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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 

h
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. 360 at www.videhĕa.co.in  

h
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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 359 pəɾə ʈɪppəɳiː 

2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-2 
(gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- s̪ɑːməɾət̪ʰə keː 
d̪ukʰə n̪ɑːɦɪ goːs̪ɑːĩː 

2.3.ɑːʃiːʂə tʃ͡əmən̪ə- ɑːd̪ɪ n̪əd̪iː-kət̪ʰɑː kəɦəɪt̪ə s̪t̪ɾiː 

2.4.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- t̪iːn̪ə ʈɑː bɪn̪d̪u 



 

 

2.5.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ʋɪʃʋɑːs̪əɦiːn̪ə 

2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

2.7.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 17mə kʰeːpə 

2.8.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 11) 

2.9.ɖɔ bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː- məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə 
pɾəɳiːt̪ə kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə (7mə 
bʰɑːgə) 

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

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

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



 

 

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

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

2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː- 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə ɾeːkʰə 

2.16.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɑː 
əpəɾɑːd̪ʰə 

2.17.d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'- ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː 
d͡ʒiːkə poːt̪ʰiː 'ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː'kə s̪əmiːkʂɑː 

3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- n̪əʋə-bəs̪ɑːt̪ə 

4.s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

4.1.ɖɑː. d̪iːpɪkɑː- tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(s̪əpt̪əmoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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1.1.gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə s̪əmpɑːd̪əkiːjə 
1 
 
Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa 
Maitht̆ili Literature Movement 
 
ThT̆e Bride: ThT̆e Maitht̆ili Classic Kanyadan by 
Harimohŏan JhJ̆a (1908-1984) translated into Englishs̆ 
by Lalit Kumar (Assistant Professor, Department of 
Englishs̆, Deen Dayal Upadhd̆yaya College, University 
of Delhl̆i)- Harper Perennial (Harper Collins 
Publishs̆ers) 
 
  
I h ̆ad pre-ordered tht̆e book, whw̆ichc̆ was 
schc̆eduled to be delivered to my kindle account on 
tht̆e 1st of December 2022, but tht̆e delivery date 
was postponed and it was ultimately delivered to 
my account on tht̆e 14tht̆ of December 2022. 
 
WhW̆en Maitht̆ili was recognised by tht̆e Sahăitya 
Akademi (National Academy of Letters- of India) 
way back in 1965, Late Ramanatht̆ JhJ̆a stated tht̆at 
h ̆is Maitht̆ili language is saved now (Maitht̆ilik 
Vartman Samasya, Ramanatht̆ JhJ̆a). 
 
ThT̆e same mistake h ̆as been committed by ShS̆. 
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Harishs̆ Trivedi. In h ̆is foreword Harishs̆ Trivedi 
writes- "In Hindi, tht̆e language to whw̆ichc̆ Maitht̆ili 
is tht̆e closest (and of whw̆ichc̆ it was indeed an 
integral part until it was granted recognition as a 
separate language by tht̆e constitution in 1993)..". 
 
Harishs̆ Trivedi refers to tht̆e inclusion of Maitht̆ili in 
tht̆e 8tht̆ schc̆edule of tht̆e constitution of India. 
Here tht̆e year mentioned shs̆ould be 2003 instead 
of 1993. Moreover, Maitht̆ili was a separate 
language in 2003, 1993, and 1965 and also during 
tht̆e time of pre-Jyotirishs̆wara Vidyapati. ThT̆e 
status granted to Maitht̆ili by Sahăitya Akademi and 
tht̆e Constitution of India, on tht̆e otht̆er h ̆and, 
strengtht̆ened tht̆e h ̆ands of tht̆e obscurantist 
elements like Ramanatht̆ JhJ̆a, ShS̆ardananda JhJ̆a 
(h(̆e is not a famous person but whw̆y I h ̆ave taken 
h ̆is name, I will explain it later) and otht̆ers whw̆o 
gaslighğted Harimohŏan JhJ̆a. Harimohŏan JhJ̆a's 
KhK̆attar Kakak Tarang, Pranamya Devata, 
Rangshs̆ala and ChC̆archc̆ari all tht̆ese books were 
eligible for tht̆e Sahăitya Akademi Award initiated in 
1966 for Maitht̆ili (as a result of recognition given to 
Maitht̆ili by Sahăitya Akademi in 1965. But a 
php̆ilosophp̆y treatise was awarded tht̆e prize in 
1966, tht̆is php̆ilosophp̆y book itself is a h ̆orrific 
one, and if one h ̆as read tht̆e book to understand 
tht̆e nuances of Indian PhP̆ilosophp̆y, tht̆en h ̆e will 
h ̆ave to unlearn first to be able to grasp tht̆e 
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php̆ilosophp̆ical concepts from a new book on 
Indian PhP̆ilosophp̆y. In 1967 no award was given 
for tht̆e Maitht̆ili Language. 
 
Ramanatht̆ JhJ̆a's obscurantism vis-a-vis Panji is 
evident from one example (because Lalit Kumar 
also seems to h ̆ave followed in h ̆is footstep, 
tht̆oughğ h ̆e gives credit for h ̆is ignorance to some 
otht̆er writers). He was casteist, conservative and 
confused. ThT̆e inter-caste marriage in Panji was 
well known to h ̆im (but h ̆e chc̆ose to keep tht̆e 
Dooshs̆an Panji secret- whw̆ichc̆ h ̆as been released 
by us on google books in 2009), and it was apparent 
tht̆at tht̆e great navya-nyaya php̆ilosophp̆er 
Gangeshs̆ Upadhd̆yaya married a "ChC̆armkarini" 
and was born five years after tht̆e deatht̆ of h ̆is 
fatht̆er (see our Panji Books Vol I & II available at 
h ̆ttp://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm ). ShS̆. Dineshs̆ 
ChC̆andra BhB̆attachc̆arya writes in tht̆e "History of 
Navya-Nyaya in Mitht̆ila"- 
 
"ThT̆e family whw̆ichc̆ was inferior in social status is 
now extinct in Mitht̆ila- Gangeshs̆a's family is 
completely ignored and we are not expected to 
know even h ĭs fatht̆er's name.", whw̆ichc̆ is a total 
falsehĕood. He writes furtht̆er tht̆at all tht̆is 
information was given to h ̆im by Prof. R. JhJ̆a. So 
h ̆ow would tht̆is casteist-conservative-confused 
allow tht̆e award to be given to ShS̆ Harimohŏan 
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JhJ̆a? So tht̆e Sahăitya Akademi saved tht̆e Maitht̆ili 
Language by recognizing it, as asserted by Prof. R. 
JhJ̆a, is wrong and so is tht̆e assertion made by ShS̆. 
Harishs̆ Trivedi. 
 
Mr Lalit Kumar is a young person, but h ̆e is being 
misused by some obscurantist elements, whw̆o 
gaslighğted Harimohŏan JhJ̆a. Harimohŏan JhJ̆a 
stopped writing in Maitht̆ili following tht̆e 
recognition of it by Sahăitya Akademi and was 
awarded tht̆e Sahăitya Akademi prize for h ̆is 
autobiographp̆y in 1985, after his deatht̆, whw̆ichc̆ 
means notht̆ing. 
 
Mr Lalit Kumar writes- "Yoganand JhJ̆a's 
BhB̆almanushs̆a (1944) and ShS̆ardananda JhJ̆a's 
Jayabara (1946) attack suchc̆ social divisions tht̆at 
played a decisive role in marriages." Yoganand 
JhJ̆a's BhB̆almanushs̆a (1944) was indeed a 
patht̆breaking novel but ShS̆ardananda JhJ̆a's novel 
was reactionary. Prof Radhd̆a Krishs̆na 
ChC̆oudhd̆ary righğtly observes- "Yoganand JhJ̆a's 
'BhB̆alamanusa' deals witht̆ tht̆e social problems 
mainly connected witht̆ tht̆e problem of marriage. 
As a reply to tht̆is novel, ShS̆ardanand JhJ̆a wrote a 
second-rate novel 'Jayabara', h ̆aving little literary 
merit. (RADHAKRISHNA CHOUDHARY A Survey of 
Maitht̆ili Literature) 
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Mr Lalit Kumar for h ̆is Panji-related ignorance gives 
credit to Mm. Parmeshs̆war JhJ̆a's ''Mitht̆ila Tattva-
Vimarshs̆a". Prof Radhd̆a Krishs̆na ChC̆oudhd̆ary 
righğtly observes-"Mm. Parmeshs̆war JhJ̆a's 
'Mitht̆ila Tattva-Vimarshs̆a' is tht̆e h ̆istory of Mitht̆ila 
in Maitht̆ili prose and is based mainly on tradition. 
Mm. Mukunda JhJ̆a Bakshs̆i's 
'Mitht̆ilabhb̆ashs̆amaya Itihĭas' gives an account of 
tht̆e KhK̆andawala dynasty. From tht̆e point of view 
of modern Maitht̆ili prose, tht̆ese two works are 
important, tht̆oughğ from tht̆e h ̆istorical point of 
view, are unreliable. (RADHAKRISHNA CHOUDHARY 
A Survey of Maitht̆ili Literature) 
 
ThT̆e following excerprt from Our Panji Paband 
((part I&II) is being reproduced below for ready-
reference:- 
 
məɦɑːɾɑːdʒ͡ə ɦəɾəs̪ɪɦ̃əd̪eːʋə- mɪt̪ʰɪlɑːkə kəɾɳɑːʈə 
ʋəʃ̃əkə. dʒ͡joːt̪ɪɾiːʃʋəɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʋəɾɳə-
ɾət̪n̪ɑːkəɾəmeː ɦəɾəs̪ɪɦ̃əd̪eːʋə n̪ɑːjəkə ɑːkɪ ɾɑːd͡ʒɑː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. 1294 iː. meː d͡ʒən̪mə ɑː 1307 iː. meː 
ɾɑːd͡ʒəs̪ɪɦ̃ɑːs̪ən̪ə. gʰɪjɑːs̪ud̪d̪iːn̪ə t̪ugələkəs̪ə ̃1324-25 
iː. meː ɦɑːɾɪkə bɑːd̪ə n̪eːpɑːlə pəlɑːjən̪ə. mɪt̪ʰɪlɑːkə 
pəɲdʒ͡iː-pɾəbən̪d̪ʰəkə bɾɑːɦməɳə, kɑːjəs̪t̪ʰə ɑː 
kʂət̪ɾɪjə məd̪ʰjə ɑːd̪ʰɪkɑːɾɪkə s̪t̪ʰɑːpəkə, məɪt̪ʰɪlə 
bɾɑːɦməɳəkə ɦeːt̪u guɳɑːkəɾə dʒ͡ʰɑː, kəɾɳə 
kɑːjəs̪t̪ʰəkə leːlə ʃək̃əɾəd̪ət̪t̪ə, ɑː kʂət̪ɾɪjəkə ɦeːt̪u 
ʋɪd͡ʒəjəd̪ət̪t̪ə eːɦɪ ɦeːt̪u pɾət̪ʰəmət̪əjɑː n̪ɪjukt̪t̪ə 
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bʰeːlɑːɦə. ɦəɾəs̪ɪɦ̃əd̪eːʋəkə pɾeːɾəɳɑːs̪ə-̃ ɑː iː 
ɦəɾəs̪ɪɦ̃əd̪eːʋə n̪ɑːn̪jəd̪eːʋəkə ʋəʃ̃əd͡ʒə tʃ͡ʰəlɑːɦə, 
d͡ʒeː n̪ɑːn̪jəd̪eːʋə kɑːɾɳɑːʈə ʋəʃ̃əkə 1009 ʃɑːkeːmeː 
s̪t̪ʰɑːpən̪ɑː keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ- n̪ən̪d̪əɪd̪ə ʃun̪jə ̃ ʃəʃɪ ʃɑːkə 
ʋəɾʂeː (1019 ʃɑːkeː)... mɪt̪ʰɪlɑːkə pəɳɖɪt̪ə loːkən̪ɪ 
ʃɑːkeː 1248 t̪əd̪ən̪us̪ɑːɾə 1326 iː. meː pəɲd͡ʒiː-
pɾəbən̪d̪ʰəkə ʋəɾt̪əmɑːn̪ə s̪ʋəɾuːpəkə pɾɑːɾəmbʰəkə 
n̪ɪɾɳəjə kəeːlən̪ɦɪ. pun̪əhə̆ ʋəɾt̪əmɑːn̪ə s̪ʋəɾuːpəmeː 
t̪ʰoːɖeː bud̪d̪ʰɪ ʋɪlɑːs̪iː loːkən̪ɪ mɪt̪ʰɪleːʃə 
məɦɑːɾɑːdʒ͡ə mɑːd̪ʰəʋə s̪ɪɦ̃əs̪ə ̃1760 iː. meː ɑːd̪eːʃə 
kəɾəbɑːeː pəɲd͡ʒiːkɑːɾəs̪ə ̃ ʃɑːkʰɑː pus̪t̪əkəkə 
pɾəɳəjən̪ə kəɾəbəoːlən̪ɦɪ. oːkəɾə bɑːd̪ə pɑ̃ːd͡ʒɪmeː 
(kəkʰən̪oː kɑːlə ʋəɾɳɪt̪ə 1600 ʃɑːkeː mɑːn̪eː 1678 iː. 
ʋɑːs̪t̪əʋəmeː mɑːd̪ʰəʋə s̪ɪɦ̃əkə bɑːd̪əmeː 1800 iː.kə 
ɑːs̪əpɑːs̪ə) ʃɾoːt̪ɾɪjə n̪ɑːməkə eːkəʈɑː n̪əʋə 
bɾɑːɦməɳə upəd͡ʒɑːt̪ɪkə mɪt̪ʰɪlɑːmeː ut̪pət̪t̪ɪ bʰeːlə. 
 
So tht̆e Srotriyas as a sub-caste arose around 1800 
CE as per autht̆entic panji files. 
 
ShS̆. Anshs̆uman Pandey  [Gajendra ThT̆akur of New 
Delhl̆i provided me witht̆ digitized copies of tht̆e 
genealogical records of tht̆e Maitht̆il Brahămins. ThT̆e 
panjīkara-s whw̆ose families h ̆ave maintained tht̆ese 
records for generations are often reluctant to allow 
otht̆ers to pursue tht̆eir records. It is a matter of 
'intellectual property' to tht̆em. I was fortunate 
enoughğ to receive a complete digitized set of panjī 
records from Gajendra ThT̆akur of New Delhl̆i in 2007. 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/110341/pandey_1.pdf?sequence=1
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[Recasting tht̆e Brahămin in Medieval Mitht̆ila: Origins 
of Caste Identity among tht̆e Maitht̆il Brahămins of 
Northt̆ Bihĭar by Anshs̆uman Pandey, A dissertation 
submitted in partial fulfilment of tht̆e requirements for 
tht̆e degree of Doctor of PhP̆ilosophp̆y (History) in tht̆e 
University of Michc̆igan 2014]. Later tht̆ese Panji 
Manuscripts were uploaded to google books in 2009). 
 
ThT̆e so-called Mahăarajas of Darbhb̆anga were 
permanent settlement zamindars of Cornwallis, 
and tht̆ere were so many in Britishs̆ India, but in 
Nepal tht̆ere were none. In tht̆e annexure of our 
book (Panji Prabandhd̆ vol I&II), we h ̆ave attachc̆ed 
copies of genealogy-based upgradation orders 
(proof of upgradation for cashs̆). So before 1800   
CE, tht̆ere was no srotriya sub-caste in Britishs̆ India 
and tht̆ere is no suchc̆ sub-caste witht̆in Maitht̆il 
Brahămins in Nepal part of Mitht̆ila even today. 
Srotriya before tht̆at referred to following some 
education stream in Britishs̆ India, in Nepal it still 
h ̆as tht̆at meaning. 
 
Mr Lalit Kumar furtht̆er tries to put h ̆is agenda by 
writing- " Harimohŏan chc̆oose a middle ground in 
h ̆is reformist agenda". He gives laughğable 
reasons for h ̆is contention viz. "h"̆e espouses tht̆e 
significance of local traditions, languages, scripts, 
education system, and moral values" tht̆ereby 
meaning tht̆at tht̆ese are conservative values! 
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(All tht̆e referred books are available for free pdf 
download from tht̆e link 
h ̆ttp://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm ) 
 
(to be continued) 
 
2 
 
ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː 
ləgʰukət̪ʰɑːpəɾə ɦəməɾə ʈɪppəɳiː 
 
Five shs̆ort stories by Achc̆arya Ramanand 
Mandal 
 
Achc̆arya Ramanand Mandal h ̆as adjudged tht̆e 
following five shs̆ort stories as h ̆is best: 
 
1. Munhn̆fatpan (ThT̆e Outspoken) 
 
2. ShS̆arab aa ShS̆abab (ThT̆e wine and tht̆e fleshs̆) 
 
3.Mahăayajna (ThT̆e great ritual) 
 
4. Harbahă (ThT̆e ploughğman) and 
 
5. JhJ̆apan (ThT̆e Veil). 
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Achc̆arya Ramanand Mandal is a retired 
h ̆eadmaster and a social tht̆inker. He writes in pure 
Maitht̆ili spoken in tht̆e birtht̆place of Goddess Sita 
(Sitamarhr̆i). 
 
ThT̆e first story deals witht̆ a strict officer, whw̆o is 
praised by some and h ̆ated by otht̆ers for h ̆is 
outspokenness. As a result of h ̆is outspokenness, 
h ̆e is wrongly trapped. ThT̆e vigilance department 
makes a false case and tht̆e witnesses are made to 
sign tht̆e proceedings. A decade later, whw̆en tht̆e 
case comes up for h ̆earing tht̆e witnesses turn 
h ̆ostile. ThT̆e officer gets clean chc̆it but h ̆is life is 
ruined. It is a comment not only regarding tht̆e 
proceedings of tht̆e law enforcement agencies but 
it is also a comment on our letht̆argic judicial 
system. 
 
ThT̆e second shs̆ort story describes tht̆e moral 
turpitude of a bank staff, whw̆o is initially not only a 
good person but also a good matht̆ematician. 
 
ThT̆e tht̆ird shs̆ort story deals witht̆ Gayatri 
Mahăayajna, tht̆e case factor comes into play but 
rays of h ̆ope are found everywhw̆ere and witht̆in 
everyone. 
 
ThT̆e fourtht̆ shs̆ort story is tht̆e best out of tht̆ese 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 11 

five shs̆ort stories. ThT̆e bonded labourer system 
was being perpetuated in tht̆e name of a tradition, 
whw̆ichc̆ tht̆e storyteller h ̆as unfolded. It was 
chc̆allenged by tht̆e younger generation towards 
tht̆e end of tht̆e story. ThT̆e role of education h ̆as 
been emphp̆asised whw̆ichc̆ became tht̆e enabling 
factor. ThT̆e tradition was never discussed in 
Maitht̆ili literature to date. 
 
ThT̆e fiftht̆ shs̆ort story discusses many tht̆ings, 
from unmatchc̆ed marriage to tht̆e life of a widow. 
ThT̆is shs̆ort story needs improvement. 
 
  
 
Achc̆arya Ramanand Mandal's strengtht̆ lies in h ̆is 
vocabulary and deep interaction witht̆ tht̆e good 
and bad traditions of society. He needs to 
emphp̆asise tht̆at part. His abrupt ending of tht̆e 
stories does not satisfy tht̆e readers fully. It is 
expected from h ̆im tht̆at h ̆e will describe every 
aspect in its totality using h ̆is strong points and 
tht̆at is only possible whw̆en h ̆e gives time for h ̆is 
chc̆aracters to evolve. 
 
 
- Gajendra ThT̆akur, editor, Videhĕa (Be part of 
Videhĕa www.videhĕa.co.in -send your WhW̆atsApp 
no to +919560960721 so tht̆at it can be added to 
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tht̆e Videhĕa WhW̆atsApp Broadcast list.) 
 
əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com 
pəɾə pəʈʰɑːu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.ək̃ə 359 pəɾə ʈɪppəɳiː 
 

kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑː, pəʈən̪ɑː 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1 kə 
s̪əmbən̪d̪ʰəmeː- bəɦut̪ə n̪iːkə lɪkʰələ, s̪ət̪jə 
kəɦələ,məəɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə t̪ə ̃
mɑːt̪ɾə pɑːʈʰəkə bən̪ɪ ɾəɦɪeː n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ..s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə oː 
kɾɨt̪ɪt̪ʋəkə ʋɪʂəjəmeː buːd͡ʒʰələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. 
  

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪əɦə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪iːt̪ɑːməɽʰiː 
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ʋɪd̪eːɦəkə n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə -
bʰɑːgə-1 ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə pəɾə mət̪̃əʋjə- kən̪ɪkɑː d̪ɪn̪ə 
pəɦɪleː ɦɪd̪̃iː keː pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə leːkʰəkə giːt̪ɑ̃ːd͡ʒəlɪʃɾiː keː 
upən̪jɑːs̪ə ɾeːt̪ə s̪əmɑːd̪ʰɪ keː əg̃ɾeːd͡ʒiː ən̪uʋɑːd̪ə 
ʈuːbə ɑːpʰə s̪əɪɖ̃ə keː leːlə ət̪̃əɾəɾɑːʂʈɾiːjə bukəɾə 
puɾəs̪kɑːɾə mɪlələ t̪ə kəɦələ geːlə kɪ əg̃ɾeːd͡ʒiː 
s̪ɑːɦɪt̪jə keː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə s̪ɑːɦɪt̪jə bʰeː geːlə ɦəeː. 
t̪əɦɪn̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
leːkʰən̪ə -s̪ubʰɑːʂə tʃ͡əd̪̃ɾə jɑːd̪əʋə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
s̪əd̪̃əɾbʰə meː ɪ-ʋɪd̪eːɦə pət̪ɾɪkɑː keː s̪əp̃ɑːd̪əkə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː pəɾə mət̪̃əʋjə kɪ 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə ɦɑ̃ːs̪ɪjɑː keː s̪əmɑːd͡ʒə 
əɾt̪ʰɑːt̪ə pətʃ͡əpən̪ɪjɑː s̪əmɑːd͡ʒə keː məɪt̪ʰɪliː d͡ʒeː 
pəɦɪleː ɾɑːɾə ɑː bəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə jɑːt̪ɾiː keː ʃəbd̪ə 
meː ʃuːd̪ɾə keː məɪt̪ʰɪliːjə ɦəjə.d͡ʒəɪɪ məɪt̪ʰɪliː keː 
mɑːn̪əkə məɪt̪ʰɪliː mɑːn̪eː ʃoːʂəkə ʋəɾgə keː məɪt̪ʰɪliː 
s̪eː n̪ɪkɾɨʂʈʰə mɑːn̪ələ geːlə.d͡ʒəũ kɪ ɪ bəɦud͡ʒən̪ə 
məɪt̪ʰɪlə keː məɪt̪ʰɪliː ɦəjə.ə_ɪ məɪt̪ʰɪliː meːjoː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː bʰeːlə ɦəjə. pəɾət̪̃u eːkəɾɑː upeːkʂɑː kəɪlə 
geːlə ɦəjə.ɪɦ̃ɑː t̪əkə kɪ məɦɑːkəʋɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ əɦiː 
məɪt̪ʰɪliː meː ɾətʃ͡ən̪ɑː kəɪleː ɾəɦələn̪ə. pəɾət̪̃u ɑːɪ 
mɑːn̪əkə məɪt̪ʰɪliː mẽː s̪əʃ̃oːd̪ʰən̪ə kəɪlə geːlə ɦəjə. 
ʋəɾɪʂʈʰə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə guloː 
upən̪jɑːs̪ə keː ɾətʃ͡ən̪ɑː kə keː pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː 
keː mɑːn̪əkə məɪt̪ʰɪliː keː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː 
ɾupə pɾəd̪ɑːn̪ə kə keː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə keː ɑːgɑː bəɖʰəulən̪ə.ɑːɪ keː s̪əməjə meː ɪ-
ʋɪd̪eːɦə pət̪ɾɪkɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə keː 
pəlləʋɪt̪ə puʂpɪt̪ə kəɾeː lɑː d͡ʒeː gɑːtʃ͡ʰiː ɾoːpə ɾəɦələ 
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ɦət̪ən̪ə.d͡ʒeːɪ pəɾə ɾəg̃ə -ʋɪɾəg̃ə keː tʃ͡ɪɽəɪjə əppən̪ə 
ɾəg̃ə -ʋɪɾəg̃ə keː ʃəɪliː meː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə keː 
s̪əmɾɨd̪d̪ʰə kə ɾəɦələ ɦəjə.ə_ɪ d̪ɪʃɑː meː pəg̃u keː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɖ̃ələ, umeːʃə 
məɖ̃ələ,ɾɑːdʒ͡əd̪eːʋə məɖ̃ələ, s̪əd̪̃iːpə kumɑːɾə 
s̪ɑːpʰiː, umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə,beːtʃ͡ən̪ə 
ʈʰɑːkuɾə,kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə, ɾɑːməbɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu, 
n̪əd̪̃əʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə,lələn̪ə kumɑːɾə kɑːmət̪ə,ʃɪʋə 
kumɑːɾə pɾəs̪ɑːd̪ə, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə, ɾɑːməd̪eːʋə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɖ̃ələ d͡ʒʰɑːɽuːd̪ɑːɾə, n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, 
mun̪n̪iː kɑːmət̪ə ɑː ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ keː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
meː miːlə keː pɑːt̪ʰəɾə bən̪ət̪ə. kən̪ɪkɑː d̪ɪn̪ə pəɦɪleː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə keː dʒ͡əgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɖ̃ələ kɾɨt̪ə upən̪jɑːs̪ə pəg̃u keː 2021s̪ɑːlə 
keː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː keː muːlə puɾəs̪kɑːɾə s̪eː 
puɾəs̪kɾɨt̪ə kəɪlə geːlə.ɪ ɖeːgə məɪt̪ʰɪliː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə s̪ɑːɦɪt̪jə keː leːlə ɑːd͡ʒɑːd̪iː keː 
əmɾɨt̪əkɑːlə keː s̪əmɑːn̪ə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əmɾɨt̪ə kɑːlə mɑːn̪ələ d͡ʒɑːjət̪ə.ɑːbɪ koːn̪oː 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə keː məɪt̪ʰɪliː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə s̪ɑːɦɪt̪jə guloː,ɾəmət̪ɑː 
d͡ʒoːgiː,məɖəɾə ɑː bʰõːʈə keː gəɪs̪ə lɑːɪʈɪg̃ə ɑː s̪ʈoːɾiː 
s̪ɑːĩːs̪ə bəd̪ələ n̪ə s̪əkəɪjə ɦəjə. məɪt̪ʰɪliːkə 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː ʋɑː ʃəɪliː keː ʋɪkɑːs̪ə mẽː ɪ-
ʋɪd̪eːɦə pət̪ɾɪkɑː ɑː s̪əp̃ɑːd̪əkə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə 
keː əʋɪs̪məɾəɳiːjə joːgəd̪ɑːn̪ə keː bʰulɑːjə n̪ə s̪əkəɪjə 
ɦəjə. s̪əd̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. 
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pɾəɳəʋə d͡ʒʰɑː 
ʋɪd̪eːɦə pət̪ɾɪkɑː pɑːkʂɪkə pət̪ɾɪkɑː t̪ə n̪ɪkɑːlə_ɪt̪eː 
ɾəɦəiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəɪ meː n̪əʋə-puɾɑːn̪ə s̪əbə t̪əɾəɦəkə 
leːkʰəkə s̪əbə keː ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ʰəpəjə ətʃ͡ʰɪ s̪əg̃əɦɪ 
s̪əp̃ɑːd̪əkiːjə ʈiːmə biːtʃ͡ə biːtʃ͡ə meː məɪt̪ʰɪliː ɑː 
mɪt̪ʰɪlɑː s̪əb̃əd̪̃ʰiː s̪ɑːɦɪt̪jə keː s̪əd̃͡ʒoː kə pɑːʈʰəkə t̪əkə 
pəɦũtʃ͡ɑːbeː keː kɑːd͡ʒə s̪eːɦoː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəiː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
eːɦɪ kɾəmə meː d̪uː ʈɑː pɾəjɑːs̪ə keː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəə̸ 
tʃ͡ɑːɦəbə- ʋɪd̪eːɦə keː mɑːd̪ʰjəmə s̪ə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
ʈʰɑːkuɾə eːkəʈɑː pɾəjɑːs̪ə keːlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ kɪtʃ͡ʰə 
əŋgɾeːziː pʰeːɾiː s̪ʈoːɾiː keː s̪ətʃ͡ɪt̪ɾə məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə 
keː d̪ʋɑːɾɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbə keː məɪt̪ʰɪliː s̪eː əŋgɾeːziː 
ʋɑː əŋgɾeːziː s̪eː məɪt̪ʰɪliː s̪iːkʰeːbɑːkə. kɪtʃ͡ʰə kəɦɑːn̪iː 
ɦəmə pəɽʰələɦu - ən̪uʋɑːd̪ə s̪əbə bəɦut̪ə n̪ɪkə bʰeːlə 
ətʃ͡ʰɪ. ɦəmɑːɾɑː ləgəiː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː pɾəjoːgə d̪ʰɪjɑː-
puːt̪ɑː leːlə beːs̪ə upəjoːgiː bʰə s̪əkəiː ətʃ͡ʰɪ. 
əd̪ʰɪkɑ̃ːʃət̪əhə̆ bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbə məɪt̪ʰɪliː s̪eː əŋgɾeːziː ʋɑː 
əŋgɾeːziː s̪eː məɪt̪ʰɪliː keː jɑːt̪ɾɑː ɦɪd̪̃iː keː mɑːd̪ʰjəmə 
s̪eː ɦoːɪt̪ə kəɾeː tʃ͡ʰəiːt̪ʰə, əɪ t̪əɾəɦəkə pus̪t̪əkə gɑːmə-
gʰəɾə keː tʃ͡ʰoːʈə bətʃ͡tʃ͡ɑː keː məɪt̪ʰɪliː s̪eː s̪iːd̪ʰeː 
əŋgɾeːziː ɑː ʋɪd̪eːʃə meː ʋɑː əŋgɾeːziː s̪əmɑːd͡ʒə meː 
pəɪgʰə ɦoːɪt̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑː keː əŋgɾeːziː s̪eː s̪iːd̪ʰeː 
məɪt̪ʰɪliː s̪iːkʰeːbɑː meː s̪əɦɑːjəkə bʰə s̪əkeː ətʃ͡ʰɪ. 
ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə ɑːɾkɑːɪʋə keː mɑːd̪ʰjəmə s̪eː məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː mɪt̪ʰɪlɑː kʂeːt̪ɾə s̪eː d͡ʒuɖələ ən̪eːkoː 
poːt̪ʰiː keː eːleːkʈɾoːn̪ɪkə mɑːd̪ʰjəmə s̪eː s̪əbə keː 
leːlə upələbd̪ʰə kəɾeːləkə ətʃ͡ʰɪ. eːɦɪ kɾəmə meː ɦɑːlə-
pʰɪləɦɑːlə ʋɪd̪eːɦə d̪ʋɑːɾɑː ʃɾiː d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə 
keː kɪtʃ͡ʰə kɪt̪ɑːbə s̪əbə upələbd̪ʰə kəɾɑːoːlə geːlə 
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ətʃ͡ʰɪ. ʃɾiː d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə bɪɦɑːɾə keː n̪əd̪iː s̪əbə 
keː ʋɪʂəjə meː tʃ͡ələɪt̪ə-pʰɪɾə_ɪt̪ə eːn̪əs̪ɑːɪkloːpiːɖɪjɑː 
tʃ͡ʰəiːt̪ʰə ɑː bɪɦɑːɾə keː n̪əd̪iː s̪əbə pəɾə bəɦut̪ə kɑːd͡ʒə 
keːn̪eː tʃ͡ʰəiːt̪ʰə. mɪt̪ʰɪlɑː keː kʂeːt̪ɾə n̪əd̪iː pɾəd̪ʰɑːn̪ə 
kʂeːt̪ɾə ətʃ͡ʰɪ ɑː ən̪eːkoː n̪əd̪iː mɪt̪ʰɪlɑː keː ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
ɪlɑːkɑː s̪eː s̪əɦəs̪ət̪ɾoː s̪ɑːlə s̪eː bəɦɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
əpən̪eːkə pus̪t̪əkə s̪əbə meː əɪ n̪əd̪iː s̪əbə keː 
bʰəugoːlɪkə, əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə, ɑː s̪ɑːmɑːdʒ͡ɪkə pəkʂə keː 
bəɖɖə n̪ɪkə ʋɪʋəɾəɳə bʰəɪʈəiːt̪ə tʃ͡ʰəiːkə. d̪ɪn̪eːʃə 
kumɑːɾə mɪʃɾə dʒ͡iː keː pus̪t̪əkə pɑːʈʰəkə keː n̪əɪ 
kʰɑːliː əpən̪ɑː kʂeːt̪ɾə keː n̪əd̪iː s̪əbə keː ʋɪʂəjə meː 
ɾoːtʃ͡əkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː upələbd̪ʰə kəɾɑːbəiː ətʃ͡ʰɪ əpɪt̪u 
loːkə keː əpən̪ə kʂeːt̪ɾə keː bʰuːgoːlə, d͡ʒələʃɾoːt̪ə ɑː 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ keː pɾət̪ɪ d͡ʒuɽɑːʋə s̪eːɦoː ut̪pən̪n̪ə kəɾeː ətʃ͡ʰɪ. 
d̪ɪn̪eːʃə d͡ʒiː keː kɪtʃ͡ʰə pus̪t̪əkə pəɽʰən̪eː ɾəɦɪ koːʃiː ɑː 
bəlɑːn̪ə n̪əd̪iː keː s̪əb̃əd̪̃ʰə meː. kəməlɑː n̪əd̪iː keː 
ʋɪʂəjə meː poːt̪ʰiː ʋɪd̪eːɦə keː ɑːɾkɑːɪʋə keː 
mɑːd̪ʰjəmə s̪eː pəɽʰəbɑːkə əʋəs̪əɾə bʰẽːʈələ. ʋɪd̪eːɦə 
ʈiːmə keː s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪ə. 
 
ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
kɪtʃ͡ʰu ək̃əs̪ə ̃ʋɪd̪eːɦəmeː ɾəuʃən̪ə d͡ʒən̪əkəpuɾiːd͡ʒiːkə 
kət̪ʰɑː s̪əbʰə pəɽʰɪ tʃ͡ʰiː. iː kət̪ʰɑː s̪əbʰə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə ̃
ɦəməɾɑː s̪əbʰəɦəkə upəjoːgiː ɦəeːt̪ə kɑːɾəɳə eːɦɪ 
kət̪ʰɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ ɦəmə s̪əbʰə n̪eːpɑːləkə məɪt̪ʰɪliː 
mən̪ɪʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə keːɾə d͡ʒʰələkə bʰeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəuʃən̪əd͡ʒiː kət̪ʰɑː keːɾə s̪əg̃eː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː-ɑːleːkʰə 
s̪eːɦoː pəʈʰɑːbət̪ʰɪ. iː ɑːɾoː n̪iːkə ɾəɦət̪ə. 
 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 17 

s̪ɪjɑːɾɑːmə d͡ʒʰɑː 's̪əɾəs̪ə',ɾɑ̃ːtʃ͡iː 
pɾɪjə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə, ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə 
mɪʃɾəkə leːkʰən̪iː ɑː bjəkt̪ɪt̪ʋə d̪un̪uː s̪ə ̃ kəɪkə beːɾə 
ɑːmən̪eː-s̪ɑːmən̪eː bʰeːlə tʃ͡ʰiː,pɾəbʰɑːʋɪt̪oː tʃ͡ʰiː. 
əɦɑ̃ːkə "ʋɪd̪eːɦə "iː pət̪ɾɪkɑː meː eːkə s̪əg̃ə eːt̪eːkə 
ɾɑːs̪ə n̪əd̪iː-t̪iːɾəkẽː ɑːmə pɑːʈʰəkəkə leːlə upələbd̪ʰə 
kəɾɑːeːbə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə s̪eːʋɑː t̪ʰɪkə, eːkəʈɑː gəuɾəʋə-
boːd̪ʰə bʰəjə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ːkə pɑːɾəkʰiː d̪ɾɨʂʈɪkə ɑː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əɾoːkɑːɾəkə əbʰjəɾt̪ʰən̪ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪ə oː ʃubʰɑːʃiːʂə. pəɽʰɪ kəjə pʰeːɾə kɪtʃ͡ʰu 
kəɦɪ s̪əkəbə. bəɦut̪ə n̪iːkə ɖeːgə. 
 
mən̪oːd͡ʒə pɑːʈʰəkə 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə ɑː d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾəkə 
poːt̪ʰiː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾəmeː eːlɑːkə s̪əmbən̪d̪ʰəmeː. 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə loːkən̪ɪ d͡ʒə ̃ eːn̪ɑː ud̪ɑːɾət̪ɑːs̪ə ̃ əpən̪ə 
s̪əməgɾə s̪əŋkələn̪ə d̪əə̸ s̪əkət̪ʰɪ ɑː ʋɪd̪eːɦə pəɾə 
upələbd̪ʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːjə t̪ə ̃ pəɖʰəɪʋəlɑː leːlə bəɦut̪ə 
n̪iːkə ɾəɦət̪ə. s̪ʋɑːgət̪ə 
 
pəɾəmeːʃʋəɾə d͡ʒʰɑː pɾəɦəɾiː 
gəd͡ʒẽːd̪ɾə bɑːbuː, ʋɪd̪eːɦə kẽː n̪iːkə s̪ə ̃pəɽʰɪ bud͡ʒʰɪ 
əpən̪ə leːkʰə pəʈʰɑːjəbə. eːt̪eːkə pɾəʃəs̪t̪ə pət̪ɾɪkɑːkə 
s̪ɑːməgɾiːkə ɑːn̪əd̪̃ə ləə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪ə. 
  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-2 
(gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-2 

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

  

 bʰɑːgə-2 

bʰɑːgə-1 meː 9 pən̪n̪ɑːkə keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə 
ɑːmukʰə 'ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə mən̪ukkʰəkə gɑːt̪ʰɑː' d͡ʒeː 
upən̪jɑːs̪ə ʃuɾuː ɦeːbɑːs̪ə ̃puːɾʋə muːlə məɪt̪ʰɪliːmeː 
d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ, keːɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː iː kəɦələ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː ɑːmukʰə guloːkə pɑːʈʰəmeː ʋjəʋəd̪ʰɑːn̪ə 
ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː əɦɑ̃ːs̪ə ̃ɑːgɾəɦə kəeːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ 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. guloːkə ɦɪn̪d̪iː 
ən̪uʋɑːd̪əmeː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə ɑːmukʰə 'ɑːkʰɪɾiː 
ʋɪpən̪n̪ə mən̪ukkʰəkə gɑːt̪ʰɑː' keːɾə ən̪uʋɑːd̪ə 
upən̪jɑːs̪əkə ən̪t̪əmeː d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ə_ɪ leːlə 
gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰə d̪ʰən̪jəʋɑːd̪əkə pɑːt̪ɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
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d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə 
bəlɑː d̪ʰuːɾiː, d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə 
s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː d̪ʰuːɾiː 

  

d͡ʒuːlɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑː əpən̪ə pɾəs̪t̪ut̪ɪ "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 d̪oːs̪əɾə. ɑː əɪ pɑːʈʰəkẽː əɦɑ̃ː 
s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə ɑːd̪ʰɑːɾəs̪ə ̃ ələgə n̪əɪ kəə̸ 
s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. s̪eː s̪əmɑːd͡ʒə-s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə pɑːʈʰə ɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə pɑːʈʰə mɪdʒ͡d͡ʒʰəɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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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 
ɾɑːkʰəbɑːkə ɑː kɪtʃ͡ʰu pɑːʈʰə, d͡ʒeː mən̪ukkʰəs̪ə ̃ələgə 
ətʃ͡ʰɪ, keːɾə ɾuːpəmeː leːkʰəkəkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɑː 
kəɾt̪əʋjəkə ʋəɾɳən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ.  

d͡ʒuːlɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə pɾəs̪t̪ut̪ɪ "ʋəɾɖə, ɖɑːjəlɔgə 
eːɳɖə n̪oːʋələ"mɪkʰɑːɪlə bɑːkʰət̪ɪn̪əkə 
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s̪ək̃əlpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əg̃əɦɪ d͡ʒulɪjɑː 
kɾɪs̪ʈoːʋɑː bʰɑːʂɑːkə s̪ək̃eːt̪ə ɑː pɾət̪iːkəkə ɾuːpəmeː 
s̪eːɦoː ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑː 
s̪ək̃eːt̪əkə ɾuːpəmeː, ləjəs̪ə ̃ gəpə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
oːɪmeː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː n̪əɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, əɾt̪ʰə n̪əɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə oː pəɪgʰə ɦoːɪeː t̪ə ̃oːkəɾɑː əpən̪ɑː 
ɑː ɑːn̪əmeː ən̪t̪əɾə bud͡ʒʰɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, oː bɑːd͡ʒəə̸ ləgəɪeː 
ɑː əŋən̪ɑːs̪ə ̃ bəɦəɾɑːɪeː. ɑː t̪əkəɾɑː bɑːd̪ə oː 
əpən̪ɑːkẽː mɑːjəs̪ə ̃ d̪uːɾə kəɾəɪeː. mud̪ɑː oː 
lɑːkʂəɳɪkə s̪ə ̃ eːkəd̪əmmeː d̪uːɾə n̪əɪ ɦoːɪeː ʋəɾən̪ 
lɑːkʂəɳɪkə ɑː pɾət̪iːkɑːt̪məkeːkə biːtʃ͡əmeː d͡ʒʰuləɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. lɑːkʂəɳɪkə s̪t̪ɾiː 
guɳə, s̪əg̃iːt̪əməjə, kəʋɪt̪ɑː ɑː ləjə s̪ə ̃ jukt̪ə; ɑː 
pɾət̪iːkɑːt̪məkə puɾuʂə guɳə, ʋɪd̪ʰɪ ɑː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːs̪ə ̃
jukt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː tʃ͡ələtʃ͡ɪt̪ɾə ɑːd̪ɪmeː məɦɪlɑːkə 
ʃəɾiːɾəkə ɑː oːkəɾə kɪɾəd̪ɑːɾəkə d͡ʒeː əʋəmuːljən̪ə 
puɾuʂə d̪ʋɑːɾɑː kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː mɑːjəkə ʃəɾiːɾə 
d̪ʋɑːɾɑː oːkəɾə əs̪t̪ɪt̪ʋəkə kʰət̪əɾɑːkə ɖəɾə ətʃ͡ʰɪ. 
mud̪ɑː beːbiː tʃ͡ɑːɪlɖə əpən̪ə mɑːjəs̪ə ̃ ləgə ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ s̪eː oː lɑːkʂəɳɪkə s̪t̪ɾiː 
guɳə, s̪əg̃iːt̪əməjə, kəʋɪt̪ɑː ɑː ləjə s̪ə ̃ beːʃiː jukt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː oː mɑːjəkẽː əs̪ʋiːkɑːɾə t̪ə ̃ kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː oːkəɾeːs̪ə ̃əpən̪ɑːkẽː pəɾɪbʰɑːʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒeːks̪ə ɖeːɾiːɖɑː- ut̪t̪əɾə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪ə mɑːn̪eː 
ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə 

d͡ʒeːks̪ə ɖeːɾiːɖɑː joːn̪ɪ keːn̪d̪ɾɪt̪ə ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə 
s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪əs̪ə ̃ n̪ɑːɾiːʋɑːd̪iː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːmeː d͡ʒeː 
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ɦəs̪t̪əkʂeːpə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkəɾə koːɾn̪eːlə 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː gɑːjət̪ɾiː tʃ͡əkɾəʋəɾt̪iː 
s̪piːʋɑːkə s̪ʋɑːgət̪ə. kɪtʃ͡ʰu d̪ɑːɾʃən̪ɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː 
d͡ʒə_ɪ pɾəkɑːɾəs̪ə ̃ joːn̪iːkẽː əpɾət̪jəkʂə ɾuːpẽː 
məɦət̪ʋə d̪ə_ɪeː t̪ət̪əə̸ ɖeːɾiːɖɑː d̪ʋɑːɾɑː joːn̪ɪ-
keːn̪d̪ɾɪt̪ə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəkə s̪iːmɑːkə pɾət̪ɪ 
d̪ʰjɑːn̪ɑːkəɾʂəɳə eːkəʈɑː s̪ɑːɾt̪ʰəkə ɦəs̪t̪əkʂeːpə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː t̪ə_ɪs̪ə ̃ pɾət̪iːkəkə gʰəʈəkəkə pʰeːɾəs̪ə ̃ eːkəʈɑː 
pɾəkɾɪjɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə pəɾɪbʰɑːʂɑː d̪eːbə s̪əmbʰəʋə 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɖeːɾiːɖɑː ɑːpəs̪əmeː ɦoːɪbəlɑː s̪əmʋɑːd̪əkə 
guɳən̪əkʰəɳɖəkə əs̪əmbʰɑːʋjət̪ɑːkẽː d̪eːkʰəbəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oːkəɾɑː s̪əɾələ n̪əɪ kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. s̪eː 
s̪t̪ɾiːkẽː ən̪umɑːn̪ə ɑː d͡ʒɲɑːn̪əkə ʋəs̪t̪ukə ɾuːpəmeː 
n̪əɪ d̪eːkʰələ d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. puɾuʂət̪ʋəkə 
s̪ɑːpeːkʂə n̪ɑːɾiːʋɑːd̪əkẽː n̪əɪ d̪eːkʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː 
ʋəɾən̪ə n̪ɑːɾiːʋɑːd̪ə leːlə eːkəʈɑː ələgeː moːɦɑːbəɾɑː 
bən̪eːbɑːkə kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 

s̪eː pɑːʈʰə, ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, moːʈɑːmoːʈiː 
eːkəʈɑː ɾɑːdʒ͡ən̪əɪt̪ɪkə kɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʃəkt̪ɪ-
s̪əmbən̪d̪ʰə bɑː t̪əkəɾɑː leːlə ɦoːɪt̪ə ʋɑːɾt̪ɑːkə 
ɾuːpəmeː pəɾɪbʰɑːʂɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. mud̪ɑː 
ɖeːɾiːɖɑːpəɾə ɑːɾoːpə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː n̪ɑːɾiːkə 
əbɑːd͡ʒəkẽː puɾuʂə d̪ʋɑːɾɑː əd̪ʰɪgɾɨɦiːt̪ə kəɾəbɑːbəjə 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, n̪ɑːɾiːkə eːt̪eːkə jət̪n̪əs̪ə ̃d͡ʒeː bəkɑːɾə 
pʰuʈələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, d͡ʒeː oː əpən̪ɑː leːlə bɑːdʒ͡ɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː əd̪ʰɪkɑːɾə oːkəɾɑːs̪ə ̃ tʃ͡ʰiːn̪əə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɖeːɾiːɖɑːkẽː məɦɪlɑːkə d̪ɪn̪ə-pɾət̪ɪd̪ɪn̪əkə 
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ɦoːɪt̪ə s̪əməs̪jɑː ɑː ʃəkt̪ɪɦiːn̪ət̪ɑːs̪ə ̃koːn̪oː mət̪ələbə 
n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɖeːɾiːɖɑː ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə pəd̪d̪ʰət̪ɪkẽː 
n̪iːkə ɑː d̪ʰən̪ɑːt̪məkə ɾuːpəmeː lə_ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː 
n̪ɑːɾiːʋɑːd̪əkẽː əs̪t̪ɪt̪ʋəkə 
t̪ət̪t̪ʋəmiːmɑ̃ːs̪ɑːkə/ t̪əɾkəkə d̪ʋəɪd̪ʰəkə ɾuːpəmeː 
ɾɑːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeːn̪ɑː puɾuʂə s̪t̪ɾiː. 

ɖeːɾiːɖɑː pɑːʃtʃ͡ɑːt̪jə d̪əɾʃən̪əkə keːn̪d̪ɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə moːɦəkẽː ugʰɑːɾə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ.  s̪us̪ɪjoːkə bʰɑːʂɑːʋɪd͡ʒɲɑːn̪əs̪ə ̃ pɾeːɾɪt̪ə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪ə s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə əs̪t̪ɪt̪ʋəkə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə 
ʋɪʃleːʂəɳəkə pɾəjɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. leːʋiː s̪ʈɾɔs̪əkə 
s̪ət̃ʃ͡ən̪ɑːt̪məkə mɑːn̪əʋə ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə s̪əeːɦə 
loːkəgɑːt̪ʰɑː leːlə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jəmeː 
gəd̪jə ɑː pəd̪jə leːlə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːt̪məkə ʋɪʃleːʂəɳəkə 
pɾəjɑːs̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɖeːɾiːɖɑː 
eːkəɾɑː ugʰɑːɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪ə 
əpən̪ə ʋɪʃleːʂəɳə leːlə eːkəʈɑː ʈʰoːs̪ə ɑːd̪ʰɑːɾə 
t̪ɑːkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːkə bɑːɦəɾə eːkəʈɑː keːn̪d̪ɾə 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ oː eːkəɾə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ʋɪʃleːʂəɳə kəə̸ 
s̪əkəjə, mud̪ɑː s̪eː mɑːt̪ɾə d̪ɑːɾʃən̪ɪkəkə ɑːbʰɑːs̪ə 
mɑːt̪ɾə ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː koːn̪oː loːkəgɑːt̪ʰɑːkə koːn̪oː 
s̪t̪ʰɑːjiː bɑː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː keːn̪ɑː bʰəə̸ s̪əkəɪeː. 
s̪eː loːkəkət̪ʰɑː bɑː loːkə gɑːt̪ʰɑːkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə 
əd̪ʰjəjən̪ə kəɾəbɑː leːlə əɦɑ̃ːkẽː oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə bɑː oː 
keːn̪d̪ɾə, d͡ʒəkəɾə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə əɦɑ̃ː eːkəɾə 
ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː, n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəə̸ 
pəɽət̪ə. ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː koːn̪oː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː 
leːlə oːkəɾə s̪ək̃əlpən̪ɑː-ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑːʋəʃjəkə 
ətʃ͡ʰɪ, pʰeːɾə ʈukəɽiː-ʈukəɽiː d͡ʒoːɽɪ kəə̸ əɦɑ̃ː oːkəɾɑː 
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bən̪ɑːjəbə. mud̪ɑː bɪn̪u ən̪t̪ə s̪oːtʃ͡ən̪eː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː 
s̪əmbʰəʋeː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. ɑː s̪eː s̪ɑːɦɪt̪jəmeː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ. 
jɑːʋət̪ə əɦɑ̃ː koːn̪oː ɾətʃ͡ən̪ɑː leːlə eːkəʈɑː s̪ʋəjəs̪̃ɪd̪d̪ʰə 
əɾt̪ʰə n̪əɪ t̪ɑːkɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰiː oːkəɾə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə əɦɑ̃ː n̪əɪ 
t̪ɑːkɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː, kɑːɾəɳə əɾt̪ʰə mɑːn̪eː ən̪t̪ə oːkəɾə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkẽː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪iːkẽː əɾt̪ʰə pəɦɪn̪əɦɪjeːs̪ə ̃ pət̪ɑː ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪ ɑː t̪əkʰən̪eː oː oːkəɾə ʋɪbʰɪn̪n̪ə əg̃ə ɑː t̪əkəɾə 
ɑːpəs̪iː s̪əmbən̪d̪ʰəkẽː ʋɪʃleːʂɪt̪ə kəə̸ s̪əkəɪeː. ɑː 
jəeːɦə ʋɪʃleːʂəɳəs̪ə ̃ pəɦɪleː d͡ʒɲɑːt̪ə s̪ʋəjəs̪̃ɪd̪d̪ʰə 
əɾt̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ɖeːɾiːɖɑːkə keːn̪d̪ɾə. ɑː ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː jəeːɦə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
pɑːʈʰəkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː keːn̪ɑː bən̪ət̪ə, koːn̪ə əg̃əkẽː 
leːlə d͡ʒɑːjət̪ə ɑː koːn̪ə əg̃əkẽː tʃ͡ʰoːɽələ d͡ʒɑːjət̪ə. s̪eː 
d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ oːkəɾə əɾt̪ʰə ɑː oːkəɾə pɾəbʰɑːʋəkə 
gəpə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ɦəmə oːɪ s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːs̪ə ̃oːɪ t̪ət̪t̪ʋə 
s̪əbʰəkẽː tʃ͡ɪn̪ɦəbɑːkə, pʰəɾɑːkə kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː oːɪ pɾəbʰɑːʋə leːlə ut̪t̪əɾəd̪ɑːjiː 
ətʃ͡ʰɪ, s̪eː oːɪ s̪əmbʰɑːʋɪt̪ə pəɪʈəɾn̪əkẽː ɦəmə tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː oː pɾəbʰɑːʋə n̪əɪ ɑːn̪ət̪ə. s̪eː iː keːn̪d̪ɾə 
ɑːɾəmbʰɪkə s̪t̪ʰələ ətʃ͡ʰɪ s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkẽː bud͡ʒʰəbɑːkə 
ɦeːt̪u. mud̪ɑː iː ʋɪʃleːʂəɳəkẽː s̪iːmɪt̪ə s̪eːɦoː kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. kɑːɾəɳə keːn̪d̪ɾə əpən̪ɑːkẽː s̪t̪ʰɪɾə ɾəkʰəbɑːkə 
leːlə s̪t̪əɾiːkəɾəɳəkə n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː oːkəɾɑː 
pəɾə n̪ɪjət̪̃ɾəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː iː əɾt̪ʰəkə puːɾʋə 
d͡ʒɲɑːn̪ə pɑːʈʰəkəkə puːɾʋə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː s̪əməkɑːliːn̪ə 
ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːpəɾə n̪ɪɾbʰəɾə 
s̪eːɦoː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, iːɦoː s̪əbʰə t̪ə ̃s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə əg̃ə ətʃ͡ʰɪ 
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t̪əkʰən̪ə keːn̪ɑː eːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːs̪ə ̃ d̪uːɾə 
ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːɪeː d͡ʒeː eːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː s̪iːmɪt̪ə kəɾəɪeː 
mud̪ɑː əpən̪eː eːkəɾɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ s̪iːmɪt̪ə n̪əɪ 
ɦoːɪeː? s̪eː əpən̪ə ʋɪʃleːʂəɳəkə ɑːd̪ʰɑːɾə koːn̪oː 
s̪t̪ʰɑːjiː keːn̪d̪ɾəkẽː bən̪ɑːjəbə eːkəʈɑː n̪us̪kʰɑː d̪eːbə 
s̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː iː pɾət̪ɪkɾɪjɑːʋɑːd̪iː bɑː jət̪ʰɑːs̪t̪ʰɪʋɑːd̪iː 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. ɑː əɪ s̪ə ̃mɑːn̪əkə ɑː gəeːɾə-t̪ulən̪ɑːt̪məkə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾə əɾt̪ʰə n̪ɪkɑːləbɑːkə mɑːt̪ɾə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː s̪ɪd̪d̪ʰə 
ɦoːɪeː. s̪eː iː bʰɾəmə d͡ʒeː ɦəmə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː t̪ɑːkɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː bʰɾəmeː ətʃ͡ʰɪ, ʋɑːs̪t̪əʋəmeː əɦɑ̃ː pɑːʈʰjə 
s̪ɑːməgɾiːs̪ə ̃s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə n̪ɪɾmɑːɳə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 

s̪eː ɖeːɾiːɖɑːkə ut̪t̪əɾə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪əmeː s̪eːɦoː 
keːn̪d̪ɾəkə bɪn̪ɑː pɾɑːɾəmbʰə n̪əɪ bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
mud̪ɑː oː əɪ s̪ɪd̪d̪ʰə n̪əɪ bʰeːlə s̪ʋəjəs̪̃ɪd̪d̪ʰəkə 
ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə ʋɪʃleːʂəɳəkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə oːɪ 
keːn̪d̪ɾəkẽː d̪oːs̪əɾə keːn̪d̪ɾə d̪ʋɑːɾɑː s̪t̪ʰɑːn̪ɑːpən̪n̪ə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː iː n̪əʋə keːn̪d̪ɾə s̪eːɦoː s̪t̪ʰɑːjiː n̪əɪ 
ɾəɦət̪ə.    

t̪əɦɪn̪ɑː s̪us̪ɪjoː (Saussure) əpən̪ə pɾət̪iːkə 
s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪əmeː pɾət̪iːkəkə ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒeː koːn̪oː ʃəbd̪ə d͡ʒeːn̪ɑː bɪlɑːɽɪ, bɪlɑːɽɪ bɪlɑːɽɪ ətʃ͡ʰɪ 
kɑːɾəɳə oː kɪtʃ͡ʰu ɑːn̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪eː ʃəbd̪ə ətʃ͡ʰɪ pɾət̪iːkə 
tʃ͡ɪn̪ɦə ɑː dʒ͡əkəɾɑː oː d̪əɾʃɑːbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː ətʃ͡ʰɪ 
bəus̪t̪u/ pɾət̪iːkə. mud̪ɑː ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
əɦuː leːlə pəɦɪn̪eː eːkəʈɑː s̪ək̃əlpən̪ɑː ɑːn̪əə̸ pəɽəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ɑː d͡ʒə ̃əɦɑ̃ː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkẽː n̪ɪɾəpeːkʂə bən̪ɑː 
d̪eːbə d͡ʒeː oːkəɾə koːn̪oː pɾət̪iːkəs̪ə ̃s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ, d͡ʒeː s̪ʋəjəm̃eː eːkəʈɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə s̪ək̃əlpən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 29 

ɑː koːn̪oː pɾət̪iːkə/ bəus̪t̪us̪ə ̃oːkəɾə koːn̪oː pɾət̪jəkʂə 
s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː t̪əkʰən̪ə iː s̪ək̃əlpən̪ɑː 
s̪əbʰə pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkẽː pɑːɾə kəə̸ d͡ʒɑːjət̪ə ɑː kɪtʃ͡ʰuoː 
s̪uːtʃ͡ɪt̪eː n̪əɪ kəɾət̪ə. ɑː d͡ʒə ̃ɦəmə pɾət̪iːkə ɑː pɾət̪iːkə 
tʃ͡ɪn̪ɦəkẽː eːkkeː mɑːn̪iː t̪ə ̃ pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkə 
d͡ʒəɽɪjeːpəɾə tʃ͡oːʈə pəɦũtʃ͡ət̪ə. 

s̪eː s̪us̪ɪjoːkə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə t̪əɾkɑːd̪ʰɑːɾɪt̪əkə 
ʋɪpəkʂəmeː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə oː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəmeː əɦɑ̃ː pɾət̪iːkəkə koːn̪oː ləkʂəɳə 
n̪əɪ d̪eːkʰuː. mud̪ɑː dʒ͡əkʰən̪ə oː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦə pɾət̪iːkəkẽː ləkʂɪt̪ə kəɾəbɑː leːlə 
mɑːt̪ɾə pɾəjukt̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ẽː oːkəɾə əd̪ʰiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ 
oː t̪əɾkə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪əkə pəkʂəmeː 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː ɖeːɾiːɖɑːkə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
pɾət̪iːkə ɑː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkə iː s̪pəʂʈə bʰeːd̪ə mɑːn̪jə 
n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, ɑː pɾət̪iːkəkẽː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkə uːpəɾə d̪eːlə 
ʋəɾiːjət̪ɑː s̪eːɦoː un̪əʈəbɑːkə kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 

pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəmeː əɾt̪ʰə pəɦɪn̪əɦɪjeːs̪ə ̃ ʋɪd̪jəmɑːn̪ə 
n̪əɪ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. ɑː puːɾɳə əɾt̪ʰə koːn̪oː eːkəʈɑː pɾət̪iːkə 
tʃ͡ɪn̪ɦəmeː n̪əɪ bʰeːʈət̪ə. s̪eː pɑːʈʰəkẽː əɦɑ̃ːkẽː gʰoːɾə-
məʈʈʰɑː kəɾəə̸ pəɽət̪ə, ɑː iː ən̪ən̪t̪ə kʰoːd͡ʒə d̪ɪs̪ə 
əɦɑ̃ːkẽː d̪ʰəkeːlət̪ə. s̪eː iː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦə d̪oːs̪əɾə 
pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəs̪ə ̃ əpən̪ə ən̪t̪əɾəkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə 
pɾət̪iːkə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒət̪eːkə beːʃiː 
ən̪t̪əɾə t̪ət̪eːkə ləgə əɦɑ̃ː pɾət̪iːkəs̪ə ̃ɦoːɪ tʃ͡ʰiː. mud̪ɑː 
iː kəɦɪjoː n̪əɪ ɦəeːt̪ə d͡ʒeː əɦɑ̃ː s̪əbʰəʈɑː ən̪t̪əɾə t̪ɑːkɪ 
s̪əkəbə. mud̪ɑː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəmeː bɑːɾəmbɑːɾət̪ɑː 
ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, t̪əkʰən̪oː d͡ʒəkʰən̪ə eːkə pɾət̪iːkə 
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tʃ͡ɪn̪ɦə bʰɪn̪n̪ə pɾət̪iːkəkə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː 
əɪ leːlə oːɪ pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkə lɪkʰɪt̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə d͡ʒɑːn̪əbə 
ɑːʋəʃjəkə. s̪eː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦə ʋɪbʰɪn̪n̪ə əɾt̪ʰə ɑː 
kəkʰən̪oː kɑːlə ulʈɑː əɾt̪ʰə s̪eːɦoː d̪eːt̪ə. 

ɖeːɾiːɖɑː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː pleːʈoːs̪ə ̃
s̪us̪ɪjoː (Saussure) ɑː leːʋiː s̪ʈɾɔs̪ə d̪ʰəɾɪ s̪əbʰə 
lɪkʰəlɑːɦɑːs̪ə ̃ uːpəɾə bəd͡ʒəlɑːɦɑːkẽː ɾɑːkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːɾəɳə lɪkʰəbə eːkəʈɑː mɑːd̪ʰjəmə 
ətʃ͡ʰɪ, əs̪ələ tʃ͡iːd͡ʒə t̪ə ̃ ʋɑːɳiː ətʃ͡ʰɪ.  s̪us̪ɪjoː lɪkʰɪt̪ə 
ɾuːpəmeː utʃ͡tʃ͡ɑːɾəɳə t̪ɾuʈɪpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪ɪjɑːbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː s̪əbʰə 
ʋɪʃeːʂət̪ɑː d͡ʒeː ʋɑːɳiːmeː tʃ͡ʰəɪ s̪eː leːkʰən̪əmeː s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰəɪ. ɑːgɑ̃ː oː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, pɾət̪iːkəkə ʋɪlupt̪ɪ 
ʋɑːɳiːmeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə pɾət̪jəkʂə ɾəɦəbɑːkə bʰɾəmə 
ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪeː. mud̪ɑː d͡ʒə ̃ bɑːd͡ʒələ ʋɑːɳiːkẽː 
ɦəmə ɾeːkɔɾɖə kəə̸ kəjə s̪un̪iː t̪ə ̃oːɦoː lɪkʰələ əkʂəɾə 
s̪ən̪ə pɾət̪iːkəkə ʃɾɨk̃ʰəleː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪmeː ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
pɾət̪iːkəkẽː oːkəɾə eːkə-d̪oːs̪əɾɑːkə ən̪t̪əɾə s̪ə ̃tʃ͡ɪn̪ɦələ 
d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. ɑː leːkʰən̪ə s̪eːɦoː s̪ɑːmɑːn̪jə leːkʰən̪ə 
ɑː tʃ͡ɪt̪ɾəs̪ə ̃bud͡ʒʰɑː kəə̸ kəeːlə leːkʰən̪ə, əɪ d̪uː t̪əɾəɦẽː 
bʰəə̸ s̪əkəɪeː. 'əpən̪ə əʋəs̪t̪ʰɪt̪ɪkə 
t̪ət̪t̪ʋəmiːmɑ̃ːs̪ɑː' eːkəɾə s̪əbʰəkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ. 

pɑːʃtʃ͡ɑːt̪jə d̪əɾʃən̪əkə 'əpən̪ə əʋəs̪t̪ʰɪt̪ɪkə 
t̪ət̪t̪ʋəmiːmɑ̃ːs̪ɑː'meː d͡ʒeː mukʰjə ətʃ͡ʰɪ s̪eː ətʃ͡ʰɪ 
s̪əd̪jəhə̆ ən̪ubʰəʋə- mud̪ɑː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːɦeːn̪ə koːn̪oː ən̪ubʰəʋə pəɾɑː-
bʰɑːʂɑː s̪t̪əɾəpəɾə n̪əɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, kɑːɾəɳə iː 
ən̪ubʰəʋə bʰɑːʂɑːkə mɑːd̪ʰjəmeːs̪ə ̃ tʃ͡ɪn̪ɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
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ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə iː d͡ʒeː d̪əɪʋiːjə tʃ͡eːt̪ən̪ɑːs̪ə ̃ɦəmə pəɾəmə 
s̪ət̪jəkẽː bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː mud̪ɑː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː mɑːt̪ɾə s̪əɾd͡ʒəkəkə s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːɾə iːɦoː d͡ʒeː koːn̪oː bəus̪t̪ukə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː s̪ət̪jə 
n̪ukɑːjələ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə kəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː t̪eːɦən̪ə koːn̪oː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə əs̪t̪ɪt̪ʋə n̪əɪ ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, s̪əbʰəʈɑː n̪ɪɾmɑːɳə ɑː pun̪əɾn̪ɪɾmɑːɳə 
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː d̪ʋɑːɾɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ.  s̪eː s̪us̪ɪjoːkə s̪ʋət̪əhə̆ 
upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ kɑːɾəɳə s̪əbʰəʈɑː 
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə n̪ɪɾmɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː t̪əɾkə əɪ s̪əbʰəʈɑː 
d̪ɑːɾʃən̪ɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ən̪əkə ɑːd̪ʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː koːn̪oː 
ən̪t̪ɪmə s̪ət̪jə ɑː ʋɪʃʋɑːt̪mɑːkə pəɾɪkəlpən̪ɑː d̪eːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əɾʋəd͡ʒɲɑːn̪iː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː s̪ɪd̪d̪ʰə n̪əɪ bʰeːlə 
keːn̪d̪ɾəkẽː kəkʰən̪oː gɔɖə, kəkʰən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː 
kəkʰən̪oː ʋɪʃʋɑːt̪mɑː kəɦələ geːlə ɑː oː əpən̪ɑːs̪ə ̃
n̪iːtʃ͡ɑ̃ː ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪t̪əɾəkə n̪ɪɾmɑːɳə keːləkə. s̪eː 
d̪ʰəɾmə gɔɖəkẽː pəɾəmə s̪ət̪jə mɑːn̪ələkə ɑː 
mən̪ukkʰə ɑː ɑːn̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkẽː oː əpuːɾɳə, ʋɪɾoːd̪ʰiː ɑː 
iː s̪əbʰəʈɑː keːn̪d̪ɾə bən̪ələ d͡ʒeː əpən̪ɑː ɦɪs̪ɑːbeː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː bən̪eːbɑːkə d̪ɑːʋɑː keːləkə. 
mud̪ɑː eːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːs̪ə ̃ uːpəɾə 
ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. s̪eː gɔɖəkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ɾuːpəs̪ə ̃
d̪ʰəɾməkə bɑːɦəɾə upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. ut̪t̪əɾə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪iː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə eːɦeːn̪ə koːn̪oː 
pəɾɑːs̪ət̪jəkə upəs̪t̪ʰɪt̪ɪkẽː ɑːbʰɑːs̪iː mɑːn̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ut̪t̪əɾə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪iː bʰɑːʂɑːkə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əkə 
pəɾɪɳɑːmə mɑːn̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪eː əɪ pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦə 
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s̪əbʰəkə ɑːpəs̪iː kʰeːləmeː kɪtʃ͡ʰu əɾt̪ʰə koːn̪oː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə ɦəs̪t̪əkʂeːpəs̪ə ̃ utʃ͡tʃ͡ə s̪t̪ʰɑːn̪ə 
pɾɑːpt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oːkəɾə d̪oːs̪əɾə əɾt̪ʰə t̪əkəɾə 
pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː dʒ͡eːbɑː leːlə d̪ʰəkeːlə d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː, gəɳət̪ət̪̃ɾə, n̪jɑːjə ɑːd̪ɪ s̪ən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː ɦəməɾɑː s̪əbʰəkə d͡ʒɪn̪əgiːkə bʰɑːgə 
tʃ͡ʰiː mud̪ɑː lɑːgəɪeː d͡ʒeː oːɪ s̪əbʰəs̪ə ̃ ɦəməɾɑː 
s̪əbʰəkə d͡ʒɪn̪əgiːkə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə əɾt̪ʰə n̪ɪkələlə 
mud̪ɑː ən̪ʋeːʂəɳəkə upəɾɑːn̪t̪ə oː s̪əbʰə d̪oːs̪əɾə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ bəɦɑːɾə bʰeːlə bud͡ʒʰɑːjət̪ə. koːn̪oː 
s̪ək̃əlpən̪ɑː eːɦeːn̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪmeː 
d̪oːs̪əɾə  ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə əʋəʃeːʂə n̪əɪ bʰeːʈəjə. 

ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː 

jɑːt̪ɾɑː ʋɪʋəɾəɳiː, ɖɑːjəɾiː ɾuːpəmeː. leːkʰəkə lɪkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ-[05.03.2019] "məɪt̪ʰɪliːmeː əkʰən̪əd̪ʰəɾɪ d͡ʒeː 
jɑːt̪ɾɑː s̪ɑːɦɪt̪jə lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ, t̪ɑːɦɪmeː əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə 
n̪iːɾəs̪ə ɑː beːd͡ʒɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. ən̪ɑːʋəʃjəkə ʋɪʋəɾəɳə ɑː 
məɦət̪ʋəɦiːn̪ə s̪uːtʃ͡ən̪ɑːkə bʰəɳɖɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪmeː 
ɪt̪ɪʋɾɨt̪t̪ɑːt̪məkət̪ɑː beːs̪iː ɑː ɑːkʰjɑːn̪əpəɾəkət̪ɑː kəmə 
tʃ͡ʰəɪkə. ɖɑːjəɾiː ʃəɪliːmeː lɪkʰələ eːɦɪ ʋɾɨt̪t̪ɑ̃ːt̪əmeː 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː puɾɑːt̪ət̪ʋəkə bɑːɾiːkə ɑː bjəuɾeːʋɑːɾə 
ən̪ʋeːʂəɳə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ʋɪbʰɪn̪n̪ə d̪eːʃəkə d͡ʒiːʋən̪ə-
ʃəɪliː ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkẽː ɑːloːkɪt̪ə kəɾəə̸ʋəlɑː ɾoːtʃ͡əkə 
mɑːn̪əʋiːjə pɾəs̪əg̃ə ətʃ͡ʰɪ." 

leːkʰəkə ɑːs̪ʈɾeːlɪjɑːs̪ə ̃ pɾəbʰɑːʋiː tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 'ɑːs̪ʈɾeːlɪjɑː 
ʋɪkəs̪ɪt̪ə, s̪əmɾɨd̪d̪ʰə, s̪ʋətʃ͡tʃ͡ʰə, ʃud̪d̪ʰə ɑːboːɦəʋɑː ɑː 
un̪n̪ət̪ə d͡ʒiːʋən̪ə s̪t̪əɾə bəlɑː d̪eːʃə ətʃ͡ʰɪ... gəɾiːbiː, 
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əʃɪkʂɑː ɑː s̪ɑːmɑːdʒ͡ɪkə bʰeːd̪əbʰɑːʋə n̪əɦɪ ɾəɦəlɑːkə 
kɑːɾəɳeː oːt̪əukɑː d͡ʒiːʋən̪əmeː bəɦut̪ə ʃɑːn̪t̪ɪ 
tʃ͡ʰəɪkə.' 

ɦəməɾɑː moːn̪ə pəɽəɪeː d͡ʒeː eːkəʈɑː ɦəməɾə s̪əg̃iː koːn̪oː 
pəɾiːkʂɑː d̪ə_ɪleː d̪əɾəbʰəg̃ɑː geːlə ɑː juːn̪ɪʋəɾs̪ɪʈiː eːɾɪjɑː 
gʰuːmɪ kəə̸ tʃ͡əlɪ ɑːjələ, kəɦələkə d͡ʒeː d̪əɾəbʰəg̃ɑːs̪ə ̃n̪iːkə 
ʃəɦəɾə t̪ə ̃ puːɾɑː bɪɦɑːɾəmeː koːn̪oː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. oːn̪ɑː t̪ə ̃
leːkʰəkə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə əɪ 
jɑːt̪ɾɑːʋɾɨt̪t̪ɑːn̪t̪əmeː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː puɾɑːt̪ət̪ʋəkə bɑːɾiːkə ɑː 
bjəuɾeːʋɑːɾə ən̪ʋeːʂəɳə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː upəɾəkɑː 
ən̪utʃ͡tʃ͡ʰeːd̪əkə ɑːloːkəmeː ɦəmə əɪpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪ɪɑːbəə̸ 
tʃ͡ɑːɦəbə d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ən̪ 1778 meː bɾɪʈeːn̪ə 
əmeːɾɪkɑːkə kɔloːn̪iːs̪ə ̃ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoː leːləkə t̪ə ̃ əpəɾɑːd̪ʰiː 
s̪əbʰəkẽː pəʈʰeːbɑː leːlə ʋəɾd͡ʒiːn̪ɪjɑː ɑːbə oːkəɾɑː ləgə 
n̪əɪ ɾəɦələɪ. s̪eː kəɪpʈən̪ə pʰɪlɪpə t̪iːn̪ə d͡ʒəɦɑːd͡ʒəmeː 
pəʃu, biːɑː, bʰeːɽɑː, ɦəɾə ɑː 6 ʈɑː tʃ͡ʰoːʈə d͡ʒəɦɑːd͡ʒə ɑː 
1400 məɦɪlɑː puɾuʂə d͡ʒə_ɪmeː s̪ə ̃ əd̪əɦɑː əpəɾɑːd̪ʰiː 
ɾəɦət̪ʰɪ, ləə̸ kəə̸ 26 dʒ͡ən̪əʋəɾiː 1788 kẽː ʋəɾt̪əmɑːn̪ə 
s̪ɪɖən̪iːkə t̪əʈəpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː, ɑː ɑːs̪ʈɾeːlɪjɑːkə tʃ͡ɑːɾuː 
kɑːt̪ə s̪əmud̪ɾə t̪əʈəs̪ə ̃muːlə ɑːd̪ɪʋɑːs̪iːkẽː bʰiːt̪əɾə pəɾət̪iː 
d̪ɪs̪ə d̪ʰəkeːlə d̪eːlən̪ɪ, oːkəɾə ʋɑːʈəɾəɦoːlə (d͡ʒələs̪ɾoːt̪ə) 
pəɾə kəbd͡ʒɑː kəə ̸ leːlən̪ɦɪ, ɑː ɑːɪjoː d͡ʒəkʰən̪ə 26 
d͡ʒən̪əʋəɾiː oːt̪əə̸ ɔs̪ʈɾeːlɪjɑː d̪ɪʋəs̪ə mən̪ɑːoːlə d͡ʒɑːɪeː, 
muːlə ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː oːɪ d̪ɪn̪ə ʃoːkə d̪ɪʋəs̪ə mən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɑːbə oː ɾɪd͡ʒəɾʋeːʃən̪ə (əd̪ʰuːs̪uːtʃ͡ɪt̪ə boːn̪ə) meː ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː d͡ʒeːms̪ə kukə d͡ʒəkʰən̪ə n̪juːd͡ʒiːləɪɳɖə 
geːlɑː t̪ə ̃oːt̪ukkɑː muːlə n̪ɪʋɑːs̪iː mɑːoːɾiː s̪əbʰəkə s̪əg̃ə 
n̪iːkə ʋjəʋəɦɑːɾə keːlən̪ɦɪ. 
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ɑːbə ɑːu ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː pəɾə- 

[30.09.2018] əpən̪ə put̪ɾə kumɑːɾə s̪əumjə s̪əg̃eː 
bɪd͡ʒən̪eːs̪ə klɑːs̪əmeː oː meːləbɔɾn̪ə bɪd̪ɑː bʰeːlɑːɦə. 

pəɪgʰə beːʈɑː s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾəkẽː pəɦũtʃ͡əlɑːpəɾə 
pʰoːʈoː pəʈʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. beːʈɑː kumɑːɾə s̪əumjə 
s̪iː.eː. tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː put̪oːɦu məd̪ʰulɪkɑː (məd̪ʰu) 
s̪ɔpʰʈəʋeːjəɾə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə, beːʈɑː d͡ʒɑːt̪ɪjeːmeː bɪjɑːɦə 
keːn̪eː tʃ͡ʰən̪ɦɪ s̪eː d̪eːkʰeːbɑː leːlə leːkʰəkə n̪ɪmn̪ə 
ʋɑːkjəkə pɾəjoːgə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "bʰɑːʈɑː-əd̪əuɾiːkə 
t̪iːmən̪ə bən̪ələ tʃ͡ʰəɪkə. əd̪əuɾiː məd̪ʰulɪkɑːkə 
məmmiː d͡ʒəjəmɑːlɑː jɑːd̪əʋə...". 

s̪əɪk̃tʃ͡uəɾiː leːkəkə kɪtʃ͡ʰu bʰɑːɾət̪iːjəkə d̪oːkɑːn̪əkə 
tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː pət̪əd̃͡ʒəlɪ ut̪pɑːd̪əkə s̪eːɦoː. tʃ͡ɑːɾɪ 
mɑːs̪əs̪ə ̃ s̪əumjə kəɪs̪̃əɾə piːɽɪt̪ə mɑːjəkə 
mɾɨt̪joːpəɾɑːn̪t̪ə s̪eːʋɑː keːlən̪ɦɪ ɑː ɑːbə pɪt̪ɑːkẽː s̪əg̃ə 
ən̪ən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əumjə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə d͡ʒeː 
s̪ət̪̃oːlɑːkẽː ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːmeː ɔɾeːn̪d͡ʒə n̪əɪ mẽːɖeːɾɪn̪ə 
kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. pʋɑːɪʈ̃ə kukə meːləbəɾn̪əkə 
pətʃ͡ʰəbəɾɪjɑː bʰɑːgə tʃ͡ʰɪəɪkə. eːt̪əjə ɪɖ̃ɪjən̪ə ɑː 
əpʰɾiːkən̪ə beːs̪iː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɾɑːɪmə s̪eːɦoː ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə (t̪ẽː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə- s̪eː leːkʰəkə n̪əɪ lɪkʰən̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ.) 

s̪ʋəs̪t̪ɪkɑː goːjən̪əkɑː (s̪iː.eː.) ɑː ɑːn̪ən̪d̪ə goːjən̪əkɑː 
(s̪ɔpʰʈəʋeːjəɾə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə)kə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ətʃ͡ʰɪ. ɦɪn̪d̪iː 
pʰɪlmə 's̪uiːd̪ʰɑːgɑː'ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːmeː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. ɖoːs̪ɑː 
ɦəʈəmeː s̪əbə s̪un̪d̪əɾə bʰɑːɾət̪iːjə juʋət̪iː ʋeːʈɾeːs̪ə 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 35 

tʃ͡ʰəɪ. eːkəʈɑːkə mus̪kiː ləmbɑː tʃ͡ʰələɪ... leːkʰəkə 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- oː kɪeːkə mus̪kɑːjəlɪ?... dʒ͡eː ɦoː, 
s̪ukʰɑːjələ d͡ʒiːʋən̪əmeː eːɦən̪ə t̪əɾələ ɑːt̪mɪkə 
ən̪ubʰuːt̪ɪ kɪtʃ͡ʰu kʂəɳəkə leːlə s̪ukʰə d̪əə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə. 

bʰɑːɾət̪əs̪ə ̃ s̪ukʰəd̪ə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə eːlən̪ɪ, juːn̪ɪʋəɾs̪ɪʈiː 
pẽːʃən̪əkə bəkɑːjɑː ɾɑːʃɪkə bʰugət̪ɑːn̪ə leːlə t̪ət̪pəɾə 
bʰeːlə. d̪uːɾə-d̪uːɾə d͡ʒɑːɪbəlɑː ʈɾeːn̪əkẽː eːt̪əə̸ 
bɪlɑːɪn̪ə ʈɾeːn̪ə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, t̪ɑːɦuːmeː 
d̪uɾgʰəʈən̪ɑː n̪əɦɪ gʰəʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. s̪ɪʈiːmeː ʈɾɑːmə 
tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, kələkət̪t̪eː ʈɑːmeː ʈɾɑːmə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
mud̪ɑː eːt̪ukkɑː ʈɾɑːmə n̪iːkə tʃ͡ʰəɪ. 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə bʰɑːt̪ɪd͡ʒə ɾɑːɦulə ʋət̪s̪əs̪ə ̃gəpə 
bʰeːlən̪ɪ. oː ɑː ɦun̪əkəɾə pət̪n̪iː əʃʋɪn̪iː, d̪un̪uː 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː meːləbəɾn̪əmeː n̪oːkəɾiː kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, beːʈiː əjəs̪kɑː. kɪʃən̪əpuɾəkə əɦəməd̪ə 
n̪oːmɑːn̪iːs̪ə ̃s̪eːɦoː gəpə bʰeːlən̪ɪ. 

d̪uː ʈɑː ɦəbs̪iː ɑː məɦɪlɑːkə tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑːjəbə s̪un̪ələn̪ɦɪ. 
n̪ɪgɾoː ɑː ɦəbs̪iː əpəmɑːn̪əd͡ʒən̪əkə ʃəbd̪ə tʃ͡ʰɪəɪ 
d͡ʒeːn̪ɑː məd̪ʰubən̪iːkə s̪ɪməɾɑːkə gɪd̪əɾəmɑː̈ɽɑː, 
oːkəɾɑː bəd̃͡ʒɑːɾɑː kəɦɪjəu, d͡ʒeːn̪ɑː pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪əmeː 
pəʃt̪uːn̪əkẽː əpəmɑːn̪ɪt̪ə kəɾəɪleːlə pəʈʰɑːn̪ə kəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː bʰɑːɾət̪ə meː loːkə pəʈʰɑːn̪ə ʈɑːɪʈələ 
s̪eːɦoː ɾɑːkʰəɪeː. ɑːgɑ̃ː d͡ʒɑː kəə̸ leːkʰəkə mud̪ɑː 
ɦəbʃiː ʃəbd̪əkə kəɦəlɑːs̪ə ̃ əpən̪ɑːkẽː d̪uːɾə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
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s̪əs̪uɾə put̪oːɦukə (s̪ɑːs̪u-put̪oːɦu n̪əɪ) keːɾə 
s̪əmbən̪d̪ʰə pʰəɾɪtʃ͡ʰɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. "kət̪eːkə gɑːɾd͡ʒən̪ə 
d̪ʰɪjɑːpuːt̪ɑː ləgə geːlə t̪əə̸ oːɦɪ d̪eːʃəkə mud̪ɾɑː 
pəɦɪn̪əɦɪ kiːn̪ɪ leːləkə. əɦũː d͡ʒə ̃oːɦɪn̪ɑː kəɾɪt̪əɦũ t̪əə̸ 
ɦəməɾɑː bəɖɖə kʰəɾɑːbə ləgəɪt̪ə. məd̪ʰu t̪ʰoːɽeː 
ɑːuʈə s̪poːkeːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ." 

meːləbəɾn̪əkə ɾɔkəbəɪɖ̃əkə d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑː. -
eːɦɪʈʰɑːmə ɦɪs̪̃ɑːkə koːn̪oː s̪t̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə. tʃ͡ɑːɾɪ 
s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə, s̪us̪mɪt̪ɑː, ʈus̪s̪iː ɑː 
ɾəməɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə s̪əg̃eː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː 
ləgə məɦɪʂiː məɦɑːəʂʈəmiː meː geːlə ɾəɦət̪ʰɪ, mɑ̃ː 
t̪ɑːɾɑːkə d̪əɾʃən̪ə, bəlɪ pɾəd̪ɑːn̪ə, pʰeːɾə kɑːɾuːt̪ʰɑːn̪ə , 
loːkə d̪uːd̪ʰə tʃ͡əɽʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪjoːgiː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 
t̪ɑːɾɑːt̪ʰɑːn̪əmeː ɾəkt̪ə bəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː 
kɑːɾuːt̪ʰɑːn̪əmeː d̪uːd̪ʰə bəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə! 

kɑːɾə ɖɾɑːɪʋəɾə beːs̪iː məɦɪleː. 

"ɔpʰɪs̪əkə ʃəɾɑːbə pɑːɾʈiː, məd̪ʰu ɦəɪg̃əoːʋəɾəmeː 
tʃ͡ʰəliːɦə. " 

s̪əumjə ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːmeː bəs̪əjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪iːn̪ə 
s̪ɑːlə bʰeːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːlə puːɾɑː ɦeːt̪ən̪ɦɪ t̪ə ̃
n̪ɑːgəɾɪkət̪ɑː leːlə əplɑːɪ kəɾət̪ɑːɦə. 

eːkkeːʈɑː tʃ͡əd̪d̪əɾɪmeː eːkə d̪oːs̪əɾəs̪ə ̃ s̪əʈələ d̪uː ʈɑː 
s̪t̪ɾiː s̪əɽəkəpəɾə tʃ͡ələlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɪ. bəɦut̪ə 
s̪əmbʰəʋə d͡ʒeː leːs̪bɪjən̪ə ɦoː." 
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ʃəʃɪ kəpuːɾə əpən̪ə ʋɪd̪eːʃəkə ən̪ubʰəʋəmeː kəɦən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə d̪oːs̪t̪ə s̪əbʰə eːkə 
d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃tʃ͡ʰuːbɪ kəə̸ ɦəs̪̃iː məd͡ʒɑːkə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː 
t̪ə ̃ oːt̪ukkɑː loːkəkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰələɪ d͡ʒeː oː s̪əbʰə geː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː leːkʰəkə ʈʰiːkeː bʰəd͡ʒɪjeːn̪eː ɦeːt̪ɑːɦə. 

s̪əumjə oːt̪əə̸ bəs̪əə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː 
məd̪ʰukẽː ɖəɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

leːkʰəkəkə pɾoːpʰeːs̪əɾə məɦeːn̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː s̪ə ̃ gəpə 
bʰeːlən̪ɪ, d͡ʒuːn̪ə-d͡ʒulɑːɪkə pẽːʃən̪ə ɑːjələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. oː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː keːd̪ɑːɾə, kɑːmət̪ɑː, ʋɪn̪əjə kumɑːɾə 
d͡ʒʰɑː, ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː oːt̪əə̸ 
kʰuːbə s̪ɑːɦɪt̪jə lɪkʰət̪ʰɪ. məɖəɾə upən̪jɑːs̪əkə pəɦɪlə 
əʃ̃ə ət̪̃ɪkɑːmeː mɑːɾtʃ͡ə 2016 meː ɑːjələ, pʰeːɾə n̪əɦɪ 
ɑːjələ. 24.10.2018 kẽː eːkəʈɑː n̪əʋə upən̪jɑːs̪ə 
lɪkʰəbə pɾɑːɾəmbʰə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪ɑːmə pʰuɾɑːjələ 
n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. s̪ətʃ͡tʃ͡ɪd̪ɑːn̪ən̪d̪ə s̪ətʃ͡tʃ͡uːkẽː 'məɖəɾə' keː 
əʃ̃ə bəɦut̪ə n̪iːkə lɑːgələ tʃ͡ʰələn̪ɪ. məɪs̪eːd͡ʒə 
pəʈʰəun̪eː tʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə. 

leːkʰəkəkə pun̪əɾʋɑːs̪ə (s̪upəulə) ʋəlɑː kʰeːt̪əkə 
d̪ʰɑːn̪ə kəʈɪ d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ, bəʈɑːɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
bʰəɾeːbɑːkə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, d͡ʒə ̃ bəʈeːd̪ɑːɾə pʰeːɾə kɪtʃ͡ʰu 
bɑːugə kəə̸ d̪eːləkən̪ɦɪ t̪ə ̃ pʰeːɾə kəeː mɑːs̪ə ləʈəkɪ 
d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ. d̪uː goːʈeːs̪ə ̃ gəpə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, 
pɑːɪ ʈɑːn̪ɪ kəə̸ ʈʰəkɪ leːt̪ən̪ɦɪ t̪əkəɾoː tʃ͡ɪn̪t̪ɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

məd̪ʰu t̪iːn̪ə gɪlɑːs̪ə ɦʋɑːɪʈə ʋɑːɪn̪ə (d̪eːs̪iː ʃəɾɑːbə)kə 
ɔɾɖəɾə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə, s̪ʋɑːd̪ɑː t̪ɑːɽiː d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ʰəɪkə. 
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s̪əumjə eːkəʈɑː d͡ʒɑːpɑːn̪iː ʋjəd̃ʒ͡ən̪ə s̪us̪iː (bəs̪ɪjɑː 
bʰɑːt̪ə ɑː muɾgɑːkə bən̪ələ) ɔɾɖəɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

s̪əmud̪ɾiː mɑ̃ːtʃ͡ʰə bɑːɾɑːmũɖiː, mud̪ɑː poːkʰəɾɪ, 
tʃ͡ɑ̃ːpə ɑː d̪ʰəɾəkə mɑːtʃ͡ʰə s̪ən̪ə s̪ʋɑːd̪ə n̪əɪ. ɾəməɳə 
kumɑːɾə s̪ɪɦ̃əkẽː 'pʰeːɾəs̪ə ̃ ɦəɾɪjəɾə' kɑːʋjə 
s̪əg̃ɾəɦəpəɾə koːn̪oː puɾəs̪kɑːɾə bʰeːʈələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
(puɾəs̪kɑːɾəkə n̪ɑːmə n̪əɪ lɪkʰələ tʃ͡ʰəɪ), oː guloː keːɾə 
ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ (28.10.2018). 

29.10.2018- tʃ͡ɑːɾɪ peːd͡ʒə lɪkʰələn̪ɦɪ eːt̪əboː ɾoːd͡ʒə 
lɪkʰɪ leːt̪ɑːɦə t̪ə ̃ eːkə mɑːs̪əmeː upən̪jɑːs̪ə t̪əɪjɑːɾə 
(d͡ʒɑːpɑːn̪iː upən̪jɑːs̪əkɑːɾə ɦɑːɾukiː muɾɑːkɑːmiː 
pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə bɪn̪u n̪ɑːgɑː keːn̪eː 10 d͡ʒɑːpɑːn̪iː pən̪n̪ɑː 
lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- moːʈɑːmoːʈiː 1600 ʃəbd̪ə). 

n̪əgəɾə pəɾɪʂəd̪əkẽː əɪʈʰɑːmə ʋɪn̪əɖʰəmə kəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ. əpʰɾeːkiː əbʰɪʋɑːd̪ən̪ə- muʈʈʰiːpəɾə muʈʈʰiː 
ʈəkəɾeːləkə. mɑːɪkiː kɑːɾɖəs̪ə ̃əɦɑ̃ː meːʈɾoː, bəs̪ə ɑː 
ʈɾɑːməmeː s̪əpʰəɾə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. eːkəʈɑː 
s̪ʈeːʃən̪əkə əd͡ʒiːbə n̪ɑːmə- eːjəɾəkɾɑːpʰʈə. 

ɖɪbbɑːmeː eːkəʈɑː mɑ̃ːgəɪbɑːliː tʃ͡əɽʰələ, s̪əumjəkẽː 
bʰeːlən̪ɪ d͡ʒeː oː ɖɾəgs̪ə keːɾə kʰɑːt̪ɪɾə məg̃əɪt̪ə 
ɦoːjət̪ə. pʰeːɾə n̪iːtʃ͡ɑ̃ːmeː oːkəɾɑː d̪eːkʰələn̪ɪ, 
s̪ɪgəɾeːʈə mũɦəmeː d̪əbeːn̪eː əbəɪt̪ə, tʃ͡ʰɑːt̪iːkẽː 
mələləkə d͡ʒeːn̪ɑː lɑːɪʈəɾə t̪ɑːkɪ ɾəɦələ ɦoː.. bʰəɾɪs̪əkə 
kɑːmukə ɪʃɑːɾɑː... 
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leːkʰəkəkẽː ɦeːmoːgloːbɪn̪əkə s̪t̪əɾə s̪ɑːmɑːn̪jə 
ɾɑːkʰəkə leːlə mɑːs̪əmeː eːkə beːɾə eːn̪əpʰoː 
ɪd̃͡ʒeːkʃən̪ə leːbəə̸ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ. 

ɑːɪ n̪oːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪkɑːs̪ə, pɾɪjək̃ɑː, əbʰɪʂeːkə, n̪ɪd̪ʰɪ ɑː 
əʃʋɪn̪iː... ʋɪkɑːs̪ə ɑː əʃʋɪn̪iːkə n̪oːkəɾiːpəɾə kʰət̪əɾɑː 
tʃ͡ʰəɪkə. ʈɑːʈɑːs̪ə ̃ n̪ɪd̪ʰɪkə mɑːjəkə pʰoːn̪ə ɑːjələ 
tʃ͡ʰəɪkə. 

n̪əuɑːkə d̪oːkɑːn̪ə... eːkəʈɑː məɦɪlɑː d̪oːkɑːn̪əkə 
ɦɪs̪ɑːbə-kɪt̪ɑːbəmeː lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ. t̪əkələkə.. 
bud͡ʒʰeːləɪ d͡ʒeː ɦəmə pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃ d̪eːkʰɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰɪəɪ. ... oː ɦəməɾɑː d̪ɪs̪ə t̪əkələkə. ɦəmə oːkəɾɑː d̪ɪs̪ə 
t̪əkəlɪəɪ. ɦəməɾɑː ɖəɾə bʰeːlə. oːkəɾɑː kiː bʰeːləɪ? 

əpʰɾiːkən̪əkẽː d͡ʒə ̃ ɦəbʃiː jɑː bləɪkə kəɦəbəɪ t̪əə̸ oː 
n̪ɑːɾɑːd͡ʒə bʰəə̸ d͡ʒɑːjət̪ə. s̪əbə əpʰɾiːkən̪ə kɑːɾiː ɑː 
ləb̃ɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bəɦut̪ə kəmmeː eːɦən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒəkəɾə gəɽʰən̪ɪ n̪iːkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː s̪əj̃oːgeː tʃ͡ʰɪəɪ 
d͡ʒeː ɾeːs̪t̪ɾɑ̃ːmeː məɦəd͡ʒuːd̪ə əpʰɾiːkiː juʋət̪iː 
s̪un̪d̪əɾə tʃ͡ʰəlɪ. 

s̪əumjəkə mɪt̪ɾə d͡ʒəs̪əʋət̪̃ə s̪ɪɦ̃ə, bɪjɑːɦə iːs̪ɑːɪ 
ẽːd͡ʒeːliːn̪ɑːs̪ə.̃ d̪ʰəɾmə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə keːɾə koːn̪oː 
tʃ͡əkkəɾə n̪əɪ, jəd͡ʒɲoː ɦeːt̪əɪ ɑː tʃ͡əɾtʃ͡əmeː pɾɑːɾt̪ʰən̪ɑː 
s̪eːɦoː. 

s̪əumjə ɑː məd̪ʰu s̪n̪oːɾəkeːlɪg̃ə..s̪kuːbɑː... d̪un̪uːmeː 
bʰɑːgə ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾiːpʰəkə d̪əɾʃən̪ə, boːʈəkə peːn̪iːmeː 
ʃiːs̪ɑː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. 
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d͡ʒeːs̪ə ʈɪjɑː ɑː beːkiː bɔləɖɔkə.. eːkə d̪oːs̪əɾəs̪ə ̃gəlɑː 
mɪləɪt̪ə tʃ͡ʰiː. ɑːɾəmbʰə d͡ʒeːs̪ə ʈɪjɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. beːkiː 
keː ɑːlɪg̃ən̪əmeː eːkəʈɑː tʃ͡umbəkiːjə t̪əɾəg̃ə tʃ͡ʰəɪkə. 

pʰɾɔgs̪ə ɾeːs̪t̪ɾɑ̃ːmeː gʰəɽɪjɑːlə keː mɑːus̪ə kʰɑː 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. kəg̃ɑːɾuː keː kʰɑːlə kiːn̪ɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
ɑːs̪ʈɾeːlɪjɑːiː ɑːd̪ɪʋɑːs̪iːkẽː pɾɑːtʃ͡iːn̪ə ɖɪd͡ʒeːɾɪɖuː 
ʋɑːd̪jə bəd͡ʒəbəɪt̪ə s̪un̪ɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 

eːt̪əə̸ əpən̪eːs̪ə ̃peːʈɾoːlə bʰəɾəjə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

ɑːɪ pəɦɪlə d̪ɪn̪ə poːɾkə (s̪uggəɾəkə mɑːus̪ə) kʰɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 

  

pəɪg̃ʋɪn̪ə pəɪɾeːɖə... 

bʰoːɾeː keːd̪ɑːɾə keː məɪs̪eːd͡ʒə d̪eːkʰələɦũ. ɖiː eːmə 
s̪ɑːɦeːbə gəppə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɦə.... ɦun̪əkɑː 
kʰɑːliː d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː ɾəɦən̪ɪ d͡ʒeː meːləbəɾn̪əmeː 
koːn̪ɑː tʃ͡ʰiː. ɦəməɦũː n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə bʰeːləɦũ. 

d̪eːkʰəlɪəɪ d̪uːʈɑː ləɽəkiː eːkə d̪oːs̪əɾəkẽː kəs̪ɪkəə̸ 
pəkəɽən̪eː tʃ͡ummɑː-tʃ͡ɑːʈiː ləə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. bud͡ʒʰɑːɪ-
eː leːs̪bɪjən̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːs̪ʈɾeːlɪjɑːmeː s̪əmələɪg̃ɪkət̪ɑː 
ʋəɪd̪ʰə tʃ͡ʰəɪ. geː geː s̪əg̃eː ɑː leːs̪bɪjən̪ə leːs̪bɪjən̪ə 
s̪əg̃eː ʋɪʋɑːɦoː kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ək̃uɾə ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː məd̪ʰu s̪əg̃eː pəɽʰəɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
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d̪uːʈɑː d͡ʒən̪ɑːn̪iː ɖɪbbɑːmeː tʃ͡əɽʰəlɪ. məd̪ʰu 
bət̪eːlət̪ʰɪ iː s̪əbʰə ɾeːbʰələɾs̪ə ətʃ͡ʰɪ. n̪ɪʃɑ̃ː ʋəlɑː s̪uɪjɑː 
ləə̸ kəə̸ məs̪t̪iː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d̪uː biːt̪ə keː goːləməʈoːlə d͡ʒʰəbəɾɑː koːɑːlɑː eːgoː 
ʈʰɑːɽʰɪpəɾə gəbəd̪iː mɑːɾən̪eː bəɪs̪ələ ətʃ͡ʰɪ... ɑːləs̪iː 
d͡ʒiːʋə. 

kəg̃ɑːɾuː.. s̪əɦəmɪluː 

eːmuː tʃ͡ɪɽəɪ.. ud͡ʒd͡ʒəɾə peːlɪkən̪ə..lɑːjəɾə bəɾɖə.. 
t̪əs̪mɑːn̪ɪjɑː ɖeːʋɪls̪ə (lupt̪əpɾɑːjə). 

ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːs̪ə ̃ kuɑːlɑːləmpuɾə pʰeːɾə ɦoːtʃ͡iː mɪn̪ɦə 
s̪ɪʈiː. eːkə kəɾoːɽə d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː bəlɑː ʃəɦəɾəmeː 70 
lɑːkʰə d̪upəɦɪjɑː. 

d̪əkʂɪɳə ʋɪjət̪ən̪ɑːmə, məɪkõːgə n̪əd̪iː. pəɦɪlə beːɾə 
d̪ʰɑːn̪əkə kəʈən̪iː məʃiːn̪əs̪ə ̃ d̪eːkʰəlɪəɪ. 
ʋɪjət̪ən̪ɑːməmeː s̪ɑ̃ːpoː, kukuɽoː kʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 
kut̪t̪ɑː keː mɑːũs̪ə pũs̪ət̪ʋə bəɽʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ s̪eː oːt̪əə̸ 
ʋɪʃʋɑːs̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

ʋɪjət̪ən̪ɑːməmeː məɦɑːpɾəkɑːʃə bəɖɖə moːn̪ə pəɽɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.. 

s̪ɪʈiː ʈuːɾə, tʃ͡iːn̪iː pəgoːɖɑː, d͡ʒəkəɾɑː bɑːlə bətʃ͡tʃ͡ɑː n̪əɪ 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ s̪eː tʃ͡ɪɽəɪ kiːn̪ɪ kəə̸ uɽɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. məd̪ʰu 
eːkəʈɑː tʃ͡ɪɽəɪ kiːn̪ɪ kəə̸ uɽɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɦoːtʃ͡iː mɪn̪ɦə s̪ɪʈiːs̪ə ̃ ɦən̪oːɪ, ut̪t̪əɾiː ʋɪjət̪ən̪ɑːmə. 
oːt̪ukkɑː n̪əd̪iː  ɾəeːɖə ɾiːʋəɾə. 
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məd̪ʰu keː s̪əkʰiː ɾutʃ͡ɪ ɑː pət̪ɪ gəuɾəʋə oːt̪əə̸ 
bʰeːʈələn̪ɦɪ. 

jɑːt̪ɾɑː ʋɾɨt̪t̪ɑːn̪t̪əbəlɑː n̪oːʈəbukə ɦeːɾɑː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
pʰeːɾə bʰeːʈə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

ɾutʃ͡ɪ bɾɑːɦməɳə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑːɪ.eː.eːs̪ə. ɔpʰɪs̪əɾəkə beːʈiː, 
gəuɾəʋə ɾɑːd͡ʒəpuːt̪ə. pɾeːmə ʋɪʋɑːɦə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɾutʃ͡ɪkə pɪt̪ɑː əɪ ʋɪʋɑːɦəkə gʰoːɾə ʋɪɾoːd̪ʰə keːlən̪ɪ. 

kəʈʰəput̪əliː, kəkʰən̪oː s̪õːs̪ɪ t̪əə̸ kəkʰən̪oː boːtʃ͡ə 
bən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɾutʃ͡ɪ s̪əg̃eː ʋɪd̪ɑːɪ keː ɑːlɪg̃ən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

kəmboːɖɪjɑː əg̃əkoːɾə ʋɑːt̪ə ɦɪn̪d̪uː ɑː bəud̪d̪ʰə 
d̪ʰəɾməkə s̪əmmɪʃɾəɳə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːɪ joːgeːn̪d̪ɾə 
pɑːʈʰəkə ʋɪjoːgiː əg̃əkoːɾə ʋɑːt̪əkə bəɦut̪ə s̪uːkʂmə 
ɑː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ən̪ʋeːʂəɳə kəjən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

pəbə s̪ʈɾiːʈə keː tʃ͡əuɾɑːɦɑː.. pəɪt̪̃iːs̪ə s̪ɑːləkə ɑːd̪əmiː.. 
ʋɑ̃ːʈə gəɾlə s̪əɾə? t̪ʰəɾʈiː ɖɑːləɾə pʰɔɾə ʋən̪ə ɑːʋəɾə. 
s̪ɪks̪əʈiː ɖɑːləɾə pʰɔɾə ʋən̪ə n̪ɑːɪʈə... n̪oː ɑːɪ ɖõːʈə 
ʋɑ̃ːʈə.s̪peːn̪ɪʃə məɦɪlɑː.. un̪oːs̪ə, d̪oːs̪ə, t̪ɾeːs̪ə... (eːkə 
d̪uː t̪iːn̪ə) 

putʃ͡ʰəlɪəɪ- d̪õːd̪eː bʰɪbʰɑː us̪t̪eːd̪ə (əɦɑ̃ː  kət̪əjə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː?) 

kəɦələkə- eːs̪əpɑːn̪jɑː (s̪peːn̪ə). 

..ɾɑːt̪ɪmeː t̪əɾələ bẽːgə tʃ͡ɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
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bək̃ɑːkə, s̪uʋəɾɳəbʰuːmɪ eːjəɾəpoːɾʈə.. biːtʃ͡əmeː 
s̪əmud̪ɾə mət̪̃ʰən̪ə keː bɪmbə ʈʰɑːɽʰə kəɾəɪt̪ə muːɾt̪ɪ.. 
ɦɪn̪d̪iːoːmeː tʃ͡eːt̪ɑːʋən̪iː lɪkʰələ tʃ͡ʰəɪ.. koːiː ʈɪps̪ə 
n̪əɦĩː. bəɪk̃ɑːkəkə ləmbɑː ʋɑːt̪ə əɾuɳə mən̪d̪ɪɾə. 

pəʈɑːjɑː..  kɾɨʃəkɑːjə d͡ʒəɾd͡ʒəɾə bud̪d̪ʰə.. bud̪d̪ʰəkə 
eːɦeːn̪ə muːɾt̪ɪ n̪əɪ d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰəlɪəɪkə. ɾɑːt̪ɪmeː eːkə 
bəd͡ʒeː mumbəiː pəɦũtʃ͡əbə. s̪əmɾɑːʈə ɾɪs̪iːʋə 
kəɾət̪ɑːɦə. [04.01.2019] 

  

pəɾɪʃɪʂʈə- əɖ̃əmɑːn̪ə ɖɑːjəɾiː 

  

s̪ɪt̪əmbəɾə 2012- mɑːd͡ʒʰɪlə bɑːləkə s̪əd̃͡ʒəjə 
s̪əpət̪n̪iːkə poːɾʈə bleːjəɾə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
bəd͡ʒeːlət̪ʰɪ. ɦəmə s̪əɦəɾəs̪ɑːs̪ə ̃ oː mumbəiːs̪ə,̃ 
poːɾʈəbleːjəɾə eːjəɾəpoːɾʈəpəɾə bʰẽːʈə ɦoːjət̪ə. 

ʈəɪs̪kiː ləə̸ kəə̸ ən̪n̪ɑːd̪uɾɾəɪ ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ, oː 
tʃ͡eːn̪n̪əɪmeː ləə̸ kəə̸ gʰəɾə bən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾɑː 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ əɖ̃əmɑːn̪ə kəɦɪjoː s̪əmud̪ɾəmeː ɖuːbɪ 
d͡ʒeːt̪əɪ. oːkəɾə ɾɑ̃ːtʃ͡iːkə ɖɾɑːɪʋəɾə bɑːd̪əmeː əbəɪ 
tʃ͡ʰəɪ ud̪əjə. poːɾʈəbleːjəɾəmeː ɾɑ̃ːtʃ͡iː n̪ɑːmn̪ɑː eːkəʈɑː 
moːɦəlleː tʃ͡ʰəɪ. əɖ̃əmɑːn̪əmeː s̪əbʰəs̪ə ̃beːʃiː bəg̃ɑːliː 
ətʃ͡ʰɪ pʰeːɾə t̪əmɪlə. 

n̪ɔɾt̪ʰə beː, bɪs̪əʈəkəɦiː n̪oːʈə pəɾə d͡ʒeː pʰoːʈoː 
tʃ͡ʰəpəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə s̪eː əɦiː ʈɑːpuːkə pəɦɑːɽə ɑː d͡ʒəg̃ələ 
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keː. eːt̪əə̸ s̪n̪oːɾəkeːlɪg̃ə, s̪kuːbɑː ɖɑːɪʋɪg̃ə, s̪piːɖə 
boːʈə s̪əbʰə tʃ͡ʰəɪ. koːɾələ ɾiːpʰə tʃ͡ʰəɪ. glɑːs̪əboːʈə 
(peːn̪iːmeː glɑːs̪ə) bəɪs̪ələ-bəɪs̪ələ s̪ɑːgəɾəkə 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. 

d͡ʒɔliː bʋɑːjəmeː plɑːs̪ʈɪkə pɾət̪ɪbən̪d̪ʰɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

bəɾəʈəg̃ə d͡ʒɑːɾəʋɑː əd̪ɪʋɑːs̪iː. mɪt̪ɾə ləllən̪ə (ʋɪn̪əjə 
kumɑːɾə d͡ʒʰɑː, ɑːɪ.eː.eːs̪ə.) bəɦut̪ə d͡ʒoːɾə d̪eːn̪eː 
ɾəɦət̪ʰɪ, d͡ʒɑːɾəʋɑːkẽː d͡ʒəɾuːɾə d̪eːkʰɪɦẽː. 

ɦəɪʋəlɔkə ɑːɪləɪɖ̃ə. 

  

bʰoːʈə 

bʰoːʈəmeː leːkʰəkə- pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) 
kẽː bʰɑːt̪ɪd͡ʒə (oː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkə bʰɑːt̪ɪd͡ʒə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə t̪əkəɾə kʰulɑːs̪ɑː bɑːd̪əmeː 
ɦoːɪeː)  jəd̪əuʋəʃ̃, d͡ʒeː bəɦut̪ə pəɦɪn̪eː eːmeːleː eːkə 
beːɾə bʰeːlə ɾəɦəjə (eːkəɾoː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː bɑːd̪əmeː tʃ͡ʰəɪ) 
kẽː loːkə ʋɪd̪ʰɑːjəkəd͡ʒiː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ, keːɾə pʰoːn̪ə 
əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə s̪ubʰɑːʂə d͡ʒiː kə n̪iːkə 
loːkəmeː gɪn̪ət̪iː tʃ͡ʰən̪ɦɪ s̪eː oː ɦɪn̪əkɑːs̪ə ̃ s̪əɦɑːjət̪ɑː 
mɑ̃ːgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. kəɾɪɦoː pəɦũtʃ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾɑːd͡ʒəd̪ə 
n̪eːt̪ɑː ɾɑːd͡ʒɪn̪əd̪əɾə kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː s̪əbəɦəkə 
əɪʈʰɑːmə eːkə-eːkə kəpə tʃ͡ɑːɦə piːbɪ leːt̪ɑː t̪əɦiːmeː 
beːɽɑː pɑːɾə. 
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eːmeːleː tʃ͡un̪ɑːʋəmeː ɾɑːd͡ʒəd̪ə, d͡ʒəd̪əjuː ɑː 
kɑ̃ːgəɾeːs̪ə pɑːʈiː keː gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə tʃ͡ʰəɪ. jəd̪uʋəʃ̃ə 
kumɑːɾə jɑːd̪əʋə pɪpəɾɑː ʋɪd̪ʰɑːn̪ə s̪əbʰɑːs̪ə ̃
ummeːd̪əʋɑːɾə tʃ͡ʰɪəɪ, iː ɾɑːdʒ͡əd̪ə keː ɦɪs̪s̪ɑːmeː 
pəɽələ tʃ͡ʰəɪ. kəɾɪɦoː pəɦɪn̪eː s̪upəuləmeː pəɽəɪt̪ə 
ɾəɦə_ɪ. ə_ɪ beːɾə kɑːɪʈə kəeː pɪpəɾɑː ʋɪd̪ʰɑːn̪ə 
s̪əbʰɑːmeː d̪ɑːeː d̪eːləkə_ɪeː, ʋɪd͡ʒeːn̪əd̪əɾə jɑːd̪əʋə 
eːt̪əə̸ s̪əə̸ d͡ʒɪt̪əɪt̪ə ɾəɦə_ɪ, t̪əɪ ̃eːt̪əukɑː beːs̪iː bʰoːʈəɾə 
d͡ʒəd̪əjuː keː tʃ͡ʰəɪ. ɾɑːd͡ʒɪn̪əd̪əɾə jɑːd̪əʋə eːt̪əə̸ s̪əə̸ 
mukʰɪjɑː keː eːleːkʃən̪ə ləɽələ ɾəɦəjə. d͡ʒiːt̪ə n̪əɪ 
s̪əkələ, mud̪ɑː joːgjə ɑːd̪əmiː tʃ͡ʰəɪ, gəeːɾə s̪əɾəkɑːɾiː 
kəuleːd͡ʒəmeː n̪ɑːmə tʃ͡ʰəɪ, mɑːs̪əmeː d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪ə 
kəuleːd͡ʒə d͡ʒɑːɪeː ɑː ɦɑːd͡ʒəɾiː bən̪ɑː kəə̸ tʃ͡əɪlə 
ɑːbə_ɪeː.  d͡ʒəɦɪjɑː kəɦɪjoː ən̪ud̪ɑːn̪ə ɑːbəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əeː 
t̪ʰoːɽeː ɑːməd̪ən̪iː bʰɑːeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. lɑːʈə bən̪ɑː kəə̸ 
s̪əbʰə gʰuːməɪeː. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə s̪eːɦoː s̪əŋəmeː 
gʰuːməɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəɾəd̪iː keː pəɾoːgɾɑːmə bən̪ət̪ə t̪əə̸ 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə kɑːmət̪ɑː (d͡ʒəd̪əjuː) s̪əg̃eː n̪ɪkəlɪ 
d͡ʒeːt̪ɑː, mud̪ɑː n̪eː d̪iːn̪ɑː pɑːʈʰəkə (d͡ʒəd̪əjuː)kẽː 
kɪtʃ͡ʰu pət̪ɑː tʃ͡ʰəɪ n̪eː eːkəʈɑː ɑːn̪ə kɑ̃ːgəɾeːs̪iːjeː kẽː. 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə kɑːmət̪ɑːkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː əɪ 
t̪əɾəɦẽː s̪oːtʃ͡əlɑːs̪ə ̃ ɾɑːd͡ʒəd̪ə, d͡ʒəd̪əjuː ɑː 
kɑ̃ːgəɾeːs̪əkə gəʈʰəbən̪d̪ʰən̪ə kəməd͡ʒoːɾə bʰəə̸ 
d͡ʒeːt̪əɪ. kɑːmət̪ɑː ɦəɾəd̪iː d͡ʒɑːɪleː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪeː. pʰeːɾə ɦəɾəd̪ɑːs̪ə ̃ kəɾɪɦoː. eːleːkʃən̪əkə 
pəɾətʃ͡ɑːɾəkə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkə iː pəɦɪlə ən̪ubʰəʋə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. jəd̪uʋəʃ̃ə kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː pəɪs̪ɑː n̪ə_ɪ əjə. 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː iː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. bɪn̪u 
pɑːɪkə tʃ͡un̪ɑːʋə keːn̪ɑː ləɽət̪ə? pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
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kət̪eːkə tʃ͡ən̪d̪ɑː d̪əə̸ s̪əkət̪ɪn̪ɦə 5-10 ɦəd͡ʒɑːɾə, oːɪs̪ə ̃
t̪ə ̃ n̪iːkə d͡ʒeː pəɾətʃ͡ɑːɾəmeː oːt̪t̪eːkə kʰəɾtʃ͡ə kəə̸ 
d̪eːt̪ʰɪ, tʃ͡ɑːɦə-pɑːn̪əmeː kiː koːn̪oː kəmə kʰəɾtʃ͡ə ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ! s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː kəɾɪɦoːkə kʰəɾtʃ͡ɑːkə bʰɑːɾə 
uʈʰɑː leːt̪ʰɪ, mud̪ɑː pʰeːɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ 
kət̪t̪eː kʰəɾtʃ͡ə ɦeːt̪ə_ɪ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə ɑː kɑːmət̪ɑː 
s̪upəuləmeː pəɽʰəɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ ɑː jəd̪uʋəʃ̃ə 
ɾəpʰiːgəd̃͡ʒəmeː, t̪əkəɾə eːkəʈɑː kʰɪs̪s̪ɑː 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə s̪un̪əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːmət̪ɑːkə 
s̪ɑːɪkɪləs̪ə ̃ pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə ɑː jəd̪uʋəʃ̃ə eːkəɖɑːɾɑː 
geːlət̪ʰɪ oːt̪t̪əə̸ s̪ɑːɪkɪlə tʃ͡oːɾɪ bʰəə̸ geːləɪ, kɑːmət̪ɑː 
jəd̪uʋəʃ̃əkẽː moːn̪ə pɑːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, jəd̪uʋəʃ̃ə ɑːbə 
oːkəɾeː kʂeːt̪ɾəkə eːmeːleː bən̪ət̪əɪ, eːkə d̪oːs̪əɾə keː 
beːgəɾət̪ɑː pəɽət̪əɪ. mud̪ɑː pɑːʈiː lɑːeː kəeː d̪uːɾiː 
tʃ͡ʰəɪ, ʃiːɾʂə n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː kəə̸ leːləkəɪ 
mud̪ɑː eːt̪eːkə d̪ɪn̪əkə kəʈut̪ɑː t̪uɾən̪t̪eː bʰɑːpʰə 
d͡ʒəkɑ̃ː keːn̪ɑː uɽɪ d͡ʒeːt̪əɪ? bɪn̪d̪ulɑːlə d̪ɑːs̪ə 
məkʰəulɪjɑː əjə. kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, tʃ͡ɑːɦə 
d̪oːkɑːn̪əbəlɑːkə n̪ɑːmə biːɖɪjoː tʃ͡ʰəɪ, gʰuːs̪ə d͡ʒeː 
leːləkəɪ, s̪eː s̪əs̪əpeːn̪ə bʰɑːeː geːləɪ. t̪əɦɪjɑː s̪əeː 
tʃ͡ɑːɦə beːtʃ͡ə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. s̪əbʰə bʰəbʰɑːɾoː ɦəs̪̃ələɪ, biːɖɪjoː 
mɪɖɪloː pɑːs̪ə n̪ə_ɪ-eː. biːɖɪjoːs̪ə ̃ pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
puːtʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː kəkəɾɑː bʰoːʈə d̪eːt̪ə, mud̪ɑː oː 
ʈeːɽʰə d͡ʒəbɑːbə d̪ə_ɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ- kəkəɾɑː d̪eːbəɪ ɑː 
kəkəɾɑː n̪əɪ d̪eːbəɪ, s̪eː t̪oːɾɑː kəɦɪ kəeː! biːd͡ʒeːpiː keː 
kəɖ̃iːɖeːʈə ʋɪʃʋəmoːɦən̪ə tʃ͡ʰɪəɪ, eːkə beːɾə eːməpiː 
bʰəeːlə ɾəɦə_ɪ, d̪oːs̪əɾə beːɾɑː ɦɑːɾɪ geːləɪ, eːt̪ukkə 
eːmeːleː oːkəɾə kən̪ɪjɑ̃ː s̪ud͡ʒɑːt̪ɑː tʃ͡ʰɪəɪ. 
ʋɪʃʋəmoːɦən̪ə kiːjəʈə tʃ͡ʰɪəɪ. eːkə beːɾə d̪ɪleːs̪əɾə 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 47 

kɑːmət̪ə d͡ʒiːt̪ələ ɾəɦəɪ, oːɦoː kiːjəʈeː ɾəɦə_ɪ. oːn̪ɑː 
s̪oːʃəlɪs̪ʈə pɑːʈiː keː n̪eːt̪ɑː ʋɪn̪ɑːjəkə jɑːd̪əʋəkə 
d͡ʒəmɑːɪ d̪iːn̪əbən̪d̪ʰu jɑːd̪əʋə s̪eːɦoː eːkə beːɾə 
d͡ʒiːt̪ələ tʃ͡ʰəɪ. pɪpəɾɑːmeː kiːjəʈə keː d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː 
beːʃiː tʃ͡ʰəɪ. d̪oːs̪əɾə n̪əmbəɾəpəɾə d̪ʰɑːn̪ukə ɑː t̪eːs̪əɾə 
n̪əmbəɾəpəɾə d͡ʒɑːd̪əʋə tʃ͡ʰəɪ. d̪ʰɑːn̪ukə d͡ʒɑːt̪ɪkeː 
əpən̪ə koːn̪oː kəɖ̃iːɖeːʈə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː oːkəɾə bʰoːʈə 
bəʈ̃ət̪əɪ, tʃ͡əud̪ʰəɾiː bʰeːləɪ bən̪ɪjɑ̃ː ɑː biːd͡ʒeːpiː bʰeːləɪ 
bən̪ɪjɑ̃ː pɑːʈiː, uː biːdʒ͡eːpiː tʃ͡ʰoːɽɪ kət̪əjə d͡ʒeːt̪əɪ? ɦə ̃
pɑːɪ pəɾə kɪjoː ɖʰuːɪlə d͡ʒɑːɪ t̪ə.̃.  s̪əmɑːdʒ͡əʋɑːd̪iː 
pɑːʈiː keː kəɖ̃iːɖeːʈə s̪ət̪jən̪ɑːɾɑːjəɳə gupt̪ɑː, uː t̪eːliː 
tʃ͡ʰɪəɪ, t̪eːliː keː beːs̪iː bʰoːʈə oːkəɾeː d͡ʒeːt̪əɪ. 
ʋɑːməpət̪̃ʰiː keː umeːd̪əʋɑːɾə n̪ɑːgeːs̪əɾə jɑːd̪əʋəkə 
koːn̪oː tʃ͡əɾətʃ͡ɑː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. mus̪ələmɑːn̪ə biːd͡ʒeːpiː 
s̪əeː bʰəɽəkəɪ tʃ͡ʰəɪ, uː s̪əbə tʃ͡ʰeːɦɑː gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə keː 
bʰoːʈəɾə tʃ͡ʰɪəɪ. t̪əɦɪn̪ɑː bɑːbʰən̪ə gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə s̪əeː 
bʰəɽəkəɪ tʃ͡ʰəɪ. s̪ukʰəd̪eːʋə biːd͡ʒeːpiː meː tʃ͡ʰəɪ, oːn̪ɑː 
oːkəɾə umeːd̪əʋɑːɾə s̪əeː d͡ʒən̪ət̪ɑː n̪əɾɑːdʒ͡ə tʃ͡ʰəɪ. 
ʃɪʋəd͡ʒiːkə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ, n̪əɪ n̪iːkə tʃ͡ɑːɦə 
bən̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, n̪ɪʃɑ̃ːmeː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ, 
pəɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃əɾiː t̪əkə keː gɑːɾɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ kʰəɾətʃ͡ɑː kəɾəɪ leː- 
t̪oːɾeː koːn̪ə kəmiː tʃ͡ʰəɦə! oːkəɾə beːʈiː lətʃ͡ʰəmiː 
d͡ʒiːn̪s̪ə ɑː ʈɔpə pɪn̪ɦə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. lɪʈʈiː tʃ͡ɑːɦə bən̪əbə_ɪ ɑː 
gəɪɦ̃əkiː s̪əmɦɑːɾə_ɪmeː oːs̪t̪ɑːd͡ʒə bʰɑːeː geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː ʃɪʋəd͡ʒiː lətʃ͡ʰəmiːs̪ə ̃ pəɽʰɑːɪkə 
ʈeːs̪ʈə kəɾəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə puːtʃ͡ʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə puʂpə mɑːn̪eː kiː? ut̪t̪əɾə- pʰuːlə. ʃɪʋəd͡ʒiː, 
beːʈiː pəɽʰəɪmeː t̪eːd͡ʒə tʃ͡ʰəu! pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
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kəɖ̃iːɖeːʈə s̪əg̃eː əpən̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə s̪əbʰəkẽː bət̪ɑː 
d̪eːn̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ɑː bɑːt̪ə pəs̪əɾə_ɪ tʃ͡ʰəɪ, d̪əs̪ə d̪ɪn̪ukɑː 
bɑːd̪ə pʰeːɾə eːt̪ɑː. gʰəɾən̪iː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə- 
gʰutʃ͡əgʰutʃ͡ə d͡ʒɑːjə kəeː kiː ɦeːt̪əɪ. əɦɑ̃ː keː kəɦən̪eː 
loːgə bʰoːʈə d̪ɑːeː d̪eːt̪əɪ? d̪ɑːɪ s̪əkə_ɪeː. s̪əu-pətʃ͡ɑːs̪ə 
bʰoːʈə keː pʰəɾəkə pəɽət̪əɪ. t̪əeː pʰəɪd̪ɑː ɦeːt̪əɪ 
jəd̪uʋəʃ̃ə kəeː. əɦɑ̃ː kəeː jəd̪uʋəʃ̃ə kiː d̪eːt̪ə?.. əpən̪ə 
kɑːmə kəɾət̪əɪ t̪əeː d̪uː goː pəɪs̪oː ɦeːt̪əɪ. pəɾətʃ͡ɑːɾə 
keːn̪eː s̪əeː peːʈə bʰəɾət̪əɪ? s̪əbə kuɪtʃ͡ʰə pəɪs̪eː n̪əɪ 
n̪eː tʃ͡ʰɪəɪ. n̪əɪ tʃ͡ʰɪəɪ t̪əeː d͡ʒɑːu. oːn̪əɦiː bəɪʈʰələ 
ɾəɦəbə... ɑːɪ ɦəmə n̪əɪ kɑːmə d̪eːbəɪ t̪əeː kɑːɪlɦə uː 
ɦəməɾɑː kɑːmə d̪eːt̪əɪ? d͡ʒeː mən̪ə ɦoːɪ-eː s̪əeːɦə 
kəɾuː- gʰəɾən̪iː ɑːd͡ʒɪdʒ͡ə bʰeːlə kəɦə_ɪeː. 

jəd̪uʋəʃ̃ə n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə d̪ɑːkʰɪlə keːləkə. pɾəbʰɑːs̪ə 
pɾəbʰɑːɾiː tʃ͡ʰɪəɪ. tʃ͡un̪ɑːʋə ləgɪtʃ͡ɑː geːləɪ, 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə kəɾɪɦoː pəɦũtʃ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kɑːmət̪ɑː 
mət̪̃ɾiːd͡ʒiː keː pəɾətʃ͡ɑːɾə kəɾəjə geːlə əjə, oː oːkəɾə 
pɑːʈiː dʒ͡əd̪əjuː keː umeːd̪əʋɑːɾə tʃ͡ʰɪəɪ, kʂeːt̪ɾə 
bəd̪əɪlə geːləɪ, leːkɪn̪ə pɑːʈiː t̪əeː n̪əɪ bəd̪ələləɪ. 
bɪn̪d̪uː mɑːs̪ʈəɾiː kəɾə_ɪeː. pəɾɑːɪʋɪʈə. .. pətʃ͡ɑːs̪ə ʈəkeː 
meːɦiːn̪ɑː. .. koːjə d̪ə_ɪ tʃ͡ʰə_ɪ, koːjə n̪ə_ɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰə_ɪ. .. 
d͡ʒəɪɦə bʰeːʈələ, s̪əɪɦə lɑːeː leːləkə. tʃ͡ɑːuɾeː d̪eːbẽː, 
d̪uːd̪ʰeː d̪eːbẽː, d͡ʒəɾən̪eː d̪eːbẽː... eːkə beːɾə uː 
pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə s̪əmɪt̪ɪ keː s̪əd̪əs̪jə bʰeːlə. mukʰɪjɑː kəeː 
kəɦɪ kəeː pəblɪkə keː koːn̪oː-koːn̪oː kɑːmə.. ɪn̪əɾɑː 
ɑːʋɑːs̪ə t̪əeː kəkəɾoː bɪɾəd̪ʰɑː pɪləs̪ɪn̪ə. kɑːmə bʰəeː 
geːlɑː pəɾə.. koːjə d̪əs̪ə, koːjə biːs̪ə... leːkɪn̪ə əgɪlɑː 
tʃ͡un̪ɑːʋə d͡ʒɑːt̪iːjə goːləbən̪d̪iː keː oːd͡ʒəɦə s̪əeː 
ɦɑːɪɾə geːlə. 
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mən̪n̪uː.. mɑːləd͡ʒɑːlə keː pəɪkɑːɾiː kəɾə_ɪ-eː. kʰɑːliː 
kʰəɾətʃ͡ɑː-pɑːɪn̪ə keː ɪt̪̃əd͡ʒɑːmə keːn̪eː d͡ʒɑːɦəkə.. 
mən̪n̪uː ɦəməɾɑː mulɦɑː t̪əeː n̪eː buːɪd͡ʒʰə ɾəɦələ 
əjə. mən̪n̪uː bʰɑːjə, pəɦɪn̪eː tʃ͡un̪ɑːʋə kət̪eː tʃ͡ɪkkən̪ə 
ɑː ʃɑːn̪t̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦə_ɪ... ɑːbə s̪ʋɑːɾt̪ʰə keː uʈʰɑː 
pəʈəkə tʃ͡ʰəɪ. 

ɑːɪ s̪əbʰəkə ʈɑːɾəgeːʈə mus̪əɦəɾiː ɑː ɖoːməɾɑːɦiː 
ɾəɦəɪ. kəɾɪɦoːmeː mus̪əɦəɾə keː d̪uːʈɑː gʰən̪əgəɾə 
ʈoːlə tʃ͡ʰəɪ... s̪əʈəleː ɖoːməɾɑːɦɪjoː tʃ͡ʰəɪ... s̪əbə 
bʰoːʈəɾə keː d̪uɑːɾə pəɾə d͡ʒɑːu... ɦəməɾoː bʰeːluː 
d̪eːləkə. ɦəməɾoː putʃ͡ʰələkə. kəɾɪɦoː keː d̪un̪uː ʈoːlə 
ɑː bəgəɦiːoː keː mus̪əɦəɾiː d̪ʰɑ̃ːgəlɪəɪ... s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə 
pəɪɽə geːləɪ... tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː tʃ͡ɑːɦə-pɑːn̪ə keː pəɪs̪ɑː t̪əeː 
ɦəməɾɑː s̪əeː leːbeː keːləkə; mus̪əɦəɾiː keː eːgoː 
n̪eːt̪ɑː kʰɑːt̪ɪɾə s̪əu ʈəkɑː əuɾə leːləkə... n̪iːt̪iːʃə 
kumɑːɾə bʰoːʈəɾə keː n̪ɑːmə d͡ʒeː əpiːlə keːn̪eː tʃ͡ʰəɪ 
s̪eː, s̪ɑːt̪ə n̪ɪʃtʃ͡əjə bəlɑː gʰoːʂəɳɑː-pət̪ɾə, bəɪleːʈə 
peːpəɾə keː n̪əmuːn̪ɑː ɑː kəlẽːɖəɾə lɑːeː kəeː n̪ɪkələɪ 
tʃ͡ʰiː... bʰɑːɪd͡ʒiː gəɖɖiː keː gəɖɖiː ɑːn̪ən̪eː tʃ͡ʰəɦə... 
ɦəmə əpən̪ə ɑːʈɑː giːlə kɑːeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː... məɦɪlɑː 
kəeː ʈʰiːkə s̪əeː bud͡ʒʰɑːbəɦəkə. kəɦɪɦəkə n̪iːt̪iːʃə ɑː 
lɑːluː mɪlə geːləɪ. d̪un̪uː eːkə bʰɑːeː geːləɪ. ə_ɪ beːɾə 
eːt̪əjə t̪iːɾə keː n̪ɪʃɑːn̪ə n̪əɪ ɾəɦət̪əɪ. lɑːləʈeːmə 
ɾəɦət̪əɪ... ə_ɪ beːɾə lɑːləʈeːmoː meː d̪eːbəɦəkə t̪əeː 
n̪iːt̪iːʃeː d͡ʒɪt̪ət̪əɪ. putʃ͡ʰələkə- n̪iːt̪iːʃə mukʰəmət̪̃əɾiː 
bən̪ət̪əɪ n̪eː? məɦɪlɑː kʰɑːt̪ɪɾə bəɦut̪ə kuɪtʃ͡ʰə 
keːləkə_ɪeː. d͡ʒən̪iːdʒ͡ɑːt̪ɪ n̪iːt̪iːʃə keː kəʈʈəɾə 
s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰəɪ. 



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

s̪əpʰiːn̪ɑː ɑːjələ ɦə_ɪ!- d͡ʒəmiːlə s̪un̪əbə_ɪeː. s̪əpʰiːn̪ɑː 
keːɦən̪ə-keːɦən̪ə keː ɑ̃ːɽə gəlɑːjə d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. pʰeːɾə 
s̪əpʰiːn̪ɑːkə eːkəʈɑː kʰɪs̪s̪ɑː... mukʰɪjoːmeː ʈʰɑːɽʰə 
bʰeːlə. loːkə tʃ͡ɪn̪ɦələkəɪ. tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː s̪əpʰiːn̪ɑː keː 
bʰəkt̪ə ɾəɦəjə, s̪əg̃eː gʰuːmə_ɪmeː tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː kəeː 
kʰuːbə mən̪ə lɑːgə_ɪ. oːkəɾɑː bʰoːʈə keː d̪eːt̪əɪ! 
tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː s̪oːtʃ͡ə_ɪeː.. kəɦɪjɑː kɑːmə pəɾə bʰoːʈə 
d̪eːt̪əɪ? s̪əpʰiːn̪ɑː beːs̪iː pəɽʰələ lɪkʰələ n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
pʰoːkɑːn̪ɪjɑ̃ː pɑːs̪ə tʃ͡ʰəəɪ,... 

ʋɪʃʋəmoːɦən̪ə keː gʰəɾə kəʈəɪjeː tʃ͡ʰəɪ. oːt̪əjə pɑːn̪ə 
s̪əjə ʈəkɑː bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. s̪əd̃͡ʒəjə ɑː d͡ʒəjəpɾəkɑːʃə 
d̪un̪uː biːd͡ʒeːpiː keː s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰɪəɪ. əkʰəbɑːɾəmeː 
ɾoːd͡ʒə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə.. gəɖɖiː keː n̪oːʈə ɑː ʃəɾɑːbə keː 
boːt̪ələ pəkəɽələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. gəgən̪ɑː- d̪ɑːɾuː ɑː 
mɑ̃ːs̪ə tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪ. biːdʒ͡eːpiː d͡ʒɪt̪əleː tʃ͡ʰəɪ. 

s̪ɪpəulə.. ɾɑːɦulə gɑ̃ːd̪ʰiː keː bʰɑːʂəɳə ɾəɦə_ɪ. puːɾɑː 
gɑ̃ːd̪ʰiː məɪd̪ɑːn̪ə bʰəɾələ ɾəɦə_ɪ.. kəɦələkə_ɪ moːd̪iː 
tʃ͡oːɾə tʃ͡ʰə_ɪ.. d̪əg̃ɑː kəɾəbəɪ tʃ͡ʰəɪ, ɦɪn̪n̪uː-
mus̪ələmɑːn̪ə kəeː ləɽəbəɪ tʃ͡ʰəɪ... gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪eː 
d͡ʒɪt̪ət̪əɪ. s̪əmɑːd͡ʒəʋɑːd̪iː pɑːʈiː.. s̪ət̪jən̪ɑːɾɑːjəɳə 
s̪ɑːɦə.. kɑːmət̪ɑː kʰəũd͡ʒʰɑːɪeː.. bʰoːʈəkəʈuɑː.. 
ʋɪʃʋəmoːɦən̪oː keː d͡ʒʰɑːɽələkə kɑːmət̪ɑː.. d͡ʒəd̪əjuː.. 
pʰeːɾə ɾɑːd͡ʒəd̪ə.. kəɦɪjoː biːd͡ʒeːpiː kəɦɪjoː bəg̃əlɑː 
tʃ͡ʰɑːpə.. n̪iːt̪iːʃə məɦɪlɑː ləeː bəɖɖə kɑːd͡ʒə keːləkəɪ, 
s̪əu meː t̪əɪt̪̃iːs̪ə ʈɑː s̪iːʈə, s̪ɑːɪkɪlə d̪eːləkəɪ. 
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pɑːʈʰəkə ʈoːlə keː tʃ͡ʰəɪ.. pəɾətʃ͡ɑː gʰuɾɑːjə d̪eːləkə. 
lɑːləʈeːn̪ə n̪əɪ, kəmələ. ɦəmə- lɑːləʈeːmə. uː- 
kəmələ.kəmələ. 

moːd̪iː kiː kəɦələkə_ɪ. lɑːluː kəeː bəd̪ən̪ɑːmə kəɾə_ɪ 
ʋəlɑː bɑːt̪ə. əpəɦəɾəɳə, bəlɑːt̪kɑːɾə ɑː ɦət̪jɑː.. 
s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə pəɽəɪt̪ə loːgə gʰəɾə meː bən̪n̪ə.. loːkə moːd̪iː 
ɑː lɑːluː keː n̪əkələ kəɾə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. 

.. biːd͡ʒeːpiː d͡ʒɪt̪ət̪əɪ t̪əeː ɾɪd͡ʒəɾəbʰeːs̪ən̪ə kʰət̪əmə 
kɑːeː d̪eːt̪əɪ... s̪əmiːkʂɑː ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː s̪eː gəpə 
moːɦən̪ə bʰɑːgəʋət̪ə bɑːd͡ʒələ_ɪeː... mət̪ələbə 
eːkkeː.. məɖ̃ələ keː ʋɪɾoːd̪ʰə meː kəməɖ̃ələ... 

eːmeːləs̪iː ɦɑːɾuɳə ɾəʃiːd̪ə- bɑːbʰən̪ə keː 
d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑː kət̪eː? d̪uːɪeː-əɽʰɑːɪ pəɾəs̪ẽːʈə n̪eː? ɑː 
n̪əukəɾiː meː.. s̪əgəɾeː t̪əeː ʋəeːɦə tʃ͡ʰəɪ! 

tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː.. s̪əpʰiːn̪ɑː beːs̪iː goːɾə bʰɑːeː geːlə tʃ͡ʰəɪ.. 
s̪əbə pɑːʈiː pəɪs̪ɑː ləɪ tʃ͡ʰəɪ, t̪əbə ʈɪkəʈə d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
oːkəɾɑː leːʈə bʰɑːeː geːləɪ. t̪ɑːd̪ʰəɪɾə ʈɪkəʈə bɪkə geːlə 
ɾəɦə_ɪ... tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː.. s̪əpʰiːn̪ɑː keː əg̃ə-əg̃ə n̪ɪɦɑːɾəjə 
lɑːgələ... biːd͡ʒeːpiː mus̪ələmɑːn̪ə kəeː bʰəgəbəjə 
tʃ͡ɑːɦəjə tʃ͡ʰəɪ. mus̪ələmɑːn̪ə ɖəɾələ tʃ͡ʰəɪ- s̪əpʰiːn̪ɑː 
kəɦələkə_ɪ... d͡ʒeːn̪ɑː ɦɪʈələɾə jəɦuːd̪iː kəeː kət̪ələ 
keːləkəɪ, t̪əɦɪn̪ɑː moːd̪ɪjoː mɪjɑ̃ː kəeː kɑːɪʈə d̪eːt̪əɪ... 
ə_ɪ d̪eːs̪ə meː gɪd̪d̪ʰə uɽət̪əɪ. 

biːd͡ʒeːpiː ən̪əd̪ʰun̪ə kʰəɾətʃ͡ɑː kɑːeː 
ɾəɦələ_ɪeː...d͡ʒəmiːlə.. moːd̪iː t̪əeː eːkə n̪əmməɾə keː 
d͡ʒʰuʈʈʰɑː tʃ͡ʰəɪ! ɾɑːməd̪ʰən̪ə bɑːt̪ə loːkə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. 
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ɑːɪ pəɾəbʰɑːs̪ə ɑːjələ ɾəɦə_ɪ. buːt̪ʰə-kʰəɾətʃ͡ɑː keː 
s̪ɑːt̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː d̪ɑːeː geːlə_ɪ. d̪uːʈɑː buːt̪ʰə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɑːmə mən̪d̪ɪt̪ə t̪əeː biːd͡ʒeːpiːeː bən̪eːt̪əɪ... 
tʃ͡un̪ələkəɪ s̪eː məd̪̃ɪɾeː bən̪əbəɪ ləeː?.. ɦəmə moːd̪ɪeː 
kəeː bʰoːʈə d̪eːbəɪ... pəkɪjɑː əd̪̃ʰəbʰəkt̪ə.. 

s̪uːɾjən̪ɑːɾɑːjəɳə kəumən̪ɪs̪ʈə.. n̪iːt̪iːʃə gən̪əguɑːɪɾə 
tʃ͡ʰɪəɪ.. eːgoː mũɦə bʰɑːd͡ʒəpɑː.. d̪oːs̪əɾə ɾɑːd͡ʒəd̪ə. 

kəmələ d̪ɑːs̪ə biːd͡ʒeːpiː s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰɪəɪ. 
..tʃ͡ʰəppən̪ə ɪt̃ʃ͡ə keː tʃ͡ʰɑːt̪iː.. pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪ə kət̪əu 
bʰɑːɾət̪ə meː ʈʰəʈʰələ_ɪeː!... tʃ͡iːn̪ə keː ləgəɦiː bʰɑːeː 
d͡ʒeːt̪əɪ.. ɾɑːməd̪eːʋə keː gəpə pəɾə s̪əbə ɦəs̪̃ə_ɪeː. 

bʰoːʈə kʰɑːt̪ɪɾə moːd̪iː pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪ə pəɾə ɦəməloː 
kɑːeː s̪əkə_ɪeː. .. biːd͡ʒeːpiː ləɽɑːɪ kɪeː kəɾət̪ə_ɪ? 
ɦɪn̪d̪ueː kʰɑːt̪ɪɾə n̪eː kəɾət̪əɪ?.. mus̪ələmɑːn̪ə keː 
pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪ə bʰeːd͡ʒələ d͡ʒɑːeː. lɑːlə pɑːʈʰəkə 
ʋɪs̪pʰoːʈə keːləkəɪ... ɾɑːʂʈɾəʋɑːd̪iː lɑːlə t̪əeː ɑːɪbɪeː 
geːlə↓! ɑːbə mən̪uʋɑːd̪ɪeː ʈɑː keː kəmiː tʃ͡ʰəɪ. d̪iːn̪ɑː 
pɑːʈʰəkə.. moːd̪iː pəɾə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə keː ɑːɾoːpə n̪əɪ 
lɑːgələ.. moːd̪iː t̪əeː məɦɑːbʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾiː tʃ͡ʰəɪ. 
s̪ud̪ʰiːɾə tʃ͡ɑːɦə d̪əɦəkə- kɑːmət̪ɑː keː iː ud̪ɑːɾət̪ɑː 
mɑːɦəulə kəeː eːkəd̪əmə bəd̪əɪlə d̪eːləkəɪ. 

pəɾətʃ͡ɑːɾə kʰət̪əmə bʰɑːeː geːlə_ɪ... ʃɑːn̪t̪ə.. s̪əbə 
tʃ͡iːd͡ʒə bʰumɦuːɾə d͡ʒəkɑ̃ː t̪əɾeːt̪əɾə s̪un̪əgəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

loːgə eːkə gʰəɳʈɑː pəɦɪn̪ə_ɪ lɑːɪn̪ə meː lɑːgəjə 
lɑːgələ. beːtʃ͡ən̪ɑː kəkəɦiː d̪ɑːeː kəeː məɦɪlɑː 
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bʰoːʈəɾə pəʈɪjɑːbəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ, s̪ɪpəulə bəd͡ʒɑːɾə meː 
poːlɪg̃ə kəmə bʰɑːeː ɾəɦələ_ɪeː. iː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
biːd͡ʒeːpiː s̪əməɾt̪ʰəkə kəeː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə keːləkə_ɪ. 
ʃəɦəɾəmeː kəmələ keː bʰoːʈəɾə beːs̪iː tʃ͡ʰəɪ. 

s̪əpʰiːn̪ɑː bʰoːʈə gɪɾəbəɪ ləeː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ. .. kɑːɪlɦə 
eːbəɦə- kəɦɪ kəeː tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː n̪ɪkəɪlə geːlə. s̪əpʰiːn̪ɑː 
mus̪kuɾɑːjələ. bɪɦɑːn̪ə bʰən̪eː tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː n̪əʋəʈoːlə 
geːlə. s̪əpʰiːn̪ɑː s̪əg̃eː tʃ͡un̪ɑːʋə keː gəpə ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦələɪ... bʰɑːd͡ʒəpɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɦəmə d͡ʒɪt̪əbəɪ. 
gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɦəmə d͡ʒɪt̪əbəɪ. ɑːbə d͡ʒeː 
ɦoːɪ.s̪əpʰiːn̪ɑː d̪uː-t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə meː d̪ɪlliː tʃ͡əɪlə d͡ʒɑːjət̪ə. 
tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː putʃ͡ʰələkəɪ- eːbəɦəkə kəɦɪjɑː? s̪əpʰiːn̪ɑː 
bɑːd͡ʒələɪ- bʰɑːdʒ͡əpɑːiː ɾoːd͡ʒə n̪əjɑː-n̪əjɑː kɑːɳɖə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪ...  tʃ͡əd̪̃eːs̪əɾiː- eːn̪ɑː ɦiːjɑː ɦɑːɾən̪eː 
d͡ʒɪn̪əgiː tʃ͡ələt̪əɦə? s̪əpʰiːn̪ɑː tʃ͡ʰəgun̪əɪt̪ə ɾəɦələ.. 
ləɽəɪt̪ə-ləɽəɪt̪ə məɪɾə geːn̪ɑːɪ n̪iːkə tʃ͡ʰəɪ... məɾən̪ɑːɪeː, 
d͡ʒɪn̪ɑːɪ tʃ͡ʰɪəɪ. 

   

guloː, ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː ɑː bʰoːʈə 

pɑːʈʰə ʃuɾuː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ɪlɑː s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ s̪ə,̃ ɑːŋən̪ə 
n̪iːpɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkiː beːʈiː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː. 

guloː upən̪jɑːs̪əkə ɑːɾəmbʰə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃ kɪeː bʰeːlə, 
guloːkə beːʈɑːs̪ə ̃ kɪeː n̪əɪ bʰeːlə. kɑːɾəɳə d͡ʒulɪjɑː 
kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪us̪ɑːɾeː beːʈɑː əpən̪ɑːkẽː mɑːjəs̪ə ̃
d̪uːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː beːʈiːmeː oː ləjə, oː guɳə 
ɾəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ s̪eː oː d̪uːɾə ɦoːɪt̪oː mɑːjəs̪ə,̃ s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪs̪ə ̃
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ləgə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːn̪oː ɑːn̪ə pɾəkɑːɾəs̪ə ̃ əɪ 
upən̪jɑːs̪əkə eːt̪eːkə n̪iːkə ɑːɾəmbʰə n̪əɪ bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. giːt̪ə gɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, pʰeːɾə pɑːn̪ɪkə 
pʰɑːɦɑː d͡ʒəkɑ̃ː oːs̪ə, pətʃ͡ʰɪjɑː ɦəʋɑː ɑː mɑːjəkə 
tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ɦəeːbə. "geː tʃ͡əd̪d̪əɾɪ oːɽʰɪ n̪eː leː." bɑːd̪oːmeː 
beːʈiː ɑː beːʈɑːmeː ən̪t̪əɾə tʃ͡ʰəɪɦeː- tʃ͡ʰəuɽiː əs̪əkəɾeː 
kəkʰuːn̪ə gʰəɾə t̪əə̸ kəkʰən̪uː gɑːtʃ͡ʰiː d̪əuɽəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ 
tʃ͡ʰə_ɪ. tʃ͡ʰəuɽɑː ɑːʈʰə bəd͡ʒeː d̪ʰəɾɪ s̪ut̪əleː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

ɑː pʰeːɾə əbəɪeː d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə puɾukʰə, oːkəɾə 
əɪʈ̃ʰiː."n̪eː tʃ͡ɪn̪ɦəɪ tʃ͡ʰɪɦiː t̪əə̸ tʃ͡iːn̪ɦə leː." 

kiː iː ɦẽːʈʰiː əɦɑ̃ː luʈɪjən̪s̪ə d͡ʒoːn̪əmeː n̪əɪ d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰɪəɪ, s̪əgəɾeː iː ɦẽːʈʰiː bʰeːʈət̪ə. mɑːn̪əʋə 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː, kʰɑːs̪ə kəə̸ puɾukʰə pɑːt̪ɾəmeː. 

gʰuːɾə-d̪ʰũɑː, tʃ͡ʰələ pɾəpət̃ʃ͡ə, ɑː guloːkẽː s̪əɾəkɑːɾiː 
d͡ʒəmiːn̪əpəɾə bəs̪əə̸ pəɽələɪ. oːkəɾə bɑːpə 
mun̪iːlɑːləkə tʃ͡ʰoːɽələ bəpəut̪iː s̪əmpət̪t̪ɪ ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰoːʈə-pəɪgʰə kʰuɾəpiː, koːd̪ɑːɾɪ, kʰət̪̃iː, d̪əbɪjɑː, 
kuɽəɦəɾɪ, bʰɑːlɑː, bəɾətʃ͡ʰiː. 

ɑːɪ kɑːlɦɪ bɑːlɪkɑːkẽː pəɽʰəbəɪmeː s̪əɾəkɑːɾə lɑːgələ 
tʃ͡ʰəɪ,  ɾəɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː s̪kuːləmeː pɑ̃ːtʃ͡ə s̪əjə ʈɑːkɑː 
bʰeːʈələ ɾəɦə_ɪ, poːʃɑːkə ɾɑːʃɪ. mud̪ɑː guloː tʃ͡ɑːʈɪ 
geːləɪ. guloːkə beːʈiː ɑː guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkɑː beːʈɑːkə 
gʰəɾəkə kɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪ d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəkə d̪ʋən̪d̪ʋə. 
mud̪ɑː pʰeːɾə d͡ʒəkʰən̪ə bɑ̃ːs̪ə tʃ͡oːɾɑː kəə̸ 500 
ʈɑːkɑːmeː guloː beːtʃ͡əɪeː t̪əkʰən̪ə oːɪ pɑːɪs̪ə ̃ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː 
pɑːʈʰiː kiːn̪əɪeː. 
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guloːkə bəɽəkɑː beːʈɑːkə ɾoːd͡ʒəgɑːɾə leːlə 
pən̪ɪd͡ʒɑːbə pəlɑːjən̪ə. puːɾɑː bəd͡ʒɑːɾə ɾɑːdʒ͡ɪn̪əd̪əɾə 
ɖiːləɾəkə s̪əməd̪ɑːɦiː ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiː ɑː oːkəɾə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː beːʈɑː. 

pʰeːɾə bəd͡ʒɑːɾəs̪ə ̃ bɑːɦəɾə ɑːu, beːlɑː, biːn̪ɑː ɑː 
s̪oːn̪əkə. ɑː t̪əkʰən̪ə guloː kẽː d̪uːʈɑː s̪upɑːɾiː d̪uːʈɑː 
n̪oːt̪ə meː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ- eːkəʈɑː lɑːloː pəɳɖɪt̪ə keː poːt̪iː 
keː bɪjɑːɦə , d̪oːs̪əɾə s̪ɑːɾɪ keː d͡ʒəɪd̪ʰiː keː bɪjɑːɦə. 
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.  bʰəgɪn̪ɑːkə bɪjɑːɦəkə n̪oːt̪ə puɾəbɑːkə 
kɾəmə, s̪ɑːɽiː, s̪ɑːjɑː, bɪlɑːud͡ʒə ɑː d̪uː s̪əjə eːkɑːʋən̪ə 
ʈɑːkɑː d̪ɪə pəɽət̪əɪ. oː s̪oːn̪əkə d͡ʒɑːɪeː, tʃ͡ʰoːʈuɑː ɑː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪əg̃ə tʃ͡ʰəɪ. guloːkə bəɽəkiː beːʈiː ɾun̪ɪjɑ̃ː 
biːn̪ɑːmeː bɪjɑːɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɾun̪ɪjɑ̃ː s̪eːɦoː s̪oːd͡ʒʰeː 
biːn̪ɑːs̪ə ̃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. ɑː ən̪t̪ɪməmeː beːʈiː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː pət̪ɑː tʃ͡ələləɪ d͡ʒeː guloːkə mən̪ə bəɦut̪ə 
kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰəɪ. oː bʰoːɾeː ɑːbɪ geːlə.mɑːjə ɾət̪ukɑː 
puːd͡ʒɑː d̪ɪɑː putʃ͡ʰələkəɪ. əut̪əukɑː ɦɑːlə s̪un̪əbə_ɪ 
meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː kəeː mən̪ə n̪əɪ lɑːgələɪ. mɑːeː kəeː 
kəɦələkə- 'mɑːjə, pəɪs̪ɑː d̪əɦiː n̪eː. bəbɑː kəeː goːliː 
lɑːbɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪəɪ.' 
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 kən̪ɪjɑ̃ː d̪əbə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː guloːkə tʃ͡ələt̪iː tʃ͡ʰəɪ oːt̪əə̸ 
oːkəɾə bɔɖiː ləɪg̃ueːd͡ʒə bəd̪ələlə tʃ͡ʰəɪ. 

koːn̪ə koːn̪ə ɾoːd͡ʒəgɑːɾə tʃ͡ʰəɪ s̪eː d̪eːkʰɑːbəɪleː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə put̪oːɦu kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliːkẽː 
mələɦəd̪əkə tʃ͡ɑ̃ːpəmeː məkʰɑːn̪əkə kəməun̪iːkə 
n̪əʋə-ɾoːd͡ʒəgɑːɾə bʰeːʈələ_ɪ-eː, oːt̪əə̸ ləə̸ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. tʃ͡ʰoːʈuɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪeː d̪əʃəɾət̪ʰə məɳɖələkə 
pɪlɑːɪ mɪləmeː. mũːgəkə biːjɑː bɑːugə ɦeːt̪əɪ, 
ɦəɾəʋəlɑː tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə ɑː tʃ͡əukiː d̪ə_ɪ keː əɽʰɑːɪ 
s̪əjə mɑ̃ːgəɪ tʃ͡ʰəɪ. pʰeːɾə guloːkə mɾɨt̪jukə 
pɾɑːɾəmbʰə eːn̪ɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ guloːkẽː kʰõːkʰiː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, d̪uː s̪əjə ʈɑːkɑːmeː d̪uː kəʈʈʰɑː t̪ʰoːkəɽɑː oːlə_ɪ 
keː bɑːt̪ə bʰeːləɪ. 

s̪ukʰəbɑː əpən̪ə mɑːjə kəeː gʰəɾə s̪əeː n̪ɪkɑːlɪ 
d̪eːləkə, pʰeːɾə bəd̪ən̪ɑːmiː bʰeːlɑːpəɾə ɑːpəs̪ə ləə̸ 
geːlə.. oː tʃ͡ʰəɪ ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiːkə pɪt̪ɪjɑː s̪ɑːs̪u. 

s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ d̪eːkʰəbəɪleː kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, 
bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ. ɑːbə t̪əkəɾɑː bɑːd̪ə kuʃəkə 
kəleːpoː n̪əɪ ləgət̪əɪ. 

  

guloː mɑːlɪkəs̪ə ̃ ʈəuɾtʃ͡ə mɑ̃ːgət̪ə, oː n̪əɪ d̪eːt̪əɪ t̪əə̸ 
eːkkoː goː ɑːmə kɪ lutʃ͡tʃ͡iː bʰoːgə n̪əɪ ɦuəjə d̪eːt̪ə. 
gɪɾəɦət̪ə ʈəuɾtʃ͡ə n̪əɪ d̪eːləkəɪ, əpən̪ɑː pətʃ͡ɑːs̪ə ʈəkɑː 
ləgɑː kəeː kɪn̪ələkə. bɑ̃ːs̪ə ɖeːɽʰə s̪əjə s̪əeː kəmə meː 
n̪əɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ, guloː tʃ͡oːɾɑː kəeː beːtʃ͡ət̪ə t̪əɪ ̃eːkkeː 
s̪əjə meː d̪ɪəjə pəɽət̪əɪ. pɑːtʃ͡ə ʈɑː bɑ̃ːs̪əkə pɑːɪ 
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bʰeːʈələɪ, pɑːn̪ə s̪əjə meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː pɑːʈʰiː kɪn̪ələkə. 
gʰəɽɪeː gʰəʈ̃ɑː meː pɑːʈʰiː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː kəeː tʃ͡iːn̪ɦə geːləɪ. 

  

eːkə beːɾə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː gətʃ͡ʰəpəkkuː ɑːmə lɑːeː kəeː geːlə 
ɾəɦəɪ t̪əə̸ mɑːlɪkə pətʃ͡ɑːs̪ə goː ʈɑːkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. 
məlɪkɑːn̪ɪ kʰɑːɪ ləeː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. tʃ͡oːɾəbɑː s̪əũs̪eː 
gɑːtʃ͡ʰəkə lutʃ͡tʃ͡iː s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ. eːkəʈɑː ʈʰəkuɾəbɑː 
s̪eːn̪ɪjələ tʃ͡oːɾə tʃ͡ʰəɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, d͡ʒʰun̪ɪjɑ̃ː ɑː 
bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː lutʃ͡tʃ͡iː tʃ͡oːɾəbəɪeː. 'uː bəbʰən̪ɑː 
ɦəməɾɑː pəkəɽət̪ə? ..' (bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː) 

s̪eː s̪əbʰəʈɑː gɑːtʃ͡ʰiː bəbʰən̪ɑː ləgə tʃ͡ʰəɪ. 

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. 

s̪eː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː t̪əə̸ ləgə tʃ͡ʰəɪɦeː guloːkə, put̪oːɦu dʒ͡eː 
d͡ʒʰəgəɽɑː kəə̸ kəjə geːlə ɾəɦəɪ s̪eːɦoː eːkəd̪əmmeː 
d̪uːɾə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, d̪eːkʰuː eːt̪əə̸- ..kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː 
pəɦũtʃ͡ə geːlə_ɪ. 'pəpɑː, kələ ʋəlɑː mɪs̪ət̪əɾiː kəeː 
bəd͡ʒɑː ɑːn̪ət̪ʰɪn̪ə. ʈʰiːkə kɑːeː d̪eːt̪əɪ. d͡ʒeː lɑːgət̪əɪ 
s̪eː d̪eːbəɪ.'ɑː pʰeːɾə əɾəd͡ʒun̪əmɑː leːlə guloːkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə- əɾəd͡ʒun̪əmɑː n̪ɑːlɑːjəkə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː t̪əɪjoː 
oːkəɾɑːs̪ə ̃putʃ͡ʰət̪əɪ. 
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leːkʰəkə əɦɑ̃ːkẽːd̪uːɾə ɑː ləgə s̪əbʰə ʈʰɑːmə ləə̸ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. keːn̪d̪ɾə kəkʰən̪oː guloː ɾəɦəɪeː, kəkʰən̪oː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ɑː kəkʰən̪oː kən̪d̪ɑːɦɑːʋɑːliː. d̪əʃəɾət̪ʰə 
məɳɖələ pɑːɪbəlɑː tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː eːkkeː beːɾəmeː 
guloː ɦə ̃n̪əɪ kəɦələkəɪ, əɾəd͡ʒun̪əmɑːs̪ə ̃putʃ͡ʰət̪əɪ. 

(d͡ʒɑːɾiː..) 

 
əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com 
pəɾə pəʈʰɑːu. 
 
 
 
 
 
2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- s̪ɑːməɾət̪ʰə keː 
d̪ukʰə n̪ɑːɦɪ goːs̪ɑːĩː 

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

s̪ɑːməɾət̪ʰə keː d̪ukʰə n̪ɑːɦɪ goːs̪ɑːĩː 
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ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə məɦət̪oː əpən̪ɑː gɑ̃ːʋə keː puːɾʋə 
d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː keː kʰeːt̪iː gɾɨɦəs̪t̪ʰiː keː 
kɑːd͡ʒə d̪eːkʰət̪ə ɾəɦeː.tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː ləgəbʰəgə 
s̪əu biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə keː mɑːlɪkə ɾəɦeː. ɦəʋeːliː ɑː 
kəmpɑːuɳɖə mɪlɑː kəɪ d̪ũː biːgʰɑː mẽː ɾəɦeː. 
ləgəbʰəgə əɖʰɑːɪ biːgʰɑː mẽː bəgiːtʃ͡ɑː ɾəɦəɪ,d͡ʒəəɪjə 
mẽː t̪əɾəɦə t̪əɾəɦə keː ɑːmə,d͡ʒɑːmuːn̪ə ɑː lutʃ͡iː keː 
gɑːtʃ͡ʰiː ɾəɦeː. ʈɑːɪmə pəɾə ɑːmə, d͡ʒɑːmuːn̪ə lutʃ͡iː 
kʰuːbə pʰəɾeː.ʃeːʂə d͡ʒəmiːn̪ə pəɾə d̪ʰɑːn̪ə 
geːɦũː,t̪eːləɦən̪ə ɑː d̪ələɦən̪ə keː kʰeːt̪iː ɦoːjə. kʰeːt̪iː 
gɾɨɦəs̪t̪ʰiː keː s̪əbʰə kɑːd͡ʒə ɾɑːmə kʰeːlɑːʋən̪ə 
kəɾɑːbəɪ.d͡ʒən̪ə məd͡ʒəd̪uːɾə keː boːɪn̪ə bʰiː 
ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə ɦiː d̪eːʋeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː kʰɑːliː pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə keː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
kəɾeː. ɦɑːlɑ̃ːkɪ kəɦɪjoː ʋoː mukʰɪjɑː mẽː n̪ə d͡ʒiːt̪ə 
lən̪ə. koːiː koːiː ɦun̪əkəɾə ləguɑː bʰəguɑː ʋɑːɾɖə 
meːmbəɾə mẽː d͡ʒəɾuːɾə d͡ʒiːt̪ə d͡ʒɑːjə. 

ɑː ʋoːɪ ʋɑːɾɖə meːmbəɾə keː mɑːd̪ʰjəmə s̪eː ʋɑːɾɖə 
mẽː pəɾeː ʋɑːlɑː s̪kuːlə keː ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə keː kʰuːbə 
pəɾeːʃɑːn̪ə kəɾẽː.s̪kuːlə s̪eː tʃ͡əleː ʋɑːlɑː məd̪ʰjɑːɦn̪ə 
bʰoːd͡ʒən̪ə , tʃ͡ʰɑːt̪ɾəʋɾɨt̪t̪ɪ ɑː poːʃɑːkə joːd͡ʒən̪ɑː s̪əbʰə 
mẽː d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪iː kəmiːʃən̪ə leːbeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː,ɾəɑːmə kʰeːlɑːʋən̪ə keː kʰeːt̪iː 
gɾɨɦəs̪t̪ʰiː kəɾɑːbeː keː bəd̪əleː d̪əɾəmɑːɦɑː n̪ə 
d̪eːʋeː.ʋoːkəɾɑː bəd̪əlɑː mẽː pɑ̃ːtʃ͡ə biːgʰɑː dʒ͡əmiːn̪ə 
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d̪eːleː ɾəɦeː.d͡ʒəɪməɪ d̪uː biːgʰɑː dʒ͡əmiːn̪ə keː puːɾɑː 
upəd͡ʒɑː ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə keː ɦoːjə ɑː t̪iːn̪ə biːgʰɑː 
bəʈɑːiː pəɾə. mət̪ələbə kɪ ɑːd̪ʰɑː upəd͡ʒə tʃ͡ʰoːʈən̪ə 
bɑːbuː keː.ɾɑːmə kʰeːlɑːʋən̪ə bʰiː ə_ɪ ɑːməd̪ən̪iː s̪eː 
tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː s̪eː ɦiː d̪uː biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə kʰəɾiːd̪ə 
leː leː ɾəɦeː.ɾɑːmə kʰeːlɑːʋən̪ə bʰiː s̪ukʰɪt̪ə gəɾə ɦoː 
geːlə ɾəɦeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː keː tʃ͡ʰoːʈəkeː pəɾɪʋɑːɾə ɾəɦẽː. 
əpən̪eː, gʰəɾəʋɑːliː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː ɑː eːgoː kʰuːbə 
s̪ũd̪əɾə goːɾə beːʈiː pɪɾɪjɑː.t̪əɦɪn̪ɑː ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə 
keː bʰiː pəɾɪʋɑːɾə mẽː əpən̪eː, gʰəɾəʋɑːliː pɑːɾəʋət̪iː 
ɑː eːgoː kʰuːbə s̪ũd̪əɾə ʃjɑːməlɑː ɾəg̃ə keː beːʈɑː 
pəɾeːmə. 

pɪɾɪjɑː ɑː pəɾeːmə gɑ̃ːʋə keː s̪kuːlə mẽː 
pəɽʰeː.pəɾeːmə pəɽʰẽː meː bəɽɑː t̪eːd͡ʒə ɾəɦeː.u 
klɑːs̪ə mẽː pʰəɾs̪ʈə kəɾeː .pɪɾɪjɑː pəɽʰeː meː 
məd̪ʰjəmə ɾəɦeː.pəɾeːmə, pɪɾɪjɑː keː pəɽʰeː mẽː 
kʰuːbə məd̪əd̪ə kəɾẽː.pɪɾɪjɑː bʰiː pəɾeːmə keː kɑːpiː, 
kɪt̪ɑːbə, pẽːs̪ɪlə s̪eː məd̪əd̪ə kəɾẽː.d̪uːn̪uː s̪ɑːt̪ʰeː 
s̪ɑːt̪ʰeː kʰeːləboː kəɾeː.tʃ͡oːɾə s̪ɪpɑːɦiː,ləukɑː 
tʃ͡ʰɪpiː,bʰəgəɖɪloː bʰəgəɖɪloː, ɾɑːd͡ʒɑː ɾɑːn̪iː. ɾɑːdʒ͡ɑː 
ɾɑːn̪iː meː t̪ə pəɾeːmə ɾɑːd͡ʒɑː ɑː pɪɾɪjɑː ɾɑːn̪iː bən̪eː. 

mɪɖɪlə t̪əkə t̪ə d̪uːn̪uː əpən̪ɑː gɑ̃ːʋə mẽː pəɖʰələkə. 
ɦɑːjəɾə s̪eːkəɖ̃əɾiː s̪kuːlə gɑ̃ːʋə s̪eː d̪oː kɪloːmiːʈəɾə 
d̪uːɾə ɾəɦeː.d̪uːn̪uː pəɪd̪ələɪ s̪kuːlə d͡ʒɑːjə. pəɾeːmə 
klɑːs̪ə ʈeːn̪ə ɑː pləs̪ə ʈuː mẽː bʰiː pʰəɾs̪ʈə ɑːjələ.ɑː 
pɪɾɪjɑː s̪eːkẽːɖə ɖɪʋiːd͡ʒən̪ə s̪eː pɑːs̪ə bʰeːlə. 
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əbə ɖɪgɾiː mẽː pəɾeːmə s̪iːt̪ɑːməɽʰiː keː goːjən̪əkɑː 
kɑːleːd͡ʒə mẽː n̪ɑːmə lɪkʰəɪləkə.pəɾət̃ʃ͡ə n̪əmbəɾə 
kəmə ɦoːjə keː kɑːɾəɳə pɪɾɪjɑː keː eːɖəmɪʃən̪ə 
goːjən̪əkɑː kɑːleːd͡ʒə mẽː n̪ə ɦoː s̪əkələ.pɪɾɪjɑː keː 
eːɖəmɪʃən̪ə ɾɑːmə s̪əkələ s̪ɪɦ̃ə məɦɪlɑː kɑːleːd͡ʒə, 
ɖuməɾɑː mẽː bʰeː geːlə.pɪɾɪjɑː kɑːleːd͡ʒə keː gəɾls̪ə 
ɦoːs̪ʈələ mẽː ɾəɦeː lɑːgələ.ɑː pəɾeːmə goːjən̪əkɑː 
kɑːleːd͡ʒə keː ɦɑːs̪ʈələ mẽː ɾəɦə keː pəɽʰeː lɑːgələ. 

biːtʃ͡ə biːtʃ͡ə mẽː d̪uːn̪uː keː bʰẽːʈə s̪iːt̪ɑːməɽʰiː 
mɑːɾkeːʈə mẽː ɦoːɪt̪ə ɾəɦeː. 

pəɾeːmə biːeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾə ɑːn̪əɾs̪ə mẽː bɪɦɑːɾə 
juːn̪ɪʋəɾs̪ɪʈiː mẽː ʈɑːpə ɾəɦələ ɑː pɪɾɪjɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəʃɑːs̪t̪ɾə ɑːn̪əɾs̪ə pʰəɾs̪ʈə klɑːs̪ə mẽː pɑːs̪ə 
kəɪləkə. 

pɪɾɪjɑː əbə pəʈən̪ɑː mẽː d͡ʒɑːkeː ʋoːmeːn̪s̪ə kɑːleːd͡ʒə 
mẽː eːmə eː mẽː n̪ɑːmə lɪkʰəɪləkə.pəɾeːmə eːmə eː 
mẽː n̪ɑːmə n̪ə lɪkʰɑː keː juːpiːeːs̪əs̪iː keː t̪əɪjɑːɾiː kəɾeː 
lɑːgələ. pəʈən̪ɑː keː ɑːɪ eː eːs̪ə t̪əɪjɑːɾiː kəɾɑːbeː 
ʋɑːlɑː koːtʃ͡ɪg̃ə s̪upəɾə pʰoːɾʈiː mẽː n̪ɑːmə lɪkʰɑː 
leːləkə. 

d͡ʒəɪɪ d̪ɪn̪ə pɪɾɪjɑː keː eːmə eː pʰɑːɪn̪ələ keː ɾɪd͡ʒəlʈə 
n̪ɪkələlə.ʋəɪɦəɪ d̪ɪn̪ə pəɾeːmə keː jupiːeːs̪əs̪iː keː 
pʰɑːɪn̪ələ ɾɪd͡ʒəlʈə n̪ɪkələlə.d͡ʒəɦ̃ɑː pɪɾɪjɑː pʰəɾs̪ʈə 
klɑːs̪ə s̪eː pɑːs̪ə kəɪləkə. 
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pəɾeːmə ɑːɪeːs̪ə mẽː pɑ̃ːtʃ͡əʋɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə pəɾə ɾəɦeː. 
eːkə d̪oːs̪əɾə keː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ keː d̪uːn̪uː kʰuʃə 
ɾəɦẽː.d̪uːn̪uː pəɾɪʋɑːɾə bʰiː kʰuːʃə ɾəɦeː. 

əbə pɪɾɪjɑː gʰəɾə pəɾə ɾəɦeː lɑːgələ.ɑː pəɾeːmə 
ʈɾeːn̪ɪgə mẽː tʃ͡ələ geːlə.tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː ɑː ɦun̪əkəɾə 
gʰəɾəbɑːliː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː keː pɪɾɪjɑː keː ʃɑːd̪iː keː tʃ͡ɪt̪̃ɑː 
s̪ət̪ɑːbeː lɑːgələ. eːkə ɾɑːt̪ə d̪uːn̪uː goːɾeː pələg̃ə 
pəɾə leːʈeːlə ɾəɦeː. s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələn̪ə-n̪ə s̪un̪əɪ 
tʃ͡ʰiː.s̪ut̪ə ɾəɦəliː kɪ!tʃ͡ʰəoːʈən̪ə bɑːbuː ɑ̃ːkʰə mũːd̪ə leː 
kəɦələn̪ə-əbə ɦəməɾɑː n̪ĩːd̪ə kəɦ̃ɑː əbəɪ 
ɦəeː.d͡ʒeːkəɾɑː gʰəɾə mẽː pəɖʰələ lɪkʰələ d͡ʒəʋɑːn̪ə 
beːʈiː ɦoːt̪əɪ.ʋoːkəɾɑː bɑːpə keː ɑ̃ːkʰə mẽː n̪ĩːd̪ə 
kəɦ̃ɑː s̪eː ət̪əɪ. s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə-ɦɑ̃ː jəu.ɦəməɾoː 
n̪ĩːd̪ə n̪ə əbəɪjə. d͡ʒʰuːʈʰeː keː ɑ̃ːkʰə mũd̪əleː ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː keː n̪əd͡ʒəɾə mẽː pɪɾɪjɑː keː leːlə ləɽɪkɑː n̪ə 
ɦəeː . 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː kəɦələn̪ə-əbə d͡ʒəɾə d͡ʒəmɪd̪̃ɑːɾə keː 
d̪ʰɪjɑː put̪ɑː pəɖʰəbeː kəɦ̃ɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə. ɪʈ̃əɾə biːeː 
kəɪləɪ ɾəɦət̪ə.pəɾət̃ʃ͡ə joːgjət̪ɑː n̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪjə. 
zəmiːd̪ɑːɾiː t̪ə ɦəɪjə n̪ə.gumɑːn̪eː ʈeːɖʰə ɾəɦəɪt̪ə 
ɦəeː.əbə əpən̪ɑː d͡ʒɪlɑː mẽː t̪ə n̪ə ɦəeː. 
mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾə, moːt̪ɪɦɑːɾiː mẽː pət̪ɑː ləgəʋəɪ 
tʃ͡ʰiː.kutʃ͡ʰə d̪oːs̪t̪ə mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾə ɑː kutʃ͡ʰə 
moːt̪ɪɦɑːɾiː mẽː bʰiː ɦəeː.bɪɦɑːn̪ə ɦoːjə d̪uː. ɖɑːjəɾiː 
mẽː moːbɑːɪlə n̪ə ̃ kʰoːd͡ʒəbə. s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː əpən̪ə 
ɦɑːt̪ʰə tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː keː tʃ͡ʰɑːt̪iː pəɾə ɾəkʰəɪt̪ə 
boːlələn̪ə-ɑːbɪ s̪ut̪ə ɾəɦu. koːn̪oː tʃ͡ɪt̪̃ɑː n̪ə kəɾu. 
məɦɑːd̪eːʋə pəɾə d̪ʰjɑːn̪ə ɾəkʰũː. məɦɑːd̪eːʋə d͡ʒeː 
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kəɾət̪ʰɪn̪ə n̪ɪkeː kəɾət̪ʰɪn̪ə.tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː 
kəɦələt̪ʰɪn̪ə-əɦ̃u s̪oː d͡ʒɑːu. 

pɪɾɪjɑː əpən̪ɑː ɾuːmə mẽː d͡ʒəgəleː pələg̃ə pəɾə 
pəɾələ ɾəɦeː.əpən̪ə bɑːbuː mɑːjə keː kʰus̪uɾə 
pʰus̪uɾə s̪uːn̪əɪt̪ə ɾəɦẽː.əpən̪ɑː bɪɑːɦə keː leːlə 
bɑːbuː mɑːjə keː tʃ͡ɪt̪̃ɑː s̪eː tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə ɦoː gəɪlə.pɪɾɪjɑː keː 
pəɾeːmə keː jɑːd̪ə ɑːbeː lɑːgələ.ʋoːkəɾɑː s̪əg̃ə 
bɪt̪ɑːjələ eːkə eːkə kʂəɳə jɑːd̪ə ɑːʋeː lɑːgələ.ɑːɪ t̪əkə 
pəɾeːmə keː eːkə s̪ɑːt̪ʰiː keː ɾuːpə mẽː d̪eːkʰəleː 
ɾəɦeː.ɑːɪ pəɾeːmə,pəɾeːmiː lɑːgeː lɑːgələ.d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪ɑːt̪ʰiː lɑːgeː lɑːgələ.pɪɾɪjɑː keː n̪ĩːd̪ə uɽə geːlə. 
keːn̪ɑː ɪ bɑːt̪ə bɑːbuː mɑːjə keː kəɦəbə. bɑːbuː 
mɑːjə kiː s̪oːtʃ͡ət̪ə.pʰeːɾə pɪɾɪjɑː s̪oːtʃ͡eː lɑːgələ,ɪ 
keːn̪ɑː ɦəmə s̪oːtʃ͡ə leːliːjəɪ.pəɾeːmə ɦəməɾɑː 
tʃ͡ɑːɦəboː kəɾəɪ kɪ n̪ə.kən̪ɪkoː ɦəməɾɑː s̪eː pəɾeːmə 
kəɾəboː kəɾəɪ kɪ n̪ə.ɦəməɾə jɑːd̪ə əjəboː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə 
kɪ n̪ə.pɪɾɪjɑː əbə s̪oːtʃ͡eː lɑːgələ kɪ ʋoː eːs̪əɖiːeːmə 
bən̪ət̪ɑː eːs̪əɖiːeːmiːn̪ə keː tʃ͡ɑːɦət̪ɑː.ʋoːkəɾeː s̪eː 
ʋɪɑːɦə kəɾət̪ɑː.ɑːɪ keː d͡ʒəmɑːn̪ɑː mẽː kəpuːlə 
n̪əukəɾiː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ɦəeː.s̪eːmə n̪əukəɾiː t̪ə s̪oːn̪ɑː mẽː 
s̪ugəd̪̃ʰə ɦoːjə tʃ͡ʰəɪjə.ə_ɪ s̪oːtʃ͡eː mẽː pɪɾɪjɑː ɪ bʰuːlɑː 
geːlə kɪ ɦəmə d̪uːn̪uː d̪uː d͡ʒɑːt̪ɪ keː tʃ͡ʰiː. 

ʋoːɦu mẽː ɦəməɾeː kʰeːt̪iː gɾɨɦəs̪t̪ʰiː d̪eːkʰeːʋɑːlɑː 
kəɾəpəɾəd̪ɑːd͡ʒə keː beːʈɑː .mɑːjə bɑːbuː pəɾeːmə 
keː s̪ʋiːkɑːɾət̪ə kiː n̪ə.ɪ s̪oːtʃ͡ət̪eː s̪oːtʃ͡ət̪eː pɪɾɪjɑː keː 
ɑ̃ːkʰɪ ləgə geːlə. 
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gʰəɽiː keː s̪uːiː s̪uʋəɦə keː ɑːʈʰə bəd͡ʒɑː ɾəɦələ ɾəɦeː. 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə-pɪɾɪjɑː.pɪɾɪjɑː.uʈʰeː n̪ə.ɑːʈʰə 
bəd͡ʒə gəɪləɪ.keːbɑːɾiː keː ɖʰəkə ɖʰəkɑːbeː lɑːgələ. 
pɪɾɪjɑː ɑ̃ːkʰə mɪd͡ʒəɪt̪ə boːlələ-ɦɑ̃ː.məmmiː.uʈʰə 
geːliː. s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələ-ʈʰiːkə. 

pəɾeːmə keː ʈɾeːn̪ɪg̃ə kʰət̪əmə bʰeː geːlə ɾəɦeː.əbə 
ʋoː ɾoːɦət̪ɑːs̪ə s̪əbəɖɪʋiːd͡ʒən̪ə keː eːs̪əɖiːeːmə pəd̪ə 
pəɾə d͡ʒʋɑːɪn̪ə kəɪ leːləkə.ɑːɪ ɾɑːt̪ə mẽː pəɾeːmə keː 
pɪɾɪjɑː keː kʰuːbə jɑːd̪ə ɑː ɾəɦələ ɦəeː.pəɾeːmə ə_ɪ 
biːtʃ͡ə mẽː ʈɾeːn̪ɪg̃ə keː tʃ͡ələt̪eː eːt̪əɪ n̪ə biːd͡ʒiː bʰeː 
gəɪlə ɾəɦeː keː pɪɾɪjɑː keː jɑːd̪ə kəɾeː keː pʰuːɾəs̪ət̪ə 
n̪ə ɾəɦeː. leːkɪn̪ə ɑːɪ bəɦut̪ə jɑːd̪ə ɑː ɾəɦələ ɦəeː. 
bətʃ͡əpən̪ə s̪eː leːkəɾə pəɽʰɑːiː lɪkʰɑːiː t̪əkə keː ɦəɾə 
kʂəɳə jɑːd̪ə ɑːbeː lɑːgələ.eːgoː s̪ɑːt̪ʰiː keː ɾuːpə 
mẽː.pəɾət̃ʃ͡ə ɑːɪ pɪɾɪjɑː ɦɾɨd̪əjə keː d̪ʰəɖəkən̪ə lɑːgəɪ 
lɑːgələ.pʰəɪɾə d̪uːn̪uː d̪uː d͡ʒɑːt̪ɪ keː tʃ͡ʰiː.ɦəməɾə 
bɑːbuː pɪɾɪjɑː keː bɑːbuː keː jəɦɑ̃ː kʰeːt̪iː gɾɨɦəs̪t̪ʰiː 
d̪eːkʰeːʋɑːlɑː kəɾəpəɾəd̪ɑːd͡ʒə.keːn̪ɑː ɦəmə d̪uːn̪uː 
goːɾeː eːkə ɦoː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.ɑːɪ ɦəmə eːkə eːs̪əɖiːeːmə 
tʃ͡ʰiː.n̪ɪjəmə kɑːn̪uːn̪ə d͡ʒən̪əɪ tʃ͡ʰiː. kɑːn̪uːn̪iː ɾuːpə s̪eː 
ɦəmə ɑː pɪɾɪjɑː ʃɑːd̪iː kəɾə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾə bɑːbuː 
mɑːjə,pɪɾɪjɑː keː bɑːbuː mɑːjə ɑː s̪əmɑːd͡ʒə kiː 
kəɦət̪əɪ. 

ɪ s̪oːtʃ͡ət̪eː s̪oːtʃ͡ət̪eː pəɾeːmə keː n̪ĩːd̪ə pəɽə geːlə. 
tʃ͡əpəɾɑːs̪iː keː s̪ɑːɦeːbə s̪ɑːɦeːbə keː ɑːʋɑːd͡ʒə s̪eː 
n̪ĩːd̪ə kʰulələ. 
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ɑːɪ ɾɑːt̪ə mẽː ətʃ͡ɑːn̪əkə pəɾeːmə keː moːbɑːɪlə 
gʰən̪əgʰən̪ɑːjələ.d̪eːkʰəɪ t̪ə pɪɾɪjɑː keː kɑːlə 
ɦəɪjə.pəɾeːmə boːlələ-ɦeːloː!pəɪɾɪjɑː.ud̪ʰəɾə s̪eː 
ɑːʋɑːd͡ʒə ɑːjələ.ɦeːloː-pəɾeːmə.pəɾeːmə t̪uː bəɦut̪ə 
jɑːd̪ə ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰɑː.d͡ʒʋɑːɪn̪ə t̪ə kəɪ leːlɑː.t̪oːɦəɾə 
bɑːbuː d͡ʒiː ɦəməɾɑː bɑːbuː dʒ͡iː kəɪ bət̪əɪjəbə 
ɾəɦələn̪ə ɾəɦeː. 

pəɾeːmə boːlələ-ɦə.̃kɑːlɦeː ɾoːɦət̪ɑːs̪ə 
s̪əbəɖɪʋiːd͡ʒən̪ə keː eːs̪əɖiːeːmə pəd̪ə pəɾə d͡ʒʋɑːɪn̪ə 
kəɪliː ɦəeː. 

pɪɾɪjɑː boːlələn̪ə-ɑːbə t̪uː t̪ə bəɽəkɑː ɑːd̪əmiː ɦoː 
geːlɑː. eːgə s̪əbəɖɪʋiːd͡ʒən̪ə keː mɑːlɪkə bən̪ə geːlɑː. 
ɦəməɾɑː t̪uː əbə keːn̪ɑː jɑːd̪ə kəɾəbɑː.pəɾət̃ʃ͡ə t̪uː t̪ə 
ɦəməɾɑː bəɽɑː jɑːd̪ə ɑːbəɪtʃ͡ʰɑː. ɦəmɑːɾɑː ɾɑːt̪ə mẽː 
n̪ĩːd̪oː n̪ə ɑːbəɪjə ɦəeː .t̪uː bəɽɑː jɑːd̪ə ɑːbəɪtʃ͡ʰɑː . 

pəɾeːmə boːlələ-eːn̪ɑː n̪ɑː kəɦɑː pɪɾɪjɑː.kɑːlɦɪ ɾɑːt̪ə 
mẽː ɦəməɾoː n̪ĩːd̪ə n̪ə ɑːjələ.t̪oːɾeː bɑːɾeː mẽː 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾɑː ɪ n̪ə mɑːluːmə kɪ 
ɦəməɾɑː kiː ɦoː ɾəɦələ ɦəeː. 

pɪɾɪjɑː boːlələ-ə_ɪ məɾmə kəɪ məɾd̪ə n̪ə d͡ʒɑːn̪ə s̪əkəɪ 
tʃ͡ʰəɪjə. ɪ eːgoː s̪t̪ɾiː dʒ͡ɑːn̪əɪ tʃ͡ʰəɪjə.pəɾeːmə ɪ pəɾeːmə 
tʃ͡ʰəɪjə. 

əbə əɦɪn̪ɑː moːbɑːɪlə pəɾə bɑːt̪ə ɦoːjə lɑːgələ 
pəɾeːmə pəɾəʋɑːn̪ə tʃ͡əɽʰeː lɑːgələ. 
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t̪iːn̪ə məɦiːn̪ɑː biːt̪ə geːlə.pɪɾɪjɑː keː mɑːjə 
bɑːbuː,pəɪɾɪjɑː keː bɪɑːɦə leːlə pəɾeːʃɑːn̪ə 
ɾəɦeː.d̪uːn̪uː d̪oːs̪t̪ə s̪eː bɑːt̪ə kəɪləkə. leːkɪn̪ə d̪uːn̪uː 
kəɦələkə,pɪɾɪjɑː keː lɑːjəkə ləɽəkɑː n̪ə mɪlət̪ə ɦəeː. 

ɪ bɑːt̪ə d͡ʒɑːn̪ə keː pɪɾɪjɑː mən̪eː mən̪eː kʰuːbə kʰuʃə 
ɦoːjə.pɪɾɪjɑː mən̪ə mẽː s̪oːtʃ͡ələkə kɪ ɑːɪ pəɾeːmə s̪eː 
ʋɪɑːɦə keː bɑːɾeː mẽː bɑːt̪ə kəɾəbə.ɑː moːbɑːɪlə pəɾə 
pəɾeːmə keː n̪əmbəɾə pəɾə ɾɪg̃ə kəɪləkə. 

pəɾeːmə boːlələ-ɦeːloː.pɪɾɪjɑː.pɪɾɪjɑː boːlələ-
ɦəɪloː!pəɾəeːmə. ɑːɪ eːgoː kʰɑːs̪ə bɑːt̪ə kəɾəbə. 
ɦəməɾɑː puːɾən̪ə ʋɪʃʋɑːs̪ə ɦəɪ kɪ t̪ũː mɑːn̪ə 
d͡ʒɑːjəbə.pəɾeːmə boːlələn̪ə-kəɦɑː n̪ə kɪ bɑːt̪ə 
ɦəeː!pɪɾɪjɑː boːlələn̪ə-pəɦɪleː ɪ kəɦɑː kɪ t̪uː ɦəməɾɑː 
s̪eː pəɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰɑː kɪ n̪ə.pəɾeːmə boːlələkə-
kəɦɑː n̪ə.ɦəmə t̪oːɾɑː s̪eː bəɦut̪ə pəɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. 

pɪɾɪjɑː boːlələ-pəɦɪleː ɑːɪ ləʋə juː boːlɑː.t̪əbə 
kəɦəbə. 

pəɾeːmə boːlələkə-t̪uː kəɦəɪ tʃ͡ʰɑː t̪ə ɦəmə boːləɪ 
tʃ͡ʰiː.ɑːɪ ləʋə juː. əbə boːlɑː. 

pɪɾɪjɑː kʰuʃə ɦoːkeː boːlələ-ɑːɪ ləʋə juː.ɑːɪ ləʋə juː. 
ɦəmə t̪oːɾɑː s̪eː bɪɑːɦə kəɾəɪ keː tʃ͡ɑːɦiː tʃ͡ʰiː. t̪ũː əbə 
eːgoː s̪əbəɖɪʋɪd͡ʒən̪ə keː mɑːlɪkə t̪ə ɦəɪjəbeː 
kəɾɑː.ɦəməɾoː d̪ɪlə keː mɑːlɪkə bən̪ə d͡ʒɑː. 
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pəɾeːmə boːlələ-pɪɾɪjɑː t̪uː pəgəlɑː t̪ə n̪ə geːlɑː ɦəeː.ɪ 
keːn̪ɑː ɦoːt̪əɪ. t̪oːɦəɾə bɑːbuː mɑːjə 
mɑːn̪ət̪oː.s̪əmɑːd͡ʒə kiː kəɦət̪əɪjə. 

pɪɾɪjɑː boːlələ-ɦɑː.ɦəmə t̪oːɾɑː pəɾeːmə mẽː pɑːgələ 
bʰeː geːlə tʃ͡ʰiː. d̪eːkʰɑː bɑːbuː mɑːjə keː ɦəməɾɑː 
pəɾə tʃ͡ʰoːɽə d̪ɑː.əɪgoː bɑːt̪ə əuɾə s̪un̪ə lɑː. bɑːbuː 
mɑːjə n̪əɪ joː mɑːn̪ət̪əɪ,t̪əəɪjoː ɦəmə bɪɑːɦə t̪oːɾeː s̪eː 
kəɾəboː.ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː bɑːlɪgə tʃ͡ʰiː.kɑːn̪uːn̪ə 
ɦəməɾɑː s̪ɑːt̪ʰə ɦəeː. 

pəɾeːmə boːlələ-kɑːn̪uːn̪ə ɦəməɾɑː s̪ɑːt̪ʰə ɦə_ɪ.ɪ 
bɑːt̪ə ɦəməɦu d͡ʒən̪əɪ tʃ͡ʰiː.ɪ t̪ə ət̪̃ɪmə bɑːt̪ə 
ɦəeː.pəɾət̃ʃ͡ə t̪uː əpən̪ɑː bɑːbuː mɑːjə keː ɾɑːd͡ʒiː 
kəɾɑː.ɦəməɾə bɑːbuː mɑːjə t̪ə d͡ʒeː ɦəmə kəɦəbəɪ 
ʋoːkəɾɑː mɑːn̪ə leːt̪ʰɪn̪ə. 

pɪɾɪjɑː boːlələkə-ʈʰiːkə ɦəeː.ɦəmə əpən̪ɑː bɑːbuː 
mɑːjə keː mən̪ɑː leːʋə. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː.ɑːɪ ləʋə juː.ɑː lɑːɪn̪ə 
kɑːʈə d̪eːləkə. 

pəɾeːmə bəɽɑː kʰuʃə ɾəɦẽː.s̪oːtʃ͡eː lɑːgələ pɪɾɪjɑː keː 
bɑːbuː mɑːjə pɪɾɪjɑː keː kʰubə mɑːn̪əɪ ɦəeː.pɪɾɪjɑː 
əkeːliː beːʈiː d͡ʒeː ɾəɦeː. 

pɪɾɪjɑː keː bɑːbuː mɑːjə pɪɾɪjɑː keː ʃɑːd̪iː keː bɑːɾeː 
mẽː bɑːt̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦeː. leːkɪn̪ə ləɽəkɑː n̪ə mɪleː keː 
kɑːɾəɳə tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə ɾəɦeː. eːkə d̪ɪn̪ə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː tʃ͡ʰoːʈən̪ə 
bɑːbuː eːgoː pət̃ʃ͡əɪt̪iː mẽː lɑːgələ ɾəɦeː.mɑːjə keː 
əkeːlɑː pɑːjə keː pɪɾɪjɑː mɑːjə keː gʰəɾə mẽː geːlə. 
mɑːjə pələg̃ə pəɾə pəɾələ ɾəɦeː.pɪɾɪjɑː boːlələ-mɑːjə 
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mɑːt̪ʰɑː d̪ukʰɑːjə tʃ͡ʰəu kɪ. mɑːjə boːlələ-ɦəlkɑː 
ɦəlkɑː.lɑː d͡ʒɑ̃ːt̪ɪ d̪eːu tʃ͡ʰiːjoː.pɪɾɪjɑː boːlələ.mɑːjə 
eːgoː bɑːt̪ə kəɦɪjoː.mɑːjə kəɦələkə-kəɦeː n̪ə. 

pɪɾɪjɑː boːlələkə-ɦəmə pəɾeːmə s̪eː pəɾeːmə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː.pəɾeːmə ɦəməɾoː s̪eː pəɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə. 

s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə-ɪ t̪uː kɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰɪɦeː.əbə 
pəɾeːmə bəɽəkɑː ɑːd̪əmiː bʰeː geːlə ɦəeː.ʋoː əbə 
eːs̪əɖiːeːmə ɦəeː ʋoː t̪oːɾɑː s̪eː bɪɑːɦə kəɾə t̪əu. 

pɪɾɪjɑː kəɦələkə-ɦ̈ə.mɑːjə.ʋoː ɦəməɾɑː s̪eː pəɾeːmə 
kəɾəɪ ɦəeː.ʋoː ɦəməɾɑː s̪eː ʋɪɑːɦə kəɾət̪əɪjə.ɦəmə 
bət̪ɪɑː leː liː tʃ͡ʰiː.mɑːjə kəɦələkə-ʈʰiːkə ɑːɪ ɾɑːt̪ə mẽː 
t̪oːɾɑː bɑːbuː d͡ʒiː s̪eː bət̪ɪjɑːbə. 

pəɾət̃ʃ͡ə mɑːjə keː bɑːt̪ə s̪un̪əkeː pɪɾɪjɑː keː bəɽɑː 
ɑːʃtʃ͡əɾjə lɑːgələ. 

mɑːjə ɑːɪ d͡ʒɑːt̪ɪ pɑːt̪ɪ keː n̪ɑːmə n̪ə leːləkə.ɑːbə 
bɑːbuː d͡ʒiː kiː kəɾət̪ʰɪn̪ɦə. 

ɾɑːt̪ə mẽː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː,tʃ͡ʰəoːʈən̪ə bɑːbuː s̪eː 
boːlələn̪ə-kɪ bʰeːlə koːn̪oː ləɽəkɑː keː pət̪ɑː 
tʃ͡ələlə.tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː kəɦələn̪ə-kəɦ̃ɑː pət̪ɑː tʃ͡ələlə. 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə- eːgoː bɑːt̪ə kəɦu. bɪgəɖəbə t̪ə 
n̪ə. tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː kəɦələn̪ə-s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː. ɑːɪ t̪əkə 
ɦəmə n̪ə ẗ̪oːɾɑː pəɾə bɪgəɽəliː ɦəeː n̪ə t̪oːɦəɾə koːn̪oː 
bɑːt̪ə kəʈə liː ɦəeː. 
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s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə- ɦəmə pɪɾɪjɑː keː leːlə ləɖəkɑː 
ɖʰũːɖʰə leː liː ɦəeː.ləɽəkɑː eːs̪əɖiːeːmə ɦəeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː ɦəs̪̃əɪt̪ə kəɦələn̪ə-ɦə.̃ɦə.̃əpən̪ə 
pəɾeːmə n̪ə.əɾeː ʋoː bəɽəkɑː ɑːd̪əmiː bən̪ə gəɪlə 
ɦəeː. eːs̪əɖiːeːmə ɦəeː. 

s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə-t̪ə kɪ bʰeː gəɪleː.əpən̪ə pɪɾɪjɑː 
pəɾeːmə keː pəɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə.pəɾeːmə bʰiː 
pɪɾɪjɑː s̪eː pəɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə. ɪ bɑːt̪ə pɪɾɪjɑː 
ɦəməɾɑː bət̪əɪləkə ɦəeː ʋoː d̪uːn̪uː bɪɑːɦə kəɾəɪ ləɪlə 
ɾɑːd͡ʒiː ɦəeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː boːlələn̪ə-t̪ə ɦəməɦu t̪əɪjɑːɾə tʃ͡ʰiː. 

ɪ bɑːt̪ə s̪uːn̪ə keː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː boːlələkə-ɦəməɾɑː 
ɑːʃtʃ͡əɾjə ləgəɪjə ə kɪ əɦ̃ɑː d͡ʒɑːt̪ɪ pɑ̃ːt̪ɪ keː mɑːn̪əɪ 
ʋɑːlɑː ʋɪɑːɦə keː ləɪlə keːn̪ɑː t̪əɪjɑːɾə bʰeː gəɪliːjeː. 

tʃ͡ʰoːʈən̪ə bɑːbuː boːlələn̪ə-d̪eːkʰuː. bəɽəkɑː ɑːd̪əmiː 
mẽː d͡ʒɑːt̪ɪ pɑːt̪ɪ n̪ə ɦoːjə tʃ͡ʰəɪjə. pəɦɪleː ɦəmə 
bəɽəkɑː ɑːd̪əmiː ɾəɦiː.əbə pəɾeːmə bʰiː bəɖəkɑː 
ɑːd̪əmiː bʰeː gəɪleː. əbə ʋə eːs̪əɖiːeːmə ɦəeː. 
ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə bʰiː eːs̪əɖiːeːmə keː bɑːpə bən̪ə 
gəɪləɪjə ɦəeː.əbə ɦəmə d̪uːn̪uː pəɾɪʋɑːɾə s̪əmɑːn̪ə 
tʃ͡ʰiː. əbə ʃɑːd̪iː bjɑːɦə mẽː koːiː bɑːd̪ʰɑː n̪ə 
ɦəeː.kɑːlɦɪ kʰun̪əmiː ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə bɑːbuː s̪eː 
bɑːt̪ə kəɾəbə. 
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ɪ s̪əbʰə bɑːt̪ə pɪɾɪjɑː s̪un̪ə leːkəɾə ɑː ɾɑːt̪eː mẽː 
moːbɑːɪlə s̪eː pəɾeːmə s̪eː bət̪ɪɑː leː leːləkə.d̪uːn̪uː 
kʰuʃə ɾəɦẽː. 

ɪ s̪əbʰə bɑːt̪ə ɾɑːt̪eː mẽː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː pɪɾɪjɑː keː bət̪ɑː 
d̪eːləkə. 

kɑːlɦɪ d̪oːpəɦəɾə mẽː məukɑː d̪eːkʰə keː tʃ͡ʰoːʈən̪ə 
bɑːbuː s̪əbʰə bɑːt̪ə ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə bɑːbuː keː 
kəɦələn̪ə. ɾɑːməkʰeːlɑːʋən̪ə bɑːbuː kəɦələn̪ə kɪ 
pəɾeːmə d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦeːt̪ə ɦəeː ʋoːɦəɪ ɦoːt̪eː.ʋoːkəɾə 
bɑːt̪ə ɦəmə n̪ə kɑːʈəbə. 

t̪əjə s̪əməjə pəɾə pəʈən̪ɑː keː məuɾjɑː ɦoːʈələ mẽː 
pəɾeːmə,pəɪɾɪjɑː keː mɑ̃ːgə mẽː s̪ɪd̪̃uːɾə bʰəɾə 
d̪eːlən̪ə.pɪɾɪjɑː ɑː pəɾeːmə eːkə bʰə geːlə. puːɾɑː 
s̪əmɑːd͡ʒə əɪɪ kʂəɳə keː gəʋɑːɦə bʰeːlə.s̪əbʰə kəɦẽː-
s̪ɑːməɾət̪ʰə keː d̪ukʰə n̪ɑːɦɪ goːs̪ɑːĩː. 

-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. 

 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.3.ɑːʃiːʂə tʃ͡əmən̪ə- ɑːd̪ɪ n̪əd̪iː-kət̪ʰɑː kəɦəɪt̪ə s̪t̪ɾiː 

 

ɑːʃiːʂə tʃ͡əmən̪ə 

ɑːd̪ɪ n̪əd̪iː-kət̪ʰɑː kəɦəɪt̪ə ɑːd͡ʒukə s̪t̪ɾiː 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.4.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- t̪iːn̪ə ʈɑː bɪn̪d̪u 

 

ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 

t̪iːn̪ə ʈɑː bɪd̪̃u 

  

ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾəkə pɾəs̪t̪ut̪ə ɑːleːkʰə 
ʋɪd̪eːɦəkə 150mə ək̃ə, 15 mɑːɾtʃ͡ə 2014meː 
pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələ ɑː mud̪ɑː iː ɑːleːkʰə 
məɪt̪ʰɪliːkə muːlə s̪əməs̪jɑː d̪ɪs̪ə ɪg̃ɪt̪ə kəɾəɪeː t̪əɪ̃ iː 
ɦəɾeːkə s̪əməjəmeː pɾɑːs̪əg̃ɪkə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪ̃ pəɦɪlə 
pɾəkɑːʃən̪ə keːɾə bɑːd̪oː iː ʋɪd̪eːɦeːmeː eːkəɾɑː d̪uː-
t̪iːn̪ə beːɾə d̪eːlə geːlə ɑː əɦuː ək̃əmeː d̪əə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː 
(s̪əp̃ɑːd̪əkə). 

  

mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkẽː t̪oːɽəbɑːmeː puɾəs̪kɑːɾəkə kiː 
bʰuːmɪkɑː tʃ͡ʰəɪ t̪ɑːɦɪ ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃iː məɪt̪ʰɪliːmeː pəɦɪlə 
pɾəjɑːs̪ə tʃ͡ʰələɪ d͡ʒəkəɾɑː ɦəmə s̪ɑːt̪ə bəɾkʰə pəɦɪn̪eː 
lɪkʰələɦũ. eːɦɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː koːn̪oː leːkʰəkə-ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
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eːɦən̪ə t̪ət̪ʰjə ud͡ʒɑːgəɾə n̪əɦɪ keːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
bɑːd̪əmeː pət̪ɑː tʃ͡ələlə d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒəd̪ə keːɾə n̪eːt̪ɑː 
mən̪oːd͡ʒə d͡ʒʰɑːd͡ʒiː 2018 meː əɦiː bɑːt̪əkẽː 
uʈʰeːlɑːɦə t̪ə ̃kʰuʃiː bʰeːlə ɦəməɾɑː d͡ʒeː kət̪əɦũ n̪eː 
kət̪əɦũ ɦəməɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒɪd̪̃ɑː tʃ͡ʰəɪ. iːɦoː kʰuʃiː 
bʰeːlə d͡ʒeː bʰən̪eː loːkə kɾeːɖɪʈə n̪əɦɪ d̪ɪəeː mud̪ɑː 
s̪əɦiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə pəs̪əɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ. ɑːbə t̪ə ̃ iːɦoː d̪eːkʰɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ʋɪgət̪ə kɪtʃ͡ʰu bəɾkʰəs̪ə ̃ ʋɪd̪eːɦəkə 
ʋɪɾoːd̪ʰiː loːkən̪ɪ s̪əbʰə s̪eːɦoː jət̪ɾə-kut̪ɾə liːkʰɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː puɾəs̪kɑːɾəkə kɑːɾəɳeː mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliː 
ʈuːʈələ. mud̪ɑː iːɦoː s̪əbʰə muːlə ɑːleːkʰə ʋɑː ɦəməɾə 
n̪ɑːmə n̪əɪ ləə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kʰəeːɾə n̪ɑːmə ɦoː ʋɑː 
kɪ n̪əɪ ɦoː mud̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾə pəs̪əɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. t̪ə ̃ɑːu 
pəɽʰuː eːkə beːɾə iː puɾən̪eː ɑːleːkʰə (leːkʰəkə) 

 

bʰɑːʂɑː keːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə bʰɑːgə-1 

d͡ʒəkʰən̪ə keːoː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː "məɪt̪ʰɪliː məd̪ʰuɾə 
bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə" t̪əkʰən̪ə ɦəməɾɑː oːɦɪs̪ə ̃beːs̪iː bəɽəkɑː 
gɑːɾɪ kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ budʒ͡ʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːn̪oː bʰɑːʂɑː 
məd̪ʰuɾə ʋɑː kʰəʈəgəɾə ʋɑː n̪un̪əgəɾə kiː t̪eːləgəɾə 
ɦoːɪt̪eː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. ɑː d͡ʒə ̃məd̪ʰuɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃kɪeːkə? 

əɪ pɾəʃn̪əpəɾə eːbɑːkə leːlə bəɽə s̪ɑːɦəs̪ə tʃ͡ɑːɦiː. 

məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑːmət̪̃iː tʃ͡ʰələ. s̪ɑːmət̪̃ə 
bəɪs̪ələ kiː tʃ͡əmətʃ͡ɑː s̪əbʰə gʰeːɾɪ əpən̪ə s̪əməs̪jɑː 
s̪un̪əbəeː lɑːgəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ɑː d͡ʒəkʰən̪ə keːkəɾoː 
əɦɑ̃ː əpən̪ə s̪əməs̪jɑː s̪un̪eːbəɪ ʋɑː kiː keːkəɾoː 
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tʃ͡əmətʃ͡ə_ɪ kəɾəbəɪ t̪əkʰən̪ə bʰɑːʂɑː t̪ə ̃ məd̪ʰuɾə 
ɾɑːkʰəɦeː pəɽət̪ə. ɦəməɾɑː d͡ʒən̪əɪt̪ə məɪt̪ʰɪliː 
əɦiːʈʰɑːmə məd̪ʰuɾə bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə. kɑːɾəɳə məɪt̪ʰɪlə 
tʃ͡əmətʃ͡ə_ɪ kəɾə'meː bəɦɑːd̪uɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. məd̪ʰuɾə 
boːlə t̪ə ̃ɾɑːkʰəɦeː pəɽət̪ən̪ɦɪ. 

ʈʰiːkə ʋɪpəɾiːt̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə d̪əlɪt̪ə oː gəɪɾə-s̪əʋəɾɳəkə 
bʰɑːʂɑːmeː tʃ͡əmətʃ͡ə_ɪ n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əẽː oːɦɪmeː ʈɑ̃ːs̪ə 
beːs̪iː budʒ͡ʰɪ pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰə 
s̪əbʰə oːkəɾɑː ɾəɽəboːliː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ.mud̪ɑː ɦəməɾɑː 
d͡ʒən̪əɪt̪ə iː mɑːt̪ɾə d̪ɾɨʂʈɪgət̪ə bʰeːd̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkəɾɑː 
əpən̪ə bɑ̃ːɦɪpəɾə ʋɪʃʋɑːs̪ə tʃ͡ʰəɪ oːkəɾə boːliː oː 
bʰɑːʂɑːmeː ʈɑ̃ːs̪ə ɾəɦəbeː kəɾət̪əɪ--d͡ʒeːn̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
d̪əlɪt̪ə ʋəɾgəkə məɪt̪ʰɪliː.ɑː d͡ʒeː tʃ͡əmətʃ͡ə_ɪmeː 
lɑːgələ ɾəɦət̪ə t̪əkəɾə boːliː oː bʰɑːʂɑːmeː 
məd̪ʰuɾət̪ɑː ɾəɦəbeː kəɾət̪əɪ--d͡ʒeːn̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
bɾɑːmɦəɳə oː kɑːjəs̪t̪ʰə ʋəɾgəkə məɪt̪ʰɪliː. 

bʰɑːʂɑː keːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə bʰɑːgə-2 

iː ɦəmə d̪uː mɪn̪əʈə leːlə mɑːn̪ɪ ləɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰə məɦɑːt̪eːd͡ʒəs̪ʋiː ɦoːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃
ɦun̪əkeː ʈɑː puɾəs̪kɑːɾə bʰeːʈəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. mud̪ɑː 
kiː bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰə d̪əɾəbʰəg̃eː-məd̪ʰubən̪iː-
s̪əɦəɾəs̪ɑːmeː tʃ͡ʰəɪ ʋɑː mɪt̪ʰɪlɑː mən̪eː kiː 
d̪əɾəbʰəg̃eː-məd̪ʰubən̪iː-s̪əɦəɾəs̪ɑː tʃ͡ʰəɪ. əɪ 
s̪əməs̪jɑːpəɾə d͡ʒəkʰən̪ə ɦəmə d̪ɾɨʂʈɪpɑːt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː 
eːn̪ɑː bud͡ʒʰɑːɪeː---- 
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1) d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː d̪əɾəbʰəg̃ɑː-məd̪ʰubən̪iː-
s̪əɦəɾəs̪ɑːkə kʂeːt̪ɾə kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə d͡ʒɑːɪeː t̪eːn̪ɑː-
t̪eːn̪ɑː bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰə oː ɑːn̪ə tʃ͡ʰoːʈə d͡ʒɑːt̪ɪkə 
bʰɑːʂɑːkə biːtʃ͡ə ət̪̃əɾə kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə d͡ʒɑːɪeː (100meː 
97ʈɑː keːs̪əmeː). tʃ͡ɑːɦeː oː s̪iːt̪ɑːməɽʰiː ɦoː kiː 
mud͡ʒpʰəpʰəɾəpuɾə ɦoː kiː puːɾɳɪjɑː ɦoː kiː 
bʰɑːgələpuɾə ɦoː kiː s̪əməs̪t̪iːpuɾə ɦoː kiː 
beːguːs̪əɾɑːjə ɦoː kiː tʃ͡əp̃ɑːɾəɳəkə kɪtʃ͡ʰu kʂeːt̪ɾə 
(d͡ʒʰɑːɾəkʰəɖ̃əkə kʂeːt̪ɾə bəlɑː leːlə eːɦən̪eː 
bud͡ʒʰuː, ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə bɑːd̪ʰjət̪ɑːkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə 
n̪eːpɑːliːjə məɪt̪ʰɪliːkə ulleːkʰə n̪əɪ kə' ɾəɦələ tʃ͡ʰiː). 

2) d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰəoː tʃ͡ʰoːʈə 
d͡ʒɑːt̪ɪkə bʰɑːʂɑːkə biːtʃ͡ə ət̪̃əɾə kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə geːləɪ 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰə oːkəɾɑː məɪt̪ʰɪliː 
mɑːn̪əbɑːs̪ə ̃ əs̪ʋiːkɑːɾə kə' d̪eːləkə. əɪ kəʈʈəɾə 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰəɦək̃ə n̪əd͡ʒəɾɪmeː iː tʃ͡ʰələɪ 
d͡ʒeː bʰɑːʂɑːkə bʰeːd̪əs̪ə ̃ bɾɑːmɦəɳə ʋɑː tʃ͡ʰoːʈə 
d͡ʒɑːt̪ɪmeː bʰeːd̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɑːd͡ʒukə s̪əməjəmeː əg̃ɪkɑː oː 
bəd͡ʒd͡ʒɪkɑː bʰɑːʂɑːkə d͡ʒən̪mə bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə 
eːɦiː pɾəʋɾɨt̪ɪs̪ə ̃ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː 
n̪əɾeːn̪d̪ɾə moːd̪iː d̪ʋɑːɾɑː mudʒ͡pʰəpʰəɾəpuɾəmeː 
bʰoːd͡ʒəpuɾiːmeː bʰɑːʂəɳə d̪eːbə eːɦiː 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə ʋɪɾoːd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ɑː ɦəmə eːkəɾə 
s̪ʋɑːgət̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː t̪ət̪ʰɑː oːɦɪ d̪ɪn̪əkə bɑːʈə d͡ʒoːɦɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒəɦɪjɑː oː d̪əɾəbʰəg̃ɑː-məd̪ʰubən̪iːmeː 
bʰoːd͡ʒəpuɾiː bəd͡ʒət̪ɑː. d͡ʒə ̃ ʈʰoːs̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
ɾuːpəmeː ɑːbiː t̪ə ̃n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpẽː kəɦɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
məɪt̪ʰɪliːkẽː t̪oːɽəbɑːmeː iː bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰə 
100 pɾət̪ɪʃət̪ə bʰuːmɪkɑː n̪ɪmɑːɦəlɑː. d͡ʒə ̃kəd̪ɑːtʃ͡ɪt̪ iː 
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bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰə d̪əɾəbʰəg̃ɑː-məd̪ʰubən̪iː-
s̪əɦəɾəs̪ɑːs̪ə ̃ ɦəʈɪ 
kə' s̪iːt̪ɑːməɽʰiː, mud͡ʒd͡ʒəpʰəpəɾəpuɾə, puːɾɳɪjɑː, bʰ
ɑːgələpuɾəkə,tʃ͡əp̃ɑːɾəɳə ɑːd̪ɪkə bɾɑːmɦəɳə-
kɑːjəs̪t̪ʰəkẽː puɾəs̪kɑːɾə d̪eːn̪eː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪ə ̃ kəməs̪ə ̃
kəmə məɪt̪ʰɪliː ʈuʈəbɑːs̪ə ̃ bətʃ͡ɪ geːlə ɾəɦəɪt̪ə. iː 
əkɑːɾəɳə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾɑːməd̪eːʋə 
d͡ʒʰɑː, tʃ͡əd̪̃ɾən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə əməɾə, s̪uɾeːʃʋəɾə d͡ʒʰɑː 
ɑːd̪ɪ eːɦən̪ə məɦɑːn̪ə bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iːkə kɑːɾəɳeː 
d̪əɾəbʰəg̃ɑː ɾeːɖɪjoː s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ bəd͡ʒdʒ͡ɪkɑːmeː 
kɑːɾjəkɾəmə ʃuɾuː bʰeːlə. 

3) ɑː d͡ʒə ̃ məɪt̪ʰɪliː ʈuʈəbɑːs̪ə ̃ bətʃ͡ɪ geːlə ɾəɦɪt̪əɪ 
t̪əkʰən̪ə mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə leːlə eːt̪eːkə meːɦən̪ət̪ɪ n̪əɪ 
kəɾə' pəɽɪt̪əɪ. kɑːɾəɳə tʃ͡əp̃ɑːɾəɳəs̪ə ̃ goːɖɖɑː d̪ʰəɾɪ 
s̪əbʰə əpən̪ə bʰɑːʂɑːkẽː məɪt̪ʰɪliː bud͡ʒʰɪt̪əɪ. əɪ ʈʰɑːmə 
ɦəmə iː d͡ʒoːɾə d̪ə' kə' kəɦəbə tʃ͡ɑːɦəbə d͡ʒeː puɾɑːn̪ə 
ɦoːt̪ʰɪ kiː n̪əʋə ɾɑːd͡ʒjə ɑ̃ːd̪oːlən̪iː s̪əbʰə s̪eːɦoː 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ən̪jət̪ʰɑː oː s̪əbʰə s̪eːɦoː 
ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː. tʃ͡əd̪̃ɾən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
əməɾə, s̪uɾeːʃʋəɾə d͡ʒʰɑː ɑːkiː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə məɪt̪ʰɪliː 
ʋɪgʰəʈən̪əkɑːɾiː s̪əbʰəɦək̃ə ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾət̪ət̪ʰɪ. 

ɑːkʰɪɾə kiː kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː d̪ʰən̪ɑːkəɾə ʈʰɑːkuɾə 
əpən̪ə mɑːn̪ətʃ͡ɪt̪ɾəmeː tʃ͡əp̃ɑːɾəɳə ʋɑː goːɖɖɑːkẽː t̪ə ̃
ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː oːɦɪ kʂeːt̪ɾəkə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə leːlə 
puɾəs̪kɑːɾəkə mɑ̃ːgə n̪əɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː pɾəʃn̪ə mɑːt̪ɾə 
d̪ʰən̪ɑːkəɾeː ʈʰɑːkuɾəs̪ə ̃ n̪əɪ ɑːn̪ə s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒjə 
ɑ̃ːd̪oːlən̪iːs̪ə ̃ətʃ͡ʰɪ. 
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əɪʈʰɑːmə iː bɪs̪əɾɪ dʒ͡ɑːu d͡ʒeː puɾəs̪kɑːɾə koːn̪oː 
tʃ͡ʰoːʈə d͡ʒɑːt̪ɪkẽː d̪eːbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒə ̃ bɾɑːmɦəɳeː-
kɑːjəs̪t̪ʰəkẽː d̪eːbɑːkə tʃ͡ʰələ t̪əkʰən̪ə pʰeːɾə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː, mud͡ʒd͡ʒəpʰəpəɾəpuɾə, puːɾɳɪjɑː, bʰɑːg
ələpuɾəkə,tʃ͡əp̃ɑːɾəɳə, beːguːs̪əɾɑːjə ɑːd̪ɪkə 
bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰəkẽː kɪeːkə n̪əɪ ? 

t̪ə ̃ ɑːbə iː d̪eːkʰəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː keː-keː mɪt̪ʰɪlɑː 
ɾɑːd͡ʒjə ɑ̃ːd̪oːlən̪iː bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː keː-keː 
s̪ɑ̃ːtʃ͡ə moːn̪əs̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːdʒ͡jəkẽː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

bʰɑːʂɑː keːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə bʰɑːgə-3 

loːkə d͡ʒəkʰən̪eː bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə n̪ɑːmə s̪un̪əɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɦun̪əkɑː bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ d͡ʒeː s̪əbʰə 
bɾɑːmɦəɳəkẽː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː ɦəməɾɑː 
loːkən̪ɪ bəɦut̪ə pəɦɪn̪eːs̪ə ̃ kəɦəɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː bɾɑːmɦəɳə ɑː bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə koːn̪oː 
s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɪ. koːn̪oː tʃ͡əmɑːɾə s̪eːɦoː 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː bʰə' s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪ə 
d͡ʒɑːt̪ɪ ʋɪʃeːʂə n̪əɪ bʰeːlə iː mɑːt̪ɾə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː 
bʰeːlə d͡ʒeː koːn̪oː d͡ʒɑːt̪ɪmeː bʰə' s̪əkəɪeː. 
bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə pɾəmukʰə t̪ət̪ʋə ʋɑː ləkʂəɳə 
eːn̪ɑː ətʃ͡ʰɪ--- 

1) keːkəɾoː ɑːguː n̪əɪ bəɽʰə' d̪eːbə------ eːkəʈɑː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə s̪ʋə. ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə "mɪɦɪɾə". iː n̪iːkə 
ɦɑːs̪jə-ʋjəg̃ə keːɾə kəʋɪt̪ɑː liːkʰəɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə. mud̪ɑː iː 
məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəmeː ɑːguː n̪əɪ bəɽʰɪ s̪əkəlɑː. 
kɑːɾəɳə? kɑːɾəɳə ɦɪn̪əkə d̪oːkʰə tʃ͡ʰələn̪ɪ d͡ʒeː iː 
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tʃ͡əd̪̃ɾən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə " əməɾə" d͡ʒiːkə bʰɑːt̪ɪd͡ʒə 
tʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə. d̪ɑːlɪ ɑː d̪eːjɑːd̪ə d͡ʒət̪eː gələt̪ə t̪ət̪eː 
n̪iːkə. s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪t̪əɾəs̪ə ̃ lə' kə' pɑːɾɪʋɑːɾɪkə 
s̪t̪əɾəpəɾə ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾəd͡ʒiːkẽː pəd̪əd̪əlɪt̪ə 
ɦoːmə' pəɽələn̪ɪ. 

bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪ə mɑːt̪ɾə d̪əlɪt̪eː leːlə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə bɾɑːmɦəɳə əpən̪oː d͡ʒɑːt̪ɪ keːɾə 
loːkəkẽː ɑːguː n̪əɪ bəɽʰə' d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

2) mɑːt̪ɾə əpən̪eː ʈɑːkẽː n̪iːkə bud͡ʒʰəbə--- d͡ʒə ̃
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə lɪs̪ʈə bəlɑː d͡ʒʰɑː-d͡ʒʰɑː s̪əbʰə 
pɾət̪ɪbʰɑːʋɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ pʰeːɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ʋɪʃʋəkə tʃ͡ʰoːɽuː bʰɑːɾət̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə keːɾə s̪əməkəkʂə 
kɪeːkə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. ɑː d͡ʒə ̃pɾət̪ɪbʰeː tʃ͡ʰəɪ t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ ʃɾiː 
ʋɪləʈə pɑːs̪əʋɑːn̪ə "ʋɪɦəg̃əmə" bʰɑːɾət̪iːjə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪs̪ə ̃ lə' kə' məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə d̪ʰəɾɪ 
joːgəd̪ɑːn̪ə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kiː ʋɪɦəg̃əmə d͡ʒiː 
pɾət̪ɪbʰɑːɦiːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪɦəg̃əmə d͡ʒiː s̪ən̪ə-s̪ən̪ə ɑːɾə 
bəɦut̪ə beːs̪iː n̪ɑːmə ətʃ͡ʰɪ. 

3) pəɾɪʋɑːɾəʋɑːd̪ə---- ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾɪʈɑːjəɾə bʰeːlɑːɦə t̪ə ̃ s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːmeː oː 
əpən̪ə s̪əs̪uɾə tʃ͡əd̪̃ɾən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə əməɾəkẽː bəɪs̪ɑː 
d̪eːlɑːɦə. t̪əkəɾə bɑːd̪ə əməɾə d͡ʒiː əpən̪ə s̪əməd̪ʰɪ 
ʋɪd̪jɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː ʋɪd̪ɪt̪əkẽː bəɪs̪eːlɑːɦə. ɑːbə 
ʋɪd̪ɪt̪əd͡ʒiːkə n̪ɪkəʈə s̪əb̃əd̪̃ʰiː (tʃ͡eːlɑːɪn̪ə) tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

kɑːɾəɳə-- bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə eːkəmɑːt̪ɾə kɑːɾəɳə 
ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 

 

2.5.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- ʋɪʃʋɑːs̪əɦiːn̪ə 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
 
ʋɪʃʋɑːs̪əɦiːn̪ə 
kɪs̪ɑːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː d͡ʒən̪moː bʰeːlə ɑː əppən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪oː kɪs̪ɑːn̪iː tʃ͡ʰiːɦeː. d͡ʒeːʈʰəkə ən̪t̪ɪmə s̪əməjə, 
məɽuɑː ɾoːpɪkəə̸ bɑːɾəɦə bəd͡ʒeːmeː gʰəɾəpəɾə ɑːbɪ 
n̪əɦeːləũ, d̪ʰoːləũ, kʰeːləũ ɑː oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə d͡ʒɑː pəɽɪ 
ɾəɦələũ. d͡ʒeːn̪ɑː t̪ʰɑːkələ ɾəɦiː t̪eːn̪ɑː n̪iːn̪ə d͡ʒəld̪iː 
əbəɪt̪ə, s̪eː n̪ə_ɪ bʰeːlə. kʰɑːn̪əkə kʰən̪ɪd͡ʒə 
kʰun̪ən̪ɪɦɑːɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː pɑːt̪ʰəɾə t̪oːɽəlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː 
ɑ̃ːkʰɪkə n̪iːn̪əkẽː ɾoːkəɪleː n̪əʃɑː-pɑːn̪ə kəɾəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː 
kɪs̪ɑːn̪oː pəɾɪʋɑːɾəmeː ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒə_ɪ pəɾɪʋɑːɾəmeː 
mɑːlə-d͡ʒɑːləkə poːs̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ, oːɪ pəɾɪʋɑːɾə leː 
beːɾukɑː ukʰəɽɑːɦɑː mɑːn̪eː d̪upəɦəɾəkə pətʃ͡ʰɑːt̪ɪkə 
s̪əməjə, tʃ͡ʰuʈʈiːkə pəɦəɾə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əpən̪oː 
ətʃ͡ʰɪeː. 
oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə pəɽələ-pəɽələ n̪iːn̪ə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkiː d͡ʒeː 
keːt̪əeː n̪ukɑː geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bɑːɾəɦə bədʒ͡eː t̪əkə 
ʈəɦəʈəɦəuɑː ɾəud̪əmeː məɽuɑː ɾoːpɪkəə̸ eːləũ ɦeːn̪ə 
ɑː n̪iːn̪ə pəɽɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. ləgəleː mən̪əmeː uʈʰələ d͡ʒeː 
məɽueː n̪eː ɾoːpɪkəə̸ eːləũ ɦeːn̪ə. d͡ʒə_ɪ məɽuɑːkə 
gɪn̪ət̪iː ən̪n̪əmeː ətʃ͡ʰɪeː n̪əɦɪ. mud̪ɑː d̪uː s̪ɑːləs̪ə ̃
s̪un̪əbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː məɽuɑːkə gɪn̪ət̪iː moːʈəkɑː 
ən̪n̪əmeː bʰəə̸ geːlə. ʋɪtʃ͡ɑːɾeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː mən̪ə 
gʰumɪ geːlə. gʰumɪ iː geːlə d͡ʒeː d̪ʰɑːn̪əmeː t̪ə ̃
moːʈəkɑː-məɦiːkɑː, n̪əməkɑː-tʃ͡ʰoːʈəkɑː s̪əbʰə 
ɾəg̃əkə ɦoːɪeː mud̪ɑː kəɦəbəɪt̪ə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ pət̪əɾəkeː 
mɑːn̪eː məɦiːkkeː ən̪n̪ə. eːkə ən̪n̪ə ɾəɦɪt̪oː moːʈə-
meːɦiː ʋɑː n̪əməɦəɾə-ʋəun̪ɑː bʰeːlə. mud̪ɑː məɽuɑː 
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keːn̪ɑː moːʈəkɑː ən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə s̪eː bud͡ʒʰɪmeː 
əɪbeː n̪eː kəeːlə. d̪ʰɑːn̪ə d̪ɪs̪ə n̪əd͡ʒəɪɾə d̪əuɽɑːbiː t̪ə ̃
moːʈə-meːɦiː budʒ͡ʰɪ pəɽəeː, mud̪ɑː məɽuɑː d̪ɪs̪ə 
d̪eːkʰiː t̪ə ̃ d̪eːkʰə pəɽəeː d͡ʒeː d͡ʒə ̃məɽuɑː moːʈəkɑː 
ən̪n̪ə bʰeːlə t̪ə ̃ moːʈɑːeːlə kɪeː n̪eː ətʃ͡ʰɪ. məɽuɑːkə 
ʋɪpəɾiːt̪ə məɦiːkɑː məɦiːkɑː ən̪n̪ə koːn̪ə bʰeːlə? 
mud̪ɑː əpən̪eː mən̪ə kəɦələkə, gʰoːɽɑːkə d̪ɑːn̪ɑː 
bəd̪ɑːmoː eːkəɾɑː mɑːn̪əɪleː t̪əɪjɑːɾə t̪ʰoːɽeː ɦəeːt̪ə, 
d͡ʒeː ɦəmə məɽuɑːkẽː meːɦiː ən̪n̪ə bən̪əbəɪleː 
t̪əɪjɑːɾə tʃ͡ʰiː. 
mən̪ə t̪ə ̃ kətʃ͡ʰəmətʃ͡ʰɑːɪt̪eː ɾəɦəeː mud̪ɑː d̪eːɦəkə 
t̪ʰɑːkəɪn̪ə d̪eːɦəkẽː d͡ʒət̪̃ən̪eː tʃ͡ʰələ t̪əẽː pəɽələ ɾəɦiː. 
kətʃ͡ʰəmətʃ͡ʰɑːɪt̪ə-kətʃ͡ʰəmətʃ͡ʰɑːɪt̪ə t̪iːn̪ə bəd͡ʒeːkə 
s̪əməjə pɑːɾə bʰeːləũ. oːn̪ɑː, d̪ʰəɾəmɑːgət̪iː putʃ͡ʰiː t̪ə ̃
s̪kuːlə-kəuleːd͡ʒə əpən̪eː n̪ə_ɪ d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰiː. t̪əẽː 
kəɦəbə d͡ʒeː tʃ͡əupəʈʈeːn̪ɑːt̪ʰə tʃ͡ʰiː s̪eːɦoː bɑːt̪ə 
n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. kʰeːt̪iː kəɾəɪkə luːɾɪ ətʃ͡ʰɪeː, kʰɑːɪ-
piːbəɪkə ʋəus̪ə upəd͡ʒɑːɪjeː lə_ɪ tʃ͡ʰiː, iː s̪əbʰə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː bʰɪn̪əs̪uɾəkɑː pəɦəɾəmeː, mɑːn̪eː d̪upəɦəɾəs̪ə ̃
pəɦɪn̪eː, t̪əẽː d̪upəɦəɾəkə pətʃ͡ʰɑːt̪ɪkə s̪əməjə kʰəlɪjɑː 
d͡ʒɑːɪeː, oːkəɾɑː puɾəbəɪleː beːɾəɾupəɦəɾə kɪjoː 
gɑ̃ːd͡ʒɑː-bʰɑ̃ːgə, t̪ɑːʃə-s̪ət̪əɾəd̃͡ʒə ʋɑː d͡ʒuɑːpəɾə 
bəɪs̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə mud̪ɑː əpən̪eː s̪eː n̪ə_ɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. 
əpən̪eː jəeːɦə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː pət̃ʃ͡əkoːs̪iːmeː keːt̪əu 
d͡ʒə ̃n̪ɑːtʃ͡ə-t̪əmɑːʃɑː ɦoːɪeː t̪ə ̃t̪ə_ɪ pɑːtʃ͡ʰuː bʰəɾɪ-bʰəɾɪ 
ɾɑːt̪ɪ gəmɑː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. t̪əɦɪn̪ɑː, məɦɪn̪ɑːkə məɦɪn̪ɑː 
d̪ɪn̪ə bʰɑːgəʋət̪ə kət̪ʰɑːs̪ə ̃ ɾɑːməliːlɑː, ɾɑːs̪əliːlɑː 
d̪eːkʰəɪ-s̪un̪əɪmeː s̪eːɦoː ləgəɪbət̪eː tʃ͡ʰiː. 
pəɾoːpəʈʈɑːmeː d͡ʒeːt̪əeː-keːt̪əu kəbiːɾə pət̪̃ʰiːkə 
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s̪ət̪s̪əg̃ə-bʰəd͡ʒən̪ə ɦoːɪeː t̪ə ̃t̪əɦuːmeː əɾəbəɪd̪ʰə kəə̸ 
d͡ʒɑːɪt̪eː tʃ͡ʰiː. jəeːɦə n̪eː əpən̪ɑː s̪əbʰəkə kɪs̪ɑːn̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, pən̪n̪ɑːlɑːləkə 
n̪əuʈək̃iː ɑː umɑːkɑːn̪t̪əkə n̪ɑːʈəkəs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
bʰɪkʰɑːɾiː d̪ɑːs̪əkə n̪ɑːtʃ͡ə d̪eːkʰəɪmeː s̪eːɦoː mən̪ə 
ləgɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
gɑːməmeː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. əpən̪ə ɾuːʈɪg̃ə 
bən̪ɑː n̪eːn̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d͡ʒə ̃ keːt̪əu koːn̪oː t̪əɾəɦəkə 
n̪ɑːtʃ͡ə-t̪əmɑːʃɑː s̪ət̪s̪əg̃ə-bʰəd͡ʒən̪əmeː d͡ʒə ̃n̪ə_ɪ d͡ʒɑː 
bʰeːlə t̪ə ̃ s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑː kəə̸ 
beːɾukɑː s̪əməjə bɪt̪əbəɪ tʃ͡ʰiː. 
ɦə,̃ ɑːɪ d̪upəɦəɾəmeː məɽuɑːkə tʃ͡ɑːs̪ə ləgɑːkəə̸ 
ɑːeːleː ɾəɦiː, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪əmeː beːs̪iː kʰuʃiː ɾəɦəeː 
t̪əẽː n̪iːn̪ə pəɽɑːeːlə ɾəɦəeː ɑːkɪ d̪eːɦə əpən̪ə 
t̪ʰɑːkəɪn̪əkẽː d̪eːɦeːmeː pətʃ͡ɑː n̪iːn̪ə ɾoːkən̪eː tʃ͡ʰələ, 
s̪eː bud͡ʒʰɪmeː əɪbeː n̪eː kəɾəeː. kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰiː t̪ə ̃
d̪oːs̪əɾɑːkə s̪ɪkʰəulə n̪eː əppən̪ə bud̪ʰɪ tʃ͡ʰiː. d͡ʒəkʰən̪ə 
əpən̪ɑː s̪ɪkʰəɪ-s̪ɪkʰəbəɪkə luːɾɪ bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əkʰən̪ə 
n̪eː s̪eː ɦoːɪt̪ə. mud̪ɑː s̪eː t̪ə ̃ɦoːɪt̪ə s̪kuːlə-kəuleːd͡ʒə 
geːn̪eː, s̪eː t̪ə ̃bʰeːlə n̪əɦɪ. eːkələʋjə d͡ʒəɦɪn̪ɑː əkʂəɾə 
boːd̪ʰəkə əbʰɑːʋə ɾəɦɪt̪oː d̪ʰən̪uɾəd̪ʰəɾə ʋoːd̪ʰə s̪iːkʰə 
leːləkə, t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪eː tʃ͡ʰiː. d̪ʰɑːn̪əkə biːɑː kəɦɪjɑː 
kʰeːt̪əmeː pɑːɽələ d͡ʒɑːɪeː, s̪eː t̪ə ̃ n̪ə_ɪ bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː 
mud̪ɑː biːɑː pɑːɽəɪkə luːɾɪ n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ, mən̪ə s̪eː kɪeː 
mɑːn̪ət̪ə. iː s̪əbʰə luːɾɪ ətʃ͡ʰɪeː. s̪oːmeːʃʋəɾə kəkkɑːkə 
ʃəɾəɳəs̪t̪ʰəliː peːbə d͡ʒəeːɦə d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦiːmeː 
məs̪t̪iːs̪ə ̃ɾəɦɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə pəɽələ uʈʰəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kə_ɪjeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰeːləũ kɪ pət̪n̪iː ləgəmeː ɑːbɪ ɖəpəɪʈə kəə̸ bəd͡ʒəliː- 
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"keːt̪eːkɑːlə s̪ə ̃ tʃ͡ɑːɦə ɾɑːkʰələ ətʃ͡ʰɪ ɑː əɦɑ̃ːkẽː 
oːtʃ͡ʰɑːɪn̪ə tʃ͡ʰoːɽəleː n̪eː d͡ʒɑːɪeː, d͡ʒeːn̪ɑː ləgəɪeː 
d̪eːɦəmeː s̪əʈɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ." 
bʰəkuɑːeːlə t̪ə ̃n̪ə_ɪ ɾəɦiː mud̪ɑː ʈʰəkuɑːeːlə d͡ʒəɾuːɾə 
ɾəɦiː, t̪əẽː muɦəkẽː bən̪n̪eː ɾɑːkʰəbə n̪iːkə 
bud͡ʒʰələũ. oːn̪ɑː, oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə s̪ə ̃ uʈʰəɪkə mən̪ə 
n̪ə_ɪ ɦuəeː, kɪeː t̪ə ̃ bud͡ʒʰəleː ətʃ͡ʰɪ n̪eː d͡ʒeː 
d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪əbʰəkɪjoː s̪ukʰə tʃ͡ɑːɦəɪeː. s̪ukʰəs̪ə ̃
ɾəɦəbeː n̪eː d͡ʒiːʋən̪ə bʰeːlə. s̪ukʰoː t̪ə ̃ s̪ukʰeː tʃ͡ʰiː, 
keːt̪əeː s̪ukʰɑː d͡ʒɑːeːt̪ə ɑː keːt̪əeː pən̪əɪpə d͡ʒɑːeːt̪ə 
t̪eːkəɾə ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ɑːləs̪əkẽː d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
d͡ʒiːʋən̪əkə d̪uʃmən̪ə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː, t̪əɪʈʰɑːmə mən̪ə 
əlɪs̪ɑː s̪ukʰə n̪ə_ɪ pəbəɪeː, s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. 
iː d̪iːgəɾə d͡ʒeː d̪ɪʋjə s̪ukʰəkə əppən̪ə utʃ͡tʃ͡ə məɦət̪ʋə 
ətʃ͡ʰɪeː. 
oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə s̪ə ̃ uʈʰɪ tʃ͡ɑːpɑːkələpəɾə n̪ə_ɪ geːləũ, 
kɪeː t̪ə ̃ pət̪n̪iː gɪlɑːs̪əmeː tʃ͡ɑːɦə ɑː loːʈɑːmeː pɑːn̪ɪ 
lə_ɪjeː kəə̸ ɑːeːlə tʃ͡ʰeːliː. mũɦə-ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːɪ, loːʈɑːkə 
bɑ̃ːkiː pɑːn̪ɪ piːbə tʃ͡ɑːɦə piːbəeː ləgələũ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
muɦəmeː tʃ͡ɑːɦə geːlə t̪əɦɪn̪ɑː mən̪əmeː tʃ͡ɑːɦə 
uʈʰələ d͡ʒeː ɑːn̪ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə pət̪n̪iːkə ɾuːpə kɪeː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə? kɪeː ɖəpəɪʈə kəə̸ bəd͡ʒəliː d͡ʒeː 'tʃ͡ɑːɦə 
ɾɑːkʰələ ətʃ͡ʰɪ ɑː əɦɑ̃ːkə d̪eːɦə oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əmeː s̪əʈɪ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ?' ɾəg̃ə-bɪɾəg̃əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə mən̪əmeː uʈʰəeː ləgələ. 
məɖuɑːkə tʃ͡ɑːs̪ə ləgɑː ɑːeːlə ɾəɦiː t̪əẽː mən̪əmeː 
kʰuʃiː ɾəɦəbeː kəɾəeː. ɦoːɪt̪oː əɦɪn̪ɑː tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː mən̪ə 
kʰuʃiː ɾəɦələ t̪ə ̃ kʰuʃiː-kʰuʃiː kɑːd͡ʒə keːləũ ɑː 
kʰuʃɪjɑːlɪjoː pəɾəs̪ələũ. mən̪əmeː s̪ʋət̪ə: bud͡ʒʰɪ 
pəɽələ d͡ʒeː pət̪n̪iːkə ɖəpəʈəmeː ɑːn̪ən̪d̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə 
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pət̪n̪iː kəmɑːs̪ut̪ə pət̪ɪ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. iː d̪ɪgəɾə d͡ʒeː 
ɦɪppiːbəlɑː bəɾə ɑː koːʈʰɑːbəlɑː gʰəɾə tʃ͡ɑːɦəɪʋɑːliː 
s̪eːɦoː bəɦut̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. tʃ͡ɑːɦəboː kɪeː n̪eː kəɾət̪iː? 
ʋɪʋɑːɦə pəd̪d̪ʰət̪ɪ s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə eːkəɾɑːɾən̪ɑːmɑː n̪ə_ɪ 
n̪eː tʃ͡ʰiː, d͡ʒɪn̪əgiːkə eːkəɾɑːɾən̪ɑːmɑː tʃ͡ʰiː kɪn̪eː. kiː 
pət̪ɪ-pət̪n̪iːkə biːtʃ͡əkə pɾeːməkẽː bɑ̃ːʈələ d͡ʒɑː 
s̪əkəɪeː. oːn̪ɑː, s̪əkʰoː-s̪ən̪t̪ɑːn̪ə ɑː pət̪n̪ɪjõːkẽː lɑːɽə-
d͡ʒʰɑːɽə kəɾəɪkə əd̪ʰɪkɑːɾə n̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, s̪eːɦoː bɑːt̪ə 
n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. əpən̪oːpəɾə t̪ə ̃ s̪eːʋɑːkə bʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪeː. 
t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃oː ɖəpəɪʈə kəə̸ bɑːd͡ʒəbeː keːliː t̪ə ̃oːɦoː 
əpən̪ɑːkẽː ɑːn̪ə bud͡ʒʰɪ t̪ʰoːɽeː bəd͡ʒəliː. 
əkʰən̪ə t̪əkə pət̪n̪iː ɑːguːmeː oːɦɪn̪ɑː ʈʰɑːɽʰeː tʃ͡ʰeːliː, 
d͡ʒeːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu əɽʰɑːɪjeː kəə̸ d͡ʒeːt̪iː. bʰɑːjə 
əɽʰɑːɪjoːmeː əɽʰɑːɪ t̪ə ̃ ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ kɪn̪eː. tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɪt̪ə-piːbəɪt̪ə mən̪ə kʰən̪əɦən̪ə bʰə_ɪjeː geːlə 
tʃ͡ʰələ. əguɑː kəə̸ bəd͡ʒələũ- "ən̪eːɾeː keːt̪eːkɑːlə 
ɾoːkən̪eː ɾəɦəbə. s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː əɪʈʰɑːmə 
d͡ʒɑːɪmeː əbeːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. d͡ʒʰəbə-d̪eː pɑːn̪ə 
ləgeːn̪eː ɑːuː." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː bəd͡ʒələũ t̪əɦɪn̪ɑː pət̪n̪iː pɑːn̪ə ɑːn̪əeː 
geːliː. d͡ʒɑːbeː əpən̪eː t̪əɪjɑːɾə ɦoːɪ-ɦoːɪ t̪ə_ɪ 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː pət̪n̪iː pɑːn̪ə n̪eːn̪eː ɑːbɪ bəd͡ʒəliː- "keːt̪əu 
ən̪ət̪əeː n̪ə_ɪ n̪eː d͡ʒɑːeːbə." 
pɑːn̪ə kʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə mən̪əkə pʰuːləkə pɑ̃ːkʰuɾə 
pʰələkɪjeː geːlə tʃ͡ʰələ. bəd͡ʒələũ- "kəɦun̪ɑː tʃ͡ʰiː t̪ə ̃
puɾukʰə tʃ͡ʰiː kɪn̪eː. gɑːməmeː ɾəɦiː kɪ bɑːɦəɾə d͡ʒɑːɪ, 
mud̪ɑː gʰəɾə t̪ə ̃ əɦĩːkə n̪eː tʃ͡ʰiː. gʰəɾən̪iːeː gʰəɾə 
kɪn̪eː." 
pət̪n̪iːkə mən̪əkə gəɦəʋəɾəmeː d͡ʒeː s̪ɪn̪eːɦə 
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n̪ukɑːeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə oː pɾəs̪pʰuʈɪt̪ə ɦuə tʃ͡ɑːɦələkəɪn̪ə 
mud̪ɑː t̪eːkəɾɑː oː mən̪eːmeː d̪ɑːbɪkəə̸ ɾəkʰən̪eː 
tʃ͡ʰeːliː. oː s̪ɪn̪eːɦə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪əkə 
upɑːɾd͡ʒən̪əkə. ən̪n̪ə koːn̪oː kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː 
ən̪n̪ə t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪgʰə pɾɑːɳəd̪ɑːt̪ɑː 
tʃ͡ʰiːɦeː. d͡ʒəkʰən̪eː d͡ʒiːʋən̪əd̪ɑːt̪ɑːkə 
upɑːɾd͡ʒən̪əkəɾt̪ɑː mən̪ukkʰə s̪ʋəjə ̃ bən̪ɪ d͡ʒɑːɪeː 
t̪əkʰən̪eː d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡əkɾəkə gət̪ɪs̪ə ̃ tʃ͡ələeː ləgəɪeː. 
d̪ʰəɽəpʰəɽɑːeːleː bəd͡ʒələũ- "ɑːbə n̪ə_ɪ ɾuːkəbə. 
kʰeːt̪iː-pət̪ʰɑːɾiːkə bəɦut̪ə bɑːt̪ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪oːmeːʃʋəɾə 
kɑːkɑːs̪ə ̃kəɾəbə ətʃ͡ʰɪ." 
pət̪n̪iː bəd͡ʒəliː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ, mud̪ɑː ɦun̪əkə 
n̪əd͡ʒəɪɾɪkə əd̃͡ʒɑːd̪əs̪ə ̃bud͡ʒʰɪ pəɽələ d͡ʒeː dʒ͡eːbɑːkə 
ɑːd̪eːʃə d̪əə̸ ɾəɦəliː ətʃ͡ʰɪ. uʈʰɪkəə̸ oːt̪əeːs̪ə ̃ ʋɪd̪ɑː 
bʰeːləũ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑːs̪ə ̃bʰẽːʈə kəɾəeː gʰəɾəs̪ə ̃
ʋɪd̪ɑː bʰeːləũ t̪əɦɪn̪ɑː eːkkeː s̪uɾəkun̪ɪjɑːmeː 
oːɪʈʰɑːmə mɑːn̪eː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː-əɪʈʰɑːmə 
pəɦũtʃ͡ə geːləũ. kən̪iː ɦəʈəleːs̪ə ̃ kəkkɑːkə n̪əd͡ʒəɪɾə 
d̪ɪs̪ə t̪əkələũ t̪ə ̃bud͡ʒʰɪ pəɽələ d͡ʒeː mən̪əmeː koːn̪oː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə gʰuɾɪjɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə, d͡ʒeː keːkəɾoː kəɦəɪleː 
t̪ɑːkɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. kən̪iː ɦəʈəleːs̪ə ̃bəd͡ʒələũ- "kɑːkɑː, 
goːɽə ləgəɪ tʃ͡ʰiː." 
ən̪t̪əɾjɑːmiː d͡ʒəkɑ̃ː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː budʒ͡ʰɪ geːlɑː 
d͡ʒeː ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə bʰəɾɪs̪əkə koːn̪oː n̪əbə tʃ͡ɑːs̪ə ləgɑː 
ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː mən̪əmeː bɑːs̪əkə ʋɪʃʋɑːs̪ə upəkələ 
tʃ͡ʰəɪ. oːn̪ɑː, əpən̪oː mən̪əmeː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑːkẽː 
ɾəɦəbeː kəɾəɪn̪ə d͡ʒeː kəməs̪ə ̃kəmə eːkoː goːɾeːkẽː 
əppən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ɦɪs̪ɑːbə d̪ə_ɪjeː d̪ɪəɪn̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə 
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d͡ʒɪn̪əgiːkə koːn̪oː ʈʰeːkɑːn̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃
mən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə mən̪eːmeː ɾəɦɪ d͡ʒɑːeː, s̪eːɦoː n̪iːkə 
n̪əɦɪ. bud͡ʒʰələ bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː ɾɑːʋəɳə s̪ən̪əkẽː 
s̪eːɦoː s̪eːɦən̪t̪ɑː ləgəleː ɾəɦɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː 
d͡ʒiːʋən̪əkə kɑːd͡ʒə əd̪ʰuɾɑː ɾəɦɪ geːlə d͡ʒeː mən̪eː 
s̪əg̃ə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə ɾɑːʋəɳə s̪ən̪əkẽː 
mən̪ə n̪ə_ɪ bʰəɾələ t̪əkʰən̪ə əpən̪eː koːn̪ə kʰeːt̪əkə 
muɾəɪ tʃ͡ʰiː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪ɑːlə bʰəɾɪkə bətʃ͡tʃ͡ɑː, d͡ʒeː uʈʰɪkəə̸ ʈʰɑːɽʰə 
ɦoːɪkə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː ɾəɦəɪeː, ʈʰeːɦun̪əkə bəlẽː 
əg̃ən̪ɑː-gʰəɾə gʰumɪ-pʰɪɾɪ ʈəɦəɪlə-bulɪ lə_ɪeː, 
t̪eːɦeːn̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d͡ʒəɦɪn̪ɑː mɑːeː kʰeːbɑːkɑːlə 
əppən̪ə ɑ̃ːguɾəs̪ə ̃ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ɪʃɑːɾɑː kəɾəɪt̪ə 
bəɪs̪əɪleː kəɦəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː 
ɑːgueːkə d̪ʰəɾət̪iːpəɾə mɑːn̪eː tʃ͡əukiːpəɾə ləgəmeː 
bəɪs̪əɪleː kəɦələɪn̪ə. d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽən̪əɦɪ ɾəɦiː 
d͡ʒeː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː ɑːs̪ɪɾəʋɑːd̪ə d̪eːt̪ɑː t̪əkʰən̪ə 
n̪eː tʃ͡ʰɑːt̪iːpəɾə s̪ə ̃d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰə ɦəʈɑːeːbə. mud̪ɑː s̪eː 
bʰeːlə n̪əɦɪ, t̪əɪbiːtʃ͡ə s̪utʃ͡ɪt̪ɑː kɑːkiː tʃ͡ɑːɦə n̪eːn̪eː 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə pəɦũtʃ͡ə geːliː. 
pət̪n̪iːkẽː ɑːguːmeː tʃ͡ɑːɦə n̪eːn̪eː ʈʰɑːɽʰə d̪eːkʰə 
s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"d͡ʒəɦɪn̪ɑː əɦɑ̃ːkẽː kɑːd͡ʒəkə tʃ͡ɑːɦə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 
əpən̪oː kɑːd͡ʒeːkə tʃ͡ɑːɦə ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː əɦũː əpən̪ə tʃ͡ɑːɦə 
eːt̪ə_ɪ n̪eːn̪eː ɑːuː. s̪əg̃eː-s̪əg̃ə d̪un̪uː goːɾeː tʃ͡ɑːɦoː 
piːbə ɑː gəpoː-s̪əppə kəɾəbə." 
s̪utʃ͡ɪt̪ɑː kɑːkiː n̪ɑːkəɾə-n̪ukəɾə n̪ə_ɪ keːliː. pət̪ɪkə 
s̪oːd͡ʒʰəmeː ɑːn̪ə s̪t̪ɾiːgəɳə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ɑːɦə piːbəɪs̪ə ̃
n̪əɦɪ d̪ʰəkəməkɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː, əpən̪ɑː mən̪əmeː iː 
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ɦoːɪt̪ə ɾəɦəeː d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː kɑːkɑːkẽː 
əppən̪ə bɑːt̪ə kəɦɪəɪn̪ə, mud̪ɑː ləgəleː iːɦoː ɦuəeː 
d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪oːmeːʃʋəɾə kəkkɑːkə ɑːguːmeː 
bəɪs̪ələ tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə ɦun̪əkɑː mən̪əmən̪t̪ə keːn̪əɦɪ 
bɪn̪ɑː keːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒəbə. t̪əẽː mũɦə bən̪n̪eː 
ɾɑːkʰəbə n̪iːkə bud͡ʒʰiː. oːn̪ɑː, mən̪əmeː iːɦoː ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦəeː d͡ʒeː ən̪eːɾeː kiː putʃ͡ʰəbəɪn̪ə. keːt̪ɑː d̪ɪn̪ə 
məɽuɑː kʰeːt̪iːkə ʋɪʂəjəmeː kəɦən̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. iːɦoː 
t̪ə ̃ ʋəeːɦə kəɦən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː məɽuɑː biːɑː 
upəd͡ʒɑːbəɪmeː pən̪əɾəɦə d̪ɪn̪ə pɑːn̪ɪkə pəʈəun̪iː 
s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə-bʰoːɾə ləgəɪeː. pəʈəun̪iː leː kʰeːt̪əmeː ʋɑː 
s̪ukʰɑːeːlə-poːkʰəɪɾə-d͡ʒʰɑ̃ːkʰəɪɾəmeː kuːpə kʰun̪əɪ 
tʃ͡ʰəlɑː, d͡ʒə_ɪmeː pən̪əɾəɦə-biːs̪ə gʰəɪlə pɑːn̪ɪ 
pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oːɦən̪ə kʰeːt̪iː, t̪əɦuːmeː 
bɪn̪u kʰeːt̪əbəlɑː leːlə d͡ʒeː upəd͡ʒɑːkə əd̪ʰɑː-
əd̪ʰiːpəɾə bəʈɑːɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː. upəd͡ʒɑː kiː t̪ə ̃məɽuɑː, 
d͡ʒeː ən̪n̪əkə ʃɾeːɳiːmeː ətʃ͡ʰɪeː n̪əɦɪ. əpən̪ɑː s̪əbʰə 
oːɦiː puːɾʋəd͡ʒəkə n̪eː s̪ən̪t̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰiː. d͡ʒeː gəbəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː 'məɽuɑːmeː d͡ʒəbə ɖʰẽːs̪əɾə bʰeːlə, s̪əbʰə 
pəɾɪʋɑːɾə pəɾəmeːs̪əɾə geːlə.' 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː s̪oːmeːʃʋəɾə kəkkɑːkə mən̪ə bəd͡ʒəɪleː 
tʃ͡əʈəpəʈɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ɦun̪əkəɾə tʃ͡əʈəpəʈiː 
d̪eːkʰə n̪ə_ɪ ɾəɦələ geːlə. bəd͡ʒələũ- "kɑːkɑː, pəɦɪn̪eː 
əpən̪eː mũɦəkə pəɾəs̪ɑːd̪iː bɑ̃ːʈɪ lɪə. pətʃ͡ʰɑːt̪ɪkə 
n̪əmbəɾə ɦəməɾə ɾəɦət̪ə." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː tʃ͡ʰən̪ɑːkẽː mɑːn̪eː məkkʰən̪əkẽː n̪əbə 
ʋəs̪t̪ɾəmeː ləpeːʈə pɑːn̪ɪkẽː n̪ɪtʃ͡oːɽɪ-gɑːɽɪ mələ-mələ 
ɾuːpə s̪əd͡ʒəɪt̪ə, t̪əɦɪn̪ɑː s̪oːmeːʃʋəɾə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɾəgʰu, əpən̪ə beːkət̪iːgət̪ə d͡ʒiːʋən̪ə ɦuəeː kɪ 
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pɑːɾɪʋɑːɾɪkə ɑːkɪ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkeː, kəkʰən̪oː ɦiːn̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋɑː ʋɪʃʋɑːs̪əkẽː ləgə n̪əɦɪ ɑːbəeː d̪ɪəɪ." 
 
  

-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 
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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 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
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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 
goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
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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) 

 
pɑ̃ːtʃ͡ɪmə pəɽɑːʋə 
t̪iːn̪ə mɑːs̪ə biːt̪ə geːlə. pɪt̪ɑːkẽː t̪eːs̪əɾə kʰeːpə 
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ɾuːpəɪɑː pəʈʰəbəɪkə d͡ʒoːgɑːɾə d̪eːʋən̪əkẽː bʰəə̸ 
geːlə. d̪eːʋən̪ə əɪ t̪ɑːkəmeː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː gɑːmə d̪ɪs̪əkə 
d͡ʒə ̃ kɪjoː gɑːmə d͡ʒɑːɪbəlɑː bʰeːʈət̪ɑː t̪ə ̃ ɦun̪əkeː 
ɦət̪ʰəuʈiː ɾuːpəɪɑː pəʈʰɑːeːbə. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː pɪt̪ɑː d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː mɑːn̪eː d̪eːʋən̪əkə 
pɪt̪ɑː, t̪əɦɪn̪ɑː dʒ͡əleːs̪əɾiːkə mən̪ə mɑːn̪ɪ geːləɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒeːn̪ɑː d̪eːʋən̪əkẽː əʋəɽʰəg̃ə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰeːləũ, 
t̪eːn̪ɑː oː n̪əɦɪ, ɑːbə ɖʰəg̃əɾə bʰəə̸ geːlə. d͡ʒə ̃eːɦeːn̪ə 
kɪɾəd̪ɑːn̪iː ɾəɦələ t̪ə ̃ d͡ʒəɾuːɾə pəɾɪʋɑːɾə s̪əmɦɑːɾɪ 
leːt̪ə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ pəɾɪʋɑːɾə ɑːguː muɦẽː s̪əs̪əɾəbeː 
kəɾət̪ə. d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə ̃d̪ʰəɾət̪iːpəɾə mən̪ukʰə bʰeːlɑː ɑːkɪ 
pəɾɪʋɑːɾə bən̪ələ t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ t̪ə ̃ əpən̪oː pəɾɪʋɑːɾoː ɑː 
puːɾʋəd͡ʒoː n̪eː d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾəɦəbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃s̪eː 
n̪əɦɪ, t̪ə ̃ əpən̪ə ud̪əjə keːn̪ɑː bʰeːlə. jəeːɦə n̪eː ɑːɪ 
d̪ʰəɾɪkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾeː n̪eː ɑːd͡ʒukə 
pəɾɪʋeːʃəmeː s̪əməjɑːn̪us̪ɑːɾə bən̪ɑː tʃ͡ələɪkə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeː d͡ʒɪmmɑː s̪əbəɦəkə kɑːn̪ɦəpəɾə ətʃ͡ʰɪeː... 
əpən̪ə d̪uː mɑːs̪əkə biːt̪ələ d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪ət̪̃oːkʰə 
peːbə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː pət̪n̪iːkẽː kəɦələɪn̪ə- 
"d̪eːʋən̪əkə bɪɑːɦə kəɾəbə d͡ʒəɾuːɾiː bʰəə̸ geːlə." 
oːn̪ɑː, d͡ʒəleːs̪əɾiːkə mən̪əmeː iː d̪ʰɑːɾəɳɑː bən̪əleː 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː gɑːməmeː keːt̪eːkoː loːkə 
d̪eːʋən̪ə s̪ən̪ə-s̪ən̪ə ɖʰəɦəleːlə-bəkəleːlə ətʃ͡ʰɪeː, 
d͡ʒeːkəɾɑː n̪eː bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə bʰeːlə ɑː n̪eː koːn̪oː 
ʈʰəuɾə-ʈʰeːkɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦiː d̪ʰɑːɾəɳɑːn̪ukuːlə 
d͡ʒəleːs̪əɾiː bəd͡ʒəliː- 
"d̪eːʋən̪ɑːkẽː keː putʃ͡ʰət̪ə d͡ʒeː bɪɑːɦə ɦeːt̪ə_ɪ?" 
pət̪n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪əmeː 
n̪əməɦəɾə d̪ʋən̪d̪ʋə uʈʰələɪn̪ə, kɪeː t̪ə ̃ eːkə d̪ɪs̪ə 
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gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəmeː d̪eːkʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d̪eːʋən̪əkə 
koːn̪ə bɑːt̪ə d͡ʒeː d̪eːʋən̪oːs̪ə ̃ n̪iːkə-n̪iːkə d̪eːɦə-
d̪əʃɑːbəlɑːkẽː mɑːn̪eː d͡ʒeː ʃɑːɾiːɾɪkoː ɑː ɑːɾt̪ʰɪkoː 
ɾuːpẽː n̪iːkə ətʃ͡ʰɪ t̪eːkəɾoː, bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə n̪əɦɪ bʰəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː d̪eːʋən̪ɑː t̪ə ̃ s̪əɦəd͡ʒeː oːɪs̪ə ̃ d̪əbə 
ətʃ͡ʰɪeː. əɪʈʰɑːmə iː n̪əɦɪ bud͡ʒʰəbə dʒ͡eː puɾukʰəkə 
əpeːkʂɑː məɦɪlɑːkə s̪ək̃ʰjɑː kəmə ɾəɦən̪eː bɪɑːɦə 
n̪əɦɪ ɦoːɪeː. t̪əẽː məɦət̪̃ʰoː məɦət̪̃ʰɑːn̪ɑː beːs̪iː ətʃ͡ʰɪ 
ɑː məɦət̪̃ʰə t̪ə ̃ s̪əɦəd͡ʒeː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː. əɪʈʰɑːmə iː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː d͡ʒə ̃bɪɑːɦə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃bʰəʋɪs̪əkə bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑː 
ɑː t̪ət̪kɑːlə d̪oːs̪əɾəkə (pət̪n̪iːkə) bʰɑːɾə kən̪ɦɑːpəɾə 
ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, t̪eːkəɾə n̪ɪməɾəd͡ʒən̪ɑː kəɾəɪkə luːɾɪ-
bud̪ʰɪkə kʰəgət̪ɑː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː. 
eːkɑːeːkə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪əmeː oːɦən̪ə 
s̪uɾd͡ʒəkə ud̪əjə bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeːɦeːn̪ə meːgʰəkə 
d͡ʒʰəp̃əun̪ə ɑː ʃiːt̪ə-pɑːlɑːkə kuɦeːs̪əs̪ə ̃ mukt̪ə 
s̪uɾd͡ʒəkə ud̪əjəkə ɦoːɪeː. d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə 
mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə, d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːʋən̪əkə d̪eːɦə-
ɦɑːt̪ʰə eːt̪eː s̪un̪d̪əɾə ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪs̪əg̃ə eːt̪eː n̪iːkə kəmɑː-
kʰəʈɑː ləgələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə mɑːn̪eː 
əpən̪eː d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkə kʰɑːɪ-piːbəɪs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
ɾəɦəɪjoːkə ɑː bəɾə-beːmɑːɾiːmeː d̪əʋɑːɪjoːkə d͡ʒeː 
d̪ukʰə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː t̪ə ̃ d̪uː mɑːs̪əs̪ə,̃ s̪oːlɦoːən̪ɑː 
s̪əmɑːpt̪ə bʰəlẽː n̪əɦɪ bʰeːlə ɦuəeː mud̪ɑː pəɦɪn̪eːs̪ə ̃
t̪ə ̃ əs̪ɑːn̪ə d͡ʒəɾuːɾə bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ..! eːkɑːeːkə 
mən̪əkə ut̪s̪ɑːɦə d͡ʒeːn̪ɑː d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː 
d͡ʒəgələɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ t̪uʂʈəpən̪ə bʰəɾələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
mən̪əmeː eːləɪn̪ə. eːləɪn̪ə iː d͡ʒeː d͡ʒeː beːʈɑː mɑːt̪ɑː-
pɪt̪ɑːkə bʰɑːɾə ʃɾəʋəɳə kumɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː əpən̪ə 
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kən̪ɦɑːpəɾə uʈʰɑː s̪əkəɪeː mɑːn̪eː s̪eːʋɑː kəə̸ s̪əkəɪeː, 
oː əpən̪ə s̪t̪ɾiː ɑː bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑːkə s̪eːʋɑː kɪeː n̪eː kəə̸ 
s̪əkəɪeː. t̪əɦuːmeː əkʰən̪ə d̪eːʋən̪əkẽː t̪iːn̪ɪjẽː mɑːs̪ə 
kələkət̪t̪ɑː geːn̪ɑː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː luːɾɪ-
bud̪ʰɪ bəɽʰət̪əɪ, t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə 
kɾɪjɑːgət̪ə tʃ͡ɪʂʈoː n̪eː bəɽʰət̪əɪ. d͡ʒəkʰən̪eː tʃ͡ɪʂʈɑː 
bəɽʰət̪əɪ t̪əkʰən̪eː n̪eː tʃ͡eːʂʈəgəɾə d͡ʒəkɑ̃ː s̪ətʃ͡eːʂʈə 
bən̪ət̪ə ɑː s̪ətʃ͡eːʂʈə d͡ʒɪn̪əgiː pəut̪ə... d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"keːkəɾɑː beːʈɑːs̪ə ̃ɦəməɾə beːʈɑː əd̪ʰəlɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
bɪɑːɦə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə. eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə kəmɑːs̪ut̪ə 
beːʈɑː leː t̪eː bəɾət̪uɦɑːɾə s̪əbʰə ɖɑːkə-ɖɑːkəuəɪlə 
kəə̸ d̪ə_ɪeː ɑː d̪eːʋən̪eːkə bɪɑːɦə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə." 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː moːɽə d̪əɪt̪ə d͡ʒəleːs̪əɾiː bəd͡ʒəliː- 
"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃d̪eːkʰəbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː kəɾɑ̃ːkulə d͡ʒəkɑ̃ː 
s̪oːmən̪ə bɑːbuːkə d̪eːɦə tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː d̪ʰən̪əkə 
loːbʰeː keːɦeːn̪ə s̪un̪n̪əɾɪ kən̪ɪjɑ̃ː ɾiːd͡ʒʰələ ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
əpən̪oː-ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː pət̪n̪ɪjõːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə d̪uːɾiːkẽː 
pɑːʈəɪt̪ə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒɑːbeː t̪əkə loːkə d̪eːʋən̪əkə ʋɪʂəjəmeː n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰələkə ətʃ͡ʰɪ, t̪ɑːbeː t̪əkə ən̪ɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, dʒ͡əkʰən̪eː 
loːkə d̪eːʋən̪əkẽː bud͡ʒʰət̪ə-d͡ʒɑːn̪ət̪ə t̪əkʰən̪ə kɪ 
d̪eːʋən̪ə d̪eːʋən̪ə ɾəɦət̪ə. oː t̪ə ̃ d̪eːʃəkə oːɦən̪ə 
joːd̪d̪ʰɑː bən̪ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə d͡ʒeː pɑ̃ːtʃ͡əs̪ə ̃uːpəɾə loːkəkə 
pəɾɪʋɑːɾəkẽː əɪ ɾuːpẽː s̪əmɦɑːɾɪ kəə̸ tʃ͡əlɑː leːt̪ə 
d͡ʒeːɦeːn̪ə keːɦən̪oː-keːɦən̪oː d̪ɑ̃ːʋə-gʰɑ̃ːu 
kəɾəɪbəlɑː but̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ələɪeː." 
oːn̪ɑː, əpən̪ɑː d͡ʒən̪əɪt̪ə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
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pət̪n̪iːkə s̪oːd͡ʒʰəmeː ɾəkʰələɪn̪ə mud̪ɑː d͡ʒəleːs̪əɾiːkə 
un̪əʈələ mən̪ə ɾəɦəɪn̪ə t̪əẽː un̪əʈɑː kəə̸ oːɦɪn̪ɑː 
bud͡ʒʰɪ geːliː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kɪjoː koːɪliːkẽː kɑːɾiː ɾəg̃ə 
d̪eːkʰə kəuɑːkə bətʃ͡tʃ͡ɑː bud͡ʒʰɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪ bud͡ʒʰəɪkə bɑːt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː kəuɑːkə 
puːɾʋəkə ʋəʃ̃ə koːjəliː tʃ͡ʰiː t̪eːkəɾɑː tʃ͡ʰoːʈə d̪eːkʰə 
s̪əbʰə kəuɑːkə bətʃ͡tʃ͡ɑː bud͡ʒʰɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː, 
kʰɪs̪s̪ɑː-piːɦɑːn̪iːmeː mũɦə d̪eːkʰə bɪlɑːɪkẽː bɑːgʰəkə 
məus̪iː kəɦəleː d͡ʒɑːɪeː. bʰəlẽː bɑːgʰə d͡ʒəkɑ̃ː bɪlɑːɪ 
s̪oːlɦoːən̪ɑː mɑ̃ːs̪ɑːɦɑːɾiː ɦuəeː ʋɑː n̪əɦɪ, mud̪ɑː 
mũɦəkə ɾuːpə d̪eːkʰə məus̪iː t̪ə ̃ kəɦəbeː kəɾəɪeː. 
d͡ʒəleːs̪əɾiːkə mən̪əmeː d͡ʒeːn̪ɑː eːkɑːeːkə moːɽə 
eːləɪn̪ə. mɑːn̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əmeː t̪əɦɪn̪ɑː 
d͡ʒiːʋən̪əkə bɑːʈəmeː moːɽə eːn̪eː eːkɑːeːkə oːkəɾə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə d͡ʒɑːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒəleːs̪əɾiːkẽː 
s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. bəd͡ʒəliː- 
"ɖʰəɦəleːloː-bəkəleːlə d͡ʒə ̃ əpən̪ə beːʈɑː ətʃ͡ʰɪ, t̪ə ̃
kəɦun̪ɑː mɑ̃ːgəkə s̪ɪn̪uːɾə t̪ə ̃ bət̃ʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪeː kɪn̪eː. 
d͡ʒeː kɪjoː n̪ɪput̪əɾiː t̪ʰoːɽeː kəɦət̪ə ɑːkɪ muɪlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə mũɦəmeː ɑːgɪ n̪əɦɪ d̪eːt̪ə, ɑːkɪ kɪɾɪjeː-
kəɾəmə n̪əɦɪ kəɾət̪ə." 
d͡ʒəleːs̪əɾiːkə bəd̪ələlə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːkʰə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː 
bəd͡ʒəlɑː- "ɑːɪjoː ɑː ɑːɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪əũ, mən̪ukkʰəkẽː 
loːt̪ʰəs̪ə ̃ ləə̸ n̪ɑ̃ːgəɾə ɑː n̪ɑ̃ːgəɾəs̪ə ̃ lulɦə d̪ʰəɾɪ 
s̪ən̪t̪ɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, kəɦɑ̃ː kɪjoː eːɦeːn̪ə 
bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾə bʰeːlɑː d͡ʒeː oːkəɾɑː əgʰəʈəmeː pʰeːkə 
d̪ə_ɪleː kəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
s̪əd̃͡ʒoːgə bən̪ələ, t̪əɦiːkɑːlə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə 
məmɪjəut̪ə bʰɑːeː ɾɑːmeːs̪əɾə pəɦũtʃ͡ələɪn̪ə. 
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umɾəmeː tʃ͡ʰoːʈə ɾəɦən̪eː ɾɑːmeːs̪əɾə d̪un̪uː pəɾɑːn̪iː 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː goːɽə lɑːgɪ bəɪs̪əɪt̪ə bɑːdʒ͡ələ- 
"bʰəɪjɑː, pɑ̃ːtʃ͡ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃gəuɾiː bʰɑːjə tʃ͡əɪn̪ə n̪əɦɪ ɦuə 
d̪eːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦiː d̪uɑːɾeː eːləũ." 
ɾɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əkə beːtʃ͡əɪn̪iː s̪un̪ɪ 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪ə s̪eːɦoː beːtʃ͡əɪn̪ə ɦuə 
ləgələɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː- 
"kɪeː n̪eː gəuɾiː bʰɑːjə tʃ͡əɪn̪ə ɦuə d̪eːləkʰun̪ə?" 
ɾɑːmeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, d̪eːʋən̪əkə bɪɑːɦə kəə̸ lɪə. gʰəɾoː bəɽʰɪjɑ̃ː ɑː 
kuloː-kʰən̪əd̪ɑːn̪ə bəɽʰɪjɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ." 
əɪʈʰɑːmə gɑːeː-məɦĩːs̪ə ɑːkɪ pʰələ-ʋɾɨkʂəkə kulə-
kʰən̪əd̪ɑːn̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəbə, mən̪ukkʰəkə 
kʰən̪əd̪ɑːn̪əkə tʃ͡əɾtʃ͡ə tʃ͡ʰiː. 
'kʰən̪əd̪ɑːn̪ə' s̪un̪ɪ d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪ə eːkɑːeːkə 
gʰɪɾən̪iː d͡ʒəkɑ̃ː n̪ɑːtʃ͡ɪ uʈʰələɪn̪ə. əpən̪eː n̪ətʃ͡əɪt̪ə 
mən̪ə kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒeːkəɾɑː ɖʰəɦəleːlə-
bəkəleːlə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə_ɪ beːʈɑːkə mɑ̃ːgə ɑːn̪ə 
gɑːməmeː keːn̪ɑː bʰeːlə? oː keːn̪ɑː bud͡ʒʰələɪn̪ə d͡ʒeː 
d̪eːʋən̪ə əʋɪʋɑːɦɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeːkəɾɑː s̪əg̃ə əpən̪ə 
beːʈiːkə bɪɑːɦə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪əmeː iː eːbeː n̪eː keːləɪn̪ə d͡ʒeː 
d͡ʒəkʰən̪eː beːʈɑː kɑːmə-kɑːd͡ʒiː bən̪əeː ləgəɪeː 
t̪əkʰən̪eː oːkəɾə pɾətʃ͡ɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə s̪eːɦoː ɦuə 
ləgəɪeː. kələkət̪t̪ɑːmeː d̪eːʋən̪əkə keːt̪eːkoː s̪əg̃əbeː 
mɑːn̪eː əpən̪ə ɪlɑːkɑːkə loːkə s̪eːɦoː d̪eːkʰɪjeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː n̪əʋə loːkə (kələkət̪t̪ɑːkə leːlə) ɾəɦɪt̪oː 
d̪eːʋən̪ə puɾɑːn̪ə loːkə mɑːn̪eː ən̪ubʰəʋiː loːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː kəmɑːɪjoː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː mɑːs̪eː-mɑːs̪ə 
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mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː əpən̪ə kəmɑːɪ s̪eːɦoː pəʈʰɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. 
ɾɑːmeːs̪əɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː mən̪eː-
mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgəlɑː d͡ʒeː beːʈɑː ɦəməɾə d̪eːʋən̪ə 
d͡ʒəɾuːɾə tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː kuʃeːs̪əɾeː n̪eː oːkəɾɑː 
ɾəs̪t̪ɑːpəɾə ɑːn̪ɪ ʈʰɑːɽʰə keːləkə ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə bɪn̪ɑː 
kuʃeːs̪əɾəs̪ə ̃ ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪eːn̪eː 'ɦə'̃ kəɦəbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə. t̪əɦuːmeː d̪eːʋən̪oː d͡ʒuɑːn̪ə bʰeːlə, t̪əẽː 
oːkəɾoː ʋɪtʃ͡ɑːɾə leːbə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪeː. bʰəlẽː pɪt̪ɑː 
bud͡ʒʰɪ əpən̪ə bʰɑːɾə kɪeː n̪eː s̪uməd͡ʒʰɑː d̪ɪəeː, 
mud̪ɑː əpən̪oː t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu kəɾət̪əbə ətʃ͡ʰɪeː. beːʈɑː 
bɪɑːɦəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d͡ʒəleːs̪əɾiːkə mən̪ə kʰuʃiːs̪ə ̃
t̪əɾə-uːpəɾə ɦoːɪt̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː tʃ͡uppeː 
tʃ͡ʰəlɑː mud̪ɑː d͡ʒəleːs̪əɾiː bəd͡ʒəliː- 
"kɪeː n̪eː d̪eːʋən̪əkə bɪɑːɦə kəɾəbə?" 
oːn̪ɑː, d͡ʒəleːs̪əɾiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ ɾɑːmeːs̪əɾəkə mən̪ə 
s̪oːlɦoːən̪ɑː mɑːn̪ɪ leːləkəɪn̪ə d͡ʒeː kɑːd͡ʒə mɑːn̪eː 
d̪eːʋən̪əkə bɪɑːɦə, ɦeːbeː kəɾət̪ə. n̪iːkə (ʃubʰə) jɑːt̪ɾɑː 
bən̪ɑː gʰəɾəs̪ə ̃ tʃ͡ələlə tʃ͡ʰeːləũ, t̪əẽː s̪ubʰəɾə pʰələ 
bʰeːʈələ. kət̪ʰɑː-kuʈəməɪt̪iːkə gəpə-s̪əppə tʃ͡ʰiː 
mɑːn̪eː d̪uː-s̪əmɑːdʒ͡ə, d̪uː pəɾɪʋɑːɾəkə biːtʃ͡əkə 
kɪɾɪjɑː-kəlɑːpəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə tʃ͡ʰiː t̪əẽː d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəə̸ 
kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒəbə n̪iːkə t̪ʰoːɽeː ɦəeːt̪ə. ɾɑːmeːs̪əɾə 
bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, kət̪ʰɑː-kuʈuməɪt̪iːkə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰiː, t̪əẽː 
d̪ʰəɽəpʰəɽeːn̪eː t̪ʰoːɽeː ɦəeːt̪ə. t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ eːt̪eː 
bud͡ʒʰuː d͡ʒeː eːkəʈɑː kən̪jɑːgət̪əkə d̪ɪs̪əs̪ə ̃ beːʈɑː 
bɪɑːɦəkə n̪əmbəɾə ləgeːləũ ətʃ͡ʰɪ." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əbʰə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː s̪uʃiːlə beːʈɑːkə 
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kɑːmən̪ɑː ɾəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ pəɽʰəbə-lɪkʰəbə, 
kəɾə-kəməun̪iːkə bɪs̪əʋɑːs̪əs̪ə ̃mən̪əkə t̪uʂʈɪkə ɾuːpə 
pɾəgɑːɽʰə ɦoːɪt̪ə s̪ən̪t̪uʂʈɪkə s̪iːmɑːn̪əpəɾə pəɦũtʃ͡ɪjeː 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː d̪un̪uː pəɾɑːn̪iː 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. əpən̪ɑː ɑ̃ːkʰɪjeː 
əpən̪ə beːʈɑːkə kɑːd͡ʒə ɑː kɑːd͡ʒəkə pʰələkə s̪əg̃ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪkə ʋɪd̪əpən̪ə d̪eːkʰə mɑːeː-
bɑːpəkẽː kʰuʃiː ɦəeːbə s̪oːbʰɑːʋɪkeː ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uː 
pəɾɑːn̪iː d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkẽː beːʈɑːkə pɾət̪ɪ s̪eːɦoː 
t̪əɦɪn̪ɑː bʰeːləɪn̪ə. ʋɪs̪əmɪt̪ə ɦoːɪt̪ə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː ɾɑːmeːs̪əɾə, kəɦun̪ɑː bʰeːləɦə t̪ə ̃ t̪ũː tʃ͡ʰoːʈə 
bʰɑːeː bʰeːləɦə. t̪oːɾɑː s̪əg̃ə d͡ʒʰuːʈʰə-pʰuːs̪ə 
bɑːd͡ʒəbə gɑːɪkə ɦət̪jɑː bəɾəbəɪɾə bʰeːlə t̪əẽː eːɦeːn̪ə 
kɑːd͡ʒə kəɾəbə n̪iːkə n̪əɦɪjẽː bʰeːlə. t̪õːɦiː kəɦəɦə 
d͡ʒeː ɑːbə d̪eːʋən̪ə d͡ʒəʋɑːn̪ə kəmɑːs̪ut̪ə beːʈɑː 
bʰeːlə, əpən̪ə kəmɑːɪs̪ə ̃keːɦeːn̪ə pəɾɪʋɑːɾə gəɽʰət̪ə, 
t̪eːt̪eː əbəgəɪt̪ə t̪ə ̃oːkəɾoː ɑːbə bʰə_ɪjeː geːlə kɪn̪eː?" 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə 
pəs̪əɾələ pəɾɪʋeːʃəkə biːtʃ͡ə ɾɑːmeːs̪əɾəkə mən̪ə 
oːd͡ʒʰəɾɑː geːləɪn̪ə. kɪeː t̪ə ̃ eːkə d̪ɪs̪ə mən̪əmeː 
uʈʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒeː pɪt̪ɑː əpən̪ə beːʈɑː bɪɑːɦəkə bʰɑːɾə 
əpən̪eː n̪əɦɪ uʈʰɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə oː pɪt̪eː keːɦeːn̪ə 
əbəɖ̃ə bʰeːlɑː.! bɑːt̪oː ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə 
gulɑːmiːkə s̪əməjəmeː mən̪ukkʰəkə d͡ʒiːʋən̪ə 
n̪ɑːbʰəɾoːs̪ə bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰələ t̪əkʰən̪ə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː 
əpən̪ə pəɪt̪ɾɨkə d̪ʰəɾmə n̪ɪmɑːɦəɪ d̪uɑːɾeː bɑːlə-
ʋɪʋɑːɦəkə gəɽʰəɪn̪ə keːləɪn̪ə. oː əɪ d̪uɑːɾeː keːləɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒeːt̪əbeː d͡ʒiːʋən̪ə t̪eːkəɾeː ɑːs̪əmeː, t̪əẽː 
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əpən̪ə pɪt̪ɾɨ-kəɾt̪əʋjəkẽː n̪ɪmɑːɦəɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə pətʃ͡əɦət̪t̪əɪɾə bəɾkʰəkə 
d̪eːʃəkə ɑːd͡ʒɑːd̪iːkə pəɾɪʋeːʃə, ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː eːt̪eː t̪ə ̃
məd͡ʒəguːt̪iː ɑːn̪ɪjeː d̪eːləkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ləɽəkɑː-ləɽəkiː 
mɑːn̪eː beːʈɑː-beːʈiː əpən̪ə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə d̪eːlə 
ʋəɪʋɑːɦɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː ulləg̃ʰən̪oː kə_ɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əẽː n̪iːkə kiː ɑː əd̪ʰəlɑː kiː s̪eː kəɦəbə kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪeː. 
bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪əkə biːtʃ͡ə d̪ɑːn̪ə-d̪əɦeːd͡ʒə eːɦeːn̪ə 
kʰɑːd̪ʰɪ s̪əmɑːdʒ͡əmeː ʈʰɑːɽʰə kəə̸ d̪eːləkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
mən̪əkə s̪əbʰə s̪əpən̪ɑː tʃ͡uːɾəmə-tʃ͡uːɾə s̪əbʰəkə 
bʰə_ɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ʋɪtʃ͡ɑːɾoːkə t̪ə ̃əpən̪ə kəɽiː ətʃ͡ʰɪ, 
d͡ʒə_ɪ mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ eːkə-d̪oːs̪əɾə d͡ʒuɽələ ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ eːkəʈɑː s̪oːn̪ɑːkə kəɽiː ɑː d̪oːs̪əɾə 
loːɦɑːkə kəɽiːkẽː biːtʃ͡əmeː d͡ʒoːɽəeː tʃ͡ɑːɦəbə t̪ə ̃kiː oː 
s̪əmət̪uljə bʰəə̸ s̪əkəɪeː? keːn̪ɑː bʰəə̸ s̪əkəɪeː, iː muːlə 
pɾəʃn̪ə bʰeːlə. d͡ʒiːʋən̪əkə koːn̪oː kɑːd͡ʒə n̪iːkəs̪ə ̃
n̪iːkət̪əmə kɪeː n̪eː ɦuəeː, mud̪ɑː ɑːguːkə d͡ʒə ̃
d̪oːs̪əɾə-t̪eːs̪əɾə kɑːd͡ʒə n̪iːkəkə ɾəs̪t̪ɑːs̪ə ̃ pɪtʃ͡ʰəɪɽə 
əd̪ʰəlɑː ɾəs̪t̪ɑː pəkəɪɽə əɪgəlɑː kɑːd͡ʒə kəɾət̪ə, t̪əkʰən̪ə 
kiː pəɪtʃ͡ʰəlɑː kɑːd͡ʒə oːɦɪn̪ɑː d͡ʒəgəd͡ʒɪjɑːɾə ɾəɦət̪ə 
ɑːkɪ məʈəməɪlə d͡ʒəkɑ̃ː bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə..! d͡ʒiːʋən̪ə-
məɾəɳəkə biːtʃ͡ə ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə ɾɑːmeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"bʰəɪjɑː, d̪eːʋən̪əkẽː əɦũː putʃ͡ʰɪ lɪəu ɑː ɦəməɦũː 
putʃ͡ʰɪ leːbə_ɪ. d͡ʒeː kəɦət̪ə t̪ə_ɪ ən̪ukuːlə ɑːguː 
kəɾəbə." 
ʃɑːn̪t̪ətʃ͡ɪt̪t̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾɑːmeːs̪əɾəkə muɦəs̪ə ̃ s̪un̪ɪ 
d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː ɾɑːmeːs̪əɾə, d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦəmə d̪eːʋən̪əkə 
d͡ʒən̪məd̪ɑːt̪ɑː tʃ͡ʰɪəɪ t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː kuʃeːs̪əɾoː 
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kəɾməd̪ɑːt̪ɑː bʰeːlə, t̪əẽː kuʃeːs̪əɾəkẽː eːt̪eː d͡ʒəɾuːɾə 
kəɦəbəɪ d͡ʒeː ɾɑːmeːs̪əɾə kɪjoː ɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰɪjɑː, d͡ʒə ̃
oː pəɾɪʋɑːɾəkẽː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾə bud͡ʒʰɪ kɑːd͡ʒəmeː 
s̪əɦəjoːgə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ oː gʰiːʋoːs̪ə ̃
tʃ͡ɪkkən̪ə bʰeːlə kɪn̪eː. əpən̪ə ʃɾəməkə s̪əg̃ə 
s̪əməjoːkə bətʃ͡ət̪ə t̪ə ̃ɦeːbeː kəɾət̪ə." 
oːn̪ɑː, ləgəmeː bəɪs̪ələ d͡ʒəleːs̪əɾiːkə mən̪ə bʰiːt̪əɾeː-
bʰiːt̪əɾə kʰəũd͡ʒʰɑːɪt̪ə ɾəɦəɪn̪ə. kʰəũd͡ʒʰɑːɪkə kɑːɾəɳə 
ɾəɦəɪn̪ə, gɑːməmeː d͡ʒeː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː 
d̪eːkʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː əpən̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾeː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː beːʈɑː-
beːʈiːkə bɪɑːɦə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɪʈʰɑːmə əpən̪ə 
ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə əpən̪eː kɪeː gəmɑːeːbə. ɪd͡ʒd͡ʒət̪əkə ɾuːpə 
tʃ͡ɑːɦeː d͡ʒeː ɦuəeː d͡ʒeːɦeːn̪ə ɦuəeː mud̪ɑː 
d͡ʒəleːs̪əɾiːkə mən̪əmeː oːɦən̪ə ɾuːpə t̪ə ̃ bən̪əleː 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeːɦeːn̪ə ɑːn̪ə-ɑːn̪əkə mən̪əmeː s̪eːɦoː 
bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. d͡ʒəleːs̪əɾiː bəd͡ʒəliː- 
"kiː ɑːn̪ə beːʈɑːkə mɑːeː-bɑːpə d͡ʒəkɑ̃ː ɦəmə 
(əpən̪eː) məɾɪ geːlə tʃ͡ʰiː, d͡ʒeː d̪oːs̪əɾəs̪ə ̃ putʃ͡ʰɪ kəə̸ 
əpən̪ə beːʈɑːkə bɪɑːɦə kəɾəbə." 
d͡ʒəleːs̪əɾiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾɑːmeːs̪əɾəkə 
mən̪əmeː əpən̪ə eːləɦɑː-keːləɦɑː pʰələkə eːɦəs̪ɑːs̪ə 
bʰeːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiːkə mən̪əmeː 
pət̪n̪iːkə pɾət̪ɪ kʂoːbʰə d͡ʒəgələɪn̪ə. kʂoːbʰə iː 
d͡ʒəgələɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒeː d̪eːʋən̪ə kuʃeːs̪əɾəkẽː peːbə 
mən̪ukʰəkə ɾuːpəmeː ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə t̪eːkəɾɑː bɪn̪ɑː 
putʃ͡ʰən̪eː oːkəɾə bɪɑːɦə kəɾəbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə. 
mən̪əmeː iːɦoː ɦoːn̪ɪ d͡ʒeː eːɦeːn̪ə ɾoːgəs̪ə ̃ kɪ 
d͡ʒəleːs̪əɾiːeː-ʈɑː ɾoːgɑːeːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪eː bɑːt̪ə t̪ʰoːɽeː 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒeː ɾoːgɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪ɑː 
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pʰuɾən̪eː bəd͡ʒəliː t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪ɑː keːn̪eː puɾəut̪iː. 
mən̪eː-mən̪ə d͡ʒəleːs̪əɾiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː mən̪əs̪uːn̪ə-
kən̪əs̪uːn̪ə kəɾəɪt̪ə d̪ʰən̪uʂəd̪ʰɑːɾiː bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː ɾɑːmeːs̪əɾə, s̪əbʰə t̪ə ̃ əpən̪eː loːkə bʰeːləũ. 
t̪ə_ɪ biːtʃ͡ə kɑːd͡ʒə bəd͡ʒəɽələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə kɪjoː n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ kɑːd͡ʒəkẽː bʰəs̪ɑː d̪eːbə. əpən̪oː bɑːlə-
bətʃ͡tʃ͡ɑːkə bʰɑːɾəs̪ə ̃uɾiːn̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːbə." 
t̪iːn̪ə mɑːs̪əkə biːtʃ͡ə d̪eːʋən̪əkẽː peːbə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː eːt̪eː ʋɪʃʋəs̪t̪ʰə t̪ə ̃ bʰə_ɪjeː geːlɑː 
d͡ʒeː d͡ʒə ̃ d̪eːʋən̪ə s̪əg̃əmeː ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ əpən̪eː 
kɑːɾjəmukt̪ə mɑːn̪eː s̪eːʋɑː n̪ɪʋɾɨt̪t̪ə d͡ʒəkɑ̃ː  ɾəɦəbeː 
kəɾəbə. eːɦən̪eː s̪oːtʃ͡əkə kɑːɾəɳẽː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː mən̪əmeː bʰeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː 
d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə ̃ d̪eːʋən̪ə goːd̪ɑːməmeː pɾəʋeːʃə keːləkə, 
t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ ɑːn̪ə-ɑːn̪ə ʃɾəmɪkəkə (məʈɪjɑːkə) əpeːkʂɑː 
oːkəɾɑːmeː kɪtʃ͡ʰu ʋɪʃeːʂə guɳə ɑːbɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
eːkə t̪ə ̃ d̪eːʋən̪ə s̪ən̪ə ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə, əɪʈʰɑːmə 
ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾəkə mɑːn̪eː kʰɑːliː mukʰəuʈɪjeː 
ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə n̪əɦɪ kɾɪjɑːgət̪ə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ, loːkə 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː kəmə ətʃ͡ʰɪ. kəmmoː keːn̪ɑː n̪eː ɾəɦət̪ə, 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə s̪əmɑːd͡ʒəmeː d̪iːkʂɑː pəɦɪn̪eː d̪eːlə 
d͡ʒɑːɪeː ɑː ʃɪkʂɑː, mɑːn̪eː d͡ʒɲɑːn̪ə-luːɾɪ leː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪkə 
s̪əməjə ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːɪeː t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ d̪uʂɪt̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒə n̪əɦɪ bən̪ət̪ə t̪ə ̃kiː oː s̪əmɑːd͡ʒə d̪us̪əɪbəlɑː 
bən̪ət̪ə d͡ʒəɪʈʰɑːməkə d͡ʒiːʋən̪ə s̪əməjəkə s̪əg̃ə d͡ʒuɽɪ 
kɾɪjɑːgət̪ə ɾuːpəmeː tʃ͡ələɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, 
d͡ʒeːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ oː t̪əɪʈʰɑːməkə bʰeːlə. t̪ə_ɪs̪ə ̃
bən̪əɾd͡ʒiːeː-d̪ɑːd̪ɑː ɑːkɪ d̪eːʋən̪eːkẽː koːn̪ə mət̪ələbə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
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d̪eːʋən̪əkə kɑːd͡ʒə d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː eːt̪eː t̪ə ̃
ʋəʃiːbʰuːt̪ə bʰə_ɪjeː geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d̪eːʋən̪əkẽː 
d͡ʒeː koːn̪oː d͡ʒiːʋən̪əkə bɑːt̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ t̪eːkəɾɑː oː 
əkʰjɪɑːɪs̪ə kəə̸ ɑ̃ːkʰɪpəɾə tʃ͡əɽʰɑː kəɾəɪ pɑːtʃ͡ʰuː lɑːgɪ 
d͡ʒɑːɪeː. keːt̪eː s̪un̪d̪əɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːləkə d͡ʒeː d̪uː 
s̪ɑːeː miːʈəɾəkə (gəd͡ʒəkə) d̪uːɾiːpəɾə gɑːɽiː (ʈɾəkə) s̪ə ̃
ən̪ɑːd͡ʒə ən̪əloːɖə kəɾɪ goːd̪ɑːməmeː ɾəkʰəɪ tʃ͡ʰiː, t̪ə_ɪ 
biːtʃ͡ə d͡ʒeː s̪ɑːeː kɪloː, mɑːn̪eː eːkə kʋiːn̪ʈələkə boːɾɑː 
piːʈʰəpəɾə lɑːd̪ɪ loːkə ugʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪ə_ɪs̪ə ̃ n̪iːkə n̪eː 
ɦəeːt̪ə d͡ʒeː piːʈʰəpəɾə ugʰəɪkə bəd̪əlɑː ʈʰeːlɑːs̪ə ̃
ugʰəbə beːs̪iː əs̪ən̪əgəɾə ɦəeːt̪ə. d̪uː s̪ɑːeː gəd͡ʒəkə 
(miːʈəɾə) biːtʃ͡ə d͡ʒeː mən̪ukkʰəkə piːʈʰəpəɾə lɑːd̪ələ 
s̪əu kɪloːkə boːɾɑː ɾəɦələ ɑː biːtʃ͡əmeː dʒ͡ə ̃ keːt̪əu 
d̪ʰəkə-tʃ͡ukə bʰəə̸ geːlə t̪ə ̃oː ɑːd̪əmiː məɾəbeː kəɾət̪ə 
kɪn̪eː, d͡ʒə ̃ n̪əɦɪjõː məɾət̪ə t̪ə ̃ əpəlɑ̃ːgə-ʋɪkəlɑ̃ːgə 
bʰə_ɪjeː s̪əkəɪeː. d͡ʒə ̃ eːɦeːn̪ə kʰət̪əɾɑː meːʈəbəɪkə 
d̪oːs̪əɾə əs̪ɑːn̪ə upɑːjə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃kɪeː n̪eː oːɦən̪ə upɑːjə 
kəeːlə d͡ʒɑːeː. oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː əpən̪ɑː 
mən̪əmeː gəlɑːn̪ɪjõː ɦoːn̪ɪ d͡ʒeː d͡ʒɪn̪əkɑː pɑːtʃ͡ʰuː 
s̪əd̪ɪkɑːlə beːɦɑːlə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː t̪ɪn̪əkəɾə s̪əməs̪jeː n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ peːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. bʰɑːjə d̪un̪ɪjɑ̃ː 
d̪eːkʰəɪkə tʃ͡iːd͡ʒə tʃ͡ʰiː, s̪əbʰə d̪eːkʰəɪeː, mud̪ɑː əs̪ələ 
d̪eːkʰəbə t̪ə ̃ t̪əkʰən̪eː n̪eː ɦoːɪeː d͡ʒəkʰən̪ə loːkə 
əpən̪eː-ɑːpəkẽː d̪eːkʰə d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪eːkʰəeː ʋɪd̪ɑː ɦoːɪeː. 
d̪un̪ɪjõː uːbəɾə-kʰɑːbəɾə, pəɦɑːɽə-s̪əmud̪ɾəs̪ə ̃ t̪ə ̃
bʰəɾəleː ətʃ͡ʰɪ. d̪eːʋən̪əkə kɑːd͡ʒəs̪ə ̃bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
goːd̪ɑːməkə kɑːd͡ʒəmeː eːt̪eː n̪ɪd̪ʰəɪn̪ə-n̪ɪpʰɪkɪɾə 
bʰə_ɪjeː geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d͡ʒə ̃ s̪əɾəkɑːɾiː ət̪ɪt̪ʰɪ 
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ɑːbəɪt̪ʰə ɑːkɪ əpən̪ə s̪əg̃iː-s̪ɑːt̪ʰiːkə s̪əg̃ə kuʈumə-
pəɾɪʋɑːɾəkə s̪ʋɑːgət̪ə-beːʋəɦɑːɾə ɦuəeː s̪eː guɳə t̪ə ̃
d̪eːʋən̪əmeː ɑːbɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪oː mən̪ə eːt̪eː kəɦəbeː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː bʰɑːjə mɑːɪʈɪkə muɾut̪ə d͡ʒəkɑ̃ː 
mən̪ukkʰoː ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦiːmeː n̪eː oːɦən̪ə pɾɑːɳə-
pɾət̪ɪʂʈʰɑː bʰəɾəɪkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː d̪eːʋəkɾɪjɑː pəkəɪɽə 
d̪eːʋət̪uljə bʰəə̸ d͡ʒɑːeː ɑːkɪ s̪oːd͡ʒʰeː mən̪əkə 
s̪n̪ɑːn̪əs̪ə ̃ d̪eːɦəkə məɪlə tʃ͡ʰoːɽɑː leːbə. d̪eːɦəkə 
məɪlə t̪ə ̃ ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃ mələlɑːpəɾə tʃ͡ʰuʈəɪeː. d̪eːʋən̪ə 
keːn̪ɑː ʋɪd̪ʰɑːt̪ɑːkə n̪ɪɾəməulə ʋɪd̪ʰɪpuːɾɳə 
d͡ʒiːʋən̪əd̪ʰɑːɾəkə bən̪ət̪ə, eːɦeːn̪ə pɾəʃn̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əmeː s̪əd̪ɪkɑːlə n̪ətʃ͡əɪt̪ə 
ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːkə bʰəut̪ɪkə ʋəs̪t̪u pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː mən̪ukkʰoːkə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː. 
əboːd̪ʰə bətʃ͡tʃ͡ɑːkə ɾuːpəmeː dʒ͡ən̪mə bʰeːlə. 
s̪əməjəkə s̪əg̃ə bəɽʰəɪt̪ə geːlə. mɑːn̪eː kʰeːləbə-
d̪ʰupəbəs̪ə ̃ ʃuɾuː bʰeːlə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ʋɪd̪jɑːləjə ɑːeːlə, 
t̪eːkəɾə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə pəɾɪʋɑːɾə, s̪əmɑːd͡ʒə ɪt̪jɑːd̪ɪ ɑːeːlə. 
əpən̪oː ʃəɾiːɾə bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃ʈeːlɦukə bʰəə̸ s̪ɪjɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə 
ʋɾɨd̪d̪ʰə ɦəeːt̪ə. s̪əbəɦəkə ʃəɾiːɾəkə jəeːɦə gət̪ɪ tʃ͡ʰiː, ɑː 
əɦiː biːtʃ͡ə ʃəɾiːɾiː s̪ən̪ə ʃəkt̪ɪ s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə 
əpən̪eːkẽː n̪əɦɪ d̪eːkʰə pɑːeːbə t̪əkʰən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː t̪ə ̃
eːɦeːn̪ə ʋɪkəʈə gət̪̃ʰəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əbʰə n̪əɦɪ d̪eːkʰə 
pəbəɪeː. keːn̪ɑː d̪eːkʰə pəut̪ə. mən̪eː-mən̪ə t̪ə ̃s̪əbʰə 
s̪ukʰeː-tʃ͡əɪn̪əs̪ə ̃ d͡ʒiːbəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː 
pəɾɪʋɑːɾəkə n̪uːn̪ə-t̪eːləkə d͡ʒʰəkʰəɪn̪ə t̪eːɦeːn̪ə 
d̪ʰeːn̪eː ɾəɦəɪeː d͡ʒeː d͡ʒʰəkʰəɽələ ɖɑːɾɪkə ɑːmə 
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d͡ʒəkɑ̃ː ɖəʈ̃iːkə ɾəs̪ə ̃ (pɑːn̪ɪ) t̪eːn̪ɑː s̪ukʰɑː geːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː kəkʰən̪ə tʃ͡ʰiː ɑː kəkʰən̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː, t̪eːkəɾə koːn̪oː 
ʈʰeːkɑːn̪eː n̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
pɑ̃ːtʃ͡ə s̪ɑːləs̪ə ̃ kuʃeːs̪əɾə kələkət̪t̪ɑːmeː ɾəɦən̪eː 
əpən̪ə tʃ͡ɪʂʈɑːs̪ə ̃tʃ͡ɪʂʈɑː geːn̪eː eːt̪eːkə t̪ə ̃n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː 
bud͡ʒʰɪjeː ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː mən̪ukʰəkẽː umeːɾoː ɑː 
meːɦən̪ət̪oːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə̃, d͡ʒə ̃s̪əmbʰəʋə bʰəə̸ s̪əkəɪ 
t̪ə ̃ɑːɾɑːmoː ɑː bʰoːd͡ʒən̪oː kəɾəbeːkə tʃ͡ɑːɦiː. mud̪ɑː 
s̪eː t̪ə ̃ s̪əmbʰəʋə t̪əkʰən̪ə bʰəə̸ s̪əkəɪeː d͡ʒəkʰən̪ə 
bɪs̪əʋɑːs̪uː d͡ʒiːʋən̪ə kɾɪjɑː-kəlɑːpə bən̪ət̪ə. oːn̪ɑː, 
əpən̪ə-əpən̪ə upɑːɾdʒ͡ən̪əkə ən̪ukuːlə s̪əbʰə kɪjoː 
əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə gəɽʰɪjeː lə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mud̪ɑː 
oːɦiː gəɽʰəɪn̪əkẽː n̪iːkəs̪ə ̃gəɽʰəlɑːpəɾə n̪iːkə ɦoːɪeː ɑː 
n̪iːkəs̪ə ̃ n̪əɦɪ gəɽʰəlɑːpəɾə d͡ʒʰukɪ-d͡ʒʰukɪ d͡ʒʰəkəɪt̪ə-
d͡ʒʰəkəɪt̪ə ʋɪpəɾiːt̪ə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ʋɪpəɾiːt̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə n̪ɪɾmɑːɳə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. d͡ʒəkʰən̪eː koːn̪oː 
bə_us̪eː ʋɑː mən̪ukkʰeːkə ʋɪpəɾiːt̪ə d̪ɪʃɑːmeː 
n̪ɪɾmɑːɳə ɦəeːt̪ə t̪əkʰən̪eː oː ʋɪpəɾiːt̪ə bə_us̪oː ɑː 
d͡ʒiːʋən̪oːkə n̪ɪɾmɑːɳə s̪eːɦoː kəɾət̪ə. oːn̪ɑː, kiː 
ʋɪpəɾiːt̪ə ɑː kiː ɾiːt̪ə t̪eːkəɾɑː pʰəɽɪtʃ͡ʰɑːeːbə əs̪ɑːn̪ə 
s̪eːɦoː n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. kəɦəbə d͡ʒeː kɪeː n̪eː ətʃ͡ʰɪ? 
s̪oːd͡ʒʰeːmeː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː gɑːtʃ͡ʰeː-bɪɾiːtʃ͡ʰəkə 
d͡ʒəɽɪkə s̪ɪɾə mɑːɪʈɪkə t̪əɾəmeː ətʃ͡ʰɪ ɑː mən̪ukkʰəkə 
s̪ɪɾə uːpəɾə əkɑːs̪əmeː ətʃ͡ʰɪ. gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰə keːɦən̪oː 
d̪ɑːt̪ɑː-pʰələd̪ɑːt̪ɑː kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː mɑːʈɪmeː 
gəɾələ əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə pʰələkẽː keːt̪eː d̪uːɾə d̪ʰəɾɪ 
bɑ̃ːʈɪ-tʃ͡ʰɪɽɪjɑː s̪əkəɪeː? iː d̪iːgəɾə bʰeːlə d͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
pʰələ gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiːs̪ə,̃ d̪eːʃəkə koːn̪ə bɑːt̪ə d͡ʒeː 
ɑːn̪oː d̪eːʃə pəɦũtʃ͡əɪeː mud̪ɑː t̪ə_ɪ biːtʃ͡ə 
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mən̪ukkʰoːkə kəɾɑːmɑːt̪ə t̪ə ̃ tʃ͡ɑːɦəbeː kəɾiː. 
mən̪ukʰə oːɦən̪ə mən̪əkə mən̪u tʃ͡ʰiː d͡ʒeː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə əpən̪eː bʰɑːɾə uʈʰɑː tʃ͡ələɪeː. 
 
kələkət̪t̪ɑː pɾəʋɑːs̪əkə biːtʃ͡ə d͡ʒeː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
ən̪ubʰəʋə kuʃeːs̪əɾəkẽː bʰeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, oː ən̪ubʰəʋə 
ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə ɾuːpəmeː d̪eːʋən̪əkẽː s̪eːɦoː d̪ɪə 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ʰə. mud̪ɑː kɑːd͡ʒəkə ʋjəs̪t̪ət̪ɑː mən̪əkə 
jɑːd̪ɑːs̪t̪ə ʃəkt̪ɪkẽː beːʈʰəuɾə bən̪ɑː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒəkʰən̪ə moːn̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə 
d̪oːs̪əɾə kɑːd͡ʒəmeː ləgələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː ɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
kəɦəɪkə s̪əməjə əbəɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə mən̪eːs̪ə ̃
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɦeːɾɑː geːlə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ t̪eːs̪əɾə 
mɑːs̪ə puːɾɳə bʰəə̸ geːləɪn̪ə mud̪ɑː mən̪əkə bɑːt̪ə 
mən̪eːmeː d͡ʒʰɑ̃ːpələ koːn̪oː ʃɪʃupən̪ə pəud̪ʰɑː d͡ʒəkɑ̃ː 
t̪əɾeːt̪əɾə t̪ə ̃ əpən̪ə ʋɾɨd̪d̪ʰɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
kʰəs̪ələ mũɦə ɾəɦən̪eː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ẽː-n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː əun̪ɑːɪt̪ə-
muɽɪjɑːɪt̪ə ɾəɦɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. s̪əd̃͡ʒoːgə bən̪ələ. 
əud͡ʒʰukeː d̪ɪn̪ə mɑːn̪eː əud͡ʒʰukeː t̪ɑːɾiːkʰəkẽː 
goːd̪ɑːmə kɾɪjɑːgət̪ə bʰeːlə. mɑːn̪eː əud͡ʒʰukeː 
t̪ɑːɾiːkʰəkẽː goːd̪ɑːməkə kɑːd͡ʒə goːd̪ɑːməkə 
ɾuːpəmeː ʃuɾuː bʰeːlə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃s̪ɑːleː-s̪ɑːlə əud͡ʒʰukɑː 
d̪ɪn̪ə goːd̪ɑːməmeː tʃ͡ʰuʈʈiː ɾəɦəɪeː. oːn̪ɑː, kɑːd͡ʒə 
bən̪d̪ə ɾəɦən̪eː uʈʈʰɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː d͡ʒeː məʈɪjɑː-
məd͡ʒəd̪uːɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ɪn̪əkɑː ɑːməd̪ən̪iːmeː, mɑːn̪eː 
upɑːɾd͡ʒən̪əmeː bɑːd̪ʰɑː ɦeːbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə mud̪ɑː 
s̪eː eːt̪eː beːʋəs̪t̪ʰɑː goːd̪ɑːməmeː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
d͡ʒeː mɑːs̪ɪkə ʋeːt̪ən̪əbʰoːgiː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, ɦun̪əkɑː 
upəɦɑːɾə s̪ʋəɾuːpə oːt̪eː əɾt̪ʰə d̪eːlə d͡ʒɑːeː, d͡ʒeːt̪eː 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 113 

kɑːd͡ʒə-d̪ɪn̪əkə ɑːməd̪ən̪iː ɦoːɪeː. mud̪ɑː t̪əɪjoː eːt̪eː 
gʰɑːʈɑː t̪ə ̃ məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾəkẽː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
kɑːd͡ʒəkə d̪ɪn̪ə d͡ʒeː kɑːʈələ-pʰɑːʈələ boːɾɑːs̪ə ̃ d͡ʒeː 
ən̪n̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰeːləɪ, d͡ʒeː ʃɾəmɪkəkə ɦɪs̪s̪ɑː mɑːn̪ələ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰələ, s̪eː n̪əɦɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, d̪eːɦəkẽː 
meːɦən̪ət̪oː t̪ə ̃n̪əɦɪjẽː kəɾəeː pəɽəɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
goːd̪ɑːməkə s̪t̪ʰɑːpən̪ɑː d̪ɪn̪ə ɾəɦən̪eː s̪əɾəkɑːɾoː-
ʋɪbʰɑːgəkə ɑː goːd̪ɑːməmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː 
məʈɪjoː-məd͡ʒəd̪uːɾə eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə ut̪s̪əʋoː 
mən̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə gəpə-s̪əppə s̪eːɦoː 
kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪ukkʰoːkə d͡ʒiːʋən̪ə ɑː 
ʃɑːs̪ən̪oːkə (s̪ət̪t̪oːkə) d͡ʒiːʋən̪əkə tʃ͡əɾtʃ͡ə tʃ͡əlɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əd̃͡ʒoːgə eːɦeːn̪ə bən̪ələ d͡ʒeː s̪əɾəkɑːɾəkə eːkoːʈɑː 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː kɑːɾjəkɾəməmeː n̪əɦɪ pəɦũtʃ͡ə 
s̪əkəlɑːɦə. lɔkə-ɖɔn̪əkə s̪əməjə, s̪əbʰə s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə-
ʋɪbʰɑːgəmeː oːd͡ʒʰəɾɑːeːlə tʃ͡ʰəlɑː. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
ʈɑː mɑːt̪ɾə s̪əɾəkɑːɾəkə pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiːkə ɾuːpəmeː 
ɾəɦəlɑː. beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪iːkə tʃ͡ʰeːləɪɦeː. beːʋəs̪t̪ʰɑː 
mɑːn̪eː kʰeːbɑː-piːbɑːkə ɑː bəɪs̪əɪkə oːɾɪjɑːn̪ə. eːkə 
d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪əɦɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪əbʰə ʃɾəmɪkəkẽː 
kəɦɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə d͡ʒeː s̪əbʰəkẽː ɾəɦəbə 
ən̪ɪʋɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, kɑːd͡ʒə bən̪d̪ə ɾəɦət̪ə mud̪ɑː 
ʋɪbʰɑːgəkə kiː kɪɾɪjɑː-kəlɑːpə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪ ʋɪʂəjəpəɾə 
tʃ͡əɾətʃ͡oː ɦəeːt̪ə, ɦəs̪̃ɪjoː-məd͡ʒɑːkə ɦəeːt̪ə ɑː 
bʰoːd͡ʒoː-bʰɑːt̪ə t̪ə ̃ ɦeːbeː kəɾət̪ə. t̪əɪs̪əg̃ə eːt̪eː 
upəɦɑːɾoː bʰeːʈəbeː kəɾət̪ə d͡ʒeːt̪eː d̪ɪn̪əkə kəmɑːɪ 
ɦoːɪeː. t̪eːkəɾɑː məd͡ʒəd̪uːɾiːkə mɪn̪əɦɑː bud͡ʒʰəbə. 
ʈʰiːkə s̪əməjəpəɾə s̪əbʰə goːd̪ɑːməkə ɑːguː bən̪ələ 
s̪əbʰɑːgɑːɾəmeː upəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰeːlɑː. s̪əmɑːɾoːɦəkə 
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ɑːjoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪əkə n̪iːkə joːgəd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
bəɪs̪əkə ʃuɾuː ɦoːɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː d͡ʒələpɑːn̪oː ɑː tʃ͡ɑːɦoː-
pɑːn̪ə tʃ͡ələlə. ɦoːɪt̪oː əɦɪn̪ɑː tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə d̪əs̪ə 
goːɾeːkẽː s̪əmmɪlɪt̪ə ɾuːpəmeː eːkə ɾəg̃ə kʰɑːn̪ə-
pɑːn̪ə bʰeːlə ɾəɦət̪ə t̪əkʰən̪ə mən̪əkə s̪uɑːd̪oː 
bud͡ʒʰəɪkə-ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪkə, eːkə ɾəg̃ə bʰəʋən̪ə ɾəɦɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ə s̪uəʋəs̪əɾə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bud͡ʒʰɪ 
mən̪eː-mən̪ə kʰuʃiː tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː ɑːɪ əpən̪eː məʈɪjɑː-
ʃɾəmɪkə bən̪ɪ ʃɾəmɪkeːkẽː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː bən̪ɑː gəpə-
s̪əppə kəɾəbə. oːn̪ɑː, ɑːn̪ə d̪ɪn̪ə s̪əməjə peːbə 
ʃɾəmɪkə s̪əbʰəs̪ə ̃ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bʰəɾɪ mən̪ə gəpə 
kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɦɪn̪əkɑː bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː 
d͡ʒeː d͡ʒeːt̪eː mən̪ukʰə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪əbəɦəkə 
eːkəʈɑː d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː beːkət̪ɑː-beːkət̪iː 
mən̪ukkʰəkə d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː s̪eː keːn̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ t̪əɪʈʰɑːmə bʰəkətʃ͡əkɑː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəlɑː. 
bʰəkətʃ͡əkɑːɪkə kɑːɾəɳə ɦoːɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː oːɦən̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəə̸ 
n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃keːt̪əu-keːt̪əu ʋɪpəɾiːt̪ə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, t̪əkʰən̪ə əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəpəɾə mən̪əmeː 
glɑːn̪ɪ iːɦoː ɦoːɪt̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə bud̪ʰɪjeː 
kət̃ʃ͡əkuːɦə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː mən̪ə t̪əɪjoː n̪eː mɑːn̪əɪn̪ə, 
s̪əd̪ɪkɑːlə mən̪ə kəɦəbeː kəɾəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒɪn̪əkəɾə 
pəkʂəd̪ʰəɾə bən̪ɪ ʈʰɑːɽʰə ɦuə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː t̪ɪn̪əkeː 
gəɾəd̪əɪn̪əkəʈʈiː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪əẽː oːɪ ʃɾəmɪkəkə 
ʋɑːs̪t̪əʋɪkə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə kiː d̪un̪ɪjɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ, 
mɑːn̪eː d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦiː t̪əɦəmeː d͡ʒəkʰən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə t̪əkʰən̪ə muːləkẽː bud͡ʒʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. 
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s̪əməjoː ən̪ukuːlə ətʃ͡ʰɪeː, əpən̪eː d̪un̪uːkə biːtʃ͡əkə 
d͡ʒeː s̪iːmɑː bʰeːlə ʋəeːɦə bʰeːlə d͡ʒiːʋən̪əkə ɾɑːs̪t̪ɑː. 
oːɦiː ɾɑːs̪t̪ɑːpəɾə ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ əpən̪ə d̪əʃɑː-d̪ɪʃɑː 
d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ələbə. iː bɑːt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː 
bud͡ʒʰəleː n̪eː ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː kɾɨt̪ɪ, s̪mɾɨt̪ɪ ɑː ʋɪn̪ɪɾgət̪ə 
d͡ʒɲɑːn̪ə keːn̪ɑː əpən̪ə kəɾməkə s̪əg̃ə tʃ͡ələɪeː. 
d͡ʒɲɑːn̪əkə s̪əməʈələ ɾuːpə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː 
mən̪əmeː ɾəɦəɪn̪ə t̪əẽː ɑːguːkə d͡ʒʰələən̪ɦɑːɾəkẽː 
ɑ̃ːkʰɪ pɑːɾə n̪əɦɪ kəə̸ pəbəɪt̪ə ɾəɦəɪn̪ə. 
tʃ͡ɑːɦə-pɑːn̪ə t̪əkə tʃ͡əlɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ mud̪ɑː əkʰən̪ə 
t̪əkə s̪əmɑːɾoːɦəkə ʋɪd̪ʰɪʋət̪ə ɾuːpə bən̪əbeː n̪eː 
kəeːlə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ s̪əbʰəkə biːtʃ͡ə tʃ͡əlɪ 
əbəɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə gəpə-s̪əppə tʃ͡ʰələ t̪əɦɪn̪ɑː gəpeː-
s̪əppəmeː s̪əmɑːɾoːɦəkə ʋɪd̪ʰɪ-ʋɪd̪ʰɑːn̪ə t̪əɾə pəɽɪ 
geːlə. s̪əbʰə d̪ɪn̪ə eːɦeːn̪ə kɾɪjɑː-kəlɑːpə ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː d̪oːkɑːn̪əmeː bəɪs̪ə d͡ʒələpɑːn̪oː ɑː tʃ͡ɑːɦoː-
pɑːn̪ə s̪əg̃ə mɪlɪ s̪əbʰə kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰiː t̪ə_ɪmeː koːn̪ə 
eːɦeːn̪ə kɑːd͡ʒə bʰeːlə d͡ʒeː s̪əmɑːɾoːɦəkə koːn̪oː 
t̪əɾəɦəkə ʋɪgʰəʈən̪ə bʰeːlə. t̪əɦuːmeː s̪əbʰə bud͡ʒʰɪt̪eː 
tʃ͡ʰiː d͡ʒeː s̪əmɑːɾoːɦəkə t̪ɑːmə-d͡ʒʰɑːmə mɪɖɪjɑːkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ ɦoːɪeː, t̪ə_ɪleː d̪əs̪əʈɑː pʰoːʈoː ɑː 
s̪əmɑːɾoːɦəkə ʋɪd̪ʰɪʋət̪ s̪uːt̪ɾə pɾəkɾɪjɑː liːkʰɪ kəə̸ 
pəʈʰɑː d̪eːbə, bəs̪ə bʰəə̸ geːlə s̪əmɑːɾoːɦəkə ʋɪd̪ʰɪ-
ʋɪd̪ʰɑːn̪ə. 
kɑːn̪ɑː-kɑːn̪iː ɑː pʰus̪ɑː-pʰus̪iː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
d͡ʒələpɑːn̪əkə d̪oːkɑːn̪əmeː ɦoːɪeː, tʃ͡ɑːɦə-pɑːn̪əkə 
d̪oːkɑːn̪əmeː ɦoːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː bəɪs̪ɑːɾəmeː tʃ͡əlɪjeː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. s̪əbʰə əpən̪eː t̪ɑːleː beːɦɑːlə, t̪əẽː 
d͡ʒeːt̪eː bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾə t̪eːt̪əbeː s̪un̪ən̪ɪɦɑːɾoː bʰeːlɑː. 
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mɑːn̪eː d̪uː-d̪uː goːɾeː gəpə-s̪əppə kəɾəeː ləgəlɑː. 
ɑ̃ːkʰɪ uʈʰɑː d͡ʒəkʰən̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəɪs̪ɑːɾə d̪ɪs̪ə 
t̪əkələɪn̪ə t̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː s̪əmɑːɾoːɦəmeː 
n̪eː ʋəkt̪ɑːkə kəmiː ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː ʃɾoːt̪ɑːkə, t̪əkʰən̪ə 
əpən̪ə bɑːt̪ə (ʋɪtʃ͡ɑːɾə) keː s̪un̪ət̪ə.? t̪əɪs̪əg̃ə iːɦoː 
mən̪əmeː ɦoːn̪ɪ d͡ʒeː t̪əkʰən̪ə keː keːkəɾə bɑːt̪ə 
s̪un̪ət̪ɑː ɑː keː keːkəɾə s̪ukʰeː-d̪ukʰə bud͡ʒʰət̪ɑː ɑːkɪ 
d͡ʒiːʋən̪eːkə gət̪ɪ-ʋɪd̪ʰɪ bud͡ʒʰət̪ɑː..! bəɪs̪əleː-bəɪs̪ələ 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə oːɦən̪ə s̪əgʰən̪ə 
ʋən̪əmeː ɦeːɾɑː geːlɑː d͡ʒəɪʈʰɑːmə mɑːt̪ɾə d̪uɪjeː 
goːɾeː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː əpən̪eː ɑː d̪eːʋən̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə. 
s̪eːɦoː d̪un̪uː goːɾeː əɪ d̪uɑːɾeː bət̃ʃ͡ələ ɾəɦəɪt̪ʰə d͡ʒeː 
s̪əmɑːɾoːɦəkə beːʋəs̪t̪ʰɑːkə pɑːtʃ͡ʰuː lɑːgələ tʃ͡ʰəlɑː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː ɦeːɾɑːeːlə mən̪əmeː bʰeːʈələɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪əbʰə əpən̪ə-əpən̪ə d̪ʰun̪ɪmeː məs̪t̪ə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əkʰən̪ə əpən̪oː d̪un̪uː goːɾeː kɪeː n̪eː əpən̪eː 
d̪ʰun̪iː ləgɑː eːkə-eːkə d͡ʒiːʋən̪əkẽː d̪ʰun̪ɪ-d̪ʰun̪ɪ 
d̪ʰun̪ɪjɑː bən̪iː. eːkə-eːkə ʃɾəmɪkəkə (məʈɪjɑːkə) 
bʰeːd̪ə-bʰeːd̪ɪjɑː d͡ʒiːʋən̪əkə ɾəs̪s̪ɑːkẽː pəkəɽiː. 
t̪əɪs̪əg̃ə kɑːd͡ʒə d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əmeː 
iːɦoː kʰuʃiː eːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪eː n̪eː d͡ʒɑːn̪ə ɑː 
d͡ʒɑːn̪eː n̪eː d͡ʒəɦɑːn̪ə d̪ə_ɪeː. mud̪ɑː mən̪ukkʰoː t̪ə ̃
mən̪ukʰə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː gəɪt̃ʃ͡iː mɑːtʃ͡ʰəs̪ə ̃ beːs̪iːeː 
piːtʃ͡ʰəɾɑːɦə ɦoːɪeː. kəkʰən̪ə pɑːn̪ɪmeː s̪uɾəkun̪ɪjɑ̃ː 
mɑːɾɪ kɪmɦəɾə s̪əs̪əɪɾə d͡ʒɑːeːt̪ə ɑː ləgəleː t̪ʰɑːləmeː 
keːn̪ɑː t̪ʰus̪əkun̪ɪjɑː mɑːɾɪ s̪ɑ̃ːs̪ə tʃ͡ʰoːɽəeː ləgət̪ə, 
t̪eːkəɾə koːn̪oː ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə əpən̪eː mən̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː keːt̪əboː gəɪt̃ʃ͡iː 
mɑːtʃ͡ʰə d͡ʒəkɑ̃ː mən̪ukʰə gəɪt̃ʃ͡ɪjɑːɦə kɪeː n̪eː ɦuəeː, 
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mud̪ɑː d͡ʒeː dʒ͡iːʋən̪iː mətʃ͡ʰəbɑːɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə oː pəkəɪɽə 
n̪əɦɪ pəbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. 
pɑːn̪ɪmeː ɾəɦəeː ɑːkɪ t̪ʰɑːləmeː, oː pəkəɽɑː d͡ʒɑːɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. 
d̪əs̪eː-bɑːɾəɦəʈɑː məʈɪjɑː goːd̪ɑːməmeː kɑːdʒ͡ə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ bəɪs̪ɑːɾoːkə ɑːkɑːɾə tʃ͡ʰoːʈeː tʃ͡ʰələ. 
mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰələ, gɪn̪ət̪iːmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkə s̪ɑːeː 
t̪əkə gɪn̪ət̪iː s̪iːkʰəɪleː s̪ɑːeːʈɑː bə_us̪oː tʃ͡ɑːɦiː, n̪əɦɪ t̪ə ̃
s̪ɑːeːʈɑː ək̃ə t̪ə ̃ tʃ͡ɑːɦəbeː kəɾiː. d͡ʒɑːbət̪ə s̪eː n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə t̪ɑːbət̪ə s̪ɑːeːkə mɑːn̪eː mukʰəuʈiːeː n̪eː 
ɾəɦət̪ə. eːkə-eːkə d͡ʒiːʋən̪əkẽː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑːɪjoː 
ɖʰəg̃əs̪ə ̃ gən̪əeː ʃuɾuː kəɾəbə t̪əkʰən̪eː d͡ʒiːʋən̪əkẽː 
s̪əɦiː ɖʰəg̃əs̪ə ̃ pəkəɪɽə pəeːbə. n̪əɦɪ t̪ə ̃
bɑːɾəɦəmɑːs̪ɑː ɑː tʃ͡əumɑːs̪ɑːkə bʰeːd̪eː n̪eː bud͡ʒʰɪ 
s̪əkəbə. s̪əbʰə d͡ʒən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
bɑːɾəɦəmɑːs̪ɑːmeː d͡ʒɑːɽə, gəɾəmiː ɑː ʋəɾʂɑː t̪iːn̪uː 
məus̪əməkə s̪ukʰə-d̪ukʰəkə ʋɾɨt̪ɑːn̪t̪ə kəɦələ d͡ʒɑːɪeː, 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪ tʃ͡əumɑːs̪ɑːmeː mɑːt̪ɾə eːkə 
məus̪əməkə. bʰəlẽː s̪ʋəɾələɦəɾiː eːkkeːɾəg̃ə kɪeː n̪eː 
ləɦəɾəɪt̪ə ɦuəeː. 
əpən̪ə d̪ʰɪjɑːn̪əkẽː s̪əmeːʈə, d̪ʰɪjɑːn̪ə mɑːn̪eː bʰeːlə 
ʋɪʂəjə-ʋəs̪t̪u, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː eːkɑːgɾə keːləɪn̪ə. 
eːkɑːgɾə ɦoːɪt̪eː əpən̪ə mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː ʋɪtʃ͡əɾəɳə 
kəɾəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː 
mən̪ukkʰəkə ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑːɦəɾiː ətʃ͡ʰɪ, 
mɑːn̪eː uːpəɾəs̪ə ̃ d̪eːkʰəɪmeː ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː 
bʰiːt̪əɾəmeː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. ən̪eːkoː ɾəg̃əkə guɳə 
əʋəguɳə d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑːɦəɾiː ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː bʰiːt̪əɾɪjoː t̪ə ̃
ətʃ͡ʰɪeː. bə_us̪oː (ʋəs̪t̪uoː) ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾoː eːɦeːn̪ə tʃ͡ʰiːɦeː 
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d͡ʒeː eːkəʈʰɑːmə eːkəgoːɾeː-leː guɳəkɑːɾiː ɦoːɪeː t̪ə ̃
d̪oːs̪əɾəʈʰɑːmə bəd̪əɪlə əguɳəkɑːɾiː n̪əɦɪ ɦoːɪeː 
s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː biːtʃ͡əmeː d͡ʒeː 
kɑːɾiːgɪɾiː tʃ͡ʰɪpələ ətʃ͡ʰɪ oː t̪ə ̃ʋəeːɦə kəɾɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
d͡ʒɪn̪əkɑː kɑːɾiːgɪɾiːkə kəɾiːn̪ɑːpən̪əkə boːd̪ʰə ɦoːɪn̪ə. 
oː t̪ə ̃ tʃ͡ʰɪɽɪjɑːeːlə ətʃ͡ʰɪeː. eːkəɾəg̃ə mən̪ukkʰəkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə ɾəɦɪt̪oː d͡ʒəɦɪn̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː t̪əɦɪn̪ɑː 
d͡ʒiːʋən̪ə kɾɪjɑːmeː s̪eːɦoː bʰeːd̪ə bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeːmɦəɾə-d͡ʒeːmɦəɾə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əmeː ʋɪtʃ͡əɾəɳə kəɾəɪn̪ə t̪eːmɦəɾə-t̪eːmɦəɾə 
jəeːɦə d̪eːkʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː eːkkeː s̪iːmɑːpəɾə ʈʰɑːɽʰə 
bʰeːlə s̪əbʰə əpən̪eːmeː gʰəũtʃ͡ɑːlə kəə̸ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃mən̪əmeː əkətʃ͡ʰoː uʈʰɪ kəɦəɪn̪ə d͡ʒeː ən̪eːɾeː 
koːn̪ə ləpəuɽiːmeː pəɽələ tʃ͡ʰiː. s̪əbʰə əpən̪ə-əpən̪ə 
s̪iːmɑːpəɾə ʈʰɑːɽʰə ɾəɦɪt̪oː əpən̪eː s̪iːmɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ 
peːbə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː ɑːn̪əkə s̪iːmɑː s̪əɾəɦəd̪ə 
kɑːjəmə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːjə, bɑːd̪ʰəmeː 
s̪ə_ɪjoː biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪oː ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪ə_ɪjoː 
d͡ʒəmiːn̪əbəlɑː s̪eːɦoː t̪ə ̃ tʃ͡ʰət̪ʰɪeː. əpən̪ə-əpən̪ə 
d͡ʒəmiːn̪əkə ɑːɽɪ-pɑːʈɪ s̪əbʰəkẽː bən̪əleː tʃ͡ʰəɪn̪ə, 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ əpən̪ə-əpən̪ə kʰeːt̪əkə pəɾɪtʃ͡əjə s̪eːɦoː 
s̪əbəɦəkə bən̪ələ tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. d͡ʒəkʰən̪ə-kəkʰən̪oː 
koːn̪oː kɑːd͡ʒeː ʋɑː d̪eːkʰəbeːkə kʰɪjɑːləs̪ə ̃ bɑːd̪ʰə 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ əpən̪eː kʰeːt̪əkə ɑːɽɪpəɾə n̪eː pəɦũtʃ͡ə 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː. t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒə ̃ əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ɑːɽɪ bən̪ɪ 
d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː əpən̪ə kʰeːt̪eːkə upəd͡ʒə d͡ʒəkɑ̃ː 
əpən̪ə kəɾt̪əʋjəboːd̪ʰə s̪eːɦoː d͡ʒɲɑːt̪ə ɦəeːt̪ə d͡ʒeː 
əpən̪eː kiː tʃ͡ʰiː ɑː əpən̪ə kəɾt̪əʋjə kiː ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː iːɦoː 
n̪eː əpən̪eː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪt̪ə-kəɾəɪt̪ə ɑːguːkə 
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bɑːʈə, d͡ʒiːʋən̪əkə bɑːʈə, bən̪əbəɪt̪ə əpən̪ɑː 
d͡ʒiːʋən̪əkẽː ɑːguː muɦẽː s̪əs̪ɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ələbə. mud̪ɑː 
ən̪ɦɑːɾoː t̪ə ̃oːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː kəɦəloː d͡ʒɑːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː s̪əg̃eːmeː ʋəɪd̪ə mɪjɑ̃ː məɾət̪ɑː ɦəɪ..! mud̪ɑː 
eːɦeːn̪ə kəɦəboː kɪ oːɦɪn̪ɑː bən̪ɪ tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, 
s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə mən̪əmeː 
ɾəɦɪt̪oː, s̪əbʰəʈʰɑːmə bəd͡ʒəɪs̪ə ̃ pəɾəɦeːd͡ʒə kəɾəeː 
pəɽəɪeː. s̪eː kʰɑːliː bɑːd͡ʒəbeː d̪ʰəɾɪ ɾəɦəɪt̪ə t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃
oːɪs̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu-n̪eː-kɪtʃ͡ʰu bɪgəɽəɪt̪ə mud̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkẽː 
t̪eːn̪ɑː s̪əgʰən̪ə ən̪ɦɑːɾə tʃ͡ʰɑːn̪ɪ kəə̸ pəkəɪɽə n̪eːn̪eː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kəkʰən̪ə muɦəs̪ə ̃ d̪ɪn̪əkẽː ɾɑːt̪ɪ ɑː ɾɑːt̪ɪkẽː 
d̪ɪn̪ə kəɦət̪ə t̪eːkəɾə ʈʰeːkɑːn̪eː n̪eː ɾəɦɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
əpən̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
ʋɪs̪əmɪt̪ə bʰəə̸ geːlɑː. 
ʋɪs̪əmɪt̪ə ɦoːɪt̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː əpən̪eː mən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː s̪əbəɦəkə mən̪əmeː ɾəɦɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː bʰəɾɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːkə pɾeːmə bʰeːʈəeː ɑː 
əpən̪oː pɾeːməs̪ə ̃ d̪un̪ɪjɑ̃ːkə puːd͡ʒən̪ə-əɾtʃ͡ən̪ə kəɾiː. 
mud̪ɑː... əɪʈʰɑːmə əbəɪt̪ə-əbəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
d̪eːʋən̪əkẽː ɦɑːt̪ʰəkə ɪʃɑːɾɑːs̪ə ̃ləgəmeː bəd͡ʒəuləɪn̪ə. 
ləgəmeː əbɪt̪eː d̪eːʋən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɑːd̪ɑː, s̪əmɑːɾoːɦəkə ɾuːkʰɪ n̪iːkə bud͡ʒʰɪ pəɽəɪeː?" 
oːn̪ɑː, d̪eːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə 
mən̪əmeː kəʈʰɑːɪn̪ə ləgələɪn̪ə. kəʈʰɑːɪn̪ə iː ləgələɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪əbʰə əpən̪eː t̪ɑːleː beːt̪ɑːlə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkʰən̪ə s̪əmuːɦəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə keːn̪ɑː eːkəɾəg̃ə ɦəeːt̪ə? 
d͡ʒɑːbeː s̪ɑːmuːɦɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː eːkəɾuːpət̪ɑː n̪əɦɪ 
ɾəɦət̪ə t̪ɑːbeː s̪ɑːmuːɦɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bən̪ɪ 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʈʰɑːɽʰə keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə. mud̪ɑː ləgəleː 
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bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪eː mən̪ə d̪eːʋən̪əkə 
d͡ʒiːʋən̪əkẽː ɑ̃ːkɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː əkʰən̪ə 
d̪eːʋən̪əkə d͡ʒiːʋən̪ə n̪ɪɾəmeːbeː keːt̪eː keːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː s̪oːlɦoːən̪ɑː budʒ͡ʰət̪ɑː. əkʰən̪ə t̪ə ̃d͡ʒiːʋən̪əmeː 
pəɦɪleː-pəɦɪlə ɖeːgə uʈʰəuləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː muɽɪjəbəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, d͡ʒeːɦeːn̪ə s̪uɑːd̪ə bʰeːʈəkə tʃ͡ɑːɦiː s̪eː n̪əɦɪ 
bʰeːʈə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə əbʰəjən̪t̪əɾəkẽː 
d̪eːʋən̪ə bud͡ʒʰɪ n̪əɦɪ s̪əkəlɑː. mud̪ɑː ɑːguːmeː 
uʈʰələ pɾəʃn̪əkə d͡ʒəʋɑːbə t̪ə ̃ d̪eːbeː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
bəd͡ʒəlɑː- 
"eːkoː ʋəs̪t̪ukə s̪uɑːd̪ə kɪ s̪əbʰəkẽː eːkkeːɾəg̃ə ləgəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
oːn̪ɑː, d̪eːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː bən̪əɾdʒ͡iːd̪ɑːd̪ɑːkẽː 
əmuːljə ɾəs̪ə s̪eːɦoː d̪eːkʰə pəɽələɪn̪ə mud̪ɑː d̪eːʋən̪ə 
oːɪ ɾəs̪əkə bʰeːd̪ə bud͡ʒʰɪ bədʒ͡əlɑː ɑːkɪ gəpəkə 
(ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə) kɾəməmeː bəd͡ʒəlɑː, iː d̪uʋɪd̪ʰɑː 
mən̪əmeː d͡ʒɑːgɪjeː geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ɦoːɪt̪oː əɦɪn̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋɪʂəjə koːn̪oː ʋɑː keːɦən̪oː kɪeː n̪eː ɦuəeː 
mɑːn̪eː oːkəɾɑː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː budʒ͡ʰəɪt̪ə ɦoːɪ ɑːkɪ n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəɪt̪ə ɦoːɪ, mud̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə kɾəməmeː mɑːn̪eː 
gəpə-s̪əppəkə kɾəməmeː bɪn̪u bud͡ʒʰən̪ɪɦɑːɾoː 
eːɦeːn̪ə pɾəʃn̪ə tʃ͡ɑːlɪjeː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mɑːn̪eː uʈʰɑːɪjeː 
d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː oːɪ ʋɪʂəjəkə məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
gʰəʈəkə ɦoːɪ. ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə d̪əuɽəmeː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪eː mən̪ə ɑːguː-pɑːtʃ͡ʰuː ɦuə 
ləgələɪn̪ə. ɑːguː-pɑːtʃ͡ʰuː ɦoːɪt̪ə mən̪əkẽː t̪ʰiːɾə 
kəɾəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
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"d̪eːʋən̪ə, əkʰən̪ə əɪʈʰɑːmə d͡ʒeːt̪eː goːɾeː bəɪs̪ələ 
tʃ͡ʰiː, s̪əbʰə məd͡ʒəd̪uːɾeː tʃ͡ʰiː, bʰəlẽː oːkəɾɑː kʰeːt̪əkə 
kɑːd͡ʒəmeː boːn̪ɪɦɑːɾə, goːd̪ɑːməkə kɑːd͡ʒəmeː 
məʈɪjɑː ʋɑː ən̪jə kɑːd͡ʒəmeː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə n̪ɑːmə kɪeː 
n̪eː ɦuəeː, mud̪ɑː ud̪d̪eːʃjə t̪ə ̃ s̪əbəɦəkə eːkkeː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːpən̪ə leː upɑːɾd͡ʒən̪ə kəɾiː." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə s̪oːd͡ʒʰəɾɑːeːlə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ 
d̪eːʋən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦə!̃ s̪eː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː." 
d̪eːʋən̪əkə muɦəs̪ə ̃ 'ɦə ̃ s̪eː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː' s̪un̪ɪ 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪ə mən̪əkə bɪs̪əʋɑːs̪ə d͡ʒɑːgɪ 
geːləɪn̪ə d͡ʒeː d̪eːʋən̪ə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪iːmɑːpəɾə 
ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, əkʰən̪ə d͡ʒeː d̪əs̪oː-bɑːɾəɦoː məd͡ʒəd̪uːɾə 
eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə gəpə-s̪əppə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, kiː 
s̪əbʰəkə d̪ʰjeːjə eːkkeːɾəg̃ə ətʃ͡ʰɪ." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə məɦɑːbʰɑːɾət̪əkə oːɪ 
kəɾɑːɦəkə s̪oːd͡ʒʰeː ʈɑ̃ːgələ mɑːtʃ͡ʰəkə ɑ̃ːkʰɪpəɾə, 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː əɾd͡ʒun̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ kɪn̪əkoː n̪əd͡ʒəɪɾə n̪əɦɪ 
pəɽələɪn̪ə, t̪əɦɪn̪ɑː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
ɑ̃ːkʰɪpəɾə d̪eːʋən̪əkə ɑ̃ːkʰɪ n̪əɦɪ pəɽɪ s̪əkələɪn̪ə t̪əẽː 
gumeː-gumə tʃ͡upeː ɾəɦəlɑː. d͡ʒeː bɑːt̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː budʒ͡ʰɪ geːlɑː. mud̪ɑː t̪əɪjoː kɪtʃ͡ʰu 
kʂəɳə pɾət̪iːkʂɑː kəɾəbə n̪iːkə bud͡ʒʰələɪn̪ə. kɪtʃ͡ʰu 
s̪əməjə biːt̪əlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, əɪʈʰɑːmə d͡ʒeːt̪eːkə məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾə 
tʃ͡ʰiː t̪ə_ɪmeː ən̪eːkoː guɳə-s̪oːbʰɑːʋə ətʃ͡ʰɪeː, mud̪ɑː 
əkʰən̪ə s̪eː n̪əɦɪ, əkʰən̪ə moːʈɑː-moːʈiː eːt̪əbeː 
d̪eːkʰəɪkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əpən̪ə mən̪ə kiː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
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'd̪eːkʰəbə' s̪un̪ɪ d̪eːʋən̪əkə mən̪ə utʃ͡ʰəɪlə geːləɪn̪ə 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː bəd͡ʒɑː geːləɪn̪ə- 
"moːʈɑː-moːʈiː kiː d̪eːkʰəɪkə ətʃ͡ʰɪ?" 
d̪eːʋən̪əkə pɾəʃn̪ə s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː mən̪eː-
mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː mən̪eːmeː gʰõːʈələɪn̪ə t̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ 
pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː d̪eːʋən̪əkẽː əkʰən̪ə əpən̪oː mən̪əkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋjəkt̪ə kəɾəɪkə ʃəbd̪əkoːʂə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
əpən̪ə bʰɑːʋən̪ɑː ʋjəkt̪ə kəə̸ s̪əkət̪ɑː. mud̪ɑː 
bʰɑːʋən̪ɑːkə s̪əg̃ə bʰɑːʋən̪ə t̪ə ̃ tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
ʃəbd̪ə bʰəlẽː ʋjəkt̪ə n̪əɦɪ kəə̸ pəbəɪt̪ʰə mud̪ɑː əpən̪ə 
ɦɑːʋə-bʰɑːʋə t̪ə ̃ ʋjəkt̪ə kə_ɪjeː s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, d͡ʒeːt̪eːkə məd͡ʒəd̪uːɾə əɪʈʰɑːmə tʃ͡ʰiː 
t̪ə_ɪmeː gəuɾə kəɾɪjəu d͡ʒeː keːt̪eː goːɾeː keːt̪eː 
d̪ɪn̪əs̪ə ̃ eːkə ʋɾɨt̪t̪ɪmeː ləgələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
d̪oːs̪əɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə." 
t̪iːn̪ɪjẽː mɑːs̪əkə d̪eːʋən̪ə, mɑːn̪eː t̪iːn̪ɪjẽː mɑːs̪əs̪ə ̃
goːd̪ɑːməmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪əẽː s̪əbəɦəkə 
ʋɪʂəjəmeː bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə n̪əɦɪ, s̪upuʈə muɦẽː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɑːd̪ɑː, d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪eː n̪əʋə tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə 
puɾɑːn̪əkə ʋɪʂəjəmeː kiː bud͡ʒʰəbə. n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪ 
tʃ͡ʰiː." 
s̪oːd͡ʒʰəmət̪ɪjɑː d̪eːʋən̪ə, t̪əɦuːmeː gəməɪjɑː 
bəkəleːlə, əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪ɑːd̪ɑː kɑːgədʒ͡ə s̪əd̪ɾɨʃə 
bən̪ələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. d̪eːʋən̪əkə s̪oːd͡ʒʰəpən̪ə d̪eːkʰə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪ə məd͡ʒəguːt̪iːs̪ə ̃ ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː əkʰən̪ə d̪eːʋən̪ə n̪əʋə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə ̃
kɑːd͡ʒəkə məɾmə bud͡ʒʰɪ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪oːkə 
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məɾmə bud͡ʒʰɪjeː s̪əkəɪeː. t̪əẽː kɪeː n̪eː d̪eːʋən̪əkẽː 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰɑː, dʒ͡iːʋən̪ə n̪ɪɾəməbəɪkə ɾɑːs̪t̪ɑː 
s̪ud͡ʒʰɑː d̪ɪəɪ. d̪eːkʰɑːeːbeː d̪ʰəɾɪ n̪eː əpən̪ə kəɾt̪əʋjə-
kəɾmə bʰeːlə ɑːkɪ oːkəɾə ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə pəkəɪɽə 
əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰə-pəɪɾəmeː d͡ʒoːɽɪ kəɾɑː d̪eːbə. ɦə,̃ eːt̪eː 
t̪ə ̃ s̪əmbʰəʋə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː oːɪ kɑːd͡ʒəkẽː əpən̪ɑː 
ɦɑːt̪ʰeː kəɾɪ kəə̸ d̪eːkʰɑː d̪ɪəɪ. d͡ʒəɪʈʰɑːmə kʰəgət̪ɑː 
ɦeːt̪əɪ ɑː əpən̪ə ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə lɑːɽəlɑː-tʃ͡ɑːɽəlɑːs̪ə ̃d͡ʒə ̃
bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ, ʋəeːɦə n̪eː bʰeːlə utʃ͡ɪt̪əkə s̪əg̃ə 
upəkɑːɾə. utʃ͡ɪt̪ə-upəkɑːɾə d͡ʒɑːbeː eːkə-d̪oːs̪əɾəkə 
biːtʃ͡ə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə t̪ɑːbeː s̪əmɑːdʒ͡əkə biːtʃ͡ə 
eːkəɾuːpət̪ɑː keːn̪ɑː əut̪ə. upəkɑːɾəkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃
kəɾməkə ʋɪtʃ͡əɾəɳə ɦoːɪeː, mɑːn̪eː d͡ʒeːɦeːn̪ə 
kɑːd͡ʒəkə upəkɑːɾə kəɾəbə, oːɪ kɑːd͡ʒəkə t̪ə ̃ əpən̪ə 
əɪgəlɑː-pəɪtʃ͡ʰəlɑː d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. oː t̪ə ̃
biːtʃ͡əkə kɑːd͡ʒə bʰeːlə. 
d̪eːʋən̪əkẽː ɑ̃ːkʰɪkə ɪʃɑːɾɑː d̪əɪt̪ə pɑːtʃ͡ʰuːkə 
pət̪ɪjɑːn̪iːpəɾə kʰɪɽəbəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, tʃ͡ɑːɾuː goːɾeː d͡ʒeː pɑːtʃ͡ʰuːmeː bəɪs̪ələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, oː t̪iːs̪ə bəɾkʰə uːpəɾeːs̪ə ̃ əɪʈʰɑːmə kɑːd͡ʒə 
kəə̸ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əɾʋə-s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə budʒ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː 
bud͡ʒʰɪ d̪eːʋən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ ɑːbə ɾɪʈɑːjəɾə kəɾəɪ-d͡ʒoːkəɾə bʰəə̸ 
geːlɑː?" 
d̪eːʋən̪əkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː ɦəs̪̃iː 
ləgələɪn̪ə. ɦəs̪̃iːkə kɑːɾəɳə kʰud͡ʒəliː-d̪ɪn̪ɑːeː keːɾə 
gʰɑːoː d͡ʒəkɑ̃ː bʰeːləɪn̪ə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː kʰud͡ʒəliː-d̪ɪn̪ɑːeː 
kuɾɪjəbəɪkɑːlə mən̪əmeː gud̪ə-gud̪iː ləgəɪeː mud̪ɑː 
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oːkəɾə d͡ʒələ_ɪn̪əmeː d͡ʒələn̪ə n̪əɦɪ əbəɪeː s̪eːɦoː 
bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. əbɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əmeː bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d̪eːʋən̪ə 
əkʰən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːkə ɾiːt̪ɪ-n̪iːt̪ɪ n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ peːbə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əẽː eːn̪ɑː bəd͡ʒəlɑː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃ s̪eː bud͡ʒʰəɪt̪ə 
ɾəɦɪt̪əɪt̪ʰə t̪ə ̃ iːɦoː bud͡ʒʰəbeː kəɾɪt̪əɪt̪ʰə kɪn̪eː d͡ʒeː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː eːkə gʰəɾə ɦəs̪̃əɪeː t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə kən̪əboː 
kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪbiːtʃ͡ə əpən̪eː keːt̪əeː tʃ͡ʰiː ɑː koːn̪ə 
guɳə əlɑːpəɪ tʃ͡ʰiː. ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪əməʈəɪt̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪eːʋən̪ə, goːd̪ɑːməkə məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾəkẽː 
ɾɪʈɑːjəɾəmeːn̪ʈə n̪əɦɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, oː əpən̪eː t̪ʰɑːkɪ 
ɦɑːɾɪkəə̸ tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪əɾəkɑːɾiːkəɾmiː d͡ʒəkɑ̃ː 
ɦun̪əkɑː pẽːʃən̪ə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
pəɪtʃ͡ʰəlɑː pət̪ɪjɑːn̪iːpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə uʈʰɑː kəə̸ d̪eːkʰəɪt̪ə 
d̪eːʋən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɑːd̪ɑː, eːkə goːɾeːkẽː əɦiːʈʰɑːmə bəd͡ʒeːn̪eː əbəɪ 
tʃ͡ʰɪəɪn̪ə." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- "n̪iːkə ɦəeːt̪ə. bʰən̪eː oː 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əbʰəkə biːtʃ͡əmeː ɾəkʰət̪ɑː." 
ɦəɾəd̪eːʋə ləgə d͡ʒɑː d̪eːʋən̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 
"guɾud͡ʒiː, d̪ɑːd̪ɑː bədʒ͡ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
əɪʈʰɑːmə guɾud͡ʒiːkə mɑːn̪eː əkʰəɽɑːɦɑːkə kʰəliːpʰɑː 
ɑː d̪əɾd͡ʒiːkə ʃɪʂjə s̪əd̪ɾɨʃə ətʃ͡ʰɪ. ɦəɾəd̪eːʋə-
s̪əɦəd̪eːʋəkə d͡ʒoːɽəmeː gəpə-s̪əppə kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː. 
ɦəɾəd̪eːʋəkẽː bəd͡ʒɑːɦəʈɪs̪ə ̃ s̪əɦəd̪eːʋə s̪eːɦoː 
uʈʰɪkəə̸ ʈʰɑːɽʰə ɦoːɪt̪ə ɑːguː bəɽʰəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"tʃ͡əluː! d̪un̪uː bʰəd͡ʒɑːɾə s̪əg̃eː tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰiː." 
ɦəɾəd̪eːʋoː ɑː s̪əɦəd̪eːʋoː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ləgə 
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pəɦũtʃ͡əlɑː. ləgəmeː d̪un̪uːkẽː pəɦũtʃ͡ət̪eː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəɾəd̪eːʋə d̪ɑːd̪ɑː, əɪʈʰɑːmə s̪əbʰəs̪ə ̃pəɦɪn̪eːs̪ə ̃əɦĩː 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː?" 
ɦəɾəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəmə ɑː s̪əɦəd̪eːʋə, d̪un̪uː bʰəd͡ʒɑːɾə eːkkeː d̪ɪn̪ə 
gɑːməs̪ə ̃ kələkət̪t̪oː eːləũ, eːkkeː gɑːməkə s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰiː ɑː s̪əg̃eː-s̪əg̃ə goːd̪ɑːməmeː kɑːd͡ʒə s̪eːɦoː ʃuɾuː 
keːləũ. bən̪əɾd͡ʒiː bʰɑːjə, əɦɑ̃ːkẽː əbəɪs̪ə ̃pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃
əɪ goːd̪ɑːməmeː kɑːdʒ͡ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː." 
oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː əpən̪oː bud͡ʒʰəleː ɾəɦəɪn̪ə 
t̪əẽː d̪oːɦəɾɑː kəə̸ n̪əɦɪ putʃ͡ʰɪ s̪oːdʒ͡ʰeː bəd͡ʒəlɑː- 
"keːt̪eː d̪ɪn̪əs̪ə ̃ əɦɑ̃ː d̪un̪uː goːɾeː əɪʈʰɑːmə kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰiː?" 
ɦəɾəd̪eːʋəs̪ə ̃ s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəɪmeː beːs̪iː 
tʃ͡əɽəpʰəɽə. ɦəɾəd̪eːʋə mən̪eː-mən̪ə s̪ɑːlə moːn̪ə 
pɑːɽəeː ləgəlɑː, t̪ə_ɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bəɽəkɑː bʰuməkəmə oːɦiː s̪ɑːlə bʰeːlə tʃ͡ʰeːlə_ɪ." 
1934 ɪs̪ʋiːkə bʰuməkəməkẽː əʈ̃əkɑːɾɪ 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃t̪iːs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃beːs̪iːeː bʰəə̸ geːlə.!" 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- "s̪eː t̪ə ̃ n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː ʈʰeːkɑːn̪ə 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː d͡ʒəɦɪjɑː ləuɦəkɪjeː ʋəjəs̪ə tʃ͡ʰələ 
t̪əɦɪjeːs̪ə ̃ d͡ʒeː kɑːd͡ʒə d̪ʰeːləũ s̪eː əkʰən̪oː d̪ʰeːn̪əɦɪ 
tʃ͡ʰiː." 
eːkəʈɑː d͡ʒiːʋən̪ə bʰeːʈən̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə 
loːkəkẽː ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə kʰuʃiː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪ə 
s̪ʋəbʰɑːʋɑːn̪ukuːlə s̪əɦəd̪eːʋəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː kʰuʃiː peːləɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪əmeː 
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eːt̪eː kʰuʃiː pən̪əpɪjeː geːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪əmud̪ɾə 
mət̪ʰən̪ə kəɾəɪkə n̪ɪɾɳəjə keːlɑːɦə. mud̪ɑː 
s̪əɦəd̪eːʋəkə d͡ʒiːʋən̪ə liːlɑːkẽː keːt̪əeː-s̪ə ̃ ʃuɾuː 
kəɾɪt̪əɪt̪ʰə t̪ə_ɪ kəɾəɪmeː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː mən̪eː 
ud͡ʒəgud͡ʒɑː geːləɪn̪ə. d̪uː pɑ̃ːt̪iːkə ʃɑːjəɾiː s̪un̪ɪ 
ən̪ɦəɾoː-bəɦɪɾɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 'ʋɑːɦə-ʋɑːɦə' kəɾəeː 
ləgəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː d̪ɑːd̪ɑːkə mən̪əkə eːkəʈɑː koːɳəmeː 
uʈʰɪ geːləɪn̪ə. mud̪ɑː t̪eːkəɾɑː d̪oːs̪əɾə koːɳəkə mən̪ə 
d̪ɑːbəɪt̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪əmət̪uːlə bən̪ɑː d̪eːləkəɪn̪ə. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːɪ d͡ʒeː əpən̪ɑː s̪əbʰə eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə s̪əmɑːɾoːɦə 
mən̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː oː kʰuʃiːkə ətʃ͡ʰɪeː. mud̪ɑː 
d̪uɾbʰɑːgjə kəɦɪjəu kɪ s̪əubʰɑːgjə, bʰən̪eː kɪjoː 
bɑːɦəɾiː loːkə n̪əɦɪ eːlɑː. əɦɑ̃ː d̪un̪uː goːɾeː s̪əbʰəs̪ə ̃
beːs̪iː d̪ɪn̪əs̪ə ̃ əɪʈʰɑːmə kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː, əkʰən̪ə 
t̪əkəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː kiː s̪əbʰə d̪eːkʰələũ ɑː kiː s̪əbʰə 
moːɽə ɑːeːlə, t̪eːkəɾɑː eːkɑː-eːkiː (kɾəməʃə:) 
ʃuɾuːɦeːs̪ə ̃ s̪əbʰəkẽː s̪un̪ɑː d̪ɪjəun̪ə. kɪn̪əkoː d͡ʒə ̃
koːn̪oː gʰəʈən̪ɑː ʋɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾə bud͡ʒʰəɪmeː n̪əɦɪ 
əut̪əɪn̪ə, t̪eːkəɾɑː oː əpən̪ə pɾəʃn̪ə bən̪ɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
əɦɑ̃ːs̪ə ̃putʃ͡ʰɪ lə_ɪ d͡ʒeːt̪ɑː." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪əɦəd̪eːʋəkə 
mən̪əmeː oːɦɪn̪ɑː bʰeːləɪn̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əbʰəkẽː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə d̪ukʰən̪ɑːmɑː t̪ə ̃ s̪əbʰəkẽː 
s̪un̪əbəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə mud̪ɑː s̪ukʰən̪ɑːmɑːkẽː 
tʃ͡oːɾɑːkəə̸ ɾɑːkʰɪ lə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪əɦəd̪eːʋəkẽː eːkɑːeːkə 
əpən̪ə kələkət̪t̪ɑː pɾəʋɑːs̪əkə oː d̪ɪn̪ə moːn̪ə 
pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː gɑːmə tʃ͡ʰoːɽəɪs̪ə ̃ pɑ̃ːtʃ͡ə d̪ɪn̪ə 
puːɾʋəkə tʃ͡ʰələ. oː d̪ɪn̪ə tʃ͡ʰiː un̪n̪əɪs̪ə s̪ɑːeː tʃ͡əũt̪iːs̪ə 
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ɪs̪ʋiːkə, d͡ʒəɦɪjɑː bʰuməkəmə bʰeːlə tʃ͡ʰələ. 
t̪ɪlɑːs̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪkə d̪ɪn̪əkə gʰəʈən̪ɑː tʃ͡ʰiː d͡ʒə_ɪmeː 
gɑːməkə s̪un̪d̪əɾət̪ɑː mɑːn̪eː gɑːməkə kʰeːt̪ə-
pət̪ʰɑːɾə, bɑːɽiː-d͡ʒʰɑːɽiː, gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰə ɪt̪jɑːd̪ɪ, 
eːkɑːeːkə bʰuməkəməkə eːɦeːn̪ə pɾəbʰɑːʋə bʰeːlə 
d͡ʒeː s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰə n̪əʂʈə bʰəə̸ ud͡ʒəɪɽə geːlə. 
d͡ʒən̪əkəd͡ʒiːkə pʰuləʋɑːɽiː d͡ʒəkɑ̃ː pʰuːlə-pʰələkə 
ʋɾɨkʂəs̪ə ̃ bʰəɾələ əpən̪ə lətʃ͡ʰəmiːpuɾə gɑːmə tʃ͡ʰələ, 
ən̪n̪əkə bʰəɳɖɑːɾə kʰeːt̪ə tʃ͡ʰələ, pən̪əɾəɦəs̪ə ̃uːpəɾeː 
poːkʰəɪɾə tʃ͡ʰələ ɑː pətʃ͡tʃ͡iːs̪əs̪ə ̃ uːpəɾeː ɪn̪ɑːɾə, d͡ʒeː 
əpən̪ə gɑːməkə s̪əbələt̪ɑː ɾəɦəeː. mud̪ɑː 
bʰuməkəməkə eːɦeːn̪ə pɾəbʰɑːʋə bʰeːlə d͡ʒeː 
s̪əbʰətʃ͡iːd͡ʒə n̪əʂʈə bʰəə̸ geːlə. s̪eː kʰɑːliː 
lətʃ͡ʰəmɪjeːpuɾəʈɑːkə n̪əɦɪ, kɑːʈʰəmɑːɳɖuːs̪ə ̃
mũgeːɾə t̪əkəkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə gɑːməkə s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰə 
t̪əɦəs̪ə-n̪əɦəs̪ə bʰəə̸ geːlə. 
tʃ͡ʰoːʈə-tʃ͡ʰiːn̪ə gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰə t̪ə ̃ lətʃ͡ʰəmiːpuɾə 
gɑːməmeː goːʈɪ-pəŋgəɾɑː bət̃ʃ͡əboː kəeːlə mud̪ɑː 
d̪əs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃ uːpəɾəbəlɑː ɑːməkə eːkoːʈɑː gɑːtʃ͡ʰə 
n̪əɦɪ bɑ̃ːtʃ͡ələ. gʰəɾəkə tʃ͡əɾətʃ͡eː kiː, pəd͡ʒeːbɑːkə 
gʰəɾə t̪ə ̃gɑːməmeː tʃ͡ʰəleː n̪əɦɪ, mɑːɪʈɪkə bʰiːt̪əgʰəɾə 
ɑː kʰuʈʈɑː-kʰɑːmɦiːkə ʈəʈəgʰəɾə tʃ͡ʰələ, d̪ʰəɾət̪iːkə 
eːɦeːn̪ə ɖoːlə eːləɪ d͡ʒeː s̪əbʰəʈɑː t̪əɦəs̪ə-n̪əɦəs̪ə 
bʰəə̸ d͡ʒəmiːn̪ə pʰɑːʈɪ geːlə. mɑːɪʈɪkə n̪iːtʃ͡əlɑː 
pəɾət̪əkə bɑːluːs̪ə ̃ gɑːməkə upəd͡ʒɑːuː bʰuːmɪ 
d͡ʒʰəp̃ɑː geːlə, mɑːn̪eː upəd͡ʒɑːuː mɑːɪʈɪkə 
uːpəɾəmeː bɑːluː pəs̪əɪɾə geːlə. poːkʰəɪɾə-ɪn̪ɑːɾəkə 
bʰət̪ʰən̪ə bʰəə̸ geːlə. d͡ʒeː lətʃ͡ʰəmiːpuɾə kəɦɪjoː 
lətʃ͡ʰəmiːpuɾə tʃ͡ʰələ oː eːkɑːeːkə kɑːliːpuɾəmeː 
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bəd̪əɪlə geːlə. loːkəkə d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːpən̪ə d̪ubʰəɾə 
bʰəə̸ geːlə. kiː kʰɑːeːt̪ə, kiː piːt̪ə ɑː keːt̪əeː ɾəɦət̪ə, 
s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu beːʈʰeːkɑːn̪ə bʰəə̸ geːlə. d͡ʒiːbə t̪ə ̃
t̪əkʰən̪eː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒiːbəɪkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə 
ɾəɦət̪ə. ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃə tʃ͡ʰələ n̪əɦɪ d͡ʒeː bʰɑːɾiː-
bʰɑːɾiː kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə məʃiːn̪ə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, 
d͡ʒəkʰən̪ə bʰɑːɾiː kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə bən̪ɪjõː 
geːlə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪oː d̪eːʃəkə keːt̪eː upəd͡ʒɑːuː bʰuːmɪ 
bɑːluːt̪əɾəmeː ɑːkɪ n̪əd̪iː-n̪ɑːlɑːkə s̪əɽəɪn̪ə-
gəɽəɪn̪əmeː mɑːɾələ ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː t̪ə ̃ s̪əbəɦəkə 
s̪oːd͡ʒʰəmeː ətʃ͡ʰɪjeː. gɑːməkə ɑːʃɑː t̪oːɽɪ d̪un̪uː goːɾeː 
(ɦəɾəd̪eːʋə-s̪əɦəd̪eːʋə) kələkət̪t̪ɑː ɑːeːlə tʃ͡ʰeːləũ. 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə bʰəə̸ geːlə, t̪əẽː s̪əbʰə bɑːt̪ə mən̪oː 
n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː dʒ͡eː moːn̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː kəɦəɪ tʃ͡ʰiː." 
s̪əɦəd̪eːʋəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ biːtʃ͡əmeː bəɪs̪ələ eːkə 
goːɾeː bəd͡ʒəlɑː- 
"ən̪eːɾeː pəɪtʃ͡ʰəlɑː d̪ukʰəkẽː d͡ʒəɽɪ kʰoːd̪ɪ d͡ʒeː d̪ukʰə 
moːn̪ə pɑːɽəbə t̪ə_ɪs̪ə ̃ n̪iːkə n̪eː d͡ʒeː d͡ʒə_ɪ 
ʋəɾt̪əmɑːn̪əmeː d͡ʒiːbəɪ tʃ͡ʰiː mɑːt̪ɾə t̪eːt̪əbeːs̪ə ̃
kɑːd͡ʒə tʃ͡əlɑːeːbə." 
oːn̪ɑː, t̪ɑːɾkɪkə loːkə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː t̪əẽː 
koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə kɑːn̪əmeː əbɪt̪eː t̪əɾkə-ʋɪɾt̪əkə kəɾəeː 
ləgəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mən̪əmeː uʈʰɪ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒə ̃
pəɪtʃ͡ʰəlɑː bɑːt̪əkẽː bɪs̪əɪɾə d͡ʒɑːeːbə ʋɑː d͡ʒɑːn̪ɪ kəə̸ 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːbə t̪əkʰən̪ə puːɾʋəkə məɦət̪ʋə kiː ɾəɦələ ɑː 
eːt̪eː d͡ʒət̪ən̪əs̪ə ̃ loːkə puːɾʋəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪əkẽː mət̪ʰəɪ 
kɪeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪ɪn̪eːʃəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː kʰəɳɖɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
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"d͡ʒəkʰən̪ə s̪əɦəd̪eːʋə bɑːd͡ʒəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
t̪əkʰən̪ə ɦun̪əkəɾə s̪əbə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪjəun̪ə." 
d͡ʒəkʰən̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː d̪ɪn̪eːʃəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː 
bɾeːkə leːləɪn̪ə t̪əkʰən̪eː d̪uɾus̪t̪ə gɑːɽiː d͡ʒəkɑ̃ː 
d̪ɪn̪eːʃəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾuːkɪ geːlə. t̪əɪbiːtʃ͡ə s̪əɦəd̪eːʋə 
pun̪ə: bɑːd͡ʒəbə ʃuɾuː keːləɪn̪ə- 
"gɑːməmeː bɑːlə-ʋɪʋɑːɦəkə tʃ͡ələɪn̪ə tʃ͡ʰələ, t̪əẽː 
əpən̪ə bɪɑːɦə bətʃ͡tʃ͡eːmeː bʰəə̸ geːlə ɾəɦəeː, mud̪ɑː 
d̪uɾɑːgəmən̪ə n̪əɦɪ bʰeːlə tʃ͡ʰələ. s̪t̪ɾiː n̪əɪɦəɾeːmeː 
tʃ͡ʰeːliː. lətʃ͡ʰəmiːpuɾə gɑːməkə əpeːkʂɑː s̪ɑːs̪uɾəmeː 
kʂət̪ɪjoː kəmə bʰeːlə tʃ͡ʰələ." 
's̪ɑːs̪uɾə' s̪un̪ɪ ɦəɾəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰəd͡ʒɑːɾə, d̪un̪uː s̪əg̃iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əg̃eː-s̪əg̃ə tʃ͡ələeː 
d̪ɪjəu." 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː s̪ud̪ʰɑːɾə kəɾəɪt̪ə s̪əɦəd̪eːʋə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪un̪uː bʰəd͡ʒɑːɾəkə ɾəɦəɪkə gɑːmə t̪ə ̃ eːkkeː tʃ͡ʰiː 
mud̪ɑː s̪ɑːs̪uɾəkə gɑːmə ləgeː-ləgə ɾəɦəlɑː 
pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː d̪uː gɑːmə tʃ͡ʰiː. ɑːn̪ə tʃ͡iːd͡ʒəmeː t̪ə ̃d̪un̪uː 
gɑːmə eːkkeːɾəg̃ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː d̪uː pəɾəgɑːn̪ɑː 
ɾəɦən̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kʰeːt̪ə n̪əpəɪkə ləggɑːmeː ən̪t̪əɾə 
ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː mələgud͡ʒɑːɾiːmeː s̪eːɦoː kəmiː-beːs̪iː 
ətʃ͡ʰɪeː." 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː s̪ɑːməd̃ʒ͡əs̪ə kəɾəɪt̪ə bən̪əɾdʒ͡iːd̪ɑːd̪ɑː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"tʃ͡ɑːɾɪjeː gʰən̪ʈɑːkə kɑːɾjəkɾəmə ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː s̪əməjəkẽː 
d̪ʰɪjɑːn̪əmeː ɾəkʰəɪt̪ə ɑːguː bəɽʰuː. mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː 
d͡ʒiːʋɪt̪ə tʃ͡ʰeːlɑː?" 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
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"ɦəməɾə pɪt̪ɑː məɾɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑː ɑː bʰəd͡ʒɑːɾəkə 
mɑːeː məɾɪ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, ɦəməɾə mɑːeː 
t̪eːt̪eː kɑːd͡ʒulə tʃ͡ʰeːliː d͡ʒeː s̪əd̪ɪkɑːlə gʰəɾə-
əg̃ən̪ɑːkẽː tʃ͡əməkəun̪eː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰeːliː. t̪əɦɪn̪ɑː 
bʰəd͡ʒɑːɾəkə pɪt̪ɑː eːkəboːlɪjɑː loːkə tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə, s̪t̪ɾiː 
muɪlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə gɑːməkə loːkə ɦun̪əkɑː keːt̪əboː 
kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾɪ lɪə. mud̪ɑː oː 
eːkkeːʈʰɑːmə əɽɪ geːlɑː d͡ʒeː s̪əũs̪eː d̪un̪ɪjɑ̃ː eːkə 
bʰɑːgə kɪeː n̪eː bʰəə̸ d͡ʒɑːeː mud̪ɑː ɦəmə əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əɦɪ t̪oːɽəbə." 
s̪əɦəd̪eːʋəkẽː bəɦəlɑːɪt̪ə d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"əɦɑ̃ːkə d̪uɾɑːgəmən̪ə kəɦɪjɑː bʰeːlə?" 
'd̪uɾɑːgəmən̪ə' s̪un̪ɪ s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"kələkət̪t̪ɑː eːlɑːpəɾə d͡ʒəkʰən̪ə kəmɑːeː-kʰəʈɑːeː 
ləgələũ ɑː mɑːeːkẽː ɾuːpəɪɑː pəʈʰəbəeː ləgəlɪəɪ 
t̪əkʰən̪ə s̪ɑːlə bʰəɾɪkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɦəməɾə 
d̪uɾɑːgəmən̪ə bʰeːlə." 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪əməʈəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"keːt̪eː d̪ɪn̪əs̪ə ̃məʈɪjɑːkə kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː?" 
əpən̪ə n̪ɪtʃ͡oːɾələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋjəkt̪ə kəɾəɪt̪ə s̪əɦəd̪eːʋə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒəɦɪjɑː kələkət̪t̪ɑː eːləũ t̪əɦɪjɑː d͡ʒeː kɑːd͡ʒə d̪ʰeːləũ 
s̪eː əkʰən̪oː d̪ʰeːn̪əɦɪ tʃ͡ʰiː." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒəkʰən̪ə loːkə kəmɑːeː-kʰəʈɑːeː ləgəɪeː ɑː 
ɑːməd̪ən̪iː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əkʰən̪ə kɑːd͡ʒoːkẽː s̪ud̪ʰɑːɾəɪt̪ə 
tʃ͡ələɪeː, mɑːn̪eː bʰəɾɪgəɾə kɑːd͡ʒəkẽː ɦəllukə 
bən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ələɪeː. t̪əɪʈʰɑːmə əɦɑ̃ː?" 
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s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒəɦɪn̪ɑː ʃəɾiːɾəmeː kɑːd͡ʒə pətʃ͡ɪ geːlə t̪əɦɪn̪ɑː 
kəmɑːɪjoː dʒ͡iːʋən̪əmeː pətʃ͡ɪ geːlə. keːt̪əeː d͡ʒə_ɪt̪əũ 
ɑː kiː kəɾɪt̪əũ. mən̪əmeː d͡ʒeː ʋɪtʃ͡ɑːɾən̪eː ɾəɦiː oː 
s̪əbʰəʈɑː mən̪eːmeː meːʈɑː geːlə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d̪un̪ɪjɑ̃ː 
ən̪ɦɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː lɑːgəeː ləgələ." 
'ən̪ɦɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː ləgəeː ləgələ' kəɦɪ s̪əɦəd̪eːʋə tʃ͡upə 
bʰəə̸ geːlɑː. d͡ʒeːn̪ɑː mən̪əkə ɾuːtʃ͡ɪ ukʰəɽələ ɾəg̃ə 
d͡ʒəkɑ̃ː bʰəə̸ geːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː mũɦəkə s̪uɾəkʰiː s̪eːɦoː 
məulɑːeːlə gɑːtʃ͡ʰəkə pʰuːlə d͡ʒəkɑ̃ː əɪləs̪ɑː ləgələɪn̪ə. 
oːn̪ɑː, ən̪umɑːn̪əs̪ə ̃ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪əɦəd̪eːʋəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː bəɦut̪ə kɪtʃ͡ʰu bud͡ʒʰələɪn̪ə d͡ʒəɾuːɾə, 
mud̪ɑː s̪əmɑːɾoːɦəmeː bəɪs̪ələ əd̪ʰɪkət̪əɾə loːkə 
n̪əɦɪjẽː bud͡ʒʰələɪn̪ə. budʒ͡ʰəboː keːn̪ɑː kəɾɪt̪əɪt̪ʰə? 
ɪn̪ɑːɾəmeː ɾəɦəɪbəlɑː bẽːgə gət̪ɪʃiːlə n̪əd̪iː (d̪ʰɑːɾə) 
ʋɑː ləɦəɾɑːɪt̪ə ləɦəɾəɪt̪ə bɑːt̪ə bud͡ʒʰɪjoː keːn̪ɑː s̪əkəɪ 
tʃ͡ʰələ. d͡ʒiːʋən̪eː n̪eː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu s̪ɪkʰəbəɪeː. 
pəɽʰən̪ɪɦɑːɾəkẽː kɪt̪ɑːbəkə d͡ʒɲɑːn̪ə, ɾəɳəmeː 
ɾəɳəd̪ʰiːɾəkẽː ɾəɳəkə kəlɑː, gɑːjəkəkẽː gɑːjən̪ə kəlɑː 
ɑː tʃ͡oːɾəkẽː tʃ͡oːɾɪkə kəlɑː s̪ɪkʰəɪbət̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əmɑːɾoːɦəmeː bəɪs̪ələ məʈɪjɑː-məd͡ʒəd̪uːɾoːkə t̪ə ̃
d͡ʒiːʋən̪ə ɪn̪ɑːɾeːkə bẽːgə d͡ʒəkɑ̃ː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ, 
t̪əkʰən̪ə oː əpən̪ɑːkẽː keːn̪ɑː pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ɑːguː bəɽʰɪ s̪əkəɪeː. oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə 
mən̪əmeː eːɦeːn̪ə bʰɑːʋə pɾəʋələ ɾuːpəmeː 
d͡ʒɑːgɪjeː geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒɑːbeː mən̪ukʰə 
əpən̪ə pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪əd̪ʰɑːɾəkẽː 
s̪əmutʃ͡ɪt̪ə ɖʰəg̃əs̪ə ̃ n̪əɦɪ budʒ͡ʰət̪ɑː t̪ɑːbeː əpən̪ə 
bʰuːt̪əs̪ə ̃ əbəɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː bʰəʋɪʂjeːkə ɑːʃɑːpəɾə 
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n̪eː kɪjoː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə ʈʰɑːɽʰə kəɾəɪt̪ə s̪ək̃əlpɪt̪ə 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə mən̪ukkʰəmeː 
t̪əkʰən̪ə n̪eː əbəɪeː d͡ʒəkʰən̪ə ɦun̪əkɑːmeː əpən̪ə 
mən̪ukʰəpən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒəgəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. s̪eː t̪ə ̃
d͡ʒəgəɪeː d͡ʒɑːgələ mən̪ukkʰəmeː mud̪ɑː d͡ʒeː 
d͡ʒiːʋən̪ə mɾɨt̪əpɾɑːjə bən̪ɪ s̪ut̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oːɦən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪ə ̃ oːɦiː s̪iːmɑːkə bʰiːt̪əɾə n̪eː ɦoːɪeː, 
d͡ʒeːɦeːn̪ə bəɦəɪt̪ə d̪ʰɑːɾə d̪ʰɑːɾɑː məɾɪ bɑːlukə 
buɾd͡ʒɑː bən̪ɪ məɾələ-pəɽələ ɾəɦəɪeː. ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː 
ɑːguː bəɽʰəbəɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː gəmbʰiːɾə 
ɾuːpəmeː s̪əɦəd̪eːʋəkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"pəɾɪʋɑːɾəmeː keː s̪əbʰə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə?" 
'pəɾɪʋɑːɾəmeː keː s̪əbʰə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə' s̪un̪ɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
s̪əɦəd̪eːʋə t̪ɪləmɪlɑː geːlɑː t̪əɦɪn̪ɑː ɦəɾəd̪eːʋə s̪eːɦoː 
məulɑːeː ləgəlɑː. mud̪ɑː kuʃeːs̪əɾoː ɑː kuʃeːs̪əɾeː 
d͡ʒəkɑ̃ː t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ goːɾeːkə mən̪ə tʃ͡əʈəpəʈə kəɾəeː 
ləgələɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə bɑːt̪ə ɦəmə 
bɑːd͡ʒiː. mud̪ɑː s̪eː n̪əɦɪ, məulɑːeːlə mən̪eː 
s̪əɦəd̪eːʋeː bəd͡ʒəlɑː- 
"bən̪əɾd͡ʒiː bəuɑː, eːɦeːn̪ə d̪ukʰə loːkə tʃ͡ʰɑːt̪iːmeː 
mukkɑː mɑːɾɪ s̪əɦɪ lə_ɪeː mud̪ɑː keːkəɾoː kəɦəeː 
n̪əɦɪ tʃ͡ɑːɦəɪeː. oːn̪ɑː, d̪əs̪ə goːɾeːkə biːtʃ͡ə dʒ͡əkʰən̪ə 
əɦɑ̃ː putʃ͡ʰələũ t̪əkʰən̪ə əɪ buɽʰɑːɽiːmeː tʃ͡upoː ɾəɦəbə 
n̪iːkə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː." 
s̪əɦəd̪eːʋəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mən̪ə 
mɑːn̪ɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪əɦəd̪eːʋəkə d͡ʒiːʋən̪əkə 
d̪ʰɑːɾəmeː keːt̪əu moːn̪ɪ pʰuʈən̪eː pɾəʋɑːɦə məɾɪ 
geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː eːkəʈɑː ɦəməɾeː bud͡ʒʰən̪eː 
mən̪əkə moːn̪ɪ t̪ʰoːɽeː bʰəɾət̪əɪn̪ə. t̪əɦuːmeː d̪un̪ɪjɑ̃ː 
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əɾəboː-əɾəbə bɾəɦmɑːɳɖəkə bən̪əleː ətʃ͡ʰɪ. t̪əkʰən̪ə 
t̪ə ̃ bʰeːlə d͡ʒeː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əmeː s̪əb̃ʰələpən̪ə 
ɑːn̪əɪt̪ə d̪oːs̪əɾoːkə d͡ʒiːʋən̪əkẽː s̪əmɦɑːɾəɪkə 
pəɾɪjɑːs̪ə oːt̪eː d͡ʒəɾuːɾə kəɾəkə tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeːt̪eː əpən̪ə 
ʃəkt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"tʃ͡upə ɾəɦəbə kɪ n̪iːkə n̪əɦɪ budʒ͡ʰəɪ tʃ͡ʰiː. d͡ʒəkʰən̪ə 
kɪjoː pʰɑ̃ːs̪iːpəɾə mɾɨt̪jukə kəɾiːbə ɑːbɪ d͡ʒiːʋən̪əd̪ɑːt̪ɑː 
bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪əkʰən̪eː n̪eː ɦun̪əkɑː muɦəs̪ə ̃s̪ʋɑːt̪iː 
n̪əkʂət̪ɾə d͡ʒəkɑ̃ː əmɾɨt̪əkə ʋəɾʂɑː d͡ʒʰəɦəɾəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
mən̪eː-mən̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː, 
mud̪ɑː ɑːguːmeː bəɪs̪ələ s̪əgʰən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə ̃
s̪əbəɦəkə oːɦən̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾɑː budʒ͡ʰəɪkə ɑː 
kəɾəɪkə kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bən̪əɾd͡ʒiː bəuɑː, əɦɑ̃ːkə d͡ʒən̪mə keːt̪əu bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː ɦəməɾə d͡ʒən̪mə s̪eːɦoː keːt̪əu bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
kəɦun̪ɑː-kəɦun̪ɑː d͡ʒə ̃ d͡ʒən̪məbʰuːmɪkẽː gəd͡ʒə-
miːʈəɾəs̪ə ̃ n̪ɑːpəbə t̪ə ̃ s̪ə_ɪjoː kɪloːmiːʈəɾə d̪uːɾiː 
biːtʃ͡əmeː ətʃ͡ʰɪeː. mud̪ɑː d͡ʒɪn̪əgiːkə əd̪ʰɪkət̪əɾə ɦɪs̪s̪ɑː 
t̪ə ̃ d̪un̪uː goːɾeːkə s̪əg̃eː biːt̪əboː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
biːt̪əboː kəɾət̪ə, t̪əẽː kəɦəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː." 
kiː kəɦəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪əɦəd̪eːʋə, t̪ə_ɪ s̪un̪əɪleː 
s̪əbʰəkə kɑːn̪ə ʈʰɑːɽʰə bʰeːləɪn̪ə. ən̪ukuːlə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ 
d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"əɪʈʰɑːmə s̪əbʰə kɪjoː bʰɑːɪeː-bʰəɪjɑːɾiːkə ɾuːpəmeː 
tʃ͡ʰiː, d͡ʒə ̃ koːn̪oː əʋɑːtʃ͡oː ʋɑːtʃ͡ə bəd͡ʒɑː d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə ̃
oːkəɾɑː əʋɑːtʃ͡ə kəɦɪ tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːbə, mud̪ɑː d͡ʒeː 
s̪uʋɑːtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ oː t̪ə ̃eːkə n̪eː eːkə d̪ɪn̪ə d͡ʒiːʋən̪əmeː 
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kɑːd͡ʒə eːbeː kəɾət̪ə. t̪əẽː oːɦən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪ɪɾbʰəjə 
ɦoːɪt̪ə bɑːd͡ʒuː." 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə s̪əɦə peːbə s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bən̪əɾd͡ʒiː bʰɑːjə, d͡ʒeːɦən̪eː d͡ʒiːʋən̪əkə bʰɑːgəkə 
ɦɪs̪s̪ɑː ɦəməɾə ətʃ͡ʰɪ t̪eːɦən̪eː ɦəɾɪd̪eːʋə bʰəd͡ʒɑːɾəkə 
s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪn̪ə. mud̪ɑː d̪un̪uːkə d̪ɪʃɑːkə mũɦə d̪uː 
d̪ɪs̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
biːtʃ͡əmeː bəɪs̪ələ gʰən̪əʃjɑːmə uʈʰɪkəə̸ ʈʰɑːɽʰə ɦoːɪt̪ə 
s̪əɦəd̪eːʋəkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"kiː d̪uː d̪ɪs̪ə ətʃ͡ʰɪ, guɾud͡ʒiː?" 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, eːkəs̪əg̃ə mɾɨt̪əpɾɑːjə d͡ʒiːʋən̪ə ɦəməɾɑː 
d̪un̪uː goːɾeːkə ɾəɦɪt̪oː, kɑːɾəɳə əpən̪ə-əpən̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
n̪əʋə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋɑː n̪əʋə kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iː s̪un̪ən̪eː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑːlə-boːd̪ʰəkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː ɑːɾoː ugɾə 
ɦoːɪt̪ə bəɽʰəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː n̪əʋə-t̪uːɾəkə məʈɪjɑː-
məd͡ʒəd̪uːɾəkẽː s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. eːkə goːɾeː uʈʰɪkəə̸ 
ʈʰɑːɽʰə ɦoːɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"guɾud͡ʒiː, d͡ʒəkʰən̪ə ɑːɪ kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽɪ goːd̪ɑːməkə 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə-d̪ɪn̪əkə s̪əmɑːɾoːɦə mən̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, 
t̪ə_ɪmeː d͡ʒeː s̪əməjə bʰeːʈələ t̪eːkəɾɑː t̪ə ̃ əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ɑːn̪ukuːlə bən̪ɑːeːbeː ətʃ͡ʰɪ kɪn̪eː?" 
s̪ɪɦ̃eːs̪əɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ɑːɾt̪ʰəkə ɾəs̪ə 
bʰeːʈən̪eː mən̪ə miːʈʰeːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː n̪əʋə-t̪uːɾəkə 
ɑːguːmeː əpən̪ə ɦɑːɾələ d͡ʒiːʋən̪əkẽː bəd͡ʒəɪmeː 
s̪əɦəd̪eːʋəkə mən̪ə t̪ɪt̪eːbeː keːləɪn̪ə. mud̪ɑː 
mən̪oːkə beːgə t̪ə ̃ oːɦən̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ətʃ͡ʰɪjɑːpəɾə pəɽələ ləɦɑːs̪oː d͡ʒəkʰən̪ə 
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d͡ʒəɾəun̪ɪɦɑːɾəkẽː kʰɪɦɑːɾəeː ləgəɪeː t̪əkʰən̪ə 
s̪əɦəd̪eːʋə t̪ə ̃ s̪əɦəd͡ʒeː əkʰən̪oː piːʈʰəpəɾə 
kʋiːn̪ʈəlɪjɑː boːɾɑː uʈʰəɪbət̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. gun̪əd̪ʰun̪əmeː 
s̪əɦəd̪eːʋəkẽː pəɽələ d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
kʰoːɾən̪iː tʃ͡ələbəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"tʃ͡upɑː-tʃ͡upiːmeː s̪əməjə n̪əʂʈə n̪əɦɪ kəɾuː. d̪uː-əɽʰɑːɪ 
gʰən̪ʈɑː biːt̪ə geːlə. mɑːt̪ɾə eːkə-s̪əbɑː gʰən̪ʈɑː 
s̪əməjə bət̃ʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ." 
s̪əɦəd̪eːʋəkə mən̪əmeː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə mɑːn̪eː 
beːʈɑː-put̪oːɦukə s̪əg̃ə əpən̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə d̪ʰiːɾeː-
d̪ʰiːɾeː məʈɪjɑːmeːʈə ɦuə lɑːgələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə mud̪ɑː 
əpən̪ə ʃeːʂə d͡ʒɪn̪əgiːkə d̪ɪn̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə pɾəʋələ ɦuə 
ləgələɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪əmɑːɾoːɦəmeː d͡ʒeː tʃ͡ʰiː, mɑːn̪eː goːd̪ɑːməs̪ə ̃
d͡ʒuɽələ d͡ʒeː tʃ͡ʰiː, s̪əbʰəkẽː ɦəmə əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾə 
bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː. t̪əẽː bəd͡ʒəɪmeː koːn̪oː s̪ək̃oːtʃ͡ə n̪əɦɪ. 
pəɦɪn̪eː əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə ɑː ɦəɾəd̪eːʋəkə 
ʋɪʂəjəmeː kəɦəbə." 
s̪əɦəd̪eːʋəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː 
gəmbʰiːɾəpən̪ə budʒ͡ʰɪ pəɽələɪn̪ə t̪əẽː əpən̪ɑːkẽː 
s̪oːlɦoːən̪ɑː s̪ɑːkɑ̃ːtʃ͡ə kəɾəɪt̪ə eːkɑːgɾə ɦoːɪt̪ə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, n̪eː koːn̪oː bɑːt̪ə bəd͡ʒəɪs̪ə ̃ləd͡ʒɑːu, 
n̪eː keːkəɾoːs̪ə ̃ɖəɾɑːu ɑː n̪eː s̪əmuːɦəkẽː ɑːguːmeː 
bəɪs̪ələs̪ə ̃d̪ʰəkʰɑːu. d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː, əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
bɑːt̪ə kɪeː n̪eː bɑːd͡ʒəbə. ɑː d͡ʒə ̃s̪eː n̪əɦɪ bɑːd͡ʒəbə t̪ə ̃
d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪eːkʰət̪ə keːn̪ɑː ɑː s̪un̪ət̪ə keːn̪ɑː." 
eːkə t̪ə ̃ əɦɪn̪ɑː s̪əɦəd̪eːʋəkə mən̪əmeː n̪əʋə 
pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əmbən̪d̪ʰə-s̪uːt̪ɾə bən̪ən̪eː kʰuʃiː 
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upəkəleː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, t̪əɪpəɾə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə bʰəɾə 
s̪eːɦoː s̪əɦəjoːgə keːləkəɪn̪ə. n̪ɪɾəmoːɦiː ɦoːɪt̪ə 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"bəɦut̪ə ɑːʃɑː beːʈɑː-put̪oːɦupəɾə tʃ͡ʰələ. mən̪əmeː 
s̪oːlɦoːən̪ɑː bən̪ələ ɾəɦəeː d͡ʒeː əkʰən̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
beːʈɑːkə s̪eːʋɑː kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː t̪əɦɪn̪ɑː buɽʰɑːɽiːmeː 
əpən̪oː ɦəeːt̪ə. mud̪ɑː s̪əbʰə pɑːn̪ɪmeː tʃ͡əlɪ geːlə. 
s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə bəɾkʰə pət̪n̪iːkẽː muɪn̪ɑː s̪eːɦoː bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə. əs̪əgəɾeː gɑːməs̪ə ̃ bɑːd͡ʒɑːɾə d̪ʰəɾɪ pəɽələ 
tʃ͡ʰiː. kɪjoː s̪ud̪ʰɪ-bud̪ʰɪ leːn̪ɪɦɑːɾə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ." 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪ɑːpʰə kəɾəɪkə kʰɪjɑːləs̪ə ̃bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"kiː ɑːʃɑː beːʈɑː-put̪oːɦupəɾə tʃ͡ʰələ ɑː kiː bʰeːlə?" 
s̪əɦəd̪eːʋə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪un̪uː tʃ͡ʰoːɽɪkəə̸ bəmbəɪ ʃəɦəɾə pəkəɪɽə leːləkə. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦəməɾɑː dʒ͡iːʋɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰoːɽən̪eː ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɦɪn̪ɑː ɦəɾəd̪eːʋə bʰəd͡ʒɑːɾəkẽː, pət̪n̪iː t̪ə ̃ d͡ʒiːʋɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə mud̪ɑː n̪ɪ:s̪ən̪t̪ɑːn̪ə ɾəɦən̪eː kɪjoː 
d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
s̪əmɑːɾoːɦə s̪əmɑːpt̪ə bʰeːlə. s̪əbʰə kɪjoː tʃ͡əlɪ geːlɑː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː, d̪eːʋən̪ə ɑː kuʃeːs̪əɾə ɾəɦɪ geːlɑː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː d̪un̪uː goːɾeːkẽː mɑːn̪eː d̪eːʋən̪oː ɑː 
kuʃeːs̪əɾoːkẽː s̪əmmɪlɪt̪ə ɾuːpəmeː putʃ͡ʰələɪn̪ə- 
"eːkə t̪əɾəɦəkə kɑːd͡ʒə kəɾɪt̪oː eːkə-d̪oːs̪əɾəkə 
d͡ʒiːʋən̪əmeː d͡ʒeː d̪uːɾiː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ, t̪eːkəɾɑː 
eːkəɾəs̪əmeː keːn̪ɑː pɑːʈələ d͡ʒɑːeːt̪ə?" 
ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə tʃ͡əʈəs̪ɑːɾəpəɾə bəɪs̪ən̪ɪɦɑːɾə kuʃeːs̪əɾə t̪ə ̃
tʃ͡ʰəlɑː n̪əɦɪ ɑː d̪eːʋən̪ə t̪ə ̃s̪əɦəd͡ʒeː t̪iːn̪ɪjẽː mɑːs̪əkə 
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ən̪ubʰəʋiː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kuʃeːs̪əɾəkə əpən̪ə s̪əməjə t̪eːn̪ɑː 
əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiːmeː bən̪ɦɑː geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə 
s̪ukʰə-d̪ukʰə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː d̪oːs̪əɾə kɪtʃ͡ʰu d̪eːkʰə 
n̪əɦɪ pəbəɪ tʃ͡ʰəlɑː, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɑːn̪oː d͡ʒiːʋən̪əkə d͡ʒɑːn̪ə-
pəɦətʃ͡ɑːn̪ə ɦoːɪt̪əɪn̪ə. mud̪ɑː s̪əmɑːɾoːɦəmeː s̪un̪ələ 
kɪtʃ͡ʰu ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪ə ̃mən̪əkẽː mət̪ʰɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə ɪmɑːn̪ə-d̪ʰəɾmə bət̃ʃ͡əbəɪt̪ə 
kuʃeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɑːd̪ɑː, eːkə d̪ɪn̪əkə bʰoːd͡ʒeː kiː ɑː eːkə d̪ɪn̪əkə 
ɾɑːd͡ʒeː kiː. d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː oːkəɾɑː d͡ʒə_ɪ 
ɾuːpẽː gəɦɪkəə̸ gəɦɪjəbəɪt̪ə, məɦɪjəbəɪt̪ə ɾəɦəbə 
t̪eːɦən̪eː n̪eː bən̪ət̪ə. mud̪ɑː s̪eː t̪ə ̃ gəɦɪjəbəɪ-
məɦɪjəbəɪkẽː bud͡ʒʰəɪjoːkə əʋəs̪əɾə n̪eː bʰeːʈə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː, əpən̪eː s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəʋɑːn̪oː tʃ͡ʰiː ɑː kɾɪjəmɑːn̪oː t̪ə ̃tʃ͡ʰiːɦeː. d͡ʒəɽɪkə 
bɑːt̪ə kən̪eː..?" 
kuʃeːs̪əɾəkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"oːn̪ɑː, beːkət̪ɑː-beːkət̪iː d͡ʒiːʋən̪ə əpən̪ə-əpən̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː əkʰən̪ə s̪eː n̪əɦɪ, əkʰən̪ə eːt̪əbeː d͡ʒeː 
moːʈɑː-moːʈiː t̪iːn̪ə ɾəg̃əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə məʈɪjɑː s̪əbəɦəkə 
biːtʃ͡ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. pəɦɪlə d͡ʒeː puɾɑːn̪ə piːɽʰiːkə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, 
d̪un̪ɪjɑ̃ːkə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu ɦɑːɾɪ, ʃəkt̪ɪ n̪əɦɪ ɾəɦɪt̪oː, 
d̪eːɦəkə ʃəkt̪ɪkẽː d͡ʒiːbəɪleː d͡ʒɑːn̪əkẽː d̪ɑ̃ːʋəpəɾə 
ləgɑː kɑːd͡ʒə kəə̸ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. d̪oːs̪əɾə oːɦən̪ə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː pəɾɪʋɑːɾəkə biːtʃ͡ə t̪eːn̪ɑː oːd͡ʒʰəɾɑː kəə̸ 
boːɦɪjɑː geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː d̪eːkʰɪjeː n̪eː 
peːbə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪eːs̪əɾə oː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː əpən̪ɑː 
s̪əg̃ə əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾoːkẽː s̪ud̪ʰɑːɾə kəɾəɪt̪ə bʰəʋɪs̪ə 
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d̪ɪs̪ə ɖeːgə uʈʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː t̪ə_ɪ bud͡ʒʰəɪ 
ɑː kəɾəɪleː ən̪əʋəɾət̪ət̪ɑː tʃ͡ɑːɦiː. ɑːguːoː ʋɪtʃ͡ɑːɾə-
ʋɪməɾʃə ɦoːɪt̪ə ɾəɦət̪ə. əbeːɾə bʰəə̸ geːlə. d͡ʒɑːɪ 
d͡ʒɑːu." 
-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə 
məd̪ʰubən̪iː dʒ͡ɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 
1947 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələdʒ͡iː 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: dʒ͡əmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə 
s̪əg̃ə gɑːməmeː puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
pʰələt̪ə: məɳɖələdʒ͡iː 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 bʰəə̸ 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 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 139 

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 'ɾɑːdʒ͡əkəmələ 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 
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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. dʒ͡iːʋən̪ə-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. 
s̪əmədʒ͡ʰəut̪ɑː, 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. ləd͡ʒəbɪdʒ͡iː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
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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 upədʒ͡ə, 88. s̪əməjəs̪ə ̃pəɦɪn̪eː tʃ͡eːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. 
bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 91. pəs̪eːn̪ɑːkə 
moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ tʃ͡eːɦəɾɑː dʒ͡iːt̪ələ 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 
(upən̪jɑːs̪ə)- 17mə kʰeːpə 
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ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 17mə kʰeːpə 

17 

eːkəʈɑː s̪əməjə tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒeː 
ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə loːkəs̪əbʰə d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə 
gɪɾəɦət̪ʰəs̪əbʰəkə oːɦɪʈʰɑːmə ɦəɾə d͡ʒoːt̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ,d͡ʒən̪ə-bən̪ɪɦɑːɾə ɾəɦəeː ,gʰəɾəs̪ə ̃ ləeː kəeː 
bɑːɦəɾəd̪ʰəɾɪkə s̪əbʰəʈɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələeː ɑː 
boːn̪ɪkə n̪ɑːmə pəɾə d͡ʒəkəɾɑː d͡ʒeː bʰeːʈɪ d͡ʒɑːɪ,n̪əɦɪ 
bʰeːʈeːkə t̪əɪoː koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ . kəkəɾoː bɑːbɑː 
pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː ʈəkɑː kəɾd͡ʒə leːn̪eː ɾəɦəɪt̪ə ,t̪ɑːɦɪ ɾɨːɳəkẽː 
s̪əd̪ʰeːbɑːmeː kəɪkə pus̪t̪əkəkə ʃɾəmə lɑːgɪ geːlə 
.  mud̪ɑː kəɾd͡ʒɑː ʈʰɑːməɦɪ tʃ͡ʰələɪkə. mud̪ɑː 
s̪əməjəkə tʃ͡əkɾə bəd̪ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə,s̪eː bəd̪ələləɪkə . 
ɑːbə oː ut̪əɾəbəɾɪɑː ʈoːlə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . keːoː 
d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə dʒ͡ən̪ə-bən̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪ 
ʈoːləmeː biːeː-eːməeː pɑːs̪ə loːkə tʃ͡ʰəɪkə . 
mɑːs̪ʈəɾə,əpʰəs̪əɾə,kiː-kiː n̪eː bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪkə 
tʃ͡ʰəũɽɑːs̪əbʰə. t̪ẽː n̪eː oːɦɪ d̪ɪn̪ə d͡ʒəkʰən̪ə 
pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə bɪbɑːd̪ə bʰeːləɪkə t̪ə ̃ oːɦɪʈoːləkə 
juʋəkəs̪əbʰə tʃ͡ʰəɽʰəpɪ kəeː d͡ʒəjən̪t̪əkə 
s̪əməɾt̪ʰən̪əmeː ɑːbɪ geːlə . d͡ʒəjən̪t̪əkə pɪt̪ɪəut̪ə 
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ləʈʰəɪt̪əkə s̪əɦəjoːgəs̪ə ̃ oːɦɪ dʒ͡əgəɦəkẽː kɪn̪n̪əɦu 
tʃ͡ʰoːɽəbɑːkə ɦeːt̪u t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u oː 
əpən̪ə ʋəjoːʋɾɨd̪d̪ʰə pɪt̪ɑːkə əʋəɦeːlən̪ɑː kəɾəbɑːmeː 
s̪eːɦoː n̪əɦɪ bɑːd͡ʒə ɑːeːlə . ɑːbə s̪oːtʃ͡ɪəukə 
d͡ʒeː  bʰeːləɪkə n̪eː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə . mud̪ɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə loːkəs̪əbʰəkẽː ʋɪkɑːs̪ə bʰeːləɪkə 
t̪əɦɪn̪ɑː d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə loːkəkə gəɾt̪ə d̪ɪs̪ə bəɽʰɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə ɦoːɪt̪ə d̪eːɾiː s̪əũs̪eː ʈoːlə t̪ɑːɾiːkə 
d̪uɾgəd̪̃ʰəs̪ə ̃ məɦəməɦə kəɾəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . kɪtʃ͡ʰu 
buːɽʰəs̪əbʰə məɦɑːd̪eːʋəkə məd̪̃ɪɾəpəɾə ʃəɾəɳə 
leːn̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ , koːn̪oː ɑːoːɾə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪oː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɪ . kɪtʃ͡ʰu goːʈeː d͡ʒeː əkʰən̪əɦu s̪əkʂəmə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː s̪ud̪ʰɑːkəɾə s̪ən̪ə ləʈ̃ʰəkə ɑːguː s̪əkəd̪əmə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kəɦun̪ɑː kəeː s̪əməjə bɪt̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 

d͡ʒəjən̪t̪ə n̪əɦɪ s̪oːtʃ͡ɪ s̪əkələt̪ʰɪ d͡ʒeː ɦɪn̪əkəɾə 
mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ eːt̪eːkə bəd̪əlɪ geːlə ɦeːt̪ən̪ɪ . pʰeːɾə 
ɦun̪əkɑː kəkəɾoːs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu leːbɑːkə n̪əɦɪ ɾəɦən̪ɪ . oː t̪ə ̃
əpən̪ə d͡ʒɲɑːn̪ə s̪əmɑːd͡ʒəkẽː bɪn̪ɑː koːn̪oː loːbʰə-
lɑːlətʃ͡əkẽː bɪt̪əɾɪt̪ə kəɾəeː ɑːeːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u 
eːkəʈɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə tʃ͡ɑːɦiː . pɑːʈʰəʃɑːlɑː puːɾʋəɦɪs̪ə ̃
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə tʃ͡ʰələ . oː t̪əkəɾə gəuɾəʋəkẽː ɑːguː  kəɾəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə 
d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə pɾəʋɑːs̪əkə əʋəd̪ʰɪmeː eːt̪eːkə 
gʰəʈən̪ɑː-d̪uɾgʰəʈən̪ɑː bʰəeː geːlə ətʃ͡ʰɪ s̪eː oː kiː 
d͡ʒɑːn̪eː geːlɑːɦə? d͡ʒən̪məbʰuːmɪkə n̪ɪhɪ̆s̪ʋɑːɾt̪ʰə 
s̪eːʋɑː kəɾəbɑːkə ɦɑːɾd̪ɪkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑːs̪ə ̃oː kɑːliːkɑːn̪t̪əkə 
ɑːgɾəɦəkẽː əs̪ʋiːkɑːɾə kəeː d̪eːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . t̪ɑːɦɪ 
bɑːt̪əkə ɦun̪əkɑː koːn̪oː d̪ukʰə n̪əɦɪ ɾəɦən̪ɪ . mud̪ɑː 
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d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪eː pɪt̪ɪəut̪ə kẽː eːn̪ɑː ɦɪs̪̃əkə bʰeːlə 
d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃d̪ukʰiː ɦoːeːbə s̪ʋəbʰɑːʋɪkeː. 

oːɦɪ d̪ɪn̪əkə pʰəs̪ɑːd̪əkə bɑːd̪ə oː pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
ɑːbɪ kəeː məun̪ə bʰəeː geːlɑːɦə. t̪əkəɾəbɑːd̪əs̪ə ̃keːoː 
kɪtʃ͡ʰu putʃ͡ʰən̪ɪ oː bəd͡ʒəbeː n̪əɦɪ kəɾət̪ʰɪ. iː 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəɦut̪ə pɾəs̪ən̪n̪ə 
ɾəɦət̪ʰɪ . 

" əɦəɑ̃ː t̪ə ̃ ən̪eːɾeː tʃ͡ɪt̪̃ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː . 
eːkə ɪs̪ɑːɾɑː d̪ɪəukə ɦəməs̪əbʰə eːkəɾɑː 
d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə pəɦũtʃ͡ɑː d̪eːbəɪkə . kəkəɾoː ɦəboː 
n̪əɦɪ ləgət̪əɪkə."-eːkəʈɑː ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . 

"ɦəməs̪əbʰə d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə pəɦũtʃ͡eːbɑːkə 
koːn̪oː ʈʰeːkɑː leːn̪eː tʃ͡ʰɪəɪkə. d͡ʒət̪əeː d͡ʒəeːbɑːkə 
ɦoːn̪ɪ t̪ət̪əeː d͡ʒɑːt̪ʰu . mud̪ɑː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə ləpʰəɽɑː 
tʃ͡ʰoːɽət̪ʰu."-d̪oːs̪əɾə ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . 

"mud̪ɑː ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləbəlɑːs̪əbʰə d͡ʒeː 
ʈəpəɾə-ʈəpəɾə kəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əkəɾə kiː 
kəɾəbəɦəkə?"-t̪eːs̪əɾə ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ. 

"ɦəməɾɑː ɦɪs̪ɑːbeː t̪ə ̃ oː d̪un̪uː əgət̪t̪iː 
tʃ͡ʰəũɽɑːs̪əbʰəkẽː kɪtʃ͡ʰu s̪əbəkə s̪ɪkʰɑːeːbə d͡ʒəɾuːɾiː 
ətʃ͡ʰɪ, n̪əɦɪ t̪ə ̃ kəkʰən̪oː ukəbɑː uʈʰɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ."-
tʃ͡ɑːɾɪmə ləʈʰəɪt̪ə bɑːdʒ͡ələ . 

oːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː ʈʰiːkə keːn̪ɑːɪ ɑːbə ɑːs̪ɑːn̪ə 
bɑːt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə . pulɪs̪ə-t̪ʰɑːn̪ɑː s̪əbʰə oːkəɾeːs̪əbʰə 
d̪ɪs̪ə bʰəeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə .  t̪oːɾɑːs̪əbʰəkə s̪əg̃ə keː 
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d̪eːt̪əɦə? s̪oːtʃ͡ɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ kəeː kɑːd͡ʒə kəɾəɦə . eːɦən̪ə 
n̪eː ɦoːəeː d͡ʒeː mũɦeː bʰəɾeː kʰəs̪iː ."-s̪ud̪ʰɑːkəɾə 
bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"ɦəməɾɑː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəjən̪t̪ə ʃiːgʰɾeː 
d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə ʋɑːpəs̪ə tʃ͡əlɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə . bɑːt̪oː 
s̪əɦiː tʃ͡ʰəɪkə, eːɦɪ gɑːməmeː ɑːbə kiː ɾɑːkʰələ 
tʃ͡ʰəɪkə? eːɦɪʈʰɑːmə ʃɑːs̪t̪ɾə pəɽʰən̪ɪɦɑːɾə 
ətʃ͡ʰɪ  keː ? s̪əbʰə t̪ə ̃ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə ɦoːɪt̪eː t̪ɑːɾiː piːbɪ kəeː 
bəməkəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,t̪ɑːɦɪʈʰɑːmə ɦɪn̪əkəɾə 
poːŋɑːpət̪̃ʰiːkẽː kəkəɾɑː kɑːd͡ʒə ɦeːt̪əɪkə?"-
s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"t̪əkʰən̪ə kəeːlə kiː d͡ʒɑːeː?"-pəɦɪlə ləʈʰəɪt̪ə 
bɑːd͡ʒələ . 

"t̪ũː s̪əbʰə pət̪ɑː t̪ə ̃ ləgɑːbəɪ dʒ͡eː 
ut̪t̪əɾəʋɑːɪʈoːləmeː kiː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒɑːɦɪ 
pɾəkɑːɾəs̪ə ̃ oː d̪un̪uː tʃ͡ʰəũɽɑː bɑːd͡ʒɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ 
t̪ɑːɦɪs̪ə ̃ ɦəməɾɑː bəɦut̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɑː bʰəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . 
kəɦĩː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə n̪ɑːməpəɾə oː s̪əbʰə puɾən̪ɑː oːlɪ 
n̪eː tʃ͡ukɑːbəeː lɑːgəeː ."- s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəd͡ʒəlɑːɦə. 

"ʈʰiːkə kəɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː . ɦəməs̪əbʰə oːməɦəɾeː 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰiː, d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɦəʋɑːkə ɾukʰɪ 
keːməɦəɾə ətʃ͡ʰɪ?"-s̪eː kəɦɪ ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə 
ut̪əɾɪbɑːɾɪʈoːlə d̪ɪs̪ə bɪd̪ɑː bʰeːlə . 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.8.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 11) 

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. 

muːlə ɦɪn̪d̪iː- s̪ʋəɾgiːjə d͡ʒɪt̪eːn̪d̪ɾə kumɑːɾə kəɾɳə, 
məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə- n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə 
əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə - 11) 

 
puːɾʋə kət̪ʰɑː 
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kumɑːɾə ʋən̪ə mẽː ʋəs̪ət̪̃oːt̪s̪əʋə mən̪ɑːjələ d͡ʒɑːiːt̪ə 
tʃ͡ʰələ,d͡ʒɑːɦɪ mẽː s̪əmmɪlɪt̪ə ɦoːjəʋɑːkə leːlə d̪eːʃə 
d̪eːʃɑ̃ː t̪əɾə s̪əs̃ ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪əbʰə ɑːjələ tʃ͡ʰəliːɦə,ɑː 
eːkʰən̪ɪ oː s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑːkə ʋjəgɾət̪ɑː s̪əs̃ 
pɾət̪iːkʂɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə l 
əbə ɑːguː 
eːɦɪ kumɑːɾə ʋən̪ə mẽː ɑːiː ʋəs̪ət̪̃oːt̪s̪əʋə keː 
s̪əmɑːɾoːɦəkə d̪ɪn̪ə puɾuʂəkə pɾəʋeːʃə ʋəɾd͡ʒɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ . mɑːt̪ɾə ud̪gʰɑːʈən̪ə kəɾt̪t̪ɑː əpən̪eː kɪtʃ͡ʰu 
s̪əɦəjoːgiːkə s̪əg̃ə ud̪gʰɑːʈən̪əkə əʋəs̪əɾə pəɾə kɪtʃ͡ʰu 
s̪əməjə leːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə l 
ɾɨʂɪɾɑːd͡ʒə tʃ͡jəʋən̪ə keː pət̪n̪iː əʃoːkə ʋɾɨkʂəkə 
puːd͡ʒən̪ə keːlət̪ʰɪ. əgəɾə d̪ʰuːpə d̪iːpə s̪əs̃ 
puːd͡ʒən̪oːpəɾɑ̃ːt̪ə məd̪ən̪ə d̪eːʋət̪ɑː keː puːd͡ʒən̪ə 
kəs bʰoːgə əɾpəɳə keːlət̪ʰɪ l t̪əd̪upəɾɑ̃ːt̪ə ud̪gʰɑːʈən̪ə 
s̪əmɑːɾoːɦə keː leːlə ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː keː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəɾəʋɑː ɦeːt̪u eːkə pɾət̪ɪɦɑːɾɪɳiː keː 
pəʈʰɑːoːlə geːlə l 
puɾuːɾəʋɑː ən̪eːkə ɾɑːd͡ʒɑː s̪əbəɦəkə s̪əg̃ə pɾəʋeːʃə 
d̪ʋɑːɾə s̪əs̃ əd̪̃əɾə pɾəʋɪʂʈə bʰeːlət̪ʰɪ l kũʋɑːɾɪ kən̪jɑː 
s̪əbʰə puɾuːɾəʋɑːkə d͡ʒəjəgʰoːʂə keːlət̪ʰɪ,pun̪əhə̆ 
ɦun̪əkə s̪ʋɑːgət̪ə mẽː məd̪ʰuɾə gɑːn̪ə juʋət̪iː 
s̪əbəɦəkə d̪ʋɑːɾɑː gɑːoːlə geːlə l t̪ət̪pəʃtʃ͡ɑːt̪ə 
puɾuːɾəʋɑː s̪əs̃ əʃoːkə ʋɾɨkʂə mẽː pəd̪ɑːgʰɑːt̪ə 
kəɾəʋɑː ɦeːt̪u kəɦələ geːlə l oː əʃoːkə ʋɾɨkʂə mẽː 
d͡ʒəkʰən̪əɦɪ əpən̪ə pəd̪ɑːgʰɑːt̪ə keːlət̪ʰɪ,ɾɑːd͡ʒɑːkə 
d͡ʒəjəkɑːɾɑːkə ud̪gʰoːʂə s̪əs̃ d̪ɪgd̪ɪgət̪̃ə gũdʒ͡ɪt̪ə bʰəs 
geːlə l t̪ət̪pəʃtʃ͡ɑːt̪ə s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
puʂpəʋəɾʂɑː ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː pəɾə puʂpəʋəɾʂɑː 
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keːlət̪ʰɪ l s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː eːkə-d̪uːs̪əɾə keː 
pətʃ͡ʰuɑː s̪ʋəjə ̃ ɾɑːdʒ͡ɑːkə s̪əmmukʰə əjəʋɑː ɦeːt̪u 
eːkə-d̪uːs̪əɾə s̪əg̃ə d̪ʰəkkɑː mukkiː kəɾəs ləgəliːɦə l 
puɾuːɾəʋɑːkə d̪ɾɨʂʈɪ ɦun̪əkɑː s̪əbʰə d̪ɪs̪ə kʂəɳə 
mɑːt̪ɾə leːlə uʈʰələ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ əʋəʃjə pəɾət̃ʃ͡ə pun̪əhə̆ 
ɦun̪əkə d̪ɾɨʂʈɪ d͡ʒʰukɪ geːlən̪ɦɪ l ɦun̪əkə n̪eːt̪ɾə 
d͡ʒɪn̪əkɑː s̪əbʰə keː oːɦɪ kʂəɳə mɑːt̪ɾə mẽː 
d̪eːkʰələkə oː s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː əpən̪ɑː keː 
d̪ʰən̪oː d̪ʰən̪n̪ə s̪ən̪ə mɑːn̪əs ləgəliːɦə l ɾɑːd͡ʒɑː keː 
puɾuʂoːtʃ͡ɪt̪ə s̪ũd̪əɾət̪ɑː pəɾə s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
ʋɪmoːɦɪt̪ə s̪ən̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰəliːɦə l kət̪eːkoː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː muːɾtʃ͡ʰɪt̪ə bʰəs bʰuː lũʈʰɪt̪ə bʰəs 
geːliːɦə l eːkə t̪oː ɾɑːd͡ʒɑː keː tʃ͡əɾəɳə t̪ələ mẽː 
tʃ͡eːt̪ən̪ɑːɦiːn̪ə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəliːɦə l ɾɨʂɪ ɾɑːdʒ͡ə 
tʃ͡jəʋən̪ə keː pət̪n̪iː oːkəɾɑː uʈʰəuliːɦə,eːʋəmə utʃ͡ɪt̪ə 
tʃ͡ɪkɪt̪s̪ɑː ɦeːt̪u oːɦɪ s̪un̪d̪əɾiː keː ləs kəs ɑːguː bəɽʰɪ 
geːliːɦə l pun̪əhə̆ tʃ͡jəʋən̪ə ɾɨʂɪ s̪əs ən̪umət̪ɪ ləs 
puɾuːɾəʋɑː ən̪jə ɾɑːd͡ʒɑː s̪əbəɦəkə s̪əg̃eː ʋən̪ə pɾɑ̃ːt̪ə 
s̪əs̃ ʋɑːpəs̪ə bʰəs geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l kɪtʃ͡ʰueː d̪eːɾiː keː 
bɑːd̪ə oː pɾəʋeːʃə d̪ʋɑːɾə s̪əs̃ bɑːɦəɾə bʰəs geːlɑːɦə l 
ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əmud̪ɾə s̪ən̪ə gəb̃ʰiːɾə bən̪ələ 
tʃ͡ʰəlɑːlɑːɦə l ɦun̪əkə mukʰə pəɾə kən̪ɪjõː bʰɑːʋə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɦɪ,puːɾʋəʋət̪ə bən̪ələ 
ɾəɦələn̪ɦɪ ɦun̪əkə mukʰəməɳɖələ l məɦɑːn̪ə 
puɾuʂəkə ɦɾɨd̪əjə s̪ɑːmɑːn̪jə t̪əɾuɳiː pəɾə ʋɪmoːɦɪt̪ə 
n̪əɦɪ bʰəs s̪əkət̪ə l oːɦoː eːɦeːn̪ə puɾuʂə d͡ʒeː 
ɪd̪̃ɾəloːkə keː əps̪əɾɑːkə s̪ũd̪əɾət̪ɑː s̪əũs ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə n̪əɦɪ 
bʰeːlət̪ʰɪ,ɑː əpən̪ə t̪əpəs̪jɑː puːɾɳə keːlət̪ʰɪ,ɦun̪əkə 
t̪əs bɑːt̪ə kɪtʃ͡ʰu ələgə ɦoːjət̪ə l ɦun̪əkɑː s̪əb̃əd̪̃ʰə mẽː 
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eːɦeːn̪ə s̪oːtʃ͡ən̪ɑːiː əs̪əg̃ət̪ə ɦoːjət̪ə l 
 
- - - - 
 
kɪtʃ͡ʰu d̪ɪʋəs̪ə bɑːd̪ə eːkə d̪ɪn̪ə məɦɑːmɑːt̪jə 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ s̪əũs kəɦələt̪ʰɪ - "s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ d͡ʒiː, ɦəməɾɑː 
bud͡ʒʰɑːiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əpən̪ɑː s̪əbəɦəkə s̪əmɾɑːʈə 
ɑːd͡ʒiːʋən̪ə kumɑːɾeː ɾəɦɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə"| 
"ɦəməɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə əpən̪eː s̪əũs kɪtʃ͡ʰu bʰɪn̪n̪ə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ,kɪeːkə t̪əs d̪eːkʰəlɪjəɪkə d͡ʒeː ɾɨʂɪ mun̪ɪ s̪əbʰə 
ən̪eːkə pɾəkɑːɾə s̪əũs s̪əməd͡ʒʰɑːoːlə ɾɑːd͡ʒɑː keː l 
ʋəʃ̃ə keː ɑːguː bəɽʰɑːjəbə ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ . pɪt̪ɾɨ ɾɨɳə 
tʃ͡ukɑːjəbə puɾuʂə keː ʋɑːs̪t̪eː ət̪jɑːʋəʃjəkə t̪ʰɪkə 
d͡ʒɑːɦɪ leːlə put̪ɾəkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ l pũgəʋə 
n̪əɾəkə s̪əũs pəɾɪt̪ɾɑːɳəkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə put̪ɾə ɦoːɪt̪ɑː 
ətʃ͡ʰɪ - iː pəɾjət̪̃ə kəɦələn̪ɦɪ l pəɾət̃ʃ͡ə ɾɑːd͡ʒɑː 
puɾuːɾəʋɑː əpən̪ə d̪ʰjeːjə pəɾə əɖɪgə ɾəɦəlɑːɦə"| 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə s̪ʋəɾə mẽː bɑːd͡ʒɪ uʈʰəlɑːɦə l 
"kɑːlɦɪjeː t̪əs ʃɑːkələd̪ʋiːpə keː pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə n̪əɾeːʃə 
kɾɨt̪əʋəɾmɑːkə s̪əd̪̃eːʃə ɑːoːlə tʃ͡ʰələ l 'ɦun̪əkə put̪ɾiː 
ʋɪʋɑːɦə kəɾət̪iːɦə t̪əs s̪əmɾɑːʈə puɾuːɾəʋɑː 
s̪əs,ən̪jət̪ʰɑː oː ɑːd͡ʒiːʋən̪ə kũmɑːɾiː ɾəɦət̪iːɦə' - iː 
pɾəɳə oː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː n̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ l iː bɑːt̪ə 
bət̪əbəɪt̪ə n̪ɾɨpət̪ɪ keː pət̪ɾə kəɾuɳə ɾəs̪ə s̪əũs bʰəɾələ 
pəɾələ tʃ͡ʰələ l pəɾət̃ʃ͡ə ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː oː pət̪ɾə 
pəɽʰəlɑː upəɾɑːn̪t̪ə əs̪ʋiːkɾɨt̪ɪ bʰəɾələ pət̪ɾoːt̪t̪əɾə d̪əs 
d̪eːlən̪ɦɪ l ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əpən̪ə ɾɑːd͡ʒɑː n̪ɪ:s̪ət̪̃ɑːn̪eː 
ɾəɦɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə"| məɦɑːmɑːt̪jə d̪ʰiːɾə gəb̃ʰiːɾə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə l 
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"kɪeːkə s̪ət̪̃ɑːn̪ə ut̪pən̪n̪ə kəɾəʋɑːkə kʂəmət̪ɑː 
ɦun̪əkɑː mẽː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ɦɪ kiː"? s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ kɪloːlə 
kəɾəɪt̪ə bɑːd͡ʒɪ uʈʰələ tʃ͡ʰəlɑːɦə | 
məɦɑːmɑːt̪jə kɪt̃ʃ͡ɪt̪ə kɾoːd̪ʰɪt̪ə ɦoːɪt̪ə bɑːd͡ʒɪ uʈʰəlɑːɦə 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ pəɾə - "d͡ʒəkʰən̪ɪ ɦun̪əkə ɦɾɨd̪əjə mẽː 
koːn̪oː t̪əɾuɳiː keː pɾəʋeːʃə ɦoːjət̪ə t̪əkʰən̪əɦɪ t̪əs 
eːɦən̪ə bʰəs s̪əkət̪ə ! pəɾət̃ʃ͡ə un̪əkɑː ɦɾɨd̪əjə ! oː t̪əs 
ɾɨʂɪ-mun̪ɪ s̪əbʰə s̪əs əd̪ʰɪkə s̪t̪ʰɪɾə tʃ͡ʰəɪkə l ʋɪʃʋɑːmɪt̪ɾə 
tʃ͡jəʋən̪ə ɾɨʂɪ s̪əbə pət̪ʰəbʰɾəʂʈə bʰeːlɑːɦə,pəɾət̃ʃ͡ə 
əpən̪ə s̪əmɾɑːʈə keː əkʰən̪ɪ d̪ʰəɾɪ t̪əs keːjoː n̪əɦɪ 
ɑːkɾɨʂʈə kəs pəjəlɪɦə l bud͡ʒʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
bʰəʋɪʂjoː mẽː keːjoː s̪ũd̪əɾiː eːɦɪ upələbd̪ʰɪ keː 
pɾɑːpt̪ə n̪əɦɪ kəs s̪əkət̪iːɦə"| 
"d̪eːkʰuː ɑːguː kiː ɦoːjət̪ə iː t̪əs s̪əməjə bət̪ɑːeːt̪ə"- 
s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ mus̪kuɾɑː uʈʰəlɑːɦə l 
"ɦəs̃ s̪oːməʋəʃ̃ə keː lɪeː eːkə put̪ɾəkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
t̪ʰɪkə,eːkəɾə puːɾt̪ɪ t̪əs koːn̪əɦun̪ɑː əʋəʃjə ɦoːjət̪ə,iː 
bɑːt̪ə t̪əs n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,kɑːɾəɳə ən̪eːkõː 
d͡ʒjoːt̪ɪʂɑːtʃ͡ɑːɾjə bʰəʋɪʂjəʋɑːɳiː keːlən̪ɦɪ d͡ʒeː iː ʋəʃ̃ə 
jugə jugɑːn̪t̪əɾə t̪əkə pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə pʰələt̪ə l eːɦɪ s̪əũs 
n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bʰəʋɪʂjə mẽː keːjoː s̪un̪d̪əɾiː 
ɾɑːd͡ʒɑːkə ɦɾɨd̪əjə pəɾə ʋɪd͡ʒəjə əʋəʃjə pɾɑːpt̪ə 
kəɾət̪iːɦə . pəɾət̃ʃ͡ə oː s̪un̪d̪əɾiː keː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː oː tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
kət̪əɦə ? jəɪɦə bud͡ʒʰən̪ɑː mẽː n̪əɦɪ əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ" - 
gəɦən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə puːɾɳə mud̪ɾɑː mẽː ɑːkɑːʃə d̪ɪs̪ə 
d̪eːkʰəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə l 
bud͡ʒʰɑːiːt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeːn̪ɑː oː iːʃʋəɾə s̪əs puːtʃ͡ʰɪ ɾəɦələ 
ɦoːt̪ʰɪ iː pɾəʃn̪ə l 
pɾəd̪ʰɑːn̪ə ɑːmɑːt̪jə ɑː s̪eːn̪ɑːpət̪ɪ d̪uːn̪u miːlɪ 
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ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪməɾʃə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə ɾɑːd͡ʒɑː 
puɾuːɾəʋɑːkə ʋɪʋɑːɦə keː s̪əb̃əd̪̃ʰə meː̃ ! ɦun̪əkə 
pɾəɳəjə ɑː pəɾɪɳəjə keː s̪əb̃əd̪̃ʰə meː̃ ! ɦun̪əkə 
məs̪t̪ɪʂkə t̪ʰɑːkɪ geːlə mud̪ɑː ɦun̪əkɑː eːɦən̪ə koːn̪oː 
mɑːɾgə n̪əɦɪ bʰeːʈələn̪ɦɪ d͡ʒɑːɦɪ s̪əũs koːn̪əɦun̪ɑː 
koːn̪oː s̪un̪d̪əɾiː keː pɾət̪ɪ ɾɑːdʒ͡ɑː keː ɑːkɾɨʂʈə 
kəɾəʋɑːjələ d͡ʒɑːjə,ɑː oːɦɪ s̪un̪d̪əɾiː keː ʋɪʋɑːɦə 
ɾɑːd͡ʒɑː s̪əs kəɾəʋɑːjələ d͡ʒɑːjə . t̪əkʰən̪əɦɪ t̪əs ɾɑːd͡ʒɑː 
gɾɨɦəs̪t̪ʰə d̪ʰəɾməkə pɑːlən̪ə kəɾət̪ɑːɦə l 
 
kɾəməʃəhə̆ 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.9.ɖɔ bɪpɪn̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː- məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə 
pɾəɳiːt̪ə kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə (7mə 
bʰɑːgə) 

məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə pɾəɳiːt̪ə kəɾɳəbʰɑːɾəm məɪt̪ʰɪliː 
ən̪uʋɑːd̪ə 
(7mə bʰɑːgə) 
  

ɖɑː. bɪpɪn̪ə kumɑːɾə dʒ͡ʰɑː 
(s̪əs̪̃t̪ʰɑːpəkə ɑː s̪əmpɑːd̪əkə- d͡ʒɑːɦn̪əʋiː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə iː-
ʃoːd̪ʰəpət̪ɾɪkɑː) 
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(eːɦɪ s̪ə ̃ puːɾʋə məɦɑːkəʋɪ bʰɑːs̪ə keːɾə lɪkʰələ 
kəɾɳəbʰɑːɾəm d͡ʒeː kəɾɳəkə mən̪oːʋjət̪ʰɑː pəɾə 
lɪkʰələ geːlə pɾɑːtʃ͡iːn̪ət̪əmə eːkɑ̃ːkiː ətʃ͡ʰɪ, s̪əs̪̃kɾɨt̪ə 
mẽː lɪkʰələ eːɦɪ 
gɾən̪t̪ʰəkə tʃ͡ʰəʈʰəmə pɾəbʰɑːgə d̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliː 
ɾuːpɑːn̪t̪əɾə pəɖʰən̪eː ɾəɦiː əɦɑ̃ː s̪əbə, ɑːiː oːɦɪ s̪ə ̃
ɑːguː) 

ʃəkɾəhə̆- əʋɪɦɑː əʋɪɦɑː (əʋɪɦɑː əʋɪɦɑː.) 

ɪn̪d̪ɾə-eːɦeːn̪ə ən̪əɾt̪ʰə d͡ʒun̪ɪ kəɾuː 

  

kəɾɳəhə̆- n̪ə bʰeːt̪əʋjə ̃ n̪ə bʰeːt̪əʋjəm. pɾəs̪iːd̪ət̪u 
bʰəʋɑːn̪. ən̪jəd̪əpɪ ʃɾuːjət̪ɑːm. 

kəɾɳə- n̪əɪ bʰəjəbʰiːt̪ə ɦoːuː, n̪əɪ bʰəjəbʰiːt̪ə ɦoːuː, 
pɾəs̪ən̪n̪ə ɦoːuː, əuɾə s̪un̪ələ d͡ʒɑːu 

  

əŋgəɪhɪ̆ s̪əɦəɪʋə d͡ʒən̪ɪt̪ə ̃məmə d̪eːɦəɾəkʂɑː 

d̪eːʋɑːs̪uɾəɪɾəpɪ n̪ə bʰeːd̪jəmɪd̪ə ̃məɦɑːs̪t̪ɾəɪ:. 

d̪eːjə ̃t̪ət̪ʰɑːpɪ kəʋətʃ͡ə ̃s̪əɦə kuɳɖəlɑːbʰjɑ̃ː 

pɾiːt̪jɑː məjɑː bʰəgəʋət̪eː ɾutʃ͡ɪt̪ə ̃jəd̪ɪ s̪jɑːt̪ .. 21 .. 

  



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

əg̃əkə s̪əg̃ə ɦəməɾə d̪eːɦəɾəkʂɑː ɦeːt̪u kəʋətʃ͡ə s̪əg̃ə 
kuɳɖələ s̪eːɦoː ut̪pən̪n̪ə bʰeːlə d͡ʒeː d̪eːʋə-d̪ɑːn̪əʋə 
s̪ə ̃ s̪əɾʋət̪ʰɑː d̪uɾbʰeːd̪jə ətʃ͡ʰɪ jəd̪ɪ əɦɑ̃ː lɪjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː t̪ə ɦəmə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑːpuːɾʋəkə iː d̪əjə d̪iː. 

  

ʃəkɾəhə̆- (s̪əɦəɾʂəm.) d̪eːd̪u, d̪eːd̪u. 
(d̪əd̪ɑːt̪u, d̪əd̪ɑːt̪u.) 

ɪn̪d̪ɾə pɾəs̪ən̪n̪ə bʰəjə- d̪ɪjə d̪ɪjə 

  

kəɾɳəhə̆- (ɑːt̪məgət̪əm) eːʂə eːʋɑːs̪jə kɑːməhə̆. kɪ ̃n̪u 
kʰəlʋən̪eːkəkəpəʈəbud̪d̪ʰeːhĕ kɾɨʂɳəs̪joːpɑːjəhə̆. 
s̪oːə̸pɪ bʰəʋət̪u. d̪ʰɪgəjukt̪əmən̪uʃoːtʃ͡ɪt̪um. n̪ɑːs̪t̪ɪ 
s̪əʃ̃əjəhə̆. (pɾəkɑːʃəm) gɾɨɦjət̪ɑːm. 

kəɾɳə- mən̪əɦɪ mən̪ə.. jəɪɦə ɦɪn̪əkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪn̪ɦə... əʋəʃjə kəpəʈəʋjəʋəɦɑːɾə bəlɑː kɾɨːʂɳəkə iː 
ʂəɖjən̪t̪ɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ tʃ͡əluː t̪ə jəɪɦə utʃ͡ɪt̪ə. d̪ʰɪkkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː iː ən̪utʃ͡ɪt̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəjələ koːn̪oː s̪əʃ̃əjə n̪əɪ 
kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː (pɾəkəʈə) t̪ə iː leːlə d͡ʒɑːu. 

  

ʃəljəhə̆- əŋgəɾɑːd͡ʒə! n̪ə d̪ɑːt̪əʋjə ̃n̪ə d̪ɑːt̪əʋjəm. 

ʃəljə- əg̃əɾɑːd͡ʒə iː n̪əɪ d̪ɪjəu iː n̪əɪ d̪ɪjəu 
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kəɾɳəhə̆- ʃəljəɾɑːd͡ʒə! ələmələ ̃ʋɑːɾəjɪt̪um. pəʃjə 

kəɾɳə- ʃəljəɾɑːd͡ʒə n̪əɪ ɾoːkuː d̪eːkʰuː 

  

ʃɪkʂɑː kʂəjə ̃gətʃ͡tʃ͡ʰət̪ɪ kɑːləpəɾjəjɑːt̪ 

s̪ubəd̪d̪ʰəmuːlɑː n̪ɪpət̪ən̪t̪ɪ pɑːd̪əpɑːhɑ̆. 

d͡ʒələ ̃d͡ʒələs̪t̪ʰɑːn̪əgət̪ə ̃tʃ͡ə ʃuʂjət̪ɪ 

ɦut̪ə ̃tʃ͡ə d̪ət̪t̪ə ̃tʃ͡ə t̪ət̪ʰəɪʋə t̪ɪʂʈʰət̪ɪ .. 22 .. 

ʋɪpəɾiːt̪ə s̪əməjə mẽː ʃɪkʂɑː s̪əmɑːpt̪ə bʰəjə d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ məd͡ʒəbuːt̪ə d͡ʒəɪɖə bəlɑː gɑːtʃ͡ʰə s̪eːɦoː ukʰəɖɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒələ d͡ʒələs̪t̪ʰɑːn̪ə d͡ʒɑːkə s̪ukʰɑː 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɪn̪t̪u d̪eːlə geːlə utʃ͡ɪt̪ə ɦəʋɪ jɑː d̪ɑːn̪ə 
s̪ət̪ət̪ ʋɪd̪jəmɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

  

t̪əs̪mɑːt̪ gɾɨɦjət̪ɑːm. (n̪ɪkɾɨt̪jə d̪əd̪ɑːt̪ɪ.) 

eːɦɪ kɑːɾəɳə leːlə d͡ʒɑːu (n̪ɪkɑːlɪ keː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ) 

  

ʃəkɾəhə̆- (gɾɨɦiːt̪ʋɑː ɑːt̪məgət̪əm.) ɦən̪t̪ə gɾɨɦiːt̪eː 
eːt̪eː. puːɾʋəmeːʋɑːɾd͡ʒun̪əʋɪdʒ͡əjɑːɾt̪ʰə ̃
s̪əɾʋəd̪eːʋəɪɾjət̪ s̪əməɾt̪ʰɪt̪ə ̃ t̪əd̪ɪd̪ɑːn̪ĩː 
məjɑːn̪uʂʈɪt̪əm. 
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t̪əs̪mɑːd̪əɦəməpjəɪɾɑːʋət̪əmɑːɾuɦjɑːɾd͡ʒun̪əkəɾɳəjoː
d̪ɾʋən̪d̪ʋəjud̪d̪ʰə ̃pəʃjɑːmɪ. (n̪ɪʂkɾɑːn̪t̪əhə̆.) 

ɪn̪d̪ɾə- (ləjə keː mən̪ə meː) oːɦə iː ləjə t̪ə leːləɦu kɪn̪t̪u 
ɦəmə puːɾʋə s̪əməjə mẽː əɾd͡ʒun̪ə ʋɪd͡ʒəjə ɦeːt̪u 
pɾət̪ɪd͡ʒɲɑː keːn̪eː ɾəɦiː oː kɑːd͡ʒə ɑːjə puːɾɑː bʰəjə 
geːlə ɑːbə ɦəmə əɪɾɑːʋət̪ə pəɾə tʃ͡əɖʰɪ kẽː əɾd͡ʒun̪ə ɑː 
kəɾɳəkə jud̪d̪_ɦə d̪eːkʰəbə 

  

tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 

  

ʃəljəhə̆- bʰoː əŋgəɾɑːdʒ͡ə! ʋəɲtʃ͡ɪt̪əhə̆ kʰəlu bʰəʋɑːn̪. 

ʃəljə- əg̃əɾɑːd͡ʒə əɦɑ̃ː ʈʰəkələ geːləɦũ 

  

kəɾɳəhə̆- keːn̪ə. 

kəɾɳə- keːkəɾɑː d̪ʋɑːɾɑː 

  

ʃəljəhə̆- ʃəkɾeːɳə. 

ʃəljə- ɪn̪d̪ɾə keː d̪ʋɑːɾɑː 
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kəɾɳəhə̆- n̪ə kʰəlu. ʃəkɾəhə̆ kʰəlu məjɑː ʋəɲtʃ͡ɪt̪əhə̆. 
kut̪əhə̆, 

kəɾɳə- n̪əɪ n̪əɪ ɪn̪d̪ɾə ɦəməɾɑː s̪ə ̃ʈʰəkələ geːlɑː kɪjɑːkɪ 

  

ən̪eːkəjəd͡ʒɲɑːɦut̪ɪt̪əɾpɪt̪oː d̪ʋɪdʒ͡əɪhɪ̆ 

kɪɾiːʈɪmɑːn̪ d̪ɑːn̪əʋəs̪əŋgʰəməɾd̪ən̪əhə̆. 

s̪uɾəd̪ʋɪpɑːs̪pʰɑːlən̪əkəɾkəʃɑːŋgulɪ- 

ɾməjɑː kɾɨt̪ɑːɾt̪ʰəhə̆ kʰəlu pɑːkəʃɑːs̪ən̪əhə̆ .. 23 .. 

(pɾəʋɪʃjə bɾɑːɦməɳəɾuːpeːɳə) 

ən̪eːkə jəd͡ʒɲə mẽː ɑːɦuːt̪ɪ d̪əjə bɾɑːɦməɳə 
d͡ʒeːkəɾɑː pɾəs̪ən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪɾiːʈə d̪ʰɑːɾəɳə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ eːʋə ̃d̪ɑːn̪əʋəs̪əmuːɦə keː  ʋəɪn̪ɑːʃəkə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ eːt̪əʋeː n̪əɪ əɪɾɑːʋət̪ə keː piːʈʰə 
t̪ʰəpət̪ʰəpeːn̪əɦɑːɾə d͡ʒɪn̪əkə ɦɑːt̪ʰə ɑ̃ːguɾə kəʈʰoːɾə 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ eːɦeːn̪ə ɪn̪d̪ɾə ɑːjə ɦəməɾɑː d̪ʋɑːɾɑː s̪ʋəjə ̃
upəkɾɨt̪ə bʰeːlɑːɦə iː ɦəməɾɑː leːlə pɾəʃəs̪̃ɑːkə gəppə 
ətʃ͡ʰɪ. 

  

d̪eːʋəd̪uːt̪əhə̆- bʰoːhŏ kəɾɳə! 
kəʋətʃ͡əkuɳɖələgɾəɦəɳɑːd͡ʒd͡ʒən̪ɪt̪əpəʃtʃ͡ɑːt̪t̪ɑːpeːn̪ə 
puɾən̪d̪əɾeːɳɑːn̪ugɾɨɦiːt̪oːə̸s̪ɪ. 
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pɑːɳɖəʋeːʂʋeːkəpuɾuʂəʋəd̪ʰɑːɾt̪ʰəməmoːgʰəməs̪t̪ɾ
ə ̃ʋɪməlɑː n̪ɑːmə ʃəkt̪ɪɾɪjə ̃pɾət̪ɪgɾɨɦjət̪ɑːm. 

d̪eːʋəd̪uːt̪ə- ɦeː kəɾɳə kəʋətʃ͡ə kuɳɖələkə 
pɾət̪ɪgɾəɦəd͡ʒən̪jə pətʃ͡ʰət̪ɑːʋɑː kə kɑːɾəɳə ɪn̪d̪ɾə 
əɦɑːpəɾə ən̪ugɾəɦə keːlət̪ʰɪ pɑ̃ːtʃ͡oː mẽː koːn̪oː eːkə 
pɑːɳɖəʋəʋəd̪ʰə ɦeːt̪u ʋɪməlɑː n̪ɑːməkə əmoːgʰə 
əs̪t̪ɾə s̪ʋiːkɑːɾə kəɾuː. 

  

kəɾɳəhə̆- d̪ʰɪg, d̪ət̪t̪əs̪jə n̪ə pɾət̪ɪgɾɨɦɳɑːmɪ. 

kəɾɳə- d̪ʰɪkkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ d̪ɑːn̪ə d̪əjə keː ʋɑːpəs̪ə kɪtʃ͡ʰə 
n̪əɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰiː 

  

d̪eːʋəd̪uːt̪əhə̆- n̪ən̪u bɾɑːɦməɳəʋətʃ͡ən̪ɑːd̪ 
gɾɨɦjət̪ɑːm. 

d̪eːʋəd̪uːt̪ə- t̪ə bɾɑːɦməɳəʋətʃ͡ən̪ə mɑːn̪ɪ ləjə lɪjə 

  

kəɾɳəhə̆- bɾɑːɦməɳəʋətʃ͡ən̪əmɪt̪ɪ. n̪ə 
məjɑːt̪ɪkɾɑːn̪t̪əpuːɾʋəm. kəd̪ɑː ləbʰeːjə. 

kəɾɳə- bɾɑːɦməɳəʋətʃ͡ən̪ə.. ɦəmə kəɦɪjoː ulləg̃ʰən̪ə 
n̪əɪ kəjələ. kəkʰən̪ɪ bʰeːʈət̪ə 
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d̪eːʋəd̪uːt̪əhə̆- jəd̪ɑː s̪məɾəs̪ɪ t̪əd̪ɑː ləbʰəs̪ʋə. 

d̪eːʋəd̪uːt̪ə- d͡ʒəkʰəɪn̪ə s̪məɾəɳə kəɾəbə t̪əkʰən̪eː 
bʰeːʈət̪ə 

  

kəɾɳəhə̆- bɑːɖʰəm. ən̪ugɾɨɦiːt̪oːə̸s̪mɪ. 
pɾət̪ɪn̪ɪʋəɾt̪ət̪ɑ̃ː bʰəʋɑːn̪. 

kəɾɳə bəɖɖə n̪iːkʰə ɦəmə upəkɾɨt̪ə bʰeːləɦu əɦɑ̃ː 
d͡ʒɑːu 

  

d̪eːʋəd̪uːt̪əhə̆- bɑːɖʰəm. (n̪ɪʂkɾɑːn̪t̪əhə̆.) 

d̪eːʋəd̪uːt̪ə- n̪iːkə gəppə (tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ) 

  

kəɾɳəhə̆- ʃəljəɾɑːd͡ʒə! jɑːʋəd̪ɾət̪ʰəmɑːɾoːɦɑːʋəhə̆. 

kəɾɳə ʃəljəɾɑːd͡ʒə! ɾət̪ʰə pəɾə tʃ͡əɖʰiː 

  

ʃəljəhə̆- bɑːɖʰəm! 

ʃəljə ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ 
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(ɾət̪ʰɑːɾoːɦəɳə ̃n̪ɑːʈəjət̪əhə̆) 

ɾət̪ʰɑːɾoːɦəɳə əbʰɪn̪əjə kəɾəɪt̪ə 

  

kəɾɳəhə̆- əjeː ʃəbd̪ə ɪʋə ʃɾuːjət̪eː. kɪ ̃n̪u kʰəlʋɪd̪əm. 

kəɾɳə- əɾeː ʃəbd̪ə d͡ʒəkɑ̃ː s̪un̪ɑːɪ pəɖɪɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 

  

ʃəŋkʰəd̪ʰʋən̪ɪhɪ̆ pɾələjəs̪ɑːgəɾəgʰoːʂət̪uljəhə̆ 

kɾɨʂɳəs̪jə ʋɑː n̪ə t̪u bʰəʋeːt̪s̪ə t̪u pʰɑːlgun̪əs̪jə. 

n̪uːn̪ə ̃jud̪ʰɪʂʈʰɪɾəpəɾɑːd͡ʒəjəkoːpɪt̪ɑːt̪mɑː 

pɑːɾt̪ʰəhə̆ kəɾɪʂjət̪ɪ jət̪ʰɑːbələməd̪jə jud̪d̪ʰəm .. 24 .. 

  

pɾələjəkɑːlɪkəs̪əmud̪ɾəʋət̪ ət̪ɪgəmbʰiːɾəʃəbd̪əbəlɑː iː 
kɾɨʂɳəkə ʃək̃ʰə ətʃ͡ʰɪ ət̪ʰəʋɑː əɾd͡ʒun̪əkə ʃək̃ʰəd̪ʰʋən̪ɪ 
ətʃ͡ʰɪ? n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪eː jud̪ʰɪʂʈʰɪɾəkə pəɾɑːd͡ʒəjə keː s̪un̪ɪ 
pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə iː əɾd͡ʒun̪ə ɦəməɾɑː s̪ə ̃ puːɾɳəʃəkt̪ɪ s̪ə ̃
jud̪d̪ʰə kəɾət̪ɑːɦə. 

  

ʃəlʋəɾɑːd͡ʒə! jət̪ɾɑːs̪ɑːʋəɾd͡ʒun̪əs̪t̪ət̪ɾəɪʋə tʃ͡oːd̪jət̪ɑ̃ː 
məmə ɾət̪ʰəhə̆. 
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ʃəljəɾɑːd͡ʒə d͡ʒət̪əjə əɾd͡ʒun̪ə ətʃ͡ʰɪ oːt̪əjə ɦəməɾə ɾət̪ʰə 
ləjə tʃ͡əluː. 

  

ʃəljəhə̆- bɑːɖʰəm. 

ʃəljə ʈʰiːkə 

  

(bʰəɾət̪əʋɑːkjəm) 

bʰəɾət̪əʋɑːkjə 

s̪əɾʋət̪ɾə s̪əmpəd̪əhə̆ s̪ən̪t̪u n̪əʃjən̪t̪u ʋɪpəd̪əhə̆ 
s̪əd̪ɑː. 

ɾɑːd͡ʒɑː ɾɑːd͡ʒəguɳoːpeːt̪oː bʰuːmɪmeːkəhə̆ pɾəʃɑːs̪t̪u 
n̪əhə̆ .. 25 .. 

s̪əs̪̃ɑːɾə mẽː s̪əɾʋət̪ɾə s̪əmpət̪t̪ɪ pəɾɪpuːɾɳə ɾəɦəjə 
ʋɪpət̪t̪ɪ s̪əɾʋəd̪ɑː s̪əmɑːpt̪ə bʰəjə d͡ʒɑːjə ɾɑːd͡ʒɑː 
ɾɑːd͡ʒɑːkə guɳə s̪ə ̃ jukt̪ə ɦoː ɑː eːɦɪ pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə 
ʃɑːs̪ən̪ə kəɾəjə ɑː ɦəməɾɑː s̪əbʰəkə ɾəkʂɑː kəɾət̪ʰu 

(n̪ɪʂkɾɑːn̪t̪əu.) 

tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 

kəɾɳəbʰɑːɾəməʋəs̪ɪt̪əm 

kəɾɳəbʰɑːɾəm iː gɾən̪t̪ʰəkə s̪əmpuːɾt̪ɪ bʰeːlə 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
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kət̪ʰɑː-1 dʒ͡ə_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 gədʒ͡eːn̪d̪ɾə 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.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 1 
  

mũɦəpʰəʈəpən̪ə 

d̪əjɑːn̪əd̪̃ə pɾəs̪ɑːd̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə pəd̪ə 
s̪eː s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə ɦoːjəlɑː keː bɑːd̪ə əpən̪ɑː 
ɖeːɾɑː muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə mẽː ɾəɦeː ləgən̪ən̪ə.ɦəmə 
d̪uːn̪uː goːɾeː eːkə ɦiː s̪kuːlə pʰuləɦəɾə mẽː 
joːgəd̪ɑːn̪ə kəɪleː ɾəɦiː. bɑːd̪ə mẽː d̪uːn̪uː 
goːɾeː keː d̪uː goː s̪kuːlə mẽː bəd̪əliː bʰeː geːlə. 
ɦəməɦu pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə pəd̪ə s̪eː 
ɾɪʈɑːjəɾə ɦoː keː bəs̪əbəɾɪjɑː mẽː ɖeːɾɑː pəɾə 
ɾəɦeː ləgəliː.eːkə d̪ɪn̪ə ɦəmə d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː 
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keː ɖeːɾɑː pəɾə mɑ̃ː d͡ʒɑːn̪əkiː d͡ʒən̪məbʰuːmɪ 
məd̪̃ɪɾə,pun̪əuɾɑː d̪ʰɑːmə d̪əɾʃən̪əs̪eː ləuʈət̪iː 
mẽː bʰẽːʈə gʰɑːʈə kəɾeː geːliː. 

d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː ɑːɪ kɑːlɪ əs̪ʋəs̪t̪ʰjə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
d͡ʒəbə ɦəmə ɖeːɾɑː pəɾə pəɦũːtʃ͡əliː ɑː ɖoːɾə 

beːlə bəd͡ʒəɪjəliː.t̪ə ʋoː gʰəɾeː mẽː s̪eː bəd͡ʒəlɑː-keː 
tʃ͡ʰiː. 

ɦəmə boːlə liː-gʰən̪əʃjɑːmə məɦət̪oː. 
əd̪̃əɾə s̪eː d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː keː ɑːʋɑːd͡ʒə ɑːjələ-

gʰən̪əʃjɑːmə bɑːbuː. 
d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː gɾɪlə d̪əɾəʋɑːd͡ʒɑː kʰoːləɪt̪ə 

boːlələn̪ə-ɑːu gʰən̪əʃjɑːmə bɑːbuː.bəɦut̪ə s̪ɑːlə pəɾə 
mɪlə liː ɦəɪjə.kəɦu kiː ɦɑːlə tʃ͡ɑːlə ɦəeː. 

ɑː biːtʃ͡eː mẽː əpən̪ɑː beːʈɑː s̪əd̃͡ʒəjə s̪eː 
boːlələn̪ə-s̪əd̃͡ʒəjə əpən̪ɑː məmmiː s̪eː kəɦɑː n̪ɑːʃt̪ɑː 
tʃ͡ɑːjə bən̪ɑːbeː keː leːlə. 

ɦəməɾə s̪ɑːt̪ʰiː gʰən̪əʃjɑːmə bɑːbuː ɦəməɾɑː s̪eː 
bʰẽːʈə kəɾeː ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

əbə gʰən̪əʃjɑːmə bɑːbuː boːlələn̪ə-kəɦu 
d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː kɪ ɦɑːlə tʃ͡ɑːlə ɦəeː ləɪɪkɑː s̪əbʰə kɪ 
kəɾəɪt̪ə ɦəeː. s̪əd̃͡ʒiːʋə ɑː s̪əd̃͡ʒəjə kɪ kəɾəɪt̪ə ɦəeː.ʋoː 
d̪uːn̪uː keː t̪ə ɦəmə tʃ͡ʰoːʈəkɑːɾiː mẽː ɦiː d̪eːkʰəleː 
ɾəɦiː. 

d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː boːlələn̪ə-ɦɑ̃ː. s̪əd̃͡ʒiːʋə t̪ə 
pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə ʃɪkʂəkə ɦəeː ɑː s̪əd̃͡ʒəjə kəmpiːʈiːʃən̪ə keː 
t̪əɪjɑːɾiː kəɾəɪt̪ə ɦəeː. 

gʰən̪əʃjɑːmə bɑːbuː boːlələn̪ə-s̪un̪əleː ɾəɦiː kɪ 
d͡ʒəũ əɦɑ̃ː bɑːd͡ʒəpəʈʈiː mẽː ɾəɦiː t̪ə ũɦɑː keː biːɪoː 
gʰuːs̪ə ləɪt̪ə pəkəɽɑː geːlə ɾəɦəɪ.kɪ bʰeːləɪ ʋoːɪ biːɪoː 
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keː. 
d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː boːlələn̪ə- ɦə.̃ d͡ʒəũ ɾɑːd͡ʒiːʋə 

gɑ̃ːd̪ʰiː pət̃ʃ͡ɑːjət̪iː ɾɑːdʒ͡ə keː s̪kuːliː ʃɪkʂɑː d̪eː d̪eːləkəɪ 
t̪ə pət̃ʃ͡ɑːjət̪iː ɾɑːd͡ʒə keː tʃ͡un̪ɑːʋə keː bɑːd̪ə ʃɪkʂəkə 
s̪əbʰə keː s̪ɑːmuːɦɪkə bəd̪əliː bʰeːləɪjə. 

ɦəməɾə bəd̪əliː ɾiːgɑː s̪eː bɑːd͡ʒəpəʈʈiː bləukə 
mẽː bʰeː geːlə. 

uɦɑ̃ː keː biːɪoː ɾɑːmə kʰeːlɑːʋən̪ə ɾɑːjə d̪ɪlə keː 
s̪ɑːpʰə ɾəɦeː leːkɪn̪ə mũːɦəpʰəʈə ɾəɦeː. kutʃ͡ʰə ʃɪkʂəkə 
ɦun̪əkəɾə d̪ɪlə s̪əpʰɑːiː s̪eː kʰuʃə ɾəɦeː t̪ə kutʃ͡ʰə 
ʃɪkʂəkə ɦun̪əkəɾə mũːɦəpʰəʈəpən̪ə s̪eː n̪ɑːkʰuʃə 
ɾəɦeː. 

bɑːd͡ʒəpəʈʈiː keː mukʰjɑːləjə s̪t̪ʰɪt̪ə s̪kuːlə s̪əɦə 
s̪iːɑːɾəs̪iː s̪əɦə biːɑːɾəs̪iː mẽː pɾəkʰəɖ̃ə ʃɪkʂəkə keː 
n̪ɪjoːd͡ʒən̪ə kɑːɾjɑːləjə bʰiː ɾəɦeː.biːɪoː kɑːɾjɑːləjə bʰiː 
ɾəɦeː.biːɪoː əpən̪ɑː kɑːd͡ʒə ɪɦẽː kəɾəɪt̪ə ɾəɦələɪn̪ə. 

eːkə d̪ɪn̪ə ʃɪkʂəkə s̪əbʰə keː s̪ək̃ulə s̪t̪əɾiːjə 
pɾəʃɪkʂən̪ə ɦoːjət̪ə ɾəɦeː. ətʃ͡ɑːn̪əkə biːɪoː s̪ɑːɦeːbə 
keː ɑːʋɑːd͡ʒə s̪un̪ɑːiː pəɽələ-bətʃ͡ɑːbɑː ɦoː.bətʃ͡ɑːbɑː 
ɦoː. 

s̪əbʰə ʃɪkʂəkə pɾəʃɪkʂən̪ə tʃ͡ʰoːɽə keː kəməɾɑː s̪eː 
n̪ɪkələ geːlə. ɦəmə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː kɪ tʃ͡ɑːɾə goː ɑːd̪əmiː 
ɦɑːt̪ʰə mẽː pɪs̪t̪əulə ləɦəɾəɪʋəɪt̪ə biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː 
bɑːɦɪ pəkəɽələɪ gʰɪs̪ɪjəbəɪt̪ə ɾoːɖə pəɾə leː d͡ʒɑːɪt̪ə. 

kutʃ͡ʰə ʈiːtʃ͡əɾə biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː tʃ͡ʰoːɽɑːbeː leːlə 
bəɖʰələ kɪ biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː gũːɖɑː s̪əbʰə 
əpəɦəɾən̪ə keː leː leːt̪eː d͡ʒɑː ɾəɦələ ɦəeː. 

t̪əbʰiːjeː pɪs̪t̪əulə ʋɑːlɑː kəɦələkə-ɦəmə s̪əbʰə 
n̪ɪgəɾɑːn̪iː ʋɪbʰɑːgə s̪eː ɦəeː.biːɪoː keː gʰuːs̪ə leːɪt̪ə 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 167 

pəkəɽəliː ɦəeː. əɦ̃ɑː s̪əbʰə n̪əɪ ɑːu.n̪ə t̪ə əɦuː s̪əbʰə 
s̪əɾəkɑːɾiː kɑːd͡ʒə keː bɑːd̪ʰɑː d̪eːʋeː mẽː pʰəs̪̃ə 
d͡ʒɑːjəbə.ɦəməɾə ɪ d̪eːkʰũː pəɾɪtʃ͡əjə pət̪ɾə . 

pəɾət̃ʃ͡ə ʃɪkʂəkə s̪əbʰə keː ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪ə bʰeːlə. 
ʃɪkʂəkə s̪əbʰə kəɦələkə-d͡ʒəu t̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪iːjə pulɪs̪ə 
n̪ə pəɦuːtʃ͡ət̪ə,biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː n̪ə leːjə d͡ʒɑːjə 
d̪eːbə. 

kən̪ɪkeː d̪eːɾə keː bɑːd̪ə s̪t̪ʰɑːn̪iːjə pulɪs̪ə ɑː 
geːlə. əbə s̪əbʰə keː ʋɪʃʋɑːs̪ə bʰeː geːlə kɪ biːɪoː 
s̪ɑːɦeːbə keː n̪ɪgəɾɑːn̪iː pəkəɽə keː leː geːlə. pəɾət̃ʃ͡ə ɪ 
pət̪ɑː n̪ə lɑːgələ kɪ kəɪlɑː biːɪoː s̪ɑːɦeːbə pəkəɽɑːjələ. 

n̪ɪgəɾɑːn̪iː pulɪs̪ə s̪iːɑːɾəs̪iː pəɾə s̪eː eːgoː ʃɪkʂəkə 
keː əpən̪ɑː gɑːɽiː mẽː bɪʈʰɑː keː s̪iːt̪ɑːməɽʰiː t̪ʰɑːn̪ɑː 
mẽː leː geːlə. 

s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː pʰeːɾə eːgoː gɑːɽiː s̪eː pulɪs̪ə ɑːjələ 
kɪ eːgoː ʃɪkʂəkə əuɾə tʃ͡ɑːɦiː.s̪iːd͡ʒəɾə lɪs̪ʈə pəɾə 
d̪əs̪t̪əkʰət̪ə keː ʋɑːs̪t̪eː. eːgoː ʃɪkʂəkə keː pəɦɪleː ɦiː 
leː geːlə tʃ͡ʰiː. 

pəɾət̃ʃ͡ə ʃɪkʂəkə s̪əbʰə keː pulɪs̪ə s̪eː ɖəɾə 
lɑːgeː.koːiː d͡ʒɑːjə leːlə t̪əɪjɑːɾə n̪ə.t̪əbə pulɪs̪ə 
mən̪ɑːbeː lɑːgələ. əɦ̃ɑː s̪əbʰə keː ɖəɾeː keː 
d͡ʒəɾuːɾət̪ə n̪əɪ ɦəeː.kʰɑːliː s̪iːd͡ʒəɾə lɪs̪ʈə pəɾə 
d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾəɪ keː ɦəeː. 

bɑːd̪ə mẽː s̪əbʰə ʃɪkʂəkə kəɦeː lɑːgələ-
d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː.əɦ̃iː keː s̪iːt̪ɑːməɽʰiː d͡ʒɑːjə keː 
ɦəɪjə.əɦ̃iː tʃ͡ələ d͡ʒɑːu pulɪs̪ə keː s̪ɑːt̪ʰeː ɑː s̪iːd͡ʒəɾə 
lɪs̪ʈə pəɾə d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾɪ d̪eːbəɪ. 

ɦəmə n̪ɪgəɾɑːn̪iː pulɪs̪ə keː gɑːɽiː mẽː 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː t̪ʰɑːn̪ɑː mẽː tʃ͡ələ geːliː.ũɦɑː pulɪs̪ə 
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kɑːgəd͡ʒiː kɑːmə kəɾəɪt̪ə ɾəɦeː.biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː 
pulɪs̪ə ɦɑːd͡ʒət̪ə mẽː bəd̪̃ə d̪eːkʰə liː. eːkəd̪əmə 
gəməgiːn̪ə.muɾəd͡ʒʰɑːjələ tʃ͡eːɦəɾɑː. 

ɪkə d̪uː gʰəʈ̃ɑː keː bɑːd̪ə pulɪs̪ə boːləɪləkə- 
ʃɪkʂəkə d̪əjɑːn̪əd̪̃ə ɑːɪeː. pɑ̃ːtʃ͡ə tʃ͡ʰəɦə pən̪n̪ɑː pəɾə 
lɪkʰələ  s̪ʈeːʈəmẽːʈə pəɽʰeː keː leːlə ɑːt̪uɾə bʰeːliː kɪ 
pulɪs̪ə kəɦələkə-d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾɑː kiː.. 

ɦəmə ɖəɾə s̪eː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾə d̪eːliː. ɾupəjɑː 
n̪oːʈə pəɾə bʰiː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾə d̪eːliː. pulɪs̪ə kəɦə 
ləkə kɪ ə_ɪ boːt̪ələ pəɾə d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾə d̪ɑː.ə_ɪ mẽː 
biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː ɦɑːt̪ʰə keː d̪ʰoːjɑːlə lɑːlə pɑːn̪iː 
ɦəeː.ɪ ɾuːpəeː mẽː lɑːgələ keːmɪkələ s̪eː ɦɪn̪əkəɾə 
ɦɑːt̪ʰə mẽː keːmɪkələ lɑːgələ ɾəɦeː d͡ʒeː pɑːn̪iː s̪eː 
d̪ʰoːjəlɑː pəɾə lɑːlə ɦoː geːlə ɦəeː.ɦəmə boːt̪ələ pəɾə 
d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾə d̪eːliː. ɦəməɾɑː d̪eːkʰɑː d̪eːkʰiː 
pəɦɪleː ɑːjələ ʃɪkʂəkə əd͡ʒəjə kumɑːɾə bʰiː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə 
kəɾə d̪eːlən̪ə. 

pulɪs̪ə kəɦələkə-ɑːbɪ əɦ̃ɑː s̪əbʰə d͡ʒɑːũː. 
əbə ɦəmə əd͡ʒəjə bɑːbuː s̪eː putʃ͡ʰəliː-kɪ əɦ̃ɑː keː 

s̪ɑːmən̪eː mẽː biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːlɑːɪ 
geːlə ɾəɦeː .ɦəməɾɑː t̪ə bɑːd̪ə mẽː pulɪs̪ə lɑːjələ 
ɾəɦeː. 

əd͡ʒəjə bɑːbuː kəɦələn̪ə- n̪ə. ɦəməɾɑː t̪ə oːn̪iː 
bɑːɦəɾeː bɪʈʰɑː d̪eːleː ɾəɦələ ɦəeː.ɦəmə t̪ə kɪtʃ͡ʰuː n̪ə 
d̪eːkʰɪ lɪjəɪ ɦəeː. 

ləgəbʰəgə eːgɑːɾəɦə bəɾəs̪ə keː bɑːd̪ə pəʈən̪ɑː 
n̪ɪgəɾɑːn̪iː koːɾʈə s̪eː tʃ͡ɪʈʈʰiː mɪlələ kɪ əmuːkə t̪ɑːɾiːkʰə 
keː d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə keː ɪɦ̃ɑː gəʋɑːɦiː ɦəeː.ɦəmə 
əd͡ʒəjə bɑːbuː bəs̪ə s̪eː pəʈən̪ɑː geːliː. 
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pəɦɪleː s̪əɾəkɑːɾiː ʋəkiːlə s̪eː mɪlə liː. s̪əɾəkɑːɾiː 
ʋəkiːlə kəɦələkə-gʰəʈən̪ɑː s̪əbʰə jɑːd̪ə ɦəɪjə n̪ə.ɦə.̃ 
bəɽʰɪjɑː s̪eː jɑːd̪ə kəɾeː leːlə pɑ̃ːtʃ͡ə tʃ͡ʰəɦə pən̪n̪ɑː meː 
lɪkʰələ kɑːgəd͡ʒə pəɖʰeː lɑː d̪eːlən̪ə. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː kɑːgəd͡ʒə keː pəɖʰə 
liː.kɑːgəd͡ʒə mẽː lɪkʰələ ɾəɦeː kɪ pəkəɽət̪eː s̪əməjə 
d̪eːkʰəliː kɪ ɾuːpəjɑː leː ɾəɦələ ɦəeː. ɑː pəkəɽɑːeː 
ʋɑːlɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə pəɾə ɦɑːt̪ʰə d̪ʰuləbəɪt̪ə d̪eːkʰə liː ɑː 

s̪ɑːɾɑː kɑːgəd͡ʒiː kɑːmə bʰeːlə. 
ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə keː kəɦəliː 

kɪ ɪ s̪əbʰə kɑːd͡ʒə ɦəmə s̪əbʰə n̪ə d̪eːkʰəliː ɦəeː.ɦəmə 
d̪uːn̪uː goːɾeː s̪iːt̪ɑːməɽʰiː t̪ʰɑːn̪ɑː pəɾə ɖəɾə s̪eː 
keːʋələ d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɪleː tʃ͡ʰiː. d̪əs̪t̪əkʰət̪ə ɦəməɾə 
s̪əbʰə keː ɦəɪjə. ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə kəɦələn̪ə- d͡ʒəũ ɑːpə 
d̪uːn̪uː goːɾeː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɪleː tʃ͡ʰɪjəɪ  t̪ə lɪkʰələ 
s̪əbʰə bɑːt̪ə s̪ʋiːkɑːɾə kəɾẽː keː pəɽ̈ət̪ə.ɦəmə d̪uːn̪uː 
goːɾeː peːʃoːpeːʃə mẽː pəɽə geːliː. 

pəɾət̃ʃ͡ə ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː s̪oːtʃ͡ə liː kɪ tʃ͡ɑːɦeː 
d͡ʒoː dʒ͡ɑːjə.ɦəmə s̪əbʰə s̪ətʃ͡eː kəɦəbə.d͡ʒəbə ɦəmə 
d̪eːkʰəbeː n̪ə kəɪliː.t̪ə keːn̪ɑː kəɦəbəɪ kɪ ɦəmə d̪eːkʰə 
liː ɦəeː. 

ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə kəɦələn̪ə-əɦ̃ɑː d̪uːn̪uː goːɾeː 
koːɾʈə mẽː tʃ͡əlũː. 

ɦəmə əɦ̃ɑː d̪uːn̪uː goːɾeː goːɾeː keː bulɑː leːbə. 
ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː koːɾʈə kəmpɑːun̪ɖə mẽː 

bəɪʈʰə geːliː ɑː ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə keː pʰoːn̪ə keː 
ɪt̪̃əd͡ʒɑːɾə kəɾeː ləgəliː. koːɾʈə keː s̪əməjə kʰət̪əmə 
ɦoːjə lɑːgələ.t̪ə ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦeːbə 
keː ɪd͡ʒəlɑːs̪ə mẽː geːliː. ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə ũɦɑː ɾəɦeː. 
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ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə kəɦələn̪ə-əɦ̃ɑː  d̪ũːn̪uː goːɾeː kəɦ̃ɑː 
ɾəɦəliː ɦəeː. əbə s̪əməjə s̪əmɑːpt̪ə bʰeː geːlə 
ɦəeː.əbə d̪oːs̪əɾə t̪ɑːɾiːkʰə pəɾə ɑːbəɪ keː ɦoːjət̪ə. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː kəɦəliː kɪ ɦəməɾɑː s̪əbʰə 
keː ɦɑːd͡ʒəɾiː t̪ə leː luː.n̪ə t̪ə ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː 
eːbəs̪ẽːʈə ɦoː d͡ʒɑːjəbə. ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə ɑː peːʃəkɑːɾə 
boːlələkə-n̪ə n̪ə.əbə ɦɑːd͡ʒəɾiː n̪ə ɦoːjət̪ə.ɦəmə 
s̪əbʰə d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə keː kəɦəliː.ʋoː s̪əbʰə 
d̪eːkʰəɪt̪ə s̪un̪əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ɪ. 

d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə peːʃəkɑːɾə keː ɦɑːd͡ʒəɾiː leː 
leːʋẽː keː kəɦələn̪ə.peːʃəkɑːɾə ɦɑːd͡ʒəɾiː leːkeː 
d̪oːs̪əɾə t̪ɑːɾiːkʰə d̪eː d̪eːləkə. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː keː n̪əd͡ʒəɾə biːɪoː s̪ɑːɦeːbə 
pəɽələ. gəməgiːn̪ə,muɾəd͡ʒʰɑːjələ tʃ͡eːɦəɾɑː,pʰɑːʈələ 
d͡ʒut̪t̪ɑː ɑː pʰɑːʈələ s̪əɾʈə pəɦɪn̪əleː. 

jɑːd̪ə ɑː geːlə u ɦəs̪̃əɪt̪ə tʃ͡eːɦəɾɑː, d̪əməd̪ɑːɾə 
ɑːʋɑːd͡ʒə,kələpʰəd̪ɑːɾə pəɪʈ̃ə s̪əɾʈə ɑː ʋuɖələɪɖ̃ə keː 
d͡ʒuːt̪ɑː pəɦən̪eː gəuɾəʋə puːɾn̪ə ɖɪləɖəulə. 

əgɪlɑː t̪ɑːɾiːkʰə pəɾə əd͡ʒəjə bɑːbuː s̪əg̃eː 
pəʈən̪ɑː geːliː. s̪əɾəkɑːɾiː ʋəkiːlə s̪eː bʰẽːʈə kəɪliː. 
ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə kəɦələn̪ə-s̪əbʰə bɑːt̪ə jɑːd̪ə ɦəeː 
n̪ə.d͡ʒoː kɑːgədʒ͡ə mẽː ɦəeː ʋoːɦeː bɑːt̪ə d͡ʒəd͡ʒə 
s̪ɑːɦəbə keː n̪əd͡ʒəd̪iːkə boːlɪjɑː. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː kəɦəliː-d͡ʒiː. 
s̪əməjə pəɾə bulɑːɦəʈə bʰeːlə. 
ɦəmə gəʋɑːɦə keː bən̪ɑːjələ kəʈʰəd̪ʰeːɾɑː mẽː 

geːliː. 
pəɦɪleː d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə puːtʃ͡ʰələn̪ə- 
əɦ̃ɑː ɾuːpəjɑː leːɪt̪ə d̪eːkʰəliː-d͡ʒiː n̪ə.ɦəmə 
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pulɪs̪ə keː biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː pəkəɽə keː gʰɪs̪ɪjəbət̪ə 
ɾoːɖə pəɾə leː d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰəliː. 

d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə puːtʃ͡ʰələn̪ə-n̪oːʈə pəɾə əɦ̃ɑː keː 
ɦiː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə ɦəeː . 

ɦəmə kəɦəliː-d͡ʒiː. pulɪs̪ə keː kəɦəlɑː pəɾə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː t̪ʰɑːn̪ɑː pəɾə ɖəɾə s̪eː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɪ 
d̪eːlɪjəɪ. 

d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦeːbə kəɦələn̪ə-əɦ̃iː keː s̪ɑːmən̪eː 
meː ɦɑːt̪ʰə d̪ʰulɑːjələ geːlə. 

ɦəmə kəɦəliː-d͡ʒiː n̪ə. ɦəmə s̪iːt̪ɑːməɽʰiː t̪ʰɑːn̪ɑː 
mẽː lɑːlə ɾəg̃ə keː pɑːn̪iː bʰəɾələ boːt̪ələ pəɾə pulɪs̪ə 
keː kəɦəlɑː pəɾə ɖəɾə s̪eː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɪ d̪eːliːjəɪ. 

d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦəbə putʃ͡ʰələn̪ə-ə_ɪ s̪iːd͡ʒəɾə lɪs̪ʈə 
pəɾə əɦ̃iː keː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə ɦəeː. 

ɦəmə kəɦəliː-d͡ʒiː. pulɪs̪ə keː kəɦəlɑː pəɾə ɖəɾə 
s̪eː ɦəmə d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kəɾə d̪eːlɪjə.ʋəkiːlə s̪ɑːɦəbə 
kəɦələn̪ə-əɦ̃ɑː bɑːt̪ə s̪eː mukəɾəɪjə tʃ͡ʰɪ. 

ɦəmə kəbiːɾə s̪ɑːɦəbə keː ud̪d̪ʰɾɨt̪ə kəɾəɪt̪ə 
kəɦəliː-t̪uː kəɦət̪ɑː kɑːgəd̪ə keː leːkʰiː.məɪ kəɦət̪ɑː 
ək̃ʰɪjən̪ə keː d̪eːkʰiː. 

d͡ʒəd͡ʒə s̪ɑːɦeːbə mus̪kuɾəɪlən̪ə. 
ɑː ʃɪkʂəkə əd͡ʒəjə keː buləɪlən̪ə. 
əd͡ʒəjə bɑːbuː gəʋɑːɦiː ʋɑːleː kəʈʰəgʰəɾeː mẽː 

geːlən̪ə ʋoː bʰiː ɦəməɾeː d͡ʒeːkɑː s̪əbʰə bɑːt̪ə keː 
d̪uɦəɾɑː d̪eːlən̪ə. 

ʋəkiːlə boːlələn̪ə-keːʃə ɦoːs̪əʈɑːɪlə ɦoː geːlə. 
ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː bəjɑːn̪ə ʋɑːlɑː kɑːgəd͡ʒə 

pəɾə d̪əs̪t̪əkʰət̪ə kə keː koːɾʈə s̪eː n̪ɪkələ geːliː. 
pʰeːɾə s̪eː ɦəməɾɑː d̪uːn̪uː goːɾeː keː n̪əd͡ʒəɾə 
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biːɪoː s̪ɑːɦeːbə pəɾə pəɽələ. gəməgiːn̪ə ɑː ud̪ɑːs̪ə 
tʃ͡eːɦəɾɑː pəɾə kən̪ɪkɑː kʰuʃiː keː eːkəʈɑː ləɦəɾə. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː s̪oːtʃ͡eː ləgəliː.s̪əməjə 
s̪əməjə keː bɑːt̪ə ɦəɪjə. 

bɑːt̪ə əbə t̪əkə kʰulə geːlə kɪ biːɪoː s̪ɑːɦeːbə keː 
mũːɦəpʰəʈəpən̪ə s̪eː kutʃ͡ʰə n̪ɑːɾɑːd͡ʒə loːgə pʰəs̪̃ɑː 
d̪eːleː ɾəɦəɪ.kəɦələ geːlə ɦəeː-n̪ə bɾuːjɑːt̪ s̪ət̪jəm 
əpɾɪjəmə əɾt̪ʰɑːt̪ d͡ʒeː s̪ətʃ͡ə bɑːt̪ə ətʃ͡tʃ͡ʰɑː n̪ə ləgeː,n̪ə 
boːleː keː tʃ͡ɑːɦiː. d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː kəɦələn̪ə- 
bəɦut̪ə bɑːd̪ə mẽː mɑːluːmə bʰeːlə kɪ biːɪoː s̪ɑːɦeːbə 
keːʃə d͡ʒiːt̪ə geːlən̪ə. pəɾət̃ʃ͡ə keːʃə d͡ʒɪt̪iːjoː keː 
d͡ʒiːʋən̪ə mẽː ɦɑːɾə geːlən̪ə. mũɦəpʰəʈəpən̪ə biːɪoː 
s̪ɑːɦeːbə keː d͡ʒiːʋən̪ə bəɾbɑːd̪ə kəɪ d̪eːləkə. 

n̪ɑːs̪t̪ɑː tʃ͡ɑːjə keː bɑːd̪ə ɦəmə əpən̪ɑː ɖeːɾɑː 
bəs̪əbəɾɪjɑː  tʃ͡ələ ə_ɪliː. 

  
-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, mɑːt̪ɑː-tʃ͡ən̪d̪ɾə d̪eːʋiː, pɪt̪ɑː-
s̪ʋə0ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə məɖ̃ələ, pət̪n̪iː-pɾəmɪlɑː d̪eːʋiː, 
d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ-01 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1960 joːgjət̪ɑː- eːmə-eːs̪əs̪iː 
(ɾəs̪ɑːjən̪ə ʃɑːs̪t̪ɾə), eːmə eː (ɦɪn̪d̪iː). ɾuːtʃ͡ɪ- s̪ɑːɦɪt̪jɪkə, 
məɪt̪ʰɪliː-ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː -kəɦɑːn̪iː leːkʰən̪ə ɑː ɑːleːkʰə. 
pɾəkɑːʃɪt̪ə poːt̪ʰiː - məɪt̪ʰɪliː kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə bʰɑːs̪ɑː keː 
n̪ə bɑ̃ː ʈɪjoː. 2022 pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː - s̪əd͡ʒʰɪjɑː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə poːt̪ʰiː - d͡ʒən̪əkə n̪əd̪̃ɪn̪iː d͡ʒɑːn̪əkiː ɑː ʃəuɾjə 
gɑːn̪ə. 2022 pət̪ɾɪkɑː -mɪt̪ʰɪlɑː s̪əmɑːd͡ʒə, gʰəɾə -bɑːɦəɾə 
ɑː əpuːɾʋɑː (məɪs̪ɑːmə). əkʰəbɑːɾə -d̪əɪn̪ɪkə məɪt̪ʰɪlə 
pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳə pɾəkɑːʃə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə, d̪ɑːjɪt̪ʋə- puːɾʋə d͡ʒɪlɑː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
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ʃɪkʂəkə s̪əg̃ʰə, ɖuməɾɑː, s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. s̪t̪ʰɑːjiː pət̪t̪ɑː- 
gɾɑːmə-pɪpəɾɑː ʋɪʃən̪əpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː-pəɾɪɦɑːɾə d͡ʒɪlɑː-
s̪iːt̪ɑːməɖʰiː. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə pət̪ɑː-pɪpəɾɑː 
s̪əd̪ən̪ə,muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə ʋɑːɾɖə-04 s̪iːt̪ɑːməɽʰiː poːs̪ʈə-
tʃ͡əkəməɦɪlɑː d͡ʒɪlɑː-s̪iːt̪ɑːməɖʰiː ɾɑːd͡ʒjə-bɪɦɑːɾə pɪn̪ə-
843302 

 
 
  

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

 

 

2.11.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 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 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
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2. dʒ͡əgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə 
bɑːs̪ən̪ə"pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gədʒ͡eːn̪d̪ɾə 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.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 

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

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 
 
 ʃəɾɑːbə ɑː ʃəbɑːbə 

  
s̪eːn̪ʈɾələ bəɪk̃ə ɑːpʰə ɪɖ̃ɪjɑː mẽː ʋɪməleːʃə 

ʈʰɑːkuɾə kəɪʃɪjəɾə ɾəɦət̪ʰɪ.ʋoː gən̪ɪt̪ə s̪eː eːmə. eːs̪ə 
s̪iː. ɾəɦələn̪ə.ɦəmə tʃ͡ɑːɾə goː s̪ɑːt̪ʰiː mɪlə keː 
s̪eːkẽːɖəɾiː koːtʃ͡ɪg̃ə s̪ẽːʈəɾə kʰoːlə liː,t̪ə məɪt̪ʰə 
pəɖʰɑːbeː leːlə kəɦəliː,t̪ə ʋoː mɑːɾn̪ɪg̃ə s̪ɪpʰʈə mẽː 
pəɽʰɑːʋeː leːlə t̪əɪjɑːɾə ɦoː geːlən̪ə.ɦun̪əkəɾə 
pəɖʰɑːʋeː keː ʃəɪliː s̪eː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː s̪əbʰə kʰuʃə ɾəɦeː. 
koːtʃ͡ɪg̃ə mẽː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː keː s̪ək̃ʰjɑː bəɽʰeː 
lɑːgələ.ɦəmə d͡ʒəbə meːɦət̪ɑːn̪ɑː d̪eːbeː keː leːlə 
kəɦəliː t̪oː ʋoː kəɦəlɑː- d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː ɦəmə 
meːɦət̪ɑːn̪ɑː n̪ə leːbə.ɦəmə əɦ̃ɑː s̪əbʰə keː məd̪ət̪ə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː s̪əbʰə eːgoː ʋɪt̪t̪ə ɾəɦɪt̪ə 
məɦɑːʋɪd̪jɑːləjə mẽː pəɽʰəbəɪ tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː s̪əbʰə keː 
ʋeːt̪ən̪ə n̪ə mɪləɪ ɦəeː. ɦəməɾɑː t̪ə bəɪk̃ə mẽː 
n̪əukəɾiː ɦəeː ɑː ʋeːt̪ən̪ə mɪləɪ ɦəeː.ʋoː eːkə n̪eːkə 
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d̪ɪlə ɪs̪̃ɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə. 
  
bəɪk̃ə keː pɑːɾʈiː pʰək̃ʃən̪ə mẽː ʋoː kəbʰiː-kəbʰiː 

ʃəukɪjɑː ʃəɾɑːbə piː leː ɾəɦəɪt̪ə. d̪ʰiːɾeː d̪ʰiːɾeː ɦun̪əkɑː 
ʃəɾɑːbə keː lət̪t̪ə pəɽə geːlə.ʋoː bəɽəkɑː ʃəɾɑːbiː bən̪ə 
geːlən̪ə.əbə t̪ə t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː bʰoːɾə s̪eː piːjeː ləgəlɑː. 
bəɪk̃ə ɑːʋəɾə mẽː bʰiː piːjeː ləgələn̪ə. 

  
əbə ʃəɾɑːbə keː n̪əʃɑː mẽː ʃəbɑːbə bʰiː 

tʃ͡ɑːɦiː.ʃəbɑːbə keː leːlə ɦun̪əkəɾə n̪əd͡ʒəɾə kəpəɽɑː 
d̪ʰoːjəʋɑːliː məɦɪlɑː pəɾə pəɽələ.ʋoː məɪɪlə kəpəɽɑː 
lɑːʋeː ɑː s̪ɑːpʰə kəɪlə kəpəɽɑː d̪eːʋeː, ɖeːɾɑː mẽː 
əbəɪt̪ə ɾəɦeː.t̪iːs̪ə bəɾʂiːjə məɦɪlɑː n̪ɑːʈiː, moːʈiː ɑː 
kɑːɾiː ɾəɦeː. goːlə mũɦə , piːʈʰə pəɾə ləʈəkəɪt̪ə kɑːɾiː 
keːʃə,tʃ͡ʰoːʈəkiː tʃ͡ʰoːʈəkiː ɑ̃ːkʰɪ, moːʈə ɦõːʈʰə ,t̪ɑːɽə keː 
pʰələ d͡ʒeːkɑː uɾoːd͡ʒə ,ɦəkəlɑːɪt̪ə ɑːʋɑːd͡ʒə ɑː 
ɦət̪ʰɪn̪iː ə_ɪs̪ən̪ə tʃ͡ɑːlə ɾəɦeː.mɑːn̪oː bɑːs̪ən̪ɑː keː 
muːɾt̪ɪ ɾəɦeː.kɑːmə kəlɑː keː məɾməd͡ʒɲə ɑː 
kɑːməʃɑːs̪t̪ɾə keː ɾətʃ͡əjɪt̪ɑː ɾɪs̪ɪ ʋɑːt̪s̪jɑːjən̪ə keː 
ən̪us̪ɑːɾə ɦəs̪t̪ɪn̪iː ʃɾeːɳiː keː s̪t̪ɾiː ɾəɦeː. 

d̪ʰiːɾeː d̪ʰiːɾeː s̪t̪ɾiː keː s̪ɑːt̪ʰə ɦun̪əkəɾə 
ʋɑːs̪ən̪ɑːt̪məkə s̪əb̃əd̪̃ʰə d͡ʒuɽə geːlə. 

  
ʃəɾɑːbə ɑː ʃəbɑːbə keː leːlə ɑːbɪ ʋɪməleːʃə 

ʈʰɑːkuɾə keː d̪ʰən̪ə (ɾupəjɑː) keː d͡ʒəɾuːɾət̪ə pəɽeː 
lɑːgələ.ʋeːt̪ən̪ə kəmə pəɽeː lɑːgələ. kɑːɾəɳə kɪ ʋoː 
bɑːlə bətʃ͡tʃ͡eːd̪ɑːɾə ɾəɦəɪt̪ə. s̪ũd̪əɾə pət̪n̪iː bʰiː 
ɾəɦeː.pəɾət̃ʃ͡ə ʃəɾɑːbə keː lət̪ə. 
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d͡ʒəũ bəɪk̃ə keː ən̪jəkəɾmiː ɑː məɪn̪eːd͡ʒəɾə 
tʃ͡ʰuʈʈiː pəɾə ɾəɦəɪt̪ə t̪ə ʋɪməleːʃə ʈʰɑːkuɾə kəɪʃɪjəɾə keː 
s̪əg̃eː məɪn̪eːd͡ʒəɾə keː bʰiː kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə. bəɪk̃ə mẽː 
t̪iːn̪eːʈɑː kəɾmətʃ͡ɑːɾiː ɾəɦeː.eːgoː 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə,eːkəʈɑː kləɾkə ɑː eːgoː kəɪʃɪjəɾə 
ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː s̪ʋəjə.̃ ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː koːn̪oː gɾɑːɦəkə keː 
n̪ɑːmə pəɾə bʰɑːutʃ͡əɾə bʰəɾəkeː ɑː ʋoːkəɾɑː pɑːs̪ə kə 
keː ɾɑːʃɪ(ɾupəjɑː) n̪ɪkɑːlə leːbəɪ. ɾuːpəjɑː s̪eː kʰuːbə 
ʃəɾɑːbə piːjeː ɑː məɦɪlɑː s̪əg̃ə əɪʃə kəɾeː. məɦɪlɑː keː 
kʰuːbə ɾupəjɑː d̪eːbeː lɑːgələ. 

  
bəɪk̃ə keː d͡ʒəũ əuɖɪʈə bʰeːlə t̪ə gəɽəbəɽiː 

pəkəɽələ geːlə.leːkʰɑː bəɦiː keː pən̪n̪ɑː pʰɑːɽələ 
bʰeːʈələ.bʰɑːutʃ͡əɾə gɑːjəbə. 

ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː pəɾə ɑːɾoːpə lɑːgələ. ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː 
kəɦələn̪ə ɦəmə ɪ kɑːd͡ʒə n̪ə kəɪliː ɦəeː.ɪ kɑːd͡ʒə 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəbə kəɪlən̪ə ɦəeː.ɑːɖɪʈəɾə 
kəɦələn̪ə-d͡ʒəɪ d̪ɪn̪ə əɦ̃ɑː gəɽəbəɽiː kəɪliː ɦəeː.ʋoːɪ 
d̪ɪn̪ə keː uɦeː kʰɑːs̪ə bʰɑːutʃ͡əɾə gɑːjəbə ɦəeː ɑː kəɪʃə 
bukə keː pən̪n̪ɑː pʰɑːʈələ ɦəeː.ʋoːɪ d̪ɪn̪ə 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəbə ɑː kləɾkə tʃ͡ʰuʈʈiː pəɾə ɦəeː. 
keːʋələ əɦĩː ɖjuːʈiː pəɾə tʃ͡ʰiː ɑː ʋoːkəɾə n̪ɑːdʒ͡ɑːjəd͡ʒə 
pʰɑːjəd̪ɑː uʈʰəɪliː ɦəeː. ʋɪməleːʃə ʈʰɑːkuɾə ʃɑ̃ːt̪ə pəɽə 
geːlən̪ə ɑː ɾoːjə ləgə lən̪ə. məɪn̪eːd͡ʒəɾə s̪ɑːɦəbə 
t̪ʰɑːn̪ɑː mẽː pʰoːn̪ə kəɪlən̪ə. 

  
kutʃ͡ʰə d̪eːɾə bɑːd̪ə d̪ɑːɾoːgɑː d̪uː ʈɑː pulɪs̪ə keː 

s̪ɑːt̪ʰə ɑː bəɪk̃ə mẽː ɑː d̪ʰəməkələ. kəɪʃɪjəɾə ʋɪməleːʃə 
ʈʰɑːkuɾə pəɾə eːpʰəɑːiːɑːɾə d̪əɾd͡ʒə bʰeːlə. pulɪs̪ə 
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ɦət̪ʰəkəɽiː ləgɑː keː t̪ʰɑːn̪ɑː mẽː leː geːlə.bɑːd̪ə mẽː 
koːɾʈə mẽː peːʃə kə keː d͡ʒeːlə leː geːlə. 

  
ʋɪməleːʃə ʈʰɑːkuɾə bəɪk̃ə s̪eːʋɑː s̪eː bəɾkʰɑːs̪t̪ə 

bʰeː geːlən̪ə. 
ʃəɾɑːbə ɑː ʃəbɑːbə keː kɑːɾən̪ə eːkə n̪eːkə d̪ɪlə 

ɪs̪̃ɑːn̪ə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː keː d͡ʒiːʋən̪ə bəɾbɑːd̪ə ɦoː 
geːlə.ə_ɪ s̪eː loːgə keː d̪uːɾə ɾəɦeː mẽː ɦiː bʰəlɑːiː 
ɦəeː.   
-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, mɑːt̪ɑː-tʃ͡ən̪d̪ɾə d̪eːʋiː, pɪt̪ɑː-
s̪ʋə0ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə məɖ̃ələ, pət̪n̪iː-pɾəmɪlɑː d̪eːʋiː, 
d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ-01 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1960 joːgjət̪ɑː- eːmə-eːs̪əs̪iː 
(ɾəs̪ɑːjən̪ə ʃɑːs̪t̪ɾə), eːmə eː (ɦɪn̪d̪iː). ɾuːtʃ͡ɪ- s̪ɑːɦɪt̪jɪkə, 
məɪt̪ʰɪliː-ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː -kəɦɑːn̪iː leːkʰən̪ə ɑː ɑːleːkʰə. 
pɾəkɑːʃɪt̪ə poːt̪ʰiː - məɪt̪ʰɪliː kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə bʰɑːs̪ɑː keː 
n̪ə bɑ̃ː ʈɪjoː. 2022 pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː - s̪əd͡ʒʰɪjɑː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə poːt̪ʰiː - d͡ʒən̪əkə n̪əd̪̃ɪn̪iː d͡ʒɑːn̪əkiː ɑː ʃəuɾjə 
gɑːn̪ə. 2022 pət̪ɾɪkɑː -mɪt̪ʰɪlɑː s̪əmɑːd͡ʒə, gʰəɾə -bɑːɦəɾə 
ɑː əpuːɾʋɑː (məɪs̪ɑːmə). əkʰəbɑːɾə -d̪əɪn̪ɪkə məɪt̪ʰɪlə 
pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳə pɾəkɑːʃə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə, d̪ɑːjɪt̪ʋə- puːɾʋə d͡ʒɪlɑː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
ʃɪkʂəkə s̪əg̃ʰə, ɖuməɾɑː, s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. s̪t̪ʰɑːjiː pət̪t̪ɑː- 
gɾɑːmə-pɪpəɾɑː ʋɪʃən̪əpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː-pəɾɪɦɑːɾə d͡ʒɪlɑː-
s̪iːt̪ɑːməɖʰiː. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə pət̪ɑː-pɪpəɾɑː 
s̪əd̪ən̪ə,muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə ʋɑːɾɖə-04 s̪iːt̪ɑːməɽʰiː poːs̪ʈə-
tʃ͡əkəməɦɪlɑː d͡ʒɪlɑː-s̪iːt̪ɑːməɖʰiː ɾɑːd͡ʒjə-bɪɦɑːɾə pɪn̪ə-
843302 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

2.12.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-3 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. dʒ͡əgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə 
bɑːs̪ən̪ə"pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

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


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

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gədʒ͡eːn̪d̪ɾə 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.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

http://www.videha.co.in/
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ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 3 

məɦɑːjəd͡ʒɲə 

  
ɑːɪ bʰɑːiː s̪əmɑːn̪ə ɾɑːmə bɪlɑːs̪ə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː 

bəɖə jɑːd̪ə ɑːʋəɪjə ɦəɪjə. pʰeːs̪əbukə eːkəʈɑː poːs̪ʈə 
s̪eː mɑːluːmə bʰeːlə kɪ pəɾəs̪ujeːə_ɪ d̪un̪ɪjɑː keː 
tʃ͡ʰoːɽə d̪eːlɑː.ʋoː bəɽɑː biːmɑːɾə tʃ͡ʰələ ɑː ət̪̃ɪmə 
s̪əməjə mẽː əpən̪ə n̪əukəɾiːɦɑː beːʈɑː s̪əg̃ə 
ʋɪʃɑːkʰɑːpəʈʈən̪əmə mẽː ɾəɦəɪt̪ə ɾəɦələn̪ə. 

  
ɦun̪əkɑː s̪əg̃ə bɪt̪ɑːjələ s̪əməjə mən̪ə keː tʃ͡ɪt̪ɾə 

pəʈə pəɾə ɑːbeː lɑːgələ. ʋɪt̪t̪ə ɾəɦɪt̪ə kɑːleːd͡ʒə 
gʰən̪əʃjɑːməpuɾə mẽː kɑːmə kəɾəɪt̪ə,ɑːɪ s̪eː s̪əɪt̪̃iːs̪ə 
bəɾəs̪ə pəɦɪleː gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə keː. 

ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː gɑːjət̪ɾiː pəɾɪʋɑːɾə ʃɑ̃ːt̪ɪkũd͡ʒə 
ɦəɾɪd̪ʋɑːɾə s̪eː d͡ʒuɽələ ɾəɦət̪ʰɪ.ʋoː pəɾɪʋɾɑːd͡ʒəkə 
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ɾəɦət̪ʰɪn̪ə.ɦun̪əkəɾə mən̪ə gʰən̪əʃjɑːməpuɾə mẽː 
gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjədʒ͡ɲə kəɾɑːbeː keː bʰeːlə.ʋoː 
ɦəməɾɑː əpən̪ɑː mən̪ə keː bɑːt̪ə bət̪əɪlən̪ə. 
məɦɑːjəd͡ʒɲə keː d͡ʒəgəɦə d͡ʒəmiːn̪ə keː leːlə 
gʰən̪əʃjɑːməpuɾə bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə keː bəgələ keː 
d͡ʒəmiːn̪ə ʋɑːlɑː kəpələ s̪ɑːɦə s̪eː bɑːt̪ətʃ͡iːt̪ə 
kəɪliː.ʋoːɪ d͡ʒəmiːn̪ə pəɾə ɦun̪əkeː bən̪ɑːjələ 
məɦɑːd̪eːʋə məʈʰõː ɦəeː. 

kəpələ bɑːbuː məɦɑːjəd͡ʒɲə keː leːlə d͡ʒəmiːn̪ə 
d̪eːbeː keː leːlə t̪əɪjɑːɾə ɦoː geːlən̪ə.kəpələ bɑːbuː 
kəɦələn̪ə-ɦəmə tʃ͡əd̪̃ɑː d̪eːbə ɑː loːgə s̪əbʰə s̪eː 
d̪eːbɑːbeː mẽː məd̪ət̪ə kəɾəbə. 

  
əbə jəd͡ʒɲə keː pɾətʃ͡ɑːɾə-pɾəs̪ɑːɾə ɑː tʃ͡əd̪̃ɑː 

s̪ək̃ələn̪ə keː leːlə ʈiːmə bən̪ələ. pəɦɪleː ɦəmə d̪uːn̪uː 
goːɾeː pəɪs̪ɑː ləgɑː keː ɦəɪɖ̃ə bɪlə ɑː poːs̪ʈəɾə 
tʃ͡ʰəpəbəɪliː. ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː kəɦələn̪ə- d̪əjɑːn̪əd̪̃ə 
bɑːbuː pɾətʃ͡ɑːɾə jəɦiː keː kəɾẽː keː ɦəeː.eːgoː ɾɪkʃɑː 
ɑː lɑːuɖəs̪piːkəɾə bʰɑːɽɑː pəɾə leːkeː pɾətʃ͡ɑːɾə -
pɾəs̪ɑːɾə pəɾə n̪ɪkələ geːliː.mɑːɪkə s̪eː ɦəmə ɦiː 
pɾətʃ͡ɑːɾə kəɾeː ləgəliː.ɦəmə ɦɑːt̪ʰə mẽː mɑːɪkə leːkeː 
boːlə liː-ɦeːloː.ɦeːloː. gʰən̪əʃjɑːməpuɾə mẽː pəɦɪlə 
beːɾə gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə mẽː pɑ̃ːtʃ͡ə 
pʰəɾəʋəɾiː un̪n̪iːs̪ə s̪əu pətʃ͡ɑːs̪iː keː ɦoː ɾəɦələ 
ɦəeː.s̪əbʰə koːiː məɦɑːjəd͡ʒɲə mẽː bʰɑːgə lũː ɑː 
puːɳjə keː bʰɑːgiː bən̪ũː. məɦɑːjəd͡ʒɲə mẽː 
s̪ɑːmuːɦɪkə jəd͡ʒɲoːpəʋiːt̪ə s̪əs̪̃kɑːɾə, n̪ɑːmɑːkəɾən̪ə 
s̪əs̪̃kɑːɾə,ʋɪd̪jɑːɾəb̃ʰə s̪əs̪̃kɑːɾə, pũgən̪əʋən̪ə 
s̪əs̪̃kɑːɾə əuɾə ən̪jə s̪əbʰə s̪əs̪̃kɑːɾə bʰiː kəɪlə 
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d͡ʒɑːjət̪ə.jəd͡ʒɲə keː s̪əpʰələ bən̪ɑːbeː keː leːlə jət̪ʰɑː 
ʃəkt̪ɪ s̪əɦəjoːgə kəɾu d͡ʒɑːʋə. 

  
loːgə s̪əbʰə ut̪s̪ukət̪ɑː ɑː ɑːʃtʃ͡əɾjə s̪eː d̪eːkʰẽː. ə_ɪ 

kʂeːt̪ɾə mẽː mẽː gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə n̪ə bʰeːlə 
ɾəɦeː.ɪ kʂeːt̪ɾə bɑːbʰən̪ə bəɦulə kʂeːt̪ɾə bʰiː ɾəɦeː. 
bɑːbʰən̪ə s̪əbʰə mẽː ɑ̃ːt̪əɾɪkə pɾət̪ɪkɾɪjɑː bʰiː bʰeːlə. 
leːkɪn̪ə kʰulə keː bɪɾoːd̪ʰə n̪ə kəɪlən̪ə.kɑːn̪ɑː pʰuːs̪iː 
d͡ʒəɾuːɾə ʃuɾuː bʰeː geːlə. gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə 
s̪oːləkən̪ə s̪əbʰə keːn̪ɑː kəɾət̪əɪ. 

  
ɑːbɪ məɦɑːjəd͡ʒɲə məɖ̃əpə keː leːlə bɑ̃ːs̪ə ɑː 

kʰəɾəɦiː keː d͡ʒəɾuːɾət̪ə bʰeːlə. mɑːluːmə bʰeːlə kɪ 
bəgələ keː gɑ̃ːʋə s̪ɪjɑːn̪ɑːn̪iː d͡ʒeː n̪eːpɑːlə mẽː 
pəɾəɪjə ɦəeː ʋəɦɑ̃ː keː məɦən̪əd͡ʒiː keː bɑ̃ːs̪ə ɑː 
kʰəɾəɦiː bəɦut̪eː ɦəeː. 

ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː məɦən̪əd͡ʒiː keː jəɦɑ̃ː 
geːliː.d̪əɖ̃ə pəɾən̪ɑːmə bʰeːlə.ɦəmə s̪əbʰə əpən̪ə 
pəɾɪtʃ͡əjə d̪eːliː kɪ ɦəmə s̪əbʰə gʰən̪əʃjɑːməpuɾə 
kɑːleːd͡ʒə mẽː pəɖʰəʋəɪ tʃ͡ʰiː ɑː gʰən̪əʃjɑːməpuɾə mẽː 
gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə 

kəɾəʋɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː.jəd͡ʒɲə məɖ̃əpə bən̪ɑːbeː 
keː leːlə bɑ̃ːs̪ə kʰəɾəɦiː keː d͡ʒəɾuːɾət̪ə ɦəeː.məɦ̃əd͡ʒiː 
əpən̪ɑː d͡ʒɪɾɪt̪ɪjɑː s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒʰɑː keː buləɪlən̪ə ɑː 
kəɦələn̪ə-ɦɪn̪əkəɾə s̪əbʰə keː kɑːd͡ʒə kəɪ d̪ɪəu. 

s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒʰɑː kəɦələn̪ə-əɦ̃ɑː s̪əbʰə pəɾəs̪əu 
ɑːu. ɦəməɾɑː s̪eː s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒʰɑː keː beːʈɑː ʈɪuʃən̪ə 
pəɖʰeː.ʋoː ɑːʈʰəʋɑ̃ː pəɖʰəɪt̪ə ɾəɦeː. 
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d͡ʒəũ ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː pəɾəs̪əu s̪ɪjɑːʋəɾə 
d͡ʒʰɑː s̪eː mɪləliː t̪ə bət̪əɪləɪn̪ə kɪ-əɦ̃ɑː s̪əbʰə keː 
mɑːluːmə ɦəeː. s̪ɪjɑːn̪ɑːn̪iː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kəɪp̃əs̪ə keː guɾu 
d͡ʒiː s̪əbʰə məɦən̪əd͡ʒiː s̪eː mɪlə keː kəɦələn̪ə ɦəeː 

kɪ gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə keː məɖ̃əpə bən̪ɑːbeː 
keː leːlə bɑ̃ːs̪ə ɑː kʰəɾəɦiː n̪əɪ d̪ũː.ə_ɪlɑː kɪ ɪ gɑːjət̪ɾiː 
məɦɑːjəd͡ʒɲə s̪oːləkən̪ə s̪əbʰə kə ɾəɦələ 
ɦəeː.s̪oːləkən̪ə keː gɑːjət̪ɾiː jəd͡ʒɲə kəɾeː keː 
əd̪ʰɪkɑːɾə n̪əɪ ɦəeː. məɦən̪əd͡ʒiː ɦun̪əkɑː s̪əbʰə keː 
koːiː ut̪t̪əɾə n̪ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ə ɦəeː.guɾu d͡ʒiː s̪əbʰə keː 
tʃ͡ələ geːlɑː keː bɑːd̪ə ɦəmə məɦən̪əd͡ʒiː keː 
kəɦəɪlɪjən̪ə kɪ gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə 
gʰən̪əʃjɑːməpuɾə kɑːleːd͡ʒə keː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə ʃɪkʂəkə 
s̪əbʰə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ.ɦun̪əkɑː məd̪ət̪ə kəɾən̪ɑːɪ 
d͡ʒəɾuɾiː ɦəeː.n̪ə t̪ə bəɽəkɑː bəbɑːlə ɦoː d͡ʒɑːjət̪ə. 
bəɪkəʋəɾɖə pʰɑːɾəbəɾɖə keː ləɽɑːiː ɦoː 
d͡ʒɑːjət̪ə.əpən̪ə gɑ̃ːʋə s̪ɪjɑːn̪ɑːn̪iː t̪ə bəɪkəʋəɾɖə 
bəɦulə ɦəeː.kʰɑːliː s̪oːləkən̪eː s̪oːləkən̪ə.s̪əbʰə 
pəɖʰələ-lɪkʰələ. məɦən̪əd͡ʒiː kəɦələn̪ə-s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒiː 
əɦ̃ɑː keː d͡ʒeː mən̪ə ɦəeː s̪eː kəɾu. 

  
bɑːd̪ə mẽː s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒʰɑː ɦəməɾɑː kəɦələn̪ə- 

d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː əɦ̃ɑː ɦəməɾɑː beːʈɑː keː guɾud͡ʒiː 
tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː ɦəməɾɑː ɪɦɑː ɑːjələ tʃ͡ʰiː.ɦəmə əɦ̃ɑː keː 
mɑ̃ːgə keː n̪əɪ ʈɑːlə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː d̪uːn̪uː goːɾeː 
d͡ʒɑːu.ɦəmə s̪t̪ʰɑːn̪ə keː ʈɾəɪkʈəɾə s̪eː ɑːɪ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː 
bɑ̃ːs̪ə ɑː kʰəɾəɦiː jəd͡ʒɲə s̪t̪ʰələ pəɾə gɪɾɑː 
d̪eːbə.ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː gʰən̪əʃjɑːməpuɾə tʃ͡ələ 
ə_ɪliː. 
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s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː s̪ɪjɑːʋəɾə d͡ʒiː ʈɾəɪkʈəɾə s̪eː bɑːs̪ə ɑː 

kʰəɾəɦiː gɪɾɑː d̪eːlən̪ə.ə_ɪ biːtʃ͡ə mẽː pəɾjɑːpt̪ə tʃ͡əd̪̃ɑː 
bʰiː d͡ʒəmɑː bʰeː geːlə. kʰuːbə s̪ũd̪əɾə jəd͡ʒɲə 
məɖ̃əpə bən̪ə keː t̪əɪjɑːɾə bʰə geːlə.t̪iːn̪ə pʰəɾəʋəɾiː 
keː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː ʃɑ̃ːt̪ɪ kũd͡ʒə ɦəɾɪd̪ʋɑːɾə s̪eː s̪əg̃iːt̪ə 
məɖ̃əliː pəɦuːtʃ͡ə geːlə. 

  
tʃ͡ɑːɾə pʰəɾəʋəɾiː keː s̪ubəɦə mẽː mukʰjə 

jəd͡ʒəmɑːn̪ə kəpələ s̪ɑːɦə ɑː ɦun̪əkəɾə d̪ʰəɾmə pət̪n̪iː 
keː n̪eːt̪ɾɨt̪ʋə mẽː jəd͡ʒɲə keː leːlə eːkə s̪əjə eːkə 
kũʋɑːɾiː kən̪jɑː keː s̪ɑːt̪ʰə məg̃ələ kələʃə jɑːt̪ɾɑː 
n̪ɪkələlə. lɑːuɖə s̪piːkəɾə s̪eː uː bʰuːɾbʰuʋəhə̆ s̪ʋə keː 
ud̪gʰoːs̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦeː.bəgələ keː d̪ʰəũs̪ə n̪əd̪iː keː 
d͡ʒələ s̪eː gʰəɽɑː bʰəɾələ geːlə. n̪əd̪iː keː kɪn̪ɑːɾeː keː 
s̪ũd̪əɾə d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰeː lɑːjəkə ɾəɦeː. bʰəkt̪ə s̪əbʰə 
kəɪməɾɑː s̪eː pʰoːʈoː kʰĩːtʃ͡əɪ ɑː kʰĩːtʃ͡ɑːbeː lɑːgələ. 
məg̃ələ kələʃə jɑːt̪ɾɑː jəd͡ʒɲə məɖ̃əpə t̪əkə ɑːkeː 
s̪əmɑːpt̪ə bʰeː geːlə. pɾəs̪ɑːd̪ə leːkeː loːgə s̪əbʰə 
əpən̪ə əpən̪ə gʰəɾə tʃ͡ələ geːlə. 

  
pɑ̃ːtʃ͡ə pʰəɾəʋəɾiː keː s̪ubəɦə s̪eː lɑːuɖəs̪piːkəɾə 

s̪eː bʰəkt̪ɪ giːt̪ə bəd͡ʒeː lɑːgələ.puːɾɑː ʋɑːt̪ɑːʋəɾən̪ə 
bʰəkt̪ɪməjə ɦoː geːlə.jəd͡ʒɲə d̪eːkʰeː ɑː kəɾeː leːlə 
bʰəkt̪ən̪ə keː bʰiːɽə bəɖʰə geːlə. gɑːjət̪ɾiː pəɾɪʋɑːɾə 
keː pəɾɪʋɾɑːd͡ʒəkə ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə ʈʰɑːkuɾə keː 
pəuɾɪɦɪt̪jə mẽː pət̃ʃ͡əkũɖiːjə məɦɑːjəd͡ʒɲə ʃuɾuː 
bʰeːlə.bɑːɾiː bɑːɾiː s̪eː s̪əmuːɦə mẽː bʰəkt̪əs̪əbʰə 
ɑːɦut̪ɪ d̪eːbeː lɑːgələ. 
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jəd͡ʒɲə məɖ̃əpə keː bʰəkt̪ə s̪əbʰə pəɾɪkɾəmɑː 

kəɾəɪ lɑːgələ. ɑːʃtʃ͡əɾjə t̪ə t̪əbə lɑːgələ d͡ʒəbə 
s̪ɪjɑːn̪ɑːn̪iː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kəɪp̃əs̪ə keː guɾu d͡ʒiː s̪əbʰə 
ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽə keː jəd͡ʒɲə məɖ̃əpə keː pəɾɪkɾəmɑː 
kəɾəɪ ləgən̪ən̪ə.d͡ʒeː jəd͡ʒɲə keː ʋɪɾoːd̪ʰiː ɾəɦəɪt̪ə. 
kutʃ͡ʰə tʃ͡ɪn̪ɦɑː pəɾɪtʃ͡əjə keː loːgə s̪əbʰə guɾu d͡ʒiː keː 
kəɦələkəɪ kɪ guɾuːd͡ʒiː əɦ̃ɑː s̪əbʰə t̪ə s̪oːləkən̪ə keː 
jəd͡ʒɲə kəɦɪ keː məɦən̪əd͡ʒiː s̪eː jəd͡ʒɲə məɖ̃əpə leːlə 
bɑ̃ːs̪ə ɑː kʰəɾəɦiː keː leːlə mən̪ɑː kəɪ d̪eːleː ɾəɦəlɪjeː 
kɪ gɑːjət̪ɾiː jəd͡ʒɲə kəɾeː keː s̪oːləkən̪ə əd̪ʰɪkɑːɾiː n̪əɪ 
ɦəɪjə.t̪ə əɦ̃ɑː s̪əbʰə s̪oːləkən̪ə jəd͡ʒɲə mẽː 
pəɾɪkɾəmɑː kəɪlɑː kəɾeː ə_ɪliː ɦəɪjə. guɾu d͡ʒiː 
kəɦələn̪ə-ɦə.̃ɦəmə s̪əbʰə ʋɪɾoːd̪ʰə d͡ʒəɾuɾə kəɪliː 
ɦəɪjə.pəɾət̃ʃ͡ə ɑːbɪ gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə ʃuɾuː ɦoː 
geːləɪjə. gɑːjət̪ɾiː mɑːt̪ɑː keː ɑːɦʋɑːn̪ə ɦoː geːləɪjə. 
gɑːjət̪ɾiː mɑːt̪ɑː keː dʒ͡əu pəd̪ɑːɾpən̪ə ɦoː geːləɪjə t̪ə 
ɦəmə s̪əbʰə ʋɪɾoːd̪ʰə n̪əɪ kəɾə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. ʋɪɾoːd̪ʰə kəɪ 
keː ɦəmə s̪əbʰə ɾɑːkʂəs̪ə n̪əɪ bən̪ə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.əbə t̪ə 
ɦəmə s̪əbʰə bʰiː puːɾn̪ɑːɦut̪ɪ kə keː ɦiː 
d͡ʒɑːjəbə.s̪əbʰə loːgə ut̪t̪əɾə s̪un̪əkeː kʰuʃə ɦoː geːlə. 

  
jəd͡ʒɲə ɦoːɪt̪ə ɾəɦeː. ɑːɦut̪ɪ kɑːɾjəkɾəmə keː 

bɑːd̪ə s̪ɑːmuːɦɪkə jəd͡ʒɲoːpəʋiːt̪ə 
s̪əs̪̃kɑːɾə, n̪ɑːmɑ̃ːkəɾən̪ə s̪əs̪̃kɑːɾə, pũs̪əʋən̪ə 
s̪əs̪̃kɑːɾə, ʋɪd̪jɑːɾəb̃ʰə s̪əs̪̃kɑːɾə ɑːd̪ɪ s̪əs̪̃kɑːɾə kəɪlə 
geːlə.bɑːd̪ə mẽː puːɾn̪ɑːɦut̪ɪ bʰeːlə. bəɦut̪ə bʰəkt̪ə 
d̪iːkʂɑː leː leːlən̪ə. 
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pɾəs̪ɑːd̪ə bəʈ̃ɑːjələ. bʰəɖ̃ɑːɾɑː bʰeːlə. s̪əd̪̃ʰjɑː 
mẽː ɦəɾɪd̪ʋɑːɾə s̪eː ɑːjələ s̪əg̃iːt̪ə məɖ̃əliː bʰəkt̪ɪ 
s̪əg̃iːt̪ə ɑː jugə s̪əg̃iːt̪ə pɾəs̪t̪ut̪ə kəɪləkə. loːgə s̪əbʰə 
gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə mẽː bʰɑːgə leːkeː gɑːjət̪ɾiː 
pəɾɪʋɑːɾə s̪eː d͡ʒuɽə geːlə. 

  
bʰɑːiː s̪ɑːɦəbə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː keː pɾəjɑːs̪ə s̪eː ʋoːɪ 

jəd͡ʒɲə s̪t̪ʰələ pəɾə kəpələ bɑːbuː keː s̪əɦəjoːgə s̪eː 
pəkkɑː pət̃ʃ͡əkũɖiːjə jəd͡ʒɲəʃɑːlɑː bən̪ə keː t̪əɪjɑːɾə 
ɦəeː .ɑːbɪ ɦəɾə puːɾn̪ɪmɑː keː bʰəkt̪ə s̪əbʰə gɑːjət̪ɾiː 
jəd͡ʒɲə kəɾəɪt̪ə ɦəeː. ɦəɾə s̪ɑːlə ʋəs̪ət̪̃ə pət̃ʃ͡əmiː keː 
gɑːjət̪ɾiː məɦɑːjəd͡ʒɲə ɦoːɪt̪ə ɦəeː. ɑːɪ gɑːjət̪ɾiː 
pəɾɪʋɑːɾə keː bəɖə bʰɑːiː ɾɑːməbɪlɑːs̪ə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː 
bəɽɑː jɑːd̪ə ɑːʋəɪ ɦəeː.   

-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, mɑːt̪ɑː-tʃ͡ən̪d̪ɾə d̪eːʋiː, pɪt̪ɑː-
s̪ʋə0ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə məɖ̃ələ, pət̪n̪iː-pɾəmɪlɑː d̪eːʋiː, 
d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ-01 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1960 joːgjət̪ɑː- eːmə-eːs̪əs̪iː 
(ɾəs̪ɑːjən̪ə ʃɑːs̪t̪ɾə), eːmə eː (ɦɪn̪d̪iː). ɾuːtʃ͡ɪ- s̪ɑːɦɪt̪jɪkə, 
məɪt̪ʰɪliː-ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː -kəɦɑːn̪iː leːkʰən̪ə ɑː ɑːleːkʰə. 
pɾəkɑːʃɪt̪ə poːt̪ʰiː - məɪt̪ʰɪliː kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə bʰɑːs̪ɑː keː 
n̪ə bɑ̃ː ʈɪjoː. 2022 pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː - s̪əd͡ʒʰɪjɑː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə poːt̪ʰiː - d͡ʒən̪əkə n̪əd̪̃ɪn̪iː d͡ʒɑːn̪əkiː ɑː ʃəuɾjə 
gɑːn̪ə. 2022 pət̪ɾɪkɑː -mɪt̪ʰɪlɑː s̪əmɑːd͡ʒə, gʰəɾə -bɑːɦəɾə 
ɑː əpuːɾʋɑː (məɪs̪ɑːmə). əkʰəbɑːɾə -d̪əɪn̪ɪkə məɪt̪ʰɪlə 
pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳə pɾəkɑːʃə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə, d̪ɑːjɪt̪ʋə- puːɾʋə d͡ʒɪlɑː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
ʃɪkʂəkə s̪əg̃ʰə, ɖuməɾɑː, s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. s̪t̪ʰɑːjiː pət̪t̪ɑː- 
gɾɑːmə-pɪpəɾɑː ʋɪʃən̪əpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː-pəɾɪɦɑːɾə d͡ʒɪlɑː-
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s̪iːt̪ɑːməɖʰiː. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə pət̪ɑː-pɪpəɾɑː 
s̪əd̪ən̪ə,muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə ʋɑːɾɖə-04 s̪iːt̪ɑːməɽʰiː poːs̪ʈə-
tʃ͡əkəməɦɪlɑː d͡ʒɪlɑː-s̪iːt̪ɑːməɖʰiː ɾɑːd͡ʒjə-bɪɦɑːɾə pɪn̪ə-
843302 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

  

 

 

 

 

2.13.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 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 

http://www.videha.co.in/
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
http://www.videha.co.in/new_page_89.htm
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Videhĕa_01_09_2016 

2. dʒ͡əgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə 
bɑːs̪ən̪ə"pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gədʒ͡eːn̪d̪ɾə 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.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 

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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s̪əmpɑːd̪əkə 

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 4 

ɦəɾəbɑːɦə 

  
bʰəd͡ʒən̪ə əppən̪ə s̪ɪməɾɑː gɑ̃ːʋə keː ʈʰoːs̪ə 

gɪɾəɦəs̪ə ʃeːkʰəɾə pɾət̪ɑːpə keː ɦəɾəbɑːɦə ɾəɦeː.ɦəɾə 
s̪ɑːlə s̪ɪɾɪ pətʃ͡əɪjə keː əppən̪ə mɑːlɪkə keː ɦəɾə kʰəɽɑː 
kə keː s̪ɑːlə bʰəɾə keː leːlə bəd̪̃ʰuɑː ɦəɾəbɑːɦə bən̪ə 
d͡ʒɑːjə. 

boːɪn̪ə mẽː pɑ̃ː tʃ͡ə s̪eːɾə ən̪ɑːd͡ʒə 
mɪləɪjə.ən̪ɑːd͡ʒə mẽː d̪ʰɑːn̪ə t̪ə kəɦɪjoː gəɦũːmə,t̪ə 
kəɦɪjoː məɾuɑː,t̪ə kəɦɪjoː məkəɪɪ,t̪ə kəɦɪjoː əluɑː 
mɪleː.ʋoːkəɾə gʰəɾoːʋɑːliː məd͡ʒəd̪uːɾɪn̪ə keː kɑːmə 
kəɾeː. kʰɑːs̪ə keː d̪ʰən̪əɾoːpən̪iː,kəməuʈiː ɑː kəʈəun̪iː. 
əuɾə s̪əməjə mẽː əpən̪ə gʰəɾə keː kɑːmə kəɾeː. 

  
bʰəd͡ʒən̪ə gɪɾəɦəs̪ə keː ɦəɾəbɑːɦiː kəɾəɪt̪ə ɑːbɪ 

əd̪ʰəbəɪs̪ə bʰeː geːlə.pəɾət̃ʃ͡ə d̪əmɑː keː kɑːɾəɳə 
buɖʰə d͡ʒəkɑː bʰeː geːlə.bʰəd͡ʒən̪ə keː eːgoː beːʈɑː 

http://www.videha.co.in/
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ɦəɪjə mən̪oːɦəɾə.d͡ʒeː ɑːbɪ ɪkkiːs̪ə s̪ɑːlə keː 
ɦəeː.mən̪oːɦəɾə əpən̪ɑː gɑ̃ːʋə keː s̪kuːlə s̪eː 
ɑːʈʰəʋɑ̃ː pɑːs̪ə ɦəeː.ɑːbɪ ʋoː tʃ͡ɑːɦəɪ ɦəɪjə kɪ d̪ɪlliː 
d͡ʒɑː keː kəmɑːiː.gɑ̃ː ʋə keː ʋoːkəɾə uməɾə keː 
moːɦən̪ə,pəd̪ɑːɾət̪ʰə ɑː bəd̪əɾiː kəmɑːjə keː leːlə 
d̪ɪlliː dʒ͡ɑː ɾəɦələ ɦəeː. s̪əbʰə s̪ɪɾiː pət̃ʃ͡əɪjə keː d̪ɪlliː 
d͡ʒɑːjə keː plɑːn̪ə bən̪əɪleː ɦəeː . 

  
s̪ɪɾiː pət̃ʃ͡əɪjə keː eːkə d̪ɪn̪ə pəɦɪleː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə mẽː̃ 

bʰəd͡ʒən̪ə gɪɾəɦəs̪ə ʃeːkʰəɾə pɾət̪ɑːpə keː ɪɦɑ̃ː geːlə ɑː 
kəɦələkə-mɑːlɪkə.mən̪oːɦəɾə kɑːlɪ əpən̪ɑː s̪əg̃iː 
s̪əbʰə keː s̪əg̃eː d̪ɪlliː kəmɑːjə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ɑːɦəɪjə ɦəeː. 
mən̪oːɦəɾə keː bʰɑːɽɑː-kʰəɾətʃ͡ɑː keː leːlə ɦəməɾɑː 
eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə ɾuːpəjɑː d̪ũː.dʒ͡əɪjəs̪eː mən̪oːɦəɾə d̪ɪlliː 
d͡ʒɑːɪ s̪əkəɪ.ɦəmə ɪ ɾupəjɑː d͡ʒəld̪iːjeː s̪əd̪ʰɑː 
d̪eːʋə.ɦəmə t̪ə əɦ̃ɑː keː ɦəɾəbɑːɦiː kəɾəbeː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː. 

  
ʃeːkʰəɾə pɾət̪ɑːpə bɪgəɽəɪt̪ə kəɦələn̪ə-t̪oːɾɑː 

mən̪oːɦəɾə keː d̪ɪlliː kəmɑːjə leːlə bʰɑːɽɑː kʰəɾətʃ͡ɑː 
keː leːlə ɾupəjɑː tʃ͡ɑːɦiː. 

ɑː ɦəməɾə ɪɦ̃ɑː ɦəɾəbɑːɦiː keː kəɾət̪əɪ.t̪uː ɑːbɪ 
d̪əmɑː keː kɑːɾəɳə ɦəɾəbɑːɦiː mẽː n̪ə s̪əkəɪ tʃ͡ʰeː.ɑːbɪ 
t̪oːɦəɾə beːʈɑː mən̪oːɦəɾɑː ɦəɾəbɑːɦiː kəɾət̪əuu.kɑːlɪ 
s̪ɪɾiː pətʃ͡əɪjə ɦəɪjə.kɑːlɪ t̪oːɾɑː bəd̪əleː mən̪oːɦəɾeː 
ɦəɾə uʈʰəɪt̪eːu.mən̪oːɦəɾɑː d̪ɪlliː n̪ə 
d͡ʒət̪əuu.kəɾəd͡ʒɑː leːleː s̪eː ɑːɪ t̪əkə n̪ə s̪əd̪ʰələuu 
ɦəeː. 
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bʰəd͡ʒən̪ə gɪɾəgɪɾɑːɪt̪ə boːlələ- mɑːlɪkə. 
mən̪oːɦəɾə keː kəmɑːjə d͡ʒɑːjə d̪ɪlliː d͡ʒɑːjə 
d̪ɪəu.s̪əbʰə kəɾəd͡ʒɑː ɦəmə s̪əd̪ʰɑː d̪eːʋə.t̪eːd͡ʒə 
pɾət̪ɑːpə boːlələ-t̪oːɦəɾə bɑːpə kəɾəd͡ʒɑː leːkeː 
ɦəɾəbɑːɦiː kəɾəɪt̪ə n̪ə s̪əd̪ʰɑː pəɪləkə.t̪uː əpən̪ɑː 
bɑːpə keː ɑː əpən̪ə kəɾəd͡ʒɑː n̪ə s̪əd̪ʰɑː pəɪləɪ.ɑː t̪uː 
ɑːbə beːʈɑː keː ləɪlə kəɾəd͡ʒɑː leːbeː. əpən̪eː t̪ə əbə 
kɑːd͡ʒə mẽː s̪əkəɪ tʃ͡ʰeː n̪ə.ɑːbə t̪oːɾɑː beːʈɑː keː kɑːlɪ 
ɦəɾə kʰəɽɑː kəɾeː keː pəɾət̪əuu. 

  
bʰəd͡ʒən̪ə ɑː t̪eːd͡ʒə pɾət̪ɑːpə mẽː bɑːt̪ə ɦoːɪt̪ə 

mən̪oːɦəɾə ɑː ʋoːkəɾə s̪əg̃iː s̪əbʰə s̪un̪ələkə.d͡ʒeː 
t̪eːd͡ʒə pɾət̪ɑːpə keː ɪɦɑ̃ː d̪eːkʰeː əpən̪ə s̪əg̃iː s̪əbʰə 
keː s̪əg̃eː əpən̪ə bɑːbuː keː bulɑːʋeː ɑːjələ 
ɾəɦeː.ʋoːkəɾɑː s̪əbʰə keː d̪ɪlliː d͡ʒɑːjə keː leːlə t̪əɪjɑːɾiː 
kəɾeː keː ɾəɦeː. 

  
mən̪oːɦəɾə keː eːgoː s̪əg̃iː bəd̪əɾiː kutʃ͡ʰə 

d͡ʒjɑːd̪ɑː ɦoːʃəgəɾə ɑː n̪ɪɖəɾə ləɪɪkɑː ɾəɦeː. gʰəɾə s̪eː 
t̪ʰoːɖɑː məd͡ʒəbuːt̪ə bʰiː ɾəɦeː.ʋoːkəɾə bɑːbuː əɾd̪d̪ʰə 
s̪əɾəkɑːɾiː ɦɑːiː s̪kuːlə keː tʃ͡əpəɾɑːs̪iː ɾəɦeː. 

  
bəd̪əɾiː kəɦələkə-tʃ͡əlɑː gʰəɾeː bʰəd͡ʒən̪ə kɑːkɑː. 

mən̪oːɦəɾə keː d̪ɪlliː d͡ʒɑːjə keː bʰɑːɽɑː kʰəɾətʃ͡ɑː 
ɦəmə d̪eːbəɪɪ.ɪ t̪eːd͡ʒə pɾət̪ɑːpə bɑːbuː kəɪlɑː 
mən̪oːɦəɾə keː d̪ɪlliː d͡ʒɑːjə d̪eːt̪əu.ɦɪn̪əkɑː t̪ə 
bəd̪̃ʰuɑː məd͡ʒəd̪uːɾə tʃ͡ɑːɦiː.d͡ʒeː s̪ɑːlə bʰəɾə pɑ̃ːtʃ͡ə 
s̪eːɾə ən̪ɑːd͡ʒə pəɾə ɦəɾəbɑːɦiː kəɾəɪt̪ə ɾəɦeː.ɪ mɪt̪ʰɪlɑː 
mẽː d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə keː pəɾət̪ʰɑː kɪ s̪ɪɾiː pət̃ʃ͡əɪjə keː d͡ʒeː 
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məd͡ʒəd̪uːɾə ɦəɾə kʰəɽɑː kəɾət̪əɪ ,u ɦəɾəbɑːɦə bən̪ə 
keː s̪ɑːlə bʰəɾə mɑːlɪkə kʰeːt̪ə d͡ʒoːt̪ə t̪əɪɪ.u biːtʃ͡ə mẽː 
ɦəɾəbɑːɦiː n̪ə tʃ͡ʰoːɽə s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪjə.ɪ eːgoː pəɾəp̃əɾɑː 
bən̪ɑː d̪eːleː ɦəɪjə.ɑːbɪ ɪ bəd̪̃ʰuɑː məd͡ʒəd̪uːɾə 
bən̪ɑːbeː keː pɾət̪ʰɑː bən̪ə geːlə ɦəeː.ɪ d̪ɑːs̪ə pɾət̪ʰɑː 
ɦəeː . 

  
ə_ɪ d̪ɑːs̪ə pɾət̪ʰɑː keː tʃ͡ələt̪eː ɑːɪ t̪əkə koːn̪oː 

məd͡ʒəd̪uːɾə keː kəɾəd͡ʒɑː n̪ə s̪əd̪ʰə leː ɦəeː.ɑːbɪ ə_ɪ 
tʃ͡əg̃ulə mẽː mən̪oːɦəɾə n̪ə pʰəs̪̃ət̪əɪjə. mən̪oːɦəɾə 
ɦəɾəbɑːɦə n̪ə bən̪ət̪əɪjə. mən̪oːɦəɾə bʰiː kəɦələkə 
ɦəmə ɦəɾəbɑːɦə n̪ə bən̪əbəɪjə.bʰəd͡ʒən̪ə ɑː 
mən̪oːɦəɾə s̪əbʰə s̪əg̃iː keː s̪əg̃eː əpən̪ɑː gʰəɾeː tʃ͡ələ 
ɑːjələ.t̪eːd͡ʒə pɾət̪ɑːpə mũːɦə t̪əkəɪt̪ə ɾəɦə geːlə. 

  
s̪ɪɾiː pət̃ʃ͡əɪjə keː mən̪oːɦəɾə s̪əbʰə s̪əg̃iː keː 

s̪ɑːt̪ʰə d̪ɪlliː tʃ͡ələ geːlə. 
-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, mɑːt̪ɑː-tʃ͡ən̪d̪ɾə d̪eːʋiː, pɪt̪ɑː-
s̪ʋə0ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə məɖ̃ələ, pət̪n̪iː-pɾəmɪlɑː d̪eːʋiː, 
d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ-01 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1960 joːgjət̪ɑː- eːmə-eːs̪əs̪iː 
(ɾəs̪ɑːjən̪ə ʃɑːs̪t̪ɾə), eːmə eː (ɦɪn̪d̪iː). ɾuːtʃ͡ɪ- s̪ɑːɦɪt̪jɪkə, 
məɪt̪ʰɪliː-ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː -kəɦɑːn̪iː leːkʰən̪ə ɑː ɑːleːkʰə. 
pɾəkɑːʃɪt̪ə poːt̪ʰiː - məɪt̪ʰɪliː kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə bʰɑːs̪ɑː keː 
n̪ə bɑ̃ː ʈɪjoː. 2022 pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː - s̪əd͡ʒʰɪjɑː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə poːt̪ʰiː - d͡ʒən̪əkə n̪əd̪̃ɪn̪iː d͡ʒɑːn̪əkiː ɑː ʃəuɾjə 
gɑːn̪ə. 2022 pət̪ɾɪkɑː -mɪt̪ʰɪlɑː s̪əmɑːd͡ʒə, gʰəɾə -bɑːɦəɾə 
ɑː əpuːɾʋɑː (məɪs̪ɑːmə). əkʰəbɑːɾə -d̪əɪn̪ɪkə məɪt̪ʰɪlə 
pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳə pɾəkɑːʃə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 



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

tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə, d̪ɑːjɪt̪ʋə- puːɾʋə d͡ʒɪlɑː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
ʃɪkʂəkə s̪əg̃ʰə, ɖuməɾɑː, s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. s̪t̪ʰɑːjiː pət̪t̪ɑː- 
gɾɑːmə-pɪpəɾɑː ʋɪʃən̪əpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː-pəɾɪɦɑːɾə d͡ʒɪlɑː-
s̪iːt̪ɑːməɖʰiː. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə pət̪ɑː-pɪpəɾɑː 
s̪əd̪ən̪ə,muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə ʋɑːɾɖə-04 s̪iːt̪ɑːməɽʰiː poːs̪ʈə-
tʃ͡əkəməɦɪlɑː d͡ʒɪlɑː-s̪iːt̪ɑːməɖʰiː ɾɑːd͡ʒjə-bɪɦɑːɾə pɪn̪ə-
843302 

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

  

 

2.14.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 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. dʒ͡əgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "mən̪u"kə "mɑːʈɪkə 
bɑːs̪ən̪ə"pəɾə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

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

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gədʒ͡eːn̪d̪ɾə 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.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː, d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

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


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

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 5 

d͡ʒʰɑːpən̪ə 

  
ʋɪn̪ɪt̪ɑː ɦəs̪̃əmukʰə ɑː bɑːt̪uːn̪iː ləɪɪkiː ɾəɦeː.ʋoː 

d̪uː bəɦɪn̪iː ɾəɦeː. ʋɪn̪ɪt̪ɑː bəɽə ɑː ʃəmɪt̪ɑː tʃ͡ʰoːʈə 
ɾəɦeː.eːgoː bʰɑːɪ moːɦən̪ə ɾəɦeː.d͡ʒeː ʋɪn̪ɪt̪ɑː s̪eː 
tʃ͡ʰoːʈə ɾəɦeː. pən̪əɾəɦə bəɾəkʰə keː ʋɪn̪ɪt̪ɑː d͡ʒəũ 
n̪əʋəmɑː mẽː pəɖʰəɪt̪ə ɾəɦeː t̪əbə ʋɪn̪ɪt̪ɑː keː bɑːbuː 
ʃɪʋə pɾəs̪ɑːd̪ə ʋoːkəɾə bɪɑːɦə s̪əʋ̃ələpuɾə keː ʋɪd̪ʰuɾə 
d͡ʒəjəkɑ̃ːt̪ə s̪eː kəɪ d̪eːlət̪ʰɪn̪ə.d͡ʒəjəkɑ̃ːt̪ə gɾɑːmə 
s̪eːʋəkə ɾəɦeː.ɦun̪əkɑː eːkəʈɑː beːʈiː ɑː eːkəʈɑː 
beːʈɑː ɾəɦeː. beːʈɑː bəɦut̪ə bəɦut̪ə bɑːd̪ə mẽː bʰeːlə 
ɾəɦeː. 

beːʈiː t̪ə ʋɪn̪ɪt̪ɑː keː uməɾə keː ɾəɦeː. beːʈiː 
s̪ud͡ʒɑːt̪ɑː keː bɪɑːɦoː bʰeː geːlə ɾəɦeː. beːʈɑː 
moːɦən̪ə pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾəs̪ə keː ɾəɦeː t̪ə d͡ʒəjəkɑ̃ːt̪ə keː 
pət̪n̪iː keː əkəs̪mɑːt̪ə mɾɨt̪ju bʰeː geːlə ɾəɦeː. 

  
ʋɪn̪ɪt̪ɑː əbə ɦəs̪̃əmukʰə ɑː bɑːt̪uːn̪iː n̪əɪ ɾəɦə 

geːlə.ʋoː ɑːbɪ gəb̃ʰiːɾə ɑː mɪt̪əbʰɑːʂiː bən̪ə geːlə.ɑːbɪ 

http://www.videha.co.in/
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t̪ə ʋoː t̪iːn̪əʈɑː ləɪɪkiː ɑː eːkəʈɑː ləɪɪkɑː keː mɑːjə bən̪ə 
geːlə.eːt̪əbeː n̪ə ʋoː s̪ɑːs̪ə bʰiː bən̪ə geːlə.eːgoː 
ləɪɪkiː keː bɪɑːɦə keː bɑːd̪ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkət̪ɑː ɑː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkət̪ɑː keː n̪ɪɾʋɑːɦə t̪ə kəɾɪɦeː keː pəɖəɪjə 
tʃ͡ʰəɪjə.bʰəleː ʋoː uməɾə ɑː ən̪ubʰəʋə mẽː pəɾɪpəkʋə 
bʰəleː n̪ə ɦoːjə. 

  
d̪uː bəɾəkʰə biːt̪ə geːlə. ətʃ͡ɑːn̪əkə d͡ʒəjəkɑ̃ːt̪ə 

keː mɾɨt̪ju bʰə geːlə. 
ʋɪn̪ɪt̪ɑː ʋɪd̪ʰəʋɑː bʰeː geːlə.ɦɑːt̪ʰə keː tʃ͡uɽiː ʈuːʈə 

geːlə.mɑ̃ːgə keː s̪eːn̪uɾə d̪ʰoː ɑː geːlə.ud͡ʒəɾɪ s̪ɑːɾiː 
pəɦən̪eː keː bʰeːlə. tʃ͡eːɦəɾɑː ud͡ʒəɾɪ ɑː s̪əpɑːʈə bʰeː 
geːlə.kən̪əɪt̪ə kən̪əɪt̪ə ɑ̃ːkʰɪ keː gəɽʰɑː kɑːɾiː ɦoː 
geːlə.peːʈəkoːn̪iːjə pələg̃əɾiː pəɾə pəɾələ ɾəɦeː 
lɑːgələ. 

bəɦut̪ə kəɾə kuʈũbə s̪əbʰə s̪əməd͡ʒʰəɪləkə. 
bɑːbuː mɑːjə s̪əməd͡ʒʰəɪləkə. mɾɨt̪ju keːkəɾoː ɦɑːt̪ʰə 
mẽː n̪ə ɦəɪjə.bɪd̪ʰən̪ɑː keː d͡ʒeː lɪkʰələ ɦəɪjə.ʋoːɦeː 
ɦoːjə tʃ͡ʰəɪjə.əpən̪ɑː lɪkʰələ keː bɪd̪ʰən̪ɑː n̪ə mɪʈɑː 
s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪjə.ɑːbɪ t̪ə əɦɪn̪ɑː d͡ʒiːbəɪ pəɽət̪əɪjə.ɑːbɪ 
bɑːlə bətʃ͡tʃ͡ɑː keː d̪eːkʰeː keː pəɽət̪əuə. 

  
ʋɪn̪ɪt̪ɑː keː ɑ̃ːs̪uː s̪ukʰə geːlə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɑː 

pɑːɾɪʋɑːɾɪkə kɑːd͡ʒə meː lɑːgɪ geːlə.gəmə ɑːbɪ 
kɑːd͡ʒə mẽː d̪ʰiːɾeː d̪ʰiːɾeː gumə ɦoːjə lɑːgələ.ɑːbɪ 
kəbʰiː kəbʰiː koːn̪oː bɑːt̪ə pəɾə ɦəs̪̃eː bʰiː 
lɑːgələ.un̪n̪iːs̪ə bəɾəkʰə keː əuɾət̪ə ɑːbɪ əpən̪ə ɾuːpə 
n̪ɪkʰɑːɾeː lɑːgələ. kəbʰiː kəbʰiː əpən̪ə bɪɑːɦə bɑːlɑː 
s̪ɑːɾiː ɑː gəɦən̪ɑː bʰiː peːn̪ɦeː lɑːgələ. ɑ̃ːkʰɪ mẽː 
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kɑːd͡ʒəɾə bʰiː ləgɑː leːbeː. 
pəɾət̃ʃ͡ə pəɾɪʋɑːɾə keː loːgə kutʃ͡ʰə n̪ə kəɦeː. 

bəlkɪ s̪ɑ̃ːt̪ʋən̪ɑː d̪əɪt̪ə ɑːɦə bʰiː bʰəɾeː kɪ bʰəɾələ 
d͡ʒəʋɑːn̪iː mẽː beːtʃ͡ɑːɾiː bɪd̪ʰəʋɑː bʰeː geːlə.gʰɑːʋə 
bʰiː s̪əməjə pəɾə bʰəɾɪ d͡ʒɑːjə tʃ͡ʰəɪjə.ɪ t̪ə d͡ʒəʋɑːn̪ə 
ɦəeː. 

  
d̪ʰiːɾeː d̪ʰiːɾeː ʋɪn̪ɪt̪ɑː ɑːbɪ əpən̪ə d̪eːjɑːd̪ə mẽː 

keː d̪eːʋəɾə mən̪ɪkɑ̃ːt̪ə mẽː ɾuːtʃ͡ɪ leːbeː lɑːgələ. 
ɦɑːlɑ̃ːkɪ mən̪ɪkɑ̃ːt̪ə bʰiː bɑːlə bətʃ͡tʃ͡eːd̪ɑːɾə 
ɾəɦeː.pəɾət̃ʃ͡ə ʋɪd̪ʰəʋɑː bʰɑːbʰiː keː mən̪ə ləgɑːbeː 
keː leːlə ʋoːɦoː məd͡ʒɑːkə kəɾeː lɑːgələ. d̪ʰiːɾeː d̪ʰiːɾeː 
ɪ məd͡ʒɑːkə ɑːbɪ ʃɑːɾiːɾɪkə tʃ͡ʰeːɽətʃ͡ʰɑːɽə t̪əkə pəɦũtʃ͡ə 
geːlə. d͡ʒəũ ɪ d̪eːbəɾə bʰɑːbʰiː keː ɦəs̪̃iː məd͡ʒɑːkə 
ɦoːjə lɑːgeː t̪ə pəɾɪʋɑːɾə keː loːgə ʋoːɪ d͡ʒəgəɦə s̪eː 
ɦəʈə d͡ʒɑːjə. kɪ d̪eːʋəɾə bʰɑːbʰiː keː ɦəs̪̃iː məd͡ʒɑːkə 
ɑː gəpəʃəpə mẽː bɑːd̪ʰɑː n̪ə ɦoːjə. pəɾɪʋɑːɾə keː ɪ 
ɖəɾə ɦoːjə kɪ eːt̪əbɑː tʃ͡ʰuːʈə n̪ə d̪eːbəɪ t̪ə ʋɪn̪ɪt̪ɑː keː 
mən̪ə koːn̪oː d̪oːs̪əɾə juʋəkə keː s̪əg̃ə ləgə s̪əkəɪ 
ɦəeː. kɑːɾən̪ə kɪ ʋɪn̪ɪt̪ɑː əbʰiː d͡ʒəʋɑːn̪iː s̪eː gud͡ʒəɾə 
ɾəɦələ ɦəeː .d͡ʒəʋɑːn̪iː keː s̪əməjə biːt̪ə geːlɑː pəɾə 
s̪əbʰə ʈʰiːkə ɦoː d͡ʒət̪əɪjə. d͡ʒəʋɑːn̪iː keː ɑːgɪ t̪ə 
ʋɪd̪ʰəʋɑː keː ɾɑːkʰɪ s̪eː d͡ʒʰəpələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪjə. koːn̪oː 
d͡ʒəʋɑːn̪ə puɾuʂə keː pɾeːmə ɦəʋɑː s̪eː ʋoː ɑːgɪ 
pɾəd͡ʒʋəlɪt̪ə ɦoːjə d͡ʒɑːjə tʃ͡ʰəɪjə.d͡ʒəʋɑːn̪ə ʋɪd̪ʰəʋɑː 
keː pəɪɾə gʰəɾə s̪eː bɑːɦəɾə n̪ɪkələ s̪əkəɪ ɦəɪjə.t̪ə ʋoːɪ 
s̪eː s̪ɑːmɑːdʒ͡ɪkə ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə pəɾə ɑ̃ːtʃ͡ə ɑːbəɪ 
tʃ͡ʰəɪjə.t̪əɪɪlɑː gʰəɾə mẽː kutʃ͡ʰə tʃ͡ʰuːʈə d̪eːlə d͡ʒɑːjə 
tʃ͡ʰəɪjə. kɑːɾəɳə kɪ kulɪn̪ə ʋəɾgə mẽː ʋɪd̪ʰəʋɑː keː 
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bɪɑːɦə kəɾeː pəɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾoːkə ɦəeː. 
  
ʋɪn̪ɪt̪ɑː ɑː mən̪ɪkɑ̃ːt̪ə keː ɪ tʃ͡ʰuːʈə ʃɑːɾiːɾɪkə 

s̪əb̃əd̪̃ʰə bən̪ɑːbeː keː leːlə s̪əɦɑːjəkə bən̪ələ.ɑːbɪ t̪ə 
d̪uːn̪uː keː ʃɑːɾiːɾɪkə s̪əmbən̪d̪ʰə keː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː gʰəɾə mẽː 
ɦoːjə lɑːgələ.pəɾət̃ʃ͡ə gʰəɾə keː bəɽə bud͡ʒuɾgə keː 
kəɦələ ɾəɦeː keː d͡ʒəɪ pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ mẽː ʋɪn̪ɪt̪ɑː ɦəɪjə .ə_ɪ 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ mẽː d͡ʒʰɑːpən̪ə d̪eːn̪ɑː ɑːʋəʃjəkə ɦəeː.ɪ kulə ɑː 
pəɾɪʋɑːɾə keː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə bətʃ͡ɑːbeː keː leːlə d͡ʒəɾuːɾiː 
ɦəeː. 

  
ʋɪn̪ɪt̪ɑː ɑːɪ s̪ɑːʈʰə bəɾəkʰə mẽː moːɦən̪ə keː 

d̪ʰɪjɑː put̪ɑː keː buɽʰɪjɑː d̪ɑːd̪iː bən̪ə geːlə ɦəeː.ɑːɪ 
ʋoː pɑːɾɪʋɑːɾɪkə ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɪd͡ʒzət̪əd̪ɑːɾə 
məɦɪlɑː mɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪ ɦəeː." 

  
  
-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ, s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, mɑːt̪ɑː-tʃ͡ən̪d̪ɾə d̪eːʋiː, pɪt̪ɑː-
s̪ʋə0ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə məɖ̃ələ, pət̪n̪iː-pɾəmɪlɑː d̪eːʋiː, 
d͡ʒən̪mə t̪ɪt̪ʰɪ-01 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1960 joːgjət̪ɑː- eːmə-eːs̪əs̪iː 
(ɾəs̪ɑːjən̪ə ʃɑːs̪t̪ɾə), eːmə eː (ɦɪn̪d̪iː). ɾuːtʃ͡ɪ- s̪ɑːɦɪt̪jɪkə, 
məɪt̪ʰɪliː-ɦɪn̪d̪iː kəʋɪt̪ɑː -kəɦɑːn̪iː leːkʰən̪ə ɑː ɑːleːkʰə. 
pɾəkɑːʃɪt̪ə poːt̪ʰiː - məɪt̪ʰɪliː kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə bʰɑːs̪ɑː keː 
n̪ə bɑ̃ː ʈɪjoː. 2022 pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː - s̪əd͡ʒʰɪjɑː kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə poːt̪ʰiː - d͡ʒən̪əkə n̪əd̪̃ɪn̪iː d͡ʒɑːn̪əkiː ɑː ʃəuɾjə 
gɑːn̪ə. 2022 pət̪ɾɪkɑː -mɪt̪ʰɪlɑː s̪əmɑːd͡ʒə, gʰəɾə -bɑːɦəɾə 
ɑː əpuːɾʋɑː (məɪs̪ɑːmə). əkʰəbɑːɾə -d̪əɪn̪ɪkə məɪt̪ʰɪlə 
pun̪əɾd͡ʒɑːgəɾəɳə pɾəkɑːʃə. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
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tʃ͡ɪt̪̃ən̪ə, d̪ɑːjɪt̪ʋə- puːɾʋə d͡ʒɪlɑː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, pɾɑːt̪ʰəmɪkə 
ʃɪkʂəkə s̪əg̃ʰə, ɖuməɾɑː, s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. s̪t̪ʰɑːjiː pət̪t̪ɑː- 
gɾɑːmə-pɪpəɾɑː ʋɪʃən̪əpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑː-pəɾɪɦɑːɾə d͡ʒɪlɑː-
s̪iːt̪ɑːməɖʰiː. ʋəɾt̪əmɑːn̪ə pət̪ɑː-pɪpəɾɑː 
s̪əd̪ən̪ə,muɾəlɪjɑːtʃ͡əkə ʋɑːɾɖə-04 s̪iːt̪ɑːməɽʰiː poːs̪ʈə-
tʃ͡əkəməɦɪlɑː d͡ʒɪlɑː-s̪iːt̪ɑːməɖʰiː ɾɑːd͡ʒjə-bɪɦɑːɾə pɪn̪ə-
843302 

 
  
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː 
ləgʰukət̪ʰɑː- s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə ɾeːkʰə 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

s̪əmɑːn̪ɑ̃ːt̪əɾə ɾeːkʰə 
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ɾɑːgʰəʋẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə s̪ɪɦ̃ə d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾəkə ʋɑːɾɪs̪ə 
t̪əɪ ̃ tʃ͡ʰoːʈə pəɪgʰə s̪əbʰə mɑːlɪkə keː n̪ɑːmə s̪əs 
bədʒ͡əbəɪt̪ə. dʒ͡əmĩːd̪ɑːɾiː xət̪əmə bʰeːlɑː keː bɑːd̪oː 
ɦəd͡ʒɑːɾə biːgʰɑː keː tʃ͡ɑːs̪ə.....ʈuʈəloː ɦət̪ʰɪs̪ɑːɾə t̪əɪjoː 
n̪əu gʰəɾəkə s̪ɑːŋgəɦə. ɦun̪əkəɾə puːɾʋəd͡ʒə keː 
ʃɪkɑːɾəkə s̪əukʰə t̪əkəɾə pɾəmɑːɳə d̪eːʋɑːlə pəɾə 
n̪ɑːn̪ɑː pɾəkɑːɾəkə bən̪d̪uːkə ʈɑ̃ːgələ. ɾɑːgʰəʋẽːd̪ɾə 
keː puɾɑːn̪ə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ʋəs̪t̪u s̪əg̃ɾəɦə keː s̪əukʰə s̪eː 
eːkə koːʈʰəliː mjuːdʒ͡ɪjəmə d͡ʒəkɑ̃ː əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ʋəs̪t̪u 
s̪əbʰə s̪ə ̃ s̪us̪ədʒ͡d͡ʒɪt̪ə. ɦə ̃ ! eːt̪əs dʒ͡ən̪ət̪əbə d̪əs d̪iː 
d͡ʒeː ɾɑːgʰəʋẽːd̪ɾə ɦəməɾə s̪əɦəpɑːʈʰiː t̪əɪ ̃ ɦəmə 
gɑːməkə ɑːn̪ə loːkə d͡ʒək̃ɑː mɑːlɪkə n̪əɦɪ ̃ kəɦɪ, 
ɾɑːgʰəʋẽːd̪ɾə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪ. gɑːmə geːlə ɾəɦiː t̪əs 
gʰuməɪt̪ə-gʰuməɪt̪ə oːkəɾoː oːt̪əs geːləɦũ. oː 
d̪eːkʰɑːbəs lɑːgələ əpən̪ə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə s̪əg̃ɾəɦə 
......  bət̪əbəɪt̪ə geːlə oːkəɾə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə 
......pɾɑːtʃ͡iːn̪ət̪ɑː.....məɦət̪t̪ʋə.....koːn̪ɑː ɑː kət̪əs s̪ə 
pɾɑːpt̪ə keːləkə ɪt̪jɑːd̪ɪ-ɪt̪jɑːd̪ɪ. eːɦɪ kɾəmə meː 
ɦuləs̪ɪt̪ə ɑː gəuɾəʋɑːn̪ʋɪt̪ə bʰəs kəs d̪eːkʰeːləkə 
ɾɑːɳɑː s̪ɑ̃ːgɑː keː kəʈɑːɾə dʒ͡eː ɦɑːləɦɪ meː n̪iːlɑːmiː 
meː kʰəɾiːd̪ən̪eː tʃ͡ʰələ.....d̪əs̪ə lɑːkʰə meː! t̪əkʰən̪eː 
n̪oːkəɾən̪iː tʃ͡ɑːjə ʈeːbələ pəɾə ɾɑːkʰɪ eːkə kɑːt̪ə meː 
ʈʰɑːɽʰə bʰəs geːləɪ. 

"dʒ͡oː t̪õː .... eːt̪əs ʈʰɑːɽʰə kɪjəɪkə tʃ͡ʰəɪ?̃ gʰəɾəkə kɑːd͡ʒə 
d̪eːkʰəɦiː gəs." 

"mɑːssslɪkə ........!" 

"kiː tʃ͡ʰɪjəu .......?" 
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"mɑːlɪkə ...... bud̪ʰən̪iː bɑːpə keː ɑːiː ɦəpət̪ɑː d̪ɪn̪ə 
s̪əs boːkʰɑːɾə n̪əɪ tʃ͡ʰoːɽəɪ ɦəɪ ...... koːn̪oː ɖɑːkəd̪əɾə 
s̪əs d̪eːkʰəbɪt̪ɪjəɪ......." 

" t̪əs d̪eːkʰəbəɦiː gəs .... ɦəmə pəɪɾə bən̪ɦən̪eː 
tʃ͡ʰɪjəu?" 

" məɑːssslɪkə ......pɑ̃ːtʃ͡ə s̪əjə ......sss!" 

" eːkəkoː pɑːiː keː n̪ɑːmə n̪əɪ leː t̪õː.....eːkʰən̪oː t̪oːɾɑː 
pəɾə d̪əs̪ə  ɦəd͡ʒɑːɾə s̪əs uːpəɾeː bəkɑːjɑː ɦəɪt̪ə! 
tʃ͡ukɑːjələ pɑːɾə ləgəɪt̪ə n̪əɦɪ ̃ tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː bɑːt̪ə-bɑːt̪ə 
pəɾə pɑːiːjeː tʃ͡ɑːɦɪjəɪn̪ə!" 

s̪əbʰəkə mən̪oːd̪əʃɑː t̪ət̪kʂəɳə bəd̪əlɪ geːlə tʃ͡ʰələɪ. 
n̪ɪhɪ̆ʃəbd̪ə ɦəmə tʃ͡ɑːjə s̪uɽəkəɪt̪ə ɾəɦələũ. 

  

-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. 
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2.16.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɑː 
əpəɾɑːd̪ʰə 

  

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɑː əpəɾɑːd̪ʰə 

  

mɑːjɑː d̪eːbiː eːgoː d̪əbəg̃ə n̪ɑːɾiː ɾəɦeː.ɪ d̪əbəg̃əiː 
ʋoːkəɾɑː meː tʃ͡ʰoːʈə moːʈə d͡ʒʰəgəɾɑː meː bəluɑːɾiː 
s̪eː ɑːjələ.d̪eːkʰəɦu mẽː bʰɑːɾiːbʰəɾəkəmə 
ɾəɦeː.moːʈə kəd̪ə kɑːʈʰiː keː ɾəɦeː.məɾəd̪ɑːbɑː 
leːkʰɑː boːlə tʃ͡ɑːlə bʰiː ɾəɦeː. 

    d͡ʒəɦɑ̃ː d̪eːkʰu ʋoːkəɾɑː koːn̪oː n̪ə bɑːt̪ə meː d͡ʒoːɾə 
d͡ʒoːɾə s̪eː boːləɪt̪ə ɾəɦeː.tʃ͡ɑːɦeː ʋoː s̪əɾəkɑːɾiː 
ɾɑːs̪ən̪ə keː d̪oːkɑːn̪ə ɦoː ʋɑː s̪əɾəkɑːɾiː 
ɪs̪kuːlə.ɾɑːs̪ən̪ə keː d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾə keː gʰəʈət̪əuliː ɑː 
pʰəɾəd͡ʒiː ɾɑːs̪ən̪əkɑːɾɖə pəɾə n̪əd͡ʒəɾə ɾəkʰeː.ə_ɪ 
bəd̪əlɑː mẽː d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾə ʋoːkəɾɑː məg̃ən̪iː mẽː 
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tʃ͡ɑːmələ-gəɦumə d̪eː d̪eːbeː.t̪əɦɪn̪ɑː ɪs̪kuːlə meː keː 
məd̪ʰjɑːn̪ɦə bʰoːd͡ʒən̪ə keː ɾuːpə meː gəɦumə 
bəʈ̃əʋɑːɾɑː keː gʰəʈət̪əuliː ɑː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə keː s̪ək̃ʰjɑː pəɾə 
n̪əd͡ʒəɾə ɾəkʰeː.t̪əɪjə ɖəɾə s̪eː ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə bʰiː 
gəɦuːmə d̪eː d̪eːbeː. pəɦɪleː ɑːɪ leːkʰɑː ɪs̪kuːlə mẽː 
məd̪ʰjɑːɦn̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə n̪ə bən̪eː. 

        mɑːjɑː d̪eːʋiː pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə keː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ mẽː bʰiː 
bʰɑːgə leːbeː.pəɾət̃ʃ͡ə kəɦɪjoː ʋɑːɾɖə meːmbəɾə bʰiː 
n̪ə bən̪ə pɑːjələ. pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə keː loːgə s̪əbʰə keː 
s̪əɦɑːjət̪ɑː keː bəɦən̪n̪eː pɾəkʰəɖ̃ə mukʰjɑːləjə bʰiː 
d͡ʒɑːjə lɑːgələ. 

tʃ͡ʰuːʈə bʰəɪjɑː n̪eːt̪ɑː keː s̪əmpəɾkə mẽː əjəlɑː keː 
bɑːd̪ə dʒ͡ɪlɑː keː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ s̪eː bʰiː d͡ʒuɽə geːlə. 
n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə keː ɦəʋəs̪ə keː ʃɪkɑːɾə bʰeːlə.bɑːd̪ə mẽː 
n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə keː ɦəbəs̪ə puːɾɑː kəɾeː mẽː bʰiː 
s̪əɦɑːjəkə bən̪ələ.mɑːn̪eː kɪ ləɾəkiː s̪əbʰə keː bʰiː 
s̪əplɑːiː kəɾeː lɑːgələ.ɪɦɑ̃ː t̪əkə kɪ əpən̪ə s̪əb̃əd̪̃ʰiː 
ləɾəkiː s̪əbʰə keː bʰiː  pʰəus̪əlɑː keː   kəmɑːiː ɑː 
s̪əɾəkɑːɾiː n̪əukəɾiː mɪleː keː bəɦən̪n̪eː n̪eːt̪əʋən̪ə 
s̪əbʰə keː ɦəbəs̪ə keː leːlə bʰeːd͡ʒeː lɑːgələ. koːiː koːiː 
loːgə t̪ə kəɦeː kɪ mɑːjɑː d̪eːbiː keːt̪eː gəɾiːbə ɑː 
əs̪əɦɑːjə keː beːʈiː keː beːtʃ͡ə d̪eːləkə. keːt̪eː ləɾəkiː t̪ə 
ləuʈə keː əpən̪ə gʰəɾə kəɦɪjoː n̪ə ɑːjələ. 

ə_ɪ s̪əbʰə kɑːmə keː leːlə mɑːjɑː d̪eːʋiː əpən̪ə gɑ̃ːʋə 
mẽː n̪ə ɾəɦə keː pupəɾiː ʃəɦəɾə mẽː bʰɑːɽɑː pəɾə 
ɖeːɾɑː leːkeː ɾəɦeː lɑːgələ. 
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ɑː s̪əpʰeːd̪əpoːʃə bən̪əkeː ʋeːʃjɑːʋɾɨt̪t̪ɪ kəɾɑːbeː 
lɑːgələ. ə_ɪ kɑːmə meː pupəɾiː s̪eː pəʈən̪ɑː t̪əkə 
d̪əuɽɑː kəɾeː. 

 mɑːjɑː d̪eːʋiː kəɦeː kɪ ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ mẽː jəun̪əʃoːʂəɳə 
ɑː s̪əpʰeːd̪əpoːʃə beːʃjɑːʋɾɨt̪ɪ ɑːʋəʃjəkə ɦoː d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪ.ə_ɪ keː bɪn̪ɑː koːiː kɑːmə n̪ə ɦoː s̪əkəɪ tʃ͡ʰəiː.ə_ɪ 
meː tʃ͡oːliː d̪ɑːmən̪ə keː s̪əb̃əd̪̃ʰə ɦəeː. n̪eːt̪ɑːɪn̪ə pəɾə 
t̪ə n̪eːt̪ɑː keː gɪd̪d̪ʰə d̪ɾɨʂʈɪ ɾəɦəɪ ɦəeː. 

     keːn̪ɑː n̪ə keːn̪ɑː mɑːjɑː d̪eːʋiː keː s̪əmpəɾkə 
əpəɾɑːd̪ʰiː s̪əbʰə s̪eː bʰiː ɦoː geːlə.luːʈə pɑːʈə keː 
bəd̪̃əɾəbɑ̃ːʈə mẽː beːɪmɑːn̪ə s̪ɑːbɪt̪ə bʰeːlə ɑː goːliː 
s̪eː mɑːɾələ geːlə.kəɦələ geːlə ɦəeː n̪ə gələt̪oː kɑːmə 
meː ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾiː ɑːʋəʃjəkə ɦoːɪ tʃ͡ʰəiː. 

        ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪ ɑː əpəɾɑːd̪ʰə mɑːjɑː d̪eːʋiː n̪eːt̪ɑːɪn̪ə 
keː pɾɑːn̪ə leːləkəɪ. 

  

-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. 

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

 

2.17.d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'- ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː 
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d͡ʒiːkə poːt̪ʰiː 'ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː'kə s̪əmiːkʂɑː 

 

d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u' 

ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː d͡ʒiːkə poːt̪ʰiː "ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː"kə 
s̪əmiːkʂɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə, koːləkət̪t̪ɑː d̪ʋɑːɾɑː 
pɾəkɑːʃɪt̪ə ʃɾiː ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː d͡ʒiːkə ləgʰukət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə "ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː" eːkʰən̪ə ɦəməɾɑː 
ɦɑːt̪ʰeːmeː ətʃ͡ʰɪ. pɑ̃ːtʃ͡ʰɑːkə t̪iːn̪ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ ləgɑːt̪ɑːɾə 
eːkəɾɑː pəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. s̪un̪n̪əɾə kəʋəɾə pẽːd͡ʒəs̪ə ̃
s̪əd͡ʒələ t̪eːɦən̪eː bʰiːt̪əɾəkə kət̪ʰɑː s̪əbʰə eːkəs̪ə ̃eːkə 
upəɾɑː upəɾiː. 

s̪əbəs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː ən̪əmoːlə d͡ʒiːkẽː eːɦɪ --- kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə ɦeːt̪u bəɦut̪ə bəɦut̪ə bəd̪ʰɑːɪ ɑː s̪əg̃eː s̪əg̃ə 
məg̃ələ kɑːmən̪ɑː d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəmeː d̪ɪn̪oː 
d̪ɪn̪ə oː ʃuklə pəkʂəkə tʃ͡ɑ̃ːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː ud̪əjəmɑːn̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ. 

poːt̪ʰiːkə s̪əmiːkʂɑː keːn̪ɑːɪ ɦəməɾɑː leːlə iː kəʈʰɪn̪ə 
kɑːd͡ʒə ɑː oːɦuːs̪ə ̃beːs̪iː kəʂʈəkəɾə tʃ͡ʰələ bɪn̪ɑː koːn̪oː 
pəkʂə bɪpəkʂəmeː geːn̪eː t̪əʈəs̪t̪ʰə eːɦɪ pus̪t̪əkəkẽː 
s̪əmiːkʂɑː keːn̪ɑːɪ. ɦəməɾɑːmeː kəuʃələ ɑː ʃəɦɑːs̪ə 
d̪un̪uːkə əbʰɑːbə mud̪ɑː mɑ̃ː s̪əɾoːs̪ʋət̪iː ɑː 
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guɾud̪eːʋəkẽː s̪umɪɾəɪt̪ə əpən̪ə ɑ̃ːkʰɪkẽː poːt̪ʰiːkə 
pən̪n̪ɑːpəɾə ɑː kələməkẽː kɑːgəd̪əpəɾə tʃ͡ələbəeː 
ləgələɦũ. 

ən̪əmoːlə d͡ʒiːkə s̪əməɾpəɳə d̪eːkʰə moːn̪ə 
gəd̪əgəd̪ə bʰəeː geːlə. d͡ʒət̪əeː ɑːd͡ʒukə n̪əʋə piːɽʰiː 
əpən̪ə mɑːeː bɑːbuːkẽː boːd͡ʒʰə budʒ͡ʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 
oːɦɪʈʰɑːmə ən̪əmoːlə d͡ʒiːkə iː poːt̪ʰiː ɦun̪əkə puːd͡ʒjə 
bɑːbuːd͡ʒiːkə ʃɾiːtʃ͡əɾəɳə kəmələmeː s̪əməɾpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
n̪əʋəkɑː piːɽʰiː leːlə iː eːkəʈɑː n̪əʋə ɾəs̪t̪ɑː kɑːeːmə 
kəɾət̪ə. 

ɑːguː poːt̪ʰiː pəɽʰəɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː eːkəʈɑː bɑːt̪ə 
moːn̪əkẽː kətʃ͡oːʈələkə, d͡ʒeː ən̪əmoːlə d͡ʒiːkə eːɦɪs̪ə ̃
pəɦɪn̪eː d̪uːʈɑː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰəeː tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ. ɦun̪əkə n̪ɑːmə məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəmeː eːkəʈɑː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑːkɑːɾəkẽː 
ɾuːpəmẽː leːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾə bɑːd̪oː oː 
əpən̪ə eːɦɪ n̪əʋə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkẽː, biːɦən̪ɪ 
kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə n̪əɦɪ kəɦɪ ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə kəɦɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə kiː ɑːɪ biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː eːkəʈɑː 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ʋɪd̪ʰɑːkẽː ɾuːpəmeː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəmeː 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə bʰəeː tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ. biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ɑːbə 
koːn̪oː t̪əɾəɦəkə pəɾɪtʃ͡əjə leːlə moːɦət̪ɑːd͡ʒə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪ɪjɑ̃ːkə bəɽəkɑː-bəɽəkɑː bʰɑːʂɑː eːɦɪ d̪ɪs̪ə 
s̪oːtʃ͡əɪ leːlə bɪbəs̪ə ətʃ͡ʰɪ.  əg̃ɾeːd͡ʒiː eːkəɾɑː "s̪iːɖə 
s̪ʈoːɾiː" kəɦɪ s̪əmboːd̪ʰɪt̪ə keːləkə. ɦɪd̪̃iː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
d͡ʒəkəɾə koːn̪oː s̪t̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ oːɦeːn̪ə eːkəʈɑː n̪əʋə 
bɪd̪ʰɑːkə əgɾəd͡ʒə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː oː bɪd̪ʰɑː, 
"biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː". 
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biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ɑː ləgʰu kət̪ʰɑːmeː bəɦut̪ə pʰəɾɑːkə 
ətʃ͡ʰɪ. biːɦən̪ɪ əɾt̪ʰɑːt̪ə bɪjɑː. bɪjɑː ʋəʈəʋɾɨkʂəkẽː s̪eːɦoː 
bʰəə̸ s̪əkəɪeː ɑː s̪ɑːgəkə s̪eːɦoː. t̪eːn̪ɑːɦɪt̪eː moːn̪əkə 
bɪtʃ͡ɑːɾəkə bɪjɑː d͡ʒeː koːn̪oː ɑːkɑːɾəmeː pʰuːʈɪ 
s̪əkəɪeː, biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː. biːɦən̪ɪ, bɪjɑː, s̪iːɖəmeː s̪ə ̃
keːɦən̪ə gɑːtʃ͡ʰə pʰuʈʈəɪ koːn̪oː ɑːkɑːɾəkə s̪iːmɑː 
n̪əɦɪ. ləgʰu kət̪ʰɑː mən̪eː eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə kət̪ʰɑː 
d͡ʒeːkəɾə ɑːɾəmbʰə ɑː ən̪t̪ə d̪un̪uː tʃ͡ʰəɪkə. 

ən̪əmoːlə d͡ʒʰɑː d͡ʒiːkə eːɦɪ s̪əg̃ɾəɦəkə eːkə eːkəʈɑː 
kət̪ʰɑː d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪ə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦən̪ə 
ləgʰu kət̪ʰɑːkə d͡ʒɑːmɑː kɪeːkə ? ɦɑ̃ː, kɪtʃ͡ʰu goːʈə 
ləgʰu kət̪ʰɑːkə ʃɾeːɳiːkə kət̪ʰɑː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
əlpə mɑːt̪ɾɑːmeː, d͡ʒeːn̪ɑː pɾɨʂʈə s̪ək̃ʰjɑː 76 pəɾə 
"bəɽʰəɪt̪ə tʃ͡əluː", 79 pəɾə "s̪əmɑːd͡ʒə", 80 pəɾə 
"məɾmɑːɦət̪ə", 82 pəɾə "s̪əpuːt̪ə s̪əbə", 83 pəɾə 
"ʃoːd̪ʰə", 85 pəɾə "pɾɑːjəʃtʃ͡ɪt̪ə", 90 pəɾə "bəɽəkɑː 
loːkə", 95 pəɾə "s̪əməjə s̪əməjə keːɾə bɑːt̪ə" ɑː pɾɨʂʈə 
s̪ək̃ʰjɑː 101 pəɾə "əppən̪ə d͡ʒəkɑ̃ː". pɾɨʂʈə s̪ək̃ʰjɑː 88 
pəɾə "mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjəkə" t̪ə ̃n̪əɦɪ biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ 
ɑː n̪əɦɪ ləgʰu kət̪ʰɑː, eːɦɪpəɾə d͡ʒə ̃ kən̪iːkə ɑːoːɾə 
meːɦən̪ət̪ə kəeːlə geːlə ɾəɦət̪ʰɪ t̪ə ̃ eːkəʈɑː n̪iːkə 
ɑːleːkʰə əʋəʃjə bʰəeː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

pɾəkɑːʃəkə, mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə, koːləkət̪t̪ɑː 
keːɾə mən̪t̪ɾiː ʃɾiː gəg̃ɑːd̪ʰəɾə dʒ͡ʰɑːd͡ʒiː əpən̪ə 
pɾəkɑːʃəkiːjəmeː "ləgʰu kət̪ʰɑː"kẽː eːkəʈɑː n̪əʋiːn̪ə 
ʋɪd̪ʰɑː kəɦɪ s̪əmboːd̪ʰɪt̪ə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
eːɦɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃oː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː kəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪ə ̃ s̪ɑːɪd̪ə 
utʃ͡ɪt̪oː ɾəɦɪt̪əeː mud̪ɑː ləgʰu kət̪ʰɑː ɑː n̪əʋiːn̪ə ʋɪd̪ʰɑː 
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ɦɑːs̪jəpəd̪ə. ɦəmə eːɦɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə kət̪ʰɑːkẽː 
ɑ̃ːgɑːkə  ulleːkʰəmeː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː kəɦɪ 
s̪əmboːd̪ʰɪt̪ə kəɾəbə. 

"ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː" biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə ɾuːpiː 
mɑːlɑːmeː kulə 155 goːʈə kət̪ʰɑː gɑ̃ːt̪ʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əg̃ɾəɦəkə pəɦɪleː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː "ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː" 
eːkəɾeː n̪ɑːməpəɾə s̪əg̃ɾəɦəkə n̪ɑːməkəɾəɳə bʰeːlə 
ətʃ͡ʰɪ. ən̪upəmə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː, biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑːkə 
s̪əbʰəʈɑː guɳə kuʈɪ-kuʈɪ kəeː bʰəɾələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒət̪eːkə 
pɾəs̪əʃ̃ɑː kəɾiː kəmə. əɪ  biːɦən̪ɪmeː, koːn̪ɑː eːkəʈɑː 
pəɾəd̪eːʃiːjɑː put̪əɦu əpən̪ə s̪əs̪uɾəkẽː mɑːt̪ɾə eːɦɪ 
d̪ʋɑːɾeː pɑːɪ pəʈʰɑːbəɪkə ɪkʂɑː ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ s̪əmɑːd͡ʒəmeː ɦun̪əkə n̪ɑːmə ɦoːɪn̪ə. əɪ 
d̪ʋɑːɾeː oː n̪əʋə ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː bəɪk̃ɪg̃əkẽː tʃ͡ʰoːɾɪ 
mən̪iːɑːɖəɾə d̪ʋɑːɾɑː pɑːɪ pəʈʰəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

"ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː" n̪ɑːmə d̪ʰəɾiː iː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə n̪ɑːməkə bʰɾəmə ut̪pən̪jə kəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
pəɦɪlə n̪əd͡ʒəɾɪmeː ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː n̪ɑːməs̪ə ̃ eːn̪ɑː 
bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə, ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː 
ɑːd̪ɪs̪ə ̃ s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə ʋɪʂəjə bəs̪t̪u ɦoːeːt̪ə mud̪ɑː 
eːɦən̪ə koːn̪oː gəppə n̪əɦɪ. s̪əməs̪t̪ə poːt̪ʰiːmeː 
eːkəs̪ə ̃ eːkə n̪iːkə, ɾutʃ͡ɪgəɾə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ 
mud̪ɑː ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː, ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə, t̪əkən̪iːkiːs̪ə ̃
s̪əmbəd̪̃ʰɪt̪ə eːkəuʈɑː n̪əɦɪ. 

biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑːkə mukʰjə əg̃ə s̪əb̃ɑːd̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ən̪əmoːlə d͡ʒiːkə ʋɪɦən̪ɪ kət̪ʰɑː s̪əb̃ɑːd̪əs̪ə ̃ ɖuːbələ 
ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəbəɾəd̪əs̪t̪ə ! mud̪ɑː s̪əb̃ɑːd̪ə "--------" 
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ɪn̪əʋəɾəʈeːɖə koːmɑːmeː bən̪d̪ə kəeː kəə̸ n̪əɦɪ lɪkʰələ 
ətʃ͡ʰɪ, eːkəɾə əbʰɑːbə s̪əmpuːɾɳə poːt̪ʰiːmeː ətʃ͡ʰɪ. 

d̪oːs̪əɾə kəmiː d͡ʒeː ɦəməɾɑː s̪əmpuːɾɳə poːt̪ʰiːmeː, 
kət̪ʰɑːs̪ə ̃pɾəkɑːʃəkiːjə t̪əkə lɑːgələ, ʋɪbʰəkt̪ɪ. ʋɪbʰəkt̪ɪ 
əppən̪ə pəɦɪlukɑː ɑːkʰəɾəs̪ə ̃ɦəʈɑː kəeː lɪkʰələ ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə kət̪əu kət̪əu əɾt̪ʰəkẽː pʰəɾɪtʃ͡ʰəũt̪əmeː 
əs̪əməd̃͡ʒəs̪əkẽː s̪t̪ʰɪt̪ɪ ut̪pən̪n̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

pɾɨʂʈə 13 pəɾə lɪkʰələ biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː "ʈeːkən̪oːləd͡ʒiː" 
ɑː 27 pəɾə lɪkʰələ "loːkə bud͡ʒʰɑːun̪ə" d̪un̪uː eːkkeː 
s̪ən̪ə kət̪ʰɑː t̪ʰɪkə mɑːt̪ɾə n̪ɑːmeːʈɑː bəd̪ələlə ətʃ͡ʰɪ. 

eːɦɪ s̪əg̃ɾəɦəmeː koːn̪oː eːɦən̪ə pəkʂə n̪əɦɪ 
d͡ʒɑːɦɪpəɾə ən̪əmoːlə d͡ʒiːkə kələmə n̪əɦɪ tʃ͡ələlə 
ɦoːɪn̪ə. mən̪əkə bʰɑːʋəs̪ə ̃s̪əmɑːd͡ʒəkẽː bɪɖəmbən̪ɑː 
d̪ʰəɾɪ, ən̪t̪əɾəg̃ə s̪əmbən̪d̪ʰəs̪ə ̃ ɦəs̪̃iː ʈʰəʈʰɑː d̪ʰəɾɪ 
s̪əbʰə pəkʂəkə utʃ͡ɪt̪ə s̪t̪ʰɑːn̪ə d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. pɾɨʂʈə 
33 pəɾə "ɖjuːʈiː", 38 pəɾə "tʃ͡ɪn̪t̪ɑː (eːkə)", 39 pəɾə 
"beːʈɑː beːʈiː", 43 pəɾə "d̪ukʰə", 45 pəɾə "kʰoːɾɑːkiː", 
46 pəɾə "goːɦɑːɾɪ", 58 pəɾə "bʰiːkʰə", 60 pəɾə 
"moːn̪əmeː", 98 pəɾə "ən̪ɦəɾəd͡ʒɑːliː", 101 pəɾə 
"əppən̪ə d͡ʒəkɑ̃ː", 103 pəɾə "mən̪ukkʰə keː kukuɾə 
keː", mən̪əkẽː tʃ͡ʰubəɪt̪ə kəɾeːd͡ʒɑːkẽː moːmə d͡ʒəkɑ̃ː 
gəlɑː kəeː ɑ̃ːkʰɪkə ɾəs̪t̪ɑːs̪ə̃  bɑːɦəɾə əbəɪpəɾə 
məd͡ʒəbuːɾə kəeː kəə̸ moːn̪əkə koːn̪oː koːn̪ɑːmeː 
eːkəʈɑː ʈiːs̪ə tʃ͡ʰoːɾɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪkə. oːt̪əeː pɾɨʂʈə s̪ək̃ʰjɑː 32 
pəɾə "eːkəd̪əmə ʈʰiːkə" ɑː 37 pəɾə 
"ʈɑːs̪kə"  s̪əmɑːd͡ʒəkə kupɾət̪ʰɑːkẽː d̪eːkʰɑːɾə kəeː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
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pɾɨʂʈə 34 pəɾə "s̪uɾəkʂɪt̪ə (eːkə)", 40 pəɾə "mən̪t̪ɾə", 
77 pəɾə "ɑːn̪ɦəɾə", ɑː 87 pəɾə "ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː", ɑːd͡ʒukə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɑː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːpəɾə pɾəɦɑːɾə kəɾəɪt̪ə 
ut̪t̪əmə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ. t̪ə ̃d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə pɾɨʂʈə 35 
pəɾə "d͡ʒɑːgəɾəɳə", 42 pəɾə "tʃ͡eːt̪ən̪ɑː(eːkə)", 46 pəɾə 
"ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə", ɑːd͡ʒukə d͡ʒɑːgəɾuːkə loːkəkə s̪ət̪jə 
biːɦən̪ɪ t̪ʰɪkə. bɑːlə moːn̪əkẽː kɑːgəd̪əpəɾə ut̪ɑːɾəɪt̪ə 
ən̪əmoːlə d͡ʒiː eːɦɪ poːt̪ʰiːkə pɾɨʂʈə 65 pəɾə "pɾəʃn̪ə 
(d̪uː)", ɑː 69 pəɾə "tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə", ʋɑːs̪t̪əbəmeː moːn̪əkẽː 
tʃ͡ɪn̪t̪ɑːmeː d͡ʒʰõːkəɪkə leːlə pɾəjɑːpt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːt̪əeː 63 
pəɾə "ut̪t̪əɾə" ɑː 71 pəɾə "bʰəɾəmə"kẽː s̪əʋɑːlə 
d͡ʒəbɑːʋə eːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː ʃeːɾəpəɾə s̪əbɑː ʃeːɾə. 
s̪əmbən̪d̪ʰəkẽː ud͡ʒɑːgəɾə kəɾəɪt̪ə pɾɨʂʈə 48 pəɾə 
"bud̪d̪ʰuː", 67 pəɾə "məɦəkə", ɑː 81 pəɾə "ʃɾəd̪ʰɑː" 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃36 pəɾə "s̪əəkʰə" ɑː 60 pəɾə lɪkʰələ "jud̪d̪ʰə" 
pəɽʰɪ ɦəs̪̃iːs̪ə ̃mũɦə mun̪eːbeː n̪əɦɪ kəɾət̪ə.  

kən̪iːkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə pəkʂəkẽː tʃ͡ʰoːɾɪd̪ɪ t̪ə ̃ kulə mɪlɑː 
kəə̸ n̪iːkə biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. pɑːʈʰəkəkə 
moːn̪əmeː ʃɪkʂɑː s̪əg̃eː s̪əg̃ə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː ɑː ɾuːtʃ͡ɪ 
d͡ʒəgəbəɪmeː puːɾɳə s̪əpʰələ. eːkə beːɾə kɪn̪əkoː 
ɦɑːt̪ʰəmeː iː poːt̪ʰiː ɑːɪbə geːlə t̪ə ̃ bɪn̪ɑː puːɾɑː 
pəɽʰən̪eː tʃ͡eːn̪ə n̪əɦɪ.  

  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- n̪əʋə-bəs̪ɑːt̪ə 
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3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- n̪əʋə-bəs̪ɑːt̪ə 

 

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

n̪əʋə - bəs̪ɑː t̪ə 
 
n̪əʋə -bəs̪ɑː t̪ə keː bəɦəeː d̪ɪ əu, 
ɑːbə, ɑːbəeː n̪əʋə -s̪pəd̪̃ən̪ə, 
s̪əɽələ, gən̪ɦɑː ɪt̪ə dʒ͡eː ətʃ͡ʰɪ pɾəʋɑː t̪ə , 
kɪ eː, kəɾɪ əɪ oːkəɾoː ʋəd̪̃ən̪ə? 
 
d͡ʒeːt̪əɪ ɑːbə, ut̪s̪ɑː ɦəɦiː n̪ə, 
t̪ʰɑː kələ, ʈʰeːɦɪ ɑːeːlə bəs̪ɑː t̪ə, 
uːɾdʒ͡ɑː tʃ͡ɑː ɦiː , uːɾdʒ͡ɪ t̪ə ɦulɑː s̪ə, 
ɑː, d̪ʰũd̪ʰə-mukt̪ə tʃ͡ɑː ɦiː pəɾɑː t̪ə. 
 
n̪ɪ ɾoː gə ɦəʋɑː keː bɑː ʈə tʃ͡ʰeːkɪ , 
kɪ eː bəɪs̪ələ kɪ oː bud̪ʰɪ ɑːɾə? 
d̪uʂɪ t̪ə ʋɑː ju s̪ə ̃moː ɦə kɪ eː? 
d͡ʒeː kəɾəeː dʒ͡ɪ n̪əgiː pəɾə, ʋɑː ɾə. 
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bəɦəeː d̪ɪ əu, ʈəʈəkɑː bəs̪ɑː t̪ə, 
ut̪s̪ɑː ɦə, uməg̃ə bʰəɾələ tʃ͡ʰəɪ , 
t̪ɑː kɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː koː n̪ə pɾɑː ɳə? 
d͡ʒeː ʋɑː ju, ʋɪ ʋəɾɳə pəɽələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
s̪ũːgʰɪ -s̪ũːgʰɪ bɑː n̪ɦələ ɦəʋɑː 
s̪ə ̃bəɽʰɪ geːlə t̪ən̪ə meː ʋjəɑː d̪ʰɪ , 
beːmɑː ɾə bəs̪ɑː t̪ə keː d͡ʒɑː eː d̪ɪ əu, 
kəɾəbəɪ kiː oːkəɾɑː , s̪ɑː d̪ʰɪ ? 
 
n̪əʋə -s̪pəd̪̃ən̪ə s̪ə,̃ ɖəɾɑː d͡ʒɑː eː, 
ɑː bʰɑː gɪ d͡ʒɑː eː s̪ən̪əkələ ən̪ɦɑː ɾə, 
tʃ͡ʰəmə -tʃ͡ʰəmə n̪ətʃ͡əɪt̪ə ɑːbəeː pəɾɑː t̪ə, 
d͡ʒiː t̪əkə' ləgəɪkə pɑː ʋən̪ɪ -t̪ɪ ɦɑː ɾə. 
 
ɑːbəeː d̪ɪ əukə n̪əʋə-məu s̪əmə keː, 
ʃɪ ʃɪ ɾə bʰeːlə buːɽʰə, əoːt̪əeː məd̪ʰumɑː s̪ə, 
n̪əʋə -n̪əʋə tʃ͡ɪ ̃t̪ən̪ə, n̪əʋə d͡ʒiː ʋən̪ə -pət̪ʰə, 
ʈuːʈəeː n̪eː,n̪əʋələ-puɾɑː t̪ən̪ə-s̪əmɑː s̪ə. 
 
kət̪eːkə puɾɑː n̪ə gɪ ɾəɦə s̪əbʰə keː, 
kʰoː lət̪ə, iː n̪əʋə -jugə keː bəs̪ɑː t̪ə, 
ʈəʈəkɑː ʋɪ tʃ͡ɑː ɾə ləeː s̪ɪ ɦəkət̪ə, ɑː 
d̪əlɑː n̪eː -d̪əlɑː n̪ə, gʰuːmət̪ə pɾəʋɑː t̪ə. 
 
geːləɦeː giː t̪ə kət̪eːkə gɑː eːbə? 
ləgɑː u ɑːbə, n̪əʋə -s̪uɾə keː s̪ɑː d͡ʒə, 
t̪uːlɪ kɑː meː n̪əə̸ʋə ɾəg̃ə ɦoː , 

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


विदेह ३६० म अंक १५ ददसम्बर २०२२ (िर्ष १५ मास १८० अंक ३६०)|| 215 

kɑː d͡ʒə kə' bɑː t̪ə kə' uʈʰəeː əbɑː d͡ʒə. 
 
n̪əʋə -n̪əʋə ʋɪ ʂəjə, 
n̪uːt̪ən̪ə tʃ͡ɪ n̪t̪ən̪ə, 
gəpə ɦoː ut̪t̪ʰɑː n̪əkə' 
kɪ eːkə pət̪ən̪ə? 
 
ɦəmə tʃ͡ʰiː t̪əʈəs̪t̪ʰə, əɾɪ ɑːt̪əeː leːlə 
əeːləɦũ ətʃ͡ʰəɪ ,n̪əʋələ -bəs̪ɑː t̪ə keː, 
bɪ t̪ələɪ ɾɑː t̪ɪ , s̪ʋɑː gət̪ə kəɾɪ əu 
ɑːbə, ɑːbəeː bəlɑː pəɾɑː t̪ə keː. 
 
ʋjəɾt̪ʰə bɑː t̪ə keː d̪ʰeːn̪eː tʃ͡ʰiː , 
n̪ɪ ɾəɾt̪ʰəkə əd̪̃ʰəʋɪ ʃʋɑː s̪ə, 
beːkɑː d͡ʒəkə bʰeːlə ɾeːbɑː d͡ʒə dʒ͡eː, 
ɦəmə kɪ eːkə bən̪ələ tʃ͡ʰiː d̪ɑː s̪ə? 
 
d͡ʒeː, s̪un̪d̪əɾə , s̪ʋəs̪t̪ʰə pəɾəp̃əɾɑː , 
oːkəɾɑː bən̪ɑː u, s̪ɪ ɾə -pɑː gə, 
mud̪ɑː , kɪ eːkə ugʰən̪eː tʃ͡əliː , 
d͡ʒeː ɾiː t̪ɪ bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ d̪ɑː gə? 
 
ʋjəɾt̪ʰə, kut̪əɾkə, gʰəməɾət̪ʰən̪ə meː, 
kiː lɑː bʰə? gəmɑː oːlə d͡ʒɑː eː s̪əməjə, 
pʰəɾɪ tʃ͡ʰɑː s̪əkəɪtʃ͡ʰə, d͡ʒuɑːeːlə pʰəs̪ɑː d̪ə, 
ɦoː n̪əʋə -tʃ͡ɪ ̃t̪ən̪ə meː, meːləkə 'ləjə. 
 
d͡ʒeː ɾiː t̪ɪ , n̪ɪ ɾəɾt̪ʰəkə gʰɪ gʰəɾiː kəʈəɪtʃ͡ʰə, 
oː, s̪əməjə -s̪əg̃ə əs̪əg̃ət̪ə ətʃ͡ʰɪ , 
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kɪ eː, moː ʈəɾiː uːgʰiː ,beːmət̪ələbə? 
iː pɾəgət̪ɪ ʃiː lə loː kəkə'mət̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
 
ɑːn̪ələkə s̪əmiː ɾə s̪ə̃gə meː ɦulɑː s̪ə, 
n̪əɦɪ moː n̪ə kəkəɾoː , tʃ͡ʰəɪ kʰən̪əɦən̪ə, 
bəd̪̃ʰən̪ə kʰoː lɪ un̪mukt̪ə bʰeːlə, 
ətʃ͡ʰɪ n̪ɑː tʃ͡ɪ ɾəɦələ, ʋɑː t̪ɑː ʋəɾəɳə. 
 
bəɦəkəeː n̪əɦɪ oː, n̪uːt̪ən̪ə bəs̪ɑː t̪ə, 
s̪ɪ ɦəkəjə , t̪ə' dʒ͡ʰuːməeː gɑː tʃ͡ʰə -pɑː t̪ə, 
s̪pəɾʃə s̪ukʰəd̪ə, ən̪ubʰəʋə s̪əbə keː, 
ʈuːʈəeː ɑːləs̪ə, lɑː gəeː pəɾɑː t̪ə. 
 
mud̪ɑː , s̪ət̪əɾkə t̪ə' ɾəɦəeː pəɽət̪ə , 
iː ʋɑː t̪ə, kəɦũ n̪eː bən̪əeː ud̪d̪əɳɖə, 
tʃ͡ɪ n̪ɦət̪oː n̪eː tʃ͡ʰɪ əɪ, kəɦũ ʋɪ ɽəɾoː bən̪ɪ , 
d̪eːbə ' n̪eː lɑː gəɪ , d̪əɳɖə. 
 
iː əbəɖʰəŋə n̪əbəkɑː pɾəʋɑː t̪ə, 
oː piː bəeː, s̪us̪əs̪̃kɑː ɾəkə 'gʰɾɨt̪ə, 
əpən̪ə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ kə s̪ɑ̃ː s̪ə pəɾə, 
ɾəɦəeː pəɽət̪əɪkə oːkəɾoː ɑːʃɾɪ t̪ə. 
 
tʃ͡ʰutʃ͡tʃ͡ʰeː n̪əʋəkɑː bəs̪ɑː t̪ə t̪ə' 
oː ɑːoːt̪ə bən̪ɪ kə' ən̪ətʃ͡ɪ n̪ɦɑː ɾə, 
d͡ʒeː s̪əbʰə lə'kə' , tʃ͡ələlə s̪əg̃ə meː, 
ʋəeːɦə ɑː oːɦən̪eː ɦeːt̪əɪ ʋɪ tʃ͡ɑː ɾə. 
 
mud̪ɑː , d̪ʰəɾoː ɦəɾɪ meː pəɦɪ n̪eː s̪ə,̃ 
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ɾɑː kʰələ dʒ͡eː,s̪ũd̪əɾə s̪əs̪̃kɑː ɾə , 
d͡ʒə ̃n̪əɦɪ əpən̪ɑː oːt̪ə oːɦɪ keː oː, 
loː kə koː n̪ɑː kəɾət̪əɪ s̪ʋiː kɑː ɾə? 
 
bən̪əeː bəʋəɖ̃əɾə ɑːguː tʃ͡ələɪ , d͡ʒə ̃
n̪əʋjə pəʋən̪ə bʰə' utʃ͡tʃ͡ʰɾɨk̃ʰələ, 
n̪əɦɪ ɾoː kuː, oːkəɾɑː d͡ʒɑː eː d̪ɪ əu, 
kəɾət̪əɪ,t̪əɪ tʃ͡ʰutʃ͡tʃ͡ʰeː n̪uːt̪ən̪ə, kiː bʰələ? 
 
n̪əʋəkɑː bɪ ɦɑː ɾɪ , kiː ɦoː puɾən̪ɑː , 
d̪uɦuː t̪ə', eːkəɦɪ bɑː t̪ə bʰeːləɪ, 
ud̪ʰɪ eːbeː kəɾəbə, eːn̪ɑː kiː oːn̪ɑː , 
ʋɪ n̪ɑː ʃeː keː t̪ə' bəɾɪ s̪ɑː t̪ə bʰeːləɪ. 
 
ələs̪ɑː eːlə, oːd͡ʒʰəɾɑː eːlə pɾəʋɑː t̪ə, 
peːʈəkɑː n̪ɦə ləd̪ʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ pəɽələ , 
n̪əʋələ ən̪ɪ lə s̪pəɾʃən̪ə s̪ə,̃ 
əs̪əməɲdʒ͡əs̪ə meː oː , ətʃ͡ʰɪ əʋɪ ɾələ. 
 
s̪ɑː məɲd͡ʒəs̪jə n̪əʋə -puɾɑː n̪ə keː ɦoː , 
s̪oː dʒ͡ʰəɾɑː u bɑː t̪ə, məɦoː d̪əjə! 
s̪əmɑː joː dʒ͡ən̪ə, n̪eː kɪ pɾət̪ɪ kɾɪ jɑː , 
eːkə -d̪oː s̪əɾəkə t̪ɾuʈɪ keː d̪ʰoː d̪əeː. 
 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ s̪əbʰəkə gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə ɦoː , 
n̪əʋjə ɑːoːɾə puɾɑː n̪ə, 
kʰəũ dʒ͡ʰɑː ɪ n̪əɦɪ eːkə d̪oː s̪əɾə pəɾə, 
ɑː, ɦoː ɪ meːlə -mɪ lɑː n̪ə. 
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s̪ʋətʃ͡tʃ͡ʰən̪d̪ət̪ɑː , iː ətʃ͡ʰɪ bən̪ɦɑː eːlə, 
s̪əd̪əɪʋə, ut̪t̪əɾəd̪ɑː jɪ t̪ʋə s̪əg̃ə, 
ʋɪ tʃ͡ɑː ɾəkə n̪uːt̪ən̪ət̪ɑː keː mət̪ələbə, 
ɦoː ɪ n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ, ɾəbʰəs̪ələ uməg̃ə. 
 
keː tʃ͡ʰuːʈələ ətʃ͡ʰɪ pəɾɪ ʋəɾt̪t̪ən̪ə s̪ə?̃ 
kəɦu, eːɦɪ n̪əʃʋəɾə s̪əs̪̃ɑː ɾə meː, 
mud̪ɑː , keːɦeːn̪ə d̪ɪ ʃɑː tʃ͡ʰəɪ, budʒ͡ʰən̪ɑː 
d͡ʒɑː ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəgət̪ -ʋjəʋəɦɑː ɾə meː.meː 
 
kəɾɪ əun̪ɦə s̪ʋɑː gət̪ə, n̪əʋəkɑː keː, 
d̪eːt̪ʰɪ puɾɑː t̪ən̪ə ɑːʃiː ɾʋɑː d̪ə, 
ɦɪ lɪ -mɪ lɪ , ɑːguː bəɽʰəɪt̪ə tʃ͡əliː , 
kɪ eːkə ɦeːt̪əɪkə, koː n̪oː ʋɪ ʋɑː d̪ə? 
 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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4.s̪əs̪̃kɾɨt̪ə kʰəɳɖə 

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

tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəjəʃoː ʋɪlɑːs̪əhə̆ 
(s̪əpt̪əmoːtʃ͡tʃ͡ʰəʋɑːs̪əhə̆) 
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ɖɑː. d̪iːpɪkɑː 

(s̪ʋət̪ən̪t̪ɾəleːkʰɪkɑː ʋeːd̪əʋət̪iː-məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪jə 
pɾɑːkt̪ən̪əpɾɑːd̪ʰjɑːpɪkɑː tʃ͡ə) 

[tʃ͡əmpuːs̪ɑːɦɪt̪jəʋɑːgʋɪlɑːs̪əs̪jə s̪əpt̪əmeːə̸ɦn̪ɪ 
bʰəʋət̪ɑ̃ː bʰəʋət̪iːn̪ɑ̃ː tʃ͡ə s̪əmeːʂɑ̃ː ɦɑːɾd̪ə ̃ s̪ʋɑːgət̪ə ̃
ʋjɑːɦɾɨt̪jə əd̪jət̪ən̪iːjəʋɪʂəjəʋəs̪t̪umɑːd̪ɑːjɑːt̪ɾə 
pɾəs̪t̪ut̪ɑːə̸s̪mɪ. əd̪jə 
gɾən̪t̪ʰəpəɾɪtʃ͡əjɑːn̪ən̪t̪əɾə ̃məɦɑːkəʋɪbʰoːd͡ʒəɾɑːd͡ʒək
ɾɨt̪ətʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəʋɪʂəjəʋəs̪t̪uʋɪʋəɾəɳə ̃
gɾən̪t̪ʰɑːn̪uguɳə ̃ ʋɪd̪uʂɑ̃ː t̪ət̪ɾə bʰəʋət̪ɑ̃ː 
bʰəʋət̪iːn̪ɑːɲtʃ͡ɑːmoːd̪əpɾəmoːd̪ɑːjə 
kɪɲtʃ͡ɪt̪pɾəs̪t̪əumɪ.] 

jət̪ʰɑː puːɾʋəs̪mɪn̪ utʃ͡tʃ͡ʰʋɑːs̪eː n̪ɪgəd̪ɪt̪əm ɑːs̪iːt̪ 
gɾən̪t̪ʰəs̪jə ʋɪbʰɑːgɑːhɑ̆ eːʋəm əs̪t̪ɪ. əs̪jə gɾən̪t̪ʰəs̪jə 
ʋɪʂəjəʋəs̪t̪u ɾɑːmɑːjəɳiːkət̪ʰɑː s̪əd̪ɾɨʃiː eːʋə ʋəɾt̪ət̪eː 
t̪əd̪eːʋə kɑːɾəɳə ̃jət̪ ʈiːkɑːkɑːɾəhə̆ s̪pəʂʈət̪əjɑː eːt̪əs̪jə 
ʋjɑːkʰjɑːn̪əs̪jə ʋɪʂəjeː n̪jəkkəɾoːt̪ɪ. 

1. bɑːləkɑːɳɖəm 

2. əjoːd̪ʰjɑːkɑːɳɖəm 

3. əɾəɳjəkɑːɳɖəm 

4. kɪʂkɪn̪d̪ʰɑːkɑːɳɖəm 

5. s̪un̪d̪əɾəkɑːɳɖəm 

6. jud̪d̪ʰəkɑːɳɖəm 



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

gɾən̪t̪ʰeː ɑːd̪ɪkəʋɪʋɑːlmiːkɪguɳəkiːɾt̪ən̪ə ̃
d̪əɾiːd̪ɾɨʃjət̪eː- 

ʋɑːlmiːkɪgiːt̪əɾəgʰupũgəʋəkiːɾt̪ɪleːʃəɪ 

s̪t̪ɾɨpt̪ɪ ̃kəɾoːmɪkət̪ʰəməpjəd̪ʰun̪ɑː bud̪ʰɑːn̪ɑːm 

gəg̃ɑːdʒ͡ələɪɾbʰuʋɪ bʰəgiːɾət̪ʰəjət̪n̪ələbd̪ʰəɪhɪ̆ 

kɪ ̃t̪əɾpəɳə ̃n̪ə ʋɪd̪əd̪ʰɑːt̪ɪ n̪əɾəhə̆ pɪt̪ɾɨːɳɑːm 

ən̪eːn̪ə ʃloːkəd̪ʋɑːɾɑː bʰəgiːɾət̪ʰəs̪joːpəmɑ̃ː 
pɾəs̪t̪əut̪ɪ. eːʋəmeːʋə n̪ɑːɾəd̪əʋətʃ͡ən̪əʋɪʂəjeː əpɪ 
gɾən̪t̪ʰəkɑːɾəhə̆ ʋɪməɾʃə ̃pɾəs̪t̪əut̪ɪ jət̪ʰɑːɦɪ- 

ʋɑːtʃ͡ə ̃n̪ɪʃəmjə bʰəgəʋɑːn̪ s̪ə t̪u n̪ɑːɾəd̪əs̪jə 

pɾɑːtʃ͡eːt̪əs̪əhə̆ pɾəʋətʃ͡əs̪ɑ̃ː pɾət̪ʰəməhə̆ kəʋiːn̪ɑːm 

mɑːd̪ʰjən̪d̪ɪn̪ɑːjə n̪ɪjəmɑːjə məɦəɾʂɪs̪eːʋjɑ̃ː 

puɳjəməʋɑːpjə t̪əməs̪ɑ̃ː t̪əməs̪ɑ̃ː n̪ɪɦən̪t̪ɾiːm.. 

eːʋəmeːʋə tʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəs̪jə d̪ʋɪt̪iːjeː kɑːɳɖeː 
əjoːd̪ʰjɑːkɑːɳɖeː ɾɑːd͡ʒjɑːbʰɪʂeːkəs̪əd͡ʒdʒ͡ɑːjɑːhɑ̆ 
ʋəɾɳən̪ə ̃ʋɪd̪əd̪ʰɑːt̪ɪ- 

"t̪əd̪ən̪ən̪t̪əɾəməs̪əu s̪əm̃ən̪t̪ɾjə mən̪t̪ɾɪbʰɪhɪ̆ s̪əɦə 
pəuɾəʋɾɨd̪d̪ʰɑːn̪..........." 

eːʋəmeːʋə əɾəɳjəkɑːɳɖeː ɾɑːʋəɳəs̪jə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪn̪ɪɾuːpəɳəkɾəmeː jəd̪ʋəɾɳən̪əməs̪t̪ɪ t̪ət̪t̪u 
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ələk̃ɑːɾɑːd̪ɪd̪ɾɨʃɑː tʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəs̪jə 
ɦɾɨd̪əjəʋəd̪ʋəɾt̪ət̪eː- 

ʋɪpɪn̪əməʋəd͡ʒəgɑːɦeː ɾɑːkʂəs̪ɑːn̪ɑ̃ːkəɾoːʈiː 

ɾəs̪əkɾɨd̪əs̪əkɾɨd̪ɑːbʰɪɾʋɑːʂpəmɑːloːkjə ʃoːtʃ͡ən̪. 

kɾɨt̪əɾutʃ͡ɪɾɪʋə ʋəɾt̪mən̪jək̃uʃɑːn̪ɑ̃ː kuʃɑːn̪ɑ̃ː 

pət̪ʰɪkətʃ͡əɾəɳəlɑːʋɪn̪jək̃uɾeː n̪jək̃uɾeːʂəhə̆. 

upəɾjukt̪ɑːn̪ɪ jɑːn̪ɪ ud̪ɑːɦəɾəɳɑːn̪ɪ ət̪ɾə pɾəd̪ət̪t̪ɑːn̪ɪ 
t̪ɑːn̪ɪ d̪ɾɨgd̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰəmeːʋə keːʋələm . ʋɪs̪t̪ɾɨt̪əm 
əd̪ʰjəjən̪ə ̃ t̪ət̪ɾə tʃ͡əmpuːɾɑːmɑːjəɳəɾəs̪ɑːs̪ʋɑːd̪ɑːjə 
t̪ət̪ɾə kəɾt̪ũ ʃəkjət̪eː ɪt̪jələm. 

  

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

 



 

 

  


