
geːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

pʰeːɾə umeːʃə məɳɖələ d͡ʒiːkə gəpə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəs̪ə ̃bʰeːlən̪ɦɪ, t̪ə ̃s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiː 
s̪uːtʃ͡ɪt̪ə keːləkʰɪn̪ɦə d͡ʒeː muːləd̪ʰɑːɾɑː bəlɑː s̪əbʰə 
kɪtʃ͡ʰu lɪkʰɪ d̪ɪjəu, s̪un̪əbeː n̪əɪ kəɾət̪ə kɑːn̪eː-bɑːt̪ə n̪əɪ 
d̪eːt̪ə. ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː bʰɑːɪ s̪ɑːɦeːbəpəɾə 
s̪eːɦoː bəɖɖə ʋɪʃʋɑːs̪ə kəeːlə geːlə ɾəɦəjə, mud̪ɑː oː 

http://www.videha.co.in/
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s̪ʋəjə ̃ s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə ləə̸ kəə̸ 
əpən̪ɑːkẽː ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə ʋjəkt̪ɪʋɑːd̪iː s̪ɪd̪d̪ə 
keːlən̪ɦɪ. "t̪ə ̃ t̪əkəɾə upɑːjə?" "upɑːjə ʋəeːɦə d͡ʒeː 
əɦɑ̃ː s̪əbʰə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, mɑːn̪eː leːkʰəkə bəɽʰɑːu." 

ɑː s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə s̪eːɦoː s̪əeːɦə kəɦəɪeː, d͡ʒeː kət̪ʰɑː 
s̪un̪ɑːjət̪ə s̪eː kəɾət̪ə ɾɑːd͡ʒə, ɑː dʒ͡eː d͡ʒət̪t̪eː kət̪ʰɑː 
s̪un̪ɑːoːt̪ə s̪eː t̪ət̪t̪eː ɑːgɑ̃ː bəɽʰət̪ə. ɑː əs̪əgəɾə 
bɾɨɦəs̪pət̪ɪjoː d͡ʒʰuːʈʰə. mud̪ɑː əɪbeːɾə d̪oːs̪əɾə 
tʃ͡əɾəɳəmeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə əs̪əgəɾə n̪əɪ 
ɾəɦət̪ʰɪ. 

ɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː kət̪ʰɑː s̪un̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 15 
s̪ɑːləs̪ə ̃ɑː muːləd̪ʰɑːɾɑː s̪un̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒəkʰən̪ə kɪ mɪʃeːlə pʰoːkoːkə s̪əbʰəʈɑː ɖɪs̪iːplɪn̪əɾiː 
ɪs̪̃ʈiːʈjuːʃən̪ə "ən̪uʃɑːs̪ən̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑː" d͡ʒeːn̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː, məɪt̪ʰɪliː əkɑːd̪əmiː, məɪt̪ʰɪliː 
bʰoːd͡ʒəpuɾiː əkɑːd̪əmiː, ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
d̪ʋɑːɾɑː mɑːn̪jət̪ɑː pɾɑːpt̪ə kət̪ʰɪt̪ə lɪʈeːɾeːɾiː 
əs̪oːs̪ɪjeːʃən̪ə s̪əbʰə muːlə d̪ʰɑːɾɑː ləgə tʃ͡ʰəɪ. 

mud̪ɑː mɪʃeːlə pʰoːkoːkə s̪əbʰəʈɑː ɖɪs̪iːplɪn̪əɾiː 
ɪs̪̃ʈiːʈjuːʃən̪ə ɑː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə 
ʈeːkn̪ɪkə, gɑːɾd͡ʒɪjən̪ə bən̪əbɑːkə ɔpʰəɾəkə ʈeːkn̪ɪkə 
s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə d̪ʋɑːɾɑː kʰət̪əmə kəə̸ d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. 

s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkə 
ʃəbd̪ɑːʋəliː (1) d͡ʒeːn̪ɑː t̪ʰoːkəkə ɦɪs̪ɑːbẽː 
məɪt̪ʰɪliːmeː upən̪jɑːs̪ə bəɦəɾɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
(2) meːɦət̪əɾəkə bʰɑːʂɑː ɑː (3) kuːɽɑː-kəɽəkəʈəkə 
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pəɦɑːɽə ʈʰɑːɽʰə kəɾəbɑːkə s̪ɑːd͡ʒɪʃə bɑː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː "ɾəməɳə"kə ʃəbd̪ɑːʋəliː (1) "ɦɑːʈə-bəd͡ʒɑːɾəkə 
bʰɑːʂɑː" (ɖɔ. pɾəmoːd̪ə kumɑːɾəkə 'kən̪əkɪɾəbɑː' kə 
ɑːmukʰəmeː)kẽː ugʰɑːɾə keːləkə. 

iː s̪əbʰə ɦət̪oːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəɾəbɑː leːlə upəjukt̪ə gəɪs̪ə-
lɑːɪʈɪg̃ə keːɾə ʈeːkn̪ɪkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkəɾɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑː d̪ʋɑːɾɑː s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃əkə məd̪ət̪ɪs̪ə ̃ kʰət̪əmə 
kəə̸ d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪ə ̃iː ud̪ɑːɦəɾəɳə s̪ɪd̪d̪ʰə kəɾəɪeː 
d͡ʒeː muːlə d̪ʰɑːɾɑːmeː s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪkə loːkə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːmeː s̪eːɦoː. s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃əkə 
məd̪ət̪ɪs̪ə ̃ bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə s̪əg̃ə gəeːɾə-
bɾɑːɦməɳəkə n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkẽː s̪eːɦoː 
tʃ͡ɪn̪ɦɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː s̪əeːɦə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː 
s̪un̪eːbɑːkə ɑːjoːdʒ͡ən̪ə "s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjə"kẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː giːɽɪ leːbɑːkə 
pɾəjət̪n̪ə bʰeːlə ɑː s̪eː ʋɪpʰələ bʰəə̸ geːlɑːpəɾə 
ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' s̪əɦɪt̪ə muːlə d̪ʰɑːɾɑː 
əpən̪ə mɑːn̪əs̪ɪkə s̪ən̪t̪ulən̪ə bən̪ɑː kəə̸ n̪əɪ ɾɑːkʰɪ 
s̪əkəlɑː. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' t̪ə ̃ s̪əbʰəʈɑː 
s̪iːmɑːkə ət̪ɪkɾəməɳə kəɾəɪt̪ə eːkəʈɑː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə pət̪ɾɪkɑːmeː bɪn̪u n̪ɑːmə 
leːn̪eː ɦəməɾɑː ɑː umeːʃə məɳɖələkẽː əʋɑːtʃ͡ə kət̪ʰɑː 
s̪eːɦoː kəɦələn̪ɦɪ ɑː t̪əkəɾə upəɦɑːɾə s̪ʋəɾuːpə 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː oːɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːkẽː kət̪ʰɪt̪ə lɪʈeːɾeːɾiː 
eːs̪oːs̪ɪjeːʃən̪əkə ɾuːpəmeː mɑːn̪jət̪ɑː d̪eːləkə. iː 
gʰəʈən̪ɑː s̪ʈoːɾiː-s̪ɑːɪs̪̃əkə pɾəbʰɑːʋəkẽː d̪əɾʃɪt̪ə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

http://www.videha.co.in/
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mud̪ɑː əʃoːkə gət̪ə d̪əs̪ə s̪ɑːləs̪ə̃ 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjə' keːɾə ɑːjoːd͡ʒən̪ə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
leːkʰəkə s̪əbʰə d̪ʋɑːɾɑː kəeːlə d͡ʒeːbɑːs̪ə ̃ ɑːɦlɑːd̪ɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "eːkəɾə pɾɑːɾəmbʰɪkə ud̪d̪eːʃjə 
ɾəɦəɪ gɑːmə-gɑːmə goːʂʈʰiː kəɾəbɑːkə, s̪eː ɑːbeː 
d͡ʒɑː kəə̸ bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ." jəeːɦə gəpə ɦəməɾə 
gɑːməmeː bʰeːlə 82 mə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjə [kət̪ʰɑː bəud̪d̪ʰə s̪ɪd̪d̪ʰə meːɦət̪ʰəpɑː (bɑːlə 
s̪ɑːɦɪt̪jə keːn̪d̪ɾɪt̪ə) mẽːɦət̪ʰə]meː ʃɪʋəʃək̃əɾə 
ʃɾiːn̪ɪʋɑːs̪ə s̪eːɦoː bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑː- "d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə 
s̪əbʰə 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə d͡ʒəɾəjə' ʃuɾuː keːn̪eː tʃ͡ʰələũ 
t̪əkʰən̪ə eːkəɾə ud̪d̪eːʃjə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː iː gɑːmeː-gɑːmə 
ɦuəjə, mud̪ɑː iː t̪ə ̃pəʈən̪ɑː-tʃ͡eːn̪n̪əɪ gʰuməə̸ lɑːgələ." 

ɑː oːmɦəɾə ɾɑːməbʰəɾoːs̪ə kɑːpəɽɪ 'bʰɾəməɾə' ɑː 
pəɾəmeːʃʋəɾə kɑːpəɽɪ s̪eːɦoː pɑːjɑːpɑːɾə n̪eːpɑːlə 
meː əɽələ tʃ͡ʰəlɑː. bʰɑːɾət̪əkə s̪əɾəkɑːɾiː s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə 
s̪ək̃ələn̪əmeː ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
bɑːɦəɾiː (n̪eːpɑːləkə) ɦeːbɑːkə kɑːɾəɳə n̪əɪ d̪eːlə 
geːlən̪ɪ mud̪ɑː oːɦiː n̪eːpɑːləkə d̪oːs̪əɾə 
leːkʰəkə, d͡ʒeː s̪ʈeːʈəs̪ə-koː keːɾə s̪əŋə tʃ͡ʰəlɑː, keːɾə 
kət̪ʰɑː d̪eːlə geːləɪ . 

ɑːbə ɑːu s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə s̪əbʰəʈɑː 
muːlə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə beːɾɑː-beːɾiː pun̪əɾpɑːʈʰə kəɾiː.... 

  

guloː 

(guloː muːlə məɪt̪ʰɪliː ɑː guloː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə (ət̪̃ɪkɑː 

https://drive.google.com/file/d/1qL58Fd8-Mi1GVcdeBV-cudi1SI_gusUl/view
https://drive.google.com/file/d/1qL58Fd8-Mi1GVcdeBV-cudi1SI_gusUl/view
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pɾəkɑːʃən̪ə) kə pɑːʈʰəpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə.) 

  

guloː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə 

pəɦɪn̪eː guloːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪əpəɾə 
ʈɪppəɳiː. (s̪əɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪ɪkə ʋɪʋeːtʃ͡ən̪ə leːlə d̪eːkʰuː 
ɦəməɾə poːt̪ʰiː- məɪt̪ʰɪliː s̪əmiːkʂɑːʃɑːs̪t̪ɾəkə məɪt̪ʰɪliː 
leːlə eːkəʈɑː ən̪uʋɑːd̪ə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə ɑː ən̪uːd̪ɪt̪ə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪əmiːkʂɑːʃɑːs̪t̪ɾə, ʋɪd̪eːɦə 
peːʈɑːɾə http://www.videhĕa.co.in/potht̆i.h.t̆m meː 
upələbd̪ʰə.) 

d͡ʒeːn̪ɑː koːn̪oː ɦɪʈə pʰɪlmə d͡ʒeːn̪ɑː 
kən̪n̪əɽəkə "kən̪ət̪ɑːɾɑː" d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ː piː.ʋiː.ɑːɾə. meː 
d̪eːkʰə leːn̪eː tʃ͡ʰiː t̪ə ̃kiː pɑ̃ːtʃ͡oː mɪn̪əʈə t̪əkəɾɑː əɦɑ̃ː 
oː.ʈiː.ʈiː. pleːʈəpʰɔɾməpəɾə d̪eːkʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. 

d͡ʒeːn̪ɑː ɦəɾɪmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː keːɾə "kən̪jɑːd̪ɑːn̪ə"kə 
ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə (ʋɪbʰɑː ɾɑːn̪iː d̪ʋɑːɾɑː) d̪eːkʰɪ kəjə 
ɦun̪əkəɾə put̪ɾə ɾɑːdʒ͡əmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː d̪ukʰiː bʰəə̸ 
mɑːt̪ʰə pəkəɽɪ leːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː, s̪əɪkɾeːɖə geːms̪əkə 
ən̪uɾɑːgə kəʃjəpə d̪ʋɑːɾɑː gʰəʈɪjɑː ʋeːbə s̪iːɾiːd͡ʒə 
ɾuːpɑːn̪t̪əɾəɳə d̪eːkʰɪ kəə̸ leːkʰəkə ʋɪkɾəmə tʃ͡ən̪d̪ɾɑː 
d̪ukʰiː bʰeːlə tʃ͡ʰəlɑː, s̪əeːɦə ən̪ubʰuːt̪ɪ guloːkə ɦɪn̪d̪iː 
ən̪uʋɑːd̪ə d̪eːkʰɪ kəə̸ ɦəməɾɑː bʰeːlə. 

muːlə d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə bɪn̪u ən̪uʋɑːd̪ə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə 
pəɽʰən̪eː ən̪uʋɑːd̪ə kəɾəɪeː, muːlə d̪ʰɑːɾɑːkə 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː leːkʰəkə 

http://www.videha.co.in/
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s̪əbʰəkə d͡ʒəkʰən̪ə məulɪkə leːkʰən̪eːmeː ʃəbd̪ə-
bʰəɳɖɑːɾəkə s̪ukʰɑːɾə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ ən̪uʋɑːd̪əkə 
kət̪ʰeː koːn̪ə. ən̪uʋɑːd̪əkə ɾəməɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə ləgə 
n̪eː məɪt̪ʰɪliːkə ʃəbd̪ə-bʰəɳɖɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː n̪eː 
ɦɪn̪d̪iːkə. əkʰəbɑːɾiː bʰɑːʂɑːmeː oː guloːkə 
ən̪uʋɑːd̪əkə pəɦɪleː pɑ̃ːt̪iːmeː "t̪ɪlɑː s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ"kə 
ən̪uʋɑːd̪ə "məkəɾə s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ" kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ! kiː 
məkəɾə s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ məɪt̪ʰɪliːkə muːlə d̪ʰɑːɾɑːkə 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː leːkʰəkə 
s̪əbʰə n̪əɪ pɾəjukt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑː guloːkə pəɦɪlə 
pɑ̃ːt̪ɪmeː "t̪ɪlɑː-s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ"kẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə "məkəɾə s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ" n̪əɪ lɪkʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəlɑː? 

s̪eː d͡ʒə ̃əɦɑ̃ːkẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə guloː kẽː 
ɦɪn̪d̪iː ɑː məɪt̪ʰɪliː d̪un̪uːmeː pəɽʰəbɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ɦuəjə 
ɑː gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əkə pɾəjoːgə d̪eːkʰəbɑːkə 
ɦuəjə t̪ə ̃ pəɦɪn̪eː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə pəɽʰuː ɑː pʰeːɾə 
muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰuː. kɑːɾəɳə muːlə məɪt̪ʰɪliː d͡ʒə ̃
əɦɑ̃ː pəɦɪn̪eː pəɽʰɪ leːləũ t̪ə ̃ əɦɑ̃ːkẽː s̪ɪn̪eːmɑːkẽː 
piː.ʋiː.ɑːɾə.meː d̪eːkʰəbɑːkə ən̪ubʰuːt̪ɪ ɦəeːt̪ə, ɑː d͡ʒə ̃
pəɦɪn̪eː əɦɑ̃ː muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰɪ leːbə t̪ə ̃ ɦɪn̪d̪iː 
ən̪uʋɑːd̪ə eːkkoː pən̪n̪ɑː n̪əɪ pəɽʰɪ s̪əkəbə, ɑː 
t̪əkʰən̪ə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə keːɾə pɾəjoːgə keːn̪ɑː d̪eːkʰɪ 
s̪əkəbə? ɦəməɾə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː iː pɾəjoːgə 
d̪eːkʰiː. 

əɦiː s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː 2021 meː gəeːɾə-s̪əʋəɾɳəkẽː 
pəɦɪlə beːɾə d̪eːlə məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾəkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəbə ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 
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upən̪jɑːs̪ə "pəg̃u" oːt̪əə̸ s̪ə ̃ ʃuɾuː ɦoːɪeː d͡ʒət̪əə̸ 
jɑːt̪ɾiːkə bələtʃ͡ən̪əmɑː kʰət̪əmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə tʃ͡ʰəɽəpəʈɑːjə ləgəlɑː d͡ʒeː dʒ͡əgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː s̪ə ̃ ɑːguː keːn̪ɑː bəɽʰɪ 
geːlɑː ɑː oː s̪əbʰə jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː s̪ə ̃ pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː bəɽʰəbə t̪ə ̃
d̪uːɾə pɑːtʃ͡ʰueː kɪeː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ? 2018 meː iː 
upən̪jɑːs̪ə ʋɪd̪eːɦəmeː 9 kʰəɳɖə meː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlə ɑː s̪ək̃əlɪt̪ə 
bʰeːlə ʋɪd̪eːɦə:s̪əd̪eːɦə 21 meː (pɾɨ. 677-779), pʰeːɾə 
oː pus̪t̪əkɑːkɑːɾə ɑːjələ oːɦiː bəɾkʰə, ɑː ɑːbə 
oː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə meː s̪eːɦoː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. əɪ 
poːt̪ʰiːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə ɾɑːmeːʃʋəɾə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː kəjələ geːlə (pəlləʋiː pɾəkɑːʃən̪ə) ɑː 
ɦəməɾə ən̪uɾoːd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə əɦɑ̃ː 
muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰəlɑːkə bɑːd̪ə pəɽʰuː, əɦɑ̃ː puːɾɑː 
poːt̪ʰiː pəɽʰɪ s̪əkəbə. 
pəg̃ukə muːlə ɑː ɦɪn̪d̪iː d̪un̪uː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə meː 
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. 

pʰeːɾə gʰuɾuː guloːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə pəɾə, s̪eː 
ən̪uʋɑːd̪ə keːn̪ɑː bʰeːlə ɑː keːn̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
ɪn̪s̪ɑːɪɖəɾə ʋjuː ɦɪn̪d̪iː-ən̪uʋɑːd̪ə ʋəɾdʒ͡ən̪əmeː 
ɑːuʈəs̪ɑːɪɖəɾə ʋjuː bən̪ɪ geːlə n̪əʋə-
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə ən̪uːd̪ɪt̪ə-s̪ʈoːɾiː-s̪ɑːɪs̪̃əkə 
pɾəjoːgə s̪ə,̃ s̪eː n̪iːtʃ͡ɑ̃ː ʈeːbuləmeː d̪eːlə ətʃ͡ʰɪ. bəɦut̪ə 
ʈʰɑːmə ɦɪn̪d̪iː ʃəbd̪əkoːʂəkə əkɑːləkə kɑːɾəɳə ʃəbd̪ə leːlə 
ʃəbd̪ə n̪əɪ ʋəɾən̪ ʋɪʋəɾəɳə d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː bəɦut̪ə 
ʈʰɑːmə əʃud̪d̪ʰə ɑː bəɦut̪ə ʈʰɑːmə ən̪uːd̪ɪt̪ə bʰeːbeː n̪əɪ 
kəeːlə, ɑːkɪ əɾt̪ʰəkə ən̪əɾt̪ʰə kəɾəɪt̪ə 
ʃɑːbd̪ɪkə/ əɾt̪ʰɑːn̪uʋɑːd̪ə bʰeːlə. 

http://www.videha.co.in/
https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_SADEHA_21.pdf
http://videha.co.in/pothi.htm
https://drive.google.com/file/d/1bIZA3fOamAODSEkFgRKmUynbv2H7K9f1/view
https://drive.google.com/file/d/1lvLXPqLB3n9FLY3D_K3_mjUO64yNUSHT/view
http://videha.co.in/pothi.htm
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muːlə 
məɪt̪ʰɪliː "guloː" 

ən̪uːd̪ɪt̪ə ɦɪn̪d̪iː "guloː" 

t̪ɪlɑː-s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ məkəɾə s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ 
eːkkeː s̪əs̪əpeːn̪ə meː 
mũɦə t̪oːɽɪ 

eːkə ɦiː s̪əs̪peːn̪ə s̪eː 
mũɦə t̪oːɽə 

oːkəɾɑː ʈɑ̃ːs̪ələkəɪ us̪əkɑː gʰiː bən̪ɑːjɑː 
gʰəɾən̪ɪjoː* pət̪n̪iː bʰiː 
ʈukəd̪umə-ʈukəd̪umə kɪs̪iː t̪əɾəɦə 
kəbə_ɪ kəbəiː mətʃ͡ʰəliː 
d̪əbɪjɑː d̪ɑːbə 
d̪eːkʰəbəɦəkə 
tʃ͡ʰəuɽɪeː! 

d̪eːkʰeːgiː t̪uː, 

d̪eːlɪjəɦə ɑːpəkoː d̪ɪeː 
əmɑːʈʰiː ɑːmə kiː ʈəɦən̪ɪjɑ̃ː 
kəɾətʃ͡iː bɑ̃ːs̪ə kiː tʃ͡ʰəɽɪjɑ̃ː 
kəʈʰuɑːjələ s̪t̪əb̃ʰɪt̪ə 
d̪ɑːbə-d̪ɑːbə kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ 

d̪əbɑːʋə bən̪ɑːeː 
ɾəkʰət̪eː ɦəɪ ̃

bɑːt̪ə un̪əʈɑː d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰəɪ** 

bɑːt̪ə koː pələʈə d̪eːt̪iː 
ɦəɪ 

pən̪ɪd͡ʒɑːbə pəd̃͡ʒɑːbə 
mũɦə bɑːbɪ kəə̸ ɦət̪ɑːʃə 
s̪əɽəlɑːɦə kʰuʈʈɑː gʰun̪ə ləgeː kʰũːʈeː 
upəɾeːləkə ɖʰuːɽʰəkəɾə lɑːiː 
gəd͡ʒd͡ʒən̪ə ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə 
oːgəɾə_ɪ-eː d̪eːkʰəbʰɑːlə kəɾət̪ɑː ɦəɪ 
ɾəməɾɑːɦəɽɪ əɾəɦəɾə 
ʈʰɪʈʰuɑː*** ʈʰɪʈʰuɑː 
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koːjə ləʈeːləkə koːiː us̪eː ɦət̪ʰeːliː pəɾə 
ɾəgəɽət̪ɑː ɦəɪ 

bʰɑːkən̪ə d͡ʒələkumbʰiː 
pəɾətʃ͡ɑːɾəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ɑːn̪ɑː d̪eːt̪iː ɦəɪ 
bʰoːʈɪjɑː s̪ud͡ʒən̪iː 
bʰoːməɦəɪɾə leːt̪əɪ kɑːʈə kʰɑːẽːgeː 
ɦəpəkun̪ɪjɑ̃ː ũkəɽũː 
tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə ɑː 
tʃ͡əukiː*** 

tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə əuɾə 
tʃ͡əukiː 

ʈoːn̪ə kəɾə_ɪ-eː ʈukəɽeː-ʈukəɽeː kəɾət̪iː 
ɦəɪ 

pɑ̃ːgəjə lɑːgələ kɑːʈən̪eː ləgɑː 
kʰəɾɑːjə ɖəʈ̃ʰələ s̪uːkʰəkəɾə 

s̪əkʰt̪ə 
goːs̪ɑ̃ːɪ ɖumɑːn̪iː s̪uːɾjə ɖuːbən̪eː 
pətʃ͡ʰəɽəɪt̪ə-
putʃ͡ʰəɽəɪt̪ə 

kɪs̪iː t̪əɾəɦə 

s̪ɪd̪əɦɑː bʰoːd͡ʒən̪ə kiː s̪ɑːməgɾiː 
guloː ukəʈɪ d̪eːləkəɪ guloː n̪eː kəɦɑː 
d͡ʒumɑː kəeː n̪ɪʃɑːn̪ɑː s̪ɑːd̪ʰəkəɾə 
ɦəpəs̪ɪ-ɦəpəs̪ɪ ɦɑ̃ːpʰə ɦɑ̃ːpʰə 
bʰɑːs̪ɪ geːlə ɦɪlə gəeː 
pɑːɽʰɪ tʃ͡ʰəppəɾə koː 

ʈeːkən̪eːʋɑːlɑː ɑːd̪ʰɑːɾə 
ɦəʈəɦəʈə pət̪t̪ʰəɾə 
gɪɾəɦət̪ə d̪əɦɪt̪ə ɾəɦəɪ gɾɨɦəs̪t̪ʰə ud̪ɑːɾə t̪ʰɑː 
tʃ͡ʰiːlə-moːʈʰɪ tʃ͡ʰiːləkəɾə 
ɦəɽəut̪ʰə ɦəɽəut̪ʰə bɑ̃ːs̪ə 

http://www.videha.co.in/
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kʰəɽʰə utʃ͡ʰɑːɦɪ 
d̪eːləkəɪ 

pʰuːs̪ə uɽə gəiː 

kɑːliːbəd̪̃iːkə s̪eːʋɑː kɑːliːbəd̪̃iː kiː puːd͡ʒɑː 
kuʃəkə kəleːpə*** kuʃə kɑː kəleːpə 
pɑːʈə ət̪̃əɾd̪ʰɑːn̪ə 
ɑːɾɑː bəgiːtʃ͡ɑː 
gɑːtʃ͡ʰiː ɑːmə keː bəgiːtʃ͡eː 
gəɪɽʰə kɑːʈəkəɾə 
tʃ͡ʰəuɽiː kəeː 
s̪əmɑ̃ːgeː n̪eː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ 

us̪əkiː t̪əbiːjət̪ə ʈʰiːkə 
n̪əɦĩː ɦəɪ 

ʈɑːʈə gʰɑːs̪ə pʰuːs̪ə s̪eː bən̪iː 
d̪iːʋɑːɾə 

d̪oːs̪əɾə bɪtʃ͡ʰeːləkə d̪uːs̪əɾiː bən̪ɑːn̪eː ləgɑː 
ɦəɪ 

ɑːlən̪ə əs̪t̪əɾə 
d͡ʒəɪɾɑːʈʰoː d͡ʒəɽẽː 
d̪uː goː s̪upɑːɾiː n̪oːt̪ə 
meː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ 

n̪ɪmət̪̃ɾəɳə kiː s̪upɑːɾiː 
mɪliː ɦəɪ 

bɑːtʃ͡ʰəjə lɑːgələ ələgə kəɾəkeː ɾəkʰən̪eː 
ləgɑː 

ʈɪɾəs̪ɪ kəeː gus̪s̪eː mẽː 
kən̪ən̪əmũɦə ɾuɑ̃ːs̪ɑː 
biːʈə ləgɑːeːt̪ə bɑ̃ːs̪ə ɾoːpeːgɑː 
s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ t̪oːɽə leː gəjɑː 
əɾɪkət̃ʃ͡ən̪ə*** əɾɪkət̃ʃ͡ən̪ə 
lɑːʈə meː d͡ʒʰun̪ɪjoː 
ɾəɦəɪ 

d͡ʒʰun̪ɪjɑː bʰiː t̪ʰiː 
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əɽʰeː-əɽʰə tʃ͡upəkeː s̪eː 
n̪əu bəd͡ʒeː ɾɑːt̪ɪ meː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː ɾɑːt̪ə mẽː 
oːləɪt̪ə tʃ͡un̪ət̪ɑː 
d͡ʒʰəkʰə_ɪ əpʰəs̪oːs̪ə d͡ʒət̪ɑː ɾəɦɑː 
ɖəg̃eːləkə us̪eː t̪əɪjɑːɾə kɪjɑː 
ʈəpəjə ɑːn̪eː 
d͡ʒoːgət̪əɪ ɾəkʰəʋɑːliː kəun̪ə 

kəɾeːgɑː 
s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə ʈɑː 
n̪əbʰəkɑː kʰuʈʈɑː 
kɑːʈɪ 

kʰũːʈeː kɑːʈə ɾəkʰeː 

kʰɪkʰɪɾə n̪eːʋəlɑː 
pəd͡ʒoːʈʰən̪eː leːkəɾə 
ɦɑːkə d̪ɑːeː bulɑːkəɾə 
d͡ʒuɑːjələ*** d͡ʒuɑːjɑː ɦuɑː 
gəlɪ kəeː bʰɑːt̪ə 
bʰɑːeː d͡ʒeːt̪əu**** 

gələkəɾə bʰɑːt̪ə ɦoː 
d͡ʒɑːeːgɑː 

t̪ummɑː*** t̪ummɑː 
əʋɑːtʃ͡ə kət̪ʰɑː buɾiː bɑːt̪ə 
bʰuːməkəmə bʰuːkəmpə***** 
bʰuːkəmpə bʰuːkəmpə***** 
ʈʰəʈʰəɾiː*** ʈʰəʈʰəɾiː 
uːkə mukʰɑːgn̪ɪ 
ɦɪn̪n̪uː ɦɪn̪d̪uː 
kəɾə_ɪ tʃ͡ʰəɪ keːn̪ɑː boːlət̪ɑː kjɑː ɦəɪ 
əɾəbɑː-əɾəbɑːɪn̪ə*** əɾəbɑː-əɾəbɑːɪn̪ə 
d͡ʒʰoːɽɑː bəʈuɑː 
ʈɑːn̪ɪ kəeː leːkəɾə 
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əkʰəɾɑː*** əkʰəɾɑː 
  

*s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə pət̪n̪iː leːlə gʰəɾən̪iː ɑː 
d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ bʰən̪əs̪ɪjɑː keːɾə 
pɾəjoːgə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪un̪uː d̪uː-s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː d̪uː 
t̪əɾəɦəkə pɾəjoːgə tʃ͡ʰəɪ. ən̪uʋɑːd̪əkə kiː d̪un̪uː 
leːlə "pət̪n̪iː" ʃəbd̪əkə pɾəjoːgə kəɾət̪ɑː? 

**bɑːt̪əkẽː pələʈɪ d̪eːn̪ɑːɪ bʰeːləɪ gʰumɑː 
d̪eːn̪ɑːɪ, eːt̪əə̸ tʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰuʈɪt̪eː un̪əʈɑː d͡ʒəbɑːbə d̪eːn̪ɑːɪ. 

***ən̪uːd̪ɪt̪ə n̪əɪ bʰeːlə 

****ʃɑːbd̪ɪkə ən̪uʋɑːd̪ə 

*****əɾt̪ʰɑːn̪uʋɑːd̪ə 

ɦɪn̪d̪iː ʋəɾdʒ͡ən̪əmeː əd̪ʰjɑːjə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə s̪eːɦoː 
pət̪ɑː n̪əɪ tʃ͡ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, muːlə məɪt̪ʰɪliːmeː n̪əʋə 
pɾɨʂʈʰəs̪ə ̃ ʋɪʋəɾəɳə ʃuɾuː kəə̸, ɑː d͡ʒət̪əə̸ d͡ʒəgəɦə 
kʰɑːliː tʃ͡ʰəɪ oːt̪əə̸ pʰoːʈoː pɑːɽɪ kəə̸ əd̪ʰjɑːjə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə s̪pəʂʈə kəeːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. 

ɖeːn̪əmɑːɾkəkə ʃəbd̪əkoːʂə bəɖə ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ, pɾɑːjəhə̆ 23 ʋoːljuːmə s̪ə ̃ beːʃiːmeː 
tʃ͡ʰəɪ,  ɑːpɾəʋɑːs̪iː pɾɑːjəhə̆ oːkəɾə n̪ɑːgəɾɪkət̪ɑː leːlə 
ləɪ d͡ʒɑːeːbəlɑː ɖeːn̪ɪs̪ə bʰɑːʂɑːkə pəɾiːkʂɑːmeː 
ən̪ut̪t̪iːɾɳə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːkəʈɑː məɦɪlɑː d͡ʒeː 
ɖeːn̪ɪs̪əs̪ə ̃ʋɪʋɑːɦə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ ɦun̪əkəɾə bətʃ͡tʃ͡ɑː 
ɖeːn̪əmɑːɾkəkə n̪ɑːgəɾɪkə bʰəə̸ geːlə mud̪ɑː oː 
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kəɦələn̪ɦɪ d͡ʒeː bʰɑːʂɑː peːpəɾə bəɖɖə kəʈʰɪn̪ə ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, ɖeːn̪ɪs̪ə s̪eːɦoː oːɪmeː ən̪ut̪t̪iːɾɳə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː ʋɑː kʂeːt̪ɾəpʰələkə tʃ͡ʰoːʈə 
ɾəɦəbə ɖeːn̪ɪs̪ə ʋoːkɑːbuleːɾiː leːlə ɦɑːn̪ɪkɑːɾəkə n̪əɪ 
bʰeːləɪ. 

ɦɪn̪d̪iː d͡ʒəɪ ɦɪs̪ɑːbeː əpən̪ə bʰuːgoːlə bəɖʰeːləkə ətʃ͡ʰɪ 
oːɪ ɦɪs̪ɑːbeː oːkəɾə ʃəbd̪ɑːʋəliː n̪əɪ bəɽʰələ tʃ͡ʰəɪ . 
əmeːɾɪkɑːmeː 350 ʃəbd̪əkə əg̃ɾeːd͡ʒiːkə "ɦɑːɪ 
pɾeːkʋeːn̪s̪iː" ɑː 3500 "beːs̪ɪkə ʋəɾɖə lɪs̪ʈə" ɦɑːɪ 
s̪kuːləkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə leːlə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː kɾəməʃəhə̆ kɔleːd͡ʒə 
ɑː gɾeːd͡ʒueːʈə s̪kuːlə (oːt̪əeː poːs̪ʈə gɾeːd͡ʒueːʈəkẽː 
gɾeːd͡ʒueːʈə s̪kuːlə kəɦələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ) d̪ʰəɾɪ 
pəɦũtʃ͡əlɑːpəɾə d̪ugun̪ɑː (gəeːɾə bʰɑːʂɑː pʰeːkəlʈiːkə 
tʃ͡ʰɑːt̪ɾə leːlə) bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. s̪ɑːɦɪt̪jəkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː/ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə leːlə əɪ s̪ə ̃d̪əs̪ə guɳɑː əpeːkʂɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ɦɪn̪d̪iːmeː əpəʋɑːd̪ə , d͡ʒəkəɾɑː ɦɪn̪d̪iːkə 
puɾoːd̪ʰɑː loːkən̪ɪ upəɦɑːs̪əmeː ɑ̃ːtʃ͡əlɪkə upən̪jɑːs̪ə/ 
leːkʰən̪ə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː eːkə t̪əɾəɦẽː n̪əkɑːɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kẽː tʃ͡ʰoːɽɪ ɦɪn̪d̪iːkə kəʋɪ ɑː upən̪jɑːs̪əkɑːɾə 
əʈʰəmɑː ʋəɾgəkə 2000 ʃəbd̪əkə ʃəbd̪ɑːʋəliːs̪ə ̃
s̪ɑːɦɪt̪jə (pəd̪jə, upən̪jɑːs̪ə) ɾətʃ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
kɪtʃ͡ʰu s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə əɪ beːs̪ɪkə 2000 ʃəbd̪əkə ʋəɾɖə 
lɪs̪ʈə d̪ʰəɾɪ s̪iːmɪt̪ə ɾəɦəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒəkʰən̪ə kɪ 
d͡ʒɑːpɑːn̪iː əlpʰɑːbeːʈəkə tʃ͡eːn̪ɦə 500 d̪ʰəɾɪ pəɦũtʃ͡ɪ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

d͡ʒə_ɪ bʰɑːʂɑːmeː ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʃəɾəɳə 14-15 
ɦəd͡ʒɑːɾə pɑ̃ːt̪iːkə ʃɾiːɾɑːmətʃ͡əɾɪt̪ə mɑːn̪əs̪əkə 
ən̪uʋɑːd̪ə s̪ən̪ 1968 (ʋɪ. 2025) meː puːɾɳəbʰɑːʋə 
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ɾəkʂɪt̪ə məɪt̪ʰɪliː ɾuːpəmeː keːlən̪ɦɪ oːt̪ə s̪ən̪ 
2021 (ʋɪ. 2078) meː guloːkə əɪ t̪əɾəɦəkə ɦɪn̪d̪iː 
ən̪uʋɑːd̪ə moːn̪əkẽː ʋɪkʰɪn̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

  

guloː keːɾə  ɑːmukʰə "ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə 
mən̪ukkʰəkə gɑːt̪ʰɑː"- leːkʰəkə keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə 

muːlə məɪt̪ʰɪliː guloːkə pɾɑːɾəmbʰəs̪ə ̃puːɾʋə eːkəʈɑː 
ɑːmukʰə ətʃ͡ʰɪ "ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə mən̪ukkʰəkə 
gɑːt̪ʰɑː". iː ətʃ͡ʰɪ muːlə d̪ʰɑːɾɑːkə kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ɑː əɪ 
beːɾə oːɪ kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈəkə bʰɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkə kɑːn̪ɦəpəɾə, ɑː iː lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ t̪ɪlɑː-
s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ d̪ɪn̪ə! 

mud̪ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə t̪ə ̃ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə 
mən̪ukkʰəkə gɑːt̪ʰɑː lɪkʰəbeː n̪əɪ keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː 
ɑːmukʰə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə leːkʰən̪iːkẽː 
oːɪpɑːɾə ʈʰɑːɽʰə kəɾəbɑːkə kut̪s̪ɪt̪ə pɾəjɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː t̪ə ̃
lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ guloː məɳɖələkə d͡ʒiːʋən̪iː, oː guloː 
məɳɖələ d͡ʒeː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"ɦəməɾɑː tʃ͡ɪn̪ɦəɪ tʃ͡ʰɪɦiː? n̪eː tʃ͡ɪn̪ɦəɪ tʃ͡ʰɪɦiː t̪əə̸ tʃ͡iːn̪ɦə 
leː. ɦəmə tʃ͡ʰɪəɪ guloː məɳɖələ. əɦiː tʃ͡əukə pəɾə gʰəɾə 
tʃ͡ʰəɪ. ɦəməɾɑː s̪əg̃eː ʈʰeːʈʰəpən̪iː keːləɦiː t̪əə̸ buːd͡ʒʰɪ 
leː. ɦəmə tʃ͡ʰɪəɪ guloː məɳɖələ." 

ɑː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ʈʰeːʈʰəpən̪iː 
guloː məɳɖələkə s̪əŋə. 



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

"bəɽəkɑː-bəɽəkɑː ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə kəjən̪ɪɦɑːɾə 
bʰɑːʂɑː kẽː d̪uːʂɪt̪ə kəɾəbə mɑːn̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ."- keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

mud̪ɑː oːɪ ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə kəjən̪ɪɦɑːɾəkə n̪ɑːmə 
leːbɑːkə s̪ɑːɦəs̪ə keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əmeː n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə s̪əbʰəʈɑː lɑːbʰə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
ɑː məɪt̪ʰɪliː əkɑːd̪eːmiːkə  ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə 
kəjən̪ɪɦɑːɾəs̪ə ̃ ləɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɑː ɑːbə d͡ʒəkʰən̪ə oː 
ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə kəjən̪ɪɦɑːɾə məɾən̪ɑːs̪ən̪n̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
kɪtʃ͡ʰu ʋɑːs̪t̪əʋɪkə ɾuːpəmeː məɾɪjoː geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ə ̃oː 
əpən̪ɑːkẽː oːkəɾɑːs̪ə ̃ ələgə d̪eːkʰɑːbəjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɑː ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə kəjən̪ɪɦɑːɾəkə bɑːlə bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰə 
d͡ʒə ̃ keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkẽː, ʋiːɳɑː ʈʰɑːkuɾəkẽː, əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələkẽː ɑː ɑːn̪ə lɑːkʰəkə-lɑːkʰə ʈɑːkɑːkə 
ən̪uʋɑːd̪ə/ s̪əmpɑːd̪ən̪əkə əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə ɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə bɑːlə/ ən̪uʋɑːd̪ə puɾəs̪kɑːɾə 
leːn̪ɪɦɑːɾə kẽː kɾɨt̪əgʰn̪ə kəɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪ə ̃ oː 
ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪkə ɑːpəs̪iː mɑːmɪlɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. mud̪ɑː 
ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə kəjən̪ɪɦɑːɾəkə bɑːlə bətʃ͡tʃ͡ɑːkə 
puɾəkʰɑːkə kɾɨpɑːs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkẽː iː s̪əbʰə 
bʰeːʈələn̪ɦɪ s̪eː t̪ə ̃s̪ət̪jə tʃ͡ʰəɪɦeː. 

s̪əg̃əɦɪ d͡ʒə ̃əɦɑ̃ː ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə n̪əɪ kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, 
bɑː d̪ʰoːt̪iː-kuɾt̪ɑː n̪əɪ ʋəɾən̪ peːɳʈə-ʃəɾʈə pəɦɪɾəɪ tʃ͡ʰiː 
bɑː əɦiː ɑːleːkʰəmeː kən̪eː uːpəɾə ʋɪʃleːʂɪt̪ə n̪əʋə-
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ əɦɑ̃ːkẽː s̪əbʰə tʃ͡ʰələ-
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pɾəpəɲtʃ͡əkə əd̪ʰɪkɑːɾə s̪ʋət̪əhə̆ bʰeːʈɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
s̪eː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə ɑːmukʰə s̪ə ̃ d͡ʒən̪ət̪əbə 
bʰeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

guloː 2015 meː pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰeːlə keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə 
d͡ʒiː keːɾə ɑːmukʰəkə s̪əg̃ə. 

2019kə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː ən̪uʋɑːd̪ə puɾəs̪kɑːɾə 
keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə d͡ʒiː kẽː ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə "əkɑːlə mẽː s̪ɑːɾəs̪ə" (leːkʰəkə- keːd̪ɑːɾə 
n̪ɑːt̪ʰə s̪ɪɦ̃ə)kə məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪əpəɾə d̪eːlə geːlə. 
ɑːbə əɦɑ̃ː  pəɦɪn̪eː ɦəməɾɑː bət̪ɑːu d͡ʒeː keː eːɦən̪ə 
loːkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɦɪn̪d̪iːkə kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə n̪əɪ pəɽʰɪ 
s̪əkəɪeː ɑː s̪eː oːkəɾɑː məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪əkə kʰəgət̪ɑː 
tʃ͡ʰəɪ? ɑː əɪ meː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkẽː ən̪uʋɑːd̪ə 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə ɑː puɾəs̪kɑːɾə, ɖəbələ pʰəeːd̪ɑː 
bʰeːlən̪ɦɪ s̪əeːɦə n̪eː. kɑːɾəɳə ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː (2019) 
meː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə n̪ɪpət̪t̪ɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, məɖəɾə (2021) 
meː koːn̪oː ɑːmukʰə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 

mud̪ɑː bʰoːʈə (2022) meː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə bəɪkə-
kəʋəɾəmeː 8 pɑ̃ːt̪ɪ lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ- mud̪ɑː eːkkoːʈɑː 
kɾɑːn̪t̪ɪkɑːɾiː pɑ̃ːt̪ɪ oːɪmeː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, kɪeː? 

ɑːbə "guloː" upən̪jɑːs̪əkə s̪əŋə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
kiː keːləkə. 

2016-2020 meː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə 2022 meː d̪eːlə d͡ʒəjət̪əɪ. 
mɑːn̪eː guloː ɾeːs̪əs̪ə ̃bɑːɦəɾə. 
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mɑːn̪eː guloːkə kɾɑːn̪t̪ɪkɑːɾiː ɑːmukʰə 
lɪkʰən̪ɪɦɑːɾəkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː ən̪uʋɑːd̪ə 
puɾəs̪kɑːɾə ɑː guloː ɾeːs̪əs̪ə ̃bɑːɦəɾə. 

t̪ə ̃ guloːkə ɑːmukʰə bləɪkəmeːlɪg̃ə tʃ͡ʰələ? bud͡ʒʰɪ t̪ə ̃
s̪əeːɦə pəɽəɪeː. 

guloːkə ɑːmukʰəmeː ɑːɾə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə 
kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ətʃ͡ʰɪ. 

'd̪eːs̪ɪlə bəjən̪ɑː s̪əbə d͡ʒən̪ə mɪʈʈʰɑː', muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːkə s̪əbʰəkẽː iː ɾəʈələ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkẽː s̪eːɦoː ɾəʈələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ.  mud̪ɑː əʋəɦəʈʈʰə 
t̪ə ̃s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰələ. 

mud̪ɑː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə-puːɾʋə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː 
əʋəɦəʈʈʰəkə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ ʈʰəkkuɾəhə̆ s̪ə ̃bʰɪn̪n̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
s̪əmbʰəʋət̪əhə̆ bɪs̪pʰiː gɑːməkə bɑːɾbəɾə kɑːs̪ʈəkə 
ʃɾiː məɦeːʃə ʈʰɑːkuɾəkə put̪ɾə. s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
pəɾəmpəɾɑːkə bɪd̪ɑːpət̪ə n̪ɑːtʃ͡əmeː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ 
pəd̪ɑːʋəliːkə (d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾəs̪ə ̃ puːɾʋəs̪ə)̃ n̪ɾɨt̪jə-
əbʰɪn̪əjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə puːɾʋə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə ʋɪʋəɾəɳə- kəʃmiːɾəkə əbʰɪn̪əʋə gupt̪ə 
(d̪əʃəmə ʃət̪ɑːbd̪iːkə ən̪t̪ə ɑː eːgɑːɾəɦəmə ʃət̪ɑːbd̪iːkə 
pɾɑːɾəmbʰə)- gɾən̪t̪ʰə "iːʃʋəɾə pɾət̪jɑːbʰɪd͡ʒɲɑː- 
ʋɪbʰəɾʂɪɳiː" meː oː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə ulleːkʰə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪əkə s̪əd̪ukt̪ɪkəɾɳɑːmɾɨt̪ə (ɾətʃ͡ən̪ɑː 11 
pʰəɾəbəɾiː 1206, d̪eːkʰuː məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə 
mɪt̪ʰɪlɑː, ʋɪd͡ʒəjə kumɑːɾə ʈʰɑːkuɾə)- ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪ə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə pɑ̃ːtʃ͡ə ʈɑː pəd̪ə ud̪d̪ʰɾɨt̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
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d͡ʒeː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə pəd̪ɑːʋəliːkə bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰiː. "d͡ʒɑːʋə 
n̪ə mɑːlət̪oː kəɾə pəɾəgɑːs̪ə t̪ɑːʋeː n̪ə t̪ɑːɦɪ 
məd̪ʰukəɾə ʋɪlɑːs̪ə." ɑː "mun̪d̪əlɑː mukulə kət̪əjə 
məkəɾən̪d̪ə". d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə (1275-1350) ʂəʂʈʰəhə̆ 
kəlloːlə- ..ət̪ʰə ʋɪd̪jɑːʋən̪t̪ə ʋəɾɳən̪ɑː.. əʂʈəməhə̆ 
kəlloːləhə̆- ..ət̪ʰə ɾɑːd͡ʒjə ʋəɾɳən̪ɑː.. meː bɪd̪ɑːpət̪ə 
keːɾə ulleːkʰə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ t̪ət̪eːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə̸ geːlə ɾəɦət̪ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə 
t̪əkəɾə ulleːkʰə n̪ətʃ͡əkə ɾuːpəmeː keːlən̪ɦɪ. 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə t̪əkəɾə bɑːd̪ə guloː upən̪jɑːs̪əkə 
s̪ɑːɾɑ̃ːʃə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ləgəɪeː oː ʈʰiːkəs̪ə ̃ upən̪jɑːs̪ə 
pəɽʰələn̪ɦɪ n̪əɪ bɑː əɾt̪ʰə bud͡ʒʰɪ n̪əɪ s̪əkəlɑː. oː lɪkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "ən̪əʋəɾəkẽː buːd͡ʒʰələ tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː 
buɽʰɪjɑː (s̪ukʰəbɑːkə mɑːjə) ləgə pɑːɪ tʃ͡ʰəɪkə. oːkəɾə 
koːn̪oː pɾəjɑːs̪ə n̪ɪɾəɾt̪ʰəkə n̪əɦɪ ɦeːt̪əɪkə. .. əɪʈ̃ʰə 
leːt̪ə" ɑːɾə kiː kiː. 

mud̪ɑː upən̪jɑːs̪əmeː s̪eː tʃ͡ʰəɪɦeː n̪əɪ, ən̪əʋəɾeː n̪əɪ 
ɑːn̪oː pɑːt̪ɾə eːɦeːn̪ə n̪əɪ kəɾəɪeː d͡ʒeː keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪ə bud͡ʒʰɑːbəjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəlɑːɪbəlɑː pɑːɪ 
d̪əɪeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪əbʰəkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː oː n̪əɪ d̪eːt̪ə. 
pək̃ʰɑːbəlɑː pək̃ʰɑː bəd̪əlɪ kəə̸ d̪əə̸ d̪əɪeː d͡ʒəkʰən̪ə 
guloːkẽː s̪eːɦoː ɑːʃək̃ɑː ɾəɦəjə d͡ʒeː oː n̪əɪ bəd̪ələt̪ə. 
ən̪əʋəɾə t̪ə ̃kət̪eːkə beːɾə məd̪ət̪ɪ keːləkəɪ, bɑːd̪əmeː 
s̪ət̪əɾkoː keːləkəɪ d͡ʒeː gɪd̪d̪ʰə s̪əbʰə pɑːɪ leːlə 
məɽəɾɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɦə ̃ kət̪ɑːkə beːɾə pɑːɪ n̪əɪ 
bʰeːʈəlɑːpəɾə/ bʰeːʈəɪmeː d̪eːɾiː bʰeːlɑːpəɾə eːkə 
beːɾə oː ən̪əʈʰeːn̪eː d͡ʒəɾuːɾə ɾəɦəɪ. 
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guloː keːɾə bʰɑːʂɑːs̪ə ̃ keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, muːlə d̪ʰɑːɾɑː keːɾə loːkəkẽː ɦeːbɑːkoː tʃ͡ɑːɦiː. 
mud̪ɑː s̪eː ɦun̪əkəɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəs̪ə ̃15 s̪ɑːləs̪ə ̃
d̪uːɾə ɦoːjəbə mɑːt̪ɾə d̪əɾʃɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkẽː ɑːn̪oː bəɦut̪ə tʃ͡iːd͡ʒəpəɾə 
ɑːʃtʃ͡əɾjə ɦoːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, upən̪jɑːs̪əkə eːkəʈɑː 
d͡ʒʰəgəɽɑːkə bɑːd̪əkə s̪t̪ʰɪt̪ɪpəɾə oː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒeː "t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə bʰəd̪ɾə s̪əmɑːd͡ʒəmeː eːt̪əbeː ʈɑː 
gʰəʈən̪ɑː kiː s̪ə ̃kiː kəə̸ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː s̪ɑːmɑːn̪jə 
loːkəkə gʰəɾəmeː eːɦən̪ə gʰəʈən̪ɑː ɾəɦəɾəɦɑ̃ː.". 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə əɪ t̪əɾəɦəkə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə 
ɦoːjəbɑːkə s̪ʋɑːŋə ɦɑːs̪jə ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, muːləd̪ʰɑːɾɑːkə əɪʈ̃ʰiːkə ɾuːpəmeː ɦəmə eːkəɾɑː 
d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː koːn̪oː d̪oːs̪əɾə 
gɾəɦəs̪ə ̃ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪upəuləkə eːkəʈɑː bəɽəkɑː 
məɦələmeː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪iːn̪ə-d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃d̪uːɾə. 

9 pən̪n̪ɑːkə iː ɑːmukʰə guloːkə pɑːʈʰəmeː 
ʋjəʋəd̪ʰɑːn̪ə ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː əɦɑ̃ːs̪ə ̃
ɑːgɾəɦə d͡ʒeː pɾɨ. s̪ə1̃7 s̪ə ̃ s̪oːd͡ʒʰeː guloː pəɽʰən̪ɑːɪ 
ʃuɾuː kəɾuː. eːkə n̪ɪs̪ɑ̃ːs̪əmeː upən̪jɑːs̪ə pəɽʰɪ d͡ʒɑːu. 
pʰeːɾə gʰuɾɪ kəə̸ iː ɑːmukʰə bɑː kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ɦɑːs̪jə 
ɑːleːkʰəkə ɾuːpəmeː pəɽʰuː. 

ɑː ɑːu guloːpəɾə. 

guloː 

guloː meː gɪɾəɦət̪ə ɑː mɑːlɪkəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə mɑːt̪ɾə bʰeːlə 
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ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒɪn̪əkəɾə kələmə-gɑːtʃ͡ʰiː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, mud̪ɑː bəs̪ə 
tʃ͡əɾtʃ͡eː ətʃ͡ʰɪ, ɑː eːkə beːɾə bəbʰən̪ɑː kəɦɪ kəə̸ 
s̪əmboːd̪ʰən̪ə ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː oː bɾɑːɦməɳə t̪ʰɪkɑː. 

mɑːt̪ɾə guloːkə məɾəlɑːkə bɑːd̪ə ɖɑːkʈəɾə məlɪkə 
əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː kɑːn̪əɪt̪ə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɑːbə 
ɦun̪əkɑː mɑːlɪkə keː kəɦət̪ən̪ɦɪ, mɑːn̪ɪ lɪə oː 
kɑːjəs̪t̪ʰə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː əɪ upən̪jɑːs̪əmeː ɦun̪əkəɾə 
d͡ʒɑːt̪ɪkə ʋɪʋəɾəɳə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪eː eːkəʈɑː 
gɪɾəɦət̪ə/ mɑːlɪkə d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ beːɾə ɑː ɖɑːkʈəɾə 
s̪ɑːɦeːbə eːkə beːɾə. 

ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ pɑːɪbəlɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ pəlɑːɪ mɪləkə 
mɑːlɪkə- d̪əʃəɾət̪ʰə məɳɖələ. 

iː upən̪jɑːs̪ə moːʈɑː-moːʈiː 14 kʰəɳɖəmeː ʋɪbʰəkt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, ɑː pʰləɪʃəbəɪkəkə s̪əg̃ə guloː məɳɖələkə 
d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪʋəɾəɳə oːkəɾə ləgəkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkə 
ʋɪʋəɾəɳəkə s̪əg̃ə d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. upən̪jɑːs̪əkə ud̪d̪eːʃjə 
kɑːlə-s̪t̪ʰɑːn̪əkə ʋɪs̪t̪ɑːɾəpuːɾɳə ʋɪʋəɾəɳə d̪eːbɑːkə 
n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, ɑː s̪eː s̪əmɑːd͡ʒə bɑː əɾt̪ʰəʋjəʋəs̪t̪ʰɑːkə 
ən̪t̪əɾn̪ɪɦɪt̪ə s̪əməs̪jɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə iː n̪əɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
guloː məɳɖələkə tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə iː gʰuməɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. guloː 
məɳɖələkə ɑ̃ːkʰɪ, guloː məɳɖələkə ɑːbʰɑːs̪iː bɑː 
ʋɑːs̪t̪əʋɪkə upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ d͡ʒət̪əə̸ d͡ʒət̪əə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪ət̪əə̸ t̪ət̪əə̸ iː upən̪jɑːs̪ə ʋɪtʃ͡əɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kən̪eː kɑːlə 
leːlə eːmɦəɾə-oːmɦəɾə geːboː kəeːlə t̪ə ̃ pʰeːɾə 
ɑːpəs̪ə. mɾɨt̪jukə bɑːd̪oː d͡ʒəkʰən̪ə loːkə ən̪ukəmpɑː 
ɾɑːʃɪmeː əpən̪ə ɦɪs̪s̪ɑːkə leːlə d͡ʒoːgɑːɾə kəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, leːkʰəkə ɾɪɾn̪ɪjɑ̃ː ləgə gʰuɾɪ əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː 
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guloːkə ɦɑːkə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː s̪un̪ɑːɪ pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ, oː 
bɑːbɑːkə eːkəʈɑː ɑːɾə ɦɑːkəkə ɑːs̪əmeː kɑːn̪ə 
pət̪ʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ. "əkɑːn̪əɪt̪ə ɾəɦə_ɪ-eː." ɑː upən̪jɑːs̪ə 
kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- "bəbɑː t̪əeː tʃ͡əlɪ geːlə_ɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː 
kɑːn̪ə_ɪ-eː."   

iː poːt̪ʰiː s̪ɑːmɑːn̪jə upən̪jɑːs̪əs̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə ʃəbd̪ə ɑː 
ʋɑːkjəkə pɑːʈʰjət̪ɑː (ʈeːks̪ʈueːlɪʈiː) kə ɾuːpəmeː 
ʋɪʃleːʂəɳə məg̃əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə 
ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː d̪ʰuːɾiː d͡ʒeː leːkʰəkə ɑː 
pɑːʈʰəkəkẽː d͡ʒoːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə d̪ʰuːɾiː 
d͡ʒeː əɪ pɑːʈʰəkẽː d̪oːs̪əɾə pɑːʈʰə s̪əg̃ə dʒ͡oːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeːks̪ə d̪eːɾiːd̪ɑːkə ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə pəd̪d̪ʰət̪ɪs̪ə ̃
d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə pəd̪d̪ʰət̪ɪkə pəɾɪɳɑːməkə 
d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə kəeːlə d͡ʒɑːjət̪ə. 

guloː əd̪ʰjɑːjəmeː ʋɪbʰəkt̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, iː eːkəʈɑː d̪ʰɑːɾə 
s̪ən̪ə bəɦəɪt̪ə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː ʈɑːɪpoːgɾɑːpʰiːkə 
pɾəjoːgəs̪ə ̃ pɾɪɳʈə ʋəɾs̪ən̪əmeː əd̪ʰjɑːjə ʋɑː kʰəɳɖə 
pɑːʈʰəkəkə s̪uʋɪd̪ʰɑː leːlə s̪əmbʰəʋə kəeːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː kəeː beːɾə kʰəɳɖəkə bʰiːt̪əɾə 
pəɪɾɑːgɾɑːpʰə-s̪peːs̪ə d̪əə̸ kəə̸ kʰəɳɖəkə bʰiːt̪əɾə 
upəkʰəɳɖə s̪eːɦoː bən̪ɑːoːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːbə eːkəbeːɾə guloː keːɾə pun̪əɾpɑːʈʰə kəɾiː. 

  

guloːkə pəɦɪlə kʰəɳɖə 

pɑːʈʰə ʃuɾuː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ɪlɑː s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ s̪ə,̃ məkəɾə 
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s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪs̪ə ̃n̪əɪ! (ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə iː gəpə ətʃ͡ʰɪ.) 

ɑːŋən̪ə n̪iːpɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː (guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkiː 
beːʈiː), giːt̪ə gɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kiː əɦɑ̃ːkẽː 
kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə bɑː koːn̪oː ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː guloːkə 
pəɾɪʋɑːɾəmeː d̪eːkʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɪn̪oːmeːʈoːgɾɑːpʰɪkə ən̪ubʰəʋə lɪə, s̪oːtʃ͡uː-
guɳuː, giːt̪ə gəbəɪt̪ə n̪iːpəbə, pʰeːɾə pɑːn̪ɪkə pʰɑːɦɑː 
d͡ʒəkɑ̃ː oːs̪ə, pətʃ͡ʰɪjɑː ɦəʋɑː, bəɖɖə d͡ʒɑːɽə, ɾɪn̪ɪjɑ̃ː 
pəɦɪɾən̪eː ətʃ͡ʰɪ kʰɑːliː s̪ələʋɑːɾə ɑː pʰəɾɑːkə ɑː 
mɑːjəkə ɦɑːkə- "iː tʃ͡ʰəuɽiː ɦəməɾɑː d͡ʒiːəjə n̪əɪ d̪eːt̪ə. 
geː tʃ͡əd̪d̪əɾɪ oːɽʰɪ n̪eː leː." ɑː kəɾuː əɪ d̪ɾɨʃjəkə 
mət̃ʃ͡ən̪ə. mud̪ɑː n̪iːpəɪ kɑːləmeː tʃ͡əd̪d̪əɾɪ leːʈɑː 
d͡ʒeːt̪əɪ, məɪlə leːʈeːlɑːkə bɑːd̪ə 
ɦeːt̪əɪ (ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə iː gəpə ətʃ͡ʰɪ.) 

ɑː ɑːbə s̪oːtʃ͡uː d͡ʒeː iː guloː məɳɖələ n̪əɪ t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə 
bʰəd̪ɾə s̪əmɑːdʒ͡əkə guloː kɑːn̪ən̪əkə gʰəɾə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə bʰəd̪ɾə s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪eːɦoː əɦɪn̪ɑː 
bʰoːɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, əɦɪn̪ɑː t̪ɪlɑː s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ bɑːdʒ͡ələ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, əɦɪn̪ɑː n̪iːpələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, ɑː əɦɪn̪ɑː mɑːjə 
tʃ͡ɪtʃ͡ɪɑːɪ tʃ͡ʰəɪ "iː tʃ͡ʰəuɽiː ɦəməɾɑː d͡ʒiːəjə n̪əɪ d̪eːt̪ə. geː 
tʃ͡əd̪d̪əɾɪ oːɽʰɪ n̪eː leː."  

guloːkə pəɾɪʋɑːɾəkə bʰoːɾukɑː ɑːn̪ə s̪əbʰə bɑːt̪ə 
s̪eːɦoː əɦɑ̃ːkẽː eːt̪əə̸ bʰeːʈə d͡ʒɑːjət̪ə. 

guloːkə d̪oːs̪əɾə kʰəɳɖə 

"ɦəməɾɑː tʃ͡ɪn̪ɦəɪ tʃ͡ʰɪɦiː? n̪eː tʃ͡ɪn̪ɦəɪ tʃ͡ʰɪɦiː t̪əə̸ tʃ͡iːn̪ɦə 
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leː. ɦəmə tʃ͡ʰɪəɪ guloː məɳɖələ. əɦiː tʃ͡əukə pəɾə gʰəɾə 
tʃ͡ʰəɪ. ɦəməɾɑː s̪əg̃eː ʈʰeːʈʰəpən̪iː keːləɦiː t̪əə̸ buːd͡ʒʰɪ 
leː. ɦəmə tʃ͡ʰɪəɪ guloː məɳɖələ." 

pʰləɪʃəbəɪkə eːkə pɑːɾɑːgɾɑːpʰəmeː, guloːkə bɑːpə 
mun̪iːlɑːlə, guloːkə d̪uːʈɑː tʃ͡ʰoːʈə bəɦiːn̪ə, oːkəɾə 
mɑːjəkə məɾəbə, bɑːpəkə ɾeːləʋeːkə n̪oːkəɾiː 
tʃ͡ʰoːɽəbə, s̪əɦəɾəs̪ɑːkə ɾeːləʋeːkə bəɽɑːbɑːbuː 
bən̪əɾəd͡ʒiː s̪ɑːɦeːbəkə moːn̪ə n̪əɪ ɾəɦəɪ d͡ʒeː 
mun̪iːlɑːlə n̪oːkəɾiː tʃ͡ʰoːɽəjə, oːkəɾɑː bəɽəkɑː-
bəɽəkɑː d͡ʒɪn̪d̪ɑː kəbə_ɪ keː d̪eːt̪əɪ?. mun̪iːlɑːləkə 
d͡ʒeːʈʰəkiː beːʈiːkə mɑ̃ːgə t̪iːn̪ə s̪ət̪̃ɑːn̪əkə bɑːd̪ə 
poːtʃ͡ʰɑːjə geːləɪ, mun̪iːlɑːlə s̪əbʰəkẽː əpən̪eː ləgə 
lɑːeː ɑːn̪ələkə. n̪ɑːt̪ɪ tʃ͡əɾəpʰəɾə-tʃ͡əlɑːkə 
ɾəɦəɪ (məɦeːn̪d̪əɾə).. bɑːs̪əɖiːɦə lɪkʰɑː leːləkəɪ. guloː 
bʰɑːgɪ kəə̸ koːs̪iː tʃ͡əukə, s̪ɪpəulə ɑːbɪ geːlə. bɪɦɑːɾə 
s̪əɾəkɑːɾəkə d͡ʒəmiːn̪əpəɾə bəs̪ɪ geːlə.    

ɾeːləʋeː meː ɾəɦəɪt̪ə mun̪iːlɑːlə loːɦɑː-ləkkəɽəkə 
bəɦut̪ə s̪ɑːmɑːn̪ə bən̪əbeːn̪eː ɾəɦəjə. tʃ͡ʰoːʈə-pəɪgʰə 
kʰuɾəpiː, koːd̪ɑːɾɪ, kʰət̪̃iː, d̪əbɪjɑː, kuɽəɦəɾɪ, bʰɑːlɑː, b
əɾətʃ͡ʰiː. iː s̪əbə əkʰən̪ɪjoː guloːkə gʰəɾə meː tʃ͡ʰəɪ. 
ɪeːɦə oːkəɾə bəpəut̪iː tʃ͡ʰɪəɪ. bɑːpə-puɾəkʰɑːkə 
tʃ͡ʰoːɽələ əuɾə kuɪtʃ͡ʰə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 

pʰeːɾə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə tʃ͡ət̃ʃ͡ələt̪ɑː. oːkəɾɑː s̪kuːləmeː pɑ̃ːtʃ͡ə 
s̪əjə ʈɑːkɑː bʰeːʈələ ɾəɦə_ɪ, poːʃɑːkə ɾɑːʃɪ.d̪iːd̪iːdʒ͡iː 
kəɦən̪eː ɾəɦə_ɪ- 'd͡ʒut̪t̪ɑː kiːn̪ə lɪɦeː.' mud̪ɑː guloː 
d̪oːs̪əɾə beːgəɾət̪ɑːmeː s̪eː kʰəɾtʃ͡ə bʰəə̸ 
geːləɪ, ɾɪn̪ɪjɑ̃ːm kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ.. s̪əbʰəʈɑː tʃ͡ɑːʈɪ geːləɦə. 
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guloːkə t̪eːs̪əɾə kʰəɳɖə 

tʃ͡ʰoːʈuɑː (guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkɑː beːʈɑː) ɑː ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə 
kɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪ d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəkə d̪ʋən̪d̪ʋə. 

guloːkə tʃ͡ɑːɾɪmə kʰəɳɖə 

eːkə mɑːs̪ə pəɦɪn̪eː guloːkə bəɽəkɑː beːʈɑː 
əɾəd͡ʒun̪əmɑː pən̪ɪd͡ʒɑːbə (pəd̃͡ʒɑːbə n̪əɪ) tʃ͡əlɪ geːləɪ. 
kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː (əɾəd͡ʒun̪əmɑːkə bəuɦə) ɑː 
s̪ud͡ʒiːt̪ə (əɾəd͡ʒun̪əmɑːkə beːʈɑː). 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə peːʈəmeː tʃ͡ɑːliː tʃ͡ʰəɪ kɑːɾəɳə oː pətʃ͡əpətʃ͡ə 
t̪ʰuːkəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

n̪əjɑː s̪ɑːlə d̪ɪn̪ə mɑːtʃ͡ʰə bən̪ələ ɾəɦəjə, kɑːɾəɳə n̪əjɑː 
s̪ɑːlə ɑːbə ut̪s̪əʋəkə d̪ɪn̪ə bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ s̪əbʰəkə 
leːlə. oːɪ d̪ɪn̪ə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː mɑːtʃ͡ʰə boːkəɾɪ d̪eːn̪eː ɾəɦəjə. 
oːn̪ɑː ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə ɑːgɾəɦə ɾəɦəɪ məũs̪ə kʰeːbɑːkə. 

guloːkə bəgəleː meː ən̪əʋəɾə eːgoː kəʈʰəgʰəɾɑː meː 
bəɪʈʰə_ɪ-eː. uː s̪uɪjɑː d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. eːgoː s̪uɪjɑː d̪ə_ɪ keː 
d̪əs̪ə ʈəkɑː ləɪ tʃ͡ʰəɪ. 

guloːkə s̪əs̪uɾɑːɾɪ tʃ͡ʰəɪ beːlɑː ɑː oːkəɾə pət̪n̪iːkə 
n̪ɑːmə tʃ͡ʰəɪ beːlɑːʋɑːliː. 

pəɦɪn̪eː guloːkẽː gɑːd͡ʒɑː piːəɪt̪ə-piːəɪt̪ə d̪əmmɑː 
ukʰəɽɪ geːləɪ. tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə mɑːn̪eː gɑːd͡ʒɑːkə n̪əʃɑːkə 
ʋjɑːpɑːɾə ɦoːɪt̪ə ɦeːt̪əɪ.  s̪eː beːlɑːs̪ə~ oːkəɾə 
s̪əɾəɦoːd͡ʒɪ əpən̪ə n̪ən̪əd̪ɪ mɑːn̪eː guloːkə 
pət̪n̪iːkeː~ d̪eːkʰəjə ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ- "iː 
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gəd͡ʒəpiːɑː ɦəməɾə bəɦiːn̪ə kəeː mɑːɾɪ d̪eːləkə." 

kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː dʒ͡əɾən̪ɑː upəɾeːləkə (d͡ʒoːgɑːɾə 
keːləkə, t̪ɑːkɪ kəə̸ n̪əɪ ən̪ələkə- ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə 
ʈɪppəɳiː). 

bʰəgɪn̪ɑːkə bɪjɑːɦəkə n̪oːt̪ə puɾəbɑːkə 
kɾəmə, s̪ɑːɽiː, s̪ɑːjɑː, bɪlɑːud͡ʒə ɑː d̪uː s̪əjə eːkɑːʋən̪ə 
ʈɑːkɑː d̪ɪə pəɽət̪əɪ. oː s̪oːn̪əkə d͡ʒɑːɪeː, tʃ͡ʰoːʈuɑː ɑː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪əg̃ə tʃ͡ʰəɪ. ɾun̪ɪjɑ̃ː s̪eːɦoː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ, bəɦiːn̪ə 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː əpən̪ə s̪ɑːs̪uɾə ləə̸ d͡ʒɑːjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː oː mən̪ɑː kəə̸ d̪eːləkəɪ, loːkə kəɦət̪əɪ d͡ʒeː 
bɑːpə ɾoːgɑːɦə bʰəə̸ geːləɪ, d̪ɪn̪ə ʈəgɪ geːləɪ t̪ẽː peːʈə 
poːs̪əɪ ləeː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ. oː bəɖɖə kɑːn̪ələ, guloː kẽː 
tʃ͡ʰəgun̪t̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, tʃ͡ʰəuɽiː iː s̪əbə bɑːt̪ə keːn̪ɑː 
buːd͡ʒʰɪ geːləɪ. kən̪ɪjɑ̃ː d̪əbə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː mən̪ɑː 
kəɾɪt̪əɪ t̪ə ̃ koːn̪oː gədʒ͡d͡ʒən̪ə bɑ̃ːkiː ɾəɦɪt̪əjə (koːn̪oː 
kəɾmə bɑ̃ːkiː ɾəɦt̪əjə, ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə t̪ə ̃ tʃ͡ʰoːʈə ʃəbd̪ə 
tʃ͡ʰəɪ- ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə ʈɪppəɳiː), "mɑːɾɪjoː 
kʰə_ɪt̪əũ..." 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː leːlə s̪oːn̪əkə koːn̪oː t̪iːɾət̪ʰəs̪ə ̃ kəmə n̪əɪ 
kɑːɾəɳə oː əkʰəɪn̪əd̪ʰəɾɪ ɾeːləgɑːɽɪjoː n̪əɪ d̪eːkʰən̪eː-
eː, mɑːn̪eː tʃ͡əɽʰələ t̪ə ̃ n̪əɦɪjeː ətʃ͡ʰɪ, d̪eːkʰəboː n̪əɪ 
keːn̪eː ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː mɑːt̪ɾə s̪un̪ən̪eː ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu 
goːʈeː lɪkʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː pəɦɪlə beːɾə 
ɾeːləgɑːɽiːpəɾə tʃ͡əɽʰələ s̪eː əɪ upən̪jɑːs̪əmeː n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ, oː mɑːt̪ɾə s̪un̪ən̪eː ɦəeːt̪ə, beːʃiːs̪ə ̃ beːʃiː. s̪eː 
d̪uːʈɑː ɪɳɖɪjɑː tʃ͡ʰəɪ. 
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guloːkə pɑ̃ːtʃ͡əmə kʰəɳɖə 

gʰuːɾə-d̪ʰũɑː. "ən̪əʋəɾə koːn̪oː d͡ʒəʋɑːbə n̪əɪ d̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ. uː pəɦɪn̪eː kəeːkə beːɾə məd̪əd̪ə keːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪ, ʈɑːkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ, d̪əʋɑːɪ d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ, s̪uɪjɑː 
d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. .. guloː gʰuɾəbəɪ keː n̪ɑːmə n̪əɪ ləɪ 
tʃ͡ʰəɪ." 

guloːkə tʃ͡ʰəəmə kʰəɳɖə 

ɾɑːd͡ʒɪn̪əd̪əɾə ɖiːləɾə ɑː oːkəɾə s̪əməd̪ɑːɦiː ɪn̪əɾɑː 
gɑːn̪əɦiː. ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiːkə d͡ʒeːʈʰəkɑː ɖoːmɑː 
kɪɾɑːn̪ɑː keː d̪oːkɑːn̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰə.. d̪oːs̪əɾə beːʈɑː keː 
pɑːn̪əkə d̪oːkɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ, s̪əbə t̪əɾəɦəkə tʃ͡ɑːɾd͡ʒəɾə 
ɾɑːkʰən̪eː-eː ɑː eːkəʈɑː moːbɑːɪlə tʃ͡ɑːɾd͡ʒə kəɾə_ɪ keː 
pɑ̃ːtʃ͡ə ʈəkɑː ləɪ tʃ͡ʰəɪ. pun̪əɾəbɑːs̪ə meː bəɦut̪ə kəeː 
bɪd͡ʒəliː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪eːs̪əɾə beːʈɑː moːbɑːɪlə ɾɪtʃ͡ɑːɾd͡ʒə 
kəɾə_ɪ-eː, pʰɪlɪmə ɑː gɑːn̪ɑː ɖɑːun̪əloːɖə kəɾə_ɪ-eː. 
pʰoːʈoː eːs̪əʈeːʈə kəɾə_ɪ-eː. pʰoːʈoː kʰĩːtʃ͡ə_ɪ-eː. 
tʃ͡ɑːɾɪmə beːʈɑː bəɾəd͡ʒeːʃə  d̪əʋɑːɪ keː d̪oːkɑːn̪ə 
kəɾə_ɪ-eː. oːkəɾə kəɦəbə tʃ͡ʰəɪ- 'koːn̪oː ɖɑːkʈəɾə ɑː 
ɦəməɾɑː meː pʰəɾəkə eːt̪əbeː tʃ͡əɪ d͡ʒeː ɖɑːkʈəɾə kəeː 
ɖɪgəɾiː tʃ͡ʰəɪ ɑː ɦəməɾɑː ɖɪgəɾiː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 

guloːkə s̪ɑːt̪əmə kʰəɳɖə 

kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliːkẽː mələɦəd̪əkə tʃ͡ɑ̃ːpəmeː 
məkʰɑːn̪əkə kəməun̪iːkə n̪əʋə-ɾoːd͡ʒəgɑːɾə 
bʰeːʈələ_ɪ-eː. 

s̪ukʰəbɑː əpən̪ə mɑːjə kəeː gʰəɾə s̪əeː n̪ɪkɑːlɪ 
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d̪eːləkə. oː tʃ͡ʰəɪ ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiːkə pɪt̪ɪjɑː s̪ɑːs̪u. 

s̪ukʰəbɑː mɑːjə kəeː gʰəɾə lɑːeː ɑːn̪ələkə. 

guloːkə ɑːʈʰəmə kʰəɳɖə 

mũːgəkə biːjɑː bɑːugə ɦeːt̪əɪ, ɦəɾəʋəlɑː 
tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə ɑː tʃ͡əukiː d̪ə_ɪ keː əɽʰɑːɪ s̪əjə mɑ̃ːgəɪ 
tʃ͡ʰəɪ. 

kələ ʈʰiːkə kəɾeːbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. 

"eːməpiː keː eːleːkəʃən̪ə tʃ͡ʰɪəɪ. kɑ̃ːgəɾeːs̪ə ɾəd̃͡ʒiːt̪ɑː 
ɾəd̃͡ʒən̪ə kəeː ʈʰɑːɽʰə keːn̪eː-eː."n̪əɾeːʃəbɑː ɾəd̃͡ʒiːt̪ɑː 
ɾəd̃͡ʒən̪əs̪ə ̃ guloː kẽː eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː 
d̪ɪeːt̪əɪ, guloːkə gʰəɾəmeː tʃ͡ʰəɦəʈɑː bʰoːʈə tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː n̪əɾeːʃəbɑː n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə̸ geːləɪ.mud̪ɑː 
pʰuləbɑː moːd̪iːkẽː d͡ʒɪt̪eːt̪əɪ, mud̪ɑː guloː n̪əɪ 
d͡ʒɑːeːt̪ə miːʈɪg̃əmeː "t̪oːɾɑː (pʰuləbɑːkẽː) moːʈəkɑː 
gəɖɖiː bʰeːʈələ ɦeːt̪əu. t̪uː kəɾə geː (miːʈɪg̃ə)." 

pʰeːɾə gʰəɾə d͡ʒʰəgəɽɑː, kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː s̪əs̪əɾəpʰɑːn̪iː 
bən̪eːləkə ɑː gəɾəd̪ən̪ɪ meː pʰəs̪̃ɑː leːləkə. 
kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː boːɪn̪əʋəlɑː gəɦuːmə ɖəɾɑːməmeː 
bən̪n̪ə kəə̸ t̪ɑːlɑː ləgɑː n̪əɪɦəɾə tʃ͡əlɪ geːlə. 

guloːkə n̪əəmə kʰəɳɖə 

guloːkə d̪uːʈɑː gʰəɾə bʰɑːs̪ɪ geːləɪ. 

bɑːbɑː kəɦələkəɪ, gʰəɾəpəɾə məɾətʃ͡ʰɑːuɾə tʃ͡ʰiːʈə 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɦə. d͡ʒət̪̃əɾə d̪eːləkəɪ, mud̪ɑː oː koːn̪oː 
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kɑːd͡ʒəkə n̪əɪ. 

kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ. ɑːbə 
kuʃəkə kəleːpoː n̪əɪ ləgət̪əɪ. 

guloːkə d̪əs̪əmə kʰəɳɖə 

tʃ͡ʰoːʈuɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪeː pɪlɑːɪ mɑːlɪkə d̪əʃəɾət̪ʰə 
məɳɖələ oːɪʈʰɑːmə. kələ ʈʰiːkə kəɾəbəɪleː 1200 
ʈɑːkɑː eːɖəʋɑ̃ːs̪ə mɑːgəɪeː, 1000 bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː 
kələ ʈʰiːkə kəɾeːbɑːkə bəd̪əlɑː oː s̪ɑːɪkɪlə kiːn̪ɪ ləɪeː 
kɑːɾəɳə əɾəd͡ʒun̪əmɑː əpən̪ə pɑːɪs̪ə ̃kiːn̪ələ s̪ɑːɪkɪlə 
beːtʃ͡ɪ leːn̪eː ɾəɦəɪ. oːkəɾɑː d̪eːkʰeːbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. 

ən̪əʋəɾə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə boːkʰɑːɾə ut̪ɑːɾəbɑːkə leːlə goːliː 
d̪eːləkə_ɪ. 

guloːkə d̪əs̪əmə kʰəɳɖə 

guloː kẽː d̪uːʈɑː s̪upɑːɾiː d̪uːʈɑː n̪oːt̪ə meː ɑːjələ 
tʃ͡ʰəɪ- eːkəʈɑː lɑːloː pəɳɖɪt̪ə keː poːt̪iː keː 
bɪjɑːɦə , d̪oːs̪əɾə s̪ɑːɾɪ keː d͡ʒəɪd̪ʰiː keː bɪjɑːɦə. 

guloːkə eːgɑːɾəɦəmə kʰəɳɖə 

guloː mɑːlɪkəs̪ə ̃ ʈəuɾtʃ͡ə mɑ̃ːgət̪ə, oː n̪əɪ d̪eːt̪əɪ t̪əə̸ 
eːkkoː goː ɑːmə kɪ lutʃ͡tʃ͡iː bʰoːgə n̪əɪ ɦuəjə d̪eːt̪ə. 

bɑ̃ːs̪ə ɖeːɽʰə s̪əjə s̪əeː kəmə meː n̪əɪ bʰeːʈəɪ 
tʃ͡ʰəɪ, guloː tʃ͡oːɾɑː kəeː beːtʃ͡ət̪ə t̪əɪ ̃ eːkkeː s̪əjə meː 
d̪ɪəjə pəɽət̪əɪ. pɑːtʃ͡ə ʈɑː bɑ̃ːs̪əkə pɑːɪ bʰeːʈələɪ, pɑːn̪ə 
s̪əjə meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː pɑːʈʰiː kɪn̪ələkə. gʰəɽɪeː gʰəʈ̃ɑː meː 
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pɑːʈʰiː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː kəeː tʃ͡iːn̪ɦə geːləɪ. 

gɪɾəɦət̪ə ʈəuɾtʃ͡ə n̪əɪ d̪eːləkəɪ, əpən̪ɑː pətʃ͡ɑːs̪ə ʈəkɑː 
ləgɑː kəeː kɪn̪ələkə. 

tʃ͡oːɾəbɑː s̪əũs̪eː gɑːtʃ͡ʰəkə lutʃ͡tʃ͡iː s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ. 
eːkəʈɑː ʈʰəkuɾəbɑː s̪eːn̪ɪjələ tʃ͡oːɾə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, d͡ʒʰun̪ɪjɑ̃ː ɑː bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː lutʃ͡tʃ͡iː 
tʃ͡oːɾəbəɪeː. 

'pəkəɽələkəɦə bəɪ?'- ɾɪn̪ɪjɑ̃ː putʃ͡ʰələkəɪ. 

'uː bəbʰən̪ɑː ɦəməɾɑː pəkəɽət̪ə? .." (bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː) 

guloːkə bəɽəkiː beːʈiː ɾun̪ɪjɑ̃ː biːn̪ɑːmeː bɪjɑːɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. ən̪əʋəɾəkə moːbɑːɪləpəɾə pʰoːn̪ə eːləɪ oːkəɾə. 
guloː oːt̪əə̸ d͡ʒɑːɪeː, tʃ͡ʰoːʈuɑː s̪eːɦoː s̪əŋə dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ːbəlɑː lutʃ͡tʃ͡iː s̪ən̪eːs̪ə bən̪ɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

mũːgəkə pəɦɪlə t̪oːɽə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪ət̪ələɾeːn̪əmɑːkẽː 
d̪eːləkə, oː biːs̪ə ʈɑːkɑː d̪eːləkəɪ. 

ɾun̪ɪjɑ̃ː keː d̪iːjəɾə n̪eːɾəɦuː eːləɪ, oː tʃ͡upətʃ͡ɑːpə 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː keː d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ-eː ɑː mus̪kiː tʃ͡ʰoːɽə_ɪ-eː. 

d̪əʃəɾət̪ʰə məɳɖələkə s̪ɑːɽʰuːkə ləɽəkɑː n̪eːpɑːləmeː 
tʃ͡ʰəɪ, ɾɪn̪ɪjɑ̃ː leːlə kət̪ʰɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː guloː tʃ͡ɑːɾɪ 
mɑːs̪əkə ʈeːmə məg̃əɪeː, əɾəd͡ʒun̪əmɑː n̪ɑːlɑːjəkə 
tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː t̪əɪjoː oːkəɾɑːs̪ə ̃putʃ͡ʰət̪əɪ. 

guloːkə bɑːɾəɦəmə kʰəɳɖə 
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ən̪əʋəɾəkə moːbɑːɪləpəɾə pʰoːn̪ə eːləɪ 
əɾəd͡ʒun̪əmɑːkə, oː ɾəbɑːɽɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 

guloːkẽː kʰõːkʰiː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, d̪uː s̪əjə ʈɑːkɑːmeː d̪uː 
kəʈʈʰɑː t̪ʰoːkəɽɑː oːlə_ɪ keː bɑːt̪ə bʰeːləɪ. kət̪eːkə 
gəɾəd̪ɑː pʰeːpʰəɽɑːmeː geːlə ɦeːt̪ə_ɪ. kʰəũt̪ə bɑːɽɪ 
d̪eːləkəɪ, d̪əs̪ə ʈɑːkɑːkə pək̃ʰɑː ʈuːʈɪ geːləɪ mud̪ɑː 
n̪əg̃əɽɑː d̪oːs̪əɾə bəd̪əlɪ d̪eːləkəɪ. 

guloːkə t̪eːɾəɦəmə kʰəɳɖə 

eːkə beːɾə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː gətʃ͡ʰəpəkkuː ɑːmə  lɑːeː kəeː geːlə 
ɾəɦəɪ t̪əə̸ mɑːlɪkə pətʃ͡ɑːs̪ə goː ʈɑːkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. 
məlɪkɑːn̪ɪ kʰɑːɪ ləeː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. 

beːlɑːʋɑːliːkə boːkɑːɾə ut̪əɾɪt̪eː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. koːn̪ə 
tʃ͡ʰəuɽɑː, koːn̪ə məugiː kɑːeː ʈɑː ɑːmə lɑːeː geːlə_ɪ. 

guloː bʰəɾɪ ɾɑːt̪ɪ tʃ͡ʰəʈəpəʈə kəɾəɪt̪ə ɾəɦələ. d̪əmə 
pʰulə_ɪ ɑː kʰõːkʰiː ɦoːɪ. 

"buɖʰɪjɑː kəeː boːkʰɑːɾə lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. 
oːkəɾɑː (guloː) əpən̪ɑː uʈʰəleː n̪eː ɦoːɪ tʃ͡ʰə_ɪ... tʃ͡ʰuɽiː 
əs̪əkəɾeː kəkʰuːn̪ə gʰəɾə t̪əə̸ kəkʰən̪uː gɑːtʃ͡ʰiː 
d̪əuɽəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ tʃ͡ʰə_ɪ. tʃ͡ʰəuɽɑː ɑːʈʰə bəd͡ʒeː d̪ʰəɾɪ 
s̪ut̪əleː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ." 

guloːkə ən̪t̪ɪmə kʰəɳɖə 

guloː s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə ʈɑː n̪əbʰəkɑː kʰuʈʈɑː kɑːʈɪ kəeː 
ɾɑːkʰən̪eː-eː. .. ɑːbə t̪əə̸ s̪əkeː n̪eː lɑːgə_ɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː 
kutʃ͡ʰoː kəɾət̪ə. 



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

ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə pɑːʈʰiː kʰɑːɪ-piːə_ɪ n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ kiː 
bʰɑːeː geːləɪ. 

ɑːn̪ə beːɾə guloː ɾɑːt̪ɪoː kəeː gɑːtʃ͡ʰiː oːgəɾəɪt̪ə ɾəɦəjə. 
ə ɪ beːɾə n̪əɪ oːgəɾɪ bʰeːləɪ. ɑːbə oːt̪ pəɪɾukʰə n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ.. 

.. kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː pəɦũtʃ͡ə geːlə_ɪ.'pəpɑː, kələ ʋəlɑː 
mɪs̪ət̪əɾiː kəeː bəd͡ʒɑː ɑːn̪ət̪ʰɪn̪ə. ʈʰiːkə kɑːeː d̪eːt̪əɪ.' 

guloː bɑːd͡ʒələ- 'kən̪ɪjɑ̃ː, oːɪ meː eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə 
lɑːgət̪əɪ. ɦəməɾɑː ɦɑːt̪ʰə pəɾə eːkkoː goː ʈəkɑː n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ.' 

'bəd͡ʒɑː kəeː ɑːn̪ət̪ʰɪn̪ə n̪eː. d͡ʒeː lɑːgət̪əɪ s̪eː d̪eːbəɪ.' 

əɾəd͡ʒun̪ə pən̪ɪd͡ʒɑːbə s̪əeː gʰuːɾɪ ɑːjələ. 

bʰəgɪn̪ɑː məɦɪn̪əd̪əɾə d͡ʒeː beːɪmɑːn̪iː s̪əə̸ guloːkə 
gʰəɾɑːɽiː guloːkə bɑːpə s̪əə̸ lɪkʰəbɑː leːn̪eː ɾəɦəɪ s̪eː 
ʈʰəkəɦəɾəbɑː bʰəgɪn̪ɑː s̪un̪ələkəɪ d͡ʒeː məmɑː 
beːmɑːɾə tʃ͡ʰəɪ t̪ə bʰẽːʈə kəɾəjə eːləɪ. guloː oːkəɾɑː 
əʋɑːtʃ͡ə kət̪ʰɑː kəɦɪ d̪eːləkəɪ. 

məɦɪn̪əd̪əɾə s̪ət̪ələɾɑːeːn̪ə bʰəgəʋɑːn̪əkə puːd͡ʒɑː 
kəɾeːləkə. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː oːt̪əə̸ geːlə, bʰəud͡ʒiː ɾɑːt̪ɪmeː ɾoːkɪ 
leːləkəɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː pət̪ɑː tʃ͡ələləɪ d͡ʒeː guloːkə mən̪ə 
bəɦut̪ə kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰəɪ. oː bʰoːɾeː ɑːbɪ geːlə. 

əɪ upən̪jɑːs̪əkə məɦɑː-ən̪t̪ə.. kəlɑː d̪eːkʰuː.. 

mɑːjə ɾət̪ukɑː puːd͡ʒɑː d̪ɪɑː putʃ͡ʰələkəɪ. əut̪əukɑː ɦɑːlə 
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s̪un̪əbə_ɪ meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː  kəeː mən̪ə n̪əɪ lɑːgələɪ. mɑːeː kəeː 
kəɦələkə- 'mɑːjə, pəɪs̪ɑː d̪əɦiː n̪eː. bəbɑː kəeː goːliː lɑːbɪ 
d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪəɪ.' 

.. 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː  kən̪əɦɑː pəkəɽɪ kəeː ɖoːleːləkəɪ- 'bəbɑː!' 

kuɪtʃ͡ʰə n̪əɪ. kət̪əu kuɪtʃ͡ʰə n̪əɪ. 

'mɑːjə, d̪əuɽə geː. d̪eːkʰəɦiː n̪eː bəbɑː kəeː kiː bʰeːləɪ 
geː! bəbɑː ɦəu! ɦəu bəbɑː! bəbɑː ɦəu bəbɑː!' 

.. 

'ɦəs̪̃ɑː uɽɪ geːləɪ.' 

pʰeːɾə pɑːɪkə əbʰɑːʋəmeː ləkəɽiː n̪əɪ ɑː ləkəɽiːkə 
əbʰɑːʋəmeː guloːkẽː gɑːɽɪ d̪eːlə d͡ʒeːt̪əɪ. 

".. bʰuːməkəmə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɦəu!" pəɾəmeːs̪əɾə 
bɑːd͡ʒələ. 

.. 

bʰuːkəmpə pʰeːɾə eːləɪ. 

uːkə d̪ə_ɪt̪ɪeː t̪ɑː d̪uː goːʈeː moːʈəɾəs̪ɑːɪkɪlə s̪əeː 
eːləɪ, kən̪ɦəɪjɑː ɑː d͡ʒəgəd̪iːs̪ə. 

pʰeːɾə mɾɨt̪ə guloː əs̪pət̪ɑːlə d͡ʒɑːɪeː, oːkəɾə 
poːs̪ʈəmɑːɾʈəmə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, oː bʰuːkəmpəs̪ə ̃ guloː 
məɾələɪ s̪eː pəɦɪn̪əɦɪjeːs̪ə ̃ əs̪pət̪ɑːləmeː ɦəllɑː 
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ɾəɦəɪ, s̪eː kɑːgətʃ͡ə bən̪ɪ geːləɪ. 

pʰeːɾə d̪oːbɑːɾɑː guloːkẽː əs̪əməs̪ɑːn̪ə ɑːn̪ələ geːləɪ. 
uːkə d̪eːləkəɪ tʃ͡ʰoːʈuɑː d̪un̪uː koːd̪əɾəʋɑːɦə mɑːʈɪ 
s̪əeː guloːkẽː t̪oːpɪ d̪eːləkəɪ. 

kɪtʃ͡ʰu kʰəɾəɦuː ɑː d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ d͡ʒeː mus̪ələmɑːn̪ə 
ɾəɦəɪ s̪eː ɑːgɪ d̪əɪt̪ə ɑː d̪əpʰən̪oː ɦoːɪt̪ə d̪eːkʰɪ bɑːdʒ͡əɪ 
tʃ͡ʰəɪ- iː ɦɪn̪n̪uː ɦə_ɪ kɪ mus̪ələmɑːn̪ə.. ɦɪn̪n̪uoː keː 
koːn̪oː d̪ʰəɾəmə ɦə_ɪ!... d̪ʰəɾəmə leː keː kiː 
ɦoːt̪ə_ɪ? pəɪs̪ɑː ɦoːɪ ɦə_ɪ t̪ə bɑːloːbətʃ͡tʃ͡ɑː gud͡ʒəɾə 
kəɾɪɦə_ɪ... 

n̪eːt̪ɑː/ mət̪̃ɾiː s̪əbʰəkə bʰuːkəmpəkə bɑːd̪ə 
ən̪ukəmpɑː ɾɑːʃɪ d̪eːbɑːkə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː. koːn̪oː 
pɾɑːkɾɨt̪ɪkə ɑːpəd̪ɑː eːlɑːpəɾə keːn̪ɑː muɪlə loːkəkẽː 
ən̪ukəmpɑː ɾɑːʃɪ d̪eːbɑːleːlə ɑːpəs̪əmeː pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː s̪eː n̪juːd͡ʒə meː ɾəɦəbɑːkə leːlə, s̪eː 
leːkʰəkə eːt̪əə̸ d̪eːkʰəbəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ʋɑːɖə kəmɪʃən̪əɾə pən̪əɾəɦə s̪əu ʈɑːkɑː.. 

eːməpeː .. pɑ̃ːtʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈɑːkɑː.. 

mət̪̃ɾiː.. d̪əs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə.. 

s̪əɾəkɑːɾiː ɑːd̪əmiː.. tʃ͡ɑːɾɪ lɑːkʰəkə tʃ͡eːkə.. 

ɑː pʰeːɾə oːɪ pɑːɪ leːlə ɾəgəɽɑː.. 

d͡ʒəgəd̪iːs̪ə kẽː oːɪmeː s̪ə ̃ eːkə lɑːkʰə tʃ͡ɑːɦiː.mud̪ɑː 
leːkʰəkə gʰuɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ləgə. 
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"ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ud̪ɑːs̪ə əjə. bəbɑː mən̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ... d̪ɑːɪ 
geː! kət̪eː s̪ɑːpʰə əbɑːd͡ʒə ɾəɦəɪ... oːkəɾɑː bʰeːləɪ d͡ʒeː 
ɦɑːkə d̪ə_ɪ- bəbɑː! ɦəu bəbɑː!.." 

  

d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə 
bəlɑː d̪ʰuːɾiː, d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə 
s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː d̪ʰuːɾiː 

d͡ʒuːlɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑː əpən̪ə poːt̪ʰiː "ʋəɾɖə, ɖɑːjəlɔgə 
eːɳɖə n̪oːʋələ"meː ɪɳʈəɾə-ʈeːks̪ʈuəlɪʈiː mɑːn̪eː 
ən̪t̪əɾə-pɑːʈʰjət̪ɑːkə s̪ək̃əlpən̪ɑː d̪eːlən̪ɦɪ, mən̪eː 
koːn̪oː pɑːʈʰə eːkəʈɑː d̪eːbɑːɾəmeː bən̪n̪ə n̪əɪ ɾəɦɪ 
s̪əkəɪeː. s̪eː oː pɑːʈʰəkẽː s̪ək̃ələn̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɑːbə guloːmeː d̪eːkʰuː, ɾəd̃͡ʒiːt̪ɑː ɾəd̃͡ʒən̪əs̪ə ̃ tʃ͡ʰəɦə 
ʋoːʈəkə eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː n̪əɾeːʃəbɑː d̪ɪjeːt̪əɪ. 
mud̪ɑː oː n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. pʰuləbɑː 
moːd̪iːkẽː d͡ʒɪt̪eːt̪əɪ. eːmə.piː. keːɾə eːleːkʃən̪ə tʃ͡ʰɪəɪ. 

s̪eː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə ʈeːks̪ʈəkə kən̪əʈeːks̪əʈə 
t̪ɑːkɪ leːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː 2015 meː. s̪eː ɦun̪əkɑː bʰiːt̪əɾə 
gʰuɾɪjɑːɪt̪ə ɦeːt̪ən̪ɦɪ ɑː s̪eː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ɾuːpəmeː bəɦɑːɾə 
bʰeːlə "bʰoːʈə"meː 
eːmə.eːlə.eː. keːɾə bʰeːlə eːleːkʃən̪əkə s̪əg̃ə 2022 
meː. s̪eː ən̪t̪əɾə-pɑːʈʰə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ən̪t̪əɾə-
ʋɪʂəjəkə ʋɪʂəjə-ʋəs̪t̪u. iː s̪əbʰəʈɑː pɑːʈʰə ɑː ʋɪʂəjə 
eːkə d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃ ɾəgəɽɑː ləɪt̪ə ɾəɦəɪeː ɑː eːkə 
d̪oːs̪əɾɑːkə pɾəbʰɑːʋəkẽː kʰət̪əmə kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦəɪeː, kəkʰən̪oː koːn̪oː pɑːʈʰə ɑːgɑ̃ː t̪ə ̃ kəkʰən̪oː 
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d̪oːs̪əɾə. ɑː əɪ pɑːʈʰəkẽː əɦɑ̃ː s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə 
ɑːd̪ʰɑːɾəs̪ə ̃ələgə n̪əɪ kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. s̪eː s̪əmɑːd͡ʒə-
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə pɑːʈʰə ɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkə pɑːʈʰə mɪd͡ʒd͡ʒʰəɾə 
bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

pɑːʈʰə əbʰjɑːs̪ə ɑː ut̪pɑːd̪ən̪əkə ʋɪʂəjə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː 
pəɦɪn̪eːs̪ə ̃ s̪əmɑːd͡ʒə-s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə pɑːʈʰə ɑː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
pɑːʈʰə d̪uː t̪əɾəɦəkə s̪ʋəɾə n̪ɪkɑːləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əg̃ʰəɾʂə ɑː t̪ən̪ɑːʋəkẽː pɑːʈʰə 
s̪əmɑːɦɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː 
d̪ʰuːɾiːmeː s̪oːdʒ͡ʰeː leːkʰəkə ɑː pɑːʈʰəkəkə biːtʃ͡ə 
ʋɑːɾt̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. mɑːn̪eː lɪpʰɑːpʰəkə bəus̪t̪u ɑː 
lɪpʰɑːpʰəpəɾə lɪkʰələ pət̪ɑː keːɾə biːtʃ͡ə s̪oːd͡ʒʰeː 
ʋɑːɾt̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə 
uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː 
d̪ʰuːɾiːmeː "pɑːʈʰə" muːləd̪ʰɑːɾɑːkə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː 
eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə kɑːlɑːʋəd̪ʰɪmeː bʰeːlə gʰəʈən̪ɑːkə 
biːtʃ͡ə ʋɑːɾt̪ɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  mɑːn̪eː pɑːʈʰə ɑː oːkəɾə 
s̪ən̪d̪əɾbʰəkə biːtʃ͡ə ʋɑːɾt̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, eːkə leːkʰəkəkə 
pɑːʈʰə d̪oːs̪əɾəkə leːkʰəkəkə pɑːʈʰə s̪əg̃ə ʋɑːɾt̪ɑː 
kəɾəɪeː. 

iː d̪un̪uː d̪ʰuːɾiː dʒ͡əkʰən̪ə eːkə d̪oːs̪əɾɑːkẽː kɑːʈəɪeː 
t̪əkʰən̪ə ʃəbd̪ə bɑː pɑːʈʰə ut̪pən̪n̪ə ɦoːɪeː dʒ͡ə_ɪmeː 
kəməs̪ə ̃ kəmə eːkəʈɑː ɑːɾə pɑːʈʰə pəɽʰələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪeː. 

d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑː boːliː-bɑːn̪iːkẽː jət̪ʰɑːʋət̪ə 
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ɾɑːkʰəbɑːkə ɑː kɪtʃ͡ʰu pɑːʈʰə d͡ʒeː mən̪ukkʰəs̪ə ̃ələgə 
ətʃ͡ʰɪ keːɾə ɾuːpəmeː leːkʰəkəkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɑː 
kəɾt̪əʋjəkə ʋəɾɳən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ.  

  

(d͡ʒɑːɾiː..) 

  

ən̪uləgn̪əkə-1 

bən̪əɪt̪ə-bɪgəɽəɪt̪ə-s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə s̪əmiːkʂɑː (ʋɪd̪eːɦə iː-
pət̪ɾɪkɑː ISSN 2229-547X VIDEHA (since 
2004) www.videhĕa.co.in  meː 2009 meː iː-
pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦəməɾə ɑːleːkʰə) 

s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə "bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə" 
kət̪ʰɑː-s̪əg̃ɾəɦəkə s̪əbʰə kət̪ʰɑːmeː s̪ə ̃əd̪ʰɪkɑ̃ːʃəmeː iː 
bʰeːʈət̪ə d͡ʒeː kət̪ʰɑː kʰɪs̪s̪ɑːs̪ə ̃ beːʃiː eːkəʈɑː t̪ʰiːmə 
ləeː ɑːgɑ̃ː bəɽʰələ ətʃ͡ʰɪ ɑː əpən̪ə kɑːd͡ʒə kʰət̪əmə 
kəɾɪt̪əɦɪ ən̪t̪ə pɾɑːpt̪ə kəeːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. d̪oːs̪əɾə ʋɪʃeːʂət̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ eːkəɾə bʰɑːʂɑː. bələtʃ͡ən̪əmɑːkə bʰɑːʂɑː oːɦɪ 
upən̪jɑːs̪əkə mukʰjə pɑːt̪ɾəkə ɑːt̪məkət̪ʰɑːt̪məkə 
bʰɑːʂɑː ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː eːt̪əeː iː bʰɑːʂɑː kət̪ʰɑːkɑːɾəkə 
əpən̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː t̪ɑːɦɪ əɾt̪ʰẽː iː eːkəʈɑː ʋɪʃɪʂʈə 
s̪ʋəɾuːpə ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkə d̪ɪs̪ə kət̪ʰɑːkə 
upəd̪eːʃɑːt̪məkə kʰɪs̪s̪ɑː-pɪɦɑːn̪iː s̪ʋəɾuːpə gɾəɦəɳə 
kəɾəbɑːkə pəɾɪpɑːʈiːkə ʋɪɾud̪d̪ʰə s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiːkə 
kət̪ʰɑːkẽː eːkəʈɑː s̪iːmɪt̪ə pəɾɪmɪt̪ɪmeː t̪ʰiːmə ləə̸ kəeː 
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tʃ͡ələbɑːkə, bʰɑːʂɑːkə ʃɪlpə d͡ʒeː kʰɑ̃ːʈiː d̪eːʃiː ətʃ͡ʰɪ pəɾə 
d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə s̪əmmɪlɪt̪ə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ pɑːʈʰəkəkə 
eːkə ʋəɾgəkẽː eːɦɪ s̪əg̃ɾəɦəkə kət̪ʰɑː s̪əbʰəmeː 
əs̪iːmə ɑːn̪ən̪d̪ə bʰeːʈət̪ən̪ɦɪ t̪ə ̃ s̪əg̃eː-s̪əg̃ə kʰɪs̪s̪ɑː-
pɪɦɑːn̪iːs̪ə ̃ bɑːɦəɾə n̪əɦɪ ɑːbɪ s̪əkələ pɑːʈʰəkə 
ʋəɾgəkẽː iː kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə n̪ɪɾɑːʃə n̪əɦɪ kəɾət̪ə ʋəɾən̪ə 
ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə ɾutʃ͡ɪkə pəɾɪʂkəɾəɳə kəɾət̪ə. 

kɪtʃ͡ʰu bʰɑːʂɑːjiː mɑːn̪əkiːkəɾəɳə pɾəs̪əg̃ə- d͡ʒeːn̪ɑː 
əɪtʃ͡ʰə, ətʃ͡ʰɪ, ə ɪ tʃ͡ʰə . d͡ʒɑːɦɪ kɑːləmeː mɑːn̪əkiːkəɾəɳə 
bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ oːɦɪ s̪əməjə eːɦɪpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə 
d̪eːbɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɾəɦəeː. d͡ʒeːn̪ɑː "d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦiː" 
kẽː "d͡ʒɑːt̪ɪ ɾəɦiː" lɪkʰiː ɑː pʰeːɾə d͡ʒɑːt̪ɪ (d͡ʒɑː ɪ t̪ə) leːlə 
pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə n̪ɪəmə bən̪ɑːbiː t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə 
əɪtʃ͡ʰə s̪əg̃eː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɑːbə d̪eːɾiː bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eː leːkʰəkoː kən̪ɪjɑ̃ː-put̪əɾɑː meː eːkəɾə pɾəjoːgə 
kəeː d̪ɪʃɑː d̪eːkʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː d̪oːs̪əɾə kət̪ʰɑː 
s̪əbʰəmeː gʰuɾɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː eːɦɪs̪ə ̃ iː 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː t̪ə ̃ s̪ɪd̪d̪ʰə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːkəʈɑː 
mɑːn̪əkə ɾuːpə s̪t̪ʰɪɾə kəeːlə d͡ʒɑːeː ɑː "tʃ͡ʰəɪ" 
lɪkʰəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃s̪eːɦoː ʈʰiːkə ɑː "tʃ͡ʰəɪkə" lɪkʰəbɑːkə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ "ən̪t̪əkə 'kə' s̪ɑːɪleːn̪ʈə ətʃ͡ʰɪ" s̪eː 
pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə n̪ɪəmə bən̪əeː. mud̪ɑː s̪eː d͡ʒəld̪iː 
bən̪əeː ɑː s̪əɾʋəgɾɑːɦjə ɦoːəeː t̪əkəɾə beːgəɾət̪ɑː 
ɦəməɾɑː bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑːd͡ʒukə loːkəkẽː "jə" 
lɪkʰələ d͡ʒɑːeː ʋɑː "eː" eːɦɪpəɾə bʰəɾɪ d͡ʒɪn̪əgiː 
ləɽəbɑːkə s̪əməjə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ, d͡ʒeː d̪ʰʋən̪ɪ s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪ə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː mɑːn̪uː, ɑː n̪əɦɪ t̪ə ̃
pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə n̪ɪəmə bən̪ɑːuː. "n̪əɦɪ" leːlə 
"n̪əɲɪ" lɪkʰəbə t̪ə ̃bud͡ʒʰəbɑːmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
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n̪ə_ɪ ̃ (ən̪t̪ɪkɑː), n̪ə_ɪ ̃ (eːn̪ə.biː.ʈiː.) ɑː n̪əɪ̃ 
(s̪ɑːkeːt̪ɑːn̪ən̪d̪ə - kɑːləɾɑːt̪ɾɪʃtʃ͡ə d̪ɑːɾuɳɑː) meː s̪ə ̃
s̪ɑːkeːt̪ɑːn̪ən̪d̪əd͡ʒiː bəlɑː pɾəjoːgə d̪ʰʋən̪ɪ-ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə 
s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əs̪ə ̃beːʃiː s̪əmiːtʃ͡iːn̪ə s̪ɪd̪d̪ʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪eː 
ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪əɦɪ ɦoːəeː t̪ə ̃ d̪ʰʋən̪ɪ pɾəjoːgəʃɑːlɑː 
s̪əbʰəkə məd̪ət̪ɪ lɪə.(ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ɑː mɑːn̪əkə 
məɪt̪ʰɪliː ʋəɾɳəmɑːlɑːkə ɔɖɪjoː pʰɑːɪlə ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəkə (http://www.videhĕa.co.in/) ʋɪd̪eːɦə 
ɔɖɪjoː lɪk̃əpəɾə ɖɑːun̪əloːɖə/ʃɾəʋəɳə leːlə upələbd̪ʰə 
ətʃ͡ʰɪ.) 

"bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə" poːt̪ʰiːkə iː eːkəʈɑː ʋɪʃeːʂət̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiː əpən̪ə ʋɪʃɪʂʈə 
leːkʰən̪ə-ʃəɪliːkə pɾəjoːgə kəeːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
d̪ʰʋən̪jɑːt̪məkə ətʃ͡ʰɪ ɑː mɑːn̪əkiːkəɾəɳə 
s̪əmʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː ləeː d͡ʒəeːbɑːmeː s̪əkʂəmə ətʃ͡ʰɪ. 

  

kət̪ʰɑːkə jɑːt̪ɾɑː- ʋəɪd̪ɪkə ɑːkʰjɑːn̪ə, d͡ʒɑːt̪əkə 
kət̪ʰɑː, əɪʃəpə pʰeːbəls̪ə, pət̃ʃ͡ət̪ət̪̃ɾə ɑː ɦɪt̪oːpəd̪eːʃə 
ɑː s̪əg̃ə-s̪əg̃ə tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦələ loːkəgɑːt̪ʰɑː s̪əbʰə. 
s̪əbʰə ʈʰɑːmə əbʰɪd͡ʒɑːt̪jə ʋəɾgəkə kət̪ʰɑːkə s̪əg̃ə 
loːkəgɑːt̪ʰɑː ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 

kət̪ʰɑːmeː əs̪əpʰələt̪ɑːkə s̪əmbʰɑːʋən̪ɑː upən̪jɑːs̪ə-
məɦɑːkɑːʋjə-ɑːkʰjɑːn̪ə s̪ə ̃beːʃiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, kɑːɾəɳə 
upən̪jɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ "s̪oːpə oːpeːɾɑː" d͡ʒeː məɦɪn̪ɑːkə-
məɦɪn̪ɑː ɑː s̪ɑːləkə-s̪ɑːlə d̪ʰəɾɪ tʃ͡ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪əbʰə 
eːpiːs̪oːɖəkə ən̪t̪əmeː eːkəʈɑː bɪn̪d̪upəɾə ɑːbɪ 
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kʰət̪əmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː s̪ət̪t̪əɾɪ eːpiːs̪oːɖəkə 
upən̪jɑːs̪əmeː un̪ɦət̪t̪əɾɪ eːpiːs̪oːɖə d̪ʰəɾɪ t̪ə ̃ ɑːʃɑː 
bən̪ɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kət̪ʰɑː eːkəʈɑː moːɽə leːt̪ə ɑː ən̪t̪ə 
d̪ʰəɾɪ d͡ʒeː kət̪ʰɑːkə d̪ɪʃɑː n̪əɦɪeː bəd̪ələlə t̪ə ̃
puɾən̪əkɑː s̪əbʰəʈɑː eːpiːs̪oːɖə ɦɪʈə ɑː mɑːt̪ɾə ən̪t̪ɪmə 
eːpiːs̪oːɖə pʰlɔpə. mud̪ɑː kət̪ʰɑː eːkəɾə ən̪umət̪ɪ n̪əɦɪ 
d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː eːkə eːpiːs̪oːɖə bəlɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ʰiː ɑː 
n̪iːkə t̪ə ̃kʰuːbeː n̪iːkə ɑː n̪əɦɪ t̪ə ̃kʰəɾɑːpeː-kʰəɾɑːpə. 

  

kət̪ʰɑː-gɑːt̪ʰɑː s̪ə ̃ bəɽʰɪ ɑːguː d͡ʒɑːɪ t̪ə ̃ ɑːd̪ʰun̪ɪkə 
kət̪ʰɑː-gəlpəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə un̪n̪əɪs̪əmə ʃət̪ɑːbd̪iːkə 
ən̪t̪əmeː bʰeːlə. eːkəɾɑː ləgʰukət̪ʰɑː, kət̪ʰɑː ɑː 
gəlpəkə ɾuːpə mɑːn̪ələ geːlə. oːn̪ɑː eːɦɪ t̪iːn̪uːkə 
biːtʃ͡əkə bʰeːd̪ə s̪eːɦoː ən̪ɑːʋəʃjəkə ɾuːpəs̪ə ̃
ʋjɑːkʰjɑːjɪt̪ə kəeːlə geːlə. ɾəʋiːn̪d̪ɾən̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾəs̪ə ̃
ʃuɾu bʰeːlə iː jɑːt̪ɾɑː bʰɑːɾət̪əkə eːkə koːn̪əs̪ə ̃d̪oːs̪əɾə 
koːn̪ə d̪ʰəɾɪ s̪ud̪ʰɑːɾəʋɑːd̪ə ɾuːpiː ɑːn̪d̪oːlən̪əkə 
pəɾɪɳɑːməs̪ʋəɾuːpə ɑːgɑ̃ː bəɽʰələ. əs̪əmɪjɑːkə 
beːd͡ʒəbəɾuɑː, uɽɪjɑːkə pʰəkiːɾə moːɦən̪ə 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ, t̪eːlugukə əppɑːɾɑːʋə, bəg̃əlɑːkə 
keːd̪ɑːɾən̪ɑːt̪ʰə bən̪əɾd͡ʒiː iː s̪əbʰə goːʈeː kəkʰən̪oː 
n̪ɑːɾiːkə pɾət̪ɪ s̪əməɾt̪ʰən̪əmeː t̪ə ̃ kəkʰən̪oː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪uːd̪əkʰoːɾəkə ʋɪɾud̪d̪ʰə əbəɪt̪ə 
geːlɑːɦə. n̪eːpɑːliː bʰɑːʂɑːmeː "d̪eːʋiː koː bəlɪ" 
s̪uːɾjəkɑːn̪t̪ə d͡ʒɲəʋɑːliː d̪ʋɑːɾɑː d̪əs̪əɦəɾɑːkə 
pəʃubəlɪ pɾət̪ʰɑːkə ʋɪɾud̪d̪ʰə lɪkʰələ geːlə. koːn̪oː 
kət̪ʰɑː pɾeːməkə bəd̪̃ʰən̪əkə məd̪ʰjə d͡ʒɑːt̪ɪ-d̪ʰən̪əkə 
s̪iːmɑːkə ʋɪɾud̪d̪ʰə t̪ə ̃koːn̪oː d̪əlɪt̪ə s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
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ɑː d̪ʰɑːɾmɪkə əd̪̃ʰəʋɪʃʋɑːs̪əkə ʋɪʂəjəmeː lɪkʰələ geːlə. 
ɑː iː s̪əbʰə kəɾəɪt̪ə s̪əɾʋəd̪ɑː kət̪ʰɑːkə ən̪t̪ə s̪ukʰəd̪ə 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ s̪eːɦoː n̪əɦɪ. 

ʋɑːd̪ə: s̪ɑːɦɪt̪jə: ut̪t̪əɾə 
ɑːd̪ʰun̪ɪkə, əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪iː, mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɑːd̪iː, iː s̪əbʰə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː d̪əɾʃən̪əʃɑːs̪t̪ɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː t̪ʰɪkə. 
pəɦɪn̪eː d̪əɾʃən̪əmeː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə, ɪt̪ɪɦɑːs̪ə, s̪əmɑːd͡ʒə-
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ, əɾt̪ʰəʃɑːs̪t̪ɾə, kəlɑː-ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə ɑː bʰɑːʂɑː 
s̪əmmɪlɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː dʒ͡eːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː 
ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə ɑː kəlɑːkə ʃɑːkʰɑː s̪əbʰə ʋɪʃɪʂʈət̪ɑː pɾɑːpt̪ə 
kəɾəɪt̪ə geːlə, ʋɪʃeːʂə kəeː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə, t̪ə ̃d̪əɾʃən̪əmeː 
gəɳɪt̪ə ɑː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə məɪt̪ʰeːmeːʈɪkələ lɔd͡ʒɪkə d̪ʰəɾɪ 
s̪iːmɪt̪ə ɾəɦɪ geːlə. d̪ɑːɾʃən̪ɪkə ɑːgəmən̪ə ɑː 
n̪ɪgəmən̪əkə əd̪ʰjəjən̪ə pɾəɳɑːliː, ʋɪʃleːʂəɳɑːt̪məkə 
pɾəɳɑːliː d̪ɪs̪ə bəɽʰələ. mɑːɾks̪ə d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑː bʰəɾɪkə 
gəɾiːbəkə leːlə eːkəʈɑː d̪əɪʋiːjə ɦəs̪t̪əkʂeːpəkə 
s̪əmɑːn̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə, d̪ʋən̪d̪ɑːt̪məkə pɾəɳɑːliːkẽː 
əpən̪ə ʋjɑːkʰjɑːkə ɑːd̪ʰɑːɾə bən̪əoːlən̪ɦɪ. ɑːɪ-kɑːlɦɪkə 
"ɖɪs̪əkəs̪ən̪ə" ʋɑː d̪ʋən̪d̪ə d͡ʒɑːɦɪmeː pəkʂə-
ʋɪpəkʂə, d̪un̪uː s̪əmmɪlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d̪əɾʃən̪əkə (ʋɪʃeːʂə 
kəeː ʂəɖəd̪əɾʃən̪əkə- mɑːd̪ʰəʋɑːtʃ͡ɑːɾjəkə 
s̪əɾʋəd̪əɾʃən̪ə s̪əg̃ɾəɦə-d̪ɾəʂʈəʋjə) kʰəɳɖən̪ə-
məɳɖən̪ə pɾəɳɑːliːmeː pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃ ʋɪd̪jəmɑːn̪ə 
tʃ͡ʰələ. 

s̪eː ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə ən̪t̪əkə gʰoːʂəɳɑː kəeːn̪ɪɦɑːɾə 
pʰɾɑ̃ːs̪ɪs̪ə pʰukɪjɑːmɑː -d͡ʒeː kəmjun̪ɪs̪ʈə ʃɑːs̪ən̪əkə 
s̪əmɑːpt̪ɪpəɾə iː gʰoːʂəɳɑː kəeːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə- kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː eːɦɪs̪ə ̃ pələʈɪ geːlɑːɦə. ut̪t̪əɾə-
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ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːʋɑːd̪ə s̪eːɦoː əpən̪ə pɾɑːɾəmbʰɪkə 
ut̪s̪ɑːɦəkə bɑːd̪ə ʈʰəməkɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪ə, mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɑːd̪ə, pɾəgət̪ɪʋɑːd̪ə, ɾoː
meːn̪ʈɪs̪ɪd͡ʒmə, s̪əmɑːd͡ʒəʃɑːs̪t̪ɾiːjə ʋɪʃleːʂəɳə iː s̪əbʰə 
s̪əʃ̃leːʂəɳɑːt̪məkə s̪əmiːkʂɑː pɾəɳɑːliːmeː s̪əmmɪlɪt̪ə 
bʰəeː əpən̪ə əs̪t̪ɪt̪ʋə bətʃ͡eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 

s̪ɑːɪkoː-eːn̪eːlɪs̪ɪs̪ə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkət̪ɑːpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
ɾəɦəbɑːkə kɑːɾəɳə d̪ʋən̪d̪ɑːt̪məkə pɾəɳɑːliː d͡ʒeːkɑ̃ː 
əpən̪ə əs̪t̪ɪt̪ʋə bətʃ͡eːn̪eː ɾəɦət̪ə. 

ɑːd̪ʰun̪ɪkə kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ kiː? iː keːɦən̪ə ɦoːeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː? eːkəɾə kɪtʃ͡ʰu ud̪d̪eːʃjə ətʃ͡ʰɪ ɑːkɪ ɦoːeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː? ɑː t̪əkəɾə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə koːn̪ɑː kəeːlə d͡ʒɑːeː ? 

koːn̪oː kət̪ʰɑːkə ɑːd̪ʰɑːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə s̪eːɦoː 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkə ud̪d̪eːʃjə s̪əmɑːd͡ʒəkə 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑːkə ən̪us̪ɑːɾə ɑː kət̪ʰɑː jɑːt̪ɾɑːmeː 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə s̪əmɑːd͡ʒəmeː bʰeːlə ɑː ɦoːɪt̪ə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪əkə ən̪uɾuːpeː ɦoːeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. mud̪ɑː 
s̪əg̃əmeː oːɦɪ s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪs̪ə ̃ iː kət̪ʰɑː 
s̪ʋəjəmeːʋə n̪ɪjən̪t̪ɾɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː eːɦɪmeː oːɦɪ 
s̪əmɑːd͡ʒəkə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə əs̪t̪ɪt̪ʋə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒeː ɦəmə ʋəɪd̪ɪkə ɑːkʰjɑːn̪əkə gəpə kəɾiː t̪ə ̃ oː 
ɾɑːʂʈɾəkə s̪əg̃ə pɾeːməkẽː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əg̃ə mɪlɪ kəeː ɾəɦən̪ɑːɪ s̪ɪkʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒɑːt̪əkə kət̪ʰɑː loːkə-bʰɑːʂɑːkə pɾəs̪ɑːɾəkə s̪əg̃ə 
bəud̪d̪ʰə-d̪ʰəɾmə pɾəs̪ɑːɾəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː s̪eːɦoː ɾəkʰəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
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mus̪lɪmə d͡ʒəgət̪əkə kət̪ʰɑː d͡ʒeːn̪ɑː ɾuːmiːkə 
"məs̪ən̪əʋiː" pʰɑːɾəs̪iː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ʋɪʃɪʂʈə gɾən̪t̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː d͡ʒɲɑːn̪əkə məɦət̪ʋə ɑː ɾɑːd͡ʒjəkə un̪n̪ət̪ɪkə 
ʃɪkʂɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːd͡ʒukə kət̪ʰɑː eːɦɪ s̪əbʰə ʋəs̪t̪ukẽː s̪əmeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː eːkəʈɑː pɾəbud̪d̪ʰə ɑː mɑːn̪əʋiːjə (!) s̪əmɑːd͡ʒəkə 
n̪ɪɾmɑːɳəkə d̪ɪs̪ə ɑːgɑ̃ː bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː d͡ʒeː s̪eː n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ iː oːkəɾə ud̪d̪eːʃjəmeː s̪əmmɪlɪt̪ə ɦoːeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. ɑː t̪əkʰən̪eː kət̪ʰɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə ɑː 
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː pɑːʈʰəkiːjə ʋɪʋəʃət̪ɑː bən̪ɪ s̪əkət̪ə. 

kəmjuːn̪ɪs̪ʈə ʃɑːs̪ən̪əkə s̪əmɑːpt̪ɪ ɑː bəɾlɪn̪əkə 
d̪eːbɑːləkə kʰəs̪əbɑːkə bɑːd̪ə pʰɾɑ̃ːs̪ɪs̪ə pʰukɪjɑːmɑː 
gʰoːʂɪt̪ə kəeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə ɑːpəs̪iː 
d͡ʒʰəgəɽɑːs̪ə ̃ s̪ɾɨd͡ʒɪt̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə iː s̪əmɑːpt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɑːbə mɑːn̪əʋəkə ɦɪt̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː mɑːt̪ɾə ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰət̪ə. mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪əɦɪ oː eːɦɪ mət̪əs̪ə ̃
ɑːpəs̪ə bʰəə̸ geːlɑːɦə ɑː kəɦələn̪ɦɪ d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
bʰiːt̪əɾə ɑː ɾɑːʂʈɾiːjət̪ɑːkə məd̪ʰjə eːkʰən̪oː bəɦut̪ə 
ɾɑːs̪ə bʰɪn̪n̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː bɑ̃ːtʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː 
ut̪t̪əɾə ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːʋɑːd̪iː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə d͡ʒəɪks̪ə 
d̪eːɾiːd̪ɑː bʰɑːʂɑːkẽː ʋɪkʰəɳɖɪt̪ə kəeː iː s̪ɪd̪d̪ʰə 
kəeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː ʋɪkʰəɳɖɪt̪ə bʰɑːgə ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə ɑːʃɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː bɪn̪ɑː oːkəɾɑː 
bud͡ʒʰən̪eː bʰɑːʂɑːkə əɾt̪ʰə ɦəmə n̪əɦɪ ləgɑː s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː. 

mən̪oːʋɪʃleːʂəɳə ɑː d̪ʋən̪d̪ɑːt̪məkə pəd̪d̪ʰət̪ɪ d͡ʒeːkɑ̃ː 
pʰukɪjɑːmɑː ɑː d̪eːɾiːd̪ɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə s̪eːɦoː 
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s̪əʃ̃leːʂɪt̪ə bʰəeː s̪əmiːkʂɑːkə leːlə s̪t̪ʰɑːjiː pɾət̪ɪmɑːn̪ə 
bən̪ələ ɾəɦət̪ə. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə kət̪ʰɑː-s̪əg̃ɾəɦə bən̪əɪt̪ə 
bɪgəɽəɪt̪ə: 

s̪ʋət̪ən̪t̪ɾət̪ɑːkə bɑːd̪əkə piːɽʰiːkə kət̪ʰɑːkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiː. kət̪ʰɑːkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əkẽː 
ɾuːpə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʃɪlpə ɑː kət̪ʰjə d̪un̪uːs̪ə ̃kət̪ʰɑːkẽː 
ələk̃ɾɨt̪ə kəeː kət̪ʰɑːkẽː s̪ɑːɾt̪ʰəkə bən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
əs̪t̪ɪt̪ʋəkə leːlə s̪ɑːmɑːn̪jə loːkəkə s̪əg̃ʰəɾʂə t̪ə ̃ eːɦɪ 
s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː ɦɪn̪əkəɾə kət̪ʰɑː s̪əbʰəmeː bʰeːʈəbə 
s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkeː. kəeːkə d̪əʃəkə puːɾʋə lɪkʰələ ɦɪn̪əkə 
kət̪ʰɑː "kɑːʈʰəkə bən̪ələ loːkə" kə bəd̪əɾɪjɑː s̪ɑːɪt̪eː 
s̪əj̃oːgə ɦəs̪̃əɪt̪ə ɾəɦəeː. eːɦu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə s̪əbʰə 
pɑːt̪ɾə eːɦən̪eː s̪ən̪ə ʋɪʃeːʂət̪ɑː leːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
ɦɔs̪piːʈələmeː kən̪əɪt̪ə-kən̪əɪt̪ə s̪ut̪əlɑːkə bɑːd̪ə uʈʰɪ 
kəeː koːn̪oː pɑːt̪ɾə pʰeːɾəs̪ə ̃kɑːn̪əeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃
koːn̪oː pɑːt̪ɾə pɾeːməmeː pəɽələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kɪn̪əkoːmeː 
bɪd͡ʒən̪eːs̪ə s̪eːn̪s̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪ə ̃ ɦəɾɪʋəʃ̃ə s̪ən̪ə pɑːt̪ɾə 
s̪eːɦoː tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː upəkɑːɾəkə bəd̪əlɑː s̪ɪs̪ʈəmə 
pʰɔlʈəkə kɑːɾəɳə əpəkɑːɾə kəeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɑːbə 
"bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə" kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə kət̪ʰɑː 
s̪əbʰəpəɾə gəɦɪk̃iː n̪əd͡ʒəɾɪ d̪əugɑːbiː. 

kən̪ɪjɑ̃ː-put̪əɾɑː- eːɦɪ kət̪ʰɑːmeː ɾəs̪t̪ɑːmeː eːkəʈɑː 
bətʃ͡ɪjɑː leːkʰəkəkə pəeːɾə tʃ͡ʰɑːn̪ɪ pʰeːɾə ʈʰeːɦun̪əpəɾə 
mɑːt̪ʰə ɾɑːkʰɪ n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeːn̪ɑː mɑːeːkə 
ʈʰeːɦun̪əpəɾə mɑːt̪ʰə ɾəkʰən̪eː ɦoːəeː. n̪eːboː s̪ən̪ə 
koːn̪oː kəɽəgəɾə tʃ͡iːd͡ʒə leːkʰəkəs̪ə ̃ ʈəkəɾeːlən̪ɦɪ. iː 
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ləɽəkiːkə tʃ͡ʰɑːt̪iː tʃ͡ʰɪəɪ. ləɽəkiː n̪ɪɾʋɪkɑːɾə ɾəɦəeː 
d͡ʒeːn̪ɑː bɑːpə-d̪ɑːd̪ɑː ʋɑː bʰɑːeː bəɦɪn̪ə s̪əə̸ s̪əʈələ 
ɦoː. leːkʰəkə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, iː s̪iːt̪ɑː bən̪ət̪ə kiː 
d̪ɾəupəd̪iː. ɾɑːbən̪ə ɑː d̪uɾd͡ʒoːd̪ʰən̪əkə ɑːʃək̃ɑː 
leːkʰəkəkẽː gʰeːɾə ləɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

kən̪ɪjɑ̃ː-put̪əɾɑː pəɽʰəbɑːkə bɑːd̪ə ʋəɪɦə s̪əɽəkəkə 
tʃ͡əubəʈɪjɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː ʋəɪɦə ɾeːɖə-lɑːɪʈəpəɾə gɑːɽiː 
tʃ͡ələbəɪt̪ə-ɾoːkəɪt̪ə kɑːlə bɑːləkə-bɑːlɪkɑː s̪əbʰə 
d̪eːkʰəbɑːmeː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː ɑːbə d̪ɾɨʂʈɪmeː 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɑːɾəkə ʃiːs̪ɑː poːtʃ͡ʰɪ 
pɑːɪ məg̃ən̪ɪɦɑːɾə bɑːləkə-bɑːlɪkɑːkẽː pɑːɪ-d̪eːn̪eː 
ʋɑː bɪn̪ə d̪eːn̪eː, mud̪ɑː bɪn̪u s̪oːtʃ͡ən̪eː ɑːgɑ̃ː bəɽʰɪ 
d͡ʒɑːeːbəlɑː d̪ɾɨʂʈɪkə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə. kən̪ɪjɑ̃ː-put̪əɾɑː 
pəɽʰəbɑːkə bɑːd̪ə kiː ɦun̪əkəɾə d̪ɾɨʂʈɪmeː koːn̪oː 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ən̪ɦɪ? bɑːləkə t̪ə ̃ pəɪgʰə 
bʰəeː tʃ͡oːɾɪ kəɾət̪ə ʋɑː koːn̪oː ɖɾəgə kɑːɾʈeːləkə 
s̪əbʰəs̪ə ̃n̪ɪtʃ͡uləkɑː s̪iːɽʰiː bən̪ət̪ə mud̪ɑː bɑːlɪkɑː ? oː 
s̪iːt̪ɑː bən̪ət̪ə ɑːkɪ d̪ɾəupəd̪iː ɑːkɪ ɑːmɾəpɑːliː. d͡ʒeː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əs̪̃t̪ʰɑː, ɦjuːmən̪ə ɾɑːɪʈs̪ə 
ɔɾəgeːn̪ɑːɪd͡ʒeːʃən̪ə koːn̪oː pɾeːmiːkə bɪd͡ʒəliːkə 
kʰɑːmɦəpəɾə tʃ͡əɽʰɪ pɾɑːɳə d̪eːbɑːkə d̪ʰəməkiːpəɾə 
n̪iːtʃ͡ɑ̃ː d͡ʒɑːlə pəs̪ɑːɾɪ kəə̸ ʈiː.ʋiː.kəɪməɾɑːpəɾə əpən̪ə 
ɑː əpən̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə n̪ɑːmə pɾətʃ͡ɑːɾɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
oː eːɦɪ kət̪ʰɑːkẽː pəɽʰəlɑːkə bɑːd̪ə oːɦɪ puɾɑːt̪ən̪ə 
d̪ɾɨʂʈɪs̪ə ̃ kɑːd͡ʒə kəeː s̪əkət̪ɑːɦə? oː s̪əɾəkɑːɾə d͡ʒeː 
koːn̪oː ɦɔs̪piːʈələkə n̪ɑːmə bəd̪əlɪ kəeː d͡ʒəjəpɾəkɑːʃə 
n̪ɑːɾɑːjəɳəkə n̪ɑːməpəɾə  kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ʋɑː ɦɑːɾɖɪg̃ə 
pɑːɾkəkə n̪ɑːmə ʋiːɾə kũəɾə s̪ɪɦ̃əkə n̪ɑːməpəɾə kəeː 
əpən̪ə kəɾt̪t̪əʋjəkə ɪt̪ɪʃɾiː mɑːn̪ɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oː 
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s̪əməs̪jɑːkə d͡ʒəɽɪ d̪ʰəɾɪ pəɦũtʃ͡ɪ n̪əʋə pɑːɾkə ɑː n̪əʋə 
ɦɔs̪piːʈələ bən̪ɑː kəeː d͡ʒəjəpɾəkɑːʃə n̪ɑːɾɑːjəɳə ɑː 
ʋiːɾə kũəɾə s̪ɪɦ̃əkə n̪ɑːməpəɾə kəɾət̪ə  ɑːkɪ d̪oːs̪əɾəkə 
kəeːlə kɑːd͡ʒəmeː "meːɖə bɑːɪ miː" keːɾə s̪ʈɑːmpə 
ləgɑːoːt̪ə? iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰə ɑːɪ d̪ʰəɾɪ meːɦən̪ət̪ɪs̪ə ̃
bətʃ͡əɪt̪ə əeːbɑːkə ɑː s̪əɾələ upɑːjə t̪əkəbɑːkə 
pɾəʋɾɨt̪t̪ɪpəɾə ɾoːkə n̪əɦɪ ləgɑːoːt̪ə? 

əs̪uɾəkʂɪt̪ə- ʈɾeːn̪əs̪ə ̃ ut̪əɾəlɑːkə bɑːd̪ə gʰəɾəkə 20 
mɪn̪əʈəkə ɾəs̪t̪ɑːkə ɾɑːt̪ɪ d͡ʒət̪eːkə əs̪uɾəkʂɪt̪ə bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾə s̪ətʃ͡ɪt̪ɾə ʋəɾɳən̪ə iː kət̪ʰɑː kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. pəɦɪn̪eː t̪ə ̃eːɦən̪ə n̪əɦɪ ɾəɦəɪkə- iː ətʃ͡ʰɪ loːkəkə 
mɑːn̪əs̪ɪkə əʋəs̪t̪ʰɑː. mud̪ɑː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə s̪əməs̪jɑː 
d̪ɪs̪ə kəkəɾoː d̪ʰjɑːn̪ə kəɦɑ̃ː tʃ͡ʰəɪ. pəɪgʰə-pəɪgʰə 
s̪əməs̪jɑː, ud̪ɑːɾiːkəɾəɳə ɑːn̪ə kət̪eːkə ʋɪʂəjəpəɾə 
miːɖɪɑːkə d̪ʰjɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑːkə eːɦɪ 
t̪əɾəɦəkə s̪əməs̪jɑːpəɾə n̪əʋə d̪ɾɨʂʈɪ əbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, eːɦɪmeː s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ gʰəɾəkə biːtʃ͡əkə d̪uːɾiː 
ɾɑːt̪ɪkə ən̪ɦɑːɾəmeː pəɦɑːɽə s̪ən̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pɾəd̪eːʃəkə t̪ət̪kɑːliːn̪ə kɑːn̪uːn̪ə-ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːpəɾə iː 
eːkə t̪əɾəɦəkə ʈɪppəɳiː ətʃ͡ʰɪ. 

eːkɑːkiː- eːɦɪ kət̪ʰɑːmeː kus̪eːs̪əɾə ɦɔs̪piːʈələmeː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦɔs̪piːʈələkə s̪ətʃ͡ɪt̪ɾə ʋɪʋəɾəɳə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
oːt̪əeː eːkəʈɑː s̪t̪ɾiː pət̪ɪkə mɾɨt̪jukə bɑːd̪ə kən̪əɪt̪ə-
kən̪əɪt̪ə pɾɑːjəhə̆ s̪ut̪ɪ geːlɪ ɑː pʰeːɾə n̪ɪn̪n̪ə 
ʈuʈəlɑːpəɾə kɑːn̪əeː lɑːgəlɪ. eːn̪ɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kət̪ʰɑːkɑːɾə mɑːn̪əʋə d͡ʒiːʋən̪əkə eːkəʈɑː s̪ət̪jət̪ɑː 
d̪ɪs̪ə ɪʃɑːɾɑː d̪əɪt̪ə ɑː ɦɔs̪piːʈələkə bɑːt̪ə-
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːpəɾə ʈɪppəɳiː t̪eːn̪ɑː bʰəə̸ kəeː n̪əɦɪ 
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ʋəɾəɳə d͡ʒiːʋən̪t̪ət̪ɑː d̪eːkʰɑː kəeː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

oː ləɽəkiː- eːɦɪ kət̪ʰɑːmeː ɦɔs̪ʈələkə ləɽəkɑː-ləɽəkiːkə 
d͡ʒiːʋən̪əkə biːtʃ͡ə n̪əʋiːn̪ə n̪ɑːməkə juʋəkə eːkəʈɑː 
ləɽəkiːkə ɦɑːt̪ʰəmeː əɪʈ̃ʰə kʰɑːliː kəpə, dʒ͡eː oːɦɪ 
ləɽəkiːkə ɑː oːkəɾə pɾeːmiːkə ətʃ͡ʰɪ, d̪eːkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ləɽəkiː n̪əʋiːn̪əkẽː putʃ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː oː keːmɦəɾə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. n̪əʋiːn̪əkẽː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː oː 
oːkəɾɑː əpən̪ɑːs̪ə ̃ d̪əbə budʒ͡ʰɪ kəpə pʰẽːkəbɑːkə 
leːlə putʃ͡ʰələkə. n̪əʋiːn̪ə oːkəɾɑː mən̪ɑː kəə̸ d̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əbʰə oːkəɾə moːn̪əmeː gʰuɾəməɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. iː kət̪ʰɑː eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə gʰəʈən̪ɑːpəɾə 
ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ...d͡ʒeː oː ɦəməɾɑː d̪əbə buːd͡ʒʰɪ 
tʃ͡ɑːɦəkə kəpə pʰeːkəbɑːkə leːlə kəɦələkə? ɑː oː 
d̪ɾɨɽʰət̪ɑːs̪ə ̃ n̪əɦɪ kəɦɪ ɑːgɑ̃ː bəɽʰɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːkɑːkiː d͡ʒeːkɑ̃ː iː kət̪ʰɑː s̪eːɦoː mən̪oːʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə 
ʋɪʃleːʂəɳəpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

eːkəʈɑː pɾeːmə kət̪ʰɑː- pəɦɪn̪eː d͡ʒəkəɾɑː gʰəɾəmeː 
pʰoːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ t̪əkəɾɑː gʰəɾəmeː d̪oːs̪əɾɑːkə 
pʰoːn̪ə əbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ, d͡ʒeː eːkəɾɑː t̪ə ̃oːkəɾɑː 
bəd͡ʒɑː d̪ɪə. leːkʰəkəkə gʰəɾəmeː pʰoːn̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ ɑː 
oː eːkəʈɑː pɾeːmiːkə pɾeːmɪkɑːkə pʰoːn̪ə 
əeːlɑːpəɾə, oːkəɾə pɾeːmiːkẽː bəd͡ʒəbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pɾeːmiː moːbɑːɪlə kiːn̪ɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː pʰoːn̪ə 
ɑːeːbə bən̪d̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː pɾeːmiː 
d̪ʋɑːɾɑː n̪əmbəɾə bəd̪əlɪ leːlɑːpəɾə pɾeːmɪkɑːkə 
pʰoːn̪ə pʰeːɾəs̪ə ̃ leːkʰəkəkə gʰəɾəpəɾə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pɾeːmɪkɑː, pɾeːmiːkə məmɪjəut̪ə bəɦɪn̪əkə s̪əkʰiː 
ɾɪt̪u tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː leːkʰəkə oːkəɾə s̪əɦɑːjət̪ɑːkə leːlə 
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tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːɦɪ kət̪ʰɑːmeː pɾeːmiː-
pɾeːmɪkɑː, moːbɑːɪlə ɑː pʰoːn̪ə iː s̪əbʰə n̪əʋə jugəkə 
s̪əg̃ə n̪əʋə kət̪ʰɑːmeː s̪eːɦoː s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə ɾuːpẽː 
əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ʈɑːɪʈələ kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ bən̪əɪt̪ə-bɪgəɽəɪt̪ə. t̪iːn̪ə ʈɑː 
n̪ɑːmɪt̪ə pɑːt̪ɾə . mɑːlɑː, oːkəɾə pət̪ɪ s̪ət̪t̪oː ɑː poːt̪iː 
mun̪ɪjɑ̃ː . gɑːmə-gʰəɾəkə d͡ʒeː s̪ɑːs̪ə-put̪oːɦukə gəpə 
tʃ͡ʰəɪ, s̪eːɦən̪t̪ɑː ɾəɦɪ geːlə d͡ʒeː kəɦɪjoː n̪əɦeːlɑːkə 
bɑːd̪ə kʰɑːɪ leːlə putʃ͡ʰɪt̪əeː, eːɦən̪ə s̪ən̪ə. mud̪ɑː 
s̪əɪɦə beːʈɑː-put̪oːɦu d͡ʒəkʰən̪ə bɑːɦəɾə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ʋəɪɦə s̪ɑːs̪u kɑːɾə kəuɑːkə ʈɑːɦɪpəɾə tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə 
ɦoːməeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːɪgɾeːʃən̪əkə bɑːd̪əkə 
gɑːməkə jət̪ʰɑːɾt̪ʰəkẽː tʃ͡ɪt̪ɾɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ iː kət̪ʰɑː. 
s̪ət̪t̪oːkə s̪əg̃ə kəuɑː s̪eːɦoː eːkə d̪ɪn̪ə bɪlɑː dʒ͡əeːt̪ə ɑː 
mun̪ɪjɑ̃ː kəuɑː ɑː d̪ɑːd̪ɑː d̪un̪uːkẽː t̪əkəɪt̪ə 
ɾəɦət̪ə.pɾəʋɑːs̪iːkə kət̪ʰɑː, beːʈɑː-put̪oːɦukə ɑː 
poːt̪iːkə kət̪ʰɑː, s̪ɑːs̪u-put̪oːɦukə dʒ͡ʰəgəɽɑː ɑː 
pɾeːmə ! 

əpən̪ə-əpən̪ə d̪uhŭkʰə kət̪ʰɑːmeː pət̪n̪iː, əpən̪ə 
əʋəɦeːlən̪ɑːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː, d̪ʰiːjɑː-put̪ɑːkẽː s̪əɾɑːpəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾɑːt̪ɪmeː d̪ʰiːjɑː-put̪ɑːkə kʰeːn̪ɑːɪ, kʰɑː leːbɑː 
ut̪t̪əɾə bʰən̪əs̪ɑːgʰəɾəkə t̪ɑːlɑː bən̪d̪ə ɾəɦəbɑːkə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː pət̪n̪iːkə bʰuːkʰələ ɾəɦəbə ɑː 
pəɾɪɳɑːməs̪ʋəɾuːpə pət̪ɪkə pʰõːpʰəkə s̪ʋəɾəs̪ə ̃
kupɪt̪ə ɦoːeːbə s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə. s̪əbʰəkə əpən̪ə s̪əs̪̃ɑːɾə 
tʃ͡ʰəɪ. loːkə bud͡ʒʰəɪeː d͡ʒeː oːkəɾeː s̪əs̪̃ɑːɾəkə s̪ukʰə ɑː 
d̪uhŭkʰə mɑːt̪ɾə s̪əmpuːɾɳə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː s̪eː n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰəkə əpən̪ə s̪ukʰə-d̪uhŭkʰə tʃ͡ʰəɪ, əpən̪ə 
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ɑːʃɑː ɑː ɑːkɑ̃ːkʂɑː tʃ͡ʰəɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə oːɦən̪ə s̪ət̪jəkẽː 
ud̪gʰɑːʈɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə 
ən̪ubʰəʋəkə ət̪̃əɾgət̪ə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑːt̪mɑːn̪ubʰuːt̪ɪ 
pəɾɪʋeːʃə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə koːn̪ɑː bʰəeː s̪əkət̪ə ɑː s̪eː 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə s̪əbʰə kət̪ʰɑːmeː 
s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːt̪ək̃ə kət̪ʰɑːmeː kət̪ʰɑːkɑːɾəkẽː puɾɑːn̪ə s̪əg̃iː 
ɦəɾɪʋəʃ̃əs̪ə ̃ kɑːɾjɑːləjəmeː bʰẽːʈə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
leːkʰəkəkə d̪ɑːkʰɪlə-kʰɑːɾɪd͡ʒə bəlɑː kɑːd͡ʒə eːɦɪ ləə̸ 
kəə̸ n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː ɦəɾɪʋəʃ̃əkə 
s̪t̪ʰɑːn̪ɑːn̪t̪əɾəɳəkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ n̪eː kjoː ɦun̪əkɑːs̪ə ̃gʰuːs̪ə 
leːləkə ɑː t̪ɑːɦɪ d̪ʋɑːɾeː kɑːd͡ʒoː n̪əɦɪ keːləkə. 
ɦəɾɪʋəʃ̃əkə bəgeːbɑːn̪iː gʰuːs̪əkə ən̪eːɾə pɑːɪkə 
kɑːɾəɳə tʃ͡ʰələ s̪eː d̪oːs̪əɾə kɪeːkə əpən̪ə pɑːɪ 
tʃ͡ʰoːɽət̪ə ? leːkʰəkə ɑːt̪ək̃ɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kɑːɾjɑːləjəkə 
pəɾɪʋeːʃə, bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ɑː eːkə goːʈeːkə 
s̪t̪ʰɑːn̪ɑ̃ːt̪əɾəɳəs̪ə ̃bəd̪ələɪt̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əmbən̪d̪ʰə 
iː s̪əbʰə eːt̪əeː ʋjəkt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. ɑːɪ kɑːlɦɪ ɦəmə ɑːkɪ 
əɦɑ̃ː blɔkəmeː ʋɑː s̪ətʃ͡ɪʋɑːləjəmeː koːn̪oː kɑːd͡ʒə 
leːlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰiː, t̪ə ̃ jəɪɦə n̪eː s̪un̪əeː pəɽəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː pɑːɪ d͡ʒeː mɑ̃ːgət̪ə s̪eː d̪əeː d̪eːbəɪkə ɑː 
t̪əkʰən̪ə koːn̪oː d̪ɪkkət̪ə ɦoːəeː t̪ə ̃kəɦəbə ! ɑː pɑːɪkə 
bəd̪əlɑː kəkəɾoː n̪ɑːmə ʋɑː pəɪɾəʋiː ləeː geːləɦũ t̪ə ̃
kəɾmətʃ͡ɑːɾiː n̪eː pɑːɪjeː leːt̪ə ɑː n̪əɦɪjeː əɦɑ̃ːkə kɑːd͡ʒə 
ɦoːeːt̪ə. 

eːkəʈɑː ən̪t̪ə kət̪ʰɑːmeː s̪əs̪uɾəkə mɾɨt̪jupəɾə 
leːkʰəkəkə s̪ɑːɽʰuː keːʃə kəʈeːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː leːkʰəkə 
n̪əɦɪ, eːɦɪpəɾə kəɪkə t̪əɾəɦəkə gəpə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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s̪ɑːɽʰuː keːʃə kəʈɑː kəə̸ n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː d͡ʒeː 
s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə s̪ɪmboːlɪdʒ͡mə ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː pəkəɽɑː 
geːlə s̪eː tʃ͡oːɾə ɑː kʰəɾɑːpə kɑːd͡ʒə keːn̪ɪɦɑːɾə, d͡ʒeː 
n̪əɦɪ pəkəɽɑːeːlə s̪eː ɑːd̪əɾʃəʋɑːd̪iː. puːɾɑː-puːɾiː t̪ə ̃
n̪əɦɪ, mud̪ɑː əɦuː kət̪ʰɑːmeː eːɦən̪eː ɑːs̪t̪ʰɑː d͡ʒən̪mə 
ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ʈuːʈɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəɾɪjɑːɳɑːmeː bɑːpoː 
məɾəlɑːpəɾə loːkə keːʃə n̪əɦɪ kəʈəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪ə ̃ kiː 
oːkəɾə d̪uhŭkʰəmeː koːn̪oː kəmiː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ 
t̪ẽː ? pəd̃͡ʒɑːbəkə məɦɪlɑː eːkə bəɾəkʰəkə bɑːd̪ə n̪eː 
s̪ɪn̪uːɾə ləgəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː n̪eː tʃ͡uːɽiː pəɦɪɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
mud̪ɑː pəɦɪlə bəɾəkʰə kɑːn̪ɦə d̪ʰəɾɪ tʃ͡uːɽiː bʰəɾələ 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, t̪ə ̃ kiː bɪjɑːɦəkə pəɦɪlə bəɾəkʰəkə 
bɑːd̪ə ɦun̪əkəɾə pət̪ɪ-pɾeːməmeː koːn̪oː gʰəʈət̪̃iː ɑːbɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ? 

kəbɑːtʃ͡ʰu kət̪ʰɑː meː tʃ͡əmpiːbəlɑːkə leːkʰəkə ləgə 
ɑːeːbə, d͡ʒɑ̃ːgʰəpəɾə ɦɑːt̪ʰə ɾɑːkʰəbə. əbʰɪd͡ʒɑːt̪jə 
s̪əs̪̃kɑːɾəkə loːkə ləgə bəɪs̪ələ ɾəɦəbɑːkə kɑːɾəɳəs̪ə ̃
leːkʰəkə d̪ʋɑːɾɑː oːkəɾə ɦɑːt̪ʰə ɦəʈɑːeːbə . 
tʃ͡əmpiːbəlɑː d̪ʋɑːɾɑː iː gəpə bɑːd͡ʒəbə d͡ʒeː tʃ͡ʰuələ 
d̪eːɦəkẽː tʃ͡ʰuːlɑːmeː koːn̪ə s̪ək̃oːtʃ͡ə. d͡ʒeːn̪ɑː 
tʃ͡əmpiːʋəlɑː leːkʰəkəkẽː bud͡ʒʰɑːɪjə ɾəɦən̪ɦɪ d͡ʒeː 
ɦun̪əkɑː juʋət̪iː bud͡ʒʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. leːkʰəkəkẽː 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː oː s̪t̪ɾiː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː tʃ͡əmpiːbəlɑː 
oːkəɾə puɾɑːn̪ə jɑːɾə. ʈʰɑːmə-kuʈʰɑːmə ɑː s̪əməjə-
kus̪əməjəkə məɦiːn̪ə s̪əməd͡ʒʰə tʃ͡əmpiːʋəlɑːkẽː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰə_ɪ, n̪əɦɪ t̪ə ̃ leːkʰəkə oːt̪eːkə gəɾəmiːjoːmeː 
tʃ͡əmpiː kəɾɑː ləɪt̪əeː. tʃ͡əmpiːʋəlɑːkə d̪iːn̪ət̪ɑːpəɾə 
əpʰəs̪oːtʃ͡ə bʰeːlən̪ɦɪ mud̪ɑː oːkəɾə ʃiː-ɪ-ɪ kẽː moːn̪ə 
pɑːɽəɪt̪ə ʋɪt̪ɾɨʂɳɑː s̪eːɦoː. pʰɾɑːjəɖəkə 
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mən̪oːʋɪʃleːʂəɳəkə bəɖɖə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː bʰeːlə d͡ʒeː oː 
s̪eːks̪əkẽː keːn̪d̪ɾəmeː ɾɑːkʰɪ gəpə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
mud̪ɑː ən̪ubʰəʋəs̪ə ̃iː gəpə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪eːks̪əs̪ə ̃d͡ʒət̪eːkə d̪uːɾiː bən̪ɑːeːbə, d͡ʒət̪eːkə eːkəɾɑː 
ʋɑːɾt̪ɑːlɑːpə-kət̪ʰɑː-s̪ɑːɦɪt̪jəs̪ə ̃d̪uːɾə ɾɑːkʰəbə, oːkəɾə 
ɑːkɾəməɳə t̪ət̪eːkə t̪iːʋɾə ɦoːeːt̪ə.    

kɑːɾəbɑːɾə meː leːkʰəkəkə bʰẽːʈə mɪs̪ʈəɾə 
ʋəɾmɑː, s̪ɪn̪ɦɑː ɑː d̪uː ʈɑː ɑːɾə goːʈeːs̪ə ̃ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
bɑːɾə meː s̪ɪn̪ɦɑː d̪oːs̪t̪iː ɑː bɪd͡ʒən̪eːs̪əkẽː pʰəɾɑːkə 
kəɦəɪt̪ə d̪uː ʈɑː kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə 
tʃ͡iːd͡ʒəkə moːlə ətʃ͡ʰɪ, eːɦɪpəɾə eːkəʈɑː d̪oːs̪t̪əkə 
ʋɑːɪpʰə leːlə ʈiː.ʋiː. kɪn̪əbɑːkə bɑːd̪ə pʰɾɪd͡ʒəkə 
ɖɪmɑːn̪ɖə əeːbɑːkə gəpə biːtʃ͡eːmeː kʰət̪əmə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪oːs̪əɾə kʰɪs̪s̪ɑːmeː eːkəʈɑː s̪t̪ɾiː pət̪ɪkə 
d͡ʒɑːn̪ə bətʃ͡əbəeː leːlə ɖɔkʈəɾəkə pʰiːs̪ə d̪eːbɑːkə 
leːlə puːɾʋə pɾeːmiː ləgə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. puːɾʋə pɾeːmiː 
pɑːɪ d̪eːbɑːkə bəd̪əlɑːmeː oːkəɾɑː s̪əg̃eː ɾɑːt̪ɪ 
bɪt̪əbəeː leːlə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪ɪn̪ɦɑː eːɦɪ kət̪ʰɑːmeː 
kəkəɾoː gələt̪iː n̪əɦɪ mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɖɔkʈəɾə bɪn̪ɑː 
pɑːɪ leːn̪eː kɪeːkə ɪlɑːd͡ʒə kəɾət̪ə, puːɾʋə pɾeːmiː 
məg̃ən̪iːmeː pɑːɪ kɪeːkə d̪eːt̪ə ɑː oː s̪t̪ɾiː d͡ʒeː puːɾʋə 
pɾeːmiː s̪əg̃ə ɾɑːt̪ɪ n̪əɦɪ bɪt̪ɑːoːt̪ə, t̪ə ̃oːkəɾə pət̪ɪ məɾɪ 
d͡ʒəeːt̪əɪkə. 

ɑːbə bɑːɾəs̪ə ̃ leːkʰəkə n̪ɪkələɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃
d̪əɾəbɑːn̪əkə s̪əlɑːmə mɑːɾəlɑːpəɾə əɦuːmeː 
pəɪs̪ɑːkə ʈən̪əkə s̪un̪ɑːɪ pəɽəeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
pɾɑːtʃ͡iːn̪ə muːljə, d̪oːs̪t̪iː-jɑːɾiː ɑː ɑːd̪əɾʃəkə 
ʈuːʈəbɑːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ eːkəʈɑː eːkɑːkiːpən̪əkə ən̪ubʰəʋə 



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

kəɾəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

kuʃt̪iː meː s̪eːɦoː pʰɾɑːjəɖə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː  əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kət̪ʰɑːkə pɾɑːɾəmbʰə lũgiːpəɾəkə s̪ukʰɑːeːlə 
kəɽəgəɾə bʰeːlə d̪ɑːgəs̪ə ̃ ʃuɾuː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
t̪uɾət̪t̪eː s̪pəʂʈə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː oː s̪eː d̪ɑːgə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ, ʋəɾən̪ə gʰɑːʋəkə d̪ɑːgə ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə ɦɑːʈəkə 
kuʃt̪iːmeː gɑːməkə s̪əməs̪jɑːkə n̪ɪpəʈɑːɾɑː, ɦeːlt̪ʰə 
s̪eːn̪ʈəɾəkə bən̪d̪ə ɾəɦəbə, oːt̪əeː ĩːʈɑːkə tʃ͡oːɾɪkə 
tʃ͡əɾətʃ͡ɑː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːɪ koːn̪oː ɪlɑːd͡ʒəkə 
kɾəməmeː eːloːpəɪt̪ʰiːs̪ə ̃ɦəʈɪ kəeː ɦoːmjoːpəɪt̪ʰiːpəɾə 
ʋɪʃʋɑːs̪ə kəɾəeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, eːɦɪ gəpəkə tʃ͡əɾətʃ͡ɑː 
ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. loːkə s̪əbʰəkə gʰɑːʋəkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
putʃ͡ʰəbɑː ləə̸ əeːn̪ɑːɪ ɑː leːkʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əbʰəkẽː 
ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ʋɪʋəɾəɳə kəɦɪ s̪un̪əoːn̪ɑːɪ mud̪ɑː uməɾɪmeː 
kəmə ʋəjəs̪əkə kəɪkə goːʈeːkẽː ʈɑːɾɪ d̪eːn̪ɑːɪ, iː s̪əbʰə 
kɾəmə eːkəʈɑː ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkə n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

kəɪn̪əɾiː ɑːɪləɪɳɖəkə lɑːɾeːlə kət̪ʰɑːmeː s̪ubʰɑːʂə ɑː 
upɪjɑː kət̪ʰɑːkə tʃ͡əɾɪt̪ɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːt̪əeː eːkəʈɑː bɪmbə 
ətʃ͡ʰɪ- d͡ʒeːn̪ɑː n̪ɪɾɳəjə koːs̪iːkə d̪ʰəs̪ən̪ɑː d͡ʒəkɑ̃ː. 
məmɪjəut̪ə bʰɑːɪkə tʃ͡ɪʈʈʰiː, kəʈɑːɾɪ d̪eːn̪eː n̪ɑːɦəpəɾə 
d͡ʒəeːbɑːkə, geːɾuɑː pɑːn̪ɪkə d̪ʰɑːɾəmeː 
ɑːeːbə, n̪ɑːɦəkə tʃ͡ʰiːʈəpəɾə ut̪ɑːɾəbə, tʃ͡ʰiːʈəkə bɑːd̪oː 
bəɦut̪ə d̪uːɾə d̪ʰəɾɪ dʒ͡ɑ̃ːgʰə bʰəɾɪ pɑːn̪ɪkə ɾəɦəbə. 
d̪ʰiːpələ bɑːlupəɾə s̪ɑːɪkɪləkẽː ʈʰeːləɪt̪ə d̪eːkʰɪ kjoː 
kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ- "s̪ɑːɪkɪlə s̪əs̪uɾɑːɾɪmeː d̪eːləkə-
eː? kən̪eː bəɽəd̪ə d͡ʒəkɑ̃ː ʈɪʈəkɑːɾə d̪ɪjəukə". d̪iːd̪iː-
piːs̪ɑː əɦɪʈʰɑːmə eːɦɪ gəpəkə tʃ͡əɾətʃ͡ɑː 
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s̪un̪ələn̪ɦɪ, d͡ʒeː koːʈəkə kʰɑːt̪ɪɾə ɦun̪əkəɾə beːʈiːkə 
ʋɪʋɑːɦə d̪uː d̪ɪn̪ə ɾukɪ geːlə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ ɑː iːɦoː d͡ʒeː 
beːs̪iː pəɽʰən̪eː loːkə bət̪ɑːɦə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ.s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ɑːɦɪjoː kəə̸ d̪uː s̪əeː ʈɑːkɑː n̪əɦɪ 
mɑ̃ːgɪ pəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪iːd̪iːkə ʋjəʋəɦɑːɾə əs̪pəʂʈə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, s̪ubʰɑːʂə ɑːʃʋəs̪t̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː gʰuɾɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

t̪ɾɨʂɳɑː kət̪ʰɑːmeː leːkʰəkəkẽː əkʰɪlən̪ə bʰeːʈəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ʃɾiːlət̪ɑːs̪ə ̃oː əpən̪ə bʰẽːʈəkə ʋɪʋəɾəɳə kəɦɪ 
s̪un̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɑ̃ːtʃ͡əmə d̪ɪn̪ə gʰuɾəlɑːkə bɑːd̪ə 
ʈɾeːn̪əmeː oː n̪əɦɪ bʰeːʈəliːɦə. ɑːbə əkʰɪlən̪ə kiː 
kəɾət̪ə, ʋɪʃɑːkʰɑːpət̪t̪ən̪əmə ɑː ʋɪd͡ʒəjəʋɑːɽɑːkə 
biːtʃ͡əkə ɾəs̪t̪ɑːmeː tʃ͡əkkəɾə kɑːʈət̪ə ɑːkɪ s̪mɾɨt̪ɪkə 
s̪əg̃ə d̪ɪn̪ə kɑːʈət̪ə. 

tʃ͡ʰoːʈə-tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːʋən̪ɑːt̪məkə gʰəʈən̪ɑːkə 
ʋɪʃleːʂəɳə ətʃ͡ʰɪ kət̪ʰɑː "kəɪn̪əɾiː ɑːɪləɪɳɖəkə lɑːɾeːlə" 
ɑː "t̪ɾɨʂɳɑː". 

d̪ɑːn̪ɑː kət̪ʰɑːmeː moːɦən̪ə ɪn̪ʈəɾəʋjuː leːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ, oːt̪əeː s̪əɦɾɨd̪əjə tʃ͡əpəɾɑːs̪iː s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ 
d͡ʒeː bɑːɦəɾiːkẽː n̪əɦɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, piː.eːtʃ͡ə.ɖiː. ɾəɦɪt̪əeː 
t̪ə ̃ koːn̪oː bɑːt̪ə ɾəɦɪt̪əeː. moːɦən̪əkẽː s̪əbʰə tʃ͡iːd͡ʒə 
biːmɑːɾə ɑː ud̪ɑːs̪ə ləgəɪt̪ə ɾəɦəeː. pʰud̪d̪iː ɑː məɪn̪ɑː 
pɑːʋəɾoːʈiːkə ʈukəɽiːpəɾə tʃ͡iː-tʃ͡iː kəɾəɪt̪ə d͡ʒʰəpəʈəɪt̪ə 
ɾəɦəeː.pɾət̪ɪjoːgiː pəɾiːkʂɑːkə s̪ɑːkʂɑːt̪kɑːɾəmeː 
bɑːɦəɾiː ɑː loːkələ keːɾə d͡ʒeː s̪ək̃əlpən̪ɑː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkəɾə s̪əmʋeːd̪ən̪ɑːt̪məkə ʋəɾɳən̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ.  
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d̪ɾɨʂʈɪ kət̪ʰɑːmeː pəɽʰɑːɪ kʰət̪əmə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 
n̪oːkəɾiːkə kʰoːd͡ʒə, gɑːməmeː loːkəs̪əbʰəkə t̪iːkʂɳə 
kəʈɑːkʂə. pʰeːɾə d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪iːjə pət̪ɾəkɑːɾəkə 
pɾeːɾəɳɑːs̪ə ̃ kən̪ɪjɑ̃ːkə ʋɪɾoːd̪ʰəkə bɑːʋəd͡ʒuːd̪ə 
gɑːməmeː leːkʰəkəkə kʰeːt̪iːmeː lɑːgəbə. iː s̪əbʰə 
gəpə eːkəʈɑː s̪ɑːmɑːn̪jə kət̪ʰjə ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː 
ʈʰɑːmə-ʈʰɑːmə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪ət̪jə ud̪gʰɑːʈɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. eːt̪əeː gɑːməkə loːkəkə kuʈiːtʃ͡ɑːliː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː 
kɑːd͡ʒəkə əbʰɑːʋəmeː kʰɑːliː s̪əməjə beːʃiː ɾəɦəlɑːkə 
kɑːɾəɳə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  s̪əg̃əmeː ɑːɪ-kɑːlɦɪkə s̪t̪ɾiːkə 
ʃəɦəɾiː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbɑːkə ɑːkɑ̃ːkʂɑː s̪eːɦoː 
pɾəd̪əɾʃɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  

n̪əd̪iː kət̪ʰɑːmeː kət̪ʰjə kət̪ʰɑːkə s̪əg̃eː tʃ͡ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
kʰət̪əmə bʰəeː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. gəgən̪əd̪eːʋəkə 
gʰəɾəpəɾə bɪɦɑːɾiː ɑːeːlə tʃ͡ʰəɪ. ʃəɦəɾəmeː oːkəɾɑː 
eːkə s̪ɑːlə ɾəɦəbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. gəgən̪əd̪eːʋəkẽː oːkəɾɑː 
s̪əg̃ə məkɑːn̪ə kʰoːd͡ʒəbɑːkə kɾəməmeː eːkəʈɑː 
ləɽəkiːs̪ə ̃ bʰẽːʈə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾɑː tʃ͡ʰoːɽɪ ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰələ t̪ə ̃iː bud͡ʒʰəlɑːkə bɑːd̪oː d͡ʒeː ɑːbə oːkəɾɑːs̪ə ̃
pʰeːɾə bʰẽːʈə n̪əɦɪ ɦeːt̪ə_ɪ oː ullɑːs̪ə ɑː pɾeːməkə 
ən̪ubʰuːt̪ɪs̪ə ̃bʰəɾɪ geːlə. 

pəɾələjə bɑːɖʰɪkə kət̪ʰɑː t̪ʰɪkə, koːs̪iːkə kət̪ʰɑː kəɦələ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ eːt̪əeː. bəukiː bun̪ətʃ͡ʰeːkəkə 
ɪn̪t̪əd͡ʒɑːɾiːmeː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː d̪ʰɑːɾəmeː pɑːn̪ɪ bəɽʰɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. koːʃiːkə bɑːɽʰɪ bəɽʰələ ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ɑː 
eːmɦəɾə mɑːeːkə ɾəd̪d̪ə-d̪əs̪t̪əs̪ə ̃ɦɑːlə-beːɦɑːlə tʃ͡ʰəɪ. 
mɑːlə-d͡ʒɑːlə bʰuːkʰəs̪ə ̃ ɖɪkəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ. 
ɾɑːmətʃ͡əɾən̪əkə gʰəɾəmeː ən̪n̪əpɑːn̪ɪ beːʃiː tʃ͡ʰəɪ s̪eː 
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oː s̪əbʰəkẽː n̪ɑːɦəkə ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə leːlə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
bəukuːkə gʰəɾəs̪ə ̃ kəʈən̪ɪjɑ̃ː d̪uːɾə ɾəɦəɪ. mɾɨt̪ju ɑː 
ʋɪn̪ɑːʃə bəukuːkẽː kəʈʰoːɾə bən̪ɑː d̪eːləkəɪkə, moːɦə 
t̪oːɽɪ d̪eːləkəɪkə. mud̪ɑː bəɾəkʰɑː ɾukɪ geːləɪkə. 
bəukuː tʃ͡iːd͡ʒə s̪əbʰəkẽː tʃ͡ɪn̪ɦəbɑːkə ɑː s̪məɾəɳə 
kəɾəbɑːkə pɾəjət̪n̪ə kəɾəeː lɑːgələ. 

bɑːt̪ə kət̪ʰɑːmeː s̪eːɦoː kət̪ʰɑːkɑːɾə əpən̪ə 
kət̪ʰɑːn̪əkəkẽː bɑːʈə tʃ͡əlɪt̪eː t̪ɑːkɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː 
ʃɪlpəs̪ə ̃ oːkəɾɑː ɑːgɑ̃ː  bəɽʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪eːboː 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə n̪eːboːʋəlɑː ɑː eːkəʈɑː loːkəkə 
biːtʃ͡əmeː bəɦəs̪ə s̪un̪əɪt̪ə leːkʰəkə biːtʃ͡əmeː kuːd̪ɪ 
pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪eːboːʋəlɑːs̪ə ̃ eːkə goːʈeː əpən̪ə 
tʃ͡ʰət̪t̪ɑː mɑ̃ːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː n̪iːtʃ͡ɑ̃ː ɾəkʰən̪eː 
ɾəɦəeː.d̪ukʰəkə gəpə, leːkʰəkəkə ən̪us̪ɑːɾə, beːʃiː 
d̪ɪn̪ə d̪ʰəɾɪ loːkəkẽː moːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾəb̃ʰɑː kət̪ʰɑːmeː puɾuʂə-s̪t̪ɾiːkə biːtʃ͡əkə bəd̪ələɪt̪ə 
s̪əmbən̪d̪ʰəkə t̪iːʋɾə gət̪ɪs̪ə ̃ ʋəɾɳən̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
puɾuʂə jɑːʋət̪ə s̪t̪ɾiːs̪ə ̃ d̪uːɾə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ s̪əbʰə 
oːkəɾɑː meːn̪əkɑː ɑː ɾəmbʰɑː d̪eːkʰɑːɪ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː d͡ʒeː s̪əmʋɑːd̪əkə pɾɑːɾəmbʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
bɑːd̪əmeː leːkʰəkə kẽː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː oː beːʈiːjeː 
tʃ͡ʰiː.ɾəs̪t̪ɑːmeː eːkə s̪t̪ɾiː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. leːkʰəkə 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː iː keː tʃ͡ʰiː, ɾəmbʰɑː, meːn̪əkɑː 
ɑːkɪ.... oːkəɾɑː s̪əg̃ə beːʈɑː tʃ͡ʰəɪ, oːt̪eːkə s̪un̪n̪əɾə 
n̪əɦɪ, kɑːɾəɳə eːkəɾə ʋəɾə s̪un̪d̪əɾə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪əɪkə. 
oː gəpəʃəpəmeː kəkʰən̪oː leːkʰəkəkẽː s̪əs̪uɾə 
d͡ʒəkɑ̃ː, kəkʰən̪oː əpən̪ɑːkẽː ɦun̪əkəɾə beːʈiː t̪uljə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɦɪn̪eː leːkʰəkəkẽː kʰəɾɑːpə 
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ləgələn̪ɦɪ. mud̪ɑː bɑːd̪əmeː leːkʰəkəkẽː n̪iːkə 
ləgələn̪ɦɪ. mud̪ɑː ən̪t̪əmeː oːkəɾə pəeːɾə tʃ͡ʰuːbəeː 
leːlə d͡ʒʰukəbə mud̪ɑː bɪn̪ə tʃ͡ʰuːn̪eː s̪oːdʒ͡ʰə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːeːbə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪmeː əeːlən̪ɦɪ. 

ɦəməɾə gɑːmə kət̪ʰɑːmeː leːkʰəkəkə gɑːməkə 
ɾəs̪t̪ɑː, kəʈən̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃ meːn̪ɑːɦiː gɑːməkə loːkəkə 
tʃ͡ʰɪɽɪɑːeːbə ɑː bɑːn̪ɦəkə biːtʃ͡əmeː əɦuɾɪjɑː kɑːʈəɪt̪ə 
loːkəkə ʋəɾɳən̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːs̪ɪkən̪ɦɑːkə loːkə- 
d͡ʒɑːn̪əʋəɾəkə s̪əmɑːn̪ə, d͡ʒɑːn̪əʋəɾəkə ɦɑːlət̪əmeː. 
kəʈən̪ɪjɑ̃ːmeː leːkʰəkəkə gʰəɾə kəʈɪ geːlən̪ɦɪ s̪eː oː 
n̪ət̪ʰun̪ɪjɑ̃ː eːɦɪʈʰɑːmə ʈɪkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mətʃ͡ʰəbɑːɦɪ ɑː 
tʃ͡ɪɽəɪ bəd͡ʒʰɑːbəə̸ leːlə n̪ət̪ʰun̪iː d͡ʒoːgɑːɾə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəmiːn̪əkə d͡ʒʰəgəɽɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, eːkə 
ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾəkə d͡ʒəmiːn̪ə d̪ʰɑːɾəmeː ɖuːmələ tʃ͡ʰəɪ s̪eː 
oː leːkʰəkəkə gəɦuːməʋəlɑː kʰeːt̪ə ɦəɽəpəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʃən̪ə ɑː s̪t̪ɾiːkə (!) pɑːtʃ͡ʰuː loːkə 
beːɦɑːlə ətʃ͡ʰɪ. 

s̪t̪ɾiːkə pɑːtʃ͡ʰuː bɪn̪ə kɑːɾəɳə leːkʰəkə pəɽɪ geːlə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʂɳu ʃəɾmɑː pət̃ʃ͡ət̪ət̪̃ɾəmeː kət̪ʰɑː 
kəɦəɪt̪ə-kəɦəɪt̪ə ʃuːd̪ɾə ɑː məɦɪlɑːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː pəɽɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

jɑːʋət̪ə s̪əbʰə kəmələkə gʰuːɾə ləgə kəpəkə 
əbʰɑːʋəmeː beːɾɑː-beːɾiː tʃ͡ɑːɦə pɪbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, pʰəs̪ɪlə kəʈɪ kəə̸ s̪ɪbən̪ən̪əkə eːt̪əeː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪ-
eː. d͡ʒʰəuɑː, kɑːs̪ə, pəʈeːɾəkə d͡ʒəg̃ələ d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾəɦəeː, tʃ͡ɪɽəɪ bəɖɖə ɑːbəeː, ɑːbə kəmə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kʰəɽʰɪjɑː, ɦəɾɪn̪ə, mɑːtʃ͡ʰə, kɑːtʃ͡ʰu, ɖoːkɑː s̪əbʰə 
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kʰət̪əmə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ- d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə 
d̪uɾləbʰə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː d͡ʒəmiːn̪əkə 
pət̃ʃ͡əɪt̪iː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.s̪ət̪t̪oːkə bəkəɽiː məɾɪ 
geːləɪkə, put̪oːɦu eːkəɾə kɑːɾəɳə s̪ɑːs̪ukə s̪əɾɑːpəbə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːs̪u eːkəɾə kɑːɾəɳə bəlɪ gətʃ͡ʰəloːpəɾə 
pɑːʈʰiː s̪əbʰəkẽː beːtʃ͡əbə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪ət̪t̪oːkə 
beːʈiːkə d͡ʒəubən̪əkə ubʰɑːɾəkẽː leːkʰəkə puɾuʂə 
s̪əmpəɾkəkə s̪ɑːkʂiː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪əkɑːɾəɳə 
pʰeːɾəs̪ə ̃ məɦɪlɑːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː pəɽɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːɾəɳə iː d̪ʰɑːɾəɳɑː loːkəmeː tʃ͡ʰəɪ. s̪ət̪t̪oːkə 
beːʈiː eːkʰən̪ə s̪ɑːs̪uɾə n̪əɦɪ bəs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪ukən̪ə 
ɾɑːməkə eːɦɪʈʰɑːmə kʰɑːɪt̪ə kɑːlə leːkʰəkəkẽː 
s̪ək̃oːtʃ͡ə bʰeːlən̪ɦɪ, d͡ʒəkəɾɑːs̪ə ̃ ubəɾəbɑːkə leːlə oː 
bəd͡ʒəlɑːɦə- ɑːɪ t̪oːɾɑː d͡ʒɑːt̪ɪ bən̪ɑː leːlɪəɦə. koːs̪iː 
s̪əbʰə bʰeːd̪əbʰɑːʋəkẽː pɑːʈɪ 
d̪eːləkə, ɖoːmə, tʃ͡əmɑːɾə, mus̪əɦəɾə, d̪us̪ɑːd̪ʰə, t̪eːli
ː, jɑːd̪əʋə s̪əbʰə eːkeː kələs̪ə ̃ pɑːn̪ɪ bʰəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːkeː pəʈɪjɑːpəɾə bəɪs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

kəkəɾɑː leːlə kət̪ʰɑː lɪkʰiː? ʋɑː kəɦiː? kət̪ʰɑːkə 
ʋɑːd̪ə:  d͡ʒɪn̪əkɑː ʋɪʂəjəmeː lɪkʰəbə s̪eː t̪ə ̃pəɽʰət̪ɑːɦə 
n̪əɦɪ. kət̪ʰɑː pəɽʰɪ loːkə pɾəbud̪d̪ʰə bʰəə̸ 
d͡ʒəeːt̪ə ? giːt̪ɑːkə s̪əppət̪ə kʰɑː kəeː d͡ʒʰuːʈʰə 
bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾəkə s̪ək̃ʰjɑː kəmə n̪əɦɪ. t̪ẽː kiː eːɦən̪ə 
kəs̪əuʈiːpəɾə ɾətʃ͡ɪt̪ə kət̪ʰɑːkə məɦət̪ʋə kəmə bʰəeː 
d͡ʒəeːt̪ə ? 

s̪əbʰə pɾəbud̪d̪ʰə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ɑːɦə t̪ə ̃ s̪ʋəs̪t̪ʰə 
mən̪oːɾəd̃͡ʒən̪ə t̪ə ̃ pɾɑːpt̪ə kəə̸ s̪əkət̪ɑːɦə. ɑː d͡ʒeː 
eːkoːʈɑː ʋjəkt̪ɪ kət̪ʰɑː pəɽʰɪ oːɦɪ d̪ɪʃɑːmeː s̪oːtʃ͡ət̪ə t̪ə ̃
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kət̪ʰɑːkə s̪ɑːɾt̪ʰəkət̪ɑː s̪ɪd̪d̪ʰə ɦoːeːt̪ə. ɑː d͡ʒəkəɾɑː 
leːlə ɾətʃ͡ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ iː kət̪ʰɑː d͡ʒeː oː n̪əɦɪ, t̪ə ̃oːkəɾə oːɦɪ 
pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː ɦəs̪t̪əkʂeːpə kəɾəbɑːmeː s̪əkʂəmə 
ʋjəkt̪ɪ t̪ə ̃ pəɽʰət̪ɑːɦə. ɑː d͡ʒɑː iː ɾəɦət̪ə t̪ɑːd̪ʰəɾɪ eːɦɪ 
t̪əɾəɦəkə kət̪ʰɑː ɾətʃ͡ɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ə. 

ɑː d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒə bəd̪ələt̪ə t̪ə ̃ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə muːljə 
s̪ən̪ɑːt̪ən̪ə ɾəɦət̪ə ? pɾəgət̪ɪʃiːlə kət̪ʰɑːmeː 
ən̪ubʰəʋəkə pun̪əɾn̪ɪɾmɑːɳə kəɾəbə, pəɾɪʋəɾt̪ən̪əʃiːlə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə leːlə, d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ pɾɑːkɾɨt̪ɪkə ɑː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə jət̪ʰɑːɾt̪ʰəkə biːtʃ͡ə s̪əmɑːjoːd͡ʒən̪ə 
ɦoːəeː. ɑːkɪ eːɦɪ pəɾɪʋəɾt̪ən̪əʃiːlə s̪əməjəkẽː 
s̪t̪ʰɑːjɪt̪ʋə d̪eːbɑː leːlə pəɾəmpəɾɑːkə s̪t̪ʰɑːjiː ɑː muːlə 
t̪ət̪ʋəpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə kət̪ʰɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ ? ʋjəkt̪ɪ-ɦɪt̪ə ɑː s̪əmɑːd͡ʒə-ɦɪt̪əmeː d̪ʋəɪd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː d̪un̪uː pəɾəs̪pəɾə ʋɪɾoːd̪ʰiː ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪmeː 
s̪əj̃oːd͡ʒən̪ə ɑːʋəʃjəkə. ʋɪʃʋə d̪ɾɨʂʈɪ ɑːʋəʃjəkə. kət̪ʰɑː 
mɑːt̪ɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə ut̪pət̪t̪ɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾoːʃən̪ɑːɪs̪ə ̃
kɑːgət̪əpəɾə d͡ʒeːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː ut̪ɑːɾɪ d̪eːlɪjəɪkə. iː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə d̪əʃɑːs̪ə ̃ n̪ɪɾd̪ɪʃɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

t̪ə ̃ kət̪ʰɑː ɑːd̪əɾʃəʋɑːd̪iː ɦoːəeː, pɾəkɾɨt̪ɪʋɑːd̪iː ɦoːəeː 
ʋɑː jət̪ʰɑːɾt̪ʰəʋɑːd̪iː ɦoːəeː. ɑːkɪ eːɦɪmeː s̪ə ̃
mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɑːd̪iː, s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkət̪ɑːʋɑːd̪iː ʋɑː 
ən̪ubʰəʋəkẽː məɦət̪ʋə d̪eːməeːbəlɑː 
d͡ʒɲɑːn̪eːn̪d̪ɾɪjə-jət̪ʰɑːɾt̪ʰəʋɑːd̪iː ɦoːəeː ? ɑː n̪əɦɪ t̪ə ̃
kət̪ʰɑː pɾəjoːd͡ʒən̪əmuːləkə ɦoːəeː. eːɦɪmeː 
upəjoːgɪt̪ɑːʋɑːd̪ə, pɾəjoːgəʋɑːd̪ə, ʋjəʋəɦɑːɾəʋɑːd̪ə, 
kɑːɾəɳəʋɑːd̪ə, əɾt̪ʰəkɾɪjɑːʋɑːd̪ə ɑː pʰələʋɑːd̪ə s̪əbʰə 
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s̪əmmɪlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː s̪əbʰəs̪ə ̃ ɑːd̪ʰun̪ɪkə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳə 
ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ɑːkẽː əbʰɪʋjəkt̪ə kəeːn̪ɑːɪ mɑːn̪əʋiːjə 
s̪ʋəbʰɑːʋə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː oː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə n̪ɪəməmeː 
s̪iːmɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪs̪ə ̃ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə 
bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪ə ̃ kət̪ʰɑː ən̪ubʰəʋəkẽː pun̪əɾɾətʃ͡ɪt̪ə kəeː gəɽʰələ 
d͡ʒəeːt̪ə. ɑː ʋjəkt̪ɪgət̪ə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː t̪əkʰən̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
ɑː s̪ɑːmuːɦɪkə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː bən̪ɪ ɑːoːt̪ə. ʃoːʂəkəkẽː 
əpən̪ə pɾəʋɾɨt̪t̪ɪpəɾə ək̃uʃə ləgəbəeː pəɽət̪ən̪ɦɪ. t̪ə ̃
ʃoːʂɪt̪əkẽː eːkəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə mukʰəɾə ɾuːpəmeː kəɾəeː 
pəɽət̪ən̪ɦɪ. 

s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː- s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə . kət̪ʰɑː 
t̪əkʰən̪ə s̪əp̃ɾeːʂɪt̪ə ɦoːeːt̪ə, s̪əʋ̃ɑːd̪əkə mɑːd̪ʰjəmə 
bən̪ət̪ə. kət̪ʰɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə leːlə ʃəs̪t̪ɾə t̪əkʰən̪eː bən̪ɪ 
s̪əkət̪ə, ʃəkt̪ɪ t̪əkʰən̪eː bən̪ɪ s̪əkət̪ə. 

d͡ʒeː kət̪ʰɑːkɑːɾə upəd̪eːʃə d̪eːt̪ɑːɦə t̪ə ̃ d͡ʒɲɑːn̪əkə 
ɦəs̪t̪ɑ̃ːt̪əɾəɳə kəɾət̪ɑːɦə, d͡ʒəkəɾə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɑːbə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒəkʰən̪ə kət̪ʰɑːkɑːɾə s̪əmʋɑːd̪ə ʃuɾuː 
kəɾət̪ɑːɦə t̪əkʰən̪eː mukt̪ɪkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə bən̪ət̪ə ɑː 
s̪əmʋɑːd̪əmeː bʰɑːgə leːn̪ɪɦɑːɾə pɑːʈʰəkə d͡ʒəɽət̪ɑːs̪ə ̃
t̪ɾɑːɳə pəoːt̪ɑːɦə. 

kət̪ʰɑː kɾəməbəd̪d̪ʰə ɦoːəeː ɑː s̪ugɾɑːɦjə ɦoːəeː 
t̪əkʰən̪eː iː ud̪d̪eːʃjə pɾɑːpt̪ə kəɾət̪ə. bud̪d̪ʰɪpəɾəkə 
n̪əɦɪ ʋjəʋəɦɑːɾəpəɾəkə bən̪ət̪ə. ʋəɪd̪ɪkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə 
ɑːkʰjɑːn̪əkə ud̪ɑːɾət̪ɑː s̪əʋ̃ɑːd̪əkẽː d͡ʒən̪mə d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ d͡ʒeː pəuɾɑːɳɪkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə ɾuɽʰɪʋɑːd̪ɪt̪ɑː 
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kʰət̪əmə kəeː d̪eːləkə. 

ɑː s̪əʋ̃ɑːd̪əkə pun̪əɾs̪t̪ʰɑːpən̪ɑː leːlə kət̪ʰɑːkɑːɾəmeː 
ʋɪʃʋɑːs̪ə ɦoːeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː- t̪əɾkə-pəɾəkə ʋɪʃʋɑːs̪ə ɑː 
ən̪ubʰəʋəpəɾəkə ʋɪʃʋɑːs̪ə, d͡ʒeː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəmeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pɾət̪jəkʂəʋɑːd̪əkə 
ʋɪʃleːʂəɳɑːt̪məkə d̪əɾʃən̪ə ʋəs̪t̪ukə n̪əɦɪ, bʰɑːʂɪkə 
kət̪ʰən̪ə ɑː əʋəd̪ʰɑːɾəɳɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eː s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiːkə kət̪ʰɑːmeː s̪əɾʋət̪ɾə d̪eːkʰəbɑːmeː 
ɑːoːt̪ə. ʋɪʃleːʂəɳɑːt̪məkə ət̪ʰəʋɑː t̪ɑːɾkɪkə 
pɾət̪jəkʂəʋɑːd̪ə ɑː əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪əkə d͡ʒən̪mə 
ʋɪd͡ʒɲɑːn̪əkə pɾət̪ɪ pɾət̪ɪkɾɪjɑːkə ɾuːpəmeː bʰeːlə. 
eːɦɪs̪ə ̃ ʋɪd͡ʒɲɑːn̪əkə d̪ʋɪəɾt̪ʰiː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪pəʂʈə 
kəeːlə geːlə. 

pɾəgʰəʈən̪ɑːʃɑːs̪t̪ɾəmeː tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkə pɾəd̪ət̪t̪əkə 
pɾəd̪ət̪t̪ə ɾuːpəmeː əd̪ʰjəjən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ən̪ubʰuːt̪ɪ 
ʋɪʃɪʂʈə mɑːn̪əs̪ɪkə kɾɪjɑːkə t̪ət̪ʰjəkə n̪ɪɾiːkʂəɳə ətʃ͡ʰɪ. 
ʋəs̪t̪ukẽː n̪ɪɾəpeːkʂə ɑː ʋɪʃud̪d̪ʰə ɾuːpəmeː 
d̪eːkʰəbɑːkə iː mɑːd̪ʰjəmə ətʃ͡ʰɪ. əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪əmeː 
mən̪uʂjə-əɦɪ mɑːt̪ɾə mən̪uʂjə ətʃ͡ʰɪ. oː d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu 
n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːɦɪs̪ə ̃pɾɨt̪ʰəkə oː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ, s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ɦoːeːbɑː leːlə əbʰɪʃəpt̪ə ətʃ͡ʰɪ (s̪ɑːɾt̪ɾə). 
ɦeːgeːləkə ɖɑːjəleːkʈɪks̪ə d̪ʋɑːɾɑː ʋɪʃleːʂəɳə ɑː 
s̪əʃ̃leːʂəɳəkə ət̪̃əɦiːn̪ə ət̪̃əs̪s̪əb̃əd̪̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 
pɾəkɾɪjɑːkə guɳə n̪ɪɾɳəjə ɑː əs̪t̪ɪt̪ʋə n̪ɪɾɳəjə 
kəɾəbɑːpəɾə d͡ʒoːɾə d̪eːlən̪ɦɪ. muːlət̪ət̪ʋə d͡ʒət̪eːkə 
gəɦĩːɾə ɦoːeːt̪ə oːt̪eːkə s̪ʋəɾuːpəs̪ə ̃ d̪uːɾə ɾəɦət̪ə ɑː 
ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑːs̪ə ̃ləgə. 
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kʋɑːn̪ʈəmə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə ɑː ən̪əs̪əɾəʈeːn̪ʈiː pɾɪn̪s̪ɪpələ 
s̪eːɦoː ɑːd̪ʰun̪ɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ən̪əkẽː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə kəeːn̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰɑːɪ pəɽəeːbəlɑː ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː s̪ə ̃ d̪uːɾə 
bʰiːt̪əɾəkə ɑː bɑːɦəɾəkə pɾəkɾɪjɑː s̪əbʰə ʃəkt̪ɪ-
uːɾd͡ʒɑːkə tʃ͡ʰoːʈə t̪ət̪ʋəkə ɑːd̪ɑːn̪ə-pɾəd̪ɑːn̪əs̪ə ̃
s̪əmbʰəʋə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ən̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ət̪ɑːkə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə 
d̪ʋɑːɾɑː s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɑː s̪ʋəɾuːpə, ən̪d̪ɑːd͡ʒəs̪ə ̃n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə kəɾəeː 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪iːn̪əs̪ə ̃beːʃiː ɖɑːɪmeːn̪s̪ən̪əkə ʋɪʃʋəkə pəɾɪkəlpən̪ɑː 
ɑː s̪ʈiːpʰən̪ə ɦɔkɪn̪s̪əkə "ə bɾɪpʰə ɦɪs̪ʈɾiː ɔpʰə ʈɑːɪmə" 
s̪oːd͡ʒʰeː-s̪oːd͡ʒʰiː bʰəgəʋɑːn̪əkə əs̪t̪ɪt̪ʋəkẽː kʰət̪əmə 
kəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ kɑːɾəɳə eːɦɪs̪ə ̃ bʰəgəʋɑːn̪əkə 
mɾɨt̪jukə əʋəd̪ʰɑːɾəɳɑː s̪eːɦoː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːeːlə 
ətʃ͡ʰɪ, s̪eː eːkʰən̪ə ʋɪʃʋəkə n̪ɪjən̪t̪ɑːkə əs̪t̪ɪt̪ʋə 
kʰət̪əɾɑːmeː pəɽələ ətʃ͡ʰɪ. bʰəgəʋɑːn̪əkə mɾɨt̪ju ɑː 
ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə s̪əmɑːpt̪ɪkə pəɾɪpɾeːkʂjəmeː məɪt̪ʰɪliː 
kət̪ʰɑː kəɦɪjɑː d̪ʰəɾɪ kʰɪs̪s̪ɑː kəɦəɪt̪ə 
ɾəɦət̪ə ? ləgʰu, ət̪ɪ-ləgʰu kət̪ʰɑː, kət̪ʰɑː, gəlpə ɑːd̪ɪkə 
ʋɪʃleːʂəɳəmeː lɑːgələ ɾəɦət̪ə?  

d͡ʒeːn̪ɑː ʋəɾtʃ͡uələ ɾɪəlɪʈiː ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː kẽː kɾɨt̪ɾɪmə 
ɾuːpẽː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːn̪ɪ tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkẽː oːkəɾɑː s̪əg̃ə 
eːkɑːkɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː bɪn̪ɑː t̪iːn̪əs̪ə ̃ beːʃiː 
biːməkə pəɾɪkəlpən̪ɑːkə ɦəmə pɾəkɑːʃəkə gət̪ɪs̪ə ̃
d͡ʒeː s̪ɪn̪d̪ʰugʰɑːʈiː s̪əbʰjət̪ɑːs̪ə ̃ tʃ͡əliː t̪ə ̃ t̪ə_ɪjoː 
bɾəɦmɑːɳɖəkə pɑːɾə ɑːɪ d̪ʰəɾɪ n̪əɦɪ pəɦũtʃ͡ɪ s̪əkəbə. 
iː s̪uːɾjə əɾəbə-kʰəɾəbə ɑːn̪ə s̪uːɾjəmeːs̪ə ̃ eːkəʈɑː 
məd̪ʰjəmə koːʈɪkə t̪əɾeːgəɳə- meːɖɪoːkəɾə s̪ʈɑːɾə- 
ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪ meːɖɪoːkəɾə s̪ʈɑːɾəkə eːkəʈɑː gɾəɦə pɾɨt̪ʰʋiː 



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

ɑː oːkəɾə eːkəʈɑː n̪əgəɾə-gɑːməmeː ɾəɦən̪ɪɦɑːɾə 
ɦəmə s̪əbʰə əpən̪ə mɑːt̪ʰəpəɾə ɦɑːt̪ʰə ɾɑːkʰɪ tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɦəməɾə s̪əməs̪jɑːs̪ə ̃ pəɪgʰə kəkəɾə 
s̪əməs̪jɑː ? ɦəməɾə kət̪ʰɑːkə s̪əməkʂə iː s̪əbʰə 
ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ɑː d̪ɑːɾʃən̪ɪkə t̪ət̪ʰjə tʃ͡un̪əut̪iːkə 
ɾuːpəmeː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɦoːlɪs̪ʈɪkə ɑːkɪ s̪əmpuːɾɳət̪ɑːkə s̪əmən̪ʋəjə kəɾəeː 
pəɽət̪ə ! iː d̪əɾʃən̪ə d̪ɑːɾʃən̪ɪkə s̪ə ̃ʋɑːs̪t̪əʋɪkə t̪əkʰən̪eː 
bən̪ət̪ə. 

poːs̪ʈəs̪ʈɾəktʃ͡əɾələ meːt̪ʰoːɖoːloːd͡ʒiː bʰɑːʂɑːkə 
əɾt̪ʰə, ʃəbd̪ə, t̪əkəɾə əɾt̪ʰə, ʋjɑːkəɾəɳəkə n̪ɪəmə s̪ə ̃
n̪əɦɪ ʋəɾən̪ əɾt̪ʰə n̪ɪɾmɑːɳə pɾəkɾɪjɑːs̪ə ̃ ləgəbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə t̪əɾəɦəkə ʋjəkt̪ɪ, s̪əmuːɦə leːlə iː ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
əɾt̪ʰə d̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːʂɑː ɑː ʋɪʃʋəmeː 
koːn̪oː ən̪t̪ɪmə s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʃəbd̪ə ɑː 
oːkəɾə pɑːʈʰə keːɾə ən̪t̪ɪmə əɾt̪ʰə ʋɑː əpən̪ə ʋɪʃɪʂʈə 
əɾt̪ʰə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːd̪ʰun̪ɪkə ɑː ut̪t̪əɾə ɑːd̪ʰun̪ɪkə 
t̪əɾkə, ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː, s̪əmʋɑːd̪ə ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
ɑːd̪ɑːn̪ə-pɾəd̪ɑːn̪əs̪ə ̃ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːkə d͡ʒən̪mə bʰeːlə . 
mud̪ɑː pʰeːɾə n̪əʋə-ʋɑːməpət̪̃ʰiː ɑːn̪d̪oːlən̪ə 
pʰɾɑ̃ːs̪əmeː ɑːeːlə ɑː s̪əɾʋən̪ɑːʃəʋɑːd̪ə ɑː 
əɾɑːd͡ʒəkət̪ɑːʋɑːd̪ə ɑːn̪d̪oːlən̪ə s̪ən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː 
s̪eːɦoː ɑːeːlə. iː s̪əbʰə ɑːd̪ʰun̪ɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə-pɾəkɾɪjɑː 
pɾəɳɑːliː oːkəɾə ɑːs̪t̪ʰɑː-əʋəd̪ʰɑːɾəɳɑːs̪ə ̃ bəɦɑːɾə 
bʰeːlə əʋɪʃʋɑːs̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
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pɑːʈʰəmeː n̪ukɑːeːlə əɾt̪ʰəkə s̪t̪ʰɑːn̪ə-kɑːlə 
s̪əd̪̃əɾbʰəkə pəɾɪpɾeːkʂjəmeː ʋjɑːkʰjɑː ʃuɾuː bʰeːlə ɑː 
bʰɑːʂɑːkẽː kʰeːləkə mɑːd̪ʰjəmə bən̪ɑːoːlə geːlə- 
ləg̃ueːd͡ʒə geːmə. ɑː eːɦɪ s̪əbʰə s̪ət̪t̪ɑːkə ɑː ʋəɪd̪ʰət̪ɑː 
ɑː oːkəɾə s̪t̪əɾiːkəɾəɳəkə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːkə ɾuːpəmeː 
ɑːeːlə poːs̪ʈəmɔɖəɾn̪ɪd͡ʒmə. 

kəp̃juʈəɾə ɑː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː kɾɑːn̪t̪ɪ d͡ʒɑːɦɪmeː koːn̪oː 
t̪ət̪̃ɾɑ̃ːʃəkə n̪ɪɾmɑːt̪ɑː oːkəɾə n̪ɪɾmɑːɳə kəeː oːkəɾɑː 
ʋɪʃʋəʋjɑːpiː ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə ɾɑːkʰɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː oː 
t̪ət̪̃ɾɑ̃ːʃə əpən̪ə n̪ɪɾmɑːt̪ɑːs̪ə ̃ s̪ʋət̪ət̪̃ɾə əpən̪ə kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, kɪtʃ͡ʰu oːɦən̪oː kɑːɾjə dʒ͡eː eːkəɾə 
n̪ɪɾmɑːt̪ɑː oːkəɾɑː leːlə n̪ɪɾmɪt̪ə n̪əɦɪ kəeːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɑː kɪtʃ͡ʰu ɦəs̪t̪əkʂeːpə-t̪ət̪̃ɾɑ̃ːʃə d͡ʒeːn̪ɑː 
ʋɑːjəɾəs̪ə, eːkəɾɑː mɑːɾgəs̪ə ̃ ɦəʈɑːbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, ʋɪd̪ʰʋəs̪̃əkə bən̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃eːɦɪ ʋɑːjəɾəs̪əkə 
ẽːʈiː ʋɑːjəɾəs̪ə s̪eːɦoː eːkəʈɑː t̪ət̪̃ɾɑ̃ːʃə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː 
oːkəɾɑː ʈʰiːkə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒeː oːkəɾoː s̪ə ̃ ʈʰiːkə 
n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə kəmpjuʈəɾəkə bəɪkəpə ləeː 
oːkəɾɑː pʰɔɾmeːʈə kəeː d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- kliːn̪ə 
s̪leːʈə ! 

pũːd͡ʒiːʋɑːd̪əkə d͡ʒən̪əmə bʰeːlə əud̪joːgɪkə 
kɾɑːn̪t̪ɪs̪ə ̃ ɑː ɑːbə poːs̪ʈə ɪn̪ɖəs̪ʈɾɪjələ s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
ut̪pɑːd̪ən̪əkə bəd̪əlɑː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑː s̪ət̃ʃ͡ɑːɾəkə 
məɦət̪ʋə bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪əg̃əɳəkəkə bʰuːmɪkɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. moːbɑːɪlə, kɾeːɖɪʈə-
kɑːɾɖə ɑː s̪əbʰə eːɦən̪ə ʋəs̪t̪u tʃ͡ɪps̪ə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ beːɾukɑː (2008) koːs̪iːkə bɑːɽʰɪmeː 
ən̪ələkɑːn̪t̪əd͡ʒiː gɑːməmeː pʰɑ̃ːs̪ələ 
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tʃ͡ʰəlɑːɦə, bʰoːd͡ʒən̪ə leːlə mɑːɾɪ pəɽəɪt̪ə ɾəɦəeː 
mud̪ɑː kɾeːɖɪʈə kɑːɾɖəs̪ə ̃ eː.s̪iː.ʈɪkəʈə bukə bʰəeː 
geːlən̪ɦɪ. mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑː 
s̪əg̃əɳəkəkə bʰuːmɪkɑːkə ɑːɾə koːn̪ə d̪oːs̪əɾə 
ud̪ɑːɦəɾəɳə tʃ͡ɑːɦiː? 

ɖiː kən̪s̪əʈɾəkʃən̪ə ɑː ɾiː kən̪s̪əʈɾəkʃən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɾɪjɑːkə pun̪əɾgəʈʰən̪ə kẽː d̪eːkʰəbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ut̪t̪əɾə əud̪joːgɪkə kɑːləmeː tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkə 
n̪ɪɾmɑːɳə n̪əʋə ɾuːpəmeː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɪt̪ɪɦɑːs̪ə 
t̪ə ̃n̪əɦɪ mud̪ɑː pəɾəmpəɾɑːgət̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə ən̪t̪ə bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾɑːd͡ʒjə, ʋəɾgə, ɾɑːʂʈɾə, d̪ələ, s̪əmɑːd͡ʒə, pəɾɪʋɑːɾə, n̪
əɪt̪ɪkət̪ɑː, ʋɪʋɑːɦə s̪əbʰə pʰeːɾəs̪ə ̃pəɾɪbʰɑːʂɪt̪ə kəeːlə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mɑːɾət̪eː ɾɑːs̪ə pəɾɪʋəɾt̪ən̪əkə 
pəɾɪɳɑːməs̪ə,̃ ʋɪkʰəɖ̃ɪt̪ə bʰəeː s̪ən̪d̪əɾbʰəɦiːn̪ə bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ kət̪eːkə s̪əs̪̃t̪ʰɑː. 

  

eːɦɪ pəɾɪpɾeːkʂjəmeː məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː gɑːt̪ʰɑːpəɾə 
s̪eːɦoː eːkəʈɑː gəɦɪk̃iː n̪əd͡ʒəɾɪ d̪əugɑːbiː. 

ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː dʒ͡ələd̪ʰəɾə d͡ʒʰɑːkə "ʋɪləkʂəɳə 
d̪ɑːmpət̪jə" (məɪt̪ʰɪlə ɦɪt̪ə s̪ɑːd̪ʰən̪ə, d͡ʒəjəpuɾə, 1906 
iː.) kẽː məɪt̪ʰɪliːkə ɑːd̪ʰun̪ɪkə kət̪ʰɑːkə pɾɑːɾəmbʰə 
mɑːn̪ələn̪ɦɪ . puləkɪt̪ə mɪʃɾəkə "moːɦɪn̪iː moːɦən̪ə" 
(1907-08), d͡ʒən̪əs̪iːd̪ən̪əkə "t̪ɑːɾɑːkə ʋəɪd̪ʰəʋjə" 
(mɪt̪ʰɪlɑː mɪɦɪɾə, 1917 iː.), ʃɾiːkɾɨʂɳə ʈʰɑːkuɾəkə 
tʃ͡ən̪d̪ɾəpɾəbʰɑː, t̪ulɑːpət̪ɪ s̪ɪɦ̃əkə məd̪ən̪əɾɑːd͡ʒə 
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tʃ͡əɾɪt̪ə, kɑːliː kumɑːɾə d̪ɑːs̪əkə əd̪əlɑːkə bəd̪əlɑː ɑː 
kɑːmɪn̪iːkə d͡ʒiːʋən̪ə, ʃjɑːmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑːkə 
əkɪɲtʃ͡ən̪ə, ʃɾiː bəlləbʰə d͡ʒʰɑːkə 
ʋɪlɑːs̪ɪt̪ɑː, ɦəɾɪn̪ən̪d̪ən̪ə ʈʰɑːkuɾə "s̪əɾoːd͡ʒə"kə 
iːʃʋəɾiːjə ɾəkʂɑː, ʃɑːɾəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə "ʋɪn̪əjə"kə 
t̪ɑːɾɑː ɑː ʃjɑːmə s̪un̪d̪əɾə dʒ͡ʰɑː "məd̪ʰupə"kə 
pɾət̪ɪd͡ʒɲɑː-pət̪ɾə, ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
"ʋɪd̪jɑːs̪ɪn̪d̪ʰu"kə gəppə-s̪əppəkə kʰəɾɪɦɑːn̪ə ɑː 
pɾəboːd̪ʰə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃əkə biːtʃ͡ʰələ pʰuːlə ɑːeːlə. 
ɦəɾɪmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑːkə kət̪ʰɑː ɑː jɑːt̪ɾiːkə 
upən̪jɑːs̪ɪkɑː, ɾɑːdʒ͡əkəmələ 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː, ləlɪt̪ə, ɾɑːməd̪eːʋə 
d͡ʒʰɑː, bələɾɑːmə, pɾəbʰɑːs̪ə kumɑːɾə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː, d̪ʰuːməkeːt̪u, ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə 
d͡ʒʰɑː, s̪ɑːkeːt̪ɑːn̪ən̪d̪ə, ʋɪbʰuːt̪ɪ ɑːn̪ən̪d̪ə, s̪un̪d̪əɾə 
d͡ʒʰɑː "ʃɑːs̪t̪ɾiː", d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə, ɾɑːd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
kɪʃoːɾə, ɾeːʋət̪iː ɾəməɳə lɑːlə, ɾɑːd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
ʋɪmələ, ɾɑːməbʰəd̪ɾə, əʃoːkə, ʃɪʋəʃək̃əɾə 
ʃɾiːn̪ɪʋɑːs̪ə, pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiː, ɾəmeːʃə, mɑːn̪eːʃʋəɾə 
mən̪ud͡ʒə, ʃjɑːmə d̪əɾɪɦəɾeː, kumɑːɾə 
pəʋən̪ə, ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː, mɪt̪ʰɪleːʃə kumɑːɾə 
d͡ʒʰɑː, ɦəɾɪʃtʃ͡ən̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː, upɑːd̪ʰjɑːjə 
bʰuːʂəɳə, ɾɑːməbʰəɾoːs̪ə kɑːpəɽɪ 
"bʰɾəməɾə", bʰuʋən̪eːʃʋəɾə pɑːt̪ʰeːjə, bəd̪əɾiː 
n̪ɑːɾɑːjəɳə bəɾmɑː, əjoːd̪ʰjɑːn̪ɑːt̪ʰə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː, ɾɑː.n̪ɑː.s̪ud̪ʰɑːkəɾə, d͡ʒiːt̪eːn̪d̪ɾə 
d͡ʒiːt̪ə, s̪uɾeːn̪d̪ɾə lɑːbʰə, d͡ʒəjən̪ɑːɾɑːjəɳə d͡ʒʰɑː 
"d͡ʒɪdʒ͡ɲɑːs̪u", ʃjɑːmə s̪un̪d̪əɾə "ʃəʃɪ", ɾəmeːʃə 
ɾəɲd͡ʒən̪ə, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə pɾeːməɾʂɪ, pəɾəmeːʃʋəɾə 



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

kɑːpəɽɪ, t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː, n̪ɑːgeːn̪d̪ɾə 
kuməɾə, əməɾən̪ɑːt̪ʰə, d̪eːʋəʃək̃əɾə 
n̪əʋiːn̪ə, ən̪ələkɑːn̪t̪ə, ʃɾiːd̪ʰəɾəmə, n̪iːt̪ɑː 
d͡ʒʰɑː, ʋɪbʰɑː ɾɑːn̪iː, uʂɑːkɪɾəɳə kʰɑːn̪ə, s̪us̪mɪt̪ɑː 
pɑːʈʰəkə, ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː, d͡ʒjoːt̪s̪ən̪ɑː 
tʃ͡ən̪d̪ɾəmə, lɑːləpəɾiː d̪eːʋiː eːɦɪ jɑːt̪ɾɑːkẽː ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰeːlən̪ɦɪ. 

məɪt̪ʰɪliːmeː n̪iːkə kət̪ʰɑː n̪əɦɪ, n̪iːkə n̪ɑːʈəkə 
n̪əɦɪ? məɪt̪ʰɪliːmeː ʋjɑːkəɾəɳə n̪əɦɪ? pən̪ɪs̪oːɦə ɑː 
pən̪ɪgəɾə eːɦɪ t̪əɾəɦəkə ʋɪʃleːʂəɳə kət̪əeː ətʃ͡ʰɪ 
məɪt̪ʰɪliː ʋjɑːkəɾəɳə meː, ʋəɪɦə ən̪ələ, pɑːʋəkə 
s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ ! mud̪ɑː d̪iːn̪əbən̪d̪ʰu d͡ʒʰɑːkə d̪ʰɑːt̪u 
ɾuːpə poːt̪ʰiːmeː d͡ʒeː 1025 ʈɑː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə kʰɑ̃ːʈiː 
ɾuːpə ətʃ͡ʰɪ, ɾəmɑːn̪ət̪ʰə d͡ʒʰɑːkə 
mɪt̪ʰɪlɑːbʰɑːʂɑːpɾəkɑːʃəmeː d͡ʒeː kʰɑ̃ːʈiː məɪt̪ʰɪliː 
ʋjɑːkəɾəɳə ətʃ͡ʰɪ, iː d̪un̪uː ɾɪs̪oːɾs̪ə bukə ləeː 
mɑːn̪əkiːkəɾəɳə ɑː ʋjɑːkəɾəɳəkə n̪ɪɾmɑːɳə s̪əɾʋət̪ʰɑː 
s̪əb̃ʰəʋə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ iː d͡ʒeː 
pɑːn̪iːpət̪əkə pəɦɪlə jud̪d̪ʰəkə ʋɪʃleːʂəɳəmeː iː lɪkʰiː 
d͡ʒeː pɑːn̪iːpət̪ə ɑː bɑːbəɾəkə biːtʃ͡əmeː jud̪d̪ʰə bʰeːlə. 
ɾɑːməbʰəd̪ɾəkẽː d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə məɪt̪ʰɪliː 
kət̪ʰɑːkɑːɾəkə ɾuːpəmeː ʋəɾɳɪt̪ə kəeːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː eːkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ ɦun̪əkəɾə kəeːkə ʈɑː 
kət̪ʰɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ ? n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑːkə 
n̪ɑːʈəkə ɑː məɪt̪ʰɪliːkə s̪eːks̪əpɪəɾə məɦeːn̪d̪ɾə 
mələg̃ɪjɑːkə kɑːd͡ʒəkə ɑː ɾɑːməbʰəd̪ɾə ɑː s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə kət̪ʰɑː jɑːt̪ɾɑːkə s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː iː 
gəpə kəɦəbə ɑːʋəʃjəkə tʃ͡ʰələ. 
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d͡ʒɑːɦɪ s̪əməjə məɪt̪ʰɪliːkə s̪əməs̪jɑː gʰəɾə-gʰəɾəs̪ə ̃
məɪt̪ʰɪliːkə n̪ɪʂkɑːs̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəkʰən̪ə ɦɪn̪d̪iːmeː 
eːkə ɦɑːt̪ʰə əd͡ʒəmeːlɑːkə bɑːd̪ə n̪ɑːmə n̪əɦɪ bʰeːlɑː 
ut̪t̪əɾə loːkə məɪt̪ʰɪliːkə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː lɪkʰɪ ɑː 
s̪əmpɑːd̪əkə-ɑːloːtʃ͡əkə bʰəeː, əpən̪ə 
məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːkə bʰɑːɾəs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː-
kəʋɪt̪ɑːkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkẽː bʰəɾɪjɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mɑːɾks̪əʋɑːd̪ə, pʰeːmɪn̪ɪd͡ʒmə ɑː 
d̪ʰəɾmən̪ɪɾəpeːkʂət̪ɑː gʰoːs̪ɪjɑː-gʰoːs̪ɪjɑː kəeː kət̪ʰɑː-
kəʋɪt̪ɑːmeː bʰəɾələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə s̪t̪əɾəkə 
n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə s̪əeːɦə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, s̪t̪əɾəɦiːn̪ət̪ɑːkə 
beːɽʰə ʋɑːd̪ə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː gəɾiːbə ɑː n̪ɪmn̪ə 
d͡ʒɑːt̪iːjəkə ʃoːʂəɳə ɑː oːkəɾɑː ɦət̪oːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə 
kəɾəbɑːmeː lɑːgələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː mɑːɾks̪əʋɑːd̪əkə 
ʃəɾəɳəmeː, d͡ʒeː məɦɪlɑːkẽː əpəmɑːn̪ɪt̪ə keːlən̪ɦɪ s̪eː 
pʰeːmɪn̪ɪd͡ʒmə ɑː mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə ɑː s̪əg̃ʰəkə 
ʃəɾəɳəmeː ɑː d͡ʒeː s̪ɑːmpɾəd̪ɑːjɪkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː 
d̪ʰəɾmən̪ɪɾəpeːkʂət̪ɑːkə ʃəɾəɳəmeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
oːn̪ɑː s̪ɑːmpɾəd̪ɑːjɪkə loːkə pʰeːmɪn̪ɪs̪ʈə, məɦɪlɑː 
ʋɪɾoːd̪ʰiː mɑːɾks̪ɪs̪ʈə ɑː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə kət̪eːkə 
gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə ɑː məʈʰəmeː d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰələ geːlə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kjoː ɾɑːd͡ʒəkəmələkə bəɽɑːɪmeː lɑːgələ 
ətʃ͡ʰɪ, t̪ə ̃ kjoː jɑːt̪ɾiːkə ɑː d̪ʰuːməkeːt̪ukə t̪ə ̃ kjoː 
s̪umən̪əd͡ʒiːkə, ɑː ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪkə t̪ə ̃ kiː pəkʂə 
ɾɑːkʰət̪ə t̪əkəɾə ɑːɾɪmeː əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. jɑːt̪ɾiːkə pɑːɾoːkẽː ɑː ɾɑːd͡ʒəkəmələ ɑː 
d̪ʰuːməkeːt̪ukə kət̪ʰɑːkẽː ɑːɪjoː s̪ʋiːkɑːɾə n̪əɦɪ kəeːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ- eːɦɪ t̪əɾəɦəkə ən̪əɾgələ pɾəlɑːpə ! kjoː 
t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə ʋɪʋɑːd̪ɑːs̪pəd̪ə kət̪ʰɑːkə s̪əmpɑːd̪ən̪ə 
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kəeː s̪ʋəjə ̃ ʋɪʋɑːd̪ə ut̪pən̪n̪ə kəeː əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː 
ɾɑːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːt̪ɾə məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː 
kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰəkə leːkʰən̪əkə biːtʃ͡ə s̪iːmɪt̪ə 
pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː d͡ʒɑːɦɪ kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾəkẽː ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə kəeː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɦɪn̪d̪iː tʃ͡ʰoːɽɪ məɪt̪ʰɪliːmeː əeːbɑːkə 
bɑːd̪ə dʒ͡ɑːɦɪ gət̪ɪs̪ə ̃oː iː s̪əbʰə kəɾət̪əbə kəeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ɪn̪əkɑː məɪt̪ʰɪliːkə mukʰjə s̪əməs̪jɑːpəɾə 
d̪ʰjɑːn̪ə kəɦɪjɑː d͡ʒəeːt̪ən̪ɦɪ s̪eː n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ ? loːkə 
iːɦoː bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɦɪn̪d̪iːkə bɑːd̪ə d͡ʒeː 
məɪt̪ʰɪliːmeː lɪkʰəbə , t̪ə ̃ s̪ʋiːkɾɨt̪ɪ t̪ʋəɾɪt̪ə gət̪ɪẽː 
bʰeːʈət̪ə ? d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾẽːkẽː eːɦɪ 
t̪əɾəɦəkə bʰɾəmə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪əkə əbʰɑːʋə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əpən̪ə mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə s̪əp̃ɾeːʂəɳiːjət̪ɑːpəɾə 
əʋɪʃʋɑːs̪ə (!), t̪əkʰən̪ə eːɦɪ bʰɑːʂɑːkə bʰəʋɪʂjə 
ɦɪn̪əkɑː loːkən̪ɪkə kɑːn̪ɦəpəɾə d̪əeː koːn̪ə tʃ͡ʰəd̪mə 
ɦəmə s̪əbʰə s̪əd̃͡ʒoːgɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ? s̪eːmiːn̪ɑːɾəmeː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː puɾəs̪kɑːɾə pɾɑːpt̪ə eːɦən̪ə 
d͡ʒudʒ͡ʰɑːɾuː kət̪ʰɑːkɑːɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ɑː 
s̪əmɑːloːtʃ͡əkə s̪əbʰəkẽː əpən̪ə put̪ɾə-put̪ɾiː-pət̪n̪iːkə 
s̪əg̃ə məɪt̪ʰɪliːmeː n̪əɦɪ ʋəɾən̪ ɦɪn̪d̪iː meː (əg̃ɾeːd͡ʒiː 
pɾɑːjəhə̆ s̪ɑːməɾt̪ʰjəs̪ə ̃ bɑːɦəɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪ẽː) gəpə 
kəɾəɪt̪ə d̪eːkʰɪ ɦət̪əpɾəbʰə ɾəɦɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
məɪt̪ʰɪliːmeː biːs̪ə ʈɑː lɪkʰən̪əɦɑːɾə tʃ͡ʰəlɑːɦə ɑː 
pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː pəɽʰən̪ɪɦɑːɾə, s̪eː koːn̪ə ʋɪʋɑːd̪ə uʈʰələ 
ɦoːeːt̪ə? ɾɑːd͡ʒəkəmələ/ jɑːt̪ɾiːkə məɪt̪ʰɪliːkə leːkʰən̪ə 
s̪əumjə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə goːʈə-goːʈə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɽʰɪ kəeː ɦəmə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. t̪ɑːɦɪ s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
meː- iː ʋɪʋɑːd̪ə ɾəɦəeː eːɦɪ kəʋɪt̪ɑːmeː ɑː eːɦɪ 
kət̪ʰɑːmeː- eːɦɪ t̪əɾəɦəkə gəpə ɑːn̪ɪ ɑː oːkəɾə 
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pəkʂəmeː əpən̪ə t̪əɾkə d̪əeː əpən̪ə leːkʰən̪iː 
tʃ͡əməkɑːeːbə ? ɑː t̪əkəɾə bɑːd̪ə jɑːt̪ɾiːkə bɑːd̪ə pəɦɪlə 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə pʰələn̪ɑː ɑː ɾɑːd͡ʒəkəmələkə bɑːd̪ə 
pəɦɪlə kəʋɪ tʃ͡ɪlən̪ɑː-ɑːbə t̪ə ̃ kət̪ʰɑːkɑːɾə ɑː kəʋɪkə 
d͡ʒoːɽiː s̪eːɦoː s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ː  əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, eːkə d̪oːs̪əɾɑːkə 
bʰəkt̪ɪmeː ɑː ɑːpəs̪iː ʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəeːbɑː leːlə. 
məɪt̪ʰɪliːkə mukʰjə s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː bʰɑːʂɑː eːɦɪ 
s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgiː (d̪uɾgʰəɾʂə!) s̪əbʰəkə ɑːpəs̪iː 
məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːkə mɑːɾɪkə biːtʃ͡ə məɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə məɪt̪ʰɪliːkẽː əpən̪ə kəɪɾɪəɾə bən̪ɑː 
leːlən̪ɦɪ, gʰəɾəmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː n̪ɪʂkɑːs̪ɪt̪ə kəeː 
s̪eːmiːn̪ɑːɾəkə ʋəs̪t̪u bən̪ɑː d̪eːlən̪ɦɪ. t̪əkʰən̪ə kət̪əeː 
pɑːʈʰəkə ɑː koːn̪ə ʋɪʋɑːd̪ə ! dʒ͡eː s̪əməs̪jɑː ɦəmə 
d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː məɪt̪ʰɪliːkə 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə bʰeːʈəoː ɑː s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪkə loːkə eːɦɪ 
bʰɑːʂɑːs̪ə ̃pɾeːmə kəɾət̪ʰɪ t̪ɑːɦɪ leːlə kət̪ʰɑː ɑː kəʋɪt̪ɑː 
kət̪əeː ɑːgɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ ? kəeːkəʈɑː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə 
kət̪ʰɑː, bɑːlə-kɪʃoːɾə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː kəɪɾɪjəɾəd͡ʒiːʋiː 
kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə lɪkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɑː oː gʰəɾə-
gʰəɾəmeː pəɦũtʃ͡əeː t̪ɑːɦɪ leːlə koːn̪ə pɾəjɑːs̪ə bʰəeː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ? s̪əeː-d̪uː s̪əeː kɔpiː poːt̪ʰiː tʃ͡ʰəpəbɑː 
kəeː , t̪əkəɾə s̪əmiːkʂɑː kəɾəbɑː kəeː, s̪əeː-d̪uː s̪əeː 
kɔpiː tʃ͡ʰəpəeːbəlɑː pət̪ɾɪkɑːmeː tʃ͡ʰəpəbɑː 
kəeː , t̪əkəɾə pʰoːʈoːs̪ʈeːʈə kɔpiː pʰoːlɖəɾə bən̪ɑː kəə̸ 
gʰəɾəmeː ɾɑːkʰɪ puɾəs̪kɑːɾə leːlə ɑː s̪ɪleːbəs̪əmeː 
kɪt̪ɑːbə ləgeːbɑː leːlə kəeːlə geːlə t̪ɪkəɽəməkə 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəmeː ɦəməɾə ɑːs̪ə gəɪɾə məɪt̪ʰɪlə 
bɾɑːɦməɳə-kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə pɑːʈʰəkə ɑː leːkʰəkəpəɾə 
d͡ʒɑːeː s̪t̪ʰɪɾə bʰəeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
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d͡ʒeː əpən̪ə gʰəɾə-pəɾɪʋɑːɾə n̪əɦɪ s̪əmɦɑːɾɪ s̪əkəlɑːɦə 
s̪eː ɖʰeːɾiː-ɖʰɑːkiː bʰɑːʂɑːjiː puɾəs̪kɑːɾə ləeː bəɪs̪ələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːdʒ͡jə bən̪əeːbɑːmeː lɑːgələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ , pət̪ɑː n̪əɦɪ ɾɑːdʒ͡jə koːn̪ɑː s̪əmɦɑːɾɪ 
s̪əkət̪ɑːɦə ɑː oːkəɾə ʋɪd̪ʰɑːn̪ə s̪əbʰɑːmeː koːn̪ə 
bʰɑːʂɑːmeː bəd͡ʒət̪ɑːɦə, d͡ʒəkʰən̪ə ɦun̪əkɑː oːt̪əeː 
puɾəs̪kɾɨt̪ə kəeːlə d͡ʒəeːt̪ən̪ɦɪ. 

d͡ʒeː gʰəɾəmeː məɪt̪ʰɪliː n̪əɦɪ bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː 
leːkʰəkə ɑː kəʋɪ bən̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ (ɦɪn̪d̪iː-məɪt̪ʰɪliːmeː 
s̪əmɑːn̪ə əd̪ʰɪkɑːɾəs̪ə)̃ ɦɪn̪d̪iːmeː s̪oːtʃ͡ɪ lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
ɑː t̪əkʰən̪ə ən̪uʋɑːd̪ə kəeː məulɪkə məɪt̪ʰɪliː lɪkʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ! məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ!! 

məɾɑːʈʰiː, uɾd̪uː, t̪əmɪlə, kən̪n̪əɽəs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː 
ən̪uʋɑːd̪ə puɾəs̪kɑːɾə n̪ɪɾləd͡ʒd͡ʒət̪ɑːs̪ə ̃ ləɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ , ʋəɳəkkəmə keːɾə əɾt̪ʰə putʃ͡ʰəbən̪ɦɪ s̪eː n̪əɦɪ 
əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əlɪpʰə-beː-s̪eː keːɾə d͡ʒɲɑːn̪ə 
n̪əɦɪ, məɾɑːʈʰiːmeː koːn̪oː bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃gəpə kəɾəbɑːkə 
s̪ɑːməɾt̪ʰjə n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː məɪt̪ʰɪliːmeː ɦun̪əkəɾə 
mɑːt̪ʰə pʰuʈəbɑːs̪ə ̃eːɦɪ d̪ʋɑːɾeː bətʃ͡ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
kɑːɾəɳə əpən̪eː tʃ͡ʰəpəbɑː kəeː s̪əmiːkʂɑː kəɾəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː pɑːʈʰəkə t̪ə ̃ tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪əɦɪ. pɑːʈʰəkə n̪əɦɪ 
ɾəɦəeːmeː ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪkẽː pʰɑːeːd̪ɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː 
eːɦɪ puɾəs̪kɑːɾə s̪əbʰəmeː d͡ʒuːɾiː ɑː eːɖəʋɑːɪd͡ʒəɾiː 
boːɾɖə əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː kəɾəbɑːmeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ʋəjə ̃
ɑːgɑ̃ː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə eːɦɪ s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgiː 
loːkən̪ɪkə ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə kət̪eːkə d̪uɾbələ 
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tʃ͡ʰən̪ɦɪ , s̪əeːɦə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪ɑːɾəg̃ə 
kumɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ə ̃ bələɾɑːməkə tʃ͡əɾətʃ͡ɑː pʰeːɾəs̪ə ̃
kət̪ʰɑːkɑːɾəkə ɾuːpəmeː ʃuɾuː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . ɑː 
d͡ʒɪn̪əkəɾə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəmeː n̪əɦɪ əeːlɑːɦə 
ɦun̪əkəɾə tʃ͡əɾətʃ͡ɑː pʰeːɾə koːn̪ɑː ɦoːeːt̪ə, ɦun̪əkəɾə 
pəkʂə keː ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰət̪ə ? d͡ʒiːbəɪt̪ə d̪ʰəɾɪ n̪eː s̪əbʰə 
əpən̪ə pəkʂə s̪ʋəjə ̃ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ? mud̪ɑː 
muɪlɑːkə bɑːd̪ə ? məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə eːɦɪ s̪ət̪jəkẽː 
d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ . ɑ̃ːkʰɪ mun̪ɪ 
kəeː s̪eːɦoː eːkəɾə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə loːkə mud̪ɑː t̪ɑːkɪjeː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

kjoː tʃ͡ɪt̪ɾəgupt̪ə s̪əbʰɑː kʰoːlɪ məɳɪpəd̪məkẽː beːtʃ͡ɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ kjoː məɪt̪ʰɪlə (bɾɑːɦməɳə) s̪əbʰɑː 
kʰoːlɪ s̪umən̪əd͡ʒiːkə ʋjɑːpɑːɾəmeː lɑːgələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ-
məɳɪpəd̪mə ɑː s̪umən̪əd͡ʒiːkə ɑːɾɪmeː əpən̪ə 
d̪ʰəd̪̃ʰɑː tʃ͡əməkɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː məɳɪpəd̪mə ɑː 
s̪umən̪əd͡ʒiːkẽː əpəmɑːn̪ɪt̪ə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə s̪əbʰəkə s̪əmpɑːd̪əkəkə 
tʃ͡eːlɑː tʃ͡əpɑːʈiː məɪt̪ʰɪliːkə s̪əɾʋəkɑːliːn̪ə kət̪ʰɑːkɑːɾə-
kəʋɪkə s̪ək̃ələn̪əmeː s̪t̪ʰɑːn̪ə pɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ , bʰən̪eː ɦun̪əkəɾə koːn̪oː pəɦɪleː s̪əg̃ɾəɦə 
ɑːeːlə ɦoːɪn̪ɦɪ ʋɑː kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑːkə s̪ək̃ʰjɑː 
ɦɑːs̪jɑːs̪pəd̪ə ɾuːpəs̪ə ̃ kəmə ɦoːɪn̪ɦɪ. pət̪ɾɪkɑː 
s̪əbʰəkə s̪eːɦoː ʋəeːɦə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. ʋjəkt̪ɪgət̪ə 
məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːmeː kəʈɑːud͡ʒʰə kəɾəɪt̪ə bɪn̪ə 
pɑːʈʰəkəkə iː pət̪ɾɪkɑː s̪əbʰə s̪ʋəjə ̃məɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
məɪt̪ʰɪliːkẽː mɑːɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɖɾɑːɪg̃ə ɾuːməmeː 
bɪn̪ɑː pʰiːlɖəʋəɾkəkə lɪkʰələ loːkəkət̪ʰɑː d͡ʒɑːɦɪ 
bʰɑːʂɑːmeː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ɦoːəeː, oːt̪əeː eːɦɪ 
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t̪əɾəɦəkə ɦɑːs̪jɑːs̪pəd̪ə kəʈɑːud͡ʒʰə s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə 
ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə t̪ə ̃ ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə s̪eːɦoː məɪt̪ʰɪliːkə 
kɪtʃ͡ʰu d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪əpəɾə d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə kəʈɑːud͡ʒʰə ɑː 
əpəʃəbd̪əkə pɾəjoːgə d̪eːkʰəbɑːmeː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

mɑːɾks̪ɪs̪ʈə ɑː pʰeːmɪn̪ɪs̪ʈə bən̪ɪ t̪əkəɾoː ʋjɑːpɑːɾə 
ʃuɾuː kəɾəbə ɑː əpən̪ə s̪t̪əɾəkə n̪juːn̪ət̪ɑːkə eːɦɪ 
t̪əɾəɦẽː puːɾt̪ɪ kəɾəbə, s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː məd̪ʰjə 
əlpə pɾət̪ɪbʰɑːjukt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə iː ɦət̪ʰɪjɑːɾə bən̪ɪ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː mɑːɾks̪əkə ɑːd̪əɾə kəɾət̪ə s̪eː iː kɪeːkə 
kəɦət̪ə d͡ʒeː ɦəmə mɑːɾks̪əʋɑːd̪iː ɑːloːtʃ͡əkə ɑːkɪ 
leːkʰəkə tʃ͡ʰiː ? ɦə ̃ d͡ʒeː mɑːɾks̪əkə d̪ʰəd̪̃ʰɑː kəɾət̪ə 
t̪əkəɾə ʋɪʂəjəmeː kiː kəɦiː, d̪ʰəd̪̃ʰɑː t̪ə ̃
s̪umən̪ə, ɾɑːd͡ʒəkəmələ, jɑːt̪ɾiː, məɳɪpəd̪mə, d̪ʰuːmə
keːt̪u......s̪əbʰəkə ʃuɾuː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. ɑː t̪əkəɾə kɑːɾəɳə 
s̪eːɦoː s̪pəʂʈə. ɾɑːʂʈɾiːjə s̪əɾʋeːkʂəɳə iː d̪eːkʰəbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə, ɦɪn̪d̪iː, məɪt̪ʰɪliː ɑː ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə 
kɔleːd͡ʒəmeː ʋəɪɦə pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒɪn̪əkɑː d̪oːs̪əɾə 
ʋɪʂəjəmeː n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, pət̪ɾəkɑːɾɪt̪ɑːmeː s̪eːɦoː jəɪɦə s̪əbʰə əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pɾət̪ɪbʰɑː ʋɪpən̪n̪ə eːɦən̪eː s̪ɑːɦɪt̪jəs̪eːʋiːkẽː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə tʃ͡əʃkɑː lɑːgələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɦɪn̪əkeː 
ɦɑːt̪ʰəmeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə bʰəʋɪʂjə s̪uɾəkʂɪt̪ə 
ɾəɦət̪ə? mud̪ɑː eːɦɪ ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑːkə s̪əg̃ə ɑːgɑ̃ːkə 
bɑːʈə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkə pɾət̪iːkʂɑːmeː ətʃ͡ʰɪ. s̪utʃ͡tʃ͡ɑː 
məɪt̪ʰɪliː s̪eːʋiː kət̪ʰɑːkɑːɾə ɑː pɑːʈʰəkə d͡ʒeː d̪ʰuːɾɑː-
gəɾəd̪ɑːmeː d͡ʒəeːbɑː leːlə t̪əɪjɑːɾə ɦoːt̪ʰɪ, bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑː 
s̪t̪ɾiː d͡ʒən̪ət̪ɑːkə s̪ɑːɦɪt̪jə ɾətʃ͡ət̪ʰɪ ɑː əpən̪ə uːɾd͡ʒɑː 
məɪt̪ʰɪliːkẽː d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾəkʰəbɑː mɑːt̪ɾəmeː ləgɑːbət̪ʰɪ 
oː ʃɾeːɳiː t̪əɪjɑːɾə ɦoːeːbeː ʈɑː kəɾət̪ə. 
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məɪt̪ʰɪliːkə n̪ɑːməpəɾə koːn̪oː kəmpɾoːmɑːɪdʒ͡ə n̪əɦɪ. 
s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə iː s̪əg̃ɾəɦə 
d̪ʰɑːɾɑːʋəɦɪkə ɾuːpəmeː "ʋɪd̪eːɦə" iː-pət̪ɾɪkɑːmeː 
(http://www.videhĕa.co.in) ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə iː-
pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəeː ɦəd͡ʒɑːɾəkə-ɦəd͡ʒɑːɾə pɑːʈʰəkəkə 
s̪n̪eːɦə pəoːləkə, ɔn̪əlɑːɪn̪ə kɑːmeːn̪ʈə eːɦɪ kət̪ʰɑː 
s̪əbʰəkẽː bʰeːʈələɪkə d͡ʒɑːɦɪmeː beːʃiː pɑːʈʰəkə gəɪɾə 
məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə ɾəɦət̪ʰɪ, s̪eː 
ɦəmə ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə upən̪ɑːmə d̪eːkʰɪ ən̪d̪ɑːdʒ͡ə 
ləgɑːoːlə. eːt̪əeː iːɦoː gəpə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːeːlə d͡ʒeː 
ʃɪkʂɑːkə əbʰɑːʋəkə kɑːɾəɳə s̪eːɦoː, bʰɑːʂɑːkə 
utʃ͡tʃ͡ɑːɾəɳə ɑː ʋɑːtʃ͡ən̪ə meː ət̪̃əɾə əbəɪ-eː. t̪əkəɾə iː 
mət̪ələbə n̪əɪ d͡ʒeː bələtʃ͡ən̪əmɑːkə bʰɑːʂɑː eːkʰən̪oː 
jɑːd̪əʋə d͡ʒiː bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑːbə d͡ʒeː oː bʰɑːʂɑː 
kət̪ʰɑːkə jɑːd̪əʋə pɑːt̪ɾə leːlə pɾəjoːgə kəɾəbə t̪ə ̃
ʃɑ̃ːkun̪t̪ələm keːɾə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə n̪ɑːʈəkəkə biːtʃ͡ə 
d͡ʒən̪əs̪ɑːmɑːn̪jəkə leːlə pɾəjukt̪ə pɾɑːkɾɨt̪ə d͡ʒeːkɑ̃ː 
lɑːgət̪ə, ɑː oːɦɪ ʋəɾgəkə loːkəkẽː əpəmɑːn̪əd͡ʒən̪əkə 
s̪eːɦoː ləgət̪ən̪ɦɪ. bʰɑːʂɑː tʃ͡əlɑːjəmɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː leːkʰən̪ə pəɾəmpəɾɑː oːkəɾə məd̪ʰjə s̪t̪ʰɪɾət̪ɑː 
ən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiːkə bʰɑːʂɑːmeː s̪eːɦoː iː 
ən̪t̪əɾə s̪pəʂʈə d̪eːkʰəbɑːmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɦun̪əkəɾə 
kət̪ʰɑːkə bʰɑːʂɑː ɑː n̪ɪbən̪d̪ʰɑːd̪ɪkə bʰɑːʂɑː məd̪ʰjə. 

  

məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə t̪ə ̃ pɑːʈʰəkə 
bən̪ɪ ɾəɦɪjeː n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ʃiːgʰɾə jɑːt̪ɾiːkə 
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bɑːd̪əkə eːkəmɑːt̪ɾə d͡ʒən̪ə upən̪jɑːs̪əkɑːɾə ɑː 
kulɑːn̪ən̪d̪ə mɪʃɾəkə bɑːd̪əkə eːkəmɑːt̪ɾə s̪əɦiː 
əɾt̪ʰəmeː kəʋɪkə upɑːd̪ʰɪ leːlə lɑːlɑːjɪt̪ə bʰəeː d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əpən̪ɑːkẽː gʰoːɽɑː ɑː bɑːgʰə ɑː d̪oːs̪əɾəkẽː 
gəd̪ʰɑː ɑː bəkəɾiː kəɦəbɑː kɑːlə oː muːlə d̪ɪʃɑː ɑː 
s̪əməs̪jɑːs̪ə ̃ əpən̪ɑːkẽː pʰəɾɑːkə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
əpən̪ə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑːpəɾə əpən̪eː s̪əmiːkʂɑː kəeː 
ɑːt̪məmugd̪ʰət̪ɑːkə iː s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əmiːkʂɑːkə 
d̪uɾbələt̪ɑːs̪ə ̃ ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ eːkəmɑːt̪ɾə ʃəbd̪əs̪ə ̃
ɦəməɾɑː ʋɪt̪ɾɨʂɳɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkəɾə n̪ɪd̪ɑːn̪ə ɦəmə 
məɪt̪ʰɪliːkẽː d̪eːlə s̪loː-poːɪd͡ʒən̪ɪg̃əkə ʋɪɾud̪d̪ʰə 
"ʋɪd̪eːɦə" iː-pət̪ɾɪkɑːkə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɑːn̪d̪oːlən̪əmeː d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. eːt̪əeː s̪ɑːlə bʰəɾɪmeː 
s̪əeːs̪ə ̃ beːʃiː leːkʰəkə d͡ʒuɽəlɑːɦə t̪ə ̃ pɑːʈʰəkəkə 
s̪ək̃ʰjɑː lɑːkʰə ʈəpɪ geːlə. bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑː məɦɪlɑːkə s̪əg̃ə 
d͡ʒɑːɦɪ t̪əɾəɦẽː gəɪɾə məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə-kəɾɳə 
kɑːjəs̪t̪ʰə pɑːʈʰəkə ɑː leːkʰəkə d͡ʒuʈəlɑːɦə s̪eː 
əd̪bʰut̪ə tʃ͡ʰələ. ɦəməɾə eːɦɪ gəpəpəɾə d̪eːlə 
d͡ʒoːɾəkẽː kɪtʃ͡ʰu goːʈeː (məɪt̪ʰɪliː) s̪ɑːɦɪt̪jəkẽː kʰəɳɖɪt̪ə 
kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəɦət̪ɑːɦə mud̪ɑː ɦəməɾə 
pɾɑːt̪ʰəmɪkət̪ɑː məɪt̪ʰɪliː ətʃ͡ʰɪ, məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɑːn̪d̪oːlən̪ə ətʃ͡ʰɪ, iː bʰɑːʂɑː d͡ʒeː məɾɪ dʒ͡əeːt̪ə t̪əkʰən̪ə 
oːkəɾə ɖɾɑːɪg̃ə ɾuːməmeː bəɪs̪ələ d̪uɾgʰəɾʂə 
s̪əmpɑːd̪əkə-kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə-mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə 
ɑːn̪d̪oːləkəɾt̪ɑː ɑː s̪əmɑːloːtʃ͡əkəkə kiː ɦoːeːt̪ən̪ɦɪ. 
s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə kət̪ʰɑːkə pun̪əhə̆ 
pɑːʈʰə ɑː bʰɑːʂɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə eːɦɪ ɾuːpəmeː 
ɦəməɾɑː ɑːɾə ɑːkəɾʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː eːt̪əeː iːɦoː 
s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː s̪əmmɪlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə 
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jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə iː s̪əg̃ɾəɦə d̪ʰɑːɾɑːʋəɦɪkə ɾuːpəmeː 
ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəeː pɾɪʈ̃ə pʰɔɾməmeː 
ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, kət̪ʰɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə ɑː 
bʰɑːʂɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə ləeː. ɑː iː gʰəʈən̪ɑː s̪əbʰə 
d̪ɪn̪ə ɑː s̪əbʰə p̈əkʂəmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː s̪əbələ kəɾət̪ə 
s̪eː ɑːʃɑː ətʃ͡ʰɪ. 

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

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

2.2.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː- 
d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə- ɑːʈʰəmə kʰeːpə 

s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 
'bəʈoːɦiː' 

məg̃əɾəun̪ɑː- d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə- ɑːʈʰəmə 
kʰeːpə 
 
s̪əbʰə kɪjoː ɪs̪kuːlə d̪ɪs̪ə d̪əuɽələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
"kiː bʰeːləɪ ?" 
"ɪs̪kuːlə d̪ɪs̪ə d͡ʒeːbəɦəkə t̪ə mɑːluːmə ɦoːeːt̪əɪ n̪eː ?" 
" bəɽɪ gəɽəbəɽə bʰeːləɪ ?" 
"kiː bʰeːləɪ ?" 
" eːməɖiːeːmə meː kiːɽɑː məɾɪ geːlə tʃ͡ʰeːləɪkə ...." 
" kɪtʃ͡ʰu bətʃ͡tʃ͡ɑː kʰɑː leːləkəɪ eːməɖiːeːmə ." 
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" ɑːbə kiː ɦeːt̪əɪ ?" 
" ɑːbə kiː ɦeːt̪əɪ - ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə pəɾə kɑːɾɾəʋɑːiː 
ɦeːt̪əɪ ?' 
 
d͡ʒɪlɑː pəɾɪʂəd̪ə, mukʰɪjɑː , ʋɑːɾɖə mẽːbəɾə ɑːd̪ɪ 
loːkən̪ɪ pəɦũtʃ͡ələ tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ ɪs̪kuːlə. ɪs̪kuːlə keː 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə kẽː kəkʂə meː ɦoː ɦəg̃ɑːmɑː 
bʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪkə. gɾɑːmiːɳə kẽː ʃɪkɑːjət̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ 
d͡ʒeː d͡ʒəbə bətʃ͡tʃ͡ɑː d̪eːkʰɪ geːləɪ d͡ʒeː eːməɖiːeːmə 
meː gɪɾəgɪʈə pəɽələ tʃ͡ʰəɪ t̪əs kʰɑːn̪ɑː n̪əɦɪ kʰɑːjə 
d̪əɪt̪ɪjəɪɦə. əgəɾə kʰɑː leːləkəɪ t̪əs u tʃ͡ɑːɾuː bətʃ͡tʃ͡ɑː keː 
t̪uɾət̪̃ə ɪlɑːd͡ʒə kjɑːkə n̪əɦɪ keːlə geːləɪ ? kəməɾɑː meː 
bən̪n̪ə kəskeː kjɑːkə ɾəkʰəlɪjəɪ ? 
 
" ɦəmə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ kəɦəbə ɑːbə ; ɦəmə biːɑːɾəs̪iː 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ." 
" kɪtʃ͡ʰu bʰəs geːləɪkə bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰə kẽː t̪əs n̪iːkə n̪əɦɪ 
ɦoːjət̪ə d̪eːʋiːd͡ʒiː ." 
 
d̪eːʋiːd͡ʒiː bɑːɦəɾə n̪ɪkəɪlə kəs pʰəʈəpʰəʈɪjɑː gɑːɽiː 
pəɾə tʃ͡əɽʰɪ kəs əd̪̃ʰəɾɑː d̪ɪs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːlɪɦə . ɪs̪kuːlə 
pəɾə juːʈjuːbə tʃ͡əɪn̪ələ ʋɑːlɑː s̪əbʰə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰələ. 
uləʈɑː - puləʈɑː kʰəbəɾə bən̪ɑː kəs s̪oːʃələ miːɖɪjɑː 
pəɾə ɖɑːlɪ d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. d̪oːkʰiː d̪oːkʰiː n̪əɦɪ ! 
gɾɑːmiːɳə kẽː juːʈjuːbəɾə d̪əbəg̃ə gʰoːʂɪt̪ə keːlɑːt̪ʰɪ 
əuɾə ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə ɑːoːɾə bʰən̪əs̪ɪjɑː kẽː n̪ɪɾd̪oːkʰiː. 
 
ɪ gʰəʈən̪ɑː pəɪgʰə n̪əɦɪ t̪əs tʃ͡ʰoːʈoː n̪əɦɪ kəɦələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əd̪̃ʰəɾɑː meː upətʃ͡ɑːɾəkə bɑːd̪ə tʃ͡ɑːɾuː 
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bətʃ͡tʃ͡ɑː gʰəɾə ɑːbɪ geːləɪ. d͡ʒɑːn̪ə bətʃ͡ələɪ tʃ͡ɑːɾuː kẽː. 
kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ bʰeːləɪ. d̪eːʋiːd͡ʒiː kəməɾɑː meː tʃ͡ɑːɾuː 
bətʃ͡tʃ͡ɑː kẽː bən̪n̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ ɪ pəɪgʰə d͡ʒuɾmə 
tʃ͡ʰeːləɪkə. s̪əbʰə mɑːməlɑː ɑːbə ɾəpʰɑː-d̪əpʰɑː bʰəs 
geːləɪ . gɑːmə ʃɑ̃ː̃t̪ə bʰəs geːlə tʃ͡ʰələ. ɪs̪kuːlə meː 
beːʋəs̪t̪ʰɑː ʈʰiːkə ɾəɦəkə tʃ͡ɑːɦiː. s̪ɑːpʰə-s̪əpʰɑːiː pəɾə 
d̪ʰeːjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. bʰən̪əs̪ɪjɑː s̪əbʰə s̪ət̪əɾkə 
ɾəɦəkə tʃ͡ɑːɦiː. kɪjɑːkə t̪əs bʰɑːɾət̪ə kẽː bʰəʋɪʂjə keː 
n̪ɪɾmɑːɳə oːkəɾə ɪs̪kuːlə kẽː kəkʂɑː meː bʰəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. 
 
d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə d̪ʰəɾɪ ɪ gʰəʈən̪ɑː gɑːməkə ɑːkɑːʃə meː 
koːlɑːɦələ keːn̪eː ɾəɦələɪ. pəɾət̃ʃ͡ə ɑːbə gɑːmə ʃɑ̃ːt̪ə 
bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. oːɦɪn̪ɑː tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦə tʃ͡ʰəɪ. s̪əbʰə 
loːkən̪ɪ d̪ʰɑːn̪ə kəʈən̪iː meː lɑːgɪ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
əgəɦən̪ə mɑːs̪ə ɑːbɪ geːləɪ. d̪ʰɑːn̪əkə kʰeːt̪ə meː 
n̪əʋə d̪ulɦɪn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː gʰoːgʰə t̪ɑːn̪ɪ kəs ʈʰɑːɽə 
d̪ʰɑːn̪əkə pɑ̃ːt̪ɪ d̪eːkʰəɪ meː n̪iːkə lɑːgɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
ɾəud̪ə meː d̪ʰɑːn̪əkə ʃiːʂə s̪oːn̪ɑː d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡əməɪkə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
d̪ʰɑːn̪ə kəʈən̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ bʰeːʈə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ɑːbə. 
s̪əbʰəkə gʰəɾə ən̪n̪ə s̪ə ̃bʰəɾələ tʃ͡ʰəɪ. gəɾiːbə kẽː gʰəɾə 
ən̪ɾə s̪ə ̃bʰəɾələ tʃ͡ʰəɪ . ɾɑːʃən̪ə d̪ukɑːn̪ə pəɾə pʰɾiː mẽː 
tʃ͡əuɾə-geːɦũː bʰeːʈə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ɑːbə. ɑːbə kəkəɾoː 
peːʈəkə tʃ͡ɪt̪̃ɑː n̪əɦɪ ɾəɦɪ geːləɪkə. bɑːɦəɾə s̪ə ̃ d̪əs̪ə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ʈɑːkɑː ɑːbɪ dʒ͡ɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ, t̪əs ɑːbə koːn̪əɦu 
t̪əkəliːpʰə n̪əɦɪ ɾəɦələɪ gəɾiːbə kẽː. pɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃ɾiː 
ɑːʋɑːs̪ə joːd͡ʒən̪ɑː s̪ə ̃ gʰəɾə ɑːoːɾə ʃəutʃ͡ɑːləjə bən̪ɪ 
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ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. gəɾiːbə ɑːbə gəɾiːbə n̪əɦɪ ɾəɦəlɑːɦə, 
pəɾət̃ʃ͡ə ʃɪkʂɑː t̪ət̪eːkə məɦ̃əgə bʰə geːləɪ d͡ʒeː 
gəɾiːbəkə bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑːbə ɖɑːgəɖəɾə n̪əɦɪ bən̪ɪ s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d̪əs̪ə lɑːkʰə pʰiːs̪əkə d͡ʒuʈɑːn̪ə kət̪əs s̪ə ̃ɦoːeːt̪əɪ. 
gəɾiːbə məd͡ʒuːɾiː kəskeː kʰɑːjət̪ə ɾəɦət̪ɑːɦə. 
 
gɑːmə meː ɑːbə kɪjoː boːn̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ ɾəɦɪ geːlɑːɦə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə kɪjoː ĩːʈəkə gʰəɾə bən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. gʰəɾə 
meː ʈɑːɪls̪ə lɑːgɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. gʰəɾə kẽː n̪ɪɾmɑːɳə pəɾə 
s̪əbʰəkə d̪ʰeːjɑːn̪ə əukʰən̪əd̪ʰəɾɪ beːs̪iː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
gɑːmə ʃəɦəɾə mɑːpʰɪkə bən̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. pəɾəɲtʃ͡ə 
bʰiːmə bʰəɪjjɑː keːɾə d̪ɑːlɑːn̪ə əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ t̪ɑːʃə 
kʰeːlən̪ɪɦɑːɾəkə keːn̪d̪ɾə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪn̪ɑː 
əkʰən̪oː loːkən̪ɪ oːt̪əs t̪ɑːʃə kʰeːlɑːt̪ʰɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑːmə 
meː əkʰəbɑːɾə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. gɑːmə meː 
pus̪t̪əkɑːləjə kʰulɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ , oːɦɪ pus̪t̪əkɑːləjə kẽː 
kɪjoː upəjoːgə keːn̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː 
s̪əbʰə t̪eːlɪjɑː kələmə oːgəɾən̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pulə-
pulɪjɑː, əɾd͡ʒun̪əkə kələmə ɦun̪əkəɾə əɖɖɑː bən̪ələ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. gɑːd͡ʒɑː, bʰɑ̃ːgə, d̪ɑːɾuː piːbɪ kẽː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː 
s̪əbʰə məs̪t̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
bəɽɪ d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː gɾɑːmiːɳə bɪɦɑːɾə 
s̪əɾəkɑːɾə meː n̪ɪjoːdʒ͡ɪt̪ə ʃɪkʂəkə bʰeːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. ɪ 
tʃ͡əɾətʃ͡ɑː gɑːmə meː bʰəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. gɑːmə meː 
d̪oːs̪əɾə kʂeːt̪ɾə meː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keː gəmən̪ə n̪əɦɪ bʰəs 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɑːbə t̪əs s̪eːn̪ɑː meː tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːləkə 
n̪əukəɾiː ɑːbɪ geːləɪ , t̪əkəɾə t̪əɪjɑːɾiː kɪjoː n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑːməkə koːtʃ͡ɪg̃ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keː 
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pəɽʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. n̪iːkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː n̪ɪkəɪlə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑːmə meː pʰəs̪ʈə ɖɪʋɪd͡ʒən̪ə ʋɑːlɑː s̪əbʰə keː 
kɪtʃ͡ʰu loːkən̪ɪ puɾəs̪kɑːɾə d̪əskeː pɾeːɾɪt̪ə kəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
bɑːs̪ud̪eːʋə d͡ʒiː pləs̪ə ʈuː mẽː s̪ɑːɪs̪̃ə ʈiːtʃ͡əɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
gɑːməkə ʃɪkʂɑː beːʋəs̪t̪ʰɑː keː n̪ɪkʰɑːɾəɪ leːlə 
d͡ʒiːd͡ʒɑːn̪ə s̪ə ̃ lɑːgələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. məɪʈɾɪkə ɑːoːɾə 
ɪʈ̃əɾə kẽː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keːɾə t̪əɪjɑːɾiː kəɾəʋɑː meː 
məd̪əd̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. d̪uɾgɑː-s̪t̪ʰɑːn̪ə meː 
ɖeːɾɑː d͡ʒəməun̪eː ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. məɪʈɾɪkə ɑːoːɾə ɪʈ̃əɾə 
kẽː pəɾiːkʂɑː meː ut̪t̪əɾəpus̪t̪ɪkɑː meː bəɽɪ ɾɑːs̪ə 
tʃ͡iːd͡ʒə bʰəɾəs pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə əbʰjɑːs̪ə gʰəɾə 
pəɾə d͡ʒəɾuːɾiː tʃ͡ʰəɪ , n̪əɦɪ t̪ə ̃ kɔpiː pẽːɖɪg̃ə bʰəs 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ʃɪkʂɑː kẽː kʂeːt̪ɾə meː əpən̪ə beːs̪ə 
kiːmət̪iː s̪əməjə d̪eːn̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰə kẽː ' məg̃əɾəun̪ɑː ' 
ɾɨɳiː ɾəɦət̪ə. gɑːməkə ʃɪkʂɑː beːʋəs̪t̪ʰɑː keː d̪uɾuːs̪t̪ə 
keːn̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰə loːkən̪ɪ keː d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə d̪eːlə 
d͡ʒɑːuː. 
 
mɑ̃ː d̪uɾgɑː kẽː əs̪iːmə kɾɨpɑː s̪ə ̃ gɑːməkə ʋɪkɑːs̪ə 
bʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. s̪ələɦeːs̪ə məɦɑːɾɑːd͡ʒə kẽː 
gəɦəʋəɾə kẽː pəkkɑː gʰəɾə bən̪ɑː kəs tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə s̪ə ̃
tʃ͡ʰəɦəɾə d̪ɪʋɑːliː d̪eːlə geːləɪ. ə_ɪ gəɦəʋəɾə kẽː 
bən̪əulɑːt̪ʰɪ ʃɾiː ɾəʋɪkɑ̃ːt̪ə ɾɑːjə ' ʃɑːs̪t̪ɾiː ' d͡ʒiː. oː bəɽɪ 
n̪iːkə kət̪ʰɑːʋɑːtʃ͡əkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑːməkə məɦəulə kẽː 
n̪iːkə kəɾəʋɑː meː d̪ʰɑːɾmɪkə s̪t̪ʰɑːn̪ə kẽː ud̪d̪ʰɑːɾə 
keːn̪əɪ d͡ʒəɾuːɾiː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɪ mɑːn̪ɪ kəs oː lɑːgələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d̪ʰɑːɾmɪkə s̪t̪ʰɑːn̪ə kẽː tʃ͡ɪkən̪n̪ə kəɾəʋɑː meː. 
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bəɾəɦəmə bɑːbɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə meː kɾɨʂɳə pɾəɳɑːmiː 
məɖ̃əpə keːɾə n̪ɪɾmɑːɳə oː keːlɑːt̪ʰɪ. gɑːməkə ut̪t̪əɾə 
meː ʃɾiː ʃɾiː 108 bɑːbɑː n̪iːləkəʈ̃ʰə məɦɑːd̪eːʋə kẽː 
məd̪̃ɪɾə n̪ɪɾmɑːɳə meː ɦun̪əkəɾə s̪əɦəjoːgə ɾəɦələn̪ɦɪ 
. gɑːməkə pus̪t̪əkɑːləjəkə s̪ɑːd͡ʒə-s̪əd͡ʒd͡ʒɑː keːɾə 
leːlə oː kɪtʃ͡ʰu ɾɑːʃɪ d̪ɑːn̪ə keːlɑːt̪ʰɪ. 
-s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː', gɾɑːmə - 
məg̃əɾəun̪ɑː 
  

(məg̃əɾəun̪ɑː upən̪jɑːs̪əkə pəɦɪləs̪ə ̃ s̪ɑːt̪əmə kʰeːpə 
pɑːʈʰəkəkə s̪uʋɪd̪ʰɑː leːlə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː  d̪eːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə.) 
 
pəɦɪlə kʰeːpə 
ɪ məg̃əɾəun̪ɑː gɑːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə. əmɑːt̪ə d͡ʒɑːt̪ɪkə 
ɾɑːd͡ʒəd̪ʰɑːn̪iː kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɪ gɑːmə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ, s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə, d̪ʰɑːɾmɪkə, s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
ɑːoːɾə ɑːɾt̪ʰɪkə ɾuːpə s̪ə ̃ ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə kəɦələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɪ gɑːmə d̪əɾɪbʰəg̃ɑː ɾɑːdʒ͡jə kẽː s̪əməjə 
meː bəs̪əulə geːlə tʃ͡ʰələ. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə d̪əɾɪbʰəg̃ɑː 
d͡ʒɪlɑː keː bʰəɾəuɽɑː gɑːmə keː ɑːs̪əpɑːs̪ə s̪ə ̃ɑːbɪ kəs 
pɑ̃ːtʃ͡ə bʰɑːiː (pɑ̃ːtʃ͡ə pɑ̃ːɖəʋə) upəd͡ʒɑːuː kʂeːt̪ɾə 
d̪eːkʰɪ kəs ə_ɪ d͡ʒəgəɦə bəs̪ɪ geːlɑːɦə. ʋoː pɑ̃ːtʃ͡ə 
bʰɑːiː tʃ͡ʰəlɑːɦə- ɾɨʂɪ kʰəʋɑːs̪ə, ɦulɑːs̪ə kʰəʋɑːs̪ə, 
t̪ɑːɾɑː kʰəʋɑːs̪ə, bʰəd̃ʒ͡ən̪ə kʰəʋɑːs̪ə ɑːoːɾə bʰɪkʂukə 
kʰəʋɑːs̪ə. ɦɪn̪əkəɾə pɪt̪ɑːd͡ʒiːkə n̪ɑːmə kiː tʃ͡ʰələn̪ɦɪ 
s̪eː əd͡ʒɲɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪un̪əʋɑː meː ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɪ pɑ̃ːtʃ͡õː bʰɑːiː d̪əɾɪbʰəg̃ɑː ɾɑːd͡ʒɑː keː oːɦɪʈʰɑːmə 
kʰəʋɑːs̪iː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
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əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ɑːoːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə d̪ɾɨʂʈɪ s̪ə ̃ ' xəʋɑːs̪ə' 
ʃəbd̪ə ʋɪʃeːʂə əɾt̪ʰə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. pəɾəɲtʃ͡ə 'xəʋɑːs̪ə' 
ʃəbd̪ə əkʰun̪əkɑː s̪əməjə meː n̪ɪgeːʈiːʋə əɾt̪ʰə meː 
leːlə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. xəʋɑːs̪ə jɑːn̪iː s̪eːʋɑː kəɾəɪ ʋɑːlɑː 
d̪ɑːs̪ə. 'xəʋɑːs̪ə' kʰɑːs̪ə ʃəbd̪əkə ʋɪkɾɨt̪ə ɾuːpə ətʃ͡ʰɪ. 
kʰɑːs̪ə mɑːn̪eː ʋɪʃeːʂə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. xəʋɑːs̪ə loːkən̪ɪ 
ɾɑːd͡ʒɑː kẽː kʰɑːs̪əməkʰɑːs̪ə xɪd̪əmət̪əgɑːɾə loːkən̪ɪ 
ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰələ . d͡ʒɪn̪əkəɾə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ- ɾɑːd͡ʒɑː 
keː xɪd̪əmət̪ə kəɾən̪əɪ jɑːn̪iː əg̃əɾəkʂɑː kəɾən̪əɪ. 
 
əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə d̪ɾɨʂʈɪ s̪ə ̃ xəʋɑːs̪ə ɾɑːd͡ʒɑː kẽː s̪əbəs̪ə 
n̪ɪkəʈə ɾəɦəɪ ʋɑːlɑː loːkən̪ɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə . ə_ɪ s̪ə ̃d͡ʒɑːɦɪɾə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpə s̪ə ̃ xəʋɑːs̪ə utʃ͡tʃ͡ə 
mɑːn̪ələ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰələ. jud̪d̪ʰə kəuʃələ meː n̪ɪpuɳə 
ɾəɦəlɑː kẽː kɑːɾən̪eː ɪ pɑ̃ːtʃ͡õː bʰɑːiː ɾɑːd͡ʒɑːkə kʰɑːs̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. ɾɑːd͡ʒɑːkə s̪əmiːpət̪ɑːkə kɑːɾən̪eː ɪ kʂət̪ɾɪjə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə ə_ɪ gəppə s̪ə ̃ ɦəmə mũɦə n̪əɦɪ moːɾɪ 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː ɪ d͡ʒəgəɦə 
d̪əɾɪbʰəg̃ɑː ɾɑːd͡ʒɑː jud̪d̪ʰə meː s̪əɦəjoːgə keː 
eːʋəd͡ʒə meː pɑ̃ːtʃ͡õː bʰɑːiː keː d̪ɑːn̪ə d̪eːn̪eː 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
ʋəɾəgəd̪ə gɑːtʃ͡ʰə keː s̪əmiːpə əpən̪ə pəɦɪlə n̪ɪʋɑːs̪ə 
bən̪əulət̪ʰɪ pɑ̃ːtʃ͡õː bʰɑːiː. ʋəɾəgəd̪ə gɑːtʃ͡ʰə əkʰən̪oː 
d̪ʰəɾɪ tʃ͡ʰeːbeː kəɾəɪ. oːɪ gɑːtʃ͡ʰə keː ɑːs̪əpɑːs̪əkə 
kʂeːt̪ɾə pʰuləʋɑːɾiː kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pʰuləʋɑːɾiː 
meː pʰuːlə t̪əs ɦəmə n̪əɦɪ d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
pəɦɪn̪əɦəũ pʰuləʋɑːɾiː meː pʰuːlə n̪əɦɪ tʃ͡ʰeːləɪ. 
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əg̃ɾeːd͡ʒiː ʃɑːs̪ən̪ə kɑːlə meː məg̃əɾəun̪ɑː d̪əɾɪbʰəg̃ɑː 
ɾɑːd͡ʒjəkə əg̃ə tʃ͡ʰeːləɪ. d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː 
tʃ͡ʰeːləɪ. d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə puɾən̪ɑː bɑːd͡ʒɑːɾəkə ɦɑːʈə 
ʋjəʋəs̪ɑːjəkə keːn̪d̪ɾə tʃ͡ʰələ. d̪ʰɑːn̪əkə kʰeːt̪iː beːs̪ɪ 
ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰeːləɪ.loːkə geːɦũː kəmə upəd͡ʒɑːbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. məɾuɑː , t̪eːbəkʰɑː, ɾɑːɦəɪɾə, bəd̪ɑːmə 
ʋəgəɪɾəɦə kʰuːbə upəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰeːləɪ. s̪əɾəs̪õː̃ keː kʰeːt̪iː 
kʰuːbə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰeːləɪ. ʋoː pɑ̃ːtʃ͡õː bʰɑːiː əpən̪ɑː 
s̪əg̃eː ləuʋɑː ɑːoːɾə tʃ͡əmɑːɾə keː bəs̪əulən̪ɦɪ. t̪eːliː 
s̪əɦoː bɑːd̪ə meː bəɪs̪ə geːlə. eːkəʈɑː gʰəɾə jɑːd̪əʋə 
ɑːoːɾə eːkəʈɑː gʰəɾə keːʋəʈə kẽː̃ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
 
əg̃ɾeːd͡ʒiː ʃɑːs̪ən̪ə kɑːlə ɑːoːɾə d̪eːʃəkə ɑːd͡ʒɑːd̪iː keː 
bɑːd̪ə 1960 d̪ʰəɾɪ gɑːmə gɾɨɦəjud̪d̪ʰə meː pʰəs̪̃ələ 
ɾəɦələ. 1957-58 keː d̪əɾəmɪjɑːn̪ə ləkʂmiːn̪ɑːɾɑːjəɳə 
ɾɑːjə d͡ʒiː kẽː̃ ɦət̪jɑː kẽː bɑːd̪ə gɑːmə meː kɪtʃ͡ʰu s̪ɑːlə 
t̪əkə əʃɑːn̪t̪ɪ ɾəɦələ. pʰeːɾə kɪtʃ͡ʰu s̪ɑːləkə bɑːd̪ə 
gɑːmə ʃɑ̃ːt̪ə t̪əs bʰə geːlə, pəɾəɲtʃ͡ə gɑːmə d̪uʈɑː 
kʰeːmɑː meː bəʈ̃əleː ɾəɦələ. 
 
bʰɪkʂukə kʰəʋɑːs̪ə keː beːʈɑː n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɦɪ. 
ɦun̪əkɑː beːʈiːeː ʈɑː tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. oː beːʈiːkə bjɑːɦə 
koːn̪ə gɑːmə keːlən̪ɦɪ t̪əkəɾə koːn̪əɦu d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ɾɨʂɪ, ɦulɑːs̪ə t̪ɑːɾɑː ɑːoːɾə bʰəd̃ʒ͡ən̪ə keː 
ʋəʃ̃ə ɑːgɑ̃ː bəɽʰələn̪ɦɪ. ɑːd͡ʒu bʰəɾɪ gɑːmə dʒ͡eː ʃoːɾə 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ɪ loːkən̪ɪ ɦun̪əkeː ʋəʃ̃əd͡ʒə tʃ͡ʰɪjɑːɦə. 
bɑːd̪ə meː kɪtʃ͡ʰu bʰəgɪmɑːn̪ə bəɪs̪ə geːlɑːɦə. kɪtʃ͡ʰu 
d̪oːs̪əɾə gɑːmə s̪ə ̃ɑːbɪ kəs bəɪs̪ə geːlɑːɦə. 
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ɪ gɑːmə ʃəɪkʂəɳɪkə d̪ɾɨʂʈɪ s̪ə ̃ keːɾələ kəɦələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə, eːkəʈɑː d͡ʒeːləɾə, 
eːkəʈɑː ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə keː ɾəd͡ʒɪs̪ʈɾɑːɾə bən̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ʃɪkʂəkə ɽʰeːɾə ɾɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːjəɾəpʰoːɾs̪ə meː eːkəʈɑː, 
biːeːs̪əeːpʰə meː eːkəʈɑː, eːkəʈɑː eːməbiːbiːeːs̪ə 
ɖɔkʈəɾə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡iːn̪ə ɑːoːɾə pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪ə keː s̪əg̃ə 
jud̪d̪ʰə keː s̪əməjə t̪iːn̪ə ʈɑː n̪əud͡ʒəʋɑːn̪ə s̪eːn̪ɑː meː 
bʰəɾt̪iː bʰeːlɑːɦə- ɦəʋələd̪ɑːɾə ɾɑːməɦɾɾɨd̪əjə 
ɾɑːjə,ɦəʋələd̪ɑːɾə t̪eːt̪əɾə ʈʰɑːkuɾə ɑːoːɾə 
ɦəʋələd̪ɑːɾə kɪʃən̪ə ʈʰɑːkuɾə. 
 
gɑːməkə tʃ͡əuɦəd̪d̪iː ətʃ͡ʰɪ - ut̪t̪əɾə meː 
gən̪əuliː,d̪əkkʰɪn̪ə meː ʃɪʋɑː, pətʃ͡ʰɪmə meː s̪əɦuɾɪjɑː 
ɑːoːɾə puːɾəbə meː pəs̪ʈən̪ə. gɑːmə meː 
gəuɽəgɑːmɑː n̪ɑːməkə d͡ʒəgəɦə pəɾə eːkəʈɑː ɦɑːiː 
s̪kuːlə tʃ͡ʰəɪ, məkʰən̪ɑːɦiː (mɑːkʰən̪əpuɾɑː ʈoːlə) pəɾə 
mɪɖɪlə s̪kuːlə ɑːoːɾə puɾən̪iː poːkʰəɾɪ pəɾə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə 
s̪kuːlə ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə pəɦɪlə n̪eːt̪ɾɨt̪ʋəkəɾt̪ɑː 
jugeːʃʋəɾə ɾɑːjə tʃ͡ʰəlɑːɦə .t̪əd̪upəɾɑ̃ːt̪ə ʃɾiː umɑːkɑ̃ːt̪ə 
ɾɑːjə, ʃɾiː s̪əɾʋeːʃʋəɾə ɾɑːjə, ʃɾiː ʋɪʃʋeːʃʋəɾə ɾɑːjə ɑːd̪ɪ 
n̪eːt̪ɾɨt̪ʋə keːlən̪ɦɪ. əkʰəɪn̪ə gɑːmə ən̪ɑːt̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. 
 
1999 meː ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə ɾɑːjə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə kẽː̃ 
ɦət̪jɑː bʰəs geːlən̪ɦɪ. ɦun̪əkəɾə ɦət̪jɑːɾɑː əkʰən̪oː 
d̪ʰəɾɪ pulɪs̪ə keː gɪɾəpʰt̪ə s̪ə ̃bɑːɦəɾə ətʃ͡ʰɪ. 
 
gɑːmə meː pɑ̃ːtʃ͡ə ʈɑː poːkʰəɪɾə ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə 
bɑːɦəɾə s̪ɪməɾɑːɦɑː poːkʰəɪɾə, n̪ɪməɪtʃ͡ʰəpoːkʰəɪɾə, 
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gəuɽəgɑːmɑː poːkʰəɪɾə, s̪ugəun̪ɑː pəʈʈiː poːkʰəɪɾə, 
ʃɪʋəs̪ɑːgəɾə poːkʰəɪɾə ɑːoːɾə əgəɾəbəllɑː poːkʰəɪɾə 
ətʃ͡ʰɪ. gɑːmə meː tʃ͡ɑːɾɪ ʈɑː məd̪̃ɪɾə ətʃ͡ʰɪ - d̪uːʈɑː 
ɦən̪umɑːn̪ə məd̪̃ɪɾə , eːkəʈɑː məɦɑːd̪eːʋə məd̪̃ɪɾə 
ɑːoːɾə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə d̪uɾgɑː məd̪̃ɪɾə. 
 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːiːɑːiːʈiː pɑːs̪ə 
keːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ- ʃɾiː əkʰɪleːʃʋəɾə n̪ɪɾɑːlɑː,ʃɾiː ɦeːmət̪̃ə 
kumɑːɾə ɾɑːjə .piːeːtʃ͡əɖiː keːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ - ɖɔ0 
gəuɾiːʃək̃əɾə ɾɑːjə, ɖɔ0 ʋeːd̪ə pɾəɾəkɑːʃə ɾɑːjə, ɖɔ0 
s̪ud̪ʰɑ̃ːʃu ɾɑːjə, ɖɔ0 kɾɨʂɳə kumɑːɾə ɾɑːjə, ɖɔ0 
bɑːs̪ud̪eːʋə ɾɑːjə, ɑːoːɾə d̪uːʈɑː leːɖɪd͡ʒə .ɾɪs̪əɾtʃ͡ə 
s̪kɔləɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- ʃɾiː s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə, ʃɾiː 
əkʰɪleːʃʋəɾə n̪ɪɾɑːlɑː, ʃɾiː əkʰɪleːʃə ɾɑːjə. 
 
gɑːmə meː d͡ʒən̪əʋɪt̪əɾəɳə pɾəɳɑːliː kẽː d̪uːʈɑː ɖiːləɾə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ - ʃɾiː s̪uɾeːʃə ɾɑːjə ɑːoːɾə ʃɾiː beːtʃ͡ən̪ə ɾɑːmə. 
gɑːmə meː pəɦɪlə ĩːʈə ud̪joːgə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ s̪ʋə0 
umɑːkɑ̃ːt̪ə ɾɑːjə d͡ʒiː kẽː ɑːoːɾə d̪oːs̪əɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ʃɾiː 
kəuʃələ ɾɑːjə d͡ʒiː kẽː. ʃɾiː mən̪oːd͡ʒə ɾɑːjə mɑːtʃ͡ʰəkə 
ʋjəʋəs̪ɑːjə s̪ə ̃d͡ʒuɽələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
gɑːmə meː s̪əbəs̪ə ̃ məɦət̪t̪ʋəpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ -' d̪uɾgɑː 
məd̪̃ɪɾə'. 2016-17 meː ʋɪʋɑːd̪əkə kẽːd̪ɾə meː ɾəɦələ ɪ 
məd̪̃ɪɾə. gɑːmə d̪uː bʰɑːgə meː kʰəɖ̃ɪt̪ə bʰəs geːlə. 
məg̃əɾəun̪ɑː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə meː ɪ bəɽɪ pəɪgʰə gʰəʈən̪ɑː 
tʃ͡ʰələ. gɑːmə meː gʰɾɨɳɑːkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə bən̪ɪ geːlə. 
əpən̪ə gɑːmə meː əpən̪ə loːkə s̪ə ̃gəppə bən̪n̪ə bʰəs 
geːlə. eːkə-d̪oːs̪əɾəkə mũɦə d̪eːkʰən̪əɪ bən̪n̪ə bʰəs 
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geːlə. bʰɑːt̪ə-pɑːn̪ɪ bən̪n̪ə bʰəs geːlə. 1957-58 ʈɪs̪ə 
keː pəɾɪɳət̪ɪ 2016-17 meː pʰeːɾə beːs̪ɪ bʰəs geːlə. 
 
"kiː əɦɑ̃ː pəʈʰəɪt̪ə bən̪əbəɪ?" 
"s̪oːtʃ͡ɪ kəs kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ." 
" gɑːməkəs s̪əbʰə d̪ɪs̪ə s̪ə ̃ ə_ɪ ʈiːmə meː loːkə kẽː 
d͡ʒoːɽu." 
"ɦə,̃ d͡ʒoːɽələ d͡ʒeːt̪əɪ...." 
 
kələʃə jɑːt̪ɾɑː n̪ɪkəɪlə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. gɑːɽiː pəɾə ɖiːd͡ʒeː 
piːtʃ͡ʰɑː d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑːgɑ̃ː-ɑːgɑ̃ː kət̪ɑːɾəbəd̪d̪ʰə 
kələʃə bʰəɾən̪ɪɦɑːɾɪn̪ə-bʰəɾən̪ɪɦɑːɾə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əbəs̪ə ɑːgɑ̃ː gəg̃ɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰɪɽəkəɪt̪ə eːkə 
d͡ʒən̪ə bəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪oːs̪əɾə d͡ʒən̪ə 'tʃ͡əɾə' 
ɖoːləbəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pud͡ʒɑːɾiː, ɑːtʃ͡ɑːɾjəd͡ʒiː, 
ən̪jə pəɖ̃ɪt̪əgəɳə, pət̃ʃ͡ə mukʰjə kələʃə bʰəɾən̪ɪɦɑːɾə 
ɑːgɑ̃ː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
" d̪uɾgɑː məɦəɾɑːn̪iː kiː." 
"d͡ʒəjə." 
"məɦɪʂɑːs̪uɾəməɾd̪ɪn̪iː kiː." 
"d͡ʒəjə." 
"ɾəmət̪̃ə məɦəɾɑːd͡ʒə kiː." 
"d͡ʒəjə." 
"məɦɑːd̪eːʋə bɑːbɑː kiː ." 
"d͡ʒəjə...." 
 
s̪əbʰə kɪjoː ɑːgɑ̃ː kəməlɑː d̪ɪs̪ə pəɽɑːɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːkʰən̪əpuɾɑː ʈoːlə s̪ə ̃ ləkəs ʃɪʋɑː tʃ͡əukə 
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d̪ʰəɾɪ kət̪ɑːɾəbəd̪d̪ʰə loːkə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
gʰəɽiːgʰəʈ̃ə, ʃək̃ʰə bɑːd͡ʒɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 'mɑ̃ː ʃeːɾɑːʋəliː 
kiː d͡ʒəjə' kẽː n̪ɑːɾɑː lɑːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰəɦəkə 
mũɦə pəɾə kʰuʃiːkə ɾeːkʰɑː d̪eːkʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. tʃ͡ʰoːʈə-
tʃ͡ʰoːʈə bɑːləkə-bɑːlɪkɑː kuːd̪ɪ-kuːd̪ɪ kəs əpən̪ə kʰuʃiː 
d͡ʒɑːɦɪɾə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʃɪʋɑː tʃ͡əukə s̪ə ̃
gʰõːgʰəɾəɽɪjɑː ɦoːeːt̪ə gɑːɽiː ɑːoːɾə kət̪ɑːɾə tʃ͡ʰəɦəɾə 
ʈəpɪ kəməlɑː d̪ɪs̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɪ d̪ɾɨʃjə d̪ʰɑːɾmɪkə ɑːs̪t̪ʰɑːkə tʃ͡ʰiː. d̪ʰəɾmə loːkə kẽː 
eːkət̪ɑːkə s̪uːt̪ɾə meː bən̪ɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪ʰəɾmə loːkə kẽː 
d͡ʒoːɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪ʰəɾmə s̪əbʰə əɦək̃ɑːɾə kẽː d̪uːɾə 
bʰəgɑː kəs loːkə kẽː bʰɑːiːtʃ͡ɑːɾɑːkə bən̪ɦən̪ə meː 
bɑ̃ːd̪ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪ʰəɾmə pɾeːmə ɑːoːɾə s̪n̪eːɦəkə 
d̪oːs̪əɾə ɾuːpə tʃ͡ʰɪjəɪjə. ɪ gʰɾɨɳɑː, d̪ʋeːʂə ʋəgəɪɾəɦə 
kẽː̃ d̪uːɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. pəɾəɲtʃ͡ə gɑːmə meː bʰɑːt̪ə-
pɑːn̪ɪ bən̪n̪ə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ.gɑːmə meː keːs̪ə-
keːs̪ɑːməɪlə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. əɦək̃ɑːɾəkə 
pəɾɑːkɑːʂʈʰɑː ɪ t̪ʰɪkə. gɑːməkə ɪd͡ʒzət̪ə əkʰəbɑːɾəkə 
peːd͡ʒə pəɾə bɪkɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 'd̪uɾgɑː məd̪̃ɪɾəkə 
ʋɪʋɑːd̪ə meː koːt̪əʋɑːlə kɑː ɦɑːt̪ʰə ʈuːʈɑː' 
əkʰəbɑːɾəkə ɪ s̪uɾkʰiː ətʃ͡ʰɪ. 
 
gɑːmə bəuɾɑː geːlə. loːkə bəuɾɑː geːlə. ɪ s̪əu s̪ɑːləkə 
s̪ɑːmət̪̃əʋɑːd̪əkə ʋɪɾuːd̪d̪ʰə ɑːmə loːkəkə ɑːʋɑːzə 
tʃ͡ʰɪjəɪjə. d̪uɾgɑː məd̪̃ɪɾə eːkəʈɑː bəɦɑːn̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
gəɾiːbə-guɾəbɑːkə s̪ɑːmət̪̃əʃɑːɦiː loːkəkə ʋɪɾuːd̪d̪ʰə 
d̪ʰəd̪ʰəkəɪt̪ə ɑːgɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə ɪ məd̪̃ɪɾə ʋɪʋɑːd̪ə. d͡ʒeː 
gɑːməkə ʋɪbʰɑːd͡ʒən̪ə kəs d̪eːləkəɪ. d̪oːkʰiː kẽː tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
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? ɪ bʰəʋɪʂjə n̪ɪʂkəɾʂə d̪eːt̪ə. məg̃əɾəun̪ɑː ɑːbə 
məg̃əɾəun̪ɑː n̪əɦɪ ɾəɦələ. gəɾiːbəkə ɑːʋɑːzə kẽː əɦɑ̃ː 
kət̪eːkə d̪ɪn̪ə d̪əbɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ? 
  

(d̪oːs̪əɾə kʰeːpə) 
 
ɑːtʃ͡ɑːɾjədʒ͡iː mət̪̃ɾə pəɽʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. pud͡ʒɑːɾiː 
bɑːbɑː piːtʃ͡ʰɑː-putʃ͡ʰɑː pəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
"oːm ɪd̪ə ̃d̪uɾʋɑːd̪ələ ̃.....n̪əmə:." 
"oːm ɪd̪ə ̃eːʂə puʂpəm ʃɾiː d̪uɾgɑː d̪eːʋjəɪ n̪əmə:." 
ʋəgəɪɾəɦə-ʋəgəɪɾəɦə mət̪̃ɾoːtʃ͡tʃ͡ɑːɾəɳəkə biːtʃ͡ə s̪əbʰə 
kɪjoː kələʃə bʰəɾən̪ɪɦɑːɾɪn̪ə-bʰəɾən̪ɪɦɑːɾə 
kət̪ɑːɾəbəd̪d̪ʰə kəməlɑː kẽː d͡ʒələ kələʃə meː bʰəɾɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əbʰə kɪjoː kẽː mɑːt̪ʰə pəɾə lələkɑː 
pəgəɽiː n̪iːkə lɑːgɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pʰuləkiː ʋɑːlɑː 
pəgəɽiː. kəməlɑː kɪn̪ɑːɾeː puːd͡ʒɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 
ɑːtʃ͡ɑːɾjədʒ͡iː, pudʒ͡ɑːɾiː bɑːbɑː ɑːgu-ɑːgu bəɽʰɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. eːkəʈɑː s̪ɑːɪɖə meː tʃ͡əɾə ɖoːlɑːbət̪ɪ ɑːoːɾə 
d̪oːs̪əɾə s̪ɑːɪɖə meː gəg̃ɑːd͡ʒələ s̪ə ̃bʰuːmɪ keː ʃud̪d̪ʰə 
kəɾəɪt̪ə d̪uː d͡ʒən̪eː ɑːgɑː bəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
t̪ɑːɾɑːpəʈʈiː ɦoːeːt̪ə kələʃə jɑːt̪ɾɑː gʰõːgʰəɽəɾɪjɑː ɑːbɪ 
geːlə. ə_ɪ gɑːməkə loːkən̪ɪ əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾəkə 
s̪oːd͡ʒʰɑː meː ɾəs̪t̪ɑː kẽː pɑːn̪ɪ s̪ə ̃d̪ʰoːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
"gəɳeːʃə bʰəgəʋɑːn̪ə kiː....." 
"d͡ʒəjə...." 
"kɑːɾt̪ɪkə bʰəgəʋɑːn̪ə kiː." 
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"d͡ʒəjə." 
"d̪uɾgɑː məɦəɾɑːn̪iː kiː." 
"d͡ʒəjə." 
"s̪əɾəs̪ʋət̪iː mɑ̃ː kiː." 
"d͡ʒəjə." 
ʋəgəɪɾəɦə-ʋəgəɪɾəɦə n̪ɑːɾɑː ləgəbəɪt̪ə kələʃə jɑːt̪ɾɑː 
ɑːgɑ̃ː̃ ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. gʰəɽiːgʰəʈ̃ə, ʃək̃ʰə 
ʋəgəɪɾəɦəkə biːtʃ͡ə puːɾɑː gɑːmə bʰəkt̪ɪ meː ɖubələ 
ətʃ͡ʰɪ. 
kələʃə jɑːt̪ɾɑː keː puːɾɑː gɑːmə meː gʰuməulə geːlə. 
 
"ɦəu , kələʃə kət̪ɑːɾəbəd̪d̪ʰə ɾɑːkʰələ d͡ʒeːt̪əɪ." 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ tʃ͡ɑːtʃ͡ɑːd͡ʒiː." 
"s̪əɾoːd͡ʒə, mukʰjə kələʃə uːpəɾə ləs d͡ʒɑːu." 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ." 
"bɑːkiː kələʃə keː məd̪̃ɪɾə kẽː tʃ͡ɑːɾuː oːɾə 
kət̪ɑːɾəbəd̪d̪ʰə ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːu." 
 
s̪əbʰəʈɑː kələʃə kẽː məd̪̃ɪɾəkə beːs̪əmẽːʈə keː tʃ͡ɑːɾuː 
oːɾə ɾɑːkʰələ geːləɪ. 
 
"mɑːt̪ɑː-bəɦɪn̪ə, d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbəɪ- ʃəɾəbət̪ə piː kẽː 
d͡ʒɑːjəbə." 
"mɑ̃ː ʃeːɾɑːʋɑːliː kiː." 
"d͡ʒəjə." 
s̪əbʰə kɪjoː eːn̪ɑːũs̪əɾə keː s̪əg̃ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
meːlɑː lɑːgɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ. n̪ɑːtʃ͡ə, n̪ɑːʈəkə, t̪ʰɪjeːʈəɾə, 
bəɽəkɑː d͡ʒʰuːlɑː, mɪʈʰɑːiː d̪ukɑːn̪ə, mən̪ɪɦɑːɾɑː , 
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pɑːn̪ə ʋɑːlɑː ʋəgəɪɾəɦə meːlɑːkə ɾəun̪əkə kẽː bəɽʰɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
əɪ ̃ɾəu s̪ət̪̃oːkʰə , mɑ̃ː kət̪əs geːlə tʃ͡ʰəu ?" 
"ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ bɑːbɑː." 
"d̪ʰɑːn̪əkə t̪iːn̪ə bəɾəkʰə leːlɑː bʰəs geːləɪ. kəɦɪjɑː 
d̪eːt̪əɪ ?" 
"ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ bɑːbɑː." 
 
gəɾiːbəkə d͡ʒɪn̪əgiː n̪əɾəkə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. gʰəɾə meː 
eːkoː kən̪əmɑː d̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. məɾuːɑː kʰeːt̪ə 
bɑːbuː beːtʃ͡ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. s̪ugəun̪ɑːpəʈʈiːkə kʰeːt̪ə 
bɪkɑː geːləɪ. oːt̪əs ɾɑːɦəɪɾə ɑːoːɾə məɾuːɑː upəd͡ʒəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪ. əgəɦən̪ə s̪ə ̃ pəɦɪn̪eː ɪ d͡ʒɑːn̪ə bətʃ͡ɑːbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪ. əgəɦən̪ə meː boːɪn̪ə s̪ə ̃ ʈʰiːkəʈʰɑːkə d̪ʰɑːn̪ə 
bʰəs d͡ʒɑːjət̪ə tʃ͡ʰələɪ. d̪ʰɑːn̪əkə kəʈən̪iːkə bɑːd̪ə gʰəɾə 
meː d̪ʰɑːn̪əkə ɖʰeːɾə lɑːgɪ d͡ʒɑːjət̪ə tʃ͡ʰələɪ. gəɾiːbəkə 
gʰəɾə bʰəɾɪ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰələɪ. 
 
kəmɑːjə ʋɑːlɑː kɪjoː n̪əɦɪ. kʰɑːjə ʋɑːlɑː n̪ə ʈɑː loːkə. 
pəɾɪʋɑːɾəkə kiː d̪əʃɑː ɦeːt̪əɪ s̪eː əd̪̃ɑːd͡ʒɑː ləgɑː 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
pəɦɪlə beːʈɪkə bjɑːɦə meː s̪ugəun̪ɑːpəʈʈiː bɪkɑː 
geːlən̪ɦɪ . d̪oːs̪əɾə beːʈɪkə bjɑːɦə meː kəməlɑːd͡ʒiːt̪ə 
bɪkɑː geːlən̪ɦɪ. pətʃ͡ʰəbəɪɾə bɑːd̪ʰəkə ɑːoːɾə 
d͡ʒəmət̪əɾəkə kʰeːt̪ə pʰus̪ɪj̃əũɦəkə d͡ʒɲɑːn̪ə 
bəgʰɑːɾəɪt̪ə bɑːbuːd͡ʒiː beːtʃ͡əlɑːt̪ʰɪ. 
 
"beːʈɑː məɾət̪əu." 
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"gəɪ beːʈəkʰəukiː , t̪oːɾeː beːʈɑː məɾət̪əu ." 
"ɦeː s̪uːɾuː s̪əɾəkɑːɾə n̪ɪs̪ɑːpʰə kəɾɪjəɦə..." 
"ɑːgɪ n̪əɦɪ uʈʰɑːbəɦiː gəɪ beːʈətʃ͡oːd̪iː... dʒ͡əmɑːeː 
məɾət̪əu." 
"eːkəʈɑː ələg̃ə d͡ʒɑːbeː n̪əɦɪ t̪oːɽəbəu, t̪ɑːbeː ɑːbə 
ɦəmə ʃɑːn̪t̪ə n̪əɦɪ ɦeːbəɪ." 
 
ɪ gɑːməkə s̪oːɦəɾə tʃ͡ʰɪjəɪjə. s̪ɑːd͡ʒʰə-̃ʋɪɦəs̪̃əɾə guɦɑ̃ː 
gɪd͡ʒd͡ʒəɾə bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. eːkə d̪ʰuɾə d͡ʒəmiːn̪əkə 
leːlə d͡ʒʰəgəɽɑː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. əmiːn̪ə ləulə geːlə 
tʃ͡ʰeːləɪ, pəɾəɲtʃ͡ə əmiːn̪ə kẽː gəppə buɽʰɪjɑː pʰus̪ɪ 
bʰəs geːləɪ. 
 
kɪtʃ͡ʰu bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪kuːlə d͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. s̪əs̪̃kɾɨt̪ə s̪kuːlə 
pɑːɾə kəɾəɪt̪ə d̪uɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə d̪ɪs̪ə n̪ɪtʃ͡ʰoːɦə bʰɑːgɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪ. məkʰɑːn̪əpuɾɑː ʈoːlə pəɾə ɾɑːd͡ʒəkiːjə 
pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʋɪd̪jɑːləjə tʃ͡ʰəɪ. ɪ s̪kuːlə məg̃əɾəun̪ɑː 
gɑːməkə ʃɪkʂɑː beːʋəs̪t̪ʰɑːkə ɾiːɽʰəkə ɦəɖɖiː kəɦələ 
d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪kuːlə kẽː̃ s̪t̪ʰɑːpən̪ɑː meː ɾɑːmə 
əʋət̪ɑːɾə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə kẽː bəɽɪ bʰuːmɪkɑː 
ɾəɦələn̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪kuːlə ɑːbə ɾɑːd͡ʒəkiːjə ut̪kɾəmɪt̪ə 
məd̪ʰjə ʋɪd̪jɑːləjə ʃɪʋɑː-məg̃əɾəun̪ɑː bʰəs tʃ͡ukələ 
ətʃ͡ʰɪ. 
 
s̪kuːlə keː əpəgɾeːɖə bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː s̪kuːlə meː 
pəɽʰɑːiː-lɪkʰɑːiː n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪kuːlə kẽː piːtʃ͡ʰɑː 
meː kələmə meː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː s̪əbʰə kʰeːlɑːt̪ɪ ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ ɑːoːɾə mɑːs̪ʈəɾə s̪əbʰə ʈeːbulə kẽː tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə 
bəɪs̪ə kəs goːləmeːd͡ʒə s̪əmmeːlən̪ə kəɾəɪt̪ə 
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tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪ kẽː kəɦəɪ ʋɑːlɑː kɪjoː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə pəɽʰəbəɪ kjɑːkə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə. pʰɪləɦɑːlə ʋiːɳɑː d̪eːʋiː 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
ʋiːɳɑː d̪eːʋiː ɑ̃ːkʰɪ pəɾə tʃ͡əʃmɑː ləgəun̪eː ɾəd͡ʒɪs̪ʈəɾə 
meː gʰus̪ələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑːoːɾə bɑːkiː 
mɑːɦəʈəɾə gəppə kəɾəʋɑː meː məs̪əgulə ɾəɦət̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ʈɑːɪmə pɑːs̪ə koːn̪ɑː keːlə d͡ʒɑːeːt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eː ə_ɪ mɑːɦəʈəɾə s̪əbʰə s̪ə ̃ s̪iːkʰə s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
ʋɪd̪jɑːləjə kẽː gəppəʃɑːlɑː bən̪əun̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
mɪɖə-ɖeː mɪlə s̪kuːlə keː leːlə ɑːoːɾə s̪ʈɑːpʰə keː leːlə 
d̪ud̪ʰɑːɾuː gɑːjəkə s̪əmɑːn̪ə joːd͡ʒən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ.kʰɑː-kʰɑː 
kəs s̪əbʰə kɪjoː ələs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəɽʰɑːiː-lɪkʰɑːiː d͡ʒɑːu 
bʰɑ̃ːɽə meː.s̪kuːlə keː s̪eːkɾəʈəɾiː s̪eːɦoː kʰuʃə ɑːoːɾə 
mɑːɦəʈəɾə s̪eːɦoː kʰuʃə.ʋɑːɦə ɾeː! muɾgɑː 
bʰɑːt̪ə.mɪɖə-ɖeː mɪlə joːd͡ʒən̪ɑː gəɾiːbə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə kẽː̃ 
s̪kuːlə s̪ə ̃ pəuʂʈɪkə ɑːɦɑːɾə bʰeːʈəʋɑːkə joːd͡ʒən̪ɑː 
tʃ͡ʰələ. bəɽɪ pəɪgʰə s̪oːtʃ͡ə tʃ͡ʰələ s̪əɾəkɑːɾə kẽː ə_ɪ 
joːd͡ʒən̪ɑːkə piːtʃ͡ʰɑː meː. 
 
gəɾiːbəkə gʰəɾə meː pəuʂʈɪkə ɑːɦɑːɾə d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː 
kẽː n̪əɦɪ mɪləlɑːkə kɑːɾən̪eː kupoːʂəɳə keː ʃɪkɑːɾə 
n̪eːn̪ɑː-bʰuːʈɑː s̪əbʰə beːmɑːɾə ɦoːeːt̪ə ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
d͡ʒɪn̪əgiːbʰəɾɪ pʰɪɾɪʃɑːn̪ə. kʰɪtʃ͡əɽiː, pʰələ, əɖ̃ɑː 
ʋəgəɪɾəɦə kẽː̃ gʰoːʈɑːlɑː puːɾɑː d̪eːʃə meː s̪kuːlə meː 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə ə_ɪ pəɾə t̪eːs̪əɾə ɑ̃ːkʰɪ keː 
ɾɑːkʰət̪ə ? s̪əbʰə luʈɪ kʰəu s̪əɾəkɑːɾəkə d̪ʰən̪ə. kən̪iː 
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əɦɑ̃ː kʰəu, kən̪iː ɦəmə kʰɑːjəbə , kən̪iː ʋoː kʰeːt̪ɑːɦə, 
kən̪iː mɑːlɪkə kʰeːt̪ɑːɦə , kən̪iː ɦɑːkɪmə, uːpəɾə s̪ə ̃
n̪iːtʃ͡ɑː d̪ʰəɾɪ s̪əbʰə ɦɑːkɪmə kʰəu. s̪uʃɑːs̪ən̪əkə 
s̪əɾəkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ d̪eːʃə meː ɑːoːɾə ɾɑːd͡ʒjə meː. 
 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːkə kʰɑːt̪ɑː pəɾə ɑːjələ pəɪ pəɾə s̪eːɦoː 
ɖɑːkɑː pəɽət̪ɪ tʃ͡ʰəɪ. tʃ͡ɑːɦə ɑːoːɾə n̪ɑːʃt̪ɑː leːlə bʰiːkʰə 
mɑ̃ːgəʋɑː meː uːpəɾə s̪ə ̃n̪iːtʃ͡ɑː d̪ʰəɾɪ ɦɑːkɪmə s̪əbʰə 
məɦɑːɾət̪ə ɦɑːs̪ɪlə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
"əɪ ̃ jəu , ɦun̪əkɑː d̪eːlɪjən̪ɦɪ , ɦəməɾoː bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪ; 
kɪtʃ͡ʰu t̪ə ̃ɦəməɾoː d̪eːlə d͡ʒɑːu." 
"ɦə,̃ s̪əɾə ! əɦũ kẽː bʰeːʈət̪ə." 
 
s̪əbʰəʈɑː n̪ɪɾləd͡ʒd͡ʒə bʰəs tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ ɦɑːkɪmə. ə_ɪ 
bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə pəɾə n̪əkeːlə keː kəs̪ət̪ə ? d͡ʒeː n̪əkeːlə 
kəs̪əɪ keː koːʃɪʃə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ,ʋoː mɑːɾələ d͡ʒɑːeːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
 
beːn̪iːpəʈʈiː meː kiː bʰeːləɪ əʋɪn̪ɑːʃə kẽː ? ɑːoːɾə 
d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə meː kiː bʰeːlən̪ɦɪ eːɖiːd͡ʒeː 
pɾət̪ʰəmə əʋɪn̪ɑːʃə kẽː̃ ? bɪɦɑːɾə meː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu 
bʰəs s̪əkəɪeː- kut̪ɑː kiː kiː n̪eː kəɾəut̪ə. d͡ʒən̪ət̪ɑː məɾɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪ɪkɑː meː d͡ʒeː d͡ʒət̪eːkə bəɽəkɑː 
ʈʰəgə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾə oːt̪eːkə beːs̪iː ʋɪkɑːs̪ə. 
 
kət̪eːkə beːɾə ɾɑːməd̪ʰən̪iː s̪eːɦoː pəɾəjɑːs̪ə keːlən̪ɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɦəməɦu beːlɔkə meː koːn̪oː ɦɑːkɪmə bʰəs 
d͡ʒɑːu, pəɾəɲtʃ͡ə gʰus̪ə d̪eːbɑːkə pəɪ ɦun̪əkɑː 
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d͡ʒoːgɑːɽə n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɦɪ. 
 
"əɦɑ̃ː , eːn̪ɑː n̪əɦɪ mɑːɾɪjəu. tʃ͡ʰəuɽɑː məɾɪ dʒ͡eːt̪əɪ. kiː 
əpəɾɑːd̪ʰə keːləkə ?" 
"s̪ɑːɾə mɑːɾɪ d̪eːbəu, d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə ɦəməɾə kələmə 
d̪ɪs̪ə n̪əɦɪ əbɪẽːɦə." 
" kiː keːləkə ɦəməɾə bə_uʋɑː ?" 
"tʃ͡ʰəuɽɑː kẽː s̪əməɦəɪlə leː, n̪əɦɪ t̪ə ̃ gʰẽːʈə t̪oːɽɪ 
d̪eːbəɪ kun̪oː d̪ɪn̪ə." 
"s̪eː bɪn̪ɑː kɑːɾən̪eː əɦɑ̃ː koːn̪ɑː t̪oːɽɪ d̪eːbəɪ ?" 
" s̪ɑːɾə, ɦəməɾə n̪əbəkɑː kələmə meː bʰɪɽələ kjɑːkə 
?" 
" mɑːʈɪkə bʰiːt̪ɑː meː kən̪eːkə bʰɪɽeː geːləɪ, t̪ə ̃ t̪õː 
eːn̪ɑː mɑːɾəbəɦəkə ." 
"t̪oːɽoː, t̪oːɽɪ d̪eːbəu." 
" ɾəu s̪ɑːɾə, mɑːeːkə d̪uːd̪ʰə piːn̪eː tʃ͡ʰəɪ,̃ t̪ə ̃pʰəɾətʃ͡ɪjɑː 
leː." 
 
ɑːbə lət̪əmə- d͡ʒut̪əmə bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. kɪtʃ͡ʰu 
loːkən̪ɪ d̪ʰəɽəɦəɾɪjɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪un̪u keː biːtʃ͡ə bətʃ͡ɑːʋə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ɪeːɦɑː gɑːmə 'məg̃əɾəun̪ɑː' 
tʃ͡ʰɪjəɪjə- 'məg̃əɾəun̪ɑː'; əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə gɑːmə ; d͡ʒət̪əs 
d̪uɾgɑː məd̪̃ɪɾə tʃ͡ʰəɪ. n̪eːpɑːlə s̪ə ̃ləkəs puːɾɑː bɪɦɑːɾə 
bʰəɾɪ meː tʃ͡əɪt̪iː d̪uɾgɑː meːlɑː leːlə kʰjɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
tʃ͡ɪɾəd̃͡ʒiːʋə ʋjɑːs̪ə d͡ʒiː gud͡ʒəɪɾə geːlɑːɦə. gəɾiːbə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. tʃ͡ɑːɾɪʈɑː beːʈɑː ɾəɦəɪt̪əɦũ ɦun̪əkɑː 
mukʰɑːgn̪ɪ əpən̪ə beːʈɑːkə ɦɑːt̪ʰə s̪ə ̃ n̪əs̪iːbə n̪əɦɪ 
bʰeːlən̪ɦɪ. tʃ͡ʰoːʈə beːʈɑː d̪əɾɪbʰəg̃ɑː mẽː pəɽʰəɪt̪ə 
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tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. bəɽəkɑː beːʈɑː s̪ɑːɾəkə bjɑːɦə meː 
məd̪ʰubən̪iː meː ɑːjələ tʃ͡ʰələ, pəɾəɲtʃ͡ə gɑːmə pəɾə 
kɪn̪əkoː n̪əɦɪ kʰəbəɾə. bɑːpə məɾɪ geːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑːoːɾə 
ʋoː s̪ɑːɾəkə bjɑːɦə meː lɑːgələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gʰoːɾə kəlɪjugə 
!! ʈʰiːkeː kəɦələ geːlə tʃ͡ʰəɪ- 'n̪ə ʈɑː beːʈɑː ɾɑːmə keː 
eːkkoː ʈɑː n̪əɦɪ kɑːmə keː' . 
 
ɑːɪ ʋjɑːs̪əd͡ʒiːkə n̪əɦəkeːʃə tʃ͡ʰɪjən̪ɦɪ. bəɽəkɑː beːʈɑː 
pəɦũtʃ͡ə geːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. ut̪əɾiː ɑːbə ɦun̪əkɑː gəlɑː 
d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ. t̪eːɾəɦəʋĩː bʰəs geːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. bɑːpə 
bɑːpə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
bɑːpə muɪlɑː pəɾə s̪ət̪̃oːkʰə bəukə bʰəs geːlɑːɦə 
ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ʰoːʈə bəɦɪn̪əkə bjɑːɦəkə kɑːɾjəbʰɑːɾə ɑːbə 
s̪ət̪̃oːkʰə pəɾə ɑːbɪ geːlən̪ɦɪ. s̪ət̪̃oːkʰə s̪ɑːɪs̪̃ə meː 
keːmeːs̪ʈɾiː ɔn̪əɾs̪ə s̪ə ̃ɑːɾə keː kɔleːd͡ʒə məd̪ʰubən̪iː 
meː d̪ɑːkʰɪlɑː t̪ə ̃ ləs leːlɑːt̪ʰɪ ,pəɾəɲtʃ͡ə tʃ͡ʰoːʈə 
bəɦɪn̪əkə uməɾə beːs̪ɪ bʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɪ s̪oːtʃ͡ɪ oː 
pəgəlɑː geːlɑːt̪ʰɪ. s̪ət̪̃oːkʰə pɑːgələ bʰəs geːlɑːt̪ʰɪ. 
koːn̪əɦũ d̪ʰəɾɑːn̪iː bəɦɪn̪əkə bjɑːɦə s̪əp̃ən̪n̪ə 
bʰeːlən̪ɦɪ d͡ʒəbəd̪iː mən̪oːd͡ʒə ɾɑːjə s̪ə.̃ 
 
'd͡ʒiːt̪eː d͡ʒiː gũɦɑː bʰət̪t̪ɑː- məɾɪt̪eː d̪ud̪ʰɑː bʰət̪t̪ɑː' 
ʈʰiːkeː kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. eːgɑːɾəɦə d̪un̪ɑː bɑːiːs̪ə 
d͡ʒən̪ə ɑːoːɾə ʈoːləbəɪjɑː ləkəs bʰoːdʒ͡ə keːlət̪ʰɪ t̪iːn̪u 
bʰɑːiː. 
 
tʃ͡ʰəɦə s̪ɑːlə s̪ə ̃ s̪ət̪̃oːkʰə d̪ɪlliː oːgəɾən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
d͡ʒʰələkuː bɑːbɑː kẽː ɖəɾə s̪ə ̃oː gɑːmə n̪əɦɪ ɑːbəɪt̪ə 
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tʃ͡ʰəlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ.d̪ɪlliː meː ʋoː mən̪ət̪oːkʰə bɑːbɑː kẽː 
d̪əs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə ɑːoːɾə kɪtʃ͡ʰu 
ɦəd͡ʒɑːɾə ɦun̪əkəɾə bəɽə bʰəɪjjɑː d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə, 
pəɾəɲtʃ͡ə d͡ʒʰələkuː bɑːbɑː n̪əɦɪ mɑːn̪ələkən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
 
2009 meː s̪ət̪̃oːkʰə əpən̪eː ɦɑːt̪ʰə s̪ə ̃21,000 ɦəd͡ʒɑːɾə 
ɾuːpəjɑː d̪əkəs məɦɑːd͡ʒən̪ə s̪ə ̃pʰɑːɾəkət̪ɪ bʰeːlɑːt̪ʰɪ. 
t̪iːn̪ə s̪ɑːlə meː d̪əs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾəkə s̪ud̪ɪ-muɾɪ pəɪt̪̃iːs̪ə-
tʃ͡ʰət̪t̪iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə d̪eːməs pəɽələn̪ɦɪ. 
 
ɪ 'məg̃əɾəun̪ɑː' gɑːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə . gəɾiːbəkə kʰɑːlə 
ut̪ɑːɾəɪ ʋɑːlɑː gɑːmə. t̪ɪlɑː s̪ək̃ɾɑ̃ːt̪ɪ meː 'lɑːiː' kẽː leːlə 
moːn̪uː ʈʰɑːkuɾə kẽː d͡ʒɑːn̪ə tʃ͡əlɪ geːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
gəɾiːbəkə d͡ʒɑːn̪əkə koːn̪əɦu moːlə n̪əɦɪ. beːtʃ͡ɑːɾɑː 
d͡ʒʰəpəkiː poːkʰəɪɾə mẽː ʃiːt̪ələɦəɾiː meː poːkʰəɪɾə 
meː 'lɑːiː' kʰeːʋɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː s̪ə ̃ɦeːləkəs oːɪ pɑːɾə s̪ə ̃
d̪oːs̪əɾə pɑːɾə d͡ʒeːbɑːkə kɾəmə meː d͡ʒɑːn̪ə gəmɑː 
d̪eːlɑːt̪ʰɪ. 
 
tʃ͡ɪuɾɑː-muɾəɦiː-lɑːiː kʰeːʋɑːkə s̪əd͡ʒɑː bʰeːʈələn̪ɦɪ 
ɦun̪əkɑː ʋɑː gəɾiːbə ɦeːʋɑːkə s̪əd͡ʒɑː ? 'məg̃əɾəun̪ɑː' 
bəɽɪ ɾɑːs̪ə əpəɾɑːd̪ʰiː kẽː pətʃ͡ɑː leːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
gɑːməkə eːkət̪ɑː ə_ɪ mɑːməlɑː meː beːd͡ʒoːɽə ətʃ͡ʰɪ. 
 
bəluɑːɦɑː bɑːn̪ɦə pəɾə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə meː tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əbʰə 
bʰəɽələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰəɪ ; ɑːoːɾə d̪eːɾə ɾɑːt̪ɪ d̪ʰəɾɪ bʰəɽələ 
ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰəɪ. kɪtʃ͡ʰu məɦɑːn̪ə kɑːd͡ʒəkə joːd͡ʒən̪ɑː bən̪ɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ əɾd͡ʒun̪əkə kələmə ləgə bəmmɑː pəɾə 
d̪eːɾə ɾɑːt̪ɪ meː. 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 133 

 
'məg̃əɾəun̪ɑː' gɑːməkə bʰəʋɪʂjə ʃɪʋɑː tʃ͡əukə pəɾə 
bən̪ət̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə ɑːoːɾə pət̃ʃ͡ɑːjət̪əkə ʋɪkɑːs̪əkə 
joːd͡ʒən̪ɑː ʃɪʋɑː tʃ͡əukə pəɾə lɪkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bəɽɪ n̪iːkə ! 
ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə n̪iːkə - 'pʰəlɑ̃ː tʃ͡ʰəuɽiː bʰɑːgɪ geːləɪ pʰəlɑ̃ː 
tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əg̃ə' ɪ ʋɪkɑːs̪əkə joːd͡ʒən̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
 
(t̪eːs̪əɾə kʰeːpə) 
 
"ləʋə mɑːn̪eː pɾeːmə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ kɪ pjɑːɾə ?" 
"ɦəməɾɑː s̪eː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ." 
" n̪iːt̪uː əɦɑ̃ː,̃ əɦɑ̃ː bət̪ɑːu." 
"bəɦɪn̪ə, ɦəməɾɑː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ-'pɾeːmə' ." 
 
ɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə ɑːɾə keː kɔleːd͡ʒə keː pɾɑ̃ːgəɳə. d̪uː goːʈə 
s̪əɦeːliː biːeː pɑːɾʈə ʋən̪ə meː pəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
pəɦɪlə s̪ɑːlə məud͡ʒə-məs̪t̪iː meː biːt̪ə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ . 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keː pət̪ɑː n̪əɦɪ tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ʃiːt̪ələɦəɾə keː 
biːtʃ͡ə kɔleːd͡ʒə meː d̪oːs̪əɾeː məd͡ʒɑː tʃ͡ʰəɪ. 
 
" n̪iːt̪uː, budʒ͡ʰəulə tʃ͡ʰəu- əmiːn̪ɑː tʃ͡ʰeːləɦu n̪eː, ʋoː 
goːluː keː s̪əg̃ə bʰɑːgɪ geːləɪ." 
"ɦə,̃ oːkəɾɑː d̪un̪uː kẽː biːtʃ͡ə bəɽɪ d̪ɪn̪ə s̪ə ̃ kʰɪtʃ͡əɽiː 
pəkɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪ. ɦəməɾɑː t̪əs pəɦɪn̪eː s̪ə ̃bud͡ʒʰələ 
tʃ͡ʰələ." 
"moːn̪ə meː ɦəməɾoː gud̪əgud̪iː bʰəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. " 
"d̪u s̪ɑːlə s̪ə ̃u d̪un̪uː kəbəɖɖiː kʰeːləɪt̪ə tʃ͡ʰeːləɪ." 
"t̪uɦõː t̪əs gulə kʰɪlɑː ɾəɦəɾə tʃ͡ʰəɪ ̃ɾoːɦɪt̪ə kẽː s̪əg̃ə." 
"n̪əɦɪ gəɪ, ɦəmə oːɦɪn̪ɑː gəppə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." 
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"kɔleːd͡ʒə keː piːtʃ͡ʰɑː ɦəɾɪd͡ʒən̪ə ɦɔs̪ʈələ meː keː geːlə 
ɾəɦəɪ." 
"d̪ʰət̪, t̪ũː t̪əs s̪əbʰəʈɑː ugʰəɪɾeː d̪eːləɦiː." 
" ɦə,̃ t̪uː ləʋəkiː poːkʰəɪɾə pəɾə kiː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰeːləɦiː ?" 
 
d̪un̪uː tʃ͡ʰəuɽiː keː moːn̪ə meː gud̪əgud̪iː bʰəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. d̪un̪uː gɪleːʃən̪ə bɑːd͡ʒɑːɾə d͡ʒəɪ kẽː joːd͡ʒən̪ɑː 
bən̪əulət̪ʰɪ. pəɪɾə gɪleːʃən̪ə d̪ɪs̪ə d̪un̪uː bəɽʰɑː 
d̪eːlət̪ʰɪ. ɑːɪ-kɑːlɦɪ kɔleːd͡ʒə meː pəɽʰɑːiː-lɪkʰɑːiː s̪ə ̃
beːs̪iː bʋɔjə-gəɾlə pʰɾɑːɪɖ̃ə bən̪əbəɪ keː ʈɾẽːɖə tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. pəɽʰɑːiː-lɪkʰɑːiː geːləɪ t̪eːlə ləbəɪ leːlə. 
 
moːn̪uː ɑːoːɾə ʃɾeːjɑː kẽː biːtʃ͡ə tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːlə s̪ə ̃pɾeːmə 
pɾəs̪əg̃ə tʃ͡ʰəɪ. kət̪eːkə beːɾə pətʃ͡ʰəbəɪɾə bɑːd̪ʰə meː 
d̪eːkʰələ geːləɪ eːkə s̪əg̃ə. eːkə d̪ɪn̪ə d̪eːʋəɦɑːɾə meː 
mukt̪eːʃʋəɾə s̪t̪ʰɑːn̪ə meː muːɾəɦiː-kətʃ͡əɽiː kʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɪ oːkəɾɑː s̪əg̃ə. əd̪̃ʰəɾɑː meː kumɑːɾə ʈɔkɪd͡ʒə meː 
pʰɪlmə d̪eːkʰəɪ leːlə d͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. moːn̪uː eːmə eː 
meː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑ̃ːd͡ʒɑː pɪbət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ əɾd͡ʒun̪ə kələmə 
meː d͡ʒɑː kəs. kɪtʃ͡ʰu ɑːoːɾə tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əbʰə s̪eːɦoː s̪əg̃ə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
 
gɑːmə meː d̪ɑːɾuː bʰeːʈə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. gɑːd͡ʒɑː piːbəɪ 
ʋɑːlɑː beːs̪iː ətʃ͡ʰɪ gɑːmə meː.ɾət̪ən̪ə eːkə d̪ɪn̪ə 
gɪn̪ələkə-' gɑːmə meː 23 ʈɑː pɑːgələ tʃ͡ʰəɪ.' d̪ɪmɑːgiː 
ɾuːpə s̪ə ̃ loːtʃ͡ɑː ʋɑːlɑː loːkə d͡ʒjɑːd̪ɑː gɑːmə meː 
d̪eːkʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
d̪uɾgɑː d̪ɑːɾuː piːbə kəs əd̪̃ʰəɾɑː meː luɽʰəɪkə geːlə 
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tʃ͡ʰələɪ. oːkəɾɑː lɑːbəɪ leːlə t̪iːn̪ə ɑːd̪əmiː əd̪̃ʰəɾɑː 
bʰeːd͡ʒələ geːləɪ. ɪ ɦɑːlə tʃ͡ʰəɪ juʋɑː kẽː. pəɽʰəɪ keː 
n̪ɑːmə pəɾə s̪əbʰəʈɑː boːkəʋɑː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
tʃ͡ɑːɾɪ-pɑ̃ːtʃ͡ə pɑ̃ːt̪ɪ ʃud̪d̪ʰə-ʃud̪d̪ʰə lɪkʰələ n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ ɑː ʋoː eːmə eː pɑːs̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
"ɦəu gəd͡ʒəbə bʰəs geːləɪ." 
"s̪eː kiː bʰeːləɪ ?" 
" ɾeːʋət̪iː bʰɑːgɪ geːliːɦə ɾɑːt̪ɪ meː." 
"keːkəɾɑː s̪əg̃eː ?" 
" t̪eːt̪əɾuː s̪əg̃eː." 
"oːkəɾə mɑːeː s̪ət̪əʋəɾət̪iː bən̪ələ tʃ͡ʰəliːɦə." 
"ɦə,̃ kɪjoː əgəɾə ɦun̪əkɑː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː 
ɾeːʋət̪iː d͡ʒəʋɑːn̪ə bʰəs geːlə kɑːkiː, t̪ə ̃d͡ʒəʋɑːbə d̪ət̪ɪ 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə -" t̪oːɽoː bəɦɪn̪ə d͡ʒəʋɑːn̪ə bʰəs geːlə 
tʃ͡ʰəu." 
" d̪eːʃə-d̪un̪ɪjɑː kʰəɾɑːbə n̪əɦɪ bʰeːləɪeː, bəlkɪ loːkə 
s̪əbʰə kʰəɾɑːbə kəɾəbɑː meː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ." 
"ɦə,̃....." 
 
gɑːmə meː bʰɑːgɑː-bʰɑːgiː beːs̪iː bəɽʰɪ geːləɪeː. 
d͡ʒəʋɑːn̪ə tʃ͡ʰəuɽɑː-tʃ͡ʰəuɽiː n̪əjən̪ə-məʈəkkɑːkə kʰeːlə 
beːs̪iː kʰeːləs lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə pʰəlɑ̃ː kẽː 
bəɦɪn̪ə kẽː oː bəɦɪn̪ə mɑːn̪əɪ leːlə t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. 
 
gɑːməkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə kẽː bɪgɑːɽəɪ meː ɖiːd͡ʒeː kẽː̃ 
bʰuːmɪkɑː məɪn̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɖiːd͡ʒeː pəɾə bəd͡ʒəɪt̪ə əʃliːlə 
giːt̪ə d͡ʒəʋən̪əkɑː s̪ə ̃beːs̪iː buɽʰəboː kẽː ɦəɖɖiː meː 
d͡ʒɑːn̪ə lɑːbɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
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bɑːbɑː bɑ̃ːs̪ə t̪əs d̪ɑːɾuːbɑːd͡ʒə, gəd̃͡ʒeːɾiː, n̪əʃeːɾiː kẽː 
əɖɖɑː bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
 
ɪ t̪ʰɪkə gɑːmə 'məg̃əɾəun̪ɑː'. ud̪əjə d͡ʒiː kẽː s̪əɾəkɑːɾiː 
d͡ʒɔbə bʰeːʈəlɑːkə bɑːd̪ə gɪn̪ɑːu dʒ͡eː kɪjoː 
kəmpiːʈiːʃən̪ə pɑːs̪ə kəɪn̪eː ɦoːeːt̪ə , n̪əɦɪ n̪eː ? ɪ 
gɑːməkə ʋɪkɑːs̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə. gɑːmə bəuɾɑː geːləɪ. 
bəɪd͡ʒuː ɾɑːmə kẽː ləɽəkɑː bʰɑ̃ːgə kʰɑːkəs pɑːgələ 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. s̪əbʰə juʋɑː bʰəʈəɪkə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
gɑːɾd͡ʒɪjən̪ə ɾoːkəʋɑː meː əs̪əməɾt̪ʰə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
s̪ət̃ʃ͡ɑːɾə kɾɑ̃ːt̪ɪ juʋɑːkə leːlə n̪iːkə tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ kʰəɾɑːboː 
tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒjɑːd̪ɑːt̪əɾə juʋɑː moːbɑːiːlə gʰɑ̃ː ʈəɪ meː 
lɑːgələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə juʋɑːkə n̪əʃɑː. s̪oːʃələ 
miːɖɪjɑː pəɾə ən̪ɑːpə-ʃən̪ɑːpə lɪkʰən̪əɪ kẽː oː əpən̪ə 
d̪ʰəɾmə s̪əməɪd͡ʒʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə-
ʋɪɦən̪əs̪əɾə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keː əpən̪ə-əpən̪ə d̪əlɑːn̪ə pəɾə 
ʋɑː gʰəɾə meː pəɽʰəɪ kẽː ɾəbɑːzə tʃ͡ʰeːləɪ s̪eː kʰət̪əmə 
bʰəs geːləɪ. kɪjoː n̪əɦɪ pəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪əbʰə kɪjoː 
bɪn̪ɑː pəɽʰən̪eː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə bʰəs geːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. 
 
"kiː ɾəu, pəʈələu kiː n̪əɦɪ ?" 
"kiː kəɦəliːɦə ?" 
" pəʈəbəɪt̪ə pəʈəbəɪt̪ə pɑːn̪ɪ n̪ɪkəɪlə geːlə, pəɾəɲtʃ͡ə ɪ 
beːbiː ɖɔlə bʰɑːʋeː n̪əɦɪ d̪ət̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. kiː kəɾiːjəɪ ?" 
" eːkə d̪ɪn̪ə pəkəɽɪ kẽː lɑː n̪eː." 
" kʰuːbə kəs d̪ət̪ɪ tʃ͡ʰɪjəɪeː." 
" ɖəɾə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəu." 
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"d͡ʒeː ɖəɾɪ geːləɪ s̪eː məɾɪ geːləɪ." 
 
pulɪs̪ə kẽː̃ gɑːɽiː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. pəʋən̪ə kẽː mɑːɾɪ kəs 
bʰəɪʈəlɑː bɑːn̪n̪ə keː pulɪjɑː t̪əɾə meː pʰeːkə d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰeːləɪ. mɑːt̪ʰɑː pəɾə d͡ʒeːn̪ɑː pɑːt̪ʰəɾə s̪ə ̃ tʃ͡oːʈə 
mɑːɾən̪eː tʃ͡ʰəɪ. pulɪs̪ə kẽː kəɪməɾɑː məɪn̪ə pʰoːʈoː 
kʰɪtʃ͡ələt̪ʰɪn̪ɦə. pulɪs̪ə poːs̪ʈəmɑːɾʈəmə leːlə lɑːʃə kẽː 
məd̪ʰubən̪iː bʰeːd͡ʒə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. pɾeːmə mət̪ələbə 
'məɾɖəɾə' ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ mɪt̪ʰɪlɑː meː. 
 
"pətʃ͡ʰəmiː s̪əbʰjət̪ɑːkə n̪əkələ ɑːoːɾə ʃəɦəɾiː 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə keː n̪əkələ s̪ə ̃ gɑːmə kʰəɾɑːbə bʰəs 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ." 
"s̪əbʰəʈɑː ugʰəɪɾeː kẽː tʃ͡ələn̪əɪ ʈʰiːkə tʃ͡ʰɪjəɪjə ?" 
" moːbɑːiːlə n̪eːn̪ɑː-bʰuʈɑː s̪əbʰə ləgə tʃ͡ʰəɪ. tʃ͡əud̪əɦə 
bəɾəkʰə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ ɑːoːɾə oː pəɾeːmə kəɾəs ləgəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. " 
"oːkəɾɑː bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ pəɾeːmə mɑːn̪eː gʰɪtʃ͡tʃ͡əmə-
t̪ɪɾɑː." 
 
məd̪ʰu ɑːoːɾə d͡ʒəgət̪ə gəpə meː lɑːgələ tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ. 
pəɾəp̃əɾɑː, mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾəɦən̪ə-s̪əɦən̪ə, s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ 
ʋəgəɪɾəɦə d̪un̪ɪjɑː kẽː ɑːn̪ə koːn̪ɑː s̪ə ̃ ələgeː tʃ͡ʰəɪ. 
bʰəgɑː-bʰəggiː gɑːmə meː bəɽʰɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
 
gʰõːgʰəɽəɾɪjɑː meː kɑːɾt̪ɪkə meːlɑː meː tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əbʰə 
ut̪pɑːt̪ə mətʃ͡əun̪eː ɾəɦəɪ. kʰuːbə mɑːɾɪ kʰeːlɑːt̪ʰɪ. 
t̪ʰut̪ʰun̪ə pʰulɪ kəs pʰuːʈəbɑːlə bʰəs geːlə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. 
gɑːməkə ɪzzət̪ə-ɑːbəɾuː pəɾə ɦɑːt̪ʰə ɖɑːlən̪əɪ kət̪əɦũ 
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utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə 
mɑːɾɪ ləgələn̪ɦɪ. 
 
bʰɑːgɪ kəs bjɑːɦə kəɾəɪ kẽː pəɾəp̃əɾɑː bəɽʰɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. s̪əmɑːd͡ʒə meː ɪ s̪ʋiːkɑːɾoːkt̪ɪ bəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
pəɾɪʋɑːɾə ɑːoːɾə s̪əmɑːd͡ʒə n̪əɦɪ s̪ʋiːkɑːɾə kəɾət̪ɪɦiːn̪ə 
t̪ə ̃ɦun̪əkɑː ləgə tʃ͡ɑːɾɑː koːn̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. t̪ə ̃d͡ʒoː bɑːu 
d͡ʒɪn̪əgiː t̪oːɦəɾə d͡ʒɪbəɪ keː t̪oːɦəɾə əd̪ʰɪkɑːɾə tʃ͡ʰəu. 
mɑːɾɪ-d̪əg̃ɑː s̪ə ̃ ɪ ɾoːkələ n̪əɦɪ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əs̪̃kɑːɾə ɑːoːɾə pəɾəbəɾɪs̪ə eːkəɾə d͡ʒɪmmeːd̪ɑːɾə 
ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː t̪ə ̃ɪ ɾoːkən̪əɪ kəʈʰɪn̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
"kiː ɦɑːlətʃ͡ɑːlə ətʃ͡ʰɪ ?" 
"gəɾiːbəkə ɦɑːlə kiː puːtʃ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə mɑːlɪkə ?" 
"gəɾiːbə luʈɪ ləbəɪeː ɑːoːɾə kuʈɪ kʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
"s̪ət̪̃oːʂə pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, n̪eː ?" 
"ɦə,̃ mɑːlɪkə d̪əɾɪbʰəg̃ɑː meː pəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
" pəɽʰəs d̪ɪəu." 
 
s̪iːeːmə s̪ɑːɪs̪̃ə kɔleːd͡ʒə meː pəɽʰəlɑːkə bɑːd̪ə oː 
d͡ʒəjəpuɾə tʃ͡əlɪ geːlɑːɦə. d͡ʒəjəpuɾə meː pəɦɪlə 
kɑːd͡ʒə n̪əʋəkɑː məkɑːn̪ə meː put̪ɑːiː ʋɑːlɑː kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə d̪ʰəɾɪ keːlɑːɦə. t̪əd̪oːpəɾɑ̃ːt̪ə ɦoːʈələ meː kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə kɑːd͡ʒə keːlɑːɦə. t̪iːn̪ə əkʈuːbəɾə, 2003 kẽː oː 
d̪ɪlliː tʃ͡əlɪ geːlɑːɦə. d̪ɪlliː meː kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələn̪ɦɪ t̪əs ɦun̪əkəɾə bəɽə bʰɑːiː kəɦələkən̪ɦɪ, "t̪uː 
gɑːmə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑː." 
 
əɦɪ biːtʃ͡ə gɑːɾɖəkə n̪əukəɾiː ɦɪn̪əkɑː bʰeːʈələn̪ɦɪ.ɪ 
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gɑːɾɖəkə n̪əukəɾiː kəɾəs lɑːgəlɑːt̪ʰɪ lɑːd͡ʒəpət̪ə 
n̪əgəɾə mɑːɾkɪʈə meː. ləgəbʰəgə 12 s̪ɑːlə d̪ʰəɾɪ ɪ 
gɑːɾɖəkə n̪əukəɾiː keːlɑːt̪ʰɪ.s̪əg̃ə meː d̪ɪn̪ə meː 
d͡ʒɑːmɪjɑː meː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. kɪtʃ͡ʰu ʈjuːʃən̪ə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪɦɪn̪ə. d͡ʒɪn̪əgiː bəɽɪ s̪əg̃ʰəɾʂəkə n̪ɑːmə 
tʃ͡ʰɪjəɪjə. ən̪ɑːt̪ʰə tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ s̪ət̪̃oːkʰə. bɑːbuːd͡ʒiː kẽː 
məɾəlɑː kẽː bɑːd̪ə ʋɪkʰəɖ̃ɪt̪ə pəɾɪʋɑːɾə meː 
kəməuʋɑː ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː eːkəʈɑː ɦoːn̪əkɑːɾə kẽː 
pəɽʰəulə n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɦɪ kɪn̪əkoː. gɑːmə s̪əmɑːd͡ʒə 
kẽː koːn̪ə mət̪ələbə. 
 
 
"d͡ʒɪn̪d̪əgiː kɪɾɑːjeː kɑː gʰəɾə ɦəɪ, s̪əbəkoː eːkə d̪ɪn̪ə 
d͡ʒɑːn̪ɑː pəɽeːgɑː." 
 
n̪ɪɾəgun̪ə gəbəɪt̪ə s̪ɪjɑːlɑːlə bɑːbɑː məʈəɪkə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. s̪ɪjɑːlɑːlə bɑːbɑː beːd͡ʒoːɾə gəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪɦɪn̪ə- "əpən̪eː kʰəɪɦ̃ẽː mɑːtʃ͡ʰəkə kuʈɪjɑː , 
pɪjɑː keː d̪ɪjəɪɦə d͡ʒʰoːɾə. beːʈiː kəɦɪjoː n̪əɦɪ ɦoːɪɦəɪ ̃
kəməd͡ʒoːɾə." 
 
loːkə kəlɑːkɑːɾə tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ s̪ɪjɑːlɑːlə bɑːbɑː. t̪ʰɑːn̪ət̪əɾə 
ɦun̪əkəɾə pɾoːgɾɑːmə bəɽɪ n̪iːkə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. oː kʰɪs̪s̪ɑː 
kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə - ɪs̪kuːlə piːtʃ͡ʰɑː meː mɑːlɪkə kẽː 
məɦɪs̪ə tʃ͡əɾəʋɑːɦɑː məɦɪs̪ə tʃ͡əɾɑːʋəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. gəɾiːbə 
ɾəɦəbɑːkə kɑːɾən̪eː oːkəɾɑː pəɽʰələ n̪əɦɪ bʰeːləɪ. t̪əɪ ̃
oː ɪs̪kuːleː piːtʃ͡ʰɑː meː məɦɪs̪ə tʃ͡əɾɑːbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
kɪtʃ͡ʰu d͡ʒɲɑːn̪ə t̪əs bʰeːʈeː d͡ʒɑːeːt̪ə. oː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
s̪iːkʰələkə s̪ɪbɑːjə- 'jəs̪ə ɑːoːɾə n̪oː' kẽː. eːkə d̪ɪn̪ə 
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mɑːlɪkə kẽː gʰəɾə meː tʃ͡oːɾiː bʰeːlən̪ɦɪ. pulɪs̪ə-
d̪əɾoːgɑː t̪əɦəkiːkɑːt̪ə kəɾəʋɑːkə leːlə eːlət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
" bət̪ɑːɪeː, ɑːpəkoː kɪs̪ə pəɾə ʃəkə ɦəɪ ?" 
" s̪əɾə, gʰəɾə meː t̪oː bɑːɦəɾiː koːiː n̪əɦɪ ɦəɪ." 
" pʰɪɾə tʃ͡oːɾiː kəɪs̪eː ɦuɑː ?" 
" n̪əɦɪ mɑːluːmə s̪əɾə." 
" kɪs̪iː n̪eː n̪əɦɪ d̪eːkʰɑː ?" 
"n̪əɦɪ s̪əɾə." 
" gʰəɾə meː məg̃əɾuːɑː tʃ͡ʰoːɽɪ kəs ɑːoːɾə bɑːɦəɾiː koːiː 
n̪əɦɪ ɦəɪ." 
" jeː məg̃əɾuːɑː koːn̪ə ɦəɪ ? bulɑːɪeː us̪əkoː." 
 
məg̃əɾuːɑː ɪ s̪un̪ɪ kəs kɪ d̪əɾoːgɑː ɦəməɾɑː 
buləuləkəs pẽːʈeː meː mut̪ɪ d̪eːləkəɪ. 
 
" ɦə,̃ mɑːlɪkə." 
" t̪umɦɑːɾɑː n̪ɑːmə kjɑː ɦəɪ ?" 
" məg̃ələd̪eːʋə ." 
" t̪oː pʰɪɾə jeː məg̃əɾuːɑː koːn̪ə ɦəɪ ?" 
" ɦəməɦiː tʃ͡ʰɪjəɪjə mɑːlɪkə." 
" t̪oː bət̪ɑːoː gʰəɾə mẽː t̪umən̪eː tʃ͡oːɾiː kiː ɦəɪ ?" 
 
d̪əɾoːgɑː keː ɦɪd̪̃iː meː bɑːd͡ʒəɪt̪ə s̪un̪ɪ kəs məg̃əɾuːɑː 
s̪oːtʃ͡ələkə kjɑːkə n̪əɦɪ ɦəməɦũ ɪs̪kuːlə kẽː piːtʃ͡ʰɑː 
meː məɦɪs̪ə tʃ͡əɾəbəɪt̪ə bʰeːʈələ d͡ʒɲɑːn̪ə kẽː 
bʰəd̃͡ʒʰəuʋə. məg̃əɾuːɑː pɾət̪jut̪t̪əɾə d̪eːləkəɪ - 
 
" jəs̪ə s̪əɾə." 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 141 

 
ɑːbə t̪əs məg̃əɾuːɑː kẽː kʰəɪɾə n̪əɦɪ. d̪əɾoːgɑː 
bəd͡ʒəlɑːɦə - 
" tʃ͡oːɾə mɪlə gəjɑː." 
 
ɑːbə məg̃əɾuːɑː kẽː lɑːʈʰiː pəɾəs ləgələn̪ɦɪ - 
" mɑːeː gəɪ mɑːeː..... bɑːpə ɾəu bɑːpə....." 
 
məg̃əɾuːɑː ɦɑːkə mɑːɾɪ kəs kɑːn̪əs lɑːgələ - 
" jəu mɑːlɪkə, bətʃ͡əu n̪eː jəu. mɑːeː gəɪ mɑːeː.... 
bɑːpə ɾəu bɑːpə....." 
 
d̪əɾoːgɑː pʰeːɾə d̪uː lɑːʈʰiː məg̃əɾuːɑː kẽː 
mɑːɾələkɪɦiːn̪ə ɑːoːɾə puːtʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə -""bət̪ɑːoː, 
mɑːlə kəɦɑ̃ː tʃ͡ʰupɑː kəɾə ɾəkʰɑː ɦəɪ ?" 
 
" bɑːpə ɾəu bɑːpə.... ɦəməɾɑː mɑːɾɪ d̪eːləkə.... 
ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ mɑːlɪkə... jəu 
mɑːlɪkə...." 
 
"s̪ɑːleː t̪umɦẽː̃ n̪əɦɪ pət̪ɑː ɦəɪ t̪oː kɪs̪əkoː pət̪ɑː 
ɦoːgɑː." 
 
"n̪oː....n̪oː s̪əɾə." 
 
ɪ ɪs̪kuːlə kẽː piːtʃ͡ʰɑː meː məɦɪs̪ə tʃ͡əɾəbəɪt̪ə 
pəɽʰəlɑːɦəkə pəɾɪɳɑːmə tʃ͡ʰələɪɦə. 
 
(tʃ͡ɑːɾɪmə kʰeːpə) 
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s̪ʋəɾgiːjə umɑːkɑ̃ːt̪ə ɾɑːjə d͡ʒiː kẽː moːn̪ə ɾəɦən̪ɦɪ 
d͡ʒeː gɑːmə meː kɪtʃ͡ʰu ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː dʒ͡ɑːɦɪ s̪ə ̃
gɑːməkə n̪ɑːmə ɦueː. oː tʃ͡əɪt̪iː d̪uɾgɑː puːd͡ʒɑː kẽː 
ʃuɾuɑːt̪ə gɑːmə meː keːlɑːt̪ʰɪ. koːləkɑːt̪ɑː s̪ə ̃mɪs̪t̪ɾiː 
(muːɾt̪ɪkɑːɾə) ʃəb̃ʰuː pɑːlə ɑːoːɾə ɦun̪əkəɾə ʈiːmə kẽː 
ləulɑːt̪ʰɪ. əkʰən̪ə d͡ʒeː d̪uɾgɑː məd̪̃ɪɾə ətʃ͡ʰɪ oːɦiː kẽː 
pətʃ͡ʰəbəɾɪjɑː bʰɑːgə ɾəs̪t̪ɑː kẽː bəgələ meː tʃ͡əɪt̪iː 
d̪uɾgɑː puːd͡ʒɑː ʃuɾuː bʰeːlə . ɪ puːd͡ʒɑː ' məg̃əɾəun̪ɑː' 
kẽː̃ ɪt̪ɪɦɑːs̪ə kẽː s̪əbʰəs̪ə ̃ləlɪt̪əgəɾə tʃ͡iːd͡ʒə tʃ͡ʰələ. 
 
d̪eːʃə-ʋɪd̪eːʃə kẽː loːkə meːlɑː d̪eːkʰəɪ leːlə əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. n̪eːpɑːlə d̪ʰəɾɪ loːkə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ə_ɪ 
tʃ͡əɪt̪iː d̪uɾgɑː puːd͡ʒɑː meː bəɽɪ bʰɑːɾiː ʈəs̪əməʈəs̪ə 
ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰələɪɦə.ʋɔləʈ̃ɪjəɾə meːlɑː meː s̪uɾəkʂɑː 
d̪eːbɑː meː t̪əbɑːɦə ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə . n̪eːn̪ɑː-bʰuʈɑː 
s̪əbʰə d̪eːɾə ɾɑːt̪ɪ d̪ʰəɾɪ d̪uɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə oːgəɾən̪eː 
ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə. dʒ͡əɦɪjɑː s̪ə ̃ mɪs̪t̪ɾiː əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə t̪əɦɪeː s̪ə ̃ d̪uɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə meː bʰiːɽə 
ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰələ.əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə d̪ɾɨʂʈɪ s̪ə ̃ tʃ͡əɪt̪iː d̪uɾgɑː 
puːd͡ʒɑː məg̃əɾəun̪ɑː kẽː leːlə pəɪgʰə tʃ͡iːd͡ʒə tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
gɑːməkə eːkət̪ɑː kẽː̃ s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə ɪ puːd͡ʒɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə t̪ə ̃
gɑːməkə pɑːɾʈɪʃən̪ə keː s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə s̪eːɦoː ɪ puːd͡ʒeː 
ɑːoːɾə məd̪̃ɪɾə tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
 
gən̪əuliː pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə meː bɾɑːɦməɳə kẽː eːkətʃ͡ʰət̪ɾə 
ɾɑːd͡ʒjə kẽː kʰət̪əmə keːn̪ɪɦɑːɾə məg̃əɾəun̪ɑː tʃ͡ʰələ. 
s̪iːt̪ɑːɾɑːmə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː keː mukʰɪjɑː tʃ͡un̪ɑːʋə meː 
ɦəɾeːn̪ɪɦɑːɾə məg̃əɾəun̪ɑː tʃ͡ʰələ. s̪ʋəɾgiːjə jugeːʃʋəɾə 
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ɾɑːjə d͡ʒiː s̪iːt̪ɑːɾɑːmə mukʰɪjɑː d͡ʒiː kẽː kʰɪlɑːpʰə 
əpən̪ə bʰɑːiː ʃɾiː ʋɪʃʋeːʃʋəɾə ɾɑːjə d͡ʒiː keː tʃ͡un̪ɑːʋə 
meː ut̪ɑːɾɪ kəs mukʰɪjɑː tʃ͡un̪ɑːʋə d͡ʒiːt̪əulɑːt̪ʰɪ. ʋəɾɳə-
beːʋəs̪t̪ʰɑː kẽː biːtʃ͡ə n̪iːtʃ͡əlɑː d͡ʒɑːt̪ɪkə eːkət̪ɑː 
s̪iːt̪ɑːɾɑːmə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː keː bʰɑːɾiː pəɽələn̪ɦɪ ɑːoːɾə 
mukʰɪjɑː keːɾə pəd̪ə pəɾə s̪oːləkən̪ɦə bəɪʈʰəlɑːɦə. 
 
gən̪əuliː keːɾə bɾɑːɦməɳə kẽː ʋɪd̪ʋət̪ɑː meː 
məg̃əɾəun̪ɑː s̪əd̪əɪʋə tʃ͡un̪əut̪iː d̪eːlɑːt̪ʰɪ. s̪ʋəɾgiːjə 
kɑːliːtʃ͡əɾəɳə ɾɑːjə ɑːoːɾə s̪ʋəɾgiːjə tʃ͡ɪɾəd̃͡ʒiːʋə ɾɑːjə 
'ʋjɑːs̪əd͡ʒiː' bɾɑːɦməɳə kẽː̃ ʃɑːs̪t̪ɾɑːɾt̪ʰə meː pəd̪ɑː 
d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. s̪əɦuɾɪjɑː meː əpətʃ͡ʰə d̪ɑːs̪ə kẽː tʃ͡un̪əut̪iː 
kẽː s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəɪt̪ə 'ʋjɑːs̪əd͡ʒiː' ɦun̪əkɑː tʃ͡ɑːɾoːn̪ɑːlə 
tʃ͡iːt̪ə keːlɑːt̪ʰɪ. məg̃əɾəun̪ɑː meː ʋɪd̪ʋət̪ɑː meː 
koːn̪əɦu kəmiː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. gɑːməkə mɑːn̪ə-
s̪əmmɑːn̪ə bəɽʰɑːbəɪ meː puːɾʋəd͡ʒəkə bəɽɪ pəɪgʰə 
bʰuːmɪkɑː ɾəɦələn̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
 
'məg̃əɾəun̪ɑːkə kəuʋoː pəɽʰələ tʃ͡ʰəɪ' ɪ əʋəd̪ʰɑːɾəɳɑː 
ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələ. oː ɑːbə kɪtʃ͡ʰu kəmə bʰeːlə d͡ʒɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.kɑːɾəɳə ətʃ͡ʰɪ juʋɑː əpən̪ə pət̪ʰə s̪ə ̃
bʰəʈəɪgə geːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑ̃ːgə, gɑ̃ːd͡ʒɑː, d̪ɑːɾuː 
ʋəgəɪɾəɦə-ʋəgəɪɾəɦə n̪əʃɑː meː oː s̪əl̃ɪpt̪ə ɾəɦət̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəɾɪɳɑːmə ətʃ͡ʰɪ - gɑːməkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə pəɾə 
bəʈ̃ʈɑːd̪ʰɑːɾə lɑːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. n̪əg̃geː n̪ɑːtʃ͡əbɑːkə 
pɾəʋɾɨt̪t̪ɪ bəɽʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. məg̃əɾəun̪ɑːkə n̪ɑːkə kəʈɪ 
geːlə ɑːbə. gɑːmə bəuɾɑː geːlə . gɑːmə ən̪ɑːt̪ʰə bʰəs 
geːlə. gɑːmə meː pɑːɾʈɪʃən̪ə bʰəs geːlə. 
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"ɦə,̃ kəɦuː kiː keːlə d͡ʒɑːeː ?" 
" ɦəməɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ s̪əbʰə kɪjoː eːkəɾɑː ɾoːkəʋɑːkə 
pɾəjɑːs̪ə kəɾuː." 
" ɦə,̃ ʈʰiːkə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə." 
" ɾɑːt̪ɪ meː eːkəʈɑː mɪʈɪg̃ə ɾɑːkʰuː ɑːoːɾə oːɪ meː d͡ʒeː 
n̪ɪɾɳəjə ɦoːeːt̪əɪ s̪eː s̪əbʰə kɪjoː s̪ʋiːkɑːɾə kəs leːbəɪ." 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ." 
 
məd̪̃ɪɾə ʋɪʋɑːd̪ə eːt̪eːkə bəɽʰɪ geːləɪ d͡ʒeː d̪un̪uː 
pɑːɾʈiː kẽː loːkə eːkə-d̪oːs̪əɾə kẽː mɑːɾəɪ leːlə ut̪ɑːɾuː 
bʰəs geːlɑːt̪ʰɪ. bʰuːmɪ puːd͡ʒən̪əkə bɑːd̪ə məd̪̃ɪɾə 
n̪ɪɾmɑːɳəkə kɑːd͡ʒə bɑːn̪ɦəkə puːɾuːbə ʃuɾuː bʰeːlə. 
2017 meː n̪əʋəkɑː məd̪̃ɪɾə meː pɾət̪ɪmɑː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə 
keːlə geːlə. ʋɪʋɑːd̪əkə kɾəmə meː keːʃə-pʰəud̪ɑːɾiː 
bʰeːləɪ. eːs̪əpiː ɑːoːɾə ɖiːeːs̪əpiː kẽː s̪əməd͡ʒʰə d̪un̪uː 
pɑːɾʈiː kẽː loːkə bəjɑːn̪ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. əgɪlɑː d̪ɪn̪ə ɪ 
xəbəɾə əxəbɑːɾə kẽː s̪uɾkʰiː bən̪ələ- 'məg̃əɾəun̪ɑː 
mẽː məd̪̃ɪɾə ʋɪʋɑːd̪ə mẽː d̪oː pəkʂõː mẽː dʒ͡ʰəɽəpə' . 
 
ləg̃əʈuː mɑːɦəʈəɾə s̪ɑːɦeːbə keː muɪlɑː (ɦət̪jɑː) kẽː 
bɑːd̪ə d̪oːs̪əɾə beːɾə əxəbɑːɾə kẽː pən̪n̪ɑː pəɾə ' 
məg̃əɾəun̪ɑː' keːɾə n̪ɑːmə ɑːjələ tʃ͡ʰələɪ. gɑːməkə 
kəuʋɑː pəɽʰələ, pəɾəɲtʃ͡ə gɑːməkə s̪əs̪̃kɑːɾə d͡ʒeːn̪ɑː 
bɪkɑː geːlə tʃ͡ʰəɪ. kəkəɾoː kɪjoː moːd͡ʒəɾə n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. s̪ɪn̪ɪjəɾə-d͡ʒun̪ɪjəɾə mɑːn̪eː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ. 
s̪əbə d̪ʰɑːn̪ə bɑːiːs̪ə pəs̪eːɾiː. ləg̃əʈuː mɑːɦəʈəɾə 
s̪ɑːɦeːbə kẽː ɦət̪jɑː keːɾə pʰɑːɪlə kiː bʰeːləɪ s̪eː n̪əɦɪ 
pət̪ɑː. gɑːmə meː ɪ gʰəʈən̪ɑː ɦeːn̪əɪ n̪iːkə n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰeːləɪ. gɑːməkə ɪzzət̪ə bəɽɪ bɪkɑː geːləɪ əxəbɑːɾə 
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meː. 
 
"d͡ʒəmə t̪əɾə kẽː d͡ʒəmiːn̪ə lɪkʰəs." 
"n̪əɦɪ lɪkʰəbə, əɦɑ̃ː ɾɑːd͡ʒə meː bəs̪ələ tʃ͡ʰiː kiː ?" 
" d͡ʒəs n̪əɦɪ lɪkʰəbiːɦɪ t̪əs tʃ͡əlɪəɪɦ̃ə bɑːpəkə bəpəut̪iː 
d̪əkəs. 
" ɦəməɦũ gɑːməkə pɑ̃ːtʃ͡ə ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾə meː eːkəʈɑː 
ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾə tʃ͡ʰɪjəɪjə." 
 
gɑːmə meː s̪ɑːmət̪̃əʋɑːd̪ə kẽː ɪeːɦə ɾuːpə tʃ͡ʰeːləɪ. 
d̪əɾəʋɑːɾiː bɑːbɑː keː d͡ʒəmət̪əɾə kəɾiːbə tʃ͡ʰəɦə 
kəʈʈʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ s̪eː mɑːjɑːd̪ət̪t̪ə kəɦət̪ɪ 
tʃ͡ʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː lɪkʰə d̪eː. eːkə d̪ɪn̪ə kɑːmeːʃʋəɾə 
bɑːbɑː keː məɦɪs̪ə ɾoːkɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə oː. t̪əbə 
jugeːʃʋəɾə bɑːbɑː kẽː pəkʂə leːlɑː pəɾə oː ʃɑ̃ːt̪ə 
bʰeːlɑːɦə. lɑːʈʰiː kẽː bələ pəɾə d̪oːs̪əɾəkə d͡ʒəmiːn̪ə 
lɪkʰəun̪ɪɦɑːɾə kẽː ɑːbə gɑːmə meː koːn̪əɦu 
moːd͡ʒəɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. s̪ɑːmət̪̃əʋɑːd̪əkə ɾəs̪s̪iː d͡ʒəɪɾə 
geːləɪ. n̪əʋəjuʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə meː ʃoːʂəɳəkə bɑːn̪ɦə 
kẽː ɖʰəɪɦə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
'məg̃əɾəun̪ɑː' s̪əs eːkəʈɑː ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə s̪eːɦoː 
bʰeːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ -'ʃɾiː əɾuːɳə ɾɑːjə' . ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ gɑːməkə 
mɑːn̪ə bəɽʰeːn̪ɪɦɑːɾə. d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə tʃ͡ʰoːʈə 
tʃ͡ʰələɦũ t̪əs oː pəʈən̪ɑː s̪əs əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə t̪əs ɦəmə 
s̪əbʰə gəɳɪt̪ə bəɽʰəʋɑːkə leːlə ɦun̪əkɑː ləgə d͡ʒɑːeːt̪ə 
tʃ͡ʰələɦũ. kəɾiːbə pɑ̃ːtʃ͡ə pʰuːʈə kẽː goːɾə-n̪ɑːɾə ʋoː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪iːkə tʃ͡ʰəʋɪ kẽː loːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒɪn̪əkɑː n̪ɑːmə s̪ə ̃
gɑːməkə mɑːn̪ə-pɾət̪ɪʂʈʰɑː bəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 



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

s̪ʋəɾgiːjə umɑːkɑ̃ːt̪ə ɾɑːjə d͡ʒiːkə d͡ʒjeːʂʈʰə put̪ɾə. 
 
 
s̪ət̪̃oːʂə 2007 d͡ʒɑːmɪjɑː meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːlɑːt̪ʰɪ. 
d͡ʒɑːmɪjɑː meː bəɽʰəʋɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː kẽː d͡ʒəgəulɑːt̪ʰɪ 
kɾɨʂɳə kumɑːɾə d͡ʒiː. oːɦiː s̪əməjə meː ẽːʈɾẽːs̪ə 
pʰɔɾmə keːɾə d̪ɑːmə 200 ʈɑːkɑː tʃ͡ʰeːləɪ. d̪uːʈɑː 
pʰɔɾmə bʰəɾələkə s̪ət̪̃oːʂə . eːkəʈɑː biː eː ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə 
kẽː ɑːoːɾə d̪oːs̪əɾə biː eː mɑːs̪ə miːɖɪjɑː kẽː. mɑːs̪ə 
miːɖɪjɑː kẽː pʰɔɾmə bʰəɾəʋɑːkə leːlə kɾɨʂɳə d͡ʒiː 
ʈɑːkɑː d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə ɑːoːɾə biː eː ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə leːlə oː 
s̪ʋəjə ̃ pʰɔɾməkə ʈɑːkɑː d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. mɑːs̪ə miːɖɪjɑː 
ʋeːʈɪg̃ə lɪs̪ʈə meː ɦɪn̪əkəɾə n̪ɑːmə tʃ͡əlɪ geːlən̪ɦɪ. 
mɑːɾks̪ə s̪iːʈə ɑːoːɾə s̪ɪɾʈɪpʰɪkeːʈə tʃ͡ʰoːɽɑːbəs leːlə oː 
d̪əɾɪbʰəg̃ɑː ɑːbɪ geːlɑːɦə. 
 
bɪɦɑːɾə meː bəɾəs̪ɑːt̪əkə s̪əməjə tʃ͡ʰeːləɪɦə. bɑːɽʰɪ 
ɑːjələ tʃ͡ʰeːləɪɦə. kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə leːlə ɦun̪əkɑː leːʈə 
bʰəs geːlən̪ɦɪ. t̪ɑːbət̪ə d̪ʰəɾɪ ʋeːʈɪg̃ə lɪs̪ʈə kliːjəɾə bʰəs 
geːləɪ ɑːoːɾə oː s̪ɑːt̪əmə kɾəmə pəɾə tʃ͡ʰəlɑːɦə 
pəɾəɲtʃ͡ə tʃ͡əud̪əɦə s̪t̪ʰɑːn̪ə ʋɑːlɑː d̪ɑːkʰɪlɑː ləs 
leːlɑːt̪ʰɪ. s̪ət̪̃oːʂə mũɦə t̪ɑːkəɪt̪ə ɾəɪɦə geːlɑːɦə. oːɦiː 
biːtʃ͡ə biːeː ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə keːɾə pəɾɪɳɑːmə ɑːbɪ gəɪləɪ. 
oː ẽːʈɾẽːs̪ə ʈɔpə keːlɑːt̪ʰɪ ɑːoːɾə ɦɪd̪̃iː ʋɪʂəjə s̪ə ̃
d͡ʒɑːmɪjɑː meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːlɑːt̪ʰɪ. 
 
d͡ʒɑːmɪjɑː mɪllɪjɑː ɪs̪lɑːmɪjɑː gəg̃ɑː-jəmun̪ɑː 
t̪əɦəziːbə kẽː leːlə d͡ʒɑːn̪ələ d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪ət̪̃oːʂə kẽː 
n̪əs̪iːbə n̪iːkə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː oː ət̪eːkə n̪iːkə 
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ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə s̪ə ̃ pəɽʰəlɑːkə ətʃ͡ʰɪ. kɪjoː n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə d͡ʒeː s̪əbʰə ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə kẽː 
ɾəg̃ə d͡ʒɑːmɪjɑː d͡ʒəkɑ̃ː̃ ɦeːʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː.oːkʰəlɑː 
kʂeːt̪ɾə meː ɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪eːʃə-ʋɪd̪eːʃə kẽː 
loːkə ə_ɪ meː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- pʰɾɑ̃ːs̪ə, pʰɪd͡ʒiː, 
əpʰəgɑːn̪ɪs̪t̪ɑːn̪ə, n̪eːpɑːlə, ʃɾiːlək̃ɑː, mɔɾɪʃəs̪ə 
ʋəgəɪɾəɦə. n̪iːkə ləɪbɾeːɾiː, eːs̪iː/ɦiːʈəɾə ləgəlɑːɦɑː 
ɾiːɖɪg̃ə ɾuːmə, kəmpjuɾə ləɪbə, s̪əs̪t̪ɑː kəɪʈ̃iːn̪ə ɑːd̪ɪ-
ɑːd̪ɪ d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː gəɾiːbə-guɾəbɑː kẽː leːlə bən̪əulə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
 
s̪ɑːlə 2007 d̪ʰəɾɪ oː d͡ʒɑːmɪjɑː s̪ə ̃dʒ͡uɽəlɑːɦɑː. t̪iːn̪əʈɑː 
ɖɪgɾiː oː d͡ʒɑːmɪjɑː s̪ə ̃ leːlɑːɦə. d͡ʒɑːmɪjɑː ɦun̪əkɑː 
leːlə məd̪̃ɪɾə s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlən̪ɦɪ. d͡ʒɪn̪əgiː kẽː pəʈəɾiː 
pəɾə leːbɑːkə leːlə mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ s̪eː ɪ 
s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə s̪ət̪̃oːʂə kẽː d̪eːləkən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. gəɾiːbiː 
pɾət̪ɪbʰɑː kẽː keːt̪əkə d̪ɪn̪ə ɾoːkɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ? 
 
d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː kəɪp̃əs̪ə d͡ʒɑːn̪əʋəɾõː kẽː mən̪ukʰə 
ɦeːʋɑːkə leːlə ʃɪkʂɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. pəɾəɲtʃ͡ə 2019-20 kẽː 
gʰəʈən̪ɑː d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː leːlə ɑːoːɾə ə_ɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə s̪ə ̃
d͡ʒuɽələ mən̪ukʰə kẽː leːlə bəɽɪ d̪ukʰəd̪ə ɾəɦələɪ. 
mən̪ukʰə kẽː mən̪ukʰə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪn̪ɪɦɑːɾə , d̪eːʃəkə 
gəg̃ɑː-d͡ʒəmun̪ɑː s̪ən̪ə t̪əɦəziːbə kẽː mɑːʈɪ pəlɪt̪ə 
keːn̪ɪɦɑːɾə kẽː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə mɑːfə n̪əɦɪ kəɾət̪ən̪ɦɪ. 
 
d̪eːʃə bɑ̃ːʈɪ kəs n̪əɦɪ tʃ͡ələt̪əɪ. d̪eːʃə kẽː tʃ͡əleːbɑːkə 
leːlə mən̪ukʰə tʃ͡ɑːɦiː. lutʃ͡tʃ͡ɑː-ləpʰəg̃ɑː s̪ə ̃d̪eːʃə n̪əɦɪ 
tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. bʰɑ̃ːgə s̪ə ̃ d̪ɪmɑːgə pəgəlɑː d͡ʒɑːeːt̪ə 
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tʃ͡ʰəɪ. ɑːkə-d̪ʰət̪uɾə kʰɑː kəs məɦɑːd̪eːʋə s̪əbʰə n̪əɦɪ 
bən̪ɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪eːʃə tʃ͡əleːʋɑːkə leːlə ʋɪkʰə kẽː 
piːbəs pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
d̪ɪlliː kẽː ɪ d̪əg̃ɑː əbəɪ ʋɑːlɑː s̪əməjə meː s̪əbʰə 
d̪oːgəlɑː s̪ə ̃s̪əʋɑːlə puːtʃ͡ʰət̪ən̪ɦɪ d͡ʒeː ɪ kjɑːkə bʰeːləɪ 
. d͡ʒɑːɦɪ d̪eːʃə meː məɦɑːt̪mɑː bud̪d̪ʰə ɑːoːɾə 
məɦɑːʋiːɾə d͡ʒəɪn̪ə s̪ən̪ə məɦɑːpuɾukʰə bʰeːlɑːɦə 
ətʃ͡ʰɪ. əɦɪs̪̃ɑː kẽː upəd̪eːʃə d̪eːn̪ɪɦɑːɾə ɦəməɾeː 
s̪əbʰəɦəkə ʋəʃ̃əd͡ʒə tʃ͡ʰeːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. oːt̪əs d̪əg̃ɑː n̪iːkə 
n̪əɦɪ kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
d͡ʒɑːmɪjɑː s̪ə ̃ s̪ət̪̃oːʂeː ʈɑː kẽː d͡ʒɪn̪əgiː n̪əɦɪ 
s̪ud̪ʰəɾələn̪ɦɪ .oːt̪ə pəɽʰɪ kəs lɑːkʰoː loːkən̪ɪ ɑːbɑːd̪ə 
bʰeːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mən̪ukʰə ɦeːʋɑːkə leːlə 
kɪtʃ͡ʰu ələgə kəɾəs pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. keːn̪d̪ɾiːjə 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə meː pəɽʰən̪əɪ kẽː ələgeː məd͡ʒɑː tʃ͡ʰəɪ. 
ɑːd͡ʒukə s̪əməjə meː eːɦeːn̪ə ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə meː 
d̪ɑːkʰɪlɑː leːn̪əɪ s̪əpən̪ɑː dʒ͡ək̃ɑː bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
s̪əɾəkɑːɾə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu kẽː məɦəgɑː keːn̪eː d͡ʒɑːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ. ʃɪkʂɑː bəɽə məɦəgə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. gəɾiːbə 
ləɽəkɑː ɖɑːkʈəɾə ɑːoːɾə ɪd̃͡ʒɪn̪iːjəɾɪg̃ə kẽː koːɾs̪ə n̪əɦɪ 
kəs s̪əkəɪeː. mɪɖə ɖeː mɪlə gəɾiːbə-guɾəbɑː keː leːlə 
tʃ͡ʰɪjəɪeː. məd͡ʒəd̪uːɾoː kẽː̃ kən̪eːkə pəɽʰələ-lɪkʰələ 
ɦeːt̪əɪ t̪əbə n̪əs gələt̪ə-s̪ələt̪ə pəɾə s̪ɑːɪn̪ə kəɾəʋɑː 
kəs ʈʰeːkeːd̪ɑːɾə s̪əbʰə ʈɑːkɑː ʈʰəkət̪ɪn̪ɦə. puːɾɑː 
d̪eːʃə meː ʃɪkʂɑː bɪkɑːu bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
 
ɪ tʃ͡ʰɪjəɪeː ʃɪkʂɑː keːn̪d̪ɾə d͡ʒɑːɦɪ s̪ə ̃ pəɽʰɪ kəs ɦəmə 
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s̪əbʰə pɑːs̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰiː - ' d͡ʒən̪ət̪ɑː ɦəɾɪ ɦəɾə d̪ət̪t̪ə 
utʃ͡tʃ͡ə ʋɪd̪jɑːləjə gəuɽəgɑːmɑː '. 1971 meː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə 
keːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. t̪əɦɪjɑː s̪ə ̃ɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ə_ɪ pəɾoːpɑːʈɑː 
kẽː loːkə kẽː ʃɪkʂɑː d̪eːləkəɪ. ləgəbʰəgə 20 ʈɑː 
gɑːməkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː ə_ɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə s̪ə ̃ pəɽʰɪ tʃ͡ukələ 
ətʃ͡ʰɪ ɑːoːɾə pəɽʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə ə_ɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə 
meː n̪əʋɑ̃ː ɑːoːɾə d̪əs̪əʋɑ̃ː kẽː pəɽʰəɪ bʰəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. mɑːs̪ʈəɾəkə əbʰɑːʋə ɾəɦɪt̪əɦũ ɪ ʋɪd̪jɑːləjə əpən̪ə 
n̪ɑːmə kẽː n̪iːtʃ͡ɑː n̪əɦɪ gɪɾəs d̪eːləkəɪ. 1996-97 s̪ə ̃
pɾɑːɪʋeːʈə mɑːs̪ʈəɾə ɾɑːkʰɪ kəs ʋɪd̪jɑːləjə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə, gəɳɪt̪ə , əg̃ɾeːd͡ʒiː ɑːoːɾə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kẽː 
mɑːs̪ʈəɾə əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. 
 
pəɦɪn̪eː ʃɾiː moːɦən̪ə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə ɑːoːɾə ʃɾiː 
s̪ɪjɑːɾɑːmə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː ɑːoːɾə 
ən̪jɑːn̪jə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə kẽː s̪əɦəjoːgə ɾɑːʃɪ s̪ə ̃
pəɽʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. pʰeːɾə moːɦən̪ə mɑːs̪ʈəɾə 
s̪ɑːɦəbə keː s̪əɾəkɑːɾiː ut̪kɾəmɪt̪ə məd̪ʰjəʋɪd̪jɑːləjə 
meː n̪əukəɾiː bʰəs geːlən̪ɦɪ. t̪əs ʃɪʋɑː kẽː n̪əʋəjuʋəkə 
moː0 kʰɑːlɪd̪ə ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə ɑːoːɾə gəɳɪt̪ə pəɽʰɑːbəs 
ləgələt̪ʰɪn̪ɦə. 
 
əkʰən̪ə bɪɦɑːɾə kẽː s̪əbʰə ʋɪd̪jɑːləjə meː mɑːs̪ʈəɾəkə 
əbʰɑːʋə tʃ͡ʰəɪ. bɪɦɑːɾəkə ʃɪkʂɑː-beːʋəs̪t̪ʰɑː ləg̃əɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə bɪɦɑːɾə s̪əɾəkɑːɾə s̪ut̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
mɑːs̪ʈəɾə kẽː bəɦɑːliː kẽː 2017 s̪ə ̃ləʈəkəun̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
gəuɽəgɑːmɑː utʃ͡tʃ͡ə ʋɪd̪jɑːləjə pɾɑːɪʋeːʈə mɑːs̪ʈəɾə 
keː bəd̪əulət̪ə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə mɑːkʰən̪ə ʈoːlə 
pəɾə ut̪kɾəmɪt̪ə ʋɪd̪jɑːləjə meː s̪eːɦoː pɾɑːɪʋeːʈə 
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mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə pəɽʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː 
s̪əbʰə mɪlə kəs ɦun̪əkɑː biːs̪ə ʈɑːkɑː məɦiːn̪ɑː 
d̪eːt̪əɪn̪ɦə. n̪iːkə beːʋəs̪t̪ʰɑː ! s̪əɾəkɑːɾə kẽː mũɦə 
pəɾə goːbəɾə ! 
 
ʃɪkʂəkə bəɦɑːliː leːlə n̪ɪjoːd͡ʒɪt̪ə ʃɪkʂəkə əbʰjəɾt̪ʰiː 
pəʈən̪ɑː kẽː gəɾd̪ən̪iːbɑːgə meː d͡ʒəmələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɦun̪əkɑː pəɾə bɪɦɑːɾə s̪əɾəkɑːɾə lɑːʈʰɪjoː 
bəɾəs̪əulət̪ʰɪ, pəɾəɲtʃ͡ə bəɦɑːliː leːlə t̪ɑːɾiːkʰə-pəɾə-
t̪ɑːɾiːkʰə bəɽʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ʃɪkʂɑː mɑːməlɑː 
meː bɪɦɑːɾə puːɾɑː bʰɑːɾət̪ə meː n̪iːtʃ͡əlɑː pɑːjəd̪ɑːn̪ə 
pəɾə ətʃ͡ʰɪ. n̪iːt̪iːʃə s̪əɾəkɑːɾə kẽː ə_ɪ s̪ə ̃koːn̪əɦũ fəɾkə 
n̪əɦɪ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. s̪ut̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ kɑːn̪ə meː t̪eːlə 
ɖɑːlɪ kəs. 
 
əmiːɾə t̪əs pɾɑːɪʋeːʈə meː pəɽʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪iːkə 
ʃɪkʂɑː ɑːoːɾə s̪əp̃uːɾɳə ʃɪkʂɑː n̪əɦɪ bʰeːʈə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ 
gəɾiːbəkə d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː kẽː. goːbəɾəkə tʃ͡ʰɑːt̪ɑː d͡ʒəkɑ̃ː 
s̪t̪əɾəɦiːn̪ə ʈjuʃən̪ə s̪ẽːʈəɾə kʰud͡ʒɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ. pəɽʰəbəɪ 
keː luɾɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪əɦɪ bʰəs geːlɑːɦə mɑːɦəʈəɾə 
s̪ɑːɦəbə. gɑːɾəd͡ʒən̪ə s̪eːɦoː n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. bɪɦɑːɾə s̪əɾəkɑːɾə əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ əg̃ɾeːd͡ʒiː 
keː ən̪ɪʋɑːɾjə ʋɪʂəjə n̪əɦɪ gʰoːʂɪt̪ə keːlɑːt̪ʰɪ . 
 
"ɦəloː , meːjə ɑːiː ʈɔkə ʈuː s̪ət̪̃oːʂə ɾɔjə ?" 
"jɑː, s̪əɾə ." 
" ɑːiː eːmə kɑːɾt̪ɪkeːjə , kɔlɪg̃ə pʰɾɔmə gloːbələ 
pleːs̪əmẽːʈə, n̪juː d̪eːlɦiː." 
"jɑː....." 
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" s̪əɾə , eːktʃ͡juəliː ɑːiː eːmə kɔlɪg̃ə ɾɪgɑːɾɖɪg̃ə ʈiːtʃ͡ɪg̃ə 
d͡ʒɔbə ɪn̪ə məlʈɪn̪eːʃən̪ələ eːd͡ʒukeːʃən̪ələ ɪs̪̃ʈjuʈə, ɪn̪ə 
ɦɑ̃ːgəkɑ̃ːgə. ɖuː juː ɪʈ̃eːɾeːs̪ʈeːɖə s̪əɾə. juː kəɪn̪ə geːʈə 
guɖə s̪əɪləɾiː , eːtʃ͡əɑːɾə , pʰoːɾə ʋɦiːləɾə ʈuː ʈɾəɪʋeːlə 
ẽːɖə əd̪əɾə ɔlə pʰəɪs̪ɪlɪʈiːd͡ʒə juː n̪iːɖə. ʋiː ɦəɪʋə 
s̪eːleːkʈeːɖə joːɾə ɾɪd͡ʒjuːmə pʰɔɾə d̪ɪs̪ə pʰɾɔmə 
n̪əukəɾiː ɖɔʈə kɔmə. juː ɑːɾə eːmə eːmə, biːeːɖə....., 
ɑːiː eːmə ɾɑːɪʈə s̪əɾə ?" 
" jɑː...., bəʈə d̪ɪs̪ə ʈɑːɪmə ɑːiː eːmə bɪd͡ʒiː , s̪oː ɑːiː 
eːmə n̪ɔʈə ɪʈ̃əɾeːs̪ʈeːɖə ɪn̪ə joːɾə d͡ʒɔbə. eːktʃ͡uəliː ɑːiː 
ɦəɪʋə n̪ɔʈə pɑːs̪əpoːɾʈə . 
"ɑːpʰʈəɾə geːʈɪg̃ə pɑːs̪əpoːɾʈə ɑːiː'lə kɔlə juː leːʈəɾə. 
ɦəɪʋə ə' n̪ɑːɪs̪ə ɖeː." 
 
s̪ət̪̃oːʂə kẽː n̪əukəɾiː leːlə bəɽɪ ɾɑːs̪ə pʰoːn̪ə əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, pəɾət̃ʃ͡ə oː gʰəɾəmũɦɑː bʰəs geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪ɪlliː 
kẽː n̪əukəɾiː tʃ͡ʰoːɽəlɑːkə bɑːd̪ə ɦun̪əkəɾə moːn̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː əpən̪ə ɖiːɦəɖɑːbəɾə pəɾə ɾəɦɪ kəs 
n̪əukəɾiː kəɾiː, s̪eː puːɾɑː ɦeːt̪ən̪ɦɪ.biːd͡ʒeːpiː 2020 kẽː 
bɪɦɑːɾə ʋɪd̪ʰɑːn̪ə s̪əbʰɑː tʃ͡un̪ɑːʋə kẽː s̪əməjə əpən̪ə 
tʃ͡un̪ɑːʋiː meːn̪ɪpʰeːs̪ʈoː meː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰeːlɑːt̪ʰɪ d͡ʒeː 
19 lɑːkʰə loːkə keː ɾoːd͡ʒəgɑːɾə d̪eːbəɪ , s̪eː kəɦɪjɑː ? 
...buɽʰɑːɾiː meː. 
 
2017 s̪ə ̃bɪɦɑːɾə meː mɑːɦəʈəɾəkə bəɦɑːliː kəməlɑː 
meː ɖuːbəkiː ləgɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. kət̪eːkə ʃɪkʂəkə 
əbʰjəɾt̪ʰiː bəɦɑːliːkə ɑːs̪ə meː pəɾəloːkə s̪eːɦoː 
geːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. pəɾət̃ʃ͡ə n̪iːt̪iːʃə kumɑːɾə ʈʰeːkɑː ɑːoːɾə 
ɦoːmə ɖɪleːʋəɾiː ɾoːkəʋɑːkə leːlə pʰɪɾɪʃɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
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ɑːbə pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə meː d̪ɑːɾuː keː bən̪n̪ə kəɾeːʋɑːkə leːlə 
s̪iːs̪iːʈiːʋiː ləgət̪əɪ. məd̪ɪɾɑː kiː kiː n̪əɦɪ kəɾəut̪ə.... 
bɪɦɑːɾəkə əɾt̪ʰə beːʋəs̪t̪ʰɑː kẽː s̪eːɦoː luːʈələkə ɑːoːɾə 
s̪əɾəkɑːɾə kẽː n̪əgn̪ə n̪ətʃ͡əʋɑːkə leːlə s̪eːɦoː 
pʰɪɾɪʃɑːn̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
"ɑ̃ːəɪ ̃jəu d̪ɑːɾuː bən̪n̪ə bʰəs geːləɪ , t̪əs kiː bʰeːləɪ." 
" kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ, bɪɦɑːɾəkə əɾt̪ʰə t̪ət̪̃ɾə ɖubɪ geːləɪ ɑːoːɾə 
pulɪs̪ə, pɾəʃɑːs̪ən̪ə, d̪ɑːɾuː mɑːpʰɪjɑː, gɑ̃ːd͡ʒɑː, bʰɑ̃ːgə 
beːtʃ͡ən̪ɪɦɑːɾə mɑːlɑːmɑːlə bʰəs geːləɪ." 
" ɦoːmə ɖɪleːʋəɾiː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. məd̪ɪɾɑː bən̪n̪ə 
n̪əɦɪ bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪oː gʰəɾə meː 
d̪ɑːɾuːbɑːdʒ͡ə ɦoː-ɦəllɑː kəɪɾət̪eː ətʃ͡ʰɪ. d̪ɑːɾuː piːbə 
kəs tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əbʰə t̪əmɑːʃɑː kəɪɾət̪eː ətʃ͡ʰɪ. bɑːbɑː 
bɑ̃ːs̪ə gəd͡ʒeːɾiː kẽː əɖɖɑː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ." 
" d̪ɑːɾuː kẽː d͡ʒiːeːs̪əʈiː kẽː̃ utʃ͡tʃ͡ə s̪lɑːɪʋə meː ɖɑːlɪ kəs 
lɑːbʰə ɦeːt̪əɪ kiː ? jɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ.... ə_ɪ kɑːn̪uːn̪ə kẽː 
ʋɑːpɪs̪ə n̪əɦɪ kəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪əɾəkɑːɾə kiː ?" 
" ɦə,̃ kjɑːkə n̪əɦɪ ? 'poːʈɑː' kɑːn̪uːn̪ə dʒ͡ək̃ɑː d̪un̪uː 
s̪əd̪ən̪ə meː ə_ɪ kɑːn̪uːn̪ə kẽː ʋɑːpɪs̪ə kəɾəʋɑːkə bɪlə 
ləɪbə kəs ʋɑːpɪs̪ə keːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ." 
"d̪ɪlliː s̪əɾəkɑːɾə d͡ʒək̃ɑː uːpəɾə s̪ə ̃ɑːoːɾə ʈəɪks̪ə ləgɑː 
kəs ɾɑːdʒ͡jəkə kʰəd͡ʒɑːn̪ɑː bʰəɾɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." 
pʰud̪ukkiː ɑːoːɾə ʋɪkkuː ə_ɪ ʋɪʂəjə pəɾə bət̪ɪjɑːt̪ə ʃɪʋɑː 
tʃ͡əukə s̪ə ̃ gɑːmə d̪ɪs̪ə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə kɪ d̪eːkʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə 'd̪uɾgɑː' ɾəs̪t̪ɑː kɪn̪ɑːɾeː õːgʰəɾɑːeːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
(pɑ̃ːtʃ͡əmə kʰeːpə) 
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koːləkɑːt̪ɑːkə bəg̃ɑːliː mɑːn̪us̪ə kẽː d̪ɑːd̪ə d̪eːʋɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ bəg̃ɑːlə meː mən̪ukʰə 
bɑ̃ːtʃ͡ələ tʃ͡ʰəɪ.s̪ət̪̃oːʂəkə pəɾɪʋɑːɾəkə bəɾbɑːd̪iː meː 
koːləkɑːt̪ɑːkə s̪eːɦoː kəɾɪʃmɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 1992 meː 
oː əpən̪ə mɑːeː s̪əg̃ə koːləkɑːt̪ɑː geːlə tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ. 
koːləkɑːt̪ɑː kɑːliːgʰɑːʈə meː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ. oːɦiː 
s̪əməjə meː d̪oːs̪əɾɑː ʋɑː t̪iːs̪əɾɑː meː gɑːməkə 
ʋɪd̪jɑːləjə meː oː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. gɑːmə s̪ə ̃
ʃəɦəɾə d͡ʒeːʋɑːkə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ - pəɾɪʋɑːɾəkə 
gəɾiːbiː. 'ʋjɑːs̪əd͡ʒiː' kəməɪt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələt̪ʰɪɦiːn̪ə. 
 
1993 meː gɑːmə ʋɑːpɪs̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələ oː. 
'məg̃əɾəun̪ɑː' 
gɑːmə oːɦə gɑːmə tʃ͡ʰələ d͡ʒəkəɾə n̪ɑːmə bɪkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰeːləɪɦə. bɪɦɑːɾə meː s̪ʋəɾgiːjə d͡ʒəgən̪n̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
mukʰjəmət̪̃ɾiː tʃ͡ʰəlɑːɦə . məg̃əɾəun̪ɑː kɑ̃ːgɾeːs̪ə kẽː̃ 
d͡ʒʰəɖ̃ɑː keːɾə n̪iːtʃ͡ɑː kʰəɽɑː tʃ͡ʰələ. d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə 
ʋɪd̪ʰɑːn̪əs̪əbʰɑː s̪iːʈə s̪ə ̃ s̪ʋəɾgiːjə umɑːkɑ̃ːt̪ə ɾɑːjə 
tʃ͡un̪ɑːʋə meː ʈʰɑːɽə bʰeːlɑːt̪ʰɪ. əmɑːt̪əkə pəɦɪlə 
ɑːd̪əmiː oː tʃ͡ʰəlɑːɦə dʒ͡eː ʋɪd̪ʰɑːn̪əs̪əbʰɑː leːlə ʈʰɑːɽə 
tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ. puːɾɑː əmɑːt̪ə d͡ʒɑːt̪ɪ meː gəuɾəʋə keːɾə 
gəppə tʃ͡ʰeːləɪɦə. pəɾəɲtʃ͡ə bʰəgəʋɑːn̪ə d͡ʒən̪ət̪ɪn̪ɦə 
d͡ʒeː oː tʃ͡un̪ɑːʋə meː bəɪs̪ə geːlət̪ʰɪn̪ɦə. ʃɪʋɑː tʃ͡əukə 
d̪ɪs̪ə d͡ʒəgən̪n̪ɑːt̪ʰə d͡ʒiː s̪ə ̃ n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kẽː kiː gəppə 
bʰeːlən̪ɦɪ ? 
 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ d͡ʒəmiːn̪ə pəɾə məg̃əɾəun̪ɑː kẽː ɪ ɦɑːɾə 
tʃ͡ʰələ. d͡ʒɑːt̪ɪkə tʃ͡ʰəʋɪ kẽː bəʈ̃ɑːd̪ʰɑːɾə lɑːgɪ geːləɪ. 
pʰeːɾə d͡ʒɪn̪əgiːbʰəɾɪ n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kẽː uːpəɾə uʈʰəʋɑːkə 
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məukɑː n̪əɦɪ bʰeːʈələn̪ɦɪ. məg̃əɾəun̪ɑː kẽː t̪ʰuː-t̪ʰuː 
bʰeːləɪ. ɦəmə ʋɪʃʋɑːs̪ə ɦɑːɾɪ geːd̪əɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
məg̃əɾəun̪ɑː əpən̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə mɑːʈɪ pəlɪt̪ə kəs leːləkə. 
məg̃əɾəun̪ɑː n̪ɑːmə pəɾə loːkə d̪ʰuːɾə-tʃ͡ʰɪjɑː kəɾəs 
ləgələɪ. 
 
2021 kẽː pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə tʃ͡un̪ɑːʋə meː ʃɾiː ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə d͡ʒiː 
kẽː d͡ʒɪlɑː pəɾɪʂəd̪ s̪iːʈə s̪ək̃ʰjɑː -46 s̪ə ̃ʋɪd͡ʒəjə ɦeːn̪əɪ 
'məg̃əɾəun̪ɑː' kẽː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə kẽː pun̪əɾd͡ʒiːʋɪt̪ə keːn̪əɪ 
bʰeːləɪɦə. ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ meː məg̃əɾəun̪ɑː pətʃ͡ʰueːlə 
tʃ͡ʰələ. ɪ ɦɪn̪əkəɾə tʃ͡ɑːɾɪmə pɾəjɑːs̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. 
 
məg̃əɾəun̪ɑː meː kɪtʃ͡ʰu bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː 
n̪əʋəjuʋəkə ɾɪkʃɑː pəɾə muːɾəɪjə keː məɦɑːd̪eːʋə 
bɑːbɑː d͡ʒək̃ɑː ɾuːpə ləkəs bʰəɾɪ gɑːmə s̪ə ̃
məɦɑːd̪eːʋə bɑːbɑː kẽː n̪ɑːmə pəɾə tʃ͡əd̪̃ɑː ʋəs̪ulə 
ləɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦun̪əkɑː kɪjoː kɪtʃ͡ʰu kəɦən̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ. 
d̪ɑːn̪iː loːkən̪ɪ d̪ɑːn̪õː d̪ət̪ɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. oː n̪əʋəjuʋəkə 
lɑːuɖəs̪piːkəɾə meː s̪əs̪ʋəɾə meː muːɾəɪjə ʋɑːlɑː 
bʰoːlɑː bɑːbɑː kẽː ut̪pət̪t̪ɪ kẽː ʋəɾɳən̪ə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
"s̪un̪əlɪjəu məd̃͡ʒuː, t̪oːɾɑː gɑːmə meː məɦɑːd̪eːʋə 
ukʰəɽət̪ʰɪn̪ɦəɦẽː." 
"n̪əɦɪ gəɪ, keː kəɦələt̪ʰuɦun̪ə t̪oːɾɑː." 
" d͡ʒʰəbəɾiː kẽː mɑːeː bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪɦɪn̪ə." 
" ɦə,̃ eːkəʈɑː tʃ͡ʰəuɾɑː, d͡ʒʰuːʈʰə-muːʈʰə kẽː̃ muːɾəɪjə 
kẽː məɦɑːd̪eːʋə bɑːbɑː bən̪ɑː kəs loːkə s̪əbʰə kẽː 
ʈʰəgɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɑːs̪t̪ʰɑː kẽː n̪ɑːmə pəɾə ʈʰəgɪ ɾəɦələ 
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tʃ͡ʰəɪ. loːkə s̪eːɦoː ʈʰəgɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ." 
 
ləkʂmiːn̪ɑːɾɑːjəɳə kẽː məɾɖəɾə meː kət̪eːkə loːkə 
bəɾbɑːd̪ə bʰəs geːləɪ. ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ - 'lɑːləbət̪t̪iː d̪eːʋiː'. oːiː 
məɾɖəɾə kɑ̃ːɖə meː ɦɪn̪əkəɾə s̪əbʰəʈɑː gəɦən̪ɑː 
gən̪əuliːkə koːt̪əʋɑːlə ʈʰəgɪ leːləkɪɦɪn̪ə. 
ləkʂmiːn̪ɑːɾɑːjəɳə kẽː məɾɖəɾə meː upəjoːgə keːlə 
geːlə pət̃ʃ͡əkəmɪjɑ̃ː, pʰəɾəs̪ɑː bʰɑːlɑː ʋəgəɪɾəɦə 
s̪ət̪ən̪əd͡ʒiːʋə kɑːkɑː kẽː d̪ə d̪eːləkən̪ɦɪ d͡ʒeː d͡ʒoː t̪uː 
gʰəɾə meː mətʃ͡ɑːn̪ə pəɾə n̪ukɑː d̪ɪɦəɪ. oː ɪ gəppə s̪ə ̃
ən̪əd͡ʒɑːn̪ə d͡ʒeː eːkəɾə kiː pəɾɪɳɑːmə ɦeːt̪əɪ. 
d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə pulɪs̪ə kẽː ɾeːɖə gɑːmə meː pəɽəs 
ləgələɪ. tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə s̪əbʰə bʰɑːgɪ geːlɑːɦə. oːɪɦə 
ɦət̪ʰɪjɑːɾə kẽː tʃ͡əbəɦətʃ͡tʃ͡ɑː poːkʰəɾɪ meː kəʈəɦəɾə 
gɑːtʃ͡ʰə ləgə n̪iːtʃ͡ɑː pɑːn̪ɪ meː tʃ͡ʰupəulə geːlə . 
 
lɑːləbət̪t̪iː d̪eːʋiː bət̪ʰɑːn̪ə pəɾə ʈʰɑːɽə bɑːtʃ͡ʰiː kẽː 
ləkəs əpən̪ə n̪əɪɦəɾə gʰəg̃ʰoːɾə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. 
mɑːt̪ʰə pəɾə moːʈɑː meː d̪əs̪ə-bɑːɾəɦə ʈɑː gəɦən̪ɑː 
tʃ͡ʰələɪkə. gən̪əuliː mɪɖɪlə s̪kuːlə pəɾə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡iːd͡ʒəkə 
tʃ͡un̪ɑːʋə tʃ͡ʰeːləɪkə. koːt̪əʋɑːlə eːkə goːʈə 
n̪əʋəkən̪ɪjɑː kẽː d͡ʒəɪt̪ə d̪eːkʰɪ kəs ɦun̪əkɑː ləgə 
d͡ʒɑːkəs ɦun̪əkɑː ɖəɾɑː-d̪ʰəməkɑː kəs oː s̪əbʰəʈɑː 
gəɦən̪ɑː tʃ͡ʰɪn̪ə leːləkəɪn̪ɦə. ɪ gʰəʈən̪ɑː ʋjɑːs̪əd͡ʒiː kẽː 
pəɾɪʋɑːɾə meː kələɦə pəɪd̪ɑː keːləkən̪ɦɪ. ɑːoːɾə 
pəɾɪʋɑːɾə bəɾbɑːd̪ə bʰəs geːləɪkə. lɑːləbət̪t̪iː kẽː 
d͡ʒɪn̪əgiː bʰəɾɪ gəɦən̪ɑː leːlə mən̪ə ləgəleː ɾəɦɪ 
geːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə buːɽʰɑːɽʰiː mẽː n̪ɑːkə meː 
n̪ət̪ʰə ɑːoːɾə gəlɑː meː tʃ͡eːn̪ə kʰəɾiːd̪ə kəs s̪ət̪̃oːʂə 
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ɦun̪əkəɾə gəɦən̪ɑː pəɦɪɾəʋɑːkə s̪əpən̪ɑː puːɾɑː 
keːlət̪ʰɪɦɪn̪ə. 
 
ləkʂmiːn̪ɑːɾɑːjəɳə keː məɾɖəɾə meː moːd̪iː lɑːlə 
ləgəbʰəgə t̪iːn̪ə s̪ɑːlə d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə d͡ʒeːlə meː 
bɪt̪əulət̪ʰɪ . pəɾɪɳɑːmə meː ɦɪn̪əkɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ keːlə 
bʰeːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ. pəɾɪʋɑːɾə bəɾəbɑːd̪ə bʰəs geːlən̪ɦɪ 
ɦun̪əkəɾə. ɪ gʰəʈən̪ɑː məg̃əɾəun̪ɑːkə ʋjət̪ʰɑːkə 
gʰəʈən̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə. s̪ʋəɾgiːjə moːd̪iː lɑːlə ɾɑːjə d̪oːs̪əɾə 
leːlə beːmət̪ələbə kẽː d͡ʒeːlə kʰəʈəlɑːt̪ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə 
d͡ʒeːkəɾɑː leːlə oː d͡ʒeːlə geːlɑːt̪ʰɪ ɑːoːɾə pəɾɪʋɑːɾəkə 
ʋɪkɑːs̪ə əʋəɾuːd̪d̪ʰə bʰeːlən̪ɦɪ oː loːkən̪ɪkə s̪ət̪̃ɑːn̪ə 
t̪ɑːn̪ɑːʃɑːɦiː ɦun̪əkəɾə s̪ət̪̃ɑːn̪ə kẽː pɾət̪ɪ keːlən̪ɦɪ. ɪ 
məg̃əɾəun̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
 
ʃɾiː ɾɑːd͡ʒeːn̪d̪ɾə ɾɑːjə ɦɑːɾə n̪əɦɪ mɑːn̪ələkɪn̪ɦə. 1984 
(kɑːlpən̪ɪkə) meː s̪uːd̪ə pəɾə leːlə ʈɑːkɑːkə s̪uːd̪ə 
muːɾɪ d͡ʒoːɽɪ kəs keːt̪əkə gɑːməkə pət̃ʃ͡ə meː ɦun̪əkɑː 
kəɦələkɪn̪ɦə, pəɾəɲtʃ͡ə oː pət̃ʃ͡əkə pʰəɪs̪əlɑː n̪əɦɪ 
mɑːn̪ələkɪn̪ɦə. t̪əkəɾə bʰuːgət̪ɑːn̪ə ɦun̪əkɑː bɑːd̪ə 
meː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə bəɦɪʂkɑːɾə ɾuːpə meː bʰeːlən̪ɦɪ. 
 
 
ʋjɑːs̪ə d͡ʒiːkə ʋɪʂəjə kiːɾt̪ən̪ə meː kəɾeːkəmɑːn̪ə 
loːkən̪ɪ bʰəʋɑːn̪iːpuɾə meː s̪un̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
ʋɪʂəjə tʃ͡ʰən̪ɦɪ - 'ɦoːlɪkɑː kẽː d̪əɦən̪ə'. oː kəɦət̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə s̪əbəkoː bəɦɪn̪ə ɦoːlɪkɑː s̪ən̪ə ɦoːiː d͡ʒeː 
əpən̪ə bʰəɪjjɑː kẽː ɑːd̪eːʃə pəɾə ɑːgɪ meː d͡ʒəɾəɪ leːlə 
t̪əɪjɑːɾə bʰəs d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə - 
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" bəɦɪn̪ə ɦoː, t̪oː ɦoːlɪkɑː d͡ʒəɪs̪ən̪ə ,d͡ʒoː bʰɑːiː 
ɦəɾɪɳjəkəʃɪpu keː eːkə ɑːd̪eːʃə pəɾə ɑːgə mẽː d͡ʒələ 
gəjiː." 
 
ɦoːlɪkɑː kẽː ʋəɾəd̪ɑːn̪ə kẽː kiː bʰeːlən̪ɦɪ ? əs̪ət̪jəkə 
s̪əg̃ə d̪eːn̪əɪ kẽː kɑːɾən̪eː ʋəɾəd̪ɑːn̪ə buɽʰɪjɑːpʰũs̪ɪ 
bʰəs geːlən̪ɦɪ. 
 
'31 eː s̪ət̪iːʃə mukʰəɾd͡ʒiː ɾoːɖə' kət̪eːkə kẽː d͡ʒɪn̪əgiː 
s̪əʋ̃ɑːɾələkəɪ ətʃ͡ʰɪ. ə_ɪ bɑːs̪ɑː meː məg̃əɾəun̪ɑː kẽː 
s̪əg̃ə ɑːn̪oː gɑːməkə loːkən̪ɪ gud͡ʒəɾə-bəs̪əɾə keːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɪ bɑːs̪ɑː ə_ɪ ɾuːpeː əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ətʃ͡ʰɪ. 
'kɑːliːgʰɑːʈə' ɦəɾəɪloː-bʰut̪ələɪɦoː ɑːbɪ - d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. bɪɦɑːɾiː leːlə ɪ pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə d͡ʒəgəɦə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː 
d̪ɪlliː kẽː ʃəkuɾəpuɾə meː bɪɦɑːɾiː tʃ͡əukə. 
 
ɪ bɑːs̪ɑː d̪oːs̪əɾəkə leːlə ʋəɾəd̪ɑːn̪ə s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlən̪ɦɪ, 
pəɾəɲtʃ͡ə ɦəməɾɑː leːlə əbʰɪʃɑːpə ! ɪ kəkəɾoː d͡ʒɪn̪əgiː 
kẽː uʈʰɑːn̪ə d̪eːləkəɪn̪ɦə, ɦəməɾə d͡ʒɪn̪əgiː keː 
beːpəʈəɾiː keːləkə. pəʈən̪ɑː meː s̪ɑːɪs̪̃ə ɾəɪkʰə kəs 
pəɽʰəʋɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː kẽː ɪ bɑːs̪ɑː kʰɑː geːlə. pəɾɪʋɑːɾə 
meː ɑːgɪ ləgəun̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰəɦəkə kəɾeːd͡ʒə ʃiːt̪ələ 
bʰeːlən̪ɦɪ. ɦəmə n̪iːkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə ɾəɦɪt̪əũɦə n̪əɦɪ pəɽʰɪ 
pəɪləɦũ. 'gʰəɾəkə bʰeːd̪ɪjɑː lək̃ɑː ɖɑːɦə' ɪ ɦəməɾə 
d͡ʒɪn̪əgiː meː gʰun̪ə ləgəuləkə ətʃ͡ʰɪ. 
 
d͡ʒɪn̪əgiː bəɽɪ kʰeːlə kʰeːləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ ʋɑː loːkə d͡ʒɪn̪əgiː 
keː kʰeːlə bən̪ɑː d̪eːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɑːɪ ɦəmə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə 
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ɾəɦɪt̪əɦũ , pəɾəɲtʃ͡ə ɦəmə gɑːmə oːgəɾən̪eː tʃ͡ʰiː. tʃ͡ɑːɾɪ 
bʰəɪjjɑːɾiː ɾəɦɪt̪əɦũ ɦəməɾə pəɾɪʋəɾɪʃə ən̪ɑːt̪ʰə d͡ʒək̃ɑː 
bʰeːlə. ɑ̃ːkʰɪkə n̪oːɾə bəɦəɪt̪ə ɾəɦɪ geːlə . kʰʋɑːbə 
kʰʋɑːbeː bən̪ɪ kəs ɾəɦɪ geːlə. 
 
məd̪ʰubən̪iː meː ɑːɾə keː kɔleːd͡ʒə meː keːmeːs̪ʈɾiː s̪ə ̃
biː eːs̪əs̪iː d̪ɑːkʰɪlɑː ləs kəs d͡ʒəjəpuɾə bʰɑːgəs 
pəɽələn̪ɦɪ s̪ət̪̃oːʂə kẽː. s̪ət̪̃oːʂə kẽː d͡ʒɪn̪əgiː n̪əɾəkə 
bən̪ɑːbəɪ meː ɦun̪əkəɾə bʰəud͡ʒɑːiː kẽː ɦɑːt̪ʰə 
ɾəɦələn̪ɦɪ . ʃɪkʂɑː kẽː bəɽɪ d͡ʒəɾuːɾət̪ə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
n̪ɪɾəkʂəɾə ɑːoːɾə n̪ɑːs̪əməd͡ʒʰə loːkən̪ɪ n̪iːkə 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː kẽː d͡ʒɪn̪əgiː n̪əɾəkə bən̪ɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
(6 ʋɑ̃ː kʰeːpə) 
 
kəlɪjugə meː s̪əbʰə kɪjoː əpən̪ə n̪iːkə d̪eːkʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. n̪iːkə loːkə kẽː bəɽɪ s̪ət̪ɑːulə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
bʰɪn̪əbʰɪn̪əud͡ʒə ɑːoːɾə d͡ʒəɽə-d͡ʒəmiːn̪ə keːɾə 
bəʈ̃əʋɑːɾɑː s̪əbʰə s̪əs pəɪgʰə əd̪ʰəkəpɑːɽə tʃ͡ʰɪjəɪeː. 
s̪ət̪̃oːʂə kẽː d͡ʒɪn̪əgiː meː bəɽɪ d̪u:kʰə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. 
ʋjɑːs̪əd͡ʒiː kẽː kõːɾɪjɑːɦiː beːmɑːɾiː tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. bʰɑːiː 
s̪əbʰə əd̪ʰəpɑːgələ , d̪oːs̪əɾəkə gəppə s̪un̪ɪjɑːɾə 
bʰəud͡ʒəɪ tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. d͡ʒəkʰən̪ə s̪ət̪̃oːʂə ɪʈ̃əɾə meː 
pəɖʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə t̪ə ̃ɦun̪əkəɾə məɪd͡ʒʰəliː bʰəud͡ʒɑːiː 
n̪ɪjɑːɾəliːɦɪ d͡ʒeː eːkəɾɑː n̪əɦɪ pəɽʰəs d̪eːbəɪ. ɦəməɾə 
s̪ʋɑːmiː kẽː kəmeːlɑːɦɑː pəɾə ɪ ɖɑːkəʈəɾə bʰəs 
d͡ʒeːt̪ɑːɦə, muːɾəkʰə keː lɑːʈʰiː biːtʃ͡eː kəpɑːɽə . pʰeːɾə 
kiː bʰeːləɪ ? oː s̪ɪjɑːləd̪əɦə kẽː gɑːɽiː pəkəɽɪ kəs 
kələkət̪t̪ɑː pəɦũtʃ͡ə geːliːɦə. məg̃əɾəun̪ɑː kẽː məɾəd̪ə 
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əpən̪ə kən̪ɪjɑː kẽː gulɑːmə. 
 
s̪ət̪̃oːʂə kun̪əuɦə d̪ʰəɾɑːn̪iː ɑːiː eːs̪əs̪iː meː 
d̪əɾɪbʰəg̃ɑː meː s̪iː eːmə s̪ɑːɪs̪̃ə kɔleːd͡ʒə meː 
n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə leːlɑːɦə ɑːoːɾə pəɽʰəs ləgəlɑːɦə. ɑːiː 
eːs̪əs̪iː keːlɑːɦə. gʰəɾəkə gəɾiːbiː ɑːoːɾə ɑːgɑː 
pəɽʰəʋɑːkə koːn̪əɦu tʃ͡ɑːɾɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. 
bɑːbuːd͡ʒiː pʰus̪ɪj̃əuɦə kẽː ʋjɑːs̪əd͡ʒiː! kəɾməɦiːn̪ə 
ʋjɑːs̪əd͡ʒiː ! ɦun̪əkəɾə mɑːeː ɑːoːɾə bəɦɪn̪ə mɪlɪ kəs 
ɦɪn̪əkɑː pəɽʰəuləkəɪn̪ɦə. mɑːeː kẽː d̪oːs̪əɾəkə gʰəɾə 
meː kuʈəun̪ə-pɪs̪əun̪ə kəɾəs pəɽələɪn̪ɦə. 
 
bəɦɪn̪ə kẽː umɪɾə beːs̪iː bʰə' ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. 
ɦun̪əkɑː s̪ə ̃tʃ͡ʰoːʈə tʃ͡ətʃ͡eːɾiː bəɦɪn̪ə keːɾə bjɑːɦə bʰəs 
geːləɪn̪ɦə. ʋjɑːs̪ə d͡ʒiː beːmɑːɾə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 2001 
meː gud͡ʒəɪɾə geːlɑːɦə. d̪ʰəɾmə n̪iːkə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰɪjəɪeː, 
pəɾəɲtʃ͡ə kəɾmə s̪ə ̃ mũɦə n̪əɦɪ moːɽəkə tʃ͡ɑːɦiː . oː 
pɑːɾə ut̪əɪɾə geːlɑːɦə. əpən̪ə liːlɑː s̪əmɑːpt̪ə 
keːlɑːɦə. 2002 meː s̪ət̪̃oːʂə keːɾə bəɽə bʰɑːiː əpən̪ə 
beːʈiː keːɾə bjɑːɦə kəs leːləɪt̪ə. bəɦɪn̪ə ɦun̪əkəɾə 
beːʈiː s̪ə ̃ pəɪgʰə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. kəlɪjugə meː s̪əbʰə 
ɑːtʃ͡ɑːɾə-ʋɪtʃ͡ɑːɾə pəɾə d͡ʒeːn̪ɑː ɖoːmə muːt̪ɪ d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪ ! gʰoːɾə kəlɪjugə !! 
 
put̪ɾəkə kiː kəɾmə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ, s̪eːɦoː loːkə ʋɪs̪əɪɾə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. eːkəɾə s̪əbuːt̪ə 'ʋɾɨd̪d̪ʰɑːʃɾəmə' 
ətʃ͡ʰɪ. ʋjɑːs̪ə d͡ʒiː kẽː gɑ̃ːɽɪkə d̪ʰoːt̪iː t̪əkə ɦun̪əkəɾə 
bəɽə ləɽəkɑː tʃ͡ʰɪn̪n̪ə leːləkəɪn̪ɦə. ʋjɑːs̪ə d͡ʒiː d̪ʰoːt̪iː, 
gəmətʃ͡ʰɑː ɑːd̪ɪ ut̪əɪɾə kəs bəɽə ləɽəkɑː kẽː s̪oːd͡ʒʰɑː 
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meː pʰẽːkə d̪eːləkiːɦɪn̪ə. tʃ͡ɑːɾɪ ʈɑː d̪əʃəɾət̪ʰə kẽː eːkoː 
ʈɑː n̪əɦɪ kɑːmə kẽː. bʰuːkʰə ɑːoːɾə pəɪ kẽː əbʰɑːʋə 
meː d̪əʋɑːiː-d̪ɑːɾuː n̪əɦɪ bʰeːləɪn̪ɦə. ɑːoːɾə oː 
beːmɑːɾə bʰəs geːlɑːɦə. pɪt̪ɑː kẽː kiː mət̪ələbə 
ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ s̪eː s̪ət̪̃oːʂə kẽː d͡ʒɑːmɪjɑː meː ʋɪʃeːʂə 
kʰələləɪn̪ɦə. pəɪ s̪ə ̃ beːs̪iː d͡ʒəɾuːɾət̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kẽː 
əkʰən̪oː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪ə ̃d͡ʒəgə d͡ʒiːt̪ə s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː. 
 
məg̃əɾəun̪ɑː meː pəɪɾə kʰĩːtʃ͡ən̪ɑːɦəɾə beːs̪iː ətʃ͡ʰɪ. 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ puɾuːkʰə beːs̪iː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gɑːmə bəuɾɑː geːlə 
tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒeːkəɾɑː d͡ʒeː moːn̪ə s̪eː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
'ʃɪʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə' ʃəbd̪ə gɑːmə s̪ə ̃n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
s̪əbʰə kɪjoː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə bʰəs geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gəppə 
tʃ͡ʰoːɽəʋɑː meː goːn̪uː d͡ʒʰɑː kẽː pɪt̪ɑːməɦə bʰəs 
geːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə kɪjoː. d̪ɑːɾuː kẽː ʈʰeːkɑː gɑːmə 
meː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒə, pəɾɪʋɑːɾə, ʋjəkt̪ɪ 
s̪əbʰə kɪjoː d̪ɪʃɑːɦiːn̪ə bʰəs geːlɑːɦə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mũɦɑː-
ʈʰɪʈʈʰuɾə, gũɦɑː-gɪdʒ͡d͡ʒəɾə ɑːmə gəppə bʰəs geːlə 
tʃ͡ʰəɪ. bʰɑːiː-bəɦɪn̪əkə ɾɪʃt̪ɑː kʰət̪mə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
s̪əmɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪʂʈʰɑː d̪ɑːuː pəɾə lɑːgələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, 
pəɾəɲtʃ͡ə ə_ɪ gəppə s̪ə ̃kɪn̪əkoː kɪtʃ͡ʰu mət̪ələbə n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. s̪əbʰə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ - '' əpən̪ə mɑːt̪ʰɑː 
s̪ɑːɦəuɾə-s̪ɑːɦəuɾə kəɾuː." 
 
gɑːmə ʃəɦəɾə bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ? pəɾəɲtʃ͡ə s̪əs̪̃kɑːɾə 
kẽː ʃəɦəɾiː n̪əɦɪ ɦoːməs d̪eːlə d͡ʒɑːu. mən̪ukʰə kẽː 
mən̪ukʰə bud͡ʒʰələ d͡ʒɑːu. tʃ͡ɪʈɪg̃əbɑːd͡ʒiː s̪əmɑːd͡ʒə 
kẽː d̪ɪʃɑːɦiːn̪ə kəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. beːs̪iː s̪ə ̃beːs̪iː loːkə 
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pʰɪɾɪʃɑːn̪ə bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ət̪jə kũʈʰɪt̪ə bʰəs 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə s̪ət̪jə kẽː d͡ʒiːt̪ə ɦeːbeː kəɾət̪əɪ 
- 's̪ət̪jəmeːʋə d͡ʒəjət̪eː' . s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əməɾəs̪ət̪ɑː 
kẽː kɾɨt̪ɾɪmət̪ɑː kʰət̪əmə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
gɑːmə meː pʰũs̪ɪjəũɦə kẽː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ bʰəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. pəd̪ə kẽː kiː gəɾɪmɑː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ, 
d͡ʒɪmmeːd̪ɑːɾiː kiː ɦoːjət̪ə tʃ͡ʰəɪ s̪eː bud͡ʒʰɪn̪ɪɦɑːɾə 
kɪjoː n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bəs̪ə, ɦun̪əkɑː əpən̪ə peːʈə 
bʰəɾəʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː ɑːoːɾə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu d͡ʒɑːu bʰɑ̃ːɽə 
meː. gɑːmə meː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu meː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
keːn̪ɪɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə meːləd͡ʒoːlə keː kʰət̪əmə 
kəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. bəɽɪ d̪ukʰəkə gəppə tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒeː 
gɑːmə məɾɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. kɪjoː d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəɪ. 
 
s̪ət̪̃oːʂə kẽː̃ gəɾiːbiː meː d͡ʒən̪mə bʰeːlən̪ɦɪ. ɦun̪əkəɾə 
bɑːbuː d͡ʒiː gumɑːn̪ə meː tʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ d͡ʒeː tʃ͡ɑːɾɪʈɑː 
put̪ɾə ətʃ͡ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə ʋɪd̪ʋɑːn̪ə ɾəɦɪt̪əũɦə oː əpən̪ə 
s̪ət̪̃ɑːn̪ə kẽː n̪iːkə s̪əs̪̃kɑːɾə d̪eːʋɑː meː əs̪əpʰələ 
ɾəɦəlɑːɦə. t̪əkəɾeː pəɾɪɳɑːmə bʰeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː tʃ͡ɑːɾɪ ʈɑː 
beːʈɑː ɾəɦəɪt̪əɦũ ɦun̪əkəɾə əkɑːlə mɾɨt̪ju bʰeːlən̪ɦɪ. 
 
ɦun̪əkəɾə t̪eːs̪əɾə beːʈɑː d̪əs̪əʋĩː pɑːs̪ə kəskeːs 
koː̈ləkɑːt̪ɑː mẽː kɑːdʒ͡ə kəɾəs ɾəgəlɑːɦɑː. d͡ʒɲɑːn̪ə 
kẽː əbʰɑːʋə meː eːʋə ̃ pɑːɾɪʋɑːɾiːkə ʋɪkʰəɳɖən̪ə kẽː 
kɑːɾəɳeː oː pət̪ʰə s̪ə ̃bʰəʈəɪkə geːlɑːɦə ɑːoːɾə 'ɖoːliː 
mõːɖələ' s̪ə ̃ bjɑːɦə keːlɑːt̪ʰɪ. kɑːliː məd̪̃ɪɾə meː 
məg̃əɾəun̪ɑː kẽː kɪtʃ͡ʰu bɪgɑːɽəɪ ʋɑːlɑː loːkən̪ɪ mɪlɪ 
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kəs kɪʃən̪ə kẽː bjɑːɦə kəɾəʋɑː d̪eːləkən̪ɦɪ. bjɑːɦəkə 
kəjjəɪn̪ə s̪ɑːləkə bɑːd̪oː ɦun̪əkɑː mus̪əɾɪjoː n̪əɦɪ 
gɪɾələn̪ɦɪ. 'ɖoːliː mõːɖələ' kẽː oː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. 
 
ɦɪn̪əkəɾə d̪eːkʰɑːd̪eːkʰiː ɦun̪əkəɾə bʰət̪iːd͡ʒɑː n̪iːt̪iːʃə 
ɑːoːɾə əbʰɪʂeːkə keːlɑːt̪ʰɪ . d̪un̪uː bʰəɪjjɑːɾiː bɪn̪ə 
d̪əɦeːd͡ʒə kẽː 'ləʋə məɪɾiːd͡ʒə' keːlɑːɦə. d̪eːɦəd͡ʒə-
pɾət̪ʰɑː kẽː kʰət̪əmə kəkeː mɪs̪ɑːlə d̪eːlɑːt̪ʰɪ. 
ɦun̪əkəɾə mɑːeː-bɑːpə kẽː moːn̪ə ləgəleː ɾəɦɪ 
geːlən̪ɦɪ d͡ʒeː beːʈɑː kẽː̃ bjɑːɦə d̪ʰuːməd̪ʰɑːmə s̪ə ̃
kəɾət̪ɑːɦə. bəkəɾiː bəkəɾiː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ ; s̪uːəɾə s̪uːəɾə 
. s̪eː s̪əmɑːd͡ʒə kẽː bud͡ʒʰəs pəɽət̪ən̪ɦɪ. d͡ʒɪn̪əgiː 
ən̪əmoːlə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. beːpəʈəɾiː pəɾə ɾeːləgɑːɽiː 
n̪əɦɪ tʃ͡əlɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
 
gɑːməkə tʃ͡ʰəuɽɑː ʃəɦəɾə d͡ʒɑːkəs 'ɪʈ̃əɾəkɑːs̪ʈə 
məɪɾiːd͡ʒə' kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋəɪd̪ɪkə ʋəɾɳə-
beːʋəs̪t̪ʰɑː ɑːoːɾə dʒ͡ɑːt̪ɪ-pɾət̪ʰɑː keː t̪oːɽɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɑːbə kun̪əɦũ ɾoːkə-ʈoːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒɪn̪əkɑː 
d͡ʒeː moːn̪ə ɦoːeːt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː kəɾuː. gɑ̃ːɽɪ kʰoːlɪ kəs 
n̪ɑːtʃ͡uː ; n̪əɦɪ d̪eːkʰələ d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ t̪ə ̃d͡ʒɪn̪əkɑː ʃəɾəmə 
ɦeːt̪əɪn̪ɦə , oː ɑ̃ːkʰɪ bən̪n̪ə kəs leːt̪ɑːɦə. gʰoːɾə 
kəlɪjugə biːt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ! məg̃əɾəun̪ɑː bət̪ɑːɦə bʰəs 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. bʰɑ̃ːgə kʰɑː kəs ; gɑ̃ːd͡ʒɑː piːbɪ kəs ɑːoːɾə 
d̪ɑːɾuː piːbɪ kəs loːkə bəuɾɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. juʋɑːd͡ʒən̪ə 
bʰoːlɑː bɑːbɑː bən̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ɑːkə-d̪ʰət̪uːɾə 
kʰeːn̪əɪ ɑːmə gəppə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
 
gɑːməkə ʃəɾəmə bɪkɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ - "dʒ͡ʰɪn̪ɪ-d͡ʒʰɪn̪ɪ 
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bɪn̪ɪ tʃ͡əd̪əɾɪjɑː ." pəɾeːmə kẽː kʰulleːɑːmə pɾəd̪əɾʃən̪ə 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. d̪eːɦə kẽː n̪umɑːiːʃə kʰulleːɑːmə 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɪt̪ɪɦɑːs̪ə meː n̪iːkə tʃ͡ʰəʋɪ d̪əɾzə ɦuɪeː 
ɪ koːʃɪʃə kəɾəkəs tʃ͡ɑːɦiː. juʋɑː d̪ʰəɾəmə kẽː pɾət̪ɪ 
ɑːgɾəɦə bʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː kəɾəmə s̪ə ̃ d̪uɾɪ 
bən̪əun̪eː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒeː kəɾt̪əʋjə s̪ə ̃
ʋɪmukʰə ɦeːt̪ɑːɦə oː mɪʈə d͡ʒeːt̪ɑːɦə. gʰəɽiːkə pəɦɪjɑː 
n̪ɑːtʃ͡ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
 
(s̪ɑːt̪əmə kʰeːpə) 
 
'gʰəɾəkə bʰeːd̪ɪjɑː lək̃ɑː ɖɑːɦə' ɪ kəɦəbiː ʈʰiːkeː s̪əɦiː 
tʃ͡ʰəɪ. d̪un̪ɪjɑː n̪iːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. bəɽɪ ʈʰəkən̪ɑːɦəɾə 
loːkən̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə kɪtʃ͡ʰu n̪ɪkoː loːkən̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
məg̃əɾəun̪ɑː gɑːmə meː bʰəgɪn̪əmɑːn̪ə kẽː koːn̪əɦũ 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə meː n̪ɑːmə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. ʋəʃ̃ə ʋɾɨkʂə beːn̪ɪɦɑːɾə 
s̪əbʰə kẽː ə_ɪ gəppə pəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːʋɑːkə tʃ͡ʰələɪɦə. 
s̪əbʰə kɪjoː əpən̪ə puːɾʋəd͡ʒə kẽː kʰoːd͡ʒɪ s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪əɾpəɳə keːn̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰə s̪ə ̃ ʋɪʃeːʂə 
n̪ɪʋeːd̪ən̪ə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː kəmə-s̪ə-̃ kəmə 
s̪ɑːt̪ə puʃt̪ə d̪ʰəɾɪ n̪ɑːmə jɑːd̪ə ɾəɦəkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
gɑːmə meː buːɽʰə-ʋɾɨd̪d̪ʰɑː kẽː d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə bəɽɪ 
kəmə ɾəɦələɪ. əpən̪ə beːʈɑː-put̪əuɦə buːɽʰə mɑːeː-
bɑːpə kẽː n̪əɦɪ d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɑːɪ d̪uɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə 
meː d̪ʰiːɾuː ɾɑːmə bʰeːʈəlɑːɦə. 
 
ɦəmə puːtʃ͡ʰəlɪjən̪ɦɪ, " kiː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ ?" 
oː kəɦəlɑːɦə, " kiː kəɦuː bə_uʋɑː , kɪjoː n̪əɦɪ 
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d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə - eːkəʈɑː ɑ̃ːkʰɪ 
kʰəɾɑːbə bʰə geːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪iːn̪õː tʃ͡ʰəuɽɑː meː s̪ə ̃kɪjoː 
n̪əɦɪ d̪eːkʰɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. buːɽʰɑːɽiː meː gɪɾə-pə_ɪɾə 
kẽː məɾɪ d͡ʒɑːjəbə. ɪeːɦeː ɾəɦɪ geːlə ɑːbə d͡ʒɪn̪əgiː 
meː. 
 
muɪlɑː pəɾə loːkə kəʈ̃ɑːɦɑː ɑːoːɾə puɾəɦɪt̪ə kẽː 
kət̪eːkə d̪ɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə d͡ʒɪlɑː pəɾə 
d̪ukʰeː-d̪ukʰə. kɪjoː d̪eːkʰən̪ɑːɦəɾə n̪əɦɪ. s̪əmɑːd͡ʒə 
ɑːoːɾə pəɾɪʋɑːɾə ɑːbə məɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əʋ̃eːd̪ən̪ɑː 
ɑːbə ɦəɾɑː geːlə tʃ͡ʰəɪ. s̪əbʰə kɪjoː ɦəbəɽə-ɦəbəɽə meː 
lɑːgələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kət̪ʰɪ kẽː ɦəbəɽə-ɦəbəɽə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː 
ən̪əbud͡ʒʰə ətʃ͡ʰɪ. mɑːeː-bɑːpə t̪əɽəpɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
ɑːoːɾə əpən̪eː eːʃə-məud͡ʒə meː lɑːgələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɪeːɦə kəlɪjugə tʃ͡ʰɪjəɪjə. d͡ʒɪələ meː guɦɑ̃ː bʰət̪t̪ɑː 
məɾələ meː d̪uːd̪d̪ʰɑː bʰət̪t̪ɑː. 
 
ɾɑːməpəɾiː kəɦɪjoː s̪ɑːs̪u kẽː s̪eːʋɑː n̪əɦɪ keːliːɦə, 
pəɾəɲtʃ͡ə muɪlɑː pəɾə ɦun̪əkəɾə s̪ɑ̃ːɾɑː pəɾə d͡ʒuɽiː-
ʃiːt̪ələ meː d͡ʒələ tʃ͡əɽʰɑːbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒɪn̪d̪ɑː meː 
s̪ɑːs̪u kẽː d͡ʒʰõːʈɑː ukʰəɪɾə leːləkəɪ. məg̃əɾəun̪ɑː məɾɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ; d̪ʰəd̪ʰəkɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ məg̃əɾəun̪ɑː . 
muɪlɑː pəɾə d͡ʒəbɑːɾə n̪jəut̪ɑː d̪eːlɑːɦə s̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
ɦoːeːt̪ə. mɑːeː -bɑːpə s̪ə ̃bəɽʰɪ kəs kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ.. 
 
gɑːmə gɑːmə n̪əɦɪ ɾəɦɪ geːləɪ. gɑːmə ʃəɦəɾə bʰəs 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ʃəɦəɾə d͡ʒəkɑ̃ː ɑːtʃ͡ɑːɾə-ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəuɾə 
bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə kẽː gũɦə-goːbəɾə bʰəs 
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ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɑ̃ːkʰɪ kən̪ɦɑː keːn̪eː ɾəɦəs pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
ɖiːd͡ʒeː meː ' lɔliː pɔpə' ʋɑːlɑː giːt̪ə bəd͡ʒəlɑː s̪ə ̃s̪əbʰə 
kɪjoː d̪eːkʰɑːɾə bʰəs dʒ͡ɑːeːt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
d̪ʰoːt̪iː- kuɾət̪ɑː pʰɑːɽɪ kəs n̪ɑːtʃ͡iː. lələn̪əʋɑː keː bʰəɾɪ 
d̪eːɦə gud̪əgud̪iː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ kəkʰən̪ə 
bəɾuːɑː kẽː gɑːɽiː meː s̪ə ̃ kuːd̪ɪ kəs kuɾət̪ɑː pʰɑːɽɪ 
d̪ɪjəɪ. ɾəuʃən̪ə t̪əs ɖiːd͡ʒeː gɑːɽiː pəɾə tʃ͡əɽʰɪ kəs 
gəɾəd̪ɑː uɽɑː d̪eːləkəɪ. ɪ bʰeːləɪ n̪ɑːtʃ͡ə ! ləbəɽɑː n̪ɑːtʃ͡ə 
! ɦɑːt̪ʰə kẽː t̪eːn̪ɑː gʰuməbəɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː oː bɪɾəd͡ʒuː 
məɦəɾɑːd͡ʒə kẽː pʰeːlə kəs d̪eːt̪əɪ. ɪ kiː bʰeːləɪ - mɑːɾɪ 
pʰəs̪̃ɪ geːləɪ. gɑːɾɪ- gəɾɑːbəɪlə bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
" t̪oːɾɑː mɑːjə ....." 
" t̪oːɾeː bəɦɪn̪ə....." 
 
lɑːʈʰiː n̪ɪkəɪlə geːləɪ - mɑːɾə t̪ə mɑːɾə s̪ɑːɾə keː.... 
plɑːs̪ʈɪkə kẽː kuɾs̪iː eːkə- d̪oːs̪əɾə kẽː d̪eːɦə pəɾə t̪oːɽɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ n̪ətʃ͡ən̪ɪjɑ̃ː s̪əbə. bjɑːɦə meː ɪ s̪əbʰə ɑːɪ-
kɑːlɦɪ ɦeːbeː ʈɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. bəɾəjɑːt̪ɪjɑː s̪əbʰə 
d̪ɑːɾuː piːbə kəs ʃeːɾə bʰəs d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪oːs̪əɾə 
gɑːmə dʒ͡ɑːkəs ɦɪɾɪg̃ə -bʰɪɾɪg̃ə keːləkə kɪ d̪eː 
gʰus̪s̪ɑː...d̪eː gʰus̪s̪ɑː... d̪eː lɑːʈʰiː...d̪eː lɑːʈʰiː .tʃ͡ɑːɾuː 
n̪ɑːlə tʃ͡ɪt̪ə ! ʃeːɾə bəkəɾiː bʰəs kə mɪmɪjəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ʋɑːɦə ɾeː ! ɖiːd͡ʒeː ʋiːɾə ! 
 
mɪt̪ʰɪlɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ meː tʃ͡ʰeːd̪ə bʰəs geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
pɑːɾəp̃əɾɪkə bjɑːɦə pəd̪d̪ʰət̪ɪ s̪əmɑːpt̪ə bʰə ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ.ʋɪd̪ʰɪ-ʋɪd̪ʰɑːn̪ə meː kəʈəut̪iː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
 əpən̪ə 
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mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

2.3.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː 
ʃɪkʂɑː əbʰɪjɑːn̪ə ɑː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾə 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə 
mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː ʃɪkʂɑː əbʰɪjɑːn̪ə ɑː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə 
mɪʃɾə 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː mɪt̪ʰɪlɑːkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 
ʋjəkt̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ . s̪ɑːɪt̪eː keːoː ʃɪkʂɪt̪ə ʋjəkt̪ɪ ɦoːeːt̪ə d͡ʒeː 
ɦun̪əkɑː bɑːɾeːmeː n̪əɦɪ s̪un̪ən̪eː ɦoːeːt̪ə,koːn̪oː-n̪eː-
koːn̪oː t̪əɾəɦẽː ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ n̪əɦɪ d͡ʒuɽələ ɾəɦələ 
ɦoːeːt̪ə . tʃ͡ɑːɦeː ɦun̪əkəɾə məɪt̪ʰɪliː ɑːn̪d̪oːlən̪əkə 
s̪əɦəbʰɑːgiː ɾəɦələ ɦoːt̪ʰɪ,tʃ͡ɑːɦeː ɦun̪əkəɾə ɑːleːkʰə 
ʋɑː kɪt̪ɑːbə pəɽʰən̪eː ɦoːt̪ʰɪ,tʃ͡ɑːɦeː məɪt̪ʰɪliːkə ɦɪt̪ə 
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s̪ɑːd̪ʰən̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jɪkə gət̪ɪʋɪd̪ʰɪmeː ɦun̪əkɑː 
s̪əg̃eː bʰɑːgə leːn̪eː ɦoːt̪ʰɪ . mɪt̪ʰɪlɑːkə loːkə 
ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ kəɦun̪ɑː-n̪eː-kəɦun̪ɑː s̪ɑːloː-s̪ɑːlə 
d͡ʒuɽələ ɾəɦələ . t̪əkəɾə eːkəʈɑː məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
kɑːɾəɳə ɪɦoː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː oː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ mɪt̪ʰɪlɑːkə 
gɑːmə-gɑːmə gʰuməɪt̪ə ɾəɦələt̪ʰɪ. pɑːn̪ɪ ɦoː,ən̪ɦəɽə 
ɦoː,ɾeːləmeː ɑːɾəkʂəɳə ɦoː, n̪əɦɪ ɦoː mud̪ɑː oː 
tʃ͡ələbeː kəɾət̪ɑːɦə,ɾukət̪ɑːɦə n̪əɦɪ . s̪oːtʃ͡ələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u ɦun̪əkəɾə kət̪eːkə 
s̪əməɾpəɳə tʃ͡ʰələn̪ɪ. 

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuːkə s̪əməs̪t̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
kəɦun̪ɑː-n̪eː-kəɦun̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː lɑːgələ 
ɾəɦələn̪ɪ .  t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u muːlət̪əhə̆ oː d̪uː d̪ɪʃɑːmeː 
lɑːgələ ɾəɦələt̪ʰɪ . eːkə t̪ə ̃ əpən̪ə leːkʰən̪iːkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ . d̪oːs̪əɾə d͡ʒən̪ə ɑːn̪d̪oːlən̪əkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃. d̪un̪uː d̪ɪʃɑː əpən̪ɑː-ɑːpəmeː s̪əɦiː ɑː 
d͡ʒəɾuːɾiː tʃ͡ʰələ . ɾəɦələ s̪əpʰələt̪ɑːkə bɑːt̪ə ,s̪eː 
loːkəs̪əbʰə əpən̪ɑː-əpən̪ɑː ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ t̪əkəɾə 
ɑːkələn̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəməɾɑː ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃oː əpən̪ə 
leːkʰən̪iːkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ d͡ʒeː pɾəjɑːs̪ə keːlɑːɦə 
t̪ɑːɦɪmeː oː əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə s̪əpʰələt̪ɑːs̪əbʰə pɾɑːpt̪ə 
keːlən̪ɪ . 

  

məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː s̪ən̪1948meː A shs̆ort 
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History of Maitht̆ili Literature and tht̆e influence of 
Englishs̆ on it ʋɪʂəjəpəɾə ɪlɑːɦɑːbɑːd̪ə 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ piːeːtʃ͡əɖiː keːlən̪ɪ . eːkəɾeː 
ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə pəɦɪn̪eː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː  ɑː bɑːd̪əmeː məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəpələ . iː 
məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə pɾət̪ʰəmə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə t̪ʰɪkə . eːɦɪ 
pus̪t̪əkəkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ d̪eːʃə-ʋɪd̪eːʃəkə 
ʋɪd̪ʋɑːn̪əloːkən̪ɪ məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə s̪mɾɨd̪d̪ʰə 
pəɾəp̃əɾɑːkə bɑːɾeːmeː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː pɾɑːpt̪ə keːlən̪ɪ . 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːmeː mɑːn̪jət̪ɑːs̪ə ̃ ləeː kəeː 
s̪əʋ̃ɪd̪ʰɑːn̪əkə əʂʈəmə s̪uːtʃ͡iːmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː s̪ɑːmɪlə 
kəɾəbɑː d̪ʰəɾɪmeː iː pus̪t̪əkə bəɦut̪ə s̪əɦəjoːgiː 
s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlə . 

  

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːmeː məɪt̪ʰɪliːkə 
mɑːn̪jət̪ɑː 

  

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːmeː məɪt̪ʰɪliːkə 
mɑːn̪jət̪ɑːkə ɦeːt̪u 9 d̪ɪs̪əmbəɾə 1963s̪ə ̃ 11 
d̪ɪs̪əmbəɾə 1963 d̪ʰəɾɪ d̪ɪlliːmeː ɑːjoːd͡ʒɪt̪ə 
məɪt̪ʰɪliːpus̪t̪əkəs̪əbʰəkə pɾəd̪əɾʃən̪iːmeː oː 
t̪ət̪kɑːliːn̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃ɾiː,pəɖ̃ɪt̪ə d͡ʒəʋɑːɦəɾəlɑːlə 
n̪eːɦəɾukẽː bəd͡ʒəoːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . oːɦɪ pɾəd̪əɾʃən̪iːkə 
ɑːjoːd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u əpən̪ə d͡ʒiːpiːeːpʰəs̪ə ̃ eːgɑːɾəɦə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ɾupəjɑː n̪ɪkɑːlɪ kəeː t̪əkəɾə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː 
keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . ɦun̪əkəɾə d̪uʈɑː s̪əɦoːd̪əɾə bʰɑːɪ eːɦɪ 
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ɑːjoːd͡ʒən̪əkə ɦeːt̪u ɦun̪əkɑː s̪əg̃eː məd͡ʒəd̪uːɾə 
d͡ʒəkɑ̃ː kɑːd͡ʒə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . kɪt̪ɑːbəs̪əbʰəkẽː 
pɾəd̪əɾʃən̪iːkə ɦeːt̪u oːɾɪoːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ,ʋjəʋəs̪t̪ʰɪt̪ə 
keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . t̪ət̪kɑːliːn̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃ɾiː pəɖ̃ɪt̪ə 
d͡ʒəʋɑːɦəɾə lɑːlə n̪eːɦəɾu upəɾoːkt̪ə pɾəd̪əɾʃən̪iː 
d̪eːkʰɪ d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuːkẽː lɪkʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ- 

"I was h ̆appy to inaugurate yesterday tht̆e 
Maitht̆ili Book exhx̆ibition and to see tht̆e large 
collection of books and manuscripts in Maitht̆ili. 
ThT̆is demonstrates tht̆at Maitht̆ili h ̆as been for 
a long time and is today a living language among 
tht̆e people of tht̆at area. ThT̆e language 
deserves encouragement." (kɑːlɦɪ məɪt̪ʰɪliː 
pus̪t̪əkəs̪əbʰəkə pɾəd̪əɾʃən̪iːkə ud̪gɑːʈən̪ə kəeː   ɑː 
məɪt̪ʰɪliːmeː poːt̪ʰiː ɑː pɑːɳɖulɪpɪkə pəɪgʰə s̪əg̃ɾəɦə 
d̪eːkʰɪ ɦəməɾɑː ət̪iːʋə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː bʰeːlə . eːɦɪs̪ə ̃ iː 
pɾəmɑːɳɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː bəɦut̪ə 
d̪ɪn̪əs̪ə ̃ ʋɪd̪jəmɑːn̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ   ɑː ɑːɪ-kɑːlɦɪ oːɦɪ 
ɪlɑːkɑːkə loːkəkə ɦeːt̪u eːkəʈɑː d͡ʒiːbət̪̃ə bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə . 
eːɦɪ bʰɑːʂɑːkẽː ut̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəeːlə d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː .) 

əg̃ɾeːd͡ʒiːkə əpən̪ə ʋɪləkʂəɳə d͡ʒɲɑːn̪əkə 
upəjoːgə kəɾəɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːkə ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
kɑːɾjəkɾəməmeː s̪əɦəbʰɑːgiː  ʋɪʋɪd̪ʰə bʰɑːʂɑːkə 
ʋɪd̪ʋɑːn̪əloːkən̪ɪkẽː oː t̪ət̪eːkə pɾəbʰɑːʋɪt̪ə keːlɑːɦə 
d͡ʒeː oː s̪əbʰə s̪əɦəɾʂə məɪt̪ʰɪliːkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪əmiːmeː s̪ʋiːkɑːɾə keːlən̪ɪ,oːkəɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə d̪eːlən̪ɪ . s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː 
mɑːn̪jət̪ɑː bʰeːʈələ . ɦun̪əkeː n̪ɪɾət̪̃əɾə pɾəjɑːs̪əkə 
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pəɾɪɳɑːmə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ən̪ 1965s̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliːkə 
pus̪t̪əkəs̪əbʰəkẽː s̪əbʰəʋəɾʂə ɑːn̪ə-ɑːn̪ə bʰɑːʂɑːkə 
pus̪t̪əkəkə s̪əg̃eː puɾəs̪kɑːɾəs̪əbʰə bʰeːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
məɪt̪ʰɪliːmeː kət̪eːkoː pus̪t̪əkə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː 
d̪ʋɑːɾɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . kət̪eːkoː 
pus̪kəkəs̪əbʰəkə məɪt̪ʰɪliːmeː ən̪uʋɑːd̪ə bʰəeː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ . iː koːn̪oː mɑːmuliː upələʋd̪ʰɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . 

  

s̪əʋ̃ɪd̪ʰɑːn̪əkə əʂʈəmə s̪uːtʃ͡iːmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː 
s̪ɑːmɪlə kəɾəbə 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuːkə n̪eːt̪ɾɨt̪ʋəmeː s̪ət̪ət̪ 
s̪əg̃ʰəɾʂəkə d̪oːs̪əɾə məɦət̪ʋəpuːɾɳə upələʋd̪ʰɪ 
bʰeːlə-s̪əʋ̃ɪd̪ʰɑːn̪əkə əʂʈəmə s̪uːtʃ͡iːmeː məɪt̪ʰɪliːkẽː 
s̪ɑːmɪlə kəɾəbə . eːɦɪ ɦeːt̪u pɾɨʂʈʰəbʰuːmɪ t̪əɪjɑːɾə 
kəɾəbɑːmeː ɦun̪əkəɾə kələməkə d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪ə 
joːgəd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰələ . n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə ̃ iː kɑːd͡ʒə koːn̪oː 
eːkəd̪ɪn̪eː t̪ə ̃bʰeːlə n̪əɦɪ. s̪ɑːləkə-s̪ɑːlə kət̪eːkoːgoːʈeː 
eːɦɪ ɦeːt̪u lɑːgələ ɾəɦəlɑːɦə . d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuːkə 
ləgɑːoːlə gɑːtʃ͡ʰəmeː pɑːn̪ɪ,kʰɑːd̪ə d̪əɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə . 
pəɾɪɳɑːmə s̪ɑːmən̪eː ətʃ͡ʰɪ . ɑːɪ məɪt̪ʰɪliː  s̪əməs̪t̪ə 
bʰɑːɾət̪əʋəɾʂəkə mukuʈəmeː ʋɪɾɑːd͡ʒɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . ɑːbə 
ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkə upəɾə n̪ɪɾbʰəɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɦəməs̪əbʰə eːɦɪ s̪uəʋəs̪əɾəs̪ə ̃ kət̪eːkə lɑːbʰɑːn̪ʋɪt̪ə 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰiː . d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuː s̪əɦiː kəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə d͡ʒeː mɑːt̪ɾə s̪əʋ̃ɪd̪ʰɑːn̪əmeː mɑːn̪jət̪ɑː 
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bʰeːʈɪeː geːlɑːs̪ə ̃s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ bʰəeː d͡ʒɑːeːt̪ə . 
t̪əkəɾə bɑːd̪oː bəɦut̪ə kɪtʃ͡ʰu kəɾəbɑːkə d͡ʒəɾuːɾiː 
ɾəɦət̪ə . ɦəməs̪əbʰə d͡ʒəkʰən̪ə məɪt̪ʰɪliː bəd͡ʒəbeː 
n̪əɦɪ kəɾəbə, d̪ʰɪɑː-put̪ɑːkẽː məɪt̪ʰɪliː bɑːd͡ʒəleː 
n̪əɦɪ ɦeːt̪əɪkə,kɑːleːd͡ʒə-ɪs̪əkuːləmeː məɪt̪ʰɪliːkə 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː ɾəɦəbeː n̪əɦɪ kəɾət̪ə t̪əkʰən̪ə mɑːn̪jət̪eː 
bʰeːlɑːs̪ə ̃kiː ɦoːeːt̪ə ? eːɦɪ bɑːt̪əkẽː buːd͡ʒʰəbɑːkə 
pɾəjoːd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

  

d͡ʒən̪əɑːn̪d̪oːlən̪əkə pɾəbʰɑːʋə 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː s̪ɑːləkə-s̪ələ pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
ɪs̪əkuːləmeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə ɦeːt̪u ɑːn̪d̪oːlən̪əmeː 
əpən̪ə s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu kʰəpɑː d̪eːlɑːɦə . ɦun̪əkəɾə eːɦɪ 
kɑːd͡ʒəmeː s̪əməɾpəɳə koːn̪ə ɦəd̪ə d̪ʰəɾɪ tʃ͡ʰələn̪ɪ s̪eː 
d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə-d͡ʒəjən̪t̪ɪkɑːmeː tʃ͡ʰəpələ ʃɾiː kəməleːʃə 
d͡ʒʰɑːkə ɑːleːkʰəs̪ə ̃ ud̪d̪ʰɾɨt̪ə n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə əʃ̃əs̪ə ̃
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 

"s̪ən̪ 1996 iː0kə bəɾəs̪ɑːt̪əkə s̪əməjə . 
d̪əɾəbʰəg̃ɑːkə s̪əməs̪t̪ə ɾəs̪t̪ɑː d͡ʒʰiːləmeː bəd̪əlɪ 
geːlə tʃ͡ʰələ . t̪ɑːɦuːmeː d̪ɪggʰiː pəʃtʃ͡ɪmə ʋəlɑː 
s̪əɽəkəkə ɦɑːlə beːɦɑːlə tʃ͡ʰələ . bʰɪn̪əs̪əɾəkə 
ɑːʈʰəkə əmələ . ɦəmə mɑːɾəʋɑːɽiː kɑːleːd͡ʒə d̪ɪs̪ə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ɑː oː ɦɑːt̪ʰəmeː eːkəʈɑː bɑ̃ːs̪əkə 
tʃ͡ʰɪpɑːʈʰə leːn̪eː, n̪əŋəɾɑːɪt̪ə ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː tʃ͡ələɪt̪ə 
oːɦɪ ɾɑːs̪t̪ɑːpəɾə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə . ɦəmə 
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d̪uːɾeːs̪ə ̃ ɦun̪əkə ɦɑːlət̪ə əʈəkəɾələɦũ . ɦəməɾə 
ən̪t̪əɾɑːt̪əmɑː tʃ͡iːt̪kɑːɾə kəeː uʈʰələ . ɦəmə 
ɦun̪əkɑː ləgə geːləɦũ . kəɦəlɪən̪ɪ d͡ʒeː kɪjəɪkə 
eːt̪eː kəʂʈə uʈʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː? kiː s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ? oː 
s̪əməs̪jɑː kəɦələn̪ɪ . kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː  eːkəʈɑː s̪əbʰɑː 
ɑːɪ ɦəməɾɑː d̪əɾəbʰəg̃ɑːmeː kəɾəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əbʰɑː ɦəməɾə s̪əməs̪jɑː t̪ʰɪkə ." 

t̪əkəɾə bɑːd̪ə kəməleːʃə bɑːbuː ɦun̪əkəɾə 
ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑːn̪us̪ɑːɾə s̪əbʰɑːkə ɑːjoːd͡ʒən̪ə keːlən̪ɪ 
d͡ʒɑːɦɪmeː d̪əɾəbʰəg̃ɑːkə kət̪eːkoː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə loːkən̪ɪ 
bʰɑːgə leːlɑːɦə.  kəɦəbɑːkə mɑːn̪eː d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə 
kɑːd͡ʒəkə ɦeːt̪u oː kɪtʃ͡ʰu kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u t̪əɪjɑːɾə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . oː tʃ͡ɑːɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪ə ̃ s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ɪkə 
bɑːd̪ə pɾəjɑːgəɾɑːd͡ʒəmeː əpən̪ə gʰəɾəmeː ɾəɦɪ 
n̪ɪtʃ͡əɪn̪ə s̪əməjə bɪt̪ɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . oːt̪əɦɪs̪ə ̃
tʃ͡ɪʈʰʈʰiː lɪkʰɪ-lɪkʰɪ əpən̪ə moːn̪əkẽː mən̪ɑː s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə . mud̪ɑː ɦun̪əkɑː bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ d͡ʒeː 
məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əkə ɦeːt̪u mɑːʈɪ-pɑːn̪ɪs̪ə ̃ d͡ʒuɽəbə 
bəɦut̪ə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ . eːkə-eːkəʈɑː loːkəs̪ə ̃s̪əp̃əɾkə 
s̪ɑːd̪ʰəbə bəɦut̪ə d͡ʒəɾuɾiː ətʃ͡ʰɪ . 

eːɦiː s̪əd̪̃əɾbʰəmeː ʃɾiː kəməleːʃə d͡ʒʰɑːd͡ʒiː 
lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuːkə s̪əməs̪t̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
pəɽʰəbə-lɪkʰəbə, tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə-mən̪ən̪ə kəɾəbə 
ɾəɦələn̪ɪ, t̪əkʰən̪ə pʰeːɾə s̪uɾə-s̪uɾə ɑː muɾə-muɾə 
kɪjəɪkə? kɪjəɪkə oː buɽʰɑːɾiːmeː eːt̪eːkə jɑːt̪ən̪ɑː 
s̪əɦəbɑːkə leːlə ʋɪʋəʃə tʃ͡ʰəlɑːɦə?ə_ɪ guːɽʰə 
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ɾəɦəs̪jəkə ən̪ʋeːʂəɳə kəɾəjə pəɽət̪ə ɦəməɾɑː 
loːkən̪ɪkẽː. ɦəməɾɑː bud͡ʒʰən̪eː oː ɾəɦət̪ʰɪ 
d̪ɑːɾʃən̪ɪkə . d̪əɾʃən̪ə eːkəʈɑː ʋəs̪t̪u ɑː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
d̪oːs̪əɾə ʋəs̪t̪u,s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə eːkəʈɑː ʋəs̪t̪u ɑː 
ʋjəʋəɦɑːɾə d̪oːs̪əɾə ʋəs̪t̪u . t̪əɦɪn̪ɑː ɑːd̪əɾʃəʋɑːd̪ə 
eːkəʈɑː ʋəs̪t̪u ɑː jət̪ɑːɾt̪ʰəʋɑːd̪ə d̪oːs̪əɾə ʋəs̪t̪u ." 

əs̪ələmeː bɑːt̪ə iː ɾəɦəɪkə d͡ʒeː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə 
bɑːbuː məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u puːɾɳə s̪əməɾpɪt̪ə ʋjəkt̪ɪ 
tʃ͡ʰəlɑːɦə . oː d͡ʒiːʋən̪ə bʰəɾɪ mɪt̪ʰɪlɑːkə gɑːmə-gɑːmə 
məɪt̪ʰɪliːkə pɾətʃ͡ɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə ɦeːt̪u gʰuməɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə .  t̪ɑːɦɪ leːlə koːn̪oː mɑːn̪ə-
s̪əmmɑːn̪ə,s̪uʋɪd̪ʰɑː-əs̪uʋɪd̪ʰɑːkə d̪ʰjɑːn̪ə n̪əɦɪ 
ɾəɦən̪ɪ . s̪ən̪ 1993  meː ən̪t̪əɾəɾɑːʂʈɾɪjə məɪt̪ʰɪliː 
pəɾɪʂəd̪əkə  ɾɑ̃ːtʃ͡iːmeː ɑːjoːd͡ʒɪt̪ə məɪt̪ʰɪliːkə 
ɑːjoːd͡ʒən̪əmeː oː mɑːt̪ɾə eːkəʈɑː pəɪmpʰəleːʈə d̪eːkʰɪ 
kəeː pəɦũtʃ͡ɪ geːlə ɾəɦət̪ʰɪ . məɪt̪ʰɪliːkə kɑːd͡ʒə 
ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. bəs̪ə eːt̪əbeː ɦun̪əkəɾə ud̪jeːʃjə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ. eːɦɪ leːlə oː n̪jɑːjɑːləjəmeː keːs̪oː 
keːlɑːɦə . s̪ɑːləkə-s̪ɑːlə gɑːmeː gɑːmə gʰuməɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə . tʃ͡un̪ɑːoːmeː  məɪt̪ʰɪliː s̪əməɾt̪ʰəkə 
ummiːd̪əʋɑːɾəkẽː ʈʰɑːɽʰə kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪oː 
keːlɑːɦə . ɦun̪əkeː ɑːgɾəɦəpəɾə n̪ɪɾd̪əliːjə 
ummiːd̪əbɑːɾəkə ɾuːpəmeː eːkəgoːʈeː 
eːmə.eːlə.eːkə tʃ͡un̪ɑːoː ləɽəlɑːɦə . d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə 
bɑːbuː s̪əg̃eː ɑːɾə kəɪkəgoːʈeː ɦun̪əkəɾə tʃ͡un̪ɑːoː 
pɾətʃ͡ɑːɾə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə,mud̪ɑː pəɾɪɳɑːmə 
ɖʰɑːkəkə t̪iːn̪ə pɑːt̪ə . loːkəs̪əbʰə ɦun̪əkəɾə 
bəɪs̪ɑːɾəmeː d͡ʒəɾuːɾə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ .  ɦun̪əkɑː ɑːd̪əɾoː 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ,mud̪ɑː t̪ət̪əbeː. bʰoːʈə d̪eːbɑː 
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kɑːləmeː s̪əbʰə bɪs̪əɾɪ dʒ͡ɑːɪt̪ə geːlən̪ɪ . məɪt̪ʰɪliː 
s̪əməɾt̪ʰəkə ɦun̪əkəɾə ummiːd̪əʋɑːɾə tʃ͡un̪ɑːoːmeː 
ɦɑːɾɪ geːlɑːɦə . kəɦəbɑːkə mɑːn̪eː d͡ʒeː 
bʰɑːʋən̪ɑːmeː  eːkə d̪ɪn̪ə,d̪uːd̪ɪn̪ə keːoː n̪iːkə-n̪iːkə 
bɑːt̪ə bʰən̪eː kəeː ləɪt̪ə tʃ͡ʰələ,mud̪ɑː oːkəɾə koːn̪oː 
s̪ɑːɾt̪ʰəkə kɑːd͡ʒəmeː pəɾɪɳət̪ɪ n̪əɦɪ bʰeːlə . kɪeːkə 
n̪əɦɪ bʰeːlə? eːɦɪ leːlə d͡ʒəɾuːɾiː ɾəɦəɪkə d͡ʒeː loːkəkə 
əpən̪ɑː bʰiːt̪əɾəs̪ə ̃məɪt̪ʰɪliːkə pɾət̪ɪeː d͡ʒʋɑːɾɪ uʈʰəɪkə 
.  mud̪ɑː s̪eː ɦeːt̪əɪkə koːn̪ɑː? eːɦɪʈʰɑːmə t̪ə ̃ gʰəɾə-
gʰəɾə,gɑːmə-gɑːmə dʒ͡ɑːt̪ɪmeː ʋɪkʰəɖ̃ɪt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ 
. mɪt̪ʰɪlɑːmeː d͡ʒɑːt̪ɪ bʰɑːʂɑːpəɾə bəɦut̪ə bʰɑːɾiː 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː bɑːt̪ə buːd͡ʒʰəbɑːkə pɾəjoːdʒ͡ən̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əbʰəʋəɾgəkə loːkə eːɦɪ 
pɾəjɑːs̪əs̪əbʰəmeː s̪ɑːmɪlə n̪əɦɪ ɦeːt̪ɑːɦə,t̪ɑːd̪ʰəɾɪ 
eːɦɪ t̪əɾəɦəkə ɑːn̪d̪oːlən̪əs̪əbʰəkə ɪeːɦə ɦɑːlə ɾəɦət̪ə 
. 

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuː məɪt̪ʰɪliːkə s̪eːʋɑː 
n̪ɪhɪ̆s̪ʋɑːɾt̪ʰəbʰɑːʋəs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə bʰəɾɪ kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə . t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u s̪əɾʋəs̪ʋə d̪ɑːʋəpəɾə ləgɑː 
d̪eːlɑːɦə . mɑːn̪ə-əpəmɑːn̪ə s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu bɪs̪əɾɪ 
geːlɑːɦə . peːs̪əmeːkəɾə lɑːgɪ geːlə ɾəɦən̪ɪ,s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə 
ən̪ukuːlə n̪əɦɪ ɾəɦən̪ɪ,pəɾɪʋɑːɾəkə loːkə tʃ͡ɪt̪̃ɑːmeː 
pəɽələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə,mud̪ɑː oː eːkəs̪əɾə 
məɪt̪ʰɪliːkə kɑːd͡ʒeː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ eːkə keːn̪eː ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə . pɾəjɑːgəɾɑːd͡ʒə-d̪əɾəbʰəg̃ɑː,koːləkɑːt̪ɑː-
d͡ʒət̪əeː kət̪əɦu məɪt̪ʰɪliː s̪əʋ̃əd̪̃ʰiː kɑːɾjəkəɾmə ɦoːɪt̪ə 
oːt̪əeː bɪn̪ɑː bəd͡ʒəoːn̪əɦu pəɦũtʃ͡ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . 
eːkəbeːɾə ɦəmə ɪlɑːɦɑːbɑːd̪əs̪ə ̃ pəʈən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə 
ɾəɦiː. s̪liːpəɾəmeː ɦəməɾə ɑːɾəkʂəɳə tʃ͡ʰələ. ɖɔkʈəɾə 
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d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾədʒ͡iːkẽː d̪eːkʰələɦũ. oːɦɪn̪ɑː 
ʈʰɑːɽʰə, bɪn̪ɑː s̪iːʈeːkə jɑːt̪ɾɑː kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
pəʈən̪ɑːmeː koːn̪oː məɪt̪ʰɪliː kɑːɾjəkɾəməmeː bʰɑːgə 
leːbɑːkə ɦeːt̪u d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. bəɦut̪ə ɑːgɾəɦə 
keːlɑːpəɾə oː ɦəməɾə s̪iːʈə leːbɑːkə ɦeːt̪u t̪əɪjɑːɾə 
bʰeːlɑːɦə. kəɦət̪ʰɪ d͡ʒeː oː əɦɪn̪ɑː tʃ͡əlɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə. iː 
tʃ͡ʰələ ɦun̪əkəɾə ut̪s̪ɑːɦə- məɪt̪ʰɪliː kɑːɾjəkɾəmeː 
bʰɑːgə leːbɑːkə.  mud̪ɑː tʃ͡ʰəlɑːɦə t̪ə ̃ oːɦoː 
mən̪ukkʰeː . d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ  mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə-kəɾəɪt̪ə kəkʰən̪əɦu kɑːlə oː ud̪ɑːs̪ə 
bʰəeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . kɑːɾəɳə d͡ʒeː ɾəɦələ ɦoːɪ . 
s̪əb̃ʰəʋət̪əhə̆ eːt̪eːkə pəɾɪʃɾəməkə bɑːd̪oː ən̪ukuːlə 
pəɾɪɳɑːmə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪt̪ə ɦoːn̪ɪ, kɪʋ̃ɑː əpən̪əɦɪ 
loːkəs̪əbʰəs̪ə ̃ əpeːkʂɪt̪ə s̪əɦəjoːgə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪt̪ə 
ɦoːn̪ɪ . eːɦən̪eː koːn̪oː kʂəɳ̃əmeː əs̪s̪iː ʋəɾʂəkə buːɽʰə 
d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː pəʈən̪ɑːmeː ʃɾiː ʃəɾəd̪eːn̪d̪u 
tʃ͡əud̪ʰəɾiːd͡ʒiːkẽː s̪ɑːkʂɑːt̪kɑːɾə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː 
kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"ɦəməɾə bəeːs̪ə ɑːgɑ̃ː d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ,d̪eːɦə 
kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,ɑ̃ːkʰɪ s̪əg̃ə n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ,ɑːbə ɦɾɨd̪əjəkə d̪ʰəɽəkən̪ə s̪eːɦoː t̪ʰiːɾə n̪əɦɪ 
ɾəɦəeː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɪoː məɪt̪ʰɪliː ɦɪt̪əkə n̪ɑːməpəɾə 
ɪlɑːɦɑːbɑːd̪əs̪ə ̃d̪ɪlliː,pəʈən̪ɑː ɑː d̪əɾəbʰəg̃ɑː d̪əuɽə 
ləgɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː . mud̪ɑː kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ bʰəeː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ . n̪əɦɪ bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ kɑːd͡ʒə ɑː d͡ʒəkəɾɑː-
d͡ʒəkəɾɑː ləgə əpən̪ə loːkə bud͡ʒʰɪ d̪əuɽəɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː  s̪əɪɦə d̪ʰoːkʰɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,s̪əɪɦə pʰuːs̪ɪ kəɦɪ 
kəeː ʈɑːɾɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,bəɦəʈɑːɾɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
loːkəs̪əbʰə bə_ɪmɑːn̪ə bʰəeː geːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
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məɪt̪ʰɪliːkə n̪ɑːməpəɾə goːləɪʃiːʈɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
məɪt̪ʰɪliːkẽː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə n̪əɦɪ 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,kʰɑːliː oːɦɪs̪ə ̃pɑːbəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
kiː kəɦuː,kiː kəɦuː əɦɑ̃ːkẽː,məɪt̪ʰɪliːkə ɾeːlə 
pəʈəɾiːpəɾə əbəɪt̪ə-əbəɪt̪ə ut̪əɾɪ d͡ʒɑːɪeː ɑː loːkə 
muːkə bʰəeː bəɪs̪ələ ɾəɦəɪeː ." 

n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə ̃ upəɾoːkt̪ə kət̪ʰən̪əmeː 
d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuːkə n̪ɪɾɑːʃɑːkə bʰɑːʋə d͡ʒʰələkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ,n̪ɪɾɑːʃɑː d͡ʒeː əpən̪ə loːkəkə məɪt̪ʰɪliːkə pɾət̪ɪeː 
upeːkʂɑːbʰɑːʋəs̪ə ̃ ut̪pən̪n̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . t̪əkəɾə iː 
mɑːn̪eː n̪əɦɪ d͡ʒeː oː t̪əkəɾə bɑːd̪ə bəɪs̪ɪ geːlə ɾəɦət̪ʰɪ 
. t̪əkəɾə bɑːd̪oː kət̪eːkoː s̪ɑːlə d̪ʰəɾɪ,kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə  tʃ͡ʰiː 
d͡ʒiːʋən̪əkə ət̪̃ɪmə s̪ɑ̃ːs̪ə d̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliːkə ɦɪt̪ə 
s̪ɑːd̪ʰən̪ɑː ɦeːt̪u pəɾeːs̪ɑːn̪ə ɾəɦəlɑːɦə,tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə . mɾɨt̪jus̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu s̪əməjəpuːɾʋə n̪iːkəs̪ə ̃
bɑːd͡ʒələ n̪əɦɪ ɦoːn̪ɪ,t̪əkʰən̪əɦu d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː 
d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu kəɦələt̪ʰɪ t̪əkəɾə əbʰɪpɾɑːjə ɪeːɦə tʃ͡ʰələ 
d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə kiː ɦɑːlə ətʃ͡ʰɪ,məɪt̪ʰɪliː ɑːn̪d̪oːlən̪ə 
keːn̪ɑː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ,mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə kəɦɪɑː d̪ʰəɾɪ 
bən̪ət̪ə? 

kəɦəbɑːkə mɑːn̪eː d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əkə ət̪̃ɪmoː 
kʂəɳəmeː oː məɪt̪ʰɪliːkə ɦɪt̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ . 
eːɦən̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ ɦun̪əkəɾə mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪeː 
ləgɑːʋə. mud̪ɑː iː s̪əb̃ʰəʋə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əbʰəkẽː 
məɪt̪ʰɪliːkə pɾət̪ɪeː oːɦɪn̪ɑː ləgɑːʋə ɦoːɪkə. s̪əbʰə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə ʋɪkɑːs̪əkə ɦeːt̪u oːɦɪn̪ɑː əpən̪ə 
s̪əɾʋəs̪ʋə əɾpəɳə kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u ɑːt̪uɾə ɾəɦəeː . 
mud̪ɑː əpən̪ə bʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪ eːkəʈɑː s̪ɑːmən̪jə 
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ən̪uɾɑːgə t̪ə ̃ ɦeːbeːkə tʃ͡ɑːɦiː . əpən̪ə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː bɑːd͡ʒɪ kəeː ,oːɦɪmeː lɪkʰələ 
poːt̪ʰiːs̪əbʰə pəɽʰɪ kəeː ɑːt̪məs̪əmmɑːn̪əkə bʰɑːʋə 
d͡ʒəgəbeːkə tʃ͡ɑːɦiː . əpən̪ə d̪ʰɪɑː-put̪ɑːs̪ə ̃
məɪt̪ʰɪliːeːmeː gəppə-s̪əppə ɦeːbeːkə tʃ͡ɑːɦiː . mud̪ɑː 
s̪eː bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ kiː? eːkəɾə d͡ʒəbɑːbə bəɦut̪ə 
moːs̪əkɪlə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə s̪uʃɪkʂɪt̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃
məɪt̪ʰɪliː n̪əd̪ɑːɾəd̪ə bʰəeː geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . pɾəʋɑːs̪iː 
məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂiː loːkən̪ɪ gʰəɾəs̪ə ̃bɑːɦəɾə t̪ə ̃ɦɪn̪d̪iː ʋɑː 
əg̃ɾəd͡ʒiːmeː bəd͡ʒəbɑːkə ɦeːt̪u məd͡ʒəbuːɾə bʰəeː 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ , kɑːɾəɳə t̪əkʰən̪əɦɪ d͡ʒiːʋɪkɑː tʃ͡ələt̪ən̪ɪ 
. mud̪ɑː d̪əɾəbʰəg̃ɑː meː,məd̪ʰubən̪iːmeː,kɪʋ̃ɑː 
s̪əɦəɾəs̪ɑːmeː t̪ə ̃iː məd͡ʒəbuːɾiː n̪əɦɪ ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː 
.  s̪əɦəɾəs̪əbʰəkə bɑːt̪ə t̪ə ̃tʃ͡ʰoːɽuː gɑːməkə ɦɑːʈəpəɾə 
ɑːpəs̪əmeː ,kɪʋ̃ɑː d̪oːkɑːn̪əpəɾə d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾəs̪ə ̃
keːoː məɪt̪ʰɪliːmeː gəppə n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . gɑːmoː-
gʰəɾəmeː  kɑːkɑːkə bəd̪əlɑːmeː ɑːbə 
tʃ͡ətʃ͡tʃ͡ɑː ,kɑːkiːkə bəd̪əlɑːmeː tʃ͡ɑːtʃ͡iː bɑːd͡ʒələ d͡ʒɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . iː kiː bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ,kɪeːkə bʰəeː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪eː gʰəɾəmeː n̪eːn̪ɑːs̪əbʰə 
məɪt̪ʰɪliː n̪əɦɪ bɑːd͡ʒət̪ə,n̪əɦɪ s̪ɪkʰɪ s̪əkət̪ə t̪ə ̃ɪs̪əkuːlə 
kiː kəɾət̪ə ɑː kɪeːkə kəɾət̪ə? 

  

mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑːkə 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə 
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ɑːɪ-kɑːlɦɪ əg̃ɾeːd͡ʒiː mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː 
pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑː d̪eːbɑːkə d͡ʒoːɾə ətʃ͡ʰɪ . loːkəkə iː 
d̪ʰɑːɾəɳɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːɦɪs̪ə ̃bətʃ͡tʃ͡ɑːkə bʰəʋɪʂjə bəɽʰɪɑ̃ː 
ɦoːeːt̪ə . oːkəɾɑː beːɦət̪əɾə n̪əukəɾiː bʰeːʈət̪əɪkə. 
mud̪ɑː oː s̪əbʰə iː bɑːt̪ə n̪əɦɪ buːd͡ʒʰɪ pəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒeː mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː ʃɪkʂɑː n̪əɦɪ d̪eːbɑːkə kɑːɾəɳə 
bətʃ͡tʃ͡ɑːkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə bəud̪ʰɪkə kʂəmət̪ɑːkə upəjoːgə 
n̪əɦɪ bʰəeː pəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . keːoː əg̃ɾeːd͡ʒiː bʰɑːʂɑː 
bɑːd͡ʒɪ leːt̪ə t̪ɑːɦɪs̪ə ̃iː d͡ʒəɾuːɾiː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oːkəɾə 
bəud̪ʰɪkə kʂəmət̪ɑː s̪eːɦoː ut̪kɾɨʂʈə ɦoːɪ . bʰɑːʂɑː 
mɑːt̪ɾə əbʰɪʋjəkt̪ɪkə mɑːd̪ʰjəmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
əg̃ɾeːd͡ʒiː bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾə loːkəkẽː beːs̪iː bud̪ʰɪɑːɾə 
mɑːn̪ɪ leːbə muːlət̪əhə̆ əpən̪ə mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪ 
utʃ͡ɪt̪ə s̪əmmɑːn̪əkə əbʰɑːʋə ɑː t̪ɑːɦɪs̪ə ̃ ut̪pən̪n̪ə 
ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . iː koːn̪oː d͡ʒəɾuːɾiː n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː pʰəʈəɾə-pʰəʈəɾə keːn̪əɦɑːɾə 
bəud̪d̪ʰɪkoː ɾuːpəs̪ə ̃ ʋɪʃɪʂʈə ɦoːt̪ʰɪ,mud̪ɑː ɦun̪əkɑː 
d͡ʒɲɑːn̪iː mɑːn̪ɪ leːbɑːkə eːkəʈɑː pəɾəp̃əɾɑː bʰəeː 
geːlə ətʃ͡ʰɪ . 

d̪un̪ɪɑː bʰəɾɪkə ʃɪkʂɑːʋɪd̪əloːkən̪ɪ 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑːkə s̪əməɾt̪ʰən̪ə 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ . 

məɦɑːt̪mɑː gɑ̃ːd̪ʰiː kəɦən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ- 

"bʰɑːɾət̪iːjə bʰɑːʂɑːmeː pəɽʰələ ʋɪd͡ʒɲɑːn̪iː 
ɑː ʋɪʃeːʂəd͡ʒɲə d̪eːʃəkə s̪əɦiː mɑːn̪eːmeː s̪eːʋəkə 
ɦeːt̪ɑːɦə . oː ʋɪd̪eːʃiː n̪əɦɪ, əpɪt̪u ɑːmə d͡ʒən̪ət̪ɑːkə 
bʰɑːʂɑː bəd͡ʒət̪ɑːɦə . oː d͡ʒeː d͡ʒɲɑːn̪ə pɾɑːpt̪ə 
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kəɾət̪ɑːɦə s̪eː ɑːn̪ə n̪ɑːgəɾɪkə ɦeːt̪u s̪uləbʰə 
ɦoːeːt̪ə." 

guɾud̪eːʋə ɾəbiːn̪d̪ɾən̪ɑːt̪ʰə ʈəɪgoːɾə kəɦən̪eː 
ɾəɦət̪ʰɪ- 

"bʰɑːɾət̪iːjə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ eːkəʈɑː ʋɪkəs̪ɪt̪ə 
s̪ət̪əd̪ələ kəmələkə s̪əmɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkəɾə 
pɾət̪jeːkə pək̃ʰuɽiː ɦəməɾə pɾɑːd̪eːʃɪkə bʰɑːʂɑː 
t̪ʰɪkə . koːn̪oː pək̃ʰuɽiːkə n̪əʂʈə bʰeːlɑːs̪ə ̃
kəmələkə ʃoːbʰɑː n̪əʂʈə bʰəeː d͡ʒɑːeːt̪ə . ɦəmə 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː pɾɑːd̪eːʃɪkə bʰɑːʂɑː ɾɑːn̪iː bən̪ɪ 
kəeː əpən̪ə ɾɑːd͡ʒjəmeː ʋɪɾɑːd͡ʒəmɑːn̪ə ɾəɦət̪ʰɪ ɑː 
ɦɪn̪d̪iː t̪əkəɾəs̪əbʰəkə biːtʃ͡əmeː məd̪ʰjəməɳɪkə 
ɾuːpəmeː s̪uʃoːbʰɪt̪ə ɦoːəeː." 

mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː -mɪkə ʃɪkʂɑː d̪eːlɑːs̪ə ̃
bətʃ͡tʃ͡ɑːkə tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə,mən̪ən̪əkə ʃəkt̪ɪ bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oː 
koːn̪oː ʋɪʂəjəkẽː məulɪkə ɾuːpəs̪ə ̃ buːd͡ʒʰɪ s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ,oːɦɪpəɾə əpən̪ə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾɑːkʰɪ s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑː bʰeːʈət̪ə 
t̪ə ̃ bətʃ͡tʃ͡ɑːkə bəud̪ʰɪkə kʂəmət̪ɑː beːs̪iː pɾəkʰəɾə 
ɦoːeːt̪ə . ɪeːɦə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuː 
pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑːkə mɑːd̪ʰjəmə məɪt̪ʰɪliː 
bən̪eːbɑːkə ɦeːt̪u eːt̪eːkə s̪əg̃ʰəɾʂə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə 
. 

məɪt̪ʰɪliːbʰɑːʂiː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑː 
məɪt̪ʰɪliːmeː bʰeːʈəɪkə t̪ɑːɦɪ leːlə oː t̪ət̪kɑːliːn̪ə 
ɾɑːd͡ʒjəs̪əɾəkɑːɾəkə ud̪ɑːs̪iːn̪ət̪ɑːkə ʋɪɾud̪d̪ʰə 
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n̪jɑːjɑːləjə d̪ʰəɾɪ pəɦũtʃ͡ɪ geːlɑːɦə . 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾə bən̪ɑːmə ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə 
bɪɦɑːɾə( LAWS(PAT)-2002-9-113) 

  

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə mɪʃɾə bən̪ɑːmə ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə 
bɪɦɑːɾəkə mɑːmɪlɑːmeː n̪ɪɾɳəjə d̪əɪt̪ə mɑːn̪ən̪iːjə 
utʃ͡tʃ͡ə n̪jɑːjɑːləjə pəʈən̪ɑːkə t̪ət̪kɑːliːn̪ə mukʰjə 
n̪jɑːjɑːd̪ʰiːʃə n̪jɑːjəmuːɾt̪ɪ ɾəʋɪ eːs̪ə d̪ʰəʋən̪ə ɑː 
n̪jɑːjəmuːɾt̪ɪ ɑːɾə.eːn̪ə.pɾəs̪ɑːd̪əkə piːʈʰə kəɦələt̪ʰɪ 
d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə ɾɑːd͡ʒəbʰɑːʂɑː,ɾɑːʂʈɾəbʰɑːʂɑː 
ɑː mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə ʋɪbʰeːd̪əkẽː n̪əɦɪ buːd͡ʒʰɪ pɑːbɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . s̪əb̃ɪd̪ʰɑːn̪əkə ən̪utʃ͡tʃ͡ʰeːd̪ə 350(kə)meː 
s̪pəʂʈə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pɾət̪jeːkə ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾə eːʋəm s̪t̪ʰɑːn̪iːjə n̪ɪkɑːjə iː s̪un̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə kəɾət̪ə 
d͡ʒeː bʰɑːʂɑːjiː əlpəs̪ək̃ʰjəkə s̪əmud̪ɑːjəkə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː 
əpən̪ə mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː pɾɑːt̪ʰəmɪkə ʃɪkʂɑː leːbɑːkə 
s̪uʋɪd̪ʰɑː ɦoːɪ. mud̪ɑː eːɦɪʈʰɑːmə t̪ə ̃ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə 
məɪt̪ʰɪliːkə mɑːn̪jət̪eːpəɾə ʋɪʋɑːd̪ə ʈʰɑːɽʰə kəeː 
d̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ɑːɦɪ leːlə n̪jɑːjɑːləjəmeː gələt̪ə t̪ət̪ʰjə 
ɾɑːkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪əɦiː bɑːt̪əkẽː n̪jɑːjɑːləjəkə 
pəɦũtʃ͡ɪs̪ə ̃ d̪uːɾə ɾəkʰəbɑːkə pɾəjɑːs̪əmeː s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə 
pəɾɪpət̪ɾəkə s̪əɦiː ɾuːpə n̪jɑːjɑːləjəmeː ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾə n̪əɦɪ d̪eːləkə ətʃ͡ʰɪ . tʃ͡ɑːɾɪs̪ɑːlə d̪ʰəɾɪ ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾə eːɦɪ mɑːmɪlɑːmeː n̪jɑːjɑːləjəmeː əpən̪ə 
d͡ʒəbɑːbə n̪əɦɪ d̪ɑːkʰɪlə keːləkə . n̪jɑːjɑːd̪ʰiːʃə 
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məɦoːd̪əjəkə d̪əbɑːbəmeː d͡ʒəkʰən̪ə oː d͡ʒəbɑːbə 
d̪eːləkə t̪ə ̃oːɦɪmeː gələt̪ə-s̪ələt̪ə bɑːt̪ə kəɦələ geːlə . 
ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾəkə ɦɪs̪ɑːbeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃pɾɑːt̪ʰəmɪkəkəkʂɑːkə bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪əbʰəkẽː 
ʃɪkʂɑː d̪eːbə d͡ʒəɾuːɾiː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ kɑːɾəɳə s̪əɾəkɑːɾə 
d̪ʋɑːɾɑː d͡ʒɑːɾiː kəeːlə geːlə pəɾɪpət̪ɾəkəs̪ə ̃eːɦɪ leːlə 
n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə məɪt̪ʰɪliːkə əɦəɾt̪ɑː s̪əmɑːpt̪ə bʰəeː geːlə 
ətʃ͡ʰɪ . 

n̪jɑːjəmuːɾt̪ɪloːkən̪ɪ iː s̪pəʂʈə ɑːd̪eːʃə d̪eːlən̪ɪ 
d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːbʰɑːʂiː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː əpən̪ə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː ʃɪkʂɑː leːbɑːkə puːɾɳə ɑːd̪ʰɪkɑːɾə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əb̃ɪd̪ʰɑːn̪əkə ən̪utʃ͡tʃ͡ʰeːd̪ə 350kə kə ən̪us̪ɑːɾə 
məɪt̪ʰɪliːbʰɑːʂiː pɾət̪jeːkə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː 
pɾɑːt̪ʰəmɪkəkəkʂɑː d̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliːmeː ʃɪkʂɑː leːbɑːkə 
ɦeːt̪u ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u 
ʋɑːd̪ʰjə ətʃ͡ʰɪ . s̪əɾəkɑːɾəkə iː s̪əb̃əɪd̪ʰɑːn̪ɪkə d̪ɑːjɪt̪ʋə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː t̪əkəɾə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː kəɾəeː . oːs̪əbʰə ɪɦoː 
s̪pəʂʈə keːlən̪ɪ d͡ʒeː eːɦɪs̪ə ̃ɦɪn̪d̪iːkə məɦət̪ʋə koːn̪oː 
t̪əɾəɦẽː kəmə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə ɑː ɾɑːʂʈɾəbʰɑːʂɑːkə 
ɾuːpəmeː ɦɪn̪d̪iːkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə 
məɦət̪ʋəmeː kət̪əɦu ʋɪɾoːd̪ʰɑːbʰɑːʂə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . 
mɑːn̪ən̪iːjə n̪jɑːjɑːd̪ʰiːʃə loːkən̪ɪ eːɦɪ bɑːt̪əkẽː 
s̪əd̃͡ʒɲɑːn̪əmeː ləɪt̪ə s̪pəʂʈə keːlən̪ɪ d͡ʒeː s̪əɾəkɑːɾəkə 
kəɦəbə ʈʰiːkə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 
n̪jɑːjɑːləjəmeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪ bʰeːd̪əbʰɑːʋə 
kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə n̪ɪɾəs̪t̪ə kəeː d̪eːlə geːlə . 
mɑːn̪ən̪iːjə n̪jɑːjɑːd̪ʰiːʃə loːkən̪ɪ əpən̪ə ɑːd̪eːʃəmeː 
s̪pəʂʈə keːlən̪ɪ d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾəkə koːn̪oː 
eːɦən̪ə kɑːd͡ʒə d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə məɦət̪ʋə 
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kəmə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,əs̪əb̃əɪd̪ʰɑːn̪ɪkə ətʃ͡ʰɪ . 
n̪jɑːjɑːləjə d̪ʋɑːɾɑː ɑːʋeːd̪ən̪əkəɾt̪ɑːkə jɑːtʃ͡ɪkɑː 
s̪ʋiːkɑːɾə kəeː leːlə geːlə . 

ʋɪn̪əjə kumɑːɾə mɪʃɾə bən̪ɑːmə ɾɑːdʒ͡jə 
s̪əɾəkɑːɾəkə mɑːmɪlɑːmeː mɑːn̪ən̪iːjə utʃ͡tʃ͡ə 
n̪jɑːjɑːləjə bɪɦɑːɾə,pəʈən̪ɑːkə s̪əməkʂə ʋɪɦɑːɾə loːkə 
s̪eːʋɑː ɑːjoːgə pəʈən̪ɑːmeː məɪt̪ʰɪliː ʋɪʂəjəkẽː loːkə 
s̪eːʋɑː ɑːjoːgəkəkə pəɾiːkʂɑːs̪ə ̃ ɦəʈɑː d̪eːbɑːlə 
mɑːmɪlɑː uʈʰɑːoːlə geːlə tʃ͡ʰələ. ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə 
məɪt̪ʰɪliːkẽː upəɾoːkt̪ə pəɾiːkʂɑːs̪ə ̃ mɑːt̪ɾə eːɦɪleːlə 
ɦəʈɑː d̪eːləkə d͡ʒeː eːkəʈɑː ən̪jə mɑːmɪlɑː(ɾɑːkeːʃə 
kumɑːɾə bən̪ɑːmə ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə(C.W.)C NO 
6582/1981) ləʋ̃ɪt̪ə tʃ͡ʰələ . mɑːn̪ən̪iːjə n̪jɑːjɑːləjəkə 
kʰəɖ̃əpiːʈʰə  ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾəkə ɑːʃəjəpəɾə 
pɾəʃn̪ətʃ͡ɪn̪ɦə ləgəbəɪt̪ə s̪pəʂʈə keːlən̪ɪ d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾə ən̪ɑːʋəʃjəkə ɦəɽəbəɽiːmeː iː gələt̪ə ɑːd̪eːʃə 
pɑːɾɪt̪ə keːləkə . ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾə eːkəʈɑː ən̪ubʰɑːgə 
əd̪ʰɪkɑːɾiːkə mɑːɾəpʰət̪əs̪ə ̃əpən̪ə d͡ʒəbɑːbə d̪eːləkə . 
n̪jɑːjɑːləjəkə d͡ʒəbɑːbəmeː kəɦələ geːlə d͡ʒeː muːlə 
əbʰɪleːkʰə d͡ʒɑːɦɪ ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə ɑːjoːgəmeː meː 
məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə mɑːn̪jət̪ɑː d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰələ, n̪əɦɪ 
bʰeːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . mɑːmɪlɑːkə gəɦən̪ə əd̪ʰjəjən̪əkə 
bɑːd̪ə mɑːn̪ən̪iːjə n̪jɑːjɑːləjə ɑːʋeːd̪ən̪əkẽː s̪ʋiːkɑːɾə 
kəɾəɪt̪ə ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾəkẽː ɑːd̪eːʃə d̪eːlən̪ɪ d͡ʒeː 
ʋɪɦɑːɾə loːkə s̪eːʋɑː ɑːjoːgə puːɾʋəs̪t̪ʰɪt̪ɪ bəɦɑːlə 
kəɾəeː . 

məɪt̪ʰɪliːs̪ə ̃ s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə ɑːn̪oː-ɑːn̪oː 
mɑːmɪlɑːmeː ɾɑːd͡ʒjə s̪əɾəkɑːɾəkə ɾukʰɪ kəmoːbeːs̪ə 
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oːɦən̪eː tʃ͡ʰələ . məulɪkə d̪əs̪t̪ɑːbeːd͡ʒəkẽː 
n̪jɑːjɑːləjəmeː n̪əɦɪ d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ,kɪtʃ͡ʰu-kɪtʃ͡ʰu 
kəɦɪ mɑːmɪlɑːkẽː ləʈəkɑːbəkə pɾəjɑːs̪ə kəeːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ .  utʃ͡tʃ͡ə n̪jɑːjɑːləjəmeː d͡ʒəkʰən̪ə ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾə ɦɑːɾɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ t̪ə ̃ t̪əkəɾə ʋɪɾud̪d̪ʰə 
utʃ͡ətʃ͡t̪əmə n̪jɑːjɑːləjəmeː əpiːlə kəeː d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ mɑːmɪlɑː ləʈəkələ ɾəɦələ . utʃ͡ɪt̪ə 
s̪əməjəpəɾə n̪jɑːjə n̪əɦɪ bʰeːlə . 
ət̪̃ət̪oːgət̪ʋɑː,d͡ʒəkʰən̪ə eːɦɪs̪əbʰə mɑːmɪlɑːmeː 
d͡ʒiːt̪ə bʰeːʋoː kəeːlə t̪ə ̃oːkəɾɑː n̪iːkəs̪ə ̃ lɑːguː n̪əɦɪ 
kəeːlə geːlə.  s̪oːtʃ͡ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒjə 
s̪əɾəkɑːɾəkə eːɦən̪ə ɾukʰɪkə kɑːɾəɳə kiː tʃ͡ʰələ? 

  

mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː t̪əkən̪iːkiː ʃɪkʂɑː 

  

bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾəkə n̪əʋiːn̪ə ʃɪkʂɑː n̪iːt̪ɪmeː 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː ʃɪkʂɑːpəɾə ʋɪʃeːʂə d͡ʒoːɾə d̪eːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ . kɪtʃ͡ʰud̪ɪn̪ə puːɾʋə məd̪ʰjəpɾəd̪eːʃə 
s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː ɦɪn̪d̪iːmeː pɾət̪ʰəmə ʋəɾʂə 
eːməbiːbiːeːs̪əkə ʃɪkʂɑː pɾɑːɾəb̃ʰə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ . 
ɑːʈʰəʋɪbʰɪn̪n̪ə bʰɑːɾət̪iːjə 
bʰɑːʂɑː(t̪əmɪlə,t̪eːləgu,mələjɑːliː,gudʒ͡əɾɑːt̪iː,məɾɑːʈ
ʰiː,bɑ̃ːglɑː,ɦɪd̪̃iː ɑː əs̪əmɪɑːmeː ɪd͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃əkə 
pəɽʰɑːɪkə oːɾɪɑːn̪ə kəeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . n̪iːʈə ɑː 
juːd͡ʒiːs̪iː d̪ʋəɾɑː ɑːjoːd͡ʒɪt̪ə pəɾiːkʂɑː bɑːɾəɦəʈɑː 
bʰɑːɾət̪iːjə bʰɑːʂɑːmeː d̪eːbɑːkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː bʰeːlə 



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

ətʃ͡ʰɪ . eːɦɪs̪əbʰəs̪ə ̃s̪pəʂʈə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋəɾt̪əmɑːn̪əmeː 
keːn̪d̪ɾə s̪əɾəkɑːɾəkə n̪iːt̪ɪ məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u ən̪ukuːlə 
ətʃ͡ʰɪ . d͡ʒəɾuːɾiː eːɦɪ bɑːt̪əkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɦəməs̪əbʰə  əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾəmeː bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪əbʰəkə 
s̪əg̃eː məɪt̪ʰɪliː bɑːdʒ͡iː d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ oː s̪əbʰə əpən̪ə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkẽː buːd͡ʒʰət̪ʰɪ ɑː oːkəɾɑː pɾət̪ɪeː 
s̪əmmɑːn̪əkə bʰɑːʋə ɾɑːkʰət̪ʰɪ . t̪əkʰən̪əɦɪ 
s̪əʋ̃ɪd̪ʰɑːn̪ə ɑː kɑːn̪uːn̪əkə məd̪ət̪ɪ ləeː məɪt̪ʰɪliː 
bʰɑːʂɑːkə utʃ͡ɪt̪ə s̪t̪ʰɑːn̪ə bʰeːʈɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . t̪ɑːɦeː 
leːlə ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkẽː s̪əd͡ʒəgə ɦoːeːbə d͡ʒəɾuːɾiː 
ətʃ͡ʰɪ . n̪əʋəpiːɽʰiː d͡ʒəkʰən̪ə məɪt̪ʰɪliː 
d͡ʒɑːn̪ət̪ə,oːɦɪmeː ɾuːtʃ͡ɪ ɾɑːkʰət̪ə t̪əkʰən̪əɦɪ oːkəɾə 
ɑːguː bʰəʋɪʂjə n̪iːkə bʰəeː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

 d̪un̪ɪɑːkə t̪əmɑːmə ʋɪkəs̪ɪt̪ə d̪eːʃəs̪əbʰə 
əpən̪ə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːloːkən̪ɪkẽː t̪əkən̪iːkiː ɑː 
ʋɪd͡ʒɲɑːn̪oːkə ʃɪkʂɑː əpən̪ə bʰɑːʂɑːmeː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
d͡ʒəɾmən̪iː,d͡ʒɑːpɑːn̪ə,ɾuːs̪ə, tʃ͡iːn̪ə s̪əbʰə əpən̪ə 
bʰɑːʂɑːmeː ʃɪkʂɑː d̪əeː kət̪eːkə ʋɪkɑːs̪ɪt̪ə bʰəeː geːlə 
. ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkẽː eːɦɪ bɑːt̪əs̪ə ̃pɾeːɾəɳɑː leːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː . koːn̪oː ʋɪd̪eːʃiː bʰɑːʂɑː s̪ɪkʰəbɑːmeː koːn̪oː 
pəɾəɦeːd͡ʒəkə d͡ʒəɾuɾət̪ɪ n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə . mud̪ɑː əpən̪ə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə pəɦɪtʃ͡ɑːn̪ə ɑː s̪əmmɑːn̪ə əbəs̪s̪ə 
bən̪əoːn̪eː ɾəɦiː . 

  

məɪt̪ʰɪliːkə əpən̪ə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə lɪpɪ 
t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾə 
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məɪt̪ʰɪliːkə əpən̪ə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə lɪpɪ ətʃ͡ʰɪ . məɪt̪ʰɪliː 
bʰɑːʂɑːkə əpən̪ə lɪpɪ tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒəkəɾɑː ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
n̪ɑːməs̪ə ̃ əbʰɪɦɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə-məɪt̪ʰɪliː 
lɪpɪ,məɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə,mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə kɪn̪t̪u oːkəɾə utʃ͡ɪt̪ə 
n̪ɑːmə tʃ͡ʰəɪkə t̪ɪɾɦut̪ɑː,jəd̪jəpɪ koːn̪oː ən̪əbʰɪd͡ʒɲə 
s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə eːkəɾɑː bəŋəlɑːkə ʋɪkɾɨt̪ə ɾuːpə ət̪ʰəʋɑː 
bɪɦɑːɾəkə oːd͡ʒʰɑː bɾɑːɦməɳəloːkən̪ɪkə d̪ʋɑːɾɑː 
mukʰjət̪əhə̆ pɾəjoːgə kəeːlə d͡ʒɑːeː bɑːlɑː oːd͡ʒʰɑː lɪpɪ 
s̪eːɦoː kəɦən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ . t̪ɪɾɦut̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃ d͡ʒɲɑːt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː lɪpɪ t̪ɪɾəɦut̪ə d̪eːʃəkə t̪ʰɪkə t̪ət̪ʰɑː 
eːkəɾə ʋɪkɑːs̪ə t̪iːɾəbʰukt̪ɪ ʋɑː t̪ɪɾɦut̪ə n̪ɑːməkə 
ʋjəʋəɦɑːɾə ɑːɾəmbʰə bʰeːlɑːkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ə 
puːɾɳət̪ɑːkẽː pɾɑːpt̪ə bʰeːlə ɦoːeːt̪ə . bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə 
d̪ʰəɾɪ eːɦiː lɪpɪmeː məɪt̪ʰɪliː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦələ . 
ɦəməɾɑː moːn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə bətʃ͡tʃ͡ɑː ɾəɦiː t̪ə ̃
n̪oːt̪ə-pɪɦɑːn̪iː t̪ɪɾəɦut̪eːmeː lɪkʰɪ pəʈʰɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ . s̪əbʰɑːgɑːtʃ͡ʰiː ʋɑː gʰəɾəkət̪ʰɑːs̪ə ̃bɪɑːɦə ʈʰiːkə 
bʰeːlɑːpəɾə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə t̪ɪɾəɦut̪eːmeː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː ɑːbə t̪ə ̃ pɾɑːjəhə̆ oːɦoːs̪əbʰə 
lupt̪əpɾɑːjə bʰəeː geːlə ətʃ͡ʰɪ . 

d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuː t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾəkə 
pɾətʃ͡ɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə ɦeːt̪u bəɦut̪ə pɾəjɑːs̪ə keːlən̪ɪ . 
t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾəkə ʋəɾɳəmɑːlɑː poːt̪ʰiːkə ɦəd͡ʒɑːɾoː 
pɾət̪ɪ tʃ͡ʰɑːpɪ kəeː bəʈələn̪ɪ . ɑːɾoː kəɪkəgoːʈeː eːɦɪ 
d̪ɪʃɑːmeː pɾəjɑːs̪ə keːlən̪ɪ. ɑːd̪ʰun̪ɪkə s̪əməjəmeː 
ɑːd̪əɾəɳiːjə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəd͡ʒiː eːɦɪ d̪ɪʃɑːmeː 
əd̪bʰut̪ə kɑːd͡ʒə keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ . oː kəp̃juʈəɾə ɦeːt̪u 



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

t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾəkə pʰɑːn̪ʈə t̪əɪjɑːɾə  kəɾəbɑː 
kət̪eːkoː poːt̪ʰiːkẽː t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾəmeː tʃ͡ʰəpələn̪ɪ 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦəkə peːʈɑːɾəmeː upələʋd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː ɖɑːun̪əloːɖə kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

eːt̪eːkə pɾəjɑːs̪əkə ətʃ͡ʰəɪt̪ə t̪ɪɾəɦut̪ɑː lɪpɪkə 
upəjoːgə s̪ɑːmɑːn̪jə ɾuːpeː n̪əɦɪ bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . 
ɪs̪əkuːləs̪ə ̃ ləeː kəeː ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə d̪ʰəɾɪkə məɪt̪ʰɪliː 
pɑːʈʰjəkɾəməmeː t̪ɪɾəɦut̪ɑː lɪpɪmeː jəd̪ɪ 
pus̪t̪əkəs̪əbʰəkə upəjoːgə ɦoːɪt̪ə t̪ə ̃ kəmə s̪ə ̃ kəmə 
məɪt̪ʰɪliːkə əd̪ʰjɑːpəkə/pɾɑːd̪ʰjɑːpəkə loːkən̪ɪ 
t̪ɪɾəɦut̪ɑː lɪkʰəbɑː/pəɽʰəbɑːmeː n̪ɪʂɳɑːt̪ə ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ ɑː 
ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːs̪əbʰəmeː iː 
kʂəmət̪ɑː ʋɪkəs̪ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə . s̪eː t̪ə ̃ t̪əkʰən̪eː ɦoːɪt̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪ məɪt̪ʰɪliːkə ʈeːks̪əʈəbukə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə 
keːn̪ɪɦɑːɾə s̪əmɪt̪ɪkə s̪əd̪əs̪jəloːkən̪ɪ eːɦɪmeː ɾutʃ͡ɪ 
lɪt̪ət̪ʰɪ . mud̪ɑː s̪ɑːɪt̪ə oː s̪əbʰə d̪eːʋən̪ɑːgəɾiː lɪpɪkə 
upəjoːgə kəɾəbə beːs̪iː pəs̪ɪd̪̃ə keːlən̪ɪ . t̪əkəɾə 
pəɾɪɳɑːmə s̪ɑːmən̪eː ətʃ͡ʰɪ . bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾəkə 
ʃɪkʂɑː mət̪̃ɾiː eːkəʈɑː s̪əs̪̃əd̪iːjə pɾəʃn̪əkə ut̪t̪əɾəmeː 
s̪əs̪̃əd̪əmeː kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə əpən̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾə lɪpɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . t̪əkəɾə bɑːd̪ə d͡ʒəkʰən̪ə 
eːkəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə bʰeːlə,ɦun̪əkɑː s̪əɦiː d͡ʒən̪ət̪əbə 
d̪eːlə geːlən̪ɪ t̪ə ̃ eːkəʈɑː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː ɑː oːkəɾə 
lɪpɪkə pɾətʃ͡ɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə ɑː s̪əɾ̃əkʂəɳə leːlə 
pɾət̪ɪʋeːd̪ən̪ə bən̪eːbɑːkə leːlə s̪əmɪt̪ɪ bən̪ələ . 

oːkəɾə pɾət̪ɪeːʋeːd̪ən̪ə bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾəkə ʃɪkʂɑː 
mət̪̃ɾɑːləjəkẽː bʰeːʈɪ tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ . s̪əmɪt̪ɪ keː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə s̪ɪpʰɑːɾɪʃə ətʃ͡ʰɪ: 
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1. d̪əɾəbʰəg̃ɑːmeː koːn̪oː eːkəʈɑː 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə (kɑːmeːʃʋəɾə s̪ɪɦ̃ə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə ʋɑː ləlɪt̪ə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪt̪ʰɪlɑː 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə) meː lɪpɪ ɑː pɑːɳɖulɪpɪ kẽːd̪ɾə 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəbə . 

2. bʰɑːɾət̪iːjə bʰɑːʂɑːkə pɾəud̪joːgɪkiː ʋɪkɑːs̪ə 
(ʈiːɖiːɑːiːeːlə) d̪ʋɑːɾɑː mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾəkə juːn̪ɪkoːɖə 
lɪpɪ s̪ə ̃s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə kɑːd͡ʒəkə ʃiːgʰɾə s̪əmɑːpən̪ə ɑː... 

3. mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə lɪpɪ pəɽʰeːbɑːkə leːlə ʃɾəʋjə-d̪ɾɨʃjə 
ʃɪkʂəɳə s̪ɑːməgɾiː t̪əɪjɑːɾə kəɾəbə. 

d̪eːkʰɑː tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː eːɦɪ ən̪uʃəs̪̃ɑː kɑːɾjɑːn̪ʋəjən̪ə 
kəɦɪɑː d̪ʰəɾɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

t̪ɪɾəɦut̪ɑːkʂəɾə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːʋən̪ɑːgəɾiː lɪpɪmeː 
məɪt̪ʰɪliː lɪkʰəbɑːkə n̪ɪɾɳəjə məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u bəɦut̪ə 
ɦɑːn̪ɪkɑːɾəkə s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlə. d̪eːʋən̪ɑːgəɾiː lɪpɪmeː 
lɪkʰələ d͡ʒeːbɑːkə kɑːɾəɳeː məɪt̪ʰɪliːkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə 
bʰɑːʂɑːkə ɾuːpəmeː mɑːn̪jət̪ɑː d̪eːbəeːmeː kət̪eːkoː 
məɪt̪ʰɪliː ʋɪɾoːd̪ʰiː loːkən̪ɪkẽː əʋəs̪əɾə bʰeːʈɪ geːlən̪ɪ ɑː 
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ʰəɾʂə beːs̪iː kəʈʰɪn̪ə bʰəeː geːlə . 

  

məɪt̪ʰɪliː eːkəʈɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə 

  

eːt̪əbɑː kəɦəbə ɑːʋəʃjəkə bud͡ʒʰɑːɪtʃ͡ʰə d͡ʒeː 
ɑːɪ-kɑːlɦɪ məɪt̪ʰɪliː d̪eːʋɑːkʂəɾəmeː lɪkʰələ d͡ʒɑːeː 
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lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪ʰɑː bɪɦɑːɾə s̪əɾəkɑːɾəkə bʰɑːʂɑːn̪iːt̪ɪkə 
kɑːɾəɳə iː bʰɾɑːn̪t̪ɪ ɦoːeːbɑːkə əʋəs̪əɾə bʰeːʈəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː ɦɪn̪d̪iːs̪ə ̃ beːs̪iː ɑːɾə bəŋ̃əlɑː-
əs̪əmɪɑː-uɽɪɑːs̪ə ̃ kəmə mɪləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ɑːd̪ʰun̪ɪkə 
d͡ʒiːʋən̪əkə ɑːd̪ɑːn̪ə-pɾəd̪ɑːn̪əoː d̪eːʃəkə jɑːt̪ɑːjɑːt̪ə 
eːʋə ̃ ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə d̪ʰɑːɾɑːs̪əbʰəkə kɑːɾəɳə bʰɑːʂɑː-
bʰɑːʂɑːmeː bʰeːd̪ə kəmə bʰeːlə d͡ʒɑːɪtʃ͡ʰə ʋɪʃeːʂət̪əhə̆ 
ɦɪn̪d̪iː bəŋəlɑː ɑːd̪ɪ əd̪ʰɪkə un̪n̪ət̪ə bʰɑːʂɑːs̪əbʰəkə 
s̪əməkəkʂə məɪt̪ʰɪliː ɑːd̪ɪ kəmə un̪n̪ət̪ə bʰɑːʂɑː 
bʰɾɑːn̪t̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ut̪pən̪n̪ə kəeː s̪əkəɪtʃ͡ʰə . kɪn̪t̪u t̪ət̪ʰjə t̪ə ̃
t̪ət̪ʰjeː ɾəɦət̪ə-məɪt̪ʰɪliː eːkəʈɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə. 

eːɦɪ s̪əb̃əd̪̃ʰəmeː gɾɪəɾs̪ən̪ə s̪ɑːɦeːbəkə ukt̪ɪ 
bəɦut̪ə pɾɑːs̪ɑ̃ːgɪkə ətʃ͡ʰɪ- 

iː(məɪt̪ʰɪliː) ut̪t̪əɾə pəʃtʃ͡ɪmə 
pɾɑːn̪t̪əkə(ɑːd̪ʰun̪ɪkə ut̪t̪əɾə pɾəd̪eːʃəkə)ɦɪn̪d̪iːkə 
ʋəɾgəkə əpeːkʂɑː bəŋəlɑː ʋəɾgəs̪ə ̃ beːs̪iː n̪ɪkəʈə 
ətʃ͡ʰɪ . bəŋəlɑː,uɽɪɑː eːʋə ̃ əs̪əmɪɑː d͡ʒəkɑ̃ː iː 
s̪ɑːkʂɑːt̪ə pɾɑːtʃ͡iːn̪ə mɑːgəd̪ʰiː pɾɑːkɾɨt̪əs̪ə ̃
bəɦəɾɑːeːlə t̪ʰɪkə-pɾɑːjəhə̆ s̪əbʰəs̪ə ̃ beːs̪iː ləgəs̪ə ̃
bəɦəɾɑːeːlə t̪ʰɪkə,t̪ət̪ʰɑː eːɦɪ t̪iːn̪uː bʰɑːʂɑːs̪ə ̃
eːkəɾɑː ɾuːpɑːʋəliːmeː t̪ət̪eːkə əd̪ʰɪkə s̪ɑːmjə 
tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː tʃ͡ɑːɾuː bʰɑːʂɑːkə eːkəʈɑː s̪əmmɪlɪt̪ə 
ʋjɑːkəɾəɳə bən̪ɑːoːlə d͡ʒɑːeː s̪əkəɪtʃ͡ʰə . 

(məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪əs̪ə ̃
ud̪d̪ʰɾɨt̪ə(pɾɨ022) 
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mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkẽː meːʈɑː d̪eːbə s̪əɦəd͡ʒə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə 

  

kɪtʃ͡ʰugoːʈeː iː pɾətʃ͡ɑːɾə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː ɑːbə ʋɪlupt̪ə bʰɑːʂɑː bʰeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ . iː koːn̪oː t̪əɾəɦẽː s̪əɦiː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . mɪt̪ʰɪlɑːmeː 
ɾəɦən̪ɪɦɑːɾə ɑː pɾəʋɑːs̪iː loːkən̪ɪ d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
gəɾiːbə,pɪtʃ͡ʰəɽələ ʋəɾgəkəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː məɪt̪ʰɪliːeː 
bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː bəd͡ʒəɪt̪ə ɾəɦət̪ɑːɦə . s̪əməs̪jɑː 
kɪtʃ͡ʰu utʃ͡tʃ͡ə ʋəɾgəkə tʃ͡ʰən̪ɪ d͡ʒeː oː s̪əbʰə 
ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑː ɑː s̪əp̃ən̪n̪ət̪ɑːkə kɑːɾəɳeː məɪt̪ʰɪliːmeː 
bɑːd͡ʒəbə əpən̪ə əpəmɑːn̪ə bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ .  əpən̪ə 
bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪əbʰəkẽː məɪt̪ʰɪliː n̪əɦɪ s̪ɪkʰɑː pəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
d͡ʒeː kɑːd͡ʒə pəɾɪʋɑːɾəkə tʃ͡ʰəɪkə s̪eː ɪs̪əkuːlə t̪ʰoːɽəbeː 
kəɾət̪ə? pəɾɪɳɑːmə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɑːɪ 
ɪs̪əkuːlə,kɑːleːd͡ʒəmeː məɪt̪ʰɪliːkə ʃɪkʂəkə t̪ə ̃
tʃ͡ʰət̪ʰɪ,mud̪ɑː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːeː n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

eːɦɪs̪əbʰə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪkə ətʃ͡ʰəɪt̪ə məɪt̪ʰɪliː 
ɑːbɑːd̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː ɾəɦəbeː kəɾət̪iːɦə . t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u 
d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuːkə kət̪ʰən̪ə d̪ʰjɑːn̪ə kəeːlə d͡ʒɑːeː- 

"mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkẽː meːʈɑː d̪eːbə s̪əɦəd͡ʒə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾə d͡ʒəɽɪ t̪ət̪eːkə 
pəs̪əɾələ, t̪ət̪eːkə gəɦĩːɾə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː t̪ʰoːɽə 
bəɦut̪ə əkɑːlə-d̪uɾbʰɪkʂə pəɽən̪eː, kən̪eːkə-
mən̪eːkə bɪɦɑːɽɪ-pɑːt̪ʰəɾə bʰeːn̪eː iː ukʰəɽɪ n̪əɦɪ 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." (kəʈəkəmeː mɪt̪ʰɪlɑː-ut̪kələ 
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s̪əmɑːd͡ʒəkə əd̪ʰɪʋeːʃən̪əmeː d͡ʒəjəkɑːn̪t̪əbɑːbuː 
d̪ʋɑːɾɑː d̪eːlə geːlə bʰɑːʂəɳəs̪ə ̃ud̪d̪ʰɾɨt̪ə) 

  

upəs̪ə̃ɦɑːɾəhə̆ 

  

n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə̃ d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə bɑːbuː 
məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu kəeː s̪əkəlɑːɦə s̪eː 
keːlɑːɦə . məɪt̪ʰɪliːkə pɾət̪ɪeː eːɦən̪ə s̪əməɾpəɳə 
bʰɑːʋə ɦun̪əkɑːmeː əpən̪ə puːɾʋəd͡ʒeːs̪ə̃ pɾɑːpt̪ə 
bʰeːlə tʃ͡ʰələn̪ɪ . ɦun̪əkəɾə kəɪkə pus̪t̪ə eːkə s̪ə̃ 
eːkə ʋɪd̪ʋɑːn̪ə t̪ə̃ tʃ͡ʰəlɑːɦeː,məɪt̪ʰɪliːkə ɦeːt̪u 
puːɾɳət̪əhə̆ s̪əməɾpɪt̪ə ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə . t̪ẽː 
n̪eːn̪eː s̪ə̃ ɦɪn̪əkoːmeː oː s̪ə̃s̪kɑːɾə tʃ͡ʰələn̪ɪ  d͡ʒeː 
mɾɨt̪jupəɾjə̃t̪ə bən̪ələ ɾəɦələn̪ɪ . ɑːɪ d͡ʒəkʰən̪ə 
ɦəməs̪əbʰə ɦun̪əkəɾə d͡ʒən̪mə ʃət̪ɑːʋd̪iː mən̪ɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː,ɦun̪əkəɾə kɾɨt̪ɪs̪əbʰəkə s̪ə̃s̪məɾəɳə 
kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː,t̪əkʰən̪ə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː 
s̪oːtʃ͡əbɑːkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː koːn̪ə t̪əɾəɦẽː 
ɦun̪əkəɾə məɪt̪ʰɪliːkə pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳəkə 
s̪ʋəpn̪əkẽː s̪ɑːkɑːɾə kəɾiː . mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːmeː 
ʃɪkʂɑːkə məɦət̪ʋə oː d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . t̪ẽː t̪ɑːɦɪ 
ɦeːt̪u oː pɾəʋələ s̪ə̃gʰəɾʂə keːlɑːɦə . ɦun̪əkɑː 
ləgələn̪ɪ d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə s̪əməɾt̪ʰən̪ə ɑː 
s̪əɦəjoːgəkə bɪn̪ɑː eːɦɪ ləkʂjəkẽː pɾɑːpt̪ə kəɾəbə 
s̪ə̃bʰəʋə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjəkə 
n̪ɪɾmɑːɳə ɦeːt̪u tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ɑːn̪d̪oːlən̪əkə 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 191 

s̪əməɾt̪ʰən̪ə keːlɑːɦə,oːɦɪmeː s̪əmmɪlɪt̪oː 
bʰeːlɑːɦə . mud̪ɑː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ ɦun̪əkəɾə iː 
s̪ʋəpn̪əs̪əbʰə s̪ɑːkɑːɾə n̪əɦɪ bʰəeː s̪əkələ .  

 d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪əpʰələt̪ɑː-əs̪əpʰələt̪ɑː 
lɑːgəleː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . d͡ʒeː tʃ͡əɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,s̪əeːɦə 
kʰəs̪ɪt̪oː ətʃ͡ʰɪ . oː bəɦut̪ə kɪtʃ͡ʰu kəeː geːlɑːɦə ɑː 
bəɦut̪ə kɪtʃ͡ʰu ɑːguːkə pɪɽʰiːkə ɦeːt̪u kəɾəbɑːkə 
leːlə tʃ͡ʰoːɽɪ geːlɑːɦə . iː kəɦəbɑːkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦeː məɪt̪ʰɪliːkẽː ʃɪkʂɑːkə 
mɑːd̪ʰjəməkə ʋɪʂəjə ɦoːɪkə,tʃ͡ɑːɦeː mɪt̪ʰɪlɑː 
ɾɑːd͡ʒjəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə bɑːt̪ə ɦoːɪkə,iː s̪əbʰə 
t̪ɑːd̪ʰəɾɪ s̪ə̃bʰəʋə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ əpən̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əbʰə ʋəɾgə,s̪əmud̪ɑːjə ɑː d͡ʒɑːt̪ɪkə 
loːkə eːɦɪ ɑːn̪d̪oːlən̪əkẽː əpən̪ə buːd͡ʒʰɪ eːkəɾɑː 
s̪əpʰələ kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u pɾəjət̪n̪əʃiːlə n̪əɦɪ 
ɦeːt̪ɑːɦə . oːn̪ɑː d̪eːʃəmeː kɑːn̪uːn̪əkə ɾɑːd͡ʒjə 
ətʃ͡ʰɪ . məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː ɑːbə s̪ə̃ʋɪd̪ʰɑːn̪əkə 
ɑːʈʰəmə s̪uːtʃ͡iːmeː ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ . kəkəɾoː 
kɑːn̪uːn̪ə s̪əmmət̪ə eːkəɾə upəjoːgəs̪ə̃ ɾoːkələ 
n̪əɦɪ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː pəɦɪn̪eːs̪ə̃ bən̪ɪ 
geːlə d̪ʰɑːɾən̪ɑː d͡ʒeː iː d͡ʒɑːt̪ɪ ʋɪʃeːʂəkə bʰɑːʂɑː 
t̪ʰɪkə,t̪əkəɾɑː meːʈɑːeːbə bəɦut̪ə d͡ʒəɾuːɾiː 
ətʃ͡ʰɪ. kʂeːt̪ɾiːjət̪ɑː ɑː d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə s̪ə̃kiːɾɳət̪ɑːs̪ə̃ 
d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ uːpəɾə n̪əɦɪ 
uʈʰəbə,t̪ɑːd̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliːkə s̪əɦiː mɑːn̪eːmeː 
ʋɪkɑːs̪ə s̪ə̃bʰəʋə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əs̪ə̃ 
ə̃gɪkɑː,bəd͡ʒd͡ʒɪkɑːkẽː məɪt̪ʰɪliːs̪ə̃ pɾɨt̪ʰəkə bʰɑːʂɑː 
s̪ɑːbɪt̪ə kəɾəbɑːkə kutʃ͡eːʂʈɑː bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . 
məɪt̪ʰɪliːs̪ə̃ d͡ʒuɽələ əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə s̪ə̃s̪t̪ʰɑːs̪əbʰəmeː 



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

guʈəbə̃d̪iː bʰəɾələ ətʃ͡ʰɪ . beːs̪əkə eːɦɪs̪əbʰəs̪ə̃ 
kɪtʃ͡ʰugoːʈeːkə s̪ʋɑːɾt̪ʰəpuːɾt̪ɪ ɦoːɪt̪ə ɦoːn̪ɪ ,mud̪ɑː 
məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə əɦɪt̪ə bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . 
eːɦɪmeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə kɑːɾəɳə t̪ə̃ ətʃ͡ʰɪeː,ɑːɾoː-
ɑːɾoː kɑːɾəɳəs̪ə̃ ɦəməs̪əbʰə s̪əɦiː d̪ɪʃɑːmeː n̪əɦɪ 
bəɽʰɪ pɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː . d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əbʰəə̃gəkə loːkəkẽː ɑːpəs̪əmeː 
d͡ʒoːɽələ d͡ʒɑːeː,s̪əbʰəkẽː utʃ͡ɪt̪ə s̪əmmɑːn̪ə ɑː 
əd̪ʰɪkɑːɾə d̪eːlə d͡ʒɑːeː,t̪əkʰən̪əɦɪ d͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə 
bɑːbuːkə s̪ʋəpn̪ə s̪ɑːkɑːɾə bʰəeː s̪əkət̪ən̪ɪ. 
t̪əkʰən̪əɦɪ mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə bən̪ɪ s̪əkət̪ə. s̪əɦiː 
mɑːn̪eːmeː məɪt̪ʰɪliːkə utʃ͡ɪt̪ə s̪t̪ʰɑːn̪oː t̪əkʰən̪əɦɪ 
bʰeːʈɪ s̪əkət̪ə . ɑːʃɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə 
loːkən̪ɪ eːɦɪ ʋɪʂəjəpəɾə əbəs̪s̪ə tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə-mən̪ən̪ə 
kəɾət̪ɑːɦə ɑː məɪt̪ʰɪliː ɑːn̪d̪oːlən̪əmeː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əbʰəʋəɾgəkə loːkəkẽː 
d͡ʒoːɽəbɑːmeː s̪əpʰələ bʰəeː s̪əkət̪ɑːɦə . n̪ɪʃtʃ͡əjə 
oː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə ɦeːt̪u s̪ʋəɾɳɪmə d̪ɪn̪ə 
ɦoːeːt̪ə . 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 
mishs̆rarn@gmail.com 
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s̪əməjəkeː kət̪ʰɑː 

 "bʰɑːgə n̪ə ɾeː boːŋəbəɦəɾɑː ! əjələu bɑːpə 
s̪un̪ə ."- əg̃ən̪ɑː ɑːguːkeː s̪əɽəkəpəɾə ɾukələ 
gɑːɽəiːmeː s̪ə ut̪əɾəɪt̪ə s̪eːn̪ɑːkeː d͡ʒət̪t̪ʰɑː pəɾə 
n̪əd͡ʒəɾə pəɾɪt̪eː pəʈɪjɑː 
biːn̪əɪt̪ə bu ɽʰəɪjɑː məd̪ʰd̪ʰɪmə s̪ʋəɾəmeː tʃ͡ɪtʃ͡ɪjəjələɪ . 
mətʃ͡ən̪n̪ɑː pəɾə s̪ə ɾoːɦɪt̪ə bɑːɾiː d̪ɪs̪ə 
tʃ͡ʰəɽəpə' tʃ͡ɑːɦələkəɪ, mud̪ɑː s̪əɾəkɑːɾiː goːliː oːkəɾɑː 
məukɑː n̪ə_ɪ ̃ d̪eːləkəɪ . goːliː ɾoːɦɪt̪əkeː pɪʈʰʈʰiː 
tʃ͡ʰeːd̪əɪt̪ə kəɾtʃ͡iːkeː ʈɑːʈə tʃ͡ʰeːd̪əɪt̪ə məkəɪbɑːɾiːmeː 
kət̪əu ɦeːɾɑː geːləɪ . ɾoːɦɪt̪ə mətʃ͡ən̪n̪eːkeː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑːmeː 
guɾəɪkə geːlə . buɽʰəbɑː mud̪ɑː məkəɪbɑːɾiːmeː 
tʃ͡ʰəɽəpə'meː s̪əpʰələ bʰə'geːlə . oː s̪eːn̪ɑːkeː 
eːkət̪əɾəpʰiː d̪ʰjɑːn̪əkeː pʰəjəd̪ɑː uʈʰəuləkə . 
əg̃ən̪ɑːmeː bəɪs̪ələ buɽʰəɪjɑː ɑː bʰən̪s̪ɑː gʰəɾəkə 
d̪uɦɑːɪɾə pəɾə ʈʰɑːɽʰə oːkəɾə beːʈiːkeː d͡ʒeːn̪ɑː 
bəkəd͡ʒʰəɽə lɑːɪgə geːlə tʃ͡ʰələɪ .   

 s̪eːn̪ɑːkeː d͡ʒət̪t̪ʰɑː pʰɑːjəɾə kəɾəɪt̪ə məkəɪbɑːɾiː d̪ɪs̪ə 
d̪əugələ . 

kəɦɑ̃ː d̪un̪ə buɽʰəbɑː d̪əugəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪əəɪ t̪ə bɑ̃ːɪtʃ͡ə 
d͡ʒɑːɪt̪ə . mud̪ɑː buːɽʰə d̪eːɦə beːs̪iː d̪uːɾət̪əkə d̪əugə 
n̪ə_ɪ ̃ s̪əkələəɪ . oːɦuː pəɾə ɦəp̃ʰən̪iːkeː bɪmɑːɾiː . 
buɽʰəbɑː məkəɪbɑːɾiːkeː oːɪpɑːɾə ɑːɪɾə pəɾə eːkəʈɑː 
d͡ʒɪleːbiːkeː gɑːtʃ͡ʰəkə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑː bəɪs̪ə geːlə ɑː gʰeːɾɑː 
geːlə ɑː mɑːɾələ geːlə . əg̃ən̪ɑːmeː buɽʰəɪjɑː keː t̪ə 
kʰɑːliː əʋɑːd͡ʒeː s̪un̪ɑːjələ ɾəɦeː . oː t̪ə' d͡ʒəgət̪ɑː 
kəɦələkəɪ d͡ʒeː 's̪əɾəbɑː s̪un̪ə kəkoː keː mɑːɪɾə 
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d̪eːləkəɪ', t̪əbə oː d̪əugələ ɾəɦəɪ . s̪eːn̪ɑːkeː d̪uːʈɑː 
d͡ʒəʋɑːn̪ə buɽʰəbɑːkeː lɑːʃəkeː uʈʰəjən̪eː gɑːɽiː d̪ɪs̪ə 
lə'd͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦəɪ . buɽʰəbɑːkeː ɑ̃ːɪkʰə kʰuləleː 
ɾəɦəɪ, bʰəjə mɪʃɾɪt̪ə, d̪əɾd̪ə s̪ə tʃ͡ɪjɑːɾələ . ɑːguː-
pɑːtʃ͡ʰuː ɖoːləɪt̪ə gəɾd̪ən̪ə d̪ɪs̪ə buɽʰəɪjɑːkeː d̪ʰjɑːn̪ə 
geːlə ɾəɦəɪ . oːkəɾɑː eːkə kʂəɳəkeː leːlə bud͡ʒʰəjələɪ 
d͡ʒeːn̪ɑː buɽʰəbɑː tʃ͡ɪjɑːɾəleː ɑ̃ːɪkʰə oːkəɾeː d̪ɪs̪ə t̪ɑːɪkə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ . d̪uːʈɑː ɑːoːɾə s̪eːn̪ɑː ɾoːɦɪt̪əkeː lɑːʃəkeː 
s̪eːɦoː gɑːɽiːkeː pɑːtʃ͡ʰuː ʈɾeːləɾə pəɾə koːn̪oː boːɾɑː 
d͡ʒəkɑː pʰeːkələkə - 'd̪ʰəmmə' . ɾoːɦɪt̪ə d̪oːs̪əɾə 
gɑːməkə pɑːɾʈiː kɑːɾjəkəɾt̪ɑː tʃ͡ʰələ . ɑː gɑːɽiː ɑːguː 
bə_ɪɽʰə geːlə, əɾoːs̪ɪjɑː-pəɾoːs̪ɪjɑːkeː s̪əkəd̪əmmə ɑː 
buɽʰəɪjɑː ɑː oːkəɾə beːʈiːkeː ɦəkəɾoːɾə pɑːɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰoːɪɾə kə' . 

d̪əʃə ʋəɾʂə biːt̪ə geːləɪ ə_ɪ gʰəʈən̪ɑːkeː . mud̪ɑː 
buɽʰəɪjɑːkeː d̪ɪmɑːgəmeː əkʰən̪oː oːɦɪn̪ɑː ə_ɪtʃ͡ʰə . 
ɾoːɦɪt̪əkeː pɪʈʰʈʰiː s̪ə bəutʃ͡ʰɑːɾə mɑːɾəɪt̪ə 
leːɦuː, buɽʰəbɑːkeː un̪əʈɑː mũːɦeː ləʈəkələ 
ɑːguː pɑːtʃ͡ʰuː ɦiːləɪt̪ə gəɾd̪ən̪ə, oː d̪əɾd̪ə s̪ə tʃ͡ɪjɑːɾələ 
ɑ̃ːɪkʰə, d͡ʒeːn̪ɑː əkʰən̪oː buɽʰəbɑː oːkəɾeː d̪ɪs̪ə t̪ɑːɪkə 
ɾəɦələ ə_ɪtʃ͡ʰə . kət̪eːkoː beːɾə, ɾɑːɪt̪əkeː koːn̪oː 
pəɦəɾəmeː oː tʃ͡eːɦɑː kə' uːʈʰələ ə_ɪtʃ͡ʰə ɑː  ɾɑːɪt̪ə 
bʰə_ɪɾə d͡ʒəgəleː ɾəɦɪgeːlə ə_ɪtʃ͡ʰə . 

"geː mɑːiː ! ɑː, tʃ͡ɑːɦə piː "- bʰən̪s̪ɑː gʰəɾə s̪ə beːʈiːkeː 
əʋɑːd͡ʒə oːkəɾɑː ʋəɾt̪əmɑːn̪əkə bʰuɪj̃ɑ̃ː pəɾə pəʈəɪkə 
d̪eːləkə . eːkəʈɑː n̪əmɦəɾə s̪ɑ̃ːs̪ə kʰiːtʃ͡əɪt̪ə oː bʰən̪s̪ɑː 
gʰəɾə d̪ɪs̪ə t̪əkələkə . əpən̪eː gət̪ɪ s̪ə pəʈɪjɑː biːn̪əɪt̪ə 
oːkəɾə ɦɑːt̪ʰə əs̪t̪ʰiːɾə bʰə'geːləəɪ . t̪əkʰən̪eː s̪əɽəkə 
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pəɾə eːkəʈɑː bulluː ɾəg̃əkeː gɑːɽiː ɾukələ ɑː oːɦɪmeː 
s̪ə ut̪əɪɾə kə' tʃ͡ɑːɪɾə goːʈeː pulɪs̪əkə s̪əg̃ə 
ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə əg̃ən̪ɑːmeː ɑːjələ . putʃ͡ʰələkə - 
"gən̪əpət̪ɪ mɑːʈs̪ɑːbəkeː gʰəɾə ɪɦeː ɦə_ɪ 
kɪn̪eː ?"- buɽʰəbɑː mɑːs̪ʈəɾə ɾəɦəɪ . 

buɽʰəɪjɑː 'ɦə ̃ meː mũːɽiː ɦɪləuləkə . beːʈiː bʰən̪s̪ɑː 
gʰəɾəkeː d̪uɦɑːɪɾə pəkəɪɾəkə' ʈʰɑːɽʰə bʰə' geːləɪ . 

"əɦɑ̃ː mɑːs̪ʈəɾn̪iː s̪ɑːɦeːbən̪iː tʃ͡ʰiː ?" - ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə 
mus̪kɑːɪt̪ə pʰeːɾə putʃ͡ʰələkə ɑː d͡ʒəbɑːbəkeː 
pɾət̪iːkʂɑː bɪn̪u kəjən̪əɦiː n̪əməs̪kɑːɾə s̪eːɦoː 
kəjələkə . 

buɽʰəɪjɑː d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɪɾəkə' n̪əməs̪kɑːɾəkə 
d͡ʒəbɑːbə d̪eːləkə . 

"ɦəməs̪əbə gəɳət̪ən̪t̪ɾə d̪ɪʋəs̪əkeː əʋəs̪əɾə pəɾə 
ʃəɦiːd̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪əbəkeː s̪əmmɑːn̪ə kɑːɾjəkɾəmə 
ɾəkʰəleː tʃ͡ʰiː . əpən̪eːɦu ə_ɪt̪ɪjə_ɪ t̪ə n̪ɪmən̪ə ɦoːɪt̪ə_ɪ 
." - ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə bɑːd͡ʒələ . 

"ɦoːt̪t̪əɪ . kəɦɑ̃ː ɾəkʰəleː tʃ͡ʰiː ?" - buɽʰəɪjɑː putʃ͡ʰələkə 
. 

"t̪ʰən̪eː meː ɦə_ɪ . s̪əbeːɾeː tʃ͡ə_ɪlə ə_ɪt̪iː, t̪ə n̪ɪmən̪ə 
ɦoːɪt̪ə_ɪ ." - ɑːmən̪t̪ɾəɳə pət̪ɾə d̪əɪt̪ə ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə 
bɑːd͡ʒələ . 

"ɦoːt̪əɪ, ɦəmə s̪əbeːɾeː pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːjəbə ." -buɖʰɪ̈jɑː 
d͡ʒəbɑːbə d̪eːləkə ɑː ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə ləuʈə geːlə . 
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buɽʰəɪjɑː d̪eːʋɑːlə pəɾə ʈɑ̃ːgələ buɽʰəbɑːkeː pʰoːʈoː 
d̪ɪs̪ə t̪əkələkə . goːləmoːlə mũːɦə ɑː n̪əmɦəɾə, moːʈə 
ɑː ɦəs̪̃əɪt̪ə ɑ̃ːɪkʰəbəlɑː buɽʰəbɑː pʰoːʈoːmeː mus̪əɪkə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 

"geː buɖʰəɪjɑː ! əkʰən̪iː ɦəməɾɑːs̪əbəkeː gəɾɪjəbəɪ 
tʃ͡ʰeː . kəɦɪjoː d͡ʒɪlɑː d͡ʒəbɑːɾəkeː loːkəs̪əbə 
pʰuːləmɑːlɑː lə'kə' əjət̪əu ." - buɽʰəɪjɑːkeː jɑːd̪ə 
pəɾələɪ buɽʰəbɑːkeː kəutʃ͡əɾjə . oːkəɾɑː əpən̪ə gɑːlə 
bʰiːd͡ʒələ bud͡ʒʰəjələɪ . ɦɑːt̪ʰə s̪ə tʃ͡ʰuːləkə, n̪oːɾə 
əpən̪eː mən̪eː ɑ̃ːɪkʰə s̪ə ʈəgʰəɪɾə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . ɑ̃ːtʃ͡əɾə 
s̪ə oː n̪oːɾə poːtʃ͡ʰələkə . "leː tʃ͡ɑːɦə ." - beːʈiː 
ɦɑːt̪ʰəmeː tʃ͡ɑːɦəkə gɪlɑːs̪ə pəkəɽɑː d̪eːləkəɪ t̪əkʰən̪eː 
. oː d̪eːkʰələkə beːʈɪjoː keː ɑ̃ːɪkʰə pən̪ɪjɑːjələ tʃ͡ʰələ . 
beːʈɪjoːkeː mən̪ə ʃɑːjəd̪ə oːkəɾeː d͡ʒəkɑː ʋjəgɾə 
ə_ɪtʃ͡ʰə . oː beːʈiːkeː pɪʈʰʈʰiː pəɾə s̪n̪eːɦə s̪ə ɦɑːt̪ʰə 
pʰeːɾələkə . "t̪oːɦəɾə bɑːpə bəɽəkɑː d̪əɪbə puɾukʰə 
tʃ͡ʰələu ."- oːkəɾə ʈʰoːɾə bud̪əbud̪ɑːjələ . 
pətʃ͡tʃ͡ʰɪməmeː s̪uɾudʒ͡əkə tʃ͡əkkɑː ən̪t̪ɪmə s̪ɑ̃ːs̪ə 
lə' ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 

d͡ʒəɦɪjɑː s̪ə buɽʰəbɑː bʰuːmɪgət̪ə bʰeːlə 
tʃ͡ʰələ, əɦɪn̪ɑː s̪uɾud͡ʒəkə tʃ͡əkkɑː ɖuːɪbə geːlɑːkə 
bɑːd̪ə lukəd͡ʒʰukə ən̪ɦɑːɾə ɦoːɪt̪ə kɑːlə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ . 
tʃ͡ɑːɪɾə ʋəɾʂəkə beːʈiː, pən̪d̪ɾəɦə ʋəɾʂəkə beːʈɑː ɑː 
tʃ͡ʰoːʈə tʃ͡ʰiːn̪ə kʰeːt̪əkə d͡ʒɪmmeːʋɑːɾiː buɖʰɪ̈jɑː keː 
kʰəũd͡ʒʰɑːɦə bən̪ɑːd̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ . t̪əɪ ̃ oː s̪əbəbeːɾə 
buɽʰəbɑːkeː s̪ʋɑːgət̪ə gɑːɾɪeː s̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ - 
''bəd͡ʒəɾəkʰəs̪uʋɑː, koːɪɽʰəpʰuʈʈɑː, d͡ʒən̪mɑːkə' tʃ͡ʰoːɪ
ɾə geːlə, kə_ɪlɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, oːmɦəɾeː mə_ɪɾə 
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d͡ʒɑːɪt̪ə', eːɦən̪eːeːɦən̪eː . ɑː əg̃ən̪ɑːmeː bəɪs̪ələ 
buɽʰəbɑː mus̪kɑːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə . buɽʰəbɑːkeː 
əg̃ən̪ɑːmeː d̪eːɪkʰə kə' buɽʰəɪjɑː ɑːɾoː kʰəũd͡ʒʰɑːɪt̪ə -
"d͡ʒəjəbeː bʰɪt̪əɾiː kɪ ɾəɦəbeː əg̃ən̪eːmeː, əjət̪əu kəɦiː 
t̪oːɦəɾə pulɪs̪əbɑː bɑːpə s̪un̪ə t̪ə ʈɪŋə d̪ə' pɑːɪd̪ə 
d͡ʒəjəbeː ." 

buɽʰəbɑː mus̪kɪjɑːɪt̪ə bəd͡ʒəɪt̪ə -" məjɑː t̪ə ɦə_u 
ɦəməɾə ." 

"ɦə,̃ ɦə,̃ ɦəməɾɑː koːn̪oː məjɑː d̪əɾeːgə ɦəjə s̪eː !" 
- buɽʰəɪjɑː kʰəũd͡ʒʰɑːɪt̪ə bəd͡ʒɪt̪əɪ . buɽʰəbɑː oːkəɾə 
bɑ̃ːɦɪ pəkəɪɾəkə' bʰɪt̪əɾiː lə' d͡ʒə_ɪt̪əɪ . gʰəɾəmeː 
buɽʰəbɑːkeː tʃ͡ʰɑːt̪iː pəɾə mũːɽiː ɾɑːɪkʰə kə' buɽʰəɪjɑː 
kət̪eːkoː beːɾə kɑːn̪ələ ɾəɦəjə - " iː t̪ə tʃ͡ə_ɪlə d͡ʒɑːɪ 
ɦə_ɪ. iː bɑːləbətʃ͡tʃ͡ɑː, kʰeːt̪əpət̪ʰɑːɾə, keːn̪ɑː tʃ͡ələ_ɪ 
ɦə_ɪ s̪eː ɦəməɦiː d͡ʒən̪əɪ tʃ͡ʰiː . ɦəmə eːgoː məugiː 
d͡ʒɑːɪt̪ə, pʰeːn̪u eːkəɾɑː kɪtʃ͡ʰoː bʰə' geːləɪ t̪ə ɦəmə 
kət̪t̪ə bʰə'kə' ɾəɦəbə !" 

ɑː buɽʰəbɑː oːkəɾɑː ləgəmeː kʰiːtʃ͡ə kə' pɪʈʰʈʰiː pəɾə 
ɦɑːt̪ʰə s̪oːɦəɾə'bəɪt̪ə s̪əməd͡ʒʰɑːjələ kəɾəɪ – d̪un̪ɪjɑ̃ː 
d͡ʒəɦɑːn̪əkeː 
bɑːt̪ə, d̪eːʃə, s̪əmɑːdʒ͡ə, gəɳət̪ən̪t̪ɾə, d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː 
ɾɑːd͡ʒə, gəɾɪbəɦɑːs̪əbəkeː mukt̪ɪ, ʋəɾgə 
s̪əg̃ʰəɾʂə, mɑːoːʋɑːd̪ə, kiːd̪ən̪əkiːd̪ən̪ə . buɽʰəɪjɑː 
s̪əbə bɑːt̪ə t̪ə n̪ə_ɪ ̃buːd͡ʒʰəɪ, mud̪ɑː eːt̪eːkə d͡ʒəɾuɾə 
buɪd͡ʒʰə dʒ͡ɑːɪ dʒ͡eː oːkəɾə buɽʰəbɑː ɾɑːd͡ʒɑːkeː 
ɾɑːd͡ʒəkeː ʋɪɾoːd̪ʰəmeː ləɽəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː tʃ͡ɑːɦəɪtʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː 
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d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɾɑːd͡ʒə ɦoːɪ, gəɾɪbəɦɑːkeː keːoː 
d̪uhŭkʰə n̪ə_ɪ ̃d̪ə_ɪ . 

s̪əbəbeːɾə eːɦɪ pɾeːmə pɾəs̪əg̃əkə əɾd̪ʰə ʋɪɾɑːmə bu 
ɽʰəɪjɑːkəeː mus̪kɑːn̪ə s̪ə ɦoːɪ . oː t̪ə d̪ʰɪjɑːput̪ɑːkeː 
bʰɑːɾə, kʰeːt̪iːkeː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈə ɑː pulɪs̪əbɑːkeː 
ɖəɾət̪ɾɑːs̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː buɽʰəɪjɑːkeː kɪtʃ͡əkɪtʃ͡ɑːɦə 
bən̪ɑːd̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ . oːkəɾɑː mən̪əmeː iː t̪ə ɾəɦəɪ d͡ʒeː 
buɽʰəbɑː oːkəɾeː s̪əg̃eː ɾəɦəɪt̪ə, kʰeːt̪iːbɑːɾiː kəɾəɪt̪ə 
ɑː bɑːləbətʃ͡tʃ͡ɑː pɑːləɪt̪ə t̪ə n̪iːkə ɦoːɪt̪əɪ, n̪ə_ɪ ̃ t̪ə oː 
buːd͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː oːkəɾə buɽʰəbɑː s̪əmɑːd͡ʒeːkeː 
leːlə ləɽəɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . upəɾə s̪ə oː kət̪əboː 
gəɾɪjəbəu, oːkəɾɑː əpən̪ə buɽʰəbɑː pəɾə gəɾʋə ɾəɦəɪ 
. kət̪eːkoː beːɾə əd̪ʰəɾət̪ɪjɑːmeː uɪʈʰəkə' oː, s̪ut̪t̪ələ 
buɽʰəbɑːkeː mũːɦəʈʰɑːn̪ə eːkəʈəkə n̪ɪɦɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ . 
goːləmoːlə mũːɦəʈʰɑːn̪əmeː buɽʰəbɑːkeː moːʈə ɑː 
n̪əmɦəɾə ɑ̃ːɪkʰə mun̪əloːmeː ɦəs̪̃əɪt̪ə bud͡ʒʰɑːɪ 
oːkəɾɑː . kət̪eːkəbeːɾə bʰoːɽʰəɽʰəɪjɑːmeː ən̪ɦəɾəukʰeː 
buɽʰəbɑː uʈʰəbəɪ tʃ͡ʰələɪ oːkəɾɑː . mus̪kɑːɪt̪ə 
gəmbʰiːɾə n̪əd͡ʒəɾə ɑː bʰɑːʋə s̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰələɪ - 
"ɦəməɾə t̪ə koːn̪ə ʈʰiːkə . ləuʈɪjoː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː, n̪əɦɪjoː 
ləuʈə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː . iː beːʈɑː-beːʈiː, gʰəɾəd̪uɑːɾə s̪əbə 
t̪oːɾeː d͡ʒɪmmɑː tʃ͡ʰəu kuɾt̪ʰɑːbɑːliː . dʒ͡ɑːbeː t̪əkə 
d͡ʒiːt̪ə n̪ə_ɪ ̃ɦoːt̪əɪ, ləɽɑːiː tʃ͡ələt̪əɪ . s̪ɑːt̪ʰiːs̪əbə əjət̪əu 
t̪ə s̪əɦəjoːgə kəɾɪjəɦiː ." - buɽʰəbɑː oːkəɾɑː tʃ͡ʰɑːt̪iː s̪ə 
ləgəbəɪ ɑː məkəɪ bɑːɾiːmeː ɦeːɾɑː d͡ʒɑːɪ . oː 
ən̪əmən̪ɑːjələs̪ən̪ə bəɪs̪əleː ɾəɦɪd͡ʒɑːɪ əs̪oːɾɑː 
pəɾə, bʰoːɾəkɑː tʃ͡əkkɑː uːgə't̪əkə, d͡ʒɑːbeː t̪əkə 
oːkəɾə beːʈiː tʃ͡ɑːɦeː beːʈɑː ʈoːɪkə n̪ə_ɪ ̃d̪ə_ɪ . 



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

buɽʰəbɑːkeː məɾəlɑːkeː kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ət̪əkə t̪ə d͡ʒeːn̪ɑː 
s̪əməjeː s̪un̪n̪ə bʰə'geːlə ɦoːɪ buɽʰəɪjɑːkeː leːlə . 
kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə t̪ə oː bəd̪əɦəʋɑːs̪ə d͡ʒəkɑː ɾəɦələ . eːkə 
d̪ɪn̪ə lukəd͡ʒʰukə ən̪ɦɑːɾəmeː tʃ͡ɑːɪɾə goːʈeː məkəɪ 
bɑːɾiː s̪ə əg̃ən̪ɑːmeː əjələɪ . buɽʰəɪjɑː əkətʃ͡əkɑːjələ ɑː 
ɖeːɾɑːjələ s̪eːɦoː . mud̪ɑː eːkəʈɑː əd̪ʰəbəjəs̪u puɾuʂə 
bɑːd͡ʒələ - " bʰɑːudʒ͡uː ! n̪ə_ɪ ̃ ɖeːɾɑːu, ɦəməs̪əbə 
mɑːs̪s̪ɑːɦeːbəkeː s̪ɑːt̪ʰiː tʃ͡ʰiː . ɾɑːɪt̪ə bʰə_ɪɾə 
ɾəɦəbə, bʰoːɾeː tʃ͡ə_ɪlə d͡ʒɑːjəbə ." 

buɽʰəbɑː moːn̪ə pə_ɪɾə geːləɪ buɽʰəɪjɑːkeː -
"s̪ɑːt̪ʰiːs̪əbə əjət̪əu t̪ə s̪əɦəjoːgə kəɾɪjəɦiː." 

"kʰɑːn̪ɑː kʰə'bəɪ kɪ n̪ə ?" -buɽʰəɪjɑː putʃ͡ʰələkə . 

"ɦə,̃ ɦəməs̪əbə d̪ɪn̪eː s̪ə bʰukʰəleː tʃ͡ʰiː ." - oː 
əd̪ʰəbəjəs̪u bɑːd͡ʒələ . 

buɖʰɪ̈jɑː kʰɑːn̪ɑː bən̪əjələkə ɑː kʰuəjələkə . 
əd̪ʰəɾət̪ɪjɑː t̪əkə oː əd̪ʰəbəjəs̪u, buɽʰəɪjɑː, oːkəɾə 
beːʈiː, beːʈɑː bət̪ɪjɑːɪt̪ə ɾəɦələ . gʰəɾəd̪uɑːɾəkeː 
bɑːt̪ə, d̪eːʃəʋɪd̪eːʃə, ɾɑːd͡ʒɑː, ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə 
pɑːɾʈiːs̪əbə, d̪ʰən̪iːgəɾiːbə, gəɳət̪ən̪t̪ɾə, d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː 
ɾɑːd͡ʒə, d̪un̪ɪjɑ̃ːd͡ʒəɦɑːn̪əkeː bɑːt̪ə . oːɦɪn̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː 
oːkəɾə buɽʰəbɑː bət̪ɪjɑːjələ kəɾəɪ . oːkəɾɑː buɽʰəbɑː 
moːn̪ə pə_ɪɾə geːləɪ . mən̪əkeː bʰiːt̪əɾə bəɾpʰə 
d͡ʒeːn̪ɑː ʈuɪʈə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . d͡ʒəmələ s̪əməjə d͡ʒeːn̪ɑː 
pɪgʰəɪlə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . oː ɑ̃ːtʃ͡əɾəkə koːɾə s̪ə 
n̪oːɾə  poːtʃ͡ʰələkə . 
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"bʰɑːudʒ͡uː, d̪ɑːd͡ʒuː məɦɑːn̪ə tʃ͡ʰeːləɪ . 
gəɾiːbəguɾubɑːkeː kʰɑːt̪ɪɾə ʃəɦiːd̪ə bʰjɑː'geːləɪ . 
ɦəməs̪əbə t̪ə muɾukʰə gəɾiːbə kɪs̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰeːlɪjəɪ . 
d̪ɑːd͡ʒueː ɦəməɾɑːs̪əbəkeː s̪ɪkʰeːləkəɪ . ɦəməs̪əbə 
ləɽəbəɪ bʰɑːud͡ʒuː ! d͡ʒɑːbeːt̪əkə d̪eːʃəmeː 
gəɳət̪ən̪t̪ɾə ɑː oːt̪əbeː n̪ə_ɪ ̃d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɾɑːd͡ʒə n̪ə_ɪ ̃
eːt̪əɪ, ɦəməs̪əbə ləɽəbəɪ . tʃ͡ɑːɦeː d͡ʒət̪t̪eː ʃəɦiːd̪ə 
ɦoːbə' pəɾə_ɪ . d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː 
bʰɑːud͡ʒuː ! ɦəməɾəs̪əbəkeː pɑːɾʈiː eːkə d̪ɪs̪ə tʃ͡ʰəɪ ɑː 
bɑ̃ːkiːs̪əbə d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə . oːkəɾɑːs̪əbəkeː gəɾiːbə 
d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː koːn̪oː mət̪ələbə n̪ə_ɪ ̃ tʃ͡ʰəɪ . s̪əbə 
ɾɑːd͡ʒɑːkeː d̪ɑːs̪ə bʰə' geːlə tʃ͡ʰəɪ ɑː ʋɪd̪eːʃiːkeː d̪əlɑːlə 
. leːkɪn̪ə d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɑːguːmeː kɪoː n̪ə_ɪ ̃ ʈɪkət̪əɪ . 
d̪eːkʰəbəɪ bʰɑːud͡ʒuː, eːkə n̪ə eːkə d̪ɪn̪ə gəɾiːbə 
d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɾɑːd͡ʒə əjəbeː kəɾət̪əɪ 
........"- əd̪ʰəbəjəs̪uː bəd͡ʒəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 
buɽʰəbɑːkeː s̪mɾɨt̪ɪ buɽʰəɪjɑːkeː bʰiːt̪əɾə s̪ə ɑːɾd̪ɾə ɑː 
ud̪d̪ɪgn̪ə bən̪ɑːɾəɦələ tʃ͡ʰələ . beːɾəbeːɾə n̪oːɾɑːɪt̪ə 
ɑ̃ːɪkʰə poːtʃ͡ʰəɪt̪ə buɽʰɪjɑː bɑːd͡ʒələ - "ɾɑːɪt̪ə beːs̪iː 
bʰə'geːləɪ bəuɑː . d͡ʒɑːu s̪əuːt̪uːgə' s̪əbə 
goːɾeː, pʰeːn̪ə bʰoːɾeː d͡ʒɑːɦuː pəɾət̪ə ." 

oː s̪əbə s̪uːt̪ə' tʃ͡ə_ɪlə geːlə . oːɪ ɾɑːɪt̪ə əs̪oːɾeː pəɾə 
s̪əut̪t̪ələ buɽʰəɪjɑː ən̪ɦɑːɾeːmeː n̪ɪhɪ̆ʃəbd̪ə 
s̪ubuɪkəs̪ubuɪkə kə' kʰuːbə kɑːn̪ələ . oːkəɾə mən̪ə 
bʰə_ɪɾə buɽʰəbɑːkeː s̪mɾɨt̪ɪ tʃ͡ɪt̪ɾə bʰəɾələ tʃ͡ʰələ . 

ən̪ɦəɾəukʰeːmeː buɽʰəɪjɑːkeː pʰus̪əpʰus̪ɑːɪt̪ə 
s̪ʋəɾəmeː keːoː uʈʰəuləkəɪ -" bʰɑːudʒ͡uː, ɦəməs̪əbə 
d͡ʒɑːɪtʃ͡ʰiː . d̪ɑːdʒ͡uː t̪ə ʃəɦiːd̪ə bʰjɑː' geːləɪ . uː ləuʈə 
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keː t̪ə n̪ə_ɪ ̃ ə't̪əɪ . leːkɪn̪ə ɦəməs̪əbə əɦĩːkeː 
d̪ʰiːjɑːput̪ɑː tʃ͡ʰiː . dʒ͡əkʰən̪iː d͡ʒəɾuɾiː 
pəɾət̪ə, d͡ʒəgət̪ɑːkeː d̪uɑːɾɑː kʰəbəɾə pəʈʰɑːjəbə . uː 
pɑːɾʈiːkeː ɑːd̪əmiː tʃ͡ʰəɪ . ɦəməs̪əbə 
eːmɦəɾeːoːmɦəɾeː gʰuːməɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː 
."- əd̪ʰəbəjəs̪uː puɾuʂə pɾəɳɑːmə kəjələkə ɑː 
tʃ͡ɑːɾugoːʈeː məkəɪbɑːɾiːmeː pəɪs̪əgeːlə . buɽʰəɪjɑː 
bəɦut̪ə d̪eːɾə t̪əkə əs̪oːɾeː pəɾə bəɪs̪ələ ɾəɦɪgeːlə . 
s̪uɾudʒ͡əkəeː tʃ͡əkkɑː puɾubəmeː ugə' lɑːgələ ɾəɦəɪ . 
oː d̪eːkʰələkə, moːʈəkɑː ɑː ɦəs̪̃əɪt̪ə ɑ̃ːɪkʰəbəlɑː 
buɽʰəbɑː pʰoːʈoːmeː mus̪kɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 

pət̪ɑː n̪ə_ɪ ̃ kɪjɑː, oːɪ d̪ɪn̪ə s̪ə buɽʰəɪjɑːkeː d̪ʰəɪɾəd͡ʒə 
bən̪ɦɑː geːləɪ . biːtʃ͡əmeː pulɪs̪əbɑːs̪əbə 
ɑːɪbəkə' ɦəɾɑːn̪ə kəɾə' ləgələɪ t̪ə oː beːʈoːkeː 
pɑːɾʈiːeːmeː pəʈʰɑːd̪eːləkə . oːɪ əd̪ʰəbəjəs̪uː 
kɑːməɾeːɖəs̪əg̃eː oːkəɾə beːʈɑː oːkəɾɑː goːɾə lɑːɪgə 
kə' d͡ʒəkʰən̪ə məkəɪ bɑːɾiːmeː pəɪs̪əɪt̪ə 
ɾəɦə_ɪ, t̪əkʰən̪ə oːkəɾə kəɾeːd͡ʒə tʃ͡ən̪əkələ 
ɾəɦəɪ, mud̪ɑː oː kə_ɪs̪ə kə' mən̪əkeː bən̪ɦələkə . oː 
buɽʰəbɑːkeː pʰoːʈoː d̪ɪs̪ə t̪əkələkə . buɽʰəbɑːkeː 
s̪mɾɨt̪ɪ ɑːbə oːkəɾɑː piːɽɑː n̪ə_ɪ,̃ pɾeːɾəɳɑː d͡ʒəkɑː 
bʰə'geːlə tʃ͡ʰələɪ. 'ɦəd͡ʒɑːɾəu ɦəd͡ʒɑːɾəkeː beːʈɑː tʃ͡ʰəɪ 
t̪ə kɪtʃ͡ʰu n̪ə_ɪ,̃ ɦəməɾə beːʈɑː tʃ͡ʰəɪ t̪ə kiː bʰeːləɪ . 
koːn̪oː kʰəɾɑːbə kɑːmə n̪ə_ɪ,̃ n̪iːkeː kɑːməmeː 
tʃ͡ʰəəɪ oːkəɾə beːʈɑː .' d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɾɑːd͡ʒə lɑːbə'keː 
s̪əpən̪ɑː ɑːbə oːɦoː d̪eːkʰə' lɑːgə' tʃ͡ʰələ . 

d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪ə gəɳət̪ən̪t̪ɾə gʰoːʂəɳɑː bʰeːləɪ, oːkəɾɑː 
bud͡ʒʰəjələɪ d͡ʒeː s̪əpən̪ɑː puːɾɑː bʰə'geːləɪ . oːɪ d̪ɪn̪ə 
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oː kɑːn̪ələ ɾəɦeː . oːkəɾɑː bud͡ʒʰɑːjələ ɾəɦə_ɪ 
pʰoːʈoːmeː n̪ə_ɪ,̃ oːkəɾeː ləgəmeː ʈʰɑːɽʰə 
bʰə'kə' ɦəɪ̃s̪ə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ oːkəɾə buɽʰəbɑː .  

kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə oːkəɾə beːʈoː ləuʈə ɑːjələ ɾəɦəɪ . 
oːkəɾə əg̃ən̪ɑː ɑːbə bʰəɾələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰələ loːkəs̪əbə s̪ə 
. oːkəɾə beːʈɑː ɑːbə kʰɑːliː gɑːmeːkeː n̪ə_ɪ ̃kʂeːt̪ɾeːkeː 
n̪eːt̪ɑː bʰə'geːlə tʃ͡ʰələ . buɽʰəbeː d͡ʒəkɑː goːləmoːlə 
mũːɦəʈʰɑːn̪əbəlɑː oːkəɾə beːʈɑː ɑːbə bɑːpeː d͡ʒəkɑː 
d̪eːʃəd̪un̪ɪjɑ̃ːkeː bɑːt̪ə kəɾə' lɑːgələ tʃ͡ʰələ . d͡ʒəgət̪ɑː 
t̪ə d͡ʒeːn̪ɑː ɦəɾəd̪əmə s̪əʈɪjɑːjələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰələɪ . kəɦɪjoː 
s̪un̪əs̪ɑːn̪ə ɾəɦə'bəlɑː oːkəɾə ɑ̃ːgən̪əkə ɑːguːmeː 
moːʈəɾəs̪ɑːɪkələ ɑː gɑːɽəiːs̪əbə lɑːgə' lɑːgələ tʃ͡ʰələɪ . 
loːkə s̪əbəɦəkə ɑːbɑːd͡ʒɑːɦiːmeː bʰoːɾə s̪ə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə 
kəkʰən̪iː bʰə'd͡ʒɑːiː s̪eː pət̪eː n̪ə_ɪ ̃tʃ͡ələɪ . 

"tʃ͡ɑːɦə piːleː ? gɪlɑːs̪ə lɑː ." - beːʈiːkeː ɑːʋɑːd͡ʒə 
oːkəɾɑː pʰeːɾə ʋəɾt̪əmɑːn̪əmeː ʈʰɑːɽʰə kə' d̪eːləkəɪ . 
ən̪ɦɑːɾə gəɦĩːɾə bʰeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . oːkəɾə 
beːʈiːd̪ʋɑːɾɑː bɑːɾələ geːlə ɖɪbɪjɑː ɑː lɑːləʈeːn̪əkə 
s̪iːmɪt̪ə ɪd͡ʒoːt̪ə ən̪ɦɑːɾə s̪ə lə_ɪɽə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 

gɑːməmeː pɑːɾʈiː kɑːɾjɑːləjə kʰuləlɑːkeː bɑːd̪ə kɪtʃ͡ʰu 
məɦɪn̪ɑː s̪ə oːkəɾə beːʈɑː oːmɦəɾeː bəɪs̪ə' lɑːgələ 
tʃ͡ʰələ . t̪əɪ ̃ɑːbə əg̃ən̪ɑːmeː bʰiːɖə̈ kəmə ɑː pɾɑːjəhə̆ 
n̪əɦɪeː d͡ʒəkɑː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ . s̪əɽəkə pəɾə eːkəʈɑː 
moːʈəɾəs̪ɑːɪkələ əs̪t̪ʰiːɾə bʰeːlə, ɑː oːkəɾə beːʈɑː 
əg̃ən̪ɑːmeː pɾəʋeːʃə kəjələkəɪ . oː ɾukələ 
n̪ə_ɪ,̃ s̪oːd͡ʒʰeː koːʈʰəɾiː d̪ɪs̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
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"ləbəkɑː n̪ɪs̪peːʈəɾə ɑːɪlə ɾəɦələɪjə . gən̪ət̪ən̪t̪əɾə 
d̪ɪʋəs̪əkeː kɑːɾəkəɾəməmeː ɦəməɾoː ɑːbeːkeː 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦələɪjə ." - buɽʰəɪjɑː bɑːd͡ʒələ . 

"ɦə,̃ tʃ͡ə_ɪlə d͡ʒə_ɪjəɦiː ."- əpən̪eː gət̪ɪmeː oːkəɾə 
beːʈɑː bɑːdʒ͡ələ . oːkəɾɑː ləgələɪ  beːʈɑːkeː pəɪɾə 
ləɽəkʰəɽɑː ɾəɦələ ə_ɪtʃ͡ʰə . 

"bɪɦɑːn̪ə t̪uː ɾəɦəbɪɦiː kɪ n̪ə ?" - buɽʰəɪjɑː 
putʃ͡ʰələkəəɪ . 

"ɦə,̃ ɦəməɦũː ɾəɦəbəɪ ." - kəɦəɪt̪ə, oːkəɾə beːʈɑː 
d̪ʰəɽɑːk s̪ə keːbɑːɾiː bən̪d̪ə kə' leːləkə. 

"keːn̪ɑː ən̪ɦɑːɾeːmeː s̪uːɪt̪ə ɾəɦələɪ . ləməʈeːn̪oː t̪ə 
bɑːɪɾə lɪt̪əɪ ." - buɽʰəɪjɑː kʰəũd͡ʒʰɑːɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə s̪ə ləgɑːt̪ɑːɾə əɦɪn̪ɑː bʰə' ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 
buɽʰəɪjɑːkeː n̪ə_ɪ ̃ n̪iːkə ləgələɪ . oː pəɾoːs̪ɪjɑːkeː 
ɦɑːkə pɑːɾələkəɪ - "ɾeː d͡ʒəgət̪ɑː !" 

"ɦə ̃kɑːkiː ! kət̪ʰiː kəɦəɪ tʃ͡ʰeː ?" - d͡ʒəgət̪ɑː əjələɪ . 

"ɾeː iː tʃ͡ʰəũɽɑːkeː kət̪ʰiː bʰə'geːlə ɦə_ɪ ? ɾɑːɪt̪ə 
kə' ət̪əu, kʰə't̪əu n̪ə piːt̪əu, pəʈ d̪ə' keːbɑːɾiː ləgɑː 
leːt̪əu ." 

"ɦəməɾɑː n̪ə_ɪ ̃buːd͡ʒʰələ ɦə_u kɑːkiː, ɑːbə ɦəməɾɑː 
s̪əg̃eː kəɦɑ̃ː ɾəɦəɪɦə_u, ɑːbə t̪ə uː bəɽəkɑː 
loːkəs̪un̪əd͡ʒəoːɾeː ɾəɦəɪɦə_u" - d͡ʒəgət̪ɑː dʒ͡əbɑːbə 
d̪eːləkə . 
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buɽʰəɪjɑː tʃ͡uppeː ɾəɦələ . mən̪ə mud̪ɑː ʋjəgɾə 
bʰə'geːlə tʃ͡ʰələ . oːkəɾɑː s̪ɑ̃ːs̪əmeː kɪtʃ͡ʰu d̪ɪkkət̪ə 
məɦəs̪uːs̪ə bʰeːləɪ . kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə s̪ə ɦəp̃ʰən̪iː bə_ɪɽʰə 
geːlə tʃ͡ʰələɪ , buɽʰəbeː d͡ʒəkɑː . goːʈiː 
kʰəjələkə, kɪtʃ͡ʰu ʈʰiːkə bud͡ʒʰəjələɪ, mud̪ɑː mən̪ə 
əʃɑːn̪t̪eː tʃ͡ʰələ . oːkəɾɑː oː əd̪ʰəbəjəs̪u kɑːməɾeːɖə 
moːn̪ə pə_ɪɾə geːləɪ . eːkə d̪ɪn̪ə d̪ɪn̪eːmeː oː ɑːjələ 
ɾəɦəɪ . buɽʰəɪjɑː oːkəɾɑː tʃ͡ɑːɦə d̪eːləkəɪ . 

"gəɳət̪ən̪t̪ɾə t̪ə əjələɪ, leːkɪn̪ə s̪õːtʃ͡ələ s̪ən̪ə keː n̪ə_ɪ ̃
bʰeːləɪ bʰɑːud͡ʒuː ! n̪eːt̪ɑːs̪əbə bɪgəɪɽə 
geːləɪ, bud͡ʒʰɑːɪtʃ͡ʰəɪ ɑːɾoː ləɽə' pəɾət̪əɪ"- oː bɑːd͡ʒələ 
ɾəɦeː . 

buɽʰəɪjoːkeː n̪iːkə n̪ə_ɪ ̃ lɑːɪgə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ, t̪əɪjoː oː 
bɑːd͡ʒələ -"gən̪ət̪ən̪t̪əɾə t̪ə ɑːɪbə geːləɪ, ɑːbə kət̪ʰɪlɑː 
ləɽəbəɪ ?" 

"n̪ə_ɪ ̃ bud͡ʒʰəlɪjəɪ bʰɑːud͡ʒuː , gəɳət̪ən̪t̪ɾə t̪ə ɑːɪbə 
geːləɪ, leːkɪn̪ə n̪eːt̪ɑːs̪əbə budʒ͡ʰɑːɪtʃ͡ʰəɪ 
d͡ʒugədʒ͡ugəkeː bʰukʰɑːjələ bɑːgʰə . gəɾiːbə 
d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː kət̪t̪ə ɦɪt̪ə kəɾət̪əɪ, un̪əʈeː s̪əbə  əpən̪eː 
gʰəɾə bʰəɾə'meː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ ."  əd̪ʰəbəjəs̪uː 
kɑːməɾeːɖə mən̪əkə piːɽɑː ud͡ʒʰəɪlələkə . 

" t̪ə ɑːbə kiː kəɾəbəɪ ?" - buɽʰəɪjɑː əboːd̪ʰə pɾəʃn̪ə 
kəjələkə . 

"kəɾəbəɪ kiː bʰɑːud͡ʒuː ! d̪ɑːd͡ʒuː eːkkeːʈɑː bɑːt̪ə 
kəɦən̪eː tʃ͡ʰeːləɪ, d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː ɾɑːd͡ʒə ɑːbə't̪əkə ɑːn̪ə 
koːn̪oː ʋɪkəlpə n̪ə_ɪ ̃tʃ͡ʰəɪ . pəɦɪn̪eː t̪ə n̪eːt̪ɑːs̪əbəkeː 
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s̪ud̪ʰɑːɾə'keː koːʃɪs̪ə kəɾəbəɪ . n̪ə_ɪ ̃ s̪ud̪ʰəɾət̪əɪ t̪ə 
s̪əg̃ʰəɾʂə kəɾəbəɪ ." - əd̪ʰəbəjəs̪uː əpən̪ə 
n̪ɪʂʈʰɑː, pɾət̪ɪbəd̪d̪ʰət̪ɑː ɑː s̪ək̃əlpə pɾəs̪t̪ut̪ə kəjələkə 
. buɖʰɪ̈jɑː tʃ͡uppeː ɾəɦələ . oː əd̪ʰəbəjəs̪uː pʰeːɾə 
ud̪ɑːs̪ə s̪ʋəɾəmeː bɑːd͡ʒələ - "eːkəʈɑː bɑːt̪ə kəɦuː 
bʰɑːud͡ʒuː ! bəuʋoːkeː s̪əg̃ʰət̪ə bɪgəɪɾə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ . 
oːkəɾɑː pəɾə d̪ʰɪjɑːn̪ə d̪eːbə' pəɾət̪əɪ . ɑːkʰɪɾə 
gən̪əpət̪ə mɑːs̪s̪ɑːɦeːbəkeː bəɽəkɑː n̪ɑːmə tʃ͡ʰeːləɪ ." 

d͡ʒəbɑːbə n̪ə_ɪ ̃ d̪eːn̪eː ɾəɦeː buɽʰəɪjɑː, mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə s̪ə oːkəɾoː əɦɪn̪ɑː bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . ɑːiː 
kɪtʃ͡ʰu beːs̪ɪeː bud͡ʒʰɑːjələ . gun̪əd̪ʰun̪ɑːɪt̪ə buɽʰəɪjɑː 
ɾɑːɪt̪əmeː kəkʰən̪ə n̪ɪn̪n̪ə pəɾələ s̪eː bud͡ʒʰəbeː n̪ə_ɪ ̃
kəjələkə . oːeːɦɪ ɾɑːɪt̪ə s̪əpən̪ɑːmeː kəkʰən̪oː 
ɦəs̪̃əɪt̪ə, t̪ə kəkʰən̪oː d̪əɾd̪ə s̪ə ɑ̃ːɪkʰə tʃ͡ɪjɑːɾən̪eː 
buɽʰəbɑː, kəkʰən̪oː bəɦut̪ə ɑːd̪əmiːkeː bʰiːɽəmeː 
bʰoːd͡ʒə kʰɑːɪt̪ə ɦəs̪̃əɪt̪ə oːkəɾə beːʈɑː, t̪ə kəkʰən̪oː 
bʰələbʰələ leːɦuː bəɦəɪt̪ə ɾoːɦɪt̪əkeː lɑːʃə, kəkʰən̪oː 
d͡ʒʰəɳɖɑːs̪əbə n̪eːn̪eː bəɦut̪ə ɑːd̪əmiːkeː bʰiːɽə, t̪ə 
kəkʰən̪oː gɑːɽiːs̪əbə pəɾə d̪əugəɪt̪ə s̪eːn̪ɑːpulɪs̪əs̪əbə 
buɽʰəɪjɑːkeː kəkʰən̪oː kʰuʃiː t̪ə kəkʰən̪oː d̪uhŭkʰiː 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦələəɪ . 

buɖʰɪ̈jɑː kən̪eː d̪eːɾɪeː s̪ə s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰələəɪ, t̪əɪ ̃uʈʰəboː 
kəjələ kən̪eː d̪eːɾɪeː s̪ə . puɾubəmeː lələun̪ə pəs̪əɪɾə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . mud̪ɑː əkɑːs̪ə ɑːiː kɪtʃ͡ʰu meːgʰəun̪ə 
s̪eːɦoː bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . d͡ʒeːn̪ɑː s̪uɾud͡ʒəkə 
lələun̪əkeː kɪtʃ͡ʰu bɑːd̪ələkeː ʈukəɽɑː 
d͡ʒʰəɑ̃ːpə'keː koːʃiːs̪ə kə'ɾəɦələ ɦoː, əkɑːs̪ə kɪtʃ͡ʰu 
eːɦən̪eː bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 
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ɑːʈʰə bəd͡ʒeː d͡ʒəgət̪ɑː əjələɪ -" kɑːkiː ! d͡ʒəjəbeː 
t̪ʰən̪ɑː d̪ɪs̪ə ?" 

"ɦə,̃ tʃ͡ələ . ɦəmə t̪oːɾeː ɾəs̪t̪ɑː t̪əkəɪ tʃ͡ʰəlɪjəu 
."- buɽʰəɪjɑː bɑːd͡ʒələ ɑː d͡ʒəgət̪ɑː s̪əg̃eː ɑ̃ːgən̪ə s̪ə 
n̪ɪkəɪlə geːlə . 

tʃ͡əukə pəɾə kʰɑːs̪eː tʃ͡əɦələpəɦələ n̪ə_ɪ ̃ɾəɦəɪ, leːkɪn̪ə 
t̪ʰɑːn̪ɑːkeː d̪eːʋɑːləs̪əbə t̪uːləbəɪn̪əɾə s̪ə tʃ͡ʰɑːɾələ 
ɾəɦəɪ . oː d̪eːkʰələkə pəɾəmeːs̪əɾɑː 
pɑːn̪əbəlɑː, gəg̃əbɑː ɦəluʋɑːiː, ɾət̪ən̪ɑː ɦəd͡ʒɑːmə 
əpən̪əəpən̪ə kɑːməmeː ʋjəs̪t̪ə tʃ͡ʰələ, ɑːn̪eː d̪ɪn̪ə 
d͡ʒəkɑː . buɽʰəɪjɑːkeː d̪eːɪkʰə kə' gəg̃əbɑː pɾəɳɑːmə 
kəjələkəɪ . 

"gən̪ət̪ən̪t̪əɾə d̪ɪʋəs̪əmeː n̪ə_ɪ ̃ d͡ʒə_ɪbəɦiː ɾeː 
gəg̃əbɑː ?"- buɽʰəɪjɑː oːkəɾɑː ɑːʃiːʂə d̪əɪt̪ə 
putʃ͡ʰələkəəɪ . 

"n̪ə, əpən̪eːɦiː s̪un̪ə d͡ʒɑːu mɑːɦəʈəɾn̪iː tʃ͡ɑːtʃ͡iː . 
əbbʰiː t̪ʰən̪eːmeː gəɳət̪ən̪t̪ɾə ə'ləɪjə . ɦəməɾɑː 
bəɦut̪eː kɑːmə ɦəjə . tʃ͡ɑːɦə pugɑːbeː t̪ə ɦəmə ɑːɪeː 
d͡ʒɑːjəbə ."- gəg̃əbɑːkeː mus̪kɑːn̪əmeː kəʈɑːkʂə 
bud͡ʒʰɑːjələ buɽʰəɪjɑːkeː . bɪn̪ɑː dʒ͡əbɑːbə d̪eːn̪eː oː 
t̪ʰɑːn̪ɑːmeː pəɪs̪ə geːlə . oːt̪t̪ə s̪ɑːmɪjɑːn̪ɑːmeː 
s̪əd͡ʒələd̪ʰəd͡ʒələ mət̃ʃ͡ə bən̪ələ tʃ͡ʰələ . ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə 
mus̪kɑːɪt̪ə oːkəɾɑː pɾəɳɑːmə kəjələkəəɪ ɑː əgɪləkɑː 
lɑːɪn̪əmeː kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪əɑːd̪eːləkəɪ . d͡ʒəgət̪ɑː 
pɑːtʃ͡ʰueː bəɪs̪əgeːlə . "əgɑːɽiː ɑː n̪ə !"- buɽʰəɪjɑːkeː 
bəd͡ʒəulɑːkeː bɑːd̪oː d͡ʒəgət̪ɑː ɑːguː n̪ə_ɪ ̃əjələəɪ . 
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buɽʰəɪjɑː n̪əd͡ʒəɾə d̪əugəjələkə, oːkəɾə beːʈɑː 
əkʰən̪oː d̪ʰə_ɪɾə n̪ə_ɪ ̃ ɑːjələ tʃ͡ʰələəɪ . buɽʰəɪjɑːkeː 
s̪ɑ̃ːs̪ə kɪtʃ͡ʰu bəɽʰələ bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . ɦəp̃ʰən̪iː 
kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə s̪ə beːs̪ɪeː pəɾeːʃɑːn̪ə kəjən̪eː tʃ͡ʰələ . 
beːʈɑː ɾəɦəɪt̪ə t̪ə d̪əbɑːiː kiːn̪ə kə' lɑːɪbə d̪eːbə'lɑː 
kəɦə'kəeː mən̪ə tʃ͡ʰələ oːkəɾə . ''ɾəɦəukə, ɑːbə 
kɑːɾjəkɾəməkeː bɑːd̪eː d̪əbɑːiː kʰɑːjəbə' .- buɽʰəɪjɑː 
mən̪eːmən̪ə s̪oːtʃ͡ələkə . 

kɑːɾjəkɾəmə ʃuɾu bʰeːlə . buɽʰəɪjɑːkeː n̪ə_ɪ ̃ n̪iːkə 
ləgələɪ . mət̃ʃ͡əpəɾə oːɦoːs̪əbə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
pət̃ʃ͡ɑːjət̪iːkɑːləmeː ɾɑːd͡ʒɑːkeː ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾə'bəlɑːkeː 
məɾəbəjən̪eː tʃ͡ʰələ, oːɦoːs̪əbə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
gəɳət̪ən̪t̪ɾəkeː leːlə ɦət̪ʰɪjɑːɾə uʈʰɑːbə'bəlɑː s̪əbəkeː 
mɑːɾən̪eːməɾəbəjən̪eː tʃ͡ʰələ, ɑː oːɦoːs̪əbə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
gəɳət̪ən̪t̪ɾəkeː pəkʂəmeː ləɽələ tʃ͡ʰələ . s̪iːɖɪjoː 
pɾəmukʰə ət̪iːt̪ʰɪ tʃ͡ʰələ . buɽʰəɪjɑː bəgələmeː 
bəɪs̪ələs̪əg̃eː kʰəũd͡ʒʰə ut̪ɑːɾələkə -"d̪ʰəuɾə, koːn̪oː 
n̪eːt̪ɑː n̪ə ɾəɦələɪjə, d͡ʒeː s̪iːɖɪjoːkeː pəɾəmukʰə ət̪iːt̪ʰɪ 
bən̪ələkəɪjə ." 

"iː s̪əɾəkɑːɾiː gəɳət̪ən̪t̪ɾə ɦə_ɪ mɑːs̪ʈəɾn̪iː s̪ɑːɦeːbən̪iː 
!"-bəgələbəlɑː ʃɑːjəd̪ə məd͡ʒɑːkɪjɑː tʃ͡ʰələ . iː s̪əbə 
d̪eːɪkʰə kə" buɽʰəɪjɑːkeː mən̪ə t̪iːt̪ə bʰə' ɾəɦələ tʃ͡ʰələ 
. kɑːɾjəkɾəməkeː biːtʃ͡əmeː oːkəɾə beːʈɑː ɑːjələ . 
oːkəɾɑː mət̃ʃ͡əpəɾə bəɪs̪ɑːoːlə geːlə . kɪtʃ͡ʰukɑːləkə 
bɑːd̪ə ud̪gʰoːʂəkə gʰoːʂəɳɑː kəjələkə d͡ʒeː pɾəmukʰə 
ət̪ɪt̪ʰɪ d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪əs̪əbəkeː s̪əɾəkɑːɾə d̪ɪs̪ə s̪ə 
ɾɑːɦət̪ə pɾəd̪ɑːn̪ə kəɾət̪ə . "iː d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪ə kət̪ʰiː 
ɦoːɪtʃ͡ʰəɪ ?"- bəgələbəlɑː s̪ə buɽʰəɪjɑː putʃ͡ʰələkəəɪ . 
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" ɾɑːdʒ͡ɑː ɑː puɾən̪ɑː s̪əɾəkɑːɾəs̪əg̃eːkeː ləɽɑːiːmeː 
d͡ʒeːs̪əbə mɑːɾələ geːləɪ s̪eː s̪əbə ."-bəgələbəlɑː 
s̪əməd͡ʒʰɑːbə' keː koːʃiːs̪ə kəjələkə . 

"ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾeːbəlɑː s̪un̪ə s̪eː mɑːɾələ geːləɪ s̪eː kɪ 
s̪əɾəkɑːɾə mɑːɾələkəɪ s̪eːɦoː s̪un̪ə ?"- buɽʰəɪjɑː 
ɑːʃək̃ɪt̪ə pɾəʃn̪ə kəjələkəəɪ . 

"d̪un̪uː !"-bəgələbəlɑː bɑːd͡ʒələ . 

"t̪ə ʃəɦiːd̪ə keː bʰeːləɪ ?"-buɽʰəɪjɑː pʰeːɾə pɾəʃn̪ə 
kəjələkə . 

"ɑːbə.....ɑːbə....."-bəgələbəlɑːkeː ɑːguː n̪ə_ɪ ̃
pʰuɾəjələɪ -"....ɑːbə s̪əɾəkɑːɾə əɦɪn̪ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ."-
ɦəs̪̃əɪt̪ə oː bɑːd͡ʒələ . d̪eːkʰə'meː oː pəɽʰələlɪkʰələ 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ . buɖʰɪ̈jɑːkeː mən̪əmeː kɪtʃ͡ʰu 
kʰəulə' lɑːgələ tʃ͡ʰələəɪ . s̪iːɖɪjoː mət̃ʃ͡əpəɾə 'd̪ʋən̪d̪ə 
piːɖɪ̈t̪ə's̪əbəkeː s̪ɑːɽiːd̪ʰoːt̪iː ɑː ɾɑːɦət̪ə 
ɾəkəmə 'pɾəd̪ɑːn̪ə' kə'ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . ud̪gʰoːʂəkə 
buɽʰəɪjɑːkeː n̪ɑːmə bəd͡ʒəuləkə . oːkəɾɑː uːʈʰə'keː 
mən̪ə n̪ə_ɪ ̃ bʰeːləɪ . ud̪gʰoːʂəkə pʰeːɾə n̪ɑːmə 
bəd͡ʒəuləkə . "əpən̪eːkeː n̪ɑːmə bəd͡ʒəbəɪjə 
mɑːs̪ʈəɾn̪iː s̪ɑːɦeːbən̪iː, d͡ʒɑːu n̪ə !"-bəgələbəlɑː 
oːkəɾɑː kəɦələkəəɪ . mət̃ʃ͡əpəɾə s̪ə oːkəɾə beːʈɑː 
ɦɑːt̪ʰə ɦɪlɑːkə' oːkəɾɑː bəd͡ʒɑːɾəɦələ tʃ͡ʰələ . oː 
d̪ʰiːɾeːd̪ʰiːɾeː mət̃ʃ͡əpəɾə pəɦũtʃ͡ələ . s̪iːɖɪjoː 
mus̪kɑːɪt̪ə s̪ɑːɽiːkeː pəɪkeːʈə ɑː s̪əɾəkɑːɾiː ɾɑːɦət̪ə 
ɾəkəmə oːkəɾɑː d̪ɪs̪ə bəɽʰəuləkə . buɽʰəɪjɑː 
bɑːd͡ʒələ -"ɦəmə pəɦɪn̪eː kɪtʃ͡ʰu boːləbə " . s̪iːɖɪjoːkeː 
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ɑ̃ːɪkʰəmeː kɪtʃ͡ʰu ɑːʃək̃ɑː ɑː əpɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː tʃ͡ʰələ, t̪əɪjoː 
oː mɑːɪkə ləgə s̪ə ɦə_ɪʈə geːlə . buɽʰəɪjɑːkeː 
kən̪ʈʰəmeː d͡ʒeːn̪ɑː goːlɑː əʈəɪkə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 
mən̪əkeː ʋjəgɾət̪ɑː, ɑːkɾoːʃə ɑː gʰuɾəməɪt̪ə 
bɑːt̪əs̪əbə s̪ə tʃ͡ʰɑːt̪iː d̪ʰəkd̪ʰək kə'ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . 
oːkəɾɑː əpən̪ə s̪ɑ̃ːs̪ə s̪eːɦoː bəɽʰələ bud͡ʒʰəjələɪ . 
əpən̪ɑːkeː s̪əmɦɑːɾəɪt̪ə buɽʰəɪjɑː mɑːɪkə 
pəkəɾələkə -"ɦəməɾə buɽʰəbɑː mɑːɦəʈəɾə s̪ɑːɦeːbə 
d͡ʒəɦɪjɑː d͡ʒiːbəɪt̪ə ɾəɦəɪ, ɦəməɾɑː kəɦələkəɪ d͡ʒeː 
ɦəmə mə_ɪɾə d͡ʒəbəu t̪ə  t̪oːɾɑː ʃəɦiːd̪əkeː gʰəɾəbɑːliː 
kəɦət̪əu . loːkəs̪un̪ə s̪əmmɑːn̪ə kəɾət̪əu . uː 
ɾəd͡ʒɑːkeː bɪɾud̪ʰə ləɽələɪ . ɾəd͡ʒɑːkeː 
pulɪs̪əs̪eːn̪ɑːs̪un̪ə oːkəɾɑː mɑːɪɾə d̪eːləkəɪ . 
ɾəd͡ʒɑːs̪əg̃eːkeː ləɽɑːiːmeː bəɦut̪eː goːɾeː məɾələɪ . 
ɾəd͡ʒɑːkeː bətʃ͡ɑːbeːbəlɑː kutʃ͡ʰəkeː 
kəɾɑːn̪t̪iːkɑːɾiːs̪un̪ə mɑːɾələkəɪ ɑː bəɦut̪eːkeː 
ɾəd͡ʒɑːkeː s̪eːn̪ɑːs̪un̪ə . ɦəməɾə buɽʰəbɑː kəɦəɪ d͡ʒeː 
kəɾɑːn̪t̪iːkɑːɾiːs̪un̪ə mɑːɾələ d͡ʒɑːɪɦə_ɪ t̪ə ʃəɦiːd̪ə ɦoːɪ 
ɦə_ɪ . iː n̪ɪs̪peːʈəɾoː kɑːɪlɦə s̪əd̃͡ʒʰəɪjɑːmeː ɦəməɾɑː 
oːɪjə geːlə ɾəɦeː t̪ə kəɦələkə ʃəɦiːd̪ə pəɾɪʋɑːɾəkeː 
s̪əmmɑːn̪ə kɑːɾjəkɾəmə ɾəkʰəleː tʃ͡ʰiː . kiː jəu 
n̪ɪs̪peːʈəɾə s̪ɑːɦeːbə ......" - buɽʰəɪjɑː ɪn̪s̪əpeːkʈəɾə 
d̪ɪs̪ə t̪əkələkə . ɪn̪s̪əpeːkʈəɾəkeː kɪtʃ͡ʰu n̪ə_ɪ ̃
pʰuɾəjələɪ, oː əpən̪eː mən̪eːmən̪eː bud̪əbud̪ɑːjələ -
's̪əɾəkɑːɾə d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪eː kəɦəɪ ɦə_ɪ t̪ə......' 

buɽʰəɪjɑː d͡ʒeːn̪ɑː ətʃ͡ɑːn̪əkə bəɦut̪ə bud̪ʰɪjɑːɾə 
bʰə'geːlə tʃ͡ʰələ . oː ɑːguː bɑːd͡ʒələ "......ɾəd͡ʒɑːkeː 
bətʃ͡ɑːbə'bəlɑː d͡ʒeː s̪əbə mɑːɾələ geːləɪ, oːkəɾɑː 
pəɾɪʋɑːɾəkeː s̪əɾəkɑːɾə t̪oːkəbʰəɾoːs̪ə d̪eːləkəɪ, iː 
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bəɖʰɪ̈jɑ̃ː bɑːt̪ə ɦə_ɪ . leːkɪn̪ə d͡ʒeː s̪un̪ə ɾəd͡ʒɑːkeː 
ʋɪɾoːd̪ʰəmeː ɑː d͡ʒən̪ət̪ɑːkeː pəkʂəmeː ləɽələɪ ɑː 
məɾələɪ, oːkəɾə pəɾɪʋɑːɾəs̪un̪ə kʰɑːliː d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪ə 
n̪ə_ɪ ̃ʃəɦiːd̪ə pəɾɪʋɑːɾə ɦə_ɪ . ɦəməɾə buɽʰəbɑː ləɽələɪ 
ɑː məɾələɪ t̪ə iː gən̪ət̪ən̪t̪əɾə ə'ləɪjə . uː ʃəɦiːd̪ə bʰeːləɪ 
. ɦəmə t̪ə muɾukʰə tʃ͡ʰiː, əɦɑ̃ːs̪un̪ə pəɽʰələɦəbɑː ɑː 
bud̪ʰɪjɑːɾə s̪un̪ə tʃ͡ʰiː . 
d͡ʒən̪ət̪oːkeː kʰɑːt̪ɪɾə məɾeːbəlɑː , gən̪ət̪ən̪t̪əɾoːkeː k
ʰɑːt̪ɪɾə məɾeːbəlɑː ɑː  bəɖʰɪ̈jɑ̃ː  
kɑːməkeː kʰɑːt̪ɪɾə məɾeːbəlɑː kʰɑːliː d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪eː 
ɦoːt̪əɪ t̪ə ʃəɦiːd̪ə keː ɦoːt̪əɪ ?........" 

gəɳət̪ən̪t̪ɾəkeː kɑːɾjəkɾəməkeː d͡ʒeːn̪ɑː ʈʰən̪ɖʰiː 
mɑːɪɾə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ . buɖʰɪ̈jɑː bəd͡ʒəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ -"......d͡ʒəd̪iː ɦəməɾə buɽʰəbɑːs̪un̪ə ʃəɦiːd̪ə n̪ə 
ɦə_ɪ, ɑː ɦəməs̪un̪ə kʰɑːliː d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪eː pəɾɪʋɑːɾə 
tʃ͡ʰiː t̪ə ɦəməɾɑː s̪un̪ə lɑː əkʰən̪iː gən̪ət̪ən̪t̪əɾə 
ɑːbə'keː bɑ̃ːkɪeː ɦə_ɪ . ʈʰɪkeː kəɦəɪ tʃ͡ʰələɪ gəg̃əbɑː 
ɦəluʋɑːiː d͡ʒeː əkʰun̪iː kʰɑːliː t̪ʰən̪eːmeː gən̪ət̪ən̪t̪əɾə 
ə'ləɪjə . s̪iːɖɪjoː s̪ɑːɦeːbəkeː lɑːgɪ, n̪ɪs̪peːʈəɾə 
s̪ɑːɦeːbəkeː ləɑːgɪ . s̪əbəkeː lɑːgɪ gən̪ət̪ən̪t̪əɾə ɑːjələ 
ɾəɦɪt̪əɪ t̪ə t̪ʰən̪ɑːmeː n̪ə_ɪ,̃ tʃ͡əukə pəɾə kɑːɾəkəɾəmə 
ɦoːɪt̪əɪ . gəg̃əbɑː ɦəluʋɑːiː, ɾət̪ən̪ə 
ɦəd͡ʒɑːmə, pəɾəmeːs̪əɾɑː pɑːn̪əbəlɑː s̪un̪ə s̪eːɦoː 
kʰuʃiː mən̪ə_ɪt̪ə_ɪ . s̪iːɖɪjoː s̪ɑːɦeːbə ! 
əpən̪eːkeː, əpən̪eːkeː gən̪ət̪ən̪t̪əɾəkeː d̪ʰən̪əbɑːd̪ə 
d͡ʒeː ɦəməɾɑː boːlə_ɪliː . ɦəmə kʰɑːliː d̪ʋən̪d̪ə piːɖɪ̈t̪ə 
n̪ə_ɪ ̃ tʃ͡ʰiː . d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪ə ɾət̪ən̪ɑː ɦəd͡ʒɑːmə s̪un̪əkeː 
gən̪ət̪ən̪t̪əɾəkeː s̪əɾəkɑːɾə ə't̪əɪ, oːɪ d̪ɪn̪ə d͡ʒəɾuɾeː 
ɦəməɾɑː buɽʰəbɑːkeː ʃəɦiːd̪ə kəɦət̪əɪ ɑː ɦəməɾɑː 
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ʃəɦiːd̪ə pəɾɪʋɑːɾə kəɦət̪əɪ . əbʰɪt̪t̪ɑː iː 
s̪əmɑːn̪əs̪un̪ə ɦəmə n̪ə_ɪ ̃ leːbə. s̪əbəkeː pəɾən̪ɑːmə 
." 

mət̃ʃ͡əpəɾə ɑː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑː, loːkəs̪əbəkeː bəkəd͡ʒʰəɽə 
lɑːgəleː ɾəɦəɪ . buɽʰəɪjɑː mət̃ʃ͡əpəɾə n̪əd͡ʒəɾə 
d̪əugəjələkə . oːkəɾə beːʈɑː mũːɽəiː n̪ɪɦuɾəjən̪eː 
bəɪs̪ələ tʃ͡ʰələ . oː d̪ʰiːɾeːd̪ʰiːɾeː mət̃ʃ͡ə s̪ə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑː ut̪əɪɾə 
geːlə . oːkəɾɑː əpən̪eːpəɾə ɑːʃtʃ͡əɾjə lɑːɪgə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ , eːt̪eːkə bɑːt̪ə kəeːn̪ɑː kəɦɪgeːlə, t̪eːd͡ʒə 
bʰə'ɾəɦələ s̪ɑ̃ːs̪əkeː bɑːʋəd͡ʒuːd̪oː . s̪ɑ̃ːs̪əkeː gət̪ɪ 
kɪtʃ͡ʰu beːs̪ɪeː bə_ɪɽʰə ɾəɦələ bud͡ʒʰəjələəɪ . kəɦun̪ɑː 
mət̃ʃ͡ə s̪ə ut̪əɪɾə t̪ə geːləəɪ oː, mud̪ɑː ɑːbə ɖeːgə 
uʈʰəjən̪ɑːiː pəɦɑːɽə bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələəɪ . ɑːbə t̪ə 
bəkɑːɾoː pʰuʈən̪ɑːiː moːs̪əkɪlə bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələəɪ . oː ɦɑːt̪ʰə s̪ə d͡ʒəgət̪ɑːkeː əpən̪ɑː ləgə 
ɑːbə'keː iːʃɑːɾɑː kəjələkə . buɽʰəɪjɑːkeː bʰɑːʂəɳə 
kəɾəɪt̪ə d̪eːɪkʰə kə' d͡ʒəgət̪ɑːkeː s̪eːɦoː tʃ͡əkəbɪd̪oːɾə 
lɑːɪgə geːlə tʃ͡ʰələəɪ . ətʃ͡ɑːn̪əkə oːkəɾə bʰəkkə 
ʈuːʈələəɪ ɑː oː d̪əugələ . buɽʰəɪjɑːkeː s̪t̪ʰɪt̪ɪ bɪgəɪɽə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələəɪ . oːkəɾə s̪ɑ̃ːs̪əkə gət̪ɪ əs̪ɑːmɑːn̪jə 
bʰə'geːləəɪ, ɑ̃ːɪkʰə s̪eːɦoː upəɾən̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑː kəɾə' lɑːgələ 
tʃ͡ʰələəɪ . oːkəɾɑː ləgələɪ kəɦĩː oː mə_ɪɾə n̪ə_ɪ ̃
d͡ʒɑːjə, leːkɪn̪ə oːkəɾɑː mən̪əmeː əpən̪ə kɑːməkə 
pɾət̪ɪ s̪ən̪t̪oːʂə tʃ͡ʰələɪ. leːkɪn̪ə piːɽɑː s̪eːɦoː . oːkəɾə 
buɽʰəbɑː əkʰən̪oː t̪əkə ʃəɦiːd̪ə n̪ə_ɪ ̃
tʃ͡ʰəəɪ, gəɳət̪ən̪t̪ɾə əjəlɑːkəeː bɑːd̪oː . iː keːkəɾə 
gəɳət̪ən̪t̪ɾə tʃ͡ʰəəɪ ? d͡ʒəgət̪ɑː s̪əməjəpəɾə n̪ə_ɪ ̃
pəɦũtʃ͡əɪt̪ə t̪ə buɽʰəɪjɑː n̪ɪtʃ͡tʃ͡eːmeː kʰə_ɪs̪ə pəɾəɪt̪əəɪ . 
d͡ʒəgət̪ɑː koːɾɑːmeː loːɪkə leːləkəəɪ . kɪtʃ͡ʰu kɑːləkə 
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leːlə kɑːɾjəkɾəmə bɑːd̪ʰɪt̪ə bʰə'geːləɪ . kʰəbəɾə 
t̪ʰɑːn̪ɑː s̪ə bəɦəɾɑː s̪eːɦoː pəs̪əɪɾə geːləɪ . 
pəɾəmeːs̪əɾɑː, gəg̃əbɑː ɑː ɾət̪ən̪ɑː ɑː ɑːɾoː loːkəs̪əbə 
ɑːeːlə . buɽʰəɪjɑːkeː uʈʰɑːkə' ɦeːlt̪ʰə poːs̪ʈə t̪əkə 
pəɦũtʃ͡ɑːjələ geːlə . ɦəp̃ʰən̪iː ʃɑːjəd̪ə ən̪t̪ɪmə d̪əmə 
ləgɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələəɪ . əd̪ʰəmun̪ɑːjələ ɑ̃ː ɪkʰə s̪ə 
d̪eːkʰələkə buɽʰəɪjɑː . d͡ʒəgət̪ɑː, ɾət̪ən̪ɑːs̪əbəkeː 
pɑːtʃ͡ʰuːmeː ʈʰɑːɽʰə oːkəɾə beːʈɑː ɖɑːkʈəɾə s̪ə bət̪ɪjɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. buɽʰəɪjɑːkeː mɑːt̪ʰɑː s̪un̪n̪ə pəɾələ d͡ʒɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . kən̪ʈʰəmeː goːlɑː bəɽʰəleː dʒ͡ɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələəɪ . oːkəɾɑː ləgələəɪ oː mə_ɪɾə ɾəɦələ tʃ͡ʰəəɪ . 
kʂəɳə bʰə_ɪɾəkeː leːlə oːkəɾə mən̪ə bʰeːləɪ d͡ʒeː 
oːkəɾə buɽʰəbɑːkeː əd̪ʰəbəjəs̪u s̪ɑːt̪ʰiːkeː d̪eːkʰəɪt̪ə . 
pʰeːɾə buɽʰəbɑːkeː moːʈə ɑː ɦəs̪̃əɪt̪ə ɑ̃ːɪkʰəbəlɑː 
tʃ͡ɪt̪ɾə əbʰəɾələɪ, mud̪ɑː n̪ɪmɪʂə mɑːt̪ɾəkeː leːlə . 
kən̪ʈʰəmeː goːlɑː ɑːoːɾə bə_ɪɽʰə geːləəɪ, s̪ə_ũs̪eː 
d̪eːɦə d͡ʒeːn̪ɑː əpəs̪jɑ̃ː t̪ə bʰə' ɾəɦələ ɦəoːɪ . oːkəɾɑː 
əpən̪ə gəɾd̪ən̪ə ləʈəkələ bud͡ʒʰəjələɪ, ʃɑːjəd̪ə keːoː 
oːkəɾə mɑːt̪ʰəkə t̪əɾə s̪ə t̪əkɪjɑː ɦəʈɑː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələəɪ . 
oːkəɾɑː moːn̪ə pəɾələɪ bʰələbʰələ leːɦuː bəɦəɪt̪ə 
ɾoːɦɪt̪əkə lɑːʃə ɑː pʰeːɾə s̪mɾɨt̪ɪ pəʈələpəɾə əbʰəɾələɪ 
s̪eːn̪ɑːs̪əbəɦəkə kɑːn̪ɦə pəɾə oːkəɾə buɽʰəbɑːkeː 
eːmɦəɾəoːmɦəɾə d͡ʒʰuːləɪt̪ə gəɾd̪ən̪ə ɑː d̪əɾd̪ə s̪ə 
tʃ͡ɪjɑːɾələ ɑ̃ːɪkʰə, d͡ʒeːn̪ɑː oːkəɾeː d̪ɪs̪ə t̪əkəɪt̪ə ɦoː 
n̪ɪɾən̪t̪əɾə.....n̪ɪɾən̪t̪əɾə ...... 

gəg̃əbɑː bəd͡ʒələɪ -"mɑːɦəʈəɾn̪iː tʃ͡ɑːtʃ͡iːkeː d̪əmmɑː 
tʃ͡ʰələɪ . iː bəɽə kʰət̪əɾən̪ɑːkə bɪmɑːɾiː ɦoːɪ ɦə_ɪ . 
məukeː n̪ə_ɪ ̃d̪ə_ɪ ɦə_ɪ ." 
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d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə . 

eːkəʈɑː gɑːməmeː buɽʰəbɑːkeː əd̪ʰəbəjəs̪u s̪ɑːt̪ʰiː 
əpən̪ə s̪ɑːt̪ʰiːs̪əbə s̪əg̃eː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰələ. oː bɑːd͡ʒələ -
"kɑːɪlɦə gəɳət̪ən̪t̪ɾə d̪ɪʋəs̪əkeː d̪ɪn̪ə mɑːɦəʈəɾn̪iː 
bʰɑːud͡ʒuːkeː d̪eːɦɑːn̪t̪ə bʰjɑː'geːləɪ . 
s̪ɑːt̪ʰiːs̪əbə, gəɳət̪ən̪t̪ɾəkeː ləɽɑːiːmeː  oː bəɽə 
s̪əɦəjoːgiː tʃ͡ʰeːləɪ . ɑːu s̪əbə goːʈeː mɪlɪkə' oːkəɾɑː 
ʃɾəd̪d̪ʰɑːn̪d͡ʒəliː əɾpəɳə kəɾiː !" 

ɑː  buɽʰəɪjɑːkeː ʃɾəd̪d̪ʰɑːn̪d͡ʒəliːmeː s̪əbəɦəkə muʈʈiː 
ɑːkɑːʃə d̪ɪs̪ə uʈʰələ . oːɦɪmeː d͡ʒəgət̪ɑː s̪eːɦoː tʃ͡ʰələ ɑː 
pəɾəmeːs̪əɾɑː, gəg̃əbɑː ɑː ɾət̪ən̪ɑː ɦəd͡ʒɑːmə s̪eːɦoː. 
d͡ʒən̪əkəpuɾə d̪ʰɑːm,  ʋɪkɾəmə s̪əmʋət̪ə 
207031 əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾ
ə pəʈʰɑːu. 

2.5.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ɑːt̪məbələ 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
 
ɑːt̪məbələ 
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ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː mɪt̪ʰɪlɑːkə gɑːməmeː eːkəʈɑː 
d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾə gɑːmə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾə 
gɑːməkə əpən̪ə ʋɪʃeːʂət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, eːɦeːn̪ə 
ʋɪʃeːʂət̪ɑː koːn̪oː eːkkeː gɑːməkə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ s̪eːɦoː 
bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. boːn̪ɑːeːlə-s̪ə-̃boːn̪ɑːeːlə ɑː 
d͡ʒʰəp̃ɑːeːlə-s̪ə-̃d͡ʒʰəp̃ɑːeːlə gɑːmə kɪeː n̪eː ɦuəeː, 
t̪əẽː oː gɑːmə ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː goːʈɪ-pəŋəɾɑː 
ɖɔkʈəɾə, goːʈɪ-pəŋəɾɑː pɾoːpʰeːs̪əɾə ʋɑː goːʈɪ-
pəŋəɾɑː kʰɑːs̪ə-kʰɑːs̪ə guɳəkẽː pɾəd̪əɾʃɪt̪ə n̪əɦɪ 
keːləkə, s̪eː n̪əɦɪ. kəɾɪt̪oː ətʃ͡ʰɪ ɑː kəɾəɪt̪ə ɑːbɪjoː t̪ə ̃
ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə eːkəʈɑː bɑːt̪ə ɑːɾoː ətʃ͡ʰɪ oː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː kʰud̪əɾɑː-kʰud̪əɾiː d͡ʒəkʰən̪ə s̪əbʰə guɳə s̪əbʰə 
gɑːməmeː ətʃ͡ʰɪeː, t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃ s̪əbʰə mɪlɑːkəə̸ 
d̪eːkʰəbə t̪ə ̃ s̪oːlɦoːən̪ɑː bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. d͡ʒəkʰən̪ə 
s̪əbʰə guɳə s̪əbʰə gɑːməmeː ətʃ͡ʰɪeː t̪əkʰən̪ə gɑːmə 
s̪əũs̪ə bʰeːlə kiː n̪əɦɪ? d͡ʒeːkəɾɑː s̪əbʰəguɳə 
s̪əmpən̪n̪ə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː, mɑːn̪iː ʋɑː n̪ə_ɪ mɑːn̪iː iː 
əɦɑ̃ːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰeːlə d͡ʒeː kəɦəbəɪ d͡ʒeː 
s̪əd͡ʒəmən̪ɪjɑː ʈoːlə eːkəʈɑː gɑːmə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪ 
gɑːməmeː eːkoːʈɑː pəɾɪʋɑːɾə eːɦeːn̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
əɾəbəmeː n̪oːkəɾiː n̪ə_ɪ kəɾəɪt̪ə ɦuəeː. oːn̪ɑː, 
d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾə ɾuːɑːʋiː gɑːmə ətʃ͡ʰɪ, ɾuːɑːʋə əɪ 
mɑːn̪eːmeː ɾəkʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 's̪ut̪ɪkəə̸ uʈʰəbəu ɑː 
əɪʈ̃ʰəkəə̸ tʃ͡ələbəu.' kʰɑːeːɾə d͡ʒeː d͡ʒeːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ oː oːɪ 
gɑːməkə bɑːt̪oː bʰeːlə ɑː kɑːd͡ʒoː bʰeːlə, mud̪ɑː 
d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾəkə bətʃ͡tʃ͡ɑː-bətʃ͡tʃ͡ɑː d͡ʒɑːn̪ɪjõː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ mɑːn̪ɪjõː t̪ə ̃ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː koːn̪oː gɑːməmeː 
ʋɪd̪jɑːləjə t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːeː bəɾəkʰə puːɾʋəs̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ, 
ɾuːpə tʃ͡ɑːɦeː d͡ʒeː ɦoːu, mud̪ɑː d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾəmeː 
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ʋɪd̪jɑːləjə bən̪ələ d̪eːʃə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə. 
d͡ʒəkʰən̪ə eːkəʈɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪əɪn̪ɑːn̪iː əpən̪ə 
ən̪t̪ɪmə s̪əməjəmeː mɑːn̪eː ʋɾɨd̪d̪ʰəpən̪ə eːlɑːpəɾə 
d͡ʒiːt̪ɑːeːləpuɾə gɑːməmeː ʋɪd̪jɑːləjə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə 
keːləɪn̪ə. oːɦiː gɑːməkə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə. 
bətʃ͡tʃ͡eːs̪ə ̃ s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə oːɦən̪ə bɑːlə ʋɪd̪jɑːləjəkəs̪ə ̃
bətʃ͡tʃ͡ɑː d͡ʒəkɑ̃ː ɾəɦəlɑː d͡ʒeː gɑːməkə ʋɪd̪jɑːləjəmeː 
əpən̪ə pʰuləʋɑːɾiː ləgəuləɪn̪ə. mɑːn̪eː d͡ʒə_ɪ s̪əməjə 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ ʋɪd̪jɑːləjə pəɾɪs̪əɾəmeː 
pʰuːləkə kʰeːt̪iː ɦoːɪ tʃ͡ʰələ. əkʰən̪ə t̪ə ̃məlɪtʃ͡ʰɑːməkə 
n̪əkəkəʈʈɑː məɦɑːd̪eːʋə d͡ʒəkɑ̃ː, bɑːn̪ɦə-s̪əɽəkə ɑː 
n̪əɦəɾə bʰeːn̪eː, koːn̪oː gɑːməkə n̪ɑːkeː kəʈɪ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ koːn̪oː gɑːməkə muɦẽː kəʈɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɪʈʰɑːmə ɑːbə tʃ͡əɾətʃ͡eː kiː kəɾəbə. pəɦɪlukɑː 
əpeːkʂɑː gɑːməkə ɾuːpəmeː bəd̪əlɑːʋə ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦeːn̪ə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː gɑːməkə kʰeːt̪əkẽː, gɑːməkə 
ut̪pɑːd̪ɪt̪ə pũːd͡ʒiːkẽː, upəd͡ʒɑːuː bʰuːmɪ bən̪əbəɪkə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ pəɪd̪ɑːkəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əɾəkɑːɾəkə ɖoːɾɑːɖoːɾɪ 
d̪eːkʰɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː koːs̪iːkə n̪əɦəɾəbəlɑː 
pʰɑːʈəkəkə ɑːju s̪əmɑːpt̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
n̪əɦəɾəkə ʃɑːkʰɑː-pɾəʃɑːkʰɑː əkʰən̪oː koːs̪iːeː meː 
d͡ʒʰɪləɦoːɾɪ kʰeːlə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑːlə-boːd̪ʰə bətʃ͡tʃ͡ɑː bɑːlə-ʋɪd̪jɑːləjə ləə̸ 
kəə̸ əppən̪ə pəɾɪʋɑːɾə d̪ʰəɾɪkə biːtʃ͡ə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
d̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪkə luːɾɪ s̪iːkʰɪ lə_ɪeː t̪əɦɪn̪ɑː s̪utʃ͡ɪt̪ə 
bʰɑːjə s̪eːɦoː s̪iːkʰə leːləɪn̪ə. əɪʈʰɑːmə iː n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəbə dʒ͡eː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə biːtʃ͡ə eːɦeːn̪ə d̪oːʂə 
pəɪd̪ɑː keːn̪ɑː ləə̸ leːləkə d͡ʒeː kɑːd͡ʒəkə əɽʰɑːn̪ə 
beːʈiːpəɾə d̪ɪə lɑːgələ ɑː beːʈɑːkẽː ɑːɾəkʂɪt̪ə koːʈɑːkə 
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lɑːbʰə d̪eːləkə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑːlə mən̪əkə d͡ʒiːʋən̪ə 
əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪eːkʰə ɑːt̪məbələ pəɪd̪ɑː kəɾəɪeː 
t̪əɦɪn̪ɑː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjəkẽː s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, 
d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əg̃ə ɑːt̪məbələ keːt̪əu ʈuʈəboː kəɾəɪeː ɑː 
keːt̪əu leːbɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə əppən̪ə ɾəkʂɑː s̪ʋəjə ̃kəɾəɪt̪ə 
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː bət̃ʃ͡ɑːɪjoː lə_ɪeː. əɪʈʰɑːmə eːkəʈɑː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑːɾoː ətʃ͡ʰɪ, oː ətʃ͡ʰɪ ɑːt̪mɑː tʃ͡ʰiː kiː, kɪeː n̪eː 
əɦuːleː ɖɔkʈəɾiː tʃ͡ɪkɪt̪s̪ɑː ɦoːɪeː. d͡ʒəkʰən̪ə ʃəɾiːɾəkə 
s̪əbʰə əg̃əkə pɾət̪jɑːɾoːpəɳə ɦuə ləgələ ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
ɑːt̪moːkə kɪeː n̪eː ɦoːɪeː? kɪeː n̪eː loːkə 
bud̪ʰɪʋɪtʃ͡əɽiːmeː lɑːgələ ɾəɦət̪ə. bud̪ʰɪ-ʋɪtʃ͡əɽɪjeːs̪ə ̃
n̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː eːkəɾuːpət̪ɑː əut̪ə ɑː oː mɪlələ-
d͡ʒulələ ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə ɾuːpəmeː s̪ɑːmuːɦɪkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦəeːt̪ə. 
əkʰən̪ə t̪əkə mɪt̪ʰɪlɑːkə kɪs̪ɑːn̪ə-pəɾɪʋɑːɾəmeː ʃəɦəɾə-
bɑːd͡ʒɑːɾə d͡ʒɑː n̪oːkəɾiː kəɾəɪkə d̪ʰɑːɾəɳɑːkə d͡ʒən̪mə 
n̪ə_ɪ bʰeːlə tʃ͡ʰələ. eːkəɾə mɑːn̪eː iː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰəbə 
d͡ʒeː pəɾɪʋeːʃə oːɦən̪ə n̪ə_ɪ bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪmeː 
d̪eːʃəkə kɪs̪ɑːn̪əkə beːʈɑː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bən̪ɪ bɑːɦəɾə 
d͡ʒɑː kəə̸ gɑːɽiːkə ɖɾɑːɪʋəɾiː n̪ə_ɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː 
əpən̪ɑːkẽː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə gʰoːʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ɑːliːs̪ə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ɖɔləɾə məɦɪn̪ɑː n̪ə_ɪ kəmɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. eːkəɾə 
mɑːn̪eː eːt̪əbeː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː pəɦɪn̪eː bəɽəkɑː 
loːkə, bəɽəkɑː loːkəkə mɑːn̪eː ɖɔkʈəɾə, ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə, 
ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ɪt̪jɑːd̪ɪ, ʋɪd̪eːʃə n̪oːkəɾiː kəɾəeː d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəlɑː ɑː əkʰən̪ə əũʈʰɑː tʃ͡ʰɑːpə d̪eːn̪ɪɦɑːɾə gəɾiːbə-
guɾəbɑː s̪eːɦoː ʋɪd̪eːʃə d͡ʒɑː kəə̸ n̪oːkəɾiː kəɾəeː 
lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ. kʰɑːeːɾə t̪ə_ɪ s̪əbʰəs̪ə ̃ s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjəkẽː 
koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə. kəuleːd͡ʒəkə pəɽʰɑːɪ, mɑːn̪eː 
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s̪n̪ɑːt̪əkə, (biː.eː.) s̪əmpən̪n̪ə keːlɑːkə bɑːd̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒɪn̪əgiː əg̃iːkɑːɾə kəɾəɪkə 
biːtʃ͡ə s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə pəɦũtʃ͡əlɑː, t̪ə_ɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪əɦɪ 
ɦun̪əkə pɪt̪ɑː bɪɑːɦə-d̪uɾɑːgəmən̪ə kəɾɑː əppən̪ə 
ən̪t̪ɪmə s̪ən̪t̪ɑːn̪əkə pəɾɪʋɑːɾə ɾoːpəɳəkə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː 
s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjəkẽː pəɦũtʃ͡ɑː tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. t̪əɪbiːtʃ͡ə 
s̪ɑːleː-s̪ɑːlə, ɑːɪ pətʃ͡ɑːs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃ pɾət̪jeːkə kɑːt̪ɪkə 
mɑːs̪əkə d̪ɪʋɑːliː d̪ɪn̪əs̪ə ̃ eːkə pən̪əɾəɦɪjɑː 
bʰɑːgəʋət̪ə kət̪ʰɑː əpən̪ɑː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə 
kəɾəbəɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə eːt̪eː 
məɦət̪ʋə t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒə ̃kɪjoː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə 
ɑːbɪ koːn̪oː bɑːt̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃oː s̪ət̪jə mɑːn̪əleː 
d͡ʒɑːɪeː. ɑːn̪əkə mən̪əmeː mɑːn̪eː s̪un̪ɪɦɑːɾəkə 
mən̪əmeː d͡ʒeː bʰeːlə ɦoːn̪ɪ, mud̪ɑː s̪uʃiːlə kəkkɑːkə 
əpən̪eː mən̪ə əpən̪eː d̪ʰɪɾəkɑːɾɪ kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː 
'ən̪eːɾeː koːn̪ə mɑːjɑːkə d͡ʒɑːləmeː gʰõːs̪ɪjɑːeːlə d͡ʒɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɦə. əɦiː bʰɑːgəʋət̪əkə mət̃ʃ͡əpəɾə s̪ə ̃
s̪əmɑːd͡ʒəkẽː d͡ʒən̪ɑː d̪ɪəɪn̪ə d͡ʒeː əppən̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒeːt̪eː bʰɑːɾə tʃ͡ʰələ oː s̪əmpən̪n̪ə bʰəə̸ 
geːlə. mɑːn̪eː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːs̪ə ̃ beːʈɑː-beːʈiː d̪ʰəɾɪkə, 
əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə pɾət̪ɪ d͡ʒəʋɑːbəd̪eːɦiːkə bʰɑːɾə 
meːʈɑː geːlə. ɑːbə t̪ə ̃oː bʰɑːɾə oːɪ beːkət̪iːkə bʰeːlə 
d͡ʒeːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə n̪ɪɾmɑːɳə ɦəeːbə ətʃ͡ʰɪ. 
pəɾɪʋɑːɾəmeː d̪uː t̪əɾəɦəkə kɑːd͡ʒə ɦoːɪeː, eːkə 
s̪ɾɨd͡ʒən̪ɑːt̪məkə ɑː d̪oːs̪əɾə upəjoːgəkə. mɑːn̪eː 
ut̪pɑːd̪ən̪əs̪ə ̃ upəbʰoːgə d̪ʰəɾɪkə. upəjoːgə ɑː 
upəbʰoːgəmeː əkɑːs̪ə-pət̪ɑːləkə d̪uːɾiː bən̪əleː ətʃ͡ʰɪ 
ɑː bən̪əboː t̪ə ̃ kəeːleː ətʃ͡ʰɪ. bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː koːn̪ə 
t̪əɾəɦəkə d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪeː oː t̪ə ̃ n̪ɪɾbʰəɾə 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 219 

kəɾəɪeː pəɾɪʋɑːɾəkə ɑːməd̪ən̪iːpəɾə, mɑːn̪eː 
ut̪pɑːd̪ən̪əpəɾə. mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə kɾɨʂɪkə oː əʋəs̪t̪ʰɑː 
bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾɑː ɖʰəlɑːn̪oːn̪mukʰə kəɦələ 
d͡ʒɑːɪeː, koːn̪oː pəɾɪʋɑːɾəmeː d͡ʒə ̃eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
d͡ʒən̪mə ɦoːɪeː d͡ʒeː beːʈɑː-beːʈiːkə pəɽʰɑːɪ-lɪkʰɑːɪ, 
ʃɑːd̪iː-bɪɑːɦəmeː kəɾoːɽoːkə kʰəɾtʃ͡ə kəɾiː ɑː mɑːt̪ɑː-
pɪt̪ɑː leː s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳoː d͡ʒiːʋən̪əkə beːʋəs̪t̪ʰɑː 
upələbd̪ʰə n̪əɦɪ kəɾɑː s̪əkɪəɪn̪ə. iː keːt̪əus̪ə ̃utʃ͡ɪt̪ə n̪ə_ɪ 
ətʃ͡ʰɪ. s̪uʃiːlə kɑːkɑː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjəkẽː d̪əbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə 
bəɪs̪ɑː mɑːɪjəkə s̪oːd͡ʒʰə, mɑːn̪eː s̪uʃiːlə kɑːkɑː əpən̪ə 
pət̪n̪iːkə s̪oːd͡ʒʰəmeː kəɦəlɑː- 
"bəuɑː, d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə eːkə pən̪əɾəɦɪjɑː 
bʰoːd͡ʒə-bʰɑːt̪əkə s̪əg̃ə kɑːt̪ɪkə mɑːs̪əmeː 
bʰɑːgəʋət̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː kəɾəɪt̪ə eːləũ ɦeːn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː 
t̪õːɦuː n̪ɪmɑːɦəɪt̪ə tʃ͡əlɪɦəɦə. pɪt̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɦə t̪əẽː eːt̪eː 
kəɦɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː əppən̪ə beːd̪ɑːgə 
d͡ʒiːʋən̪ə ɾəɦələ t̪əɦɪn̪ɑː t̪õːɦuː n̪ɪmɑːɦɪ tʃ͡əlɪɦəɦə." 
əpən̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾeː s̪uʃiːlə kɑːkɑː kiː kəɦələkʰɪn̪ə ɑː 
s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə kiː budʒ͡ʰələɪn̪ə, iː t̪ə ̃ d̪un̪uː goːɾeːkə 
biːtʃ͡əkə bʰeːləɪn̪ə t̪əẽː t̪eːs̪əɾə d͡ʒeː bud͡ʒʰəɪt̪ʰə. 
mud̪ɑː pɪt̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː 
kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ, bəd͡ʒəboː kɪeː kəɾɪt̪əɪt̪ʰə, pəɾɪʋɑːɾəkə 
biːtʃ͡əkə beːkət̪iːkə eːkə kɾəmə tʃ͡ʰiː, d͡ʒeː s̪əbʰəkə 
s̪əg̃ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒiːʋən̪əkə ɦəɾə kʂeːt̪ɾə s̪əməjəkə s̪əg̃ə 
s̪ət̃ʃ͡əɾɪt̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ələbeː kəɾəɪeː. oːn̪ɑː, s̪uʃiːlə kɑːkɑː 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋjəkt̪ə kəɾəɪt̪ə əɪ ɑːʃəmeː ɾəɦəbeː 
kəɾəɪt̪ʰə d͡ʒeː beːʈɑːkə əppən̪ə muɦəs̪ə ̃ s̪un̪ɪ n̪eːn̪eː 
ɑːt̪mɑːkẽː t̪uʂʈɪ bʰeːʈət̪ə. t̪uʂʈɪjoː t̪ə ̃ t̪əkʰən̪eː n̪eː 
bʰeːʈəɪeː d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə pəd̪d̪ʰət̪ɪ gʰoːʂɪt̪ə 
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kəɾəɪt̪ə kɪjoː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəɪeː. 
ɑːt̪mɑːkə t̪uʂʈɪkə kɑːɾəɳə iː d͡ʒeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ʋəɾupə 
ɑːt̪mɑː eːkə piːɽʰiːs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə piːɽʰiːmeː s̪ət̃ʃ͡əɾɪt̪ə 
ɦoːɪt̪ə əppən̪ə s̪ʋəɾuːpə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ələɪeː. 
beːʈɑːkə muɦəs̪ə ̃ s̪un̪əɪkə d̪oːs̪əɾoː kɑːɾəɳə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, oː iː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː loːkəkə mən̪əmeː 
ɦəd͡ʒɑːɾoː ɾəg̃əkə bɑːt̪oː ətʃ͡ʰɪ ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əg̃ə 
kɑːd͡ʒoː ətʃ͡ʰɪeː, mud̪ɑː s̪eː t̪ə ̃bəd͡ʒəlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjeː n̪eː 
kəeːləpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə d̪əuɽət̪ə. d͡ʒə ̃kɪtʃ͡ʰu kəɾəbeː n̪eː 
kəɾəbə, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃oːɦɪn̪ɑː n̪eː ɾəɦɪ d͡ʒɑːeːbə d͡ʒeːn̪ɑː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰə, poːkʰəɪɾə-d͡ʒʰɑ̃ːkʰəɪɽə, 
gɑːeː-məɦĩːs̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əbʰə t̪ə ̃d͡ʒən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː kəɾmeː d̪ʰəɾmə ɑː d̪ʰəɾmeː 
kəɾmə tʃ͡ʰiː, t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ kɪjoː əpən̪ə d̪ʰəɾmeːmeː 
bəʈʈɑː ləgɑː bəʈəmɑːɾɪ kəə̸ ləɪt̪ʰə ʋɑː gʰɑːʈɑː ləgə 
gʰəʈəʋɑːɾɪjeː kəɾəɪt̪ʰə. iː t̪ə ̃ əpən̪ə-əpən̪ə mən̪əkə 
biːtʃ͡əkə d̪ʰɑːɾə bʰeːlə. oːn̪ɑː, s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə, pɪt̪ɑːkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ eːkkoː pɑːɪ ələgə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəlɑː, kɪeː t̪ə ̃
kəuleːd͡ʒəkə əd̪ʰjəjən̪əkə kɾəməmeː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
pəɾɪʋɑːɾəkə gəɽʰən̪əkə ʋɪʃɑːlə ɾuːpə pəɽʰɪ tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰəlɑː, d͡ʒə_ɪmeː luːlɦə-n̪ɑ̃ːgəɾə, əkəleːlə-bəkəleːlə 
s̪əbʰəkə mɑːn̪əʋiːjə s̪əmbən̪d̪ʰə n̪ɪɦɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ʰəɾmə oː t̪ʰɪkə d͡ʒeː d̪ʰɑːɾmɪkə d͡ʒiːʋən̪ə 
pɾəd̪ɑːn̪ə kəɾəeː, t̪əɦɪn̪ɑː kəɾmə oː t̪ʰɪkə d͡ʒeː d̪ʰəɾmə 
bən̪ɪ s̪əd̪əɪt̪ə pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ələeː. bəd͡ʒəɪkə 
kɾəməmeː s̪əbʰə bəd͡ʒɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ː 
pʰus̪ɪɑːɦəkə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː əpən̪eː kiː tʃ͡ʰiː 
s̪eː t̪ə ̃əpən̪eː n̪eː d̪eːkʰəbə. 
kɪtʃ͡ʰu s̪əməjə gumɑː-gumiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪utʃ͡ɪt̪ə 
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bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 
"pɪt̪ɑːdʒ͡iː, əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪkə d̪ʰɑːɾɑːkə ən̪ukuːlə d͡ʒeː 
d̪ʰɑːɾəɳɑː, d̪ʰɑːɾəɳɑː d̪un̪uː ɾuːpəmeː kɑːd͡ʒoːkə 
ɾuːpəmeː ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾoːkə ɾuːpəmeː, bən̪ələ ɑːbɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪ ən̪ukuːlə əpən̪eː kəɦələũ, d͡ʒeː pɪt̪ɑːkə 
ʃəbd̪əs̪ə ̃eːkoː əkʂəɾə kəmə-beːs̪iː bud͡ʒʰɪmeː əbəɪt̪ə 
t̪əkʰən̪ə n̪eː kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒɪt̪əũ, s̪eː t̪ə ̃ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ː 
muɦəs̪ə ̃ kəɦɪ bʰɑːɾə d̪iː ʋɑː n̪əɦɪ d̪iː, mud̪ɑː 
pəɾɪʋɑːɾəkə əɪgəlɑː bʰɑːgəkə bʰɑːgiːd̪ɑːɾə ɦəməɦĩː 
n̪eː tʃ͡ʰiː." 
d͡ʒiːʋən̪əkə ən̪t̪ɪmə d̪əuɽəmeː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə pəɦũtʃ͡ə 
geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əs̪ə ̃ puːɾɳə s̪ən̪t̪uʂʈə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mən̪əmeː bʰeːlə d͡ʒeː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə s̪ən̪ə 
loːkə d͡ʒeː pɑːkələ ɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mɑːn̪eː 
bʰəɾəpuːɾə guɳə s̪əmpən̪n̪ə, iː n̪ə_ɪ d͡ʒeː s̪əɽələ-
s̪əɽɑːeːlə ɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒʰulɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, kəkʰən̪ə 
kʰəs̪əbə t̪eːkəɾə ʈʰiːkə n̪əɦɪ. gɑːməkə ɾət̪n̪ə d͡ʒə ̃
mɑːn̪ələ d͡ʒɑːeː t̪ə ̃oː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d͡ʒeːɦeːn̪ə 
d͡ʒəɦɪjɑː s̪əməjə ɾəɦələɪn̪ə t̪eːɦeːn̪ə t̪əɦɪjɑː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪt̪ə s̪əməjəkə s̪əg̃ə tʃ͡ələɪt̪ə 
ɑːbɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. eːkɑːeːkə mən̪ə eːt̪eː ut̪t̪eːd͡ʒɪt̪ə 
bʰəə̸ geːlə d͡ʒeː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə əɪʈʰɑːmə ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ 
geːləũ. 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡eːpəɾə s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjəkẽː d̪eːkʰələjəɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒeːn̪ɑː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə n̪əkʃɑː d̪eːkʰə 
ɾəɦəlɑː ɦoːt̪ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː bud͡ʒʰɪ pəɽəlɑː. kən̪iː 
pʰəɾɪkkeːs̪ə ̃kəɦələjəɪn̪ə- 
"bʰɑːjə, goːɽə ləgəɪ tʃ͡ʰiː." 
d̪ʰəɽəpʰəɽɑːeːlə loːkə d͡ʒəkɑ̃ː pəɦɪn̪əɦɪ keːn̪ɑː kəɦɪ 



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

d̪ət̪ɪəɪn̪ə d͡ʒeː bʰɑːjə kɪtʃ͡ʰu putʃ͡ʰəeː ɑːeːlə tʃ͡ʰiː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː bəd͡ʒələũ t̪əɦɪn̪ɑː s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːjə, bɪəuɦət̪iː 
kən̪ɪjɑ̃ː-bəɾə d͡ʒəkɑ̃ː ɦəməɾə tʃ͡eːɦəɾɑː n̪ɪɦɑːɾəeː 
ləgəlɑː. s̪utʃ͡ɪt̪ə bʰɑːɪkə n̪əd͡ʒəɪɾɪkə d̪əuɽə d̪eːkʰə 
əpən̪oː s̪ɪjən̪əgəɾə bəɾə d͡ʒəkɑ̃ː ɾuːpə bən̪ɑː ɦun̪əkɑː 
ɑːguːmeː ʈʰɑːɽʰeː ɾəɦələũ. 
  

-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə 
məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 
1947 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə ̃
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ 
d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ kɑːɾjəmeː s̪əl̃əgn̪ə bʰəə ̸
ɾuːtʃ͡ɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː lɑːgɪ geːlɑː. 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə ̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 
ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə 
bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə 
s̪əg̃ə gɑːməmeː puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ː ʃə 
s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə 
keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
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uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
'ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2011', 'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː ʋə 
s̪əməgɾə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː- 
'ʈəɪgoːɾə lɪʈɪɾeːtʃ͡əɾə eːʋɑːɾɖə- 2011', mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
un̪n̪əjən̪ə leːlə s̪ɑːkʂəɾə d̪əɾəbʰəg̃ɑː 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 s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə 
kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u dʒ͡joːt̪s̪n̪ɑː-
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əmmɑːn̪ə- 2018', tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
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puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
giːt̪ɑ̃ː d͡ʒəlɪ, 6. s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪkə d͡ʒɑːɪʈʰə, 7. 
s̪ət̪əbeːd̪ʰə, 8. tʃ͡un̪əut̪iː, 9. ɾəɦəs̪ɑː tʃ͡əuɾiː, 10. 
kɑːməd̪ʰeːn̪u, 11. mən̪ə mət̪ʰən̪ə, 12. əkɑːs̪ə gəg̃ɑː - 
kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə. 13. pət̃ʃ͡əʋəʈiː- eːkɑ̃ː kiː s̪ət̃ʃ͡əjən̪ə. 14. 
mɪt̪ʰɪlɑːkə beːʈiː, 15. kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə, 16. d͡ʒʰəmeːlɪjɑː 
bɪɑːɦə, 17. ɾət̪n̪ɑːkəɾə ɖəkəɪt̪ə, 18. s̪ʋəjəʋ̃əɾə- n̪ɑːʈəkə. 
19. məulɑːɪlə gɑːtʃ͡ʰəkə pʰuːlə, 20. ut̪t̪ʰɑːn̪ə-pət̪ən̪ə, 21. 
d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒiːt̪ə, 22. d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳə, 23. d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪əg̃ʰəɾʂə, 24. n̪əɪ d̪ʰɑːɽəɪeː, 25. bəɽəkiː bəɦɪn̪ə, 26. 
bʰɑːd̪əʋəkə ɑːʈʰə ən̪ɦɑːɾə, 27. s̪əd̪ʰəʋɑː-ʋɪd̪ʰəʋɑː, 28. 
ʈʰuːʈʰə gɑːtʃ͡ʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə bət̃ʃ͡eːləũ, 
30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pəg̃u, 32. ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰiː, 33. s̪utʃ͡ɪt̪ɑː, 
34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ək̃əlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 
kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. 
s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː- 
eːkɑ̃ː kiː. 44. t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- 
biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 46. ʃəb̃ʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə 
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goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
gʰəɾə, 73. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː, 74. s̪mɾɨt̪ɪ ʃeːʂə, 75. beːʈiːkə 
pəɪɾukʰə, 76. kɾɑːn̪t̪ɪjoːgə, 77. t̪ɾɪkɑːləd̪əɾʃiː, 78. pəɪt̪̃iːs̪ə 
s̪ɑːlə pətʃ͡ʰuɑː geːləũ, 79. d̪oːɦəɾiː ɦɑːkə, 80. s̪ubʰɪmɑːn̪iː 
d͡ʒɪn̪əgiː, 81. d̪eːkʰələ d̪ɪn̪ə, 82. gəpəkə pɪjɑːɦulə loːkə, 
83. d̪ɪʋɑːliːkə d̪iːpə, 84. əppən̪ə gɑːmə, 85. kʰɪlət̪oːɽə 
bʰuːmɪ, 86. tʃ͡ɪt̪əʋən̪əkə ʃɪkɑːɾə, 87. tʃ͡əuɾəs̪ə kʰeːt̪əkə 
tʃ͡əuɾəs̪ə upəd͡ʒə, 88. s̪əməjəs̪ə ̃pəɦɪn̪eː tʃ͡eːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. 
bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 91. pəs̪eːn̪ɑːkə 
moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ tʃ͡eːɦəɾɑː d͡ʒiːt̪ələ ɾuːpə, 
94. ɾəɦəɪ d͡ʒoːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə, 95. kəɾt̪ɑːkə ɾəg̃ə kəɾməkə 
s̪əg̃ə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 
pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾtʃ͡ə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə 
ʈʰəkeːləũ, 100. d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 
101. s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə, 102. bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː 
tʃ͡əlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- 
ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 
  

əɪ ɾətʃ͡ən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

tʃ͡ɑːɾɪmə pəɽɑːʋə 
kuʃeːs̪əɾə əɪʈʰɑːməs̪ə ̃ʋɪd̪ɑː ɦoːɪkɑːlə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː 
mɑːn̪eː kuʃeːs̪əɾəkə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː mɪs̪ɪjoː bʰəɾɪ 
mən̪ə məlɪn̪ə n̪əɦɪ bʰeːləɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mũɦəkə 
ʋɪtʃ͡ələn̪əkə koːn̪oː ɾuːpə n̪əɦɪ bəd̪ələləɪn̪ə. t̪eːkəɾə 
kɑːɾəɳə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə kəmɑːs̪ut̪ə beːʈɑːkə kəmɑːupən̪ə. 
gəpə-s̪əppəmeː t̪ə ̃ loːkə bəd͡ʒɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 
gɑːməkə pəɾɪʋɑːɾə s̪əbʰə ud͡ʒəɾələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
mud̪ɑː ud͡ʒəɾələ kiː d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪eːkəɾɑː t̪əɾə 
d̪əbɑː kɪjoː d̪eːkʰɪjeː n̪eː peːbə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. əpən̪eː 
d͡ʒɪlɑːkə d͡ʒək̃ʃən̪ə s̪əməs̪t̪iːpuɾə, s̪ʈeːʃən̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
d̪eːkʰəleː ɪlɑːkɑː ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː d̪eːʋən̪əkə mən̪əmeː 
koːn̪oː d̪oːs̪əɾə n̪əʋə ʋɪtʃ͡ɑːɾə uʈʰəbeː n̪eː kəeːlə. 
d̪eːʋən̪ə əkʰən̪ə t̪ʰoːɽeː kɪs̪ɑːn̪əkə d͡ʒiːʋən̪ə ɑː 
kɪs̪ɑːn̪əkə ʋɾɨt̪t̪ɪkẽː bud͡ʒʰələkə ətʃ͡ʰɪ. pɪt̪ɑːkə s̪əg̃ə-
s̪əg̃ə d̪eːkʰəs̪iː kəɾɪ-kəɾɪ koːn̪oː-koːn̪oː kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪkə uːɦɪ kɪs̪ɑːn̪iːkə bʰeːləɪeː. n̪eː t̪eː məd̪ʰubən̪iː 
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ɪlɑːkɑːkə gɑːmə ɑː s̪əməs̪t̪iːpuɾə ɪlɑːkɑː gɑːməkə 
kɪs̪ɑːn̪iːmeː kiː ən̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː d͡ʒə ̃bud͡ʒʰəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
t̪ə ̃ iːɦoː n̪eː bud͡ʒʰəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə d͡ʒeː s̪əməs̪t̪iːpuɾə 
ɪlɑːkɑːkə gɑːmoː ɑː gɑːməkə kʰeːt̪oː-pət̪ʰɑːɾə 
bɑːɾəɦoː mɑːs̪ə ɦəs̪̃əɪt̪ə ɾəɦəɪeː ɑː əpən̪ə 
ɪlɑːkɑːmɑːn̪eː məd̪ʰubən̪iː ɪlɑːkɑːkə kʰeːt̪əmeː 
kɑːd͡ʒə keːn̪ɪɦɑːɾə loːkəkẽː ɖeːɽʰə mɑːs̪ə əkʰɑːɽʰə ɑː 
eːkə mɑːs̪ə əgəɦən̪ə, pəɦɪlukɑː ɦɪs̪ɑːbeː, bɑːɾəɦə 
mɑːs̪əkə s̪ɑːləmeː əɽʰɑːɪ mɑːs̪ə kɑːmə-kɑːd͡ʒiː 
bʰeːlə, bɑ̃ːkiː s̪ɑːɽʰeː n̪əə mɑːs̪ə tʃ͡əukə-
tʃ͡əuɾɑːɦɑːpəɾə gəpə-s̪əppəmeː ʋɑː t̪ɑːʃə-
ʃət̪əɾəd̃͡ʒəpəɾə bəɪs̪ə biːt̪əɪeː. kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒɪn̪əgiː 
t̪əkʰən̪ə n̪eː ɑːguː bəɽʰət̪ə d͡ʒəkʰən̪ə əɽʰɑːɪ mɑːs̪əkə 
kɑːd͡ʒə bəɽʰɪ kəə̸ bɑːɾəɦə mɑːs̪əkə ɦəeːt̪ə. eːkəɾɑː 
əɦun̪ɑː kəɦɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə bɑːɾəɦoː 
mɑːs̪əkə s̪əməjə kɪs̪ɑːn̪əkə kɾɨʂɪs̪ə ̃ s̪əl̃əgn̪ə ɦəeːt̪ə 
t̪əkʰən̪ə n̪eː kʰeːt̪ɪɦəɾəkə s̪əg̃ə-s̪əg̃ə kʰeːt̪oː-pət̪ʰɑːɾə 
d͡ʒɑːgət̪ə. bʰəugoːlɪkə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə ̃əpən̪ə oːɦən̪ə ɪlɑːkɑː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəɪʈʰɑːmə t̪iːn̪əʈɑː məus̪əmə s̪pəʂʈə ɾuːpəmeː 
ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː d͡ʒɑːɽə, gəɾəmiː ɑː bəɾəs̪ɑːt̪ə. ɑːn̪ə 
d̪eːʃəmeː s̪eː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. koːn̪oː d̪eːʃəmeː mɑːt̪ɾə eːkə 
ɾəg̃əkə məus̪əmə ətʃ͡ʰɪ, t̪ə ̃koːn̪oːmeː d̪uː ɾəg̃əkə. ɦə̃, 
tʃ͡iːn̪əkə kɪtʃ͡ʰu ɪlɑːkɑː eːɦeːn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪmeː t̪iːn̪uː 
ɾəg̃əkə məus̪əmə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɑ̃ːd͡ʒʰuː pəɦəɾə d͡ʒəkʰən̪ə kuʃeːs̪əɾə d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ 
s̪əməs̪t̪iːpuɾə s̪ʈeːʃən̪əpəɾə kələkət̪t̪ɑːkə gɑːɽiːmeː 
bəɪs̪ələ, t̪əkʰən̪ə s̪ʈeːʃən̪əpəɾə t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu ɪd͡ʒoːt̪ə 
ɾəɦəbeː kəɾə_ɪ mud̪ɑː gɑːɽiːkə koːʈʰəɾiːmeː d͡ʒʰələ 
ən̪ɦɑːɾə ɾəɦə_ɪ. ʈɪkəʈə pəɦɪn̪eːs̪ə ̃ bən̪ələ ɾəɦəɪ t̪əẽː 
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gɑːɽiːmeː bə_ɪs̪əɪkə d͡ʒəgəɦə bʰeːʈəɪmeː koːn̪oː 
əs̪oːkəɾd͡ʒə n̪əɦɪjẽː bʰeːlə_ɪ. gɑːɽiː kʰud͡ʒəɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː 
d̪eːʋən̪əkẽː kuʃeːs̪əɾə kəɦələkə- 
"d̪eːʋən̪ə, ɑːbə kələkət̪t̪eːmeː kʰɑːeːbə-piːbə, t̪əẽː 
kɪtʃ͡ʰu kʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɦə t̪ə ̃bɑːd͡ʒəɦə." 
d͡ʒəkʰən̪əs̪ə ̃ d̪eːʋən̪ə s̪ʈeːʃən̪əpəɾə məkəɪkẽː 
oːɾɑːɦəɪt̪ə d̪eːkʰələkə t̪əkʰən̪əs̪ə ̃oːkəɾə ɦiːjə oːɪmeː 
gəɽɪ geːlə tʃ͡ʰeːləɪ mud̪ɑː əpən̪ɑːkẽː ən̪uʃɑːs̪ɪt̪ə 
ɾəkʰən̪eː kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒɪ n̪əɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː 
d͡ʒəkʰən̪ə kuʃeːs̪əɾəkə muɦẽː kʰɑːɪ-piːbəɪkə bɑːt̪ə 
s̪un̪ələkə t̪əkʰən̪ə əpən̪ɑːkẽː ən̪uʃɑːs̪ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiːmeː ɦəuləkeː-pʰəuləkeː 
kʰeːn̪ɑːɪ n̪iːkə ɦəeːt̪ə, t̪əẽː d̪uː-d̪uː ʈɑːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃
bɑːlɪ kiːn̪ə lɪə. bʰən̪eː eːkə-eːkəʈɑː d̪ɑːn̪ɑːkẽː tʃ͡ʰoːɽɑː-
tʃ͡ʰoːɽɑː muɦõːmeː d̪eːbə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃s̪uɑːd̪oː bud͡ʒʰəɪt̪ə 
tʃ͡ələbə ɑː ɾəs̪t̪oː kəʈəɪt̪ə tʃ͡ələt̪ə." 
oːn̪ɑː d̪eːʋən̪əkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː 
kʰiːd͡ʒʰə uʈʰələ d͡ʒeː s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə gʰən̪ʈɑːkə gɑːɽiːkə 
s̪əpʰəɾə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː d̪uːʈɑː məkəɪkə bɑːɪləs̪ə ̃keːn̪ɑː 
kɑːd͡ʒə tʃ͡ələt̪ə. mud̪ɑː ɪtʃ͡tʃ͡ʰoːkə t̪ə ̃ əpən̪ə mən̪ə 
tʃ͡ʰə_ɪɦeː. pɪjɑːs̪ə ləgəloːpəɾə pɑːn̪ɪ n̪əɦɪ piːbə s̪eː 
keːt̪eːkə utʃ͡ɪt̪ə. d̪eːʋən̪əkẽː kələkət̪t̪ɑːkə ɾəs̪t̪ɑː n̪ə_ɪ 
bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰəɪ t̪əɦuːmeː kəɦɪ d̪eːlɪəɪ d͡ʒeː ɑːbə 
əɪgəlɑː kʰeːn̪ɑːɪ kələkət̪t̪eːmeː kʰɑːeːbə. bʰəə̸ 
s̪əkəɪeː d͡ʒeː oːkəɾɑː mən̪əmeː iːɦoː ɑːbɪ geːlə ɦoːɪ 
d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː bʰɪn̪əs̪uɾəkɑː d͡ʒələkʰəɪ ɑː 
d̪upəɦəɾɪjɑːkə kələu kʰeːn̪ɑːɪmeː d̪uɪjeː-t̪iːn̪ɪjẽː 
gʰən̪ʈɑːkə ən̪t̪əɾə ɦoːɪeː, d̪upəɦəɾɪjɑːkə kʰeːn̪ɑːɪ ɑː 
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beːɾukɑː d͡ʒələkʰəɪmeː s̪eːɦoː t̪əɦɪn̪ɑː ɦoːɪeː. t̪əɪs̪əg̃ə 
kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː iːɦoː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː koːn̪oː kɪ 
s̪əməs̪t̪iːeːpuɾəʈɑː eːɦeːn̪ə s̪ʈeːʃən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəɪpəɾə 
kʰɑːeːbə-piːbəkə ʋəs̪t̪u bʰeːʈəɪeː ɑː ɑːguːkə 
s̪ʈeːʃən̪əpəɾə n̪əɦɪ bʰeːʈət̪ə, s̪eːɦoː t̪ə ̃ n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪eːɦoː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒə ̃bʰuːkʰə lɑːgət̪ə t̪ə ̃oːɦiːʈʰɑːmə 
kiːn̪ɪ-beːs̪ɑːɦɪ leːbə. eːkə-eːkə ɑːn̪ɑːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː məkəɪkə bɑːɪlə kuʃeːs̪əɾə tʃ͡ɑːɾɪən̪ɑːmeː 
kiːn̪ələɪn̪ə. d̪uːʈɑː bɑːɪlə d̪eːʋən̪oːkẽː d̪eːləɪn̪ə ɑː 
d̪uːʈɑː əpən̪oː ləɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, d̪eːkʰət̪eː-s̪un̪ɪt̪eː kələkət̪t̪ɑː pəɦũtʃ͡ə 
d͡ʒɑːeːbə." 
'd̪eːkʰət̪eː-s̪un̪ɪt̪eː kələkət̪t̪ɑː pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːeːbə' s̪un̪ɪ 
d̪eːʋən̪əkə mən̪əmeː d͡ʒɪn̪əgiːkə puːɾɳə ɑːʃɑː d͡ʒɑːgɪ 
tʃ͡ukələ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː beːɾoːdʒ͡əgɑːɾəkẽː 
ɾoːd͡ʒəgɑːɾə s̪un̪əlɑːpəɾə mən̪əmeː kʰuʃiːkə ləɦəɾɪ 
s̪ət̃ʃ͡ɑːɾɪt̪ə ɦuə ləgəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪oːkẽː bʰeːlə. 
bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, ɾɑːt̪ɑː-ɾɑːt̪iː d͡ʒəkʰən̪ə kələkət̪t̪ɑː pəɦũtʃ͡ə 
d͡ʒɑːeːbə t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ kɑːlɦɪ bʰoːɾəs̪ə ̃ kɑːd͡ʒə kəɾəbə 
ʃuɾuː kəə̸ d̪eːbə kɪn̪eː?" 
kɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪ d̪eːʋən̪əkə ɑːkəɾʂəɳəkẽː ɦɪjɑːbəɪt̪ə 
kuʃeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃kə_ɪjeː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː mud̪ɑː..!" 
d̪eːʋən̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"kiː mud̪ɑː?" 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪oːd͡ʒʰəɾəbəɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"əkʰən̪ə s̪əməs̪t̪iːjeːpuɾəmeː tʃ͡ʰiː, ən̪əkɑː pəɪɾəkə 
s̪əpʰəɾə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦuːmeː loːɦeː-ləkəɽiːkə gɑːɽiː tʃ͡ʰiː, 
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ɾəs̪t̪ɑːmeː keːt̪əu d͡ʒə ̃ koːn̪oː bʰəŋgəʈʰiː bʰeːlə 
t̪əɦuːʈʰɑːmə d̪eːɾiː lɑːgət̪ə, t̪əɪs̪əg̃ə kələkət̪t̪ɑː 
pəɦũtʃ͡əlɑːpəɾə kɑːdʒ͡oːkə bʰɑ̃ːd͡ʒə ləgəbəɪkə ətʃ͡ʰɪ, 
t̪əẽː əkʰən̪ə kəulɦukɑː kɑːd͡ʒəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰoːɽəɦə. 
d͡ʒə ̃ s̪əj̃oːgə n̪iːkə ɾəɦət̪ə mɑːn̪eː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu 
s̪əməjɑːn̪us̪ɑːɾə tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦət̪ə, t̪əkʰən̪ə kɑːlɦɪs̪ə ̃
kɑːd͡ʒə kə_ɪjoː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː." 
ɪd̃͡ʒən̪ə d͡ʒoːɽɪt̪eː gɑːɽiː kən̪iː gʰus̪əɪkə kəə̸ ɾuːkɪ geːlə. 
gɑːɽiːkẽː ɾuːkɪt̪eː d̪eːʋən̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, gɑːɽiː kɪeː ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə?" 
kuʃeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- "gɑːɽiːmeː ɪd̃͡ʒən̪ə d͡ʒoːɽələ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. t̪ʰoːɽeːkɑːlə əɪʈʰɑːmə ɑːɾoː ɾuːkət̪ə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
ɑːguː bəɽʰət̪ə." 
gɑːɽiː kʰud͡ʒɪ geːlə, kuʃeːs̪əɾə əpən̪ə s̪iːʈəpəɾə 
bəɪs̪ələ. d̪un̪uː goːɾeːkə s̪iːʈəkə biːtʃ͡əmeː t̪iːn̪əʈɑː 
jɑːt̪ɾiː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰələ. t̪əẽː gəpə-s̪əppə kəɾəɪkə ʋɑː 
puːtʃ͡ʰə-ɑːtʃ͡ʰə kəɾəɪkə əʋəs̪əɾə d̪eːʋən̪əkə s̪əmɑːpt̪ə 
bʰəə̸ geːlə. kuʃeːs̪əɾə tʃ͡upə tʃ͡ɑːpə bəɪs̪ə d̪eːʋən̪əkə 
ʋɪʂəjəmeː s̪oːtʃ͡əeː ləgələ. d̪un̪ɪjɑ̃ːkə bud̪ʰɪjɑːɾə t̪ə ̃
əpən̪oː bud̪ʰɪjɑːɾiːs̪ə ̃bud̪ʰɪjɑːɾə bən̪ɪ s̪əkəɪeː mud̪ɑː 
d̪eːʋən̪ə s̪ən̪ə ɖʰəɦəleːlə-bəkəleːlə loːkəkẽː d͡ʒə ̃
əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː d͡ʒiːbəɪkə kəlɑː d̪eːlə d͡ʒɑːeː t̪ə ̃jəeːɦə 
n̪eː ʋɪd̪ʰɪ-ʋɪd̪ʰɑːn̪əkə s̪əg̃ə kəlɑːkɑːɾəkə mukʰjə 
kəlɑːkɑːɾiː bʰeːlə. ləgəleː əpən̪eː mən̪ə kuʃeːs̪əɾəkẽː 
kəɦələkəɪn̪ə mən̪ukʰə kiː koːn̪oː əkɑːs̪əmeː uɽəɪt̪ə 
tʃ͡ɪɽəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ləgəleː d̪ʰəɾət̪iːs̪ə ̃ uɽɪ əkɑːs̪əmeː 
pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːeːt̪ə. oːkəɾə t̪ə ̃əpən̪ə d̪ɾɨʂʈə-d̪ɪʃɑː tʃ͡ʰəɪ. 
pəɦɪn̪eː oː əpən̪eː t̪ɑːɽə-kʰəd͡ʒuːɾə d͡ʒəkɑ̃ː bɑːɾəɦə 
bəɾkʰeː d͡ʒəɽɪ bɑːn̪ɦət̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː d̪ʰəɾət̪iːs̪ə ̃ uʈʰɪ 
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pəɾɪʋɑːɾəkẽː pəɾɪʋɑːɾəkə s̪ɑ̃ːtʃ͡əmeː s̪ət̃ʃ͡ɪjəbəɪt̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkẽː s̪əmɑːd͡ʒə bən̪əut̪ə.... kuʃeːs̪əɾəkə 
mən̪ə d̪eːʋən̪əkə ʃəɾiːɾəkə kɾɪjɑː-ʃəkt̪ɪkẽː ək̃əɪt̪ə 
pɾəpʰulə bʰəə̸ geːlə d͡ʒeː d͡ʒɑːbeː t̪əkə d̪eːʋən̪əkẽː 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə əʋəs̪əɾə n̪əɦɪ bʰeːʈət̪ə t̪ɑːbeː luːɾɪ-
bud̪ʰɪkə əbʰɑːʋə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː kɑːd͡ʒəkə əʋəs̪əɾə 
bʰeːʈət̪əɪ t̪əkʰən̪ə kɑːd͡ʒeː n̪eː ɦɑːt̪ʰə pəkəɪɽə luːɾɪ 
d̪eːt̪ə_ɪ. d͡ʒəkʰən̪eː əʋəs̪əɾə bʰeːʈət̪əɪ t̪əkʰən̪eː 
ʃɾəməkə ʃəkt̪ɪ d͡ʒɑːgɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə ʃɾəməkə 
ʃəkt̪ɪ d͡ʒɑːgət̪ə ɑː oːkəɾə pʰələ mɑːn̪eː məd͡ʒuːɾiː 
d̪eːkʰət̪ə t̪əkʰən̪eː n̪eː kəuɾəbə-pɑːɳɖəʋə d͡ʒəkɑ̃ː 
d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒuɑːkə pɑːʃɑːpəɾə bəɪs̪ə əpən̪ə goːʈiː 
bʰɑ̃ːd͡ʒət̪ə. 
kuʃeːs̪əɾəkẽː ɦəʈɪ kəə̸ bəɪs̪ələ d̪eːkʰə d̪eːʋən̪əkə 
mən̪ə ɦəɦəɾəeː ləgələ d͡ʒeː eːkə t̪ə ̃ d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
gɑːɽiːmeː ən̪ɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː koːʈʰəɾɪjoːmeː, 
bən̪n̪ə ɾəɦən̪eː mɑːn̪eː bən̪d̪ʰən̪əkə biːtʃ͡ə d͡ʒiːʋən̪ə 
ɾəɦən̪eː ən̪ɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d̪un̪ɪjõː ən̪ɦɑːɾə 
bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ kɪjoː boːloː-
bʰəɾoːs̪ə d̪ə_ɪbəlɑː n̪əɦɪ ɾəɦət̪ɑː t̪ə ̃ ən̪eːɾeː n̪eː 
d͡ʒiːʋən̪ə gʰuʈɪ-gʰuʈɪ mɑːn̪eː gʰəʈɪ-gʰəʈɪ, məɾəbeː 
kəɾət̪ə. mud̪ɑː mən̪ukkʰoːkə bud̪ʰɪ t̪ə ̃əd͡ʒiːʋə ətʃ͡ʰɪeː, 
keːɦən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋɑː pɾəʃn̪ə s̪un̪ɪt̪eː kɪtʃ͡ʰu-n̪eː-kɪtʃ͡ʰu 
bɑːt̪ə loːkə ən̪eːɾoː bɑːd͡ʒɪjeː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bʰəlẽː oː 
ʈẽːɽʰeː-bəukəliː ɑːkɪ d͡ʒʰus̪eː-d͡ʒʰɑːs̪ə, mɑːn̪eː 
d͡ʒʰuːʈʰeː-pʰuɪs̪ə kɪeː n̪eː ɦoːu. kɾɨʂɳəkẽː 
d̪ʰun̪d̪ʰəkɑːɾiːkə pəɾɪtʃ͡əjə ɦoːɪt̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
d̪ʰun̪d̪ʰəkɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ɑːɾuː d̪un̪ɪjɑ̃ː pəs̪əɪɾə geːlə 
ɾəɦəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪əkə tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə s̪eːɦoː 
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pəs̪əɪɾə geːlə. pəs̪əɪɾə geːlə iː d͡ʒeː bəgələmeː 
bəɪs̪ələ ən̪əʈʰɪjɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ gəpə-s̪əppə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə. 
t̪əɦuːmeː gɑːmə-gʰəɾəmeː s̪un̪ɪjẽː n̪eːn̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
gɑːɽiːmeː eːkə-s̪ə-̃eːkə ʈʰəkoː ɑː giːɾəɦəkəʈoː s̪əbʰə 
ɾəɦəɪeː. eːt̪eː d̪ɪn̪ə d͡ʒeːbiː kɑːʈɪ ɾuːpəɪɑː bəɦɑːɾə kəə̸ 
lə_ɪ tʃ͡ʰələ ɑː ɑːbə moːbɑːɪləs̪ə ̃ kʰɪt̃ʃ͡əɪeː. d̪eːʋən̪əkə 
mən̪ə mɑːn̪ɪ geːlə d͡ʒeː bʰəɾəmeː-s̪əɾəmə əpən̪ə 
mũɦə bən̪n̪ə kəɾɪ ən̪əkeː mũɦəkə gəpə-s̪əppə 
s̪un̪əbə. bʰeːlə t̪ə ̃mũɦəkẽː kəɦun̪ɑː tʃ͡ələɪkə tʃ͡ɑːɦiː, 
s̪eː kɪjoː bɑːt̪ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃tʃ͡əlɑːbəeː ɑːkɪ kɪtʃ͡ʰu kʰɑːɪt̪ə-
piːbəɪt̪ə tʃ͡əlɑːbəeː. kʰɑːeːbə mən̪əmeː əbɪt̪eː 
d̪eːʋən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾələkə d͡ʒeː bʰən̪eː eːkɑːn̪t̪ə bʰeːləũ. 
eːkə-eːkəʈɑː məkəɪkə d̪ɑːn̪ɑː tʃ͡ʰoːɽɑː-tʃ͡ʰoːɽɑː 
mũɦəmeː d̪əɪt̪ə mũɦəkẽː tʃ͡ələbəɪt̪ə gɑːɽiːkə s̪əpʰəɾə 
kɑːʈɪjeː leːbə. oːn̪ɑː, jɑːt̪ɾiːs̪ə ̃ bʰəɾələ gɑːɽiːkə 
koːʈʰəɾiː ɾəɦɪt̪oː d̪eːʋən̪ə əs̪əgəɾə ən̪əbʰuɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː 
tʃ͡ʰeːlɑːeːɦeː. kɪjoː d͡ʒɑːn̪ə-pəɦətʃ͡ɑːn̪ə ʋɑː gɑːmeː-
s̪əmɑːd͡ʒəkə tʃ͡ɪn̪ɦɑːɾəeː ɾəɦəɪt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː gəpoː-
s̪əppə kəɾəɪt̪ə. loːkə bʰəlẽː ət̪ʰəbələ d͡ʒəkɑ̃ː kɪeː n̪eː 
bəɪs̪ələ ɾəɦəeː mud̪ɑː mən̪ə t̪ə ̃s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. mən̪ə t̪ə ̃
gʰəɽiːkə s̪uɪjɑːs̪ə ̃ beːs̪iː tʃ͡ələn̪ɪɦɑːɾə ɦoːɪeː. s̪ɑːʈʰɪ 
s̪əkeːɳɖə-mɪn̪əʈəkə biːtʃ͡ə gʰəɽiː tʃ͡ələɪeː, mud̪ɑː 
mən̪ə t̪ə ̃t̪eːkəɾə ɦəd͡ʒɑːɾə guɳɑː beːs̪iː gət̪ɪkə ɦoːɪeː. 
d̪eːʋən̪əkə mən̪əmeː uʈʰələ- əpən̪oː bʰəɪjɑːɾiːmeː, 
mɑːn̪eː s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə ̃pəɾɪʋɑːɾə d̪ʰəɾɪkə bʰəɪjɑːɾiːmeː, 
oːn̪ɑː bʰəɪjɑːɾiː kət̪eːkoː goːɾeːkə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː əkʰən̪ə 
t̪ə ̃mɑːt̪ɾə kuʃeːs̪əɾeː bʰəɪjɑː ʈɑː n̪eː s̪əg̃eː kələkət̪t̪ɑː 
ləə̸ d͡ʒɑː ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ɑː s̪ɪɾeː əpən̪ə s̪əbʰə 
bʰɑːɾə uʈʰɑː d͡ʒɪn̪əgiːkə moːɽəpəɾə ɑːn̪ɪ əɪgəlɑː bɑːʈə 
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pəkəɽɑː piːʈʰə ʈʰoːkɪ ɑːguː bəɽʰəut̪ɑː. d͡ʒəkʰən̪eː 
kələkət̪t̪ɑː s̪ən̪ə ʃəɦəɾəmeː ɾəɦəeː ləgəbə t̪əkʰən̪eː 
n̪eː d̪əs̪ə goːɾeːs̪ə ̃ tʃ͡ɪn̪ɦoː-pəɾɪtʃ͡əjə ɦəeːt̪ə ɑː gəpə-
s̪əppə bʰeːn̪eː bud̪ʰɪjoːkə bɑːʈə kʰud͡ʒət̪ə. kuɦeːs̪ə 
ʋɑː d̪ʰun̪ɪ ləgələ ɾəɦəlɑːpəɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦəʋɑː uʈʰɪ 
kuɦeːs̪ə ʋɑː d̪ʰun̪ɪkẽː pʰɑːɾɪ pʰəɾiːtʃ͡ə bən̪ɑː d̪ə_ɪeː, 
bʰəlẽː pʰeːɾə kuɦeːs̪eː kɪeː n̪eː pun̪ə: pəkəɪɽə lɪəeː, 
t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪əkẽː s̪eːɦoː bʰeːlə. 
əpən̪ɑː gət̪ɪjeː gɑːɽɪjoː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː gɑːɽiːmeː 
s̪əʋɑːɾə ɑːn̪ə-ɑːn̪ə jɑːt̪ɾiːkə s̪əg̃ə d̪eːʋən̪oː ɑː 
kuʃeːs̪əɾoː tʃ͡əlɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. gɑːɽiːkə gət̪ɪ d̪eːkʰə 
kuʃeːs̪əɾə ən̪d̪ɑːd͡ʒɪ leːləɪn̪ə d͡ʒeː əɽʰɑːɪ bəd͡ʒeː 
ɾɑːt̪ɪmeː gɑːɽiː əpən̪ɑː s̪ʈeːʃən̪əpəɾə pəɦũtʃ͡ɑː d̪eːt̪ə. 
mɑːn̪eː kələkət̪t̪ɑː d͡ʒək̃ʃən̪əpəɾə. kələkət̪t̪ɑː kɪ 
koːn̪oː gɑːmə-gʰəɾə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː pəɦɪn̪eː s̪uːɾd͡ʒə ugəɪeː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə loːkə bɪtʃ͡ʰɑːn̪ə tʃ͡ʰoːɽəɪeː. eːkəɾə mɑːn̪eː iː 
n̪əɦɪ bʰeːlə d͡ʒeː gɑːmə-gʰəɾə ɾɨɾɨʂɪ-mun̪ɪkə bɑːs̪ə 
s̪t̪ʰələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. s̪eːɦoː tʃ͡ʰiːɦeː. eːkeː mɑːʈɪ-pɑːn̪ɪ, 
ɦəʋɑː-ʋəs̪ɑːt̪ə ɑː eːkeː ʋɪd̪ʰɪ-ʋɪd̪ʰɑːn̪ə ɾəɦɪt̪oː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː pʰuləʋɑːɽiːmeː s̪ugən̪d̪ʰɪt̪ə-s̪ə-̃s̪ugən̪d̪ʰɪt̪ə 
pʰuloːkə s̪əg̃ə-s̪əg̃ə bɑːgə-bəgiːtʃ͡ɑːmeː miːʈʰəgəɾə-
s̪ə-̃kʰəʈəgəɾə d̪ʰəɾɪ pʰəloː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
mən̪ukkʰoːmeː ɦəeːbə s̪oːbʰɑːʋɪkə ətʃ͡ʰɪeː. 
kuʃeːs̪əɾəkə mən̪ə d̪eːʋən̪əkə d͡ʒiːʋən̪əkə tʃ͡ʰoːɾə 
pəkəɪɽə gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɾəlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪkə kɑːɾjəkɾəmə 
t̪əɪjɑːɾə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. əɽʰɑːɪ-pəun̪eː t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː 
gɑːɽiː əpən̪ɑː s̪ʈeːʃən̪ə, mɑːn̪eː d͡ʒəɪʈʰɑːmə ut̪əɾəbə, 
pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːeːt̪ə. kələkət̪t̪ɑː kɪ koːn̪oː gɑːmə-
d̪eːɦɑːt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː s̪ɑ̃ː d͡ʒʰə pəɽɪt̪eː ən̪ɦəɾɑː d͡ʒɑːɪeː 
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d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ kɑːmə-kɑːd͡ʒə ʈʰəpə ɦuə ləgəɪeː. əkʰən̪oː 
d̪ʰəɾɪ gəməɪɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾoː ətʃ͡ʰɪ ɑː gəpoː-s̪əppəkə 
tʃ͡ələɪn̪əmeː ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː 'ɾɑːt̪ɪ s̪ut̪əɪkə tʃ͡ʰiː', mɑːn̪eː 
d̪ɪn̪ə bʰəɾɪ d͡ʒeː kəɾəbə s̪eː kəɾuː ɑː ɾɑːt̪ɪ mɑːn̪eː 
d̪ɪn̪əkə ɑːd̪ʰɑː s̪əməjəmeː, ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə d͡ʒoːɽɪ 
s̪ut̪uː. kələkət̪t̪ɑː t̪ə ̃kələkət̪t̪ɑː tʃ͡ʰiː, oːɪʈʰɑːmə d̪ɪn̪ə-
ɾɑːt̪ɪkə bʰeːd̪ə meːʈɑː geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
mən̪ukkʰəkə d͡ʒiːʋən̪ə ʃəɪliː s̪eːɦoː bəd̪əlɪjeː geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. kɪjoː ɾɑːt̪ɪ-kẽː kɑːɾəkʰɑːn̪ɑːmeː ɖjuːʈiː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː d̪ɪn̪ə-kẽː əʋəkɑːʃə bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, oː t̪ə ̃
ɾəut̪ukɑː d͡ʒəgəɪkə oːɾɪjɑːn̪ə d̪ɪn̪eːmeː kəɾət̪ɑː kɪn̪eː. 
oːn̪ɑː, kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː iː n̪əɦɪ uʈʰələ d͡ʒeː 
əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾɨɾɨʂɪ-mun̪ɪ 
gʰəɾə-d̪uɑːɾə tʃ͡ʰoːɽɪ dʒ͡əg̃ələ pəkəɪɽə lə_ɪ tʃ͡ʰəlɑː ɑːkɪ 
gɑːmeː-gʰəɾəmeː bɑːs̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
d͡ʒən̪əkə t̪əɦɪn̪ɑː bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə ɪt̪jɑːd̪ɪ tʃ͡ʰeːlɑːɦeː. 
t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː bʰoːɾə tʃ͡ʰiː kɪ ɾɑːt̪ɪ, kuʃeːs̪əɾəkə 
mən̪əmeː uʈʰɪ geːlə. mən̪əmeː uʈʰɪt̪eː ɾəg̃ə-bɪɾəg̃əkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒɑːgəeː ləgələɪn̪ə. kɪjoː tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː bʰoːɾə 
t̪əkə ɾɑːt̪ɪkə s̪iːmɑː bən̪ɑː s̪ut̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃kɪjoː ɑːʈʰə 
bəd͡ʒeː d̪ɪn̪ə t̪əkə, mud̪ɑː pəun̪eː t̪iːn̪əkẽː bʰoːɾə kɪeː 
n̪eː mɑːn̪ələ d͡ʒɑːeː. kɪeː t̪ə ̃ əpən̪ə d͡ʒeː puːɾʋəd͡ʒə 
ɾɨɾɨʂɪ-mun̪ɪ tʃ͡ʰəlɑː oː t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː oːtʃ͡ʰɑːɪn̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ 
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə kɾɪjɑːmeː lɑːgɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəlɑː. 
t̪əɪʈʰɑːmə t̪iːn̪eːkə pəuɑː kəmə əʃ̃ə n̪eː pəun̪eː t̪iːn̪ə 
bʰeːlə, t̪əkʰən̪ə pəun̪eː t̪iːn̪ə s̪eːɦoː n̪eː bʰoːɾeːkə 
s̪iːmɑːpəɾə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː t̪iːn̪ə pəuɑː ɦoːɪeː 
t̪əkʰən̪eː oː pəun̪ə s̪eːɾə ʋɑː kɪloː kəɦəbəeː ləgəɪeː. 
s̪ʈeːʃən̪əpəɾə gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɪɾə pəɦɪn̪eː 
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pleːʈəpʰɑːɾmeːpəɾə əpən̪ə bʰoːɾəkə kɾɪjɑːs̪ə ̃n̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
ɦəeːbə. pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə pleːʈəpʰɑːɾməs̪ə ̃ n̪ɪkələbə. 
n̪ɪkəɪlət̪eː d͡ʒəkʰən̪eː tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə 
d͡ʒɑːeːbə t̪əkʰən̪eː keːt̪eːkoː tʃ͡ɪn̪ɦɑː-pəɾɪtʃ͡əjəkə loːkə 
bʰeːʈɪjeː d͡ʒɑːeːt̪ə. əpən̪eː ɪlɑːkɑːkə loːkə beːs̪iː 
tʃ͡ɑːɦoːkə d̪oːkɑːn̪ə kələkət̪t̪ɑːmeː keːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, 
ɾɪkʃoː tʃ͡ələbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː uʈʰɑː-pəʈəkəkə kɑːd͡ʒə 
s̪eːɦoː kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. məɦɪn̪ɑː d̪ɪn̪əpəɾə gɑːməs̪ə ̃
eːləũ ɦeːn̪ə, t̪ə_ɪ biːtʃ͡ə əɪʈʰɑːmə (kələkət̪t̪ɑː) kiː bʰeːlə 
n̪ə_ɪ bʰeːlə s̪eː t̪ə ̃gəpə-s̪əppə bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjeː n̪eː 
bud͡ʒʰəbə. d͡ʒiːʋən̪əmeː d͡ʒə ̃ oːtʃ͡ʰɑːɪn̪ə tʃ͡ʰoːɽəɪs̪ə ̃
pəɦɪn̪eː mɑːn̪eː s̪ut̪ɪ-kəə̸ uʈʰəɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː, əpən̪ə 
d̪ɪn̪ə bʰəɾɪkə mɑːn̪eː oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə əbəɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː 
t̪əkəkə, əpən̪ə kəɾməgət̪ə kɑːd͡ʒəpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə 
(d̪ɾɨʂʈɪ) d̪əuɽɑː oːkəɾə kɑːɾəɳə n̪ɪkɑːlɪ s̪əpʰələ d̪ɪn̪əkə 
ən̪ubʰəʋə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. ɑː ɪɦəeː d̪ɪn̪ə-d̪ɪn̪əkə 
s̪əpʰələt̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪əkẽː s̪əmət̪ʋə ɾuːpəkə 
bɑːʈəkẽː n̪ɪɾəməbəɪt̪ə s̪eːɦoː tʃ͡əlɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
mən̪eː-mən̪ə kuʃeːs̪əɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː kɪ 
gɑːɽiː d͡ʒəɪs̪iːɖiːɦə s̪ʈeːʃən̪əpəɾə pəɦũtʃ͡ə geːlə. 
əɪʈʰɑːməs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə gɑːɽiː d̪eːʋəgʰəɾə d͡ʒɑːeːt̪ə. 
gɑːɽiːkẽː ɾuːkɪt̪eː s̪ʈeːʃən̪əpəɾə boːlə bəmə, boːlə 
bəməkə ɑːʋɑːd͡ʒə gũːd͡ʒɪ uʈʰələ. d̪un̪uː d̪ɪs̪əkə 
jɑːt̪ɾiːkə mɪlɑːn̪əkə biːtʃ͡əkə s̪ʋəɾə d̪ʰʋən̪ɪ tʃ͡ʰeːləɪɦeː. 
kuʃeːs̪əɾəkẽː bud͡ʒʰəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɪʈʰɑːmə əpən̪ɑː 
d̪ɪs̪əkə, mɑːn̪eː gɑːɽiːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə,̃ jɑːt̪ɾiː d̪eːʋəgʰəɾə 
bɑːbɑːkẽː d̪əɾʃən̪ə kəɾəeː əbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, ɑː puːbə 
d̪ɪs̪əkə mɑːn̪eː kələkət̪t̪ɑː d̪ɪs̪əkə ʋɑːpəs̪iː jɑːt̪ɾiː 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪ə_ɪ biːtʃ͡əmeː d͡ʒeː boːlə bəməkə 
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ɑːʋɑːd͡ʒə ɦoːɪeː ʋəeːɦə ɦəllɑː tʃ͡ʰiː, d͡ʒeː d̪əs̪ə 
mɪn̪əʈəkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə mɑːn̪eː gɑːɽiː kʰud͡ʒəlɑːpəɾə 
ʃɑːn̪t̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. ʋɑːpəs̪iː jɑːt̪ɾiː əpən̪ə 
gʰəɾəmuɦɑ̃ː bʰeːlə gʰəɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː ɑːbəeː ləgəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. puːd͡ʒɑːkə ʋɪɦiːt̪ə bəd̪ələɪt̪ə pəɾɪʋɑːɾə ɑː 
d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪɦiːt̪ə mən̪əmeː d͡ʒɑːgəeː ləgəɪt̪ə. 
d̪eːʋən̪əkẽː s̪eː n̪əɦɪ bʰeːlə, oː gɑːmə-gʰəɾəkə 
ɾəɦən̪ɪɦɑːɾə, t̪əẽː gɑːmə-gʰəɾəmeː eːɦeːn̪ə ɦəllɑːkẽː 
koːn̪oː ən̪ɦoːn̪iː gʰəʈən̪ɑː bud͡ʒʰɪ ɦəllɑː kəɾəɪeː. 
t̪əɦuːmeː ɾəut̪ukɑː məs̪iːməkə ɦəllɑː, d͡ʒə_ɪmeː 
tʃ͡oːɾiː-tʃ͡ʰɪn̪əɾəpən̪əkə s̪ək̃ʰjɑː beːs̪iː ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
oːn̪ɑː, ɾəut̪ukɑː ɑːgɪjoː-tʃ͡ʰɑːɪkə ɦəllɑː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
mud̪ɑː oːkəɾɑː loːkə ɪd͡ʒoːt̪əs̪ə ̃ pəɾeːkʰəɪeː. 
əkətʃ͡əkɑːɪt̪ə d̪eːʋən̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, keːt̪əu tʃ͡oːɾɪ-t̪oːɾɪ bʰeːlə ɦeːn̪ə, ɦəllɑː 
kət̪ʰiːkə tʃ͡ʰiː?" 
t̪ə_ɪ biːtʃ͡ə d͡ʒeː d̪oːs̪əɾə t̪iːn̪uː jɑːt̪ɾiː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəlɑː, 
oːɪmeː eːkəʈɑː d̪eːʋən̪əkẽː bɑːlə-boːd̪ʰə bud͡ʒʰɪ 
tʃ͡uppeː ɾəɦəlɑː, mud̪ɑː d̪oːs̪əɾə d͡ʒeː d͡ʒɑːgələ tʃ͡ʰəlɑː, 
mɑːn̪eː ɾɑːt̪ukə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə,̃ oː əs̪ət̪ʰɪɾeːs̪ə ̃ mən̪ɑːɦiː 
kəɾəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː d͡ʒeː 'gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiːmeː eːn̪ɑː ɦəllɑː 
kɪeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɦə.' mud̪ɑː t̪eːs̪əɾə d͡ʒeː əd̪ʰən̪iːn̪ɑː 
tʃ͡ʰəlɑː oː ɖəpəɪʈə kəə̸ bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪oːɦĩːʈɑː bʰɑːɽɑː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɦəkə ɑːkɪ ɦəməɦũː 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰɪəɪ.!" 
əbuːd͡ʒʰə, əboːd̪ʰə d̪eːʋən̪ə, jɑːt̪ɾiːkə bɑːt̪ə n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰɪ s̪əkələ. t̪əɪs̪əg̃ə kuʃeːs̪əɾə bʰɑːɪkə biːtʃ͡ə tʃ͡ʰələ. 
t̪əẽː əpən̪ɑːkẽː tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːeː s̪əd̪ɾɨʃə ən̪uʃɑːs̪ɪt̪ə ɾəɦɪ 
tʃ͡upeː ɾəɦələ. jɑːt̪ɾiːkẽː bə_us̪əɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
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"d͡ʒəɦɪn̪ɑː əɦɑ̃ː əd̪ʰən̪iːn̪ɑːmeː tʃ͡ʰeːləũ t̪əɦɪn̪ɑː oːɦoː 
əd̪ʰən̪iːn̪eːmeː tʃ͡ʰələ, t̪əẽː əɦĩː d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡əũkəɪt̪ə 
bɑːd͡ʒələ. t̪ə_ɪleː əɦɑ̃ː ən̪eːɾeː n̪eː ɑːgɪ-əŋoːɾɑː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰiː." 
eːkə t̪ə ̃ d̪eːʋəgʰəɾə d͡ʒeːbɑːkə moːɽə, t̪əɪs̪əg̃ə 
d̪eːʋən̪ə kələkət̪t̪ɑː kəmɑːɪleː s̪eːɦoː d͡ʒɑːɪeː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ, t̪eːs̪əɾə d͡ʒeː jɑːt̪ɾiː gəɾəɪd͡ʒə kəə̸ ɖəpəʈən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑː s̪eː s̪əɦəd͡ʒeː s̪ut̪ɪjeː ɾəɦəlɑː. d̪eːʋən̪ə əpən̪eː 
mən̪eː bɑːd͡ʒələ- 
"d͡ʒəjə ʃɪʋə, d͡ʒəjə ʃɪʋə." 
d̪eːʋən̪əkẽː ʃɑːn̪t̪ə kəɾəɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiː tʃ͡ʰiː, t̪əɦuːmeː d̪ɪn̪ukɑː ɾəɦəɪt̪ə t̪ə ̃
t̪əɾoː-t̪əɾəkɑːɾiːʋɑːliːkə n̪ɑːmə ləgəɪt̪ə d͡ʒeː ʋəeːɦə 
s̪əbʰə ɦəllɑː kəɾəɪeː ɑː ən̪əkəɾə ɦəllɑː oːɪmeː gʰoːɾɑː 
d͡ʒɑːɪeː. s̪eː t̪ə ̃ n̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. ɾəut̪ukɑː s̪əməjə tʃ͡ʰiː t̪əẽː 
tʃ͡upətʃ͡ɑːpə bʰeːlə ɾəs̪t̪ɑː kɑːʈəɦə. bʰeːlə t̪ə ̃biːtʃ͡əmeː 
eːkəʈɑː ɑːɾoː bəɾd̪əmɑːn̪ə s̪ʈeːʃən̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
kuʃeːs̪əɾəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ d̪eːʋən̪ə ʃɑːn̪t̪ə bʰəə̸ geːlə. 
kuʃeːs̪əɾə mən̪eː-mən̪ə d̪eːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəeː 
ləgəlɑː d͡ʒeː kələkət̪t̪ɑː pəɦũtʃ͡əlɑːpəɾə kiː s̪əbʰə 
kəɾəɪkə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɾəbə t̪ə ̃ bʰoːɾə 
d͡ʒəkɑ̃ː bʰə_ɪjeː geːlə ɾəɦət̪ə. koːn̪oː kɪ ɦeːɾɑːeːlə 
d͡ʒəgəɦəpəɾə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d͡ʒɑːɪmeː əbuːɦə 
lɑːgət̪ə. s̪əbʰə d̪eːkʰəleː-s̪un̪ələ ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə kɑːd͡ʒəkə d͡ʒeː pɾəkɾɪjɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪ 
ən̪ukuːlə əpən̪ɑːkẽː tʃ͡ələbəɪkə ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪ɪjɑ̃ː t̪ə ̃ oː 
d̪un̪ɪjɑ̃ː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː s̪əmud̪ɾeː d͡ʒəkɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾə 
t̪ʰɑːɦə pəeːbə kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪeː. t̪ʰɑːɦə pəbəɪkə 
d̪ʰəɾət̪ɪjoː n̪eː tʃ͡ɑːɦiː. kəɦəbə d͡ʒeː pɑːn̪ɪjẽː s̪əmud̪ɾə 
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tʃ͡ʰiː ɑːkɪ s̪əmud̪ɾoː pɑːn̪ɪ tʃ͡ʰiː, iː t̪ə ̃d͡ʒeːɦeːn̪ə mən̪ə 
ɾəɦət̪ə t̪eːɦən̪eː mɑːn̪ət̪ə. n̪iːkə-s̪ə-̃n̪iːkə ɑː əd̪ʰəlɑː-
s̪ə-̃əd̪ʰəlɑː ʋəs̪t̪u kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː oː eːkə-
d̪oːs̪əɾɑːkə biːtʃ͡ə un̪əɪʈə-pun̪əɪʈə d͡ʒɑːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
d̪eːkʰət̪eː tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː bʰɑːt̪əkẽː loːkə s̪ubʰɪt̪əgəɾə 
bʰoːd͡ʒən̪ə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː ɾoːʈiːkẽː bʰɪt̪əgəɾə, 
mud̪ɑː gəɪs̪ʈɪkə d͡ʒeːt̪eː bʰət̪əbʰoːd͡ʒən̪əmeː ɦoːɪeː 
t̪eːt̪eː ɾoːʈəbʰoːd͡ʒən̪əmeː t̪ʰoːɽeː ɦoːɪeː. iː t̪ə ̃əpən̪ə 
mən̪oːkə bɑːt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː ɾɑːməd͡ʒʰɪmən̪iː ʈʰɑːɽʰə 
ʋɾɨkʂən̪umɑː pʰələ ɾəɦɪt̪oː, d͡ʒeːkəɾə ləmbɑːɪ-moːʈɑːɪ 
d̪eːkʰə loːkə d͡ʒʰɪmən̪iː kəɦəɪeː, ɑː d͡ʒʰɪmən̪iː t̪ə ̃
s̪əɦəd͡ʒeː lət̪t̪iːn̪umɑː tʃ͡ʰiːɦeː d͡ʒeːkəɾɑː mɑːʈɪs̪ə ̃
ʈʰɑːɽʰə ɦoːɪkə ɖɑ̃ːɽəmeː d͡ʒoːɽeː (ɖoːɾɑːɖoːɾɪjeː) n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəɪ, oːkəɾə ləmbɑːɪ-moːʈɑːɪkə d̪eːkʰəũs̪ə kəɾəbəɪt̪ə 
ɾɑːməd͡ʒʰɪmən̪iːkə ʃəkəleː-s̪uːɾət̪ə n̪eː bɪgɑːɽəɪ tʃ͡ʰiː. 
kəɦuː d͡ʒeː d͡ʒə_ɪ ɾɑːməd͡ʒʰɪmən̪iːkẽː eːt̪eːkə ʃəkt̪ɪ 
tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː kʰeːs̪ɑːɾiː s̪ən̪ə tʃ͡ɪmɑːɪʈʰə d̪ɑːlɪkẽː əpən̪ə 
guɳəkə gət̪ɪ d̪əə̸ əpən̪eː s̪ən̪ə t̪eːd͡ʒə gət̪ɪmeː ɑːn̪ɪ 
s̪əɾəpəʈə gʰoːɽɑː dʒ͡əkɑ̃ː bən̪əbəɪeː, oː keːn̪ɑː 
lət̪ɪgəɾə d͡ʒʰɪg̃un̪iː but̪eː ɦeːt̪ə_ɪ, d͡ʒeː s̪əɦəd͡ʒeː 
əpən̪oː tʃ͡ɪmɑːʈʰɪjeː ətʃ͡ʰɪ..! eːkɑːeːkə kuʃeːs̪əɾəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː muɽɪjɑːeːlə moːɽə bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃muɽɪjɑːeːlə mən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒəgələɪn̪ə. 
d͡ʒəkʰən̪ə kɑːd͡ʒəkə bʰɑːɾə mɑːn̪eː d̪eːʋən̪əkə 
kɑːd͡ʒəkə bʰɑːɾə əpən̪ə s̪ɪɾəpəɾə s̪əʋɑːɾə keːn̪eː tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə pəɦɪn̪eː oːkəɾɑː mɑːt̪ʰəpəɾə s̪ə ̃
bʰɑːɾə ut̪ɑːɾɪ n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːmeː mɑːn̪eː d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ɾɑːkʰɪ 
d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkəbə ɑːkɪ s̪ɪɾəkə bʰɑːɾəkẽː s̪ɪs̪əɪkə-
s̪ɪs̪əɪkə bʰəɾɪjeːn̪eː ɾəɦəbə. d͡ʒəkʰən̪ə mɑːt̪ʰeː 
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bʰəɾɪjɑːeːlə ɾəɦət̪ə t̪əkʰən̪ə d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkɪ 
ɦəeːt̪ə.? 
eːkɑːeːkə un̪əʈɑː gɪn̪ət̪iː d͡ʒəkɑ̃ː mɑːn̪eː 's̪əɪjɑ̃ː-
n̪ɪn̪ɑːn̪əbeː' d͡ʒəkɑ̃ː kuʃeːs̪əɾə əpən̪ə bʰɑːɾəkə 
bʰəɾəpən̪əpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə d̪əuɽəuləɪn̪ə. d̪eːʋən̪əkẽː 
d̪ɪn̪ə-d̪ɪn̪əkə kɑːd͡ʒə mɑːn̪eː s̪əbʰəd̪ɪn̪ə d͡ʒoːkəɾə 
kɑːd͡ʒə d̪ʰəɽəbəɪkə ətʃ͡ʰɪ. əpən̪oː t̪ə ̃ kɑːd͡ʒə kəɾɪt̪eː 
tʃ͡ʰiː, jəeːɦə kɑːd͡ʒə d̪eːʋən̪ə s̪eːɦoː kəɾət̪ə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
koːn̪oː kɑːd͡ʒəkə pʰələ mɑːn̪eː məd͡ʒəd̪uːɾiː, 
pən̪əɾəɦə ɾuːpəɪɑː əpən̪ɑː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ə_ɪs̪ə ̃
pəɾɪʋɑːɾə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d̪eːʋən̪oːkə 
tʃ͡ələeː ləgət̪ə. d͡ʒə ̃eːt̪əboː kɑːd͡ʒə d̪eːʋən̪oː kəɾət̪ə t̪ə ̃
pən̪əɾəɦə ɾuːpəɪɑːkə pʰələ oːkəɾoː bʰeːʈəbeː kəɾət̪ə 
kɪn̪eː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː gulɑːmə d̪eːʃəmeː ɾoːd͡ʒəgɑːɾəmeː 
pʰəut̪iː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪oːmeː əbɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪ. əpən̪eː t̪ʰoːɽeː oːɦən̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɖəpoːɾəʃək̃ʰə 
d͡ʒəkɑ̃ː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ d̪iːkʂɑː bɑ̃ːʈəbə d͡ʒeː eːt̪eː d̪ɑːn̪əkə 
eːt̪eː puːn̪ə ɑː eːt̪eː mɑːn̪əkə eːt̪eː ʃuːn̪jə. 
d̪ʰəɾət̪iːpəɾə d͡ʒəkʰən̪ə bɑːs̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə 
d̪ʰəɾət̪iːkẽː pəkəɪɽə d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːpən̪ə kəɾəbə ɑːkɪ 
tʃ͡ɪɽəɪ d͡ʒəkɑ̃ː əkɑːs̪əmeː uɽɪt̪eː-uɽɪt̪eː s̪ut̪əboː kəɾəbə 
ɑː ɑːɾɑːmoː uɽɪt̪eː-uɽɪt̪eː kəɾəbə. 
..eːkɑːeːkə kuʃeːs̪əɾəkə mən̪ə ʈʰəɳɖʰɑːeːlə pɑːn̪ɪ 
d͡ʒəkɑ̃ː t̪ɑːpəs̪ə ̃ t̪əpət̪əpeːləɪn̪ə. t̪əpət̪əpɑːɪt̪eː 
d̪eːʋən̪əkə d͡ʒiːʋən̪əpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə pəɽələɪn̪ə. 
eːkɑːeːkə mən̪ə kəɦələkəɪn̪ə, kɪjoː əpən̪eː 
d͡ʒoːkəɾəkə n̪eː bʰɑːɾə uʈʰɑː d̪oːs̪əɾoːkẽː bʰɑːɾə 
uʈʰəbəɪkə bɪs̪əʋɑːs̪ə kəɾɑː s̪əkəɪeː. kəmə-beːs̪iː 
əpən̪ə kəɾən̪iːs̪ə ̃ s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡əɪʈʰɑːmə 
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mɑːn̪eː bəg̃ɑːlə s̪əɾəkɑːɾəkə ən̪n̪əkə goːd̪ɑːməmeː 
əpən̪eː kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː t̪əɪʈʰɑːmə d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ 
ɑːd̪əmiːkə gʰəʈiː ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦuːmeː d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə ̃
pɑ̃ːtʃ͡ə kɪloː tʃ͡ɑːuɾə-gəɦuməkə əd̪ʰɪkɑːɾə 
d͡ʒən̪əmɑːn̪əs̪əkẽː bʰeːʈələ t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ goːd̪ɑːməkə 
kɑːd͡ʒə s̪eːɦoː bəɽʰɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː, iː s̪əməjə 
mɑːn̪eː əkʰun̪əkɑː s̪əməjə, oː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ d͡ʒə_ɪ 
s̪əməjəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə tʃ͡ʰiː. ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə ɑːn̪d̪oːlən̪əkə 
s̪əməjə tʃ͡ʰələ. kɑːd͡ʒəpəɾə s̪ə ̃ kuʃeːs̪əɾəkə n̪əd͡ʒəɪɾə 
s̪əs̪əɪɾə d̪eːʋən̪əkə s̪ut̪əɪ-bəɪs̪əɪkə d͡ʒəgəɦə mɑːn̪eː 
ɾəɦəɪpəɾə eːləɪn̪ə. ʈuʈəloː d̪ʰəɾməʃɑːlɑː ətʃ͡ʰɪ t̪əɪjoː t̪ə ̃
oːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪeː, d͡ʒə_ɪmeː əpən̪eː s̪əbʰə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː. 
eːt̪eː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː n̪eː d͡ʒeː mumbə_ɪ s̪ən̪ə ʃəɦəɾəmeː 
loːkə eːkə ɾuːpəɪɑːkə əkʰəbɑːɾə kiːn̪ɪ s̪əɽəkəpəɾə 
s̪ut̪əɪeː, t̪əɪʈʰɑːmə eːt̪eː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː n̪eː d͡ʒeː d̪əs̪ə goːɾeː 
eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə bʰɑːn̪əs̪oː kəə̸ lə_ɪ tʃ͡ʰiː, n̪ɪtʃ͡eːn̪əs̪ə ̃
s̪ut̪ɪt̪oː tʃ͡ʰiː ɑː d̪eːʋɑːləmeː kɑ̃ːʈiː gɑːɽɪ d͡ʒʰoːɾɑːkə 
s̪ɑːmɑːn̪ə s̪eːɦoː ləʈəkɑː kəə̸ ɾəkʰəɪ tʃ͡ʰiː, pɑːn̪ɪjõːkə 
d̪uːʈɑː ʈək̃iː ɑː d̪uːʈɑː leːʈəɾiːn̪oː ətʃ͡ʰɪeː. ɑːʋɑːs̪əkə 
s̪uʋɪd̪ʰɑː d̪eːkʰə kuʃeːs̪əɾəkə mən̪ə ɑːguː bəɽʰələɪn̪ə. 
gɑːɽiː ɦɑːʋəɽɑː s̪ʈeːʃən̪ə pəɦũtʃ͡ə geːlə. d̪uː ɾəg̃əkə 
jɑːt̪ɾiː gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɾəlɑː. eːkə ɾəg̃əkə oː d͡ʒɪn̪əkɑː 
əpən̪ə gʰəɾə-d̪uɑːɾə tʃ͡ʰəɪn̪ə, t̪əɪs̪əg̃ə d͡ʒeː bʰɑːɽɑː ləə̸ 
kəə̸ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː s̪əbʰə s̪uʋɪd̪ʰɑː əpən̪ɑː tʃ͡ʰəɪn̪ə, 
oːɦən̪ə jɑːt̪ɾiː gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɪɾə s̪oːd͡ʒʰeː gʰəɾəmuɦɑ̃ː 
bʰeːlɑː. d̪oːs̪əɾə ɾəg̃əkə oːɦən̪ə jɑːt̪ɾiː, d͡ʒɪn̪əkɑː 
əpən̪ə ʈʰəuɾə-ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə oː 
mus̪ɑːpʰɪɾəkʰɑːn̪ɑːmeː əʈ̃əɪkə əpən̪ə bʰoːɾəkə kəɾmə 
kəɾəɪleː ɾuːkɪ geːlɑː. eːɦeːn̪ə jɑːt̪ɾiː kəmə tʃ͡ʰəlɑː ɑː 
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əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑːɪbəlɑː jɑːt̪ɾiː beːs̪iː tʃ͡ʰəlɑː. 
gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɪɾə kuʃeːs̪əɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾələɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ɑː 
ɖeːɾɑːkə bʰəɾoːs̪eː ɾəɦəbə t̪ə ̃ bɪləmə ɦəeːt̪ə t̪ə_ɪs̪ə ̃
n̪iːkə əɦiːʈʰɑːmə pəɦɪn̪eː muɦõː-ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːɪ liː, 
tʃ͡ɑːɦoː piːbə liː. pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə bud͡ʒʰələ d͡ʒeːt̪ə_ɪ. 
kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː kɑːd͡ʒəkə bʰɑːɾiːpən̪ə s̪eːɦoː 
n̪əɦɪjẽː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə kɪeː t̪ə ̃ s̪əbʰə kɑːd͡ʒəkẽː s̪uɽʰɪpəɾə 
tʃ͡əɽʰən̪eː s̪uɽʰɪjɑːeːleː budʒ͡ʰɪ pəɽɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ n̪ɪkəɪlət̪eː kuʃeːs̪əɾəkẽː guleːt̪iː 
d̪eːkʰələkəɪn̪ə. guleːt̪iː əpən̪eː ɪlɑːkɑːkə tʃ͡ʰɪjɑː, 
kələkət̪t̪ɑːmeː ɾɪks̪ɑː tʃ͡ələbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː oːɦiː 
d̪ʰəɾməʃɑːlɑːmeː s̪eːɦoː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒə_ɪmeː 
kuʃeːs̪əɾə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. jɑːt̪ɾiːkẽː s̪ʈeːʃən̪ə 
pəɦũtʃ͡ɑːbəeː guleːt̪iː ɑːeːlə tʃ͡ʰəlɑː. kuʃeːs̪əɾəkẽː 
d̪eːkʰət̪eː guleːt̪iː bəd͡ʒəlɑː- 
"kuʃeːs̪əɾə, ɖeːɾeː tʃ͡ələbəɦə. ɑːbəɦə əɦiː gɑːɽiːpəɾə 
bəɪs̪ə d͡ʒɑːɦə." 
ʃɾəmɪkə ʋəɾgəkə loːkə, ʈʰɑ̃ːɦɪ-pəʈʰɑ̃ːɦɪ bədʒ͡əɪbəlɑː, 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"guleːt̪iː, d̪uː bʰɑ̃ːɪ tʃ͡ʰɪə. t̪əɦuːmeː pəɦɪn̪eː tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɦə t̪əkʰən̪ə ɑːguː bəɽʰəbəɦə.!" 
guleːt̪iːkə mən̪ə əpən̪eː bʰiːt̪əɾəs̪ə ̃kʰuʃiː tʃ͡ʰələ. oːn̪ɑː, 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː d͡ʒeːt̪eː d͡ʒiːʋə-d͡ʒən̪t̪us̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
mən̪ukʰə d̪ʰəɾɪ ətʃ͡ʰɪ, s̪əbʰə kʰuʃiːs̪ə ̃ ɾəɦəeː tʃ͡ɑːɦɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ, bʰəlẽː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒeːɦeːn̪ə ɦuəeː. guleːt̪iː əɪ 
d̪uɑːɾeː kʰuʃə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː t̪eːs̪əɾə kʰeːpə jɑːt̪ɾiː ləə̸ kəə̸ 
ɑːeːlə tʃ͡ʰəlɑː, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪əmɑːn̪ɑː kəmɑːɪ bʰeːlə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. mən̪əmɑːn̪ɑː kəmɑːɪkə mɑːn̪eː bʰeːlə 
d͡ʒeː s̪əməjə pəɾəkə kɑːd͡ʒə n̪eː bən̪ɦəuʈɑː ɦoːɪeː 
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mud̪ɑː əs̪əməjəkə kɑːd͡ʒə t̪ə ̃ mən̪əmɑːn̪ɑː bʰə_ɪjeː 
d͡ʒɑːɪeː. ɾəut̪ukɑː jɑːt̪ɾiː, t̪əẽː guleːt̪iːkẽː t̪iːn̪ə d̪ɪn̪əkə 
kəmɑːɪs̪ə ̃ beːs̪iːeː kəmɑːɪ bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
guleːt̪iː bəd͡ʒəlɑː- "tʃ͡ɑːɦoː keː kiː koːn̪oː s̪iːmɑː-
n̪ɑːŋəɪɾə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ələɦə n̪eː pəɦɪn̪eː t̪iːn̪uː bʰɑ̃ːɪ tʃ͡ɑːɦə 
piːəbə, pɑːn̪ə kʰɑːeːbə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɾɪks̪ɑːs̪ə ̃ ɖeːɾɑː 
tʃ͡ələbə. keːkəɾoː bɑːn̪ɦələ tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː oːkəɾɑː mən̪eː 
kɑːd͡ʒə kəɾəbə. kəmoː kəmɑːɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ kəmɑːɪ tʃ͡ʰiː. 
keːkəɾoː bən̪ɦəuʈɑː n̪ə_ɪ n̪eː tʃ͡ʰɪəɪ." 
kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː guleːt̪iːs̪ə ̃
məɦɪn̪ɑː d̪ɪn̪əkə ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə budʒ͡ʰəɪt̪ə, tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɪt̪ə, pɑːn̪ə kʰɑːɪt̪ə-kʰɑːɪt̪ə bʰoːɾoː bʰə_ɪjeː 
d͡ʒɑːeːt̪ə. ɑːguː bəɽʰəɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə tʃ͡ɑːɦəkə 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː. tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə 
pəɦũtʃ͡ət̪eː kuʃeːs̪əɾəkẽː eːkəʈɑː əpən̪eː goːd̪ɑːməkə, 
əpən̪ə goːd̪ɑːməkə mɑːn̪eː bʰeːlə d͡ʒeː d͡ʒə_ɪmeː 
kuʃeːs̪əɾə məʈɪjɑːkə kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪əɦiː 
goːd̪ɑːməkə d̪oːs̪əɾə məʈɪjɑː, bʰeːʈələɪn̪ə. oːɦoː 
tʃ͡ɑːɦə piːbəeː ɑːeːlə tʃ͡ʰələ. kuʃeːs̪əɾəkẽː d̪eːkʰət̪eː 
s̪ukəd̪eːʋə bɑːd͡ʒələ- 
"gɑːməmeː bəɽə d̪eːɾiː ləgələɦə, kuʃeːs̪əɾə?" 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːmə geːlɑːpəɾə kɪ əbəɪkə mən̪ə ɦoːɪeː, t̪əɦuːmeː 
mɑːjɑː-d͡ʒɑːləbəlɑː loːkə tʃ͡ʰiː, s̪əbəɦəkə bʰẽːʈə-
gʰɑ̃ːʈə kəɾəɪmeː s̪əməjə ləgəbeː kəɾət̪ə kɪn̪eː. 
kɑːd͡ʒəkə kiː ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə tʃ͡ʰəɦə?" 
s̪ukəd̪eːʋə bɑːd͡ʒələ- 
"kɑːlɦɪjeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː bɑːɾəɦəʈɑː gɑːɽiː ɑːbɪ geːlə." 
bɑːɾəɦəʈɑː gɑːɽiː, mɑːn̪eː ən̪n̪əkə ʈɾəkə s̪un̪ɪ 
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kuʃeːs̪əɾəkə mən̪ə mɑːn̪ɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
d̪eːʋən̪əkẽː ən̪ələũ t̪əɦɪn̪ɑː eːkəʈʰəuɾə t̪əkə pəɦũtʃ͡ɑː 
s̪eːɦoː d̪eːbeː keːləũ. mɑːn̪eː kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə 
d͡ʒəgəɦə bʰeːʈə geːlə. ɖeːɾɑː geːlɑːpəɾə d͡ʒʰoːɾɑː 
ɾɑːkʰɪ pəɦɪn̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːs̪ə ̃ mɪlɪ leːbə n̪iːkə 
ɾəɦət̪ə. d͡ʒɑːbeː əpən̪eː ɖeːɾɑː pəɦũtʃ͡əbə t̪ɑːbeː tʃ͡ɑːɾɪ 
s̪eːɦoː bɑːd͡ʒɪjeː d͡ʒɑːeːt̪ə, oːɦoː goːd̪ɑːmə ɑːbɪjeː 
geːlə ɾəɦət̪ɑː, bʰən̪eː d̪un̪uː goːɾeː n̪ɪtʃ͡eːn̪əs̪ə ̃ s̪əbʰə 
gəpə kəə̸ leːbə. 
t̪əɪbiːtʃ͡ə s̪ukəd̪eːʋə d̪oːɦəɾɑː kəə̸ bɑːd͡ʒələ- 
"ɑː ɦə,̃ eːkəʈɑː bəɽəkɑː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ.!" 
bəɽəkɑː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ kuʃeːs̪əɾə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə 
ɦoːɪt̪ə putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"s̪eː kiː?" 
s̪ukəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"mən̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəɪbə t̪ə ̃kəmɑːlə kəə̸ d̪eːləkʰɪn̪ə." 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"kiː kəmɑːlə kəə̸ d̪eːləkʰɪn̪ə." 
s̪ukəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"n̪əʋə-n̪əʋə eːmə.oː. d͡ʒɪlɑːmeː eːlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəɪʈʰɑːməs̪ə ̃ eːlɑː ətʃ͡ʰɪ oː ləɦəʈəgəɾə d͡ʒɪlɑː 
ɾəɦələɪn̪ə. kʰɑːɪ-piːbəɪkə n̪iːkə d͡ʒoːgɑːɾə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
ʋəeːɦə məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəɪbə mɑːn̪eː 
'bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː'kẽː un̪əʈɑː-s̪iːd̪ʰɑː pɑːʈʰə pəɽʰəbəeː 
ləgələkʰɪn̪ə. t̪əɪpəɾə 'd̪ɑːd̪ɑː' d̪uː t̪ʰɑːpəɾə muɦẽːmeː 
mɑːɾələkʰɪn̪ə. oːɦoː əs̪əgəɾeː tʃ͡ʰəlɑː, mud̪ɑː 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəɪbə d̪ɪs̪əs̪ə ̃ ɦəmə s̪əbʰə pəɦũtʃ͡ə 
geːləũ. eːmə.oː. t̪ʰəkət̪ʰəkɑː kəə̸ ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ geːlɑː." 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
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"pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə kiː bʰeːlə?" 
s̪ukəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"kiː ɦəeːt̪ə. n̪ɑːŋəɪɾə pəʈəpəʈəun̪eː eːmə.oː. 
ɖiː.eːmə. s̪ɑːɦəɪbə ləgə pəɦũtʃ͡ələ. d̪ɑːd̪oː piːʈʰeːpəɾə 
pəɦət̃ʃ͡əlɑː. pəɦũtʃ͡ət̪eː eːmə.oː. s̪əkəpəkɑː geːlɑː. 
pəɦɪn̪eː kiː s̪əbʰə eːmə.oː. s̪ɑːɦəɪbə ɖiː.eːmə. 
s̪ɑːɦəɪbə ləgə bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑː s̪eː t̪ə ̃bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
əpən̪ɑː kɑːn̪eː n̪əɦɪ s̪un̪ələɪn̪ə. mud̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː d̪eːkʰət̪eː ɖiː.eːmə. s̪ɑːɦəɪbə 
ɖəpəɪʈəkəə̸ eːmə.oː. s̪ɑːɦəɪbəkẽː kəɦələkʰɪn̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː pəɦɪn̪eː tʃ͡iːn̪ɦə lɪəun̪ə. t̪əkʰən̪ə 
ɦun̪əkɑː s̪əg̃ə kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə ɖʰəg̃ə d̪ʰəɽət̪ə. kəɦɪ 
ɖiː.eːmə. s̪ɑːɦəɪbə eːmə.oː. s̪ɑːɦəɪbəkə s̪əbʰə bɑːt̪ə 
gʰõːʈəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː kəɦələkʰɪn̪ə- 'd͡ʒeː 
bʰeːlə s̪eː bʰeːlə s̪eː bʰuːlɪ d͡ʒɑːu. s̪əbʰəkẽː 
eːkkeːʈʰɑːmə ɾəɦɪ kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː s̪əbʰə 
bʰɑːeː-bʰəɪjɑːɾiː dʒ͡əkɑ̃ː ɾəɦɪ əpən̪ə kɑːd͡ʒəkẽː ɑːguː 
bəɽʰɑːu." 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- "t̪əɪpəɾə d̪ɑːd̪ɑː kɪtʃ͡ʰu 
kəɦələkʰɪn̪ə kiː n̪əɦɪ?" 
s̪ukəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- "kiː kəɦɪt̪ət̪ʰɪn̪ə, gəɪjɑːɦə loːkə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪeː ɦəs̪̃ɪ kəə̸ uɽɑː d̪eːləkʰɪn̪ə." 
pɑːn̪ə kʰɑː kuʃeːs̪əɾə t̪iːn̪uː goːɾeː ɾɪks̪ɑːs̪ə ̃
d̪ʰəɾməʃɑːlɑː ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. mən̪əmeː kʰuʃiː ɾəɦəlɑːs̪ə ̃
d͡ʒəɦɪn̪ɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪmeː kʰuʃəpən̪ə əbəɪeː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
kʰuʃiː d͡ʒiːʋən̪əkə pʰələ bʰeːʈəɪeː t̪eːɦən̪eː pʰələkə 
ɑːʃɑː kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əmeː d͡ʒɑːgɪ geːləɪn̪ə. ɦɑ̃ːɪ-
ɦɑ̃ːɪ dʒ͡ʰoːɾɑː d̪eːʋɑːləmeː ləʈəkɑː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːs̪ə ̃
bʰẽːʈə kəɾəeː ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. pɑːtʃ͡ʰuː-pɑːtʃ͡ʰuː 
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d̪eːʋən̪oː ʋɪd̪ɑː bʰeːlə. 
ɑːn̪eː d̪ɪn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː 
goːd̪ɑːmə pəɦũtʃ͡ə əpən̪ə kɑːd͡ʒəmeː d͡ʒuʈɪ geːlə 
tʃ͡ʰəlɑː. goːd̪ɑːməmeː məɪn̪eːd͡ʒəɾəkə pəd̪əpəɾə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː d͡ʒiːʋɪkɑː-leː n̪oːkəɾiː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, 
mud̪ɑː ʋɑːs̪t̪əʋɪkə ɾuːpəs̪ə ̃ oː s̪əmɑːdʒ͡ə s̪eːʋəkə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. əpən̪ə n̪ɪjəmɪt̪ə ɾuːʈɪg̃əkə biːtʃ͡ə əpən̪ɑːkẽː 
ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː bʰoːɾeː goːd̪ɑːməmeː 
ɑːbɪ, əpən̪eːs̪ə ̃geːʈoːkə ɑː goːd̪ɑːmoːkə t̪ɑːlɑː kʰoːlɪ 
əpən̪ə d̪ɪn̪əbʰəɾɪkə kɑːd͡ʒə d̪uː gʰən̪ʈɑːmeː n̪ɪpəʈɑː, 
tʃ͡ʰəɦə bəd͡ʒeː məʈɪjɑː s̪əbʰəkẽː kɑːd͡ʒə s̪uməd͡ʒʰɑː 
əpən̪eː ɾəmɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦə,̃ eːt̪eː d͡ʒəɾuːɾə məʈɪjɑː 
s̪əbʰəs̪ə ̃ s̪əmbən̪d̪ʰə ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː əpən̪eː 
n̪əɦɪjõː ɾəɦən̪eː n̪ɪjəmɪt̪ə kɑːd͡ʒə məʈɪjɑː s̪əbʰə 
kəɾəbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪əɪs̪əg̃ə məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəɪbə 
eːt̪eː əpən̪ɑː muɦẽː kəɦɪjeː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə d͡ʒeː 
boːɾɑːkə ɦɪs̪ɑːbəmeː keːt̪əu gəɽəbəɽiː n̪eː ɦuəeː. 
pʰəʈələ ɑːkɪ kəʈələ boːɾɑːs̪ə ̃d͡ʒeː tʃ͡ɑːuɾə ɑːkɪ gəɦumə 
kʰəs̪əɪ, oː əɦɑ̃ː s̪əbəɦəkə bʰeːlə. oːkəɾə ɦɪs̪ɑːbə 
məd͡ʒuːɾiːmeː n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ pɾət̪jeːkə 
məʈɪjɑːkẽː t̪iːn̪ə s̪eːɾəs̪ə ̃ beːs̪iːeː tʃ͡ɑːuɾə-gəɦumə 
pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. d͡ʒeː kəmɑːɪs̪ə ̃bɑːɪliː 
ɑːməd̪ən̪iː bʰeːləɪn̪ə, t̪əẽː məʈɪjoː s̪əbəɦəkə 
d͡ʒiːʋən̪əmeː kɪtʃ͡ʰu-n̪eː-kɪtʃ͡ʰu kʰuʃəɦɑːliː d͡ʒəɾuːɾə 
əbɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. ɑːn̪ə məd͡ʒəd̪uːɾəkə ɦɪs̪ɑːbeː d͡ʒeː 
məd͡ʒəd̪uːɾə oːɦən̪ə məd͡ʒuːɾiːbəlɑː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒɪn̪əkɑː 
uləpʰiː ɑːməd̪ən̪iː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪iːn̪ə s̪eːɾə ən̪n̪əkə 
ɑːməd̪ən̪iːs̪ə ̃ məʈɪjɑː s̪əbəɦəkə bʰoːd͡ʒən̪əkə 
s̪əməs̪jɑː meːʈɑːɪjeː d͡ʒəkɑ̃ː geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
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tʃ͡ɑːuɾə-gəɦumə pɾət̪ɪ beːkət̪iːkẽː pɑ̃ːtʃ͡ə kɪloː 
pɾət̪ɪmɑːs̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə bʰeːʈən̪eː d͡ʒən̪ə-mɑːn̪əs̪əkə 
d͡ʒiːʋən̪əmeː t̪ʰoːɽə-moːɽə kʰuʃəɦɑːliː eːbeː kəeːlə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ bʰoːd͡ʒən̪əkə s̪əməs̪jɑː kəmən̪eː d͡ʒeː 
bətʃ͡ət̪ə ɦuə ləgələ ətʃ͡ʰɪ oːɪs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾoː s̪əməs̪jɑːkə 
s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪əkə kɪtʃ͡ʰu-kɪtʃ͡ʰu s̪ɑːd̪ʰən̪ə bʰə_ɪjeː 
d͡ʒɑːɪeː. 
tʃ͡ɑːuɾə-gəɦumə mɪlɑː eːkə-eːkə beːkət̪iːkẽː pɑ̃ːtʃ͡ə 
kɪloː bʰeːʈə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː oːɦɪn̪ɑː t̪ʰoːɽeː bʰeːʈə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə bʰeːʈəɪkə mɑːn̪eː bʰeːlə 
s̪əʋ̃əɪd̪ʰɑːn̪ɪkə əd̪ʰɪkɑːɾə bʰeːʈəbə. s̪ət̪t̪ɑː-
s̪əmɑːd͡ʒəmeː d͡ʒeːt̪eːkə eːkəɾuːpət̪ɑː əbəɪeː t̪eːt̪eːkə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː bʰeːʈəbə bʰeːlə. iː ən̪eːkoː bəɾkʰəkə 
ɑːn̪d̪oːlən̪əkə pʰələs̪ʋəɾuːpə bʰeːʈələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə_ɪ 
ɑːn̪d̪oːlən̪əmeː keːt̪eːkoː gəɾiːbə d͡ʒəɦələ geːlɑː, 
mɑːɾɪ kʰeːləɪn̪ə ɑː ən̪eːkoː t̪əɾəɦəkə jɑːt̪ən̪ɑːkə 
ʃɪkɑːɾə bən̪ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪eːkəɾə pʰələ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə pɑ̃ːtʃ͡ə 
kɪloː tʃ͡ɑːuɾə-gəɦumə məɦiːn̪ɑːkə bʰoːd͡ʒən̪ə. 
ɑːʈʰəmə-n̪əʋəm d̪əʃəkə mɑːn̪eː 1980-90 ɪs̪ʋiːkə 
biːtʃ͡ə, kʰɑːd̪jɑːn̪n̪əkə mɑːməlɑːmeː d̪eːʃə ɑːt̪mə-
n̪ɪɾbʰəɾə bʰeːlə. t̪ə_ɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː bɑːɦəɾəs̪ə ̃ ən̪n̪əkə 
ɑːjɑːt̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰələ. eːkə t̪ə ̃ ɦəd͡ʒɑːɾoː bəɾkʰəkə 
gulɑːmiːkə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒən̪ə-gəɳəkə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə 
t̪əɪpəɾə kʰeːt̪iːkə s̪əmutʃ͡ɪt̪ə beːʋəs̪t̪ʰɑː s̪eːɦoː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ kʰeːt̪əkə upəd͡ʒə bəɽʰɪt̪əɪn̪ə. 
ətʃ͡ʰəɪt̪eː s̪əmpəɪt̪ə t̪əg̃əɦɑːliː tʃ͡ʰələ. d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑːkə 
ʋɾɨd̪d̪ʰɪ t̪ə ̃ d͡ʒələʋɑːjupəɾə n̪ɪɾbʰəɾə kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑːkə ʋɾɨd̪d̪ʰɪ ɦəeːbə s̪oːbʰɑːʋɪkə 
ətʃ͡ʰɪeː. kɪeː t̪ə ̃d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː d͡ʒeːt̪eː ɾəg̃əkə d͡ʒələʋɑːju 
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bʰɑːɾət̪əmeː ətʃ͡ʰɪ oː ɑːn̪ə d̪eːʃəmeː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃s̪eː 
ɾəɦəɪt̪ə t̪ə ̃ kən̪ɑːɖɑː s̪ən̪ə d̪eːʃə, d͡ʒeːkəɾə ɾəkəbɑː 
bʰɑːɾət̪əkə ɾəkəbɑːs̪ə ̃ bəɦut̪ə beːs̪iː tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː 
d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː əɪʈʰɑːməkə eːkəʈɑː ɾɑːd͡ʒjəkə 
bəɾoːbəɾɪjoː n̪eː tʃ͡ʰə_ɪ. d͡ʒəɪʈʰɑːmə bʰɑːɾət̪əkə 
d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː eːkə əɾəbə t̪iːs̪ə kəɾoːɽəs̪ə ̃ beːs̪iː ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɪʈʰɑːmə kən̪ɑːɖɑːkə d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː tʃ͡ɑːɾɪ-pɑ̃ːtʃ͡ə 
kəɾoːɽə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə s̪əməs̪jɑː mɑːn̪eː bʰoːd͡ʒən̪ə, 
ʋəs̪t̪ɾə, ɑːʋɑːs̪ə, s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə, ʃɪkʂɑː, s̪uɾəkʂɑː ɾəɦɪt̪oː 
d̪eːʃəʋɑːs̪iːkẽː pəɦɪlə d͡ʒeː s̪əməs̪jɑː bʰoːd͡ʒən̪əkə tʃ͡ʰiː 
s̪eːɦoː n̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, əkʰən̪oː bʰəɾəpuːɾə 
n̪əɦɪjẽː tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː n̪əɦɪmeː kɪtʃ͡ʰu t̪ə ̃ tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əmeː kɪtʃ͡ʰu-n̪eː-kɪtʃ͡ʰu s̪ud̪ʰɑːɾə 
bʰeːbeː kəeːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. s̪əbʰə d͡ʒən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə gəɾiːbiː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əɪʈʰɑːməkə loːkə 
ən̪n̪eː beːs̪iː kʰɑːɪeː. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə bʰoːd͡ʒoː-
kɑːd͡ʒəmeː loːkə ɑːd̪ʰɑː kɪloːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ ən̪n̪əkə 
s̪uːtʃ͡iː bən̪əɪbət̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. moːʈɑː-moːʈiː d̪əs̪ə kɪloː 
ən̪n̪ə eːkə goːʈɑːkə d̪əs̪ə d̪ɪn̪əkə bʰoːd͡ʒən̪ə bʰeːlə. 
s̪ubʰɪt̪əgəɾə pəɾɪʋɑːɾəmeː ən̪n̪əkə eːt̪eː kʰəpət̪ə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ, kɪeː t̪ə ̃gəɾiːbə loːkə d͡ʒəkɑ̃ː n̪eː d̪eːɦəkə ʃɾəmə 
beːs̪iː tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː n̪eː ən̪n̪eː ʈɑːkə bʰoːd͡ʒən̪əpəɾə 
ɑːʃɾɪt̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kʰeːbɑː-piːbɑːkə ən̪eːkoː ʋɪn̪jɑːs̪ə 
tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː d͡ʒeː əbʰɑːʋiː loːkəkẽː upələbd̪ʰə n̪əɦɪ ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː s̪ubʰjəs̪t̪əkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə, d͡ʒiːʋən̪əkə d͡ʒeː muːlə s̪əməs̪jɑː 
bʰoːd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑːɪ pətʃ͡əɦət̪t̪əɪɾə bəɾkʰəkə 
ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə, s̪ʋət̪ət̪̃ɾə d͡ʒiːʋən̪ə bʰeːʈəlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː 
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bʰoːd͡ʒən̪əkə s̪əməs̪jɑːkə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ bʰeːlə 
ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒeː ɑːguːkə s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː 
ʋəs̪t̪ɾə, ɑːʋɑːs̪ə, s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə, ʃɪkʂɑː ɑː s̪uɾəkʂɑː oː 
əkɑːs̪ə kus̪umə bən̪ələ ɾəɦəbeː kəɾət̪ə kɪn̪eː. 
d̪eːʋən̪əkẽː s̪əg̃ə keːn̪eː kuʃeːs̪əɾə goːd̪ɑːmə 
pəɦũtʃ͡əlɑː. dʒ͡əɦɪn̪ɑː pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə kuʃeːs̪əɾə 
'bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː'kə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː kuʃeːs̪əɾəkə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. kʰud͡ʒələ 
goːd̪ɑːmə, mɑːn̪eː goːd̪ɑːməkə mukʰjə d̪ʋɑːɾɑː 
kʰud͡ʒələ, d̪eːkʰə kuʃeːs̪əɾə s̪oːd͡ʒʰeː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
ləgə pəɦũtʃ͡əlɑː. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː əpən̪ə bɑːɾəɦoː 
gɑːɽiːkə ɦɪs̪ɑːbə mɪlɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. kən̪iː 
pʰəɾɪkkeːs̪ə ̃kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"pɾəɳɑːmə d̪ɑːd̪ɑːdʒ͡iː." 
oːn̪ɑː, d͡ʒəkʰən̪eː kuʃeːs̪əɾə geːʈəkə bʰiːt̪əɾə pɾəʋeːʃə 
keːləɪn̪ə t̪əkʰən̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː budʒ͡ʰɪ geːlɑː, 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɑ̃ːkʰɪ uʈʰɑː tʃ͡iːn̪ɦɪ, əpən̪ɑː kɑːd͡ʒəmeː pun̪ə: 
lɑːgɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑː. kuʃeːs̪əɾəkə s̪əg̃əmeː d̪eːʋən̪əkẽː 
ən̪əʈʰɪjɑː d̪eːkʰɪt̪oː mən̪əmeː koːn̪oː ut̪s̪ukət̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː n̪əɦɪjẽː d͡ʒəgələɪn̪ə. kɪeː t̪ə ̃
əd̪ʰɪkə d̪ɪn̪ə oːɦən̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪ə 
tʃ͡ɪn̪ɦɑːɾəeː d͡ʒeːboː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː ən̪əʈʰɪjɑː eːboː t̪ə ̃
kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː kuʃeːs̪əɾə pʰəɾɪkkeːs̪ə ̃pɾəɳɑːmə keːləkəɪn̪ə 
t̪əɦɪn̪ɑː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ɦɑːt̪ʰəkə kələməkẽː 
kɑːgəd͡ʒəpəɾə s̪ə ̃uʈʰɑː kuʃeːs̪əɾə d̪ɪs̪ə d̪eːkʰəɪt̪ə muɽiː 
d͡ʒʰuːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"pɾəɳɑːmə." 
bud̪ʰɪjɑːɾə loːkə d͡ʒəɦɪn̪ɑː kəmə-s̪ə-̃kəmə ʃəbd̪əmeː 
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əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋjəkt̪ə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪eːɦoː keːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːs̪ə ̃ kuʃeːs̪əɾə pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪeː d͡ʒeː 
kɑːd͡ʒəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəpəɾə beːs̪iː n̪əd͡ʒəɪɾə d̪ɑːd̪ɑːkə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. d̪eːʋən̪əkə kɑːd͡ʒəkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː 
kuʃeːs̪əɾəkə mən̪əs̪ə ̃meːʈɑː geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə kɪeːkə t̪ə ̃
kɑːd͡ʒəkə bʰəɾəmɑːɾə s̪oːd͡ʒʰɑːmeː ɑːbɪjeː geːləɪn̪ə 
d͡ʒeː kɑːd͡ʒəkə koːn̪oː s̪əməs̪jeː n̪eː ətʃ͡ʰɪ. bɑːɾəɦə 
gɑːɽiː s̪ɑːmɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑːʈʰəʈɑː məʈɪjɑː kɑːdʒ͡ə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː, keːt̪əboː d͡ʒʰõːkɪ kəə̸ kɑːd͡ʒə kəɾəbə t̪əɪjoː 
tʃ͡əut̪ʰɑːɪs̪ə ̃ beːs̪iː gɑːɽiːkə kɑːd͡ʒə ɾəɦɪjeː d͡ʒɑːeːt̪ə. 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɑːd̪ɑː, gɑːməs̪ə ̃ eːbeː keːləũ ətʃ͡ʰɪ. ɾəs̪t̪eː-ɾəs̪t̪eː 
s̪un̪ələũ d͡ʒeː eːmə.oː. s̪ɑːɦəɪbəs̪ə ̃ d͡ʒʰəgəɽɑː bʰəə̸ 
geːlə, t̪əẽː əpən̪ə ɦɑːd͡ʒəɾiː puɾəbəeː ɾəs̪t̪eː-ɾəs̪t̪eː 
tʃ͡əlɪ eːləũ." 
kəɦəbə d͡ʒeː d͡ʒʰəgəɽɑː bʰiːɽəmeː geːləũ n̪əɦɪ ɑː 
d͡ʒʰəgəɽɑːmeː s̪əg̃ə d̪eːləũ, eːn̪ɑː keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə? ɦə,̃ 
kɪeː n̪eː ɦəeːt̪ə? mɑːn̪ɪ lɪə kɪjoː d͡ʒʰəgəɽɑːkə 
d͡ʒəgəɦəpəɾə n̪əɦɪ ɾəɦən̪eː, n̪eː d̪eːkʰələɪn̪ə ɑː n̪eː 
ləgəleː s̪un̪ələɪn̪ə, t̪əkʰən̪ə d͡ʒʰəgəɽɑːkə ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾə 
keːn̪ɑː bən̪ət̪ɑː. kɪeː n̪eː bən̪ət̪ɑː, d͡ʒəkʰən̪ə 
kɑːn̪əmeː eːləɪn̪ə mɑːn̪eː s̪un̪ələɪn̪ə, t̪əkʰən̪əs̪ə ̃d͡ʒeː 
oːɪ d͡ʒʰəgəɽɑːkə kʰoːd̪ə-ʋeːd̪əmeː lɑːgɪ d͡ʒɑːt̪ʰɪ t̪ə ̃kɪeː 
n̪eː ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾə bən̪ɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒɪn̪əgiːkə s̪ɑːmɑːn̪jə gət̪ɪmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾəg̃ə-
bɪɾəg̃əkə s̪əməs̪jɑː eːn̪eː, kəɾt̪t̪ɑː əpən̪ə 
s̪əməjɑːn̪ukuːlə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə əpən̪ə gət̪ɪjeː 
ɑːguː bəɽʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪eːɦoː 
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keːləɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əkə gət̪ɪ-ʋɪd̪ʰɪmeː koːn̪oː 
beːs̪iː ɦələtʃ͡ələ n̪əɦɪjẽː eːləɪn̪ə. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"koːn̪oː kʰɑːs̪ə d͡ʒʰəgəɽɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. s̪ɑːmɑːn̪jə 
tʃ͡ʰələ. t̪əẽː d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɑːeːlə t̪əɦɪn̪ɑː geːlə." 
oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː kuʃeːs̪əɾəs̪ə ̃gəpə-s̪əppə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː mud̪ɑː n̪əd͡ʒəɪɾə d̪eːʋən̪əpəɾə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. d̪eːʋən̪əkə ʋɪʂəjəmeː kuʃeːs̪əɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑː t̪əẽː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː d̪eːʋən̪əkẽː s̪əmmɪlɪt̪ə n̪əɦɪ keːləɪn̪ə, 
mud̪ɑː d̪eːʋən̪əkẽː d̪eːkʰə kəə̸ mən̪ə t̪ɪɾəpɪt̪ə bʰə_ɪjeː 
geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. kʂeːt̪ɾə koːn̪oː kɪeː n̪eː ɦuəeː, mɑːn̪eː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə, ɑːɾt̪ʰɪkə, ɾɑːdʒ͡ən̪əɪt̪ɪkə ʋɑː ɑːn̪eː-ɑːn̪ə 
d͡ʒeːn̪ɑː- ʋɪd͡ʒɲɑːn̪eː, s̪ɑːɦɪt̪jeː ɪt̪jɑːd̪ɪ, mud̪ɑː koːn̪oː 
n̪əʋə ɑːd̪əmiːkẽː ləgəmeː eːlɑːs̪ə ̃ mɑːn̪eː 
s̪əmbən̪d̪ʰə bən̪əlɑːs̪ə,̃ eːkəʈɑː oːɦən̪ə ɑːd̪əmiːkə 
n̪ɪɾmɑːɳə t̪ə ̃ bʰə_ɪjeː s̪əkəɪeː d͡ʒeːɦeːn̪ə oː əpən̪eː 
ɾəɦələ. oːn̪ɑː, s̪əmɑːdʒ͡əmeː eːɦən̪oː tʃ͡ələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪeː 
d͡ʒeː s̪oːn̪ɑː bʰeːʈɪn̪əũ pɾɑːʃtʃ͡ɪt̪ə kəɾəeː pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː 
ɦəɾeːn̪əũ t̪ə ̃ kəɾəeː pəɽɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ. kʰɑːeːɾə s̪oːn̪ɑːkə 
gəpə s̪oːn̪ɑːkə bʰeːlə, muːljəʋɑːn̪ə ɾəɦɪt̪oː oː 
tʃ͡eːt̪ən̪əɦiːn̪ə ətʃ͡ʰɪeː mud̪ɑː mən̪ukʰə t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰɪjɑː, mən̪ukʰə muːljəbɑːn̪əkə s̪əg̃ə tʃ͡eːt̪ən̪əʃiːlə 
s̪eːɦoː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə_ɪs̪ə ̃
bən̪əɾd͡ʒiːeː-d̪ɑːd̪ɑː ɑːkɪ kuʃeːs̪əɾeːkẽː koːn̪ə 
mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə. əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
s̪əɾoːkɑːɾə ɾɑːkʰɪ əpən̪ə jɑːpən̪ə kəə̸ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːɽiːs̪ə ̃ ut̪əɾəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə, mɑːn̪eː gɑːməs̪ə ̃ eːlɑː 
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pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ʈeːʃən̪əkə bəgəleːmeː s̪ukəd̪eːʋə 
tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə bʰeːʈəlɑː, ʋəeːɦə kəɦələɪn̪ə 
t̪əẽː mən̪əmeː bʰeːlə d͡ʒeː pəɦɪn̪eː d̪ɑːd̪ɑːs̪ə ̃bʰẽːʈə 
kəɾəɪt̪ə kɪeː n̪eː n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə ɦoːɪ." 
kuʃeːs̪əɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː mən̪eː-
mən̪ə kʰuʃiː bʰeːlɑː mud̪ɑː bəd͡ʒəlɑː kɪtʃ͡ʰu kʰɑːs̪ə 
n̪əɦɪ, bəd͡ʒəlɑː bəs̪ə eːt̪əbeː- 
"gɑːməkə kiː ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə ətʃ͡ʰɪ kuʃeːs̪əɾə?" 
gɑːməkə ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə s̪un̪ɪ kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːməkə kiː ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə ɾəɦət̪ə d̪ɑːd̪ɑː, bɪn̪u bəɾəkə 
məɽəbɑː d͡ʒeːɦeːn̪ə ɾəməɳəgəɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, t̪əɦɪn̪ɑː 
gɑːmə ətʃ͡ʰɪ." 
oːn̪ɑː, kuʃeːs̪əɾəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ bən̪əɾdʒ͡iːd̪ɑːd̪ɑː 
bud͡ʒʰɪ geːlɑː d͡ʒeː gɑːməkə əmuːljə bəus̪eː ɦeːɾɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː ən̪əkəɾə n̪iːkə-əd̪ʰəlɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə 
əpən̪ɑː muɦẽː utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪eː kiː kuʃeːs̪əɾə?" 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːmə t̪ə ̃ oːɦɪn̪ɑː ətʃ͡ʰɪ, kɪtʃ͡ʰu-kɪtʃ͡ʰu gɑːmə koːs̪iː-
kəməlɑːs̪ə ̃kəʈɪ-kʰõːʈɪ biːɾɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒəɾuːɾə bən̪ɪ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː keːt̪əboː biːɾɑːn̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ t̪əɪjoː 
ɦɑːɽə-mɑ̃ːs̪ə t̪ə ̃ʋəeːɦə tʃ͡ʰɪəɪ. mud̪ɑː əs̪ələ d͡ʒeː..?" 
'əs̪ələ' kəɦɪ kuʃeːs̪əɾə tʃ͡upə ɾəɦɪ geːlɑː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
əpən̪ɑː gʰəɾəkə n̪ɪn̪d̪ɑː keːn̪ɪɦɑːɾəkẽː kulʈɑː 
mən̪ukʰə bud͡ʒʰələ d͡ʒɑːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː kuʃeːs̪əɾəkə 
mən̪əmeː bʰeːləɪn̪ə. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪eːɦoː əpən̪ə 
n̪ɪjəmɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əməjəpəɾə d̪ʰɪjɑːn̪ə ɾəkʰən̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəlɑː. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː əpən̪ə d͡ʒeː d̪ɪn̪ɑːn̪ud̪ɪn̪əkə 
kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰəɪn̪ə, oːkəɾɑː oː oːɦiː t̪əɾəɦẽː n̪ɪʂpɑːd̪ɪt̪ə 
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kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒə_ɪ kɑːd͡ʒəkə s̪əməjə 
ɑːeːlə oːkəɾɑː oːɦiː kɑːlə n̪ɪpəʈəbəɪt̪ə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ s̪əɪk̃əɽoː kɑːd͡ʒə kɪeː n̪eː ɾəɦəeː mud̪ɑː 
kən̪ɪjõː ɦəd̪ɪɑːɪ n̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. gɑːməkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː 
mɑːn̪eː kuʃeːs̪əɾəkə gɑːməkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː t̪eːt̪eː d͡ʒoːɾə mɑːɾɪ d̪eːləkəɪn̪ə 
d͡ʒeː ʋɪtʃ͡ɑːɾə beːkɑːbuː bʰəə̸ geːləɪn̪ə. mən̪əkə 
mən̪ɑːɦiː bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː mən̪ə n̪əɦɪ 
mɑːn̪ələkəɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪eː kiː kuʃeːs̪əɾə?" 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːməkə loːkeː gɑːmə tʃ͡ʰoːɽɪ pəɽɑːeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkʰən̪ə gɑːməkə un̪n̪ət̪ɪ keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə." 
kuʃeːs̪əɾəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː məɦəs̪uːs̪ə 
keːləɪn̪ə d͡ʒeː kuʃeːs̪əɾə d̪eːkʰələ-bʰoːgələ bɑːt̪ə 
bɑːd͡ʒɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː kɪtʃ͡ʰu putʃ͡ʰəbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə. s̪əbəɦəkə s̪oːd͡ʒʰəkə d̪ɾɨʃjə tʃ͡ʰiː, t̪əẽː əpən̪ɑː-
əpən̪ɑː d̪ɾɨʂʈɪjeː d̪eːkʰəɪkə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. d̪eːkʰɪt̪eː tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː gɑːmeːkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː d͡ʒəkʰən̪ə ɖɔkʈəɾə bən̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ʋɑː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əkʰən̪ə oː 
gɑːmə tʃ͡ʰoːɽɪ ʃəɦəɾə pəs̪ɪn̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː d͡ʒɑː kəə̸ 
bəs̪ɪt̪oː t̪ə ̃ tʃ͡ʰət̪ʰɪjeː. ʋɪtʃ͡ɑːɾəɳiːjə pɾəʃn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əbʰə t̪əɾəɦəkə ʋɪpəɾiːt̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː gɑːməkə loːkəkẽː 
ɾəɦən̪eː biːmɑːɾiːkə bɑːɽʰɪ ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
ɖɔkʈəɾə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː kɪs̪ɑːn̪əkə d̪eːʃə ɾəɦɪt̪oː 
kʰeːt̪əmeː n̪eː məʃiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪eː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə ɑː n̪eː kɾɨʂɪ 
ʋɪʃeːʂəd͡ʒɲə. jəeːɦə s̪t̪ʰɪt̪ɪ gɑːməkə ətʃ͡ʰɪeː. 
ɖʰoːləbəd͡ʒd͡ʒɑː ɖʰoːlə bəd͡ʒəɪbət̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 
d̪eːʃəkə pəɪd̪ɑːʋɑːɾə utʃ͡tʃ͡əkoːʈɪkə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾɑː d̪uː 
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d̪ɾɨʂʈɪjeː d̪eːkʰɪjəu- pəɦɪlə, d̪eːʃəmeː kɾɨʂɪjoːgjə 
bʰuːmɪ d̪uː kəɾoːɽə əs̪s̪iː lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə ətʃ͡ʰɪ. 
oːn̪ɑː, əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə ɾɑːd͡ʒə-ɾɑːd͡ʒjəkə koːn̪ə bɑːt̪ə 
d͡ʒeː eːkə ɾɑːd͡ʒjəkə bʰiːt̪əɾə d̪əɾdʒ͡ən̪oː ɾəg̃əkə 
d͡ʒəmiːn̪əkə n̪ɑːpəkə tʃ͡ələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː s̪pəʂʈə ɾuːpẽː 
t̪ə ̃ n̪əɦɪ, mud̪ɑː d͡ʒə ̃ ɦeːkʈeːjəɾəkẽː əɽʰɑːɪ biːgʰɑː 
mɑːn̪ɪ lə_ɪ tʃ͡ʰiː, t̪əkʰən̪ə oːɪ d͡ʒəmiːn̪əkə mɑːn̪eː 
d̪eːʃəkə upəd͡ʒɑːu d͡ʒəmiːn̪əkə ən̪n̪əkə upəd͡ʒə 
d͡ʒɑːpɑːn̪ə, d͡ʒəɾmən̪iː ɪt̪jɑːd̪ɪ d̪eːʃəkə ɦɪs̪ɑːbeː t̪iːn̪ə 
əɾəbə ʈən̪ə ən̪n̪əkə pəɪd̪ɑːʋɑːɾə ɦəeːt̪ə, mud̪ɑː 
upəd͡ʒəɪt̪ə keːt̪eːkə ətʃ͡ʰɪ? kiː t̪iːs̪oː kəɾoːɽə ʈən̪ə 
əkʰən̪ə ɦoːɪeː? kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ s̪eː ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪs̪ə ̃
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ɑːkɪ kuʃeːs̪əɾeːkẽː koːn̪ə mət̪ələbə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. mət̪ələbə eːt̪əbeː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː s̪əɾəkɑːɾiː 
ən̪n̪əkə goːd̪ɑːmə dʒ͡ə ̃ ʈʰɑːɽʰə ɾəɦələ t̪ə ̃ əpən̪oː 
ʈʰɑːɽʰə ɾəɦəbeː kəɾəbə. 
əpən̪ə əɪgəlɑː kɑːd͡ʒəkẽː ʈʰɪkɪjəbəɪt̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːɪs̪ə ̃t̪ə ̃kɑːd͡ʒəpəɾə ɑːeːbə kɪn̪eː kuʃeːs̪əɾə?" 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː ən̪ukuːlə ɦoːɪt̪ə d̪eːkʰə kuʃeːs̪əɾə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"əs̪əgəɾeː kɪeː ɑːeːbə, d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ ɑːeːbə." 
'd̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ' s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əkə d͡ʒeː 
pəɦɪlukɑː d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə oː d͡ʒoːɾə 
mɑːɾələkəɪn̪ə. d̪eːʋən̪əkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"bɑːu, əɦũː kɑːd͡ʒə kəɾəeː eːləũ ətʃ͡ʰɪ?" 
d̪eːʋən̪ə muɽiː ɖoːləbəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"ɦə.̃" 
d̪eːʋən̪əkə muɦəs̪ə ̃ 'ɦə'̃ s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə 
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mən̪ə tʃ͡əũkələɪn̪ə. tʃ͡əũkələɪn̪ə iː d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ələɪeː t̪əɦɪn̪ɑː t̪ə ̃
mən̪ukkʰoː ɑː mən̪ukkʰəkə d͡ʒiːʋən̪oːmeː t̪ə ̃ɦoːɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː t̪eːkəɾɑː loːkə n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː əkɑːɪn̪ə 
kɑːn̪əpəɾə n̪ə_ɪ lə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ ɑːs̪ə-n̪ɪɾɑːs̪əkə 
biːtʃ͡ə d͡ʒɪn̪əgiː d͡ʒʰuləɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. ləgəleː 
s̪ən̪t̪uʂʈə t̪ə ̃ ləgəleː əs̪ən̪t̪uʂʈə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
mud̪ɑː d͡ʒə ̃pəɾɪʋəɾt̪ən̪əkẽː d̪ɪʃɑːkə d̪ʰɑːɾə bən̪əbəɪt̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə t̪ɑːkɪ liː t̪ə ̃ʋəeːɦə bʰeːlə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
kʰoːd͡ʒə. d͡ʒəkʰən̪eː mən̪ukʰə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əd̪ʰɑːɾə 
kʰoːd͡ʒɪ leːt̪ɑː t̪əkʰən̪eː oːɪmeː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
s̪əmud̪ɾəmeː mɪləbeː kəɾət̪ɑː. mud̪ɑː s̪eː əkʰən̪ə 
d̪eːʋən̪ə t̪ʰoːɽeː bud͡ʒʰət̪ə. oːkəɾɑː t̪ə ̃kɾəmeː-kɾəmeː 
d͡ʒəkʰən̪ə kɑːd͡ʒoːkə ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾoːkə boːd̪ʰə kəɾəulə 
d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əkʰən̪ə oː əpən̪ə mɑːn̪əʋiːjə muːljə 
bud͡ʒʰət̪ə. ləgəleː əpən̪eː mən̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə 
kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə loːɦoːkẽː tʃ͡uməkə 
loːɦɑː əpən̪ɑː d̪ɪʃə ɑːkəɾʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə s̪əʈəbəɪeː, 
mud̪ɑː tʃ͡uməkəkə guɳə oːkəɾɑːmeː t̪ɑːbeː t̪əkə n̪əɦɪ 
əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːbeː t̪əkə oːkəɾɑː ɑːgɪmeː t̪əpɑː 
d͡ʒoːɽələ n̪əɦɪ d͡ʒɑːɪeː. d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːʋən̪ə 
s̪əmpəɾkəmeː ɑːbɪ geːlə, eːt̪eːkə bəɽʰɪjɑː ɦɾɨʂʈə-
puʂʈə ʃəɾiːɾə tʃ͡ʰəɪ, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ bʰeːlə d͡ʒeː oːɪ 
ʃəɾiːɾəmeː ʃəɾiːɾiːkẽː keːn̪ɑː d͡ʒɑːgəulə d͡ʒɑːeː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː d̪eːʋən̪əkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"bəuɑː, pəɾɪʋɑːɾəmeː keː s̪əbʰə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə?" 
d̪eːʋən̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"bɑːbuːoː ɑː mɑːɪjoː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bəɦiːn̪ə s̪ɑːs̪uɾə 
bəs̪əɪeː. d̪oːs̪əɾə bʰɑːeː n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ." 
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əkʰən̪ə t̪əkə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː budʒ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː 
d̪eːʋən̪ə kuʃeːs̪əɾəkə s̪əɦoːd̪əɾə bʰɑːeː tʃ͡ʰɪəɪn̪ə 
mud̪ɑː d̪eːʋən̪əkə muɦəs̪ə ̃s̪un̪ɪt̪eː bəd͡ʒəlɑː- 
"kuʃeːs̪əɾə keː ɦeːt̪ɑː?" 
d̪eːʋən̪ə- 
"bʰɑːjə." 
oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː 
eːkə d̪ɪs̪ə d̪eːʋən̪ə əpən̪ə bʰɑːɪkə tʃ͡əɾtʃ͡ə n̪əɦɪ keːləkə 
ɑː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə kuʃeːs̪əɾə bʰɑːjə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə? 
mud̪ɑː ləgəleː əpən̪eː mən̪ə d͡ʒoːɾə d̪əɪt̪ə 
kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː bʰɑːeː kʰɑːliː s̪əɦoːd̪əɾeː n̪əɦɪ, 
s̪əɦoːd̪əɾəkə s̪əg̃ə əpən̪ə əg̃iːt̪əkə s̪eːɦoː bʰɑːɪjeː 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪əɪs̪əg̃ə bʰɑːeː-bʰəɪjɑːɾiːkə leːlə t̪ə ̃
d̪un̪ɪjẽː pəs̪əɾələ ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːjə t̪ə ̃ ʋəeːɦə n̪eː d͡ʒeː 
n̪ɪɾbʰəjə d͡ʒiːʋən̪ə gəɽʰəɪkə ʃəkt̪ɪ s̪ɾɨd͡ʒən̪ə kəə̸ d̪ɪəeː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"kuʃeːs̪əɾə, ɑːn̪eː d̪ɪn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ʰəɦə bədʒ͡eː t̪əkə 
əpən̪eː goːd̪ɑːməmeː ɾəɦəbə. kɪs̪ɑːn̪əkə ɑːn̪d̪oːlən̪ə 
tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oːɪmeː ʃɑːmɪlə ɦeːbɑːkə ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː 
ɦəməɾə s̪əməjəkə koːn̪oː ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ." 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ ɑːbɪ d͡ʒɑːeːbə." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"bəɽəbəɽʰɪjɑ̃ː. d͡ʒə ̃ s̪əməjə bʰeːʈət̪ə t̪ə ̃pʰeːɾə ɑːeːbə 
n̪əɦɪ t̪ə ̃kɑːd͡ʒə ɾoːkəɪkə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ." 
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-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə 
məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 
1947 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə ̃
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ 
d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ kɑːɾjəmeː s̪əl̃əgn̪ə bʰəə ̸
ɾuːtʃ͡ɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː lɑːgɪ geːlɑː. 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə ̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 
ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə 
bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə 
s̪əg̃ə gɑːməmeː puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ː ʃə 
s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə 
keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː 'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
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'ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2011', 'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː ʋə 
s̪əməgɾə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː- 
'ʈəɪgoːɾə lɪʈɪɾeːtʃ͡əɾə eːʋɑːɾɖə- 2011', mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
un̪n̪əjən̪ə leːlə s̪ɑːkʂəɾə d̪əɾəbʰəg̃ɑː 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 s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə 
kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u dʒ͡joːt̪s̪n̪ɑː-
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əmmɑːn̪ə- 2018', tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
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giːt̪ɑ̃ː d͡ʒəlɪ, 6. s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪkə d͡ʒɑːɪʈʰə, 7. 
s̪ət̪əbeːd̪ʰə, 8. tʃ͡un̪əut̪iː, 9. ɾəɦəs̪ɑː tʃ͡əuɾiː, 10. 
kɑːməd̪ʰeːn̪u, 11. mən̪ə mət̪ʰən̪ə, 12. əkɑːs̪ə gəg̃ɑː - 
kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə. 13. pət̃ʃ͡əʋəʈiː- eːkɑ̃ː kiː s̪ət̃ʃ͡əjən̪ə. 14. 
mɪt̪ʰɪlɑːkə beːʈiː, 15. kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə, 16. d͡ʒʰəmeːlɪjɑː 
bɪɑːɦə, 17. ɾət̪n̪ɑːkəɾə ɖəkəɪt̪ə, 18. s̪ʋəjəʋ̃əɾə- n̪ɑːʈəkə. 
19. məulɑːɪlə gɑːtʃ͡ʰəkə pʰuːlə, 20. ut̪t̪ʰɑːn̪ə-pət̪ən̪ə, 21. 
d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒiːt̪ə, 22. d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳə, 23. d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪əg̃ʰəɾʂə, 24. n̪əɪ d̪ʰɑːɽəɪeː, 25. bəɽəkiː bəɦɪn̪ə, 26. 
bʰɑːd̪əʋəkə ɑːʈʰə ən̪ɦɑːɾə, 27. s̪əd̪ʰəʋɑː-ʋɪd̪ʰəʋɑː, 28. 
ʈʰuːʈʰə gɑːtʃ͡ʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə bət̃ʃ͡eːləũ, 
30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pəg̃u, 32. ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰiː, 33. s̪utʃ͡ɪt̪ɑː, 
34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ək̃əlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 
kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. 
s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː- 
eːkɑ̃ː kiː. 44. t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- 
biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 46. ʃəb̃ʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 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 tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
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gʰəɾə, 73. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː, 74. s̪mɾɨt̪ɪ ʃeːʂə, 75. beːʈiːkə 
pəɪɾukʰə, 76. kɾɑːn̪t̪ɪjoːgə, 77. t̪ɾɪkɑːləd̪əɾʃiː, 78. pəɪt̪̃iːs̪ə 
s̪ɑːlə pətʃ͡ʰuɑː geːləũ, 79. d̪oːɦəɾiː ɦɑːkə, 80. s̪ubʰɪmɑːn̪iː 
d͡ʒɪn̪əgiː, 81. d̪eːkʰələ d̪ɪn̪ə, 82. gəpəkə pɪjɑːɦulə loːkə, 
83. d̪ɪʋɑːliːkə d̪iːpə, 84. əppən̪ə gɑːmə, 85. kʰɪlət̪oːɽə 
bʰuːmɪ, 86. tʃ͡ɪt̪əʋən̪əkə ʃɪkɑːɾə, 87. tʃ͡əuɾəs̪ə kʰeːt̪əkə 
tʃ͡əuɾəs̪ə upəd͡ʒə, 88. s̪əməjəs̪ə ̃pəɦɪn̪eː tʃ͡eːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. 
bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 91. pəs̪eːn̪ɑːkə 
moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ tʃ͡eːɦəɾɑː d͡ʒiːt̪ələ ɾuːpə, 
94. ɾəɦəɪ d͡ʒoːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə, 95. kəɾt̪ɑːkə ɾəg̃ə kəɾməkə 
s̪əg̃ə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 
pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾtʃ͡ə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə 
ʈʰəkeːləũ, 100. d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 
101. s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə, 102. bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː 
tʃ͡əlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- 
ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 

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

 

 

 

2.7.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
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(upən̪jɑːs̪ə)- 16mə kʰeːpə 

 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 16mə kʰeːpə 

16 

s̪ud̪ʰɑːkəɾə tʃ͡ɑːɾuː ləʈʰəɪt̪əkə s̪əg̃eː əpən̪ə 
d̪əɾəbɑːdʒ͡ɑːpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑːɦə . ɦun̪əkəɾə 
ʋəjoːʋɾɨd̪d̪ʰə pɪt̪ɑː bʰɑːŋə gʰoːʈɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
t̪əkəɾəbɑːd̪ə poːkʰəɾɪ d̪ɪs̪ə d͡ʒɑːt̪ʰɪ . oː ən̪əkəɾə 
ɦɑːt̪ʰəkə gʰõːʈələ bʰɑːŋə kəɦɪoː n̪əɦɪ piːbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə ,s̪ət̪̃oːkʰeː n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ . bʰɑːŋə 
piːlɑːkə bɑːd̪eː oː poːkʰəɾɪ d̪ɪs̪ə d͡ʒɑːt̪ʰɪ ɑː 
oːməɦəɾeːs̪ə ̃ məɦɑːd̪eːʋə s̪t̪ʰɑːn̪ə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːt̪ʰɪ . 
s̪ɑːjək̃ɑːləkə tʃ͡ɑːɾɪ-pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː buːɽʰəs̪əbʰə oːt̪əeː 
n̪ɪjəmɪt̪ə eːkət̪ɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . gəppə-s̪əppə 
ɦoːɪt̪ə . məɦɑːd̪eːʋəkə ɑːɾət̪iː ɦoːɪt̪ə . 
t̪əkʰən̪əs̪əbʰəgoːʈeː  mɪlɪ kəeː n̪ətʃ͡ɑːɾiː gəbɪt̪ət̪ʰɪ . 
t̪əkəɾəbɑːd̪ə əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾə ʋɑːpəs̪ə tʃ͡əlɪ 
əbɪt̪ət̪ʰɪ. 

s̪ud̪ʰɑːkəɾə d̪əɾəbɑːd͡ʒɑːpəɾə əbɪt̪əɦɪ 
ɦun̪əkɑːpəɾə tʃ͡ɪtʃ͡ɪɑːeːlə- 
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"kəɦəɪt̪ə ɾəɦiː d͡ʒeː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə 
d͡ʒəgəɦəpəɾə gʰəɾə bən̪ɑː lɪə . mud̪ɑː əɦɑ̃ː d̪ʰjɑːn̪ə 
n̪əɦɪ d̪eːləɦũ . ɑːbə oː ləpʰəŋgɑː  kəɦɑ̃ːs̪ə ̃gʰuməɪt̪ə-
pʰɪɾəɪt̪ə ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪʈʰɑːmə pʰeːɾəs̪ə ̃
pɑːʈʰəʃɑːlɑː bən̪ɑːoːt̪ə . ɦəmə iː bɑːt̪ə kəd̪ɑːpɪ n̪əɦɪ 
ɦoːbəeː d̪eːbəɪkə, tʃ͡ɑːɦeː d͡ʒɑːn̪ə ɾəɦəeː kiː d͡ʒɑːeː ." 

"mud̪ɑː oː dʒ͡əgəɦə t̪ə ̃pɑːʈʰəʃɑːleːkə t̪ʰɪkəɪkə . 
t̪oːɾɑː oːɦɪmeː bʰɑːŋəʈʰə n̪əɦɪ kəɾəkə tʃ͡ɑːɦiː ." 

"əɦɑ̃ːkə t̪ə ̃bud̪d̪ʰɪeː bʰɾəʂʈə bʰəeː geːlə ətʃ͡ʰɪ . 
d͡ʒəkʰən̪ə əɦɑ̃ː əpən̪eː eːn̪ɑː bəd͡ʒəbəɪkə t̪ə ̃ən̪əkɑːs̪ə ̃
kiː ummiːd̪ə kəeː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː? s̪əũs̪eː gɑːmə 
ɦəməɾɑː s̪əg̃eː ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ . ɦun̪əkɑː eːkəʈɑː 
gəbɑːɦə n̪əɦɪ bʰeːʈət̪ən̪ɪ ." 

"iː gɑːməkə ʋɪʂəjə n̪əɦɪ t̪ʰɪkə . d͡ʒəjən̪t̪ə 
məɦɑːʋɪd̪ʋɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː ɦun̪əkəɾə ɑːd̪əɾə ɦeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː . pʰeːɾə oː koːn̪oː ʋjəkt̪ɪgət̪ə kɑːd͡ʒə ɦeːt̪u oːɦɪ 
d͡ʒəmiːn̪əkə upəjoːgə n̪əɦɪ kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 

"ɦəmə kɪtʃ͡ʰu s̪un̪əbɑːkə ɦeːt̪u t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰiː . əɦɑ̃ː s̪əbʰəd̪ɪn̪ə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː bɪləʈɑː kəeː 
ɾəkʰələɦũ . iː puːɾʋəd͡ʒəkə d̪eːlə gʰəɾɑːɽiːkə d͡ʒəmiːn̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . ɦəmə kɪn̪n̪əɦu eːkəɾɑː kəkəɾoː n̪əɦɪ d̪eːbəɪkə 
." 

"ɦəu t̪ũː eːt̪eːkə t̪əməs̪ɑːɪt̪ə kɪeːkə 
tʃ͡ʰəɦə? ɦəməɾɑː d͡ʒəjən̪t̪əs̪ə ̃ gəppə kəɾəeː d̪əeːɦə . 
koːn̪oː s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə ɦeːbeː kəɾət̪əɪkə." 
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"s̪eː d͡ʒəkəɾɑːs̪ə ̃ gəppə kəɾəbɑːkə ɦoːəeː s̪eː 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦuː . mud̪ɑː s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə eːt̪əbeː bʰəeː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː d͡ʒəmiːn̪ə ɦəməɾə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɦəməɾeː ɾəɦət̪ə . jəd̪ɪ əɦɑ̃ː kɪtʃ͡ʰu uləʈə-pələʈə kəɾəbə 
t̪ə ̃ beːʈɑːs̪ə ̃ ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoː leːbə, kɪtʃ͡ʰu ummiːd̪ə n̪əɦɪ 
ɾɑːkʰəbə . bɑːt̪ə d͡ʒɑːn̪iː s̪ɑːpʰə." 

s̪ud̪ʰɑːkəɾəkẽː eːn̪ɑː bəd͡ʒəɪt̪ə s̪un̪ɪ 
d̪eːʋiːkɑːn̪t̪ə ʈʰɑːməɦɪ əɽəɾɑː kəeː kʰəs̪əlɑːɦə . tʃ͡ɑːɾuː 
ləʈʰəɪt̪ə d̪əuɽələ. gɑːməmeː tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə ɦəllɑː bʰəeː 
geːlə . loːkəs̪əbʰə kɪd̪ən̪ɪ-kɪd̪ən̪ɪ bɑːd͡ʒəeː lɑːgələ . 
məɦɑːd̪eːʋə məd̪̃ɪɾəpəɾə n̪ətʃ͡ɑːɾiːkə s̪əməjə bʰəeː 
geːlə tʃ͡ʰələ . d̪eːʋiːkɑːn̪t̪ə n̪əɦɪ əeːlɑːɦə?" -ɦun̪əkəɾə 
s̪əg̃iːs̪əbʰə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ, t̪ɑːbeː keːoː bɑːd͡ʒələ- 

"oː t̪ə ̃d̪əɾəbɑːdʒ͡ɑːpəɾə beːɦoːs̪ə pəɽələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
." 

"kiː bʰeːləɪkə?" 

" s̪un̪əbɑːmeː ɑːeːlə d͡ʒeː s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəɦut̪ə 
pʰəd͡ʒd͡ʒət̪ɪ keːləkən̪ɪ ." 

 buːɽʰɑːs̪əbʰə n̪ətʃ͡ɑːɾiː biːtʃ͡eːmeː tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪eːʋiːkɑːn̪t̪əkə ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə leːbəeː bɪd̪ɑː bʰeːlɑːɦə . 
gɑːməmeː s̪əbʰəkẽː əpəs̪ɪjɑ̃ːt̪ə d̪eːkʰɪ d͡ʒəjən̪t̪əkə 
d̪ʰjɑːn̪ə s̪eːɦoː oːməɦəɾə geːlən̪ɪ . 

"kiː bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪkə? əɦɑ̃ːs̪əbʰə eːn̪ɑː pəɾeːs̪ɑːn̪ə 
kɪeːkə tʃ͡ʰiː?"-d͡ʒəjən̪t̪ə putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə . 
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"əɦɑ̃ːkə pɪt̪t̪iːkẽː kɪtʃ͡ʰu bʰəeː geːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ . 
s̪əeːɦə s̪un̪ɪ loːkəs̪əbʰə d̪əuɽə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ."- eːkəʈɑː 
juʋəkə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"bʰeːləɪkə kiː?" 

"kəɦɪ n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː? oːt̪əeː geːn̪əɦɪ pət̪ɑː 
lɑːgɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ."-d̪oːs̪əɾə juʋəkə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

d͡ʒəjən̪t̪ə əd̪ʰjəjən̪ə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə . 
s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əuɽəlɑːɦə . 

 ɦun̪əkəɾə pɪt̪t̪iː d̪eːʋiːkɑːn̪t̪əkẽː t̪ɑːbeː ɦoːs̪ə 
ɑːbɪ geːlə ɾəɦən̪ɪ . kɪtʃ͡ʰugoːʈeː  ɦun̪əkɑː gʰeːɾən̪eː 
əkʰən̪əɦu bɪən̪ɪs̪ə ̃ɦəʋɑː kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə . kɪtʃ͡ʰu 
goːʈeː ləgə-pɑːs̪əmeː bət̪ɪɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə . 
s̪ud̪ʰɑːkəɾə s̪eːɦoː əpən̪ə ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkə s̪əg̃eː 
kɪtʃ͡ʰu ʋɪməɾʃəmeː lɑːgələ tʃ͡ʰəlɑːɦə kɪ d͡ʒəjən̪t̪ə 
ɦəɽəbəɽɑːeːlə oːt̪əeː pəɦũtʃ͡əlɑːɦə . d̪əɾəbɑːd͡ʒɑːpəɾə 
loːkə kəɾəmɑːn̪ə lɑːgələ tʃ͡ʰələ . d͡ʒəjən̪t̪əkeː 
d̪eːkʰɪt̪əɦɪ s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"s̪əbʰəʈɑː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈɪkə d͡ʒəɽɪ t̪ũː tʃ͡ʰəɦə . t̪oːɾeː 
kɑːɾəɳə bɑːbuːkẽː iː d̪əʃɑː bʰeːlən̪ɪ . n̪eː t̪ũː gɑːmə 
əbɪt̪əɦə, n̪eː iː pʰəs̪ɑːd̪əs̪əbʰə ɦoːɪt̪ə ." 

d͡ʒəjən̪t̪ə kiː bəd͡ʒɪt̪ət̪ʰɪ? oː d̪eːʋiːkɑːn̪t̪ə ləgə 
pəɦũtʃ͡ɪ  ɦun̪əkɑː pɾəɳɑːmə keːlət̪ʰɪ . t̪ɑːbeː ɦun̪əkɑː 
ɦoːs̪ə ɑːbɪ geːlə ɾəɦən̪ɪ . 

"kiː bʰeːlə kɑːkɑː?" 
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"kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ, tʃ͡əkkəɾə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰələ . ɑːbə 
ʈʰiːkə tʃ͡ʰiː ."-d̪eːbiːkɑːn̪t̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə . t̪ɑːbeː 
s̪ud̪ʰɑːkəɾə oːɦɪʈʰɑːmə s̪əs̪əɾɪ kəeː ɑːbɪ geːlɑːɦə . 
ɦun̪əkɑː moːn̪əmeː əkʰən̪oː ʃək̃ɑː ɾəɦən̪ɪ dʒ͡eː kəɦĩː 
ɦun̪əkəɾə pɪt̪ɑː dʒ͡əjən̪t̪əkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ n̪eː leːt̪ʰɪ. 
kɑːɾəɳə ɦun̪əkɑː iː bɑːt̪ə buːdʒ͡ʰələ ɾəɦən̪ɪ d͡ʒeː 
ɦun̪əkəɾə pɪt̪ɑː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ." 

"t̪oːɾeː tʃ͡ələt̪eː iː d̪ukʰɪt̪ə pəɽəlɑːɦə. n̪eː t̪ũː 
pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː uʈʰəbɪt̪əɦə n̪eː ɦɪn̪əkəɾə 
moːn̪ə kʰəɾɑːbə ɦoːɪt̪ə ."-s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"s̪eː kiː?" 

"beːs̪iː tʃ͡əlɑːkə n̪əɦɪ bən̪əɦə . t̪oːɾɑː buːdʒ͡ʰələ 
tʃ͡ʰəɦə d͡ʒeː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə d͡ʒəmiːn̪ə ɦəməɾɑːs̪əbʰəkə 
ɦɪs̪s̪ɑːmeː ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ s̪eːɦoː kəɦɪ n̪əɦɪ 
kəɦɪɑːs̪ə,̃ t̪əkʰən̪ə oːɦɪpəɾə pɑːʈʰəʃɑːlɑː bən̪eːbɑːkə 
tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəbɑːkə kiː əutʃ͡ɪt̪jə tʃ͡ʰələ?" 

"mud̪ɑː pɑːʈʰəʃɑːlɑː bən̪ət̪əɪkə kət̪əeː? oː 
d͡ʒəgəɦə t̪ə ̃ kət̪eːkoː pus̪t̪əs̪ə ̃ pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ ." 

"d͡ʒeː tʃ͡ʰələ s̪eː tʃ͡ʰələ . ɑːbə oː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə 
d͡ʒəgəɦə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkə gʰəɾɑːɽiː ətʃ͡ʰɪ 
. iː bɑːt̪ə t̪oːɾɑː buːdʒ͡ʰəkə tʃ͡ɑːɦiː." 

s̪ud̪ʰɑːkəɾə ɑː d͡ʒəjən̪t̪əmeː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ɦoːɪt̪ə s̪un̪ɪ 
ləgə-pɑːs̪əmeː bəɦut̪ə loːkəs̪əbʰə d͡ʒəmɑː bʰəeː 
geːlə . mud̪ɑː keːoː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ bɑːd͡ʒəeː . kəkəɾoː 
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s̪ɑːɦəs̪ə n̪əɦɪ ɾəɦəɪkə d͡ʒeː s̪ud̪ʰɑːkəɾəkə gəppəmeː 
ʈoːkɑːɾɑː d̪eːt̪ə . 

"iː d͡ʒəmiːn̪ə pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə t̪ʰɪkə . mud̪ɑː 
oːɦuːs̪ə ̃d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɑːkɑːkə d͡ʒɑːn̪ə bɑ̃ːtʃ͡ən̪ɪ 
. əkʰən̪ə əɦɑ̃ː ɦun̪əkɑː əs̪pət̪ɑːlə ləeː d͡ʒɑːu. 
ɦun̪əkəɾə n̪iːkəs̪ə ̃ɪlɑːd͡ʒə kəɾɑːu . t̪əkəɾəbɑːd̪ə ɑːoːɾə 
bɑːt̪ə s̪əbʰə pəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ɦeːt̪əɪkə . n̪eː ɦəmə kət̪əɦu 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, n̪eː əɦĩː . t̪əkʰən̪ə pəɾeːs̪ɑːn̪iːkə kiː 
bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪkə? d̪un̪uːgoːʈeː bəɪs̪ɪ kəeː s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə 
n̪ɪkɑːlɪ leːbə ." 

"beːs̪iː kəbiːlət̪iː n̪əɦɪ kəɾəɦə . ɑːgɪ ləgɑː kəeː 
ɑːbə pɑːn̪ɪ ɽʰɑːɽəeː əeːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ . n̪iːkə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɦə t̪ə ̃d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə ʋɑːpəs̪ə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɦə . d͡ʒeː 
pʰəd̪əkɑː pəɽʰəkə ɦoːə s̪eː oːt̪əɦɪ tʃ͡əɪn̪əs̪ə ̃ s̪ə ̃
pəɽʰɪjəɦə . iː gɑːmə tʃ͡ʰəɪkə . eːɦɪʈʰɑːmə t̪oːɾɑːs̪ən̪ə 
ɖʰõːgiːkə koːn̪oː kɑːdʒ͡ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə ." 

"pɑːʈʰəʃɑːlɑː əpən̪ə d͡ʒəgəɦeːpəɾə tʃ͡ələt̪ə .... ." 
əu bɑːbuː! oː eːt̪əbeː bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑːɦə kɪ 
s̪ud̪ʰɑːkəɾə gəɦumən̪ə s̪ɑ̃ːpə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ʰəɽəpələ . 
oːkəɾɑː s̪əg̃eː oːkəɾə ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə lɑːʈʰiː bʰɑ̃ːd͡ʒɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . s̪ud̪ʰɑːkəɾə d͡ʒəjən̪t̪əkə n̪əɾeːʈʰiː pəkəɽɪ 
leːlən̪ɪ . iː d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰɪ ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə d̪uːʈɑː 
juʋəkə kud̪əlɑːɦə↓ . 

"kʰəbəɾəd̪ɑːɾə! bəɦut̪ə bʰəeː geːlə . ɑːbə d͡ʒə ̃
eːkə ʃəbd̪ə ɦɪn̪əkɑː kɪtʃ͡ʰu kəɦəbən̪ɪ t̪ə ̃geːlə gʰəɾə tʃ͡ʰiː 
." 
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" t̪oːɦəɾə iː s̪ɑːɦəs̪ə . s̪əɾeːɑːmə ɦəməɾɑː 
tʃ͡un̪əut̪iː d̪eːbəɪ ̃ . ɑːboː s̪əmɦəɾɪ dʒ͡oː . bʰɑːgə 
eːɦɪʈʰɑːməs̪ə,̃ n̪əɦɪ t̪ə ̃d͡ʒɑːn̪ə n̪əɦɪ bət̃ʃ͡ət̪əukə." 

s̪ud̪ʰɑːkəɾə ləʈʰəɪt̪ə s̪əbʰəkẽː ɪs̪ɑːɾɑː keːləkə . 
ləʈʰəɪt̪ə s̪əbʰə d̪un̪uː juʋəkə d̪ɪs̪ə bəɽʰələ . t̪ɑːbeː 
ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːlə d̪ɪs̪ə s̪ə ̃ loːkəkə ɦud͡ʒumə 
lɑːʈʰiː,bʰɑːlɑː ,gəɾɑ̃ːs̪ə ,bəɾətʃ͡ʰiː leːn̪eː oːɦɪ d̪un̪uː 
juʋəkəkə s̪əməɾt̪ʰən̪əmeː ɑːbɪ geːlə. 

s̪ud̪ʰɑːkəɾə ɑː oːkəɾə s̪əməɾt̪ʰəkə 
ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə s̪əɾd̪ə bʰəeː geːlə . 

"eːɦən̪ə ɦeːt̪əɪkə, s̪eː n̪əɦɪ s̪oːtʃ͡ən̪eː ɾəɦɪəɪkə 
."-s̪ud̪ʰɑːkəɾəkə ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . 

"ɾeː kɑːjəɾəs̪əbʰə! eːɦiːleːlə t̪oːɾɑːs̪əbʰəkẽː gʰiː 
pɪjɑː-pɪjɑːkə poːs̪ən̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː s̪ək̃əʈə d̪eːkʰɪt̪əɦɪ 
ɦɑːt̪ʰə ʈʰɑːɽʰə kəeː d̪eːbəɪ.̃"-s̪ud̪ʰɑːkəɾə bɑːdʒ͡ələ. 

"beːs̪iː pʰəʈəɾə -pʰəʈəɾə n̪əɦɪ kəɾəɦə . 
d͡ʒəld̪iːs̪ə ̃ pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ ləeːɦə n̪əɦɪ 
t̪ə.̃... ."-d̪un̪uː juʋəkə bɑːd͡ʒələ. 

"t̪ũː s̪əbʰə keː tʃ͡ʰəɦə? ɦəməɾə d̪ɪɑːd̪iː 
ləɽɑːɪmeː kɪeːkə ɦəs̪t̪əkʂeːpə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɦə?-
s̪ud̪ʰɑːkəɾə putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə . 

"ɦəmə s̪əbʰə eːɦiː mɑːʈɪ-pɑːn̪ɪ kẽː tʃ͡ʰiː . mud̪ɑː 
əɦɑ̃ː d͡ʒəkɑ̃ː s̪ʋɑːɾt̪ʰeː ɑːn̪ɦəɾə n̪əɦɪ bʰəeː geːlə tʃ͡ʰiː . 

"s̪eː kiː?" 
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"ɪɦoː kəɦəbɑːkə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰəɪkə? pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
koːn̪oː n̪əʋə n̪əɦɪ bən̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . kəɪkə pus̪t̪əs̪ə ̃
iː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . biːtʃ͡əmeː s̪əj̃oːgəs̪ə ̃bəd̪̃ə bʰəeː 
geːləɪkə . d͡ʒəjən̪t̪ə s̪ən̪ə ʋɪd̪ʋɑːn̪ə eːkəɾɑː pʰeːɾəs̪ə ̃
tʃ͡ələbəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ t̪oːɾɑː kiː pəɾeːs̪ɑːn̪iː 
tʃ͡ʰəɦə?" 

ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə s̪əməs̪t̪ə juʋəkəməɖ̃əliː 
goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋəkə s̪əg̃ə s̪əɦəmət̪ɪmeː bɑːd͡ʒəeː 
lɑːgələ . oːkəɾɑːs̪əbʰəkə ɑːbɑːd͡ʒə s̪un̪ɪ 
d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə loːkəs̪əbʰə s̪eːɦoː d͡ʒəjə 
d͡ʒəjən̪t̪ə!d͡ʒəjə d͡ʒəjən̪t̪ə! kəɾəeː lɑːgələ . mɑːɦəulə 
gəɾəmɑːɪt̪ə d̪eːkʰɪ d͡ʒəjən̪t̪ə s̪ʋəjə ̃ s̪əbʰəkẽː 
bud͡ʒʰəbəɪt̪ə kəɦələkʰɪn̪ə- 

" ʃɑ̃ːt̪ə ɦoːɪt̪ə d͡ʒɑːu . pɑːʈʰəʃɑːlɑː t̪ə ̃
s̪əmɑːd͡ʒəkə tʃ͡iːd͡ʒə tʃ͡ʰəɪkə . s̪əbʰəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː tʃ͡ʰəɪkə t̪ə ̃
bən̪əbeː kəɾət̪əɪkə . ɦəmə t̪ə ̃ əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə eːɦiː 
ɦeːt̪u us̪əɾəgɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰiː . kɑːkɑːd͡ʒiː bəɦut̪ə 
əs̪ʋəs̪t̪ʰə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . pʰɪləɦɑːlə s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː 
ɦun̪əkəɾə ɪlɑːd͡ʒə kəɾɑːoːlə d͡ʒɑːeː ." 

"ɦəmə ɑːbə puːɾɳə s̪ʋəs̪t̪ʰə tʃ͡ʰiː ."-
d̪eːʋiːkɑːn̪t̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"ɦəməɦu pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə pəkʂəmeː tʃ͡ʰiː . 
oːeːɦə ɦəməɾə s̪əɦiː ɪlɑːd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ . d͡ʒəjən̪t̪ə kəulɪkə 
məɾjɑːd̪ɑːkə ən̪ukuːlə kɑːd͡ʒə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɦəmə ɦun̪əkəɾə s̪əməɾt̪ʰən̪ə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ." 
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ɦun̪əkəɾə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ mɑːɦəulə eːkəd̪əməs̪ə ̃
bəd̪əlɪ geːlə . d͡ʒəjən̪t̪əkə ɑːgɾəɦəpəɾə s̪əbʰəgoːʈeː 
əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾə d̪ɪs̪ə bɪd̪ɑː bʰeːlɑːɦə . s̪ud̪ʰɑːkəɾə 
tʃ͡oːʈɑːeːlə s̪ɑ̃ːpə dʒ͡əkɑ̃ː əpən̪ə pɪt̪ɑː d̪ɪs̪ə d̪eːkʰələt̪ʰɪ 
ɑː bɪn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu bədʒ͡ən̪eː ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkə s̪əg̃eː 
moːtʃ͡ʰə pʰəɾəkəbəɪt̪ə oːɦɪʈʰɑːməs̪ə ̃pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə kəeː 
geːlɑːɦə . 

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

2.8.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 10) 

n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə (1960- 
), ʃɪkʂɑː - eːm 
eː, n̪əɪɦəɾə - kʰəɾɑːd͡ʒəpuɾə,d̪əɾəbʰəŋgɑː, s̪ɑːs̪uɾə - g
oːɽʰɪjɑːɾiː (bələɦɑː), ʋəɾt̪t̪əmɑːn̪ə 
n̪ɪʋɑːs̪ə - ɾɑ̃ːtʃ͡iː,d͡ʒʰɑːɾəkʰəɳɖə, d͡ʒʰɑːɾəkʰəɖ̃ə 
s̪əɾəkɑːɾə məɦɪlɑː eːʋə ̃ bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
s̪uɾəkʂɑː ʋɪbʰɑːgə mẽː bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː pəd̪ə s̪əs̃ s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ɪ upəɾɑːn̪t̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾə leːkʰən̪ə. 
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muːlə ɦɪn̪d̪iː- s̪ʋəɾgiːjə d͡ʒɪt̪eːn̪d̪ɾə kumɑːɾə kəɾɳə, 
məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə- n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə 
 

əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə - 10) 

 
puːɾʋə kət̪ʰɑː 
puɾuːɾəʋɑː bʰəgəʋɑːn̪ə ʋɪʂɳu keː ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə s̪ə̃s 
eːkəs̪əjə ɑːʈʰəmə əʃʋəmeːgʰə jəd͡ʒɲə s̪əmpən̪n̪ə 
keːlət̪ʰɪ eːʋəmə oːɦɪ kɾəmə mẽː d̪ɑːn̪əʋə ɾɑːd͡ʒə keːʃɪ 
keː jud̪d̪ʰə mẽː pəɾɑːs̪t̪ə kəs pɾɨt̪ʰʋiː keː s̪ɑːt̪oː d̪ʋiːpə 
pəɾə ʋɪd͡ʒəjə pɾɑːpt̪ə keːlɑː upəɾɑːn̪t̪ə ʋɪʃʋə ʋɪd͡ʒeːt̪ɑː 
bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l ɦun̪əkə eːɦɪ upələbd̪ʰɪ keː 
d̪eːkʰəɪt̪ə ɦun̪əkɑː pɾɨt̪ʰʋiːkə s̪əmɾɑːʈə gʰoːʂɪt̪ə 
kəeːlə geːlən̪ɪ . 
 
ɑːbə ɑːguː 
kɾəũtʃ͡əʋən̪ə mẽː puɾuːɾəʋɑːkə s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ əɾuɳə 
mɪt̪ɾə eːkəʈɑː ʋɾɨkʂəkə ʃiːt̪ələ tʃ͡ʰɑːjɑː mẽː bəɪs̪ələ 
tʃ͡ʰəlɑːɦə l ɦun̪əkəɾə s̪əməkʂə tʃ͡ʰəlɑːɦə puɾuːɾəʋɑːkə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə kɾɨʂɳəd̪ʰʋəd͡ʒə l oː d̪un̪u goːʈeː 
ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑːkə pɾət̪iːkʂɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ l 
s̪əmɾɑːʈə puɾuːɾəʋɑː s̪ʋəjə ̃ eːkə ɑːt̪ət̪ɑːjiː ʃeːɾə keː 
ɦən̪ən̪ə kəɾəʋɑːkə ʋɑːs̪t̪eː kɪtʃ͡ʰu s̪əɪn̪ɪkəkə s̪əg̃ə 
ʃɪkɑːɾiːkə bʰeːs̪ə mẽː ɑːguː geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l oː ɦɪn̪əkɑː 
s̪əbʰə keː ət̪əɦɪ bəɪs̪ə kəs pɾət̪iːkʂɑː kəɾəʋɑːkə 
ʋɑːs̪t̪eː n̪ɪɾd̪eːʃɪt̪ə kəs geːlə tʃ͡ʰələɪt̪ʰə l t̪iːn̪uː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə ʋjəkt̪ɪ kuləguɾu ʋəʃɪʂʈʰə mun̪ɪkə 
d̪əɾʃən̪ə ɦeːt̪u n̪ɪkələlə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə l ɦun̪əkə 
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əs̪ʋəs̪t̪ʰət̪ɑːkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə d͡ʒɑːn̪ɪ puɾuːɾəʋɑː tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə 
bʰəs geːlɑːɦə l oː t̪əs t̪əkʰən̪ɑːɦɪ ɦun̪əkə ɑːʃɾəmə 
d͡ʒɑːiː keː leːlə ud̪jət̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l mud̪ɑː 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə keː s̪əlɑːɦə pəɾə s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ keː 
s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰukə s̪əɪn̪ɪkə kẽː leːbɑːkə kɑːɾəɳə pɾɑːt̪əhə̆ 
pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə keːlət̪ʰɪ . 
eːɦɪ ʋən̪ə s̪əs̃ gəmən̪ə kəɾəs,kɑːlə puɾuːɾəʋɑːkə 
d̪ɾɨʂʈɪpət̪ʰə mẽː eːkəʈɑː ʃeːɾə ɑːjələ l ɾɑːd͡ʒɑː 
puɾuːɾəʋɑː keː d̪eːkʰɪt̪əɦɪ d̪eːkʰəɪt̪ə mẽː oː eːkə goːʈə 
gɑːjə pəɾə d͡ʒʰəpəʈəɪt̪ə oːkəɾə peːʈə pʰɑːɽələ ɑː 
ɾud̪ʰɪɾə pɑːn̪ə kəɾəs lɑːgələ l eːɦɪ ʃeːɾə keː ɑːt̪ək̃ə s̪ə̃s 
ʋən̪jəd͡ʒiːʋə s̪əg̃ə ʋən̪jə mɑːn̪əʋə pəɾjət̪̃ə ɑːt̪ək̃ɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə l 
məɦəɾʂɪ əgəs̪t̪jə eːkəɾə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː puɾuːɾəʋɑː keː 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələt̪ʰɪ,pəɾət̃ʃ͡ə əpən̪ə gʰoːɾə ʋjəs̪t̪ət̪ɑːkə 
kɑːɾəɳə oː eːkʰən̪ɪ d̪ʰəɾɪ oːɦɪ ʃeːɾə keː mɑːɾɪ n̪əɦɪ 
pəjən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə l eːɦɪ kɑːɾjə keː ɦeːt̪u ən̪eːkɑːn̪eːkə 
ʃɪkɑːɾiː tʃ͡ʰəlɑːɦə,pəɾət̃ʃ͡ə kɪn̪əkoː oː eːɦɪ kɑːɾjə ɦeːt̪u 
ɑːd̪eːʃɪt̪ə n̪əɦɪ keːn̪eː tʃ͡ʰələt̪ʰɪ l ən̪jə keːoː bɪn̪ə 
ɾɑːd͡ʒɑːd͡ʒɲɑː əpən̪ə moːn̪ə oːɦɪ ʃeːɾəkə ʃɪkɑːɾə kəɾəs 
keː pɾəjɑːs̪ə n̪əɦɪ keːlən̪ɪ l ɑːiː oːɦɪ ʃeːɾə pəɾə d̪ɾɨʂʈɪ 
pəɽə_ɪt̪ə mɑːt̪ɾə puɾuːɾəʋɑː keː oːkəɾə ʃɪkɑːɾə kəs 
ən̪jə ʋən̪jəd͡ʒiːʋə keː s̪əɾ̃əkʂəɳə d̪eːʋɑːkə əʋəs̪əɾə 
d̪eːkʰeːləɪn̪ɦə,t̪ɑːɦɪ s̪əs̃ ɾɑːdʒ͡ɑː oːɦɪ ʃeːɾəkə pɑːtʃ͡ʰuː 
əpən̪ə əʃʋə keː d̪əuɽɑː d̪eːlət̪ʰɪ l 
ʋəɾuɳə mɪt̪ɾə kɾɨʂɳəd̪ʰʋəd͡ʒə s̪əs̃ kəɦələt̪ʰɪ - 
"mət̪̃ɾiː pɾəʋəɾə əpən̪ə s̪əmɾɑːʈə kiː t̪ɑːd͡ʒiːʋən̪ə 
əʋɪʋɑːɦɪt̪ə ɾəɦət̪ɑː"? 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "ɦəməɾoː kɪtʃ͡ʰu eːɦən̪eː s̪ən̪ə 
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pɾət̪iːt̪ə ɦoːiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ l ɦəmə kət̪eːkoː beːɾə ɦun̪əkɑː 
s̪əs̃ eːɦɪ ʋɪʂəjə pəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəeːlə, pəɾət̃ʃ͡ə oː 
s̪əd̪ɪkʰən̪ə ən̪əs̪un̪ɑːɦə s̪ən̪ə keːlət̪ʰɪ ɦəməɾə bɑːt̪ə 
keː"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "kət̪eːkoː ɾɑːd͡ʒɑːgəɳə əpən̪ə kən̪jɑːkə 
ʋɪʋɑːɦə s̪əb̃əd̪̃ʰə ɾɑːdʒ͡ɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əs̃ d͡ʒoːɽəʋɑːkə 
ɦeːt̪u ən̪uɾoːd̪ʰə keːlət̪ʰɪ s̪ʋəjə ̃ ɑːbɪ kəs,pəɾət̃ʃ͡ə 
ɦun̪əkɑː s̪əbʰə keː n̪ɪɾɑːʃə bʰəs ɑːpəs̪ə ɦoːməs 
pəɽələn̪ɪ"| 
"ɦəs̃ iː bɑːt̪ə t̪əs ɑːɦɑ̃ː s̪ət̪t̪eː kəɦəɪt̪ə t̪ʰɪkəɦũ" - 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə kəɦələt̪ʰɪ | 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "kɪeːkə n̪əɦɪ əpən̪ɑː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu gəɦən̪ə 
s̪oːtʃ͡ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəs koːn̪oː eːɦeːn̪ə s̪ən̪ə ɾəs̪t̪ɑː n̪ɪkɑːliː 
d͡ʒɑːɦɪ s̪əs̃ əpən̪ə ɾɑːd͡ʒɑː ʋɪʋɑːɦə kəɾəsʋɑːs̪t̪eː 
pɾəs̪t̪ut̪ə bʰəs d͡ʒɑːɪt̪ʰə l koːn̪oː eːkoː ʈɑː t̪əs eːɦeːn̪ə 
mɑːɾgə bʰeːʈət̪ə əpən̪ɑː s̪əbəkeː d͡ʒɑːɦɪ mɑːɾgə pəɾə 
tʃ͡əlɪ ɦəmə s̪əbʰə məɦəɾɑːd͡ʒə keː ʋɪʋɑːɦə kəɾəs 
ʋɑːs̪t̪eː t̪əɪjɑːɾə kəs s̪əkəbə"| 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "ɦəs̃ ɦəməɦũː jəɪɦə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː,koːn̪əɦun̪ɑː ət̪jən̪t̪ə s̪ũd̪əɾiː bɑːlɑː s̪əbʰə keː 
ɦun̪əkɑː n̪ɪkəʈə d͡ʒəməgʰəʈə ləgɑːbiː, t̪əkʰən̪ə koːn̪oː 
eːkoː goːʈə s̪ũd̪əɾiːkə s̪əũd̪əɾjə ɦun̪əkɑː əʋəʃjə 
ɑːkəɾʂɪt̪ə kəɾət̪ə l ɑː oː oːɦɪ s̪əũd̪əɾjəʋət̪iː s̪əs̃ ʋɪʋɑːɦə 
kəɾəʋɑː ɦeːt̪u əʋəʃjə pɾəs̪t̪ut̪ə bʰəs d͡ʒeːt̪ɑːɦə"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "mud̪ɑː eːɦən̪ə s̪ən̪ə koːn̪oː ɑːjoːd͡ʒən̪ə 
mẽː n̪ɾɨpət̪ɪ upəs̪t̪ʰɪt̪ə kɪeːkəeː ɦoːjət̪ɑːɦə 
məɦɑːmɑːt̪jə d͡ʒiː"! 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "bɑːt̪ə t̪əs ɑːɦɑ̃ːkə s̪ət̪jə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ d͡ʒiː ! əpən̪ə ɾɑːd͡ʒɑː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə 
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ɑːjoːd͡ʒən̪ə mẽː s̪əmmɪlɪt̪ə ɦõːiː keː koːn̪oː ut̪s̪ukət̪ɑː 
eːkʰən̪ɪ d̪ʰəɾɪ n̪əɦɪ d̪eːkʰəulət̪ʰɪ . oː pɑːs̪ɪn̪n̪ə n̪əɦɪ 
kəɾət̪ɑːɦə eːɦən̪ə ɑːjoːd͡ʒən̪ə . mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu mɑːɾgə 
t̪əs n̪ɪkɑːləɦɪ keː pəɾət̪ə"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "ɦəməɾɑː eːkə ʈɑː mɑːɾgə bud͡ʒʰɑːiːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ məɦɑːmɑːt̪jə d͡ʒiː"| 
"kət̪ʰɪ ! koːn̪ə mɑːɾgə ətʃ͡ʰɪ bət̪ɑːuː !" - 
pɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃ɾiː n̪eː puːtʃ͡ʰɑː 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "eːkə mɑːs̪ə upəɾɑːn̪t̪ə bəs̪ət̪̃ə 
pət̃ʃ͡əmiːkə d̪ɪn̪ə bəs̪ət̪̃ə ut̪s̪əʋəkə t̪jəuɦɑːɾə ɦoːjət̪ə l 
oːɦɪ d̪ɪn̪ə kumɑːɾə ʋən̪ə mẽː d̪eːʃə bʰəɾɪ keː ət̪əɾɪkt̪ə 
d̪ʋiːpə d̪ʋiːpɑ̃ːt̪əɾə s̪ə̃s ɾɑːdʒ͡ɑːgəɳəkə lɑːɖəliː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪əbʰə əut̪iːɦə l oːɦɪ s̪əmɑːɾoːɦəkə 
ud̪gʰɑːʈən̪ə kɑːɾjə kɪeːkə n̪əɦɪ ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əs̃ 
kəɾəʋɑːjələ d͡ʒɑːjə"? 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "mud̪ɑː məɦəɾɑːd͡ʒə puɾuːɾəʋɑː eːkəɾə 
leːlə s̪əɦəmət̪ə n̪əɦɪ ɦeːt̪ɑː"| 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "pɾət̪jeːkə ʋəɾʂə ɪd̪̃ɾə oːɦɪ 
s̪əmɑːɾoːɦəkə ud̪gʰɑːʈən̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪn̪ə l əɦɪ 
beːɾə oː n̪əɦɪ ɑːbɪ s̪əkeːt̪ʰɪn̪ɦə,kɪeːkə t̪əs eːkʰən̪ə oː 
d̪eːʋə-d̪ɑːn̪əʋə jud̪d̪ʰə mẽː ʋeː puːɾɳə ɾuːpeːɳə 
ʋjəs̪t̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə l iː jud̪d̪ʰə t̪əs eːkʰən̪ə eːt̪eːkə ʃiːgʰɾə 
s̪əmɑːpt̪ə ɦoːjət̪ə n̪əɦɪ"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "ɦəs̃ jəu ! ɑːɦɑ̃ːkə iː bɑːt̪ə t̪əs s̪ət̪t̪eː t̪ʰɪkə 
| iː jud̪d̪ʰə t̪əs t̪əkʰən̪əɦɪ s̪əmɑːpt̪ə ɦoːjət̪ə d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əɦəjoːgə kəɾət̪ɑːɦə,pəɾət̃ʃ͡ə oː 
bɪn̪ɑː ɪd̪̃ɾə keː n̪ɪmət̪̃ɾəɳə keː s̪ʋəɾgə loːkə pəɾə 
ɦəs̪t̪əkʂeːpə keːn̪ɑːiː utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə"| 
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pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - "t̪əkʰən̪ə ʋəs̪ət̪̃oːt̪s̪əʋə keː eːɦɪ 
pɑːʋən̪ə t̪ɪt̪ʰɪ pəɾə oːkəɾə ud̪gʰɑːʈən̪ə kɑːɾjə ɦeːt̪u 
ɪd̪̃ɾə keː bɑːd̪ə əpən̪ə ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː eːkəmɑːt̪ɾə 
s̪ujoːgjə ʋjɑːkt̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ l eːɦɪ kɑːɾjə ɦeːt̪u s̪ʋəjə ̃
tʃ͡jəʋən̪ə ɾɨʂɪ ɦun̪əkɑː s̪əs̃ ɑːgɾəɦə kəɾət̪ʰɪn̪ɦə l 
ɦəməɾɑː s̪əbʰə t̪əs tʃ͡uppeː ɾəɦɪ kəs mɑːt̪ɾə oːɦɪ 
d̪ɾɨʃjəkə əʋəloːkən̪ə kəɾəbə "| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "tʃ͡jəʋən̪ə ɾɨʂɪ kɪeːkə ɑːgɾəɦə kəɾət̪ʰɪn̪ɦə 
bʰəlɑː"? 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə - " ʋəɪɦə t̪əs eːɦɪ s̪əmɑːɾoːɦəkə 
ʃubʰɑːɾəb̃ʰə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ l oː eːɦɪ keː pɾɑːɾəb̃ʰə 
kəɾəɪt̪ə kɑːlə mẽː kəɦən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə d͡ʒeː eːkəɾə 
ud̪gʰɑːʈən̪ə kɑːɾjə pɾət̪jeːkə ʋəɾʂə bʰuːməɖ̃ələkə 
keːoː əd̪ʋɪt̪iːjə ʋjəkt̪ɪ kəɾət̪ɑːɦə l kɪʋ̃ɑː bʰuːməɖ̃ələ 
pəɾə eːɦeːn̪ə ʋjəkt̪ɪ ən̪upələbd̪ʰə ɦoːjə t̪əkʰən̪əɦɪ 
ɪn̪d̪ɾə eːkəɾə ud̪gʰɑːʈən̪ə kəɾət̪ɑːɦə"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ - "ɦəs̃ pəɦɪleː t̪əs keːoː s̪əpt̪ə d̪ʋiːpəkə 
eːkɑːkiː s̪əmɾɑːʈə tʃ͡ʰələt̪ʰɪ n̪əɦɪ l ɑːbə əpən̪ə ɾɑːd͡ʒɑː 
puɾuːɾəʋɑː bʰəs geːlət̪ʰɪ l t̪ɑːɦɪ s̪əs̃ɑːbə ɦun̪əkəɾə 
ət̪ɪɾɪkt̪ə keːoː ɑːn̪ə eːɦɪ kɑːɾjə lɪeː ɦeːt̪u n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ"| 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ s̪əg̃ə eːɦɪ pɾəkɑːɾẽː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪməɾʃə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə kɪ əʃʋə keː 
ʈɑːpəkə s̪ʋəɾə ʋɑːjuməɖ̃ələ mẽː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːməjə 
lɑːgələ l kɪtʃ͡ʰueː kɑːlə mẽː ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əbʰə 
s̪əɪn̪ɪkə s̪əg̃ə s̪əməkʂə ɑːbɪ geːlɑːɦə l d̪uːn̪uː 
ɾɑːd͡ʒəpuɾuʂə uʈʰɪ kəs ʈʰɑːɽʰə bʰəs geːlət̪ʰɪ l ɾɑːd͡ʒɑː 
keː mukʰə pəɾə ʃʋeːd̪ə-kəɳə d͡ʒʰɪlə-mɪlɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ | pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə putʃ͡ʰəlɑːt̪ʰɪ - 
"məɦəɾɑːd͡ʒə ! oː ʃeːɾə mɑːɾələ geːlə"? 
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"ɦəs̃ kɾɨʂɳəd̪ʰʋəd͡ʒə d͡ʒiː ! pəɦɪn̪eː oː bʰɑːgəɪt̪ə 
bʰɑːgəɪt̪ə məɦɪʂʋət̪iː gupʰɑː t̪əkə tʃ͡əlɪ geːlə tʃ͡ʰələ l 
oːkəɾɑː mɑːɾɪ kəs ɦəmə oːt̪əɦɪ tʃ͡ʰoːɪɽə d̪eːlə"| 
"bəɦut̪ə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː bʰeːlə iː bɑːt̪ə keː d͡ʒɑːn̪ɪ 
kəs,ɑːbə ɦəməɾɑː s̪əbʰə keː ʋɑːs̪t̪eː kiː ɑːd̪eːʃə ətʃ͡ʰɪ"? 
- pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə puːtʃ͡ʰələt̪ʰɪ l 
"ɑːbə ɦəməɾɑː s̪əbʰə keː guɾud̪eːʋə keː d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰə 
ʃiːgʰɾə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə kəs d̪eːməkə tʃ͡ɑːɦiː,bəɦut̪ə ʋɪləb̃ə 
bʰəs geːlə ətʃ͡ʰɪ"| 
d̪uːn̪uː ɾɑːd͡ʒə puɾuʂə s̪əɦəmət̪ɪ pɾəgəʈə keːlət̪ʰɪ | 
əpən̪ə-əpən̪ə əʃʋə pəɾə s̪əʋɑːɾə bʰəs oː s̪əbʰə ɑːguː 
tʃ͡əlɪ bʰeːlɑːɦə l 
 
.............. 
 
ɑːd͡ʒukə d̪ɪn̪ə ʋəs̪ət̪̃oːt̪s̪əʋə ətʃ͡ʰɪ l pɾət̪jeːkə ʋəɾʂəkə 
bʰɑ̃ːt̪ɪ eːɦɪ ʋəɾʂə d̪ɪg-d̪ɪgɑ̃ːt̪əɾə, d̪ʋiːpə-d̪ʋiːpɑ̃ːt̪əɾə 
s̪əs̃ ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪əbʰə ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ! s̪ũd̪əɾət̪ɑː 
mẽː keːoː eːkə d̪uːs̪əɾə s̪əs kəmə n̪əɦɪ ! d̪eːkʰəʋɑː s̪əs̃ 
pɾət̪iːt̪ə ɦoːiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː t̪ɾɪbʰuʋən̪əkə s̪ũd̪əɾə 
t̪əɾuɳiː s̪əbʰə mẽː pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː ɦoːɪkə ! kumɑːɾə 
ʋən̪ə keː pɾəkɾɨt̪ɪ əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰẽː bən̪ɑːoːlə eːʋəmə 
iːʃʋəɾə s̪ʋəjə ̃ oːkəɾə ʃɾɾɨg̃ɑːɾə kəeːlə ! eːkə s̪ə̃s eːkə 
s̪un̪d̪əɾə mən̪oːɾəmə puʂpə, lət̪ɑː ɑː ʋɾɨkʂə oːt̪əs 
ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ ! bɾəɦməput̪ɾə n̪əd̪iːkə d͡ʒələ ɾəd͡ʒət̪ə 
s̪ən̪ə ud͡ʒdʒ͡əʋələ ətʃ͡ʰɪ l s̪ʋəjə ̃s̪ũd̪əɾət̪ɑː mẽː s̪n̪ɑːn̪ə 
kəɾəʋɑːkə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː bʰeːlə tʃ͡ʰələ! 
kɪtʃ͡ʰu t̪əɾuɳiː s̪n̪ɑːn̪ə keːlɑːkə upəɾɑːn̪t̪ə eːkə ʋɪʃɑːlə 
əʃoːkə ʋɾɨkʂə keːs n̪ɪkəʈə upəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰəs geːlə 
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tʃ͡ʰəliːɦə l s̪əbʰə t̪əɾuɳiː tʃ͡əkɾəʋəɾt̪iː s̪əmɾɑːʈə 
puɾuːɾəʋɑːkə d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰə ʋjəgɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l oː s̪əbʰə 
puɾuːɾəʋɑːkə pɾət̪iːkʂɑː mẽː ɑːkulə ʋjɑːkulə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
oː s̪əbʰə s̪əmɾɑːʈə puɾuːɾəʋɑːkə guɳə, ʃiːlə,s̪əũd̪əɾjə 
keː ʋɪʂəd̪ə ʋəɾɳən̪ə s̪un̪ən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ . ɦun̪əkɑː s̪əbʰə 
keː d͡ʒɲɑːt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ puɾuːɾəʋɑː ət̪jən̪t̪ə mən̪oːɦəɾə ɑː 
ɾuːpəʋɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l ɦun̪əkə s̪əũd̪əɾjə keː s̪əməkʂə 
s̪ʋəjə ̃ kɑːməd̪eːʋə ləd͡ʒd͡ʒɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l pəɾɑːkɾəmə 
eːʋəmə ʃəuɾjə mẽː ɪd̪̃ɾə s̪əs bɑːɽʰələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ l eːt̪eːkə 
guɳə-ʃiːlə-ʃəuɾjəʋɑːn̪ə ɦoːɪt̪əɦu oː eːkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
əʋɪʋɑːɦɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, eːʋəmə bɾəmɦətʃ͡əɾjə keː pɑːlən̪ə 
kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ l n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ eːɦən̪ə keː 
bʰɑːgjəʋət̪iː t̪əɾuɳiː ɦoːjət̪iːɦə d͡ʒeː ɦun̪əkə pət̪n̪iː 
bən̪ət̪iː l 
s̪əmbʰəʋət̪ə: ɾɑːd͡ʒɑː ɦun̪əkeː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əs̪əg̃ɪn̪iː bən̪ɑː leːt̪ʰɪ l s̪əbʰə t̪əɾuɳiː bɑːlɑː keː 
mən̪ə mẽː jəɪɦə bʰɑːʋən̪ɑː t̪əɾəg̃ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ l 
d͡ʒəkʰən̪ɪ s̪əs s̪un̪ələt̪ʰɪ kɪ ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː eːɦɪ 
ut̪s̪əʋəkə ud̪gʰɑːʈən̪ə kəɾət̪ɑːɦə, t̪əkʰən̪əɦɪ s̪əs 
s̪əbʰə s̪ũd̪əɾiː kumɑːɾɪkə ɦɾɨd̪əjə mẽː məd̪ʰuɾə-
məd̪ʰuɾə kəlpən̪ɑː əpən̪ə d͡ʒɑːlə oːtʃ͡ʰɑːbə lɑːgələ ! 
ɦɾɨd̪əjə mẽː məd̪ʰuɾə ʈiːs̪ə uʈʰələ ! ʋɪʃɑːlə əʃoːkə 
ʋɾɨkʂə keː tʃ͡ʰɑːjɑː t̪əɾə s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kɪtʃ͡ʰu 
kɑːlə mẽː upəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰəs geːliːɦə l ɑːbə ɦun̪əkɑː 
s̪əbʰə keː ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑːkə pɾət̪iːkʂɑː tʃ͡ʰələɪn̪ɦɪ l 
 
 
kɾəməʃəhə̆ 



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

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

 

 

2.9.ɾəmɑːkəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː- eːləɾəd͡ʒiː/ mən̪uʂjəkə 
ɾəkt̪ə/ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə 
ən̪jə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː/ ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə(Blood Group)/ 
utʃ͡tʃ͡ə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə(Hypertension)/ 
pɾət̪ɪəuks̪iːkɑːɾəkə(Antioxidant)/ pɑːtʃ͡ən̪ə 
t̪ət̪̃ɾə.(Digestive System)/ gəɪs̪ʈɾoːoːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ 
ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː(GERD) 

 

ɾəmɑːkəɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə tʃ͡iːpʰə 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə, bʰɑːɾət̪iːjə s̪ʈeːʈə bəɪk̃ə 

eːləɾəd͡ʒiː/ mən̪uʂjəkə ɾəkt̪ə/ ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə ən̪jə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː/ 
ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə(Blood Group)/ utʃ͡tʃ͡ə ɾəkt̪ə 
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tʃ͡ɑːpə(Hypertension)/ 
pɾət̪ɪəuks̪iːkɑːɾəkə(Antioxidant)/ pɑːtʃ͡ən̪ə 
t̪ət̪̃ɾə.(Digestive System)/ gəɪs̪ʈɾoːoːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ 
ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː(GERD) 
 
1 

eːləɾəd͡ʒiː 
ẽːʈiːd͡ʒən̪ə, ẽːʈiːbɔɖiː, eːləɾəd͡ʒiːn̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ. 
pəɾeːʃɑːn̪iː d͡ʒəkʰən̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə əpən̪oː ɑː 
loːkoː s̪əbə eːɦɪ ʋɪʂəjə meː bət̪əbəɪkə pɾəjɑːs̪ə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːɦiː s̪əbə s̪əd̪̃əɾbʰɪt̪ə kɪtʃ͡ʰu 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
 
eːləɾəd͡ʒiː* 
 
d͡ʒəkʰən̪ə eːkɑːeːkə kɪjoː kɪtʃ͡ʰu beːs̪ɪjeː tʃ͡ʰɪkkɑː 
kəɾəjə lɑːgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, n̪ɑːkə ɑ̃ːkʰɪ s̪ə ̃pəɪn̪ə n̪ɪkələjə 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ. eːɦɪ s̪əbə s̪ə ̃pəɾeːʃɑːn̪iː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
kɪn̪əkoː kɪn̪əkoː kɪtʃ͡ʰu kʰeːlɑː pɪlɑː s̪ə ̃ s̪eːɦoː 
pəɾeːʃɑːn̪iː ɦoːməjə ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
 
iː s̪əbə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ʋjɑːpt̪ə ẽːʈiːd͡ʒən̪ə t̪ət̪ʰɑː 
eːləɾd͡ʒɪn̪əkə kɑːɾəɳə s̪ə.̃ iː oːɦeːn̪ə pəd̪ɑːɾt̪ʰə t̪ʰɪkə 
d͡ʒeː ʃəɾiːɾəkə əd̪̃əɾə əuɾə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə d̪un̪uː ʈʰɑːmə 
ʋjɑːpt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
oː ʃəɾiːɾəkə pɾət̪ɪɾəkʂɑː pɾəɳɑːliː keː ẽːʈiːbɔɖiː ɦeːt̪u 
s̪əkɾɪjə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ .ẽːʈiːbɔɖiː oːɦɪ ʋɑːɦəɾiː pəd̪ɑːɾt̪ʰə 
s̪ə ̃ ləɾɪ oːkəɾɑː s̪əmɑːpt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ jɑː tʃ͡eːʂʈʰɑː 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bən̪ələ ẽːʈiːbɑːɖiː keː eːkəʈɑː pɾəkɑːɾə 
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keː IgE kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɪn̪əkoː kɪn̪əkoː 
pɾət̪ɪɾəkʂɑː ɦeːt̪u bən̪ələ IgE kɪtʃ͡ʰu əd̪ʰɪkeː pɾət̪ɪkɾɪjɑː 
kəɾəjə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . t̪ẽː ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪ keː kɪtʃ͡ʰu 
beːs̪ɪjeː pɾəbʰɑːʋə d̪eːkʰəʋɑː meː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ʋɑːɦəɾə s̪ə ̃ʃəɾiːɾə meː eːləɾd͡ʒɪn̪ə , ʋɪʂɑːɳu (ʋɑːjəɾəs̪ə, 
bəɪkʈiːɾɪjɑː ɪt̪jɑːd̪ɪ) pɾəʋeːʃə kəɾəɪkə s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːɦɪ s̪ə ̃ ʃəɾiːɾəkə əd̪̃əɾə pɾət̪ɪɾəkʂɑː 
t̪ət̪̃ɾə keːɾə s̪əkɾɪjət̪ɑː bəɖʰəɪkə s̪əmbʰəʋən̪ɑː bʰə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ʋɑːɦəɾiː eːləɾd͡ʒɪn̪ə t̪ət̪ʰɑː ʋɑːɦəɾiː ʋɪʂɑːɳu s̪ə ̃əgəɾə 
bɑ̃ːtʃ͡ɪ keː ɾəɦiː t̪ə s̪əb̃ʰəʋə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːɦɪ pəɾeːʃɑːn̪iː 
s̪əbʰə s̪ə ̃bɑ̃ːtʃ͡iː. 
kɪn̪əkoː kɪn̪əkoː leːlə ʋɑːɦəɾiː eːləɾd͡ʒɪn̪ə ɦeːt̪u 
s̪əb̃ʰɑːʋjə bəs̪t̪u jɑː s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾɑː s̪ə ̃
bɑ̃ːtʃ͡ɪ keː ɾəɦiː . oː s̪uɾəkʂɑː leːlə s̪əɾʋoːt̪t̪əmə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
 
d͡ʒeːn̪ɑː kɪ 
1. d̪ʰuːlə kəɳə 
2.pəɾɑːgə 
3.kʰɑːd̪jə pəd̪ɑːɾt̪ʰə s̪ə ̃ kɪn̪əkoː kɪn̪əkoː eːləɾd͡ʒiː 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ud̪ɑːɦəɾəɳə ətʃ͡ʰɪ d̪uːd̪ʰə, mɑːtʃ͡ʰə, 
əɖ̃ɑː, gəɦuːmə, ɪt̪jɑːd̪ɪ. oːɦɪ pəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː koːn̪ə kʰɑːd̪jə s̪ə ̃pəɾeːʃɑːn̪iː bəɖʰɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
4. leːʈeːks̪ə 
5. d̪əʋɑːɪ ɪt̪jɑːd̪ɪ ən̪eːkɑːn̪eːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. 
 
ʋɪʂɑːɳu, əuɾə ən̪jə t̪əɾəɦəkə s̪əb̃ʰɑːʋjə eːləɾd͡ʒɪn̪ə 
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s̪uɾəkʂɑː ɦeːt̪u s̪əmeːkɪt̪ə s̪ɑːpʰə s̪əpʰɑːiː pəɾə 
d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːn̪ɑːɪ ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ. kəpəɽɑː, lət̪t̪ɑː,, 
oːtʃ͡ʰɑːɪn̪ə -ʋɪtʃ͡ʰɑːoːn̪ə , gʰəɾəkə pʰloːɾə, gʰəɾəkə ən̪jə 
ɾɑːkʰələ bəs̪t̪u s̪əbʰə kʰuːbə s̪ɑːpʰə ɾəɦəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
d͡ʒə ̃kəd̪ɑːtʃ͡ə pəɾeːʃɑːn̪iː bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oː bəɽʰələ 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə oːkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
loːkən̪ɪ eːn̪əʈiːɦɪs̪ʈɑːmɪn̪ɪkə/ s̪ʈeːɾəʋɑːɪɖə d̪əbɑːiː 
mɑːd̪ʰjəmə s̪ə ̃kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
s̪uɾəkʂɑːt̪məkə n̪ɪd̪ɑːn̪ə s̪əɾʋoːt̪t̪əmə n̪ɪd̪ɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əg̃əɦɪ ʃəɾiːɾəkə pɾətʃ͡uɾə ɪmjun̪ɪʈiː leːlə pɾəjɑːs̪əɾət̪ə 
ɾəɦəbə s̪eːɦoː ɑːʋəʃjəkə. eːɦɪ s̪ə ̃ən̪ɑːʋəʃjəkə d̪əʋɑːɪ 
s̪əbʰəkə pɾəjoːgə kəɾəʋɑː s̪ə ̃ d̪uːɾə ɾəɦəbə ɑː 
d̪əʋɑːɪkə d̪uʂpɾəbʰɑːʋə s̪ə ̃ ʋɑ̃ːtʃ͡əbə. oːn̪ɑː 
pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪʋəs̪ə kuʃələ tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə s̪ə ̃ s̪əp̃əɾkə 
,s̪ud͡ʒʰɑːʋə ɑː s̪əmutʃ͡ɪt̪ə d̪əʋɑːɪ t̪ə ̃ɑːʋəʃjəkə tʃ͡ʰəɪɦeː. 
 
2 

mən̪uʂjəkə ɾəkt̪ə 

 
ʃəɾiːɾə bʰɑːɾəkə 7 pɾət̪ɪʃət̪ə əʃ̃ə ɾəkt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾəkt̪ə 
eːkə ʋɪʃeːʂə pɾəkɑːɾəkə koːʃɪkɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːɦɪ 
meː 55% plɑːzəmɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ʃeːʂə 45% meː 
ɑːʋəʃjəkiːjə t̪ət̪ʋə , s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə kəɳə, lɑːlə ɾəkt̪ə kəɳə 
əuɾə pleːʈəleːʈə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. plɑːzəmɑː meː kəɾiːbə 
91pɾət̪ɪʃət̪ə d͡ʒələ t̪ət̪ʰɑː kəɾiːbə 9 pɾət̪ɪʃət̪ə ɑːn̪ə ɑːn̪ə 
ɑːʋəʃjəkiːjə t̪ət̪ʋə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
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eːɦɪ t̪əɾəɦẽː ɾəkt̪əkə mukʰjə gʰəʈəkə n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
1.plɑːdʒ͡mɑː:- ʃəɾiːɾəkə d͡ʒɑːɦɪ əg̃ə keː dʒ͡ələ keː 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə oːkəɾɑː d̪əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə. oːɦɪ s̪ə ̃ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə t̪ət̪ʰɑː ɾəkt̪ə s̪ət̃ʃ͡ɑːɾə utʃ͡ɪt̪ə 
ɾuːpə s̪ə ̃ bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʃəɾiːɾəkə ən̪jə ɦɪs̪s̪ɑː 
meː ɦɔɾmoːn̪ə, pɾoːʈiːn̪ə t̪ət̪ʰɑː pəus̪ʈɪkə t̪ət̪ʋə s̪əbʰə 
keː ɑːpuːɾt̪ɪ meː s̪əɦəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɔks̪iːd͡ʒən̪ə 
əuɾə kɑːɾbən̪əɖɑːiːɔks̪ɑːɪɖə keː ɑːd̪ɑːn̪ə pɾəd̪ɑːn̪ə 
meː s̪eːɦoː s̪əɦəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʃəɾiːɾəkə 
t̪ɑːpəmɑːn̪ə s̪ɑːmɑːn̪jə bən̪ələ ɾəɦəɪkə , əɦuː 
pɾəkɾɪjɑː meː s̪əɦəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
2. s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə kəɳə:- mukʰjə ɾuːpə s̪ə ̃ s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə 
kəɳə keː kɑːɾjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ koːn̪oː t̪əɾəɦəkə 
s̪ək̃ɾəməɳə əuɾə biːmɑːɾiː s̪ə ̃ ʃəɾiːɾə keː bətʃ͡eːn̪əɪ. 
s̪uɾəkʂɑː oːkəɾə mukʰjə kɑːɾjə. s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə kəɳə meː 
5 pɾəkɑːɾəkə gʰəʈəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. gɾeːn̪uloːs̪ɑːɪʈə 
(n̪juːʈɾoːpʰiːlə, eːs̪iːn̪oːpʰiːlə, əuɾə bəs̪oːpʰiːlə), 
moːn̪oːs̪ɑːɪʈə t̪ət̪ʰɑː lɪmpʰoːs̪ɑːɪʈə (ʈiː koːʃɪkɑː əuɾə 
biː koːʃɪkɑː) s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə kəɳə keː lɪjuːkoːs̪ɑːɪʈə 
s̪eːɦoː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
3.lɑːlə ɾəkt̪ə kəɳə:-lɑːlə ɾəkt̪ə kəɳə keː əɪɾiːt̪ʰɾoːs̪ɑːɪʈə 
s̪eːɦoː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
oːkəɾə mukʰjə kɑːɾjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ pʰeːpʰəɽɑː (Lungs) 
s̪ə ̃ ɔks̪ɪd͡ʒən̪ə ʃəɾiːɾəkə s̪əbʰə əg̃ə meː pəɦũtʃ͡eːn̪əɪ 
s̪əg̃əɦɪ ləuʈət̪iː meː kɑːɾbən̪əɖɑːiːɔks̪ɑːɪɖə 
pʰeːpʰəɽɑː t̪əkə pəɦutʃ͡eːn̪əɪ d͡ʒeː s̪ʋɑːs̪ə d̪ʋɑːɾɑː 
tʃ͡ʰoːɽələ(exhx̆ale) d͡ʒɑː s̪əkəɪ. 
4. pleːʈəleːʈə:- pleːʈəleːʈəkə kɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ t̪ʰəkkɑː 
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bən̪eːn̪əɪ. d͡ʒəkʰən̪ə kəkʰən̪oː kət̪əu ʃəɾiːɾə meː kəɪʈə 
pʰəɪʈə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə ʃəɾiːɾə pleːʈəleːʈə keː 
kʰəbəɾɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . pleːʈəleːʈə oːɦɪ kəʈələ d͡ʒəgəɦə 
pəɾə t̪ʰəkkɑː d͡ʒəmɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ɾəkt̪ə bəɦən̪ɑːɪ 
ɾukɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː ɾəkt̪ə bəɦən̪əɪ ɾoːkəɪkə leːlə 
eːkəɾə bʰuːmɪkɑː pɾəmukʰə ətʃ͡ʰɪ. 
ʃəɾiːɾə s̪ʋəs̪t̪ʰə ɾəɦəɪkə leːlə ɾəkt̪əkə eːɦɪ tʃ͡ɑːɾu 
gʰəʈəkə kẽː s̪t̪əɾə s̪ɑːmɑːn̪jə ɾɑːkʰəbə ɑːʋəʃjəkə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾəkt̪ə ʃəɾiːɾəkə s̪əbʰə əg̃əkə pɾət̪jeːkə 
koːʃɪkɑː meː n̪ɪɾən̪t̪əɾə s̪ət̃ʃ͡əɾɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪ẽː oːkəɾɑː meː ʋɪd̪jəmɑːn̪ə koːn̪oː t̪əɾəɦəkə 
əs̪ɑːmɑːn̪jə pəd̪ɑːɾt̪ʰə jɑː əs̪ɑːmɑːn̪jə pɾoːʈiːn̪ə iː 
s̪ək̃eːt̪ə d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʃəɾiːɾəkə koːn̪ə əg̃əkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
s̪ɑːmɑːn̪jə s̪ə ̃kʰəɾɑːbə ətʃ͡ʰɪ. kɑːɾəɳə ɾəkt̪ə pəɾiːkʂəɳə 
mẽː kʂət̪ɪgɾəs̪t̪ə əg̃əkə koːʃɪkɑː ɾəkt̪ə meː upəs̪t̪ʰɪt̪ə 
ɦoːməjə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.oːɦiː kɑːɾəɳə s̪ə ̃ tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
tʃ͡eːs̪ʈɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɾəkt̪ə pəɾiːkʂəɳə s̪ə ̃
bud͡ʒʰiː dʒ͡eː moːʈɑːmoːʈiː kʰəɾɑːbiː kət̪əjə 
ətʃ͡ʰɪ.ɾəkt̪əkə bʰuːmɪkɑː ət̪jət̪̃ə məɦət̪ʋəpuːɾɳə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾɑː bɑːɾeː meː d͡ʒɲɑːn̪ə ɾəkʰən̪ɑːɪ d͡ʒəɾuːɾiː 
ətʃ͡ʰɪ. ɾəkt̪ə koːn̪ɑː s̪ɑːmɑːn̪jə s̪t̪ʰɪt̪ɪ mẽː ɾəɦət̪ə oːkəɾə 
tʃ͡eːs̪ʈɑː ɦeːt̪u s̪əmutʃ͡ɪt̪ə kʰɑːn̪ə pɑːn̪ə əɾt̪ʰɑːt̪ə 
s̪ət̪̃ulɪt̪ə ɖɑːɪʈə kiː ɦoːjət̪ə oːkəɾoː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ. 

 
3 

ʋɪbʰɪn̪n̪ə pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə ən̪jə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
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lɑːlə ɾəkt̪ə kəɳə s̪ək̃ʰjɑːkə eːkə s̪ɑːmɑːn̪jə ʃiːmɑː 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːɦɪ s̪ə ̃ beːs̪iː kəmə jɑː beːs̪iː əd̪ʰɪkə 
bʰeːn̪ɑːɪ ʈʰiːkə n̪əɦɪ. iː s̪ɑːmɑːn̪jə ʃiːmɑː n̪iːtʃ͡ɑː lɪkʰələ 
d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
məɦɪlɑː leːlə -42 lɑːkʰə s̪ə ̃ 54 lɑːkʰə(lɑːlə ɾəkt̪ə 
koːʃɪkɑːkə s̪ək̃ʰjɑː)pɾət̪ɪ mɑːɪkɾoː liːʈəɾə. 
puɾuʂə leːlə- 47 lɑːkʰə s̪ə6̃1 lɑːkʰə(lɑːlə ɾəkt̪ə 
koːʃɪkɑːkə s̪ək̃ʰjɑː)pɾət̪ɪ mɑːɪkɾoː liːʈəɾə. 
oːɦiː t̪əɾəɦẽː s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə kəɳə s̪ək̃ʰjɑːkə s̪ɑːmɑːn̪jə 
ʃiːmɑː n̪iːtʃ͡ɑː n̪ɪɾd̪ɪʂʈə ətʃ͡ʰɪ. 
4500 s̪ə ̃11000 pɾət̪ɪ mɑːɪkɾoː liːʈəɾə. 
pleːʈəleːʈə s̪ək̃ʰjɑːkə ʃiːmɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ150000 s̪ə ̃
450000 pɾət̪ɪ mɑːɪkɾoː liːʈəɾə. 
 
lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑː, s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑː eːʋə ̃
pleːʈəleːʈəkə n̪ɪɾmɑːɳə əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒd͡ʒɑː meː ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. lɑːlə əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒd͡ʒɑː meː muːlə koːʃɪkɑː(stem 
cell) ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾɑː ɦeːmoːs̪ɑːɪʈoː blɑːs̪ʈə kəɦələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑːkə s̪əbʰə t̪ət̪ʋə oːɦiː 
ɦeːmoːs̪ɑːɪʈoːblɑːs̪ʈə s̪ə ̃bən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ʋeːt̪ə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑːkə n̪ɪɾmɑːɳə əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒd͡ʒɑːkə 
n̪əɾəmə ʈɪs̪uː meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oːkəɾə ʋɪkɑːs̪ə 
t̪ʰɑːɪməs̪ə gləɪɖ̃ə, lɪmpʰə n̪oːɖə, əuɾə s̪pliːn̪ə meː ʈiː 
koːʃɪkɑː t̪ət̪ʰɑː biː koːʃɪkɑː ɾuːpə meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pleːʈəleːʈəkə n̪ɪɾmɑːɳə s̪eːɦoː əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒdʒ͡ɑː meː 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː meːgɑːkəɪɾɪjoːs̪ɑːɪʈs̪ə n̪ɑːməkə 
koːʃɪkɑː d͡ʒeː əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒd͡ʒɑː meː pɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
,oːkəɾɑː d̪ʋɑːɾɑː n̪ɪɾmɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əd̪ə 
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upəɾɑːn̪t̪ə ɾəkt̪ə pɾəʋɑːɦə meː pɾəʋeːʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː əs̪t̪ʰɪ məd͡ʒd͡ʒɑː ɾəkt̪ə n̪ɪɾmɑːɳəkə s̪t̪ʰələ 
t̪ʰɪkə. 
 
lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑː meː eːkə pɾoːʈiːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkəɾɑː ɦiːmoːgloːbɪn̪ə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɦiːmoːgloːbɪn̪əkə mukʰjə kɑːɾjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
pʰeːpʰəɽɑː s̪ə ̃ ɔks̪iːd͡ʒən̪ə lə leːn̪ɑːɪ ɑː ʃəɾiːɾəkə 
pɾət̪jeːkə əg̃əkə ʈɪs̪uː kẽː ɔks̪iːd͡ʒən̪ə ɑːpuːɾt̪ɪ 
keːn̪ɑːjə. əɾt̪ʰɑːt̪ə ɔks̪iːd͡ʒən̪ə keːɾə ʋɑːɦəkə 
ɦiːmoːgloːbɪn̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɦiːmoːgloːbɪn̪ə 2 ʈɑː tʃ͡iːd͡ʒə s̪ə ̃ jukt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɦeːmoː əuɾə gloːbɪn̪ə. ɦeːmoː meː ɑːjəɾən̪ə eːʈəmə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː gloːbɪn̪ə pɾoːʈiːn̪ə tʃ͡ʰɪjəɪkə. t̪ẽː 
s̪ɑːmɑːn̪jə ɦiːmoːgloːbɪn̪ə ɦeːt̪u ɑːjəɾən̪ə əuɾə 
pɾoːʈiːn̪ə keː kəmiː n̪əɦɪ ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
pʰoːlɪkə eːs̪ɪɖə t̪ət̪ʰɑː ʋɪʈɑːmɪn̪ə biː kəmpleːks̪ə lɑːlə 
ɾəkt̪ə koːʃɪkɑː bən̪əʋəɪ meː s̪əɦəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰoːlɪkə eːs̪ɪɖə kəmiː s̪ə ̃ɦiːmoːgloːbɪn̪əkə kəmiː bʰə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑːkə s̪ək̃ʰjɑː ɑː s̪ɑːmɑːn̪jə 
ɦiːmoːgloːbɪn̪ə s̪t̪əɾə ʃəɾiːɾəkə s̪əbʰə əg̃ə meː 
s̪utʃ͡ɑːɾuː ɾuːpə s̪ə ̃ɔks̪iːd͡ʒən̪ə ɑː s̪əbə pəus̪ʈɪkə t̪ət̪ʋə 
pəɦũtʃ͡ɑːbəɪkə leːlə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɦiːmoːgloːbɪn̪ə keː s̪ɑːmɑːn̪jə s̪t̪əɾə n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə 
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ətʃ͡ʰɪ. 
 
puɾuʂə:-13.2 s̪ə1̃6.6 gɾɑːmə pɾət̪ɪ ɖeːs̪iː liːʈəɾə. 
məɦɪlɑː:-11.6 s̪ə ̃15 gɾɑːmə pɾət̪ɪ ɖeːs̪iː liːʈəɾə. 
 
s̪əbʰə t̪əɾəɦəkə ɾəkt̪ə, ɦiːmoːgloːbɪn̪ə s̪ɑːmɑːn̪jə 
ɾəɦəjə t̪ɑːɦɪ leːlə s̪ətʃ͡eːʂʈə ɾəɦəɪkə tʃ͡ɑːɦiː. eːɦɪ s̪əbə 
leːlə kɑːɾboːɦɑːɪɖɾeːʈə, pɾoːʈiːn̪ə , ʋəs̪ɑː keː əlɑːʋɑː 
ʋɪʈɑːmɪn̪ə t̪ət̪ʰɑː pəus̪ʈɪkə kʰən̪ɪd͡ʒə s̪ə ̃pɾət̪ɪ d̪ɪn̪əkə 
ɑːɦɑːɾə jukt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɪ n̪əɦɪ oːɦɪ pəɾə əʋəʃjə d̪ʰjɑːn̪ə 
d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. ʋɪʈɑːmɪn̪əkə n̪ɪɾmɑːɳə ʃəɾiːɾəkə 
əd̪̃əɾə s̪ʋəjə ̃n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː pʰələ, əuɾə ɦəɾɪjəɾə 
s̪əbd͡ʒiː s̪əbə oːɦɪ leːlə əʋəʃjə kʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
s̪əbə pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə ( lɑːlə, s̪ʋeːt̪ə , pleːʈəleːʈə) d͡ʒə ̃
əpən̪ə s̪ɑːmɑːn̪jə s̪t̪əɾə pəɾə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃budʒ͡ʰuː 
əd̪ʰɪkə s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ moːʈɑːmoːʈiː 
puːɾɳəɾuːpeːɳə s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː oːɦɪ leːlə 
s̪ətʃ͡eːʂʈə ɾəɦəbə ɑːʋəʃjəkə. 
  

4 

ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə(Blood Group) 

 
lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑː meː upəs̪t̪ʰɪt̪ə jɑː ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ə 
eːn̪ʈiːbɔɖiː t̪ət̪ʰɑː ɑːn̪uʋɑ̃ːʃɪkə ɾuːpə s̪ə ̃mɑːt̪ɑː pɪt̪ɑː 
s̪ə ̃ʋɪɾɑːs̪ət̪ə meː pɾɑːpt̪ə jɑː əpɾɑːpt̪ə ẽːʈiːd͡ʒən̪ə d͡ʒeː 
kɪ lɑːlə ɾəkt̪ə koːʃɪkɑːkə bɑːɦəɾiː s̪ət̪əɦə pəɾə ɾəɦəɪt̪ə 
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ətʃ͡ʰɪ , eːɦɪ s̪əbə ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə ɾəkt̪əkə ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
s̪əmuːɦə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
mukʰjət̪əjɑː eːɦɪ s̪əbə ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə ɾəkt̪əkə tʃ͡ɑːɾɪ ʈɑː 
s̪əmuːɦə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
A, B, AB, əuɾə O 
ən̪uʋɑ̃ːʃɪkə ɾuːpə s̪ə ̃ ʋɪɾɑːs̪ət̪ə meː lɑːlə ɾəkt̪ə 
koːʃɪkɑːkə bɑːɦəɾiː s̪ət̪əɦə pəɾə pɾoːʈiːn̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə 
jɑː ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ə s̪eːɦoː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃ iː pɾoːʈiːn̪ə 
upəs̪t̪ʰɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə oːkəɾɑː pɔd͡ʒɪʈɪʋə ɾəkt̪ə 
s̪əmuːɦəkə ʃɾeːɳiː meː ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃ iː 
pɾoːʈiːn̪ə ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə oːkəɾɑː 
n̪eːgeːʈɪʋə ɾəkt̪ə s̪əmuːɦəkə ʃɾeːɳiː meː ɾɑːkʰələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾɑː ɑːɾə eːtʃ͡ə pʰəɪkʈəɾə s̪eːɦoː 
kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː 8 pɾəkɑːɾəkə ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
"eː"pɔd͡ʒɪʈɪʋə 
"eː"n̪eːgəʈɪʋə 
"biː "pɔd͡ʒɪʈɪʋə 
"biː" n̪eːgeːʈɪʋə 
"eːbiː"pɔd͡ʒɪʈɪʋə 
"eːbiː"n̪eːgeːʈɪʋə 
"oː" pɔd͡ʒɪʈɪʋə 
"oː "n̪eːgeːʈɪʋə 
ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə" eː" meː eː ẽːʈiːd͡ʒən̪ə lɑːlə ɾəkt̪ə 
koːʃɪkɑːkə ʋɑːɦəɾə meː t̪ət̪ʰɑː plɑːd͡ʒmɑː meː "eːn̪ʈiː 
-biː "ẽːʈiːbɔɖiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə "biː" meː biː ẽːʈiːd͡ʒən̪ə lɑːlə ɾəkt̪ə 
koːʃɪkɑːkə bɑːɦəɾiː s̪ət̪əɦə pəɾə t̪ət̪ʰɑː plɑːd͡ʒmɑː meː 
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"eːn̪ʈiː eː" -eːn̪ʈiːbɔɖiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə" eːbiː" meː d̪un̪uː ẽːʈiːd͡ʒən̪ə eː əuɾə 
biː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ẽːʈiːbɑːɖiː ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə "oː" meː ẽːʈiːd͡ʒeːn̪ə ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ə 
t̪ət̪ʰɑː d̪un̪uː t̪əɾəɦəkə eːn̪ʈiː bɔɖiː "eːn̪ʈiː eː" t̪ət̪ʰɑː 
"eːn̪ʈiː biː" plɑːd͡ʒmɑː meː upəs̪t̪ʰɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪn̪əkoː ɾəkt̪ə tʃ͡əɖʰeːʋɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪əkʰən̪ə ɾəkt̪ə s̪əmuːɦəkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə 
ɑːʋəʃjəkə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, ɾəkt̪ə d̪ɑːt̪ɑː t̪ət̪ʰɑː ɾəkt̪ə 
pɾɑːpt̪ə kəɾt̪ɑː d̪un̪uː leːlə. ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə keːɾə 
mɪlɑːn̪ə d͡ʒəɾuɾiː tʃ͡ʰəɪkə ən̪jət̪ʰɑː ʋeːmɪlɑːn̪ə(un 
matchc̆ed) ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə s̪ə ̃ ʋɪpəɾiːt̪ə ẽːʈiːd͡ʒən̪ə -
eːn̪ʈiː bɔɖiː kɑːɾəɳə kʰət̪əɾən̪ɑːkə bʰə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
"oː" n̪eːgəʈɪʋə ʋəlɑː ʋjəkt̪ɪ koːn̪oː ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə 
ʋəlɑː ʋjəkt̪ɪ keː əpən̪ə ɾəkt̪ə d̪əjə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɦɪn̪ɑː "eːbiː" pɔd͡ʒɪʈɪʋə ʋəlɑː ʋjəkt̪ɪ koːn̪oː ɾəkt̪ə 
s̪əmuːɦə ʋəlɑː bjəkt̪ɪ s̪ə ̃ɾəkt̪ə ləjə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɾəkt̪ə keː kəmiː (ən̪iːmɪjɑː) meː d͡ʒəkʰən̪ə kəkəɾoː 
gəb̃ʰiːɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪ bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪əkʰən̪ə ɾəkt̪ə 
tʃ͡əɖʰeːʋɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. puːɾʋəɦɪ s̪ə ̃
əgəɾə ɾəkt̪ə s̪əmuːɦəkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ɦueː t̪ə iː 
ʃɾeːjəs̪kəɾə. s̪uɾəkʂɑː ud̪d̪eːʃjə s̪ə ̃ s̪əbʰə kẽːəpən̪ə 
əpən̪ə ɾəkt̪ə s̪əmuːɦə keːɾə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ɦeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. 
 
5 

utʃ͡tʃ͡ə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə(Hypertension) 
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utʃ͡tʃ͡ə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə d̪eːʃə meː ət̪jəd̪ʰɪkə ɾəpʰt̪ɑːɾə s̪ə ̃
bəɖʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ ɦeːt̪u s̪əd͡ʒəgət̪ɑː ɦeːt̪u 
eːkəɾɑː ʋɪʂəjə meː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː pəɾəmə ɑːʋəʃjəkə 
ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə ʃəɾiːɾəkə oːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ kẽː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə ɾəkt̪ə keːɾə d̪əʋɑːʋə d̪ʰəmən̪iː pəɾə 
bəɽʰəjə lɑːgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 120/80 s̪ɑːmɑːn̪jə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə iː 139/89 ʃiːmɑː jɑː oːɦɪ s̪ə ̃
bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə ʋɪʃeːʂə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːn̪əɪ 
ɑːʋəʃjəkə bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː eːɦɪ biːmɑːɾiːkə 
pɾət̪ʰəmə əʋəs̪t̪ʰɑː t̪ʰɪkə. 180/120 jɑː oːɦɪ s̪ə ̃əd̪ʰɪkeː 
t̪ə ̃ gəmbʰiːɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kəmə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə 
bʰeːn̪ɑːɪ s̪eːɦoː ʈʰiːkə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ pəɾəɲtʃ͡ə 
eːkəɾə ət̪ɪ gəmbʰiːɾə ɦeːbɑːkə s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː ɾəkt̪ə 
tʃ͡ɑːpə ət̪jəd̪ʰɪkə (ɦɑːɪpəɾəʈẽːʃən̪ə) t̪ulən̪ɑː meː kɪtʃ͡ʰu 
kəmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə ɪg̃ɪt̪ə s̪ək̃ʰjɑː meː d͡ʒeː s̪ək̃ʰjɑː uːpəɾə 
d̪əɾʃɑːjələ ətʃ͡ʰɪ oːkəɾɑː s̪ɪs̪ʈoːlɪkə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː d͡ʒeː n̪iːtʃ͡ɑː d̪əɾʃɑːjələ ətʃ͡ʰɪ oːkəɾɑː ɖɑːjəs̪ʈoːlɪkə 
kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɪs̪ʈoːlɪkə, d̪ʰəmən̪iː pəɾə d̪əʋɑːʋəkə oː pəɪmɑːn̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə ɦɾɨd̪əjə d̪ʰəɖəkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɖɑːjəs̪ʈoːlɪkə, 
d̪ʰəmən̪iː pəɾə d̪əʋɑːʋəkə oː pəɪmɑːn̪ɑː tʃ͡ʰiː 
d͡ʒəkʰən̪ə ɦɾɨd̪əjə ɑːɾɑːmə s̪t̪ʰɪt̪ə meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː,əɾt̪ʰɑːt̪ə 2 ɦɾɨd̪əjə d̪ʰəɽəkən̪ə keːɾə məd̪ʰjə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
meː. 
 



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

d͡ʒəkʰən̪ə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə bəɽʰələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːɦən̪ɑː 
s̪t̪ʰɪt̪ə meː d̪ʰəmən̪iː meː ɾəkt̪ə pɾəʋɑːɦə s̪ɑːmɑːn̪jə 
ɾəkʰəɪkə leːlə ɦɾɨd̪əjə kẽː əd̪ʰɪkə s̪əkɾɪjə bʰə əd̪ʰɪkə 
beːɾə d̪ʰəɽəkəjə pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ əɾt̪ʰɑːt̪ə ɦɾɨd̪əjə pəɾə 
əd̪ʰɪkə boːd͡ʒʰə pəɽɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːmɑːn̪jət̪əjɑː 
əd̪ʰɪkə s̪ɪs̪ʈoːlɪkə keː əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə kəɦələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ pəɾəɲtʃ͡ə s̪ɪs̪ʈoːlɪkə ət̪ʰəʋɑː ɖɑːjəs̪ʈoːlɪkə 
koːn̪oː jɑː d̪un̪uː bəɽʰələ s̪t̪ʰɪt̪ə ɾəɦəjə t̪ə oː əd̪ʰɪkə 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə t̪ʰɪkə. 
 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə oːɦeːn̪ə ʋjəkt̪ɪ kẽː ɦeːʋɑːkə beːs̪iː 
s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɪn̪əkəɾə d͡ʒiːʋən̪ə 
d̪ɪn̪ətʃ͡əɾjɑː ən̪ɪjəmɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ . eːɦɪ s̪ə ̃
s̪uɾəkʂɪt̪ə ɾəɦəɪkə leːlə n̪ɪɾən̪t̪əɾə ʋjɑːjɑːmə kəɾəɪkə 
tʃ͡ɑːɦiː, məd̪ʰumeːɦə biːmɑːɾiː n̪əɦɪ ɦoː t̪ɑːɦɪ leːlə 
kʰɑːn̪ə pɑːn̪ə pəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː , 
moːʈɑːpɑː n̪əɦɪ ɦueː t̪ɑːɦuː pəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː ɪt̪jɑːd̪ɪ. 
 
əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə əks̪əɾəɦɑ̃ː koːn̪oː ʋɑːɦjə ləkʂəɳə 
pɾəkəʈə n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə d̪ʋɑːɾɑː 
n̪əpəlɑː s̪ə ̃pət̪ɑː tʃ͡ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . n̪ɪɾət̪̃əɾə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə 
bəɽʰələ ɾəɦən̪ɑːɪ ləkʂəɳə eːkɑːeːkə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kɾəmɪkə ɾuːpə s̪ə ̃bəɽʰələ ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə ʃəɾiːɾəkə s̪əbʰə 
əg̃ə pəɾə kupɾəbʰɑːʋə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː kuʃələ 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə s̪ə ̃ pəɾɑːməɾʃə ləjə tʃ͡ɪkɪt̪s̪ɑː pɾɑːɾəmbʰə 
kəɾɑː leːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə s̪ə ̃ d̪ʰəmən̪iː s̪əbə kʂət̪ɪgɾəs̪t̪ə 
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ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ɑːɦɪ s̪ə ̃oː kʰuːbə pɑːt̪əɾə(narrow) bʰə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ jɑː bəd̪̃ə(block) bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d̪ʰəmən̪iː s̪əbʰəkə loːtʃ͡ə (elastic)pɾəkiːɾt̪ɪ s̪eːɦoː 
n̪əʂʈə ɦoːməjə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ s̪əbə s̪ə ̃ ɾəkt̪ə 
pəɾɪʋəɦən̪ə meː bɑːd̪ʰɑː ɦoːməjə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə 
əg̃ə keː ɔks̪iːd͡ʒən̪ə ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə s̪ɑːmɑːn̪jə ɾuːpə s̪ə ̃
n̪əɦɪ pəɦũtʃ͡ə pəʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɾəmɪkə ɾuːpə s̪ə ̃ɑːgɑ̃ː  
tʃ͡əlɪ ɦɾɨd̪əjə keːɾə əɪɾoːʈɑː s̪eːɦoː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰəmən̪iː s̪əbʰə kʂət̪ɪgɾəs̪t̪ə bʰeːlɑː s̪ə ̃
ɦɑːlɑ̃ːkɪ s̪əbʰə əg̃ə pɾəbʰɑːʋɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ məgəɾə 
ɦɾɨd̪əjə keː kʂət̪ɪ ɦeːbɑːkə əd̪ʰɪkə s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ 
kɑːɾəɳə ɾəkt̪ə s̪ət̃ʃ͡ɑːlən̪ə ɦeːt̪u ɦɾɨd̪əjə keː pɾəmukʰə 
bʰuːmɪkɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə s̪ə ̃ɦɾɨd̪əjə 
gʰɑːt̪ə t̪ət̪ʰɑː məs̪t̪ɪʂkə gʰɑːt̪əkə ɖəɾə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kɪɖən̪iː t̪ət̪ʰɑː ɑ̃ːkʰɪ pəɾə s̪eːɦoː əd̪ʰɪkə kupɾəbʰɑːʋə 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə kɑːɾəɳẽː. 
 
oːn̪ɑː əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpəkə pəɦətʃ͡ɑːn̪ə t̪ə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
d̪ʋɑːɾɑː n̪ɑːpə keːlɑː upəɾɑːn̪t̪ə s̪un̪ɪs̪tʃ͡ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɪjoː kɪtʃ͡ʰu ləkʂəɳə ɪg̃ɪt̪ə kəjə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
 
d̪ɾɨʂʈɪ meː d͡ʒʰɪləmɪlɑːɦəʈə. 
ɦəlkɑː ɦəlkɑː mɑːt̪ʰə d̪əɾd̪ə. 
t̪ʰəkɑːn̪ə t̪ʰəkɑːn̪ə s̪ən̪əkə ən̪ubʰuːt̪ɪ. 
mɑːt̪ʰɑː meː tʃ͡əkkəɾə d͡ʒəkɑ̃ː ɑː ɾəd̪d̪ə(vomiting) 
ɦeːbɑːkə pɾəʋɪɾt̪t̪ɪ. 
kəkʰən̪oː kɑːlə n̪ɑːkə s̪ə ̃ɾəkt̪ə ʃɾɑːʋə. 
 
əpən̪ə d̪eːʃə meː kəɾiːbə 1 kəɾoːɽə loːkə əd̪ʰɪkə ɾəkt̪ə 
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tʃ͡ɑːpə s̪ə ̃ pɾət̪ɪ ʋəɾʂə gɾəs̪ɪt̪ə bʰəjə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
eːkəɾə upətʃ͡ɑːɾə ɦeːt̪u ʃɾeːjəs̪kəɾə iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪uɾəkʂɑː(pɾiːʋẽːʃən̪ə) pəɾə ʋɪʃeːʂə d̪ʰjɑːn̪ə d̪iː. oːɦɪ 
leːlə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ɾəɦəʋə t̪ət̪ʰɑː t̪əd̪ə ən̪ukuːlə 
s̪ɑːʋəd̪ʰɑːn̪iː ɾɑːkʰəʋə ɑːʋəʃjəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
n̪ɪɾən̪t̪əɾə ʃɑːɾiːɾɪkə ʋjɑːjɑːmə , s̪əmutʃ͡ɪt̪ə kʰɑːn̪ə -
pɑːn̪ə, ʃəɾiːɾə meː gluːkoːzə s̪t̪əɾə n̪ɪjət̪̃ɾɪt̪ə, bəɽʰəɪt̪ə 
moːʈɑːpɑː pəɾə n̪ɪjət̪̃ɾəɳə ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪uɾəkʂɑː ɦeːt̪u 
kɑːɾəgəɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə bʰə geːlɑː pəɾə iː 
ʋəɾʂõː jɑː d͡ʒiːʋən̪ə pəɾjən̪t̪ə ɾəɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə s̪ud͡ʒʰɑːʋə ət̪ɪ məɦət̪ʋəpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾə 
kuʃələ pɾəʋən̪d̪ʰən̪ə ɑː n̪ɪjət̪̃ɾəɳə ɦeːt̪u. 
 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə oːkəɾə d̪əʋɑːɪ d̪ʋɑːɾɑː upətʃ͡ɑːɾə ɦeːt̪u 
n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə t̪əɾəɦəkə d̪əʋɑːɪ d̪əjə s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ʋɪn̪ɑː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə keːɾə s̪ud͡ʒʰɑːʋə s̪ə ̃iː s̪əbə 
d̪əʋɑːɪ n̪əɦɪ pɾəjoːgə kəɾəɪkə tʃ͡ɑːɦiː. d͡ʒeːn̪ɑː kɪ 
 
1. eːkəʈɑː ẽːd͡ʒɑːɪmə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒəkəɾə n̪ɑːmə 
"ẽːd͡ʒɪjoːʈeːn̪əs̪ɪn̪ə pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə ẽːd͡ʒɑːɪmə " kəɦələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː ɾəkt̪ə ʋɑːɦɪkɑː keː s̪ək̃utʃ͡ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə oːkəɾə əʋəɾoːd̪ʰə leːlə eːs̪iːɪ əʋəɾoːd̪ʰəkə 
d̪əʋɑːɪ (ACE inhn̆ibitor) s̪ud͡ʒʰɑːʋə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
eːɦɪ d̪əʋɑːɪ keːɾə kʰəɾɑːbə əs̪əɾə s̪eːɦoː d̪eːkʰələ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ t̪ẽː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə keːɾə n̪ɪgəɾɑːn̪iː meː 
d̪əʋɑːɪkə pɾəjoːgə ɑːʋəʃjəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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2. d͡ʒəɾuːɾət̪ə s̪ə ̃əd̪ʰɪkə blɑːɖəɾə meː eːkət̪ɾɪt̪ə pɑːn̪ɪ 
t̪ət̪ʰɑː s̪oːɖɪjəmə keːɾə n̪ɪkɑːs̪iː ɦeːt̪u ɖɑːɪjuːɾeːʈɪkə 
d̪əʋɑːɪkə s̪ud͡ʒʰɑːʋə d̪əjə s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oːɦoː d̪əʋɑːɪ 
tʃ͡ɪkɪs̪əkə keːɾə s̪ud͡ʒʰɑːʋə ʋɪn̪ɑː n̪əɦɪ kʰeːʋɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. 
 
3. ɦɾɨd̪əjə keː d̪ʰəɽəkən̪ə kẽː t̪ʰoːɾeː d̪ʰiːmɑː kəɾəɪkə 
leːlə d͡ʒɑːɦɪ s̪ə ̃ ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə kəmɪ d͡ʒɑːjə t̪ɑːɦɪ leːlə 
biːʈɑː blɔkəɾə d̪əʋɑːɪ ɦeːt̪u s̪ud͡ʒʰɑːʋə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɪɦoː d̪əʋɑːɪ ʋɪn̪ɑː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə keːɾə s̪ud͡ʒʰɑːʋə 
kət̪ʰəməpɪ pɾəjoːgə n̪əɦɪ kəɾəʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
4.kəɪlʃɪjəmə ɑːpuːɾt̪ɪ kẽː əʋəɾoːd̪ʰə kəjə ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə 
kəmə kəɾəɪkə ɦeːt̪u d̪əʋɑːɪkə s̪ud͡ʒʰɑːʋə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
kəjə s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɪɦoː d̪əʋɑːɪ ʋɪn̪ɑː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
s̪ud͡ʒʰɑːʋə kət̪ʰəməpɪ n̪əɦɪ kʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
5. eːkəʈɑː d̪əʋɑːɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ʋɑːɦɪkɑːʋɪs̪pʰɑːɾəkə 
(vasodilator). 
 
ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə kəmə kəɾəɪkə leːlə ɪɦoː d̪əʋɑːɪ tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə 
d̪ʋɑːɾɑː s̪ud͡ʒʰɑːʋə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ d̪əʋɑːɪ s̪ə ̃
ɾəkt̪ə ʋɑːɦɪkɑː keːɾə ɑːkɑːɾə bəɽʰɑː d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː oːɦɪ s̪ə ̃ ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə kəmə bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə keːɾə s̪ud͡ʒʰɑːʋə ʋɪn̪ɑː iː d̪əʋɑːɪ bɪlkulə 
n̪əɦɪ kʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː ɾəkt̪ə tʃ͡ɑːpə meː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə loːkən̪ɪ 
d̪ʋɑːɾɑː d͡ʒeː d̪əʋɑːɪ s̪əbʰə keː əks̪əɾə s̪ud͡ʒʰɑːʋə 
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ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾɑː bɑːɾeː meː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəjələɦũ. 
 
əpən̪eː s̪ə ̃ d̪əʋɑːɪ keː pɾəjoːgə t̪ə n̪əɦɪjeː ʈɑː 
kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. ɦə,̃ t̪əkʰən̪ə pət̪ʰjə, pəɾəɦeːd͡ʒə , 
ʋjɑːjɑːmə, n̪uːn̪əkə n̪juːn̪ə pɾəjoːgə, ʋjɑːjɑːmə-
pɾɑːɳɑːjɑːmə, kəmə tʃ͡ɪt̪̃ɑː pʰɪkɪɾə , d̪ʰuːmɾəpɑːn̪ə 
n̪ɪʂeːd̪ʰə, məd̪jəpɑːn̪ə n̪ɪʂeːd̪ʰə ɪt̪jɑːd̪ɪ t̪ə ̃ ʃɾeːjəs̪kəɾə 
ətʃ͡ʰɪjeː. 
 
6 

pɾət̪ɪəuks̪iːkɑːɾəkə(Antioxidant) 

 
pɾət̪ɪoːks̪iːkɑːɾəkə. oːn̪ɑː oːkəɾə əg̃ɾeːd͡ʒiː n̪ɑːmə 
bəɦut̪ə pɾətʃ͡əlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪ eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. əd̪ʰɪkət̪əɾə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə ɑː ɑːɦɑːɾə ʋɪʃeːʂəd͡ʒɲə 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː pʰələ kʰəu, ɦəɾɪjəɾə 
s̪əbd͡ʒiː s̪əbə kʰəu, t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keː lɑːbʰəkɑːɾiː 
tʃ͡iːd͡ʒə, d͡ʒeːn̪ɑː n̪eːboː, ɑːməlɑː, ɑːd̪iː, ləɦəs̪un̪ə, 
ɦəld̪iː ɪt̪jɑːd̪ɪ keː əpən̪ə ɖɑːɪʈə meː s̪əmmɪlɪt̪ə kəɾiː 
t̪ɑːɦɪ leːlə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː eːɦɪ 
s̪əbə tʃ͡iːd͡ʒə s̪ə ̃ eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə bʰeːʈət̪ə. ɑːkʰɪɾə 
eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə kiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾɑː bɑːɾeː meː 
d͡ʒən̪ən̪əɪ ɑːʋəʃjəkə. 
 
eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə keː bɑːɾeː meː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː s̪ə ̃puːɾʋə 
d͡ʒəɾuːɾiː iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əɾʋəpɾət̪ʰəmə "pʰɾiː ɾəɪɖɪkələ" 
ʋɪʂəjə meː d͡ʒɑːn̪iː. 
"pʰɾiː ɾeːɖɪkələ" ʃəɾiːɾə meː mukt̪ə kəɳə eːkələ 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 293 

koːʃɪkɑːkə ɾuːpə meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː eːkələ koːʃɪkɑː 
jugmə koːʃɪkɑː ɦoːɪ leːlə bʰukʰɑːjələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ leːlə oːkəɾə s̪ət̪ət̪ə pɾəjɑːs̪ə ɾəɦəlɑːkə kɑːɾəɳə 
s̪ʋəs̪t̪ʰə koːʃɪkɑː keː kʂət̪ɪ pəɦũtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː s̪ʋəs̪t̪ʰə koːʃɪkɑː oːkəɾɑː kɑːɾəɳə 
n̪ɪɾən̪t̪əɾə kʂət̪ɪgɾəs̪t̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
pʰələs̪ʋəɾuːpə biːmɑːɾə bʰə d͡ʒɑːjə leːlə əd̪ʰɪkə 
s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
"pʰɾiː ɾəɪɖɪkələ"(mukt̪ə kəɳə) ʃəɾiːɾə meː pɑːtʃ͡ən̪ə 
kɾɪjɑːkə pʰələs̪ʋəɾuːpə bən̪əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pɾəd̪uːʂəɳə, d̪ʰuːmɾəpɑːn̪ə, oːd͡ʒoːn̪ə, eːks̪ə- ɾeː, 
əud̪joːgɪkə pɾəd̪uːʂəɳə t̪ət̪ʰɑː ən̪eːkə ɾəs̪ɑːjən̪ɪkə 
pəd̪ɑːɾt̪ʰəkə s̪əs̪̃əɾgə s̪ə ̃s̪eːɦoː "pʰɾiː ɾeːɖɪkələ" ʃəɾiːɾə 
meː bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. məɦət̪ʋəpuːɾɳə bɑːt̪ə iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
"pʰɾiː ɾeːɖɪkələ " əd̪ʰɪkə ɾəɦən̪ɑːɪ t̪ə ʃəɾiːɾə leːlə 
kʰəɾɑːbə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ pəɾəɲtʃ͡ə oːkəɾə upəs̪t̪ʰɪt̪ə 
ɾəɦən̪ɑːɪ ɑːʋəʃjəkoː ətʃ͡ʰɪ. ʃəɾiːɾəkə ɪmməjuːn̪ə 
s̪ɪs̪ʈəmə oːkəɾeː (pʰɾiː ɾeːɖɪkəls̪ə) s̪əɦəjoːgə s̪ə ̃
ʃəɾiːɾəkə s̪uɾəkʂɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː d͡ʒəɾuːɾiː iː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː pʰɾiː ɾəɪɖɪkəls̪ə n̪eː d͡ʒjɑːd̪ɑː ɾəɦəjə n̪eː kəmə , 
bəlkɪ bɪlkulə s̪ət̪̃ulɪt̪ə ɾəɦəjə. oːɦɪ s̪ət̪̃ulən̪ə ɦeːt̪u 
s̪ət̪̃ulɪt̪ə eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə keː s̪eːɦoː d͡ʒəɾuːɾət̪ə pəɽəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːkɪ ɑːʋəʃjəkət̪ɑː s̪ə ̃ əd̪ʰɪkə pʰɾiːɾəɪɖɪkələ 
s̪ɑːmɑːn̪jə bʰə d͡ʒɑːjə. 
 
pʰɾiː ɾeːɖɪkələ ɑːʋəʃjəkət̪ɑː s̪ə ̃ əd̪ʰɪkə ɾəɦəlɑː s̪ə ̃
məd̪ʰumeːɦə, ɦɾɨd̪əjə s̪ə ̃ s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə biːmɑːɾiː, 
kəɪs̪̃əɾə ɪt̪jɑːd̪ɪ ən̪eːkə biːmɑːɾiːkə s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː 
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bəɽʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə eːkə pɾəkɑːɾəkə əɳu(mɔlɪkjuːlə) ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pʰɾiː ɾeːɖɪkələ s̪ə ̃ ləɽɪ oːkəɾɑː beːəs̪əɾə 
kəɾəɪt̪əətʃ͡ʰɪ . ʃəɾiːɾə kʰud̪ə- bəkʰud̪ə əpən̪oː eːn̪ʈiː 
ɔks̪iːɖẽːʈə bən̪əʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, əpən̪ə s̪uɾəkʂɑː ɦeːt̪u. 
eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə ʋɑːɦəɾiː kʰɑːd̪jə pəd̪ɑːɾt̪ʰə d͡ʒeːn̪ɑː 
pʰələ , ɦəɾɪjəɾə s̪əbd͡ʒiː , t̪ət̪ʰɑː ən̪jə pəud̪ʰɑː d͡ʒən̪ɪt̪ə 
kʰɑːd̪jə meː pɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪʈɑːmɪn̪ə s̪əbə 
s̪eːɦoː ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪʈɑːmɪn̪ə "s̪iː" ɑː 
ʋɪʈɑːmɪn̪ə "iː " pɾəbʰɑːʋiː ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə ətʃ͡ʰɪ. kɪjoː 
kɪjoː s̪əməjə puːɾʋə d͡ʒeː əd̪ʰɪkə uməɾəgəɾə ləgəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ,oː eːɦiː "pʰɾiː ɾəɪɖɪkələ" keː kɑːɾəɳə s̪ə.̃ 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː ʃəɾiːɾə kẽː s̪ʋəs̪t̪ʰə ɾəkʰəɪkə leːlə 
eːn̪ʈiːɔks̪iːɖẽːʈə bəlɑː s̪əmutʃ͡ɪt̪ə ɑːɦɑːɾə ɑːʋəʃjəkə 
ətʃ͡ʰɪ. pʰɾiː ɾeːɖɪkələ əs̪ət̪̃ulɪt̪ə bʰə, d͡ʒə ̃bəɦut̪ə bəɖʰɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ ʃəɾiːɾə ɔks̪iːkəɾəɳə jukt̪ə t̪ən̪ɑːʋə 
(oxidative stress) meː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːɦɪ s̪ə ̃
ɖiːeːn̪əeː s̪eːɦoː kupɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰəjə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
oːɦɪ s̪ə ̃ t̪əd̪ə s̪əd̪̃əɾbʰɪt̪ə biːmɑːɾiː bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰɾiː ɾeːɖɪkələ t̪ət̪ʰɑː ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə d̪un̪uː ʃəɾiːɾə meː 
bɪlkulə s̪ət̪̃ulɪt̪ə ɾəɦəɪkə tʃ͡ɑːɦiː. eːɦɪ leːlə 
d͡ʒiːʋən̪ətʃ͡əɾjɑː ɑːoːɾə d̪ɪn̪ə pɾət̪ɪ d̪ɪn̪əkə ɑːɦɑːɾə 
ət̪jən̪t̪ə məɦət̪ʋəpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ. s̪əpliːmẽːʈəkə ɾuːpə 
meː eːn̪ʈiː ɔks̪iːɖẽːʈə leːn̪ɑːɪ s̪ə ̃ ʃɾeːjəs̪kəɾə pəud̪ʰɑː 
d͡ʒən̪ɪt̪ə kʰɑːd̪jə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦə,̃ d͡ʒəkʰən̪ə  koːn̪oː 
eːn̪ʈiː ɔks̪iːɖẽːʈəkə s̪pəʂʈə kəmiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
t̪ə s̪əpliːmẽːʈə kʰə_ɪeː pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 
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kɪtʃ͡ʰu ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə jukt̪ə kʰɑːd̪jə pəd̪ɑːɾt̪ʰəkə n̪ɑːmə 
lɪkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː . d͡ʒeːn̪ɑː gɾiːn̪ə ʈiː, kɔfiː, kɑːɾiː 
tʃ͡ɔkəleːʈə, bluː beːɾiː, ɦəld̪iː, ɔlɪʋə t̪eːlə, pʰələ, 
t̪əɾəkɑːɾiː s̪əbə ɑː s̪əbə pəud̪ʰɑː d͡ʒən̪ɪt̪ə ən̪jə kʰɑːd̪jə 
d͡ʒɑːɦɪ meː ən̪eːkɑːn̪eːkə eːn̪ʈiː ɔks̪iːɖẽːʈə pɑːoːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪ s̪əbʰə s̪ə ̃ ʃəɾiːɾəkə pʰɾiː ɾeːɖɪkələ 
t̪ət̪ʰɑː ẽːʈiːɔks̪iːɖẽːʈə kẽː ɑːs̪ɑːn̪iː s̪ə ̃s̪ət̪̃ulɪt̪ə ɾɑːkʰələ 
d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ s̪ə ̃bəɦut̪ə t̪əɾəɦəkə biːmɑːɾiː 
s̪ə ̃bɑ̃ːtʃ͡ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
7 

pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə.(Digestive System) 

 
puːɾɑː ʃəɾiːɾəkə s̪əbəs̪ə ̃ tʃ͡ʰoːʈə ɪkɑːiː koːʃɪkɑː ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. kʰəɽəboː koːʃɪkɑː mɪlɪ ʃəɾiːɾəkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾət̪jeːkə koːʃɪkɑː bʰoːd͡ʒən̪ə s̪ə ̃poːʂəkə 
t̪ət̪ʋə ləeː oːkəɾɑː uːɾd͡ʒɑː meː pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː əpən̪ə əpən̪ə ʋɪʃɪʂʈə kɑːɾjə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
koːʃɪkɑː s̪əbə mɪlɪ ut̪t̪əkə(tissue) bən̪əʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ut̪t̪əkə s̪əbə mɪlɪ əg̃ə bən̪əʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əg̃ə s̪əbə mɪlɪ 
ʃəɾiːɾəkə əg̃ət̪ət̪̃ɾə bən̪əʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əg̃ət̪ət̪̃ɾə s̪əbə mɪlɪ 
puːɾɑː ʃəɾiːɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
oːɦiː əg̃ə t̪ət̪̃ɾə meː eːkə əg̃ə t̪ət̪̃ɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə. eːkəɾə əlɑːʋɑː s̪əmpuːɾɳə ʃəɾiːɾə meː 
ələgə ələgə t̪ət̪̃ɾə kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbə t̪ət̪̃ɾə 
əgəɾə s̪əmutʃ͡ɪt̪ə ɾuːpə s̪ə ̃ kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
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ʃəɾiːɾə puːɾɳə s̪ʋəs̪t̪ʰə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbə t̪ət̪̃ɾəkə 
ʋɪʂəjə meː kən̪ɪjoː mən̪ɪjoː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː əgəɾə 
ɦoːjət̪ə t̪ə ̃ɑːbʰɑːs̪ə ɦoːjət̪ə d͡ʒeːəpən̪əɦɪ ʃəɾiːɾə meː 
kət̪eːkə t̪əɾəɦəkə kɑːɾjə kət̪eːkə pəd̪d̪ʰət̪ɪʋɑːɾə ɖʰəg̃ə 
s̪ə ̃ bʰəjə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. iː s̪əbə kɑːɾjə pəɾəmeːʃʋəɾə 
d̪ʋɑːɾɑː ɾətʃ͡ɪt̪ə pɾət̪jeːkə d͡ʒiːʋə meː s̪ʋəjə ̃ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
iː s̪əbə pəɾəmeːʃʋəɾəkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɪt̪ə ʃəkt̪ɪ s̪ə ̃ ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. əgəɾə ɦəmə s̪əbə kən̪iː upəɾoː s̪ə ̃əpən̪ɑː ɑːpə 
keː kʰɑːn̪ə pɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː ɾəɦən̪ə s̪əɦən̪ə ʋjəʋəs̪t̪ʰɪt̪ə 
kəjə leːbə t̪ə ̃d͡ʒiːʋən̪ə pəɾjən̪t̪ə s̪ʋəs̪t̪ʰə ɾəɦɪ s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː. 
pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾəkə əlɑːʋɑː d͡ʒeː t̪ət̪̃ɾə s̪əbə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
oː t̪ʰɪkə pəɾɪs̪ət̃ʃ͡əɾəɳə t̪ət̪̃ɾə, ət̪̃əhə̆s̪ɾɑːʋiː t̪ət̪̃ɾə, 
ut̪s̪əɾd͡ʒən̪ə t̪ət̪̃ɾə, pɾəd͡ʒən̪ən̪ə t̪ət̪̃ɾə, t̪ət̪̃ɾɪkɑː t̪ət̪̃ɾə, 
ʃʋəs̪ən̪ə t̪ət̪̃ɾə, kək̃ɑːlə t̪ət̪̃ɾə əuɾə mɑːs̪əp̃eːʃiː t̪ət̪̃ɾə. 
 
*pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə.* 
 
pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾəkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː ʋɪʃɪʂʈə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə s̪əbə 
d͡ʒeː bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː , oːkəɾɑː oː t̪oːɽɪ poːʂəkə 
t̪ət̪ʋə meː pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʃəɾiːɾə eːɦɪ 
poːʂəkə t̪ət̪ʋə s̪ə ̃uɾd͡ʒɑː n̪ɪɾmɪt̪ə kəjə oːɦɪ s̪ə ̃əpən̪ə 
bɾɨd̪d̪ʰɪ s̪əg̃ə s̪əg̃ə koːʃɪkɑː s̪əbʰəkə 
məɾəmmət̪ə(repair) kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
pɑːtʃ͡ən̪ət̪ət̪̃ɾə meː ɾɑːs̪t̪ɑːn̪umɑː eːkə d͡ʒəʈʰəɾɑ̃ːt̪ɾə 
pət̪ʰə( gəɪs̪ʈɾoː ɪʈ̃eːs̪ʈɑːɪn̪ələ ʈɾəɪkʈə) ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
kɪ mukʰə s̪ə ̃gud̪ɑː t̪əkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪ meː ɑːɾoː 
s̪əʋə məɦət̪ʋəpuːɾɳə əg̃ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋɪʃɪʂʈə 
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əuɾə məɦət̪ʋəpuːɾɳə kɑːɾjə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
1. mũɦə:- d͡ʒəʈʰəɾɑ̃ːt̪ɾə pət̪ʰə (gəɪs̪ʈɾoː ɪʈ̃eːʈɪn̪ələ 
ʈɾəɪkʈə) mũɦə s̪ə ̃ pɾɑːɾəmbʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɑːtʃ͡ən̪ə 
kɾɪjɑː mũɦə s̪ə ̃ ʃuɾuː bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪eː 
koːn̪oː bʰoːd͡ʒən̪ə gɾəɦəɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː, mũɦə meː 
tʃ͡ɪbɑː tʃ͡ɪbɑː kəeː bʰoːd͡ʒən̪ə kẽː tʃ͡ʰoːʈə tʃ͡ʰoːʈə ʈukəɽɑː 
meː t̪oːɾələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . mũɦə s̪ə ̃ʃɾɑːʋɪt̪ə lɑːɾə ɑː 
 
oːɦɪ meː upəs̪t̪ʰɪt̪ə ən̪eːkə pɾəkɑːɾəkə ẽːd͡ʒɑːɪmə, 
bʰoːd͡ʒən̪ə t̪ət̪ʋə kẽː ɑ̃ːt̪ə d̪ʋɑːɾɑː əʋəʃoːʂɪt̪ə 
kəɾəʋɑːkə ɦeːt̪u upəjukt̪ə bən̪eːn̪əɪ mũɦə s̪ə ̃
pɾɑːɾəmbʰə kəjə d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
2. gəlɑː:- pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə meː mũɦəkə bɑːd̪ə kəeːlə 
bʰoːd͡ʒən̪ə kẽː ɑːgɑ̃ː t̪əɾəpʰə d͡ʒɑːjə leːlə d̪oːs̪əɾə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə gəlɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
3. gɾəs̪ɪkɑː (esophp̆agus ) :- ləgəbʰəgə 25 
s̪ẽːʈiːmiːʈəɾə ləb̃ɑː eːkə n̪əliː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
gəlɑː(PhP̆arynx) s̪ə ̃pɾɑːɾəmbʰə bʰəs ɑːmɑːʃəjə t̪əkə 
pəɦũtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.oːɦɪ n̪əliː s̪ə ̃bʰoːd͡ʒən̪ə ɑːgɑ̃ː t̪əɾəpʰə 
bəɖʰɪ ɑːmɑːʃəjə meː pəɦũtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. gɾəs̪ɪkɑː n̪əliː 
mɑ̃ːs̪əpeːʃiː s̪ə ̃bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː kẽː 
s̪ək̃utʃ͡ən̪ə əuɾə ʋɪʃɾɑːmə s̪ə ̃bʰoːd͡ʒən̪ə ɑːgɑ̃ː  bəɽʰəɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ pɾəkɾɪjɑː keː peːɾɪs̪ʈələs̪ɪs̪ə kəɦələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːmɑːʃəjə s̪ə ̃ʈʰiːkə pəɦɪleː gɾəs̪ɪkɑː meː 
eːkə s̪pʰɪk̃ʈəɾə ʋɑːlʋə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː bʰoːd͡ʒən̪ə 
ʋɑːpəs̪ə ɑːmɑːʃəjə s̪ə ̃gɾəs̪ɪkɑː meː n̪əɦɪ ɑːbəjə d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə. 
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4. ɑːmɑːʃəjə(stomachc̆):- 
 
ɑːmɑːʃəjə t̪ʰəɪliːn̪umɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə d̪eːʋɑːlə 
mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː s̪ə ̃ bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː kɑːpʰiː 
məd͡ʒəbuːt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːmɑːʃəjə meː bʰoːd͡ʒən̪ə 
keː bud͡ʒʰuː d͡ʒeː mɪks̪əɾə gɾɪn̪əɖəɾə d͡ʒəkɑ̃ː  mət̪ʰələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːmɑːʃəjə meː əmlə t̪ət̪ʰɑː ẽːd͡ʒɑːɪmə 
s̪əbə d̪ʋɑːɾɑː bʰoːd͡ʒən̪ə keː əuɾə n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː t̪oːɽələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːkɪ bʰoːd͡ʒən̪ə t̪ət̪ʋə s̪əbə ɑ̃ːt̪ə d̪ʋɑːɾɑː 
əʋəʃoːʂɪt̪ə bʰəs s̪əkəjə. ɑːmɑːʃəjə meː bʰoːd͡ʒən̪ə 
əɾd̪ʰət̪əɾələ / peːs̪ʈə ɾuːpə meː bʰəs d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː tʃ͡ʰoːʈəkiːɑ̃ːt̪ə meː d͡ʒɑːjə leːlə t̪əɪjɑːɾə 
bʰəjə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
5.tʃ͡ʰoːʈəkiː ɑ̃ːt̪ə(kʂud̪ɾɑ̃ːt̪ɾə):-mɑːt̪ɾə eːkəɾə n̪ɑːmə 
tʃ͡ʰoːʈəkiː ətʃ͡ʰɪ pəɾəɲtʃ͡ə eːkəɾə ləb̃ɑːiː 20 pʰiːʈə s̪ə ̃
əd̪ʰɪkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː ɑ̃ːt̪ə peːʈə meː mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː s̪ə ̃
bən̪ələ n̪əliːkə lətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɾuːpə meː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
mukʰjət̪əjɑː eːkəɾə t̪iːn̪ə kʰəɖ̃ə (s̪eːgəmẽːʈə) ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. pəɦɪlə keː ɖɪjuːɖeːn̪əmə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d̪oːs̪əɾə keː d͡ʒeːd͡ʒun̪əmə, ɑː t̪eːs̪əɾə keː ɪlɪjəmə 
kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑ̃ːt̪ə meː ɑːmɑːʃəjə s̪ə ̃ ɑːjələ 
bʰoːd͡ʒən̪ə əgəɾə əuɾə ʈuːʈəɪ joːgjə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾɑː 
əgn̪jɑːʃəjə s̪ə ̃ ʃɾɑːʋɪt̪ə bəɦut̪õː ẽːd͡ʒɑːɪmə s̪əbə s̪eː 
t̪ət̪ʰɑː jəkɾɨt̪ɪ s̪ə ̃ʃɾɑːʋɪt̪ə pɪt̪t̪əkə s̪əɦəjoːgə s̪ə ̃oːkəɾɑː 
t̪oːɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪ʰɑː poːʂəkə t̪ət̪ʋə ələgə kəs 
əʋəʃoːʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. poːʂəkə t̪ət̪ʋə s̪əbə 
əʋəʃoːʂɪt̪ə bʰəs ɾəkt̪ə meː pɾəʋeːʃə eːɦiː ɑ̃ːt̪ə meː 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰoːd͡ʒən̪ə t̪uʈəbə pɾəkɾɪjɑː 
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ɖɪjuːɖeːn̪əmə meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əʋəʃoːʂəɳə keː kɑːɾjə 
d͡ʒɪd͡ʒun̪umə t̪ət̪ʰɑː ɪlɪjəmə meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. jəkɾɨt̪ɪ s̪ə ̃
ʃɾɑːʋɪt̪ə pɪt̪t̪ə d̪ʋɑːɾɑː ʋəs̪ɑː keː pɑːtʃ͡ən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
s̪əg̃əɦɪ oː ɾəkt̪ə meː upəs̪t̪ʰɪt̪ə əpəʃɪʂʈə (waste) 
pəd̪ɑːɾt̪ʰə keː ɦəʈəʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
tʃ͡ʰoːʈəkiː ɑ̃ːt̪ə meː s̪eːɦoː s̪ək̃utʃ͡ən̪ə ɑː ʋɪʃɾɑːməkə 
pɾəkɾɪjɑː s̪ə ̃ peːɾɪs̪ʈələs̪ɪs̪ə(kɾəmɑːkũtʃ͡ən̪ə) ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːkɪ ʃɾɑːʋɪt̪ə pɑːtʃ͡əkə ɾəs̪ə s̪əbʰə s̪əg̃eː 
bʰoːd͡ʒən̪ə n̪iːkə t̪əɾəɦẽː mɪʃɾɪt̪ə bʰəs bəɖʰɪjɑ̃ː  d͡ʒəkɑ̃ː 
pətʃ͡ɪ d͡ʒɑːjə. 
 
6. pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə meː jəkɾɨt̪ɪ, əgn̪jɑːʃəjə t̪ət̪ʰɑː pɪt̪t̪əkə 
t̪ʰəɪliː iː t̪iːn̪ə əg̃ə bəɦut̪ə məɦət̪ʋə ɾəkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
jəkɾɨt̪ɪ t̪ə ̃pɪt̪t̪ə ʃɾɑːʋɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪ ʋəs̪ɑː keː 
pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪ʰɑː ɾəkt̪ə keː ʋeːkɑːɾə pəd̪ɑːɾt̪ʰə keː 
ɦəʈəʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əgn̪jɑːʃəjə ẽːd͡ʒɑːɪmə ʃɾɑːʋɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː ɑ̃ːt̪ə keː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒɑːɦɪ s̪ə ̃
kɑːɾboːɦɑːjəɖɾeːʈə, pɾoːʈiːn̪ə , ʋəs̪ɑː ɪt̪jɑːd̪ɪ pətʃ͡ɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ɑ̃ːt̪ə d̪ʋɑːɾɑː poːʂəkə t̪ət̪ʋə əʋəʃoːʂɪt̪ə 
bʰəs ɾəkt̪ə meː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɪt̪t̪əkə t̪ʰəɪliː jəkɾɨt̪ɪ keː 
ʈʰiːkə pɑ̃ːtʃ͡ʰɑː meː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. jəkɾɨt̪ɪ d̪ʋɑːɾɑː 
ʃɾɑːʋɪt̪ə pɪt̪t̪ə oːɦɪ t̪ʰəɪliː meː d͡ʒəmɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə s̪əbə bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə 
pɪt̪t̪əkə t̪ʰəɪliː s̪ək̃utʃ͡ɪt̪ə bʰəs pɪt̪t̪ə ɾəs̪ə ɑ̃ːt̪ə keː d̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːkɪ pɑːtʃ͡ən̪ə kɾɪjɑː meː s̪əɦəjoːgə ɦoːɪkə. 
pɪt̪t̪əkə t̪ʰəɪliː jəkɾɨt̪ɪ s̪ə ̃ eːkə ʋɑːɦɪn̪iː (duct) d̪ʋɑːɾɑː 
d͡ʒuɾələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːɦɪ mɑːd̪ʰjəmə s̪ə ̃ pɪt̪t̪ə 
jəkɾɨt̪ɪ s̪ə ̃pɪt̪t̪əkə t̪ʰəɪliː meː d͡ʒəmɑː ɦoːjə leːlə əʋəɪt̪ə 
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ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bud͡ʒʰuː t̪ə pɪt̪t̪əkə t̪ʰəɪliː pɪt̪t̪ə keːɾə 
s̪əg̃ɾəɦə s̪t̪ʰələ (store)t̪ʰɪkə. 
 
7. bəɽəkiː ɑ̃ːt̪ə(bɾɨɦəd̪ɑːn̪d̪ɾə):- oːkəɾɑː koːloːn̪ə 
s̪eːɦoː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːloːn̪əkə ləb̃ɑːiː 5 s̪ə ̃6 
pʰiːʈə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːloːn̪ə mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː s̪ə ̃ bən̪ələ 
eːkə n̪əliː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bəɽəkiː ɑ̃ːt̪əkə pɾət̪ʰəmə 
bʰɑːgə s̪ɪkəmə(cecum) s̪ə ̃ d͡ʒuɾələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
oːkəɾə ət̪̃ɪmə bʰɑːgə məlɑːʃəjə s̪ə ̃ d͡ʒuɾələ ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪ɪkəmə s̪ə ̃ əpẽːɖɪks̪ə (ən̪ubən̪d̪ʰə) d͡ʒuɽələ 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ʰoːʈəkiː ɑ̃ːt̪ə meː d͡ʒəkʰən̪ə poːʂəkə t̪ət̪ʋə s̪əbə 
əʋəʃoːʂɪt̪ə bʰəs d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, əd̪ʰɪkət̪əɾə pɑːn̪ɪkə əʃ̃ə 
s̪eːɦoː n̪ɪkəlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu 
bʰoːd͡ʒən̪əkə ʃeːʂə bətʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oː bəɽəkiː ɑ̃ːt̪ə meː 
ɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
bəɽəkiː ɑ̃ːt̪ə meː s̪eːɦoː kɪtʃ͡ʰu bɑ̃ːtʃ͡ələ kʰõːtʃ͡ələ 
pɑːtʃ͡ən̪ə kɾɪjɑː bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə d͡ʒeː beːkɑːɾə 
əʋəʃeːʂə bɑ̃ːtʃ͡ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oː t̪əɾələ t̪ət̪ʰɑː mələ 
ɾuːpə meː s̪ək̃utʃ͡ən̪ə ɑː ʋɪʃɾəməkə pɾəkɾɪjɑː 
(peːɾɪs̪ʈələs̪ɪs̪ə ) s̪ə ̃ɑːgɑ̃ː bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . t̪əkəɾə bɑːd̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə koːloːn̪ə mələ s̪ə ̃ bʰəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə oː 
məlɑːʃəjə meː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ s̪əbə kẽː 
məlɑːʃəjə t̪əkə d͡ʒɑːjə meː kəɾiːbə 36 gʰəʈ̃ɑː lɑːgɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mələ meː bʰoːd͡ʒən̪əkə 
beːkɑːɾəəʋəʃeːʂə (Debris) t̪ət̪ʰɑː bəɪkʈiːɾɪjɑː s̪əbə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː bəɪkʈiːɾɪjɑː s̪əbə ʋɪʈɑːmɪn̪ə s̪əʃ̃leːʂəɳə 
meː s̪əɦəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː bəɪkʈiːɾɪjɑː s̪əbə 
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ɦɑːn̪ɪkɑːɾəkə bəɪkʈiːɾɪjɑː s̪ə ̃ s̪eːɦoː ɾəkʂɑː kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
8. məlɑːʃəjə:- məlɑːʃəjə kəɾiːbə 8 ɪt̃ʃ͡əkə eːkə 
mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː s̪ə ̃ bən̪ələ eːkə pɾəkoːʂʈʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː koːloːn̪ə s̪ə ̃ d͡ʒuɾələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː gud̪ɑː s̪ə ̃
s̪eːɦoː. məlɑːʃəjə keː kɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː koːloːn̪ə s̪ə ̃
mələ pɾɑːpt̪ə keːn̪ɑːjə əuɾə oːkəɾɑː kʰɑːliː kəɾəɪkə 
ɦeːt̪u məs̪t̪ɪʂkə kẽː s̪əd̪̃eːʃəkə mɑːd̪ʰjəmə 
s̪əə̃n̪ubʰuːt̪ɪ kəɾɑːbəjə. d͡ʒɑːbət̪ə d̪ʰəɾɪ mələ kʰɑːliː 
n̪əɦɪ bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːbət̪ə d̪ʰəɾɪ oː məlɑːʃəjə meː 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə kəkʰən̪oː məlɑːʃəjə meː mələ 
jɑː gəɪs̪ə pɾəʋeːʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə ʃəɾiːɾəkə 
gɾəɦəɳəʃiːlə (sensor) məs̪t̪ɪʂkə kẽː s̪utʃ͡ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː məs̪t̪ɪʂkə n̪ɪɾɳəjə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɪ kʰɑːliː 
kəɾəɪkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ jɑː n̪əɦɪ. kʰɑːliː kəɾəɪkə n̪ɪɾɳəjə 
bʰeːlɑː pəɾə s̪pʰɪk̃ʈəɾə mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː ʋɪʃɾɑːməkə(relax) 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ meː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː məlɑːʃəjə s̪ək̃utʃ͡ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. t̪ɑːɦɪ s̪ə ̃ məlɑːʃəjə kʰɑːliː bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː 
kɾɪjɑː bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə kʰɑːliː kəɾəʋɑːkə ən̪ubʰuːt̪ɪ 
ən̪t̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkʰən̪ə s̪pʰɪk̃ʈəɾə s̪ək̃utʃ͡ɪt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪ʰɑː məlɑːʃəjə s̪ɑːmɑːn̪jə s̪t̪ʰɪt̪ɪ meː ɑːbɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
9. gud̪ɑː:- pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾəkə ət̪̃ɪmə əg̃ə gud̪ɑː ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. mələ kəkʰən̪ə bɑːɦəɾə ɦueː, kəkʰən̪ə bɑːɦəɾə 
n̪əɦɪ ɦueː , məlɑːʃəjə s̪ə ̃ ʈʰoːs̪ə jɑː t̪əɾələ jɑː gəɪs̪ə 
kəkəɾə ʋeːgə ətʃ͡ʰɪ ɪt̪jɑːd̪ɪ s̪əbʰəkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
,gud̪ɑː kʂeːt̪ɾəkə mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː ɑː s̪pʰɪk̃ʈəɾə 
mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ t̪əɾəɦẽː ɑːɪ ɦəmə pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾəkə bɑːɾeː mẽː 
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tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəjələɦũ. 
 
8 
*gəɪs̪ʈɾoː oːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː* 
 
pɑːtʃ͡ən̪ə t̪ət̪̃ɾə s̪ə ̃ s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə iː eːkə pɾəmukʰə 
biːmɑːɾiː ətʃ͡ʰɪ. iː biːmɑːɾiː kʰɑːn̪ə -pɑːn̪əkə gəɽəbəɽiː 
ɑː ən̪ɪjəmɪt̪ə d̪ɪn̪ə tʃ͡əɾjɑːkə kɑːɾəɳeː əd̪ʰɪkə loːkə kẽː 
bʰəs d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. bəs̪t̪ut̪əhə̆ d͡ʒəkʰən̪ə 
əmɑːʃəjəkə əmlə bɑːɾəmbɑːɾə ulʈɑː t̪əɾəpʰə 
oːs̪oːpʰeːgəs̪ə (mũɦə s̪ə ̃əmɑːʃəjə t̪əkəkə n̪əliː) meː 
ɑːbəjə lɑːgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə oːs̪oːpʰeːgəs̪ə n̪əliːkə 
ən̪t̪əhə̆ d̪eːʋɑːlə pəɾə d͡ʒələn̪ə ɦoːməjə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːɦɪ t̪əɾəɦəkə əs̪ɑːmɑːn̪jə s̪t̪ʰɪt̪ɪ kẽː gəɪs̪ʈɾoː 
oːs̪oːpʰeːd͡ʒɪələ ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː* kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
 
ləkʂəɳə:-tʃ͡ʰɑːt̪iː meː d͡ʒələn̪əkə ən̪ubʰuːt̪ɪ ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːmɑːn̪jət̪əjɑː kʰeːlɑːkə bɑːd̪ə iː dʒ͡ələn̪ə bəɖʰɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ɾɑːt̪ɪ meː leːʈələ əʋəs̪t̪ʰɑː meː kʰɑːs̪ə 
keːs bəɖʰɪ d͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.kʰɑːjələ bʰoːd͡ʒən̪əkə kɪtʃ͡ʰu əʃ̃ə 
jɑː kʰəʈʈɑː t̪əɾələ mũɦə meː uːɾd̪ʰʋən̪ɪkʂeːpə 
ɦoːməjə lɑːgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
peːʈəkə uːpəɾəkɑː bʰɑːgə meː t̪ət̪ʰɑː tʃ͡ʰɑːt̪iː meː 
d̪əɾd̪ə bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰoːd͡ʒən̪ə gʰõːʈəɪ (swallow) 
meː s̪eːɦoː d̪ɪkkət̪ə bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ t̪əɾəɦəkə 
ən̪ubʰuːt̪ɪ s̪eːɦoː bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː , gəlɑː meː 
kɪtʃ͡ʰu ləʈəkələ ətʃ͡ʰɪ. 
əd̪ʰɪkət̪əɾə loːkə əpən̪ə eːɦɪ t̪əɾəɦəkə əs̪ɑːmɑːn̪jə 
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s̪t̪ʰɪt̪ɪ kẽː kʰɑːn̪ə pɑːn̪ə meː ɑː ɾəɦən̪ə s̪əɦən̪ə meː 
s̪ud̪ʰɑːɾə kəjə s̪ud̪ʰɑːɾə kəs ləɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɪtʃ͡ʰu kẽː 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə d̪ʋɑːɾɑː s̪udʒ͡ʰɑːʋə kəeːlə d̪əʋɑːɪ kʰeːlɑː s̪ə ̃
s̪ud̪ʰɑːɾə bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
 
kɪtʃ͡ʰu loːkə kẽː ʋɪʃeːʂə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ meː ʃəljə tʃ͡ɪkɪt̪s̪ɑː 
kəɾeːbɑːkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə s̪eːɦoː pəɽɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
mud̪ɑː s̪ɑːmɑːn̪jə ɾuːpẽː eːkəɾə d͡ʒəɾuːɾət̪ə kəmmeː 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ɦoːɪt̪ə iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oːs̪oːpʰeːgəs̪əkə n̪ɪtʃ͡əlɑː bʰɑːgə 
d͡ʒət̪əjə oː ɑːmɑːʃəjə s̪ə ̃ mɪləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, oːɦɪʈʰɑːmə 
oːs̪oːpʰeːgəs̪ə n̪əliːkə əd̪̃əɾə mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː s̪ə ̃ bən̪ələ 
goːlɑːkɑːɾə bəɪɖ̃ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦiː ʈʰɑːmə eːkə ʈɑː 
s̪pʰɪk̃ʈəɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋɑːlʋə(valve) keː kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰoːd͡ʒən̪ə kẽː oːs̪oːpʰeːgəs̪ə s̪ə ̃
ɑːmɑːʃəjə meː d͡ʒɑːɪt̪ə kɑːlə iː bəɪɖ̃ə ʋɪʃɾɑːmə(relax) 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə gʰõːʈɑː ɑːmɑːʃəjə meː tʃ͡ələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾə t̪uɾən̪t̪ə bɑːd̪ə s̪pʰɪk̃ʈəɾə bən̪d̪ə 
kə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə eːɦɪ bəɪɖ̃ə kẽː. ɑːbə ɑːmɑːʃəjə meː 
geːlə bʰoːd͡ʒən̪ə ʋɑːpəs̪ə oːs̪oːpʰeːgəs̪ə meː n̪əɦɪ 
bʰə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː pɾəkɾɪjɑː ətʃ͡ʰɪ gʰõːʈəɪkə. d͡ʒəkʰən̪ə 
bəɪɖ̃ə ɑː s̪pʰɪk̃ʈəɾəkə mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː kəməd͡ʒoːɾə bʰə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə jɑː t̪əɾələ pəd̪ɑːɾt̪ʰə 
ulʈɑː əɾt̪ʰɑːt̪ə ɑːmɑːʃəjə s̪ə ̃ oːs̪oːpʰeːgəs̪ə t̪əɾəpʰə 
d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
eːkəɾeː d͡ʒəkʰən̪ə gəb̃ʰiːɾət̪ɑː bəɖʰɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
ʃəljə tʃ͡ɪkɪt̪s̪ɑːkə pɾəjoːd͡ʒən̪ə pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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s̪əb̃ʰɑːʋɪt̪ə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əbʰə, d͡ʒəkʰən̪ə iː biːmɑːɾiː eːʋə ̃
oːkəɾə ləkʂəɳə əuɾoː əd̪ʰɪkə bəɽʰɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ iː 
n̪iːtʃ͡ɑː lɪkʰɪ d̪əjə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
1. d͡ʒə ̃moːʈɑːpɑː bəɖʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
2.d͡ʒə ̃ ɑːmɑːʃəjə keːɾə upəɾəkɑː bʰɑːgə n̪əməɦəɾə 
bʰə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ jɑː oːɦɪ meː ubʰɑːɾə (bulging) ɑːbɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɪɦoː eːkəʈɑː biːmɑːɾiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒəkəɾɑː ɦɪjɑːʈələ ɦəɾn̪ɪjɑː(Hiatal h ̆ernia) kəɦələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
3. s̪t̪ɾiːgəɳə kẽː gəɾʋɑːʋəs̪t̪ʰɑː meː eːkəɾə ləkʂəɳə 
bəɖʰɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
4. s̪əd̃͡ʒoːd͡ʒiː ut̪t̪əkə(connective tissue) s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə 
biːmɑːɾiː dʒ͡əkəɾɑː kɑːɾəɳə s̪ə ̃ mɑ̃ːs̪əpeːs̪iː 
kəməd͡ʒoːɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ , t̪ɑːɦuː s̪ə ̃ iː gəɪs̪ʈɾoːoːs̪oː 
pʰeːd͡ʒɪələ ɾɪpʰləks̪ə biːmɑːɾiː bʰə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪pʰɪk̃ʈəɾə kən̪eːkʈɪʋə ʈɪʃjuː s̪ə ̃bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
5. d̪ʰuːmɾəpɑːn̪ə s̪ə ̃ iː biːmɑːɾiː bəɖʰɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɑːmɑːn̪jə s̪ə ̃ əd̪ʰɪkə bʰoːd͡ʒən̪ə keːlɑː s̪ə,̃ ɾɑːt̪ɪ meː 
d̪eːɾiː s̪ə ̃ kʰeːlɑː s̪ə̃, t̪əɾələ bʰuːd͡ʒələ pəd̪ɑːɾt̪ʰə 
əɾt̪ʰɑːt̪ə əd̪ʰɪkə ʋəs̪ɑːjukt̪ə tʃ͡iːd͡ʒə s̪əbə kʰeːlɑː s̪ə ̃
s̪eːɦoː iː biːmɑːɾiː bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keː 
pɪjəɪ bəlɑː t̪əɾələ(beverage) bɑːd͡ʒɑːɾə meː ɑːbɪ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː kɪ ʈʰəɖ̃ʰɑː peːjə(koːlɖə ɖɾɪk̃ə) oːɦoː s̪əbə 
eːɦɪ leːlə kʰəɾɑːbə ətʃ͡ʰɪ. məd̪ɪɾɑː pɑːn̪ə s̪eːɦoː eːɦɪ 
biːmɑːɾiː meː lɑːbʰə n̪əɦɪ kəɾət̪ə bəlkɪ əd̪ʰɪkeː 
kʰəɾɑːbiː kəɾət̪ə. 
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bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə t̪əkə əgəɾə oːɦɪ biːmɑːɾiː kẽː n̪iːkə s̪ə ̃
d̪ʰjɑːn̪ə n̪əɦɪ d̪eːlə d͡ʒɑːjə t̪ə ̃ oːs̪oːpʰeːgəs̪ə s̪ud͡ʒɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, n̪əliː pɑːt̪əɾə bʰə d͡ʒɑːjət̪ə tʃ͡ʰəɪkə, ɑː 
gəb̃ʰiːɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪ keːɾə ləkʂəɳə s̪əbə s̪eːɦoː ɑːbəjə 
lɑːgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. t̪ẽː ɦeːt̪u t̪ət̪pəɾə bʰəs n̪iːkə s̪ə ̃
d̪ʰjɑːn̪ə d̪əjə oːkəɾɑː bəɽʰəɪ s̪ə ̃ ɾoːkəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
s̪əməjə pəɾə upətʃ͡ɑːɾə, eːʋə ̃pət̪ʰjə, pəɾəɦeːd͡ʒə s̪ə ̃iː 
biːmɑːɾiː puːɾɳə ɾuːpeːɳə ʈʰiːkə bʰəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə eːɦɪ biːmɑːɾiː kẽː ʋɪbʰɪn̪n̪ə t̪əɾəɦəkə 
pəɾiːkʂəɳə d͡ʒeːn̪ɑː eːn̪əɖoːs̪koːpiː eːks̪ə -ɾeː ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ə ̃kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːɦɪ biːmɑːɾiːkə pɾət̪ɪkɑːɾəkə leːlə 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə s̪əbəs̪ə ̃pəɦɪleː s̪ud͡ʒʰɑːʋə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡əɾjɑː ɑː kʰɑːn̪ə pɑːn̪ə meː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə 
kəɾiː. d͡ʒəkʰən̪ə oːɦɪ s̪ə ̃ ɑːɾɑːmə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkʰən̪ə oː n̪iːtʃ͡ɑː lɪkʰələ kɪtʃ͡ʰu d̪əʋɑːɪ ɦeːt̪u 
s̪ud͡ʒʰɑːʋə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. koːn̪oː d̪əʋɑːɪ ʋɪn̪ɑː 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkəkə s̪ud͡ʒʰɑːʋə keː pɾəjoːgə n̪əɦɪ kəɾəkə 
tʃ͡ɑːɦiː. 
 
d̪əʋɑːɪ s̪əbə eːɦɪ t̪əɾəɦẽː ətʃ͡ʰɪ. 
 
1.ẽːʈɑːs̪ɪɖə:- iː d̪əʋɑːɪ oːs̪oːpʰeːgəs̪ə ɑː ɑːmɑːʃəjəkə 
əmlə keː ʋeːəs̪əɾə kəɾəɪ meː s̪əɦɑːjəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ʰɑːt̪iːkə d͡ʒələn̪ə s̪eːɦoː kəmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
2. eːtʃ͡ə -2 blɔkəɾə(H2 blɔkəɾə) : iː d̪əʋɑːɪ s̪ə ̃ɑːmɑːʃəjə 
meː əmlə ʃɾɑːʋɪt̪ə ɦoːɪ s̪ə ̃ ɾoːkələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ 
d̪əʋɑːɪkə pɾəjoːgə puɾɑːn̪ə(chc̆ronic) ɾɪpʰləks̪ə 
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biːmɑːɾiː meː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. məɾiːd͡ʒə bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə s̪ə ̃
tʃ͡ʰɑːt̪iː d͡ʒələn̪ə s̪ə ̃pəɾeːʃɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə ɦun̪əkɑː eːɦɪ d̪əʋɑːɪ leːlə s̪ud͡ʒʰɑːʋə kəs 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. ʋɪn̪ɑː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə pəɾɑːməɾʃə iː 
d̪əʋɑːɪ kət̪ʰəməpɪ n̪əɦɪ kʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
3.pɾoːʈoːn̪ə pəp̃ə əʋəɾoːd̪ʰəkə(Proton pump 
inhn̆ibitor):- ɑːmɑːʃəjə meː əmlə bən̪əɪkə leːlə eːkə 
pɾoːʈiːn̪əkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. oːɦɪ pɾoːʈiːn̪ə 
keː əʋəɾud̪d̪ʰə kəɾəɪkə ɦeːt̪u eːɦɪ d̪əʋɑːɪkə 
s̪ud͡ʒʰɑːʋə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə d̪əs s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɪɦoː d̪əʋɑːɪ 
ʋɪn̪ɑː tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkə pəɾɑːməɾʃə kət̪ʰəməpɪ n̪əɦɪ 
kʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
 
4.uːpəɾə kɪtʃ͡ʰu əg̃ɾeːd͡ʒiː d̪əʋɑːɪkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː keːləɦũ 
ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə əlɑːʋɑː əpən̪ə kɪtʃ͡ən̪ə meː bəɦut̪ə 
oːɦeːn̪ə pəd̪ɑːɾt̪ʰə s̪eːɦoː upələbd̪ʰə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː kɪ s̪eːɦoː lɑːbʰə kə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɪɦoː s̪əbə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾə ɑːjuɾʋeːd̪ɪkə tʃ͡ɪkɪt̪s̪əkəkə pəɾɑːməɾʃə s̪ə ̃
upəjoːgə kəɾiː t̪ə ̃ ʃɾeːjəs̪kəɾə. kɪtʃ͡ən̪əkə pəd̪ɑːɾt̪ʰə 
ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒiːɾə,ɑːd̪ə, əd͡ʒəmɑːɪn̪ə, ɦĩːgə ɪt̪jɑːd̪ɪ. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.10.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-
1 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə 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 kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 

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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ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
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 ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 
ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ keːɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 1 
  

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː- 
 
ɾuːs̪ələ bəuɑː 
d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːkə meːlɑː ʃuɾuː bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰə_ɪ. 
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əʂʈəmiː biːt̪ə geːləɪ, ɑːboː n̪əɪ ɦeːt̪əɪ meːlɑː. 
meːlɑːmeː t̪ə ̃ ɦoːɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ, kʰuʃiː, ut̪s̪ɑːɦə, 
mən̪oːɾət̪ʰə, mɪlən̪ə. gʰəɾə-gʰəɾə bən̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ 
meːʋɑː-mɪʂʈɑːn̪ə, t̪əɾuɑː-bʰud͡ʒuɑː ɑːɾə kət̪eː tʃ͡iːd͡ʒə-
boːs̪ə. ɾəg̃ə-bɪɾəg̃əkə n̪uɑː-bəs̪t̪əɾə pəɦɪɾən̪eː d̪ʰɪjɑː-
put̪ɑːkə mũɦəpəɾə kʰuʃiː n̪ɑːtʃ͡ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə 
meːlɑː d̪eːkʰəbɑːkə leːlə t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːkən̪ə ɦəɽəbəɽɑːɪt̪ə əg̃ən̪ɑː ɑːeːlə ɑː pət̪n̪iːs̪ə ̃
putʃ͡ʰələkə- 
"beːtʃ͡uː bəuɑː kəɦɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ? kʰeːləkə ɑːkɪ bʰukʰəleː 
ətʃ͡ʰɪ?" 
pət̪n̪iːkə moːn̪əmeː t̪ɑːməs̪ə əun̪ɑːɪt̪eː tʃ͡ʰələɪ. 
eːkəbeːɾə t̪ɑːməs̪əs̪ə ̃ bʰəɾələ ɑ̃ːkʰɪeː t̪ɑːkələkə ɑː 
bəd͡ʒələ kɪtʃ͡ʰoː n̪əɪ. oːkəɾɑː d̪ɪʃə bɪn̪u d̪eːkʰən̪əɦɪ 
pʰeːkən̪ə pʰeːɾə bəd͡ʒələ- 
"eːkoːʈɑː ɾupəɪjɑː t̪ə ̃gʰəɾəmeː tʃ͡ʰələɪ n̪əɪ. s̪oːtʃ͡ələũ- 
tʃ͡ʰəuɽɑː meːlɑː d̪eːkʰəɪleː d͡ʒɑːeː ləgɪt̪əɪ t̪ə ̃mɑ̃ːgəbeː 
kəɾət̪əɪ. eːkə goːɽeːs̪ə ̃ɦət̪ʰəpəɪt̃ʃ͡ə leːləũ. ɑː bəuɑːkẽː 
d̪eːkʰəbeː n̪əɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. kət̪eː geːlə ətʃ͡ʰɪ?" 
"d͡ʒeːt̪əɪ kət̪eː, kən̪eː tʃ͡ʰələɪ. d̪uɑːɾɪpəɾə ɾus̪ələ 
bəɪs̪ələ tʃ͡ʰə_ɪ." 
"kiː bʰeːləɪ s̪eː?" 
"ɦeːt̪əɪ kiː, ləʋəkɑː peːɳʈə-ʃəɾʈə leːt̪əɪ." 
"oːɦə, əkʰən̪iː t̪ə ̃ pəɪs̪ɑːkə bəɖɖə əbʰɑːʋə tʃ͡ʰə_ɪ. 
oːkəɾɑː s̪əməd͡ʒʰɑː-bud͡ʒʰɑː d̪əɪt̪ɪəɪ s̪eː n̪əɪ." 
"əɦɑ̃ːkə d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː keː s̪əməd͡ʒʰɑːɪt̪ə. kəɦəɪ 
tʃ͡ʰələɪ d͡ʒeː əmɪt̪əkẽː ləʋəkɑː peːɳʈə-ʃəɾʈə oːkəɾə 
bɑːbuː ɑːn̪ɪ d̪eːləkəɪ. oː bʰoːɾeːs̪ə ̃ d̪eːkʰɑː-d̪eːkʰɑː 
kəə̸ ɦəməɾɑː buɽəbəkə bən̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əũʈʰɑː 



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

d̪eːkʰɑː kəə̸ ɪɦuː-ɪɦuː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
"əɦɑ̃ːkẽː kəɦəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː n̪eː d͡ʒeː əmɪt̪əkə bɑːpə 
d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə bɑːbuː bəɽəkɑː loːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəlɪbɑːɾəmeː 
s̪əɾəkɑːɾiː n̪əukəɾiːjoː tʃ͡ʰə_ɪ. d͡ʒəmiːn̪oː ɦəməɾɑːs̪ə ̃
bəɦut̪ə beːʃiː tʃ͡ʰə_ɪ. ɦun̪əkəɾə bəɾɑːbəɽɪ ɦəmə keːn̪ɑː 
kəɾəbəɪ?" 
"s̪eː gəppə ɦəmə kəɦəlɪəɪ. ɾəu bəuɑː, əmɪt̪ə bəɽəkɑː 
loːkə tʃ͡ʰɪəɪ. un̪əʈeː t̪əməs̪ɑːkẽː bəd͡ʒələ- 
"əmɪt̪əʋɑː kəd̪ə-kɑːʈʰiːmeː ɦəməɾɑːs̪ə ̃ tʃ͡ʰoːʈə ətʃ͡ʰɪ. 
pəɾiːkʂɑːmeː ɦəməɾɑːs̪ə ̃ kəmə n̪əmbəɾə lɑːbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. kʰeːloː-kuːd̪əmeː ɦəməɾɑːs̪ə ̃ ɦɑːɾəleː ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. uː ɦəməɾɑːs̪ə ̃n̪əmɦəɾə keːn̪ɑː bʰeːləɪ. ɑːbə əɦĩː 
kəɦuː d͡ʒeː keːn̪ɑː bud͡ʒʰeːbəɪ? kiː kəɦəbəɪ?" 
bəd͡ʒʰələ kəʈ̃ʰeː pʰeːkən̪ə bəd͡ʒələ- 
"ɑː ɦəməɦĩː kiː kəɾəbəɪ? eːkə s̪ɑːlə ɾəud̪iː t̪ə ̃ eːkə 
s̪ɑːlə d̪ɑːɦiː. dʒ͡iː-d͡ʒɑːn̪ə ləgɑː kəə̸ kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː, 
t̪ə_ɪjoː upəd͡ʒɑː oːt̪ən̪eː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪eːɦə ɾoːgɑːeːlə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɑːɦəɾoː kəmeːbɑːkə leːlə keːn̪ɑː 
d͡ʒɑːeːbə. ɦəməɾɑː s̪ən̪ə tʃ͡ʰoːʈə gɪɾəɦət̪əkẽː 
d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə kɪjoː n̪əɪ. əɦɑ̃ː t̪ə ̃d̪eːkʰəbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. 
gʰəɾəkə kʰəɾtʃ͡ɑː n̪əɪ d͡ʒuməɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪjoː d̪ʰɪjɑː-
put̪ɑːkẽː pəɽʰəbəɪ tʃ͡ʰiː." 
pət̪n̪iːkə s̪uɾəmeː t̪ɑːməs̪ə bʰəɾələ tʃ͡ʰələ- 
"ɦəməɾə s̪əə̸kʰə-s̪eːɦən̪t̪ɑː t̪ə ̃ɖəɦɪ-d͡ʒəɾɪ geːlə. ɑːbə 
d̪ʰiːjoː-put̪oːkə ʋəeːɦə gət̪ɪ bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ː 
koːn̪oː kəɾəməkə loːkə n̪əɪ tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː but̪t̪eː n̪əɪ 
kɪtʃ͡ʰoː bʰeːlə ɑː n̪əɪ ɦəeːt̪ə." 
əɦɑ̃ː koːn̪oː kəɾəməkə loːkə n̪əɪ tʃ͡ʰiː, iː ʋɑːkjə d͡ʒeːn̪ɑː 
pʰeːkən̪əkə kəleːd͡ʒɑːmeː bəɾətʃ͡ʰiː bən̪ɪ gəɽɪ geːləɪ. 
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t̪ən̪ə-mən̪əs̪ə ̃ s̪əməɾpɪt̪ə bʰɑːʋeː kɑːd͡ʒə 
keːn̪ɪɦɑːɾəkẽː d͡ʒə ̃pʰələkə ɾuːpəmeː d̪ut̪kɑːɾə bʰeːʈəɪ 
t̪ə ̃ eːkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾə kiː? pʰeːkən̪əkə moːn̪ə əun̪ɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰə_ɪ. beːʋəʃə, lətʃ͡ɑːɾə. oːkəɾɑː ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃
bʰəɾəbʰəɾɑː kəə̸ loːɾə kʰəs̪ɪ pəɽələɪ. ɑːs̪əmeː d͡ʒeːn̪ɑː 
ɑːgɪ lɑːgɪ geːlə ɦoːɪ. oːkəɾə beːtʃ͡uː beːʈɑː əɽʰəmeː 
ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ kəə̸ s̪əbə kɪtʃ͡ʰoː s̪un̪əɪ tʃ͡ʰələɪ. bɑːpəkẽː 
kən̪əɪt̪ə d̪eːkʰə n̪əɪ ɾəɦələ geːləɪ t̪ə̃ ləgəmeː d͡ʒɑː kəə̸ 
bɑːd͡ʒələ- 
"bɑːbuː əɦɑ̃ː n̪əɪ kɑːn̪uː. koːn̪oː kɪ əg̃eː-peːɳʈəs̪ə ̃
loːkə meːlɑː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. uː ləʋəkɑː peːɳʈə-ʃəɾʈə 
d̪eːkʰɑː kəə̸ ɦəməɾɑː buɽəbəkə bən̪əbəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. ɦəmə 
pəɾiːkʂɑːmeː oːkəɾɑːs̪ə ̃ beːs̪iː n̪əmbəɾə lɑːbɪ kəə̸ 
oːkəɾɑː buɽəbəkə bən̪eːbəɪ." 
s̪əpən̪ɑː s̪ən̪ə... kʂəɳə bʰəɾɪkə leːlə d͡ʒeːn̪ɑː 
n̪əmɦəɾə-tʃ͡ʰoːʈə, ũːtʃ͡ə-n̪iːtʃ͡ə eːkeː ɾəg̃ə bud͡ʒʰeːləɪ. 
pʰeːkən̪ə beːʈɑːkẽː bʰəɾɪ pɑ̃ːd͡ʒə pəkəɽɪ leːləkə. 
bɑːpə-beːʈɑː mɪləɪt̪ə d̪eːkʰə pət̪n̪iː mus̪kiː mɑːɾələkə 
d͡ʒeː bɑːpə-beːʈɑː d̪un̪uːkə leːlə pɾəʃn̪ə bən̪ɪ ʈʰɑːɽʰə 
bʰəə̸ geːlə. 

 
 
  

əɪ ɾətʃ͡ən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.11.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə 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 kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 
ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
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 ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 
ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

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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ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ keːɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 
 
əʋɑːkə 
ən̪ɦəɾɪjɑː ɾɑːt̪ɪ. ləgəɪ tʃ͡ʰeːləɪ d͡ʒeːn̪ɑː ɑːs̪əmɑːn̪ə 
ən̪ɦɑːɾə ugəɪlə ɾəɦələ ɦoːɪ. uːpəɾəs̪ə ̃ ɦɑ̃ːɪ-ɦɑ̃ːɪ 
bəɦəɪt̪ə ɦəʋɑː gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾɪtʃ͡ʰəkẽː d͡ʒʰɪkəd͡ʒʰoːɾɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. t̪əɪpəɾə kəkʰən̪oː-kɑːlə ʈɪpəʈɪpɑːɪt̪ə 
pɑːn̪ɪkə buːn̪ə... 
kəkʰəɪn̪ə s̪əməjə ʈʰiːkə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ ɑː kəkʰəɪn̪ə 
əd̪ʰəlɑː t̪eːkəɾɑː koːn̪ə ʈʰeːkɑːn̪ə. əɪpəɾə keːkəɾə ʋəʃə 
tʃ͡əlɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪ? oː t̪ə.̃.. 
d͡ʒɪt̪uː uːpəɾə muɦẽː t̪əkələkə. ləgələɪ meːgʰə 
un̪əʈələ ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰət̪eː oːkəɾɑː ʈɑ̃ːgəmeː 
pɑ̃ːkʰɪ ləgɪ geːlə_ɪ. 
eːɦeːn̪ə kʰəɾɑːpə s̪əməjə ɑː d̪uː koːs̪əkə ɾəs̪t̪ɑː! 
bɑːn̪ɦə-s̪əɽəkə bən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰeːləɪ t̪əẽː oːɪ gɑːmə bəs̪ə-
ʈɾəkə t̪ə ̃ d͡ʒɑːɪt̪eː n̪eː tʃ͡ʰələ. eːɦeːn̪ə bɪgəɽələ 
s̪əməɪmeː ɾɪkʃɑː, ʈeːmpuː dʒ͡eːbeː n̪əɪ kəɾət̪əɪ. 
pəɪd̪əleː d͡ʒɑːeː pəɽət̪ə. 
keːkəɾə kəpɑːɾə kʰəɾɑːpə ɦeːt̪əɪ d͡ʒeː eːɦeːn̪ə 
s̪əməɪmeː n̪ɪkələt̪ə. d͡ʒɪt̪uː n̪ɪkələlə tʃ͡ʰələ ʈʰiːkeː 
s̪əməɪpəɾə. oːkəɾɑː kiː pət̪ɑː tʃ͡ʰeːləɪ d͡ʒeː bɑːʈəmeː 
bəs̪ə bʰəg̃əɪʈʰə d͡ʒeːt̪əɪ ɑː bəs̪əkə ɖəɾeːbəɾəs̪ə ̃
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d͡ʒɑːt̪əɾiː s̪əbʰəkẽː d͡ʒʰəgəɽɑː-pʰəs̪ɑːd̪ə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ. 
t̪ə_ɪ kɑːɾəɳə bəs̪əkẽː d̪uː gʰəɳʈɑː beːmət̪ələbə 
ʈʰɑːɽʰə keːn̪eː ɾəɦət̪əɪ. ɑː d͡ʒɑːt̪əɾiː s̪əbʰəkẽː eːt̪eː 
s̪əməs̪jɑː ɦeːt̪ə_ɪ. t̪ə_ɪs̪ə ̃bəs̪əbəlɑːkẽː mət̪ələbeː kiː. 
s̪əbʰə t̪ə ̃əpən̪eː s̪uɑːɾət̪ʰəmeː ɖubəkiː mɑːɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪uɑːɾət̪ʰə puːɾə bʰeːlə t̪ə ̃ ʋɑːɦə n̪ə_ɪ t̪ə ̃ ɑːɦə. 
ən̪əkɑːs̪ə ̃keːkəɾoː kiː mət̪ələbə. 
oː s̪oːtʃ͡ələkə- mud̪ɑː ɦəmə t̪ə ̃ s̪ʋɑːɾt̪ʰəmeː n̪əɪ tʃ͡ʰiː. 
beːmɑːɾə s̪ɑːɾɪ bɑːɾəmbɑːɾə pʰoːn̪ə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːliː 
d͡ʒeː- 
"ɦəmə d͡ʒiːəbə kiː məɾəbə t̪eːkəɾə koːn̪oː ʈʰeːkɑːn̪ə 
n̪əɦɪ. eːkə beːɾə bʰẽːʈə kəə̸ d͡ʒɑːu." 
oːɪʈʰɑːmə keːn̪ɑː n̪əɪ d͡ʒɑːeːbə, d͡ʒəɪʈʰɑːmə d͡ʒeːn̪ɑːɪ 
kəɾt̪əʋjə ətʃ͡ʰɪ. 
'keːt̪əboː lɪkʰəbə leːkʰə, pəɾeːməkə ɾuːpə ən̪eːkə.' 
bʰẽːʈə ɦoːeːt̪ə. oːɪ bʰẽːʈə kəɾəbɑːmeː n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ 
keːt̪eːkə s̪ukʰə tʃ͡ʰə_ɪ. keːt̪eːkə ɑːn̪ən̪d̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. 
s̪uːtʃ͡ən̪ɑː mɪləlɑːkə upəɾɑːn̪t̪ə d͡ʒɪt̪uːkẽː kətʃ͡ʰəmətʃ͡ʰiː 
ləgələɪ s̪eː əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ ləgələɪ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. 
oːkəɾɑː jɑːd̪ɪ pəɽələɪ. əg̃ən̪ɑːs̪ə ̃n̪ɪkələɪt̪ə-kɑːlə pət̪n̪iː 
ʈoːkən̪eː ɾəɦə_ɪ. 
"keːt̪əeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰɪəɪ. koːn̪oː oːɪʈʰɑːmə loːkə n̪əɪ 
tʃ͡ʰə_ɪ." 
pət̪n̪iː d͡ʒeːn̪ɑː t̪əməs̪ɑːeːlə ɾəɦə_ɪ. 
ʃək̃ɑːmeː əun̪ɑːɪt̪ə mən̪ə! t̪ɑːməs̪eː pʰəɽəpʰəɽɑːɪt̪ə! 
d͡ʒɪt̪uː mɪləbəɪt̪ə bɑːdʒ͡ələ- 
"koːn̪oː ɑːn̪əʈʰɑːmə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː eːn̪ɑː 
t̪əməs̪ɑːeːlə tʃ͡ʰiː. əɦĩːkə gɑːmə t̪ə ̃d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː." 
ɦəs̪̃əɪt̪ə d͡ʒɪt̪uː n̪ɪkəɪlə geːlə tʃ͡ʰeːlə_ɪ. 
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s̪əɽəkəpəɾə əɪbət̪eː d̪oːs̪ə ʈoːkɪ d̪eːn̪eː ɾəɦə_ɪ- 
"ɦeː jəu, s̪ɑːs̪uɾə ətʃ͡ʰɪ pətʃ͡tʃ͡ʰɪmə ɑː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰɪəɪ ut̪t̪əɾə 
muɦẽː." 
"kən̪iː bəɪk̃əs̪ə ̃ ʈəkoː-pəɪs̪ɑː leːbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. əkʰəɪn̪ə 
ɦəmə n̪əɪ ɾuːkəbə." 
kəɦəɪt̪ə ɑːguː bəɽʰɪ geːlə ɾəɦə_ɪ. 
d͡ʒɪt̪uːkẽː mən̪əmeː ɑːeːlə. d͡ʒət̪əɾɑː pəɦəɾə ʈoːkɪ 
d̪eːn̪eː ɾəɦəeː t̪əẽː ʃɑːjəd̪ə bɑːʈəmeː eːn̪ɑː bɑːd̪ʰɑː 
bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
pun̪ə: s̪ɑːɾɪkə s̪əg̃eː bɪt̪ɑːeːlə s̪əməjə oːkəɾɑː 
s̪məɾəɳə ɦuə ləgələɪ. ɦəs̪̃iː-kʰeːlə, pʰəguɑːkə ɾəg̃ə-
əbiːɾə, ɑːməkə mɑːs̪ə, məd̪ʰumɑːs̪ə. oːkəɾə ɾuːpə, 
guɳə, boːliː ɑː mus̪kiː mɑːɾəɪt̪ə mukʰə... 
kɪtʃ͡ʰukɑːlə leːlə d͡ʒeːn̪ɑː oː s̪ʋəɾgəkə s̪ɑːgəɾəmeː 
ɖuməkiː mɑːɾəeː ləgələ. s̪ukʰəkẽː jɑːd̪ɪ keːlɑːs̪ə ̃loːkə 
kɪtʃ͡ʰu pələkə leːlə pun̪ə: s̪ukʰiː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
bʰoːgələ s̪ukʰəkə n̪əʋə ɾuːpə! 
s̪un̪əməs̪ɑːn̪ə bɑːʈə ɑː bɪkəʈə s̪əməjə. d͡ʒeːn̪ɑː s̪əbʰə 
kɪtʃ͡ʰu bɪlɑː geːlə tʃ͡ʰeːlə_ɪ. 
eːkɑːeːkə meːgʰəkə gəɾd͡ʒən̪ɑːs̪ə ̃d͡ʒɪt̪uːkẽː d̪ʰɪjɑːn̪ə 
bʰəg̃ə bʰəə̸ geːlə_ɪ. d͡ʒeːn̪ɑː pʰeːɾə tʃ͡ɑːɾuː-bʰəɾəs̪ə ̃
ən̪ɦɑːɾə gʰeːɾə leːləkəɪ. eːɦən̪eː s̪əməɪmeː gʰəʈələ 
gʰəʈən̪ɑːkə s̪əbəɦəkə tʃ͡ɪt̪ɾə ɑːguːmeː ɑːbəeː ləgələɪ. 
oːkəɾɑː mən̪ə pəɽələɪ. eːkəbeːɾə s̪ɑːs̪uɾeːmeː s̪ɑːɾəkə 
d̪oːs̪ə kəɦən̪eː ɾəɦəeː- 
"ɦeː jəu, ɪlɑːkɑːmeː d͡ʒə ̃ kus̪əməjə keːt̪əu pʰəs̪̃ɪ 
d͡ʒɑːeːbə t̪ə ̃ɦəməɾə n̪ɑːmə s̪uməɪɾə leːbə." 
s̪ɑːɾəkə muɦəs̪ə ̃ d̪oːs̪əkə bəɽɑːɪ kʰuːbeː s̪un̪ən̪eː 
ɾəɦəeː. 
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d͡ʒɪt̪uːkẽː bud͡ʒʰeːləɪ d͡ʒeːn̪ɑː kɑːt̪əmeː kɪtʃ͡ʰoː 
tʃ͡ʰeːlə_ɪ. mud̪ɑː oː ən̪ɦɑːɾəmeː kɪtʃ͡ʰoː n̪əɦɪ d̪eːkʰə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. pəeːɾə t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑːeː ləgələɪ. kət̪ʰiː 
tʃ͡ʰeːləɪ- bʰuːt̪ə-pɾeːt̪ə ɑːkɪ tʃ͡oːɾə-ɖəkəɪt̪ə. pət̪ɑː n̪əɪ 
oːt̪əeː pəɦũtʃ͡ə s̪əkəbə ɑːkɪ bɑːʈeːmeː pɾɑːɳə bɪlɑː 
d͡ʒɑːeːt̪ə... 
pʰeːɾə bʰəʈʈə d̪əə̸ kɪtʃ͡ʰoː kʰəs̪ələ. ɖeːɾɑːɪt̪eː oːmɦəɾə 
t̪əkələkə. d̪eːkʰət̪eː d͡ʒeːn̪ɑː mən̪əkẽː bʰəɾoːs̪ə bʰəə̸ 
geːlə_ɪ. kɪjoː ɑːguːmeː bɑːʈə d̪ʰeːn̪eː d̪ʰəɽəpʰəɽɑːɪt̪ə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː ləʈətʃ͡ʰuʈu mɑːlə 
d̪oːs̪əɾə mɑːlə-d͡ʒɑːləkẽː d̪eːkʰət̪eː s̪t̪ʰɪɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒɪt̪uːkẽː s̪ən̪t̪oːkʰə bʰeːləɪ. ʃək̃ɑː s̪əbʰə 
meːʈɑːeː ləgələɪ. 
ɖeːgə bəɽʰəuləkə d͡ʒeː s̪əg̃eː tʃ͡ələbə, ləgəmeː 
d͡ʒɑːɪt̪eː oː un̪əɪʈə kəə̸ kəɾkəʃə əʋɑːd͡ʒəmeː 
putʃ͡ʰələkə- 
"ɾeːɑ̷ː ʈʰɑːɽʰə ɾəɦə! keːt̪əə̸ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː?" 
t̪əkʰən̪eː bɪd͡ʒəliː tʃ͡əməkələ. oːɦiː ɪd͡ʒoːt̪əmeː d͡ʒɪt̪uː 
oːkəɾə bʰəjək̃əɾə ɾuːpə d̪eːkʰələkə. bʰɑːgələ bʰəjə 
d͡ʒeːn̪ɑː pʰeːɾəs̪ə ̃d̪eːɦəmeː s̪əmɑː geːlə. ɖəɾeː d̪eːɦə 
t̪ʰəɾɑːɾɑːeː ləgələ. peːʈəkə ɦəʋɑː n̪ɪkɑːs̪ə leːlə 
gõːgɪjɑː uʈʰələ mud̪ɑː oːɦoː ɖəɾəs̪əə̃n̪d̪əɾeːmeː bɪlɑː 
geːlə. ən̪ɑːjɑːs̪eː muɦəs̪ə ̃n̪ɪkələlə- 
"ɦəu, əɦiː əgɪlɑː gɑːmə ɦəməɾə s̪ɑːs̪uɾə ətʃ͡ʰɪ. 
ɦəməɦũː t̪oːɾɑː tʃ͡ɪn̪ɦət̪eː tʃ͡ʰɪə ɑː t̪əɦũː ɦəməɾɑː 
tʃ͡ɪn̪ɦət̪eː ɦeːbəɦəkə. eːn̪ɑː kɪeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɦəkə." 
"ɑː ɾeː t̪oːɾiː-keː, koːn̪əeː geːləɪ ɾəu, tʃ͡eːlɑː s̪əbə, iː t̪ə ̃
s̪əbʰəkẽː tʃ͡ɪn̪ɦət̪eː tʃ͡ʰəu. d͡ʒulumə bʰeːləu. s̪əbʰəʈɑː 
bʰeːd̪ə kʰoːlɪ d̪eːt̪əu. s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰoː tʃ͡ʰiːn̪ə-leː ɑː 
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s̪ɑːɾəkẽː s̪ɑːpʰə kəə̸ d̪əɦiː." 
"ɦəu bɑːpə, ɦəmə keːkəɾoː n̪əɦɪ tʃ͡ɪn̪ɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." 
"tʃ͡upə..." 
t̪əɽɑːkə-t̪əɽɑːkə mũɦəpəɾə tʃ͡əmeːʈɑː kʰəs̪əeː 
ləgələ.ləgələɪ d͡ʒeːn̪ɑː bəd͡ʒəɾə gɪɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɪt̪uː 
d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəə̸ bʰuːmɪpəɾə kʰəs̪ɪ pəɽələ. 
"d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː pɑːtʃ͡ʰuːmeː ɪd͡ʒoːt̪ə1 pulɪs̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəu. s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰoː tʃ͡ʰiːn̪ə-leː ɑː gəɾəd̪əɪn̪ə kɑːʈɪ 
d̪əɦiː. ɦəmə ɑːguː n̪ɪkələɪ tʃ͡ʰɪjoː." 
eːkəʈɑː tʃ͡eːlɑː t̪əɾuːɑːɾɪ leːn̪eː d͡ʒɪt̪uː d̪ɪʃə bəɽʰələ ɑːɾə 
s̪əbʰə t̪eːd͡ʒiːs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː bəɽʰɪ geːlə. tʃ͡eːlɑː d͡ʒɪt̪uː ləgə 
ɑːbɪ s̪əbʰə d͡ʒeːbiːkə t̪əlɑːʃiː leːləkə ɑː uʈʰəɪt̪ə 
bɑːd͡ʒələ- 
"jəu guɾuː iː t̪ə ̃t̪ʰəppəɾeːs̪ə ̃məɾɪ geːləɪ. mɑːɾəbəɪ kiː. 
bʰɑːguː d͡ʒəld̪iː, pulɪs̪əkə ɪd͡ʒoːt̪ə ləgiːtʃ͡ə ɑːbɪ geːlə." 
s̪əbʰə pəɽɑː geːlə. d͡ʒɪt̪uː tʃ͡ɪn̪ɦələ əʋɑːd͡ʒə s̪un̪ɪ 
kuɦəɾəɪt̪ə uʈʰələ. mən̪ə gʰɾɨɳɑːs̪ə ̃ bʰəɾɪ geːlə_ɪ. 
ətʃ͡əɾəd͡ʒəmeː ɖumələ s̪ʋəɾə n̪ɪkələləɪ- 
"d̪ʰən̪əkə leːlə loːkə eːt̪eːkə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː gɪɾə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
keːkəɾɑː kəɦəbəɪ keː pət̪ɪeːt̪əɪ, d͡ʒeːkəɾeː kəɦəbəɪ 
s̪əeːɦə lət̪ɪeːt̪əɪ." 
d͡ʒeːn̪ɑː ləgələɪ keːt̪əu kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ, koːn̪oː 
s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɦɪ. mən̪ukʰə keːɦeːn̪ə ɑː d͡ʒɑːn̪əʋəɾə 
keːɦeːn̪ə. keː n̪iːkə? 
ən̪ɑːjɑːs̪eː oːkəɾə ɦɑːt̪ʰə oːɦə_ɪ d͡ʒeːbiː d̪ɪs̪ə geːləɪ 
d͡ʒə_ɪmeː ɑːʈʰə ɦədʒ͡ɑːɾə ʈəkɑː ɾəkʰən̪eː ɾəɦəeː. 
s̪əbʰə ʈəkɑː-pəɪs̪ɑː s̪uɾəkʂɪt̪eː ɾəɦə_ɪ. oː əʋɑːk bʰəə̸ 
geːlə. 
s̪oːtʃ͡ələkə- keːt̪əu ɑː keːkəɾoː ləgə ɪmɑːn̪ə ɾəɦɪ 
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s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. buɽʰə-puɾɑːɳəkə bɑːt̪ə moːn̪ə pəɽələɪ- 
keːt̪əboː kɑːʈəbəɦəkə d͡ʒəɽɪ 
ɪmɑːn̪əkə s̪oːɾə pət̪ɑːlə d̪ʰəɾɪ. 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

2.12.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-
3 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
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ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə 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 kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 
ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
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 
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əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 
ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ keːɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 3 

beːtʃ͡uɑːkə s̪uɪʈəɾə 
"beːtʃ͡uɑːɑ̷ːə̸. gɪlɑːs̪ə d̪ʰoː kəə̸ d͡ʒəld̪iː lɑː." 
mɑːgʰəkə d͡ʒɑːɽə ɦɑːɽeːmeː ləgəɪ tʃ͡ʰəɪ. d̪ɪs̪əmbəɾəkə 
ɦɑːɽə t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑːbəɪbəlɑː d͡ʒɑːɽə uːpəɾəs̪ə ̃ pətʃ͡ʰɪjɑː 
ɦəʋɑː. gɑːməkə tʃ͡əubəʈɪjɑː. kətʃ͡ɪjɑː s̪əɽəkəkə kɑːt̪ə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə ʋəs̪t̪ud͡ʒɑːt̪əkə tʃ͡ʰoːʈə-pəɪgʰə ɑːʈʰə-d̪əs̪əʈɑː 
d̪oːkɑːn̪ə ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰəs̪ə ̃ d̪əkʂɪɳəʋəɾɪjɑː 
kɑːt̪əmeː gəɾəbʰuːkə tʃ͡ɑːɦəkə tʃ͡ʰoːʈəkɑː d̪oːkɑːn̪ə. 
puɾən̪ɑː bɾẽːtʃ͡əpəɾə d͡ʒɑːɽəkə ɖəɾeː s̪uʈəɪkə kəə̸ 
bəɪs̪ələ loːkə tʃ͡ɑːɦə s̪uɽəɪkə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɑːɽəmeː 
tʃ͡ɑːɦəkə bɪkɾiː bəɽʰɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. gəɦɪk̃iːkə s̪ək̃ʰjɑː 
beːs̪iː d̪eːkʰə gəɾəbʰuː ɑːɪ kʰuʃiː ətʃ͡ʰɪ. oː əpən̪ɑː 
əd̪ʰəpəkuɑː moːtʃ͡ʰəkẽː bɑːɾəmbɑːɾə s̪oːdʒ͡ʰə kəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əg̃əɦɪ tʃ͡ɑːɦoː bən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾə 
n̪oːkəɾə beːtʃ͡uɑː tʃ͡əʈɑː-tʃ͡əɪʈə əɪʈ̃ʰə-kuʈʰə gɪlɑːs̪əkẽː 
d̪ʰoː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾɑː d̪eːɦəpəɾə pʰɑːʈələ-puɾɑːn̪ə 
məɪlə kəmiːd͡ʒə tʃ͡ʰəɪ. n̪əməgəɾə keːʃəkẽː u d̪əs̪ə 
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bəɾkʰəkə tʃ͡ʰəũɽɑː gəmətʃ͡ʰɑːs̪ə ̃ ləʈəpəʈəun̪eː tʃ͡ʰəɪ. 
bɑːɾəmbɑːɾə ʈʰəɾələ pɑːn̪ɪ tʃ͡ʰuːlɑːs̪ə ̃ oːkəɾə ɦɑːt̪ʰə 
kəʈʰuɑː geːlə tʃ͡ʰəɪ. bəɦəɪt̪ə n̪ɑːkəkẽː s̪uɽəkəɪt̪ə t̪əɪjoː 
oː kɑːd͡ʒəkẽː d̪ʰeːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
d̪oːkɑːn̪əkə ɑːguː ɪs̪kulɪjɑː ɖɾeːs̪ə pəɦɪɾən̪eː 
d̪ʰɪjɑːput̪ɑː gəppə ɦɑ̃ː kəɪt̪ə gʰəɾə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
beːtʃ͡uɑː oːɪ d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː d̪ɪs̪ə d̪eːkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mən̪əkə 
d̪əbələ lɪləs̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː tʃ͡əməɪkə uʈʰəɪ tʃ͡ʰəɪ. oːɦoː 
əɦɪn̪ɑː ɖɾeːs̪ə pəɦɪɾən̪eː s̪kuːlə d͡ʒɑːɪt̪ə. kɪn̪t̪u 
s̪kuːləkə pʰiːs̪ə keːt̪əeː-s̪ə ̃ d̪eːt̪ə_ɪ? oːkəɾɑː ləgə t̪ə ̃
lət̪t̪oː-kəpəɽɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. pəɾən̪t̪u oːkəɾɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə 
tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː ɑːɪ gəɾəbʰuː mɑːlɪkə d͡ʒəɾuːɾə s̪uɪʈəɾə kiːn̪ɪ 
d̪eːt̪ə_ɪ. oːkəɾə bɑːpə əpən̪eː ɑːbɪ mɑːlɪkəkẽː kəɦɪ 
geːlə tʃ͡ʰəɪ. ʈən̪ɑːkə! gɪlɑːs̪ə ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃gɪɾələɪ ɑː pʰuːʈɪ 
geːlə_ɪ. beːtʃ͡uɑːkẽː ɖəɾəs̪ə ̃ t̪ʰəɾət̪ʰəɾiː d̪ʰəə̸ leːləkəɪ. 
pʰuːʈələ gɪlɑːs̪əkẽː oː mɑːlɪkəs̪ə ̃ tʃ͡oːɾɑːkəə̸ pʰeːkəə̸ 
tʃ͡ɑːɦələkə. d̪ʰəɽəpʰəɽiːmeː ʃiːʃɑːkə ʈukəɽiː əg̃uɾiːmeː 
gəɽɪ geːləɪ ɑː kʰuːn̪ə tʃ͡uːbəeː ləgələɪ. d̪eːɾiː ləgəɪt̪ə 
d̪eːkʰə gəɾəbʰuːkẽː d̪ʰɪjɑːn̪ə oːn̪əeː tʃ͡əlɪ geːlə_ɪ. 
"ɾəu s̪ɑːɾə t̪oːɽɪ d̪eːləɦiː n̪eː gɪlɑːs̪ə? eːkəʈɑː n̪əɦɪ d̪uː-
d̪uːʈɑː? gʰɑːʈɑː-pəɾə-gʰɑːʈɑː d̪əə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰẽː?" 
tʃ͡əʈɑːkə.. beːtʃ͡uɑːkə gɑːləpəɾə tʃ͡əmeːʈɑː mɑːɾəɪt̪ə 
kəɦələkəɪ- 
"eːkə kɪloː kʰɑːɪ tʃ͡ʰẽː ɑː gɪlɑːs̪oː n̪ə_ɪ uʈʰəɪ tʃ͡ʰəu?" 
beːtʃ͡uɑːkẽː bukəuɾə lɑːgɪ geːlə_ɪ. ləɦuː puːɾɑː 
ɦɑːt̪ʰəpəɾə pəs̪əɪɾə geːlə tʃ͡ʰeːlə_ɪ. tʃ͡ɑːɦə 
piːn̪ɪɦɑːɾəmeː s̪ə ̃eːkə goːɾeː bɑːd͡ʒələ- 
"d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː tʃ͡ʰəɪ. eːt̪eː n̪əɦɪ mɑːɾɪjəu. ɦɑːt̪ʰə kəʈɪ 
geːləɪ s̪ɑːɪt̪ə. kən̪iː ɑːɾɑːmə kəɾəeː d̪ɪjəu." 
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d̪oːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"d͡ʒɑːɽəkə kɑːɾəɳẽː t̪ə ̃ t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. kən̪iː 
ɦɑːt̪ʰə s̪eːd̪ə lɪə d̪ɪjəu." 
t̪ɑːməs̪eː gəɾəbʰuː tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑː kəə̸ bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 
"əɦɑ̃ː s̪əbʰə n̪əɦɪ budʒ͡ʰəbəɪ. s̪ɑːɾə n̪ɑːʈəkə kəɾəɪeː." 
pʰeːɾə beːtʃ͡uɑː d̪ɪs̪ə gʰuɾɪ kəə̸ bɑːd͡ʒələ- 
"ɑːbə eːn̪əeː bəgʰuɑːkəə̸ kiː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiːɦiː? 
pʰuʈəlɑːɦɑː gɪlɑːs̪ə pʰeːkə eːmeː kɪ ləgeːbəu 
tʃ͡əmeːʈɑː?" 
beːtʃ͡uɑː pətʃ͡ʰuɑːɾə d̪ɪs̪ə gɪlɑːs̪ə pʰeːkəɪleː tʃ͡ələlə, 
d͡ʒeːt̪əeː əɪʈ̃ʰə-kuʈʰə pəɾə kut̪t̪ɑː s̪əbʰə 
d͡ʒʰəməd͡ʒʰəuɦəɾɪ kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. 
beːtʃ͡uɑː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- bʰɑːgɪjoː kəə̸ keːt̪əeː 
d͡ʒɑːeːbə? kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː əɦɪn̪ɑː bʰeːlə tʃ͡ʰeːlə_ɪ. 
ʈeːbuləpəɾə tʃ͡ɑːɦəs̪ə ̃ bʰəɾələ keːt̪əliː ɾɑːkʰələ 
tʃ͡ʰeːlə_ɪ. oːkəɾeː gələt̪iːs̪ə ̃ ʈeːbulə gɪɾə pəɽələɪ ɑː 
keːt̪əliː un̪əɪʈə geːləɪ. oːɦuː d̪ɪn̪ə keːt̪eːkə tʃ͡əmeːʈɑː 
lɑːgələ ɾəɦə_ɪ s̪eː jɑːd̪oː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. bɑːd̪əmeː oː 
bʰɑːgɪ kəə̸ əpən̪ɑː gʰəɾə tʃ͡əlɪ geːlə tʃ͡ʰələ. gʰən̪ʈoː 
n̪əɦɪ biːt̪ələ ɦeːt̪əɪ ɑːkɪ gəɾəbʰuː pɑːtʃ͡ʰuːs̪ə ̃ pəɦũtʃ͡ɪ 
geːləɪ. gɑːɾɪ-s̪əɾɑːpə d̪əɪt̪ə. oː ɖəɾeː kʰɑːʈə t̪əɾəmeː 
n̪ukɑː ɾəɦələ, kɪn̪t̪u bɑːpə oːkəɾɑː t̪ɑːkɪ kəə̸ n̪ɪkɑːlɪjeː 
leːləkəɪ. 
mɑːɪ mɑːt̪ʰəkẽː ɦəs̪̃oːt̪ɪ bud͡ʒʰəbəeː ləgələɪ- "kiː 
kəɾəbəɦəkə bəuɑː? t̪oːɦəɾə bɑːpə gəɾəbʰuː 
mɑːlɪkəs̪ə ̃ kəɾəd͡ʒɑː leːn̪eː tʃ͡ʰəɦə. kəɾəd͡ʒɑː n̪əɦɪ 
s̪əd̪ʰət̪əɪ t̪əɦɪjɑː t̪əkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə kʰəʈəə̸ 
pəɽət̪əɦə." 
gəɾəbʰuː mɑːlɪkə d̪ɪs̪ə gʰuɾɪ bɑːbuː kəɦən̪eː ɾəɦəɪ- 
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"tʃ͡ʰəuɽɑːkẽː d͡ʒɑːɽə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪əẽː bʰɑːgɪ kəə̸ tʃ͡əlɪ 
ɑːeːlə. eːkəɾɑː s̪uɪʈəɾə kiːn̪ɪ d̪ɪjəu." 
"ɦə-̃ɦə,̃ kiːn̪ɪ d̪eːbə_ɪ. əkʰən̪ə t̪ə ̃d͡ʒɑːɽə ʃuɾuː bʰeːbeː 
keːləɪeː." 
oːkəɾə mɑːeː-bɑːpə ɖəbəɖəbɑːeːlə ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃d̪eːkʰəɪt̪ə 
ɾəɦələɪ d͡ʒeː gəɾəbʰuː oːkəɾɑː d̪ʰəkɪjɑːbəɪt̪ə əpən̪ɑː 
s̪əg̃eː ləə̸ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪ. 
oː d͡ʒəkʰən̪ə un̪əɪʈə kəə̸ əpən̪ɑː mɑːeː-bɑːpə d̪ɪs̪ə 
t̪əkələkə t̪ə ̃gəɾəbʰuː ɖəpəʈəɪt̪ə kəɦən̪eː tʃ͡ʰeːləɪ- 
"bɑːpə d̪ɪs̪ə un̪əɪʈə kəə̸ kiː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰəɦ̃ə? uː t̪ə ̃
ɦəd͡ʒɑːɾə ɾuːpəɪɑː kəɾəd͡ʒɑː leːn̪eː tʃ͡ʰəu. pəɦɪn̪eː 
kʰəʈɪ kəə̸ s̪əbə ɾuːpəɪɑː tʃ͡ukət̪ɑː kəə̸ d̪əɦiː t̪əbə gulliː-
ɖəɳʈɑː kʰeːlɪɦẽː. ɾeː t̪õː t̪ə ̃pɑ̃ːtʃ͡ə bʰɑːeː-bəɦɪn̪ə tʃ͡ʰẽː. 
t̪oːɦəɾə bɑːpə goːn̪əmɑː t̪oːɾɑː s̪əbʰəkẽː keːt̪əeː-s̪ə ̃
bəɪʈʰɑː kəə̸ kʰɪeːt̪əu?" 
ɑː oːɪ d̪ɪn̪əs̪ə ̃ kɑːdʒ͡ə keːn̪ɑːɪ, t̪ʰəppəɾə-mukkɑː 
kʰeːn̪ɑːɪ ɑːɾə əs̪əgəɾeːmeː kən̪ən̪ɑːɪ, ɪeːɦə t̪ə ̃ oː 
kəɾəɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
gəɾəbʰuːkẽː bɑːd͡ʒəbə s̪un̪ɪ oːkəɾə d̪ʰɪjɑːn̪ə ʈuʈələɪ. 
"beːtʃ͡uɑː ɾeːɑ̷ːə̸. oːn̪əɦɪ ̃ məɾɪ geːlẽː kiː?" oː n̪oːɾə 
poːtʃ͡ʰəɪkə bɑːd͡ʒələ- "ɑːbəɪ tʃ͡ʰiː mɑːlɪkə." 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə gəɦɪk̃iːkə bʰiːɽə bəɽʰɪ geːlə tʃ͡ʰeːləɪ. 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə keː.piː. s̪ɪɦ̃ə eːkəʈɑː s̪ɪpɑːɦiːkə s̪əg̃eː 
oːkəɾɑː d̪oːkɑːn̪əpəɾə pəɦũtʃ͡ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. oː 
gəɾəbʰuːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː bɾẽːtʃ͡əpəɾə bəɪs̪ə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
gəɾəbʰuː tʃ͡ɑːɦə bən̪ɑːbəɪmeː məs̪t̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː oːkəɾɑː 
n̪əɦɪ d̪eːkʰələkə. 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbə d̪uː beːɾə pɑːn̪ɪ mɑ̃ːgɪ tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kɪn̪t̪u ɦun̪əkɑː ɑːʋəbʰəgət̪ə n̪əɦɪ bʰəə̸ ɾəɦələ 
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tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪əẽː t̪ɑːməs̪eː bʰiːt̪əɾeː-bʰiːt̪əɾə pʰulɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəlɑː. s̪ʈoːʋəkə s̪ən̪əs̪ən̪ɑːɦəʈɪ, gɪlɑːs̪əkə 
ʈən̪əʈən̪ɑːɦəʈɪ ɑː loːkəkə d͡ʒʰən̪əd͡ʒʰən̪ɑːɦəʈɪkə biːtʃ͡ə 
keː keːkəɾə s̪un̪əɪ tʃ͡ʰəɪ? 
pulɪs̪ɪjɑː n̪əd͡ʒəɪɾə tʃ͡ɑːɾuːbʰəɾə d̪əuɽə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
ʋəɾəd̪iːbəlɑːkẽː d̪eːkʰə kɪtʃ͡ʰu loːkə s̪əs̪əɪɾə ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. eːkə goːɾeː d͡ʒɑːɪt̪ə-d͡ʒɑːɪt̪ə gəɾəbʰuːkẽː ɪʃɑːɾɑː 
keːləkə. t̪əkʰən̪eː d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾəkə kəɽəkəɽɑːeːlə 
s̪ʋəɾə s̪un̪əbɑːmeː ɑːeːlə. 
"ɾeː tʃ͡ɑːɦəbəlɑː, bəɦiːɾə tʃ͡ʰẽː. pɑːn̪ɪ mɑːgəɪ tʃ͡ʰɪjəu, 
s̪un̪əɪ kɪeː n̪eː tʃ͡ʰẽː?" 
gəɾəbʰuː un̪əɪʈə kəə̸ d̪eːkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ɖəɾɑː kəə̸ 
s̪əlɑːmə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. "beːtʃ͡uɑːɑ̷ːə̸, gɪlɑːs̪ə s̪ɑːpʰə 
kəə̸ bəɽʰɪjɑːs̪ə ̃d͡ʒələ lɑː. s̪ɑːɦeːbəkẽː pɪjɑːs̪ə lɑːgələ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
beːtʃ͡uɑː n̪ɑːkəɾə-n̪ukəɾə kəɾəɪt̪ə pɑːn̪ɪ lɑːbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbə kɑːn̪uːn̪iː d̪ɑːoː-pẽːtʃ͡ə kʰoːd͡ʒɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. beːtʃ͡uɑːkẽː d̪eːkʰət̪eː ɦun̪əkəɾə ɑ̃ːkʰɪ 
ləlɪjɑː geːlə. s̪eː ɑ̃ːkʰɪ beːtʃ͡uɑːkə d̪eːɦəpəɾə n̪ɑːtʃ͡ɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
"ɾeː ə_ɪ tʃ͡ʰəũɽɑːs̪ə ̃kɑːd͡ʒə kəɾɑːbəɪ tʃ͡ʰẽː? bɑːləʃɾəmə 
əd̪ʰɪn̪ɪjəmə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰɪɦiː kɪ n̪əɦɪ? bətʃ͡tʃ͡ɑːkə 
ʃoːʂəɳə? kɑːn̪uːn̪əkə ʋɪɾud̪d̪ʰə bɑːt̪ə. keː tʃ͡ʰɪəɪ iː 
tʃ͡ʰəũɽɑː?" 
"n̪oːkəɾə tʃ͡ʰiː ɦəd͡ʒuːɾə." 
"eːkəɾə bɑːpə keːɦeːn̪ə tʃ͡ʰəɪ? bɪt̪t̪ɑːbʰəɾɪkə 
tʃ͡ʰəũɽɑːkə kəmɑːɪ kʰɑːɪ tʃ͡ʰəɪ? eːɦeːn̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː t̪ə ̃
pəɽʰeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." 
eːkəʈɑː gəɦɪk̃iː bɑːd͡ʒələ- 
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"s̪əɾəkɑːɾə, ɦəməɾɑː gɑːməkə eːt̪eːkəʈɑː tʃ͡ʰəuɽɑː t̪ə ̃
bən̪ɑːɾəs̪əkə pʰəɪkʈɾiːmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbə ɖəpəʈəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- "s̪un̪ən̪eː 
n̪əɦɪ ɾəɦiː, ɦəməɾə ɖiː.eːs̪ə.piː. s̪ɑːɦəɪbə oːt̪əeːs̪ə ̃
eːkə d̪əɾəd͡ʒən̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰəkẽː tʃ͡ʰoːɽɑː kəə̸ ən̪ən̪eː 
ɾəɦəɪt̪ʰə. bɑːləʃɾəmə mukt̪ɪ kɑːn̪uːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. keːɦeːn̪ə 
gɑːmə ətʃ͡ʰɪ. əkʰəbɑːɾoː kɪjoː pəɽʰəɪ tʃ͡ʰəɪ kɪ n̪əɦɪ? 
n̪eːt̪oː s̪əbʰə n̪əɦɪ budʒ͡ʰəbəɪ tʃ͡ʰəu?" 
pəɽoːs̪ɪjɑː d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾə kəɦələkəɪ- 
"əɦɑ̃ː t̪ə ̃ ləʋə-ləʋə eːlɪəɪ ɦəd͡ʒuːɾə. əɦɑ̃ːs̪ə ̃ pəɦɪleː 
ɾɑːmə s̪ɑːɦəɪbə d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə d͡ʒiː ɑːeːlə ɾəɦəɪt̪ʰə. 
kəɦɑ̃ː eːt̪eːkə keːd̪ɑː-kɑːn̪uːn̪ə kəɦɪjoː..." 
"ɾeː uː ɾɑːmə t̪ɑːmə kɑːn̪uːn̪ə kiː budʒ͡ʰət̪əɪ? ɦəmə 
s̪ɪɦ̃ə s̪ɑːɦəɪbə tʃ͡ʰiː s̪ɪɦ̃ə, bud͡ʒʰəlẽː?" 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbəkə puːɾɑː gəppə gəɾəbʰuː 
bud͡ʒʰɪ n̪əɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ, t̪əɪjoː bɑːd͡ʒələ- 
"s̪əɾəkɑːɾə, bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃koːn̪oː gələt̪iː bʰəə̸ geːlə kiː?" 
"gələt̪iː oːkəɾɑːs̪ə ̃ n̪əɦɪ, t̪oːɾɑːs̪ə ̃ bʰeːlə tʃ͡ʰəu. 
bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃ kɑːd͡ʒə kəɾəbəɪ tʃ͡ʰẽː. koːn̪oː kɑːjəd̪ɑː-
kɑːn̪uːn̪ə mɑːluːmə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəu t̪oːɾɑː?" 
"s̪əɾəkɑːɾə, eːkəɾə bɑːpə ɦəməɾɑːs̪ə ̃kəɾəd͡ʒɑː leːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪ ɑːɾə s̪eːɦəeː s̪əd̪ʰeːbɑːkə leːlə əpən̪ɑː beːʈɑːkẽː 
ɦəməɾɑː ləgə ɾɑːkʰɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪ." 
"kəɾəd͡ʒɑː-keː bəd̪əlɑːmeː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː bən̪d̪ʰəkə 
bən̪ɑːkəə̸ ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰẽː? bətʃ͡tʃ͡ɑːkə kʰəɾiːd̪ə-bɪkɾiː? 
gələt̪iːpəɾə gələt̪iː. gəɪɾə kɑːn̪uːn̪iː bɑːt̪ə t̪ə ̃ ɦəmə 
əpən̪ɑː ɪlɑːkɑːmeː d̪eːkʰəə̸ n̪əɦɪ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. t̪oːɾɑː 
ɦəməɾɑː s̪əg̃eː t̪ʰɑːn̪ɑːpəɾə d͡ʒɑːeː pəɽət̪əu." 
"ɦeː jəu s̪ɑːɦəɪbə, ɦəməɾɑːs̪ə ̃ koːn̪oː gələt̪iː n̪əɦɪ 
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bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː s̪əmɑːdʒ͡əkə n̪ɪjəmə əɦɪn̪ɑː 
tʃ͡ʰəɪ. əɦɑ̃ː d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪iː pʰəs̪̃ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ɦəməɾɑː." 
d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbə t̪ɑːməs̪eː pʰõːpʰɪjɑː uʈʰəlɑː- 
"d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪iː pʰəs̪̃ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː? s̪ɪpɑːɦiː, mũɦə kiː 
t̪ɑːkəɪ tʃ͡ʰẽː. ləə̸ tʃ͡ələ pəkəɪɽə kəə̸. d͡ʒeːləkə bʰiːt̪əɾə 
d͡ʒeːt̪əɪ t̪əbə pət̪ɑː tʃ͡ələt̪əɪ eːkəɾɑː." 
s̪ɪpɑːɦiː oːkəɾɑː d̪ɪs̪ə bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. gəɾəbʰuːkẽː ɖəɾeː 
ləgəɦiː lɑːgɪ geːlə_ɪ. s̪ɪpɑːɦiː oːkəɾɑː pəkəɪɽə 
eːkɑːn̪t̪əmeː ləə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu d̪eːɾə gəppə 
bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɑːpəs̪ə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə 
d͡ʒələpɑːn̪ə, tʃ͡ɑːɦəkə bɑːd̪ə, pɑːn̪ə guləʈʰəɪt̪ə ɑː 
ɖʰeːkəɾəɪt̪ə d͡ʒəmɑːd̪ɑːɾə s̪ɑːɦəɪbə s̪ɪpɑːɦiːkə s̪əg̃ə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːmɦəɾə mɑːt̪ʰəpəɾə ɦɑːt̪ʰə 
d̪ʰeːn̪eː gəɾəbʰuː bəɪs̪ələ ətʃ͡ʰɪ. gəɦ̃ɪkiː eːkə-eːkə kəə̸ 
s̪əɦəʈələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɪbiːtʃ͡ə beːtʃ͡uɑː putʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəɪ- "mɑːlɪkə, ɑːɪ s̪uɪʈəɾə 
kiːn̪ɪ d̪eːbəɪ n̪eː?" 
'tʃ͡əʈɑːkə' oːkəɾɑː gɑːləpəɾə t̪ʰəppəɾə mɑːɾəɪt̪ə 
gəɾəbʰuː tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 
"tʃ͡upə s̪ɑːɾə! t̪oːɦəɾə s̪uɪʈəɾə t̪ə ̃s̪ɪpɑːɦiː ləə̸ geːləu." 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.13.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-
4 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
məd̪ʰukɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

2. d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə 
bɑːs̪ən̪ə"pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 
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3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 
əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 
ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
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 ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 
ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ keːɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː 
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kət̪ʰɑː 4 

eːleːks̪ən̪əkə bʰuːt̪ə 
n̪ɪn̪n̪əkə n̪ɪʃɑːmeː mɑːt̪ələ s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰiː ɑː s̪əpən̪ɑː 
d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. d͡ʒuluːs̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ɪn̪əklɑːbə d͡ʒɪn̪d̪ɑːbɑːd̪ə..... 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə pɑːɾʈiː ɑː pɑːʈiːkə t̪əɾəpʰəs̪ə ̃ ʈʰɑːɽʰə 
n̪eːt̪ɑːkə leːlə ʋoːʈə mɑ̃ːgəeːbəlɑː d͡ʒuluːs̪ə. 
ɑːguːmeː n̪eːt̪ɑːkə bəd̪əlɑː plɑːiːʋuɖəkə 
ɑːd̪əməkəd̪ə pʰoːʈoː. d̪un̪uː d͡ʒɑ̃ːgʰəkə biːtʃ͡ə 
moːʈəkɑː lɑːʈʰiː d̪ʰõːs̪ɪjɑː kəə̸ pʰoːʈoːkẽː uːpəɾə 
uʈʰəun̪eː. gəɾd̪əmɪs̪ɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə bʰiːɽə n̪ɪkəʈə ɑːbɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. "d͡ʒiːt̪əbeː kəɾət̪ɑː-d͡ʒiːt̪əbeː kəɾət̪ɑː 
ɦəməɾə n̪eːt̪ɑː d͡ʒiːt̪əbeː kəɾət̪ɑː. n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə mɑːɪɾə 
kəə̸ goːliː, bən̪n̪ə n̪əɪ kəə̸ s̪əkət̪ə ɦəməɾə boːliː." 
bʰiːɽəmeː eːkə d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃puːtʃ͡ʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 
"n̪eːt̪ɑː d͡ʒiːkẽː goːliː ləgɪ geːləɪ kiː?" 
"ɦə ̃ bʰɑːjə, s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː. goːliː t̪ə ̃ əd͡ʒəmɑː kəə̸ 
tʃ͡ʰɑːt̪iːmeː mɑːɾələkəɪ. leːkɪn̪ə ɦus̪ɪ geːləɪ. ʈɑ̃ːgəmeː 
goːliː ləgələɪkə. ɦoːs̪əpɪʈələmeː pəɽələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɪlɑːd͡ʒə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. t̪ə_ɪ d̪uɑːɾeː n̪eːt̪ɑː d͡ʒiːkə 
pʰoːʈoː ləə̸ kəə̸ pɾətʃ͡ɑːɾə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰɪəɪ." 
"s̪əbʰəʈɑː eːɳʈiː pɑːʈiːkə kɪɾəd̪ɑːn̪iː ɦeːt̪əɪ." 
ɦəməɾə d̪ʰɪjɑːn̪ə ɑːd̪əməkəd̪ə pʰoːʈoːpəɾə ətʃ͡ʰɪ. ɑːɾeː 
t̪oːɾiːkẽː, iː pʰoːʈoː t̪ə ̃ɦəməɾeː tʃ͡ʰiː. ɦuː bəɦuː. ləgələ 
d͡ʒeːn̪ɑː ɦəmə utʃ͡ʰəlɪ kəə̸ pʰoːʈoːmeː ɖʰukɪ geːləũ. 
pʰoːʈoːkə bəd̪əlɑːmeː ɦəməɦĩː ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰiː. ɑː uː 
əgət̪t̪iː tʃ͡ʰəuɽɑː lɑːʈʰiːpəɾə ʈəg̃ən̪eː ɦəməɾɑː uːpəɾə 
n̪iːtʃ͡ɑː kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d̪əɾəd̪əkə ən̪ubʰəʋə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. beːs̪umɑːɾə d̪əɾəd̪ə. ɦəmə tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː- 
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"ɦeː ɾəu, ɦəməɾɑː n̪iːtʃ͡ɑː ɾɑːkʰə. eːn̪ɑː kɪeːkə 
n̪ɑːɦəkəmeː d͡ʒɑːn̪ə ləɪt̪ə tʃ͡ʰə.̃" 
bʰiːɽəkẽː koːn̪oː ɑ̃ːkʰɪ-kɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. keː s̪un̪ət̪ə 
ɦəməɾə kɑːn̪əbə? 
muɽiː uʈʰeːləũ. ɑːguːmeː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː eːɳʈiː 
pɑːʈiːkə kɪtʃ͡ʰu ləpʰəg̃ɑː s̪əbʰə gʰuɾɪjɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
kɪtʃ͡ʰu loːkəkə ɦɑːt̪ʰəmeː d͡ʒʰəɳɖɑː ɑː ɖəɳʈɑː ətʃ͡ʰɪ. ɑː 
ɾeː t̪oːɾiːkẽː iː s̪əbʰə t̪ə ̃ ɖɑ̃ːɽəs̪ə ̃ peːs̪t̪əulə n̪ɪkɑːlɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kɪjoː bəmə pəʈəkɪ pəɽɑːeːlə. 
"d̪ʰumə.. d̪ʰumə.. d̪ʰəɽɑːmə." 
s̪əbʰə bʰɑːgələ d͡ʒəɦɪp̃əʈɑːɾə. ɦəməɾɑː lɑːʈʰiː s̪əɦɪt̪ə 
gən̪ɦəkəɪt̪ə n̪ɑːliːmeː pʰẽːkɪ d̪eːləkə. oːɪ bʰəbʰəkəɪt̪ə 
n̪ɑːliːmeː ɦəmə ləs̪əkələ tʃ͡ʰiː, n̪ɑːkə muːn̪ən̪eː. ɦəllɑː 
kəə̸ kəɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰɪəɪ- 
"ɦəoː, ʈʰɑːɽʰə ɦuə. ɦəməɾoː s̪əg̃ə n̪eːn̪eː tʃ͡ələɦə." 
kɪn̪t̪u keː s̪un̪ət̪ə? 
s̪ək̃əʈəkɑːləmeː t̪ə ̃ loːkə keːɦən̪oː pɾɪjə beːkət̪iːkẽː 
s̪əg̃ə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ɑː ɦəmə t̪ə ̃ n̪eːt̪ɑː tʃ͡ʰiː.... 
t̪əẽː ɦəmə t̪ə ̃ s̪əbəɦəkə pɾɪjə. kɪn̪t̪u kɪjoː n̪əɪ əbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. məɦəkəɪt̪ə n̪ɑːliːmeː d̪ʰəs̪̃ələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
'ɦeː d̪eːʋə, ɖuməɪ tʃ͡ʰiː. t̪ə ̃ ɦɑːt̪ʰə pəeːɾə mɑːɾəɦə.' 
n̪ɑːliːs̪ə ̃ n̪ɪkələbɑːkə leːlə ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə d͡ʒoːɾə-
d͡ʒoːɾəs̪ə ̃tʃ͡əleːləũ. 
s̪t̪ɾiːkẽː d͡ʒʰəkəd͡ʒʰoːɾəbəs̪ə ̃ n̪ɪn̪n̪ə ʈuʈɪ geːlə. 
t̪ɑːməs̪əs̪ə ̃t̪ʰəɾət̪ʰəɾɑːɪt̪ə pət̪n̪iː bɑːd͡ʒɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- 
"d̪ɪn̪ə kəə̸ gɑːɾɪ ɑː ɾɑːt̪ɪmeː mɑːɪɾə. ɦəməɾɑː iː d͡ʒɪə 
n̪əɪ d̪əɪt̪ə. ɦəmə ɑːbə ɾəɦɪ n̪əɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." 
"d̪eːkʰuː eːn̪ɑː n̪əɪ bɑːd͡ʒuː. pəɽoːs̪ɪjɑː s̪un̪ət̪ə t̪ə ̃kiː 
kəɦət̪ə. ɦəməɾɑː t̪ə ̃moːn̪eː n̪əɪ ɾəɦələ d͡ʒeː gʰəɾəmeː 
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əɦɑ̃ː ləgə s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰiː. ɦəmə t̪ə ̃s̪əpən̪ɑːmeː kət̪əeː s̪ə ̃
kət̪əeː bəuɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələũ. ɑːbə əɦɑ̃ː d͡ʒeː kəɦiː." 
"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː, ətʃ͡tʃ͡ʰɑː bud͡ʒʰələũ. bʰoːɾə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
d̪uɑːɾəpəɾə s̪ə ̃ kɪjoː s̪oːɾə pɑːɽɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. uʈʰuː, 
d̪eːkʰɪjəu." 
"kiː d̪eːkʰəbəɪkə. ʋəeːɦə s̪əbʰə ɦeːt̪ɑːɦə." 
"keː s̪əbʰə?" 
"ɑːɪ t̪ə ̃n̪əmən̪eːʃən̪ə d̪eːbɑːkə leːlə d͡ʒɑːɪkə tʃ͡ʰəɪ n̪eː. 
s̪əg̃eː-s̪əg̃ə d͡ʒə_ɪbəlɑː s̪əg̃iː-s̪ɑːt̪ʰiː s̪əbʰə." 
"ʈʰiːkeː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪ. əɦũː n̪əɦɑː-s̪oːn̪ɑː kəə̸ t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːu. tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːu s̪əʋeːɾeː." 
"d̪ʰuɾə, ɦəməɾɑː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ kəɾən̪ɑːjə ʈʰiːkə n̪əɪ 
ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː koːn̪oː n̪iːkə kəɾəmə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ." 
"ɦeːoː, əɦɑ̃ː s̪əpən̪ɑːmeː d̪ʰəs̪ən̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə t̪ə ̃ n̪əɪ 
d̪eːkʰəlɪəɪ. ɑːkɪ eːleːks̪ən̪əkə bʰuːt̪ə tʃ͡ɑ̃ːpɪ d̪eːləkə. 
kɑːlɦɪ t̪əkə d͡ʒə_ɪ ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ-keː guɳə-gɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɪəɪ, ɑːɪ oːkəɾɑː əd̪ʰəlɑːɦə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰɪəɪ." s̪ʋəɾəkẽː 
əkɑːn̪əɪt̪ə pʰeːɾə bəd͡ʒəliː- 
"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː d͡ʒɑːɪjəu, d̪uɑːɾɪpəɾə s̪ə ̃s̪oːɾə pɑːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
ɦɑːt̪ʰə-mũɦə d̪ʰoː kəə̸ ɦəmə d̪uɑːɾɪpəɾə pəɦũtʃ͡ələũ. 
d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː- gəuɑ̃ː-gʰəɾuːɑː, s̪əg̃iː-s̪ɑːt̪ʰiː kɪtʃ͡ʰu 
n̪əʋə s̪ɪkʰuɑː n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə eːkɑː-eːkiː d̪uɑːɾɪpəɾə 
d͡ʒəmɑː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈəkɑː bʰiːɽə 
s̪ən̪ə. bʰiːɽəs̪ə ̃s̪ʋəɾə n̪ɪkəɪlə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- 
"əẽː jəu, əkʰən̪iː t̪əkə əɦɑ̃ː t̪əɪjɑːɾə n̪əɪ bʰeːləũ. 
kɑːgəd͡ʒə-pət̪t̪əɾə lɪə. ɑː d͡ʒəld̪iː tʃ͡əluː. s̪əbʰəs̪ə ̃
pəɦɪleː." 
"ɦɑ̃ː-ɦɑ̃ː s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɦɪlukə n̪əmən̪eːʃən̪ə əpən̪eː 
s̪əbʰəkẽː d̪ɑːkʰɪlə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." 
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"d͡ʒəld̪iː n̪əməgəɾəɦɑː kuɾət̪ɑː ləgɑːuː. əɾeː, mũɦə kiː 
t̪əkəɪ tʃ͡ʰẽː. tʃ͡ʰɪpəgəɾəɦɑː ləggɑːmeː d͡ʒʰəɳɖɑː 
bɑːn̪ɦə." 
ɦəməɾɑː ʈʰɑːɽʰeː bʰeːlə d̪eːkʰə eːkə goːʈeː bəd͡ʒələ- 
"ɾəu t̪oːɾiːkẽː, n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː əɦɑ̃ː ʈʰɑːɽʰeː tʃ͡ʰiː. d͡ʒəld̪iː 
kəɾuː. s̪ɑːmə-d̪ɑːməkə s̪əg̃ə tʃ͡ələɪkə tʃ͡ʰəɪ." 
t̪əɪjoː ɦəmə əs̪əməd̃͡ʒəs̪əmeː ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰiː. 
pətʃ͡tʃ͡ʰɪməbʰəɾə s̪ə ̃ tʃ͡əʈəpəʈɪjɑː kɑːkɑː əpəs̪jɪɔt̪̃ə 
ɦəeːt̪ə pəɦũtʃ͡ələ. bʰiːɽəkẽː d̪eːkʰə oːkəɾə pəeːɾə 
ʈʰəməkələ. oː d͡ʒoːɾəs̪ə ̃bəd͡ʒələ- "ɦəu, eːkəʈɑː gəppə 
bud͡ʒʰələɦəkə. pətʃ͡ʰəbəɾɪjɑː s̪əɽəkəkə kɑːt̪əmeː 
eːkəʈɑː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kẽː ʈɑ̃ːgə-ɦɑːt̪ʰə t̪oːɽɪ kəə̸ ɾɑːkʰɪ 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪ. oː n̪ueː bəs̪ət̪əɾeː s̪əbʰə kəɾəmə keːn̪eː 
pəɽələ ətʃ͡ʰɪ." 
"d̪ʰuɾə s̪əbʰəʈɑː pʰuːs̪ɪ. kʰɑːliː d͡ʒʰuːʈʰeː bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː- 
əɦɑ̃ː." 
"n̪əɪ ɦəu, d̪eːkʰə ɑːbəɦəkə, əpən̪eːs̪ə.̃ kɪɾɪjɑː kʰɑː kəə̸ 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪə. kuɦəɾəɪ tʃ͡ʰəɪ. əkʰən̪eː pɑːn̪ɪ pɪɑː kəə̸ 
eːlɪəɪ." 
"tʃ͡ʰoːɽə əɪ gəppəkẽː. s̪əbʰə eːleːks̪ən̪əmeː t̪ə ̃əɦɪn̪ɑː 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪkə. kət̪eːkə n̪eːt̪ɑː məɾət̪əɪ-ɦɑːɾət̪əɪ. 
ən̪t̪əmeː d͡ʒeː bətʃ͡ət̪ə ɑː d͡ʒiːt̪ət̪ə. t̪eːkəɾeː 
ɾɑːd͡ʒət̪ɪləkə ləgət̪əɪ." 
"tʃ͡əluː bəɦɑːd̪uːɾə, ɖəɾə n̪əɪ ɾɑːkʰuː." 
"jəu ʈʰəkəmuɽiː kɪeː ləgələ ətʃ͡ʰɪ." 
ɦəməɾɑː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- iː s̪əbʰə ɑːbə n̪əɪ mɑːn̪ət̪ə. 
ɦəməɾɑː d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪iː n̪eː ləə̸ d͡ʒɑːeː. ɦəmə koːn̪oː 
ʃəɾt̪əpəɾə n̪əɪ d͡ʒɑːeːbə. ɦəməɾɑː n̪əs̪ə-n̪əs̪əmeː ɖəɾə 
ɖʰukələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mɪʈɪg̃əmeː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː 
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kəɦən̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə- 
"pəɦɪleː ʃɪkʂɑː pɾɑːpt̪ə kəɾuː. s̪əg̃ʰəɾʂə kəɾuː ɑː t̪əbə 
bəɽʰuː s̪ət̪t̪ɑː d̪ɪs̪ə." 
t̪ə ̃ kɪ ɦəmə ʃɪkʂɪt̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰiː. eːkət̪ɑː kəɾəbɑːkə leːlə 
pɾəjɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦələũ. ɑːbə d͡ʒeː s̪əməeː ɑːeːlə t̪ə ̃
s̪ət̪t̪ɑː pɾɑːpt̪ə kəɾəɪkə leːlə koːʃɪʃəmeː ləgələũ. pʰeːɾə 
iː ɖəɾə kət̪əeːs̪ə ̃ ɑːbɪ geːlə. ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɾeː-t̪əɾə 
kəɳʈʰə moːkən̪eː d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. beːkɑːɾə 
eːleːks̪ən̪əmeː ʈʰɑːɽʰə ɦeːbɑːkə ɦəʋɑː pʰəɪlɑː d̪eːlɪəɪ. 
s̪ɑːt̪ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ s̪un̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː- ʋɪpəkʂiː s̪əbəɦəkə 
gəpəʃəpə. ʃɑːɪt̪ə əɪ eːleːks̪ən̪əmeː ɦəməɾə məut̪ə 
lɪkʰələ ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə s̪əmpən̪n̪ə ɑː d̪əbəg̃ə mɑːlɪkə 
s̪ɪɦ̃əd͡ʒiː s̪eːɦoː kəɦəɪt̪ə ɾəɦəeː- ɦəməɾɑː beːʈɑːkə 
eːɳʈiːmeː ʈʰɑːɽʰə ɦəeːt̪ə oːkəɾɑː s̪ɑːpʰə kəə̸ d̪eːbəɪ. 
tʃ͡ɑːɾɪmə d̪ɪn̪ə s̪ɪɦ̃ə d͡ʒiːkə bʰɑːjə ɦəməɾɑː 
s̪əməd͡ʒʰɑːbəɪt̪ə kəɦən̪eː ɾəɦəeː- "ɦəu d̪ʰɪjɑː-
put̪ɑːkẽː pəɽʰɑːbəɦə-lɪkʰɑːbəɦə ɑː gʰəɾə d̪uɑːɾɪ 
n̪iːkəs̪ə ̃ bən̪ɑːbəɦə. kɪeːkə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə pʰeːɾəmeː 
pəɽələ tʃ͡ʰəɦə. ɾɑːd͡ʒən̪eːt̪iː tʃ͡ʰɪəɪ ɑːn̪ɦəɾə bɪɦɑːɽɪ. 
t̪oːɦəɾə gʰəɾə-pəɾɪʋɑːɾə t̪əgət̪əgəɾə n̪əɪ tʃ͡ʰəɦə. əɪ 
bɪɦɑːɽɪmeː əpən̪oː uɽɪ d͡ʒeːbəɦəkə ɑː pəɾɪʋɑːɾoː 
n̪ɑːʃə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɦə. t̪oːɾɑː pɑːs̪əmeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
kəɾəɪbəlɑː s̪ɑːməɾət̪ʰə kəɦɑ̃ː tʃ͡ʰəɦə. tʃ͡ʰoːʈə dʒ͡ɑːt̪ɪmeː 
d͡ʒən̪əmələ, tʃ͡ʰoːʈə pəɾɪʋɑːɾəkə loːkə tʃ͡ʰəɦə. t̪oːɾɑː 
but̪t̪eː iː n̪əɪ ɦeːt̪əɦə." 
ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɦəməɾə d̪ʰiːjɑː-put̪ɑː ən̪ɑːt̪ʰə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːeːt̪ə ɑː pət̪n̪iː ʋɪd̪ʰəʋɑː. s̪əg̃iː-s̪ɑːt̪ʰiːkə kiː ɦeːt̪əɪ. 
pʰɑ̃ːʈɪpəɾə t̪ə ̃ ɦəmə tʃ͡əɽʰəbəɪ. d̪ʰuɾə n̪əɪ ʈʰɑːɽʰə 
ɦəeːbə ɦəmə. kəɦɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰɪə s̪ɑːpʰeː-s̪ɑːpʰə. 
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d͡ʒoːɾəs̪ə ̃bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː- "ɦeː jəu, ɦəmə eːleːks̪ən̪əmeː 
n̪əɪ ʈʰɑːɽʰə ɦəeːbə. d̪oːs̪əɾeː goːʈeːkẽː ʈʰɑːɽʰə kəɾuː. 
ɦəmə s̪əməɾt̪ʰən̪ə kəɾəbəɪ." 
s̪əbʰə əʋɑːk. bʰiːɽə bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. "gɑːtʃ͡ʰə tʃ͡əɽʰɑː kəə̸ 
tʃ͡ʰəɦə mɑːɾəɪ tʃ͡ʰẽː. kət̪əu mũɦə d̪eːkʰeːbɑːkə d͡ʒoːgə 
ɾəɦəbə-ɦəmə s̪əbʰə. n̪əɪ, ɑːbə s̪eː n̪əɪ ɦeːt̪əɦə. 
ʈʰɑːɽʰə ɦuəeː pəɽət̪əɦə." 
s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰiː- ɦəməɾɑː pɑːs̪əmeː bəɽəkɑː mɑːt̪ʰə n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ. kən̪ɪjoː ɦus̪ɪ d͡ʒɑːeːbə t̪ə ̃d͡ʒeːlə d͡ʒɑːeːbə. ɑːbə 
ɦəməɾɑː bʰɑːgəeː pəɽət̪ə d̪oːs̪əɾə koːn̪oː upɑːɪ n̪əɪ. 
d̪eːɦə d͡ʒeːn̪ɑː t̪ʰəɾə-t̪ʰəɾɑːeː ləgələ. d͡ʒoːɾəs̪ə ̃
bəd͡ʒələũ- "ɦəməɾɑː boːkʰɑːɾə ləgɪ geːlə. əɦɑ̃ː s̪əbʰə 
tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːu. ɦəməɾɑː but̪t̪eː eːleːks̪ən̪ə ləɽələ n̪əɪ 
ɦəeːt̪ə." 
oːt̪əeːs̪ə ̃ pəɽeːləũ ɑ̃ːgən̪ə ɑːbɪ bɪtʃ͡ʰəun̪əpəɾə d̪ʰɑ̃ːɪ 
d̪əə̸ kʰəs̪ɪ pəɽələũ. kʰɪs̪ɪɑːeːlə loːkə kɪtʃ͡ʰus̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu 
bəd͡ʒəɪt̪ə eːkɑː-eːkiː d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə tʃ͡əlɪ geːlə 
t̪ə ̃ n̪ɪtʃ͡eːn̪ə bʰəə̸ n̪ɪs̪ɑ̃ːs̪ə tʃ͡ʰoːɽələũ. pət̪n̪iː ləgəmeː 
ɑːbɪ ɦəməɾɑː n̪ɪɦɑːɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. putʃ͡ʰəlɪəɪ- "eːn̪ɑː 
kɪeː t̪əkəɪ tʃ͡ʰiː?" 
bəd͡ʒəliːɦə- "d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː əɦɑ̃ː məugiː tʃ͡ʰiː kiː 
məɾəd̪ə. əɦɑ̃ː eːt̪eːkə məugɪjɑːɦə tʃ͡ʰiː, ɦəməɾɑː 
pət̪ɑː n̪əɪ tʃ͡ʰələ. ɑːbə t̪ə ̃ɦəməɾɑː lɑːd͡ʒə ɦoːɪeː d͡ʒeː 
eːɦeːn̪ə məugɑːkə s̪əg̃ə keːn̪ɑː kəə̸ d͡ʒɪn̪əgiː 
kɑːʈəbəɪkə. əɦɑ̃ː gʰəɾeːmeː ɾəɦuː eːleːks̪ən̪əmeː 
ʈʰɑːɽʰə ɦeːbɑːkə leːlə ɦəməɦĩː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː." 
kəɦəɪt̪ə oː pʰuɾət̪iːs̪ə ̃ n̪ɪkəɪlə geːliː. ɦəməɾɑː 
bʰiːt̪əɾiːmeː d͡ʒeːn̪ɑː t̪uːpʰɑːn̪ə s̪ən̪ə uʈʰəeː ləgələ. 
moːn̪əmeː ɑːbəeː ləgələ kɪtʃ͡ʰu ʃəbd̪ə s̪əbʰə- 
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ɖeːɾəbukə.... s̪ɑːpʰə kəə̸ d̪eːbə.. bɪɦɑːɽɪ.. pəɾɪʋɑːɾəkə 
n̪ɑːʃə.. s̪ət̪t̪ɑː.. ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ.. məugɪjɑːɦɑː..! 
kɪtʃ͡ʰu kɑːlə t̪əkə moːn̪ə əun̪ɑːɪt̪ə ɾəɦələ. pʰeːɾə 
d͡ʒeːn̪ɑː bʰiːt̪əɾəmeː kɪtʃ͡ʰu ugələ. meːgʰəkẽː pʰɑːɽɪ 
d͡ʒeːn̪ɑː s̪uːɾuːd͡ʒə ugɪ geːlə ɦoː. d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəə̸ 
uʈʰələũ. kuɾət̪ɑː pəɦɪɾɪləũ. d͡ʒʰoːɾɑː kɑːn̪ɦəmeː 
ləʈəkeːləũ. ɑː ɑ̃ːpʰɪs̪ə d̪ɪs̪ə d̪əugəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
muɦəs̪ə ̃d͡ʒoːɾəgəɾə s̪ʋəɾə s̪ʋət̪ə: n̪ɪkəɪlə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- 
"tʃ͡əluː d͡ʒəld̪iː tʃ͡əluː. ɦəmə eːleːks̪ən̪əmeː ʈʰɑːɽʰə 
ɦeːbɑːkə leːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː." 
pʰeːɾə d̪əuɽəeː ləgələũ. eːt̪eːkə pətʃ͡ʰuɑːeːlə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃
d̪əuɽəɦɪ n̪eː pəɽət̪ə. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.14.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-
5 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə 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 kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 

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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ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
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 ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələkə 5 
ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ keːɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 5 

ɾəkʰəbɑːɾə 
d̪ʰɑːn̪əs̪ə ̃ bʰəɾələ kʰeːt̪əmeː gɑːtʃ͡ʰə s̪ut̪ələ ətʃ͡ʰɪ. 
pəɪtʃ͡ʰəlɑː s̪ɑːlə t̪eːɦeːn̪ə bʰəj̃əkəɾə bɪɦɑːɽɪ ɑːeːlə d͡ʒeː 
eːkkeː t̪ʰəppəɾəmeː gɑːtʃ͡ʰəkẽː s̪ut̪ɑː d̪eːləkə. 
t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ iː s̪ut̪əloː ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒəgəloː ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə 
pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː ɖɑːɾɪ pəɦəɾud̪ɑːɾə dʒ͡əkɑ̃ː ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ ɑːɾə 
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ʈəkəʈəkiː ləgəun̪eː s̪əũs̪eː bɑːd̪ʰəkə pəs̪əɾələ 
gəmɦəɾɑːeːlə ɑː pɑːkələ d̪ʰɑːn̪ə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. 
"kʰəbəɾəd̪ɑːɾə, kɪjoː bʰəɾələ tʃ͡ɑːs̪əmeː ɦɑːt̪ʰə 
ləgeːbẽː t̪ə ̃bʰɑːɾiː ɖəɳɖə-d͡ʒuɾɪmɑːn̪ɑː ləgət̪ə_u." 
iː ʃəbd̪ə s̪un̪əməs̪ɑːn̪ə bɑːd̪ʰəmeː ɦəʋɑːpəɾə ɦeːlə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑː əɪ ʃəbd̪əkẽː s̪əbʰə n̪əɦɪ s̪un̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪un̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ tʃ͡oːɾɪ kəɾməmeː s̪əl̃əgn̪ə beːkət̪iː. 
oːkəɾɑː t̪ə ̃ən̪ɦɑːɾəmeː ʈʰɑːɽʰə gɑːtʃ͡ʰə loːkə s̪ən̪ə ɑː 
bʰukə-bʰukɑːɪt̪ə bʰəkəd͡ʒoːgən̪iː ɦət̪ʰəbət̪t̪iːkə 
ɪd͡ʒoːt̪ə s̪ən̪ə bud͡ʒʰɪ pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ət̃ʃ͡ələ mən̪ə ɑː 
bʰɪt̪əɾɪjɑː ɖəɾə... tʃ͡oːɾə kəɦũː ɪd͡ʒoːt̪ə s̪əɦəeː. 
oːn̪ɑː, loːkə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 
"d͡ʒeː iː gɑːtʃ͡ʰə s̪əg̃əɦɪ iː bɑːd̪ʰə d̪eːʋəgən̪ɑːɦə ətʃ͡ʰɪ. 
ɑː gɑːtʃ͡ʰəkə kʰɑːliː d͡ʒəgəɦəmeː iː pɑ̃ːtʃ͡oːʈɑː 
moːʈəkɑː ɖɑːɾɪ keːt̪eːkə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ. oː muɪlə 
ʋɑː d͡ʒiːət̪ə ɾəkʰəbɑːɾə t̪ʰoːɽeː bʰəə̸ s̪əkət̪ə." 
əɪ bʰəɾələ d̪upəɦəɾɪjɑːmeː əs̪ələ ɾəkʰəbɑːɾə t̪ə ̃
bʰeːʈət̪ə gɑːməpəɾə. tʃ͡əubəʈɪjɑː gɑːtʃ͡ʰət̪əɾə. 
s̪əɾuːpɑː, gəɳeːʃiː, bʰoːliː əuɾə tʃ͡oːɾeːbɑːlə t̪ɑːʃəkə 
pət̪t̪ɑː pʰẽːkəɪmeː əpəs̪ɪjɑ̃ːt̪ə. bud̪ʰɪkə kəɪt̃ʃ͡iː 
tʃ͡ələbəɪt̪ə puːɾɑː t̪ɑːgət̪əkə s̪əg̃ə. d͡ʒeː ɦɑːɾɪ d͡ʒɑːeːt̪ə 
oːkəɾɑː s̪ɑ̃ːdʒ͡ʰəmeː muɽʰiː d͡ʒələkʰəɪ ɑː tʃ͡ɑːɦə 
piːɑːbəə̸ pəɽət̪əɪ. t̪əẽː s̪əbʰə əpən̪ə d̪ɑːʋə-pẽːtʃ͡ə 
ləgəbəɪmeː s̪ət̪əɾkə. 
oːn̪ɑː, tʃ͡ɪn̪t̪ɑːkə koːn̪oː gəpə n̪əɦɪ. kɪtʃ͡ʰu gɪɾəɦət̪əkə 
d̪ʰɑːn̪ə pɑːkɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪əmeː kəʈɪ 
d͡ʒeːt̪ə_ɪ. kəʈət̪əɪ kɪeː n̪əɦɪ. oː s̪əbʰə bud̪ʰɪgəɾə ɑː 
tʃ͡ək̃ʰɑːɾə gɪɾəɦət̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰɑːn̪əkə biːɑː ʃəɦəɾə-
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bɑːd͡ʒɑːɾə ɑː bɑːɦəɾəs̪ə ̃məg̃ɑːkəə̸ s̪əməjəs̪ə ̃puːɾʋə 
ləgəun̪eː ətʃ͡ʰɪ. mɑːs̪ə d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː kɑːʈɪjoː leːt̪ə. 
n̪əʋəkɑː d̪ʰɑːn̪ə, bləukɪjɑː biːd͡ʒə. buɽʰə s̪əbʰə 
oːɦɪn̪ɑː tʃ͡ɪtʃ͡ɪɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ə d͡ʒeː əɪ əg̃əɾeːd͡ʒɪjɑː 
d̪ʰɑːn̪əmeː t̪ɑːgət̪ə n̪əɦɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. iː puɾən̪əkɑː ɾɑːgə 
əlɑːpəlɑːs̪ə ̃d̪eːʃə-d̪un̪ɪjɑ̃ː ʈʰɑːɽʰə t̪ʰoːɽeː ɾəɦət̪ə. iː t̪ə ̃
ɑːguː bəɽʰəɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː bəɽʰəɪt̪ə ɾəɦət̪ə. n̪əʋə 
əʋɪʂkɑːɾəkẽː ɾoːkɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kɪn̪t̪u əɪ n̪əʋəkɑː d̪ʰɑːn̪əkə tʃ͡oːɾə bəɽə beːs̪iː. tʃ͡ɪɽəɪ-
tʃ͡un̪əmun̪iː ɑː d͡ʒiːʋə-d͡ʒən̪t̪us̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ loːkə-ʋeːd̪ə 
d̪ʰəɾɪ. 
tʃ͡oːɾɑː kəə̸ d̪ʰɑːn̪ə tʃ͡ʰoːpət̪ɑː ɾəkʰəbɑːɾə. muɾəɦiː 
leːt̪ɑː ɑː tʃ͡ɑːɦə piːbət̪ɑː ɑː n̪ɑːmə ləgət̪əɪn̪ə tʃ͡oːɾəkẽː. 
tʃ͡oːɾeːbəlɑːkẽː gɑːməkə loːkə kəɦəbɑːmeː 
s̪ubʰiːt̪ɑːkə leːlə tʃ͡oːɾəbɑː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡oːɾəbɑː 
n̪ɑːmə ɾəɦɪt̪oː oː ɪmən̪əd̪ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu kʰeːt̪iːs̪ə ̃ɑː 
kɪtʃ͡ʰu ɾəkʰəbɑːɾɪkə d̪ʰən̪ə bətʃ͡ɑː kəə̸ ɦəɾeːkə s̪ɑːlə 
d͡ʒəmiːn̪ə kiːn̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
əɦɪn̪ɑː ɖʰoːlɑːjə məɽəɾə pəɾɪʃɾəmə kəɾəɪt̪ə ɑːɾə 
ɪmɑːn̪əkə s̪əg̃ə ɾəkʰəbɑːɾɪ kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɑːɪ oː 
s̪əmpən̪n̪ə gɪɾəɦət̪ə bən̪ɪ geːlə. t̪əɦɪn̪ɑː tʃ͡oːɾəboː 
bən̪ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. kɪeː n̪əɦɪ bən̪ət̪ə? 
oː əpən̪ə ɪmɑːn̪ə bətʃ͡əun̪eː ətʃ͡ʰɪ. ləgən̪ə ləgɑː kəə̸ 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əs̪ələ tʃ͡oːɾə ɑː lutʃ͡tʃ͡ɑː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ 
mus̪əbɑː ɾəkʰəbɑːɾə. keːkəɾə d͡ʒəd͡ʒɑːt̪ɪ ɑː pʰəs̪ɪlə 
kəkʰən̪ə kɑːʈɪ-tʃ͡ʰoːpɪ leːt̪ə ʋɑː kəʈəbɑː d̪eːt̪ə s̪eː 
keːkəɾoː pət̪ɑː n̪əɦɪ. gɑːməkə keːt̪eːkə loːkə ʋɪɾoːd̪ʰə 
keːləkə d͡ʒeː mus̪əbɑːkẽː əɪgəlɑː bəɾɪs̪ə ɾəkʰəbɑːɾəs̪ə ̃
ɦəʈɑː d̪eːbə_ɪ. kɪn̪t̪u əɪgəlɑː bəɾɪs̪ə pun̪ə: 
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ɾəkʰəbɑːɾɪkə leːlə eːkə n̪əmbəɾəpəɾə mus̪əbɑːkə 
n̪ɑːmə. eːkəɾə s̪əbʰəs̪ə ̃pəɪgʰə kɑːɾəɳə ɾɑːməʃəɾəɳə 
s̪ɪɦ̃ə. s̪ɪɦ̃əd͡ʒiː gɑːməkə s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪgʰə gɪɾəɦət̪ə. 
s̪əbʰə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəs̪ə.̃ ɦun̪əkə kʰeːt̪ə-pət̪ʰɑːɾəkẽː 
d̪eːkʰəbɑː-s̪un̪əbɑː əuɾə ɾəkʰəbɑːɾɪkə puːɾɳə 
d͡ʒɪmmeːʋɑːɾiː mus̪əbeːpəɾə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɑːɾəɦoː 
mɑːs̪əkə leːlə. mus̪əbɑːkẽː n̪ɑːmoː bəd̪əɪlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə goːʈeː oːkəɾɑː ɾəkʰəbɑːɾeː kəɦəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 
mus̪əbɑːkẽː ɾəkʰəbɑːɾə ɾəɦəlɑːs̪ə ̃s̪ɪɦ̃əd͡ʒiː kẽː d̪uːʈɑː 
pʰəɪd̪ɑː. ɾəkʰəbɑːɾə s̪əũs̪eː gɑːməkə kɪn̪t̪u s̪ɪɦ̃əd͡ʒiːkə 
kʰeːt̪iːkẽː ʋɪʃeːʂə d̪eːkʰəbʰɑːlə. d̪oːs̪əɾə iː dʒ͡eː 
bɑːɾəɦə mɑːs̪əkə məd͡ʒəd̪uːɾiː mus̪əbɑːkə 
bʰeːʈəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. kɪn̪t̪u s̪ɪɦ̃əd͡ʒiː t̪iːn̪ə mɑːs̪əkə 
məd͡ʒəd̪uːɾiː kəmə d̪ə_ɪ tʃ͡ʰələ. ɑː iː kəɦɪ s̪ət̪̃oːkʰə d̪ə_ɪ 
d͡ʒeː t̪iːn̪ə mɑːs̪əkə leːlə t̪ə ̃ t̪uː gɑːməkə ɾəkʰəbɑːɾə 
ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː. t̪oːɾɑː gɑːmə d̪ɪs̪əs̪ə ̃ ɾəkʰəbɑːɾɪmeː 
ən̪ɑːd͡ʒə bʰeːʈət̪eː tʃ͡ʰəu. t̪əẽː t̪iːn̪ə məɦɪn̪ɑːkə kɑːʈɪ 
kəə̸ bʰeːʈət̪əu. 
s̪əbʰə gəpə bud͡ʒʰɪt̪oː mus̪əbɑː əpən̪ɑː s̪əmɑ̃ːgə 
d͡ʒəkɑ̃ː s̪ɪɦ̃əd͡ʒiːkə kʰeːt̪iː-pət̪ʰɑːɾiːkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
ɑːɾə əpən̪ɑːkẽː d̪ʰən̪jə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰələ. oː s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰələ 
d͡ʒeː s̪ɪɦ̃əd͡ʒiːkə kɪɾəpɑː ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ ɦəməɾɑː kɪjoː 
ɾəkʰəbɑːɾɪs̪ə ̃ ɦəʈɑː n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əg̃eː 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː d͡ʒeː n̪iːkə-əd̪ʰəlɑːɦə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ʋɑː 
bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː t̪eːkəɾə bɑːd̪oː ɦəməɾɑːpəɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɪɦ̃əd͡ʒiːkə pəɾəbʰɑːʋəs̪ə ̃ bətʃ͡ələ ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰiː. 
ɑːbə ɾəkʰəbɑːɾoː tʃ͡un̪əɪt̪ə kɑːlə gɑːməmeː bəɽə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. keː beːkət̪iː koːn̪ə pəɪgʰə 



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

gɪɾəɦət̪əs̪ə ̃ mɪlələ ətʃ͡ʰɪ ɑː keːkəɾə gəpəkə 
pəɾəmukʰət̪ɑː s̪əmɑːdʒ͡ə d̪eːt̪ə_ɪ. keːkəɾɑː ɾəkʰəbɑːɾə 
ɾɑːkʰɪ leːt̪ə ɑː keːkəɾɑː ɦəʈɑː d̪eːt̪ə_ɪ s̪eː kəɦəbə 
moːs̪əkɪlə. 
pəɦɪleː iː s̪ɑːmɑːdʒ͡ɪkə beːʋəs̪t̪ʰɑː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
gɑːməkə pət̃ʃ͡ɑːjət̪əmeː s̪əbʰəs̪ə ̃ beːs̪iː 
d͡ʒəmiːn̪əbəlɑː mɑːlɪkə d͡ʒeːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː tʃ͡un̪ɪ d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰələ oː s̪əbʰəkə ɾəkʰəbɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰələ. kɪn̪t̪u 
bɑːd̪əmeː əɪ gəpəkə ʋɪɾoːd̪ʰə bʰeːlə_ɪ. d̪ʰən̪ə ɑː 
ʃɪkʂɑː bəɽʰəlɑːs̪ə ̃ s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪ əpən̪ə-əpən̪ə s̪ɪɾə 
uʈʰəuləkə. t̪ə ̃ ɑːbə s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪs̪ə ̃ eːkə-eːkəʈɑː 
ɾəkʰəbɑːɾə ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeːkəɾə s̪ək̃ʰjɑː 
kəmə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ d̪uː d͡ʒɑːt̪ɪ mɪlɪ eːkəʈɑːkẽː ɾɑːkʰələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːn̪ɑːmeː keː ɾəkʰəbɑːɾə ɾəɦət̪ɑː keː 
ɦəʈət̪ɑː s̪eː kəɦəbə moːs̪əkɪlə. koːn̪ə gɪɾəɦət̪əs̪ə ̃
keːkəɾɑː beːs̪iː pəɾeːmə bʰɑːʋə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː oːkəɾɑː 
leːlə pət̃ʃ͡ɑːjət̪əmeː ləɽət̪ə. ɑː oːkəɾə gəpə ɾəɦɪjeː 
d͡ʒɑːeːt̪ə, kəɦəbə kəʈʰɪn̪ə. 
oːn̪ɑː ɾəkʰəbɑːɾə bən̪əɪleː bəɦut̪ə goːɾeː t̪əɪjɑːɾə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪs̪ə ̃ d̪uːʈɑː lɑːbʰə. əpən̪ɑː kʰeːt̪iːkẽː 
ɾəkʰəbɑːɾɪ n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː t̪ə ̃ ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. s̪əg̃eː, 
ɾəkʰəbɑːɾɪs̪ə ̃ pɾɑːpt̪ə ʋɪʃeːʂə ɑːməd̪ən̪ɪjõː. t̪əẽː əɪ 
kɑːd͡ʒəkə leːlə bəɦut̪ə goːʈeː t̪əɪjɑːɾə. kɪn̪t̪u 
bən̪ət̪ɑːɦə t̪ə ̃ bʰɑːgjəbəlɑː. t̪əɪjoː kɪtʃ͡ʰu eːɦən̪oː 
t̪eːd͡ʒə ɑː guɳiː beːkət̪iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əbʰə s̪ɑːlə 
ɾəkʰəbɑːɾə bən̪əbeː kəɾət̪ə. 
oːɦən̪eː beːkət̪iː ətʃ͡ʰɪ mus̪əbɑː. pɑ̃ːtʃ͡oː ɾəkʰəbɑːɾə 
mɪlɪ ɾəkʰəbɑːɾɪbəlɑː d̪ʰɑːn̪ə mus̪əbɑː əɪʈʰɑːmə 
d͡ʒəmɑː ɾɑːkʰət̪ə. oːɪʈʰɑːmə d̪əun̪iː kəɾɑː kəə̸ 
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pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː kuɽiː lɑːgət̪ə ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ bəɽəkɑː kuɽiː 
mus̪əbeː uʈʰɑː kəə̸ ləə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. 
mus̪əbɑːkə pəɾɪʋɑːɾoːmeː koːn̪oː beːs̪iː kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ. 
ɾəkʰəbɑːɾɪkə leːlə eːkəd̪əmə ʈʰiːkə beːkət̪iː. ɾɑːt̪ɪ-
bɪɾɑːt̪ɪ n̪eː tʃ͡oːɾə-ɖəkəɪt̪əkə ɖəɾə ɑː n̪eː s̪ɑ̃ːpə-
kiːɽɑːkə. tʃ͡ɑːkəɾə-tʃ͡əuɾəʈʰə, bʰuʈəgəɾə kɑːɾiː d̪eːɦə. 
pəɪt̪̃ɑːliːs̪ə bəɾəkʰə umeːɾə bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː d͡ʒuɑːn̪ə 
s̪ən̪ə ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkeːlə kʰəɽə kʰɑːɪbəlɑː. gɑːməmeː 
mɑːɾɑː-piːʈiː keːlɑːkə kɑːɾəɳẽː d̪uː beːɾə d͡ʒəɦələs̪ə ̃
kʰɪtʃ͡əɽiː kʰɑː kəə̸ ɑːpəs̪ə ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ mus̪əbɑː. 
pət̪n̪iː d̪əmɑː ɾoːgəkə kɑːɾəɳẽː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ 
kʰõːkʰɪjɑːɪt̪ə pəɽələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ɑːɾɪ bəɾəkʰə 
puːɾʋə eːkə ɾɑːt̪ɪ put̪oːɦus̪ə ̃t̪ʰəppəɾə-mukkɑː kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. d͡ʒuɑːn̪ə beːʈɑː kɪmɦəɾoːs̪ə ̃ ɑːeːlə. pət̪n̪iːkẽː 
beːs̪iː mɑːɾɪ ləgəɪt̪ə d̪eːkʰə oːɦoː mus̪əbɑːkẽː 
mɑːɾəeː ləgələ. mus̪əbɑː kəɾoːd̪ʰəmeː ɑːbɪ moːʈəkɑː 
ɖeːɽʰəɦət̪t̪ʰiːs̪ə ̃beːʈɑːkə kəpɑːɾə pʰoːɽɪ d̪eːləkə. oːɦiː 
d̪ɪn̪əs̪ə ̃ beːʈɑː-put̪oːɦu bʰiːn̪ə bʰəə̸ geːlə. beːʈɑː 
d̪ɪlliːmeː kəmɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ. ɑː d͡ʒɑːt̪ɪ kɑːlə oː əpən̪ɑː 
pət̪n̪iːkẽː bʰɑːlɑː-bəɾətʃ͡ʰiː d̪eːn̪eː geːlə ətʃ͡ʰɪ. ɑːɾə kəɦɪ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ- d͡ʒə ̃ɦəməɾə bɑːpə t̪oːɾɑːs̪ə ̃d͡ʒʰəgəɽət̪əu 
t̪ə ̃ s̪iːd̪ʰeː bʰɑːlɑː bʰõːkɪ d̪ɪɦəɪn̪ə. oː t̪oːɦəɾə s̪əs̪uɾə 
n̪əɦɪ kɑːlə tʃ͡ʰɪjəu. 
əɪ gəpəkə puːɾɑː pət̪ɑː mus̪əbɑːkẽː tʃ͡ʰəɪ. t̪əẽː oːkəɾɑː 
keːt̪əu ɖəɾə n̪əɦɪ kɪn̪t̪u ɑ̃ːgən̪əmeː ɖeːɾɑː dʒ͡ɑːɪ ətʃ͡ʰɪ. 
ɦeːoː əpən̪oː gɑːtʃ͡ʰiː bəɽə bʰut̪ɑːɦə. 
bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə mus̪əbɑː bɑːd̪ʰəkə oːgəɾəbɑːɦɪ kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəkʰɪn̪ə tʃ͡əukəpəɾə s̪ə ̃t̪ɑːɽiː piːbə əbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ɑː n̪ɪʃɑ̃ːmeː mɑːt̪ələ əd̪ʰəɾət̪ɪjoːmeː əlɦɑː-
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ɾud̪ələkə giːt̪ə gɑːbəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡oːɾə-tʃ͡əɦɑːɾə gʰəs̪əʋəɦɪn̪iː bɑːd̪ʰə d͡ʒɑːɪt̪eː oːkəɾɑː 
ɖəɾeː t̪ʰəɾət̪ʰəɾə kɑ̃ːpəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kəɦĩː mus̪əbɑː 
ɑːbɪ geːlə t̪ə ̃kiː ɦəeːt̪ə t̪eːkəɾə pət̪ɑː n̪əɦɪ. 
beːs̪iː kɑːlə mus̪əbɑː oːɦiː s̪ut̪əlɑːɦɑː gɑːtʃ͡ʰəkə 
d͡ʒʰõːd͡ʒʰəmeː bəɪs̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɪn̪t̪u əkʰən̪ə t̪ə ̃
oːɪʈʰɑːmə ətʃ͡ʰɪ s̪ɪɦɑːɾəʋɑːliː s̪umən̪iː əɾt̪ʰɑːt̪ə 
d͡ʒoːkʰən̪əkə put̪oːɦu. kəd̪ə-kɑːʈʰiː beːs̪ə n̪əməgəɾə-
tʃ͡ʰəɾəgəɾə goːɾə pət̪əɾɪjɑː tʃ͡əməɾiː. oːkəɾə pət̪ɪ 
pʰeːkuɑː tʃ͡ɑːɾɪ mɑːs̪ə bɑːɦəɾə kʰəʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ d̪uː 
mɑːs̪ə gɑːməpəɾə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əgəɦən̪ə ɑː 
əkʰɑːɽʰəkə s̪əməjəmeː gɪɾəɦət̪əkə kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
s̪umən̪iːkẽː t̪iːn̪ə bəɾəkʰə pəɦɪn̪eː eːkəʈɑː s̪ən̪t̪ɑːn̪ə 
bʰeːlə ɾəɦə_ɪ. t̪eːkəɾoː tʃ͡ʰəʈʰɪɦɑːɾəkə ɾɑːt̪ɪ pətʃ͡ʰuɑː 
d̪ɑːbɪ d̪eːləkəɪ. t̪eːkəɾə bɑːd̪əs̪ə ̃koːkʰɪ n̪əɦɪ bʰəɾələ. 
kɪn̪t̪u s̪umən̪iː əɪ bɑːt̪əs̪ə ̃ n̪ɪɾɑːʃə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. oː 
bud͡ʒʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɑːɪ n̪eː kɑːlɦɪ bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑː 
ɦeːbeː kəɾət̪ə. ɑːbə t̪ə ̃ ʃəɦəɾəmeː bəɽəkɑː-bəɽəkɑː 
ɖɑːgəd̪əɾə bəɪs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
oːkəɾɑː bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃əd̪ʰɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː kʰeːt̪iː-pət̪ʰɑːɾiː 
bəɽʰeːbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. oː mɑːlə-d͡ʒɑːləs̪ə ̃ un̪n̪əɪt̪ə 
kəɾəbɑːkə leːlə pəɾeːʃɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː 
d̪upəɦəɾɪjɑːkə ʈəɦə-ʈəɦə kəɾəɪt̪ə ɾəud̪əmeː s̪umən̪iː 
gʰɑːs̪ə tʃ͡ʰɪləbɑːkə leːlə n̪ɪkələlə ətʃ͡ʰɪ. 
kiː kəɾət̪ə beːtʃ͡ɑːɾiː. gʰəɾə-əg̃ən̪ɑːkə kɑːd͡ʒə oːkəɾeː 
kəɾəeː pəɽəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. buɽʰɪjɑː s̪ɑːus̪ə ɦəɾəd̪əmə 
biːmɑːɾeː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əs̪uɾə kəkʰən̪oː-kɑːlə kʰeːt̪ə-
pət̪ʰɑːɾə d̪eːkʰə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː bɑːt̪ə ʈʰiːkə kɪn̪t̪u 
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d̪uɑːɾəpəɾə əbɪt̪eː buɽʰəbɑːkẽː əs̪s̪iː mən̪ə d̪ukʰə 
s̪əʋɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. ɑː ən̪əkɑː 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə kʰuːbə gəpə ɦɑ̃ːkəɪt̪ə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪əbʰəkẽː pʰəɾɪjɑː kəə̸ kəɦəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə- 
"beːʈɑːkẽː bɑːɦəɾə tʃ͡əlɪ geːlɑːs̪ə ̃ beːs̪iː kɑːd͡ʒəkə 
bʰɑːɾə əpən̪eːpəɾə pəɽɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. eːkoː pələ 
pələkʰəɪt̪ə n̪əɦɪ ɾəɦəɪeː." 
kɪn̪t̪u s̪əbʰəʈɑː pʰuːs̪ɪ. s̪əbʰəs̪ə ̃ əd̪ʰɪkə kʰəʈən̪iː 
s̪umən̪iːkẽː. t̪əɪjoː s̪umən̪iː əpən̪ɑː s̪ɑːus̪ə-s̪əs̪uɾəkẽː 
n̪ɪɾɑːd̪əɾə n̪əɦɪ kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɑːɾəɳə iː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː bɪɑːɦəmeː s̪umən̪iːkə bɑːpəs̪ə ̃eːkoːʈɑː ɾuːpəɪɑː 
d̪əɦeːd͡ʒəkə n̪ɑːõːpəɾə n̪əɦɪ leːləkə. bɑːd̪oːmeː əɪ 
bɑːt̪əkə leːlə uləɦən̪ə-upəɾɑːgə n̪əɦɪ d̪eːləkə. s̪əg̃eː, 
s̪umən̪iː d͡ʒə ̃biːmɑːɾə pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃oːkəɾɑː s̪əs̪uɾə 
d̪əbɑːɪ-ʋɪɾɾoː kəɾəbɑːmeː eːkoːɾət̪t̪iː koːt̪ɑːɦiː n̪əɦɪ 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːus̪ə d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ s̪umən̪iːkə s̪eːʋɑː-
ʈəɦələmeː lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪umən̪iː s̪əbʰə 
d̪ɪn̪əs̪ə ̃ kən̪iː d͡ʒʰən̪əkɑːɦɪ ɑː bəd͡ʒəɪ-bʰukəɪmeː 
ʈẽːʈɪjɑːɦə. kɪn̪t̪u s̪ɑːus̪ə -s̪əs̪uɾə oːkəɾə bɑːt̪əkẽː 
s̪əɦəd͡ʒə bʰɑːʋəs̪ə ̃s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː s̪ɑːus̪ə-
s̪əs̪uɾə ɑː put̪oːɦumeː kʰuːbə gɑːɽʰə pəɾeːmə tʃ͡ʰə_ɪ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː mɑːɪkə d̪ulɑːɾɪ t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːus̪əkə d̪ulɑːɾiː. 
koːn̪oː bɑːt̪əmeː əɽɪ d͡ʒɑːeːbə. əpən̪ɑː moːn̪əkə 
ən̪ukuːlə. iː ləkʂəɳə oːkəɾɑː beːd̪əɾeːs̪ə ̃ətʃ͡ʰɪ. 
mɑːt̪ɾə d̪uː d̪ɪn̪ə d̪ɪjɑːɾiːkẽː ɾəɦɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
kɑːd͡ʒə ɑːɾoː bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɪn̪əkəɾə gʰəɾə ʈɑːʈə-
bɑ̃ːs̪əkə ətʃ͡ʰɪ. d̪ɪn̪əbʰəɾɪ gʰəɾə-ɑ̃ːgən̪əmeː goːbəɾə-
mɑːʈɪs̪ə ̃gʰəɾəbɑː-d̪uəɾəbɑː kʰeːləɪt̪ə ɾəɦuː. keːt̪əboː 
n̪iːpəbə-poːt̪əbə t̪əɪjoː eːkəʈɑː koːn̪ətʃ͡əɾə ʈuʈəleː 
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ɾəɦət̪ə. t̪əɪjoː s̪əbʰə əpən̪ɑː pəɽoːs̪ɪjɑːs̪ə ̃
pɾət̪ɪs̪pəɾd̪d̪ʰɑː kəɾəɪt̪ə kɑːd͡ʒəmeː ʋjəs̪t̪ə. 
gɑːtʃ͡ʰəkə tʃ͡ʰɑ̃ːɦəmeː bəɪs̪ələ s̪umən̪iː s̪oːtʃ͡ɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. s̪oːtʃ͡əbɑːkə n̪əɦɪ tʃ͡ɑːɦiː. tʃ͡oːɾɪs̪ə ̃puːɾʋə d͡ʒə ̃kɪjoː 
s̪oːtʃ͡əeː lɑːgət̪ə t̪ə ̃ tʃ͡oːɾɪ ɦeːbəɪ n̪əɦɪ kəɾət̪ə. pʰeːɾə 
pulɪs̪ə-d̪əɾoːgɑː koːn̪ə kɑːd͡ʒə, koːɾʈə-kətʃ͡əɦəɾiːkə 
koːn̪ə kɑːd͡ʒə. kɪn̪t̪u tʃ͡oːɾoːkẽː kəkʰən̪oː-kɑːlə s̪oːtʃ͡əeː 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kʰɑːs̪ə kəə̸ n̪əʋəkɑː tʃ͡oːɾəkẽː. tʃ͡oːɾoː t̪ə ̃
bəɦut̪ə pɾəkɑːɾəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦuːmeː iː t̪ə ̃tʃ͡oːɾə 
n̪əɦɪ tʃ͡oːɾən̪iː tʃ͡ʰələ. t̪əẽː beːs̪iː s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰeːliː- "lɑːɾə-
puɑːɾəkə əbʰɑːʋə bʰəə̸ geːlɑːs̪ə ̃ gɑːeː-mɑːləkẽː 
s̪əbʰəs̪ə ̃ beːs̪iː d̪ɪkkət̪ə. ɑːbə d͡ʒə ̃ ʈəgəliː beːɾəmeː 
gʰɑːs̪ə tʃ͡ʰɪləbə t̪ə ̃ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə t̪əkə gʰɑːs̪ə tʃ͡ʰɪləɪt̪ə ɾəɦɪ 
d͡ʒɑːeːbə. bəgələmeː kʰəs̪əlɑːɦɑː d̪ʰɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ʰɑ̃ːɦəmeː d̪ʰɑːn̪ə t̪ə ̃ɦəeːt̪ə n̪əɦɪ. oːɦoː gɑːtʃ͡ʰət̪əɾə 
d̪əbələ ətʃ͡ʰɪ. eːt̪eːkə bəɽəkɑː gɪɾəɦət̪əkə ətʃ͡ʰɪ. d̪əs̪ə 
muʈʈʰiː tʃ͡ʰoːpɪ leːlɑːs̪ə ̃ eːkəɾə kiː bɪgəɽət̪əɪ. kɪn̪t̪u 
ɦəməɾə t̪æ̃ bɪgəɽət̪ə. d̪ud̪ʰəgəɾə gɑːeːkẽː kʰɑːɪkə 
t̪ɪɾoːʈiː bʰeːlɑːs̪ə ̃ d̪uːd̪ʰə s̪ukʰɪ d͡ʒeːt̪ə_ɪ. d̪oːs̪əɾə 
bəɦən̪əd͡ʒoːɾə bɑːtʃ͡ʰiːkẽː bʰəɾɪ poːkʰə gʰɑːs̪ə n̪əɦɪ 
bʰeːʈəlɑːs̪ə ̃oːɦoː kəməd͡ʒoːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. əkʰən̪ə 
t̪ə ̃beːbəs̪ə ɑː n̪ɑːtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰiː, n̪ətʃ͡ɑːɾəkə ɑːguː ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
kiː. eːkəɾɑː kukəɾəmə n̪əɦɪ kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 
əɪ beːɾəs̪ə ̃ɦəmə əpən̪ɑː pət̪ɪkẽː bɑːɦəɾə kəmɑːɪleː 
n̪əɦɪ d͡ʒɑːeː d̪eːbəɪ. ɾuːpəɪɑː kəmɑː kəə̸ ən̪əbeː 
kəɾət̪ɑː. eːkəʈɑː ɑːɾoː gɑːeː kʰəɾiːd̪ə d̪eːbə_ɪ. t̪iːn̪uː 
gɑːeːkẽː pɑːləbə-poːs̪əbə ɑː d̪uːd̪ʰə tʃ͡əukəpəɾə 
uʈʰəun̪ɑː ləgɑː d̪eːbə_ɪ. t̪eːn̪ɑː kəə̸ ɾəs̪t̪ɑː ləgeːbəɪ 
d͡ʒeː eːkəʈɑː bɪɑːeːlə ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə gɑːbʰɪn̪ə. 
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ɑːbə eːkəɾeː pɑːlɪ bəɽʰeːbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɦɑːɾələ n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə t̪ə ̃eːkə-ɑːd̪ʰəʈɑː kẽː beːtʃ͡ɪ kʰeːt̪oː kiːn̪ɪ leːbə. 
tʃ͡ɑːɾɑːkə d̪ɪkkət̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ pətʃ͡ʰuɑːɾəkə bɑːɽiːmeː 
gʰɑːs̪əkə biːɑː bun̪ɪ d̪eːbə_ɪ." 
oː kəleːd͡ʒɑːkẽː mədʒ͡əguːt̪ə keːləkə. ɾəkʰəbɑːɾəs̪ə ̃
kən̪n̪iː kɑːʈɪ kəə̸ ɑːeːleː ɾəɦəeː. ɦɑ̃ːɪ-ɦɑ̃ːɪ d̪ʰɑːn̪ə 
tʃ͡ʰoːpəeː lɑːgələ. pəɦɪleːs̪ə ̃ kɑːʈələ gʰɑːs̪əkə 
pət̪ʰɪjɑːkə ləgəmeː geːlə. gəmɦəɾɑːeːlə tʃ͡ʰoːpələ 
d̪ʰən̪ə pət̪ʰɪjɑːmeː ɾəkʰələkə, uːpəɾəs̪ə ̃ gʰɑːs̪ə 
pʰuləkɑː kəə̸ ɾɑːkʰɪ d̪eːləkə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d̪ʰɑːn̪ə 
d̪eːkʰəbɑːmeː n̪əɦɪ ɑːbɪ s̪əkə_ɪ. t̪əɾəkɑː d̪ʰɑːn̪ə 
uːpəɾəkɑː gʰɑːs̪əs̪ə ̃ d͡ʒʰəp̃ɑː geːlə. t̪əbə d͡ʒeːn̪ɑː 
bʰiːt̪əɾukɑː t̪ʰəɾət̪ʰəɾiː kəmə ɦuə lɑːgələ. 
s̪umən̪iːkẽː bud͡ʒʰeːləɪ d͡ʒeːn̪ɑː pɑːtʃ͡ʰuːmeː kɪjoː 
ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə ɦoː. ɑː oːkəɾə s̪əbʰəʈɑː əd̪ʰəlɑːɦə 
kɑːd͡ʒə d̪eːkʰəɪt̪ə ɦoː. pʰeːɾə s̪oːtʃ͡ələkə d͡ʒeː eːt̪eːkə 
ʈəɦə-ʈəɦə kəɾəɪt̪ə d̪upəɦəɾɪjɑːkə ɾəud̪əmeː keː eːt̪ɑː. 
iː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə s̪ən̪t̪oːkʰə bʰeːlə_ɪ. 
kʰəɾɾə-kʰəɾɾə d͡ʒeːn̪ɑː pɑːtʃ͡ʰuːmeː kɪtʃ͡ʰu 
kʰəɽəkʰəɽɑːeːlə ɦoː. s̪umən̪iːkẽː ɖəɾə pəɪs̪ə geːlə_ɪ. 
mən̪əmeː uʈʰələɪ- s̪ɑːɪt̪ə bʰuːt̪ə-pɾeːt̪ə tʃ͡ʰiː. gʰumɪkəə̸ 
pɑːtʃ͡ʰuː un̪əɪʈə d̪eːkʰələkə ɑː d̪eːkʰət̪eː ɾəɦɪ geːlə. 
mũɦəkə boːliː bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə_ɪ. tʃ͡ʰɑːt̪iːkə d̪ʰukə-
d̪ʰukiː t̪eːd͡ʒə bʰəə̸ geːlə_ɪ. ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə d͡ʒeːn̪ɑː 
kəʈʰuɑː geːlə_ɪ. kɪn̪t̪u eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ beːs̪iːkɑːlə t̪əkə 
n̪əɦɪ ɾəɦələ. 
t̪ət̪kʂəɳə ɑːeːlə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪs̪ə ̃ ləɽəbɑːkə kʂəmət̪ɑː 
mən̪ukkʰəmeː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. iː kʂəmət̪ɑː 
kɪn̪əkoːmeː kɪtʃ͡ʰu kəmə kɪn̪əkoːmeː kɪtʃ͡ʰu beːs̪iː. 
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mud̪ɑː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒəɾuːɾə. 
əpən̪ɑː d̪eːɦə ɑː mən̪əkẽː s̪ɑːmɑːn̪jə kəɾəbɑːkə 
tʃ͡eːʂʈɑː kəɾəɪt̪ə s̪umən̪iː gʰɑːs̪əkə pət̪ʰɪjɑː uʈʰeːbɑːkə 
tʃ͡eːʂʈɑː keːləkə. 
mus̪əbɑːkə kəɽəkəɪt̪ə s̪əʋəɾə n̪ɪkələlə- "əɪ, gʰɑːs̪əkə 
pət̪ʰɪjɑː uʈʰɑː n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰẽː. ɑːɪ d̪ʰəɾɑː geːləɦ̃ə. 
d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə tʃ͡oːɾəkẽː t̪ə ̃eːkəd̪ɪn̪ə s̪ɑːd̪ʰukẽː. oːɪ d̪ɪn̪ə 
gɑːməkə ləgiːtʃ͡əmeː ɾəɦiː t̪ə ̃gɑːɾɪ d̪əɪt̪ə gɑːməpəɾə 
tʃ͡əlɪ geːləɦ̃ə. əkʰən̪ə tʃ͡ɪtʃ͡ɪeːboː kəɾəbiːɦiː t̪ə ̃ eːt̪eːkə 
d̪uːɾəs̪ə ̃kɪjoː s̪un̪ət̪əũ." 
jɑːd̪ɪ pəɽələ s̪umən̪iːkẽː oːɪ d̪ɪn̪ə mus̪əbɑː 
s̪umən̪iːkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə əɪʈ̃ʰə kəə̸ bɑːd͡ʒələ ɾəɦəeː- 
"bɑːd̪ʰəmeː d̪ʰɑːn̪ə ɾəɦəeː tʃ͡ɑːɦeː gʰəs̪əbəɦɪn̪iː. 
s̪əbəɦəkə mɑːlɪkə mus̪əbɑː. d͡ʒeː mən̪ə ɦeːt̪əɪ s̪eː 
kəɾəbəɪ." 
ɪeːɦə s̪un̪ɪkəə̸ s̪umən̪iː gɑːɾɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡əlɪ geːlə ɾəɦə_ɪ. 
s̪umən̪iːkẽː tʃ͡upə d̪eːkʰə mus̪əbɑː pʰeːɾə bɑːd͡ʒələ- 
"ɑːbə t̪ə ̃ t̪oːɾɑː d͡ʒəɾɪmɑːn̪ɑː ləgəbeː kəɾət̪əu. kɪjoː 
n̪əɦɪ bət̃ʃ͡ɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰəu." 
s̪umən̪iːkẽː s̪məɾəɳə bʰəə̸ uʈʰələ. s̪əs̪uɾəkə lɑːʈʰiːkə 
ɦuːɾə. s̪ɑːus̪əkə kʰõːɾən̪iːkə mɑːɾɪ. bʰəɾələ 
pət̃ʃ͡ɑːjət̪əmeː tʃ͡ʰəuɽɑː s̪əbəɦəkə pɪɦəkɑːɾiː. 
d͡ʒəɾɪmɑːn̪ɑː dʒ͡eː ləgət̪ə s̪eː ələgeː. 
t̪əɪjoː oː ɦɪmmət̪ə bɑːn̪ɦələkə- "ɦəmə d̪oːs̪əɾɑːkẽː 
kʰeːt̪əmeː ɦɑːt̪ʰə n̪əɦɪ d̪eːlɪəɪ. ɦəməɾɑː pət̪ʰɪjɑːmeː 
kəɦɑ̃ː kɪtʃ͡ʰu ətʃ͡ʰɪ. loːkə gʰɑːs̪oː n̪əɦɪ kəʈət̪əɪ. mɑːlə-
d͡ʒɑːləkẽː eːt̪eːkə d̪ɪkkət̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. ɦəməɾɑː beːɾə bʰeːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾɑː kɪjoː 
n̪əɦɪ ɾoːkɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

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


विदेह ३५९ म अंक ०१ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३५९)|| 349 

pət̪ʰɪjɑː uʈʰɑː kəə̸ s̪umən̪iː tʃ͡ələlə. kəɾoːd̪ʰəmeː ɑːbɪ 
mus̪əbɑː gʰɑːs̪əkə pət̪ʰɪjɑː ʈʰeːlə kəə̸ gɪɾɑː d̪eːləkə. 
ɑː gʰɑːs̪ə ud͡ʒʰəɪlə kəə̸ tʃ͡ʰɪɽɪjɑːbəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"iː kiː tʃ͡ʰɪjəu? ɑːbə keːn̪ɑː bət̃ʃ͡əmẽː?" 
s̪umən̪iː lɑːdʒ͡eː kəʈʰuɑː geːlə mud̪ɑː koːn̪oː 
bəɦən̪n̪ɑː t̪ə ̃kəɾəeː pəɽət̪ə s̪umən̪iːkẽː. bɑːd͡ʒələ- "iː 
d̪ʰɑːn̪ə ɦəmə əpən̪ɑː kʰeːt̪əmeː kəʈələũ. mɑːlə-
d͡ʒɑːləkẽː bət̃ʃ͡eːbɑːkə leːlə t̪ə ̃ koːn̪oː upɑːeː kəɾəeː 
pəɽət̪ə." 
mus̪əbɑː oːkəɾɑː d̪eːɦəkẽː gəɦɪkiː n̪əd͡ʒəɪɾəs̪ə ̃d̪eːkʰə 
muɽiː ɦɪləbəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"ɦə,̃ əpən̪ɑː mɑːləkə d͡ʒɑːn̪ə bət̃ʃ͡ɑː ɑː d̪oːs̪əɾəkẽː 
gəɾəd̪əɪn̪ə kɑːʈə. geː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪjəu ɑːboː lət̪ə ɦoː. 
ɦəməɾə bɑːt̪ə s̪un̪ə. s̪ɑ̃ːpoː məɾɪ d͡ʒɑːeːt̪ə ɑː lɑːʈʰɪjoː 
n̪əɦɪ ʈuʈət̪ə." 
s̪əmən̪iː s̪oːtʃ͡ələkə, kəɦĩː koːn̪oː n̪iːkeː gəpə kəɦəɪt̪ə 
ɦuəeː. ɖuməɪt̪ə kɑːlə t̪ɪn̪əkɑː bʰeːʈə d͡ʒɑːeː. 
putʃ͡ʰələkə- "ətʃ͡tʃ͡ʰɑː kiː kəɦəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɦəkə." 
mũɦəkə s̪upɑːɾiːkẽː tʃ͡əpəɾə-tʃ͡əpəɾə kəɾəɪt̪ə, ɑ̃ːkʰɪ-
mũɦə tʃ͡əməkɑːbəɪt̪ə mus̪əbɑː bɑːdʒ͡ələ- 
"kəɦəbəu kiː. keːt̪eːkə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ ɑːs̪ə ləgəun̪eː tʃ͡ʰiː. 
keːt̪eːkə beːɾə t̪oːɾɑː ɪʃɑːɾɑːs̪ə ̃kəɦəboː keːlɪjəu. eːkə 
beːɾə ɦəməɾɑː mən̪əkə ɑːs̪ə puːɾɑː kəɾə ɑː t̪əbə 
d̪eːkʰə t̪oːɾɑː koːn̪oː gəpəkə d̪ukʰə-t̪əkəliːpʰə n̪əɦɪ 
ɦuə d̪eːbə_u. kiː məugɪjɑːɦə pʰeːkuɑːkẽː pɑːlɑː 
pəɽələ tʃ͡ʰẽː. s̪un̪n̪əɾə d͡ʒuɑːn̪iːkẽː gɑːɾət̪ʰə kəə̸ 
d̪eːt̪əu." 
s̪umən̪iː t̪ʰəɾət̪ʰəɾə kɑ̃ːpəɪt̪ə, ləlɪjɑːeːlə ɑ̃ːkʰɪjeː 
mus̪əbɑː d̪ɪs̪ə t̪əkələkə ɑː s̪oːtʃ͡ələkə- umeːɾə 
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d̪eːkʰəɦəkə ɑː pəpɪjɑːɦɑːkə gəpə s̪un̪əɦəkə. d͡ʒə ̃
ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə n̪əɦɪ ɾəɦət̪ə t̪ə ̃d͡ʒiːbə kəə̸ kiː kəɾəbə. kɪn̪t̪u 
ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɑːɪ dʒ͡ɑːbeː d̪eːʋiː məɦəɾɑːn̪iː n̪əɦɪ 
bət̃ʃ͡ɑːeːt̪ə t̪ɑːbeː n̪əɦɪ bət̃ʃ͡əbə. 
əpən̪ə ʃəkt̪ɪkẽː s̪əg̃ɾəɦə kəɾəɪt̪ə kəɽəɪkə kəə̸ s̪umən̪iː 
bɑːd͡ʒələ- "ɾeː t̪oːɾɑː bɑːd͡ʒəɪ-keː ʈʰeːkɑːn̪ə tʃ͡ʰəu kɪ 
n̪əɦɪ. s̪əbʰə d̪ʰən̪ə bɑːɪs̪eː pəs̪eːɾiː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiːɦiː. 
bəɽə kʰeːt̪ə kʰeːn̪eː tʃ͡ʰiː. ɑːɪ s̪əbʰəʈɑː boːkəɾɑː 
d̪eːbə_u." 
kəʈʰəɦəs̪̃iː ɦəs̪̃əɪt̪ə mus̪əbɑː eːkəɾɑː məugiːkə 
məlɑːɾə bud͡ʒʰɪ ləpəɪkə s̪umən̪iːkẽː bɑ̃ːɦɪ 
pəkəɽələkə. əɪ bɑːt̪əmeː mus̪əbɑː pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃
əbʰjəs̪t̪ə tʃ͡ʰələ. keːt̪eːkoːkẽː s̪ɑːt̪ʰeː kukəɾəmə keːn̪eː 
tʃ͡ʰələ, kɪn̪t̪u ɑːs̪əkə ʋɪpəɾiːt̪ə mus̪əbɑːkẽː s̪umən̪iː 
eːkə əɪɽə mɑːɾələkə. mus̪əbɑː pʰeːɾə uʈʰɪ s̪umən̪iː 
d̪ɪs̪ə bəɽʰələ. oːkəɾɑː bud͡ʒʰeːləɪ gʰoːɽɑːpəɾə s̪əʋɑːɾiː 
kəɾəbɑːkə leːlə eːkə-d̪uː tʃ͡əut̪ɑːɾə t̪ə ̃ s̪əɦəeː pəɽəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰɑːkə tʃ͡ʰuʈələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰə_ɪ. kən̪iː bələd͡ʒoːɾiː kəə̸ 
d̪eːbəɪ t̪ə ̃ kiː kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, əɪ s̪un̪ə-məs̪ɑːn̪ə 
bɑːd̪ʰəmeː. bɑːt̪ə bəɽʰət̪əɪ t̪ə ̃ s̪ɪɦ̃əd͡ʒiː gɪɾəɦət̪ə 
ətʃ͡ʰɪeː. 
oːkəɾə kɪɾəd̪ɑːn̪iː d̪eːkʰə s̪umən̪iːkə s̪əũs̪eː d̪eːɦə 
ɑːgɪ n̪eːs̪ə d̪eːləkə. ɑ̃ːkʰɪ lɑːleː-lɑːlə t̪ʰəɾət̪ʰəɾə 
kəp̃əɪt̪ə ʃəɾiːɾə. bɑːd͡ʒələ- 
"s̪oːd͡ʒʰəɦɑːs̪ə ̃bʰɑːgɪ d͡ʒoː n̪əɦɪ t̪ə.̃.." 
kɪn̪t̪u mus̪əbɑː n̪əɦɪ ɾuːkələ. ɑːguː bəɽʰələ ɦəs̪̃uɑː 
n̪eːn̪eː s̪umən̪iː ɦuɽəkələ. tʃ͡əɾə-tʃ͡əɾə-tʃ͡əɾɑːkə 
ɦəs̪̃uɑːkə pɾəɦɑːɾə kuɾət̪ɑːkə s̪əg̃eː mus̪əbɑːkə 
kən̪eːkə tʃ͡ʰɑːt̪iːjoː tʃ͡ɪɾɑː geːlə. 
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ɑ̃ːkʰɪ uʈʰɑː kəə̸ d̪eːkʰələkə t̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ pəɽələ oː 
s̪oːd͡ʒʰɑːmeː s̪umən̪iː n̪əɦɪ kɪjoː ɑːn̪ə ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɑːɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰəkə d͡ʒʰõːd͡ʒʰəs̪ə ̃ koːn̪oː d̪eːʋiː 
oːkəɾɑːpəɾə s̪əʋɑːɾə bʰəə̸ geːlə. 
ɦɑːt̪ʰəmeː kʰuːn̪əs̪ə ̃bʰiːd͡ʒələ ɦəs̪̃uɑː n̪eːn̪eː, s̪ɑːɽiːkə 
ɖʰəʈʰɑː bən̪ɦən̪eː kəɾoːd̪ʰəs̪ə ̃ kəɾɪjɑːeːlə mukʰə, 
lɑːlə-lɑːlə ɑ̃ːkʰɪ, t̪ʰəɾə-t̪ʰəɾə kəp̃əɪt̪ə mus̪əbɑː d̪ɪs̪ə 
bəɽʰələ ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
gəɾəd͡ʒəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"ɑːɪ s̪əbʰəʈɑː kʰuːn̪ə boːkəɾɑː d̪eːbəu. s̪əbʰəʈɑː pɑːpə 
peːʈə pʰɑːɾɪkəə̸ n̪ɪkɑːlɪ d̪eːbəu, ʈʰɑːɽʰə ɾəɦə 
oːɦiːʈʰɑːmə." 
mus̪əbɑːkẽː bud͡ʒʰeːləɪ d͡ʒeː ɑːbə pɾɑːɳə bət̃ʃ͡ɑːeːbə 
moːs̪əkɪlə ətʃ͡ʰɪ. oː kʰɪkʰɪɾə d͡ʒəkɑ̃ː pɑːtʃ͡ʰuː un̪əɪʈə 
pəɽɑːeːlə. d̪ʰɑ̃ːɪ-d̪ʰɑ̃ːɪ kʰəs̪əɪt̪ə pəɽɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
oːkəɾɑː bud͡ʒʰɪ pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pɑːtʃ͡ʰuːs̪ə ̃
kʰuːn̪əmeː bʰiːd͡ʒələ ɑ̃ːkʰɪ ɑː ɦəs̪̃uɑː n̪eːn̪eː s̪umən̪iː 
d̪əuɽələ ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. n̪ɪʃtʃ͡əjə 
mən̪ukkʰə n̪əɦɪ d̪eːʋiː tʃ͡əɽʰələ tʃ͡ʰəɪ oːkəɾɑː 
d̪eːɦəpəɾə. oː tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑː uʈʰələ- "ɦəu mɑːlɪkə, ɦəu 
gɪɾəɦət̪ə, d̪əuɽəkəə̸ ɑːbəɦə ɦəu." 
kɪn̪t̪u keːt̪əu kɪjoː n̪əɦɪ əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː əpəs̪jɪɔt̪̃ə bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. ɦələpʰə s̪ukʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑ̃ːkʰɪkə ɑːguː 
ən̪ɦɑːɾə s̪ən̪ə bud͡ʒʰɪ pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə moːn̪ə 
pəɽɪt̪eː d͡ʒoːɾə-d͡ʒoːɾəs̪ə ̃pɑːʈʰə kəɾəeː lɑːgələ- "d͡ʒəjə 
ɦən̪umɑːn̪ə d͡ʒɲɑːn̪ə guɳə s̪ɑːgəɾə.. dʒ͡əjə kəpiːʃə 
t̪ɪɦũ loːkə ud͡ʒɑːgəɾə.!" 
  
əpən̪ə 
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mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː 
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ləgʰukət̪ʰɑː- ɖəə̸ɾə kət̪ʰiː keː 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

ɖəə̸ɾə kət̪ʰiː keː 

tʃ͡əɦud̪ɪs̪ə gʰuppə ən̪ɦəɾɪjɑː!  puːs̪əkə kuɦeːs̪ə s̪ʈɾiːʈə
 lɑːɪʈə keː ɪd͡ʒoːt̪oː  keː əpɾəbʰɑːʋiː bən̪ɑː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰə
ləɪ.  əlpən̪ɑː gʰəɽiː d̪eːkʰələkə - s̪ɑːɽʰeː ɑːʈʰə! bəs̪ə s̪ʈ
əɪɖ̃ə s̪un̪əs̪ɑːn̪ə t̪əə̸ n̪əɦɪ ̃tʃ͡ʰələɪ .. eːkə kɑːt̪ə  kɪtʃ͡ʰu p
uɾukʰə ɑː d̪oːs̪əɾə kɑːt̪ə kɪtʃ͡ʰu s̪ɾiː...... 
puɾuʂə s̪əə̸ s̪t̪ɾiː keː s̪ək̃ʰjɑː kɪtʃ͡ʰu beːs̪ɪjeː . d̪uɦuː pə
kʂə d͡ʒeːn̪ɑː puːɾʋəpəɾɪtʃ͡ɪt̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ɦəs̪̃ɪ-
ɦəs̪̃ɪ bɑːt̪ə kəɾəɪt̪ə. eːkəɾɑː n̪iːkə t̪əə̸ n̪əɦɪ ̃bud͡ʒʰeːləɪ
 t̪əɪjoː s̪t̪ɾiːgəɳeː d̪ɪs̪ə ʈʰɑːɽʰə ɦəɪbə utʃ͡ɪt̪ə bud͡ʒʰələk
ə. bəs̪ə keː koːn̪oː pət̪ɑː n̪əɦɪ ̃
tʃ͡ʰələɪ. eːkəʈɑː bəs̪ə eːboː keːləɪ t̪əə̸ bɪləmələɪ n̪əɦɪ ̃
. eːkəɾə kʰəũd͡ʒʰiː bəɽʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪ. ɑːn̪ə d̪ɪ
n̪ə əbeːɾə bʰə_ɪjoː d͡ʒɑːiː t̪əə̸ ɔpʰɪs̪əkə gɑːɽiː gʰəɾə tʃ͡ʰ
oːɽɪ ɑːbəɪ. ɑːiː t̪ə' ɔpʰɪs̪ə meː koːn̪oː gɑːɽiː tʃ͡ʰələɪɦeː 
n̪əɦɪ.̃ oː pʰeːɾə gʰəɽiː d̪ɪs̪ə d̪eːkʰələkə .... pəun̪eː n̪əu
! eːkəʈɑː ɔʈoː ɑːbɪ kə' oːkəɾɑː ləgə ɾuːkələɪ ɑː ɖɾɑːiːʋ
əɾə iːʃɑːɾɑː keːləkəɪ bəɪə̸ leːlə. jət̪̃ɾəʋət̪ə oː ɔʈoː meː 
bəɪs̪ə geːlə bɪn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu s̪oːtʃ͡ən̪eː ʋɑː kəɦən̪eː. ɔʈoː t ͡
ʃələɪt̪ə ɾəɦələɪ.  "məɪɖəmə! ɑːɦɑ̃ː gələt̪ə dʒ͡əgəɦə p
əɾə ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰələɦũ. oː s̪əbʰə n̪iːkə gʰəɾəkə s̪t̪ɾiːgəɳə
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 n̪əɦɪ ̃ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. ɑːɦɑ̃ː  keː d͡ʒeːbɑːkə kət̪əə̸ ətʃ͡ʰɪ?" ɔʈ
oːbɑːlɑː putʃ͡ʰələkəɪ t̪əkʰən̪ə oːkəɾə d̪ʰjɑːn̪ə bʰəg̃ə b
ʰeːləɪ. oː bʰiːt̪əɾə t̪əkə ɖəɾeː s̪ɪɦəɾɪ geːlə. ɑːiː n̪əɦɪ ̃d͡ʒ
ɑːn̪ɪ kiː bʰə' d͡ʒə_ɪt̪əɪ! mud̪ɑː eːkʰən̪oː oː 
s̪uɾəkʂɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ? ən̪əd͡ʒɑːn̪ə ɔʈoː  .....  ʋiːɾɑːn̪ə bɑːʈə ...
... kɪtʃ͡ʰuoː bʰə' s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ.... n̪ɪɾbʰəjɑː, ubeːɾə ..əs̪ə̃
kʰjə gʰəʈən̪ɑː!!! oːkəɾə d̪eːɦə bʰuləkɪ geːləɪ.. ɾoːɑ̃ː ʈʰ
ɑːɽʰə bʰə' geːləɪ.  "məɪɖəmə kət̪əə̸ d͡ʒeːbəɪ s̪eː kəɦə
lɪjəɪ n̪əɦɪ?̃" 
- ɖɾɑːiːʋəɾə pʰeːɾə putʃ͡ʰələkəɪ t̪əə̸ oː ɦəɽəbəɽəɪlə "tʃ͡
əɾtʃ͡ə ɾoːɖə....... ʋɪgəɾə d͡ʒɪmə keː bəgələ meː."pʰeːɾə
 s̪əə̸ s̪əb̃ʰɑːʋɪt̪ə ən̪ɪʂʈəkə ɑːʃək̃ɑː keː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə oː 
əpən̪ə s̪ud̪ʰə-
bud̪ʰə bɪs̪əɾəə̸ lɑːgələ ....  eːkə d̪ɪs̪ə ɪn̪ɑːɾə  d̪oːs̪əɾə d̪
ɪs̪ə kʰɑːd̪ʰɪ....... d̪un̪uː ət̪ʰɑːɦə! oːkəɾə d̪ʰjɑːn̪ə bʰəg̃ə 
bʰeːləɪ kɔloːn̪iː keː puːʋəɾɪjɑː geːʈə d̪eːkʰɪ kəə̸  "ɾoːk
əə̸....ɾoːkəə̸ .... ɦəməɾɑː eːt̪əɦɪ ut̪əɾəɪ keː ətʃ͡ʰɪ." ɔʈoː 
keː bɾeːkə ləgəbəɪ s̪ə pəɦɪn̪eː oː s̪əu ɾuːpəjɑː keː n̪o
ːʈə ɖɾɑːiːʋəɾə keː pəkəɽɑː bəd̪əɦəʋɑːs̪ə d̪əuɽəɪt̪ə d͡ʒ
əkɑ̃ː geːʈə meː gʰus̪ɪ geːlə .... bɪn̪ɑː eːmɦəɾə-
oːmɦəɾə d̪eːkʰən̪eː ! 

ɔʈoː ɖɾɑːiːʋəɾə bəd̪əɦəʋɑːs̪ə pəɽɑːjələ d͡ʒɑːiːt̪ə əlpə
n̪ɑː keː ɑː pʰeːɾə əpən̪ə ɦɑːt̪ʰəkə s̪əu ɾuːpəjɑː keː n̪o
ːʈə keː d̪eːkʰələkə.  oː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə gʰuɾɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ .... 
 s̪ɑːiːt̪ə ɖəɾɑː geːlə tʃ͡ʰələ; mud̪ɑː kəkəɾɑː s̪ə?? 
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-kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə, s̪əmpɾət̪ɪ: bʰɑːɾət̪ə 
s̪əɾəkɑːɾə keː upə-s̪ətʃ͡ɪʋə, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- d̪ʰoːkʰɑː 

3.2.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 
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3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- d̪ʰoːkʰɑː 

 

ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə, ɾɪʈɑːjəɾɖə tʃ͡iːpʰə d͡ʒeːn̪əɾələ 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə (iː), biː.eːs̪ə.eːn̪ə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), 
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d̪ɪlliː,gɑːmə- əɾeːɾə ɖiːɦə, poː. əɾeːɾə ɦɑːʈə, 
məd̪ʰubən̪iː 

d̪ʰoː kʰɑː 
 
ʋɪ ʃʋɑː s̪ə -d̪iː pə d͡ʒəɾəɪt̪ə ɾəɦəeː, 
d̪eːkʰəbə, kəkʰən̪oː n̪eː mɪ d͡ʒʰɑː ɪ, 
ən̪ɦəɾə -bɪ ɦɑː ɾɪ s̪eːɦoː əoːt̪əeː, 
mud̪ɑː ʈeːmiː , d͡ʒəɾɪ t̪eː d͡ʒɑː ɪ . 
 
ətʃ͡ʰɪ n̪eː iː s̪ɑː mɑː n̪jə d̪iː pə, 
iː bɑː t̪iː tʃ͡ʰəɪ ʋɪ ʃʋɑː s̪ə kə' 
ʋɪ ʃʋɑː s̪ə -ɪd͡ʒoː t̪ə pʰələ tʃ͡ʰəɪ eːkəɾə 
bəɾkʰəkə bəɾkʰə pɾəjɑː s̪əkə. 
 
bʰəɾoː s̪ɑː kə' mukʰə -məɖ̃ələ pəɾə, 
ɦoː ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪əɦɪ , tʃ͡ʰələ -tʃ͡ʰəd̪məkə' d̪ɑː gə, 
s̪əd̪ɪ kʰən̪ə ũːtʃ͡ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ muːɽiː , 
s̪uʃoː bʰɪ t̪ə oːɦɪ pəɾə n̪ɪ ʂʈʰɑː -pɑː gə. 
 
əd̪ʰɪ kɑː ɾə -pət̪ɾə oː ʃəpət̪ʰə -pət̪ɾə 
ləeː kiː kəɾət̪əɪ ʋɪ ʃʋɑː s̪ə? 
iː ətʃ͡ʰɪ s̪utʃ͡tʃ͡ɑː oːɦɪ n̪ɑː , d͡ʒəɦɪ n̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ n̪ɪ ɾmələ ɑːkɑː ʃə. 
 
məd͡ʒəbuːt̪ə eːɦeːn̪ə eːkəɾə bən̪d̪ʰən̪ə, 
əʈuːʈə d͡ʒət̪əjə ʋɪ ʃʋɑː s̪ə, 
ʈuːʈɪ s̪əkəjə n̪əɦɪ iː t̪ɑː d̪ʰəɾɪ , 
d͡ʒɑː d̪ʰəɾɪ , t̪ən̪ə meː ʃʋɑː s̪ə 
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bʰəɾoː s̪ɑː keː d͡ʒeː pɑː t̪ɾə n̪əɦɪ , 
s̪əbət̪əɾɪ , pəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ əpəmɑː n̪ə, 
kət̪əboː d̪əs̪t̪ɑː ʋeːd͡ʒə d̪ɪ ɑː d̪eːt̪ə, 
ʋɪ ʃʋɑː s̪ə kə' s̪t̪ʰɑː n̪ə? 
 
bʰɑː ŋgələ ʋɪ ʃʋɑː s̪ə d̪ʰoː kʰɑː ətʃ͡ʰɪ , 
ʃɑː ɾgɪ d̪ə d͡ʒəkəɾə tʃ͡ʰəɪ, tʃ͡ʰələ -pɾəpət̃ʃ͡ə, 
bʰəɾoː s̪ɑː t̪oː ɽəeː keː n̪eːɑːɾə , 
ʂəɖjət̪̃ɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ,s̪əɲtʃ͡ə -məɲtʃ͡ə. 
 
d̪ʰoː kʰɑː -kʂeːt̪ɾə meː ugəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ , 
ʋɪ ʃʋɑː s̪əgʰɑː t̪ə keː ʃuːlə, 
kɾuːɾət̪ɑː oː kəpəʈə ɦoː ɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, 
eːɦɪ kẽː s̪əbʰə s̪ə ̃muːlə. 
 
ɦɾɨd̪əjə tʃ͡ʰəd̪mə -tʃ͡ʰələ s̪ə ̃bʰəɾələ, 
ʂəɖjət̪̃ɾə bən̪ələ, bʰudʒ͡əd̪əɳɖə, 
loː bʰə -kɑː lɪ mɑː s̪ə ̃poː t̪ələ, 
kuʈɪ lə -muɦə, məɦɑː pɾətʃ͡əɳɖə. 
 
d̪ʰoː kʰɑː -mukʰə, miː ʈʰə s̪ə ̃bʰəɾələ, 
ətʃ͡ʰɪ iː pəɾəɲtʃ͡ə bʰud͡ʒəg̃ə, 
əʋəs̪əɾə pɑː bɪ kəʈəbeː kəɾət̪ə, 
d̪eːkʰɑː d̪eːt̪ə n̪ɪ d͡ʒə ɾəg̃ə. 
 
d̪ʰoː kʰɑː keː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː n̪əgəɾiː , oː 
mɪ t̪ʰjɑː mɑː ɳɪ kjə s̪ə ̃ɾəɦəɪtʃ͡ʰə s̪əd͡ʒələ, 
ɦoː ɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ s̪əd̪ɪ kʰən̪ə oːt̪ə ' 
ʂəɖjət̪̃ɾeːkə koː n̪oː tʃ͡əɦələ -pəɦələ. 
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kən̪əkə -ɑːs̪ən̪ə s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ bən̪ələ, 
pʰulɑː eːlə, kuʈɪ lə kəpəʈə -ʃət̪əd̪ələ, 
bən̪əs̪iː , miː n̪ə ɦeːt̪u d͡ʒeːn̪ɑː pɑː t̪ʰələ, 
bʰoː d͡ʒən̪oː oːɦɪ n̪ɑː ətʃ͡ʰɪ pəɾəs̪ələ. 
 
ət̪ɪ t̪ʰɪ -s̪ət̪kɑː ɾə meː ʋjəs̪t̪ə loː kə, 
kɪ oː ɑːɾə n̪əɦɪ , oː s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ ʃəʈʰə, 
əʋəs̪əɾə d͡ʒəkʰən̪eː bʰeːʈə geːləɪ, 
tʃ͡ʰoː ɽəɪt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ , d̪ʰoː kʰɑː keː ɦəʈʰə. 
 
tʃ͡ʰəd̪mə bʰəɾələ eːɦɪ n̪əgəɾiː meː, 
ʋɪ ʃʋɑː s̪ə kə'ɾəkt̪ə bəɦɑː oːlə d͡ʒɑː ɪtʃ͡ʰə, 
miː ʈʰəgəɾə -miː ʈʰəgəɾə giː t̪ə gɑː bɪ , tʃ͡ʰələ - 
-ʋɪ d͡ʒəjə -ut̪s̪əʋə mən̪ɑː oːlə d͡ʒɑː ɪtʃ͡ʰə. 
 
mud̪ɑː , kələk̃ə ʋɪ ʃʋɑː s̪əgʰɑː t̪ə keː, 
s̪ɑː ʈələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkəɾə kəpɑː ɾə, 
keː pət̪ɪ ɑːoːt̪ə oːkəɾɑː pun̪ɪ , 
keː, kəɾət̪ə pun̪əhə̆ oːkəɾɑː s̪ʋiː kɑː ɾə? 
 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

3.2.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 
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ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 
1 
kʰɪtʃ͡ən̪eː geːləɪ d͡ʒɪd̪̃ɑː kʰɑːlə 
ləguɑː bʰəguɑː d͡ʒəɦəɾiːlɑːlə 
 
bʰiːt̪əɾə ləgələɪ kəs̪əgəɾə tʃ͡oːʈə 
bɑːɦəɾə kʰɑːliː kɑːd̪oː t̪ʰɑːlə 
 
ɪmɦəɾə tʃ͡uːbəɪ əgəbeː gʰɑːmə 
umɦəɾə bɑːd͡ʒəɪ s̪uɾə ləjə t̪ɑːlə 
 
kɑːn̪uːn̪əkə ətʃ͡ʰɪ n̪əʋəkɑː n̪ɑːmə 
ʈuːʈələ ɦɑːt̪ʰəkə pʰɑːʈələ d͡ʒɑːlə 
 
eːkəɪ ʈɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪əbʰəɦək̃ə n̪ɑːt̪ʰə 
ət̪əbeː ɑːs̪ɑː s̪ɑːloː s̪ɑːlə 
 
s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-22-22-21 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. 
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2 
 
kəʋɪt̪ɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
s̪uʋɪd̪ʰɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
 
ləkʂəɳɑː ʋjəd̃͡ʒən̪ɑː s̪əg̃eː 
əbʰɪd̪ʰɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
 
əpən̪eː kʰɑːt̪ɪɾə ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰiː 
d̪uʋɪd̪ʰɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
 
ɦun̪əkɑː moːn̪əkə ɦəʋən̪ə kũɖə 
s̪əmɪd̪ʰɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
 
t̪ət̪̃ɾə mət̪̃ɾə d͡ʒoːgiː s̪əg̃eː 
mukʰɪjɑː bəɦut̪eː d͡ʒeːbiːmeː 
 
s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-22-22-2 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. d̪uː 
ʈɑː ələgə-ələgə ləgʰukẽː d̪iːɾgʰə mɑːn̪ələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
iː bəɦəɾeː miːɾə ətʃ͡ʰɪ. iː bəɦəɾeː miːɾə ətʃ͡ʰɪ. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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4.s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(ʂəʂʈʰoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(ʂəʂʈʰoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 

tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(ʂəʂʈʰoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 

  

ɖɑː. d̪iːpɪkɑː 

(s̪ʋət̪ən̪t̪ɾəleːkʰɪkɑː ʋeːd̪əʋət̪iː-məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪jə 
pɾɑːkt̪ən̪əpɾɑːd̪ʰjɑːpɪkɑː tʃ͡ə) 

[tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəʋɑːgʋɪlɑːs̪əs̪jə ʂəʂʈʰeːə̸ɦn̪ɪ bʰəʋət̪ɑ̃ː 
bʰəʋət̪iːn̪ɑ̃ː tʃ͡ə s̪əmeːʂɑ̃ː ɦɑːɾd̪ə ̃ s̪ʋɑːgət̪ə ̃ʋjɑːɦɾɨt̪jə 
əd̪jət̪ən̪iːjəʋɪʂəjəʋəs̪t̪umɑːd̪ɑːjɑːt̪ɾə pɾəs̪t̪ut̪ɑːə̸s̪mɪ. 
əd̪jə məɦɑːkəʋɪbʰoːd͡ʒəɾɑːd͡ʒəpəɾɪtʃ͡əjɑːn̪ən̪t̪əɾə ̃
məɦɑːkəʋɪbʰoːd͡ʒəɾɑːd͡ʒəkɾɨt̪ətʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəʋɪʂ
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əjeː gɾən̪t̪ʰɑːn̪uguɳə ̃ ʋɪd̪uʂɑ̃ː t̪ət̪ɾə bʰəʋət̪ɑ̃ː 
bʰəʋət̪iːn̪ɑːɲtʃ͡ɑːmoːd̪əpɾəmoːd̪ɑːjə 
kɪɲtʃ͡ɪt̪pɾəs̪t̪əumɪ.] 

  

t̪ət̪ɾɑːd̪əu s̪əɾʋəpɾət̪ʰəmə ̃
gɾən̪t̪ʰəpəɾɪtʃ͡əjəhə̆- gɾən̪t̪ʰeː 
məɦɑːkəʋɪbʰoːd͡ʒəɾɑːd͡ʒəkɾɨt̪əpəɲtʃ͡əkɑːɳɖɑːn̪ɪ 
ʋəɾt̪ən̪t̪eː eːbʰɪs̪s̪əɦəɪʋə ʂəʂʈʰəmə ̃kɑːɳɖəm ɑːtʃ͡ɑːɾjə 
ləkʂməɳəs̪uːɾɪ ʋɪɾətʃ͡ɪt̪ə ̃ ʋəɾt̪ət̪eː. gɾən̪t̪ʰoːə̸jə ̃ jəs̪jə 
s̪əs̪̃kəɾəɳəs̪jə s̪əmud̪d̪ʰəɾəɳə ̃ məjɑː d̪iːjət̪eː s̪ə t̪u 
n̪ɪɾɳəjəs̪ɑːgəɾəpɾeːs̪ət̪əhə̆ 1898 t̪əmeː ʋəɾʂeː 
pɾəkɑːʃɪt̪əhə̆ ʋəɾt̪ət̪eː. əs̪jə s̪əmpɑːd̪əkəhə̆ 
ɑːtʃ͡ɑːɾjəkɑːʃɪn̪ɑːt̪ʰəpɑːɳɖuɾəg̃əhə̆ ʋəɾt̪ət̪eː. 

1.     bɑːləkɑːɳɖəm 
2.     əjoːd̪ʰjɑːkɑːɳɖəm 
3.     əɾəɳjəkɑːɳɖəm 
4.     kɪʂkɪn̪d̪ʰɑːkɑːɳɖəm 
5.     s̪un̪d̪əɾəkɑːɳɖəm 
6.     jud̪d̪ʰəkɑːɳɖəm 

  

upəɾjukt̪ɑːn̪ɪ ʂəʈkɑːɳɖɑːn̪ɪ gɾən̪t̪ʰəkɑːɾeːɳə lɪkʰɪt̪ɑːn̪ɪ 
əpɪ tʃ͡ə s̪əpt̪əmə ̃ kɑːɳɖə ̃ ʃɾiːləkʂməɳəs̪uːɾɪbʰɪhɪ̆ 
lɪkʰɪt̪əmə ɪt̪ɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjɑːhɑ̆ s̪ʋəjəmeːʋɑːmən̪ən̪t̪ɪ. 
jət̪ʰɑː- 

s̪ɑːɦɪt̪jɑːd̪ɪkəlɑːʋət̪ɑː ʃən̪əgəɾəgɾɑːmɑːʋət̪əs̪̃ɑːjɪt̪ə 
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ʃɾiːgəŋgɑːd̪ʰəɾəd̪ʰiːɾəs̪ɪn̪d̪ʰuʋɪd̪ʰun̪ɑː 
gəŋgɑːmbɪkɑːs̪uːn̪un̪ɑː. 

pɾɑːgbʰoːd͡ʒoːd̪ɪt̪əpəɲtʃ͡əkɑːɳɖəʋɪɦɪt̪ɑːn̪ən̪d̪eː 
pɾəbən̪d̪ʰeː pun̪əhə̆ 

kɑːɳɖoː ləkʂməɳəs̪uːɾɪɳɑːʋɪɾətʃ͡ɪt̪əhə̆ ʂəʂʈʰoːə̸pɪ 
d͡ʒiːjɑːtʃ͡tʃ͡ɪɾəm.. 

  

ən̪eːn̪ə s̪əɦəɪʋə ɑːtʃ͡ɑːɾjəʋeːŋkəʈəpəɳɖɪt̪eːn̪ə 
lɪkʰɪt̪əhə̆ ut̪t̪əɾəkɑːɳɖoːpɪ  ʋəɾt̪ət̪eː 
bɑːləkɑːɳɖəs̪jə ɑːd̪əu eːʋə məg̃ələpəd̪jeː 
muːləgɾən̪t̪ʰəkɑːɾəhə̆ bʰəgəʋət̪əhə̆ gəɳeːʃəs̪jə 
tʃ͡əɾəɳəd̪ʋəjə ̃ s̪t̪əut̪ɪ. s̪ə n̪ɪgəd̪ət̪ɪ jət̪ 
ʋeːd̪əɾuːpəʃɑːkʰɑːʋjɑːpt̪əu ʋeːd̪ɑːn̪t̪əpɾət̪ɪpɑːd̪ɪt̪əu 
ʃɾiːgəɳeːʃəs̪jə pɑːd̪əjugələu jəu kəməlɑːn̪ɑ̃ː 
s̪əun̪d̪əɾjɑːbʰɪmɑːn̪ə ̃ d̪uːɾiː kəɾt̪ũ pɾəbʰəʋət̪əhə̆ əpɪ 
tʃ͡ə ɪɦə d͡ʒɑːgət̪ɪkəʋɪʋɪd̪ʰəkɑːjɑːkleːʃən̪ɑːʃəjɪt̪ũ 
s̪əməɾt̪ʰəu s̪t̪əhə̆ t̪ɑːd̪ɾɨʃəu ʃɾiːd̪ɑːjəkəu 
gəɳeːʃəpɑːd̪ɑːmbud͡ʒəu ʃɾiːʋɪs̪t̪əɾə ̃kuɾut̪əhə̆ ɪt̪ɪ. 

ləkʂmĩː t̪ən̪oːt̪u n̪ɪt̪əɾɑːmɪt̪əɾɑːn̪əpeːkʂə 

məŋgʰɾɪd̪ʋəjə ̃n̪ɪgəməʃɑːkʰɪʃɪkʰɑːpɾəʋɑːləm 

ɦəɪɾəmbəməmbuɾuɦəɖəmbəɾətʃ͡əuɾən̪ɪgʰn̪əm 

ʋɪgʰn̪ɑːd̪ɾɪbʰeːd̪əʃət̪əd̪ʰɑːɾəd̪ʰuɾən̪d̪ʰəɾə ̃n̪əhə̆.. 
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eːʋəmeːʋə d̪ʋɪt̪iːjeː ʃloːkeː gɾən̪t̪ʰəkɑːɾəhə̆ 
bɾɑːɦməɳəs̪əmud̪ɑːjəhə̆ s̪t̪əʋiːt̪ɪ. 

tʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳeː puːɾʋəʋəɾt̪ɪʋɪd̪uʂɑ̃ː 
kʰjɑːt̪ɪkʰjɑːpən̪ə ̃ kəɾoːt̪ɪ. gɾən̪t̪ʰəkɑːɾəhə̆ 
tʃ͡ɪt̪ɾəkɑːʋjəpɾɪjoː ʋəɾt̪ət̪eː. ən̪eːn̪ə s̪əɦəɪʋɑːs̪mɪn̪ 
tʃ͡əmpuːkɑːʋjeː ʃleːʂəs̪jə pɾɑːtʃ͡uɾjeːɳə pɾəjoːgoː 
d̪ɾɨʃjət̪eː. pɾəs̪ɑːd̪əguɳəs̪jə n̪ɪd̪əɾʃən̪əm əpɪ tʃ͡ə 
ɾɨt̪uʋəɾɳən̪ə ̃ bəɦuʃəhə̆ d̪ɾɨʃjət̪eː. əs̪jə gɾən̪t̪ʰəs̪jə 
ən̪eːkeː pɑːʈʰɑːhɑ̆ mɪlən̪t̪ɪ ət̪əhə̆ kʋətʃ͡ɪt̪ 
pɑːʈʰəbʰeːd̪oːə̸pɪ d̪ɾɨʃjət̪eː. ʋɑːlmiːkɪɾɑːmɑːjəɳə-
tʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəjoːɾməd̪ʰjeː ən̪eːkəʃəhə̆ 
ʃloːkəs̪ɑːmjəməpɪ pɾɑːpjət̪eː jət̪ʰɑː ɦɪ- 

kɾə
mə
hə̆ 

ʋɑːlmiːkɪɾɑːmɑːjə
ɳəm 

tʃ͡əmpuːɾɑːm
ɑːjəɳəm 

s̪ən̪d̪əɾ
bʰəhə̆ 

1. 'gətʃ͡tʃ͡ʰət̪ɑː 
mɑːt̪uləkulə ̃
bʰəɾət̪eːn̪ə 
t̪əd̪ɑːn̪əgʰəhə̆ .....
.pɾiːt̪ɪpuɾəs̪kɾɨt̪əh
ə̆' 

'gətʃ͡tʃ͡ʰət̪ɑː 
d̪əʃəɾət̪ʰeːn̪ə .
.....ɪt̪jɑːd̪ɪ' 

əjoːd̪ʰjɑ
ːkɑːɳɖə 

2. 'pɾəʋɪʃjə t̪u 
məɦɑːɾəɳjə ̃.....ɑːʃ
ɾəməməɳɖələ'̃ 

'pɾəʋɪʃjə 
ʋɪpɪn̪ə ̃........ ɪt̪
jɑːd̪ɪ' 

əɾəɳjək
ɑːɳɖə 
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3. 's̪ət̪ɑ̃ː 
puʂkəɾɪɳiː......ɑːk
uleːn̪d̪ɾɪjəhə̆' 

's̪ət̪ɑ̃ː 
s̪ət̪ɑ̃ː ......d͡ʒɑː
t̪əkəmpəhə̆' 

kɪʂkɪd̪̃ʰ
ɑːkɑːɳɖ
ə 

4. 't̪ət̪oː 
ɾɑːʋəɳən̪iːt̪ɑːjɑːh
ɑ̆......pət̪ʰɪ' 

't̪ət̪oː 
ɦən̪uːmɑːn̪ə..
...tʃ͡ɑːɾəɳɑːn̪ɑ̃ː
' 

s̪un̪d̪əɾ
əkɑːɳɖ
ə 

  

  

kɾəməʃəhə̆.. 

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



 

 

  


