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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- 2023. 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- 2023. 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. 361 at www.videhĕa.co.in  
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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. 

Do not judge eachc̆ day by tht̆e h ̆arvest you reap 
but by tht̆e seeds tht̆at you plant. -Robert Louis 
Stevenson 
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1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1 

məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɑːt̪ə ʈɑː gəeːɾə lɪʈəɾeːɾiː eːs̪oːs̪ɪjeːʃən̪əkẽː 
mɑːn̪jət̪ɑː d̪əə̸ kəə̸ s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d͡ʒeː 
muːləd̪ʰɑːɾɑːkə məɪt̪ʰɪliːkə bʰus̪ɑːt̪ʰəɾɪ bəɪs̪eːbɑːkə 
kɑːd͡ʒə keːləkəɪ s̪eː ɑːbə s̪ət̪jə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
pɾeːmə moːɦən̪ə mɪʃɾəkə pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ 
s̪əmɪt̪ɪmeː ʋɪd̪eːɦə d̪ʋɑːɾɑː bəɪn̪ə kəeːlə kət̪ʰɪt̪ə 
tʃ͡oːɾə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə ət̪ɪɾɪkt̪ə ɑːɾə bəɦut̪oː t̪əɾəɦəkə 
bʰuːpə ɾəɦət̪ʰɪ dʒ͡eː ɑːbə əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələkə 
pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ s̪əmɪt̪ɪmeː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əɪ t̪əɾəɦəkə loːkə 
bləɪkəmeːləkə ʃɪkɑːɾə ɑːɾɑːməs̪ə ̃ɦoːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ kɑːɾəɳə 
əpən̪ə meːɾɪʈəs̪ə ̃ t̪ə ̃ oː ɑːbəɪ n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pʰeːɾə 
ɦun̪əkɑː s̪eːmiːn̪ɑːɾə, ən̪uʋɑːd̪ə, moːn̪oːgɾɑːpʰə ɑːd̪ɪ 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə bɑ̃ːʈələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː 
əməɾədʒ͡iːkə ən̪us̪ɑːɾə kɪjoː pəɽʰəɪ n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, oː s̪əbʰə 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə goːd̪ɑːməmeː s̪əɽɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
ə_ɪs̪ə ̃d̪uːʈɑː pɑːɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː bɑːjoːɖeːʈɑː bʰəɾɪgəɾə 
bən̪ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡eː ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː keːɾə 
ən̪us̪ɑːɾə, ɾətʃ͡ən̪ɑː t̪ə ̃ d͡ʒeː s̪eː, oːɦeːn̪ə bʰəɾɪgəɾə 
bɑːjoːɖeːʈɑːs̪ə ̃ s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ː t̪ə kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələ d͡ʒiː ɑː iː s̪ɑːt̪oː gəeːɾə lɪʈeːɾeːɾiː əs̪oːs̪ɪjeːʃən̪ə 
eːkəʈɑː n̪ɑːmə ɑːgɑ̃ː  ən̪ələkə ətʃ͡ʰɪ- ɖɔ. əd͡ʒəjə 
kumɑːɾə d͡ʒʰɑː. d͡ʒeːɦən̪eː əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələ ɑː 
muːləd̪ʰɑːɾɑːkə ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, eːn̪ə-
meːn̪ə t̪əkəɾeː mɪɾəɾə ɪmeːd͡ʒə. mud̪ɑː muːlɑːd̪ʰɑːɾɑː 
bəlɑː s̪əbʰə kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə uʈʰeːn̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
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ɦɪn̪əkɑː kɪjoː tʃ͡ɪn̪ɦət̪eː n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, oː əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələkə bʰɑːgɪn̪ə tʃ͡ʰɪjət̪ʰɪ t̪ẽː. mud̪ɑː ən̪uʋɑːd̪ə 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə oːɦoː s̪əbʰə d͡ʒoːgɑːɾeːs̪ə ̃ leːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə leːkʰəkə s̪əbʰəkə 
ɦəkəkẽː mɑːɾɪ kəə̸, t̪ə ̃ s̪əeːɦə əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə ɖɔ. 
əd͡ʒəjə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː s̪eːɦoː leːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɾəɦuɑːkə ɑː ɖɔ. əd͡ʒəjə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː 
uməɾiːkə, t̪ə ̃mɑːmə-bʰɑːgɪn̪ə ɦoːt̪ʰɪ bɑː məmɪjəut̪ə-
pɪs̪əjəut̪ə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː leːlə d̪ʰən̪ɪ s̪ən̪ə. 
ɦəmə pəɦɪn̪əɦɪjeː kəɦən̪eː tʃ͡ʰiː dʒ͡eː eːɦeːn̪ə loːkə 
mud̪ɑː bləɪkəmeːləkə ʃɪkɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː ɖɔ. 
əd͡ʒəjə kumɑːɾə dʒ͡ʰɑː keːɾə bləɪkəmeːlɪg̃ə ʃuɾuː bʰəə̸ 
geːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, oː s̪oːʃələ miːɖɪjɑːmeː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə 
keː-keː loːkə s̪əbʰə ɦun̪əkɑː gəɾɪjeːləkən̪ɪ, t̪əkəɾə 
lɪs̪ʈə bən̪ɑː kəə̸ oːkəɾɑːs̪ə ̃ bʰẽːʈə kəɾəbə ʃuɾuː kəə̸ 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː d͡ʒə ̃ əguləkɑː kʰɪs̪s̪ɑː pəɽʰiː t̪ə ̃ s̪eː 
eːkə t̪əɾəɦẽː ʈʰiːkoː tʃ͡ʰəɪ, oː s̪əbʰə d̪uːʈɑː pɑːɪ, 
puɾəs̪kɑːɾə ɑː bɑːjoːɖeːʈɑː leːlə əpəs̪jɑ̃ːt̪ə ɾəɦət̪ɑː ɑː 
əɦɑ̃ːkẽː bəkəs̪ɪ d̪eːt̪ɑː. 

eːkəʈɑː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ɾəɦəjə, pəɾiː d̪ʋiːpəkə 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː, bəɖɖə kɑːbɪlə, t̪iːʋɾə buɪd̪ʰəʋɑːliː. 
eːkəʈɑː d̪əɪt̪jə oːt̪ukkɑː pəɾiː s̪əbʰəkẽː bəɖɖə t̪əg̃ə 
kəɾəɪ. pəɾiː s̪əbʰə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ləgə geːlɪ, ɾəkʂɑː 
kəɾuː. ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kəɦələn̪ɪ- ɑːbə d͡ʒeː d̪əɪt̪jə 
ɑːbəjə t̪ə ̃ ɦəməɾɑː kʰəbəɾɪ kəɾəbə. d̪əɪt̪jə ɑːjələ t̪ə ̃
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ɦun̪əkəɾə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːbɪ geːlɪ. d̪əɪt̪jə 
ɑːn̪ə pəɾiːkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː d̪ʰəə̸ 
leːləkə. ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiː oːkəɾɑː d̪ʋiːpəkə d̪əkʂɪɳə 
bʰɑːgə ləə̸ geːlɪ. tʃ͡ɑːɾuː t̪əɾəpʰə s̪oːn̪ɑː, s̪eː d̪eːkʰɪ 
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d̪əɪt̪jə ɾɑːdʒ͡əkumɑːɾiːkẽː bɪs̪əɾɪ s̪oːn̪ɑː kʰoːd̪əə̸ 
lɑːgələ. ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː gʰuɾɪ eːliː. pəɾiː s̪əbʰəkẽː 
kəɦələn̪ɪ- ɑːbə n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə ɾəɦuː, ɑːbə oː d̪əɪt̪jə məɾəɪt̪ə 
kɑːlə d̪ʰəɾɪ s̪oːn̪ɑː kʰoːd̪ʰəɪt̪ə ɾəɦət̪ə, əɦɑ̃ː s̪əbʰəkẽː 
t̪əg̃ə n̪əɪ kəɾət̪ə. 

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ 
s̪əmɪt̪ɪpəɾə eːkəʈɑː n̪ɑːʈəkoː lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ, n̪ɑːmə 
tʃ͡ʰəɪ d̪ʰuːɾt̪ə s̪əmɑːgəmə. iː t̪eːɾəɦəmə ʃət̪ɑːbd̪iːmeː 
lɪkʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə, 8-9 s̪əjə s̪ɑːlə bɑːd̪ə 
ɦoːɪbəlɑː gʰəʈən̪ɑːkə ɑːbʰɑːs̪ə ɾəɦən̪ɦɪ ɦun̪əkɑː ɑː 
t̪ẽː n̪eː oː tʃ͡ʰət̪ʰɪ eːt̪t̪eːkə pəɪgʰə n̪ɑːʈəkəkɑːɾə! t̪ə ̃
pəɽʰuː oːɪ n̪ɑːʈəkəkə s̪ɑːɾɑ̃ːʃə ɑː tʃ͡ɪn̪ɦuː oːkəɾə pɑːt̪ɾə 
s̪əbʰəkẽː ɑː d͡ʒə ̃ tʃ͡iːn̪ɦɪ liː t̪ə ̃ kʰəbəɾɪ kəɾuː iː-pət̪ɾə 
s̪əŋkeːt̪ə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
(s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː pɑːt̪ɾəkə n̪ɑːməmeː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə 
leːkʰəkiːjə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː leːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ). 

d̪ʰuːɾt̪t̪əs̪əmɑːgəmə: iː n̪ɑːʈəkə t̪eːɾəɦəmə 
ʃət̪ɑːbd̪iːmeː dʒ͡joːt̪ɪɾiːʃʋəɾə ʈʰɑːkuɾə d̪ʋɑːɾɑː ɾətʃ͡ələ 
geːlə d͡ʒeː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː məɪt̪ʰɪliːmeː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə ʈʰɑːkuɾəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə 
d̪ʰuːɾt̪t̪əs̪əmɑːgəməmeː s̪eːɦoː məɪt̪ʰɪliː giːt̪əkə 
s̪əmɑːʋeːʃə ətʃ͡ʰɪ. iː pɾəɦəs̪ən̪əkə koːʈɪmeː əbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. məɪt̪ʰɪliːkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə n̪ɑːʈəkə-n̪ɑːʈɪkɑː ʃɾiːkɾɨʂɳə 
ət̪ʰəʋɑː ɦun̪əkəɾə ʋəʃ̃əd̪ʰəɾəkə tʃ͡əɾɪt̪əpəɾə əʋələb̃ɪt̪ə 
ɑː ɦəɾəɳə ɑːkɪ s̪ʋəjəʋ̃əɾə kət̪ʰɑːpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
mud̪ɑː d̪ʰuːɾt̪t̪əs̪əmɑːgəməmeː s̪ɑːd̪ʰu ɑː ɦun̪əkəɾə 
ʃɪʂjə mukʰjə pɑːt̪ɾə ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰuːɾt̪t̪əs̪əmɑːgəməkə 
s̪əbʰə pɑːt̪ɾə eːkəs̪ə̃ eːkə d̪ʰuːɾt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪ə_ɪ ɦeːt̪u 
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eːkəɾə n̪ɑːmə d̪ʰuːɾt̪t̪əs̪əmɑːgəmə s̪əɾʋət̪ʰɑː 
upəjukt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾəɦəs̪ən̪əkẽː s̪əg̃iːt̪əkə s̪eːɦoː kəɦələ 
d͡ʒɑːɪeː t̪ə_ɪ ɦeːt̪u əɪmeː məɪt̪ʰɪliː giːt̪əkə s̪əmɑːʋeːʃə 
s̪əɾʋət̪ʰɑː s̪əmiːtʃ͡iːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪmeː 
s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə, n̪əʈiː, s̪n̪ɑːt̪əkə, ʋɪʃʋən̪əgəɾə, mɾɨt̪ɑ̃ːgɑː
ɾə, s̪uɾət̪əpɾɪjɑː, ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑː, əs̪ədʒ͡dʒ͡ɑːt̪ɪ 
mɪʃɾə, bəd̪̃ʰuʋət̃ʃ͡əkə, muːlən̪ɑːʃəkə ɑː n̪ɑːgəɾɪkə 
mukʰjə pɑːt̪ɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə kəɾɳɑːʈə 
tʃ͡uːɽɑːməɳɪ n̪əɾəs̪ɪɦ̃əd̪eːʋəkə pɾəʃəs̪t̪ɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːɾə d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾəkə pɾəʃəs̪t̪ɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪmeː 
eːkə pɾəkɑːɾəkə eːbs̪əɾɖɪʈiː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː n̪ɪt̪ɑ̃ːt̪ə 
ɑːd̪ʰun̪ɪkə ətʃ͡ʰɪ ɑː əɪmeː d͡ʒeː loːtʃ͡ə tʃ͡ʰəɪ s̪eː eːkəɾɑː 
loːkən̪ɑːʈjə bən̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. ʋɪʃʋən̪əgəɾə s̪t̪ɾiːkə 
əbʰɑːʋəmeː bɾəɦmətʃ͡ɑːɾiː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʃɪʂjə s̪n̪ɑːt̪əkə s̪əg̃ə 
bʰɪkʂɑːkə ɦeːt̪u mɾɨt̪ɑ̃ːgɑːɾə ʈʰɑːkuɾəkə gʰəɾə d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ əʃəutʃ͡əkə bəɦɑːn̪ɑː bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
ʋɪʃʋən̪əgəɾə ʃɪʂjə s̪n̪ɑːt̪əkə s̪əg̃ə bʰɪkʂɑːkə ɦeːt̪u 
s̪uɾət̪əpɾɪjɑːkə gʰəɾə dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pʰeːɾə ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑː 
n̪ɑːməkə ʋəɪʃjɑːkẽː ləə̸ guɾu-ʃɪʂjəmeː mɑːɾɪ bəd͡ʒəɾɪ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. guɾu-ʃɪʂjə ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːkə s̪əg̃ə 
əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾə ləgə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mɪʃɾədʒ͡iː ləp̃əʈə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒuɑː kʰeːlɑːeːbə ɑː s̪əg̃əmə iːeːɦə 
d̪uːʈɑːkẽː s̪əs̪̃ɑːɾəkə s̪ɑːɾə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾə putʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː keː ʋɑːd̪iː ɑː keː 
pɾət̪ɪʋɑːd̪iː? s̪n̪ɑːt̪əkə ut̪t̪əɾə d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- əbʰɪjoːgə 
kəɦəbɑːkə leːlə ɦəmə ʋɑːd̪iː t̪ʰɪkəũ ɑː ʃulkə d̪eːbɑːkə 
ɦeːt̪u s̪əñ̪jɑːs̪iː pɾət̪ɪʋɑːd̪iː t̪ʰɪkɑːɦə. ʋɪʃʋən̪əgəɾə 
əpən̪ə ʃulkəmeː s̪n̪ɑːt̪əkəkə gɑːd͡ʒɑːkə poːʈəɾiː 
pɾəs̪t̪ut̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪd̪uːʂəkə əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾəkə 
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kɑːn̪əmeː ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːkə jəun̪əkə pɾəʃəs̪̃ɑː kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾə ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːkẽː biːtʃ͡əmeː 
ɾɑːkʰɪ d̪un̪uːkə bəd̪əlɑː əpən̪ɑː pəkʂəmeː n̪ɪɾɳəjə 
ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːmɦəɾə ʋɪd̪uːʂəkə ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːkə 
kɑːn̪əmeː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- iː s̪əñ̪jɑːs̪iː d̪əɾɪd̪ɾə 
ətʃ͡ʰɪ, s̪n̪ɑːt̪əkə ɑːʋɑːɾɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː iː mɪʃɾə muːɾkʰə t̪ẽː 
ɦəməɾɑː s̪əg̃ə ɾəɦuː. ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑː tʃ͡ɑːɾuːkə d̪ɪʃɪ 
d̪eːkʰɪ bəd͡ʒəɪtʃ͡ʰə- iː t̪ə ̃ əs̪əleː d̪ʰuːɾt̪əs̪əmɑːgəmə 
bʰəə̸ geːlə. ʋɪʃʋən̪əgəɾə s̪n̪ɑːt̪əkəkə s̪əg̃ə pun̪əhə̆ 
s̪uɾət̪əpɾɪjɑːkə gʰəɾə d̪ɪʃɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːməɦəɾə 
muːlən̪ɑːʃəkə n̪əuɑː ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːs̪ə ̃ s̪ɑːlə bʰəɾɪkə 
kəməɪn̪iː məg̃əɪeː. oː ɦun̪əkɑː əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾəkə 
ləgə pəʈʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. muːlən̪ɑːʃəkə əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ 
mɪʃɾəkẽː ən̪əg̃əs̪eːn̪ɑːkə ʋəɾə bud͡ʒʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
gɑːd͡ʒɑː ʃulkəmeː ləə̸ əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ mɪʃɾəkẽː gət̪ɑːn̪ɪ 
kəə̸ bɑːn̪ɦɪ t̪eːn̪ɑː mɑːlɪʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː 
beːɦoːʃə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː ɦun̪əkɑː muɪlə bud͡ʒʰɪ 
kəə̸ bʰɑːgɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪd̪uːʂəkə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɦun̪əkəɾə bəd̪̃ʰən̪ə kʰoːləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː putʃ͡ʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː ɦəmə əɦɑ̃ːkə pɾɑːɳəɾəkʂɑː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒeː 
kɪtʃ͡ʰu ɑːn̪ə pɾɪjə kɑːɾjə ɦuəeː t̪ə ̃ s̪eː kəɦuː. 
əs̪əd͡ʒd͡ʒɑːt̪ɪ kəɦəɪeː dʒ͡eː tʃ͡ʰələs̪ə ̃ s̪əp̃uːɾɳə d̪eːʃəkẽː 
kʰəeːləũ, d̪ʰuːɾt̪t̪əʋɾɨt̪t̪ɪs̪ə ̃iː pɾɪjɑː pɑːoːlə, s̪eːɦoː əɦɑ̃ː 
s̪ən̪ə ɑːd͡ʒɲɑːkɑːɾiː ʃɪʂjə pəoːləkə, əɪs̪ə ̃ pɾɪjə ɑːbə 
kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, t̪ət̪ʰɑːpɪ s̪əɾʋət̪ɾə s̪ukʰəʃɑ̃ːt̪ɪ ɦuəeː 
t̪əkəɾə kɑːmən̪ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 

oːn̪ɑː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə s̪ən̪ə ɦəməɦũː əpən̪ə 
məɦɪs̪əbɑːɾə bɾɑːɦməɳəkə gɑːmə kət̪ʰɑːmeː əɪ 
n̪ɪɾlədʒ͡dʒ͡ət̪ɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː keːn̪eː tʃ͡ʰiː- "kɑːɾəɳə 
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putʃ͡ʰəbən̪ɦɪ t̪ə ̃ oː s̪əbʰə kɑːɾəɳə kəɦət̪iː d͡ʒeː iː s̪əbʰə 
n̪ɪɾləd͡ʒd͡ʒə ɦoːɪeː ɑː s̪eː əɪ kɑːɾəɳəs̪ə ̃d͡ʒeː d͡ʒən̪meːpəɾə 
eːkəɾɑː s̪əbʰəkə pɑːtʃ͡ʰuː ...meː t̪ʰuːkə d̪əə̸ d̪eːlə d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ kət̪ʰuːkə lɑːd͡ʒə koːn̪oː gət̪ɾəmeː n̪əɪ 
ɦeːt̪əɪ." 

2 

t̪iːn̪əʈɑː d̪ɾoːɳə d͡ʒə_ɪmeː pəɦɪlə beːɾə eːkəʈɑː 
məɦɪlɑː d̪ɾoːɳə 

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgə d̪ʋɑːɾɑː 
t̪iːn̪əʈɑː d̪ɾoːɳɑːtʃ͡ɑːɾjəkə n̪ɪjukt̪ɪ bʰeːlə eːkələʋjəkə 
əũʈʰɑː kəʈəbɑːkə leːlə. t̪iːn̪əʈɑː d̪ɾoːɳəmeː ʋɪʃʋə 
ɪt̪ɪɦɑːs̪əmeː pəɦɪlə beːɾə eːkəʈɑː məɦɪlɑː d̪ɾoːɳə 
s̪eːɦoː n̪ɪjukt̪ə bʰeːliː əɪ gʰɾɨɳɪt̪ə kɑːɾjə s̪əmpən̪n̪ə 
kəɾəbɑːkə leːlə. iː t̪iːn̪uː goːʈeː t̪ɪɦɑːɾə d͡ʒeːləkə 
d͡ʒəllɑːd̪ə s̪ən̪ə əpən̪ə kɑːɾjə puːɾɳə n̪ɪʂʈʰɑːs̪ə ̃
s̪əmpən̪n̪ə keːlən̪ɪ. dʒ͡əllɑːd̪əkə koːn̪oː d̪oːʂə n̪əɪ, 
oːkəɾɑː t̪ə ̃pʰɑ̃ːs̪iː d̪eːbɑː leːlə pɑːɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ s̪əɾəkɑːɾə. 
d̪oːʂə ətʃ͡ʰɪ d̪ɾoːɳə s̪əbʰəkə ɑː oːɪ s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ s̪əmɪt̪ɪkə 
d͡ʒəkəɾɑː n̪ɪjukt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪ɑːt̪ə ʈɑː kət̪ʰɪt̪ə 
lɪʈeːɾeːɾiː eːs̪oːʃɪjeːs̪ən̪ə. əʋɪləmbə əɪ s̪ɑːt̪oː lɪʈeːɾeːɾiː 
eːs̪oːʃɪjeːs̪ən̪əkə mɑːn̪jət̪ɑː ɾəd̪d̪ə kəeːlə d͡ʒɑːjə ɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiː s̪ən̪ə, dʒ͡ə_ɪmeː koːn̪oː lɪʈeːɾeːɾiː 
eːs̪oːʃɪjeːs̪ən̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː oːkəɾə kɑːd͡ʒə n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪ, iː kɑːd͡ʒə kəɾəjə. 

ɑː əɦɑ̃ːkẽː ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː d̪ɾoːɳə s̪əbʰə keː 
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tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː eːkələʋjə keː tʃ͡ʰət̪ʰɪ? 

d̪ɾoːɳə- ɖɔ. d̪eːʋəkɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑː, ɖɔ. mən̪t̪ɾeːʃʋəɾə 
d͡ʒʰɑː ɑː ɖɔ. ʃeːpʰɑːlɪkɑː ʋəɾmɑː. 

eːkələʋjə- ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ. 

d̪ɾoːɳə s̪əbʰə kəɦət̪ɑː d͡ʒeː ɾɑːdʒ͡əd̪eːʋə məɳɖələkə 
poːt̪ʰiː t̪ə ̃ɦun̪əkɑː s̪əbʰə ləgə eːbeː n̪əɪ keːlən̪ɪ t̪ə ̃oː 
s̪əbʰə d̪oːkʰiː keːn̪ɑː? iː t̪iːn̪uː d̪ɾoːɳə ɖɪs̪eːɳʈə n̪oːʈə 
d̪əə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəlɑː, mən̪ɑː kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəlɑː. ɑː iː t̪iːn̪uː 
pɾət̪iːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪əmpuːɾɳə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə 
məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgəkə t̪ẽː. ɑːɾə ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ut̪t̪əɾə d̪eːlə 
d͡ʒɑːjət̪ə ʋɪd̪eːɦəkə ɑːbəɪbəlɑː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə meː. 

ʋɪd̪eːɦə "s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə" leːlə 
n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə ʋɪʂəjəpəɾə ɑːleːkʰə iː-meːlə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
1. s̪ɑːɦɪt̪jə, kəlɑː ɑː s̪əɾəkɑːɾiː əkɑːd̪əmiːhĭ- 
(kə) puɾəs̪kɑːɾəkə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪əɪ 
(kʰə) s̪əɾəkɑːɾiː əkɑːd̪eːmiːmeː pəɪs̪əbɑːkə gəeːɾə-
loːkət̪ɑ̃ːt̪ɾɪkə ʋɪd̪ʰɑːn̪ə 
(gə) s̪ət̪t̪ɑːguʈə ɑː əkɑːd̪əmiː keːɾə kɑːd͡ʒə kəɾəbɑːkə 
t̪əɾiːkɑː 
(gʰə) s̪əɾəkɑːɾiː s̪ət̪t̪ɑːkə tʃ͡ʰəd̪mə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː 
upədʒ͡ələ t̪ɑːt̪kɑːlɪkə s̪əmɑːn̪ɑ̃ːt̪əɾə s̪ət̪t̪ɑːkə 
kɑːɾjəpəd̪d̪ʰət̪ɪ 
(ŋə) əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾəmeː pɑːɪ pʰəɪkʈəɾəhə̆ 
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mɪt̪ʰəkə bɑː jət̪ʰɑːɾt̪ʰə 
2. ʋjəkt̪ɪgət̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ɑː puɾəs̪kɑːɾəkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
3. pɾəkɑːʃən̪ə d͡ʒəgət̪əmeː pəs̪əɾələ bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ɑː 
leːkʰəkə 
4. məɪt̪ʰɪliːkə tʃ͡ʰəd̪mə leːkʰəkə s̪əg̃əʈʰən̪ə ɑː oːkəɾə 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː s̪əbəɦəkə ɑːtʃ͡əɾəɳə 
5. s̪kuːlə-kɔleːd͡ʒəkə məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgəmeː pəs̪əɾələ 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾəkə ʋɪʋɪd̪ʰə ɾuːpə- 
(kə) pɑːʈʰjəkɾəmə 
(kʰə) əd̪ʰjəjən̪ə-əd̪ʰjɑːpən̪ə 
(gə) n̪ɪjukt̪ɪ 
6. s̪ɑːɦɪt̪jɪkə pət̪ɾəkɑːɾɪt̪ɑː, ɾɪʋjuː, mət̃ʃ͡ə-mɑːlɑː-
mɑːɪkə ɑː loːkɑːɾpəɳəkə kʰeːlə-t̪əmɑːʃɑː 
7. leːkʰəkə s̪əbəɦəkə d͡ʒən̪mə-məɾəɳə ʃət̪ɑːbd̪iː 
keːɾə tʃ͡un̪ɑːʋə , kəɪlẽːɖəɾəʋɑːd̪ə ɑː t̪əkəɾɑː pɑːtʃ͡ʰuːkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
8. d̪əlɪt̪ə eːʋə ̃ leːkʰɪkɑː s̪əbəɦəkə s̪əg̃eː bʰeːd̪ə-
bʰɑːʋə ɑː oːkəɾə ʃoːʂəɳəkə ʋɪʋɪd̪ʰə t̪əɾiːkɑː 
9. koːn̪oː ɑːn̪ə ʋɪʂəjə. 
 
-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-
547X VIDEHA 

3 

ɑːbə əɦɑ̃ː putʃ͡ʰəbə d͡ʒeː t̪əkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾə 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː keːn̪ɑː keːləkə, oː t̪ə ̃

http://videha.co.in/
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kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə n̪əɪ kəɾəɪeː, t̪ə ̃ t̪əkəɾə ut̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ 
ɦəməɾə 3 ʈɑː poːt̪ʰiː d͡ʒeː 111mə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjə meː loːkɑːɾpɪt̪ə bʰeːlə 31 d̪ɪs̪əmbəɾə 2022 
kẽː, ʋəeːɦə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə d͡ʒəkəɾɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː gət̪ə d̪əs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃giːɽɪ leːbɑːkə 
pɾəjɑːs̪ə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ːs̪ə ̃əɪ t̪iːn̪uː poːt̪ʰiːpəɾə 
ʈɪppəɳiː iː-pət̪ɾə 
s̪əŋkeːt̪ə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɦɪlə d̪uː poːt̪ʰiː meː ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə 
məɳɖələ ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə 
s̪əmiːkʂɑː ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː ɦəməɾə t̪eːs̪əɾə poːt̪ʰiː məɪt̪ʰɪliː 
s̪əmiːkʂəʃɑːs̪t̪ɾəkə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə kəeːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪iːn̪uː poːt̪ʰiːkə lɪk̃ə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

Rajdeo Mandal- Maitht̆ili Writer (Now witht̆ 
Supplement I & II) 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə  n̪ɪt̪ə n̪əʋələ 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə (mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə) 
məɪt̪ʰɪliː s̪əmiːkʂɑːʃɑːs̪t̪ɾə  məɪt̪ʰɪliː s̪əmiːkʂɑːʃɑːs̪t̪ɾə 
(t̪ɪɾəɦut̪ɑː) 
  

4 

Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa 
Maitht̆ili Literature Movement 

n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː 
eːkɑ̃ːkiːpəɾə ɦəməɾə ʈɪppəɳiː 

http://www.videha.co.in/
mailto:editorial.staff.videha@gmail.com
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Rajdeo_Mandal_Maithili_Writer.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Rajdeo_Mandal_Maithili_Writer.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Rajdeo_Mandal_Maithili_Writer.pdf
https://ia601402.us.archive.org/31/items/maithili_202209/NIT_NAVAL_SUBHASH_CHANDRA_YADAV.pdf
https://ia601402.us.archive.org/31/items/maithili_202209/NIT_NAVAL_SUBHASH_CHANDRA_YADAV_TIRHUTA.pdf
https://ia601402.us.archive.org/31/items/maithili_202209/NIT_NAVAL_SUBHASH_CHANDRA_YADAV_TIRHUTA.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Maithili_Samikshashastra.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Maithili_Samikshashastra_Tirhuta.pdf
https://ia902500.us.archive.org/2/items/dudh-pain-pharak-pharak-umesh-mandal/Maithili_Samikshashastra_Tirhuta.pdf


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 11 

Four ShS̆ort stories and One Act Play by Nand Vilas 
Roy 

ThT̆e following four shs̆ort stories and one One-Act 
Play h ̆ave been adjudged as h ̆is best by tht̆e 
autht̆or Nand Vilas Roy. 

1.Four ShS̆ort Stories- A Doctor Son (Doctor Beta), 
ThT̆e Wooden Cycle (Katht̆i Cycle), ThT̆e Burden 
(BhB̆ar), and Jeans Pant (Jeans Pant). 

    2.One-Act Play- ThT̆e Honour (Pait) 

Welcome to tht̆e exciting world of parallel literature. 

Nand Vilas Roy explains tht̆e intricacies of tht̆e 
modern materialistic world in h ̆is shs̆ort story 'A 
Doctor Son,' whw̆ere tht̆e son is so busy minting 
money tht̆at h ̆e forgets to even call h ĭs ailing 
motht̆er. ThT̆e fatht̆er, whw̆o spent everytht̆ing to 
educate h ̆is son, h ̆as been not able to contact h ̆is 
son even telephp̆onically. ThT̆e daughğter on tht̆e 
otht̆er h ̆and fulfils h ĕr responsibility. 

In 'ThT̆e Wooden Cycle' is tht̆e story of Jiyalal and h ̆is 
immense faitht̆ in education. ThT̆oughğ one 
generation fails (actually h ̆is brotht̆er gets tht̆e 
benefit, but h ̆e becomes overage) to get tht̆e 
benefits yet h ̆e does not ditht̆er from h ̆is belief and 
finally succeeds. ThT̆e Wooden Cycle is tht̆e symbol 
of h ̆is belief. 
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In 'ThT̆e Burden' h ̆e exposes tht̆e h ̆ypocrisy of h ̆is 
society whw̆ichc̆ is h ̆is near and dear one vis-a-vis 
widows' re-marriage, yet h ̆e finds a way. 

In 'Jeans Pant' tht̆e result of optimum use of land for 
commercial agriculture h ̆as been emphp̆asised 
along witht̆ tht̆e intricacies of social relationshs̆ips. 

His One-Act Play- 'ThT̆e Honour' is written for 
tht̆eatre and tht̆at is evident from tht̆e beginning, 
witht̆ tht̆e introduction of tht̆e artists along witht̆ a 
vivid description of tht̆eir clotht̆es, and buffalo 
grazers playing cards whw̆ile tht̆e buffaloes are 
grazing. It shs̆ows tht̆e preference for clotht̆es 
across generations. ThT̆e play begins witht̆ tht̆e 
entry of Fudan, in tht̆e time of Corona. ThT̆e grazers 
inform h ̆im of a marriage ceremony schc̆eduled on 
tht̆at very day of h ̆is arrival. ThT̆e demonetisation of 
currency led to some complications. However, tht̆e 
defaulter party later repented. ThT̆e one-act play 
consists of six scenes, tht̆e dialogues are crisp, and 
tht̆e scenes are easily enactable. It gives a social 
message too. 
 
- 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 
tht̆e Videhĕa WhW̆atsApp Broadcast list.) 

əpən̪ə 

http://www.videha.co.in/
http://www.videha.co.in/
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mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

1.2.ək̃ə 360pəɾə ʈɪppəɳiː 

ək̃ə 360 pəɾə ʈɪppəɳiː 
ud̪əjə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə 'n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑː' 
əɦɑ̃ːkə uːɾd͡ʒɑː iːɾʂjɑː keːɾə kɑːɾəɳə bʰəə̸ s̪əkəɪjeː 
kət̪eːkoː loːgəkə leːlə. 
  
kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑː, pəʈən̪ɑː 
ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə d͡ʒiː d̪ʋɑːɾɑː məɪt̪ʰɪliːkə muːlə 
s̪əməs̪jɑː pəɾə lɪkʰələ ɑːleːkʰə, eːkəʈɑː n̪iːkə, 
s̪ɑːɾt̪ʰəkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəɪt̪ə ɑːleːkʰə lɑːgələ. s̪ət̪jeː, iː 
ɑːleːkʰə məɪt̪ʰɪliːkə muːlə s̪əməs̪jɑː d̪ɪs̪ə ɪg̃ɪt̪ə kəɾəɪeː 
t̪əɪ̃ iː ɦəɾeːkə s̪əməjəmeː pɾɑːs̪əg̃ɪkə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːʂɑː 
keːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə bʰɑːgə-2 meː bəɦut̪ə 
pʰəɽɪtʃ͡ʰɑː kə' lɪkʰələn̪ɪ ətʃ͡ʰɪ-"d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː 
bɾɑːmɦəɳə-kɑːjəs̪t̪ʰə oː tʃ͡ʰoːʈə d͡ʒɑːt̪ɪkə bʰɑːʂɑːkə 
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biːtʃ͡ə ət̪̃əɾə kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə geːləɪ bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː 
s̪əbʰə oːkəɾɑː məɪt̪ʰɪliː mɑːn̪əbɑːs̪ə ̃ əs̪ʋiːkɑːɾə kəə̸ 
d̪eːləkə. əɪ kəʈʈəɾə bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰəɦək̃ə 
n̪əd͡ʒəɾɪmeː iː tʃ͡ʰələɪ d͡ʒeː bʰɑːʂɑːkə bʰeːd̪əs̪ə ̃
bɾɑːmɦəɳə ʋɑː tʃ͡ʰoːʈə d͡ʒɑːt̪ɪmeː bʰeːd̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
ɑːd͡ʒukə s̪əməjəmeː əg̃ɪkɑː oː bəd͡ʒdʒ͡ɪkɑː bʰɑːʂɑːkə 
d͡ʒən̪mə bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə eːɦiː pɾəʋɾɨt̪ɪs̪ə ̃ bʰeːlə 
ətʃ͡ʰɪ." ɑːgɑ̃ː bʰɑːʂɑː keːɾə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə bʰɑːgə-3 
meː s̪pəʂʈə keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ,d͡ʒeː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə 
s̪əb̃əd̪̃ʰə mɑːt̪ɾə bɾɑːɦməɳə d͡ʒɑːt̪ɪ s̪ə ̃n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə. iː 
mɑːt̪ɾə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː tʃ͡ʰəɪkə, d͡ʒeː koːn̪oː dʒ͡ɑːt̪ɪmeː 
bʰə' s̪əkəɪeː. bɾɑːmɦəɳəʋɑːd̪əkə ləkʂəɳə s̪əbʰəpəɾə 
s̪eːɦoː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. keːkəɾoː ɑːguː n̪əɪ bəɽʰəə̸ 
d̪eːbə,mɑːt̪ɾə əpən̪eː ʈɑːkẽː n̪iːkə 
bud͡ʒʰəbə,pəɾɪʋɑːɾəʋɑːd̪ə, bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə 
mukʰjə ləkʂəɳə ətʃ͡ʰɪ,d͡ʒəkəɾə kɑːɾəɳə ɑːpəs̪iː d̪ʋeːʂə 
ətʃ͡ʰɪ. eːɦən̪ə ʋɪʂəjə pəɾə ɑːleːkʰə kəmə lɪkʰɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ,t̪əɪ ̃ʋɪʃeːʂə lɑːgələ. 
ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ d͡ʒiːkə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
"s̪ɑːməɾət̪ʰə keː d̪ukʰə n̪ɑːɦɪ goːs̪ɑːĩː" n̪iːkə ətʃ͡ʰɪ 
mud̪ɑː s̪əbʰəʈʰɑːmə "meː" kẽː "mẽː" lɪkʰələ 
d̪eːkʰələɦũ. iː əʃud̪d̪ʰɪ pəɽʰəbɑːkə pʰloː meː bɑːd̪ʰəkə 
bud͡ʒʰɑːeːlə. ɦəməɾɑː buːdʒ͡ʰələ ətʃ͡ʰɪ məɪt̪ʰɪliː 
lɪkʰəɪt̪ə kɑːlə "meː" ən̪us̪ʋɑːɾəkə pɾəjoːgə n̪əɦɪ 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə s̪əməs̪t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː oːɪpəɾə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː pəɽʰəɪt̪ə ɾoːtʃ͡əkə 
lɑːgələ. s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə d͡ʒiːʋən̪ə-

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 15 

jɑːt̪ɾɑː ɑː ɦun̪əkəɾə leːkʰən̪iː s̪ə ̃s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə d͡ʒən̪ət̪əbə 
s̪əbʰə bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ,eːɦɪ s̪iːɾiːd͡ʒə kẽː pəɽʰəlɑː s̪ə.̃ 
s̪əməgɾə ɾuːpə s̪ə ̃ n̪iːkə ək̃ə lɑːgələ,d͡ʒəkəɾɑː pəɽʰɪ 
kɪtʃ͡ʰu n̪əbə d͡ʒən̪ət̪əbə s̪eːɦoː bʰeːʈələ. mɑːt̪ɾə 
ẽːʈəɾəʈeːn̪əmẽːʈə ʋɑː ʈɑːɪməpɑːs̪ə bəlɑː s̪ɑːməgɾiː 
n̪əɦɪ bʰəɾələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ʋɪd̪eːɦəkə ək̃ə meː, s̪eː 
ʋɪd̪eːɦəkə bəɽəkɑː ʋɪʃeːʂət̪ɑː. eːɦə ɪleːlə ʋɪd̪eːɦə 
ʈiːmə s̪ɑːd̪ʰuʋɑːd̪əkə pɑːt̪ɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
  
pɾəs̪ən̪n̪ə d͡ʒʰɑː, d̪eːɦəɾɑːd̪uːn̪ə 
 
əbɑːɾɑː n̪əɦɪt̪ən̪ə t̪ɑːɾɑːməɳɖələmeː eːn̪ə.biː.ʈiː.kə 
s̪ʈɔləs̪ə ̃ leːn̪eː ɾəɦiː, eːkkeː n̪ɪs̪ɑ̃ːs̪əmeː pəɽʰɪ geːlə 
ɾəɦiː. ʋɪd̪eːɦəkə keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 
pɾɑːpt̪ə bʰeːlə, ɦəmə ləd͡ʒdʒ͡ɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː kɪeː 
biːtʃ͡əmeː ʋɪd̪eːɦəkə s̪əp̃əɾkəs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə leːlə d̪uːɾə 
bʰəə̸ geːlə ɾəɦiː. 
  
kuɳɑːlə 
əɪmeː ɑːbə koːn̪oː s̪əd̪̃eːɦə n̪əɪ d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦə mɪt̪ʰɪlɑː 
mɪɦɪɾə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
  
pɾoːpʰeːs̪əɾə uʂɑː tʃ͡əud̪ʰəɾiː 
ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː, əpən̪eːkə iː ʋɪd̪eːɦə beːd͡ʒoːɽə pət̪ɾɪkɑː 
t̪ʰɪkə. eːɦɪmeː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪əb̃əɾd̪ʰən̪əmeː 
ət̪ulən̪iːjə joːgəd̪ɑːn̪ə d̪eːʋɑːkə s̪ɑːməɾt̪ʰjə 
t̪ʰɪkə.d͡ʒəjə mɑ̃ː məɪt̪ʰɪliː. 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1-
3 (gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə- bʰɑːgə-1-3 

  

Do not judge eachc̆ day by tht̆e h ̆arvest you reap 
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but by tht̆e seeds tht̆at you plant- Robert Louis 
Stevenson 

... 

Videhĕa: Maitht̆ili Literature Movement  

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə 

(ɾɑːɪʈəɾs̪ə blɔkə- məɪt̪ʰɪliːkə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːkə leːkʰən̪ə- s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
s̪əməs̪t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə) 

  

s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə (1948- ), d͡ʒən̪mə 05 mɑːɾtʃ͡ə 
1948, mɑːt̪ɾɨkə d̪iːʋɑːn̪əgəd̃͡ʒə, s̪upəuləmeː. pəɪt̪ɾɨkə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə: bələbɑː-meːn̪ɑːɦiː, s̪upəulə. 

muːlə məɪt̪ʰɪliː leːkʰən̪ə pəɦɪlə tʃ͡əɾəɳə: 
gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː (1983) 

muːlə məɪt̪ʰɪliː leːkʰən̪ə d̪oːs̪əɾə tʃ͡əɾəɳə: bən̪əɪt̪ə 
bɪgəɽəɪt̪ə (ʋɪd̪eːɦə iː-pət̪ɾɪkɑːmeː 2008 s̪ə ̃ 2009 d̪ʰəɾɪ, 
pʰeːɾə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2009 meː), guloː (mɪt̪ʰɪlɑː 
d̪əɾʃən̪əmeː pɾəkɑːʃən̪ə, 2014, pʰeːɾə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2015 
meː), ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː (2019), məɖəɾə (2021), 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː moːn̪oːgɾɑːpʰə (dʒ͡ən̪əʋəɾiː 
1997 meː  s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː ɾɪd͡ʒeːkʈə, ɾətʃ͡ən̪ɑː 
pət̪ɾɪkɑːmeː d̪ɪs̪əmbəɾə 2005- mɑːɾtʃ͡ə 2006 ək̃əmeː ɑː 
pus̪t̪əkɑːkɑːɾə 2022 meː "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ" 
n̪ɑːməs̪ə)̃, bʰoːʈə (2022). 
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"d͡ʒeː s̪un̪əbəɪeː kʰɪs̪s̪ɑː s̪eː ɾɑːd͡ʒə kəɾəɪeː əɪ 
s̪əs̪̃ɑːɾəpəɾə"- ɦoːpiː əmeːɾɪkiː kəbiːlɑːkə loːkoːkt̪ɪ. 

  

ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlən̪ɦɪ. 

  

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

mɪt̪ʰɪlɑːkə ʈun̪əmun̪ɪjɑː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkẽː gɑːbəɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə bəɖɖə 
pəs̪ɪn̪n̪ə tʃ͡ʰələɪ. mud̪ɑː oː mɑːtʃ͡ʰə, bəkəɽiː ɑː gɑːjə 
s̪əbʰəkẽː s̪eːɦoː tʃ͡ɪɽəɪ bən̪ɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəliː. pɾədʒ͡ɑː s̪əbʰə 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiːkẽː upəɾɑːgə d̪eːləkə, ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
ɾuːs̪ɪ geːliː ɑː tʃ͡ɪɽəɪ bən̪eːn̪ɑːɪ bən̪n̪ə kəə̸ d̪eːlən̪ɪ. oː 
məɦələs̪ə ̃ bɑːɦəɾoː n̪əɪ əbəɪ tʃ͡ʰəliː. d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː d̪eːʃə 
mɪt̪ʰɪlɑːs̪ə ̃d͡ʒeː bɑ̃ː tʃ͡ələ tʃ͡ɪɽəɪ tʃ͡ʰələ s̪eːɦoː n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə ̸
geːlə. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ kʰeːt̪əmeː əkʰən̪oː gəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəliː, mud̪ɑː bɪn̪u ɾəŋə-bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪkə iː mɪt̪ʰɪlɑː ɑːbə 
oː mɪt̪ʰɪlɑː n̪əɪ ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɑː pʰeːɾə ɑːjələ gɑːtʃ͡ʰəkə 
pəɪkɑːɾə s̪əbʰə, bɪn̪u tʃ͡ɪɽəɪ gɑːtʃ͡ʰəkə koːn̪ə kɑːd͡ʒə, iː 
gəpə loːkə s̪əbʰəkẽː bud͡ʒʰɑː, ʈʰəkɪ kəə ̸ oː s̪əbʰə 
mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əbʰəʈɑː gɑːtʃ͡ʰəkẽː kɑːʈɪ kəə̸ ləə̸ geːlə. 
d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə, s̪əbʰəʈɑː d͡ʒugət̪ɪ bʰɪɽeːlən̪ɪ d͡ʒeː 
kɪtʃ͡ʰu gɑːtʃ͡ʰə bətʃ͡ɪ d͡ʒɑːjə, mud̪ɑː s̪eː bʰəə̸ n̪əɪ s̪əkələ. 
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bɪn̪u gɑːtʃ͡ʰəkə s̪əbʰəʈɑː d̪ʰɑːɾə s̪ukʰɑː geːlə. bɪn̪u 
gɑːtʃ͡ʰəkə loːkə s̪əbʰə ɦoːɪt̪ə geːlə gəɾiːbə ɑː pəɪkɑːɾə 
s̪əbʰə ɦoːɪt̪ə geːlə d̪ʰən̪iːkə. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə geːliːɦə 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ləgə, kən̪əɪt̪ə, kəɦəɪt̪ə d͡ʒeː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː, məd̪ət̪ɪ kəɾuː, ɦəmə s̪əbʰə gələt̪ə 
tʃ͡ʰələũ. s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəliː əpən̪ə 
koːʈʰəliːmeː, d͡ʒət̪əə̸ tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə d̪eːbɑːləpəɾə tʃ͡ʰələ ɾəŋə 
bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰəkə tʃ͡ɪt̪ɾə. oːɪ tʃ͡ɪɽəɪkə tʃ͡ɪt̪ɾə s̪əbʰəkẽː 
d̪eːkʰəɪt̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiː 
ud̪ɑːs̪ə bʰəə̸ bəd͡ʒəliː- n̪əɪ, əɦĩː s̪əbʰə ʈʰiːkə tʃ͡ʰələũ. kʰɑːliː 
tʃ͡ɪɽəɪ ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː pɾəs̪ən̪n̪ə n̪əɪ ɾɑːkʰɪ s̪əkəɪeː. 
mud̪ɑː d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə bəd͡ʒəliː- bɪn̪u tʃ͡ɪɽəɪ s̪eːɦoː 
ɦəmə s̪əbʰə pɾəs̪ən̪n̪ə n̪əɪ ɾəɦɪ s̪əkəbə, oː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə 
gʰuɾɑː kəə̸ ɑːn̪ɪ d̪ɪə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː. mud̪ɑː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː t̪ət̪eːkə ud̪ɑːs̪ə tʃ͡ʰəliː d͡ʒeː oː d͡ʒɑːd̪uː n̪əɪ 
kəə̸ s̪əkəliː. t̪əkʰən̪ə d͡ʒən̪iː-d͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə 
kəɦələn̪ɦɪ- tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɪ, ɦəmə s̪əbʰə gɑːtʃ͡ʰə ɾoːpəbə ɑː 
gɑːbəɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə gʰuɾɪ ɑːoːt̪ə. ɑː əɪbeːɾə kəkəɾoː 
beːɪmɑːn̪iː s̪eːɦoː ɦəməɾɑː s̪əbʰə n̪əɪ kəɾəə̸ d̪eːbəɪ. ɑː 
bət̪ɑːɦə s̪ən̪ə kʰəʈəə̸ lɑːgələ s̪əmpuːɾɳə mɪt̪ʰɪlɑː. kəkəɾoː 
koːn̪oː pələkʰət̪ɪ n̪əɪ, ɑː oː s̪əbʰə gɑːbɪ kəə̸ n̪ɑːtʃ͡ɪ kəə̸ 
ɾoːpəə̸ lɑːgələ ɑː pəʈəbəə̸ lɑːgələ gɑːtʃ͡ʰə. ɑː gɑːtʃ͡ʰə 
d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː bəɽʰəə̸ lɑːgələ ɑː tʃ͡əkəɾəgəɾə ɦoːɪt̪ə 
geːlə s̪əbʰə ɦəs̪̃əə̸ ləgəlɑː, ɑː t̪ʰoːpəɽiː pɑːɾəə̸ ləgəlɑː. 
s̪əg̃ə mɪlɪ kəə̸ kɑːd͡ʒə keːlɑːs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkẽː kʰuʃiː 
ɦoːɪn̪ə. ɑː əɪ s̪ə ̃gɑːtʃ͡ʰoː s̪əbʰə n̪iːkəs̪ə ̃ɑː d͡ʒəld̪iːs̪ə ̃bəɽʰəə ̸
lɑːgələ. ɑː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkə d̪eːʃə mɪt̪ʰɪlɑːmeː tʃ͡ʰoːʈə-
pəɪgʰə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə mus̪kiː d̪eːməə̸ lɑːgələ tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə. 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː s̪əg̃iːt̪ə tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə pəs̪əɾɪ geːlə.  lɑːlə 
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ɾəŋəkə, d͡ʒoːməkə ɾəŋəkə, əkɑːs̪iː, piːəɾə, gulɑːbiː ɑː 
pən̪ɪs̪oːkʰɑː s̪ən̪ə s̪ɑːt̪ə ɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰəkə ɖeːɾɑː 
bən̪ət̪ə iː. ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kəɦələn̪ɪ d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ 
s̪əbʰəs̪ə-̃ ɦəməɾə d̪eːʃəkə bətʃ͡ɪjɑːs̪əbʰə pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
d͡ʒɑːt̪ʰɪ, iː ɦəməɾə s̪əbʰə d̪ɪn̪ə s̪ə ̃ s̪əpən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə bəd͡ʒəliː- ɦə ̃ ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː, d͡ʒə ̃
ɦəmə s̪əbʰə pəɽʰələ lɪkʰələ ɾəɦɪt̪əũ t̪ə ̃ koːn̪oː pəɪkɑːɾə 
ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː ʈʰəkɪ n̪əɪ s̪əkɪt̪əjə. mud̪ɑː ɑːjələ eːkəʈɑː 
d͡ʒʰəmeːlə. d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪmeː s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu kəɦələn̪ɪ- mud̪ɑː 
t̪əkʰən̪ə gʰəɾəkə kɑːd͡ʒə keː kəɾət̪ə? 

t̪əkʰən̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː ɑːd̪eːʃə 
d̪eːlən̪ɪ- bɑːləkə s̪əbʰə bɑːlɪkɑːkə kɑːd͡ʒə s̪iːkʰət̪ə ɑː 
bɑːlɪkɑː s̪əbʰə bɑːləkəkə kɑːd͡ʒə. mɪlɪjeː-d͡ʒulɪ kəə̸ ɑːgɑ̃ː  
bəɽʰəɪmeː s̪əbʰəkẽː n̪iːkə lɑːgət̪ə. ɑː s̪ʋəpn̪ə s̪un̪d̪əɾiː 
s̪əbʰə pəɽʰəɪbɑːliː bɑːlɪkɑːkẽː d̪eːlən̪ɦɪ eːkəʈɑː s̪ɑːɪkɪlə. 
s̪ʋəpn̪ə s̪un̪d̪əɾiː bud͡ʒʰeːləkʰɪn̪ɦə- s̪əs̪̃ɑːɾə bʰəɾɪmeː oː 
s̪əbʰə pɾəs̪ən̪n̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡eː eːkə-ʈʰɑːməs̪ə ̃d̪oːs̪əɾə ʈʰɑːmə 
d͡ʒəld̪iː pəɦũtʃ͡ɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːɾəɳə t̪ə_ɪs̪ə ̃ oː s̪əbʰə 
s̪əbʰəʈɑː kɑːd͡ʒə d͡ʒəld̪iː-d͡ʒəld̪iː puːɾɑː kəə̸ ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə putʃ͡ʰələn̪ɦɪ- kiː ɦəmə s̪əbʰə s̪ɑːɪkɪlə 
n̪əɪ tʃ͡əlɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː? ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː kəɦələn̪ɦɪ- kɪeː 
n̪əɪ? məɦɪlɑːkẽː oː s̪əbʰə kɑːd͡ʒə kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː 
oːkəɾɑː n̪iːkə ləgəɪ tʃ͡ʰəɪ. kɪtʃ͡ʰu goːʈeː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiːs̪ə ̃
putʃ͡ʰələn̪ɦɪ- mud̪ɑː ʈɑːkɑː kət̪əə ̸s̪ə ̃ɑːoːt̪ə? mud̪ɑː s̪əbʰə 
oːkəɾɑː d̪əbɑːɽɪ d̪eːləkə. s̪əbʰəʈɑː kɑːd͡ʒə 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾɪjeː kəɾət̪iː? ɑː ləgeːləkə s̪əbʰə eːkəʈɑː 
bəɽəkɑː meːlɑː. pɑːɪ d͡ʒəmɑː bʰeːlə, ɑː bən̪ələ 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː s̪ʋəpn̪əs̪un̪d̪əɾiːkə pɑːʈʰəʃɑːlɑː. 
pɑːʈʰəʃɑːlɑː kəɾəɪeː d͡ʒɑːd̪uː, oːt̪əə̸ bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰə d͡ʒɑː kəə̸ 
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bən̪ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː ɦoːt̪ʰɪ ɾəŋə-bɪɾəŋəkə tʃ͡ɪɽəɪ . 
əɦũː kɪeː n̪əɪ əbəɪ tʃ͡ʰiː pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː? ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː eːkə d̪ɪn̪ə pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
eːliː, d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə eːliː ɑː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə ɑːbəjə ləgəliː. ɑː 
pʰeːɾə oː kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰəkə mɑːjə bɑːbuː 
s̪eːɦoː ɑːbət̪ʰu pɑːʈʰəʃɑːlɑː. ɑː pʰeːɾə ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiː 
pʰeːɾəs̪ə ̃ kəɾəə̸ ləgəliː d͡ʒɑːd̪uː. mud̪ə əɪbeːɾə oː kʰɑːliː 
beːkɑːɾə tʃ͡iːd͡ʒə s̪əbʰəkẽː bən̪əbəə̸ ləgəliː tʃ͡ɪɽəɪ. ɑː bəɦut̪ə 
ɾɑːs̪ə  kəeːkə ɾəŋəkə pɑ̃ː kʰɪbəlɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə s̪eːɦoː gʰuɾɪ 
ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ mɪt̪ʰɪlɑːmeː, bɪn̪u d͡ʒɑːd̪uː kəjən̪eː.  s̪əbʰə 
əpən̪ɑː loːləmeː eːkə-eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə poːt̪ʰiː leːn̪eː, ullɑːs̪ə 
ɑːn̪əɪbəlɑː poːt̪ʰiː s̪əbʰə, lɑːlə, gulɑːbiː ɑː əkɑːs̪iː ɾəŋəkə. 
lɑːlə,  d͡ʒoːməkə ɾəŋəkə, piːəɾə, gulɑːbiː ɑː pən̪ɪs̪oːkʰɑː 
s̪ən̪ə s̪ɑːt̪ə ɾəŋəkə, kɑːɾəɳə ɾeːt̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ləə̸ leːləkə 
ətʃ͡ʰɪ ɦəɾɪjəɾə kətʃ͡oːɾə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə. ɑː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰə gɑːbɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- bɪn̪u d͡ʒɲɑːn̪ə s̪un̪d̪əɾət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ s̪ukʰɑːjələ 
d̪ʰɑːɾə s̪ən̪ə. ɑː oːɪ ʈun̪əmun̪ɪjɑː ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾiːkə 
mɪt̪ʰɪlɑː bən̪ɪ geːlə ʋɪʃʋəkə s̪əbʰəs̪ə ̃ beːʃiː ɦəɾɪjəɾə ɑː 
pɾəpʰullɪt̪ə d̪eːʃə. loːkə s̪əbʰə t̪ə ̃iːɦoː kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
əɦiː tʃ͡ɪɽəɪ s̪əbʰəkə kɑːɾəɳə mɪt̪ʰɪlɑːkə ɦəbɑːmeː ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːd̪uː s̪əd̪ɪkʰən̪ə. ɑː d͡ʒə ̃kəɦɪjoː ɦəməɾoː s̪əbʰəkẽː 
bʰeːʈɪ d͡ʒɑːjə eːkəʈɑː eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɑːn̪ə, d͡ʒət̪əjə məɦɪlɑː ɑː 
puɾukʰə s̪oːtʃ͡ɪ s̪əkət̪ʰɪ pəɪgʰə-pəɪgʰə gəpə! iː 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkə ləgeː-pɑːs̪əmeː t̪ə ̃
n̪əɪ? iː s̪t̪ʰɑːn̪ə d͡ʒət̪əə̸ d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː bəus̪t̪u s̪əbʰə 
ətʃ͡ʰɪ, ɦəməɾeː s̪ən̪ə s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə loːkəkə bʰɪt̪əɾeː t̪ə ̃ n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ː kẽː bʰeːʈəjə iː s̪t̪ʰɑːn̪ə, d͡ʒət̪əə̸ kət̪əuə̸, t̪ə ̃
s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾuː ɦəməɾɑː ɦəməɾə iː-pət̪ɾə 
s̪əŋkeːt̪ə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə. 
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s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪eːlən̪ɦɪ. 

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

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

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

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

gʰuɾɪ ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ s̪əbʰə əpən̪ɑː loːləmeː eːkə-eːkə 
ɦəd͡ʒɑːɾə poːt̪ʰiː leːn̪eː, ullɑːs̪ə ɑːn̪əɪbəlɑː poːt̪ʰiː 
s̪əbʰə, lɑːlə, gulɑːbiː, d͡ʒoːməkə, pən̪ɪs̪oːkʰɑːkə s̪ɑːt̪ə 
ɾəŋəkə ɑː əkɑːs̪iː ɾəŋəkə.  kɑːɾəɳə ɾeːt̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə ləə̸ 
leːləkə ətʃ͡ʰɪ ɦəɾɪjəɾə kətʃ͡oːɾə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə. 

  

ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪eːn̪ɑːɪ 
pʰeːɾəs̪ə ̃ʃuɾuː kəə̸ d̪eːlən̪ɦɪ.  

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

məɪt̪ʰɪliː s̪ʈoːɾiː 
s̪ɑːɪs̪̃ə (məɪt̪ʰɪlɑː kət̪ʰɑːʃɑːs̪t̪ɾə) ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾ
ə jɑːd̪əʋə 

mɪʃeːlə pʰoːkoː (Foucault)kə "ən̪uʃɑːs̪ən̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑː" b
ɑː mən̪oːʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə bɑːɾʈən̪ə ɑː ɦʋɑːɪʈəɦeːɖəkə 
"gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə" d̪un̪uːkə ləkʂjə eːkkeː tʃ͡ʰəɪ. mɪʃeːlə p
ʰoːkoːkə "ən̪uʃɑːs̪ən̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑː" ətʃ͡ʰɪ, s̪oːd͡ʒʰɑ̃ːbəlɑːkẽ
ː ən̪uʃɑːs̪ən̪əmeː ɑːn̪uː ɑː t̪ə_ɪ leːlə s̪əbʰəkẽː ɑːpəs̪eː
meː ləɽɑːu, kɪtʃ͡ʰukẽː puɾəs̪kɾɨt̪ə kəɾuː ɑː d͡ʒeː ən̪uʃɑː
s̪ən̪əmeː n̪əɪ əbəɪeː t̪əkəɾɑː ɑːs̪t̪eː-
ɑːs̪t̪eː mɑːɦuɾə d̪ɪjəu. gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əmeː s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ːbəl
ɑː kẽː ʋɪʃʋɑːs̪ə d̪ɪɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː d͡ʒeː j
ət̪ʰɑːs̪t̪ʰɪt̪ɪkə ʋɪɾoːd̪ʰə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː s̪eː koːn̪oː ʋɪɾoː
d̪ʰə n̪əɪ, iː t̪ə ̃s̪əbʰə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, əɦɑ̃ː t̪ə ̃ʋɪɾoːd̪ʰə
kə n̪ɑːməpəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ɑː s̪eː əpən̪ə 
kəmiː n̪ukeːbɑː leːlə. əɪmeː s̪əmɑːdʒ͡əmeː ʋəɾt̪əmɑː
n̪ə ɑːd̪ʰɑːɾəbʰuːt̪ə kəmiːkə s̪əɦɑːjət̪ɑː s̪eːɦoː leːlə d͡ʒ
ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː ɑːs̪t̪eː-
ɑːs̪t̪eː ʈɑːɾəgeːʈə bət̪ɑːɦə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ bɑː pəlɑ
ːjən̪ə kəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

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

mud̪ɑː eːkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾəmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 27 

ə, koːn̪ə kət̪ʰɑː s̪un̪eːlɑːs̪ə ̃loːkə ɑː s̪əmɑːd͡ʒəpəɾə kiː
 əs̪əɾə pəɽət̪ə, iː oːɪ ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə puːɾʋə-
ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪eː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː mɑːɦuɾəkẽː mɑːɦuɾəs̪ə ̃
kɑːʈəbɑːkə n̪ɪɾɳəjə leːləkə. oː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪əbʰə d͡ʒeː mɑːn̪əkiːkəɾəɳəkə 
n̪ɑːməpəɾə bʰɑːʂɑːkẽː məɾoːɽəɪ tʃ͡ʰəlɑː, oː s̪ʈoːɾiː 
s̪ɑːɪs̪̃əkə s̪əg̃ə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə kɑːd͡ʒə 
kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. ɦun̪əkəɾə ud̪d̪eːʃjə tʃ͡ʰələ 
ʋəɾt̪ən̪iːkə bʰɪn̪n̪ət̪ɑːkẽː əʃud̪d̪ʰət̪ɑːkə n̪ɑːmə d̪eːbə. 
ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkẽː ləkʂɪt̪ə kəə̸ iː 
s̪əbʰə lɪkʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː, d͡ʒeː lɪkʰəbə s̪eː bɑːd͡ʒəbə 
əs̪əmɪjoː meː əs̪əpʰələ bʰeːlə s̪eː məɪt̪ʰɪliːjoːmeː 
ɦəeːt̪ə. 

ɑː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə əs̪əgəɾə pəɽɪ geːlɑːɦə. 

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

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

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

pʰeːɾə umeːʃə məɳɖələ d͡ʒiːkə gəpə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəs̪ə ̃bʰeːlən̪ɦɪ, t̪ə ̃s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiː 
s̪uːtʃ͡ɪt̪ə keːləkʰɪn̪ɦə d͡ʒeː muːləd̪ʰɑːɾɑː bəlɑː s̪əbʰə 
kɪtʃ͡ʰu lɪkʰɪ d̪ɪjəu, s̪un̪əbeː n̪əɪ kəɾət̪ə kɑːn̪eː-bɑːt̪ə n̪əɪ 
d̪eːt̪ə. ɾɑːdʒ͡əmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː bʰɑːɪ s̪ɑːɦeːbəpəɾə 
s̪eːɦoː bəɖɖə ʋɪʃʋɑːs̪ə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. "t̪ə ̃ t̪əkəɾə 
upɑːjə?" "upɑːjə ʋəeːɦə d͡ʒeː əɦɑ̃ː s̪əbʰə kəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰiː, mɑːn̪eː leːkʰəkə bəɽʰɑːu." 

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

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

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

mud̪ɑː 
mɪʃeːlə pʰoːkoːkə s̪əbʰəʈɑː ɖɪs̪iːplɪn̪əɾiː ɪs̪̃ʈiːʈjuːʃən̪ə 
ɑː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə ʈeːkn̪ɪkə, gɑːɾd͡ʒɪj
ən̪ə bən̪əbɑːkə ɔpʰəɾəkə ʈeːkn̪ɪkə s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə d̪ʋɑː
ɾɑː kʰət̪əmə kəə̸ d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. 

s̪ʈoːɾiː s̪ɑːɪs̪̃ə t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkə ʃəbd̪ɑːʋəliː (1) d͡
ʒeːn̪ɑː t̪ʰoːkəkə ɦɪs̪ɑːbẽː məɪt̪ʰɪliːmeː upən̪jɑːs̪ə bəɦ
əɾɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, (2) meːɦət̪əɾəkə bʰɑːʂɑː ɑː (3) kuːɽɑː-
kəɽəkəʈəkə pəɦɑːɽə ʈʰɑːɽʰə kəɾəbɑːkə s̪ɑːd͡ʒɪʃə ɑː ɾə
mɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː "ɾəməɳə"kə ʃəbd̪ɑːʋəliː (1) "ɦɑːʈə-
bəd͡ʒɑːɾəkə bʰɑːʂɑː" 
(ɖɔ. pɾəmoːd̪ə kumɑːɾəkə 'kən̪əkɪɾəbɑː' kə ɑːmukʰə
meː)kẽː ugʰɑːɾə keːləkə. 

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

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

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

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

d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə 
bəlɑː d̪ʰuːɾiː, d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə 
s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː d̪ʰuːɾiː/ d͡ʒeːks̪ə ɖeːɾiːɖɑː- ut̪t̪əɾə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːʋɑːd̪ə mɑːn̪eː ʋɪkʰəɳɖən̪ɑːt̪məkə 
s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə 

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

əɪ s̪əmbən̪d̪ʰəmeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
n̪ɪmn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ: 

https://drive.google.com/file/d/1qL58Fd8-Mi1GVcdeBV-cudi1SI_gusUl/view
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"məɪt̪ʰɪliː meː loːkə-
kət̪ʰɑː pəɾə bəɽə kəmə kɑːd͡ʒə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. loːkə-
kət̪ʰɑːkə kɪɦueː s̪ək̃ələn̪ə upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪eː s̪mɾɨ
t̪ɪkə ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə lɪpɪbəd̪d̪ʰ kəjələ geːlə ətʃ͡ʰɪ, pʰiːlɖ
ə ʋəɾkəkə ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə n̪əɦɪ . loːkə-
s̪ɑːɦɪt̪jəkə koːn̪oː ɪkɑːɪ ɦoː, oːkəɾə eːkə s̪ə ̃əd̪ʰɪkə ɾuː
pə ʋɪd̪jəmɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, d͡ʒeː pʰiːlɖə ʋəɾkə kə
jəleː s̪ə ̃pɾɑːpt̪ə bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪mɾɨt̪ɪ meː oːkəɾə
 mɑːt̪ɾə eːkəʈɑː ɾuːpə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, d͡ʒəkəɾɑː s̪əɾʋo
ːt̪t̪əmə ɾuːpə mɑːn̪ɪ leːbə gələt̪ə bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . l
oːkə-
kət̪ʰɑː kə d͡ʒət̪eːkə s̪ək̃ələn̪ə əkʰən̪əd̪ʰəɾɪ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ
, s̪eː əpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ . məɪt̪ʰɪliː meː loːkə-
giːt̪ə, loːkə gɑːt̪ʰɑː ɑː loːkə d̪eːʋət̪ɑː kə leːlə t̪əə̸ kɪtʃ͡ʰ
u pʰiːlɖə ʋəɾkə kəjəloː geːlə, loːkə kət̪ʰɑːkə leːlə bʰə
ɾɪs̪əkkeː koːn̪oː pʰiːlɖə ʋəɾkə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . ɑːbə d͡ʒək
ʰən̪ə eːkə puʃt̪ə s̪ə ̃d̪oːs̪əɾə puʃt̪ə meː loːkə s̪ɑːɦɪt̪jək
ə ət̪̃əɾəɳə d̪ɪn̪oːd̪ɪn̪ə s̪ək̃əʈəgɾəs̪t̪ə bʰeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ
 ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪ ̃eːkəɾə s̪əɾ̃əkʂəɳə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ . loːkəs̪ɑːɦɪ
t̪jəkə s̪əɾ̃əkʂəɳə mɑːt̪ɾə eːɦɪ leːlə d͡ʒəɾuːɾiː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː oː ət̪iːt̪əkə eːkəʈɑː ʋəs̪t̪u t̪ʰɪkə; oː əpən̪ə s̪əməj
əkə ʋɪməɾʃə ɑː ɑːt̪məʋɑːtʃ͡ən̪ə s̪eːɦoː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
eːkəʈɑː pɾət̪ɪmɑːn̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾə ɾu
ːpəkə, pɾət̪iːkə, bʰɑːʋə ɑː ʃɪlpəkə upəjoːgə lɪkʰɪt̪ə s̪ɑ
ːɦɪt̪jə meː ɦəmə s̪əbʰə əpən̪ə-
əpən̪ə ɖʰəg̃ə s̪ə ̃kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. t̪əɦɪn̪ɑː lɪkʰɪt̪ə s̪
ɑːɦɪt̪jə s̪eːɦoː loːkə-
s̪ɑːɦɪt̪jə kẽː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . loːkə-
s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əb̃əd̪̃ʰiː əd̪ʰjəjən̪ə mukʰjət̪ə: s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː kɑːl

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 33 

əkə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə pəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾə k
ɑːɾjə, əbʰɪpɾɑːjə ɑː əɾt̪ʰə s̪ə ̃s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə pɾəʃn̪ə əkʰən̪o
ː upeːkʂɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . məɪt̪ʰɪliː meː t̪əə̸ loːkə-
s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əb̃əd̪̃ʰiː əd̪ʰjəjən̪ə əkʰən̪ə ʈʰiːkə s̪ə ̃ʃuɾuoː n̪
əɦɪ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː poːt̪ʰiː ətʃ͡ʰɪ, t̪ɑːɦɪ meː loːkə-
s̪ɑːɦɪt̪jəkə pəɾɪbʰɑːʂɑː ɑː s̪uːtʃ͡iː upəs̪t̪ʰɪt̪ə kəjələ geːl
ə ətʃ͡ʰɪ. loːkə-
kət̪ʰɑːkə upələbd̪ʰə s̪ək̃ələn̪ə s̪əbʰə meː oːɦən̪ə kət̪
ʰɑːkə s̪ək̃ʰjɑː beːs̪iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d̪eːʃɑ̃ːt̪əɾəɳəkə kɑːɾəɳ
ẽː məɪt̪ʰɪliː meː ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. məɪt̪ʰɪliːkə əpən̪ə loːkək
ət̪ʰɑː, d͡ʒəkəɾɑː kʰɑ̃ːʈiː məɪt̪ʰɪlə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰɪəɪkə, 
s̪eː kəmə ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə d̪ʋɑːɾɑː
 s̪ək̃əlɪt̪ə məɪt̪ʰɪliː loːkə-
kət̪ʰɑː, d͡ʒəkəɾɑː ɦəmə əpən̪ə eːɦɪ ət̪jət̪̃ə s̪ək̃ʂɪpt̪ə ə
d̪ʰjəjən̪əkə ɑːd̪ʰɑːɾə bən̪əun̪eː tʃ͡ʰiː, t̪ɑːɦuː meː kʰɑ̃ːʈi
ː məɪt̪ʰɪliː loːkə-kət̪ʰɑː kəmmeː ətʃ͡ʰɪ. loːkə-
kət̪ʰɑːkə əbʰɪpɾɑːjə ɑː əɾt̪ʰə s̪əb̃əd̪̃ʰiː əpən̪ə bɑːt̪ə kə
ɦəbɑːkə leːlə d͡ʒɑːɦɪ d̪uːʈɑː kət̪ʰɑːkə tʃ͡əjən̪ə ɦəmə k
əjən̪eː tʃ͡ʰiː, s̪eː ətʃ͡ʰɪ- eːkəʈɑː buɽʰɪjɑː ɾəɦəjə ɑː eːkəʈɑː t ͡
ʃɪn̪ɪjɑː kʰeːlɪəɪ ɾəoː bʰəɪjɑː.  eːɦɪ d̪un̪uː kət̪ʰɑːkə ʋɑːt̪ɑː
ʋəɾəɳə ʋɪʃud̪d̪ʰə məɪt̪ʰɪlə ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uːkə ʋɪməɾʃə, ɑːt̪
məʋɑːtʃ͡ən̪ə ɑː pɾət̪ɪmɑːn̪ə məɪt̪ʰɪlə-
mɑːn̪əs̪əkə ən̪uɾuːpə ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uː kət̪ʰɑːkə ʋɪməɾʃə 
n̪jɑːjə pəɾə kẽːd̪ɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɦɪlə kət̪ʰɑːkə buɽʰɪjɑː d̪ɑ
ːlɪkə eːkəʈɑː pʰɑ̃ːkə leːlə bəɾəɦiː, ɾɑːdʒ͡ɑː, ɾɑːn̪iː, ɑːgɪ
, pɑːn̪ɪ ɑː ɦɑːt̪ʰiː kẽː n̪jɑːjə pəjəbɑːkə kʰɑːt̪ɪɾə lələkɑː
ɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, kɪeːkə t̪əə̸ kʰuʈʈiː oːkəɾə d̪ɑːlɪ n̪ukɑː leːn̪eː
 tʃ͡ʰəɪkə ɑː d̪əə̸ n̪əɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə. 
kət̪ʰɑːkə ʋɪməɾʃə pəd̪jɑːt̪məkə ɾuːpə meː eːn̪ɑː ʋjək
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t̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ- ɦɑːt̪ʰiː ɦɑːt̪ʰiː ɦɑːt̪ʰiː! s̪əmud̪ɾə s̪oːkʰu
ː s̪əmud̪ɾə. s̪əmud̪ɾə n̪eː əgɪn̪ə mɪd͡ʒʰɑːbəjə, əgɪn̪ə. 
əgɪn̪ə n̪eː ɾɑːn̪iː ɖeːɾɑːbəjə, ɾɑːn̪iː. ɾɑːn̪iː n̪eː ɾɑːd͡ʒɑː 
bud͡ʒʰɑːbət̪ʰɪ, ɾɑːd͡ʒɑː . ɾɑːdʒ͡ɑː n̪eː bəɾəɦiː ɖɑ̃ːɽət̪ʰɪ, 
bəɾəɦiː. bəɾəɦiː n̪eː kʰuʈʈiː tʃ͡iːɽəjə, kʰuʈʈiː. kʰuʈʈiː n̪eː 
d̪ɑːlɪ d̪ɪəjə, d̪ɑːlɪ. kiː kʰɑːu, kiː piːbuː, kiː ləə̸ pəɾəd̪eːs̪
ə d͡ʒɑːu. d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kʰuʈʈiː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰ
əɪkə. pʰeːɾə t̪əə̸ kʰuʈʈiːkə ɖəɾẽː ɦɑːt̪ʰiː, ɦɑːt̪ʰiːkə ɖəɾẽ
ː s̪əmud̪ɾə, s̪əmud̪ɾəkə ɖəɾẽː ɑːgɪ, ɑːgɪkə ɖəɾẽː ɾɑːn̪i
ː, ɾɑːn̪iːkə ɖəɾẽː ɾɑːdʒ͡ɑː, ɾɑːd͡ʒɑːkə ɖəɾẽː bəɾəɦiː n̪jɑː
jə kəɾəkə leːlə t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː kʰuʈʈiː 
buɽʰɪjɑː kẽː d̪ɑːlɪ d̪əə̸ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. iː kət̪ʰɑː ɾɑːməloː
tʃ͡ən̪ə əpən̪ə mɑːjə s̪ə ̃s̪un̪ən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. oː kəɦələn̪ɪ
 d͡ʒeː mɑːjə ʋəlɑː ʋɾɨt̪t̪ɑ̃ːt̪ə meː buɽʰɪjɑː ɦɑːt̪ʰɪeː ləgə
 s̪ə ̃gʰuːɾɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. lɪpɪbəd̪d̪ʰə kəɾəɪt̪ə kɑːlə oː 
eːkəɾə pun̪əɾs̪ɾɨd͡ʒən̪ə kəjələn̪ɪ. ɦun̪əkə lɪpɪbəd̪d̪ʰə k
əjələ ʋɾɨt̪t̪ɑ̃ːt̪ə meː buɽʰɪjɑː ɦɑːt̪ʰɪjoː s̪ə ̃ɑːguː kʰuʈʈiː 
d̪ʰəɾɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. buɽʰɪjɑː kẽː kʰuʈʈiː d̪ʰəɾɪ ləə̸ geːn̪
ɑːɪ kət̪ʰɑːkə ʋjəd̃͡ʒən̪ɑː meː ʋɪs̪t̪ɑːɾə ən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. l
eːkɪn̪ə loːkə kət̪ʰɑːkə eːɦən̪ə pɾəleːkʰən̪ə kət̪eːkə utʃ͡
ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ? eːɦɪ kət̪ʰɑːkə ɑːt̪mə ʋɑːtʃ͡ən̪ə buɽʰɪjɑːkə m
ɑːd̪ʰjəmeː pɾəkəʈə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . əpən̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪkə pɾət̪ɪ 
buɽʰɪjɑː d͡ʒeː pɾət̪ɪkɾɪjɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪əeːɦə eːɦɪ kət̪
ʰɑːkə ɑːt̪mə ʋɑːtʃ͡ən̪ə t̪ʰɪkə. eːkəʈɑː d̪ɑːlɪkə bələ pəɾ
ə buɽʰɪjɑː pəɾəd̪eːs̪ə d͡ʒeːbɑːkə n̪eːjɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ
. ɾɑːdʒ͡ɑː-
ɾɑːn̪iːkə s̪eːɾə bʰəɾɪ d̪ɑːlɪ d̪eːbɑːkə pɾəs̪t̪ɑːʋə kẽː t̪ɪɾə
s̪kɾɨt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪əmud̪ɾə s̪ə ̃ɦiːɾɑː moːt̪iːkə d̪ɑːn̪
ə n̪əɦɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪ɑːlɪ pəɾə əpən̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə leːlə ləɽ
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əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ɑːt̪pəɾjə iː d͡ʒeː s̪əpən̪ɑː d̪eːkʰəbɑ
ːkə tʃ͡ɑːɦiː. bʰiːkʰə ɑː d̪əjɑːkə pɑːt̪ɾə n̪əɦɪ ɦeːbɑːkə tʃ͡
ɑːɦiː. d̪ɑːn̪ə leːbə n̪iːkə n̪əɦɪ. s̪ʋɑːbʰɪmɑːn̪iː ɦeːbɑːk
ə tʃ͡ɑːɦiː ɑː əpən̪ə ɦəkə leːlə ləɽəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. kət̪ʰɑː
 iː pɾət̪ɪmɑːn̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː n̪jɑːjə s̪əg̃
ʰəɾʂeː kəjəlɑː s̪ə ̃bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 'eːkəʈɑː tʃ͡ɪn̪əmɑː 
kʰeːlɪəɪ ɾəoː bʰə_ɪjɑː' n̪jɑːjəkə ʋɪʋeːkəʃiːlət̪ɑː pəɾə ʋɪ
məɾʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mun̪ɪjɑː (tʃ͡ɪɽəɪ) kẽː eːkəʈɑː tʃ͡iːn̪ə 
kʰeːbɑːkə əpəɾɑːd̪ʰə meː pɾɑːɳəd̪əɖ̃ə bʰeːʈəɪ ʋəlɑː t ͡
ʃʰəɪkə . iː ʋɪməɾʃə pəd̪jɑːt̪məkə  ɾuːpəmeː tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰ
əɪkə, d͡ʒɑːɦɪ meː oːkəɾə d̪ɑːɾuɳə əʋəs̪t̪ʰɑː s̪eːɦoː tʃ͡ɪt̪ɾ
ɪt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰəɪkə . 

bəɾəd̪əʋəlɑː bʰɑːɪ! 

pəɾəbət̪ə pəɦɑːɽə pəɾə kʰoːt̪ɑː ɾeː kʰõːt̪ɑː 

bʰukʰəɪ məɾəɪ tʃ͡ʰəɪ bətʃ͡tʃ͡ɑː 

eːkəʈɑː tʃ͡ɪn̪əmɑː kʰeːlɪəɪ ɾəoː bʰə_ɪjɑː 

t̪ə_ɪ ləeː pəkəɽən̪eː d͡ʒɑːɪeː. 

pʰeːɾə gʰoːɽɑːʋəlɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, ɦɑːt̪ʰiːʋəlɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ,
 kʰud̪d̪iː-
ʋəlɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. mun̪ɪjɑː s̪əbʰə s̪ə ̃mɪn̪ət̪iː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡
ʰɪ. 
oːɦoː s̪əbʰə kʰeːt̪əʋəlɑː kẽː poːlɦəbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə; tʃ͡ʰoː
ɽəbɑːkə bəd̪əlɑː meː bəɽəd̪ə, gʰoːɽɑː, ɦɑːt̪ʰiː d̪eːbəə̸
 leːlə t̪əɪjɑːɾə tʃ͡ʰəɪkə, leːkɪn̪ə kʰeːt̪əʋəlɑː ʈəs̪ə s̪ə ̃məs̪
ə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə bʰuːkʰeː-
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pjɑːs̪eː d͡ʒɑːn̪ə d͡ʒɑːjə ləgəɪ tʃ͡ʰəɪkə, t̪əkʰən̪ə kʰud̪d̪iːk
ə bəd̪əlɑː meː mun̪ɪjɑː kẽː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mun̪ɪjɑ
ː kəɾuɳɑː ɑː mɑːn̪əʋiːjət̪ɑːkə ɑːʋɑːɦən̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ
. mən̪us̪mɾɨt̪ɪ meː kəɦələ geːlə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː tʃ͡upətʃ͡ɑː
pə kəkəɾoː pʰuːlə t̪oːɽɪ leːbə tʃ͡oːɾɪ n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə
; t̪əɦɪn̪ɑː kəkəɾoː eːkəʈɑː tʃ͡iːn̪ə kʰɑː leːbə koːn̪oː əpə
ɾɑːd̪ʰə n̪əɦɪ bʰeːlə. ɪeːɦə kət̪ʰɑːkə ɑːt̪məʋɑːtʃ͡ən̪ə t̪ʰɪ
kə. kət̪ʰɑː iː pɾət̪ɪmɑːn̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əbʰəkə d͡ʒiːʋəkə moːlə bəɾɑːbəɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . əs̪
əɦɑːjə ɑː n̪ɪɾd̪ʰən̪oː kẽː d͡ʒiːbɑːkə əd̪ʰɪkɑːɾə tʃ͡ʰəɪkə. e
ːɦɪ s̪əs̪̃ɑːɾə meː oːkəɾoː leːlə eːkəʈɑː s̪peːs̪ə (d͡ʒəgəɦ
ə) ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." 

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

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

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

s̪eː ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə ən̪t̪əkə gʰoːʂəɳɑː kəjən̪ɪɦɑːɾə 
pʰɾɑ̃ːs̪ɪs̪ə pʰukɪjɑːmɑː -d͡ʒeː kəmjun̪ɪs̪ʈə ʃɑːs̪ən̪əkə 
s̪əmɑːpt̪ɪpəɾə iː gʰoːʂəɳɑː kəjən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə- 
bɑːd̪əmeː əɪs̪ə ̃ pələʈɪ geːlɑːɦə. kəmjuːn̪ɪs̪ʈə 
ʃɑːs̪ən̪əkə s̪əmɑːpt̪ɪ ɑː bəɾlɪn̪əkə d̪eːbɑːləkə 
kʰəs̪əbɑːkə bɑːd̪ə pʰɾɑ̃ːs̪ɪs̪ə pʰukɪjɑːmɑː gʰoːʂɪt̪ə 
kəeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə ɑːpəs̪iː dʒ͡ʰəgəɽɑː 
(d̪ʋən̪d̪ʋə) s̪ə ̃ s̪ɾɨd͡ʒɪt̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə iː s̪əmɑːpt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɑːbə mɑːn̪əʋəkə ɦɪt̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː mɑːt̪ɾə ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰət̪ə. mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə oː əɪ mət̪əs̪ə ̃
ɑːpəs̪ə bʰəə̸ geːlɑːɦə ɑː kəɦələn̪ɦɪ d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
bʰiːt̪əɾə ɑː ɾɑːʂʈɾiːjət̪ɑːkə məd̪ʰjə əkʰən̪oː bəɦut̪ə 
ɾɑːs̪ə bʰɪn̪n̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː bɑ̃ːtʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː 
ut̪t̪əɾə ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːʋɑːd̪iː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə d͡ʒəɪks̪ə 
ɖeːɾiːɖɑː bʰɑːʂɑːkẽː ʋɪkʰəɳɖɪt̪ə kəə̸ iː s̪ɪd̪d̪ʰə keːlən̪ɦɪ 
d͡ʒeː ʋɪkʰəɳɖɪt̪ə bʰɑːgə ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə ʋɪbʰɪn̪n̪ə 
ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə ɑːʃɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː bɪn̪ɑː oːkəɾɑː bud͡ʒʰən̪eː 
bʰɑːʂɑːkə əɾt̪ʰə ɦəmə n̪əɪ ləgɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
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ut̪t̪əɾə-ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːʋɑːd̪ə s̪eːɦoː əpən̪ə 
pɾɑːɾəmbʰɪkə ut̪s̪ɑːɦəkə bɑːd̪ə ʈʰəməkɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪ə, mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɑːd̪ə, pɾəgət̪ɪʋɑːd̪ə, ɾoː
meːn̪ʈɪs̪ɪd͡ʒmə, s̪əmɑːd͡ʒəʃɑːs̪t̪ɾiːjə ʋɪʃleːʂəɳə iː s̪əbʰə 
s̪əʃ̃leːʂəɳɑːt̪məkə s̪əmiːkʂɑː pɾəɳɑːliːmeː s̪əmmɪlɪt̪ə 
bʰəə̸ əpən̪ə əs̪t̪ɪt̪ʋə bətʃ͡eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 

s̪ɑːɪkoː-eːn̪eːlɪs̪ɪs̪ə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkət̪ɑːpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
ɾəɦəbɑːkə kɑːɾəɳə d̪ʋən̪d̪ʋɑːt̪məkə pɾəɳɑːliː d͡ʒəkɑ̃ː 
əpən̪ə əs̪t̪ɪt̪ʋə bətʃ͡eːn̪eː ɾəɦət̪ə. 

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

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

d͡ʒeː ɦəmə ʋəɪd̪ɪkə ɑːkʰjɑːn̪əkə gəpə kəɾiː t̪ə ̃ oː 
ɾɑːʂʈɾəkə s̪əg̃ə pɾeːməkẽː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə s̪əg̃ə mɪlɪ kəə̸ ɾəɦən̪ɑːɪ s̪ɪkʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒɑːt̪əkə kət̪ʰɑː loːkə-bʰɑːʂɑːkə pɾəs̪ɑːɾəkə s̪əg̃ə 
bəud̪d̪ʰə-d̪ʰəɾmə pɾəs̪ɑːɾəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː s̪eːɦoː ɾəkʰəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
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mus̪lɪmə d͡ʒəgət̪əkə kət̪ʰɑː d͡ʒeːn̪ɑː ɾuːmiːkə 
"məs̪ən̪əʋiː" pʰɑːɾəs̪iː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ʋɪʃɪʂʈə gɾən̪t̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː d͡ʒɲɑːn̪əkə məɦət̪ʋə ɑː ɾɑːd͡ʒjəkə un̪n̪ət̪ɪkə 
ʃɪkʂɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːd͡ʒukə kət̪ʰɑː əɪ s̪əbʰə ʋəs̪t̪ukẽː s̪əmeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
eːkəʈɑː pɾəbud̪d̪ʰə ɑː mɑːn̪əʋiːjə s̪əmɑːd͡ʒəkə 
n̪ɪɾmɑːɳəkə d̪ɪs̪ə ɑːgɑ̃ː  bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː d͡ʒeː s̪eː n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ iː oːkəɾə ud̪d̪eːʃjəmeː s̪əmmɪlɪt̪ə ɦeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. ɑː t̪əkʰən̪eː kət̪ʰɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə ɑː 
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː pɑːʈʰəkiːjə ʋɪʋəʃət̪ɑː bən̪ɪ s̪əkət̪ə. 

mən̪oːʋɪʃleːʂəɳə ɑː d̪ʋən̪d̪ʋɑːt̪məkə pəd̪d̪ʰət̪ɪ 
d͡ʒeːkɑ̃ː pʰukɪjɑːmɑː ɑː ɖeːɾiːɖɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə s̪eːɦoː 
s̪əʃ̃leːʂɪt̪ə bʰəə̸ s̪əmiːkʂɑːkə leːlə s̪t̪ʰɑːjiː pɾət̪ɪmɑːn̪ə 
bən̪ələ ɾəɦət̪ə. 

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

s̪əbʰə pɾəbud̪d̪ʰə n̪əɪ ɦeːt̪ɑːɦə t̪ə ̃ s̪ʋəs̪t̪ʰə 
mən̪oːɾəd̃͡ʒən̪ə t̪ə ̃ pɾɑːpt̪ə kəə̸ s̪əkət̪ɑːɦə. ɑː d͡ʒeː 
eːkoːʈɑː ʋjəkt̪ɪ kət̪ʰɑː pəɽʰɪ oːɪ d̪ɪʃɑːmeː s̪oːtʃ͡ət̪ə t̪ə ̃
kət̪ʰɑːkə s̪ɑːɾt̪ʰəkət̪ɑː s̪ɪd̪d̪ʰə ɦəeːt̪ə. ɑː d͡ʒəkəɾɑː leːlə 
ɾətʃ͡ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ iː kət̪ʰɑː d͡ʒeː oː n̪əɪ, t̪ə ̃ oːkəɾə oːɪ 
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pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː ɦəs̪t̪əkʂeːpə kəɾəbɑːmeː s̪əkʂəmə 
ʋjəkt̪ɪ t̪ə ̃ pəɽʰət̪ɑːɦə. ɑː d͡ʒɑː iː ɾəɦət̪ə t̪ɑːd̪ʰəɾɪ əɪ 
t̪əɾəɦəkə kət̪ʰɑː ɾətʃ͡ɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ə. 

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

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

t̪ə ̃ kət̪ʰɑː ən̪ubʰəʋəkẽː pun̪əɾɾətʃ͡ɪt̪ə kəə̸ gəɽʰələ 
d͡ʒɑːjət̪ə. ɑː ʋjəkt̪ɪgət̪ə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː t̪əkʰən̪ə 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɑː s̪ɑːmuːɦɪkə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː bən̪ɪ pɑːoːt̪ə. 
ʃoːʂəkəkẽː əpən̪ə pɾəʋɾɨt̪t̪ɪpəɾə ək̃uʃə ləgəbəjə 
pəɽət̪ən̪ɦɪ. t̪ə ̃ ʃoːʂɪt̪əkẽː eːkəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə mukʰəɾə 
ɾuːpəmeː kəɾəjə pəɽət̪ən̪ɦɪ. 

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

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

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

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

pɾəgʰəʈən̪ɑːʃɑːs̪t̪ɾəmeː tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkə pɾəd̪ət̪t̪əkə 
pɾəd̪ət̪t̪ə ɾuːpəmeː əd̪ʰjəjən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ən̪ubʰuːt̪ɪ 
ʋɪʃɪʂʈə mɑːn̪əs̪ɪkə kɾɪjɑːkə t̪ət̪ʰjəkə n̪ɪɾiːkʂəɳə ətʃ͡ʰɪ. 
ʋəs̪t̪ukẽː n̪ɪɾəpeːkʂə ɑː ʋɪʃud̪d̪ʰə ɾuːpəmeː 
d̪eːkʰəbɑːkə iː mɑːd̪ʰjəmə ətʃ͡ʰɪ. əs̪t̪ɪt̪ʋəʋɑːd̪əmeː 
mən̪uʂjə-əɦɪ mɑːt̪ɾə mən̪uʂjə ətʃ͡ʰɪ. oː d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu 
n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːɪs̪ə ̃ pɾɨt̪ʰəkə oː kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ, s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ɦeːbɑː leːlə əbʰɪʃəpt̪ə ətʃ͡ʰɪ (s̪ɑːɾt̪ɾə). 
ɦeːgeːləkə ɖɑːjəleːkʈɪks̪ə d̪ʋɑːɾɑː ʋɪʃleːʂəɳə ɑː 
s̪əʃ̃leːʂəɳəkə ət̪̃əɦiːn̪ə ət̪̃əs̪s̪əb̃əd̪̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 
pɾəkɾɪjɑːkə guɳə n̪ɪɾɳəjə ɑː əs̪t̪ɪt̪ʋə n̪ɪɾɳəjə 
kəɾəbɑːpəɾə d͡ʒoːɾə d̪eːlən̪ɦɪ. muːlət̪ət̪ʋə d͡ʒət̪eːkə 
gəɦĩːɾə ɦəeːt̪ə oːt̪eːkə s̪ʋəɾuːpəs̪ə ̃ d̪uːɾə ɾəɦət̪ə ɑː 
ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑːs̪ə ̃ləgə. 

kʋɑːn̪ʈəmə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə ɑː ən̪əs̪əɾəʈeːn̪ʈiː pɾɪn̪s̪ɪpələ 
s̪eːɦoː ɑːd̪ʰun̪ɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ən̪əkẽː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə keːn̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰɑːɪ pəɽəeːbəlɑː ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː s̪ə ̃ d̪uːɾə 
bʰiːt̪əɾəkə ɑː bɑːɦəɾəkə pɾəkɾɪjɑː s̪əbʰə ʃəkt̪ɪ-
uːɾd͡ʒɑːkə tʃ͡ʰoːʈə t̪ət̪ʋəkə ɑːd̪ɑːn̪ə-pɾəd̪ɑːn̪əs̪ə ̃
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s̪əmbʰəʋə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ən̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ət̪ɑːkə s̪ɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ə 
d̪ʋɑːɾɑː s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɑː s̪ʋəɾuːpə, ən̪d̪ɑːd͡ʒəs̪ə ̃n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə kəɾəjə 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

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

d͡ʒeːn̪ɑː ʋəɾtʃ͡uələ ɾɪəlɪʈiː ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː kẽː kɾɨt̪ɾɪmə 
ɾuːpẽː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːn̪ɪ tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkẽː oːkəɾɑː s̪əg̃ə 
eːkɑːkɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː bɪn̪ɑː t̪iːn̪əs̪ə ̃ beːʃiː 
biːməkə pəɾɪkəlpən̪ɑːkə ɦəmə pɾəkɑːʃəkə gət̪ɪs̪ə ̃
d͡ʒeː s̪ɪn̪d̪ʰugʰɑːʈiː s̪əbʰjət̪ɑːs̪ə ̃ tʃ͡əliː t̪ə ̃ t̪ə_ɪjoː 
bɾəɦmɑːɳɖəkə pɑːɾə ɑːɪ d̪ʰəɾɪ n̪əɪ pəɦũtʃ͡ɪ s̪əkəbə. iː 
s̪uːɾjə əɾəbə-kʰəɾəbə ɑːn̪ə s̪uːɾjəmeːs̪ə ̃ eːkəʈɑː 
məd̪ʰjəmə koːʈɪkə t̪əɾeːgəɳə- meːɖɪoːkəɾə s̪ʈɑːɾə- 
ətʃ͡ʰɪ. oːɪ meːɖɪoːkəɾə s̪ʈɑːɾəkə eːkəʈɑː gɾəɦə pɾɨt̪ʰʋiː 
ɑː oːkəɾə eːkəʈɑː n̪əgɾə-gɑːməmeː ɾəɦən̪ɪɦɑːɾə 
ɦəmə s̪əbʰə əpən̪ə mɑːt̪ʰəpəɾə ɦɑːt̪ʰə ɾɑːkʰɪ tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɦəməɾə s̪əməs̪jɑːs̪ə ̃ pəɪgʰə kəkəɾə 
s̪əməs̪jɑː? ɦəməɾə kət̪ʰɑːkə s̪əməkʂə iː s̪əbʰə 
ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ɑː d̪ɑːɾʃən̪ɪkə t̪ət̪ʰjə tʃ͡un̪əut̪iːkə 
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ɾuːpəmeː ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. 

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

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

əɪ s̪əmbən̪d̪ʰəmeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
n̪ɪmn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ: 

"koːn̪oː leːkʰəkə s̪ə ̃iː əpeːkʂɑː keːn̪ɑːɪ d͡ʒeː oː əpən̪
ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə s̪pəʂʈiːkəɾəɳə ɑː ʋjɑːkʰjɑː kəɾəeː 
eːkəʈɑː ən̪utʃ͡ɪt̪ə əpeːkʂɑː ɦoːeːt̪ə. iː kɑːd͡ʒə leːkʰəkə
kə n̪əɦɪ t̪ʰɪkəɪkə. ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ɑːɦeː kət̪əboː d̪uɾbəud̪ʰj
ə ɑː ʋɪʋɑːd̪ɑːs̪pəd̪ə ɦoː, leːkʰəkə oːɦɪ leːlə d͡ʒɪmmeː
d̪ɑːɾə t̪əə̸ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː oːkəɾə bʰɑːʂjəkɑːɾə ɦeː
bɑːkə leːlə bɑːd̪ʰjə n̪əɦɪ. leːkʰəkə kəkəɾɑː-
kəkəɾɑː əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː budʒ͡ʰeːn̪eː pʰɪɾət̪ə ɑː kɪeːkə
? kiː iː s̪əmbʰəʋə tʃ͡ʰəɪkə? leːkʰəkə d͡ʒə ̃tʃ͡ɑːɦəeː t̪əə̸ ə
pən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkɑːləmeː ɾətʃ͡ən̪ɑːkə s̪əd̪̃əɾbʰəmeː kɪtʃ͡
ʰu s̪əmʋɑːd̪ə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː mɾɨt̪
joːpəɾɑ̃ːt̪ə? pɑːʈʰəkə əpən̪ə boːd̪ʰə ɑː ʋɪʋeːkəkə ən̪u
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s̪ɑːɾə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə pɑːʈʰə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəɾeːkə jugəkə 
s̪eːɦoː əpən̪ə bʰɪn̪n̪ə boːd̪ʰə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. t̪ə ̃iː pət̪ʰ
ə bʰɪn̪n̪ət̪ɑː ɑː pəɾɪʋəɾt̪t̪ən̪əʃiːlət̪ɑː ɦəɾeːkə s̪əməɾt̪ʰə
 ɾətʃ͡ən̪ɑːkə ɑːn̪ɪʋɑːɾjə guɳə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əməjə keː 
s̪əg̃ə-
s̪əg̃ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə s̪əʋ̃eːd̪ən̪ɑːt̪məkə əbʰɪpɾɑːjə bəd̪əl
əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. t̪ə ̃iː jugə bəd̪ələlɑː pəɾə ɾətʃ͡ən̪ɑ
ːkə ʋjɑːkʰjɑː s̪eːɦoː bəd̪əlɪ dʒ͡ɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. eːɦɪ t̪əɾəɦ
ẽː koːn̪oː eːkəʈɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː keː eːkkeː ʈɑː ɑː s̪əmɑːn̪ə 
pɑːʈʰə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ; muːljəʋɑːn̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə pɑːʈ
ʰə ən̪ət̪̃ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pɑːʈʰə pəɾə leːkʰəkəkə n̪ɪjət̪̃ɾəɳə n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə.
 t̪ə ̃əɪ pɑːʈʰə 
bʰɪn̪n̪ət̪ɑːkə leːlə oːkəɾɑː s̪əpʰɑːɪ ɑː s̪pəʂʈiːkəɾəɳə d̪
eːbɑːkə koːn̪oː beːgəɾət̪ɑː n̪əɦɪ ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
ɦəməɾə əpən̪ə ən̪ubʰəʋə t̪əə̸ iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ k
oːn̪oː gʰəʈən̪ɑː kəlɑːt̪məkə ʋɪd͡ʒən̪əs̪ə ̃d̪iːpt̪ə n̪əɦɪ ɦ
oːeːt̪ə t̪ɑːd̪ʰəɾɪ oː ɾətʃ͡ən̪ɑːmeː ɾuːpɑ̃ːt̪əɾɪt̪ə n̪əɦɪ bʰəə̸
 s̪əkət̪ə. oːɦɪ ɑːɾəb̃ʰɪkə ʋɪd͡ʒən̪əkẽː pɑːʈʰəkə bʰɪn̪n̪ə-
bʰɪn̪n̪ə ɾuːpẽː pəkəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ələgə-
ələgə ʋjɑːkʰjɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒ
eː koːn̪oː ɾətʃ͡ən̪ɑːkə ʋɪd͡ʒən̪ə ɑː d̪əɾʃən̪əkẽː pɑːʈʰəkə
 bʰəleː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ pəbəɪt̪ə ɦoː, oːkəɾə məɾməkẽː d͡
ʒəɾuːɾə pəkəɽɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ; oːkəɾə s̪əʋ̃eːd̪ən̪ɑːt̪məkə t̪
ət̪ʋəkẽː ɦɾɨd̪əjəg̃əmə kəə̸ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. loːkəkət̪ʰɑː s̪ə ̃u
d̪ɑːɦəɾəɳə liː t̪əə̸ bɑːt̪ə beːʃiː s̪pəʂʈə ɦoːeːt̪ə. eːkəʈɑː
 tʃ͡ɪn̪əmɑː kʰeːlɪəɪ ɾəoː bʰə_ɪjɑː t̪ə_ɪ leː pəkəɽən̪eː d͡ʒ
ɑːɪeː'- eːɦɪ ukt̪ɪmeː n̪jɑːjə ɑː s̪əmɑːn̪ət̪ɑːkẽː d͡ʒeː ʋɪ
məɾʃə ɑː d̪əɾʃən̪ə tʃ͡ʰəɪkə, t̪əkəɾɑː pɑːʈʰəkə bʰəleː n̪ə
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ɦɪ buːd͡ʒʰɪ pəbəɪt̪ə ɦoː, mud̪ɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑːkə leːlə d͡ʒ
eː pʰud̪d̪iːkə ɑːɾt̪ən̪ɑːd̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪əkəɾə ən̪ubʰəʋə pɑː
ʈʰəkə əʋəʃjə kəə̸ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əɦɪn̪ɑː ɦəməɾə kət̪ʰɑː 'n̪əd̪iː' ɑː 'kən̪ɪjɑ̃ː 
put̪əɾɑː'meː d͡ʒiːʋən̪əd̪ɑːjɪn̪iː ʃəkt̪ɪkə ɾuːpəmeː pɾeː
məkẽː d͡ʒeː ʋɪd͡ʒən̪ə (d̪əɾʃən̪ə) tʃ͡ʰəɪkə t̪əkəɾɑː buːd͡ʒʰ
əbə oːt̪eːkə ɑːs̪ɑːn̪ə d͡ʒə ̃n̪əɦɪjoː ɦoːɪ, t̪əɪjoː n̪eːɦəkə 
ən̪ubʰuːt̪ɪ t̪əə̸ pɑːʈʰəkə kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːɦɪt̪jəmeː əs̪əl
iː tʃ͡iːd͡ʒə iːeːɦə s̪əʋ̃eːd̪ən̪ɑː jɑː məɾmə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə.
 koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə (jɑː d̪əɾʃən̪ə) s̪əʋ̃eːd̪ən̪eːkə mɑːd̪ʰjə
məs̪ə ̃pɑːʈʰəkə d̪ʰəɾɪ pəɦũtʃ͡əbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː; koːn̪oː n̪iː
ɾəs̪ə ʋɪməɾʃə jɑː n̪ɑːɾɑːbɑːd͡ʒiːkə ɾuːpəmeː n̪əɦɪ. ɦə
məɾɑː bud͡ʒʰən̪eː d̪ʰəɾmə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkə bʰɪt̪t̪ɪ pɾeːme
ː t̪ʰɪkə. pɾeːməs̪ə ̃bəɽʰɪ kəə̸ eːɦɪ s̪əs̪̃ɑːɾəmeː koːn̪oː d̪
oːs̪əɾə bʰɑːʋə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
ɦəməɾə kət̪ʰɑː s̪əbʰə koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːt̪məkə jɑ
ː ɑːtʃ͡ɑːɾəʃɑːs̪t̪ɾiːjə ɑːgɾəɦə ləə̸ kəə̸ n̪əɦɪ tʃ͡ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
oː əpən̪ə s̪əməjəkẽː ɑːtʃ͡ɑːɾə-
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː ʋjəkt̪ə t̪əə̸ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː oːɦɪ s̪ə ̃bə
d̪d̪ʰə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
ɦəməɾə d̪ʰɑːɾəɳɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kəlɑːkɾɨt̪ɪ koːn̪oː kɾɑ̃ːt̪ɪ n̪
əɦɪ ən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː mən̪ukkʰəkə bʰɑːʋɑːt̪məkə əbʰɪʋ
ɾɨt̪t̪ɪ ɑː d̪ɾɨʂʈɪkẽː bəɦut̪ə s̪uːkʂmə ɽʰəg̃əs̪ə ̃bəd̪ələɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː d̪iːɾgʰəkɑːlɪkə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə pəɾɪʋəɾt̪t̪ən̪əkə g
ʰəʈəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə ət̪ɪɾɪkt̪ə ɑːɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ. d͡
ʒeː ɑːloːtʃ͡əkə eːɦɪs̪ə ̃ɪt̪əɾə koːn̪oː əpeːkʂɑː ɑː ɑːgɾəɦ
ə (d͡ʒeːn̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkə tʃ͡eːt̪ən̪ɑːʋɑːd̪iː ɦəʈʰə) ləə̸ kəə̸ 
s̪ɑːɦɪt̪jə ləgə d͡ʒɑːeːt̪ə, s̪eː əpən̪oːkẽː ʈʰəkət̪ə ɑː d̪oːs̪
əɾoːkẽː d̪ʰoːkʰɑː d̪eːt̪ə." 
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ɑːd̪ʰun̪ɪkə ɑː ut̪t̪əɾə ɑːd̪ʰun̪ɪkə 
t̪əɾkə, ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː, s̪əmʋɑːd̪ə ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
ɑːd̪ɑːn̪ə-pɾəd̪ɑːn̪əs̪ə ̃ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːkə d͡ʒən̪mə bʰeːlə. 
mud̪ɑː pʰeːɾə n̪əʋə-ʋɑːməpət̪̃ʰiː ɑːn̪d̪oːlən̪ə 
pʰɾɑ̃ːs̪əmeː ɑːjələ ɑː s̪əɾʋən̪ɑːʃəʋɑːd̪ə ɑː 
əɾɑːd͡ʒəkət̪ɑːʋɑːd̪ə ɑːn̪d̪oːlən̪ə s̪ən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː 
s̪eːɦoː ɑːjələ. iː s̪əbʰə ɑːd̪ʰun̪ɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə-pɾəkɾɪjɑː 
pɾəɳɑːliː oːkəɾə ɑːs̪t̪ʰɑː-əʋəd̪ʰɑːɾəɳɑːs̪ə ̃ bəɦɑːɾə 
bʰeːlə əʋɪʃʋɑːs̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

pɑːʈʰəmeː n̪ukɑːjələ əɾt̪ʰəkə s̪t̪ʰɑːn̪ə-kɑːlə 
s̪əd̪̃əɾbʰəkə pəɾɪpɾeːkʂjəmeː ʋjɑːkʰjɑː ʃuɾuː bʰeːlə ɑː 
bʰɑːʂɑːkẽː kʰeːləkə mɑːd̪ʰjəmə bən̪ɑːoːlə geːlə- 
ləg̃ueːd͡ʒə geːmə. ɑː əɪ s̪əbʰə s̪ət̪t̪ɑːkə ɑː ʋəɪd̪ʰət̪ɑː 
ɑː oːkəɾə s̪t̪əɾiːkəɾəɳəkə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːkə ɾuːpəmeː 
ɑːjələ poːs̪ʈəmɔɖəɾn̪ɪd͡ʒmə. 

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

pũːd͡ʒiːʋɑːd̪əkə d͡ʒən̪əmə bʰeːlə əud̪joːgɪkə 
kɾɑːn̪t̪ɪs̪ə ̃ ɑː ɑːbə poːs̪ʈə ɪn̪ɖəs̪ʈɾɪjələ s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
ut̪pɑːd̪ən̪əkə bəd̪əlɑː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑː s̪ət̃ʃ͡ɑːɾəkə 
məɦət̪ʋə bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪əg̃əɳəkəkə bʰuːmɪkɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. moːbɑːɪlə, kɾeːɖɪʈə-
kɑːɾɖə ɑː s̪əbʰə eːɦən̪ə ʋəs̪t̪u tʃ͡ɪps̪ə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
2008kə koːs̪iːkə bɑːɽʰɪmeː gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰəd͡ʒiː 
gɑːməmeː pʰɑ̃ːs̪ələ tʃ͡ʰəlɑːɦə, bʰoːd͡ʒən̪ə leːlə mɑːɾɪ 
pəɽəɪt̪ə ɾəɦəjə mud̪ɑː kɾeːɖɪʈə kɑːɾɖəs̪ə ̃eː.s̪iː.ʈɪkəʈə 
bukə bʰəə̸ geːlən̪ɦɪ. mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑː s̪əg̃əɳəkəkə bʰuːmɪkɑːkə ɑːɾə koːn̪ə 
d̪oːs̪əɾə ud̪ɑːɦəɾəɳə tʃ͡ɑːɦiː? guloːmeː s̪eːɦoː əɦɑ̃ː  
moːbɑːɪlə tʃ͡ɑːɾd͡ʒə kəɾəbɑːkə bɪdʒ͡ən̪eːs̪əkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː 
d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 

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

məɪt̪ʰɪliːmeː n̪iːkə kət̪ʰɑː n̪əɪ, n̪iːkə n̪ɑːʈəkə 
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n̪əɪ? məɪt̪ʰɪliːmeː ʋjɑːkəɾəɳə n̪əɪ? pən̪ɪs̪oːɦə ɑː 
pən̪ɪgəɾə əɪ t̪əɾəɦəkə ʋɪʃleːʂəɳə kət̪əə̸ ətʃ͡ʰɪ məɪt̪ʰɪliː 
ʋjɑːkəɾəɳə meː, ʋəeːɦə ən̪ələ, pɑːʋəkə s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ ! 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə kət̪ʰɑː jɑːt̪ɾɑːkə 
s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː iː gəpə kəɦəbə ɑːʋəʃjəkə tʃ͡ʰələ. 

d͡ʒə_ɪ s̪əməjə məɪt̪ʰɪliːkə s̪əməs̪jɑː gʰəɾə-gʰəɾəs̪ə ̃
məɪt̪ʰɪliːkə n̪ɪʂkɑːs̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəkʰən̪ə ɦɪn̪d̪iːmeː 
eːkə ɦɑːt̪ʰə əd͡ʒəmeːlɑːkə bɑːd̪ə n̪ɑːmə n̪əɪ bʰeːlɑː 
ut̪t̪əɾə loːkə məɪt̪ʰɪliːkə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː lɪkʰɪ ɑː 
s̪əmpɑːd̪əkə-ɑːloːtʃ͡əkə bʰəə̸, əpən̪ə 
məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːkə bʰɑːɾəs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː-
kəʋɪt̪ɑːkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkẽː bʰəɾɪjɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mɑːɾks̪əʋɑːd̪ə, pʰeːmɪn̪ɪd͡ʒmə ɑː 
d̪ʰəɾmən̪ɪɾəpeːkʂət̪ɑː gʰoːs̪ɪjɑː-gʰoːs̪ɪjɑː kəə̸ kət̪ʰɑː-
kəʋɪt̪ɑːmeː bʰəɾələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə s̪t̪əɾəkə 
n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə s̪əeːɦə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, s̪t̪əɾəɦiːn̪ət̪ɑːkə 
beːɽʰə ʋɑːd̪ə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒeː gəɾiːbə ɑː n̪ɪmn̪ə d͡ʒɑːt̪iːjəkə ʃoːʂəɳə ɑː oːkəɾɑː 
ɦət̪oːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəɾəbɑːmeː lɑːgələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː 
mɑːɾks̪əʋɑːd̪əkə ʃəɾəɳəmeː, d͡ʒeː məɦɪlɑːkẽː 
əpəmɑːn̪ɪt̪ə keːlən̪ɦɪ s̪eː pʰeːmɪn̪ɪd͡ʒməkə ʃəɾəɳəmeː 
ɑː d͡ʒeː s̪ɑːmpɾəd̪ɑːjɪkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː 
d̪ʰəɾmən̪ɪɾəpeːkʂət̪ɑːkə ʃəɾəɳəmeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

oːn̪ɑː s̪ɑːmpɾəd̪ɑːjɪkə loːkə pʰeːmɪn̪ɪs̪ʈə, məɦɪlɑː 
ʋɪɾoːd̪ʰiː mɑːɾks̪ɪs̪ʈə ɑː əɪ t̪əɾəɦəkə kət̪eːkə 
gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə ɑː məʈʰəmeː d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰələ geːlə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kjoː ɾɑːd͡ʒəkəmələkə bəɽɑːɪmeː lɑːgələ 
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ətʃ͡ʰɪ, t̪ə ̃ kjoː jɑːt̪ɾiːkə ɑː d̪ʰuːməkeːt̪ukə, ɑː ɦun̪əkɑː 
loːkən̪ɪkə t̪ə ̃ kiː pəkʂə ɾɑːkʰət̪ə t̪əkəɾə ɑːɾɪmeː 
əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. jɑːt̪ɾiːkə pɑːɾoːkẽː 
ɑː ɾɑːd͡ʒəkəmələ ɑː d̪ʰuːməkeːt̪ukə kət̪ʰɑːkẽː ɑːɪjoː 
s̪ʋiːkɑːɾə n̪əɪ kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ- əɪ t̪əɾəɦəkə ən̪əɾgələ 
pɾəlɑːpə ! 

kjoː t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə ʋɪʋɑːd̪ɑːs̪pəd̪ə kət̪ʰɑːkə 
s̪əmpɑːd̪ən̪ə kəə̸ s̪ʋəjə ̃ ʋɪʋɑːd̪ə ut̪pən̪n̪ə kəeː 
əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːt̪ɾə məɪt̪ʰɪlə 
bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰəkə leːkʰən̪əkə biːtʃ͡ə 
s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː d͡ʒə_ɪ kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾəkẽː 
ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɦɪn̪d̪iː tʃ͡ʰoːɽɪ 
məɪt̪ʰɪliːmeː eːbɑːkə bɑːd̪ə d͡ʒə_ɪ gət̪ɪs̪ə ̃oː iː s̪əbʰə 
kəɾət̪əbə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ɪn̪əkɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
mukʰjə s̪əməs̪jɑːpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə kəɦɪjɑː d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ s̪eː 
n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ ? loːkə iːɦoː bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
ɦɪn̪d̪iːkə bɑːd̪ə dʒ͡eː məɪt̪ʰɪliːmeː lɪkʰəbə , t̪ə ̃s̪ʋiːkɾɨt̪ɪ 
t̪ʋəɾɪt̪ə gət̪ɪẽː bʰeːʈət̪ə ? d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾẽːkẽː əɪ t̪əɾəɦəkə bʰɾəmə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː 
ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪əkə əbʰɑːʋə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əpən̪ə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə s̪əp̃ɾeːʂəɳiːjət̪ɑːpəɾə əʋɪʃʋɑːs̪ə 
(!), t̪əkʰən̪ə əɪ bʰɑːʂɑːkə bʰəʋɪʂjə ɦɪn̪əkɑː loːkən̪ɪkə 
kɑːn̪ɦəpəɾə d̪əə̸ koːn̪ə tʃ͡ʰəd̪mə ɦəmə s̪əbʰə s̪əd̃͡ʒoːgɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː ? 

məɪt̪ʰɪliːmeː biːs̪ə ʈɑː lɪkʰən̪əɦɑːɾə tʃ͡ʰəlɑːɦə ɑː 
pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː pəɽʰən̪ɪɦɑːɾə, s̪eː koːn̪ə ʋɪʋɑːd̪ə uʈʰələ 
ɦəeːt̪ə? ɾɑːdʒ͡əkəmələ/ jɑːt̪ɾiːkə məɪt̪ʰɪliːkə leːkʰən̪ə 
s̪əumjə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə goːʈə-goːʈə 



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

ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɽʰɪ kəə̸ ɦəmə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. t̪ə_ɪ s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
meː- iː ʋɪʋɑːd̪ə ɾəɦəjə əɪ kəʋɪt̪ɑːmeː ɑː əɪ kət̪ʰɑːmeː- 
əɪ t̪əɾəɦəkə gəpə ɑːn̪ɪ ɑː oːkəɾə pəkʂəmeː əpən̪ə 
t̪əɾkə d̪əə̸ əpən̪ə leːkʰən̪iː tʃ͡əməkɑːjəbə? 

ɑː t̪əkəɾə bɑːd̪ə jɑːt̪ɾiːkə bɑːd̪ə pəɦɪlə 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə pʰələn̪ɑː ɑː ɾɑːd͡ʒəkəmələkə bɑːd̪ə 
pəɦɪlə kəʋɪ tʃ͡ɪlən̪ɑː-ɑːbə t̪ə ̃ kət̪ʰɑːkɑːɾə ɑː kəʋɪkə 
d͡ʒoːɽiː s̪eːɦoː s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ː  əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, eːkə d̪oːs̪əɾɑːkə 
bʰəkt̪ɪmeː ɑː ɑːpəs̪iː ʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəeːbɑː leːlə. 

məɪt̪ʰɪliːkə mukʰjə s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː bʰɑːʂɑː əɪ 
s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgiː (d̪uɾgʰəɾʂə!) s̪əbʰəkə ɑːpəs̪iː 
məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːkə mɑːɾɪkə biːtʃ͡ə məɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə məɪt̪ʰɪliːkẽː əpən̪ə kəɪɾɪəɾə bən̪ɑː 
leːlən̪ɦɪ, s̪eːmiːn̪ɑːɾəkə ʋəs̪t̪u bən̪ɑː d̪eːlən̪ɦɪ. 
t̪əkʰən̪ə kət̪əə̸ pɑːʈʰəkə ɑː koːn̪ə ʋɪʋɑːd̪ə ! 

d͡ʒeː s̪əməs̪jɑː ɦəmə d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː məɪt̪ʰɪliːkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə bʰeːʈəoː ɑː 
s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪkə loːkə əɪ bʰɑːʂɑːs̪ə ̃pɾeːmə kəɾət̪ʰɪ t̪ə_ɪ 
leːlə kət̪ʰɑː ɑː kəʋɪt̪ɑː kət̪əə̸ ɑːgɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ ? kəeːkəʈɑː 
ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə kət̪ʰɑː, bɑːlə-kɪʃoːɾə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː 
kəɪɾɪjəɾəd͡ʒiːʋiː kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə lɪkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

s̪əjə-d̪uː s̪əjə kɔpiː poːt̪ʰiː tʃ͡ʰəpəbɑː kəə̸ , t̪əkəɾə 
s̪əmiːkʂɑː kəɾəbɑː kəə̸, s̪əjə-d̪uː s̪əjə kɔpiː 
tʃ͡ʰəpəjəbəlɑː pət̪ɾɪkɑːmeː tʃ͡ʰəpəbɑː kəjə, t̪əkəɾə 
pʰoːʈoːs̪ʈeːʈə kɔpiː pʰoːlɖəɾə bən̪ɑː kəə̸ gʰəɾəmeː 
ɾɑːkʰɪ puɾəs̪kɑːɾə leːlə ɑː s̪ɪleːbəs̪əmeː kɪt̪ɑːbə 
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ləgeːbɑː leːlə kəjələ geːlə t̪ɪkəɽəməkə 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəmeː ɦəməɾə ɑːs̪ə gəɪɾə məɪt̪ʰɪlə 
bɾɑːɦməɳə-kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə pɑːʈʰəkə ɑː leːkʰəkəpəɾə 
d͡ʒɑː s̪t̪ʰɪɾə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒeː əpən̪ə gʰəɾə-pəɾɪʋɑːɾə n̪əɪ s̪əmɦɑːɾɪ s̪əkəlɑː s̪eː 
ɖʰeːɾiː-ɖʰɑːkiː bʰɑːʂɑːjiː puɾəs̪kɑːɾə ləə̸ bəɪs̪ələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːdʒ͡jə bən̪eːbɑːmeː lɑːgələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ , pət̪ɑː n̪əɪ ɾɑːdʒ͡jə koːn̪ɑː s̪əmɦɑːɾɪ s̪əkət̪ɑːɦə 
. 

məɾɑːʈʰiː, uɾd̪uː, t̪əmɪlə, kən̪n̪əɽəs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː 
ən̪uʋɑːd̪ə puɾəs̪kɑːɾə n̪ɪɾləd͡ʒd͡ʒət̪ɑːs̪ə ̃ ləɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ , ʋəɳəkkəmə keːɾə əɾt̪ʰə putʃ͡ʰəbən̪ɦɪ s̪eː n̪əɪ 
əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əlɪpʰə-beː-s̪eː keːɾə d͡ʒɲɑːn̪ə 
n̪əɪ, məɾɑːʈʰiːmeː koːn̪oː bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃ gəpə kəɾəbɑːkə 
s̪ɑːməɾt̪ʰjə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː məɪt̪ʰɪliːmeː ɦun̪əkəɾə 
mɑːt̪ʰə pʰuʈəbɑːs̪ə ̃ əɪ d̪ʋɑːɾeː bətʃ͡ɪ dʒ͡ɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
kɑːɾəɳə əpən̪eː tʃ͡ʰəpəbɑː kəə̸ s̪əmiːkʂɑː kəɾəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː pɑːʈʰəkə t̪ə ̃ tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪əɪ. pɑːʈʰəkə n̪əɪ 
ɾəɦəjəmeː ɦun̪əkɑː loːkən̪ɪkẽː pʰɑːeːd̪ɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː 
əɪ puɾəs̪kɑːɾə s̪əbʰəmeː d͡ʒuːɾiː ɑː eːɖəʋɑːɪd͡ʒəɾiː 
boːɾɖə əpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː kəɾəbɑːmeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ʋəjə ̃
ɑːgɑ̃ː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə əɪ s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgiː 
loːkən̪ɪkə ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə kət̪eːkə d̪uɾbələ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ , s̪əeːɦə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

d͡ʒɪn̪əkəɾə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəmeː n̪əɪ əjəlɑːɦə 
ɦun̪əkəɾə tʃ͡əɾətʃ͡ɑː pʰeːɾə keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə, ɦun̪əkəɾə 
pəkʂə keː ɑːgɑ̃ː ɾɑːkʰət̪ə ? məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɪ 
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s̪ət̪jəkẽː d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ . ɑ̃ːkʰɪ 
mun̪ɪ kəə̸ s̪eːɦoː eːkəɾə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə loːkə mud̪ɑː 
t̪ɑːkɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː-n̪ɑːʈəkə-n̪ɪbən̪d̪ʰə s̪əg̃ɾəɦə s̪əbʰəkə 
s̪əmpɑːd̪əkəkə tʃ͡eːlɑː tʃ͡əpɑːʈiː məɪt̪ʰɪliːkə 
s̪əɾʋəkɑːliːn̪ə s̪ək̃ələn̪əmeː s̪t̪ʰɑːn̪ə pɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ . pət̪ɾɪkɑː s̪əbʰəkə s̪eːɦoː ʋəeːɦə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. 
ʋjəkt̪ɪgət̪ə məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːmeː kəʈɑːud͡ʒʰə kəɾəɪt̪ə 
bɪn̪ə pɑːʈʰəkəkə iː pət̪ɾɪkɑː s̪əbʰə s̪ʋəjə ̃məɾɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ ɑː məɪt̪ʰɪliːkẽː mɑːɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɖɾɑːɪg̃ə 
ɾuːməmeː bɪn̪ɑː pʰiːlɖəʋəɾkəkə lɪkʰələ loːkəkət̪ʰɑː 
d͡ʒə_ɪ bʰɑːʂɑːmeː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ɦuəjə, oːt̪əjə əɪ 
t̪əɾəɦəkə ɦɑːs̪jɑːs̪pəd̪ə kəʈɑːud͡ʒʰə s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə 
ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə t̪ə ̃ ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə s̪eːɦoː məɪt̪ʰɪliːkə 
kɪtʃ͡ʰu d͡ʒɑːləʋɾɨt̪t̪əpəɾə d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə kəʈɑːud͡ʒʰə ɑː 
əpəʃəbd̪əkə pɾəjoːgə d̪eːkʰəbɑːmeː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

mɑːɾks̪ɪs̪ʈə ɑː pʰeːmɪn̪ɪs̪ʈə bən̪ɪ t̪əkəɾoː ʋjɑːpɑːɾə 
ʃuɾuː kəɾəbə ɑː əpən̪ə s̪t̪əɾəkə n̪juːn̪ət̪ɑːkə əɪ t̪əɾəɦẽː 
puːɾt̪ɪ kəɾəbə, s̪iːmɪt̪ə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː məd̪ʰjə əlpə 
pɾət̪ɪbʰɑːjukt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə iː ɦət̪ʰɪjɑːɾə bən̪ɪ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː mɑːɾks̪əkə ɑːd̪əɾə kəɾət̪ə s̪eː iː kɪeːkə 
kəɦət̪ə d͡ʒeː ɦəmə mɑːɾks̪əʋɑːd̪iː ɑːloːtʃ͡əkə ɑːkɪ 
leːkʰəkə tʃ͡ʰiː ? ɦə ̃ d͡ʒeː mɑːɾks̪əkə d̪ʰəd̪̃ʰɑː kəɾət̪ə 
t̪əkəɾə ʋɪʂəjəmeː kiː kəɦiː. ɑː t̪əkəɾə kɑːɾəɳə s̪eːɦoː 
s̪pəʂʈə. ɾɑːʂʈɾiːjə s̪əɾʋeːkʂəɳə iː d̪eːkʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ə, ɦɪn̪d̪iː, məɪt̪ʰɪliː ɑː ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə 
kɔleːd͡ʒəmeː ʋəeːɦə pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒɪn̪əkɑː d̪oːs̪əɾə 
ʋɪʂəjəmeː n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə n̪əɪ bʰeːʈəɪt̪ə 
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tʃ͡ʰən̪ɦɪ, pət̪ɾəkɑːɾɪt̪ɑːmeː s̪eːɦoː jəeːɦə s̪əbʰə əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pɾət̪ɪbʰɑː ʋɪpən̪n̪ə eːɦən̪eː s̪ɑːɦɪt̪jəs̪eːʋiːkẽː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə tʃ͡əʃkɑː lɑːgələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː ɦɪn̪əkeː 
ɦɑːt̪ʰəmeː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə bʰəʋɪʂjə s̪uɾəkʂɪt̪ə 
ɾəɦət̪ə? mud̪ɑː əɪ ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑːkə s̪əg̃ə ɑːgɑ̃ːkə 
bɑːʈə ɦəməɾɑː s̪əbʰəkə pɾət̪iːkʂɑːmeː ətʃ͡ʰɪ. s̪utʃ͡tʃ͡ɑː 
məɪt̪ʰɪliː s̪eːʋiː kət̪ʰɑːkɑːɾə ɑː pɑːʈʰəkə d͡ʒeː d̪ʰuːɾɑː-
gəɾəd̪ɑːmeː d͡ʒəeːbɑː leːlə t̪əɪjɑːɾə ɦoːt̪ʰɪ, bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑː 
s̪t̪ɾiː d͡ʒən̪ət̪ɑːkə s̪ɑːɦɪt̪jə ɾətʃ͡ət̪ʰɪ ɑː əpən̪ə uːɾd͡ʒɑː 
məɪt̪ʰɪliːkẽː d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾəkʰəbɑː mɑːt̪ɾəmeː ləgɑːbət̪ʰɪ 
oː ʃɾeːɳiː t̪əɪjɑːɾə ɦeːbeː ʈɑː kəɾət̪ə. 

məɪt̪ʰɪliːkə n̪ɑːməpəɾə koːn̪oː kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə n̪əɪ. 
s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə iː s̪əg̃ɾəɦə 
d̪ʰɑːɾɑːʋəɦɪkə ɾuːpəmeː "ʋɪd̪eːɦə" iː-pət̪ɾɪkɑːmeː 
(http://www.videhĕa.co.in) ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə iː-
pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəə̸ ɦəd͡ʒɑːɾəkə-ɦəd͡ʒɑːɾə pɑːʈʰəkəkə 
s̪n̪eːɦə pəoːləkə, ɔn̪əlɑːɪn̪ə kɑːmeːn̪ʈə əɪ kət̪ʰɑː 
s̪əbʰəkẽː bʰeːʈələɪkə d͡ʒə_ɪmeː beːʃiː pɑːʈʰəkə gəɪɾə 
məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə kɑːjəs̪t̪ʰə ɾəɦət̪ʰɪ, s̪eː 
ɦəmə ɦun̪əkəɾə s̪əbʰəkə upən̪ɑːmə d̪eːkʰɪ ən̪d̪ɑːdʒ͡ə 
ləgɑːoːlə. eːt̪əə̸ iːɦoː gəpə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː ɑːjələ d͡ʒeː 
ʃɪkʂɑːkə əbʰɑːʋəkə kɑːɾəɳə s̪eːɦoː, bʰɑːʂɑːkə 
utʃ͡tʃ͡ɑːɾəɳə ɑː ʋɑːtʃ͡ən̪ə meː ət̪̃əɾə əbəɪ-eː. t̪əkəɾə iː 
mət̪ələbə n̪əɪ d͡ʒeː bələtʃ͡ən̪əmɑːkə bʰɑːʂɑː eːkʰən̪oː 
jɑːd̪əʋə d͡ʒiː bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑːbə d͡ʒeː oː bʰɑːʂɑː 
kət̪ʰɑːkə jɑːd̪əʋə pɑːt̪ɾə leːlə pɾəjoːgə kəɾəbə t̪ə ̃
ʃɑ̃ːkun̪t̪ələm keːɾə s̪əs̪̃kɾɨt̪ə n̪ɑːʈəkəkə biːtʃ͡ə 
d͡ʒən̪əs̪ɑːmɑːn̪jəkə leːlə pɾəjukt̪ə pɾɑːkɾɨt̪ə d͡ʒeːkɑ̃ː 
lɑːgət̪ə, ɑː oːɪ ʋəɾgəkə loːkəkẽː əpəmɑːn̪əd͡ʒən̪əkə 
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s̪eːɦoː ləgət̪ən̪ɦɪ. bʰɑːʂɑː tʃ͡əlɑːjəmɑːn̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
ɑː leːkʰən̪ə pəɾəmpəɾɑː oːkəɾə məd̪ʰjə s̪t̪ʰɪɾət̪ɑː 
ən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiːkə bʰɑːʂɑːmeː s̪eːɦoː iː 
ən̪t̪əɾə s̪pəʂʈə d̪eːkʰəbɑːmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɦun̪əkəɾə 
kət̪ʰɑːkə bʰɑːʂɑː ɑː n̪ɪbən̪d̪ʰɑːd̪ɪkə bʰɑːʂɑː məd̪ʰjə. 

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 dʒ͡ɪt̪eːt̪əɪ. 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 
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pɑːʈʰə ɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkə pɑːʈʰə mɪd͡ʒdʒ͡ʰəɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

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

ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əg̃ʰəɾʂə ɑː t̪ən̪ɑːʋəkẽː pɑːʈʰə 
s̪əmɑːɦɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː 
d̪ʰuːɾiːmeː s̪oːd͡ʒʰeː 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 s̪əg̃eː s̪eːɦoː ɑː eːkəʈɑː 
tʃ͡ʰoːʈə kɑːlɑːʋəd̪ʰɪmeː bʰeːlə gʰəʈən̪ɑːkə biːtʃ͡ə 
ʋɑːɾt̪ɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  məɑːn̪eː pɑːʈʰə ɑː oːkəɾə 
s̪ən̪d̪əɾbʰəkə biːtʃ͡ə ʋɑːɾt̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, eːkə leːkʰəkəkə 
pɑːʈʰə d̪oːs̪əɾəkə leːkʰəkəkə pɑːʈʰə s̪əg̃ə ʋɑːɾt̪ɑː 
kəɾəɪeː. 

iː d̪un̪uː d̪ʰuːɾiː d͡ʒəkʰən̪ə 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 
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kəɾt̪əʋjəkə ʋəɾɳən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

d͡ʒuːlɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə pɾəs̪t̪ut̪ɪ "ʋəɾɖə, ɖɑːjəlɔgə 
eːɳɖə n̪oːʋələ"mɪkʰɑːɪlə bɑːkʰət̪ɪn̪əkə 
s̪ək̃əlpən̪ɑːkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əg̃əɦɪ d͡ʒulɪjɑː 
kɾɪs̪ʈoːʋɑː bʰɑːʂɑːkə s̪ək̃eːt̪ə ɑː pɾət̪iːkəkə ɾuːpəmeː 
s̪eːɦoː ʋɪʃleːʂəɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. dʒ͡əkʰən̪ə 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 pɾət̪iːkɑːt̪məkəkə 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 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 dʒ͡ɑː s̪əkəɪeː. s̪eː 
s̪t̪ɾiːkẽː ən̪umɑːn̪ə ɑː d͡ʒɲɑːn̪əkə ʋəs̪t̪ukə ɾuːpəmeː 
n̪əɪ d̪eːkʰələ dʒ͡eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. puɾuʂət̪ʋəkə 
s̪ɑːpeːkʂə n̪ɑːɾiːʋɑːd̪əkẽː n̪əɪ d̪eːkʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː 
ʋəɾən̪ə n̪ɑːɾiːʋɑːd̪ə leːlə eːkəʈɑː ələgeː moːɦɑːbəɾɑː 
bən̪eːbɑːkə kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 

s̪eː pɑːʈʰə, ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, moːʈɑːmoːʈiː 
eːkəʈɑː ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə 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, dʒ͡eː oː əpən̪ɑː leːlə bɑːd͡ʒɪ 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 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːt̪məkə 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 ʋəɪdʒ͡ɲɑːn̪ɪkə 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, dʒ͡əkəɾə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə əɦɑ̃ː eːkəɾə ʋɪʃleːʂəɳə 
kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː, n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəə̸ pəɽət̪ə. 
ɖeːɾiːɖɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡eː koːn̪oː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː leːlə 
oːkəɾə s̪ək̃əlpən̪ɑː-ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ, pʰeːɾə 
ʈukəɽiː-ʈukəɽiː d͡ʒoːɽɪ kəə̸ əɦɑ̃ː oːkəɾɑː bən̪ɑːjəbə. 
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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 s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː 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 dʒ͡ɑːjət̪ə 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 dʒ͡eː 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 dʒ͡ɑːɪeː 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 dʒ͡eːn̪ɑː 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 dʒ͡eː oːkəɾə koːn̪oː pɾət̪iːkəs̪ə ̃s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡eː s̪ʋəjəm̃eː eːkəʈɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə s̪ək̃əlpən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ 
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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 dʒ͡əkʰən̪ə oː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
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 
budʒ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː ɖeːɾiːɖɑː 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 dʒ͡eː pleːʈoːs̪ə ̃ s̪us̪ɪjoː 
(Saussure) ɑː leːʋiː s̪ʈɾɔs̪ə d̪ʰəɾɪ s̪əbʰə lɪkʰəlɑːɦɑːs̪ə ̃
uːpəɾə bədʒ͡əlɑːɦɑːkẽː 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 dʒ͡ɑː s̪əkəɪeː. ɑː 
leːkʰən̪ə s̪eːɦoː s̪ɑːmɑːn̪jə leːkʰən̪ə ɑː tʃ͡ɪt̪ɾəs̪ə ̃
budʒ͡ʰɑː 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 budʒ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː mud̪ɑː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə 
kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː mɑːt̪ɾə s̪əɾd͡ʒəkəkə s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːɾə iːɦoː d͡ʒeː koːn̪oː bəus̪t̪ukə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː s̪ət̪jə 
n̪ukɑːjələ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə kəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 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 dʒ͡eː t̪əɾkə əɪ s̪əbʰəʈɑː 
d̪ɑːɾʃən̪ɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ən̪əkə ɑːd̪ʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː koːn̪oː 
ən̪t̪ɪmə s̪ət̪jə ɑː ʋɪʃʋɑːt̪mɑːkə pəɾɪkəlpən̪ɑː d̪eːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 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 dʒ͡ɪn̪əgiːkə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə əɾt̪ʰə n̪ɪkələlə 
mud̪ɑː ən̪ʋeːʂəɳəkə upəɾɑːn̪t̪ə oː s̪əbʰə d̪oːs̪əɾə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ bəɦɑːɾə bʰeːlə budʒ͡ʰɑːjət̪ə. koːn̪oː 
s̪ək̃əlpən̪ɑː eːɦeːn̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪmeː 
d̪oːs̪əɾə  ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə əʋəʃeːʂə n̪əɪ bʰeːʈəjə. 

d̪eːkʰiː guloːkə pɑːʈʰə keːn̪ɑː ʃuɾuː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, iː 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 dʒ͡ulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə ən̪us̪ɑːɾeː 
beːʈɑː əpən̪ɑːkẽː mɑːjəs̪ə ̃d̪uːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
beːʈiːmeː oː ləjə, oː guɳə ɾəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ s̪eː oː d̪uːɾə 
ɦoːɪt̪oː mɑːjəs̪ə,̃ s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪs̪ə ̃ləgə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːn̪oː 
ɑːn̪ə pɾəkɑːɾəs̪ə ̃ əɪ upən̪jɑːs̪əkə eːt̪eːkə n̪iːkə 
ɑːɾəmbʰə n̪əɪ bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. giːt̪ə gɑːbɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, pʰeːɾə pɑːn̪ɪkə pʰɑːɦɑː dʒ͡əkɑ̃ː 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 
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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. 

əpən̪ə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑːpəɾə əpən̪eː s̪əmiːkʂɑː kəə̸ 
ɑːt̪məmugd̪ʰət̪ɑːkə iː s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əmiːkʂɑːkə 
d̪uɾbələt̪ɑːs̪ə ̃ ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. əɪ eːkəmɑːt̪ɾə ɑː pəɦɪlə 
ʃəbd̪əs̪ə ̃ ɦəməɾɑː ʋɪt̪ɾɨʂɳɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkəɾə n̪ɪd̪ɑːn̪ə 
ɦəmə məɪt̪ʰɪliːkẽː d̪eːlə s̪loː-poːɪd͡ʒən̪ɪg̃əkə ʋɪɾud̪d̪ʰə 
"ʋɪd̪eːɦə" iː-pət̪ɾɪkɑːkə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɑːn̪d̪oːlən̪əmeː d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑː məɦɪlɑːkə 
s̪əg̃ə d͡ʒɑːɦɪ t̪əɾəɦẽː gəɪɾə məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə-kəɾɳə 
kɑːjəs̪t̪ʰə pɑːʈʰəkə ɑː leːkʰəkə d͡ʒuʈəlɑːɦə s̪eː 
əd̪bʰut̪ə tʃ͡ʰələ. ɦəməɾə əɪ gəpəpəɾə d̪eːlə d͡ʒoːɾəkẽː 
kɪtʃ͡ʰu goːʈeː (məɪt̪ʰɪliː) s̪ɑːɦɪt̪jəkẽː kʰəɳɖɪt̪ə 
kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəɦət̪ɑːɦə mud̪ɑː ɦəməɾə 
pɾɑːt̪ʰəmɪkət̪ɑː məɪt̪ʰɪliː ətʃ͡ʰɪ, məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɑːn̪d̪oːlən̪ə ətʃ͡ʰɪ, iː bʰɑːʂɑː dʒ͡eː məɾɪ d͡ʒɑːjət̪ə 
t̪əkʰən̪ə oːkəɾə ɖɾɑːɪg̃ə ɾuːməmeː bəɪs̪ələ d̪uɾgʰəɾʂə 
s̪əmpɑːd̪əkə-kəʋɪ-kət̪ʰɑːkɑːɾə-mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒjə 
ɑːn̪d̪oːləkəɾt̪ɑː ɑː s̪əmɑːloːtʃ͡əkəkə kiː ɦeːt̪ən̪ɦɪ. 
s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə kət̪ʰɑːkə pun̪əhə̆ 
pɑːʈʰə ɑː bʰɑːʂɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə əɪ ɾuːpəmeː 
ɦəməɾɑː ɑːɾə ɑːkəɾʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː eːt̪əə̸ iːɦoː 
s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː s̪əmmɪlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə 
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jɑːd̪əʋəd͡ʒiːkə pʰɪkʃən̪ə kət̪ʰɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə ɑː 
bʰɑːʂɑːkə pun̪əhə̆ pɑːʈʰə ləə̸ ləgɑːt̪ɑːɾə ɑːbɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. ɑː iː gʰəʈən̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkẽː s̪əbələ kəɾət̪ə s̪eː ɑːʃɑː 
ətʃ͡ʰɪ.  

  

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

  

gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːmeː 35 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ. əɪmeː 
d̪əs̪əmə n̪əmbəɾəpəɾə 'kɑːʈʰəkə bən̪ələ loːkə' ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː n̪əumɑː-d̪əs̪əmɑːkə bɪɦɑːɾə ʋɪd̪jɑːləjə pəɾiːkʂɑː 
s̪əmɪt̪ɪkə pɑːʈʰjəkɾəməmeː gəlpə gutʃ͡tʃ͡ʰə kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦəmeː tʃ͡ʰələ ɑː t̪ẽː iː kət̪ʰɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ beːʃiː 
loːkəpɾɪjə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, s̪əbʰəs̪ə ̃ beːʃiː loːkə eːkəɾɑː 
pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 'gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː' kət̪ʰɑːs̪ə ̃ s̪eːɦoː 
beːʃiː. 

pɾəkɑːʃəkiːjə məd̪ən̪eːʃʋəɾə mɪʃɾə, əd̪ʰjəkʂə məɪt̪ʰɪliː 
əkɑːd̪əmiːkə ətʃ͡ʰɪ. oː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː d͡ʒɑːɦɪ 
ʋəɾgəkə loːkəkə s̪ukʰə-d̪ukʰə, ɑːʃɑː-ɑːkɑ̃ːkʂɑː, 
ud̪ɑːs̪iːn̪ət̪ɑː, ɑːkɾoːʃə eːʋə ̃ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə, ɑːɾt̪ʰɪkə 
pɾɨʂʈʰəbʰuːmɪkə tʃ͡ɪt̪ɾəɳə kəjələn̪ɪ ətʃ͡ʰɪ s̪eː eːkʰən̪ə 
t̪əkə upeːkʂɪt̪eː d͡ʒeːkɑ̃ː tʃ͡ʰələ ɑː iːɦoː dʒ͡eː ɦɪn̪əkə 
kət̪ʰɑː bəɦut̪ə mɑːɾmɪkə, ʃəɪliː s̪əɦəd͡ʒə eːʋə ̃s̪pəʂʈə 
t̪ət̪ʰɑː bʰɑːʂɑː s̪əɾələ t̪ət̪ʰɑː s̪əbʰəkə ɦeːt̪u 
boːd̪ʰəgəmjə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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1 

əbʰɑːʋə (1971) 

leːkʰəkəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː lɪkʰəbɑːkə, kəʋɪt̪ɑːkẽː kəeːkə 
t̪əɾəɦəs̪ə ̃ lɪkʰəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə. s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə oːn̪ɑː t̪ə ̃kəʋɪt̪ɑː n̪əɪ lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː s̪ən̪ 
1971 meː lɪkʰələ pɾəs̪t̪ut̪ə kət̪ʰɑːmeː tʃ͡ʰoːʈə-tʃ͡ʰoːʈə 
t̪iːn̪əʈɑː kəʋɪt̪ɑː lɪkʰɪ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə pɾɑːpt̪ə muːlə ɑː ən̪uːd̪ɪt̪ə 
kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦəkə kəʋɪt̪ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ koːn̪oː t̪əɾəɦẽː 
n̪juːn̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ:- 

pəɦɪlə kəʋɪt̪ɑː 

ɦəməɾə bɑ̃ːɦɪ ɑː piːʈʰəpəɾə 

ləgɑːoːlə geːlə bɪllɑː 

bɪdʒ͡əliː dʒ͡əkɑ̃ː tʃ͡ʰɪʈəkə' lɑːgələ tʃ͡ʰələ. 

ɑː ɦəmə kəp̃əɪt̪ə ɾəɦələɦũ 

ɑː ʋətʃ͡ɑːʋəkə d̪ɪʃɑːmeː 

eːɦɪ koːn̪əs̪ə ̃oːɦɪ koːn̪ə d̪ʰəɾɪ 

bʰəgəɪt̪ə ɾəɦələɦũ 

d͡ʒɑːɦɪ koːʈʰəliːmeː geːləɦũ 

oːkəɾə d̪eːbɑːlə d̪ʰəd̪ʰəkə' lɑːgələ tʃ͡ʰələɪkə 
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koːʈʰəliːs̪ə ̃n̪ɪkəlɪt̪eː 

məus̪əmə bəd̪əlɪ geːləɪkə 

ɑː ɦəmə məɾubʰuːmɪs̪ə ̃n̪əd̪iː ɑː 

pəɦɑːɽəkə ən̪t̪əɦiːn̪ə d̪uːɾiː 

n̪əpəɪt̪ə ɾəɦələɦũ 

  

d̪oːs̪əɾə kəʋɪt̪ɑː 

ʃəbd̪ə s̪əg̃ə n̪əɦɪ d̪eːləkə kəɦɪjoː 

ɪtʃ͡tʃ͡ʰɪt̪ə s̪ən̪d̪əɾbʰəs̪ə ̃ələgə 

bən̪əɪt̪ə əɾt̪ʰəkə d̪uɾgəmə pəɦɑːɽə 

əs̪əpʰələ ɾəɦələɦũ ɦəmə 

kət̪əɦu pəɦũtʃ͡əbɑːmeː 

eːkə ʈɑː jɑːt̪ən̪ɑːməjə s̪əs̪̃ɑːɾəmeː 

d͡ʒiːbən̪əkə ɑːɾəmbʰə 

  

t̪eːs̪əɾə kəʋɪt̪ɑː 

ɦəməɾə pəɦũtʃ͡ə oːt̪ə' ətʃ͡ʰɪ 

d͡ʒɑːɦɪ moːɽəpəɾəs̪ə ̃
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ʃəbd̪əkə əɾt̪ʰə 

pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə ɑːkɑːɾəmeː ɑːbə' ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 

  

mud̪ɑː kəʋɪt̪ɑː əɪs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː n̪əɪ bəɽʰələɪkə... t̪əkʰən̪ə oː 
s̪oːtʃ͡ən̪eː ɾəɦəjə dʒ͡eː kɑːʋjə-ɾətʃ͡ən̪ɑːkə leːlə t̪iːʋɾə 
d̪uhŭkʰɑːt̪məkə ɑːʋeːgə ɑːʋəʃjəkə tʃ͡ʰəɪkə. 
ʋjəg̃jɑːt̪məkə kəʋɪt̪ɑː lɪkʰəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə keːləkə 
mud̪ɑː s̪ət̪əɦiː ɑːkɾoːʃə mɑːt̪ɾə lɪkʰəjələɪkə. 

ɑːɪ-kɑːlɦɪkə kət̪ʰɪt̪ə ʋjəg̃jəkɑːɾəpəɾə s̪eːɦoː iː lɑːguː 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

2 

əs̪əg̃ət̪ɪ (1978) 

kukiː ɑːʋɑːd͡ʒə d̪eːləkəɪkə... oːkəɾɑː ɦɑːt̪ʰəmeː 
t̪əɾɑːupəɾiː d̪uːʈɑː kəpə ɾɑːkʰələ ɾəɦəɪkə. 

'ɑːɾə juː goːɪg̃ə ʈuː d̪əɪʈə s̪ɑːɪɖə?' 

n̪əʋiːn̪əkẽː t̪ɑːməs̪ə uʈʰələɪkə- kəɦələɪkə 'n̪oː', 
mud̪ɑː oːkəɾɑː moːn̪əmeː ɦoːɪt̪ə ɾəɦələɪkə d͡ʒeː kukiː 
oːkəɾə bəgəjə d̪eːkʰɪ keː kəpə ləə̸ dʒ͡ɑː kəə̸ ɾɑːkʰəjə 
leːlə kəɦəjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰələ. 

3 

ɑ̃ːtʃ͡əɾə (1969) 
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ɑːɪ pʰeːɾə n̪əɪ ubeːɾə bʰeːləɪkə- ɖəbələ s̪ət̪əɾɪjɑː. 
ɑːs̪ɪn̪ə mɑːs̪ə dʒ͡ə ̃bəɦəjə ɪs̪ɑːn̪ə, gʰəɾə-gʰəɾə kɑːn̪əjə 
gɑːjə-kɪs̪ɑːn̪ə. oːkəɾə s̪ɑ̃ːjə s̪eːɦoː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ- 
bɑːd͡ʒət̪ə n̪eː bʰukət̪ə ɑː bəɪs̪ələ-bəɪs̪ələ ʈukəʈukə 
t̪əkəɪt̪ə ɾəɦət̪ə. s̪əbʰə oːkəɾə s̪ukʰələ ɑ̃ːtʃ͡əɾəkẽː ləkʂjə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪ. n̪eː d̪ʰiːjɑː n̪eː puːt̪ɑː, kiː kəɾət̪əɪkə. ɾəud̪ə 
kəɽəgəɾə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələɪkə. oːkəɾɑː budʒ͡ʰəjələɪkə 
d͡ʒeːn̪ɑː t̪uləs̪əiː .. pʰeːɾə pɑːn̪ɪ ɖʰɑːɾəə̸ pəɽət̪əɪkə. 

4 

ut̪t̪əɾə meːgʰə (1972) 

5 goːʈeː məudʒ͡iː, ʃiːbuː, kɑːmuː, d̪eːbuː ɑː 
ʋɪd͡ʒeːn̪d̪ɾə. eːkəɾeː s̪əbʰəkə s̪əg̃eː kət̪ʰɑː ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪iːn̪ə ʈɑː məugiː, t̪iːn̪uː mus̪əɦəɾən̪iː, oːɪmeːs̪ə ̃
eːkəʈɑː buɽʰɪjɑː. ɾus̪ɪn̪ɪɦɑːɾɪ buɽʰɪjɑːkə beːʈiː. bəɦut̪ə 
ɾɑːs̪ə n̪oːtʃ͡ʰɑːɾəkə tʃ͡eːn̪ɦə tʃ͡eːɦəɾɑːpəɾə. ɑːŋiːkə 
əbʰɑːʋə ɑː d̪ʰjɑːn̪ə n̪əɪ d̪eːlɑːkə kɑːɾəɳə d̪un̪uː s̪t̪ən̪ə 
d͡ʒʰuːlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪkə, ʃiːbuː, kɑːmuː ɑː ʋɪd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
oːɪ d̪ɪs̪ə t̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. gʰəɾəkə dʒ͡ʰəgəɽɑː, pət̪ɪ s̪eːɦoː 
ɾəɦəɪ dʒ͡əkəɾɑː d̪ɪs̪ə buɖʰɪjɑː s̪ək̃eːt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

pɑ̃ːtʃ͡uː ɑːgɑ̃ː meːlɑː d̪ɪs̪ə bəɽʰɪ geːlə. 

pʰeːɾə ɑːguː eːkəʈɑː buːɽʰə loːkə bʰeːʈələɪ, .. eːkəʈɑː 
mɑːs̪ʈəɾən̪iːkə d͡ʒɑːs̪uːs̪iː kəə̸ gʰuɾələ tʃ͡ʰələ. 

ɑːgɑ̃ː eːkəʈɑː kəɾɪkkiː əd̪ʰəʋəjəs̪uː məugiː... məugiː 
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tʃ͡ʰəppɑːʋəlɑː pɪjəɾəkɑː s̪ɑːɽiː ɑː lɑːlə blɑːud͡ʒə 
pəɦɪɾən̪eː tʃ͡ʰəlɪ... eːkəʈɑː puɾuʂə s̪əg̃eː eːkəʈɑː 
koːʈʰəliːmeː tʃ͡ələ geːləɪkə. 

ʈɾeːn̪əs̪ə ̃ eːkəʈɑː pəɾɪʋɑːɾə ut̪əɾələɪkə, t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪʈɑː 
eːkət̪uɾɪjɑː tʃ͡ʰəũɽiː s̪əbʰə.. eːkkoːʈɑː n̪iːkə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪkə!- 
kɑːmuː kəɦələkəɪkə. 

əɦɑ̃ːkə ɑːs̪ə-pɑːs̪ə kiː s̪əbʰə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ keː kiː 
ɾoːdʒ͡əgɑːɾə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, beːʃiː loːkəkẽː iː n̪əɪ 
buːdʒ͡ʰələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

5 

eːkə ʈɑː d̪uhŭkʰɑːn̪t̪ə kət̪ʰɑː (1977) 

s̪ugɪjɑːkə pət̪ɪ ən̪ət̪əə̸ geːlə ɾəɦəɪ, oː d̪ɪəɾə s̪əg̃eː 
s̪əmbən̪d̪ʰə bən̪əbəɪeː, glɑːn̪ɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə pʰeːɾəs̪ə ̃s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu ʃuɾuː bʰəə̸ geːlə. 
pɑːpə ɑːkɪ koːn̪oː pɑːpə n̪əɪ, d̪uʋɪd̪ʰɑː. 

6 

eːkəʈɑː pɾəjoːgə oːɦɪn̪ɑː (1970) 

oː d̪uː gʰəɳʈɑːs̪ə ̃ɦoːʈələmeː bəɪs̪ələ koːn̪oː n̪ɪɾɳəjə 
leːbɑːs̪ə ̃ əs̪əməɾt̪ʰə d̪uː beːɾə tʃ͡ɑːɦə piːbɪ tʃ͡ukələ 
ətʃ͡ʰɪ. ʃɪkʂɑː, ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ, kɾɨʂɪ, beːkɑːɾiː ɑː bəɦut̪ə 
ɾɑːs̪ə s̪ɑːməjɪkə pɾəs̪əg̃əkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑːkə s̪ʋəɾə kɑːn̪əs̪ə ̃
n̪ɪɾən̪t̪əɾə ʈəkəɾɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ..  d͡ʒeːbiːmeː biːs̪əʈɑː pɑːɪ 
ɦoːjəbə.. mɪt̪ɾə ɑːʈʰə ɑːn̪ɑː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪkə. s̪ɑːs̪uɾə 
d͡ʒɑːjət̪ə ɑː pɑːɪ mɑːŋət̪ə.. d͡ʒɑːɽə mɑːs̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ 
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koːn̪oː məus̪əməmeː oː d̪ɪn̪əmeː s̪ɑːs̪uɾə n̪əɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. oːkəɾə s̪ɑːs̪uɾə puːɾɑː eːkkeː koːʈʰəliːmeː 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. s̪eː dʒ͡ɑːɽəmeː d̪ɪn̪oːmeː tʃ͡ʰət̪əpəɾə 
bəɪs̪ələ ɾəɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːs̪u ɦɪt̪oːpəd̪eːʃəkə 
moːʈəɾiː ləə̸ kəə̸ bəɪs̪ɪ geːləɪkə. 

7 

eːkə ʈɑː s̪əmbən̪d̪ʰəkə ən̪t̪ə (1976) 

kʰeːlə ʃuɾuː.. pɾəd̪iːpə, ɾɑːgɪn̪iː d̪ət̪t̪ɑː ɑː ʋɪpulə- d͡ʒeː 
ɦɑːɾət̪əɪ s̪eː kəbɑːbə kʰueːt̪əɪ, kəbɑːbəmeː ɑːʈʰə 
ʈɑːkɑː.. s̪eː 'ɦəmə' tʃ͡uppeː ɾəɦələt̪ʰɪ, pɑːɪ n̪əɪ 
tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. pɾəd̪iːpə ɑː 'ɦəmə' eːkə d̪ɪs̪ə ʋɪpulə ɑː 
d̪ət̪t̪ɑː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə. ʋɪpulə d̪ət̪t̪ɑːkə bʋɑːjə-pʰɾeːɳɖə 
tʃ͡ʰələ, oːkəɾə ʋjəʋəɦɑːɾə mud̪ɑː bʋɑːjə-pʰɾeːɳɖəkə 
ɦɪs̪ɑːbeː 'ɦəmə'kẽː ʋɪtʃ͡ɪt̪ɾə ɑː ən̪əbʰoːɑːɾə ləgələn̪ɦɪ. 

8 

eːkə d̪iːn̪əkə gʰəɾə (1973) 

ʈɾeːn̪əkə ɑːs̪ə, ʈɾeːn̪ə kəkʰən̪ə kʰud͡ʒət̪əɪ, ɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
kʰud͡ʒələɪ t̪ə ̃ɑːuʈəɾə s̪ɪgn̪ələpəɾə ɾukɪ geːləɪ. 

tʃ͡ʰoːʈiː lɑːɪn̪ə ɑː kəkʰən̪oː kɑːlə bəɽiː lɑːɪn̪əkə ʈɾeːn̪ə-
gɑːɽiːmeː əɪ t̪əɾəɦəkə gʰəʈən̪ɑː ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪ/ətʃ͡ʰɪ. bəs̪əmeː t̪ə ̃kəməs̪ə ̃kəmə pət̪ɑː tʃ͡ələɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ dʒ͡eː koːn̪ə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ oː ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ, 
mud̪ɑː ʈɾeːn̪əmeː n̪əɪ. t̪əkəɾeː mən̪oːʋɪʃleːʂəɳə 
kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
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9 

kəlpɪt̪ə mɾɨt̪ju (1970) 

pət̪ɪ-pət̪n̪iː s̪əmʋɑːd̪ə, s̪əs̪uɾəkə ɦɑːkəpəɾə pət̪n̪iːkə 
d͡ʒɑːjəbə. s̪əs̪uɾə d̪ʋɑːɾɑː ʈɑːkɑː d̪əə̸ t̪ə ̃d̪eːbə mud̪ɑː 
gʰuɾeːbɑːkə əʋəd̪ʰɪ n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə keːlɑːpəɾə pət̪ɪkə 
kʰɪn̪n̪ə ɦəeːbə. ɑː pət̪n̪iːkə kəɦəbə d͡ʒeː d͡ʒəẽː oː t̪əẽː 
s̪əmbən̪d̪ʰə ɑː d͡ʒəə̸ pət̪n̪iː məɾɪ d͡ʒɑːt̪ʰɪ t̪ə ̃ pʰeːɾə 
s̪əs̪uɾəkə s̪əg̃ə pət̪ɪkə koːn̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə bɑ̃ːtʃ͡ət̪ə.... 
kiː əɦɑ̃ː ɦəməɾə bəɦiːn̪əs̪ə ̃kəə̸ leːbəɪ bɪjɑːɦə? 

  

10 

kɑːʈʰəkə bən̪ələ loːkə (1976) 

əɪ kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə kət̪ʰɑː. ɾɑːmiːkə 
blɔkə dʒ͡ɑːjəbə, gʰəɾəkʰəs̪s̪iːkə pətʃ͡ɑːs̪ə ʈɑːkɑː leːlə. 
oːkəɾə beːʈɑː bəd̪əɾɪjɑː tʃ͡ʰəɪ kɑːʈʰəkə bən̪ələ, mɑːɾɪ 
kʰeːloːpəɾə eːkoː ʈʰoːpə n̪oːɾə n̪əɪ kʰəs̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, ɑ̃ːkʰɪ 
d̪ʰəs̪ələ, tʃ͡ʰɑːt̪iːkə s̪əbʰəʈɑː ɦɑːɽə d͡ʒɑːgələ, kəmmeː 
bɑːd͡ʒəɪ, kʰeːleːboː n̪əɪ kəɾəɪ, t̪eːn̪ɑː bʰəə̸ kəə̸ t̪ɑːkəɪ 
d͡ʒeːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu moːn̪ə pɑːɽəɪt̪ə ɦoː. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾɑːmiː ɾɑːt̪ɪkəə̸ eːləɪ t̪ə ̃oː kɑːʈʰəkə bən̪ələ bəd̪əɾɪjɑː 
puːtʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəɪ-'əj̃ə ɦəu bɑːbuː, kəkʰən̪ə eːləɦəkə?" 

- bɑːu ɦəu, uːʈʰɪ geːləɦəkə. ɑːbəə̸ ɑːbəə̸ ɑːgɪ ləgə 
ɑːbəɦə. ɦəmə t̪ə ̃əkʰən̪ɪjəɪ ̃eːlɪjəɪ beːʈɑː. 

-s̪ɑ̃ːd͡ʒʰeː kɪeːkə n̪əɪ eːləɦəkə? 
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oːkəɾə əɪ pɾəʃn̪əpəɾə beːloːbɑːliː ɑː ɾɑːmiːkẽː 
ləgələɪkə dʒ͡eːn̪ɑː s̪əbʰəʈɑː d̪ukʰə-s̪ət̪̃ɑːpə meːʈɑː 
geːlə ɦoː. oː d̪un̪uː d̪ɪn̪ə bʰəɾɪmeː pəɦɪlə beːɾə mukt̪ə 
bʰəə̸ kəə̸ ɦəs̪̃ələɪkə. 

  

11 

koːn̪oː pət̪ɑːpəɾə (1974) 

pəɾəd̪eːʃiːkẽː tʃ͡ɑːɾɪʈɑː bətʃ͡tʃ͡ɑːkə mɑːjəkə ɑː oːkəɾə 
pət̪n̪iːkə s̪ən̪d̪eːʃə ɑː uləɦən̪əkə tʃ͡ɪʈʈʰiː. 

12 

gəd͡ʒəkʰoːɾə ɑː məd͡ʒəmuŋəɾə (1968) 

beːtʃ͡ən̪iːkə s̪ɑːs̪uɾəmeː s̪əbʰə oːkəɾə d̪ulɦɑːkẽː 
əbɑːɾɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː oːkəɾoː s̪əbʰə oːlə s̪ən̪ə boːlə 
s̪un̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, beːtʃ͡ən̪iːkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ gəd͡ʒəkʰoːɾə 
ɑː oːkəɾə s̪ɑ̃ːjəkẽː məd͡ʒəmuŋəɾə. 

13 

gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː (1974) 

ʈɑːɪʈələ kət̪ʰɑː. d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ s̪eːɦoː 
gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː lɪkʰələn̪ɦɪ ʋɪd̪eːɦəmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlə ɑː gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː (2009) kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦəmeː s̪ək̃əlɪt̪ə bʰeːlə. 

bɪməlɑː, s̪ət̪əɾəɦəmə s̪ɑːlə ləgələɪ, d̪eːkʰəlɑːs̪ə ̃
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mud̪ɑː n̪əɪ lɑːgəɪ tʃ͡ʰəɪ, mũɦə-kɑːn̪ə s̪ukʰɑːjələ tʃ͡ʰəɪ. 
oːkəɾeː d̪eːkʰəɪleː ləɽɪkɑːbəlɑː s̪əbʰə ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ, 
kəmə kʰəɾtʃ͡ɑːmeː s̪əbʰə kɑːd͡ʒə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. ləɽəkiː 
pəs̪ɪn̪n̪ə pəɽələɪ. ləɽəkɑː ɖəɾeːbəɾə n̪əɪ ʈəɾəkəpəɾə 
kʰəlɑːs̪iː tʃ͡ʰəɪ. ləɽəkiː pəs̪ɪn̪n̪ə pəɽəɪ geːləɪ. ləɽəkɑː 
ɦɑːleːmeː kələkət̪t̪ɑːs̪ə ̃gɑːmə ɑːjələ tʃ͡ʰələɪ eːkʰən̪ə 
t̪uɾət̪eː s̪əmɑːd̪ə pəʈʰɑːkəə̸ məŋəun̪ɑːɪ kʰəɾtʃ͡ɑːkə 
gʰəɾə bʰəə̸ dʒ͡eːt̪əɪ. ləgən̪əs̪ə ̃d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː ɑːbɪ 
d͡ʒeːt̪əɪ, d͡ʒɪn̪əkɑː d̪eːkʰəə̸ keː ɦeːt̪əɪ, d̪eːkʰɪ leːt̪əɪ. 

14 

tʃ͡eːɦəɾɑːpəɾə d͡ʒəməɪt̪ə kuɦeːs̪ə (1972) 

pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) ɑː oː bɑːlɪkɑː. '..ɾɑːt̪ɪ 
keːbɑːɽə kʰuləleː ɾɑːkʰəbə.' s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
mud̪ɑː kəɦɪ kəə̸ bɪs̪əɾɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

'keːbɑːɽə kʰulələ tʃ͡ʰələɪkə, kukuːɾə ɖʰukɪ dʒ͡ə_ɪt̪əɪkə 
t̪əkʰən̪ə?' 

'kʰuləleː tʃ͡ʰələɪkə!' pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kəẽː 
d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʃʋɑːs̪eː n̪əɪ bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. 

15 

tʃ͡əubəʈɪjɑː (1969) 

pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) ɦoːʈələmeː bəɪs̪ələ, 
bʰuːkʰəs̪ə ̃ mɑːt̪ʰə d̪ʰəə̸ leːn̪eː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. gɑːmə d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɑːkɑːkə ələgə kʰɪs̪s̪ɑː- t̪iːn̪ə mɑːs̪əs̪ə ̃kʰɑːliː 
ɾoːʈɪjeː kʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːt̪əkə ɑ̃ːkʰɪ n̪əɪ d̪eːkʰələkə 
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ətʃ͡ʰɪ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kẽː t̪ɑːməs̪ə uʈʰəɪ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ- eːt̪eːkə d͡ʒən̪əmɑːkəə̸ ɖʰeːɾiː kəə̸ d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː ɑːboː s̪əj̃əmə n̪əɪ kəɾəə̸ əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ. 
kɑːkɑːkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kẽː kʰuːbə ɾupəɪjjɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, oː pɑːɪ 
məg̃əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː puɾən̪əkɑː pɑːɪ mɑːd̪eː kəɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə dʒ͡eː pəʈuɑː bəʈɑːɪ kəjən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, beːtʃ͡ɪkəə̸ 
ɦun̪əkeː d̪əə̸ d̪eːt̪ʰɪn̪ɦə t̪ɑː d̪əs̪ə ʈɑːkɑː mɑ̃ːgəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. mud̪ɑː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) t̪ə ̃
pɑːɪkə əbʰɑːʋəmeː d̪uː-d̪uː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə bʰuːkʰələ ɾəɦɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bɪn̪u kʰəjən̪eː bɪd̪ɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, koːn̪oː s̪əg̃iː s̪ə ̃pɑːɪ məg̃əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, pəɦɪn̪eː 
oː d̪eːn̪əɦɪjoː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, tʃ͡əɾɪjoː ɑːn̪ɑː d̪eːbɑː leːlə 
kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː oː eːkkoː pɑːɪ n̪əɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
d̪oːs̪əɾə s̪əg̃iː jəd̪un̪ən̪d̪ən̪ə, eːkə ʈɑːkɑː d̪uː bəɾkʰə 
d̪ʰəɾɪ n̪əɪ d̪əə̸ s̪əkələ tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə, oː kɑːt̪eː d̪əə̸ tʃ͡əlɪ 
geːlən̪ɦɪ. t̪eːs̪əɾə kɑːliːtʃ͡əɾəɳə mud̪ɑː oːɦoː n̪əɪ kəɦəɪ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, pʰeːɾə ɦoːʈələ, bəɦut̪ə pəɦɪlukɑː pɑːɪ bɪs̪əɾɪ 
geːlə ɦeːt̪ən̪ɦɪ, mud̪ɑː oːt̪t̪əə̸ d̪oːs̪əɾə tʃ͡ʰəuɽɑː 
bəɪs̪ələ ətʃ͡ʰɪ... kət̪eːkə ɑːɾɑːməd̪eːɦə tʃ͡əubəʈɪjɑː ətʃ͡ʰɪ! 

16 

d͡ʒɑːs̪uːs̪ə kukuːɾə ɑː tʃ͡oːɾə (1973) 

tʃ͡oːɾiː, t̪ʰɑːn̪ɑːkẽː kʰəbəɾɪ ɑː bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə, dʒ͡ɑːs̪uːs̪iː 
kukuɾəkə n̪ɑːməpəɾə d̪əɾoːgɑː pɑːɪ məg̃əɪ tʃ͡ʰəɪ, .. 
kukuɾə tʃ͡oːɾəkẽː d̪ʰəə̸ leːt̪əɪ. s̪ɪpɑːɦiː 5 s̪əjə 
məg̃ələkəɪ ɑː t̪iːn̪ə s̪əjəpəɾə t̪əjə t̪əpʰəs̪ɪlɑː bʰeːləɪ. 
mud̪ɑː kukuɾə? 
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17 

d͡ʒʰɑːlɪ (1973) 

d̪ʰən̪əkəʈən̪iː, ɑːɪ n̪əɦɑːjələ n̪əɪ bʰeːləɪ ɾɑːmɑːkẽː t̪əj̃ə 
d͡ʒəɾəun̪ə lɑːgəjə ləgələɪkə. gɑːd͡ʒɑː.. 
d̪us̪əd̪ʰəʈoːliːmeː ləɾəmɑːɦɑː.. tʃ͡ɑːɾɪjeː tʃ͡ɪləməmeː 
ləə̸ kəə̸ uɽɪ geːləɪ. bɪn̪d̪uɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 
d̪us̪əd̪ʰəʈoːliːkə bɪdʒ͡ən̪eːs̪ə, məugiː-tʃ͡ʰəuɽiːs̪əbʰə 
d̪ɪn̪ə ɑː bʰɪn̪əs̪uɾəkoː kəə̸ koːɪlɑː bɪtʃ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
məɾəd̪əs̪əbʰə d̪ɪn̪əmeː gɑːd͡ʒɑː beːtʃ͡əɪmeː ɾəɦət̪əə̸ 
ɑː tʃ͡ʰəuɽiː s̪əbʰə ɾɑːt̪ɪkəə̸. tʃ͡ʰɪn̪əɾoː bʰɑːjə d̪əɾoːgɑː 
pəɦũtʃ͡ɪ geːləɪ, ... pətʃ͡ɑːs̪ə ʈɑːkɑː tʃ͡əʈə s̪ɪn̪ə ləə̸ 
leːləkəɪ... dʒ͡əʈʈɑː bɑːlɑː gɑːd͡ʒɑːmeː n̪ɪs̪ɑ̃ː bəɽə 
d͡ʒəld̪iː tʃ͡əɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

əmeːɾɪkoːmeː əpʰɾiːkən̪ə-əmeːɾɪkən̪əmeː ɖɾəgəkə 
bjoːpɑːɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, kiː kɪtʃ͡ʰu s̪əmɑːn̪ət̪ɑː d̪eːkʰɑː 
pəɽələ? 

18 

ʈɪpə (1974) 

ɦoːʈələmeː ʈɪpə d̪eːlɑːpəɾə moːd͡ʒəɾə ɑː n̪əɪ 
d̪eːlɑːpəɾə? 

19 

ɖəɾə (1969) 

ɖəɾəkə mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪əkə ʋɪʃleːʂəɳə. 
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20 

t̪iːɾt̪ʰə (1969) 

bələbɑːbɑːliːkə əg̃ən̪ɑːkə kʰɪs̪s̪ɑː. koːn̪oː ɖɑːkʈəɾə 
oːkəɾɑː bət̪ɑːɦɪ n̪əɪ kəɦət̪əɪkə... mud̪ɑː oː bət̪ɑːɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡əɦɪjeː oːkəɾə d̪uɾɑːgəmən̪ə bʰeːləɪkə 
t̪əɦɪjeːs̪ə ̃ bʰuːt̪ə lɑːgəə̸ ləgələɪkə. 'd̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰɪɦiː 
kus̪umɑːkẽː. oːkəɾə pəɾət̪əɾə kəɦɪjoː ɦeːbəɦiː 
t̪oːɾɑːs̪əbʰə?' s̪eː kus̪umɑː bələbɑːbɑːliː bʰəə̸ geːlɪ. 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː, mud̪ɑː s̪oːɪɾiː-gʰəɾəmeː s̪əbʰə beːɾə 
məɽuɑːkə ɾoːʈiː ɑː s̪ɑːgə bʰeːʈəɪt̪ə ɾəɦələɪkə.  d̪ɪəɾə 
pɑːɪ n̪əɪ d̪əeːləkəɪ t̪əɪjoː s̪ɑːs̪ukẽː t̪iːɾt̪ʰə kəɾeːt̪əɪ, 
oːkəɾɑː d̪eːkʰɑː d̪eːt̪əɪ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu ʈɑːkɑː mɑ̃ːgəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kə ɦɑːt̪ʰə tʃ͡ʰuːtʃ͡ʰə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, pɑːɪ n̪əɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː oː 
bəɪdʒ͡ən̪ɑːt̪ʰəd͡ʒiː d͡ʒeːbeː ʈɑː kəɾət̪əɪkə. eːkə-d̪uː 
s̪eːɾə tʃ͡uːɽɑːkə d̪ɑːmeː kiː ɦoːjət̪əɪkə, n̪eːŋəɾɑː 
d̪ɪəɾəkẽː d̪eːkʰɑː d̪eːt̪əɪ. .. mud̪ɑː ɦəɾəɦəɾə-
kʰəʈəkʰəʈə kəə̸ kəjə dʒ͡eːn̪ɑːɪ ʈʰiːkə n̪əɪ ɦoːɪt̪əɪ t̪ẽː oː 
n̪əɪ geːlɪ. 

21 

d̪ʰũd̪ʰəmeː gʰəʈən̪ɑː (1970) 

kət̪ʰɑːkə pəɦɪlə d̪oːs̪əɾə t̪eːs̪əɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪ, pʰeːɾə kət̪ʰɑː 
s̪əj̃oːdʒ͡əkəkə d̪uːʈɑː s̪əmɑːd̪ə. ɑː kət̪ʰɑːkə ən̪t̪ɪmə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ. 
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pəɦɪlə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː bʰɑːʋəkẽː tʃ͡ʰubəɪt̪ə bɑː n̪əɪ tʃ͡ʰubəɪt̪ə 
puɾəbɑː-pətʃ͡ʰəbɑː, ʋɑːt̪əʋəɾəɳə ʈɪn̪əɦɑː məkɑːn̪ə, 
guləmoːɦəɾəkə gɑːtʃ͡ʰə, gʰɑːs̪ə, d̪uːbʰɪ. 

d̪oːs̪əɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə, bəgəɽɑːkə kʰõːt̪ɑː ɑː 
məkəɽɑːkə dʒ͡ɑːlə. puɾɑːn̪ə bɪn̪ə mət̪ələbəkə 
kɑːgətʃ͡ə. bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə pʰɑːɪlə ugʰəlɑːkə bɑːd̪ə 
koːʈʰəliːs̪ə ̃eːkə ɑːd̪əmiː bəd͡ʒɑːɾə geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

t̪eːs̪əɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː eːkəʈɑː məɦɪlɑː d͡ʒeː kət̪ʰɑː ʃuɾuː 
ɦoːɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː koːʈʰəliː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː d͡ʒə ̃
ɑːbɪ d͡ʒeːt̪iːɦə t̪ə ̃kiː-kiː ɦəeːt̪ə s̪eː s̪əbʰə. 

ən̪t̪ɪmə s̪t̪ʰɪt̪ɪkə pəɦɪn̪eː d̪uːʈɑː s̪əmɑːd̪ə- pəɦɪlə 
pʰɑːɪleːɾɪjɑː gɾəs̪t̪ə pɾəkɑːʃə- mɑːn̪eː pɪɾəũtʃ͡ʰə ɑː 
d̪oːs̪əɾə gəɾbʰəs̪ə ̃bəɦɑːɾə ɦoːɪt̪ə mɾɨt̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑː. 

ɑː kət̪ʰɑːkə ən̪t̪ɪmə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː s̪əɽəkəkə leːlə 'ʋeːʃjɑː 
s̪əɽəkə' kəɦələ geːlə tʃ͡ʰəɪ, eːkəɾə lət̪əməɾd̪ən̪ə ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ t̪ẽː ʃɑːɪt̪ə. pəeːɾə s̪un̪n̪ə ɑː bʰɑːɾiː mud̪ɑː 
s̪ɑ̃ːt̪ʋən̪ɑː leːlə ʋɑːkjə s̪əbʰəkə ʈukəɽiː bən̪ɪ-bən̪ɪ 
ɑːjəbə. mud̪ɑː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) kẽː 
tʃ͡ɑːɦɪjən̪ɦɪ bʰiːɽə, ɪdʒ͡oːt̪ə. mud̪ɑː əd̪əɦɑː ɾəs̪t̪ɑː ɑːbɪ 
bʰɑːgəbə beːkɑːɾə. 

pʰeːɾə s̪ukʰɑːjələ d̪ʰɑːɾəkə bɪmbə, t̪əkəɾə bʰɪt̪t̪ɑːpəɾə 
ʈʰɑːɽʰə. tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə kuɦeːs̪ə, n̪eː gɑːmə, n̪eː loːkə, 
n̪eː pɾəkɑːʃə, iː s̪əbʰə s̪əbʰə d̪ɪʃɑːmeː t̪ʰoːɽeː-t̪ʰoːɽeː 
d̪uːɾəpəɾə tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː eːkʰən̪ə s̪eː s̪əbʰə ʋjəɾt̪ʰə, 
əkʰən̪ə d̪ʰun̪d̪ʰə ɑː ʃuːn̪jə mɾɨt̪ju s̪ən̪ə. 
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kiː əɦɑ̃ːkẽː 'ʋeːʈɪŋə pʰɔɾə goːɖoː'(s̪eːmjulə beːkeːʈə) 
moːn̪ə n̪əɪ pəɽəɪeː? 

22 

d̪ʰukkəɽə (1970) 

bəs̪ə kʰudʒ͡əbɑːkə s̪əməjə n̪əɪ budʒ͡ʰələ ətʃ͡ʰɪ. bəs̪ə 
ɑːɪ bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə eːɦiː ʈʰɑːmə ɾəɦət̪əɪkə? kəɖ̃əkʈəɾəkẽː 
s̪əbʰə ʈʰəkɪ ləɪ tʃ͡ʰəɪ, pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) 
s̪eːɦoː. bəɖɖə kəmə ʈɪkəʈə bukə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

mud̪ɑː pʰeːɾə oː kəɖ̃əkʈəɾə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kəẽː n̪əɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, kɪ pət̪ɑː 
n̪oːkəɾiː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːn̪eː ɦoːɪ. 

23 

pəɾɪtʃ͡əjə (1971) 

n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː əpən̪ə gʰəɾə tʃ͡ələbɑːkə ɑːgɾəɦə 
keːləkʰɪn̪ɦə, pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) kẽː 
budʒ͡ʰeːlən̪ɦɪ dʒ͡eː oː ɦun̪əkɑː moːdʒ͡əɾə d̪eːləkʰɪn̪ɦə 
mud̪ɑː s̪əg̃iː s̪əg̃eː dʒ͡əkʰən̪ə oː ɦɑːɾɪ t̪ʰɑːkɪ bɪd̪ɑː 
bʰeːlɑː t̪ə ̃s̪əg̃iː n̪ɑːʈəkə kəmpən̪iːkə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə bəlɑː ʃoː 
d̪eːkʰəbɑːkə d͡ʒɪd̪d̪ə kəjələn̪ɦɪ ɑː oːt̪əə̸ n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː... 

24 

peːʈə (1971) 

kəliːɑ̷ːmə!, oː bʰiːɽəmeː ɦeːɾɑː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.t̪iːn̪ə 
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gʰəɳʈɑː pəɦɪn̪eː ʋɪn̪əjəkẽː ɦɑːkə, mud̪ɑː oː d̪ʰjɑːn̪ə 
n̪əɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ. bʰuːkʰə .. ɦoːʈələmeː ɔɾɖəɾə d̪əə̸ 
d̪ɪəɪ, mud̪ɑː pɑːn̪ɪ mɑːt̪ɾə bɑːd͡ʒɪ pɑːbəɪ tʃ͡ʰiː. d̪ɪn̪əkə 
əpeːkʂɑː moːɦəllɑː ʃɑːn̪t̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪eːbɑːləs̪ə ̃ s̪əʈələ 
n̪ələ kɪjoː kʰud͡ʒəleː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪ, ɦəllɑː s̪əɦələ 
n̪əɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː iːɦoː bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
bʰoːɾəmeː beːs̪iː ɦəllɑː ɦeːt̪əɪ. 

25 

pʰəs̪̃əɾiː (1969) 

bʰeːləbɑːbɑːliː kɑːkiː, s̪əjə bəɾkʰəs̪ə ̃ beːs̪iː umeːɾə, 
ɑ̃ːkʰɪ kəməd͡ʒoːɾə (pɾɑːjəhə̆ moːt̪ɪjɑːbɪn̪d̪ə), kʰɑːliː 
tʃ͡ʰɑːɦeː ʈɑː d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. kɑːt̪ɪkə mɑːs̪əkə 
bɪmbə əɦuː kət̪ʰɑːmeː ətʃ͡ʰɪ. əgəɦən̪əmeː 
d̪ʰən̪əkəʈən̪iː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, oːɪs̪ə ̃ eːkə mɑːs̪ə puːɾʋə 
mɑːn̪eː əgəɦən̪əkə bɑːd̪əkə 11mə mɑːs̪ə, bəɖɖə 
kəʈʰɪn̪ə, pəɪs̪ɑːkə ʈɑ̃ːʈə. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) ləgə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪əmɑːkulə leːlə 
tʃ͡uːn̪ɑː leːlə kɑːkiː s̪oːɾə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, bʰoːɾeːs̪ə ̃
kɪloːlə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪uː-t̪iːn̪ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ kʰɑːliː 
tʃ͡uːn̪eː-tʃ͡uːn̪ə bʰukəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, tʃ͡uːn̪ə ɾəɦət̪əɪkə t̪əkʰən̪ə 
n̪eː kɪjoː d̪eːt̪əɪkə. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) 
kən̪eːkə tʃ͡uːn̪ə ɑːn̪ɪ d̪eːləkʰɪn̪ɦə, kʰəɪn̪iː tʃ͡un̪ɑːɪjoː 
d̪eːləkʰɪn̪ɦə. mɑːlɪkə (beːʈɑː)kə kʰoːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ,s̪upəulə d͡ʒɑːɪbəlɑː ɾəɦəɪ, mud̪ɑː eːt̪t̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
mɑːt̪ʰə pʰuʈəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. put̪oːɦukẽː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː ʃɪkɑːɪt̪ə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, s̪əɦən̪ə n̪əɪ kəə̸ 
s̪əkəlɪ. mud̪ɑː buɖʰɪjɑːkə kɑːn̪ə s̪eːɦoː kəməd͡ʒoːɾə 
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tʃ͡ʰəɪ, s̪un̪ɪ n̪əɪ s̪əkəlɪ. əkʰən̪ə məɾɪ dʒ͡eːt̪əɪ t̪ə ̃
bʰoːdʒ͡oː-bʰɑːt̪ə koːn̪ɑː ɦeːt̪əɪ, bɑːɪs̪ə ʈɑː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈɪ 
tʃ͡ʰəɪ- pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
kɑːkiː t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪ə gəɾəd̪ən̪ɪmeː pʰəs̪əɾiː 
ləgəun̪eː ɾəɦələt̪ʰɪ, mɑːɦuɾə s̪eːɦoː eːkə d̪ɪn̪ə 
kʰeːlət̪ʰɪ t̪ə_ɪjoː n̪əɪ muɪlət̪ʰɪ, pʰəs̪əɾiː kəs̪əleː n̪əɪ 
geːləɪkə t̪ə ̃keːn̪ɑː məɾɪt̪ət̪ʰɪ. 

26 

pʰukən̪ɑː (1970) 

pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) mɑːmɑːgɑːməmeː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː ɦun̪əkɑː oːt̪əə̸ d̪uː ɾəŋəkə ʋjəʋəɦɑːɾə 
budʒ͡ʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. s̪kuːləs̪ə ̃ ɑːbɪ beːɾəɦəʈə 
kəɾəbɑːkə bəd̪əlɑː d̪oːɑːɾɪ kʰəɾəɽəɪt̪ə ɾəɦəlɑːɦə. 
bʰəudʒ͡iːkẽː gɑːɾɪ pəɽʰələn̪ɦɪ t̪ə ̃ oː ɦɪn̪əkɑː 
budʒ͡ʰeːləkʰɪn̪ɦə d͡ʒeː oː tʃ͡ʰoːʈəkiː bʰəudʒ͡iː n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
eːkkeː tʃ͡ɑːʈəmeː mũɦə lɑːlə kəə̸ d̪eːt̪ʰɪn̪ɦə. n̪ɑːn̪iː 
bətʃ͡əbɪt̪ʰɪn̪ɦə mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə kɑːn̪ə-ɑ̃ːkʰɪ d̪un̪uː 
kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. s̪ɑːɪkɪləkə mɪs̪t̪ɾɪjɑːɪ ʃuɾuː keːlən̪ɦɪ 
ɑː bɔləpɪn̪ə uɽɪ geːləɪ. bɔləpɪn̪ə bʰeːʈələn̪ɦɪ t̪əkəɾə 
bəd̪əlɑːmeː t̪iːn̪ə d̪əɾd͡ʒən̪ə pʰukən̪ɑː kɪn̪ələn̪ɦɪ. 
ɾəʋɪn̪d̪əɾəkẽː kɪtʃ͡ʰu pʰukən̪ɑː bʰeːʈələɪ, d͡ʒeːbiːmeː 
bʰuːɾə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ, oː n̪əɪ gətʃ͡ʰələkən̪ɦɪ t̪ə ̃ oːkəɾɑː 
pɪʈələn̪ɦɪ. bɑːbuː moːn̪ə pəɽələn̪ɦɪ. n̪ɑːn̪iːkẽː 
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə- bɑːbuː kəɦɪjɑː əut̪ʰɪn̪ə? 

27 

bɑ̃ːd͡ʒʰə (1968) 
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s̪ɑːoːn̪ə mɑːs̪ə, t̪ʰɑːlə kiːtʃ͡ə, d̪uɑːɾɪ əŋən̪ɑː s̪əgəɾoː, 
tʃ͡ɑːliː s̪oːɦəɾəɪt̪ə. d̪ukʰən̪iːkə pəɦɪlə s̪ɑːoːn̪ə ɑː 
t̪əkʰən̪oː oːkəɾɑː s̪ɑːs̪uɾeːmeː tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪eːlɪəɪ?  d̪ukʰən̪iː mɑːjəkẽː ɾɑːməpuɾəʋɑːliː 
putʃ͡ʰələkəɪ. ɖeːɽʰə biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə bɑ̃ːtʃ͡ələ tʃ͡ʰəɪ, 
s̪eːɦoː d̪əɾə-d̪ɪjɑːd̪ə ɦəɽəpəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. pət̪ɪkə 
əʋəs̪ɑːn̪ə, d̪ukʰən̪iːkə bɪjɑːɦəkə d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈɪ- əɾəɾə 
məɾəɾə keː dʒ͡ʰoːpəɽiː, s̪iːt̪ɑː mɑːɪkə kʰoːpəɽiː ɾɑːkʰɪ 
ləɪɦə- ɾɑːkʰɪ ləɪɦə. tʃ͡ɑːɾə ɦəʈɑːoːlə geːlə, d̪ukʰən̪iː 
mɑːjə muɪlə pəɽələ. s̪əj̃oːgəs̪ə ̃ d̪ukʰən̪iː pəɽɑːkəə̸ 
ɑːjəlɪ, oːɦiː d̪ɪn̪ə s̪ɑ̃ːdʒ͡ʰəmeː. ɾɑːməpuɾəbɑːliː ɑːn̪ə 
mɑːugə ləgə t̪əkəɾə pɾətʃ͡ɑːɾə keːlən̪ɪ- ɑːn̪ə ɑːn̪eː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ- kəɦələkəɪ- tʃ͡ɑːs̪ə d̪iː bɑːs̪ə n̪əɪ d̪iː. d̪ukʰən̪iː 
bɪd̪ɑː bʰəə̸ geːlɪ. məus̪iː oːɦɪʈʰɑːmə d̪ukʰən̪iːkə 
bəɖɖə ɑːd̪əɾə bʰɑːʋə ɦoːɪ tʃ͡ʰələɪ, məus̪ɑː-məus̪iːkə 
s̪ʋɑːɾt̪ʰə bʰɑːʋəkẽː oː n̪əɪ buːd͡ʒʰɪ s̪əkələ. mud̪ɑː 
uɽən̪t̪iː uɽəə̸ ləgələɪ t̪ə ̃ məus̪iː putʃ͡ʰələkəɪ dʒ͡eː 
s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃kɪjoː kɪeː n̪əɪ əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

-oː s̪əbʰə ɦəməɾɑː bɑ̃ːd͡ʒʰə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

məus̪ɑː-məus̪iː oːkəɾə d͡ʒəmiːn̪ə lɪkʰəbɑː leːləkəɪ, 
loːkə putʃ͡ʰət̪əɪ t̪ə ̃kəɦɪ d̪eːt̪əɪ dʒ͡eː bɪjɑːɦəmeː kʰəɾtʃ͡ə 
bʰəə̸ geːləɪ, bɪjɑːɦəkə kʰəɾtʃ͡ə t̪ə ̃ buɽʰəbeː ʋəɾəkẽː 
ləgət̪əɪ uːpəɾəs̪ə ̃pɑ̃ːtʃ͡əs̪əjə ɾupəɪjjoː d̪eːt̪əɪ. 

28 

beːɾə-beːɾə (1979) 

ɦəɾɪʋəʃ̃ə ɑː ɾəgʰuʋəʃ̃ə pʰəs̪ʈə klɑːs̪əmeː ɑːd̪ʰɑː 
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d̪uːɾiːs̪ə ̃beːʃiːkə ʈɪkəʈə kəʈɑː leːn̪eː ɾəɦəjə. ɑːbə d̪əs̪ə 
ʈɑː ʈiːʃən̪ə ɑːɾə pɑːɾə kəɾəbɑːkə tʃ͡ʰələɪ. mud̪ɑː 
ɦəɾɪʋəʃ̃əkẽː ʈiː.ʈiː. pəkəɽɪ leːləkəɪ. oːkəɾɑː d͡ʒəɦələ 
bʰəə̸ geːləɪ, mud̪ɑː eːkə d̪ɪn̪ə ɾəgʰuʋəʃ̃ə ɑːbɪ kəə̸ 
oːkəɾə dʒ͡uɾmɑːn̪ɑː bʰəɾɪ d̪eːləkəɪ. 

29 

məɦɪmɑː (1975) 

miːʈɪg̃ə kəɾəɪ kɑːlə pulɪs̪ə pəkəɽɪ kəə̸ s̪ukʰəd̪eːʋəkẽː 
ləə̸ geːləɪ dʒ͡eːlə. eːkə mɑːs̪əmeː tʃ͡ʰuʈələɪ, miːs̪ɑːmeː 
pəkəɽɑːjələ ɾəɦəɪ. 

oː t̪ʰoːɽeː d̪ɪn̪ə n̪əks̪əliː ɾəɦəɪ ɑː s̪əɾəkɑːɾiː bɑːn̪ɦə 
kɑːʈəbɑːkə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ pəɦɪn̪əɦɪjoː ɑːʈʰə d̪ɪn̪ə 
d͡ʒeːləmeː tʃ͡ʰələɪ. 

bʰoːʈəmeː kət̪eːkə goːʈeː s̪ə ̃ʈɑːkɑː ʈʰəkən̪eː ɾəɦəɪ. 

ləɽɑːɪ-dʒ͡ʰəgəɽɑː kʰuːbə ɦoːɪ, n̪əɪ kəkəɾoː t̪ə ̃
n̪əɾəkəʈɪjeːbɑːliːkẽː d̪ʰuməd̪ʰumɑː d̪əɪ. d͡ʒeːləs̪ə ̃n̪əɪ 
kɪtʃ͡ʰu t̪ə ̃ tʃ͡ɑːɾɪ s̪əjə keːɾə kəpəɽɑː ləə̸ kəə̸ gʰuɾələ 
ɦeːt̪əɪ. 

30 

ɾɑːmən̪ɪɦoːɾə (1975) 

meːs̪əkə ɦeːlpəɾə ɾɑːmən̪ɪɦoːɾə pʰəɪdʒ͡ɑːbɑːd̪ə 
d͡ʒɪlɑːmeː koːn̪oː s̪t̪ɾiːkẽː pɾət̪ɪmɑːs̪ə d̪uː s̪əjə ʈɑːkɑː 
pəʈʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)s̪ə ̃
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ɦoːlɖɑːlə mɑ̃ːgɪ d̪əs̪ə d̪ɪn̪əkə tʃ͡ʰuʈʈiːpəɾə gɑːmə 
geːlə, d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə bʰəə̸ geːləɪ, s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə d̪ʰəɾɪ oː ɑːbɪ 
s̪əkəɪeː, ɦoːlɖɑːlə leː eːt̪eːkə tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə n̪əɪ ɦeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. 

31 

lɪpʰʈə (1980) 

mɪs̪eːdʒ͡ə kəpuːɾəs̪ə ̃lɪpʰʈə leːbə mən̪oːdʒ͡əkẽː bʰɑːɾiː 
pəɽɪ geːləɪ, kɑːɾəɳə d̪ɪʋɑːkəɾəkẽː oː d͡ʒən̪əɪ tʃ͡ʰəliː, 
oːkəɾɑː s̪əg̃eː mən̪oːdʒ͡ə kɪeː gɑːɽiːmeː tʃ͡əɽʰɪ geːlə. 

32 

s̪ək̃eːt̪ə (1974) 

ɾuːmə n̪əmbəɾə n̪ɑːɪn̪əmeː tʃ͡ʰəɦə ʈɑː s̪iːʈə tʃ͡ʰəɪ. 
oːkəɾɑː uʈʰəə̸ d̪əɦɪkə t̪ə ̃beːɖə bɪtʃ͡ʰɑː lɪɦẽː. oːn̪ɑː kjoː 
s̪uːt̪ɪ ɾəɦət̪əukə. 

33 

s̪əɦəɾəs̪ɑː d̪upəɦəɾə ɾɑːt̪ɪ (1972) 

s̪ubʰɑːʂə, məɦɑːpɾəkɑːʃə ɑː s̪ukɑːn̪t̪ə. s̪ukɑːn̪t̪ə 
bʰiːɽəs̪ə ̃ bʰɑːgəjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪ubʰɑːʂə 
n̪ɪɾɳəjəɦiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. məɦɑːpɾəkɑːʃəkẽː oːt̪eːkə s̪oːtʃ͡əjə 
n̪əɪ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. s̪ubʰɑːʂə koːn̪oː tʃ͡ʰəuɽiːkə 
piːʈʰəpəɾə d͡ʒəɽəɪt̪ə s̪ɪgəɾeːʈəkə ʈukəɽiː pʰeːkəjə 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪iːn̪uːkẽː ɾɑːt̪ɪmeː gʰuməbɑːkə leːlə 
pulɪs̪ə pəkəɽɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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34 

s̪ɪkəɾeːʈə (1969) 

s̪ɪkəɾeːʈəkə t̪ələbə, n̪oːkəɾəs̪ə ̃məg̃əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː oː 
t̪ə ̃ mɑːlɪkəkə əd̪ʰəkəʈʈiː n̪ɪkɑːlɪ kəə̸ pɪbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː 
eːkəʈɑː pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə, kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ət̪uɾət̪ɑːɪ ɑː ʋɪls̪ə pʰɪlʈəɾə 
bʰeːʈɪ geːləɪ. 

35 

s̪uɾəg̃ə (1972) 

pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) ɑː kɪʃoːɾiː bʰɑːjə 
pəɦũtʃ͡əlɑː ʃiːlɑː ɑː oːkəɾə ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə pət̪ɪ ləgə. kiː 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə ʃək̃ɑːlu bʰeːlə ʃiːlɑː ɑː kɪʃoːɾiː bʰɑːjəkə 
pɾət̪ɪ? ʃiːlɑː kɪeː n̪əɪɦəɾəmeː ɾəɦəjə ləgəliː. beːn̪iː 
ɖeːɽʰə bəɾəkʰəkə, eːkəʈɑː əboːd̪ʰə bətʃ͡tʃ͡ɑːkə d̪uːd̪ʰə 
ɑː bɪs̪kuʈə tʃ͡ʰiːn̪ɪkẽː oː koːn̪ə pɾət̪ɪʃoːd̪ʰə leːbəə̸ 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː tʃ͡ɪʈʈʰiːmeː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) pəɽʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. mud̪ɑː oːt̪əə̸ 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə beːbiː s̪əg̃eː kʰeːlɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə ləɪmpə ʋəɾks̪əmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kɪʃoːɾiː bʰɑːjə s̪ɪks̪əʈiː ʋɔʈəkə bəlbə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə) kẽː pəkəɽəbəɪt̪ə bɪd̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
mud̪ɑː ɑːgɑ̃ː geːlɑːpəɾə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
(s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kəẽː pət̪ɑː tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː oː 
pʰjuːdʒ͡ə tʃ͡ʰəɪ, s̪eː pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə (s̪uːt̪ɾəd̪ʰɑːɾə)kẽː 
oːkəɾɑː bəd̪əlɪ ən̪əbɑː leː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
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gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə kət̪ʰɑː s̪əbʰəkə t̪ʰiːmə d̪eːkʰuː, 
bəd̪əɾɪjɑːkə ɾeːkʰɑː tʃ͡ɪt̪ɾə d̪eːkʰuː (kɑːʈʰəkə bən̪ələ, 
mɑːɾɪ kʰeːloːpəɾə eːkoː ʈʰoːpə n̪oːɾə n̪əɪ kʰəs̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
ɑ̃ːkʰɪ d̪ʰəs̪ələ, tʃ͡ʰɑːt̪iːkə s̪əbʰəʈɑː ɦɑːɽə d͡ʒɑːgələ, 
kəmmeː bɑːd͡ʒəɪ, kʰeːleːboː n̪əɪ kəɾəɪ, t̪eːn̪ɑː bʰəə̸ 
kəə̸ t̪ɑːkəɪ d͡ʒeːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu moːn̪ə pɑːɽəɪt̪ə ɦoː.), 
ʋɪʋɑːɦeːt̪t̪əɾə s̪əmbən̪d̪ʰəkə kət̪ʰɑː, 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkə gəɾiːbiː, kʰeːkʰən̪ɪjɑ̃ː. kəeːkə ʈɑː 
kət̪ʰɑː meː s̪ubʰɑːʂə əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː eːkəʈɑː 
kət̪ʰɑːmeː  s̪əubʰɑːʂə, məɦɑːpɾəkɑːʃə ɑː s̪ukɑːn̪t̪ə 
t̪iːn̪uː [s̪əɦəɾəs̪ɑː d̪upəɦəɾə ɾɑːt̪ɪ (1972)]. 

  

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ (ɾɑːd͡ʒəkəmələ 
moːn̪oːgɾɑːpʰə) 

  

[ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː moːn̪oːgɾɑːpʰə (dʒ͡ən̪əʋəɾiː 
1997 meː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː ɾɪd͡ʒeːkʈə, 
ɾətʃ͡ən̪ɑː pət̪ɾɪkɑːmeː d̪ɪs̪əmbəɾə 2005- mɑːɾtʃ͡ə 2006 
ək̃əmeː ɑː 2022 meː "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ" 
n̪ɑːməs̪ə ̃pɾəkɑːʃɪt̪ə)] 

  

ɾɑːd͡ʒəkəmələ d͡ʒiː (ʋɪn̪ɪbəd̪̃ʰə) kə pɾəkəɾəɳə kɑːn̪ə meː 
pəɖələ t̪ə ̃ tʃ͡ʰələ, s̪eː kət̪oːkə ʋəɾkʰə bʰəə̸ geːləɪ ɑːbə. 
mud̪ɑː s̪eː eːɦən̪ə kuɾuːpə tʃ͡ʰəɪkə s̪eː əɦĩːkə s̪əmɑːd̪əmeː 
s̪pəʂʈə bʰeːləjə. t̪ẽː eːkəɾə d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə əɦĩː kẽː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰiː 
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gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə d͡ʒiː. oːn̪ɑː ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː t̪ə ̃ iː d͡ʒeː 
s̪əmpuːɾɳə pəɖʰəbɑːs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː moːn̪ə 'ʋɪɾəkt̪ə' bʰəə ̸
geːlə | n̪əɪ pəɽʰɪ bʰeːlə ɑːgɑ̃ː ! n̪iːkə keːləuɦẽː n̪eːʈə pəɾə 
d̪əə̸ kəə̸. s̪əməkɑːliːn̪ə ɑː ɑːgət̪ə piːɽʰiː s̪eːɦoː bud͡ʒʰəoː iː 
kɑːɾiː-kət̪ʰɑː! ɦəməɾɑː s̪ən̪ə loːkəkə ʋɪɖəmbən̪ɑː d̪eːkʰuː 
d͡ʒeː puːɾɑː pɾəkəɾəɳə əpən̪ə ən̪ud͡ʒə-mɪt̪ɾə-əgɾəd͡ʒə s̪ə ̃
d͡ʒuɖələ ətʃ͡ʰɪ. s̪eː eːɦən̪ə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə d̪uɾgʰəʈən̪ɑː bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ! ut̪t̪əɾəd̪ɑːjiː ʋjəkt̪ɪgət̪ə ɦəmə kət̪əɦu s̪ə ̃ n̪əɪ. 
mud̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə piːɽʰiːkə n̪əɪt̪ɪkət̪ɑː s̪ə ̃ "əpəɾɑːd̪ʰə 
boːd̪ʰə" s̪əɦəbɑː leːlə əbʰɪʃəpt̪ə tʃ͡ʰiː. upɑːjə?- s̪əs̪n̪eːɦə, 
gəg̃eːʃə gũd͡ʒən̪ə 11 s̪ɪt̪əmbəɾə 2012 (ʋɪd̪eːɦə 117) 

  

ɾɑːd͡ʒəkəmələ moːn̪oːgɾɑːpʰə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə 
məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgə d̪ʋɑːɾɑː moːɦən̪ə 
bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒəkə kɪɾəd̪ɑːn̪iː ɑː ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː 
keːɾə s̪əɦəjoːgəs̪ə ̃ əs̪ʋiːkɾɨt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələ s̪ən̪ 
d͡ʒən̪əʋəɾiː 1997  iː meː ɑː t̪ə_ɪ kɾɨt̪jə leːlə 
ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑːkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː 
1996 iː. kə məɪt̪ʰɪliːkə muːlə puɾəs̪kɑːɾəs̪ə ̃puɾəs̪kɾɨt̪ə 
kəeːlə geːlə s̪ən̪ 1997 meː. s̪əg̃əɦɪ oːɦiː kɾɨt̪jəkə 
s̪əmpɑːd̪ən̪ə leːlə moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ s̪əmɪt̪ɪkə 
s̪əd̪əs̪jə bən̪ɑːoːlə geːleː tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːdʒ͡əkəmələ (ɾɑːd͡ʒəkəmələkə 
d͡ʒiːʋən̪ə) s̪əməɾpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- d̪ʰəɾməpɾɑːɳə s̪ət̪̃oːʂə 
kumɑːɾə kun̪d̪ən̪ə s̪uʋɾət̪ɑː gɪɾɪʋəɾə kɾɨʂɳə ɾɑːd̪ʰeː 
ɾɑːd̪ʰeː . 
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n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ - d̪ən̪t̪əkət̪ʰɑːkə 
n̪ɑːjəkə 

ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː (məɳiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə tʃ͡əud̪ʰəɾiː 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə pʰuːlə bɑːbuː) 1929-1967, məɦɪʂiː, s̪əɦəɾəs̪ɑː. 
ɾətʃ͡ən̪ɑː- ɑːd̪ɪ kət̪ʰɑː, ɑːn̪d̪oːlən̪ə, pɑːt̪ʰəɾə pʰuːlə 
(upən̪jɑːs̪ə), s̪ʋəɾəgəd̪̃ʰɑː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), lələkɑː 
pɑːgə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), kət̪ʰɑː pəɾɑːgə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə 
s̪əmpɑːd̪ən̪ə). 

bʰuːkəmpə, bəg̃ɑːliː s̪əñ̪jɑːs̪ɪn̪ə ɑː ɾɑːs̪əliːlɑːkə tʃ͡ɪt̪ɾə 
ɾɑːd͡ʒəkəmələkə ɑːt̪məʋəkt̪əʋjəpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
1934kə bʰuːkəmpəkə s̪mɾɨt̪ɪ, d̪ʰəɾət̪iː kəɽəkəɽɑːjələ 
ɑː ɦun̪əkəɾə mɑːjə bɑːbuː əpən̪ə d͡ʒɑːn̪əkə 
tʃ͡ɪn̪t̪ɑːmeː lɑːgɪ geːlɑː ɦɪn̪əkɑː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːləkʰɪn̪ɦə. 

pʰeːɾə oːɪ bʰuːkəmpəkə t̪ʰoːɽəbeː d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə ɑːjəlɪ 
eːkəʈɑː bəg̃ɑːliː s̪əñ̪jɑːs̪ɪn̪ə, koːn̪oː t̪iːɾt̪ʰəmeː 
ɦun̪əkəɾə mɑ̃ː s̪ə ̃ oːɪ s̪əñ̪jɑːs̪ɪn̪əkə bʰẽːʈə tʃ͡ʰələn̪ɪ. 
ɦun̪əkɑː oː əpən̪ɑː s̪əg̃eː tʃ͡ələɪ leː kəɦələkʰɪn̪ɦə ɑː 
oːɦoː dʒ͡ɑːjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː. 

eːkəʈɑː ɾɑːs̪əliːlɑːkə tʃ͡ɪt̪ɾə d̪eːkʰələn̪ɦɪ kɾɨʂɳə ɑː 
kəeːkəʈɑː goːpiː. 

ɾɑːd͡ʒəkəmələ əɪ s̪əbʰə gəpəkẽː ɦəʋɑː d̪eːlən̪ɦɪ. 
s̪əbʰə əpən̪ə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə leːlə/ ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː leːlə 
koːn̪oː bəɦən̪n̪ɑː t̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾɑːd͡ʒəkəmələ iː 
mɑːɾkeːʈɪg̃ə s̪ʈɾɑːʈeːdʒ͡iː s̪eːɦoː tʃ͡ʰələ. 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ - d͡ʒiːʋən̪ə 



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

koːn̪oː kʰɑːs̪ə n̪əɪ, ʋəeːɦə pəɦɪlə pət̪n̪iːmeː bətʃ͡tʃ͡ɑː 
n̪əɪ, s̪eː d̪oːs̪əɾə ʋɪʋɑːɦə (ɾɑːməpuɾə ɦəʋeːliː 
ɾɑːd͡ʒəkəmələkə mɑːjə) mɑːjəkə mɾɨt̪ju ɑː pɪt̪ɑːkə 
d̪oːs̪əɾə pʰeːɾə t̪eːs̪əɾə bɪjɑːɦə ɦɪn̪əkəɾə umeːɾəkə 
juʋət̪iːs̪ə ̃. ɾɑːd͡ʒəkəmələ əpən̪ə pɪt̪ɑː məd̪ʰus̪uːd̪ən̪ə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiːkẽː lɑːlə kəkkɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː. t̪eːs̪əɾə 
ʋɪʋɑːɦəkə eːkəʈɑː put̪ɾiː məd̪ɑːləs̪ɑː d͡ʒiːʋɪt̪ə 
ɾəɦələkʰɪn̪ɦə, ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ ɾɑːd͡ʒəkəmələkẽː s̪n̪eːɦə 
tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. pɪt̪ɑː ɑːdʒ͡ɲɑː, upəd̪eːʃə ɑː mɑːɾɪpiːʈəkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ bɾɑːɦməɳə s̪əs̪̃kɑːɾəmeː d̪iːkʂɪt̪ə 
keːləkʰɪn̪ɦə. ɾɑːdʒ͡əkəmələ kẽː məɪʈɾɪkə pɑːs̪ə 
kəɾəbɑːs̪ə ̃ puːɾʋeː giːt̪ɑː ɑː d̪uɾgɑːs̪əpt̪əʃət̪iːkə 
s̪əbʰəʈɑː ʃloːkə kəʈ̃ʰəs̪t̪ʰə bʰəə̸ geːlən̪ɦɪ. pɪt̪ɑːkə 
ʈɾɑ̃ːs̪əpʰəɾəkə s̪əg̃ə eːt̪t̪əə̸ s̪ə ̃ oːt̪t̪əə̸ gʰuməɪt̪ə 
ɾəɦələt̪ʰɪ, n̪əʋɑːd̪ɑːs̪ə ̃ pəʈən̪ɑː eːlɑː 
biː.eːn̪ə.kɔleːd͡ʒəmeː n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə, pɪt̪ɑː 442 ʈɑː 
n̪ɪʂeːd̪ʰə mət̪̃ɾə d̪eːləkʰɪn̪ɦə d͡ʒeː kiː-kiː n̪əɪ kəɾɪɦəə̸. 

pɾeːmə s̪əmbən̪d̪ʰə- pəɦɪlə pɾeːmə s̪əmbən̪d̪ʰə 
pəʈən̪ɑːmeː ʃoːbʰən̪ɑː d͡ʒʰɑː s̪əg̃eː. eːkə beːɾə ɑːɪ. 
kɔməmeː pʰeːlə, pʰeːɾə biː. kɔməmeː eːkə beːɾə 
pʰeːlə. 1951 meː tʃ͡ɑːn̪əpuɾɑː (d̪əɾəbʰəg̃ɑː)kə 
ʃəʃɪkɑːn̪t̪ɑː s̪ə ̃ʋɪʋɑːɦə. biː. kɔmə keːɾə bɑːd̪ə pəɽʰɑːɪ 
s̪əmɑːpt̪ə. 

ʋɪʋɑːɦəkə bɑːd̪ə kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə pəʈən̪ɑːmeː koːn̪oː 
əkʰəbɑːɾəmeː pɾuːpʰəɾiːɖəɾə, pʰeːɾə s̪ətʃ͡ɪʋɑːləjəmeː 
loːəɾə ɖɪʋiːdʒ͡ən̪ə klɑːɾkə. d̪əɾəbʰəg̃ɑː, pəʈən̪ɑː, d̪ɪlliː, 
məs̪uːɾiː, pʰeːɾə kələkət̪t̪ɑː. oːt̪əɦɪjeːs̪ə ̃ məs̪uːɾiːkə 
s̪ɑːʋɪt̪ɾiː ʃəɾmɑːs̪ə ̃ pət̪ɾɑːtʃ͡ɑːɾə, 1956meː ɦun̪əkɑː 
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s̪əg̃ə ʋɪʋɑːɦə, pʰeːɾə s̪ət̪̃oːʂə n̪ɑːməkə s̪t̪ɾiː (pɾɑːjəhə̆ 
s̪ɑːʋɪt̪ɾiːkə bʰət̪iːd͡ʒiː) s̪ə ̃pɾeːmə, gəɾbʰɑːʋəs̪t̪ʰɑːmeː 
s̪ɑːʋɪt̪ɾiːkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ 3 d͡ʒulɑːɪ 1957kẽː məs̪uːɾiːs̪ə ̃
pəlɑːjən̪ə. pʰeːɾə pəʈən̪ɑː, d̪əɾəbʰəg̃ɑː ɑː n̪əʋɑːd̪ɑː 
t̪iːn̪ə- tʃ͡ɑːɾɪ mɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ ɑː t̪əkʰən̪ə kələkət̪t̪ɑː, ɦɪn̪d̪iː 
leːkʰəkə tʃ͡ʰeːd̪iːlɑːlə gupt̪əkə n̪ɑːmeː jɑːt̪ɾiːkə tʃ͡ɪʈʈʰiː 
ləə̸ kəə̸. bɑːbuː s̪ɑːɦeːbə tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə mɪt̪ʰɪlɑː 
d̪əɾʃən̪əs̪ə ̃ d͡ʒuɽɪ geːlɑː. pʰeːɾə bʰɑːɾət̪iːjə 
d͡ʒɲɑːn̪əpiːʈʰə (kələkət̪t̪ɑː), pət̪n̪iː s̪əg̃eː tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. 
pʰeːɾə n̪oːkəɾiː tʃ͡ʰoːɽɪ ɾɑːgəɾəg̃ə bəɦɑːɾə keːlən̪ɦɪ 
mud̪ɑː oː bən̪d̪ə bʰəə̸ geːlə. tʃ͡ʰəoː bəɾkʰəkə 
kələkət̪t̪ɑː pɾəʋɑːs̪əmeː bəɦut̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə lɪkʰələn̪ɪ. 
ʃəɾiːɾə d̪uɾbələ, peːʈə pəɾə dʒ͡eː ləmpə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ s̪eː 
kələkət̪t̪eː meː ʃuɾuː bʰeːlən̪ɦɪ. 

pʰeːɾə d̪ɪlliː. 

kiːɾt̪ɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə, d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪ə ɑː ɦəs̪̃əɾɑːd͡ʒə 
s̪əg̃ə pət̪ɾə ʋjəʋəɦɑːɾə ɦoːɪn̪ɦɪ. 

pʰeːɾə əkʈuːbəɾə 63 meː oː pəʈən̪ɑːmeː s̪t̪ʰɪɾə bʰəə̸ 
geːlɑːɦə. 

1966, ʃəʃɪ, d̪ɪʋjɑː, mukt̪ɑː,n̪əiːluː n̪əʋɑːd̪ɑːs̪ə ̃ bʰẽːʈə 
kəɾəɪleː eːləkʰɪn̪ɦə. 

bən̪ɑːɾəs̪əkə ələkɑː s̪əg̃eː pət̪ɾɑːtʃ͡ɑːɾə, ən̪t̪ɪmə 
pɾeːmə pɾəs̪əg̃ə. n̪əʋəmbəɾə 1966 kə pəɦɪlə 
s̪əpt̪ɑːɦəmeː oːkəɾɑːs̪ə ̃ bʰẽːʈə kəɾəjə bən̪ɑːɾəs̪ə 
geːlɑːɦə. 
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s̪ɑːmjəʋɑːd̪iː ɑːloːtʃ͡əkə n̪ɑːməʋəɾə s̪ɪɦ̃ə eːkə ʈɑː 
poːs̪ʈəkɑːɾɖoː d̪eːbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɪ bud͡ʒʰələn̪ɪ, n̪əĩː 
kəɦɑːn̪ɪjɑ̃ːmeː məd̪ʰukəɾə gəg̃ɑːd̪ʰəɾəkə ʋəkt̪əʋjə 
tʃ͡ʰəpələ dʒ͡eː ɾɑːd͡ʒəkəmələkə biːmɑːɾiːkə ɪlɑːd͡ʒə 
tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, oː əbʰɑːʋə ɑː upeːkʂɑːkə bəɦɑːn̪ɑː 
kəeː loːkəs̪ə ̃ pɑːɪ əɪʈ̃ʰəjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː tʃ͡ɪʈʈʰiː 
lɪkʰɪ kəə̸ ləɦəɾəkə s̪əmpɑːd̪əkə pɾəkɑːʃə dʒ͡əɪn̪ə ɑː 
mən̪əmoːɦɪn̪iːkẽː s̪eːɦoː bʰəɽəkəulən̪ɪ. 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ ɖɑːjəɾiːmeː lɪkʰələn̪ɪ- məd̪ʰukəɾə 
eːɳɖə ləɦəɾə piːpuls̪ə ɦəɪbʰə d͡ʒoːɪɳɖə ɦəɪɳɖs̪ə ɪn̪ə 
ɖəɾʈiː pɾoːpeːgəɪɳɖɑː əgẽːs̪ʈə miː. 

eːkə d̪ɪn̪ə ɖɔ tʃ͡ət̪uɾʋeːd̪iː ɦun̪əkɑː kəɦələkən̪ɪ d͡ʒeː 
əɦɑ̃ːkə ʃɪʃn̪ə meː juːɾeːt̪ʰɾələ kəɪs̪̃əɾə bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒə ̃ s̪eː bʰeːlə, t̪əkʰən̪ə ʃɪʃn̪ə kɑːʈəjə pəɽɪ 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾɑːd͡ʒəkəmələ ɖɑːjəɾiːmeː lɪkʰələn̪ɪ- 
ɪpʰə ɑːɪ ɦəɪbʰə ʈuː kəʈə mɑːɪ peːn̪ɪs̪ə, ɑːɪ ʋɪlə kəmɪʈə 
s̪uːs̪ɑːɪɖə. 

s̪əbʰəs̪ə ̃beːʃiː s̪eːʋɑː tʃ͡ən̪d̪ɾəməulɪ upɑːd̪ʰjɑːjə d̪un̪uː 
ʋjəkt̪ɪ keːləkʰɪn̪ɦə, ɑːɾt̪ʰɪkə ɾuːpẽː s̪eːɦoː, 
ɾɑːd͡ʒəkəmələkə mɾɨt̪jukə bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə 
tʃ͡ən̪d̪ɾəməulɪ upɑːd̪ʰjɑːjə d̪un̪uː ʋjəkt̪ɪ ɑːt̪məɦət̪jɑː 
kəə̸ leːlən̪ɪ. ɾɑːd͡ʒəkəmələkə d̪eːɦəgɑːt̪ʰɑː ɦɪn̪əkeː 
d̪un̪uː goːʈeːkẽː s̪əməɾpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəs̪̃əɾɑːdʒ͡ə ɑː 
ɑːloːkə d̪ʰən̪ʋɑː d̪eːkʰəɪleː əbət̪ʰɪn̪ɦə əs̪pət̪ɑːlə. 
ɾɑːd͡ʒəkəmələkə tʃ͡ɑːɾɪ bʰɑ̃ːjə pəʈən̪ɑːmeː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə, 
t̪iːn̪ə bʰɑ̃ːjəkẽː n̪oːkəɾiː s̪eːɦoː ɾəɦən̪ɦɪ mud̪ɑː eːkə 
pɑːɪkə d̪əbɑːɪjoː ən̪əbɑːkə kəʂʈə oː s̪əbʰə n̪əɪ 
keːlən̪ɦɪ. 
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d͡ʒuːn̪ə 1967meː mɾɨt̪ju. 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ - məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə 

ɾɑːd͡ʒəkəmələ eːkə s̪əjə kəʋɪt̪ɑː, t̪iːn̪əʈɑː upən̪jɑːs̪ə, 
37ʈɑː kət̪ʰɑː, t̪iːn̪ə ʈɑː eːkɑ̃ːkiː ɑː tʃ͡ɑːɾɪ ʈɑː 
ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːt̪məkə n̪ɪbən̪d̪ʰə lɪkʰələn̪ɪ. 
s̪ʋəɾəgəd̪̃ʰɑːmeː ɾɑːdʒ͡əkəmələkə n̪əʋəmbəɾə 1957 
s̪ə ̃ əpɾəɪlə 1958 d̪ʰəɾɪkə kələkət̪t̪ɑː pɾəʋɑːs̪əmeː 
lɪkʰələ geːlə kəʋɪt̪ɑː s̪ək̃əlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː jɑːt̪ɾiːkẽː 
əɾʋɑːtʃ͡iːn̪ə ɦoːɪt̪oː ɑːd̪ʰun̪ɪkə n̪əɪ mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ upən̪jɑːs̪ə lɪkʰələn̪ɪ ɑːn̪d̪oːlən̪ə, 
pɑːt̪ʰəɾə pʰuːlə ɑː ɑːd̪ɪkət̪ʰɑː. lɪliː ɾeːkə ɾəg̃iːn̪ə 
pəɾəd̪ɑː ɦun̪əkɑː eːmɑːɪlə dʒ͡oːlɑːkə upən̪jɑːs̪ə 
ləd͡ʒdʒ͡ɑːkə s̪məɾəɳə kəɾɑː d̪eːləkən̪ɦɪ. ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə 
d͡ʒʰɑː pəɾəmpəɾɑːʋɑːd̪iː tʃ͡ɪn̪t̪ən̪əkə kɑːɾəɳẽː 
ɾɑːd͡ʒəkəmələkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪əmpuːɾɳə ʃɪlpəkẽː 
kɾɨt̪ɾɪmə gʰoːʂɪt̪ə kəə̸ d̪eːlən̪ɦɪ. 

  

bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə 

  

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

kɪtʃ͡ʰu bʰɑːʂɑːjiː mɑːn̪əkiːkəɾəɳə pɾəs̪əg̃ə- d͡ʒeːn̪ɑː 
əɪtʃ͡ʰə, ətʃ͡ʰɪ, ə ɪ tʃ͡ʰə . d͡ʒə_ɪ kɑːləmeː mɑːn̪əkiːkəɾəɳə 
bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ oːɪ s̪əməjə əɪpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːbɑːkə 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɾəɦəjə. d͡ʒeːn̪ɑː "dʒ͡ɑːɪt̪ə ɾəɦiː" kẽː 
"d͡ʒɑːt̪ɪ ɾəɦiː" lɪkʰiː ɑː pʰeːɾə d͡ʒɑːt̪ɪ (d͡ʒɑː ɪ t̪ə) leːlə 
pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə n̪ɪəmə bən̪ɑːbiː t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə 
əɪtʃ͡ʰə s̪əg̃eː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɑːbə d̪eːɾiː bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eː leːkʰəkoː kən̪ɪjɑ̃ː-put̪əɾɑː meː eːkəɾə pɾəjoːgə kəə̸ 
d̪ɪʃɑː d̪eːkʰəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː d̪oːs̪əɾə kət̪ʰɑː 
s̪əbʰəmeː gʰuɾɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː əɪs̪ə ̃ iː 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː t̪ə ̃ s̪ɪd̪d̪ʰə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːkəʈɑː 
mɑːn̪əkə ɾuːpə s̪t̪ʰɪɾə kəeːlə d͡ʒɑːjə ɑː "tʃ͡ʰəɪ" 
lɪkʰəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃s̪eːɦoː ʈʰiːkə ɑː "tʃ͡ʰəɪkə" lɪkʰəbɑːkə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ "ən̪t̪əkə 'kə' s̪ɑːɪleːn̪ʈə ətʃ͡ʰɪ" s̪eː 
pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə n̪ɪəmə bən̪əjə. mud̪ɑː s̪eː d͡ʒəld̪iː 
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bən̪əjə ɑː s̪əɾʋəgɾɑːɦjə ɦuəjə t̪əkəɾə beːgəɾət̪ɑː 
ɦəməɾɑː bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑːd͡ʒukə loːkəkẽː "jə" 
lɪkʰələ d͡ʒɑːeː ʋɑː "eː" əɪpəɾə bʰəɾɪ d͡ʒɪn̪əgiː ləɽəbɑːkə 
s̪əməjə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, d͡ʒeː d̪ʰʋən̪ɪ s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪ə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
s̪eː mɑːn̪uː, jə ʋjəd̃͡ʒən̪ə t̪ʰɪkə ɑː eː s̪ʋəɾə, s̪eː eːkəkə 
bəd̪əlɑː d̪oːs̪əɾəkə s̪əɾʋəbʰəumə pɾəjoːgə 
əs̪əmbʰəʋə. ɑː s̪eːn̪əɪ ɦuəjə t̪ə ̃ pɾoːn̪ən̪s̪ɪeːʃən̪əkə 
n̪ɪəmə bən̪ɑːu. "n̪əɦɪ" leːlə "n̪əɲɪ" lɪkʰəbə t̪ə ̃
bud͡ʒʰəbɑːmeː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː n̪ə_ɪ ̃
(ən̪t̪ɪkɑː), n̪ə_ɪ ̃ (eːn̪ə.biː.ʈiː.) ɑː n̪əɪ̃ (s̪ɑːkeːt̪ɑːn̪ən̪d̪ə - 
kɑːləɾɑːt̪ɾɪʃtʃ͡ə d̪ɑːɾuɳɑː) meː s̪ə ̃ s̪ɑːkeːt̪ɑːn̪ən̪d̪əd͡ʒiː 
bəlɑː pɾəjoːgə d̪ʰʋən̪ɪ-ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əs̪ə ̃ beːʃiː 
s̪əmiːtʃ͡iːn̪ə s̪ɪd̪d̪ʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪eː ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪əɪ 
ɦuəeː t̪ə ̃d̪ʰʋən̪ɪ pɾəjoːgəʃɑːlɑː s̪əbʰəkə məd̪ət̪ɪ lɪə. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d̪ɑːn̪ɑː kət̪ʰɑːmeː moːɦən̪ə ɪn̪ʈəɾəʋjuː leːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ, oːt̪əjə s̪əɦɾɨd̪əjə tʃ͡əpəɾɑːs̪iː s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː bɑːɦəɾiːkẽː n̪əɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, piː.eːtʃ͡ə.ɖiː. ɾəɦɪt̪əjə 
t̪ə ̃ koːn̪oː bɑːt̪ə ɾəɦɪt̪əjə. moːɦən̪əkẽː s̪əbʰə tʃ͡iːd͡ʒə 
biːmɑːɾə ɑː ud̪ɑːs̪ə ləgəɪt̪ə ɾəɦəjə. pʰud̪d̪iː ɑː məɪn̪ɑː 
pɑːʋəɾoːʈiːkə ʈukəɽiːpəɾə tʃ͡iː-tʃ͡iː kəɾəɪt̪ə d͡ʒʰəpəʈəɪt̪ə 
ɾəɦəjə. pɾət̪ɪjoːgiː pəɾiːkʂɑːkə s̪ɑːkʂɑːt̪kɑːɾəmeː 
bɑːɦəɾiː ɑː loːkələ keːɾə d͡ʒeː s̪ək̃əlpən̪ɑː ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkəɾə s̪əmʋeːd̪ən̪ɑːt̪məkə ʋəɾɳən̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ.  

d̪ɾɨʂʈɪ kət̪ʰɑːmeː pəɽʰɑːɪ kʰət̪əmə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 
n̪oːkəɾiːkə kʰoːd͡ʒə, gɑːməmeː loːkəs̪əbʰəkə t̪iːkʂɳə 
kəʈɑːkʂə. pʰeːɾə d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪iːjə pət̪ɾəkɑːɾəkə 
pɾeːɾəɳɑːs̪ə ̃ kən̪ɪjɑ̃ːkə ʋɪɾoːd̪ʰəkə bɑːʋəd͡ʒuːd̪ə 
gɑːməmeː leːkʰəkəkə kʰeːt̪iːmeː lɑːgəbə. iː s̪əbʰə 
gəpə eːkəʈɑː s̪ɑːmɑːn̪jə kət̪ʰjə ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː 
ʈʰɑːmə-ʈʰɑːmə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪ət̪jə ud̪gʰɑːʈɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. eːt̪əjə gɑːməkə loːkəkə kuʈiːtʃ͡ɑːliː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː 
kɑːd͡ʒəkə əbʰɑːʋəmeː kʰɑːliː s̪əməjə beːʃiː ɾəɦəlɑːkə 
kɑːɾəɳə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  s̪əg̃əmeː ɑːɪ-kɑːlɦɪkə s̪t̪ɾiːkə 
ʃəɦəɾiː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbɑːkə ɑːkɑ̃ːkʂɑː s̪eːɦoː 
pɾəd̪əɾʃɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  

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

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

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

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

ɦəməɾə gɑːmə kət̪ʰɑːmeː leːkʰəkəkə gɑːməkə 
ɾəs̪t̪ɑː, kəʈən̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃ meːn̪ɑːɦiː gɑːməkə loːkəkə 
tʃ͡ʰɪɽɪɑːeːbə ɑː bɑːn̪ɦəkə biːtʃ͡əmeː əɦuɾɪjɑː kɑːʈəɪt̪ə 
loːkəkə ʋəɾɳən̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːs̪ɪkən̪ɦɑːkə loːkə- 
d͡ʒɑːn̪əʋəɾəkə s̪əmɑːn̪ə, d͡ʒɑːn̪əʋəɾəkə ɦɑːlət̪əmeː. 
kəʈən̪ɪjɑ̃ːmeː leːkʰəkəkə gʰəɾə kəʈɪ geːlən̪ɦɪ s̪eː oː 
n̪ət̪ʰun̪ɪjɑ̃ː əɪʈʰɑːmə ʈɪkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mətʃ͡ʰəbɑːɦɪ ɑː 
tʃ͡ɪɽəɪ bəd͡ʒʰɑːbəə̸ leːlə n̪ət̪ʰun̪iː d͡ʒoːgɑːɾə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəmiːn̪əkə d͡ʒʰəgəɽɑː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, eːkə 
ɦɪs̪s̪eːd̪ɑːɾəkə d͡ʒəmiːn̪ə d̪ʰɑːɾəmeː ɖuːmələ tʃ͡ʰəɪ s̪eː 
oː leːkʰəkəkə gəɦuːməʋəlɑː kʰeːt̪ə ɦəɽəpəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ʃən̪ə ɑː s̪t̪ɾiːkə (!) pɑːtʃ͡ʰuː loːkə beːɦɑːlə ətʃ͡ʰɪ. 
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s̪t̪ɾiːkə pɑːtʃ͡ʰuː bɪn̪ə kɑːɾəɳə leːkʰəkə pəɽɪ geːlə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʂɳu ʃəɾmɑː pət̃ʃ͡ət̪ət̪̃ɾəmeː kət̪ʰɑː 
kəɦəɪt̪ə-kəɦəɪt̪ə ʃuːd̪ɾə ɑː məɦɪlɑːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː pəɽɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

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

  

 [guloː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə (ət̪̃ɪkɑː pɾəkɑːʃən̪ə) kə 
pɑːʈʰəpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə.] 

  

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

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

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

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

s̪eː d͡ʒə ̃əɦɑ̃ːkẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə guloː kẽː 
ɦɪn̪d̪iː ɑː məɪt̪ʰɪliː d̪un̪uːmeː pəɽʰəbɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ɦuəjə 
ɑː gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃əkə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪əkə pɾəjoːgə d̪eːkʰəbɑːkə 
ɦuəjə t̪ə ̃ pəɦɪn̪eː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə pəɽʰuː ɑː pʰeːɾə 
muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰuː. kɑːɾəɳə muːlə məɪt̪ʰɪliː d͡ʒə ̃
əɦɑ̃ː pəɦɪn̪eː pəɽʰɪ leːləũ t̪ə ̃ əɦɑ̃ːkẽː s̪ɪn̪eːmɑːkẽː 
piː.ʋiː.ɑːɾə.meː d̪eːkʰəbɑːkə ən̪ubʰuːt̪ɪ ɦəeːt̪ə, ɑː d͡ʒə ̃
pəɦɪn̪eː əɦɑ̃ː muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰɪ leːbə t̪ə ̃ ɦɪn̪d̪iː 
ən̪uʋɑːd̪ə eːkkoː pən̪n̪ɑː n̪əɪ pəɽʰɪ s̪əkəbə, ɑː 
t̪əkʰən̪ə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə keːɾə pɾəjoːgə keːn̪ɑː d̪eːkʰɪ 
s̪əkəbə? ɦəməɾə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː iː pɾəjoːgə 
d̪eːkʰiː. 
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əɦiː s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː 2021 meː gəeːɾə-s̪əʋəɾɳəkẽː 
pəɦɪlə beːɾə d̪eːlə məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾəkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəbə ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 
upən̪jɑːs̪ə "pəg̃u" oːt̪əə̸ s̪ə ̃ ʃuɾuː ɦoːɪeː d͡ʒət̪əə̸ 
jɑːt̪ɾiːkə bələtʃ͡ən̪əmɑː kʰət̪əmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə tʃ͡ʰəɽəpəʈɑːjə ləgəlɑː d͡ʒeː dʒ͡əgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː s̪ə ̃ ɑːguː keːn̪ɑː bəɽʰɪ 
geːlɑː ɑː oː s̪əbʰə jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː s̪ə ̃ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbə t̪ə ̃d̪uːɾə 
pɑːtʃ͡ʰueː kɪeː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ? 2018 meː iː 
upən̪jɑːs̪ə ʋɪd̪eːɦəmeː 9 kʰəɳɖə meː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlə ɑː s̪ək̃əlɪt̪ə 
bʰeːlə ʋɪd̪eːɦə:s̪əd̪eːɦə 21 meː (pɾɨ. 677-779), pʰeːɾə 
oː pus̪t̪əkɑːkɑːɾə ɑːjələ oːɦiː bəɾkʰə, ɑː ɑːbə 
oː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə meː s̪eːɦoː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. əɪ 
poːt̪ʰiːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə ɾɑːmeːʃʋəɾə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː kəjələ geːlə (pəlləʋiː pɾəkɑːʃən̪ə) ɑː 
ɦəməɾə ən̪uɾoːd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː iː ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə əɦɑ̃ː 
muːlə məɪt̪ʰɪliː pəɽʰəlɑːkə bɑːd̪ə pəɽʰuː, əɦɑ̃ː puːɾɑː 
poːt̪ʰiː pəɽʰɪ s̪əkəbə. 
pəg̃ukə muːlə ɑː ɦɪn̪d̪iː d̪un̪uː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə meː 
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. 

pʰeːɾə gʰuɾuː guloːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə pəɾə, s̪eː 
ən̪uʋɑːd̪ə keːn̪ɑː bʰeːlə ɑː keːn̪ɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
ɪn̪s̪ɑːɪɖəɾə ʋjuː ɦɪn̪d̪iː-ən̪uʋɑːd̪ə ʋəɾdʒ͡ən̪əmeː 
ɑːuʈəs̪ɑːɪɖəɾə ʋjuː bən̪ɪ geːlə n̪əʋə-
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə ən̪uːd̪ɪt̪ə-s̪ʈoːɾiː-s̪ɑːɪs̪̃əkə 
pɾəjoːgə s̪ə,̃ s̪eː n̪iːtʃ͡ɑ̃ː ʈeːbuləmeː d̪eːlə ətʃ͡ʰɪ. bəɦut̪ə 
ʈʰɑːmə ɦɪn̪d̪iː ʃəbd̪əkoːʂəkə əkɑːləkə kɑːɾəɳə ʃəbd̪ə leːlə 

https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_SADEHA_21.pdf
http://videha.co.in/pothi.htm
https://drive.google.com/file/d/1bIZA3fOamAODSEkFgRKmUynbv2H7K9f1/view
https://drive.google.com/file/d/1lvLXPqLB3n9FLY3D_K3_mjUO64yNUSHT/view
http://videha.co.in/pothi.htm
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ʃəbd̪ə n̪əɪ ʋəɾən̪ ʋɪʋəɾəɳə d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː bəɦut̪ə 
ʈʰɑːmə əʃud̪d̪ʰə ɑː bəɦut̪ə ʈʰɑːmə ən̪uːd̪ɪt̪ə bʰeːbeː n̪əɪ 
kəeːlə, ɑːkɪ əɾt̪ʰəkə ən̪əɾt̪ʰə kəɾəɪt̪ə 
ʃɑːbd̪ɪkə/ əɾt̪ʰɑːn̪uʋɑːd̪ə bʰeːlə. 

muːlə 
məɪt̪ʰɪliː "guloː" 

ən̪uːd̪ɪt̪ə ɦɪn̪d̪iː "guloː" 

t̪ɪlɑː-s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ məkəɾə s̪ək̃ɾɑːn̪t̪ɪ 

eːkkeː s̪əs̪əpeːn̪ə meː 
mũɦə t̪oːɽɪ 

eːkə ɦiː s̪əs̪peːn̪ə s̪eː 
mũɦə t̪oːɽə 

oːkəɾɑː ʈɑ̃ːs̪ələkəɪ us̪əkɑː gʰiː bən̪ɑːjɑː 

gʰəɾən̪ɪjoː* pət̪n̪iː bʰiː 

ʈukəd̪umə-ʈukəd̪umə kɪs̪iː t̪əɾəɦə 

kəbə_ɪ kəbəiː mətʃ͡ʰəliː 

d̪əbɪjɑː d̪ɑːbə 

d̪eːkʰəbəɦəkə 
tʃ͡ʰəuɽɪeː! 

d̪eːkʰeːgiː t̪uː, 

d̪eːlɪjəɦə ɑːpəkoː d̪ɪeː 

əmɑːʈʰiː ɑːmə kiː ʈəɦən̪ɪjɑ̃ː 

kəɾətʃ͡iː bɑ̃ːs̪ə kiː tʃ͡ʰəɽɪjɑ̃ː 

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

d̪ɑːbə-d̪ɑːbə kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ 

d̪əbɑːʋə bən̪ɑːeː 
ɾəkʰət̪eː ɦəɪ ̃

bɑːt̪ə un̪əʈɑː d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰəɪ** 

bɑːt̪ə koː pələʈə d̪eːt̪iː 
ɦəɪ 

pən̪ɪd͡ʒɑːbə pəd̃͡ʒɑːbə 

mũɦə bɑːbɪ kəə̸ ɦət̪ɑːʃə 

s̪əɽəlɑːɦə kʰuʈʈɑː gʰun̪ə ləgeː kʰũːʈeː 

upəɾeːləkə ɖʰuːɽʰəkəɾə lɑːiː 

gəd͡ʒd͡ʒən̪ə ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə 

oːgəɾə_ɪ-eː d̪eːkʰəbʰɑːlə kəɾət̪ɑː ɦəɪ 

ɾəməɾɑːɦəɽɪ əɾəɦəɾə 

ʈʰɪʈʰuɑː*** ʈʰɪʈʰuɑː 

koːjə ləʈeːləkə koːiː us̪eː ɦət̪ʰeːliː pəɾə 
ɾəgəɽət̪ɑː ɦəɪ 

bʰɑːkən̪ə d͡ʒələkumbʰiː 

pəɾətʃ͡ɑːɾəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ɑːn̪ɑː d̪eːt̪iː ɦəɪ 

bʰoːʈɪjɑː s̪ud͡ʒən̪iː 
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bʰoːməɦəɪɾə leːt̪əɪ kɑːʈə kʰɑːẽːgeː 

ɦəpəkun̪ɪjɑ̃ː ũkəɽũː 

tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə ɑː 
tʃ͡əukiː*** 

tʃ͡ɑːs̪ə, s̪əmɑːɾə əuɾə 
tʃ͡əukiː 

ʈoːn̪ə kəɾə_ɪ-eː ʈukəɽeː-ʈukəɽeː kəɾət̪iː 
ɦəɪ 

pɑ̃ːgəjə lɑːgələ kɑːʈən̪eː ləgɑː 

kʰəɾɑːjə ɖəʈ̃ʰələ s̪uːkʰəkəɾə 
s̪əkʰt̪ə 

goːs̪ɑ̃ːɪ ɖumɑːn̪iː s̪uːɾjə ɖuːbən̪eː 

pətʃ͡ʰəɽəɪt̪ə-
putʃ͡ʰəɽəɪt̪ə 

kɪs̪iː t̪əɾəɦə 

s̪ɪd̪əɦɑː bʰoːd͡ʒən̪ə kiː s̪ɑːməgɾiː 

guloː ukəʈɪ d̪eːləkəɪ guloː n̪eː kəɦɑː 

d͡ʒumɑː kəeː n̪ɪʃɑːn̪ɑː s̪ɑːd̪ʰəkəɾə 

ɦəpəs̪ɪ-ɦəpəs̪ɪ ɦɑ̃ːpʰə ɦɑ̃ːpʰə 

bʰɑːs̪ɪ geːlə ɦɪlə gəeː 

pɑːɽʰɪ tʃ͡ʰəppəɾə koː 
ʈeːkən̪eːʋɑːlɑː ɑːd̪ʰɑːɾə 

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

gɪɾəɦət̪ə d̪əɦɪt̪ə ɾəɦəɪ gɾɨɦəs̪t̪ʰə ud̪ɑːɾə t̪ʰɑː 

tʃ͡ʰiːlə-moːʈʰɪ tʃ͡ʰiːləkəɾə 

ɦəɽəut̪ʰə ɦəɽəut̪ʰə bɑ̃ːs̪ə 

kʰəɽʰə utʃ͡ʰɑːɦɪ 
d̪eːləkəɪ 

pʰuːs̪ə uɽə gəiː 

kɑːliːbəd̪̃iːkə s̪eːʋɑː kɑːliːbəd̪̃iː kiː puːd͡ʒɑː 

kuʃəkə kəleːpə*** kuʃə kɑː kəleːpə 

pɑːʈə ət̪̃əɾd̪ʰɑːn̪ə 

ɑːɾɑː bəgiːtʃ͡ɑː 

gɑːtʃ͡ʰiː ɑːmə keː bəgiːtʃ͡eː 

gəɪɽʰə kɑːʈəkəɾə 

tʃ͡ʰəuɽiː kəeː 
s̪əmɑ̃ːgeː n̪eː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ 

us̪əkiː t̪əbiːjət̪ə ʈʰiːkə 
n̪əɦĩː ɦəɪ 

ʈɑːʈə gʰɑːs̪ə pʰuːs̪ə s̪eː bən̪iː 
d̪iːʋɑːɾə 

d̪oːs̪əɾə bɪtʃ͡ʰeːləkə d̪uːs̪əɾiː bən̪ɑːn̪eː ləgɑː 
ɦəɪ 
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ɑːlən̪ə əs̪t̪əɾə 

d͡ʒəɪɾɑːʈʰoː d͡ʒəɽẽː 

d̪uː goː s̪upɑːɾiː n̪oːt̪ə 
meː ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ 

n̪ɪmət̪̃ɾəɳə kiː s̪upɑːɾiː 
mɪliː ɦəɪ 

bɑːtʃ͡ʰəjə lɑːgələ ələgə kəɾəkeː ɾəkʰən̪eː 
ləgɑː 

ʈɪɾəs̪ɪ kəeː gus̪s̪eː mẽː 

kən̪ən̪əmũɦə ɾuɑ̃ːs̪ɑː 

biːʈə ləgɑːeːt̪ə bɑ̃ːs̪ə ɾoːpeːgɑː 

s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ t̪oːɽə leː gəjɑː 

əɾɪkət̃ʃ͡ən̪ə*** əɾɪkət̃ʃ͡ən̪ə 

lɑːʈə meː d͡ʒʰun̪ɪjoː 
ɾəɦəɪ 

d͡ʒʰun̪ɪjɑː bʰiː t̪ʰiː 

əɽʰeː-əɽʰə tʃ͡upəkeː s̪eː 

n̪əu bəd͡ʒeː ɾɑːt̪ɪ meː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː ɾɑːt̪ə mẽː 

oːləɪt̪ə tʃ͡un̪ət̪ɑː 

d͡ʒʰəkʰə_ɪ əpʰəs̪oːs̪ə d͡ʒət̪ɑː ɾəɦɑː 

ɖəg̃eːləkə us̪eː t̪əɪjɑːɾə kɪjɑː 

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

d͡ʒoːgət̪əɪ ɾəkʰəʋɑːliː kəun̪ə 
kəɾeːgɑː 

s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə ʈɑː 
n̪əbʰəkɑː kʰuʈʈɑː 
kɑːʈɪ 

kʰũːʈeː kɑːʈə ɾəkʰeː 

kʰɪkʰɪɾə n̪eːʋəlɑː 

pəd͡ʒoːʈʰən̪eː leːkəɾə 

ɦɑːkə d̪ɑːeː bulɑːkəɾə 

d͡ʒuɑːjələ*** d͡ʒuɑːjɑː ɦuɑː 

gəlɪ kəeː bʰɑːt̪ə 
bʰɑːeː d͡ʒeːt̪əu**** 

gələkəɾə bʰɑːt̪ə ɦoː 
d͡ʒɑːeːgɑː 

t̪ummɑː*** t̪ummɑː 

əʋɑːtʃ͡ə kət̪ʰɑː buɾiː bɑːt̪ə 

bʰuːməkəmə bʰuːkəmpə***** 

bʰuːkəmpə bʰuːkəmpə***** 

ʈʰəʈʰəɾiː*** ʈʰəʈʰəɾiː 

uːkə mukʰɑːgn̪ɪ 
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ɦɪn̪n̪uː ɦɪn̪d̪uː 

kəɾə_ɪ tʃ͡ʰəɪ keːn̪ɑː boːlət̪ɑː kjɑː ɦəɪ 

əɾəbɑː-əɾəbɑːɪn̪ə*** əɾəbɑː-əɾəbɑːɪn̪ə 

d͡ʒʰoːɽɑː bəʈuɑː 

ʈɑːn̪ɪ kəeː leːkəɾə 

əkʰəɾɑː*** əkʰəɾɑː 

  

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

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

***ən̪uːd̪ɪt̪ə n̪əɪ bʰeːlə 

****ʃɑːbd̪ɪkə ən̪uʋɑːd̪ə 

*****əɾt̪ʰɑːn̪uʋɑːd̪ə 

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

ɑː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ʈʰeːʈʰəpən̪iː 
guloː məɳɖələkə s̪əŋə. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ɑːbə "guloː" upən̪jɑːs̪əkə s̪əŋə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
kiː keːləkə. 

2016-2020 meː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə 2022 meː d̪eːlə d͡ʒəjət̪əɪ. 
mɑːn̪eː guloː ɾeːs̪əs̪ə ̃bɑːɦəɾə. 

mɑːn̪eː guloːkə kɾɑːn̪t̪ɪkɑːɾiː ɑːmukʰə 
lɪkʰən̪ɪɦɑːɾəkẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː ən̪uʋɑːd̪ə 
puɾəs̪kɑːɾə ɑː guloː ɾeːs̪əs̪ə ̃bɑːɦəɾə. 

t̪ə ̃ guloːkə ɑːmukʰə bləɪkəmeːlɪg̃ə tʃ͡ʰələ? bud͡ʒʰɪ t̪ə ̃
s̪əeːɦə pəɽəɪeː. 

guloːkə ɑːmukʰəmeː ɑːɾə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə 
kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ətʃ͡ʰɪ. 

'd̪eːs̪ɪlə bəjən̪ɑː s̪əbə d͡ʒən̪ə mɪʈʈʰɑː', muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːkə s̪əbʰəkẽː iː ɾəʈələ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkẽː s̪eːɦoː ɾəʈələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. mud̪ɑː əʋəɦəʈʈʰə 
t̪ə ̃s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰələ. 
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mud̪ɑː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə-puːɾʋə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː 
əʋəɦəʈʈʰəkə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ ʈʰəkkuɾəhə̆ s̪ə ̃bʰɪn̪n̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
s̪əmbʰəʋət̪əhə̆ bɪs̪pʰiː gɑːməkə bɑːɾbəɾə kɑːs̪ʈəkə 
ʃɾiː məɦeːʃə ʈʰɑːkuɾəkə put̪ɾə. s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
pəɾəmpəɾɑːkə bɪd̪ɑːpət̪ə n̪ɑːtʃ͡əmeː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ 
pəd̪ɑːʋəliːkə (d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə puːɾʋəs̪ə)̃ n̪ɾɨt̪jə-
əbʰɪn̪əjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə puːɾʋə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə ʋɪʋəɾəɳə- kəʃmiːɾəkə əbʰɪn̪əʋə gupt̪ə 
d̪ʋɑːɾɑː (d̪əʃəmə ʃət̪ɑːbd̪iːkə ən̪t̪ə ɑː eːgɑːɾəɦəmə 
ʃət̪ɑːbd̪iːkə pɾɑːɾəmbʰə) lɪkʰələ gɾən̪t̪ʰə ətʃ͡ʰɪ "iːʃʋəɾə 
pɾət̪jɑːbʰɪd͡ʒɲɑː- ʋɪbʰəɾʂɪɳiː" d͡ʒə_ɪmeː oː 
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ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə ulleːkʰə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪əkə 
s̪əd̪ukt̪ɪkəɾɳɑːmɾɨt̪ə- (ɾətʃ͡ən̪ɑː 11 pʰəɾəbəɾiː 
1206, d̪eːkʰuː məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə mɪt̪ʰɪlɑː, ʋɪd͡ʒəjə 
kumɑːɾə ʈʰɑːkuɾə)- ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə pɑ̃ːtʃ͡ə 
ʈɑː pəd̪ə eːt̪əə̸ ud̪d̪ʰɾɨt̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə pəd̪ɑːʋəliːkə bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰiː. "d͡ʒɑːʋə n̪ə 
mɑːlət̪oː kəɾə pəɾəgɑːs̪ə t̪ɑːʋeː n̪ə t̪ɑːɦɪ məd̪ʰukəɾə 
ʋɪlɑːs̪ə." ɑː "mun̪d̪əlɑː mukulə kət̪əjə 
məkəɾən̪d̪ə". d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə (1275-1350) ʂəʂʈʰəhə̆ 
kəlloːlə- ..ət̪ʰə ʋɪd̪jɑːʋən̪t̪ə ʋəɾɳən̪ɑː.. əʂʈəməhə̆ 
kəlloːləhə̆- ..ət̪ʰə ɾɑːdʒ͡jə ʋəɾɳən̪ɑː.. meː bɪd̪ɑːpət̪ə 
keːɾə ulleːkʰə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ t̪ət̪eːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə̸ geːlə ɾəɦət̪ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə 
t̪əkəɾə ulleːkʰə n̪ɑːtʃ͡əkə ɾuːpəmeː 
keːlən̪ɦɪ. (ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə tʃ͡ɪt̪ɾə: ʋɪd̪eːɦə tʃ͡ɪt̪ɾəkəlɑː 
s̪əmmɑːn̪əs̪ə ̃ puɾəs̪kɾɨt̪ə pən̪əkəlɑːlə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː). 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə t̪əkəɾə bɑːd̪ə guloː upən̪jɑːs̪əkə s̪
ɑːɾɑ̃ːʃə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ləgəɪeː oː ʈʰiːkəs̪ə ̃upən̪jɑːs̪ə pə
ɽʰələn̪ɦɪ n̪əɪ bɑː əɾt̪ʰə bud͡ʒʰɪ n̪əɪ s̪əkəlɑː. oː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰ
ət̪ʰɪ- 
"ən̪əʋəɾəkẽː buːd͡ʒʰələ tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː buɽʰɪjɑː (s̪ukʰəb
ɑːkə mɑːjə) ləgə pɑːɪ tʃ͡ʰəɪkə. oːkəɾə koːn̪oː pɾəjɑːs̪ə 
n̪ɪɾəɾt̪ʰəkə n̪əɪ ɦeːt̪əɪkə. .. əɪʈ̃ʰə leːt̪ə" ɑːɾə kiː kiː. 

mud̪ɑː upən̪jɑːs̪əmeː s̪eː tʃ͡ʰəɪɦeː n̪əɪ, ən̪əʋəɾeː n̪əɪ 
ɑːn̪oː pɑːt̪ɾə eːɦeːn̪ə n̪əɪ kəɾəɪeː d͡ʒeː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ə
n̪ə bud͡ʒʰɑːbəjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəlɑːɪbəlɑː pɑːɪ d̪əɪeː
 d͡ʒəkʰən̪ə s̪əbʰəkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː oː n̪əɪ d̪eːt̪ə. pək̃ʰ
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ɑːbəlɑː pək̃ʰɑː bəd̪əlɪ kəə̸ d̪əə̸ d̪əɪeː d͡ʒəkʰən̪ə guloː
kẽː s̪eːɦoː ɑːʃək̃ɑː ɾəɦəjə d͡ʒeː oː n̪əɪ bəd̪ələt̪ə. ən̪əʋ
əɾə t̪ə ̃kət̪eːkə beːɾə məd̪ət̪ɪ keːləkəɪ, bɑːd̪əmeː s̪ət̪ə
ɾkoː 
keːləkəɪ d͡ʒeː gɪd̪d̪ʰə s̪əbʰə pɑːɪ leːlə məɽəɾɑː ɾəɦələ
 tʃ͡ʰəɪ. ɦə ̃kət̪ɑːkə beːɾə pɑːɪ n̪əɪ bʰeːʈəlɑːpəɾə/ 
bʰeːʈəɪmeː d̪eːɾiː 
bʰeːlɑːpəɾə eːkə beːɾə oː ən̪əʈʰeːn̪eː d͡ʒəɾuːɾə ɾəɦəɪ. 

guloː keːɾə bʰɑːʂɑːs̪ə ̃keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə t ͡
ʃʰət̪ʰɪ, muːlə d̪ʰɑːɾɑː keːɾə loːkəkẽː ɦeːbɑːkoː tʃ͡ɑːɦiː. 
mud̪ɑː s̪eː ɦun̪əkəɾə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəs̪ə ̃15 s̪ɑːləs̪ə ̃
d̪uːɾə ɦəeːbə mɑːt̪ɾə d̪əɾʃɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

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

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə əɪ t̪əɾəɦəkə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə ɦoːjəbɑː
kə s̪ʋɑːŋə kəɾəbə ɦɑːs̪jə ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, muːl
əd̪ʰɑːɾɑːkə əɪʈ̃ʰiːkə ɾuːpəmeː ɦəmə eːkəɾɑː d̪eːkʰəɪt̪
ə tʃ͡ʰiː. ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oː koːn̪oː d̪oːs̪əɾə gɾəɦəs̪ə ̃
ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪upəuləkə eːkəʈɑː bəɽəkɑː 
məɦələmeː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪iːn̪ə-d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃d̪uːɾə. 

9 pən̪n̪ɑːkə iː ɑːmukʰə guloːkə pɑːʈʰəmeː ʋjəʋəd̪ʰɑː
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n̪ə ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪eː əɦɑ̃ːs̪ə ̃ɑːgɾəɦə d͡ʒeː pɾ
ɨ. s̪ə ̃
17 s̪ə ̃s̪oːdʒ͡ʰeː guloː pəɽʰən̪ɑːɪ ʃuɾuː kəɾuː. eːkə n̪ɪs̪ɑ̃
ːs̪əmeː upən̪jɑːs̪ə pəɽʰɪ d͡ʒɑːu. pʰeːɾə gʰuɾɪ kəə̸ iː ɑː
mukʰə 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.  

  

guloː (muːlə məɪt̪ʰɪliː) 

  

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

mɑːt̪ɾə guloːkə məɾəlɑːkə bɑːd̪ə ɖɑːkʈəɾə məlɪkə əb
əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː kɑːn̪əɪt̪ə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː ɑːbə ɦun̪
əkɑː mɑːlɪkə keː kəɦət̪ən̪ɦɪ, mɑːn̪ɪ lɪə oː kɑːjəs̪t̪ʰə tʃ͡
ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː əɪ upən̪jɑːs̪əmeː ɦun̪əkəɾə d͡ʒɑːt̪ɪkə ʋɪ
ʋəɾəɳə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪eː eːkəʈɑː gɪɾəɦət̪ə/ mɑːlɪkə d̪uː-
tʃ͡ɑːɾɪ beːɾə ɑː ɖɑːkʈəɾə s̪ɑːɦeːbə eːkə beːɾə. 

ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃pɑːɪbəlɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ pəlɑːɪ mɪləkə mɑːlɪkə- d̪
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əʃəɾət̪ʰə məɳɖələ. 

iː upən̪jɑːs̪ə moːʈɑː-
moːʈiː 14 kʰəɳɖəmeː ʋɪbʰəkt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː pʰləɪʃəbəɪkək
ə s̪əg̃ə guloː məɳɖələkə d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪʋəɾəɳə oːkəɾ
ə ləgəkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkə ʋɪʋəɾəɳəkə s̪əg̃ə d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰ
ɪ. upən̪jɑːs̪əkə ud̪d̪eːʃjə kɑːlə-
s̪t̪ʰɑːn̪əkə ʋɪs̪t̪ɑːɾəpuːɾɳə ʋɪʋəɾəɳə d̪eːbɑːkə n̪əɪ ətʃ͡ʰ
ɪ, ɑː s̪eː s̪əmɑːd͡ʒə bɑː əɾt̪ʰəʋjəʋəs̪t̪ʰɑːkə ən̪t̪əɾn̪ɪɦɪt̪ə
 s̪əməs̪jɑːkə ʋɪʃleːʂəɳə iː n̪əɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. guloː məɳ
ɖələkə tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə iː gʰuməɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. guloː məɳɖələ
kə ɑ̃ːkʰɪ, guloː məɳɖələkə ɑːbʰɑːs̪iː bɑː ʋɑːs̪t̪əʋɪkə 
upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ d͡ʒət̪əə̸ d͡ʒət̪əə̸ oː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪əə̸ t̪ət̪əə̸ iː
 upən̪jɑːs̪ə ʋɪtʃ͡əɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kən̪eː kɑːlə leːlə eːmɦəɾə
-
oːmɦəɾə geːboː kəeːlə t̪ə ̃pʰeːɾə ɑːpəs̪ə. mɾɨt̪jukə bɑ
ːd̪oː d͡ʒəkʰən̪ə loːkə ən̪ukəmpɑː ɾɑːʃɪmeː əpən̪ə ɦɪs̪s̪
ɑːkə leːlə d͡ʒoːgɑːɾə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, leːkʰəkə ɾɪɾn̪ɪj
ɑ̃ː ləgə gʰuɾɪ əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː guloːkə ɦɑːkə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽ
ː s̪un̪ɑːɪ pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ, oː bɑːbɑːkə eːkəʈɑː ɑːɾə ɦɑːkək
ə ɑːs̪əmeː kɑːn̪ə pət̪ʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ. "əkɑːn̪əɪt̪ə ɾəɦə_ɪ-
eː." ɑː upən̪jɑːs̪ə kʰət̪mə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ- 
"bəbɑː t̪əeː tʃ͡əlɪ geːlə_ɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː kɑːn̪ə_ɪ-eː."  

iː poːt̪ʰiː s̪ɑːmɑːn̪jə upən̪jɑːs̪əs̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə ʃəbd̪ə ɑː 
ʋɑːkjəkə pɑːʈʰjət̪ɑː (ʈeːks̪ʈueːlɪʈiː) kə ɾuːpəmeː 
ʋɪʃleːʂəɳə məg̃əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  d͡ʒulɪjɑː kɾɪs̪ʈoːʋɑːkə 
ən̪ud̪əɪɾgʰjə s̪əmbən̪d̪ʰə bəlɑː d̪ʰuːɾiː d͡ʒeː leːkʰəkə ɑː 
pɑːʈʰəkəkẽː d͡ʒoːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː uɾd̪ʰʋɑːd̪ʰəɾə d̪ʰuːɾiː 
d͡ʒeː əɪ pɑːʈʰəkẽː d̪oːs̪əɾə pɑːʈʰə s̪əg̃ə dʒ͡oːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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guloː əd̪ʰjɑːjəmeː ʋɪbʰəkt̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, iː eːkəʈɑː d̪ʰɑːɾə 
s̪ən̪ə bəɦəɪt̪ə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː ʈɑːɪpoːgɾɑːpʰiːkə 
pɾəjoːgəs̪ə ̃ pɾɪɳʈə ʋəɾs̪ən̪əmeː əd̪ʰjɑːjə ʋɑː kʰəɳɖə 
pɑːʈʰəkəkə s̪uʋɪd̪ʰɑː leːlə s̪əmbʰəʋə kəeːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː kəeː beːɾə kʰəɳɖəkə bʰiːt̪əɾə 
pəɪɾɑːgɾɑːpʰə-s̪peːs̪ə d̪əə̸ kəə̸ kʰəɳɖəkə bʰiːt̪əɾə 
upəkʰəɳɖə s̪eːɦoː bən̪ɑːoːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːbə eːkəbeːɾə guloː keːɾə pun̪əɾpɑːʈʰə kəɾiː. 

  

guloːkə pəɦɪlə kʰəɳɖə 

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

ɑːŋən̪ə n̪iːpɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː (guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkiː be
ːʈiː), giːt̪ə gɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kiː əɦɑ̃ːkẽː kən̪n̪ɑːɾoːɦə
ʈə bɑː koːn̪oː ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː guloːkə pəɾɪʋɑːɾəmeː
 d̪eːkʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪ɪn̪oːmeːʈoːgɾɑːpʰɪkə ən̪ubʰəʋ
ə lɪə, s̪oːtʃ͡uː-
guɳuː, giːt̪ə gəbəɪt̪ə n̪iːpəbə, pʰeːɾə pɑːn̪ɪkə pʰɑːɦɑ
ː d͡ʒəkɑ̃ː oːs̪ə, pətʃ͡ʰɪjɑː ɦəʋɑː, bəɖɖə d͡ʒɑːɽə, ɾɪn̪ɪjɑ̃ː 
pəɦɪɾən̪eː ətʃ͡ʰɪ kʰɑːliː s̪ələʋɑːɾə ɑː pʰəɾɑːkə ɑː mɑːjə
kə ɦɑːkə- 
"iː tʃ͡ʰəuɽiː ɦəməɾɑː d͡ʒiːəjə n̪əɪ d̪eːt̪ə. geː tʃ͡əd̪d̪əɾɪ oːɽ
ʰɪ n̪eː leː." ɑː kəɾuː əɪ d̪ɾɨʃjəkə mət̃ʃ͡ən̪ə. mud̪ɑː n̪iːpəɪ
 kɑːləmeː tʃ͡əd̪d̪əɾɪ leːʈɑː d͡ʒeːt̪əɪ, məɪlə leːʈeːlɑːkə b
ɑːd̪ə ɦeːt̪əɪ (ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə iː gəpə ətʃ͡ʰɪ.) 
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ɑː ɑːbə s̪oːtʃ͡uː d͡ʒeː iː guloː məɳɖələ n̪əɪ t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪
ə bʰəd̪ɾə s̪əmɑːd͡ʒəkə guloː kɑːn̪ən̪əkə gʰəɾə ətʃ͡ʰɪ. 

t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə bʰəd̪ɾə s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪eːɦoː əɦɪn̪ɑː bʰ
oːɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, əɦɪn̪ɑː t̪ɪlɑː s̪əkəɾɑ̃ːt̪ɪ bɑːd͡ʒələ d͡ʒɑːɪ t ͡
ʃʰəɪ, əɦɪn̪ɑː n̪iːpələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, ɑː əɦɪn̪ɑː mɑːjə tʃ͡ɪtʃ͡ɪɑ
ːɪ tʃ͡ʰəɪ "iː tʃ͡ʰəuɽiː ɦəməɾɑː d͡ʒiːəjə n̪əɪ d̪eːt̪ə. geː tʃ͡əd̪
d̪əɾɪ oːɽʰɪ n̪eː leː."  

guloːkə pəɾɪʋɑːɾəkə bʰoːɾukɑː ɑːn̪ə s̪əbʰə bɑːt̪ə s̪eː
ɦoː əɦɑ̃ːkẽː eːt̪əə̸ bʰeːʈə d͡ʒɑːjət̪ə. 

guloːkə d̪oːs̪əɾə kʰəɳɖə 

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

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

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

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

guloːkə t̪eːs̪əɾə kʰəɳɖə 

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

guloːkə tʃ͡ɑːɾɪmə kʰəɳɖə 

eːkə mɑːs̪ə pəɦɪn̪eː guloːkə bəɽəkɑː beːʈɑː əɾəd͡ʒun̪
əmɑː pən̪ɪd͡ʒɑːbə (pəd̃͡ʒɑːbə n̪əɪ- 
ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə ʈɪppəɳiː) tʃ͡əlɪ geːləɪ. kəd̪̃ɑːɦɑːʋ
ɑːliː (əɾəd͡ʒun̪əmɑːkə bəuɦə) ɑː s̪ud͡ʒiːt̪ə (əɾəd͡ʒun̪ə
mɑːkə beːʈɑː). 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə peːʈəmeː tʃ͡ɑːliː tʃ͡ʰəɪ kɑːɾəɳə oː pətʃ͡əpətʃ͡ə t̪
ʰuːkəɪ tʃ͡ʰəɪ. 
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n̪əjɑː s̪ɑːlə d̪ɪn̪ə mɑːtʃ͡ʰə bən̪ələ ɾəɦəjə, kɑːɾəɳə n̪əjɑ
ː s̪ɑːlə ɑːbə ut̪s̪əʋəkə d̪ɪn̪ə bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ s̪əbʰəkə l
eːlə. oːɪ d̪ɪn̪ə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː mɑːtʃ͡ʰə boːkəɾɪ d̪eːn̪eː ɾəɦəjə. o
ːn̪ɑː ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə ɑːgɾəɦə ɾəɦəɪ məũs̪ə kʰeːbɑːkə. 

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

guloːkə s̪əs̪uɾɑːɾɪ tʃ͡ʰəɪ beːlɑː ɑː oːkəɾə pət̪n̪iːkə n̪ɑː
mə tʃ͡ʰəɪ beːlɑːʋɑːliː. 

pəɦɪn̪eː guloːkẽː gɑːdʒ͡ɑː piːəɪt̪ə-
piːəɪt̪ə d̪əmmɑː ukʰəɽɪ geːləɪ. mɑːn̪eː tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə g
ɑːd͡ʒɑːkə n̪əʃɑːkə ʋjɑːpɑːɾə ɦoːɪt̪ə ɦeːt̪əɪ.  s̪eː beːlɑːs̪
ə ̃oːkəɾə s̪əɾəɦoːd͡ʒɪ əpən̪ə n̪ən̪əd̪ɪ mɑːn̪eː guloːkə p
ət̪n̪iːkẽː d̪eːkʰəjə ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ- 
"iː gəd͡ʒəpiːɑː ɦəməɾə bəɦiːn̪ə kəeː mɑːɾɪ d̪eːləkə." 

kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː d͡ʒəɾən̪ɑː upəɾeːləkə (d͡ʒoːgɑːɾə keːlə
kə, t̪ɑːkɪ kəə̸ n̪əɪ ən̪ələkə- ən̪uʋɑːd̪əkəkə leːlə ʈɪppə
ɳiː). 

bʰəgɪn̪ɑːkə bɪjɑːɦəkə n̪oːt̪ə puɾəbɑːkə kɾəmə, s̪ɑːɽiː
, s̪ɑːjɑː, bɪlɑːud͡ʒə ɑː d̪uː s̪əjə eːkɑːʋən̪ə ʈɑːkɑː d̪ɪə p
əɽət̪əɪ. oː s̪oːn̪əkə d͡ʒɑːɪeː, tʃ͡ʰoːʈuɑː ɑː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪əg̃ə tʃ͡
ʰəɪ. guloːkə bəɽəkiː beːʈiː ɾun̪ɪjɑ̃ː s̪eːɦoː s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃
s̪oːdʒ͡ʰeː oːt̪əə̸ 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 
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tʃ͡ʰəɪ. oː bəɖɖə kɑːn̪ələ, guloː kẽː tʃ͡ʰəgun̪t̪ɑː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ, tʃ͡ʰəuɽiː iː s̪əbə bɑːt̪ə keːn̪ɑː buːdʒ͡ʰɪ 
geːləɪ. kən̪ɪjɑ̃ː d̪əbə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː mən̪ɑː kəɾɪt̪əɪ t̪ə ̃ko
ːn̪oː gəd͡ʒd͡ʒən̪ə bɑ̃ːkiː ɾəɦɪt̪əjə (koːn̪oː kəɾmə bɑ̃ːkiː
 ɾəɦɪt̪əjə, ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə t̪ə ̃tʃ͡ʰoːʈə ʃəbd̪ə tʃ͡ʰəɪ- ən̪uʋɑːd̪əkə
kə leːlə ʈɪppəɳiː), "mɑːɾɪjoː kʰə_ɪt̪əũ..." 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː leːlə s̪oːn̪əkə koːn̪oː t̪iːɾət̪ʰəs̪ə ̃kəmə n̪əɪ kɑːɾə
ɳə oː əkʰəɪn̪əd̪ʰəɾɪ ɾeːləgɑːɽɪjoː n̪əɪ d̪eːkʰən̪eː-
eː, mɑːn̪eː tʃ͡əɽʰələ t̪ə ̃n̪əɦɪjeː ətʃ͡ʰɪ, d̪eːkʰəboː n̪əɪ keː
n̪eː ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː mɑːt̪ɾə s̪un̪ən̪eː ətʃ͡ʰɪ. s̪eː d̪uːʈɑː ɪɳ
ɖɪjɑː tʃ͡ʰəɪ. 

guloːkə pɑ̃ːtʃ͡əmə kʰəɳɖə 

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

guloːkə tʃ͡ʰəəmə kʰəɳɖə 

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

guloːkə s̪ɑːt̪əmə kʰəɳɖə 

kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliːkẽː mələɦəd̪əkə tʃ͡ɑ̃ːpəmeː məkʰɑːn̪ə
kə kəməun̪iːkə n̪əʋə-ɾoːd͡ʒəgɑːɾə bʰeːʈələ_ɪ-eː. 

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

s̪ukʰəbɑː mɑːjə kəeː gʰəɾə lɑːeː ɑːn̪ələkə. 

guloːkə ɑːʈʰəmə kʰəɳɖə 

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

kələ ʈʰiːkə kəɾeːbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. 

"eːməpiː keː eːleːkəʃən̪ə tʃ͡ʰɪəɪ. kɑ̃ːgəɾeːs̪ə ɾəd̃͡ʒiːt̪ɑː ɾ
əd̃͡ʒən̪ə kəeː ʈʰɑːɽʰə keːn̪eː-
eː." n̪əɾeːʃəbɑː ɾəd̃͡ʒiːt̪ɑː ɾəd̃͡ʒən̪əs̪ə ̃guloː kẽː eːkə ɦə
d͡ʒɑːɾə ʈəkɑː d̪ɪeːt̪əɪ, guloːkə gʰəɾəmeː tʃ͡ʰəɦəʈɑː bʰo
ːʈə tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː n̪əɾeːʃəbɑː n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə̸ geːləɪ. 
mud̪ɑː pʰuləbɑː moːd̪iːkẽː d͡ʒɪt̪eːt̪əɪ, mud̪ɑː guloː n̪
əɪ d͡ʒɑːeːt̪ə miːʈɪg̃əmeː "t̪oːɾɑː (pʰuləbɑːkẽː) moːʈək
ɑː gəɖɖiː bʰeːʈələ ɦeːt̪əu. t̪uː kəɾə geː (miːʈɪg̃ə)." 
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pʰeːɾə gʰəɾəkə d͡ʒʰəgəɽɑː, kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliː s̪əs̪əɾəpʰɑː
n̪iː bən̪eːləkə ɑː gəɾəd̪ən̪ɪ meː pʰəs̪̃ɑː leːləkə. kəd̪̃ɑː
ɦɑːʋɑːliː boːɪn̪əʋəlɑː gəɦuːmə ɖəɾɑːməmeː bən̪n̪ə 
kəə̸ t̪ɑːlɑː ləgɑː n̪əɪɦəɾə tʃ͡əlɪ geːlə. 

guloːkə n̪əəmə kʰəɳɖə 

guloːkə d̪uːʈɑː gʰəɾə bʰɑːs̪ɪ geːləɪ. 

bɑːbɑː kəɦələkəɪ, gʰəɾəpəɾə məɾətʃ͡ʰɑːuɾə tʃ͡ʰiːʈə d̪eː
n̪eː tʃ͡ʰəɦə. d͡ʒət̪̃əɾə d̪eːləkəɪ, mud̪ɑː oː koːn̪oː kɑːd͡ʒ
əkə n̪əɪ. 

kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ. ɑːbə kuʃ
əkə kəleːpoː n̪əɪ ləgət̪əɪ. 

guloːkə d̪əs̪əmə kʰəɳɖə 

tʃ͡ʰoːʈuɑː kɑːd͡ʒə kəɾəɪeː pɪlɑːɪ mɑːlɪkə d̪əʃəɾət̪ʰə mə
ɳɖələ oːɪʈʰɑːmə. kələ ʈʰiːkə kəɾəbəɪleː 1200 ʈɑːkɑː e
ːɖəʋɑ̃ːs̪ə mɑ̃ːgəɪeː, 1000 bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː kələ ʈʰ
iːkə kəɾeːbɑːkə bəd̪əlɑː oː s̪ɑːɪkɪlə kiːn̪ɪ ləɪeː kɑːɾəɳ
ə əɾəd͡ʒun̪əmɑː əpən̪ə pɑːɪs̪ə ̃kiːn̪ələ s̪ɑːɪkɪlə beːtʃ͡ɪ l
eːn̪eː ɾəɦəɪ. oːkəɾɑː d̪eːkʰeːbɑːkə tʃ͡ʰəɪ. 

ən̪əʋəɾə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə boːkʰɑːɾə ut̪ɑːɾəbɑːkə leːlə goːliː 
d̪eːləkə_ɪ. 

guloːkə d̪əs̪əmə kʰəɳɖə 

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

guloːkə eːgɑːɾəɦəmə kʰəɳɖə 

guloː mɑːlɪkəs̪ə ̃ʈɔɾtʃ͡ə mɑ̃ːgət̪ə, oː n̪əɪ d̪eːt̪əɪ t̪əə̸ eːk
koː goː ɑːmə kɪ lutʃ͡tʃ͡iː bʰoːgə n̪əɪ ɦuəjə d̪eːt̪ə. 

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

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

tʃ͡oːɾəbɑː s̪əũs̪eː gɑːtʃ͡ʰəkə lutʃ͡tʃ͡iː s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ. eːk
əʈɑː ʈʰəkuɾəbɑː s̪eːn̪ɪjələ tʃ͡oːɾə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, d͡ʒʰun̪ɪjɑ̃ː ɑː bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː lutʃ͡tʃ͡iː tʃ͡oːɾəbəɪ
eː. 

'pəkəɽələkəɦə n̪əɪ?'- ɾɪn̪ɪjɑ̃ː putʃ͡ʰələkəɪ. 

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

guloːkə bəɽəkiː beːʈiː ɾun̪ɪjɑ̃ː biːn̪ɑːmeː bɪjɑːɦələ tʃ͡ʰ
əɪ. ən̪əʋəɾəkə moːbɑːɪləpəɾə pʰoːn̪ə eːləɪ oːkəɾə. gu
loː oːt̪əə̸ d͡ʒɑːɪeː, tʃ͡ʰoːʈuɑː s̪eːɦoː s̪əŋə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. ɾɪ
n̪ɪjɑ̃ːbəlɑː lutʃ͡tʃ͡iː s̪ən̪eːs̪ə bən̪ɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

mũːgəkə pəɦɪlə t̪oːɽə ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪ət̪ələɾeːn̪əmɑːkẽː d̪eːl
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əkə, oː biːs̪ə ʈɑːkɑː d̪eːləkəɪ. 

ɾun̪ɪjɑ̃ː keː d̪iːjəɾə n̪eːɾəɦuː eːləɪ, oː tʃ͡upətʃ͡ɑːpə ɾɪn̪ɪj
ɑ̃ː 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 t ͡
ʃʰəɪ mud̪ɑː t̪əɪjoː oːkəɾɑːs̪ə ̃putʃ͡ʰət̪əɪ. 

guloːkə bɑːɾəɦəmə kʰəɳɖə 

ən̪əʋəɾəkə moːbɑːɪləpəɾə pʰoːn̪ə eːləɪ əɾəd͡ʒun̪əmɑ
ːkə, oː ɾəbɑːɽɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 

guloːkẽː kʰõːkʰiː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, d̪uː s̪əjə ʈɑːkɑːmeː d̪uː kə
ʈʈʰɑː t̪ʰoːkəɽɑː oːlə_ɪ keː bɑːt̪ə bʰeːləɪ. kət̪eːkə gəɾəd̪
ɑː pʰeːpʰəɽɑːmeː geːlə ɦeːt̪ə_ɪ. kʰəũt̪ə bɑːɽɪ d̪eːləkə
ɪ, d̪əs̪ə ʈɑːkɑːkə pək̃ʰɑː ʈuːʈɪ geːləɪ mud̪ɑː n̪əg̃əɽɑː d̪
oːs̪əɾə bəd̪əlɪ d̪eːləkəɪ. 

guloːkə t̪eːɾəɦəmə kʰəɳɖə 

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

beːlɑːʋɑːliːkə boːkʰɑːɾə ut̪əɾɪt̪eː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. koːn̪ə tʃ͡ʰə
uɽɑː, koːn̪ə məugiː kɑːeː ʈɑː ɑːmə lɑːeː geːlə_ɪ. 

guloː bʰəɾɪ ɾɑːt̪ɪ tʃ͡ʰəʈəpəʈə kəɾəɪt̪ə ɾəɦələ. d̪əmə pʰu
lə_ɪ ɑː kʰõːkʰiː ɦoːɪ. 
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"buɖʰɪjɑː kəeː boːkʰɑːɾə lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾɑː (guloːk
ẽː) əpən̪ɑː uʈʰəleː n̪eː ɦoːɪ tʃ͡ʰə_ɪ... 
tʃ͡ʰəuɽiː əs̪əkəɾeː kəkʰuːn̪ə gʰəɾə t̪əə̸ kəkʰən̪uː gɑːtʃ͡ʰi
ː d̪əuɽəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ tʃ͡ʰə_ɪ. tʃ͡ʰəuɽɑː ɑːʈʰə bəd͡ʒeː d̪ʰəɾɪ s̪
ut̪əleː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ." 

guloːkə ən̪t̪ɪmə kʰəɳɖə 

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

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

ɑːn̪ə beːɾə guloː ɾɑːt̪ɪoː kəeː gɑːtʃ͡ʰiː oːgəɾəɪt̪ə ɾəɦəjə
. ə_ɪ beːɾə n̪əɪ oːgəɾɪ bʰeːləɪ. ɑːbə oːt̪eː pəɪɾukʰə n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ.. 

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

guloː bɑːdʒ͡ələ- 
'kən̪ɪjɑ̃ː, oːɪ meː eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə lɑːgət̪əɪ. ɦəməɾɑː ɦɑ
ːt̪ʰə pəɾə eːkkoː goː ʈəkɑː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ.' 

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

əɾəd͡ʒun̪ə pən̪ɪd͡ʒɑːbə s̪əeː gʰuːɾɪ ɑːjələ. 

bʰəgɪn̪ɑː məɦɪn̪əd̪əɾə d͡ʒeː beːɪmɑːn̪iː s̪əə̸ guloːkə g

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 141 

ʰəɾɑːɽiː guloːkə bɑːpə s̪əə̸ lɪkʰəbɑː leːn̪eː ɾəɦəɪ s̪eː ʈʰ
əkəɦəɾəbɑː bʰəgɪn̪ɑː s̪un̪ələkəɪ d͡ʒeː məmɑː beːmɑː
ɾə tʃ͡ʰəɪ t̪ə bʰẽːʈə kəɾəjə eːləɪ. guloː oːkəɾɑː əʋɑːtʃ͡ə k
ət̪ʰɑː kəɦɪ d̪eːləkəɪ. 

məɦɪn̪əd̪əɾə s̪ət̪ələɾɑːeːn̪ə bʰəgəʋɑːn̪əkə puːd͡ʒɑː k
əɾeːləkə. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː oːt̪əə̸ geːlə, bʰəud͡ʒiː ɾɑːt̪ɪmeː ɾoːkɪ l
eːləkəɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː pət̪ɑː tʃ͡ələləɪ d͡ʒeː guloːkə mən̪ə b
əɦut̪ə kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰəɪ. oː bʰoːɾeː ɑːbɪ geːlə. 

əɪ upən̪jɑːs̪əkə məɦɑː-ən̪t̪ə... kəlɑː d̪eːkʰuː.. 

mɑːjə ɾət̪ukɑː puːd͡ʒɑː d̪ɪɑː putʃ͡ʰələkəɪ. əut̪əukɑː ɦɑːlə s̪
un̪əbə_ɪ meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː  kəeː mən̪ə n̪əɪ lɑːgələɪ. mɑːeː kəeː k
əɦələkə- 
'mɑːjə, pəɪs̪ɑː d̪əɦiː n̪eː. bəbɑː kəeː goːliː lɑːbɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪə
ɪ.' 

... 

ɾɪn̪ɪjɑ̃ː  kən̪əɦɑː pəkəɽɪ kəeː ɖoːleːləkəɪ- 'bəbɑː!' 

kuɪtʃ͡ʰə n̪əɪ. kət̪əu kuɪtʃ͡ʰə n̪əɪ. 

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

... 

'ɦəs̪̃ɑː uɽɪ geːləɪ.' 

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

"... bʰuːməkəmə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɦəu!" pəɾəmeːs̪əɾə bɑːd͡ʒ
ələ. 

... 

bʰuːkəmpə pʰeːɾə eːləɪ. 

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

pʰeːɾə mɾɨt̪ə guloː əs̪pət̪ɑːlə d͡ʒɑːɪeː, oːkəɾə poːs̪ʈəm
ɑːɾʈəmə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, bʰuːkəmpəs̪ə ̃guloː məɾələɪ s̪eː p
əɦɪn̪əɦɪjeːs̪ə ̃əs̪pət̪ɑːləmeː ɦəllɑː ɾəɦəɪ, s̪eː kɑːgətʃ͡ə
 bən̪ɪ geːləɪ. 

pʰeːɾə d̪oːbɑːɾɑː guloːkẽː əs̪əməs̪ɑːn̪ə ɑːn̪ələ geːləɪ.
 uːkə d̪eːləkəɪ tʃ͡ʰoːʈuɑː, d̪un̪uː koːd̪əɾəʋɑːɦə mɑːʈɪ s̪
əeː guloːkẽː t̪oːpɪ d̪eːləkəɪ. 

kɪtʃ͡ʰu kʰəɾəɦuː ɑː d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ d͡ʒeː mus̪ələmɑːn̪ə ɾə
ɦəɪ s̪eː ɑːgɪ d̪əɪt̪ə ɑː d̪əpʰən̪oː ɦoːɪt̪ə d̪eːkʰɪ bɑːd͡ʒəɪ 
tʃ͡ʰəɪ- iː ɦɪn̪n̪uː ɦə_ɪ kɪ mus̪ələmɑːn̪ə.. ɦɪn̪n̪uoː keː k
oːn̪oː d̪ʰəɾəmə ɦə_ɪ!... d̪ʰəɾəmə leː keː kiː ɦoːt̪ə_ɪ? p
əɪs̪ɑː ɦoːɪ ɦə_ɪ t̪ə bɑːloːbətʃ͡tʃ͡ɑː gud͡ʒəɾə kəɾɪɦə_ɪ.... 

n̪eːt̪ɑː/ mət̪̃ɾiː s̪əbʰəkə bʰuːkəmpəkə bɑːd̪ə ən̪ukəm
pɑː ɾɑːʃɪ d̪eːbɑːkə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː. koːn̪oː pɾɑːkɾɨt̪ɪkə ɑː
pəd̪ɑː eːlɑːpəɾə keːn̪ɑː muɪlə loːkəkẽː ən̪ukəmpɑː ɾ
ɑːʃɪ d̪eːbɑːleːlə ɑːpəs̪əmeː pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː 
s̪eː n̪juːdʒ͡ə meː ɾəɦəbɑːkə leːlə, s̪eː leːkʰəkə eːt̪əə̸ d̪
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eːkʰəbəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ʋɑːɖə kəmɪʃən̪əɾə pən̪əɾəɦə s̪əu ʈɑːkɑː.. 

eːməpiː .. pɑ̃ːtʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈɑːkɑː.. 

mət̪̃ɾiː... d̪əs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə.. 

s̪əɾəkɑːɾiː ɑːd̪əmiː.. tʃ͡ɑːɾɪ lɑːkʰəkə tʃ͡eːkə.. 

ɑː pʰeːɾə oːɪ pɑːɪ leːlə ɾəgəɽɑː.. 

d͡ʒəgəd̪iːs̪ə kẽː oːɪmeː s̪ə ̃eːkə lɑːkʰə tʃ͡ɑːɦiː. 
mud̪ɑː leːkʰəkə gʰuɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ləgə. 

"ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ud̪ɑːs̪ə əjə. bəbɑː mən̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ... d̪ɑːɪ ge
ː! kət̪eː s̪ɑːpʰə əbɑːd͡ʒə ɾəɦəɪ... oːkəɾɑː bʰeːləɪ d͡ʒeː ɦ
ɑːkə d̪ə_ɪ- bəbɑː! ɦəu bəbɑː!.." 

  

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 əɪ ʋɾɨt̪t̪ɑ̃ːt̪əmeː 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː puɾɑːt̪ət̪ʋəkə bɑːɾiːkə ɑː bjəuɾeːʋɑːɾə 
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ən̪ʋeːʂəɳə n̪əɪ 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 dʒ͡iːʋən̪ə s̪t̪əɾə bəlɑː d̪eːʃə ətʃ͡ʰɪ... gəɾiːbiː, 
əʃɪkʂɑː ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə bʰeːd̪əbʰɑːʋə n̪əɪ ɾəɦəlɑːkə 
kɑːɾəɳeː oːt̪əukɑː d͡ʒiːʋən̪əmeː bəɦut̪ə ʃɑːn̪t̪ɪ 
tʃ͡ʰəɪkə.' 

  

ɦəməɾɑː moːn̪ə pəɽəɪeː dʒ͡eː 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 dʒ͡eː 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 
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d̪ɪs̪ə ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː d̪ʰəkeːlə d̪eːlə geːlə. muːlə n̪ɪʋɑːs̪iːkə 
ʋɑːʈəɾəɦoːlə (d͡ʒələs̪ɾoːt̪ə) pəɾə kəbdʒ͡ɑː kəə̸ leːlə geːlə, ɑː 
ɑːɪjoː d͡ʒəkʰən̪ə 26 d͡ʒən̪əʋəɾiːkẽː oːt̪əə ̸ɔs̪ʈɾeːlɪjɑː d̪ɪʋəs̪ə 
mən̪ɑːoːlə d͡ʒɑːɪeː, muːlə ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː oːɪ d̪ɪn̪ə ʃoːkə d̪ɪʋəs̪ə 
mən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑːbə oː ɾɪd͡ʒəɾʋeːʃən̪ə (əd̪ʰuːs̪uːtʃ͡ɪt̪ə 
boːn̪ə) meː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː d͡ʒeːms̪ə kukə 
d͡ʒəkʰən̪ə n̪juːdʒ͡iːləɪɳɖə geːlɑː t̪ə ̃oːt̪ukkɑː muːlə n̪ɪʋɑːs̪iː 
mɑːoːɾiː s̪əbʰəkə s̪əg̃ə n̪iːkə ʋjəʋəɦɑːɾə keːlən̪ɦɪ. 

  

ɑːbə ɑːu ɾəmət̪ɑː dʒ͡oːgiː pəɾə- 

[30.09.2018] əpən̪ə put̪ɾə kumɑːɾə s̪əumjə s̪əg̃eː 
bɪdʒ͡ən̪eːs̪ə 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 dʒ͡əjəmɑːlɑː 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 dʒ͡eː 
s̪ət̪̃oːlɑːkẽː ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːmeː ɔɾeːn̪d͡ʒə n̪əɪ mẽːɖeːɾɪn̪ə 
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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 
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 dʒ͡ɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, t̪ɑːɦuːmeː 
d̪uɾgʰəʈən̪ɑː n̪əɪ 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. 
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d̪uː ʈɑː ɦəbs̪iː ɑː məɦɪlɑːkə tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑːjəbə s̪un̪ələn̪ɦɪ. 
n̪ɪgɾoː ɑː ɦəbs̪iː əpəmɑːn̪əd͡ʒən̪əkə ʃəbd̪ə tʃ͡ʰɪəɪ 
d͡ʒeːn̪ɑː məd̪ʰubən̪iːkə s̪ɪməɾɑːkə gɪd̪əɾəmɑː̈ɽɑː, 
oːkəɾɑː bəd̃ʒ͡ɑːɾɑː 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. 

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. -
əɪʈʰɑːmə ɦɪs̪̃ɑːkə koːn̪oː s̪t̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ 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 
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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 dʒ͡eː leːs̪bɪjən̪ə ɦoː." 

ʃəʃɪ kəpuːɾə əpən̪ə ʋɪd̪eːʃəkə ən̪ubʰəʋəmeː kəɦən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə d̪oːs̪t̪ə s̪əbʰə eːkə 
d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃tʃ͡ʰuːbɪ kəə̸ ɦəs̪̃iː mədʒ͡ɑːkə 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-dʒ͡ulɑːɪkə 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 n̪əɪ 
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. 
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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. 

s̪əumjə eːkəʈɑː d͡ʒɑːpɑːn̪iː ʋjəd̃ʒ͡ən̪ə s̪us̪iː (bəs̪ɪjɑː 
bʰɑːt̪ə ɑː muɾgɑːkə bən̪ələ) ɔɾɖəɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

s̪əmud̪ɾiː mɑ̃ːtʃ͡ʰə bɑːɾɑːmũɖiː, mud̪ɑː poːkʰəɾɪ, 
tʃ͡ɑ̃ː pə ɑː d̪ʰɑːɾəkə 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 peːdʒ͡ə lɪkʰələn̪ɦɪ eːt̪əboː ɾoːdʒ͡ə 
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. əpʰɾiːkiː əbʰɪʋɑːd̪ən̪ə- muʈʈʰiːpəɾə muʈʈʰiː 
ʈəkəɾeːləkə. mɑːɪkiː kɑːɾɖəs̪ə ̃əɦɑ̃ː meːʈɾoː, bəs̪ə ɑː 
ʈɾɑːməmeː s̪əpʰəɾə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. eːkəʈɑː 
s̪ʈeːʃən̪əkə əd͡ʒiːbə n̪ɑːmə- eːjəɾəkɾɑːpʰʈə. 
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ɖɪbbɑːmeː eːkəʈɑː mɑ̃ːgəɪbɑːliː tʃ͡əɽʰələ, s̪əumjəkẽː 
bʰeːlən̪ɪ d͡ʒeː oː ɖɾəgs̪ə keːɾə kʰɑːt̪ɪɾə məg̃əɪt̪ə 
ɦoːjət̪ə. pʰeːɾə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː meː oːkəɾɑː d̪eːkʰələn̪ɪ, 
s̪ɪgəɾeːʈə mũɦəmeː d̪əbeːn̪eː əbəɪt̪ə, tʃ͡ʰɑːt̪iːkẽː 
mələləkə d͡ʒeːn̪ɑː lɑːɪʈəɾə t̪ɑːkɪ ɾəɦələ ɦoː.. bʰəɾɪs̪əkə 
kɑːmukə ɪʃɑːɾɑː... 

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.. 
budʒ͡ʰeːləɪ dʒ͡eː 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 
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tʃ͡əkkəɾə n̪əɪ, jədʒ͡ɲoː ɦeːt̪əɪ ɑː tʃ͡əɾtʃ͡əmeː pɾɑːɾt̪ʰən̪ɑː 
s̪eːɦoː. 

s̪əumjə ɑː məd̪ʰu s̪n̪oːɾəkeːlɪg̃ə..s̪kuːbɑː... d̪un̪uːmeː 
bʰɑːgə ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾiːpʰəkə d̪əɾʃən̪ə, boːʈəkə peːn̪iːmeː 
ʃiːs̪ɑː lɑːgələ tʃ͡ʰəɪ. 

d͡ʒeːs̪ə ʈɪjɑː ɑː beːkiː bɔləɖɔkə.. eːkə d̪oːs̪əɾəs̪ə̃ 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 bədʒ͡əbəɪt̪ə 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 
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s̪əg̃eː ʋɪʋɑːɦoː kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ək̃uɾə ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː məd̪ʰu s̪əg̃eː pəɽʰəɪ tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

d̪uːʈɑː d͡ʒən̪ɑːn̪iː ɖɪbbɑːmeː tʃ͡əɽʰəlɪ. məd̪ʰu 
bət̪eːlət̪ʰɪ iː s̪əbʰə ɾeːbʰələɾs̪ə ətʃ͡ʰɪ. n̪ɪʃɑ̃ː  ʋəlɑː s̪uɪjɑː 
ləə̸ kəə̸ məs̪t̪iː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

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

kəg̃ɑːɾuː.. s̪əɦəmɪluː 

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

ɔs̪ʈɾeːlɪjɑːs̪ə ̃ kuɑːlɑːləmpuɾə pʰeːɾə ɦoːtʃ͡iː mɪn̪ɦə 
s̪ɪʈiː. eːkə kəɾoːɽə dʒ͡ən̪əs̪ək̃ʰjɑː 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 
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eːkəʈɑː tʃ͡ɪɽəɪ kiːn̪ɪ kəə̸ uɽɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɦoːtʃ͡iː mɪn̪ɦə s̪ɪʈiːs̪ə ̃ ɦən̪oːɪ, ut̪t̪əɾiː ʋɪjət̪ən̪ɑːmə. 
oːt̪ukkɑː n̪əd̪iː  ɾəeːɖə ɾiːʋəɾə. 

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 ɾɑːdʒ͡əpuːt̪ə. 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 
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ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː?) 

kəɦələkə- eːs̪əpɑːn̪jɑː (s̪peːn̪ə). 

..ɾɑːt̪ɪmeː t̪əɾələ bẽːgə tʃ͡ɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 

bəɪk̃ɑːkə, 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 
bədʒ͡eː mumbəiː pəɦũtʃ͡əbə. s̪əmɾɑːʈə ɾɪs̪iːʋə 
kəɾət̪ɑːɦə. [04.01.2019] 

  

pəɾɪʃɪʂʈə- əɖ̃əmɑːn̪ə ɖɑːjəɾiː 

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

ʈəɪs̪kiː ləə̸ kəə̸ ən̪n̪ɑːd̪uɾɾəɪ ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ, oː 
tʃ͡eːn̪n̪əɪmeː 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. 
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n̪ɔɾt̪ʰə beː, bɪs̪əʈəkəɦiː n̪oːʈə pəɾə dʒ͡eː pʰoːʈoː 
tʃ͡ʰəpəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə s̪eː əɦiː ʈɑːpuːkə pəɦɑːɽə ɑː d͡ʒəg̃ələ 
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, dʒ͡ɑːɾəʋɑːkẽː d͡ʒəɾuːɾə d̪eːkʰɪɦẽː. 

ɦəɪʋəlɔkə ɑːɪləɪɖ̃ə. 

  

məɖəɾə 

  

s̪ɑːɦɪt̪jəpɾeːmiː s̪əmɾɑːʈə ɑː n̪eːɦɑː leːlə s̪əpəɾpɪt̪ə iː 
poːt̪ʰiː puɾuʂə-s̪t̪ɾiː s̪əmbən̪d̪ʰə ɑː puɾuʂə 
pɾət̪ɪn̪ɑːjəkə məd̪ən̪əkə s̪əd̪̃eːɦə keːn̪ɑː oːkəɾɑː 
ɦət̪jɑːɾɑː bən̪ɑː d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, t̪ə_ɪpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːɾə əpəɾɑːd̪ʰiː bəɪkəgɾɑːuɳɖəkə s̪əmbən̪d̪ʰiː 
oːkəɾɑː ʃəɾəɳə d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː məd̪ən̪əkə d̪uɾupəjoːgə 
kəeːlə dʒ͡eːt̪əɪ oːɪ s̪əmbʰɑːʋən̪ɑː ɑː məd̪ən̪əkə 
mɑːn̪əs̪ɪkə ud̪ʋeːlən̪əkə s̪əg̃eː upən̪jɑːs̪ə kʰət̪əmə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

məd̪ən̪əkə pət̪n̪iː ɾɑːd̪ʰɑː s̪ɪlɑːɪ-pʰəɽɑːɪ kəə̸ kəjə 
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gʰəɾə tʃ͡əlɑː ɾəɦəlɪ ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾə bəɽəkiː beːʈiː ʃən̪ɪtʃ͡əɾiː 
ʃən̪ɪ d̪ɪn̪ə dʒ͡ən̪əmələ ɾəɦəɪ. mud̪ɑː oːkəɾə kət̪t̪əu 
pət̪ɑː n̪əɪ, gəmɦəɾɪjɑːbɑːliːkə blɑːud͡ʒə s̪ɪjɑː geːlə 
tʃ͡ʰəɪ, s̪eː d̪əə̸ əbɪt̪əɪ t̪ə ̃ biːs̪ə ʈɑːkɑː bʰeːʈɪt̪ɪəɪ ɑː 
tʃ͡ɑːuɾə-əlɦuː beːs̪ɑːɦɪ kəə̸ ləə̸ ən̪əɪt̪ə. əpən̪eː 
d͡ʒɑːjət̪ə t̪ə ̃məd̪ən̪ə dʒ͡ə ̃d̪eːkʰɪ leːləkəɪ t̪ə ̃oːd̪əbɑːd̪ə 
kəə̸ d̪eːt̪əɪ, oː ɾɑːd̪ʰɑːkẽː kət̪t̪əu d͡ʒɑːjə n̪əɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
oːkəɾə mɑːt̪ʰɑːmeː s̪əd̪̃eːɦəkə kiːɽɑː gʰuɾəgʰuɾɑːɪt̪ə 
ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

mud̪ɑː pəɦɪn̪eː eːn̪ɑː n̪əɪ ɾəɦəɪ, məd̪ən̪ə t̪əkət̪ɑːn̪ə 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ dʒ͡eː ɾɑːd̪ʰɑːkə t̪eːlə-s̪ɑːbun̪ə s̪əʈʰələɪ kɪ 
tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə bɑːpə kɑːmeːs̪əɾə ɑːd͡ʒɑːd̪ə əpən̪ə 
d͡ʒəmɑːn̪ɑːkə ɪɳʈəɾə pɑːs̪ə. bɑːpə-pɪt̪t̪iː dʒ͡əɾeː ɾəɦəɪ, 
pətʃ͡ɑːs̪ə-s̪ɑːʈʰɪ bɪgəɦɑːkə d͡ʒoːt̪əd̪ɑːɾə. mud̪ɑː 
mud̪ɑː kɑːmeːs̪əɾəkə pɪt̪t̪iːkə mɾɨt̪jukə bɑːd̪ə bʰɪn̪ə-
bʰɪn̪ɑːudʒ͡ə ɑː kɑːmeːs̪əɾəkə ɦɪs̪s̪ɑːmeː pɑ̃ːtʃ͡ə biːgʰɑː 
d͡ʒəmiːn̪ə pəɽələɪ, d̪uː-beːʈɑː, d̪uː beːʈiː ɑː əpən̪eː d̪uː 
pəɾɑːn̪iː. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə kɑːd͡ʒə ɾoːgiːkə ɪlɑːd͡ʒəmeː 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː bəɖə moːn̪ə lɑːgəɪ. d̪un̪uː beːʈɑː 
d͡ʒeːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː biː.eː. keːləkə. məd̪ən̪ə bəmbə_ɪ 
bʰɑːgɪ geːlə, oːt̪əə̸ ɾɑːd̪ʰɑː moːn̪ə pəɽəɪ. oːt̪əə̸ bəɖɖə 
kʰəʈən̪iː s̪eː gʰuɾɪ ɑːjələ, ɾɑːd̪ʰɑː n̪əɪɦəɾə tʃ͡əlɪ geːlə 
ɾəɦəɪ. oː s̪ɑːs̪uɾə geːlə, ɾɑːd̪ʰɑː s̪ɪn̪eːmɑː d̪eːkʰəə̸ 
geːlə ɾəɦəɪ, oːkəɾə dʒ͡eːʈʰəkɑː s̪ɑːɽʰuː s̪əg̃eː ɑː ət̪t̪əɪs̪ə ̃
s̪əd̪̃eːɦə ʃuɾuː bʰeːləɪ. 

ɾɑːd̪ʰɑːkẽː ʋɪd̪ɑːgəɾiː kəɾɑː kəə̸ kɑːmeːs̪əɾə ɑːn̪ələkə. 
ʃən̪ɪtʃ͡əɾiː bʰeːləɪ, kəɾəmuː bʰeːləɪ. mud̪ɑː məd̪ən̪əkə 
s̪əd̪̃eːɦə kəmə n̪əɪ bʰeːləɪ, pəɦəɾɑː ɑː mɑːɾɪ-piːʈə 
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ʃuɾuː. 

məd̪ən̪ə ɑː kɪʃoːɾə d̪un̪uː bʰɑːjə bʰɪn̪n̪ə bʰɑːjə geːlə. 
kələməmeː ɑːɽɑːpəɾə eːkəʈɑː ʃiːs̪oːkə gɑːtʃ͡ʰə s̪uːkʰɪ 
geːləɪ, oːkəɾə d̪ɑːmə-tʃ͡ʰɑːpə keːləkə mud̪ɑː kɪʃoːɾə 
əɽəg̃ɑː ləgɑː d̪eːləkə, gəɦɪkiː bʰəɽəkɪ geːləɪ.pʰeːɾə 
bɪkeːləɪ. 

məd̪ən̪ə ɑː kəməlɑːmeː mɑːɾɪ bəd͡ʒʰələɪ, məd̪ən̪ə 
oːkəɾə kɑːn̪ə kɑːʈɪ pəɽɑː geːlə. kəməlɑː keːs̪ə kɑːjə 
d̪eːləkəɪ, kɑːmeːs̪əɾə 2-3 s̪əjə ʈɑːkɑː d̪əjə pulɪs̪əkẽː 
ʃɑːn̪t̪ə keːləkə. piːs̪ɑː məd̪ən̪əkẽː ʈeːmpoː dʒ͡oːgɑːɾə 
kɑːjə d̪eːləkəɪ, pɪpəɾɑːs̪ə ̃ s̪ɪpəulə ɑː s̪ɪpəuləs̪ə ̃
pɪpəɾɑː tʃ͡ələbəə̸ lɑːgələ. kɑːmeːs̪əɾə ɾɑːd̪ʰɑːkẽː 
ʋɪd̪ɑːgəɾiː kəɾɑː kəə̸ ɑːn̪ɪ d̪eːləkə mud̪ɑː mɑːjə 
oːkəɾɑː leːs̪ɪ d̪eːləkəɪ- "oːkəɾɑː s̪əɪt̪̃ə, n̪əɪ t̪ə ̃ n̪ɑːkə 
kəʈɑː d̪eːt̪əu." pʰeːɾə mɑːɾɪ-piːʈə ɑː ɾɑːd̪ʰɑː n̪əɪɦəɾə 
t̪ɪn̪əʈoːlɪjɑː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪeː. ɾɑːd̪ʰɑː keː pəeːɾə bʰɑːɾiː 
ɾəɦəɪ. 

məɪʈɾɪkə pɑːs̪ə keːlɑː pəɾə ɾɑːd̪ʰɑː ɪʈ̃əɾə meː n̪ɑːmə 
lɪkʰeːn̪eː ɾəɦəjə. t̪əkəɾə pəɾiːkʂɑː keː pʰɑːɾəmə 
bʰəɾɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə s̪əkʰiː s̪ɑːs̪uɾə s̪əeː əɦiː kʰɑːt̪ɪɾə 
ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ. kəuleːd͡ʒə ɾɑːgʰoːpuɾə meː tʃ͡ʰəɪ. ɾɑːd̪ʰɑː 
pʰɑːɾəmə bʰəɾə_ɪ-eː.. 

eːkəʈɑː eːɦən̪oː s̪əməjə ɾəɦə_ɪ d͡ʒeː ... məd̪ən̪ə 
oːkəɾɑː n̪ɪɾʋəs̪t̪ɾə kɑːeː d̪ə_ɪ. .. ə_ɪ s̪əeː bəɽʰɪ kəeː 
əuɾə koːn̪oː ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒiːʋən̪ə meː n̪ə_ɪ ̃tʃ͡ʰəɪ. leːkɪn̪ə 
ɑːbə n̪ə_ɪ.̃ ɑːbə t̪əkəliːpʰə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. ɾɑːd̪ʰɑː kəeː 
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ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪ kət̪əɦu bʰɑːgɪ-pəɽɑː dʒ͡ɑːjə. kəkəɾoː 
s̪əg̃eː uɽʰəɾɪ dʒ͡ɑːjə. əʃoːkə.. oːkəɾə ɑ̃ːkʰɪ meː əpən̪ɑː 
leːlə s̪ɪn̪eːɦə d̪eːkʰə ɪ-eː.... ɾɑːd̪ʰɑː kəeː ʃən̪ɪtʃ͡əɾiː 
moːn̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ. kəɾəmuː moːn̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ. koːɾə 
keː d̪ud̪ʰəpiːʋɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː kəjə kiː ɦeːt̪əɪ? 

ɾɑːd̪ʰɑː kəeː kəɪkə ʈɑː ləɽəkɑː moːn̪ə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ 
d͡ʒeː oːkəɾɑː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ... beːɾə t̪oːɽə_ɪ, d͡ʒɪleːbiː 
t̪oːɽə_ɪ, ɑːmə d̪ə_ɪ d͡ʒɑːmun̪ə d̪ə_ɪ... n̪eː kəɦɪjoː d̪eːɦə 
meː s̪əʈə_ɪ.... kəɾəd͡ʒə_ɪn̪ə ʋəlɑː əpən̪ə 
bəɦən̪oːɪjoː.... mɪʈʰəboːlɪjɑː tʃ͡ʰəɪ. eːkə beːɾə d͡ʒɑːɽə 
meː n̪eːpɑːlə s̪əeː bəɽə s̪un̪n̪əɾə kən̪əʈoːpiː ɑːn̪ən̪eː 
ɾəɦə_ɪ. 

ɪʈ̃əɾə keː ɾɪdʒ͡əlʈə n̪ɪkələləɪ. ɾɑːd̪ʰɑː kəeː ɪʈ̃əɾoː meː 
pʰəs̪ʈə ɖɪʋɪd͡ʒən̪ə bʰeːləɪ (mɑːn̪eː məɪʈɾɪkoːmeː 
pʰəs̪ʈə ɖɪʋiːdʒ͡ən̪ə bʰeːlə ɾəɦəɪ). ɾɑːd̪ʰɑː keː s̪əs̪uɾɑːɾɪ 
pət̪ʰəɾeːmeː məɦɑːʋiːɾə keː gʰəɾə s̪əeː t̪ʰoːɽeː ɦəʈɪ 
kəeː tʃ͡ʰəɪ. pət̪ʰəɾɑː keː d̪uː ʈɑː ləɽəkiː ɪʈ̃əɾə keː 
pəɾiːkʂɑː d̪eːn̪eː ɾəɦə_ɪ. məgəɾə kəkəɾoː pʰəs̪ʈə 
ɖɪʋiːdʒ͡ən̪ə n̪əɪ bʰeːlə_ɪ. məɦɑːʋiːɾə keː pʰəs̪ʈə 
ɖɪʋiːdʒ͡ən̪ə bʰeːləɪ, pət̪ʰəɾɑː pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə keː pɾɑːɪməɾiː 
ɪs̪əkuːləmeː mɑːs̪ʈəɾiː ləeː d̪əɾəkʰɑːs̪ə d̪eːt̪ə. 
mukʰɪjɑː kəɦələkəɪ ɦɑːkɪməkeː kən̪eː pəɪs̪ɑː-t̪əɪs̪ɑː 
d̪ɪə pəɽət̪əɪ, d͡ʒə ̃ 4-5 ɦəd͡ʒɑːɾə ləgət̪əɪ t̪ə ̃ pən̪əɾəɦə 
s̪əu mɑːn̪əd̪eːjə bʰeːʈət̪əɪ, 3-4 məɦiːn̪ɑːmeː ʈəkɑː 
uːpəɾə bʰɑːeː d͡ʒeːt̪əɪ. oː t̪ɪn̪əʈoːlɪjɑː əpən̪ə bəɦiːn̪ə 
keː ʋɪd̪ɑːɪ kəɾəbəjə ɑːjələ-eː. məɦɑːʋiːɾə oːkəɾɑː 
kəɦələkə_ɪ dʒ͡ə ̃ d̪əɾəkʰɑːs̪ə d̪eːt̪ə t̪əeː ɾɑːd̪ʰɑː kəeː 
pət̪ʰəɾɑː ɪs̪əkuːlə meː mɑːs̪ʈəɾiː bʰeːʈə d͡ʒeːt̪ə_ɪ. 
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s̪əs̪uɾoː s̪əmɑːd̪ə pəʈʰeːn̪eː ɾəɦə_ɪ. ɾɑːd̪ʰɑː kəeː 
əpən̪oː moːn̪ə ɾəɦə_ɪ. 

ɪʈ̃əɾə keː pəɾiːkʂɑː kʰət̪əmə ɦoːɪt̪eː ɾɑːd̪ʰɑː kəeː eːgoː 
beːʈiː bʰeːlə ɾəɦə_ɪ. 

ɾɑːd̪ʰɑː n̪əukəɾiː d̪ʰɑːeː leːləkə. ɑːbə məd̪ən̪ə gɑːɾɪ-
mɑːɾɪ bɪs̪əɾɪ geːlə ɾəɦəjə. məɦɑːʋiːɾə kəeː oːɦiː 
ɪs̪əkuːlə meː n̪əukəɾiː bʰeːʈə geːləɪ. ɾeːkʰɑː s̪eːɦoː 
oːt̪əɦɪ ɑːbɪ geːləɪ, uː ɾɑːd̪ʰɑːkə bəɦɪn̪ɑː ɾəɦəjə, 
oːkəɾoː s̪əs̪uɾɑːɾɪ pət̪ʰəɾeː ɾəɦə_ɪ. 

mud̪ɑː mɑːn̪əd̪eːjəkə kʰoːd͡ʒə putʃ͡ʰɑːɾiːkə bəɦən̪n̪eː 
məd̪ən̪ə ɾɑːd̪ʰɑːkə pəɦəɾeːd̪ɑːɾiː kəɾəjə. ..eːgoː 
ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə s̪əɦən̪iː ɾəɦə_ɪ. uː s̪əbə kəeː kəɦən̪eː 
gʰuɾə_ɪ- goːɽʰən̪iːkə koːn̪oː bɪs̪əbɑːs̪ə n̪əɪ!.. 
ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə n̪ɪtʃ͡ʰətʃ͡tʃ͡ʰə bət̪ɑːɦə ɾəɦə_ɪ. məd̪ən̪ə 
bət̪ɑːɦə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. ...n̪oːkəɾiː tʃ͡ʰoːɽəbɑː d̪eːləkəɪ. 
ɾɑːd̪ʰɑː gʰəɾə bəɪʈʰə geːlə. məd̪ən̪ə məməɦəɾə geːlə 
məd̪ət̪ɪ leːlə mud̪ɑː pɑːn̪ə s̪əjə ʈɑːkɑː bʰeːʈələɪ. 
mɑːs̪ʈəɾəkə mɑːn̪əd̪eːjə bəɽʰɪ kəə̸ tʃ͡ɑːɾɪ ɦəd͡ʒɑːɾə 
bʰəə̸ geːləɪ. ɾɑːd̪ʰɑː beːs̪iː pətʃ͡ʰət̪ɑːjə 
lɑːgələ.  pʰəeːɾəs̪ə ̃ n̪oːkəɾiː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ, məɦɑːʋiːɾə 
kəɦələkəɪ ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə ɑː mukʰɪjɑː s̪əə̸ bʰẽːʈə 
kəɾə_ɪ leːlə, ɦeːɖəmɑːs̪ʈəɾə kəɦələkəɪ mukʰɪjɑː s̪əə̸ 
bʰẽːʈə kəɾə_ɪ leːlə. kɑːmeːs̪əɾə mukʰɪjɑː ləgə geːlə, 
mud̪ɑː mukʰɪjɑː s̪ɑːpʰə n̪əkɑːɾɪ geːləɪ kɑːɾəɳə 
bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə bʰɑːeː geːləɪ. 

məd̪ən̪ə məɦɑːʋiːɾə s̪əə̸ ɾɑːd̪ʰɑːkə bʰẽːʈəpəɾə 
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ʃək̃ɑːlu ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. kɑːmeːs̪əɾə tʃ͡əɾətʃ͡ɪt̪ə ləɪt̪ə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪ. kiː gʰəʈələ_ɪ, koːn̪ə d̪ukʰə t̪əkəliːpʰə tʃ͡ʰəɪ. 
s̪əs̪uɾə s̪əg̃eː oː kɪeː kʰus̪uɾə-pʰus̪uɾə kəɾəɪeː, 
məd̪ən̪ə putʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəɪ. ɾɑːd̪ʰɑːkẽː d̪ukʰə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

məd̪ən̪ə bəɦiːn̪ə ləgə geːlə. bəɦən̪oːɪ 
ɾɑːd͡ʒəkumɑːɾə ɪʈ̃əɾə kəuleːd͡ʒə meː pəɽʰəbə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. 
d̪əɾəmɑːɦɑː n̪əɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. leːkɪn̪ə ʈiːs̪ən̪ə kʰuːbə 
tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪ. bəɦən̪oːɪ putʃ͡ʰələkəɪ- kən̪ɪjɑ̃ː kəeː 
n̪əukəɾiː kɪeː tʃ͡ʰoːɽɑːjə d̪eːlɪəɪ?.. əɦɑ̃ː  bələu s̪əd̪̃eːɦə 
kəɾə_ɪ tʃ͡ʰɪəɪ. 

məd̪ən̪ə tʃ͡əɪlə d̪eːləkə. gʰəɾə pəɦũtʃ͡ələ.. ɾɑːd̪ʰɑː.. 
məʈɪjɑː t̪eːlə ɖʰɑːɾɪ kəeː d̪eːɦə meː ɑːgɪ ləgɑːjə leːn̪eː 
ɾəɦə_ɪ. kɑːmeːs̪əɾə d͡ʒeː ɾɑːd̪ʰɑː keː s̪eːʋɑː keːləkə_ɪ.. 
d̪un̪uː meː dʒ͡əɾuːɾə koːn̪oː ləʈəpəʈə tʃ͡ʰəɪ. 

məd̪ən̪ə bəɦiːn̪ə ləgə d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦəjə t̪əeː ɾɑːd̪ʰɑː 
bʰən̪əbʰən̪ɑːɪt̪ə ɾəɦəjə- s̪əs̪uɾoː-bʰəɪs̪̃uɾə kəeː n̪əɪ 
tʃ͡ʰoːɽələkə... ɑːgɪ ləgɑː leːbə... 

.. kɑːmeːs̪əɾə tʃ͡ʰəũɽɑː kəeː lɑːeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. .. ɾɑːd̪ʰɑː 
leːlə ʈɔn̪ɪkə kiːn̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə bɑːpə oːɪ d̪un̪uː ləeː 
eːt̪eːkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː.. məd̪ən̪ə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦə_ɪ-eː. oːkəɾə 
s̪əd̪̃eːɦə pəkkɑː bʰeːlə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɑːd̪ʰɑː kəɦə_ɪ tʃ͡ʰəɪ- pɪpəɾɑːɦiː ʋɑːliː d̪iːd̪iː s̪əeː 
tʃ͡ɑːuɾə lɑːeː n̪eː ɑːbəu. 

d̪iːd̪iː pɑ̃ːtʃ͡ə kɪloː tʃ͡ɑːuɾə d̪eːləkəɪ.. məd̪ən̪ə kəeː ɾiːs̪ə 
uʈʰələɪ. əpən̪ə tʃ͡ɑːuɾə ɾɑːkʰə.. 
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kʰɑːliː iː məugiː keːləkə. buɽʰəbɑː bʰət̪ɑːɾə ləgə 
s̪uːt̪ə_ɪ kʰɑːt̪ɪɾə bəɪlɑːjə d̪eːləkə... bɑːpəkə ɦɑːt̪ʰəmeː 
d̪əbɪjɑː d̪eːkʰɪ ʃən̪ɪtʃ͡əɾiː kəeː ɖəɾə bʰeːləɪ- mɑːjə kəeː 
n̪əɪ mɑːɾəɦəkə ɦəu pəppɑː... ɾɑːd̪ʰɑːkə gəɾəd̪ən̪ɪ 
kəʈɪ geːləɪ. 

məd̪ən̪ə n̪ɪkəlɪ geːlə. ɾɑːməpuɾəmeː məd̪ən̪ə keː 
mɑːməkə s̪əs̪uɾɑːɾɪ tʃ͡ʰəɪ. məmɑː keː məd͡ʒʰɪlɑː s̪ɑːɾə 
t̪əeː əpəɾɑːd̪ʰiː s̪əbʰəkə s̪əɾəd̪ɑːɾə tʃ͡ʰɪəɪ. uː məmɑːkə 
d͡ʒeːʈʰəkɑː s̪ɑːɾə ləgə geːlə d͡ʒeːʈʰəkɑː keː kən̪ɪjɑ̃ː 
ɖəɾɪ geːləɪ. məd͡ʒʰɪlɑː oːt̪t̪əɦɪ ɾəɦə_ɪ. bɑːd͡ʒələɪ- 
eːkəɾɑː ɦəmə ɾɑːkʰəbəɪ. pəɽələ-pəɽələ kəkʰən̪uː 
ɑ̃ːkʰɪ lɑːgɪ geːlə_ɪ. ɾɑːd̪ʰɑː pʰeːɾə ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ. 
udʒ͡d͡ʒəɾə n̪uːɑ̃ː pəɦɪɾən̪eː. gəlɑː meː kʰũːʈə 
ləpeːʈən̪eː. 

n̪ɪn̪n̪ə ʈuːʈɪ geːlə_ɪ. ɾɑːd̪ʰɑː kət̪əu n̪ə_ɪ ̃ tʃ͡ʰəɪ. leːkɪn̪ə 
oːkəɾɑː budʒ͡ʰɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ ɾɑːd̪ʰɑː s̪ɑːmən̪eː ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰəɪ. 

  

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 
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əbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə s̪ubʰɑːʂə d͡ʒiː kə n̪iːkə 
loːkəmeː gɪn̪ət̪iː tʃ͡ʰən̪ɦɪ s̪eː oː ɦɪn̪əkɑːs̪ə ̃s̪əɦɑːjət̪ɑː 
mɑ̃ːgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. kəɾɪɦoː pəɦũtʃ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾɑːd͡ʒəd̪ə 
n̪eːt̪ɑː ɾɑːd͡ʒɪn̪əd̪əɾə kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː s̪əbəɦəkə 
əɪʈʰɑːmə eːkə-eːkə kəpə tʃ͡ɑːɦə piːbɪ leːt̪ɑː t̪əɦiːmeː 
beːɽɑː pɑːɾə. 

eːmeːleː tʃ͡un̪ɑːʋəmeː ɾɑːd͡ʒəd̪ə, d͡ʒəd̪əjuː ɑː 
kɑ̃ːgəɾeːs̪ə pɑːʈiː keː gəʈʰəbəd̪̃ʰən̪ə tʃ͡ʰəɪ. jəd̪uʋəʃ̃ə 
kumɑːɾə jɑːd̪əʋə pɪpəɾɑː ʋɪd̪ʰɑːn̪ə s̪əbʰɑːs̪ə ̃
ummeːd̪əʋɑːɾə tʃ͡ʰɪəɪ, iː ɾɑːd͡ʒəd̪ə 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 dʒ͡ɑːɪeː 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 dʒ͡eː əɪ 
t̪əɾəɦẽː s̪oːtʃ͡əlɑːs̪ə ̃ ɾɑːd͡ʒəd̪ə, d͡ʒəd̪əjuː ɑː 
kɑ̃ːgəɾeːs̪əkə gəʈʰəbən̪d̪ʰən̪ə kəməd͡ʒoːɾə bʰəə̸ 
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d͡ʒeːt̪əɪ. kɑːmət̪ɑː ɦəɾəd̪iː d͡ʒɑːɪleː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪeː. pʰeːɾə ɦəɾəd̪ɑːs̪ə ̃ kəɾɪɦoː. eːleːkʃən̪əkə 
pəɾətʃ͡ɑːɾəkə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkə iː pəɦɪlə ən̪ubʰəʋə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. jəd̪uʋəʃ̃ə kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː pəɪs̪ɑː n̪ə_ɪ əjə. 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː iː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. bɪn̪u 
pɑːɪkə tʃ͡un̪ɑːʋə keːn̪ɑː ləɽət̪ə? pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
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 
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ʈeːɽʰə dʒ͡əbɑːbə 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 s̪udʒ͡ɑːt̪ɑː tʃ͡ʰɪəɪ. 
ʋɪʃʋəmoːɦən̪ə kiːjəʈə tʃ͡ʰɪəɪ. eːkə beːɾə d̪ɪleːs̪əɾə 
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 dʒ͡ɑːd̪əʋə 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 dʒ͡eːt̪əɪ. 
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 biːdʒ͡eːpiː meː tʃ͡ʰəɪ, oːn̪ɑː 
oːkəɾə umeːd̪əʋɑːɾə s̪əeː d͡ʒən̪ət̪ɑː n̪əɾɑːdʒ͡ə tʃ͡ʰəɪ. 
ʃɪʋədʒ͡iːkə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ, n̪əɪ n̪iːkə tʃ͡ɑːɦə 
bən̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, n̪ɪʃɑ̃ː meː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ, 
pəɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃əɾiː t̪əkə keː gɑːɾɪ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ kʰəɾətʃ͡ɑː kəɾəɪ leː- 
t̪oːɾeː koːn̪ə kəmiː tʃ͡ʰəɦə! oːkəɾə beːʈiː lətʃ͡ʰəmiː 
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d͡ʒiːn̪s̪ə ɑː ʈɔpə pɪn̪ɦə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. lɪʈʈiː tʃ͡ɑːɦə bən̪əbə_ɪ ɑː 
gəɪɦ̃əkiː s̪əmɦɑːɾə_ɪmeː oːs̪t̪ɑːd͡ʒə bʰɑːeː geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈəkẽː ʃɪʋədʒ͡iː lətʃ͡ʰəmiːs̪ə ̃ pəɽʰɑːɪkə 
ʈeːs̪ʈə kəɾəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə puːtʃ͡ʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə puʂpə mɑːn̪eː kiː? ut̪t̪əɾə- pʰuːlə. ʃɪʋəd͡ʒiː, 
beːʈiː pəɽʰəɪmeː t̪eːd͡ʒə tʃ͡ʰəu! pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə 
kəɖ̃iːɖeːʈə s̪əg̃eː əpən̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə s̪əbʰəkẽː bət̪ɑː 
d̪eːn̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ɑː bɑːt̪ə pəs̪əɾə_ɪ tʃ͡ʰəɪ, d̪əs̪ə d̪ɪn̪ukɑː 
bɑːd̪ə pʰeːɾə eːt̪ɑː. gʰəɾən̪iː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə- 
gʰutʃ͡əgʰutʃ͡ə dʒ͡ɑːjə 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 
mət̪̃ɾiːdʒ͡iː 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 
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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. 

mən̪n̪uː.. mɑːləd͡ʒɑːlə keː pəɪkɑːɾiː kəɾə_ɪ-eː. kʰɑːliː 
kʰəɾətʃ͡ɑː-pɑːɪn̪ə keː ɪt̪̃əd͡ʒɑːmə keːn̪eː d͡ʒɑːɦəkə.. 
mən̪n̪uː ɦəməɾɑː mulɦɑː t̪əeː n̪eː buːɪdʒ͡ʰə 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 budʒ͡ʰɑːbəɦəkə. kəɦɪɦəkə n̪iːt̪iːʃə ɑː 
lɑːluː mɪlə geːləɪ. d̪un̪uː eːkə bʰɑːeː geːləɪ. ə_ɪ beːɾə 
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eːt̪əjə t̪iːɾə keː n̪ɪʃɑːn̪ə n̪əɪ ɾəɦət̪əɪ. lɑːləʈeːmə 
ɾəɦət̪əɪ... ə_ɪ beːɾə lɑːləʈeːmoː meː d̪eːbəɦəkə t̪əeː 
n̪iːt̪iːʃeː dʒ͡ɪt̪ət̪əɪ. putʃ͡ʰələkə- n̪iːt̪iːʃə mukʰəmət̪̃əɾiː 
bən̪ət̪əɪ n̪eː? məɦɪlɑː kʰɑːt̪ɪɾə bəɦut̪ə kuɪtʃ͡ʰə 
keːləkə_ɪeː. d͡ʒən̪iːdʒ͡ɑːt̪ɪ n̪iːt̪iːʃə keː kəʈʈəɾə 
s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰəɪ. 

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 biːdʒ͡eːpiː keː s̪əməɾt̪ʰəkə tʃ͡ʰɪəɪ. əkʰəbɑːɾəmeː 
ɾoːdʒ͡ə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə.. gəɖɖiː keː n̪oːʈə ɑː ʃəɾɑːbə keː 
boːt̪ələ pəkəɽələ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. gəgən̪ɑː- d̪ɑːɾuː ɑː 
mɑ̃ːs̪ə tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪ. biːdʒ͡eːpiː dʒ͡ɪt̪əleː 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.. 
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ʋɪʃʋəmoːɦən̪oː keː d͡ʒʰɑːɽələkə kɑːmət̪ɑː.. d͡ʒəd̪əjuː.. 
pʰeːɾə ɾɑːd͡ʒəd̪ə.. kəɦɪjoː biːdʒ͡eːpiː kəɦɪjoː bəg̃əlɑː 
tʃ͡ʰɑːpə.. n̪iːt̪iːʃə məɦɪlɑː ləeː bəɖɖə kɑːdʒ͡ə keːləkəɪ, 
s̪əu meː t̪əɪt̪̃iːs̪ə ʈɑː s̪iːʈə, s̪ɑːɪkɪlə d̪eːləkəɪ. 

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. 

.. biːdʒ͡eːpiː dʒ͡ɪt̪ət̪əɪ t̪əeː ɾɪdʒ͡əɾəbʰeːs̪ən̪ə 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... dʒ͡eːn̪ɑː ɦɪʈələɾə jəɦuːd̪iː kəeː kət̪ələ 
keːləkəɪ, t̪əɦɪn̪ɑː moːd̪ɪjoː mɪjɑ̃ː kəeː kɑːɪʈə d̪eːt̪əɪ... 
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ə_ɪ d̪eːs̪ə meː gɪd̪d̪ʰə uɽət̪əɪ. 

biːdʒ͡eːpiː ən̪əd̪ʰun̪ə kʰəɾətʃ͡ɑː kɑːeː 
ɾəɦələ_ɪeː...dʒ͡əmiːlə.. moːd̪iː t̪əeː eːkə n̪əmməɾə keː 
d͡ʒʰuʈʈʰɑː tʃ͡ʰəɪ! ɾɑːməd̪ʰən̪ə bɑːt̪ə loːkə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. 

ɑːɪ pəɾəbʰɑːs̪ə ɑːjələ ɾəɦə_ɪ. buːt̪ʰə-kʰəɾətʃ͡ɑː keː 
s̪ɑːt̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː d̪ɑːeː geːlə_ɪ. d̪uːʈɑː buːt̪ʰə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɑːmə mən̪d̪ɪɾə 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. 
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pəɾətʃ͡ɑːɾə kʰət̪əmə bʰɑːeː geːlə_ɪ... ʃɑːn̪t̪ə.. s̪əbə 
tʃ͡iːdʒ͡ə bʰumɦuːɾə dʒ͡əkɑ̃ː t̪əɾeːt̪əɾə s̪un̪əgəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

loːgə eːkə gʰəɳʈɑː pəɦɪn̪ə_ɪ lɑːɪn̪ə meː lɑːgəjə 
lɑːgələ. beːtʃ͡ən̪ɑː kəkəɦiː d̪ɑːeː kəeː məɦɪlɑː 
bʰoːʈəɾə pəʈɪjɑːbəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ, s̪ɪpəulə bədʒ͡ɑːɾə meː 
poːlɪg̃ə kəmə bʰɑːeː ɾəɦələ_ɪeː. iː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
biːdʒ͡eːpiː 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.  

  

gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː, ɾɑːd͡ʒəkəmələ moːn̪oːgɾɑːpʰə (n̪ɪt̪ə 
n̪əʋələ ɾɑːd͡ʒəkəmələ), bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə, guloː, 
ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː, məɖəɾə ɑː bʰoːʈəkə pun̪əɾpɑːʈʰə 
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uːpəɾə d̪eːlə geːlə gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː, ɾɑːd͡ʒəkəmələ 
moːn̪oːgɾɑːpʰə (n̪ɪt̪ə n̪əʋələ ɾɑːdʒ͡əkəmələ), bən̪əɪt̪ə 
bɪgəɽəɪt̪ə, guloː, ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiː ɑː bʰoːʈəkə 
s̪əɪpələs̪ə ̃əɦɑ̃ːkẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ʃəɪliː, 
pɾət̪iːkə ɑː pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦəkə pɾəjoːgə, s̪əd̪ɑː 
pəɾɪʋəɾt̪ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ʋɾɨt̪t̪əkə keːn̪d̪ɾə, d̪ɾɨʃjɑːt̪məkə ɑː 
d̪ʰʋən̪jɑːt̪məkə tʃ͡ɪt̪ɾə iː s̪əbʰə s̪pəʂʈə bʰəə̸ geːlə 
ɦəeːt̪ə. s̪ələɦeːs̪əkə bʰəgət̪ɑː s̪ən̪ə loːkəd̪eːʋət̪ɑː 
leːkʰəkəkə bʰiːt̪əɾə pɾəʋeːʃə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː oː 
ʈiːpəə̸ ləgəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kʰõːtʃ͡ɑːɾɪ kəə̸ s̪əbʰə tʃ͡iːdʒ͡ə-bəus̪t̪u 
bəɦɑːɾə ɑːn̪əə̸ ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, əbʰɪleːkʰɪt̪ə kəɾəə̸ ləgəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

t̪ə ̃ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ʃəɪliː bʰeːlə bʰəgət̪ɑː 
ʃəɪliː. 

mud̪ɑː gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə məɦɪmɑːmeː (s̪ən̪ 1975 meː 
lɪkʰələ) s̪ukʰəd̪eːʋə bʰoːʈəmeː kət̪eːkə goːʈeː s̪ə ̃
ʈɑːkɑː ʈʰəkən̪eː ɾəɦəɪ. s̪eː bʰoːʈə upən̪jɑːs̪ə bən̪ələ 
2022 meː, 1975 s̪ə ̃ 2022 meː kɪtʃ͡ʰu ən̪t̪əɾə t̪ə ̃ eːləɪ 
kɑːɾəɳə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ bʰoːʈə (2022 
meː)- mən̪n̪uː bʰɑːjə, pəɦɪn̪eː tʃ͡un̪ɑːʋə kət̪eː 
tʃ͡ɪkkən̪ə ɑː ʃɑːn̪t̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦə_ɪ... ɑːbə s̪ʋɑːɾt̪ʰə keː 
uʈʰɑː pəʈəkə tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː 1975 meː s̪eːɦoː oː kəɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ- ətʃ͡ʰəɾəkəʈuɑː bʰəə̸ kəə̸ s̪ukʰəd̪eːʋə keːn̪ə 
eːt̪t̪eː kəmɑː ləɪ tʃ͡ʰəɪ. bʰoːʈəmeː kət̪eːkə goːʈeː s̪ə ̃
ʈɑːkɑː ʈʰəkən̪eː ɾəɦəɪ.  gʰəɾəd̪əeːkʰɪjeːkə d̪ʰũd̪ʰəmeː 
gʰəʈən̪ɑː (s̪ən̪ 1971 meː lɪkʰələ) 'ʋeːʈɪŋə pʰɔɾə 
goːɖoː'(s̪eːmjulə beːkeːʈə) kə moːn̪ə pɑːɽələkə s̪eː 
koːn̪oː poːs̪ʈəmɔɖəɾn̪ə upən̪jɑːs̪ə bən̪ɪ s̪əkəɪeː. 
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ɦun̪əkəɾə gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə t̪əɾd͡ʒəpəɾə d͡ʒəgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ lɪkʰələn̪ɦɪ əpən̪ə t̪əɾd͡ʒəkə 
gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː. s̪eː pɑːʈʰə eːkəʈɑː d̪oːs̪əɾə leːkʰəs̪ə ̃
s̪əmʋɑːd̪ə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə keːləkə d͡ʒeː umeːɾəmeː t̪ə ̃
ɦun̪əkeː bəɾɑːbəɾəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə (eːkə s̪ɑːlə pəɪgʰeː) 
mud̪ɑː leːkʰən̪ə ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ t̪iːs̪ə s̪ɑːlə bɑːd̪ə ʃuɾu 
keːlən̪ɦɪ. 

s̪eː ɦun̪əkəɾə pɑːʈʰə kɑːlə-s̪t̪ʰɑːn̪əmeː əpən̪ə 
pɑːʈʰəs̪ə ̃ s̪əmʋɑːd̪ə kəɾəɪeː, t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə leːkʰəkəkə 
pɑːʈʰəs̪ə ̃s̪eːɦoː. 

s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː- 

ləɽəkɑː ɦɑːleːmeː kələkət̪t̪ɑːs̪ə ̃ gɑːmə ɑːjələ tʃ͡ʰələɪ 
eːkʰən̪ə t̪uɾət̪eː s̪əmɑːd̪ə pəʈʰɑːkəə̸ məŋəun̪ɑːɪ 
kʰəɾtʃ͡ɑːkə gʰəɾə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ. ləgən̪əs̪ə ̃ d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə 
pəɦɪn̪eː ɑːbɪ d͡ʒeːt̪əɪ, d͡ʒɪn̪əkɑː d̪eːkʰəə̸ keː ɦeːt̪əɪ, 
d̪eːkʰɪ leːt̪əɪ. 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə iː 
əʃ̃ə d̪eːkʰuː- 

"d̪un̪uː dʒ͡oːɽə d̪ʰoːt̪iː n̪ɑːgeːs̪əɾə ɑ̃ː gən̪əs̪ə ̃ɑːn̪ɪ ɑːguːmeː 
ɾəkʰɪ d̪eːləkən̪ɪ. d̪ʰoːt̪iː d̪eːkʰɪ ɖoːmən̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə- 
''s̪əməɪd̪ʰə, kət̪əboː gəɾiːbə tʃ͡ʰiː t̪ẽː kiː mud̪ɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ɪ 
bətʃ͡ɑː kəə ̸ ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰiː. beːʈiːkə d̪uɑːɾəpəɾə koːn̪ɑː 
d̪ʰoːt̪iː pəɦɪɾəbə?'' ʈɑːʈəkə bʰuɾəkiː d̪eːn̪eː lukʰɪjɑː 
d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦɪt̪ʰə. ɖoːmən̪əkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ d̪oːgəs̪ə ̃
bɑːd͡ʒəliːɦə-'s̪əməɪd̪ʰəkẽː kəɦɪən̪u d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə beːʈiː 
ɑːoːt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː beːʈiːkə gʰəɾə ɦeːt̪ɪn̪ə, t̪ɑːbeː t̪ə ̃
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ɦəməɾə tʃ͡ʰiː kiːn̪eː. ɦəmə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰɪən̪ɪ'. ʈʰəɦɑːkɑː d̪əɪt̪ə 
ɖoːmən̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə- ''d͡ʒəkʰən̪ə ɦəməɾə beːʈiː eːɦɪ 
gʰəɾə ɑːoːt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː oː s̪əməd̪ʰiːn̪ə ɦeːt̪iːɦə ɑːkɪ 
əkʰən̪eː?'' 

d͡ʒeːn̪ɑː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː əmɑːʈʰiː, kəɾətʃ͡iː, pət̪əloː, d͡ʒəɦɪjɑː 
bʰeːʈɪ geːləɪ ɑːn̪əɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪əs̪ə ̃
t̪ət̪ʰjə eːkəʈʈʰɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː ɑːkʰjɑːn̪ə, 
məɦɑːɑːkʰjɑːn̪ə s̪ɾɨd͡ʒɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː guloːkə 
n̪ɑːjəkə guloː n̪əɪ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ, ɾɪn̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃pɾɑːɾəmbʰə, 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃ ən̪t̪ə. ɑː s̪eː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː iː s̪t̪ʰɑːn̪ə əpən̪eːs̪ə ̃
bən̪eːləkə, leːkʰəkə oːkəɾɑː leːlə eːkəʈɑː s̪əɦə-
kəlɑːkɑːɾəkə bʰuːmɪkɑː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ, 
mud̪ɑː oː əpən̪ə s̪əməɾpəɳəs̪ə ̃ leːkʰəkəkẽː ʋɪʋəʃə 
kəə̸ d̪eːləkə n̪ɑːjɪkɑː bən̪ɑːbəɪ leːlə. guloːkə beːʈiː ɑː 
guloːkə tʃ͡ʰoːʈəkɑː beːʈɑːkə gʰəɾəkə kɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪ 
d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəkə d̪ʋən̪d̪ʋə. tʃ͡ʰəuɽiː əs̪əkəɾeː kəkʰuːn̪ə 
gʰəɾə t̪əə̸ kəkʰən̪uː gɑːtʃ͡ʰiː d̪əuɽəɪt̪ə ɾəɦə_ɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 
tʃ͡ʰəuɽɑː ɑːʈʰə bədʒ͡eː d̪ʰəɾɪ s̪ut̪əleː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 

mud̪ɑː pʰeːɾə d͡ʒəkʰən̪ə bɑ̃ːs̪ə tʃ͡oːɾɑː kəə̸ 500 
ʈɑːkɑːmeː guloː beːtʃ͡əɪeː t̪əkʰən̪ə oːɪ pɑːɪs̪ə ̃ ɾɪn̪ɪjɑ̃ː 
pɑːʈʰiː kiːn̪əɪeː. leːkʰəkə s̪eː n̪əɪ lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː iː 
ʋəeːɦə 500 ʈəkɑː tʃ͡ʰɪəɪ, mud̪ɑː guloː d͡ʒə_ɪ ɑːs̪ɑːn̪iː 
s̪ə ̃ ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː oː pɑːɪ d̪əə̸ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃ ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə 
ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

guloːkə bɑːpə guloː leːlə tʃ͡ʰoːɽɪ geːləɪ tʃ͡ʰoːʈə-pəɪgʰə 
kʰuɾəpiː, koːd̪ɑːɾɪ, kʰət̪̃iː, d̪əbɪjɑː, kuɽəɦəɾɪ, bʰɑːlɑː, 
bəɾətʃ͡ʰiː. gʰuːɾə-d̪ʰũɑː, tʃ͡ʰələ pɾəpət̃ʃ͡ə, ɑː guloːkẽː 



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

s̪əɾəkɑːɾiː dʒ͡əmiːn̪əpəɾə bəs̪əə̸ pəɽələɪ. 

guloːkə məɾəlɑːkə d̪ukʰoː s̪əbʰəs̪ə ̃ beːʃiː ɾɪn̪ɪjẽːkẽː 
bʰeːləɪ, s̪eː leːkʰəkə pɾɑːɾəmbʰə ɑː ən̪t̪ə d̪un̪uːmeː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkə upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

guloːkə bəɽəkɑː beːʈɑːkə ɾoːd͡ʒəgɑːɾə leːlə 
pən̪ɪdʒ͡ɑːbə pəlɑːjən̪ə. puːɾɑː bəd͡ʒɑːɾə ɾɑːdʒ͡ɪn̪əd̪əɾə 
ɖiːləɾəkə s̪əməd̪ɑːɦiː ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiː ɑː oːkəɾə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː beːʈɑː. pʰeːɾə bədʒ͡ɑːɾəs̪ə ̃ 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 gɑːdʒ͡ɑː 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 
s̪oːdʒ͡ʰeː biːn̪ɑːs̪ə ̃ ɑːjələ tʃ͡ʰəɪ, bəɦiːn̪ə ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː 
əpən̪ə s̪ɑːs̪uɾə ləə̸ d͡ʒɑːjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː oː 
mən̪ɑː kəə̸ d̪eːləkəɪ, loːkə kəɦət̪əɪ dʒ͡eː 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 
buːdʒ͡ʰɪ geːləɪ. ɑː ən̪t̪ɪməmeː beːʈiː ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː pət̪ɑː 
tʃ͡ələləɪ dʒ͡eː guloːkə mən̪ə bəɦut̪ə kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰəɪ. oː 
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bʰoːɾeː ɑːbɪ geːlə.mɑːjə ɾət̪ukɑː puːdʒ͡ɑː 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.' 

bʰəgɪn̪ɑːkə bɪjɑːɦəmeː guloː s̪oːn̪əkə d͡ʒɑːɪeː. 
guloːkə oːt̪əə̸ tʃ͡ələt̪iː tʃ͡ʰəɪ oːt̪əə̸ oːkəɾə bɔɖiː 
ləɪg̃ueːd͡ʒə bəd̪ələlə tʃ͡ʰəɪ. kən̪ɪjɑ̃ː d̪əbə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː 
oː ɖɑ̃ː ʈɪ-ɖəpəʈɪ d̪əɪeː, bɪjɑːɦə ɦeːt̪əɪ, n̪əɪ t̪əə̸ 
gədʒ͡d͡ʒən̪ə ɦoːɪt̪əɪ. 

koːn̪ə koːn̪ə ɾoːdʒ͡əgɑːɾə tʃ͡ʰəɪ s̪eː d̪eːkʰɑːbəɪleː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə put̪oːɦu kəd̪̃ɑːɦɑːʋɑːliːkẽː 
mələɦəd̪əkə tʃ͡ɑ̃ːpəmeː məkʰɑːn̪əkə kəməun̪iːkə 
n̪əʋə-ɾoːdʒ͡əgɑːɾə 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. 

pɑːɾɪʋɑːɾɪkə s̪əmbən̪d̪ʰə, ʋɾɨd̪d̪ʰɑːʋəs̪t̪ʰɑːkə 
s̪əməs̪jɑːkə ʋɪʋəɾəɳə d̪eːkʰəɪleː s̪ukʰəbɑː ləgə 
d͡ʒɑːu, oː əpən̪ə mɑːjə kəeː gʰəɾə s̪əeː n̪ɪkɑːlɪ 
d̪eːləkə, pʰeːɾə bəd̪ən̪ɑːmiː bʰeːlɑːpəɾə ɑːpəs̪ə ləə̸ 
geːlə. oː tʃ͡ʰəɪ ɪn̪əɾɑː gɑːn̪əɦiːkə pɪt̪ɪjɑː s̪ɑːs̪u. 

s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ d̪eːkʰəbəɪleː kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, 
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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. ɑː 
eːt̪əbiː n̪əɪ ɑːɾə d̪eːkʰuː- bɑ̃ːs̪ə ɖeːɽʰə s̪əjə s̪əeː kəmə 
meː n̪əɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ, guloː tʃ͡oːɾɑː kəeː beːtʃ͡ət̪ə t̪əɪ ̃
eːkkeː s̪əjə meː d̪ɪəjə pəɽət̪əɪ. 

ɑː tʃ͡oːɾə s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪ. tʃ͡oːɾəbɑː s̪əũs̪eː gɑːtʃ͡ʰəkə lutʃ͡tʃ͡iː 
s̪ɪs̪oːɦɪ leːləkəɪ. eːkəʈɑː ʈʰəkuɾəbɑː s̪eːn̪ɪjələ tʃ͡oːɾə 
tʃ͡ʰəɪ. s̪eː guloːkə bɑ̃ːs̪əkə tʃ͡oːɾɪ ɑː ʈʰəkuɾəbɑːkə 
tʃ͡oːɾɪmeː ən̪t̪əɾə tʃ͡ʰəɪ. guloːkə mukʰjə d̪ʰəd̪̃ʰɑː tʃ͡ʰəɪ 
tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə, bɑ̃ːs̪əkə tʃ͡oːɾɪ t̪ə ̃ s̪ɑːləmeː 
eːkɑːd̪ʰə beːɾə mud̪ɑː ʈʰəkuɾəbɑː s̪eːn̪ɪjələ tʃ͡oːɾə 
tʃ͡ʰəɪ. ɾɪn̪ɪjɑ̃ː, d͡ʒʰun̪ɪjɑ̃ː ɑː bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː lutʃ͡tʃ͡iː 
tʃ͡oːɾəbəɪeː. 'uː bəbʰən̪ɑː ɦəməɾɑː pəkəɽət̪ə? ..' 
(bəɾəs̪s̪eːɾəʋɑːliː) s̪eː s̪əbʰəʈɑː gɑːtʃ͡ʰiː bəbʰən̪ɑː ləgə 
tʃ͡ʰəɪ. 

gɑːtʃ͡ʰiːkə mɑːlɪkə kɪjoː ɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː 
ɪlɑːkɑːmeː oː s̪əɾəkɑːɾəkə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː pʰɔɾeːs̪ʈə 
eːkʈəmeː ɑːd̪ɪʋɑːs̪iːkẽː oːt̪əə̸ d͡ʒɑːɽən̪ɪ, məɦuɑː, 
ʋən̪jə-ut̪pɑːd̪ə bɪtʃ͡ʰəbɑːkə əd̪ʰɪkɑːɾə d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː s̪ɪpəuləmeː gɑːtʃ͡ʰiː s̪əɾəkɑːɾəkə n̪əɪ tʃ͡ʰɪəɪ. s̪eː 
eːt̪ukkɑː s̪əɾʋəɦɑːɾɑːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɑːɾoː kʰəɾɑːpə, 
pʰɔɾeːs̪ʈə eːkʈə eːt̪əə̸ lɑːguː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪eː eːkə beːɾə 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː gətʃ͡ʰəpəkkuː ɑːmə lɑːeː kəeː geːlə ɾəɦəɪ t̪əə̸ 
mɑːlɪkə pətʃ͡ɑːs̪ə goː ʈɑːkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. məlɪkɑːn̪ɪ 
kʰɑːɪ ləeː d̪eːn̪eː ɾəɦəɪ. 

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 177 

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. d̪əʃəɾət̪ʰə 
məɳɖələ pɑːɪbəlɑː tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː eːkkeː beːɾəmeː 
guloː ɦə ̃ n̪əɪ kəɦələkəɪ, əɾəd͡ʒun̪əmɑːs̪ə ̃ putʃ͡ʰət̪əɪ. 
mɑːn̪eː s̪əs̪̃t̪ʰɑː ʋəɾt̪əmɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

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 
bədʒ͡ɑː ɑːn̪ət̪ʰɪn̪ə. ʈʰiːkə kɑːeː d̪eːt̪əɪ. d͡ʒeː lɑːgət̪əɪ 
s̪eː d̪eːbəɪ.' 

leːkʰəkə əɦɑ̃ːkẽːd̪uːɾə ɑː ləgə s̪əbʰə ʈʰɑːmə ləə̸ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. keːn̪d̪ɾə kəkʰən̪oː guloː ɾəɦəɪeː, kəkʰən̪oː 
ɾɪn̪ɪjɑ̃ː ɑː kəkʰən̪oː kən̪d̪ɑːɦɑːʋɑːliː. 

ɾəmət̪ɑː d͡ʒoːgiːmeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kɪtʃ͡ʰu 
eːɦeːn̪ə tʃ͡iːdʒ͡əkə ən̪ubʰəʋə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː bəɦut̪ə 
loːkə ɑːn̪oː ʈʰɑːmə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ (bʰɑːɾət̪əkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ 
kəə̸), dʒ͡eːn̪ɑː d͡ʒeːbɾɑː kɾɔs̪ɪgəpəɾə mən̪ukkʰəkẽː 
d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰɪ gɑːɽiː s̪əbʰəkə ɾukɪ d͡ʒɑːjəbə, d͡ʒeːn̪ɑː 
s̪ɪg̃ɑːpuɾəmeː. juːɾoːpəmeː d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ː d͡ʒɑːɪ t̪ə ̃
s̪əɽəkəkə t̪ɪɾɑːɦɑːbəlɑː kɔɾn̪əɾəpəɾə əɦɑ̃ːkẽː d̪eːkʰɪ 
d̪oːs̪əɾə gɑːɽiː s̪əbʰə ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːjət̪ə, əpən̪ə 
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əɪʈʰɑːmə loːkə əpən̪ə gɑːɽiː ɑːgɑ̃ː bəɽʰɑː ləɪeː, əɪ 
ɑːʃɑːmeː dʒ͡eː d̪oːs̪əɾə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː ɑːbəɪbəlɑː 
s̪əd̪ɑːʃəjət̪ɑː d̪eːkʰɑːoːt̪ə.  leːkʰəkə s̪ɪgəɾeːʈə bəɦut̪ə 
piːbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː ɦun̪əkɑː iːɦoː budʒ͡ʰən̪ɑː geːlən̪ɦɪ 
d͡ʒeː oːt̪əjə n̪ɪəmə tʃ͡ʰəɪ dʒ͡eː puːɾɑː bɑː əlpə 
gʰeːɾɑːbɑːbəlɑː dʒ͡əgəɦəpəɾə əɦɑ̃ː s̪ɪgəɾeːʈə n̪ɑːɪ 
piːbɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə s̪t̪ʰələpəɾə 
s̪ɪgəɾeːʈə n̪əɪ piːbə ɑːbə bʰɑːɾət̪oːmeː s̪ʋiːkɾɨt̪ə bʰəə̸ 
geːlə tʃ͡ʰəɪ, pəɦɪn̪eː loːkə ɔpʰɪs̪əmeː s̪ɪgəɾeːʈəkə 
d̪ʰũɑːkə tʃ͡ʰəllɑː bən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ ɑː ɑːbə dʒ͡ə ̃
bɑːt̪ʰəɾuːmoːmeː n̪ukɑːkẽː piːbəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪeː t̪ə ̃ loːkə 
ɑ̃ːkʰɪ guɾɑːɽɪ kəə̸ d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰəɪ. gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦəkə pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə s̪eːɦoː kʰuːbə s̪ɪgəɾeːʈə 
piːbəɪeː, s̪eː s̪ɪgəɾeːʈə piːbɑːkə ɦɪs̪s̪əkə leːkʰəkəmeː 
puɾɑːn̪ə budʒ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɑː t̪ẽː put̪oːɦu 
məd̪ʰulɪkɑː s̪eːɦoː əɪ ləə̸ kəə̸ tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. pʰeːɾə s̪upəuləs̪ə ̃ pʰoːn̪ə əbɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɖiː.eːmə. gəpə kəɾəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, kʰɑːliː keːn̪ɑː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː putʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪əkʰən̪eː d͡ʒɑː kəə̸ n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə 
ɦoːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːn̪eː pulɪs̪ə-pɾəʃɑːs̪ən̪ə kuʃələ kʂeːmə 
putʃ͡ʰət̪ə s̪eː əkʰən̪oː loːkəkẽː ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪əɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

  

gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə 'eːkə d̪iːn̪əkə gʰəɾə 
(1973)'meː mən̪oːʋɪʃleːʂəɳɑːt̪məkə pəd̪d̪ʰət̪ɪkə 
pɾəjoːgə kəeːlə geːlə tʃ͡ʰələ, gʰəɾəd̪eːkʰɪjeːkə 't̪iːɾt̪ʰə 
(1969)' meː kət̪ʰɑːkɑːɾə lɪkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ bələbɑːbɑːliːkə əg̃ən̪ɑːkə kʰɪs̪s̪ɑː. koːn̪oː 
ɖɑːkʈəɾə oːkəɾɑː bət̪ɑːɦɪ n̪əɪ kəɦət̪əɪkə... mud̪ɑː oː 
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bət̪ɑːɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 

məɖəɾə (2021) meː iː pəd̪d̪ʰət̪ɪ ʋɪs̪t̪ɑːɾə peːləkə.  !.. 
ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə n̪ɪtʃ͡ʰətʃ͡tʃ͡ʰə bət̪ɑːɦə ɾəɦə_ɪ. məd̪ən̪ə 
bət̪ɑːɦə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. ... ɑː s̪t̪ɾiː-ʋɪməɾʃə, məd̪ən̪əkə 
kən̪ɪjɑ̃ː ɾɑːd̪ʰɑːkə pʰəɾs̪ʈə ɖɪʋɪd͡ʒən̪əmeː pɑːs̪ə 
ɦəeːbə mud̪ɑː tʃ͡ɑːɦɪjoː kəə̸ əpən̪ə ʃəɾiːɾəpəɾə 
əd̪ʰɪkɑːɾə dʒ͡ət̪əbəɪt̪ə məd̪ən̪əkẽː ɾoːkɪ n̪əɪ s̪əkəbə, 
gʰuɾəbə, n̪oːkəɾiː tʃ͡ʰoːɽəbə, mud̪ɑː oːkəɾə ɦət̪jɑː. ɑː 
oːɪ ɦət̪jɑːkə pɾəjɑːs̪əkẽː ɾoːkəbɑː leːlə leːkʰəkə 
ʃən̪iːtʃ͡əɾiːkẽː ɑːgɑ̃ː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "mɑːjə kəeː n̪əɪ 
mɑːɾəɦəkə ɦəu pəppɑː." leːkʰəkə məd̪ən̪əkẽː mud̪ɑː 
beːn̪iːpʰəʈə ɔpʰə ɖɑːuʈə n̪əɪ d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː gʰoːʂɪt̪ə 
kəə̸ d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː məd̪ən̪ə bət̪ɑːɦə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ.  mud̪ɑː 
oːkəɾɑː ʃəɾəɳə bʰeːʈə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, mɑːmɑːkə 
s̪əs̪uɾɑːɾɪmeː, oː s̪əbʰə d̪əbəg̃ə tʃ͡ʰə_ɪ, məd͡ʒʰɪlɑː s̪ɑːɾə 
t̪əeː əpəɾɑːd̪ʰiː s̪əbʰəkə s̪əɾəd̪ɑːɾə tʃ͡ʰɪəɪ. ɑː oː ʃəɾəɳə 
d̪əə̸ d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. oː kɪeː ʃəɾəɳə d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, pɑːʈʰəkə buːd͡ʒʰɪ 
d͡ʒɑːɪeː, oːkəɾɑːs̪ə ̃ əpəɾɑːd̪ʰə kəɾəbeːt̪əɪ t̪ẽː n̪eː. s̪eː 
leːkʰəkə mɑːɦəulə bən̪ɑː kəə̸ kət̪ʰɑːkə pɑːʈʰə ɑː 
pun̪əɾpɑːʈʰə kəɾəbɑː leːlə pɑːʈʰəkəkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɑː ɖeːɾiːɖɑːkə ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə t̪ə ̃ tʃ͡ʰoːɽuː eːt̪əə̸ 
kʰeːt̪əkə ʋɪkʰəɳɖən̪ə s̪eːɦoː bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ- məd̪ən̪əkə 
bɑːpə kɑːmeːs̪əɾə ɑːd͡ʒɑːd̪ə əpən̪ə d͡ʒəmɑːn̪ɑːkə ɪɳʈəɾə 
pɑːs̪ə. bɑːpə-pɪt̪t̪iː d͡ʒəɾeː ɾəɦəɪ, pətʃ͡ɑːs̪ə-s̪ɑːʈʰɪ 
bɪgəɦɑːkə d͡ʒoːt̪əd̪ɑːɾə. mud̪ɑː mud̪ɑː kɑːmeːs̪əɾəkə 
pɪt̪t̪iːkə mɾɨt̪jukə bɑːd̪ə bʰɪn̪ə-bʰɪn̪ɑːud͡ʒə ɑː 
kɑːmeːs̪əɾəkə ɦɪs̪s̪ɑːmeː pɑ̃ː tʃ͡ə biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə pəɽələɪ. 
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ɑː s̪eː bʰɑːʂɑːmeː s̪eːɦoː ɦeːt̪əɪ. d͡ʒeː ʈʰẽːʈʰiː/ 
pətʃ͡əpən̪ɪjɑː bɑːd͡ʒəɪ bəlɑː pən̪ɪd͡ʒɑːbəkẽː pəd̃͡ʒɑːbə 
bɑːd͡ʒəbeː kəɾət̪ə ɑː lɪkʰəbeː kəɾət̪ə ɑː keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkə kət̪ʰɪt̪ə əbʰɪd͡ʒɑːt̪jə ʋəɾgə s̪eːɦoː 
d͡ʒəkʰən̪ə ɖẽːguː bədʒ͡əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ əg̃ɾeːd͡ʒiː 
bɑːd͡ʒəɪbəlɑː oːkəɾɑː ɖẽːgiː kəɦɪ s̪ud̪ʰɑːɾə kəə̸ d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ləɪʈɪn̪ə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ʋjɑːkəɾəɳə bʰəʂɑːkẽː s̪t̪ʰɪɾə 
keːləkə mud̪ɑː ɑːd̪ʰun̪ɪkoː kɑːləmeː s̪ət̪̃ə 
d͡ʒɲɑːn̪eːʃʋəɾəkə məɾɑːʈʰiː dʒ͡ɲɑːn̪eːʃʋəɾiː pəɽʰəɪleː 
məɾɑːʈʰiː bʰɑːʂiːkẽː bʰɑːʂjəkə məd̪ət̪ɪ leːbəə̸ pəɽɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

ɖeːɾiːɖɑːkə ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə bʰɑːʂɑːkə s̪əg̃eː 
d̪ʰʋən̪ɪ, ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪkẽː pɑːʈʰəkə əg̃ə mɑːn̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

guloːmeː əɦɑ̃ːkẽː lɑːgət̪ə d͡ʒeː n̪eː kɪjoː ʃoːʂəkə tʃ͡ʰəɪ 
n̪eː kɪjoː ʃoːʂɪt̪ə, ɑː s̪eː bʰɑːʂɑːs̪ə ̃lɑːgət̪ə, guloː eːkkoː 
ʈɑː lutʃ͡tʃ͡iː mɑːlɪkəkẽː bʰoːgə n̪əɪ ɦuə d̪eːt̪əɪ, bɑ̃ːs̪oː 
kɑːʈɪ leːləkəɪ ɑːd̪ɪ ɑːd̪ɪ. mud̪ɑː t̪əkʰən̪eː əɦɑ̃ːkẽː 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə moːn̪ə pəɽət̪ə d͡ʒeː s̪ɪpəulə t̪ə ̃pʰɔɾeːs̪ʈə 
eːɾɪjɑː tʃ͡ʰɪəɪ n̪əɪ ɑː bəbʰən̪ɑː mɑːlɪkə tʃ͡ʰɪəɪ. mud̪ɑː 
pəlɑːɪ mɪlə d̪əʃəɾət̪ʰə məɳɖələkə tʃ͡ʰɪəɪ, tʃ͡əukə 
tʃ͡əuɾɑːɦɑːpəɾə s̪əũs̪eː ʋjɑːpɑːɾə gəeːɾə bɑːbʰən̪ə kəə̸ 
ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ. bɑːbɑː kəɦələkəɪ, gʰəɾəpəɾə məɾətʃ͡ʰɑːuɾə tʃ͡ʰiːʈ
ə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɦə. d͡ʒət̪̃əɾə d̪eːləkəɪ, mud̪ɑː oː koːn̪oː k
ɑːd͡ʒəkə n̪əɪ. d͡ʒət̪̃əɾə meː ʈʰəkɑː geːləɪ t̪əməs̪eːboː 
keːləɪ, əɦɑ̃ːkẽː lɑːgət̪ə d͡ʒeː ən̪d̪ʰəʋɪʃʋɑːs̪ə kʰət̪əmə 
bʰəə̸ geːləɪ mud̪ɑː 
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pʰeːɾə kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ. ɑː
bə kuʃəkə kəleːpoː n̪əɪ ləgət̪əɪ. s̪eː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
s̪eːɦoː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə bʰeːləɪ, əɾt̪ʰəʃɑːs̪t̪ɾəmeː s̪eːɦoː. 

gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə kɑːʈʰəkə bən̪ələ loːkə əɦɑ̃ː pəɽʰəbə 
t̪ə ̃lɑːgət̪ə d͡ʒeː guloː pəɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. gʰəɾəkʰəs̪s̪iːkə 
pɑːɪ s̪əɾəkɑːɾə d̪eːt̪əɪ. məɖəɾəmeː d̪eːkʰeːbeː keːləũ 
d͡ʒeː s̪t̪ɾiː ʋɪməɾʃə koːn̪ɑː ɾɑːd̪ʰɑːkə ɪɳʈəɾəmeː pʰeːɾə 
pʰəɾs̪ʈə ɖɪʋiːdʒ͡ən̪ə bʰeːləɪs̪ə ̃ s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ː ɑːjələ mɑːn̪eː 
məɪʈɾɪkoːmeː ɑːjələ ɦeːt̪əɪ. eːkkeː pɑːʈʰəkẽː əɦɑː~ 
kəeːkə t̪əɾəɦẽː pəɽʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. guloː məɳɖələkə 
d͡ʒɑːt̪ɪ n̪əɪ bət̪ɑːjələ geːlə tʃ͡ʰəɪ, ʈɑːɪʈɪlə s̪ə ̃ d͡ʒeː 
ən̪d̪ɑːd͡ʒə ləgeːbɑːkə ɦuəjə ləgɑːu, məɖ̃ələ 
kəmiːʃən̪əkə məɖ̃ələ jɑːd̪əʋə ɾəɦət̪ʰɪ ɑː pəʃtʃ͡ɪmə 
bəg̃ɑːləmeː məɖ̃ələ d̪əlɪt̪əmeː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə guloːkə tʃ͡ɑːɦə d̪oːkɑːn̪əpəɾə 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiː kẽː d̪eːkʰən̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː kumɑːɾə pəʋən̪əkə 'pə_ɪʈʰə' s̪əbʰə 
pəɽʰələkə mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə gəũɑː s̪əbʰə kəɦələkə 
d͡ʒeː əɦɑ̃ː s̪əbʰə oː kət̪ʰɑː pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰiː ɦəmə s̪əbʰə 
s̪əd̪jəhə̆ d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰiː, əpən̪ə gɑːməmeː gʰəʈɪt̪ə 
ɦoːɪt̪ə. məɖəɾəmeː t̪ə ̃ leːkʰəkə ɑːɾoː s̪ət̪əɾkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
kɑːmeːs̪əɾəkə bɑːpə pɪt̪t̪iː ləgə 50-60 bɪgəɦɑː 
d͡ʒəmiːn̪ə ɾəɦəɪ, məɖəɾə keːlɑːkə bɑːd̪ə məd̪ən̪ə 
mɑːmɑːkə s̪əs̪uɾɑːɾɪ geːlə, oː s̪əbʰə d̪əbəg̃ə s̪əbʰə 
tʃ͡ʰəɪ. t̪ə ̃guloːkə kəeːkə t̪əɾəɦəkə pɑːʈʰə bʰəə̸ s̪əkəɪeː 
ɑː məɖəɾəkə s̪eːɦoː ɑː s̪əeːɦə d͡ʒeːks̪ə ɖeːɾiːɖɑːkə 
ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə kəɦəɪ. d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪əmeː 
kət̪eːkə ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː s̪əmɑːd͡ʒəkə puɾoːɦɪt̪ə bɾɑːɦməɳə 
bən̪ɪ 
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geːlɑː, kɑːliːbən̪d̪iːkə s̪eːʋɑː, bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ 
puɾoːɦɪt̪ə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, gəeːɾə bɾɑːɦməɳə ɦeːt̪ɑː 
bɾɑːɦməɳoː bʰəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː pʰiːlɖəʋəɾkə 
bɪn̪u keːn̪eː bəd͡ʒət̪ɑː s̪eː kəɦət̪ɑː bɾɑːɦməɳə keːn̪ɑː 
gəɦəbəɾə ɑː bʰəgət̪ɑː bən̪ət̪ə, mud̪ɑː gɾɑːmə-
ɾud̪ɾəpuɾə (bʰɑːjɑː t̪ulɑːpət̪əgəd̃͡ʒə, d͡ʒɪlɑː 
məd̪ʰubən̪iː) meː gəɦəbəɾəkə s̪eːʋɑː bɾɑːɦməɳə 
bʰəgəɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɪt̪ʰɪlɑːmeː pəs̪əɾələ s̪ət̪ɑːɾə 
(s̪ət̪̃ʰɑːlə) s̪əmud̪ɑːjəmeː muɾmu pəɳɖɪt̪ə ləjəmeː 
s̪ɪn̪d̪ʰu n̪əd̪iː gʰɑːʈiː s̪əbʰjət̪ɑːkə kɑːləkə gɾən̪t̪ʰəkə 
bɪn̪ət̪iː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː s̪ət̪̃ʰɑːlə s̪əmud̪ɑːjəkə 
loːkə əɦɑ̃ːkẽː bət̪eːt̪ɑː. iː eːkəʈɑː t̪əɾiːkɑː ətʃ͡ʰɪ əpən̪ə 
lɪpɪ, ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː s̪əbʰjət̪ɑːkə puɾɑːt̪ən̪ət̪ɑː ɑː 
n̪ɪɾən̪t̪əɾət̪ɑː s̪ɪd̪d̪ʰə kəɾəbɑːkə. s̪eː ɾəɦɪ ɾəɦɪ kəə̸ d̪uː 
ʈɑː d̪ʋən̪d̪ʋə ɑːpəs̪əmeː ʋɑːɾt̪ɑːlɑːpə pɾɑːɾəmbʰə 
kəɾəə̸ ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː s̪eː s̪t̪ʰɑːn̪ə, s̪əməjə ɑː loːkəkə 
ən̪us̪ɑːɾə mud̪ɑː koːn̪oː s̪t̪ʰɪɾə keːn̪d̪ɾəkə bəd̪ələɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːɦɪt̪jə, loːkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ, məukʰɪkə 
pəɾəmpəɾɑː, ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə mɪd͡ʒd͡ʒʰəɾə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

əg̃ɾeːd͡ʒəkə geːlɑːkə bɑːd̪ə bʰɑːɾət̪əkə loːkə əpən̪ə 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə, s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ ɑː eːkəɾə s̪əɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ɪkə ɑːd̪ʰɑːɾəkə 
n̪əʋə pəɾɪbʰɑːʂɑː bən̪əbəjə ləgəlɑː. mud̪ɑː 
ɾɨgəʋəɪd̪ɪkeː kɑːləs̪ə ̃ bʰɑːɾət̪əmeː n̪ɑːɾɑːʃəs̪̃iːkə 
ɾuːpəmeː, ɑːkʰjɑːn̪əkə ɾuːpəmeː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
pəɾəmpəɾɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː məɪt̪ʰɪliːmeː 
s̪əbʰəʈɑː s̪peːs̪ə eːkəʈɑː kʰɑːs̪ə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑːkə loːkə 
leːbəə̸ tʃ͡ɑːɦələkə. əpən̪ə əd͡ʒɲɑːn̪ət̪ɑːkə bʰɑːɾəs̪ə ̃oːɪ 
s̪peːs̪əkẽː d̪ələməlɪt̪ə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦələkə. mud̪ɑː 

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 183 

mɪʃeːlə pʰoːkoːkə ɖɪs̪ɪplɪn̪əɾiː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰəkə 
ətʃ͡ʰəɪt̪ə ɑːbə oː s̪əmbʰəʋə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, ɑː t̪ə_ɪ leːlə 
ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləkə əpən̪ə məɦət̪ʋə tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː d̪eːkʰələ 
geːlə d͡ʒeː məɦɪlɑː ɑː ʋət̃ʃ͡ɪt̪əkə ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləmeː 
upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əbʰə bʰɑːʂɑːjiː s̪peːs̪əmeː kəmə tʃ͡ʰəɪ, s̪eː 
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː oːɪpəɾə beːs̪iː 
kɑːd͡ʒə keːləkə, ɑː ɑːɪ pəɾɪɳɑːmə s̪əbʰəkə s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː  
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː muːləd̪ʰɑːɾɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
n̪oːʈɪs̪ə n̪əɪ ləɪ tʃ͡ʰələ, kɑːn̪eː-bɑːt̪ə n̪əɪ d̪əɪ tʃ͡ʰələ ɑːɪ 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː d̪ʋɑːɾɑː n̪oːʈɪs̪ə leːlə 
d͡ʒəjəbɑːkə ɑːkɑ̃ːkʂiː bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː s̪eː ɑːjələ ɖeːmoːkɾeːs̪iːs̪ə̃, ɑː s̪eː ətʃ͡ʰɪ bʰoːʈə 
ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə. ɑːbə 'bʰoːʈə' pəɾə ɑːu. eːkəɾoː kəeːkə 
t̪əɾəɦəkə pɑːʈʰə bʰəə̸ s̪əkəɪeː. kət̪eːkə t̪əɾəɦəkə 
s̪əmiːkəɾəɳə bən̪əɪt̪ə d̪eːkʰən̪eː ɦəeːbə əɪ 
upən̪jɑːs̪ɪkɑːmeː. koːn̪oː keːn̪d̪ɾə s̪t̪ʰɑːjiː n̪əɪ. 
d͡ʒəmiːn̪iː s̪t̪əɾəpəɾə s̪əbʰə eːkə d̪oːs̪əɾɑːkə ʋɪɾoːd̪ʰiː 
mud̪ɑː uːpəɾəmeː n̪ɪɾɳəjə kɪtʃ͡ʰu ɑːɾeː bʰəə̸ geːlə. 

s̪t̪ɾiː ʋɪməɾʃə ɑːbə pələʈiː mɑːɾələkə, məɖəɾəmeː 
ɾɑːd̪ʰɑː pʰəɾs̪ʈeː ɖɪʋd͡ʒən̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəliː mud̪ɑː 
d̪əbɪjɑːs̪ə ̃gəɾəd̪ən̪ɪ ut̪ɑːɾɪ d̪eːlə geːlə. mud̪ɑː n̪iːt̪iːʃə 
məɦɪlɑː leːlə bəɖɖə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. pʰɪpʰʈiː pəɾs̪ẽːʈə 
bʰoːʈə oːkəɾə tʃ͡ʰəɪ t̪ẽː kɪn̪eː. ɾɪn̪ɪjɑ̃ːkẽː poːʃɑːkəkə 500 
ʈɑːkɑː bʰeːʈələ ɾəɦəɪ s̪eː əɦɑ̃ː guloː meː pəɖʰən̪əɦɪjeː 
ɾəɦiː. ɑːbə bʰoːʈəmeː 33% ɾɪd͡ʒəɾʋeːs̪ən̪ə məɦɪlɑː 
leːlə, s̪ɑːɪkɪlə bətʃ͡ɪjɑː s̪əbʰə leːlə. ɑː t̪ẽː d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾɑːd͡ʒəd̪ə, kɑ̃ːgɾeːs̪ə ɑː d͡ʒəd̪əjuː keːɾə 
məɦɑːgəʈʰəbəd̪̃ʰən̪əkə kəɪɖ̃iːɖeːʈə ʈʰɑːɽʰə bʰeːləɪ t̪ə ̃
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pɾoːʈəɪgoːn̪ɪs̪ʈə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- lɑːləʈeːn̪oː kẽː bʰoːʈə 
d̪eːlɑːs̪ə ̃ n̪iːt̪ɪʃeː mukʰjəmət̪̃ɾiː bən̪ət̪əɪ s̪eː məɦɪlɑː 
s̪əbʰəkẽː bət̪eːn̪ɑːɪ d͡ʒəɾuːɾiː tʃ͡ʰəɪ. bʰoːʈə ɑː 
ɪleːkʃən̪əmeː lɑːkʰə kəmiː ɦoːɪ, mud̪ɑː iː s̪əbʰə 5 
s̪ɑːləpəɾə eːkəʈɑː n̪əʋə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə t̪ət̪t̪ʋəkẽː 
ɦɪloːɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒeː ʋət̃ʃ͡ɪt̪ə ʋəɾgə ətʃ͡ʰɪ, 
məɦɪlɑː dʒ͡ə_ɪmeː s̪əmmɪlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾɑː ʃəkt̪ɪʃɑːliː 
ɦeːbɑːkə ən̪ubʰəʋə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. mus̪ələmɑːn̪ə 
biː.d͡ʒeː.piː. s̪ə ̃ bʰəɽəkəɪ tʃ͡ʰəɪ, bɑːbʰən̪ə 
məɦɑːgəʈʰəbən̪d̪ʰən̪əs̪ə ̃ bʰəɽəkəɪ tʃ͡ʰəɪ, biː.d͡ʒeː.piː. 
bən̪ɪjɑ̃ːkə pɑːɾʈiː tʃ͡ʰɪəɪ, s̪əbʰə pɑːɾʈiː ʈɪkəʈə beːtʃ͡əɪ 
tʃ͡ʰəɪ, iː s̪əbʰəʈɑː gəpə pɪpəɾɑːkə tʃ͡ɑːɦoːkə 
d̪oːkɑːn̪əpə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː d̪ɪlliːkə luʈəjən̪s̪ə d͡ʒoːn̪əmeː 
s̪eːɦoː. 'tʃ͡ɪlləɾə pɑːɾʈiː' pʰɪlməkə oːɪ bɑːlə 
məd͡ʒəd̪uːɾəkə gəpə moːn̪ə pəɽɪ geːlə d͡ʒeː kəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ- s̪əbʰəkẽː s̪ɪkʰɑːjələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː dʒ͡ʰuːʈʰə n̪əɪ 
bɑːd͡ʒuː ɑːd̪ɪ ɑːd̪ɪ, mud̪ɑː pəɪgʰə ɦoːɪeː t̪ə ̃ s̪əbʰə 
d͡ʒʰuːʈʰə bɑːd͡ʒəɪeː ɑːd̪ɪ ɑːd̪ɪ, t̪əkʰən̪ə kiː pʰəɾkə 
pəɽələɪ s̪ɑːbə d͡ʒeː kjoː pəɽʰələkə ɑː kɪjoː n̪əɪ 
pəɽʰələkə! 

  

guloː: kəlɑː ɑː bʰɑːʂɑː 

  

'guloː: kəlɑː ɑː bʰɑːʂɑː' s̪əmpɑːd̪ɪt̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ɑː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə, d̪un̪uː s̪ɑːɦɪt̪jə 
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əkɑːd̪eːmiːs̪ə ̃ puɾəs̪kɾɨt̪ə ɑː moːʈəgəɾə-moːʈəgəɾə 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə pɾɑːpt̪ə. 

ɑː t̪ẽː pətʃ͡əpən̪ɪjɑː bɑː ʈʰẽːʈʰiː lɪkʰən̪ɪɦɑːɾə eːkoːʈɑː 
ʋjəkt̪ɪkẽː əɪ poːt̪ʰiːkə ɑːleːkʰə lɪkʰəbɑː leːlə n̪ɪmət̪̃ɾɪt̪ə 
n̪əɪ kəeːlə geːlə kɑːɾəɳə oː s̪əbʰə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːs̪ə ̃ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəkə 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː d̪un̪ukə 
kɑːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ẽː d̪un̪uː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə loːkə 
ɑːpəs̪əmeː t̪ə ̃ gɑːɾɑː-gɑːɾiː kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə beːɾəmeː mɪlɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɑː t̪ẽː iː bʰət̪əbəɾiː (iː ɑːgɑ̃ː dʒ͡ɑː kəə̸ ɑːɾə s̪pəʂʈə 
kəeːlə dʒ͡ɑːjət̪ə). 

67 pən̪n̪ɑːkə 'guloː' meː 9 pən̪n̪ɑːkə ɑːmukʰə 
lɪkʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə (ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə 
mən̪ukkʰəkə gɑːt̪ʰɑː), ɑːbə s̪eː bʰɑːɾə 'guloː: kəlɑː ɑː 
bʰɑːʂɑː'meː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkə kɑːn̪ɦəpəɾə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ (5 pən̪n̪ɑːkə bʰuːmɪkɑː). s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəkə ən̪us̪ɑːɾə t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː (ɑːɪɖɪjoːloːd͡ʒiː)meː s̪t̪ʰɪɾət̪ɑː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, 
mud̪ɑː ɦəməɾɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾeː ɦun̪əkəɾə ɑːɪɖɪjoːloːdʒ͡iː 
s̪t̪ʰɪɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɑː s̪eː tʃ͡ʰən̪ɦɪ ʋəeːɦə keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkə bləɪkəmeːlɪg̃ə bəlɑː. bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː 
s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰəmeː bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə d̪uɾguɳə tʃ͡ʰəɪ, ɑː 
s̪əeːɦə oːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː bləɪkəmeːlɪg̃ə leːlə 
ʋələn̪əɾeːbələ bən̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. koːn̪oː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkəɾɑː 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ mɑːs̪əpəɾə gəɾɪjɑːbəɪ 
n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː s̪əmmɑːn̪ə bʰeːʈəlɑːpəɾə pʰeːɾə 
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ɖʰɑːkiːkə ɖʰɑːkiː pɾəʃəs̪̃ɑː n̪əɪ kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
ud̪ɑːɦəɾəɳə s̪ʋəɾuːpə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə ud̪ɑːɦəɾəɳə d̪eːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. oː 
eːkəʈʰɑːmə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 'bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə 
d͡ʒən̪məd̪ɑːt̪ɑː bʰən̪eː bɾɑːɦməɳə ɦoːt̪ʰɪ mud̪ɑː eːkəɾə 
gətʃ͡ʰɑːɽə meː pətʃ͡əpən̪ɪjɑ̃ː  s̪eːɦoː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪əlɪt̪ə s̪eːɦoː. 
n̪eː t̪ə ̃iː koːn̪ɑː ɦoːɪt̪əjə d͡ʒeː d̪uː s̪əu keː kəɾiːbə s̪ək̃ʰjɑː 
meː d̪əlɪt̪ə-pətʃ͡əpən̪ɪjɑ̃ː  loːkən̪ɪ məɪt̪ʰɪliː meː lɪkʰəɪt̪ə 
ʈʰiːkə-ʈʰiːkə ʋəɪɦə bɑːt̪ə, oːɦiː bʰəg̃ɪmɑː meː lɪkʰɪ ɾəɦəlɑː 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkə ɪʂʈəs̪ɪd̪d̪ʰɪ meː s̪ɑːd̪ʰəkə 
tʃ͡ʰəɪkə. eːɦən̪ə d̪əlɪt̪ə loːkə kẽː əɦɑ̃ː  bɾɑːɦməɳəs̪əbʰɑː 
meː əd̪ʰjəkʂət̪ɑː kəɾəɪt̪ə s̪eːɦoː d̪eːkʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪjən̪ɪ, 
s̪əmmɑːn̪ə pəbəɪt̪ə s̪eːɦoː. ' ɑː əɦɑ̃ːkẽː lɑːgət̪ə d͡ʒeː iː 
s̪əbʰə gəpə oː əpən̪eːpəɾə lɪkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɦun̪əkəɾə bʰɑːʂɑː, ɦun̪əkəɾə s̪ɑːɦɪt̪jə, ɦun̪əkəɾə 
ʋɪʂəjə-ʋəs̪t̪u, ɦun̪əkəɾə kət̪ʰɪt̪ə gədʒ͡ələ s̪əbʰə, tʃ͡ʰələ-
pɾəpət̃ʃ͡ə, puɾəs̪kɑːɾə loːlupət̪ɑː, ʋjəʋəɦɑːɾə s̪əbʰə 
ʋɪʃud̪d̪ʰə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ətʃ͡ʰɪ, ɦun̪əkeː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə s̪əbʰɑːmeː əd̪ʰjəkʂət̪ɑː 
kəɾəɪt̪ə s̪əbʰə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɑː s̪əmmɑːn̪ə pəbəɪt̪ə 
s̪eːɦoː. 

mud̪ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə əɽələ ɾəɦəlɑːɦə. 
kɑːɾəɳə ɦun̪əkəɾə eːkəʈɑː ɑːɪɖɪjoːloːd͡ʒiː tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

'guloː: kəlɑː ɑː bʰɑːʂɑː'kə 5 pən̪n̪ɑːkə bʰuːmɪkɑː 
s̪eːɦoː guloːkə s̪əmiːkʂɑːkẽː ɑːgɑ̃ː n̪əɪ bəɽʰəbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ʋəɾən̪ oː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰəkə 
bləɪkəmeːlɪg̃əkə eːd͡ʒeːɳɖɑːkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, ɑː əɪ beːɾə ɦun̪əkəɾə ləkʂjə tʃ͡ʰən̪ɦɪ 'mɪt̪ʰɪlɑː 
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s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪, kələkət̪t̪ɑː'. mud̪ɑː əɪ beːɾə 
ɦun̪əkəɾə pɾəjɑːs̪ə ʋjəɾt̪ʰə d͡ʒeːt̪ən̪ɦɪ kɪeː s̪eː ɑːgɑ̃ː 
s̪pəʂʈə ɦəeːt̪ə. 

pəɦɪlə dʒ͡eː ɦəɾɪmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː 
s̪əs̪̃t̪ʰɑː ɑː ʋjəkt̪ɪkə n̪ɪʃɑːn̪ɑːpəɾə ɾəɦət̪ʰɪ, jɑːt̪ɾiː n̪əɪ. 
ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑːkə d̪uʃmən̪ə ɾəɦət̪ʰɪ ɦəɾɪmoːɦən̪ə 
d͡ʒʰɑː, s̪eː oː ɦun̪əkəɾə gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə keːləkʰɪn̪ɦə ɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːmeː məɪt̪ʰɪliːkə pɾəʋeːʃəkə bɑːd̪ə 
ɦəɾɪmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑː məɪt̪ʰɪliː lɪkʰən̪ɑːɪ tʃ͡ʰoːɽɪ 
d̪eːləkʰɪn̪ɦə, puɾəs̪kɑːɾə d̪eːbɑːkə t̪ə ̃ koːn̪oː pɾəʃn̪eː 
n̪əɪ! (ʋɪʃeːʂə ʋɪʋəɾəɳə d̪eːkʰuː ɦəməɾə poːt̪ʰiː Rajdeo 
Mandal- Maitht̆ili Writermeː d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəmeː http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm lɪk̃əp
əɾə s̪eːɦoː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ). 
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məɦɑːkəʋɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ ʈʰɑːkuɾə 1350-1435 
(məɪt̪ʰɪliːkə ɑːd̪ɪ kəʋɪ d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə-puːɾʋə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪs̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə, s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː əʋəɦəʈʈʰəmeː 
leːkʰən̪ə), ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ ʈʰəkkuɾəhə̆ ʋɪʂəeːʋɑːɾə bɪs̪pʰiː-
kɑːʃjəpə (ɾɑːd͡ʒɑː ʃɪʋəs̪ɪɦ̃əkə d̪əɾəbɑːɾiː) ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː 
əʋəɦəʈʈʰə leːkʰəkə. kiːɾt̪ɪlət̪ɑː, kiːɾt̪ɪpət̪ɑːkɑː, puɾuʂə 
pəɾiːkʂɑː, goːɾəkʂəʋɪdʒ͡əjə, lɪkʰən̪ɑːʋəliː ɑːd̪ɪ gɾət̪̃ʰə 
s̪əmeːt̪ə ʋɪpulə s̪ək̃ʰjɑːmeː kɑːləd͡ʒəjiː ɾətʃ͡ən̪ɑː. iː 
məɪt̪ʰɪliːkə ɑːd̪ɪkəʋɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ (dʒ͡joːt̪ɪɾiːʃʋəɾə 
puːɾʋə)s̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. tʃ͡ɪt̪ɾəkə ɑːd̪ʰɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə, koːləkɑːt̪ɑː d̪ʋɑːɾɑː koːn̪oː 
kəlɑːkɑːɾəs̪ə ̃bən̪əbɑːoːlə, kəlɑːkɑːɾəkə n̪ɑːmə 60-70 
s̪ɑːləs̪ə ̃ əd͡ʒɲɑːt̪ə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ gupt̪ə ɾɑːkʰələ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. 

mud̪ɑː iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə 
jɑːt̪ɾiːkə n̪əd͡ʒəd̪iːkiː s̪əs̪̃t̪ʰɑː ɾəɦən̪ɦɪ. jɑːt̪ɾiːd͡ʒiːkə 
n̪əd͡ʒəd̪iːkiː ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑːs̪ə ̃ s̪eːɦoː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə 
ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːs̪ə ̃ s̪eːɦoː ɾəɦən̪ɦɪ. oː t̪ə ̃
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰəkə mukʰjə ət̪ɪt̪ʰɪ ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː, bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰəkẽː 
ɦəɾɪmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑː s̪ə ̃s̪əməs̪jɑː ɾəɦəɪ jɑːt̪ɾiːs̪ə ̃n̪əɪ. 

t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ləgə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə 
pəɾɪʂəd̪əpəɾə jɑːt̪ɾiːkə koːn̪oː t̪əɾəɦəkə ɑːɾoːpəkə 
pɾəmɑːɳə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, s̪eː oː gəpɑːʂʈəkə ʃuɾuː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒəkə kʰətʃ͡əɾəpən̪iː 
bəlɑː bʰɑːʂɑːkə pɾəʋeːʃə kəɾəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. moːɦən̪ə 
bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə ɑː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː d̪ʋɑːɾɑː 
mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪əpəɾə kʰətʃ͡əɾəpən̪iːkə 
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ɑːɾoːpə ɑː pɑːɳɖulɪpɪ ɦəɾɑː d̪eːbɑːkə ɑːɾoːpə 
kɾɪmɪn̪ələ eːkʈə ətʃ͡ʰɪ. moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə bɑː 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ləgə pɾəmɑːɳə tʃ͡ʰən̪ɦɪ? ut̪t̪əɾə 
ətʃ͡ʰɪ n̪əɪ. mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪əmeː ɑːɾə 
bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə kəmiː tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː jɑːt̪ɾiː ɑː 
məɳɪpəd̪məkə s̪ɑːɦɪt̪jəkẽː mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə 
pəɾɪʂəd̪ə bɪn̪ɑː koːn̪oː s̪əɾəkɑːɾiː məd̪ət̪ɪkə pɾəkɑːʃɪt̪ə 
keːləkə, ɑː s̪eː n̪əɪt̪ɪkət̪ɑː n̪eː moːɦən̪ə 
bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒəmeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː n̪eː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə 
ʋɪjoːgiːmeː. moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːdʒ͡ə t̪ə ̃ mɑːpʰiː 
mɑ̃ːgəɪleː d͡ʒiːʋɪt̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː d͡ʒə ̃t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə 
ʋɪjoːgiːmeː kɪtʃ͡ʰuoː n̪əɪt̪ɪkət̪ɑː bɑ̃ːkiː tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪ə ̃ oː 
əʋɪləmbə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪əs̪ə ̃ mɑːpʰiː 
mɑ̃ːgət̪ʰɪ. mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə pəɾə 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ən̪eːɾeː s̪əməjə ʋjəɾt̪ʰə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː gʰoːʂɪt̪ə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃t̪ʰɑː 
tʃ͡ʰɪəɪ t̪əɦɪn̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ ɑː ʋɪd̪jɑːn̪ɑːt̪ʰə 
d͡ʒʰɑː ʋɪd̪ɪt̪ə d͡ʒəkəɾə oː kɑːdʒ͡ə s̪ut̪əɾəlɑːkə bɑːd̪ə 
ɖʰɑːkiːkə ɖʰɑːkiː pɾəʃəs̪̃ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː 
oːkəɾə ɑːɾt̪ʰɪkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ eːɦən̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː tʃ͡əʈə 
pɑːɳɖulɪpɪ d̪ɪjəu ɑː pəʈə tʃ͡ʰɑːpɪ d̪eːt̪ə. 
bələtʃ͡ən̪əmɑːkə leːkʰəkə n̪ɑːgɑːɾd͡ʒun̪əkẽː oːɪ 
poːt̪ʰiːs̪ə ̃ koːn̪oː s̪əməs̪jɑː n̪əɪ ɾəɦən̪ɦɪ n̪əɦɪjeː 
ɦun̪əkəɾə put̪ɾə ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə (d͡ʒəkəɾɑː jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː 
ʃoːbʰɑː mɪs̪əɾə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː) oːɪ poːt̪ʰiːkẽː məɪt̪ʰɪliː 
poːt̪ʰiː mɑːn̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː t̪ẽː 'jɑːt̪ɾiː s̪əməgɾə' 
(ɾɑːd͡ʒəkəmələ pɾəkɑːʃən̪ə) meː oː s̪ək̃əlɪt̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 
mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ s̪ən̪ə 
pɑːɪbəlɑː s̪əs̪̃t̪ʰɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, tʃ͡ən̪d̪ɑː bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ 
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t̪əkʰən̪eː oː poːt̪ʰiː tʃ͡ʰɑːpəɪ tʃ͡ʰəɪ, koːn̪oː kəs̪̃pɪɾeːs̪iː 
t̪ʰjoːɾiː leːlə koːn̪oː s̪t̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ. pʰeːɾə oː 
kɪʃoːɾiːkɑːn̪t̪ə mɪʃɾəkə n̪əʋiːn̪ə pɾɪɳʈɪg̃ə pɾeːs̪əmeː 
eːkəʈɑː koːʈʰəliː mɑːs̪əmeː eːkə beːɾə mɑːs̪ɪkə 
'bəɪs̪ɑːɾə' leːlə kʰoːləɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪ẽː əɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə 
bləɪkəmeːlɪg̃əs̪ə ̃ koːn̪oː s̪əmmɑːn̪əkə ɑːʃɑː s̪eːɦoː 
beːkɑːɾə. t̪eːs̪əɾə d͡ʒeː oː bɪɦɑːɾəmeː n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː 
bɪɦɑːɾəkə bɾɑːɦməɳə s̪əbʰə bɪɦɑːɾəkə ʋəɾt̪əmɑːn̪ə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə kən̪eː mən̪eː ɖeːɾɑːɪjoː 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː kələkət̪t̪ɑːkə əɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑːkẽː 
t̪əkəɾoː bʰəjə n̪əɪ. 

ɑːbə ɦun̪əkɑː moːn̪ə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː iː 
s̪əmiːkʂɑːkə poːt̪ʰiː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəkə 'guloː'pəɾə d͡ʒɪn̪əkəɾə pɑːɪpəɾə oː 
tʃ͡ʰəɦəɾə-məɦəɾə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə oː 
guloːpəɾə gʰuɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- mud̪ɑː pʰeːɾə oː 
d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ n̪ɑːmə leːn̪eː bɪn̪u 
(bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əmeː meː 
n̪ɑːmə n̪əɪ leːbɑːkə d̪uːʈɑː kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ, d̪uː n̪əɪ 
t̪iːn̪əʈɑː kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ, pəɦɪlə s̪ɑːd̪ʰəʃ̃ə n̪əɪ ɦəeːbə, 
d̪oːs̪əɾə pɾəmɑːɳəkə əbʰɑːʋəmeː kɪtʃ͡ʰu loːkə ɑːd̪ɪkə 
bɑːd͡ʒɪ kəə̸ əpən̪ə eːd͡ʒeːɳɖɑː ɾuːpiː s̪ʈoːɾiː tʃ͡əlɑːjəbə 
ɑː t̪eːs̪əɾə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː, dʒ͡eː ɦəmə 
n̪ɑːmə ləə̸ leːbəɪ t̪ə ̃oːɪ ʋjəkt̪ɪkə tʃ͡ələt̪iː bəɽʰɪ d͡ʒeːt̪əɪ, 
t̪iːn̪uː t̪iːn̪ə bʰɪn̪n̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ)  bɑːɪ meː ɑːbɪ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "dʒ͡eːn̪ɑː t̪ʰoːkəkə ɦɪs̪ɑːbeː məɪt̪ʰɪliː meː 
upən̪jɑːs̪ə bəɦəɾɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ..". iː ətʃ͡ʰɪ t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə 
ʋɪjoːgiːkə n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɦoːjəbɑːkə eːkəʈɑː 
ɑːɾə pɾəmɑːɳə, ɦəməɾɑː əlɑːbeː d̪oːs̪əɾə gəeːɾə 
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bɾɑːɦməɳə keːn̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə 
ləə̸ leːləkə, ɦəmə t̪ə ̃ ʈəɪleːɳʈeːɖə tʃ͡ʰiː d͡ʒən̪mən̪ɑː, 
mud̪ɑː oː.. mud̪ɑː n̪ɑːmə n̪əɪ leːbə. s̪əeːɦə t̪ə ̃
keːd̪ɑːɾoː kɑːn̪ən̪ə keːlən̪ɦɪ d͡ʒəkʰən̪ə oː s̪uɾeːn̪d̪ɾə 
d͡ʒʰɑː 's̪umən̪ə', tʃ͡ən̪d̪ɾən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 'əməɾə', 
ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə dʒ͡ʰɑː, ʋɪd̪jɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː 'ʋɪd̪ɪt̪ə', 
mɑːjɑːn̪ən̪d̪ə mɪʃɾə ɑːd̪ɪkə bɪn̪u n̪ɑːmə leːn̪eː 
lɪkʰələn̪ɦɪ- "bəɽəkɑː-bəɽəkɑː ʈʰoːpə-tʃ͡ɑːn̪ən̪ə 
kəjən̪ɪɦɑːɾə bʰɑːʂɑː kẽː d̪uːʂɪt̪ə kəɾəbə mɑːn̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ." bʰəə̸ s̪əkəɪeː ɑːgɑ̃ː d͡ʒɑː kəə̸ ɦun̪əkɑːmeː 
ɦɪmmət̪ɪ eːt̪ən̪ɦɪ. mud̪ɑː əɪmeː s̪ə ̃ s̪əbʰə 
s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəkə kəɾiːbə tʃ͡ʰət̪ʰɪ/ ɾəɦət̪ʰɪ, t̪əkʰən̪ə 
əpən̪ɑːkẽː kət̪ɪɑːjələ kəɦəbə loːkəkẽː koːn̪ɑː 
əɾəgʰət̪ə, iː s̪əbʰə t̪ət̪ʰjə ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə ʃud̪d̪ʰət̪ɑː leːlə 
əbʰɪleːkʰɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə eːkkeː 
ɾəŋə tʃ͡ʰələ-pɾəpət̃ʃ͡əkə s̪əŋə eːkə d̪oːs̪əɾɑːkẽː 
pəlləʋɪt̪ə-puʂpɪt̪ə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, ɑː d̪un̪uː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾəbɑːmeː eːkə 
d̪oːs̪əɾɑːkə s̪əɦəjoːgiː ətʃ͡ʰɪ. 

t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkə əɪ 'guloː: kəlɑː ɑː bʰɑːʂɑː'kə 
bʰuːmɪkɑːkə 5 pən̪n̪ɑːmeː guloːkə ʋɪʂəjəmeː mɑːt̪ɾə 
5 pɑ̃ːt̪iː lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː ɑːleːkʰə lɪkʰəbɑːmeː 
əs̪əməɾt̪ʰət̪ɑː ʋjəkt̪ə keːlən̪ɦɪ. mud̪ɑː pʰəɳiːʃʋəɾə 
n̪ɑːt̪ʰə ɾeːɳukə tʃ͡ɪʈʈʰiːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː n̪iːkə lɑːgələ. 

mət̪̃ɾeːʃʋəɾə dʒ͡ʰɑː pən̪n̪ɑː puɾeːlən̪ɦɪ. ɦun̪əkɑː guloː 
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məɾməs̪pəɾʃiː lɑːgələn̪ɦɪ, s̪əʈiːkə tʃ͡ɪt̪ɾəɳə 
budʒ͡ʰeːlən̪ɦɪ, mud̪ɑː əɪ leːlə kɑːgət̪ə kʰəɾtʃ͡ə 
kəɾəbɑːkə koːn̪oː beːgəɾət̪ɑː ɦəməɾɑː n̪əɪ bud͡ʒʰɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 

gəg̃ɑːn̪ɑːt̪ʰə gəg̃eːʃəkə pɾɪjə kət̪ʰɑːkɑːɾə 
ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑː s̪eːɦoː ɾəɦələkʰɪn̪ɦə ətʃ͡ʰɪ, 
s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjə əɪmeː eːɖɪʈə kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəlɑː, 
s̪əɾəkɑːɾə d͡ʒəɦɪjɑː ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑː kẽː iː d̪un̪uː 
goːʈeː s̪əmpɑːd̪ɪt̪ə kəɾət̪ɑː t̪əɦɪjɑː lɪkʰəbə, mud̪ɑː 
s̪ubʰɑːʂoː tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə gəg̃ɑːn̪ɑːt̪ʰə gəg̃eːʃəkə 
pɾɪjə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə s̪eː d̪eːkʰɪ ʃɑːɪt̪ə pɑ̃ːt̪iː n̪əɪ 
kɑːʈələkʰɪn̪ɦə. mud̪ɑː iː poːt̪ʰiː t̪ə ̃ s̪ubʰɑːʂoː tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋoːpəɾə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ mɑːt̪ɾə ɦun̪əkəɾə guloː pəɾə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː ɑːbə əɦɑ̃ː bud͡ʒʰɪ geːlə ɦeːbəɪ d͡ʒeː 69 
pən̪n̪ɑːkə guloːpəɾə 5 pən̪n̪ɑːkə s̪əmiːkʂɑː ɑː 202 
pən̪n̪ɑːkə ɑːleːkʰə s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjə koːn̪ɑː 
puɾeːlən̪ɦɪ. oːn̪ɑː oː ɖeːɽʰə pən̪n̪ɑːkə bɑːd̪ə 
guloːpəɾə əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə (pɾɑːjəhə̆ ʃoːbʰɑː mɪs̪əɾə) s̪ʋəjə ̃
s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː s̪ɑːɦɪt̪jəkə koːn̪oː 
ʋɪd̪ʰɑːkə loːkə n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː oː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː 
s̪ɑːɾɑ̃ːʃə lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə mɪt̪ʰɪlɑː d̪əɾʃən̪əmeː guloːkẽː 
tʃ͡ʰəpən̪eː tʃ͡ʰəlɑː, ɑː s̪eː oː s̪əs̪̃məɾəɳə lɪkʰələn̪ɦɪ, 
pəɦɪn̪eː mɪt̪ʰɪlɑːkə ʋɪʂəjəmeː kɪtʃ͡ʰu t̪ət̪ʰjə d̪eːlɑːkə 
bɑːd̪ə. 
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əʃoːkə muːlət̪əhə̆ kət̪ʰɑːkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː oː ɾəs̪ə 
leːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː s̪əmiːkʂɑː n̪əɪ kəə̸ s̪əkələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
n̪ɑːɾɑːjəɳəd͡ʒiː s̪əs̪̃məɾəɳə s̪eːɦoː gʰoːs̪ɪjeːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪əkə s̪əs̪̃məɾəɳə d͡ʒɑːpɑːn̪iː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə ɦɑːɾukiː muɾɑːkɑːmiːkə 'n̪oːʋeːlɪs̪ʈə 
eːd͡ʒə eː ʋoːkeːʃən̪ə' upən̪jɑːs̪ə keːn̪ɑː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, s̪ən̪ə lɑːgələ. oːn̪ɑː s̪əmiːkʂɑːkə d̪ɾɨʂʈɪs̪ə ̃əɪ meː 
kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː pɑːʈʰəkəkẽː iː pɑːʈʰə s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə bɑː ɑːn̪ə upən̪jɑːs̪əkɑːɾə d̪eːt̪ʰɪ t̪ə ̃oː 
eːkəʈɑː n̪əʋiːn̪ə gəpə ɦəeːt̪ə. 

t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː kiː lɪkʰəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɦun̪əkɑː 
s̪ʋəjə ̃t̪əkəɾə dʒ͡ɲɑːn̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pən̪n̪ɑː puɾeːlɑːs̪ə ̃
ɦun̪əkəɾə mət̪ələbə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, loːkə, kɪtʃ͡ʰu 
loːkə ɑːd̪ɪ lɪkʰɪ kəə̸ oː s̪koːpə bəɾəkəɾɑːɾə ɾɑːkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː keːɾə bɑːd̪ə məɪt̪ʰɪliː 
s̪əmiːkʂɑː buɾəbəkə bɑːʈə pəkəɽələkə s̪ə ̃ ɦəmə 
ɑ̃ːʃɪkə ɾuːpəmeː s̪əɦəmət̪ə tʃ͡ʰiː, ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑːjeː 
s̪ə ̃muːləd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əmiːkʂɑː, d͡ʒə_ɪmeː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə 
ʋɪjoːgiː s̪eːɦoː s̪əmmɪlɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː ɦun̪əkəɾə 
s̪əɦəjoːgiː moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə s̪eːɦoː, 
(pɾəmɑːɳə- d̪eːkʰuː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː pɾɑːjoːd͡ʒɪt̪ə 
'məɪt̪ʰɪliː pət̪ɾə pət̪ɾɪkɑː' poːt̪ʰiː d͡ʒə_ɪ meː əɪ 
məɦɑːn̪ubʰɑːʋə s̪əbʰəkə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː d̪ɾɨʂʈɪkoːɳə ɑːɾə pʰəɾɪtʃ͡tʃ͡ʰə bʰəə̸ 
geːlə ətʃ͡ʰɪ, moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːdʒ͡ə mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪əpəɾə kʰətʃ͡əɾəpən̪iːkə ɑːɾoːpə 
ləgəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː s̪əeːɦə oː s̪əbʰə əɪ poːt̪ʰiːmeː 
keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ), buɾəbəkə bɑːʈə pəkəɽələkə. (ʋɪʃeːʂə 
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ʋɪʋəɾəɳə d̪eːkʰuː ɦəməɾə poːt̪ʰiː Rajdeo Mandal- 
Maitht̆ili Writermeː dʒ͡eː ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəmeː http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm lɪk̃əp
əɾə s̪eːɦoː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ). eːt̪əə̸ s̪eːɦoː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə 
ʋɪjoːgiː ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə ʋɪpəɾiːt̪ət̪ɑː s̪oːd͡ʒʰɑ̃ː əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə n̪ɪt̪ə n̪əʋələ 
ɾɑːd͡ʒəkəmələmeː ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː keːɾə 
s̪əmiːkʂɑːkẽː pəɾəmpəɾɑːʋɑːd̪iː kəɦən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑː 
iːɦoː dʒ͡eː oː ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əg̃ə n̪jɑːjə n̪əɪ 
kəə̸ s̪əkələ tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

ɾəmeːʃə ləlɪt̪ə-kɪs̪un̪ə-mɑːjɑːn̪ən̪d̪ə kəɦɪ eːkkeː 
t̪əɾɑːdʒ͡uː pəɾə s̪əbʰəkẽː ɾɑːkʰɪ d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kət̪əə̸ ləlɪt̪ə 
ɑː kət̪əə̸ kɪs̪un̪ə ɑː mɑːjɑːn̪ən̪d̪ə. mud̪ɑː bəɪlẽːs̪ə 
bən̪eːbɑːkə tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪əɪ t̪ə ̃ ɑːleːkʰə tʃ͡ʰəpəbeː n̪əɪ 
kəɾət̪ən̪ɦɪ, muːləd̪ʰɑːɾɑːmeː s̪əmiːkʂɑː mɑːn̪eː 
bəɽɑːɪ. 

kɾɨʂɳəmoːɦən̪ə dʒ͡ʰɑː 'moːɦən̪ə' pʰeːɾə s̪ɑːɾɑ̃ː ʃə lɪkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː kẽː t̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə s̪əbʰə n̪ɑːmoː n̪əɪ budʒ͡ʰələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, 
kumɑːɾə mən̪iːʂə əɾəʋɪn̪d̪ə əkʰən̪eː guloː s̪əmɑːpt̪ə 
keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪əmiːkʂɑːkə n̪ɑːmə pəɾə oː bəɪlẽːs̪ə 
bən̪əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 'upən̪jɑːs̪əkə ʃəɪliː koːn̪oː beːʃiː 
un̪n̪ət̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪkə. eːkəɾə gəɽʰən̪ɪ s̪eːɦoː bəɦut̪ə 
s̪əg̃əʈʰɪt̪ə n̪əɪ. eːkə d̪ɪs̪ə s̪ə ̃s̪əbʰəʈɑː bɑːt̪ə kẽː beːɾɑː-
beːɾiː kəɦɪ d̪eːlə geːləɪkə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑ̃ːʈʰəbɑːkə koːn̪oː 
pɾəjɑːs̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪkə. mud̪ɑː bʰɑːʂɑː t̪eːɦeːn̪ə s̪əʈiːkə 
tʃ͡ʰəɪkə..." ɑː pʰeːɾə bəɪlẽːs̪ə, iː bʰɑːʂɑː iːeːɦə bʰɑːʂɑː 
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s̪utʃ͡tʃ͡ɑː. s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə məɪt̪ʰɪliː n̪əɪ 
pəɽʰəlɑːs̪ə ̃ s̪oːdʒ͡ʰeː kələmə uʈʰɑː kəə̸ lɪkʰəbə 
ɑːɾəmbʰə kəə̸ d̪eːlɑːs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː s̪ən̪ə leːkʰəkə 
ətʃ͡əmbʰɪt̪ə ɦoːɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

əɪ s̪əg̃ɾəɦəkə eːkəmɑːt̪ɾə kɑːd͡ʒəkə ɑːleːkʰə ətʃ͡ʰɪ 
ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː keːɾə "ləʈəkələ tʃ͡ʰiː mud̪ɑː 
bɑ̃ːtʃ͡ələ tʃ͡ʰiː: bɑ̃ːtʃ͡ələ ɾəɦəbɑːkə məɦɑːɑːkʰjɑːn̪ə, 
guloː", keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə, t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ɑː 
ən̪əkɑː mũɦəpəɾə oː pɾəɦɑːɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə 
oː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː-"d̪ukʰəkə pɔɾən̪oːgɾɑːpʰiː n̪əɪ 
tʃ͡ʰiː." poːt̪ʰiːkə kʂiːɳəkɑːjə ɦoːjəbɑːpəɾə s̪ɑːɾt̪ʰəkə 
ʈɪppəɳiː ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. iː ʋɪpən̪n̪ə ʋəɾgəkə n̪əɪ ʋəɾən̪ 
mɪt̪ʰɪlɑːkə məɦɑːɑːkʰjɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
kẽː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːmeː eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦɪjən̪ɪ mud̪ɑː muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːbəlɑː s̪əbʰə d̪ʋɑːɾɑː bɑːɾɪ d̪eːbɑːkə ɖəɾəs̪ə ̃oː 
s̪eː n̪əɪ kəə̸ s̪əkət̪ɑːɦə, kɑːɾəɳə oː s̪əɾələ mɑːɾgəkə 
əbʰjɑːs̪iː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː oː d͡ʒeː pɾəɦɑːɾə keːlən̪ɦɪ ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkəɾə gũːdʒ͡ə s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəkẽː bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə 
d̪ʰəɾɪ s̪un̪ɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ən̪ɦɪ. 

ɾəməɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː s̪ən̪ə 
peːʈɾoːn̪ɑːɪdʒ͡ɪg̃ə kəɾəbɑːkə əbʰjɑːs̪iː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɑːloːtʃ͡əkə loːkən̪ɪ iː s̪oːtʃ͡ət̪ɑːɦə, ɦəɾəbɪɾɾoː mətʃ͡ɪ 
geːlə ɑː "jəd̪ɑː jəd̪ɑː ɦɪ d̪ʰəɾməs̪jə.." ɦəeːt̪ə 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ɑː ɾəməɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃əkə 
ɑːgəmən̪ə ɦəeːt̪ə ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə bətʃ͡ɪ d͡ʒɑːjət̪ə. ɑː dʒ͡eː 
ɦun̪əkəɾə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː/ s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː kəɾət̪ɑːɦə s̪eː 
bʰeːlɑː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː. ɑː əɦiː t̪əɾəɦəkə loːkəkẽː 
ɦəmə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː. iː 
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mukʰjət̪əhə̆ pus̪t̪əkə pəɾɪtʃ͡əjə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒəkəɾɑː 
oː s̪əmiːkʂɑːkə n̪ɑːmə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kəʋəɾə n̪iːkə, 
kət̪ʰjə n̪iːkə, s̪un̪d̪əɾə tʃ͡ɪt̪ɾəɳə, bʰɑːʂɑː n̪iːkə. s̪əbʰəʈɑː 
bəɖɖə n̪iːkə bəɖɖə s̪un̪d̪əɾə. 

n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰəkə kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈəkə 
biːtʃ͡ə mud̪ɑː əɾuɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "1983 
meː pɾəkɑːʃɪt̪ə 'gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑː ɑː 2009 meː pɾəkɑːʃɪt̪ə 
'bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə'məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦəkə bʰɑːʂɑː 
mɑːd̪eː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə leːkʰəkə s̪ə ̃ ɦun̪əkə məɪs̪uːɾə 
pɾəʋɑːs̪əkə 

d̪əuɾɑːn̪ə ɦəməɾə dʒ͡ɪdʒ͡ɲɑːs̪oːpəɾɑ̃ːt̪ə oː kəɦən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə d͡ʒeː ɦun̪əkə kət̪ʰɑː meː bʰɑːʂɑːkə pɑːtʃ͡ʰu 
d͡ʒən̪əpəd̪iːjə mɑːɦəulə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəkəɾɑː ɦəmə 
d̪ʰəɾət̪iːkə mɑːɦəulə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." s̪eː ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː keːɾə s̪əmiːkʂɑː s̪eːɦoː ugʰɑːɾə keːləkə 
d͡ʒəkəɾɑː ɦəmə s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəkə mũɦəpəɾə 
pɾəɦɑːɾəkə ɾuːpəmeː ʋəɾɳɪt̪ə keːləũ. 

s̪ət̪iːʃə ʋəɾmɑːkə "meːɦən̪ət̪əkəʃə bəɦud͡ʒən̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə məɦɑːkɑːʋjə" meː oː d̪un̪ɪjɑ̃ːkə s̪əbʰə 
ɪkoːn̪oːmɪkə s̪ɪd̪d̪ʰɑ̃ːt̪ə keː pʰeːlə ɦoːɪt̪ə d̪eːkʰəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. oː ud̪gʰɾɨt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

guloːkə beːʈɑː tʃ͡ʰoːʈuɑː mũɦə meː uːkə d̪eːləkəɪ. guloː 
kẽː mɑːʈɪ s̪ə ̃t̪oːpɪ d̪eːlə geːlə. kutʃ͡ʰə d͡ʒən̪iːd͡ʒɑːt̪ɪ d͡ʒeː iː 
s̪əbə t̪əmɑːʃɑː d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦəɪ, oːɦɪ meː s̪ə ̃ eːgoː 
mus̪ələmɑːn̪ə d̪oːs̪əɾə mus̪ələmɑːn̪ə s̪ə ̃bɑːd͡ʒələ 'iː s̪əbə 
ɦɪn̪n̪uː ɦəiː kɪ mus̪ələmɑːn̪ə? ɑːgoː d̪əɪ ɦə_ɪ ɑː d̪əpʰən̪oː 
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kəɾə_ɪ ɦəɪ. d̪oːs̪əɾə mus̪ələmɑːn̪ə bɑːd͡ʒələ'jɑː əllɑːɦə! t̪uː 
d̪eːkʰələɦuː n̪ɑː. eːkə bɑːɾə gɑːɽə keː leː geːlə_ɪ, pʰeːn̪uː 
s̪eː gɑːɽələkəɪ ɦə_ɪ. kəɦɑ̃ː  d̪un̪ə pəɪs̪ɑː bʰeːʈət̪ə_ɪ. 
ɦɪn̪n̪uoː keː koːn̪oː d̪ʰəɾəmə ɦəiː.' t̪eːs̪əɾə mus̪ələmɑːn̪ə 
bɑːd͡ʒələ 'd̪ʰəɾəmə leː keː kiː ɦoːt̪ə_ɪ? pəɪs̪ɑː ɦoːɪ ɦə_ɪ t̪ə' 
bɑːloː-bətʃ͡tʃ͡ɑː gud͡ʒəɾə kəɾɪɦə_ɪ.' 

ɑː əpən̪ə n̪ɪɾɳəjə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "kəbiːɾə d͡ʒəkɑ̃ː 
s̪əmɑːd͡ʒə s̪əg̃eː d̪ʰɑːɾmɪkə-ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə s̪əʋ̃ɑːd̪ə 
s̪eːɦoː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ." ɑː iː n̪ɪɾɳəjə ʈʰiːkə 
ətʃ͡ʰɪ, mullɑː bɑ̃ːgə d̪eː bəlɑː, pəɦɪn̪eː mus̪lɪmə 
s̪upiːɾɪjoːɾɪʈiː ləə̸ kəə̸ eːkə goːʈeːkə bɑːd͡ʒəbə pʰeːɾə 
d̪oːs̪əɾə d̪ʋɑːɾɑː oːkəɾɑː poːlɪʈɪkəliː kəɾeːkʈə kəɾəbə, 
ɑː oː d̪oːs̪əɾə s̪ət̪iːʃə ʋəɾmɑːkə ɦɪs̪ɑːbeː kəbiːɾə 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

əɾuɳɑːbʰə s̪əuɾəbʰəkə 'jɑːt̪ən̪ɑːpuːɾɳə ʋɪpən̪n̪ət̪ɑːkə 
jət̪ʰɑːt̪ət̪ʰ" meː pʰeːɾə kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ʃuɾuː. "məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə meː upən̪jɑːs̪ə kəmə lɪkʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ." bʰəə̸ geːlə n̪ɪɾɳəjə dʒ͡əkʰən̪ə kɪ t̪ət̪ʰjə eːkəɾə 
uləʈə ətʃ͡ʰɪ, ɑːɪ kɑːlɦɪ kəʋɪt̪ɑːkə bɑːd̪ə s̪əbʰəs̪ə ̃beːʃiː 
upən̪jɑːs̪ə lɪkʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɦun̪əkɑː 
ʃək̃oː tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː kəɦĩː lɪkʰɑːɪt̪oː ɦeːt̪əɪ t̪ə ̃s̪eː t̪əkəɾoː 
ɪn̪t̪ədʒ͡ɑːmə- "d͡ʒəũ lɪkʰəleː geːlə ətʃ͡ʰɪ t̪ə'pɑːʈʰəkəkə 
moːn̪əkə kətʃ͡ʰəmətʃ͡ʰiː ɑː tʃ͡ʰəʈəpəʈiː s̪ə ̃ s̪oːd͡ʒʰeː 
d͡ʒuɽəbɑː meː bəɦut̪ə s̪əməɾt̪ʰə n̪əɪ bud͡ʒʰɑːeːlə." 
bɪn̪u pəɽʰən̪eː bɪn̪u əd̪ʰjəjən̪əkə ɑːleːkʰə lɪkʰəbɑːmeː 
jəeːɦə s̪əbʰə s̪əməs̪jɑː tʃ͡ʰəɪ. d̪uː t̪iːn̪ə pən̪n̪ɑːkə 
kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈəkə bɑːd̪ə ɦɪn̪əkoː moːn̪ə pəɽəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː guloːkə ʋɪʂəjəmeː s̪eːɦoː lɪkʰəbɑːkə 
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ətʃ͡ʰɪ. gələt̪iː ɦɪn̪əkəɾə n̪əɪ s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəkə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ dʒ͡eː s̪əmpɑːd̪ən̪əkẽː mɑːt̪ɾə pɾuːpʰə ɾiːɖɪg̃ə 
budʒ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪əkəɾə bɑːd̪oː kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə 
kʰət̪əmə n̪əɪ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː ɦun̪əkəɾə əd̪ʰjəjən̪əkə 
əbʰɑːʋəkẽː d̪eːkʰɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kʰɑːs̪ə kəə̸ 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə s̪ɑːɦɪt̪jəkə əd̪ʰjəjən̪əkẽː. 

ɑːʃiːʂə tʃ͡əmən̪ə lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "əɪ kət̪ʰɑːkə d͡ʒeː 
pɾɨʂʈʰəbʰuːmɪ ətʃ͡ʰɪ s̪eː 's̪əmɑːd͡ʒəkə ɑːkʰɪɾiː ʋɪpən̪n̪ə 
ɑːd̪əmiː'kət̪ʰɑː s̪ə ̃ɑːjələ tʃ͡ʰəɪkə oːkəɾə ʋəɾɳən̪ə ɦuː-
bə-ɦuː oːkəɾeː s̪əbʰəkə mũɦə s̪ə ̃kəeːlə geːlə tʃ͡ʰəɪkə." 
ɦəmə pəɦɪn̪əɦɪjeː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰiː dʒ͡eː guloːkə keːd̪ɑːɾə 
kɑːn̪ən̪əkə ɑːmukʰə guloːkə pɑːʈʰəkẽː bɑːd̪ʰɪt̪ə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː bɑːd̪ʰɪt̪eː n̪əɪ ʋɪkɾɨt̪ə ɑː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə 
s̪eːɦoː keːləkə ətʃ͡ʰɪ s̪eː ɑːʃiːʂə tʃ͡əmən̪əkə ɑːleːkʰəs̪ə ̃
d̪eːkʰəbɑːmeː ɑːoːt̪ə. 

ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə mukʰɪjɑː 'guloːkə bəɦən̪n̪eː məɪt̪ʰɪliː 
bʰɑːʂɑː pəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə' kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː s̪əbʰəʈɑː 
bʰɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə kɑːn̪ɦə 
pəɾə ɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɑːn̪ɦəpəɾə, 
ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə mukʰɪjɑː əpən̪eː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː 
s̪ən̪ə 'ʋɪʃud̪d̪ʰə' məɪt̪ʰɪliː lɪkʰəɪt̪ə ɾəɦət̪ɑːɦə. 

t̪ɑːɾɑːn̪əd̪̃ə ʋɪjoːgiːkə moːn̪ə n̪əɪ bʰəɾələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, oː 
eːkəʈɑː ɑːɾə ɑːleːkʰə "pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː: eːkə 
d͡ʒəmiːn̪iː pəɾɪtʃ͡əɾtʃ͡ɑː- pʰeːs̪əbukə poːs̪ʈə ɑː t̪ɑːɦɪ 
pəɾə pɾət̪ɪkɾɪjɑː ɑː ʋɪʋɑːd̪ə" ləə̸ kəə̸ əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
oːn̪ɑː oː koːn̪ə n̪oːkəɾiː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ, 
bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə pʰeːs̪əbukə oːgəɾən̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
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mud̪ɑː məɪt̪ʰɪliːmeː pʰeːs̪əbukəpəɾə oː koːn̪oː 
ɖɪs̪əkəs̪ən̪ə kəɾəɪ n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː t̪uɾət̪t̪eː kən̪n̪ɑː-
kʰɪdʒ͡dʒ͡iː kəɾəə̸ ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, dʒ͡eː ɖɪs̪əkəs̪ən̪ə 
ɦoːɪt̪oː tʃ͡ʰəɪ (muːləd̪ʰɑːɾɑːmeː) s̪eː t̪ə_ɪmeː 5-10 ʈɑː 
s̪ə ̃ beːʃiː kəmeːɳʈə n̪əɪ, ʋɪd̪eːɦə pʰeːs̪əbukə 
gɾupəmeː 200 s̪ə ̃ beːʃiː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑːɪ.ɖiː. ɦəmə s̪əbʰə bəɪn̪ə keːn̪eː 
ɾəɦiː, ɑː ɑːɪkə t̪ɪt̪ʰɪmeː oː s̪əbʰə ɪn̪əɪkʈɪʋə əkɑːuɳʈə 
tʃ͡ʰəɪ, kɑːɾəɳə tʃ͡oːɾɪ pəkəɽɪ leːlɪəɪ, mud̪ɑː iː s̪əbʰə 
kəɦɪjoː eːkʈɪʋə moːɖəmeː ɑːbɪ s̪əkəɪeː, s̪eː əɪ s̪liːpəɾə 
s̪eːlə s̪əbʰəpəɾə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə n̪əd͡ʒəɾɪ 
tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː pʰeːɾoː ʋəeːɦə gəpə d͡ʒeː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə koːn̪oː 
kɑːd͡ʒə t̪ə ̃ kəɾəɪt̪ə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ kʰɑːliː mɑːɦəulə 
bən̪eːbɑːpəɾə ʋɪʃʋɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkəɾɑː 
d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbɑː leːlə ɦəmə iː əbʰɪleːkʰɪt̪ə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 5-7 ʈɑːs̪ə ̃ beːʃiː loːkə koːn̪oː 
ɖɪs̪əkəs̪ən̪əmeː n̪əɪ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː iː pɾət̪ɪkɾɪjɑːkẽː 
ʋɪʋɑːd̪ə kəɦəbə ɑː əpən̪ə piːʈʰə əpən̪eː ʈʰoːkəbə 
bʰeːlə. ɑː pʰeːɾə ʋəeːɦə gəpə ɦəməɾɑː d̪oːɦəɾɑːbəə̸ 
pəɽɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- "mud̪ɑː s̪əbʰəʈɑː bʰɑːɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə kɑːn̪ɦə pəɾə ɑː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɑːn̪ɦəpəɾə, ɾəgʰun̪ɑːt̪ʰə 
mukʰɪjɑː ɑː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ʋɪʃud̪d̪ʰə məɪt̪ʰɪliː 
lɪkʰəɪt̪ə ɾəɦət̪ɑːɦə." mud̪ɑː əpən̪ɑːkẽː ʋɪkʈɪmə 
d̪eːkʰɑːjəbə ɑː əpən̪ɑːkẽː pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː s̪əg̃ə 
d͡ʒoːɽəbə, s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə d͡ʒeː 
gəɪs̪əlɑːɪʈɪg̃ə keːlən̪ɦɪ t̪əkəɾɑː s̪əg̃ə mɪlɪ pɾəpət̃ʃ͡ə ɑː 
t̪ə_ɪjoː əpən̪ɑːkẽː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
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ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə kəɦəbə, s̪eː kət̪eːkə d͡ʒʰuːʈʰə 
ɦɪn̪əkɑː bɑːd͡ʒəə̸ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː t̪ə_ɪ leːlə kət̪eːkə 
n̪ɪɾlədʒ͡dʒ͡ət̪ɑː tʃ͡ɑːɦiː, s̪eː s̪əbʰəkə leːlə s̪əmbʰəʋə n̪əɪ. 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ʈɑː s̪ə ̃s̪eː s̪əmbʰəʋə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑː n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iːkə 
biːtʃ͡əkə iː kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə əɦɑ̃ːkẽː pəɽʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
iː d̪un̪uː ʋəɾgə s̪plɪʈə pəɾs̪ən̪eːlɪʈiːkə ʃɪkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, 
ɑːpəs̪əmeː ɾəgəɽəgʰəs̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
ɑːpəs̪əmeː gɑːɾɑː-gɑːɾiː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ (kɑːɾəɳə 
gəɾɪkʰəɾə ətʃ͡ʰɪ) mud̪ɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
ʋɪd̪eːɦə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə ɑːn̪d̪oːlən̪əkə ʋɪɾud̪d̪ʰə iː 
s̪əbʰə eːkə bʰəə̸ dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə ɑː 
n̪əʋə-bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə tʃ͡ʰələ-pɾəpət̃ʃ͡əmeː t̪əɾɑː-
upəɾiː ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː d̪un̪uː eːkə d̪oːs̪əɾɑːkẽː pəlləʋɪt̪ə-
puʂpɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː ən̪t̪əmeː "pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː" meː s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə pun̪əhə̆ s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə pɾɑːpt̪ə s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəpəɾə pɾəɦɑːɾə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡əkʰən̪ə oː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"eːkə beːɾə pɾoːpʰeːs̪əɾə ɪn̪d̪ɾəkɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑː pʰoːn̪ə 
keːlən̪ɪ- əɦɑ̃ː  kẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾə 
pəɦɪn̪əɦɪ bʰeːʈɪ d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː tʃ͡ʰələ. əɦɑ̃ː  ɖɪd͡ʒəɾʋə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː kə kət̪ʰɑːkə ɦəmə pɾəʃəs̪̃əkə tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː kə 
'bən̪əɪt̪ə-bɪgəɽəɪt̪ə'ɾeːs̪ə meː ʃiːɾʂə pəɾə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
eːkəɾə bʰɑːʂɑː ʈʰiːkə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. puɾəs̪kɑːɾəkə leːlə əɦɑ̃ː  
kẽː eːkəʈɑː əuɾə s̪əg̃ɾəɦə d̪eːbəjə pəɽət̪ə, dʒ͡əkəɾə bʰɑːʂɑː 
d̪oːs̪əɾə ɦoː."eːɦɪ pɾəs̪əg̃ə meː ulleːkʰən̪iːjə t̪ət̪ʰjə iː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː 'bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə' meː pəɦɪlə kət̪ʰɑː əbʰɪd͡ʒɑːt̪ə 
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məɪt̪ʰɪliː ɑː ʃeːʂə s̪əməs̪t̪ə kət̪ʰɑː pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː 
meː lɪkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː s̪əməjə moːn̪ə pəɽələ? iː ʋəeːɦə s̪əməjə tʃ͡ʰələ 
d͡ʒəkʰən̪ə ʋəeːɦə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə d̪ələ 
"ʋɪd̪ɪt̪ə"kə  n̪əeːt̪ɾɨt̪ʋəmeː n̪əŋəʈeː n̪ɑːtʃ͡ɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ, ɑː oːɦiː s̪əməjə meː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiːkẽː 
ʋəeːɦə d̪ələ puɾəs̪kɾɨt̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰələ, ɦun̪əkəɾə 
'ʋɪʃud̪d̪ʰə' məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːpəɾə, ɑː oːɪ ʋɪd̪ɪt̪əkə 
ɖʰɑːkiːkə ɖʰɑːkiː pɾəʃəs̪̃ɑː keːn̪eː tʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː. oːɪ "bən̪əɪt̪ə-bɪgəɽəɪt̪ə"kə 
ɑːmukʰə lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰələũ ɦəmə, d͡ʒəkəɾə bəlɪ-
pɾəd̪ɑːn̪ə kəeːlə geːlə tʃ͡ʰələ. 

oː tʃ͡ʰət̪ʰɪ "kɑːʈʰəkə bən̪ələ loːkə" kət̪ʰɑːkə leːkʰəkə 
d͡ʒeː ɦəmə pəɽʰən̪eː ɾəɦiː 1983 ɑː 1984 meː n̪əumɑː 
ɑː d̪əs̪əmɑːmeː, oː əɽələ ɾəɦət̪ɑː. gʰəɾəd̪eːkʰɪjɑːkə 
bɑːd̪ə bən̪əɪt̪ə bɪgəɽəɪt̪ə 25 s̪ɑːləkə bɑːd̪oː oː əɽələ 
ɾəɦət̪ʰɪ, ɑː ɑːbə guloː, məɖəɾə ɑː bʰoːʈə. ɑː d̪eːkʰɪjəu 
liːlɑː, ɪn̪d̪ɾəkɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑː keːɾə gɑːləpəɾə s̪əməd̪ʰɑːn̪ɪ 
kəə̸ pɾəɦɑːɾə t̪əkʰən̪ə pəɽələ dʒ͡əkʰən̪ə d͡ʒəgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkẽː ʈʰẽːʈʰiː/ pətʃ͡əpən̪ɪjɑː ʋəɾt̪ən̪iː 
pəɾə 'pəg̃u' upən̪jɑːs̪ə leːlə məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə muːlə puɾəs̪kɑːɾə 2021 d̪eːlə geːlə. 

ɑː ən̪t̪əmeː "pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː" meː s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə pun̪əhə̆ s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə pɾɑːpt̪ə s̪əmpɑːd̪əkə d̪ʋəjəpəɾə pɾəɦɑːɾə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡əkʰən̪ə oː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 
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ɖɔ. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə'əpən̪ə n̪oːʈəbukə meː 
ʈɪpən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə-'bɾɑːɦməɳə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪oːɪt̪ə tʃ͡ʰiː, 
s̪oːlɦəkən̪ə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ bɑːbʰən̪ə tʃ͡ʰiː. ɦəmə kiː kəɦiː 
d͡ʒeː kiː tʃ͡ʰiː?' eːɦɪ ʈiːpə meː s̪oːlɦəkən̪ə leːlə d͡ʒeː 
n̪ɪɾɑːd̪əɾə ʋjəkt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː ɑːɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ; d͡ʒɑːt̪iːjə 
ʋɪd̪ʋeːʂə ɑː gʰɾɨɳɑːkə bʰɑːʂɪkə əbʰɪʋjəkt̪ɪ t̪ʰɪkə. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkẽː ut̪t̪əɾə d̪eːləkʰɪn̪ɦə 
ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' 10 d̪ɪs̪əmbəɾə 2022 kẽː 
ɦəməɾə ʋɪd̪eːɦə meː 'n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə (bʰɑːgə-1)' 01 d̪ɪs̪əmbəɾə 2022kẽː iː 
pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɑː t̪əkəɾə ʋɪɾoːd̪ʰə 
keːləkʰɪn̪ɦə n̪eːpɑːləs̪ə ̃ d̪ɪn̪eːʃə jɑːd̪əʋə ɑː 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə keːləkʰɪn̪ɦə bʰɑːɾət̪əs̪ə ̃ləlɪt̪eːʃə mɪʃɾə. 

ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' - bɪn̪ɑː pəɽʰən̪eː 
əmiːn̪iː: 

kʰeːt̪əkə n̪ɑːpiː əmiːn̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əmiːn̪iː giːt̪ə n̪əɦɪ 
t̪ʰɪkə dʒ͡eː keːoː gɑːbɪ leːt̪ə ʋɑː ɾɪɾɪɑː leːt̪ə. oː eːkə ʋɪd̪jɑː 
t̪ʰɪkə, bɪn̪ɑː əmiːn̪iː ʋɪd̪jɑː s̪iːkʰən̪eː d͡ʒəɽiː-kəɽiːkə 
məɦət̪t̪ʋə kiː tʃ͡ʰəɪkə, s̪eː n̪əɦɪ buːdʒ͡ʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. eːkə 
kəɽiː eːməɦəɾə-oːməɦəɾə bʰeːlɑːpəɾə bʰɑːɪ-bʰɑːɪmeː 
kəpəɾə-pʰoːɽəuəlɪ bʰəeː dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦɪn̪ɑː bʰɑːʂɑːkə 
n̪ɑːpiː keːn̪ɪɦɑːɾəkẽː bʰɑːʂɑːʃɑːs̪t̪ɾə ʋɑː 
bʰɑːʂɑːʋɪd͡ʒɲɑːn̪əkə dʒ͡ɲɑːn̪ə əɾd͡ʒɪt̪ə kəɾəeː pəɽəɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɪ. oːeːɦə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ iː bʰɑːʂɑː t̪ʰɪkə, iː 
bʰɑːʂɪkɑː t̪ʰɪkə, iː mɪʃɾəbʰɑːʂɑː bʰeːlə, iː kɾɪoːlə t̪ʰɪkə 
ɑːd̪ɪ. oːeːɦə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː utʃ͡tʃ͡əɾɪt̪ə bʰɑːʂɑː ɑː 
lɪkʰɪt̪ə bʰɑːʂɑː, s̪ɑːmɑːn̪jə bʰɑːʂɑː ɑː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɑːʂɑː, 
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pɑːt̪ɾəkə bʰɑːʂɑː ɑː leːkʰəkəkə bʰɑːʂɑːmeː kiː  ən̪t̪əɾə 
tʃ͡ʰəɪkə. 

ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 'mɪt̪ʰɪlɑː bʰɑːʂɑː 
ɑːd͡ʒukə bʰɑːʂɑː n̪əɦɪ t̪ʰɪkə. d͡ʒəkəɾə 
s̪ʋəɾuːpə  kəɑːləkɾəmẽː s̪t̪ʰɪɾə ɦoːeːt̪ə. tʃ͡ʰəoː s̪əeː ʋəɾʂəs̪ə ̃
lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə pəɾəmpəɾɑː eːmɦəɾə ɑːbɪ eːɦɪ pətʃ͡ɑːs̪ə 
ʋəɾʂəmeː ɦɪn̪d̪iːkə pɾəbʰɑːʋəs̪ə ̃ bʰɾəʂʈə bʰeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. lɪpɪ pəɦɪn̪eː geːlə, ɑːbə bʰɑːʂɑːkə s̪ʋəɾuːpə n̪əʂʈə 
ɦoːeːbɑː pəɾə ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːʂɑː eːkə goːʈɑːkə t̪ʰɪkəɪkə n̪əɦɪ 
d͡ʒeː s̪əbʰə ʋjəkt̪ɪ s̪əbʰə ɾəg̃əkə lɪkʰət̪ə, t̪əkʰən̪ə bʰɑːʂɑː 
ɾəɦət̪ə n̪əɦɪ.' 

s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əmpət̪t̪ɪkə s̪uɾəkʂɑː ɑː upəjoːgəkə leːlə 
eːkə ən̪uʃɑːs̪ən̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. d͡ʒeːn̪ɑː kʰeːt̪əkə 
pəʈəun̪iːkə leːlə pəuʈiː ɑːʋəʃjəkə ətʃ͡ʰɪ, oːɦɪn̪ɑː ɾɑːʂʈɾiːjə-
ən̪t̪əɾəɾɑːʂʈɾiːjə mət̃ʃ͡əpəɾə bʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪʂʈʰɑː ɑː 
s̪ʋiːkɑːɾjət̪ɑːkə leːlə pəuʈiːkə məɦət̪t̪ʋə ətʃ͡ʰɪ. mɪt̪ʰɪlɑː 
bʰɑːʂɑːkə əmiːn̪ə s̪əbʰə iː kɑːd͡ʒə kəeːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

d͡ʒɔɾd͡ʒə əbɾəɦəmə gɾɪəɾs̪ən̪ə mɪt̪ʰɪlɑː bʰɑːʂɑːkẽː 
bʰɑːʂɑːʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə tʃ͡ɪn̪ɦɪ eːkə s̪ʋət̪ən̪t̪ɾə 
bʰɑːʂɑː gʰoːʂɪt̪ə kəeː, oːkəɾə bʰɑːʂɪkɑː s̪əbʰəkə ʋɪʃeːʂət̪ɑː 
n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəeːlən̪ɪ. məɦɑːʋəɪjɑːkəɾəɳə d̪iːn̪əbən̪d̪ʰu 
d͡ʒʰɑː, mə.mə. umeːʃə mɪʃɾə, ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾəmɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː, 
ɖɑː. s̪ubʰəd̪ɾə d͡ʒʰɑː, pəɳɖɪt̪ə ʃɾiː goːʋɪn̪d̪ə d͡ʒʰɑː, ɖɑː. 
ɾɑːmɑːʋət̪ɑːɾə jɑːd̪əʋə, ud̪əjən̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪɦ̃ə 'n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑː, 
joːgeːn̪d̪ɾə pɾəs̪ɑːd̪ə jɑːd̪əʋə, ɖɑː. s̪un̪iːlə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː 
ɑːd̪ɪ oːɦɪ ʃɑːs̪t̪ɾəkə əd̪ʰjəjən̪ə kəeː ʋəɪʃʋɪkə s̪t̪əɾəpəɾə 
mɪt̪ʰɪlɑː bʰɑːʂɑːkẽː ʋjɑːpt̪ɪ ɑː pɾət̪ɪʂʈʰɑː d̪ɪəulən̪ɪ. kɪn̪t̪u, 
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s̪əmpɾət̪ɪ eːɦən̪ə d̪ʰukkəɾə uʈʰələ ətʃ͡ʰɪ ʋɑː uʈʰɑːoːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː keːoː kəkəɾoː moːdʒ͡əɾə n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. n̪eː oː 
pəɳɖɪt̪ə ʃɾiː goːʋɪn̪d̪ə dʒ͡ʰɑːkẽː mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː n̪eː 
ɖɑː.ɾɑːmɑːʋət̪ɑːɾə jɑːd̪əʋəkẽː. oː məɪt̪ʰɪliːkə kəʋɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
kət̪ʰɑːkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, upən̪jɑːs̪əkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑːloːtʃ͡əkə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪ pɾeːɾɪt̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə kɑːɾjəkəɾt̪ɑː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑː s̪əbəs̪ə ̃ bəɽʰɪ bɪn̪ɑː ʃɑːs̪t̪ɾə pəɽʰən̪eː 
bʰɑːʂɑːʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

d̪ɪn̪eːʃə jɑːd̪əʋəkə ut̪t̪əɾə d̪eːkʰuː: 

s̪əɾʋəpɾət̪ʰəmə,bʰəɑːʂɑː kʰəukɑː s̪əbʰəkeː kʰoːdʒ͡iː kəjələ 
d͡ʒɑːeː, n̪ɪʂkəɾʂə pəɾə ʃɪgʰɾə pəɦũtʃ͡əbɑːkə ɑːs̪ɑːn̪iː 
ɦoːeːt̪ə .  bjɑːkəɾəɳə tʃ͡ɑːɦɪ mud̪ɑː keːɦeːn̪ə, mɑːn̪əkə 
tʃ͡ɑːɦɪ mud̪ɑː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə koːn̪ɑːkeː kəɾiː ? bəbʰən̪əuʈiː 
ʃəɪliː, bʰɑːʂjə kɪʋ̃ɑː mɑːn̪əkə ɑːbə loːkəd͡ʒən̪ə əs̪ʋiːkɑːɾə 
kəeː d̪eːləɪt̪ʰə . məɪt̪ʰɪliːbʰɑːʂiː loːkəd͡ʒən̪ə ɑːbə pəɦɪn̪eː 
d͡ʒəkɑː n̪ɪtʃ͡ʰɑːɦə muɾkʰə n̪əɪ ɾəɦəlɑː, s̪əbʰə bud͡ʒn̪ukə 
bʰəəg̸eːlɑː ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə məɪt̪ʰɪliː lɪkʰəɪt̪ə ɑː pəɖʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː, 
mud̪d̪ɑː ɦəməɾə boːliː, ʃəɪliː ɑː bʰɑːʂɪkɑː keː mɑːn̪əkə 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːlɑː məɦɑːn̪ubʰɑːʋə loːkəɪn̪ə mɑːn̪jət̪ɑː n̪əjə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə..... ! t̪əiː ə_ɪ t̪əɾəɦeː puɾɑːt̪ən̪ə s̪oːtʃ͡ə , ɑː 
d̪əɾɪd̪ɾə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑːkeː pəɾɪt̪jɑːgə kəɾəɪt̪ə n̪əʋə ʃɪɾɑː s̪əə̸ 
ɑːgɑː bəɖʰəbɑːkə d͡ʒəɾuːɾiː tʃ͡ʰəɪkə . ɑːbə s̪t̪ut̪ɪ, gəɳeːʃə 
pəɾɪkɾəmɑː kəkeː puɾəs̪kɾɨt̪ə ɦoːmeːʋɑːlɑː pəɾɪpɑːʈɪkeː 
ən̪t̪jeːʂʈʰiː kəɾəɪʈɑː pəɽət̪ə . s̪əmɑːd͡ʒəʃɑːs̪t̪ɾiːjə, 
mən̪oːʋɪd͡ʒɲɑːn̪əʃɑːs̪t̪ɾiːjə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳə d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ n̪əɪ 
bən̪ət̪ə,t̪ɑːd̪ʰəɾɪ məɪt̪ʰɪliː dʒ͡ɑːt̪ɪjə d̪əɾʃən̪ə, mɑːn̪jət̪ɑː ɑː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkeː gʰeːɾɑːbən̪d̪iːmeː ɾəɦət̪ə . dʒ͡əɪ gʰeːɾɑːs̪əə̸ 
məɪt̪ʰɪliːkeː mɑːt̪ɾə kʂət̪ɪ ɑː kʂət̪ɪ ɦoːeːt̪ə . ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə 
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s̪oːtʃ͡ə, s̪əmɑːn̪ə ʋjəʋəɦɑːɾə, s̪əɾʋəd͡ʒɑːt̪ɪjə mɑːn̪jət̪ɑː, 
ʋɪʋɪd̪ʰə bʰɑːʂɪkɑːs̪əə̸ s̪əmeːʈən̪ɑːɪ ɑːd̪ɪ məɪt̪ʰɪliːkeː 
ɦukəɦukiː bətʃ͡eːbɑːkə d̪əbɑːiː t̪ʰɪkə, eːkəɾɑː əg̃ɪkɑːɾə 
kəkeː ɑːgɑː bəɖʰələ dʒ͡ɑːjə t̪ə əkʰən̪oː ʋɪləmbʰə n̪əɪ 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . məɪt̪ʰɪliː tʃ͡əməkət̪ə ɑː d̪əməkət̪ə ! 

mud̪ɑː ləlɪt̪eːʃə mɪʃɾəkə s̪əməɾt̪ʰən̪ə bʰeːʈələ 
ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː 'ɾəməɳə' kẽː, mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə 
kuʈɪlət̪ɑː, dʒ͡eː oː eːɦeːn̪ə s̪ʋɑ̃ːgə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː oː 
iː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkẽː n̪əɪ n̪əʋət̪uɾɪjɑː/ 
pʰeːs̪əbukɪjɑː d̪ɪjɑː kəɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪ẽː ɦəmə 
ɦun̪əkəɾə əɪ ʋjəʋəɦɑːɾəkẽː "pəuɾɑːɳɪkə s̪əmiːkʂɑː'kə 
n̪ɑːmə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰiː, mət̃ʃ͡ə s̪ɑːpeːkʂə. d͡ʒeːɦeːn̪ə mət̃ʃ͡ə 
t̪eːɦeːn̪ə s̪əmiːkʂɑː, gəɾuɽə puɾɑːɳəmeː gəɾuɽə 
bɾəɦmɑː-ʋɪʂɳu-məɦeːʃəs̪ə ̃ uːpəɾə ɑː mət̪s̪jə 
puɾɑːɳəmeː mət̪s̪jə bɾəɦmɑː-ʋɪʂɳu-məɦeːʃəs̪ə ̃
uːpəɾə. 

ləlɪt̪eːʃə mɪʃɾəkə ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' kə 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə 

... s̪əbʰəɦɪ kẽː mɑːɾgə d̪əɾʃən̪əkə əʋəʃjəkət̪ɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɪ. 
oːeːɦə d͡ʒən̪ə əpən̪eːkə mɑːɾgə d̪əɾʃən̪ə kə'd̪eːt̪ɑːɦə. oː 
loːkən̪ɪ s̪əbʰə bɪʂəjəkə ʋeːt̪t̪ɑː s̪ʋəjə ̃kẽː mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
koːn̪oː bʰɑːʂɑːʋɪd̪kə ɦun̪əkɑː pɾəjoːd͡ʒən̪ə n̪əɦɪ. 
məɪt̪ʰɪliːkə beːs̪ə ʋɪkɑːs̪ə bʰeːləɪkə ətʃ͡ʰɪ.n̪əʋə d͡ʒɲɑːn̪ə 
s̪əp̃ən̪n̪ə jugə əeːləɪkə ətʃ͡ʰɪ.ɑːbə ɾɑːs̪t̪ɑː d̪eːkʰəjəbɑːkə 
d͡ʒəɾuːɾət̪ɪ n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə. d͡ʒɲɑːn̪ə bəkʰɑːɾəbə gəd̃͡ʒən̪ə kẽː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəɾəbə ɦoːeːt̪ə. 
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mud̪ɑː ɦəməɾə mɑːjoː kəmə n̪əɪ- məɪt̪ʰɪliːkə 
loːkoːkt̪ɪkə kɪt̪ɑːbəmeː lɪkʰələ ɾəɦəɪ- "d̪əs̪ə 
bɾɑːɦməɳə d̪əs̪ə peːʈə, d̪əs̪ə ɾɑːɽə eːkə peːʈə" t̪ə ̃oː 
s̪ɪkʰeːlən̪ɦɪ d͡ʒeː iː gələt̪ə tʃ͡ʰəɪ, iː bɾɑːɦməɳə kəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪ, bɾɑːɦməɳə leːlə d̪oːs̪əɾə ʋəɾgə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ- 
"d̪əs̪ə bɾɑːɦməɳə eːkə peːʈə." ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
'ɾəməɳə' ɑː ləlɪt̪eːʃə mɪʃɾəkẽː koːn̪ə t̪əɾəɦəkə ʃɪkʂɑː 
bʰeːʈələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪əɪ d͡ʒən̪ɪ. 

mud̪ɑː d̪un̪uː goːʈeː kiː kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪eː ɦun̪əkɑː 
s̪əbʰəkẽː bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɑː t̪əkəɾɑː eːt̪t̪əə̸ ugʰɑːɾə 
kəeːlə dʒ͡ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' 
lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- oːeːɦə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ iː bʰɑːʂɑː 
t̪ʰɪkə, iː bʰɑːʂɪkɑː t̪ʰɪkə, iː mɪʃɾəbʰɑːʂɑː bʰeːlə, iː 
kɾɪoːlə t̪ʰɪkə ɑːd̪ɪ. əɦɑ̃ːkẽː koːn̪oː ʂəɖəjət̪̃ɾə əɪmeː 
d̪eːkʰɑː pəɽəɪeː? t̪ə ̃d̪eːkʰuː iː koːn̪ə ʂəɖəjət̪̃ɾə ətʃ͡ʰɪ. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː s̪eːɦoː bɑːdʒ͡ələ d͡ʒɑːɪeː kəeːɦə t̪əɾəɦəkə 
mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑː ɑː d̪ʋɪt̪iːjə bʰɑːʂɑː keːɾə ɾuːpəmeː, ɑː 
t̪əkəɾə ət̪ɪɾɪkt̪ə kəeːkə t̪əɾəɦəkə pɪɖəgɪn̪ə əg̃ɾeːd͡ʒiː ɑː 
kɾeːjoːlə əg̃ɾeːd͡ʒiː s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪ. pɪɖəgɪn̪ə əg̃ɾeːd͡ʒiː 
s̪eːɦoː d̪uː ʋəɾgəmeː ʋɪbʰəkt̪ə tʃ͡ʰəɪ- əʈəlɑ̃ːʈɪkə 
pɪɖəgɪn̪ə ɑː pɾəʃɑːn̪t̪ə pɪɖəgɪn̪ə. əʈəlɑ̃ːʈɪkə pɪɖəgɪn̪ə 
əg̃ɾeːd͡ʒiː pəʃtʃ͡ɪmiː əpʰɾiːkɑːmeː ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰeːlə ɑː 
d̪ɑːs̪ə-ʋjɑːpɑːɾəkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ ʋeːs̪ʈə ɪɳɖiːd͡ʒə ɑː 
əmeːɾɪkɑː pəɦũtʃ͡ɪ geːlə, mud̪ɑː əɪ kʂeːt̪ɾəmeː 
pɪɖəgɪn̪ə bɑːd͡ʒən̪əɦɑːɾəkẽː muːɾkʰə ɑː s̪us̪t̪ə 
mɑːn̪ələ geːlə. mud̪ɑː s̪eː pɾəʃɑːn̪t̪ə pɪɖəgɪn̪ə leːlə 
s̪ət̪jə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ, iː ɦəʋɑːɪ, pɑːpuɑː n̪juː gɪn̪iː ɑː d̪oːs̪əɾə 
bɾɪʈɪʃə upən̪ɪʋeːʃəmeː ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰeːlə, ʋjɑːpɑːɾəkə 
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ʋɪʋəʃət̪ɑːkə kɑːɾəɳə, n̪juː gɪn̪iːmeː kɾeːjoːlə oːkəɾə 
ɾɑːʂʈɾɪjə bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰəɪ, kɑːɾəɳə iː ʋɪkəs̪ɪt̪ə bʰəə̸ geːlə, 
əpən̪ə ʃəbd̪ə bʰəɳɖɑːɾə bəɽʰɑː leːləkə ɑː ʋɑːkjə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː s̪eːɦoː.  ɑː pɪɖəgɪn̪ə tʃ͡ʰɪəɪ kiː? iː eːkəʈɑː 
s̪ət̃ʃ͡ɑːɾə mɑːd̪ʰjəmə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː d̪uː t̪əɾəɦəkə loːkəkə 
biːtʃ͡əmeː, dʒ͡eː d̪uː ʋɪbʰɪn̪n̪ə bʰɑːʂɑː bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
s̪ət̃ʃ͡ɑːɾəkə mɑːd̪ʰjəmə bən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, pɪɖəgɪn̪ə 
kəkəɾoː mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. kɑːlɑːn̪t̪əɾəmeː 
pɪɖəgɪn̪ə kɪtʃ͡ʰu loːkəkə mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑː bən̪ɪ dʒ͡ɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, ɑː t̪əkʰən̪ə oːkəɾɑː kɾeːjoːlə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
əg̃ɾeːd͡ʒiː ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə pɪɖəgɪn̪ə ɑː kɾeːjoːlə bɾɪʈɪʃə 
upən̪ɪʋeːʃəmeː pəs̪əɾələ dʒ͡ət̪əə̸ iː əg̃ɾeːd͡ʒə mɑːlɪkə 
ɑː s̪t̪ʰɑːn̪iːjə loːkəkə məd̪ʰjə s̪ət̃ʃ͡ɑːɾəkə mɑːd̪ʰjəmə 
bən̪ələ. pɪɖəgɪn̪ə ɑː kɾeːjoːləkẽː əg̃ɾeːd͡ʒiːkə 
əmɑːn̪əkiːkɾɨt̪ə ɾuːpə kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː s̪əbʰə 
s̪iːmɪt̪ə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː s̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪmeː s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː ɑː 
ʃəbd̪ə bʰəɳɖɑːɾə s̪eːɦoː s̪iːmɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə 
ɦəmə buːdʒ͡ʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː əɦɑ̃ːkẽː ɾəməɳəkə 
əd͡ʒɲɑːn̪ət̪ɑːpəɾə ɦəs̪̃iː lɑːgɪ ɾəɦələ ɦəeːt̪ə, d͡ʒeː 2000 
ʃəbd̪əkə ʃəbd̪ə bʰəɳɖɑːɾə ɑː 50 ʈɑː ʋɑːkjə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə ɑːd̪ʰɑːɾəbəlɑː məɪt̪ʰɪliːkẽː muːlə ɑː 
lɑːkʰə ʃəbd̪əs̪ə ̃uːpəɾə ʃəbd̪ə bʰəɳɖɑːɾə ɑː ɦəd͡ʒɑːɾəs̪ə ̃
uːpəɾə ʋɑːkjə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːbəlɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːbəlɑː məɪt̪ʰɪliːkẽː kɾeːjoːlə kəɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
mud̪ɑː əɦɑ̃ː peːʈə pəkəɽɪ kəə̸ bəɪs̪ələ ɾəɦuː kɑːɾəɳə 
əɦɑ̃ːkẽː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' ɑː ləlɪt̪eːʃə mɪʃɾə 
əd͡ʒɲɑːn̪ət̪ɑːpəɾə ɑːɾə ɦəs̪̃iː tʃ͡ʰuːʈəjəbəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 

ɦəʋɑːɪ keːɾə pɪɖəgɪn̪ə 
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əg̃ɾeːd͡ʒiː-s̪əməʈɑːɪms̪ə d̪eːjəɾə ɪdʒ͡ə ə guɖə ɾoːɖə. 

ɦəʋɑːɪ keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- s̪əməʈeːmə, guɖə ɾoːɖə geːʈə 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- s̪əməʈɑːɪms̪ə t̪ʰeːjəɾə ɑːɾə t̪ʰɪn̪gs̪ə lɑːɪkə 
beːɳɖs̪ə, ẽːgls̪ə, ɾɑːɪʈə? 

ɦəʋɑːɪ keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- s̪əməʈeːmə, oːləs̪eːmə beːn̪ə 
geːʈə, eːn̪əguɾuː geːʈə, n̪oː? 

  

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- goː. 

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- goː. (koːn̪oː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə 
n̪əɪ) 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- ɖɔɳʈə goː. 

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- n̪oː goː. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- d̪eː kəɪn̪ə goː. 

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- ɖeːmə pʰɪʈə goː. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- d̪eː kɑːɳʈə goː. 

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- ɖeːmə n̪oː pʰɪʈə goː. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- n̪oːbəɖiː keːmə. 

kəɪməɾuːn̪ə keːɾə pɪɖəgɪn̪ə- n̪oː məɪn̪ə n̪oː bɪn̪ə 
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kɑːmə. 

  

n̪ɑːɪd͡ʒiːɾɪjən̪ə pɪɖəgɪn̪ə 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- gəʋəɾn̪əmeːɳʈə! ɔlə ɑːʋəɾə ɾoːɖs̪ə ɑːɾə 
ɾuɪɳɖə kəmpliːʈəliː. 

n̪ɑːɪd͡ʒiːɾɪjən̪ə pɪɖəgɪn̪ə- goːpʰɾuːmeːɳʈə! ɔlə ɑːʋəɾə 
ɾoːɖs̪ə ɖoːn̪ə jɑːmuʈu pʰɪn̪ɪs̪ə. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- pliːdʒ͡ə meːkə s̪əməbəɖiː kəmə pʰɾɔmə d̪ə 
gəʋəɾn̪əmeːɳʈə iːʋən̪ə ɪpʰə ɪʈə ɪdʒ͡ə pʰɾɔmə kɑːn̪oː. 

n̪ɑːɪd͡ʒiːɾɪjən̪ə pɪɖəgɪn̪ə- bɪkoː meːkə s̪əməbəɖiː 
goːpʰuːmeːɳʈə eːpʰeːn̪ə ɪ pʰɪʈə pʰɾɔmə kɑːn̪oː kəmə 
s̪eːpʰə. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- ən̪iːʋən̪ə ɦuː ɪd͡ʒə əʋəleːbələ s̪əɾə, leːʈə 
ɦɪmə dʒ͡əs̪ʈə geːʈə s̪əmət̪ʰɪg̃ə ɖən̪ə. 

n̪ɑːɪd͡ʒiːɾɪjən̪ə pɪɖəgɪn̪ə- ən̪iːʋən̪s̪ə eːʈə ɔlə 
əpʰəlɑːbulu s̪ɑː, meːkə ɪ d͡ʒus̪ə pʰɑːɪɳɖə s̪əməʈɪn̪s̪ə 
ɖən̪ə pʰɔɾə. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- ɔlə d̪iːdʒ͡ə ɾoːɖs̪ə ɑːɾə ɪn̪ə ə ʋoːpʰulə s̪ʈeːʈə. 

n̪ɑːɪd͡ʒiːɾɪjən̪ə pɪɖəgɪn̪ə- ɔlə d̪ɪs̪ə ɾoːɖə ɖeːmə ʋeː 
ɖən̪ə ʋoːʋoː pʰɪn̪ɪs̪ə. 
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tʃ͡iːn̪əkə t̪əʈiːjə pɪɖəgɪn̪ə 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- ɦiː ɪd͡ʒə/ ʋɑːd͡ʒə ʋeːɾiː s̪ɪkə. 

tʃ͡iːn̪əkə t̪əʈiːjə pɪɖəgɪn̪ə- ɦiː pleːɳʈiː s̪ɪkə. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- ɑːɪ eːmə d̪ə tʃ͡iːpʰə bɔjə. 

tʃ͡iːn̪əkə t̪əʈiːjə pɪɖəgɪn̪ə- məɪ bloːn̪gə n̪eːmbəɾə- 
ʋɑːn̪ə boːdʒ͡ə. 

əg̃ɾeːd͡ʒiː- d̪ɪs̪ə ɪd͡ʒə eːn̪ə eːks̪eːleːɳʈə bukə. 

tʃ͡iːn̪əkə t̪əʈiːjə pɪɖəgɪn̪ə- d̪ɪs̪ə ə n̪oːmbɑː ʋɑːn̪ə guɖə 
bukə. 

(kɾɪs̪ʈələ ɖiː.: d̪ə ɪg̃lɪʃə ləɪg̃ueːdʒ͡ə, pẽːguɪn̪ə buks̪ə, 
ɪg̃ələɪɳɖə, 1990) 

  

ɑːbə ɑːu ʂəɖəjət̪̃ɾəpəɾə. s̪eː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
'ɾəməɳə' kəɦəə̸ kiː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ? mɑːlɪkə n̪oːkəɾəkə 
s̪əmbən̪d̪ʰə bʰɑːʂɑːmeː, bɑː pɪɖəgɪn̪ə məɪt̪ʰɪliː 
kɾeːjoːlə məɪt̪ʰɪliː bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ s̪eː? bɑː oː kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ 
kəɦəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ kɑːɾəɳə əɪ ʋɪʂəjəpəɾə ɦun̪əkɑː 
koːn̪oː dʒ͡ɲɑːn̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪjeː n̪əɪ, əd͡ʒɲɑːn̪ət̪ɑːs̪ə ̃mɑːt̪ɾə 
d̪ələməlɪt̪ə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ? əɪ t̪əɾəɦəkə gəpəkẽː 
ɦəməɾɑː gɑːməmeː bəkət̪ʰoːt̪ʰiː kəɦələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː 
n̪iːkə n̪əɪ mɑːn̪ələ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. ɑː t̪ẽː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' d͡ʒeː bɪn̪ɑː pəɽʰən̪eː əmiːn̪iː kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː əpən̪ɑː pəkʂəmeː d͡ʒeː 
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ɾɑːmɑːʋət̪ɑːɾə jɑːd̪əʋə, joːgeːn̪d̪ɾə pɾəs̪ɑːd̪ə jɑːd̪əʋə, 
s̪un̪iːlə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː ɑːd̪ɪkə n̪ɑːmə gən̪əun̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
(d͡ʒəkəɾɑː d̪ɪlliːmeː n̪eːməɖɾɔpɪg̃ə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː n̪iːkə 
n̪əɪ mɑːn̪ələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ) s̪eː iː s̪ɪd̪d̪ʰə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
oː bɪn̪u ɦun̪əkəɾə s̪əbʰə poːt̪ʰiː pəɽʰən̪eː 
bɪbəlɪjoːgɾɑːpʰiː bən̪əun̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, guːgələ s̪əɾtʃ͡əmeː 
kiːʋəɾɖə d̪əə̸ kəə̸. joːgeːn̪d̪ɾə pɾəs̪ɑːd̪ə jɑːd̪əʋəkə t̪ə ̃
əg̃ɾeːd͡ʒiː ɑːleːkʰə ʋɪd̪eːɦəmeː s̪eːɦoː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪əeːɦə pəɽʰɪ leːn̪eː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪ə ̃ d̪ɾɨʂʈɪ 
kɪtʃ͡ʰu pʰəɾɪtʃ͡tʃ͡ʰə bʰeːlə ɾəɦɪt̪ən̪ɦɪ, s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋəkə pəkʂəmeː ɾɑːmɑːʋət̪ɑːɾə jɑːd̪əʋəkə ʃoːd̪ʰə 
ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə bɪn̪u pəɽʰən̪eː əmiːn̪iː keː kəə̸ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ s̪eː s̪pəʂʈə bʰeːlə. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

məɪt̪ʰɪliːkə ʋəɪjɑːkəɾəɳə s̪əbʰə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɑːɦə ɑː ɦɪd̪̃ɪɑːɦə 
ʋjɑːkəɾəɳɪkə ɖʰɑ̃ː tʃ͡ɑː t̪əɪjɑːɾə kəjələn̪ɪ. oː s̪əbʰə d̪əlɪt̪ə 
məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪʃɪʂʈət̪ɑː ɑː bʰɪn̪n̪ət̪ɑː kẽː ʋɪtʃ͡ɑːɾə-joːgjə n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰələn̪ɪ. ɖɔ. ɾɑːmɑːʋət̪ɑːɾə jɑːd̪əʋə eːkəmɑːt̪ɾə 
eːɦən̪ə bʰɑːʂɑːʃɑːs̪t̪ɾɑːiː tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː eːɦɪ pəɾə t̪ʰoːɽeː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəjən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə pun̪əhə̆ lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

eːkə beːɾə ən̪ugɾəɦə n̪ɑːɾɑːjəɳə s̪ɪn̪ɦɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə, pəʈən̪ɑː meː eːkəʈɑː kɑːɾjəkɾəmə bʰeːlə. 
keːn̪d̪ɾiːjə bʰɑːʂɑː s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə, məɪs̪uːɾə eːɦɪ 
kɑːɾjəkɾəməkə ɑːjoːd͡ʒən̪ə kəjən̪eː tʃ͡ʰələ. kɑːɾjəkɾəməkə 
muːlə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə ʋɪkɑːs̪ə tʃ͡ʰələ. ʋɪkɑːs̪ə 
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koːn̪ɑː ɦoː, t̪ɑːɦɪpəɾə ən̪eːkə ʋəkt̪ɑː əpən̪ə-əpən̪ə 
ʋəkt̪ɾɨt̪ɑː d̪eːlən̪ɪ. ɖɔ. meːgʰən̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə s̪eːɦoː əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾəkʰələn̪ɪ. ɦun̪əkə bʰɑːʂɑː meː oːt̪eːkə 
ɑːd̪əɾəs̪uːtʃ͡əkət̪ɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələn̪ɪ, d͡ʒət̪eːkə ʋɪd̪ʋət̪ə 
s̪əmuːɦə kẽː əpeːkʂɑː ɾəɦən̪ɪ. pʰələ iː bʰeːlə d͡ʒeː ɦun̪əkə 
bʰɑːʂɪkə s̪kʰələn̪ə leːlə bʰɑːʂəɳəkə bɪtʃ͡tʃ͡əɦɪ meː bəɦut̪ə 
əʃɪʂʈət̪ɑːpuːɾʋəkə ɦun̪əkəɾə ɦəs̪̃iː uɽɑːoːlə geːlə. iː d̪ɾɨʃjə 
ɦəməɾɑː ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə kəjən̪eː tʃ͡ʰələ ɑː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə bʰɑːʂɪkə 
əs̪əɦɪʂɳut̪ɑːkə pɾət̪ɪkɑːɾə ɦəmə t̪ət̪kʂəɳə kəjən̪eː ɾəɦiː.  

əɦiː keːn̪d̪ɾiːjə bʰɑːʂɑː s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə, məɪs̪uːɾə kə 
s̪eːmiːn̪ɑːɾəkə eːkəʈɑː ɑːleːkʰə d͡ʒeː meːgʰən̪ə 
pɾəs̪ɑːd̪ə pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰəlɑː, s̪eː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
'ɾəməɳə'kə kət̪ʰɪt̪ə lɪʈeːɾeːɾiː eːs̪oːʃɪjeːs̪ən̪əkə 
pət̪ɾɪkɑː 'gʰəɾə bɑːɦəɾə' meː bɪn̪u pəɦɪlə 
pəɪɾɑːgɾɑːpʰəkə tʃ͡ʰəpələ (əɪ kɑːd͡ʒəmeː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' us̪t̪ɑːd̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ), mud̪ɑː oː ɑːleːkʰə 
əʋɪkələ ɾuːpəmeː ʋɪd̪eːɦəmeː bɑːd̪əmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
bʰeːlə. ɑː əɦɑ̃ːkẽː buːd͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː oːɪ kuʈɪlət̪ɑː 
d̪ʋɑːɾɑː koːn̪ə t̪ət̪ʰjə s̪ẽːs̪əɾə kəeːlə dʒ͡eːbɑːkə 
pɾəjɑːs̪ə tʃ͡ʰələ? meːgʰən̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰəlɑː 
d͡ʒeː oː kəeːkə beːɾə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːs̪ə ̃ən̪uʋɑːd̪ə 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə leːlə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ʋjəkt̪ə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ 
mud̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkẽː ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ pɾeːmə 
tʃ͡ʰəɪ s̪eː koːn̪oː əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə kəɦɪjoː n̪əɪ 
bʰeːʈələn̪ɦɪ. ɑːbə əɦɑ̃ːkẽː buːd͡ʒʰəə̸meː ɑːbɪ geːlə 
ɦəeːt̪ə dʒ͡eː muːləd̪ʰɑːɾɑː ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː leːlə 
meːgʰən̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə kɪeː 
bɑːɾələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː kɪeː s̪ʋiːkɑːɾjə. 
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s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

pɑːgə-d̪oːpəʈɑːʋəlɑː məɪt̪ʰɪliː tʃ͡ələ d͡ʒɑːjət̪ə, leːkɪn̪ə 
goːləgəlɑːʋəlɑː məɪt̪ʰɪliː d͡ʒiːbəɪt̪ə ɾəɦət̪ə. 

ɑː goːləgəlɑːbəlɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə tʃ͡ɪt̪ɾə d͡ʒeː əɪ 
ʋɪn̪ɪbən̪d̪ʰəmeː əɦɑ̃ː d̪eːkʰələũ s̪eː bən̪ɑːoːlə geːlə 
ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪əs̪ə ̃ s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə pən̪əkəlɑːlə 
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː, pəd̪ɑːʋəliːbəlɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ, 
d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə-puːɾʋəbəlɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ, dʒ͡eː ətʃ͡ʰɪ 
ʋɪd̪eːɦəkə loːgoː. 

s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː əʋəɦəʈʈʰə bəlɑː pɑːgə-d̪oːpəʈɑːbəlɑː 
tʃ͡ɪt̪ɾə mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pəɾɪʂəd̪ə, koːləkɑːt̪ɑː 
d̪ʋɑːɾɑː koːn̪oː kəlɑːkɑːɾəs̪ə ̃bən̪əbɑːoːlə geːlə, ɑː oːɪ 
kəlɑːkɑːɾəkə n̪ɑːmə 60-70 s̪ɑːləs̪ə ̃ əd͡ʒɲɑːt̪ə 
kɑːɾəɳəs̪ə ̃gupt̪ə ɾɑːkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

  

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə ɦəməɾɑː ɦəməɾə pɪt̪ɑː 
moːn̪ə pɑːɽɪ d̪eːlən̪ɦɪ- mɾɨt̪jukə 27 bəɾkʰə bɑːd̪ə, 
pət̪ɑː n̪əɪ kət̪əə̸ s̪ə ̃ n̪oːɾə gʰuɾɪ ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ ɦəməɾɑː 
ɑ̃ːkʰɪmeː- 

pɪt̪ɑːkə s̪ət̪jəkẽː lɪbəɪt̪ə d̪eːkʰən̪eː ɾəɦiː 
s̪t̪ʰɪt̪əpɾəd͡ʒɲət̪ɑːmeː 

t̪əɦɪjeː budʒ͡ʰən̪eː ɾəɦiː dʒ͡eː 

t̪jɑːgə n̪əɪ kəeːlə ɦəeːt̪ə 
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ɾəs̪t̪ɑː iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒɪd̪ɪjɑːɦəbəlɑː. 

  

mɑːjə ɾət̪ukɑː puːd͡ʒɑː d̪ɪɑː putʃ͡ʰələkəɪ. əut̪əukɑː ɦɑːlə s̪
un̪əbə_ɪ meː ɾɪn̪ɪjɑ̃ː  kəeː mən̪ə n̪əɪ lɑːgələɪ. mɑːeː kəeː k
əɦələkə- 
'mɑːjə, pəɪs̪ɑː d̪əɦiː n̪eː. bəbɑː kəeː goːliː lɑːbɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪə
ɪ.' (guloː, upən̪jɑːs̪ə 2015) 

1995, ɦəmə ʈɾeːn̪ɪŋə s̪ə ̃bɪn̪ɑː koːn̪oː kɑːɾəɳə gʰəɾə ɑːbɪ 
geːləũ, moːn̪ə utʃ͡əʈɪ geːlə tʃ͡ʰələ. mɑːjə putʃ͡ʰələkə 
ʈɾeːn̪ɪŋəkə ʋɪʂəjəmeː, oːt̪ukkɑː gəpə kəɾəɪkə ɦəməɾɑː 
moːn̪ə n̪əɪ bʰeːlə. pɪt̪ɑːkə moːn̪əkə ʋɪʂəjəmeː putʃ͡ʰəlɪəɪ. 
oː kʰɑːʈəpəɾə s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 3 bəd͡ʒeː tʃ͡ɑːɦə pɪɑːbəɪleː 
uʈʰeːbən̪ɦɪ. kʰɑːɪleː pəɾəs̪ələ t̪ʰɑːɾiː, ɦəmə d̪oːs̪əɾə 
t̪ʰɑːɽiːs̪ə ̃ d͡ʒʰɑ̃ː pɪ kəə̸ ɾɑːkʰɪ d̪eːlɪəɪ, pɪt̪ɑː s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɾəʋɪ d̪ɪn̪ukɑː d̪upəɦəɾɪjɑː. oː uʈʰət̪ɑː t̪əkʰən̪ə ɦəmə 
kʰɑːjəbə. moːn̪ə ʈʰiːkə tʃ͡ʰən̪ɦɪ n̪eː. 3 bəd͡ʒeː tʃ͡ɑːɦə ləə̸ kəə ̸
pɪt̪ɑːkẽː mɑːjə uʈʰəbəɪleː geːliː.. pɪt̪ɑː n̪əɪ uʈʰələt̪ʰɪ. 
(ɦəməɾɑː s̪əŋə gʰəʈələ s̪ət̪jə gʰəʈən̪ɑː, 1995) 

(s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə ən̪umət̪ɪ s̪ə ̃ ɦun̪əkəɾə 
s̪əməs̪t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə ʋɪd̪eːɦə 
peːʈɑːɾə http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm pəɾə 
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ.) 

  

əpən̪ə mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com 
pəɾə pəʈʰɑːu. 
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2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- ɾən̪ɪjɑː bʰɪkʰɑːɾiːn̪ə 

 

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

ɾən̪ɪjɑː bʰɪkʰɑːɾiːn̪ə 
 
 
kəɦĩː s̪eː ɑːkeː eːgoː bʰɪkʰɑːɾiːn̪ə pɾəkʰəɖ̃ə 
mukʰjɑːləjə goːpɑːləpuɾə bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə mẽː ɾəɦeː 
lɑːgələ.ʋoː d̪ud̪ʰɪjɑː goːɾə ɾəg̃ə keː pətʃ͡iːs̪ə bəɾəs̪ə 
keː juʋət̪iː ɾəɦeː.d̪ubəɾə pɑːt̪əɾə ʃəɾiːɾə ɾəɦeː.ʋoː 
ʋɑ̃ːjɑː əg̃ə s̪eː poːlɪjoː gɾəs̪t̪ə bʰiː ɾəɦeː.ʋɑːjɑː pəɪɾə 
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s̪eː t̪ʰoːɽɑː gʰɪs̪ɪjɑː keː tʃ͡əleː t̪ə bɑːjɑ̃ː ɦɑːt̪ʰə bʰiː 
d͡ʒʰuːləɪt̪ə ɾəɦeː.ʋoː bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə mẽː keː ɦoːʈələ 
s̪əbʰə meː mɑ̃ːgə keː kʰɑːɪt̪ə ɾəɦeː. 
ɦəmə s̪t̪ʰɑːn̪iːjə ʋɪt̪t̪ə ɾəɦɪt̪ə ɪɳʈəɾə kɑːleːd͡ʒə mẽː 
ɖɪmɑːn̪s̪əʈɾeːʈəɾə ɾəɦiː.bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə keː bəgələ mẽː 
bʰɑːɽɑː keː məkɑːn̪ə mẽː ɾəɦiː. kɑːleːd͡ʒə ɑːɪt̪ə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ɦəmə ʋoːkəɾɑː d̪eːkʰiː.bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə keː 
kɪn̪ɑːɾeː bʰuːɪjɑ̃ː pəɾə pʰɑːʈələ tʃ͡ɪʈələ gud̪əɾiː pəɾə 
kəbʰiː pəɾələ t̪ə kəbʰiː bəɪʈʰələ ɾəɦeː. kəbʰiː koːn̪oː 
ɦoːʈələ pəɾə kʰɑːn̪ɑː leːlə kʰəɽɑː ɾəɦeː.ɦoːʈələ ʋɑːlɑː 
ʋoːkəɾɑː kʰɑːn̪ɑː d̪eːbeː t̪ə ʋoːɦiː d͡ʒəmən̪ə bəɪʈʰə keː 
kʰɑː leːbeː ɑː kələ pəɾə d͡ʒɑː keː pɑːn̪iː piː leːbeː. 
 
eːkə bɑːt̪ə əuɾə ɾəɦeː d͡ʒeː ʋoː s̪ɑːpʰə s̪ut̪ʰəɾɑː s̪eː 
ɾəɦeː.bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə keː bəgələ mẽː keː poːkʰəɾiː mẽː 
n̪əɦɑːjə ɑː kəpəɽɑː bʰiː kʰiːtʃ͡ə leːbeː. kɪɾɑːn̪ɑː 
d̪ukɑːn̪əd̪ɑːɾə s̪eː s̪ɑːbuːn̪ə bʰiː mɑ̃ːgə leːbeː.bəs̪ə 
s̪ʈəɪɖ̃ə keː s̪əbʰə d̪ukɑːn̪əd̪ɑːɾə ʋoːkəɾɑː s̪eː 
s̪əɦɑːn̪ubʰuːt̪ɪ ɾəkʰeː. d̪ukɑːn̪əd̪ɑːɾə s̪əbʰə ʋoːkəɾɑː 
ɾən̪ɪjɑː kəɦə keː pukɑːɾeː. 
 
eːkə d̪ɪn̪ə ʋoːkəɾɑː bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə mẽː lɑːgələ kʰɑːliː 
bəs̪ə s̪eː ut̪əɾəɪt̪ə d̪eːkʰəliː. ɦəməɾɑː ɑːʃtʃ͡əɾjə 
lɑːgələ.ɦəmə dʒ͡əɪ ɦoːʈələ mẽː kʰɑːɪ,ʋoːɪ ɦoːʈələ 
ʋɑːlɑː mən̪oːɦəɾə keː ɪ bɑːt̪ə kəɦəliː.t̪ə ʋoː kəɦələkə 
- ɦə.̃ d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː.ɾən̪ɪjɑː bəs̪ə mẽː d͡ʒʰɑ̃ːɾuː 
mɑːɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə.bəs̪ə keː s̪ɑːpʰə kəɪ d̪əɪjə tʃ͡ʰəɪjə t̪ə 
kəɖ̃əkʈəɾə ʋoːkəɾɑː kutʃ͡ʰə pəɪs̪ɑː d̪eː d̪eːɪ tʃ͡ʰəɪjə. 
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kutʃ͡ʰə d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː kɪ ɾən̪ɪjɑː mẽː ʃɑːɾiːɾɪkə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə ɑː ɾəɦələ ɦəeː.ʋoːkəɾə ʃəɾiːɾə d̪ʰiːɾeː 
d̪ʰiːɾeː pʰulələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ɦəeː.gɑːlə lɑːlə lɑːlə 
ɦoːkeː ubʰəɾə ɾəɦələ ɦəeː.tʃ͡ʰɑːt̪iː keː ubʰɑːɾə bʰiː 
un̪n̪ət̪ə ɦoː ɾəɦələ ɦəeː.keːʃə bʰiː kʰoːlə leː kəməɾə 
t̪əkə ləʈəkəɪ leː ɾəɦələ ɦəeː. ɦõːʈʰə pəɾə mus̪kɑːn̪ə 
ɾəɦəɪ ɦəeː. kutʃ͡ʰə əd͡ʒiːbə pən̪ə ɦəməɾɑː lɑːgeː 
lɑːgələ. 
 
kutʃ͡ʰə əuɾə d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə ʋoːkəɾɑː peːʈə mẽː ubʰɑːɾə 
d̪eːkʰə liː. 
ɦəmə pʰeːɾə ɦoːʈələ ʋɑːlɑː mən̪oːɦəɾə keː ɾən̪ɪjɑː keː 
bɑːɾeː mẽː bət̪əɪliː.t̪ə ɦoːʈələ ʋɑːlɑː mən̪oːɦəɾə 
kəɦələkə-ɪ s̪əbʰə bəs̪ə keː kəɖ̃əkʈəɾə keː kəɾəd̪ɑːn̪iː 
ɦəeː. kəɖ̃əkʈəɾə ɾən̪ɪjɑː keː jəun̪ə ʃoːʂəɳə kəɾeː 
tʃ͡ʰəɪjə.pəɾət̃ʃ͡ə ɾən̪ɪjɑː keː mən̪ə ləgəɪ tʃ͡ʰəɪjə. 
ɦəmə kəɦəliː-kɪ kəɖ̃əkʈəɾə ɾən̪ɪjɑː keː s̪əg̃eː 
bəlɑːt̪kɑːɾə n̪ə t̪ə kəɪleː ɦəeː . 
ɦoːʈələ ʋɑːlɑː mən̪oːɦəɾə kəɦələkə-kəɖ̃əkʈəɾə 
bəlɑːt̪kɑːɾə n̪ə kəɪleː ɦəeː.ɦəmə s̪əbʰə bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə 
mẽː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː. bəlɑːt̪kɑːɾə kəɾɪt̪əɪ t̪ə ɾən̪ɪjɑː ɦoː ɦəllɑː 
d͡ʒəɾuːɾə kəɾɪt̪əɪ ɑː ɦəməɾɑː s̪əbʰə keː d͡ʒəɾuːɾə bət̪əɪ 
t̪əɪjə.bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə keː s̪əbʰə d̪uːkɑːn̪əd̪ɑːɾə s̪əbʰə 
ɾən̪ɪjɑː keː mɑːn̪əɪ tʃ͡ʰəɪjə. kəɖ̃əkʈəɾə ɾən̪ɪjɑː keː 
pʰus̪əlɑː keː ɑː ʋoːkəɾə n̪ɑːɾiː gət̪ə kɑːməʋɑːs̪ən̪ɑː 
keː d͡ʒəgɑː keː jəun̪ə ʃoːʂəɳə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪjə. ɾən̪ɪjɑː keː 
d͡ʒəʋɑːn̪iː ɑː ʋoːkəɾə ʃɑːɾiːɾɪkə bʰuːkʰə keː pʰɑːjəd̪ɑː 
kəɖ̃əkʈəɾə uʈʰɑː ɾəɦələ ɦəeː.d̪eːkʰəɪjə n̪ə tʃ͡ʰɪjəɪ 
ɾən̪ɪjɑː ɑːbɪ keːt̪eː kʰuʃə ɾəɦəɪ ɦəeː. 
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ɾən̪ɪjɑː keː peːʈə kɑːpʰiː bəɽʰə geːlə.bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə mẽː 
kʰus̪əɾə pʰus̪əɾə ɦoːjə. s̪t̪ʰɑːn̪iːjə pulɪs̪ə d̪ɑːɾoːgɑː, 
s̪əb̃ʰɾɑ̃ːt̪ə loːgə s̪əbʰə d̪eːkʰeː bət̪ɪɑːjə pəɾət̃ʃ͡ə 
ʋɪɾoːd̪ʰə mẽː kutʃ͡ʰə n̪ə boːleː. 
 
n̪əʋə məɦɪn̪ɑː puɾə geːlə. ɾən̪ɪjɑː kʰubə s̪ũd̪əɾə goːɾə 
ləɪɪkɑː keː d͡ʒən̪əmə d̪eːləkə.ɑːbɪ ʋoː mɑːjə bən̪ə 
geːlə. koːiː məɦɪlɑː koːt̪ukə bəʃə ləɪɪkɑː keː mɑ̃ːgeː 
t̪ə ʋoː ləɪɪkɑː keː ʋoːkəɾɑː n̪ə d̪eːbeː.ɦəɾə s̪əməjə 
bətʃ͡tʃ͡ɑː keː pəɦəɾɑː d̪əɪt̪ə ɾəɦəɪ. 
 
eːgoː n̪ɑːɾiː d͡ʒəũ mɑːjə bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪjə t̪ə ʋoː s̪ɪɾəpʰə 
mɑːjə ɦoːjə tʃ͡ʰəɪjə.tʃ͡ɑːɦeː ʋoː bətʃ͡tʃ͡ɑː pɾeːmə keː 
ɦoːjə!kɪ jəun̪əʃoːʂəɳə s̪eː ɦoːjə! ɑː kɪ bəlɑːt̪kɑːɾə s̪eː 
ɦoːjə! 
 
ɑːɪ d͡ʒəũ kɪ əʋɪʋɑːɦɪt̪ə mɑːjə s̪əmɑːd͡ʒə keː ɖəɾə s̪eː 
əpən̪ɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː keː pʰẽːkə d̪əɪjə tʃ͡ʰəɪjə!mɑːɾə d̪əɪjə 
tʃ͡ʰəɪjə.pəɾət̃ʃ͡ə ɾən̪ɪjɑː əpən̪ɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː keː pjɑːɾə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪjə.bʰəleː ʋoː bətʃ͡tʃ͡ɑː əbəɪd̪ʰə bʰeːlə ɦoːjə. 
pəɾət̃ʃ͡ə ɾən̪ɪjɑː keː bətʃ͡tʃ͡ɑː ɾən̪ɪjɑː keː ʃəɾiːɾə keː 
ɦɪs̪s̪ɑː ləgəɪjə.ɦəɾə s̪əməjə bətʃ͡tʃ͡ɑː keː n̪ɪgʰɑːɾəɪt̪ə ɑː 
tʃ͡umməɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ɾəɦeː.t̪ə kəbʰiː s̪t̪ən̪əpɑːn̪ə 
kəɾəʋəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ɾəɦeː. 
ɾən̪ɪjɑː mẽː mɑ̃ː keː ɾuːpə s̪ət̪jə, ʋɑːt̪s̪əljə ʃɪʋə ɑː 
məmət̪ɑː s̪un̪d̪əɾə ləgəɪ tʃ͡ʰəɪjə. ɾən̪ɪjɑː ɑːɪ puːɾɳə 
n̪ɑːɾiː ləgəɪjə ɦəeː. ɾən̪ɪjɑː ɑːɪ bʰɪkʰɑːɾiːn̪ə n̪əɪ ɾɑːn̪iː 
ləgəɪjə ɦəeː. 
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ɾən̪ɪjɑː ɑːbɪ bəs̪ə s̪ʈəɪɖ̃ə tʃ͡ʰoːɽə keː kəɦĩː d̪oːs̪əɾə 
d͡ʒəgəɦə tʃ͡əlɪ geːlə. 
-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. 

-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 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- ʋɑːɾɪs̪ə 
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ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

ʋɑːɾɪs̪ə 
 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə ləkʰən̪əpuɾə gɑ̃ːʋə keː 
d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə ɾəɦələn̪ə.ʋoː t̪iːn̪ə s̪əu biːgʰɑː d͡ʒəmiːn̪ə 
keː mɑːlɪkə ɾəɦələn̪ə.d͡ʒəmiːn̪ə t̪iːn̪ə gɑ̃ːʋə mẽː 
ɾəɦeː.t̪iːn̪uː gɑ̃ːʋə mẽː kətʃ͡əɦəɾiː ɾəɦeː.s̪əbʰə 
kətʃ͡əɦəɾiː mẽː d͡ʒeːʈʰəɾəɪjət̪ə ɾəɦeː ,d͡ʒeː ʋoːɦiː gɑ̃ːʋə 
keː ɾəɦeː. məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə tʃ͡ɑːɾə məɦiːn̪ɑː pəɾə 
mujɑːn̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦələn̪ə. 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə pəʈən̪ɑː ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə s̪eː 
eːməeː kəɪleː ɾəɦələn̪ə. ɦun̪əkəɾə ʋɪɑːɦə 
bʰəgəʋɑːn̪əpuɾə keː d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə ʋɪʃʋən̪ɑːt̪ʰə 
pɾət̪ɑːpə keː eːkələut̪iː beːʈiː meːn̪əkɑː s̪eː bʰeːlə 
ɾəɦeː. meːn̪əkɑː mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾə keː bɪɦɑːɾə 
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ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə s̪eː eːməeː kəɪleː ɾəɦeː. ʃɑːd̪iː keː 
bɑːd̪ə d̪uːn̪uː goːɾeː ɾɑːd͡ʒə s̪iː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːjət̪ə 
ɾəɦeː. 
meːn̪əkɑː keː bʰəɾələ d͡ʒəʋɑːn̪iː pəɾə məɦẽːd̪ɾə 
pɾət̪ɑːpə d̪ɪʋɑːn̪ɑː ɾəɦeː. meːn̪əkɑː kʰulələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
ʋɑːliː juʋət̪iː ɾəɦeː.gɑ̃ː ʋə keː loːgə meːmə s̪ɑːɦəbə 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦeː. 
ʃɑːd̪iː keː pɑ̃ːtʃ͡ə s̪ɑːlə keː bɑːd̪ə məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə 
əpən̪ə pɪt̪ɑːd͡ʒiː t̪eːdʒ͡ə pɾət̪ɑːpə keː məɾəlɑː keː 
bɑːd̪ə d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾiː kəɾeː ləgən̪ən̪ə. əbə ʋoː ʃəɾɑːbə 
piːjeː ləgən̪ən̪ə. əbə ɦun̪əkəɾə n̪əd͡ʒəɾə meːn̪əkɑː keː 
kʰəʋɑːs̪ɪn̪ə pɑːɾoː pəɾə ɾəɦeː.pɑːɾoː meːn̪əkɑː keː 
s̪əməʋəjəs̪kə ɾəɦeː.u s̪ũd̪əɾət̪ɑː mẽː meːn̪əkɑː s̪eː 
biːs̪ə ɾəɦẽː. meːn̪əkɑː d͡ʒəɦɑ̃ː geːɦũːɑː ɾəɦeː, ʋəɦɑ̃ː 
pɑːɾoː d̪ud̪ʰɪjɑː goːɾə ɾəɦẽː. 
d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə pɑːɾoː keː 
n̪əd͡ʒəd̪iːkə ɑːʋeː ləgən̪ən̪ə. eːkə d̪ɪn̪ə meːn̪əkɑː, 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə ɑː pɑːɾoː keː eːkə s̪ɑːt̪ʰə ɑːlɪg̃ən̪ə 
bəd̪d̪ʰə d̪eːkʰə leːləkə.pɪt̪t̪ə mɑːɾə keː meːn̪əkɑː ɾəɦə 
geːlə.ə_ɪ bɑːɾeː mẽː keːkəɾoː s̪eː kutʃ͡ʰə n̪ə kəɦələkə. 
leːkɪn̪ə ʋoːɦeː ɾɑːmɑː kʰəʈoːlɑː, meːn̪əkɑː bɑːɾə 
bɑːɾə d̪eːkʰeː lɑːgələ. eːkə d̪ɪn̪ə ɾɑːt̪ə mẽː meːn̪əkɑː, 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə keː ɪ s̪əbʰə bɑːt̪ə kəɦələn̪ə-ɦəmə 
pəd̪̃ɾəɦə d̪ɪn̪ə s̪eː əɦ̃ɑː pɑːɾoː keː tʃ͡ələɪt̪ə s̪əb̃əd̪̃ʰə keː 
d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː.eːn̪ɑː n̪ə kəɾũː. ɦəməɾɑː mẽː kɪ n̪ə 
ɦəjə,d͡ʒeː pɑːɾoː mẽː ɦəeː. eːgoː əuɾət̪ə s̪əbʰə kutʃ͡ʰə 
d̪eːkʰə s̪əkəɪ ɦəeː .leːkɪn̪ə əpən̪ɑː pət̪ɪ keː d̪oːs̪əɾə 
əuɾət̪ə keː s̪əg̃ə n̪ə d̪eːkʰɪ s̪əkət̪ə ɦəeː.əbə əɦ̃ɑː 
s̪əb̃ʰələ d͡ʒɑːu. məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə ɦɑ̃ː ɦũː kəɦɪkeː 
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meːn̪əkɑː keː əpən̪ɑː bɑːɦõː mẽː leː leːlən̪ə. 
pəɾət̃ʃ͡ə məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə keː ɑ̃ːkʰə mẽː t̪ə bɑːs̪ən̪ɑː 
keː bʰuːt̪ə s̪əʋɑːɾə ɾəɦeː.pɑːɾoː əbə s̪un̪d̪əɾiː n̪əɪ 
ət̪ɪs̪ũd̪əɾiː lɑːgeː lɑːgələ ɾəɦeː. 
əbə t̪ə ɦəɾə s̪əməjə pɑːɾoː keː s̪əg̃ə ɾəɦeː keː 
kɑːmeːkʂɑː d͡ʒɑːgəɪ lɑːgələ. əbə t̪ə d̪uːn̪uː goːɾeː 
ɦəbəs̪ə keː bʰuːkʰə mɪʈɑːbeː lɑːgələ. 
eːkə d̪ɪn̪ə meːn̪əkɑː, məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə ɑː pɑːɾoː keː 
eːkə s̪ɑːt̪ʰə ʋɪtʃ͡ʰɑːʋən̪ə pəɾə ɑːlɪg̃ən̪ə bəd̪d̪ʰə d̪eːkʰə 
leːləkə. meːn̪əkɑː pɑːɾoː keː ɖəpəʈəɪt̪ə məɦẽːd̪ɾə 
pɾət̪ɑːpə keː kəɦələkə-əɦ̃ɑː keː kɪ bud͡ʒʰɑːiː ɦəjə kɪ 
ɦəmə d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə keː beːʈɑː tʃ͡ʰiː,t̪ə ɦəməɦu 
d͡ʒəmĩːd̪ɑːɾə keː beːʈiː tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː eːmə eː tʃ͡ʰiː t̪ə 
ɦəməɦu eːmə eː tʃ͡ʰiː. əɦ̃ɑː ʃəɾɑːbə piːjəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ɑːɪ s̪eː 
ɦəməɦu ʃəɾɑːbə piːbəɪ. əɦ̃ɑː ɦəməɾɑː kʰəbɑːs̪ɪn̪ə keː 
s̪ɑːt̪ʰə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ɦəməɦu əɦ̃iː keː kʰəbɑːs̪ə 
d͡ʒəuɖeː ɾəɦəbə.dʒ͡eː d͡ʒeː əɦ̃ɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː ʋoːɦeː 
ɦəmə bʰiː kəɾəbə. əbə əɦ̃ɑː d̪eːkʰəbə. 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə bʰiː t̪əɪʃə mẽː kəɦələn̪ə- əɦ̃ɑː keː 
d͡ʒeː mən̪ə ɦəeː s̪eː kəɾuː.ɦəmə t̪ə pɑːɾoː keː s̪ɑːt̪ʰə 
ɦiː ɾəɦəbə. 
meːn̪əkɑː ləmbɑː s̪ɑ̃ː s̪ə ləɪt̪ə,geːɦuːmən̪ə d͡ʒeːkɑː 
pʰupʰəkɑːɾə ɑː pʰən̪əpʰən̪ɑːɪt̪ə d̪oːs̪əɾə ɾuːmə tʃ͡ələ 
geːlə. 
əbə meːn̪əkɑː məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə keː kʰəbɑːs̪ə pəɾə 
ɖoːɾɑː ɖɑːɾeː lɑːgələ.kʰəbɑːs̪ə ɾɑːmə bud͡ʒʰɑːʋən̪ə 
məɦẽːd̪ɾə pɾət̪ɑːpə keː ɦiː t̪uɾɪjɑː ɾəɦeː.gɑ̃ːʋə keː ɦiː 
s̪kuːlə s̪eː pɑ̃ːtʃ͡əʋɑː pɑːs̪ə ɾəɦẽː.ləmbɑː tʃ͡əuɽɑː 
d͡ʒəʋɑːn̪ə. ʃjɑːməlɑː ɾəg̃ə. tʃ͡əuɽɑː s̪iːn̪ɑː.bəɖəkɑː 
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mõːtʃ͡ʰə. 
meːn̪əkɑː keː ɾəg̃ə ɖʰəg̃ə ɑː pɾeːməkə ʋjəʋəɦɑːɾə s̪eː 
ʋoː meːn̪əkɑː keː moːɦə pɑːʃə mẽː bəd̪̃ʰɑːjə lɑːgələ. 
eːkə d̪ɪn̪ə meːn̪əkɑː s̪ɑːpʰə s̪ɑːpʰə məɦẽːd̪ɾə 
pɾət̪ɑːpə keː s̪ɑːt̪ʰə əpən̪ə s̪əb̃əd̪̃ʰə mẽː bət̪ɑː 
d̪eːləkə.ɑː kəɦələkə-t̪uː n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɦoː d͡ʒɑː. ɦəmə əbə 
t̪oːɾɑː s̪eː pjɑːɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾɑː mən̪ə pəɾə ɑː 
t̪ən̪ə pəɾə t̪oːɦəɾə əd̪ʰɪkɑːɾə ɦəuə. ɑː ɪ əd̪ʰɪkɑːɾə 
t̪oːɾɑː ɦəmə d̪eːjə tʃ͡ʰɪjəu.ɑː ɪ kəɦəɪt̪ə 
ɾɑːməbud͡ʒʰɑːʋən̪ə keː əpən̪ɑː bɑːɦõː mẽː leː 
leːlən̪ə. ɾɑːməbud͡ʒʰɑːʋən̪ə məɦəs̪uːs̪ə kəɪləkə kɪ 
mələkɪn̪iː ʃəɾɑːbə piːleː ɦəeː ɑː məd̪əɦoːʃə ɦəeː. 
d͡ʒəʋɑːn̪ə məɾd̪ə keː d͡ʒəbə koːiː d͡ʒəʋɑːn̪ə 
məd̪əɦoːʃə əuɾət̪ə əpən̪ɑː bɑːɦõː mẽː d͡ʒəkəɖət̪ə t̪ə 
bʰəlɑː u məɾd̪ə d͡ʒəkəɖən̪ə keː t̪oːɽə s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪjə. 
d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː meːn̪əkɑː ɑː ɾɑːməbudʒ͡ʰɑːʋən̪ə 
ʋɑːs̪ən̪ɑː ɑː pɾeːmə mẽː ɑːgeː bəɖʰəɪt̪ə tʃ͡ələ 
geːlə.s̪əməjə əpən̪ə tʃ͡ɑːlə mẽː tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦeː. 
meːn̪əkɑː gəɾbʰəʋət̪iː bʰeː geːlə. 
məɦeːn̪d̪ɾə pɾət̪ɑːpə keː d͡ʒjɑːd̪ɑː ʃəɾɑːbə piːjeː keː 
kɑːɾəɳə liːʋəɾə kʰəɾɑːbə ɦoː geːlə. eːkə d̪ɪn̪ə 
ətʃ͡ɑːn̪əkə d̪un̪ɪjɑː tʃ͡ʰoːɽə d̪eːlən̪ə. məɾəlɑː keː s̪ɑːt̪ə 
məɦiːn̪ɑː keː bɑːd̪ə meːn̪əkɑː keː ləɖəkɑː pəɪd̪ɑː 
bʰeːlə.s̪əbʰə loːgə kəɦeː kɪ mɑːlɪkə məɦẽːd̪ɾə 
pɾət̪ɑːpə ʋɑːɾɪs̪ə d̪eːkeː əpən̪eː əs̪əməjə tʃ͡ələ 
geːlən̪ə. leːkɪn̪ə loːgə ʋɑːɾɪs̪ə keː ɾɑːd͡ʒə keː n̪ə 
d͡ʒɑːn̪ə pɑːjələ.s̪ɑːɾɑː ɾɑːd͡ʒə kɑːd͡ʒə ʋɑːɾɪs̪ə ʋɑːlɪgə 
ɦoːjə t̪əkə meːn̪əkɑː ɑː kʰəʋɑːs̪ə bɑːbuː ɾɑːmə 
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bud͡ʒʰɑːʋən̪ə d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦeː. 
  

-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- ɾɪpoːɾʈə 
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məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə 

 
ɾɪpoːɾʈə 
d̪əɾɪbʰəg̃ɑː,20/12/2022 

 
 
ɦɪn̪d̪iː s̪əmɑːɦɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪əɾəbʰəg̃ɑː ɑːɪ s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː 
s̪eːn̪ɑːn̪iː kulɑːn̪əd̪̃ə ʋəɪd̪ɪkə s̪mɾɨt̪ɪ ut̪s̪əʋə əkʰɪleːʃə 
kumɑːɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə əd̪ʰjəkʂət̪ɑː meː ʃəb̃ʰu əgeːɦiː 
s̪mɾɨt̪ɪ pus̪t̪əkɑːləjə, ʃubʰək̃əɾəpuɾə d̪əɾəbʰəg̃ɑː meː 
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mən̪əuləkə. mukʰjə ət̪ɪt̪ʰɪ əməɾeːʃʋəɾiː tʃ͡əɾəɳə 
s̪ɪn̪ɦɑː kəɦələn̪ɪ -"ʋəɪd̪ɪkəd͡ʒiːkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː 
ɑ̃ːd̪oːlən̪ə meː məɦət̪t̪ə bʰuːmɪkɑː tʃ͡ʰələ. oː 
pɾət̪ɪt̪jupən̪n̪əmət̪ɪ ʋjəkt̪ɪt̪ʋəkə s̪əg̃ə 1942 keːɾə 
ɑ̃ːd̪oːlən̪əkə d̪əɾɪbʰəg̃ɑːkə məɦɑːn̪ɑːjəkə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
oː mɑːt̪ɾə d̪eːʃəkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑːkə ɦɪt̪ə n̪əɦɪ əpɪt̪u 
d̪eːʃəkə loːkə kẽː eːkəs̪uːt̪ɾə meː bɑːn̪ɦəbɑːkə s̪t̪ut̪jə 
pɾəjɑːs̪ə əpən̪ə guɾuʋəɾə kəməleːʃʋəɾiː tʃ͡əɾəɳə 
s̪ɪn̪ɦɑːkə mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə meː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə." 
d̪ɑːmoːd̪əɾə kəmɑːləpuɾiː kəɦələn̪ɪ- 'kulɑːn̪əd̪̃ə 
ʋəɪd̪ɪkə d̪eːʃə s̪t̪əɾəkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
oː d̪əɾɪbʰəg̃ɑːkə gəuɾəʋə s̪t̪əb̃ʰə tʃ͡ʰəlɑːɦə.' 
ʋəɪd̪ɪkəd͡ʒiːkə put̪ɾə ʋeːd̪ə pɾəkɑːʃə ʋəɪd̪ɪkə 
d͡ʒən̪əulən̪ɪ d͡ʒeː "bɑːbuːd͡ʒiː kəɦəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə d͡ʒeː d͡ʒeː kjoː d͡ʒeːlə jɑːt̪ɾɑː kəeːlən̪ɦɪ oː 
lɑːbʰɑːɾt̪ʰiː bʰeːlɑːɦə, mud̪ɑː əgəɳɪt̪ə oːɦən̪ə loːkə 
bʰeːlə d͡ʒeː ɾɑːʂʈɾə bʰɑːʋən̪ɑː s̪əə̸̃ eːɦɪ ɾɑːʂʈɾiːjə 
jəd͡ʒɲə meː bʰɑːgə leːlən̪ɪ pəɾət̃ʃ͡ə ɦun̪əkə n̪ɑːoː 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪uːtʃ͡iː meː n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, 
d͡ʒən̪ɪkə d̪uhŭkʰə ɦəməɾɑː ətʃ͡ʰɪ." məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə tʃ͡ən̪d̪ɾeːʃə kəɦələn̪ɪ - oː s̪ɑ̃ːtʃ͡ə oː s̪ət̪̃ə 
kɾɑ̃ːt̪ɪkɑːɾiː tʃ͡ʰəlɑːɦə. məɪt̪ʰɪliːkə kəʋɪ məɦɑːkɑːn̪t̪ə 
pɾəs̪ɑːd̪ə əpən̪ə kɑːʋjə ɾətʃ͡ən̪ɑː "ɦəmə bʰɑːɾət̪əkə 
loːkə" keːɾə mɑːd̪ʰjəmə s̪əə̸̃ d̪əɾɪbʰəg̃ɑːkə d̪ʰəɾɑː 
pəɾə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑːkə ələkʰə d͡ʒəgəun̪ɪɦɑːɾə s̪eːn̪ɑːn̪iː 
s̪əbʰəkə pɾət̪ɪ s̪əmmɑːn̪ə oː gəuɾəʋə pɾəkəʈə 
kəeːlən̪ɦɪ. eːɦɪ əbəs̪əɾə pəɾə tʃ͡ən̪d̪ɾə moːɦən̪ə 
poːd̪d̪ɑːɾə, əmɪt̪ɑːbʰə kumɑːɾə s̪ɪn̪ɦɑː, s̪ət̪̃oːʂə 
d̪ɪʋɑːkəɾə, ʃeːkʰəɾə kumɑːɾə ʃɾiːʋɑːs̪t̪əʋə, 
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ɖɑːæ.s̪ət̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə bʰəgət̪ə, əɾuɳə kumɑːɾə 
ʋəɾmɑː, pun̪iːt̪ə kumɑːɾə s̪ɪn̪ɦɑː, məd̃͡ʒəɾə s̪ɪd̪d̪iːkiː, 
ɦiːɾɑːlɑːlə s̪əɦən̪iː, ɖɑːæ. n̪əʋiːn̪ə kumɑːɾə, ʃəb̃ʰu 
n̪ɑːɾɑːjəɳə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, muʃt̪ɑːkə eːkəbɑːlə, s̪ət̪̃oːʂə 
ʃɾiːʋɑːs̪t̪əʋə ɑːd̪ɪ əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋjəkt̪ə kəeːlən̪ɦɪ. 
kɑːɾjəkɾəməkə s̪ət̃ʃ͡ɑːlən̪ə s̪ətʃ͡ɪʋə əmɪt̪ɑːbʰə kumɑːɾə 
s̪ɪn̪ɦɑː oː d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə d͡ʒɲɑːpən̪ə s̪əj̃ukt̪ə s̪ətʃ͡ɪʋə 
məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə kəeːlən̪ɦɪ . 

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

 

 

2.5.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- ɖɑːjəɾiː 'ləʋə juː 
ʈuː' 

 
s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː' 
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ɖɑːjəɾiː 'ləʋə juː ʈuː' 
 
25-01-2013 s̪ə ̃25-12-2014 d̪ʰəɾɪ 
 
d͡ʒɑːmɪjɑː : ɦəməɾə mɑːjə-bɑːpə 
 
d͡ʒɑːmɪjɑː mɪllɪjɑː ɪs̪lɑːmɪjɑː ɦəməɾə d͡ʒɪn̪əgiː keːɾə 
d̪ʰəɾəmə s̪t̪ʰələ ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə d͡ʒɪn̪əgiː kẽː̃ pəʈəɾiː 
pəɾə ən̪əʋɑː meː ə_ɪ ʃɪkʂəɳə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə kẽː bəɽɪ 
pəɪgʰə bʰuːmɪkɑː tʃ͡ʰəɪ. 2007 s̪ə ̃2013 d̪ʰəɾɪ d͡ʒɑːmɪjɑː 
kẽː kəɪmpəs̪ə meː ɾəɦɪ kəs bʰɑːɾət̪iːjə t̪əɦəd͡ʒiːbə s̪ə ̃
ɾuː-bə-ɾuː bʰeːləɦũ ɦəmə. d͡ʒɑːmɪjɑː ɦəməɾə mɑːjə-
bɑːpə bən̪ələ. bɪɦɑːɾə kẽː eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə gɑːmə 
'məg̃əɾəun̪ɑː' s̪ə ̃ d͡ʒɑːmɪjɑː keːɾə s̪əpʰəɾə s̪əɾɪpəɦũ 
əd̪bʰut̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 2007 meː keːn̪d̪ɾiːjə 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə d͡ʒɑːmɪjɑː meː ɦɪd̪̃iː ʋɪʂəjə s̪ə ̃ biːeː 
ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə kẽː ẽːʈɾeːs̪ə ʈɔpəɾə ɦəmə bʰəjələɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
pəɽʰəʋɑːkə ɦəməɾə dʒ͡ɪn̪əgiː keːɾə məkəs̪əd̪ə ɾəɦələ 
; t̪əkəɾeː ɪ pəɾɪɳɑːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒeː gɑːmə s̪ə ̃
d͡ʒəjəpuɾə , d͡ʒəjəpuɾə s̪ə ̃ d̪ɪlliː keːɾə jɑːt̪ɾɑː kəɾəs 
pəɽələ . 
 
ɦəməɾə pɑːɾɪʋɑːɾiːkə məɦəulə ɦəməɾɑː kəʋɪt̪ɑː 
ɑːoːɾə kəɦɑːn̪iː s̪ə ̃ d̪oːs̪t̪iː kəɾɑː d̪eːləkə. s̪ɑːt̪əmə-
ɑːʈʰəmə klɑːs̪ə s̪ə ̃ ɦəmə kəʋɪt̪ɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələɦũ, 
t̪əkəɾeː pəɾɪɳɑːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒeː ɦɪd̪̃iː s̪ə ̃ləgɑːʋə bəɽʰɪ 
geːlə. d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː kəɪmpəs̪ə ə_ɪ kẽː n̪ɪkʰɑːɾəɪ meː 
s̪əɦəjoːgə d̪eːləkə. kəʋɪt̪ɑː leːkʰən̪ə ɑːoːɾə ʋɑːtʃ͡ən̪ə 
kəɾəɪt̪ə d͡ʒɑːmɪjɑː meː kəɦɑːn̪iː s̪eːɦoː lɪkʰəs 
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ləgələɦũ. loːkə giːt̪ə gɑːjən̪ə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː meː ɦəmə 
bʰɑːgə ləɪt̪ə ɾəɦələɦũ ətʃ͡ʰɪ. bʰɑːʂəɳə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː, 
n̪ɪbəd̪̃ʰə leːkʰən̪ə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː ɑːoːɾə s̪eːmɪn̪ɑːɾə ɑːd̪ɪ 
meː bʰɑːgə ləɪt̪ə ɾəɦələɦũ ətʃ͡ʰɪ. bəɽə ɾɑːs̪ə 
puɾuːs̪kɑːɾə ɑːoːɾə s̪əɾʈɪpʰɪkeːʈə bʰeːʈələ d͡ʒɑːmɪjɑː 
meː. 
 
s̪əd̃͡ʒəjə kumɑːɾə pəud̪d̪ɑːɾə ɦəməɾə mɪt̪ɾə bən̪ɪ 
geːlɑːɦə d͡ʒɑːmɪjɑː meː. ɪ mɪt̪ɾət̪ɑː əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ 
kɑːjəmə ətʃ͡ʰɪ. biːeː ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə meː t̪iːs̪ə klɑːs̪əmeːʈə 
tʃ͡ʰələ. ɦɪd̪̃iː s̪ə ̃ɔn̪əɾs̪ə kliːjəɾə kəeːlɑːkə bɑːd̪ə eːmə eː 
ɦɪd̪̃iː mẽː d͡ʒɑːmɪjɑː meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːləɦũ, pəɾəɲtʃ͡ə 
d͡ʒɑːmɪjɑː keː biːeːɖə ẽːʈɾẽːs̪ə s̪eːɦoː kliːjəɾə bʰəs 
geːlə tʃ͡ʰələ t̪ɑːɦɪ d̪uɑːɾeː biːeːɖə meː d̪ɑːkʰɪlɑː 
kəɾəʋɑː kəs eːmə eː ɦɪd̪̃iː kẽː d̪ɑːkʰɪlɑː kẽː kəɪs̪̃ɪlə 
kəɾeːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. ɪ ɦəməɾə pəɪgʰə n̪ɪɾɳəjə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
biːeːɖə kəjələɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
 
biːeːɖə s̪əpʰələt̪ɑːpuːɾʋəkə puːɾɑː keːlɑːkə bɑːd̪ə 
ɦɪd̪̃iː eːmə eː keːɾə leːlə d͡ʒeːeːn̪əjuː meː ẽːʈɾeːs̪ə 
d̪eːləɦũ, pəɾəɲtʃ͡ə d͡ʒeːeːn̪əjuː ɦəməɾɑː əʋəs̪əɾə n̪əɦɪ 
d̪eːləkə. pʰeːɾə d͡ʒɑːmɪjɑː meː ɦɪd̪̃iː eːmə eː kẽː 
ẽːʈɾẽːs̪ə kliːjəɾə kəskeː pəɽʰɑːiː kəʈ̃ɪn̪juː keːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
eːmə eː ɦɪd̪̃iː meː keːlɑːkə d̪əɾəmɪjɑːn̪ə ɦɪd̪̃iː s̪ə ̃n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː ɾuː-bə-ɾuː bʰeːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. upən̪jɑːs̪ə, kəɦɑːn̪iː, 
n̪ɑːʈəkə, n̪ɪbəd̪̃ʰə, ɾɪpoːɾt̪ɑːd͡ʒə, ɖɑːjəɾiː leːkʰən̪ə, 
s̪əs̪̃məɾəɳə, jɑːt̪ɾɑː-ʋɾɨt̪t̪ɑ̃ːt̪ə, kɑːʋjə, ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː 
ʋəgəɪɾəɦə ʋɪd̪ʰɑː s̪ə ̃ɾuː-bə-ɾuː bʰeːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
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d͡ʒeːeːn̪əjuː mɑːɾks̪əʋɑːd̪iː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑː kẽː 
pɾəʃɾəjə d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦəməɾə leːkʰən̪ə keːɾə kəlɑː meː 
mɑːɾks̪əʋɑːd̪ə n̪əɦɪ ɑːbɪ s̪əkələɪ . eːmə eː ɦɪd̪̃iː s̪ə ̃
puːɾɑː keːlɑːkə bɑːd̪ə eːməpʰɪlə leːlə d͡ʒeːeːn̪əjuː, 
ɖiːjuː ɑːoːɾə d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː ẽːʈɾẽːs̪ə d̪eːləɦũ , pəɾəɲtʃ͡ə 
ə_ɪ beːɾə d͡ʒeːeːn̪əjuː, ɖiːjuː keːɾə ẽːʈɾẽːs̪ə kliːjəɾə 
n̪əɦɪ bʰeːlə. d͡ʒɑːmɪjɑː keːɾə ẽːʈɾẽːs̪ə s̪eːɦoː kliːjəɾə 
n̪əɦɪ bʰeːlə . pʰeːɾə 2014 meː eːməpʰɪlə leːlə 
d͡ʒeːeːn̪əjuː , d͡ʒɑːmɪjɑː ɑːoːɾə ɖiːjuː meː pəɾəjɑːs̪ə 
keːləɦũ mud̪ɑː eːməpʰɪlə kẽː̃ leːlə d͡ʒɑːmɪjɑːkə 
ẽːʈɾẽːs̪ə kliːjəɾə bʰeːlə. eːməpʰɪlə s̪ɪn̪ɔps̪ɪs̪əkə ʈɔpɪkə 
d͡ʒɑːmɪjɑː meː ɪʈ̃əɾəʋjuː ʈiːmə kẽː n̪iːkə n̪əɦɪ 
ləgələn̪ɦɪ ɑːoːɾə ɦəməɾɑː eːməpʰɪlə kəɾəʋɑː s̪ə ̃
ɾoːkələt̪ʰɪ. 
 
 
01.09.2013 
 
pɾɑːɪʋeːʈə s̪kuːlə : bɪd͡ʒən̪eːs̪əkə əɖɖɑː 
 
bəɽɪ n̪iːkə gəpə tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒeː 'ɑːɾəʋə' 
s̪əɪæʈəd͡ʒəɪʋɪjəɾə kəʋ̃eː॔ʈə s̪kuːlə mẽː pəɽʰə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦun̪əkəɾə mɑːjəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː puːɾɑː bʰəs ɾəɦələ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pəɾəɲtʃ͡ə ə_ɪ s̪kuːlə keːɾə mɑːs̪ʈəɾə s̪ɑːɦəbə 
bəd̪ələɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. pɑːt̪əɾə kɪt̪ɑːbəkə 
d̪ɑːmə d̪eːkʰɪ kəs ɑ̃ːkʰɪ tʃ͡əũd̪ʰɪjɑː d͡ʒɑːjət̪ə. kʰuləmə- 
kʰulɑː luːʈɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ pɾɑːɪʋeːʈə s̪kuːlə. pəɽʰɑːiː 
keːɾə n̪ɑːmə pəɾə əg̃uːʈʰɑː. ʈʰəgəʋɑːkə leːlə ɖɑːjəɾiː 
məɪʈ̃ən̪ə tʃ͡ɪkkən̪ə-tʃ͡un̪əmun̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪əbʰə 
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klɑːs̪ə meː pəɽʰɑːiː bʰeːlə ʋɑː n̪əɦɪ pəɾəɲtʃ͡ə ɖɑːjəɾiː 
meː ' ɦoːməʋəɾkə ' lɪkʰələ ɾəɦɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. bɪd͡ʒən̪eːs̪əkə 
puːɾɑː t̪ɑːmədʒ͡ʰɑːmə. kəɦɪjoː-kəɦɪjoː ʈiːtʃ͡əɾə keːɾə 
əbʰɑːʋə meː koː-kəɾɪkuləɾə eːkʈɪʋɪʈiː beːs̪iː ɦoːjət̪ə 
tʃ͡ʰəɪ pɾɑːɪʋeːʈə s̪kuːlə meː - 's̪əɾʋɑ̃ːgiːɳə ʋɪkɑːs̪ə'. 
'əʋəɾəɔlə ɖeːʋələpəmẽːʈə' - s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː ʋɪkɑːs̪ə. 
kʰuːn̪ə tʃ͡us̪ɪ kəs s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː ʋɪkɑːs̪ə koːn̪ɑː bʰə' 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ʃɪkʂɑː ɑːbə s̪əs̪t̪ɑː n̪əɦɪ ɾəɦɪ geːləɪ. gəɾiːbə ɑːd̪əmiː 
keːɾə kət̪əuɦə d͡ʒəgəɦə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. mədʒ͡əd̪uːɾəkə 
s̪ət̪̃ɑːn̪ə məd͡ʒəd̪uːɾiː kəkeː məɾɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə eːkəɾə 
pəɪgʰə ʂəɽəjət̪̃ɾə bʰə tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒəʋɑːd̪ə 
keːɾə n̪ɑːmə pəɾə pũːd͡ʒiːʋɑːd̪ə kẽː t̪ɑːd͡ʒəpoːʃə bʰə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒəʋɑːd̪əkə n̪ɑːmə pəɾə n̪əuʈək̃iː 
keːn̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰə kəuʋɑː d͡ʒək̃ɑː ʈukuɾə-ʈukuɾə t̪ɑːkɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əbʰət̪əɾɪ luːʈɪ mətʃ͡ələ tʃ͡ʰəɪ. keː kət̪eːkə 
luːʈɪ s̪əkəɪeː. oː ət̪eːkə n̪iːkə kəməuʋɑː kəɦələ d͡ʒɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əukʰən̪ə luːʈən̪əɪ s̪əbʰə s̪ə ̃ pəɪgʰə 
kəlɑːkɑːɾiː bən̪ɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰəɪ. 
 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː məʃiːn̪ə bən̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɾɪmoːʈə d̪əbɑːu 
s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu ɦɑːd͡ʒɪɾə. d͡ʒət̪eːkə ʈɑːkɑː kʰəɾətʃ͡ə 
kəɾəbəɪ oːt̪əbeː s̪eːʋɑː d̪eːt̪ə. ʈɑːʈɑː luʈɑːu t̪əmɑːʃɑː 
d̪eːkʰu. məʃiːn̪ə bən̪əlɑːkə bɑːd̪ə kət̪eːkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː 
məʃiːn̪əgən̪ə bən̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 's̪əʋ̃eːd̪ən̪ɑː' məɾɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 's̪əs̪̃kɑːɾə' məɾɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 
oː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː kɪn̪əkoː moːd͡ʒəɾeː n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə 
. məʃiːn̪ə bən̪əʋɑː s̪ə ̃ ɾoːkəʋɑː leːlə koːn̪əɦu 
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beːʋəs̪t̪ʰɑː kəɾəs pəɽət̪əɪ. 
 
məʃiːn̪ə bən̪əlɑːkə bɑːd̪ə s̪əbʰə kɪjoː mɑːjə-bɑːpəkə 
lɑːɾə-d̪ulɑːɾə bʰulɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ə_ɪ s̪ə ̃ jəd̪ɪ n̪əɦɪ 
bətʃ͡ɑːulə geːləɪ t̪ə ̃ s̪əɾəkɑːɾə kẽː s̪əbʰə s̪ə ̃ pəɪgʰə 
kʰəɾətʃ͡ə 'ʋɾɨd̪d̪ʰɑː-ɑːʃɾəmə' pəɾə kəɾəs pəɽət̪ən̪ɦɪ. 
ʃəɦəɾə s̪ə ̃beːs̪iː gɑːmə meː ʋɾɨd̪d̪ʰɑː-ɑːʃɾəmə kʰoːləs 
pəɽət̪ən̪ɦɪ. ɑːbə uləʈəbɑ̃ːs̪iː s̪əbʰə kɪjoː gəut̪ɑːɦə - 
pəɽʰələ-lɪkʰələ kẽː lɑːʈʰiː bətʃ͡tʃ͡eː kəpɑːɽə. gɑːmə meː 
n̪ɑːn̪ɦɪʈɑː d̪ʰɪjɑːput̪ɑː s̪əbʰə bəd̪̃uːkə-bəd̪̃uːkə 
kʰeːlɑːt̪ɪ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
(ɖɑːjəɾiː keːɾə ʃeːʂə əʃ̃ə əgɪlɑː kʰeːpə meː) 
 
leːkʰəkə :- s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- gɾɑːmə : 
məg̃əɾəun̪ɑː 
  
pɑːʈʰəkə keːɾə s̪uʋɪd̪ʰɑː ɦeːt̪u s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 
'bəʈoːɦiː'kə ʋɪd̪eːɦəmeː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə 
ɖɑːjəɾiː n̪iːtʃ͡ɑ̃ː d̪eːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 
  
s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː' keːɾə (ɖɑːjəɾiː) 'ləʋə 
juː ʈuː' 

24.04.2007 

                     lɑːɪpʰə miːn̪s̪ə pəɾeːmə 

ɑːɪ ɦəmə d͡ʒɑːmɪjɑː meː bəɪs̪ələ ɪ s̪oːtʃ͡ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː ləlliː kẽː ɦəmə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ pə_ulɪjəɪ. oː 
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ʃəkuːɾəpuɾə tʃ͡ʰoːɽɪ kəs kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ d͡ʒən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d̪un̪ɪjɑː kət̪əs s̪ə ̃kət̪əs tʃ͡əɪlə geːləɪkə ətʃ͡ʰɪ, pəɾəɲtʃ͡ə 
oː əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ gɑːmə meː ɖuːbələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. pəɦɪlə 
pəɾeːmə ʈʰiːkeː meː loːkə n̪əɦɪ bʰuːlɪ s̪əkəɪeː. pəɦɪlə 
pəɾeːmə 'ʈʰuməɾiː' tʃ͡ʰɪjəɪeː. d͡ʒɪn̪əgiː kẽː t̪əmɑːʃɑː 
bən̪əulə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɪs̪kuːlə meː pəɽʰəɪt̪ə oː 
s̪iːkʰəliːɦɪ d͡ʒeː ɦəmə oːkəɾə pəɦɪlə pəɾeːmə tʃ͡ʰɪjəɪeː. 
oːn̪ɑː t̪əs ɪ s̪əmɑːd͡ʒəkə leːlə ɦəd͡ʒəmə kəɾən̪əɪ ɪd͡ʒiː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ kɪ kɪt̪ɑːbə meː pəɽʰəulə tʃ͡iːd͡ʒə pɾəɪkʈɪkələ 
ɦeːʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. s̪əbʰə d̪ʰəɾmə meː kəɦələ geːlə tʃ͡ʰəɪ 
kɪ pəɾeːmə s̪əbʰə s̪ə ̃uːpəɾə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə ɪ 
d̪əɪɦɪkə n̪iːkə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦəmə t̪əs ʈuʈɪ geːlə 
ɾəɦiː. ləlliː keː pəɽʰəbəɪt̪ə ɦəmə oːkəɾɑː leːlə əpən̪ə 
d̪ɪlə kəɦɪjɑː ɦɑːɾɪ geːləɦũ s̪eː ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ 
ətʃ͡ʰɪ. d̪ɪlliː kẽː s̪əɾəd̪iː meː kukkuɾə d͡ʒək̃ɑː kukuɑːɪt̪ə 
ɾəɦɪ ɦəmə . 

d̪un̪ɪjɑː meː bʰəɾəmə tʃ͡ʰəɪ -" mɑːlɑː pʰeːɾət̪ə d͡ʒəgə 
muɑː......" d̪əɪɦɪkə pəɾeːmə kəɾən̪əɪ mət̪ələbə 
t̪ələʋɑːɾə kẽː d̪ʰɑːɾə pəɾə tʃ͡ələn̪əɪ bud͡ʒʰuː. 
ɾəs̪əkʰɑːn̪ə əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː 'pɾeːmə ʋɑːʈɪkɑː' meː 
pəɾeːmə keː leːlə bəɽɪ ɾɑːs̪ə lɪkʰələkɪn̪ɦəɪ ̃- 

  

"pɾeːmə pɾeːmə s̪əbə koːu kəɦət̪ə, pɾeːmə n̪ə 
d͡ʒɑːn̪ət̪ə koːjə. 

d͡ʒoː d͡ʒən̪ə dʒ͡ɑːn̪əɪ pɾeːmə t̪oː, məɾəɪ d͡ʒəgət̪ə kjõː 
ɾoːjə." 
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25.07.2007 

             eːkəʈɑː ən̪ɑːɾə s̪əu loːkən̪ɪ beːmɑːɾə 

n̪iːkə ləɽəkiː d̪eːkʰəlɑː s̪ə ̃ s̪əbʰə kɪjoː kẽː ɑ̃ːkʰɪ 
ɦun̪əkeː pəɾə ʈɪkələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. d͡ʒəkʰən̪ə oː gəliː 
s̪ə ̃ n̪ɪkəɪlə kəs ɪs̪kuːlə d̪ɪs̪ə d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə t̪ə ̃
kən̪əɦɑː-koːt̪əɾɑː s̪əbʰə kẽː ɑ̃ːkʰɪ tʃ͡əũd̪ʰɪjɑː d͡ʒɑːeːt̪ə 
tʃ͡ʰələɪɦə. s̪əbʰə ləpʰəg̃ɑː  ɪs̪əkuːlə d̪ʰəɾɪ ɦun̪əkəɾə 
pɑ̃ːtʃ͡ʰɑː d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰələ. ɪs̪kuːlə kẽː tʃ͡ʰuʈʈiː kẽː s̪əməjə 
ʈʰiːkə d̪uː bəd͡ʒeː ləpʰəg̃ɑː s̪əbʰə ɪs̪kuːlə kẽː geːʈə 
pəɾə ɑ̃ːkʰɪ ʈɪkəun̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ɪ d̪əɪɦɪkə 
kʰɪt̃ʃ͡ɑːʋə tʃ͡ʰeːləɪkə. ləlliː ɪ d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰɪ kəs pʰɪɾɪʃɑːn̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦə. d͡ʒeːkəɾɑː pəɾeːməkə ə ɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ 
s̪eːɦoː ɦun̪əkɑː piːtʃ͡ʰɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. 

ɪs̪kuːlə meː ɑːɪ pʰək̃ʃən̪ə tʃ͡ʰeːləɪkə - 'giːt̪ə-n̪ɑːd̪əkə 
ɑːoːɾə n̪ɾɨt̪jəkə'. s̪əbʰə ləɽəkiː gʰəɾeː s̪ə ̃ s̪əd͡ʒɪ-d̪ʰəd͡ʒɪ 
kəs geːlə tʃ͡ʰəliːɦə. ləlliː ɑːɪ n̪ɾɨt̪jə leːlə əpən̪ə t̪əɪjɑːɾiː 
keːn̪eː tʃ͡ʰəliːɦə. oː t̪ət̪eːkə bəɽʰɪjɑː n̪ətʃ͡əliːɦɪ d͡ʒeː 
məɪɖəmə ɦun̪əkɑː pəɦɪlə s̪t̪ʰɑːn̪ə d̪eːʋɑːkə leːlə 
kən̪ɪkoː pɑ̃ːtʃ͡ʰɑː n̪əɦɪ bʰeːliːɦə. ɪs̪kuːlə s̪ə ̃ əbɪt̪əɦ̃ẽː 
mɑːt̪əɾə oː ɦəməɾɑː pʰoːn̪ə keːliːɦə - 

"ɑːd͡ʒə ɦəmɑːɾɑː pɾoːgɾɑːmə bəɦut̪ə ətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɾəɦɑː. 
mud͡ʒʰeː n̪ɾɨt̪jə mẽː pɾət̪ʰəmə s̪t̪ʰɑːn̪ə mɪlɑː ɦəɪ. ɑːpə 
bəd̪ʰɑːiː n̪əɦĩː d̪oːgəoː ?" 
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ɦəmə bəɽɪ kʰuʃə bʰeːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. ləlliː ɦəməɾə d͡ʒɑːn̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦə. ɦəmə ɦun̪əkɑː pʰoːn̪eː pəɾə kəɦəlɪjəɪn̪ɦə - 
" məəɪ ̃ t̪uməs̪eː mɪləkəɾə bəd̪ʰɑːiː d̪eːn̪ɑː tʃ͡ɑːɦət̪ɑː 
ɦũː. t̪umə kəbə mɪloːgiː ?" 

" ətʃ͡ətʃ͡ʰɑː ʈʰiːkə ɦəɪ, əbʰiː məmmiː n̪iːtʃ͡eː ɑː gəjiː ɦəɪ. 
məɪ ̃ pʰoːn̪ə ɾəkʰət̪iː ɦũː. ɑːpəs̪eː bɑːd̪ə mẽː bɑːt̪ə 
kəɾũːgiː,t̪əbə bət̪ɑːũːgiː. bɑːjə... ɑːiː ləʋə juː." 

"ləʋə juː ʈuː "- meː ɦəmə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːlɪjəɪn̪ɦə. 

  

14.02.2008 

                   ʋeːlẽːʈɑːɪn̪ə d̪ə gɾeːʈə 

pɑːɾkə mẽː ɦəmə bəɪʈʰələ tʃ͡ʰiː. ɪ kʰɪzəɾɑːbɑːd̪ə kẽː̃ 
əʃoːkɑː pɑːɾkə tʃ͡ʰɪjəɪjə. lɑːjəs̪̃ə ɦɔs̪piːʈələ kẽː̃ bəgələ 
ʋɑːlɑː pɑːɾkə.ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
'ʋeːlẽːʈɑːɪn̪ə ɖeː' s̪eːɦoː kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰɪjəɪjə. ɾoːd͡ʒə ɖeː, 
ʈəɪɖiː ɖeː, tʃ͡ɔkəleːʈə ɖeː ....ɦəgə ɖeː, pɾɔmɪs̪ə ɖeː 
ʋəgəɪɾəɦə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰɪjəɪjə kəiː ? gɑːmə s̪ə ̃ d̪ɪlliː s̪ən̪ə 
ʃəɦəɾə meː ɑːjələ ɦəmə goːbəɾeː tʃ͡ʰələɦũ. kiː 
pəɾeːmə mən̪ɑːʋəɪ leːlə s̪peːʃələ d̪ɪʋəs̪ə s̪eːɦoː 
ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəəɪ ? ɦəmə kʰud̪ə s̪ə ̃pɾəʃn̪ə keːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
mɪt̪ʰɪlɑː meː məd̪ʰu ʃɾɑːʋəɳiː pəɾəbə t̪ə ̃ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
pəɾəɲtʃ͡ə d̪eːʃəkə ɾɑːd͡ʒəd̪ʰɑːn̪iː meː ɪ n̪əʋəkɑː ʃəbd̪ə 
ɦəməɾɑː leːlə bəɽɪ ɾɑːʃɪ ɾoːmɑ̃ːtʃ͡əkə tʃ͡ʰələ. d͡ʒɑːmɪjɑː 
kẽː kəɪp̃əs̪ə meː pɾeːmiː jugələ kẽː d̪eːkʰɪ kəs 
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ɦəməɾoː moːn̪ə bʰəjələ d͡ʒeː ɦəməɦũ ə_ɪ ʃəbd̪ə keː 
bʰəd͡ʒɑː kəs d̪eːkʰɪjəɪ. 

pəɾeːmə kəɾəʋɑːkə leːlə d̪uː ɑːd̪əmiː tʃ͡ɑːɦiː. pəɾeːmə 
ləukɪkə ɑːoːɾə pɑːɾələukɪkə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
bʰəgəʋɑːn̪ə s̪ə ̃ pəɾeːmə ɦəməɾɑː eːɦeːn̪ə n̪ɑːs̪t̪ɪkə 
t̪əs n̪əɦɪ kəs s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːɦən̪ɑːjõː̃ bʰəgəʋɑːn̪ə s̪əs 
pəɾeːmə d̪ɪʋjə loːkən̪ɪ kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kɑːlɪkɑː məd̪̃ɪɾə 
meː uməɽələ loːkən̪ɪ t̪əkəɾə ɑ̃ːkʰɪkə d̪eːkʰələ ɦɑːlə 
kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə t̪əs n̪əɾəkə ʋɑːlɑː pəɾeːmə 
keː leːlə bəuɾɑːjələ tʃ͡ʰiː. ɦəmə ləɪlɑː-məd͡ʒən̪uː 
d͡ʒək̃ɑː pəɾeːmə n̪əɦɪ kəs s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 

'pəɾeːmə n̪ə bɑːɾiː upəd͡ʒəɪ , pəɾeːmə n̪ə ɦɑːʈə 
bɪkɑːjə.....' pəɾeːmə keːɾə bɪn̪ɑː d̪un̪ɪjɑː ʃuːn̪jə ətʃ͡ʰɪ. 
məd̪ʰu ʃɾɑːʋəɳiː meː pəɾeːmə keːɾə pəɾiːkʂɑː ɦoːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ. mɪs̪əɾɑːmiː ʈeːmiː s̪ə ̃ ɦɑːt̪ʰə kẽː d̪ɑːgələ 
d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦəmə bəɪs̪ələ tʃ͡ʰiː. ɑːkɑːʃə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. ɑːkɑːʃə meː meːgʰə kẽː ɾuːɪjɑː d͡ʒək̃ɑː 
ɾuːpə d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. ləlliː kẽː mũɦə s̪ən̪ə meːgʰə 
; bʰɑːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ meːgʰə ; pʰɑːgun̪əkə  ɦəʋɑː 
əgɪjɑː beːt̪ɑːlə bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ. 'ɦəʋɑː ɦũː ɦəʋɑː ɦũː 
bəs̪ət̪̃iː ɦəʋɑː ɦũː' keːɾə giːt̪ə gəbəɪt̪ə s̪əɾəs̪əɾəɪt̪ə 
pətʃ͡ʰuɑː ɦəʋɑː. ləlliːkə pəɾeːmə d̪əɪɦɪkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. 
n̪əɪs̪əɾgɪkə tʃ͡oːɾən̪ukəbɑː pəɾeːmə d͡ʒɑːɦɪ meː 
pəɾeːmiː bəgulɑː bən̪ələ ɾəɦət̪ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

pʰoːn̪əkə ɾɪg̃ə ʈoːn̪ə bɑːd͡ʒələ 'oː ləmɦeː....' . ɦəmə 
ɦəbəɽəɦəbəɽə pʰoːn̪ə ɾɪs̪iːʋə keːləɦũ. 'ɦəloː..loː...' .  ɪ 
mɪʈʰəgəɾə boːliː kẽː s̪un̪ɪ kəs ɦəməɾə kəɾeːd͡ʒə pʰɑːʈɪ 
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geːlə. ɦəməɾə pʰuɾɑː geːlə 'əɦɑ̃ː bɪn̪u s̪əd͡ʒən̪iː...'. " 
kəɪs̪eː ɦoː ɑːpə ?" ɦəmə ə_ɪ pɾəʃn̪ə kẽː s̪un̪ɪ kəs 
t̪əmət̪əmɑː geːləɦũ , pəɾəɲtʃ͡ə d̪ɪlə pəɾə bəd̪̃uːkə 
t̪ɑːn̪ɪ kəs ɑːɦɪs̪t̪ɑː s̪ə ̃ kəɦəlɪjəɪ , " məɪ ̃ ʈʰiːkə ɦũː." 
moːn̪ə t̪əs əpən̪ə kəbd͡ʒɑː meː tʃ͡ʰələ n̪əɦɪ. ɑːoːɾə kiː 
kəɦɪjəɪ! 

ɪ 'ʋeːlẽːʈɑːɪn̪ə ɖeː' bən̪eːn̪ɪɦɑːɾə buɾɪbəkə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
bʰəɾɪ s̪ɑːlə tʃ͡oːɾən̪ukəbɑː pəɾeːməkə geːmə kʰeːlɑːu 
ɑːoːɾə mɑːgʰəkə d͡ʒɑːɽə meː ɦəgəlɑːɦɑː, pəd̪əlɑːɦɑː 
'ɦəgə ɖeː' , 'kɪs̪ə ɖeː' mən̪ɑːu.mɪt̪ʰɪlɑː kẽː loːkə ɪ n̪əɦɪ 
mən̪ɑːut̪ə. ləlliː ɦəməɾɑː s̪ə ̃ ləgəbʰəgə tʃ͡ʰəɦə 
məɦiːn̪ɑː bɑːd̪ə gəppə keːliːɦə ətʃ͡ʰɪ. koːn̪ə  ɪ 
beːmɑːɾiː tʃ͡ʰɪjəɪjə s̪eː ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ. 
ʋeːlẽːʈɑːɪn̪ə kəɦɪjoː 'ʋeːlẽːʈɑːɪn̪ə d̪ə gɾeːʈə' n̪əɦɪ bʰəs 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

  

20.03.2008 

                ləʋə leːʈəɾə ʈuː gɔɖə 

ləlliː ɑːɪ ʋɪɦəs̪̃əɾə meː tʃ͡ɑːɦə meː n̪uːn̪ə ɖɑːlɪ 
d̪eːləkəɪ. ɦun̪əkəɾə pɑːpɑː kəɦələt̪ʰɪn̪ɦə, " beːʈɑː 
t̪əbiːjət̪ə ʈʰiːkə ɦəɪ, n̪ə ?" eːt̪eːkə kəɦɪ kəs oː 
n̪ɑ̃ːgəloːiː ɖjuːʈiː n̪ɪkəɪlə geːlət̪ʰɪn̪ɦə . ləlliː əʋɑːk ɾəɦɪ 
geːlə tʃ͡ʰəliːɦə. pɑːpɑː ɖjuːʈiː s̪ə ̃ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə meː 
eːlɑːɦə  t̪ə ̃ ləlliː kẽː mɑːeː ɦun̪əkɑː s̪ə ̃
puːtʃ͡ʰələt̪ʰɪɦiːn̪ə, "ʋɪɦəs̪̃əɾə meː kiː bʰeːlə tʃ͡ʰələ ?" 
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muːtʃ͡tʃ͡ʰəɾə keː ɦəs̪̃ɪ-ɦəs̪̃ɪ kəs ɦɑːlət̪ə kʰəɾɑːbə bʰəs 
geːləɪn̪ɦə. oː lɑːɦɑːloːʈə ɦoːeːt̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə ətʃ͡ʰəɪ , " 
tʃ͡ɑːɦə meː tʃ͡iːn̪iː n̪əɦɪ, n̪uːn̪ə d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəliːɦə ləlliː." 

kɑːlɦɪ d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə meː ɦəmə ləlliː kẽː pʰoːn̪ə 
ɾɪs̪iːʋə n̪əɦɪ keːlɪjəɪn̪ɦə. t̪əkʰən̪eː s̪ə ̃ɦun̪əkəɾə moːn̪ə 
mən̪uɦəɪlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦə.ɦun̪əkəɾə d̪ʰjɑːn̪ə ɦəməɾeː 
d̪ɪs̪ə tʃ͡ʰeːləɪkə. ɪ 'oː' pəɾeːmɪkɑː tʃ͡ʰəliːɦə ! kɑːlɦɪ s̪ə ̃
koːn̪əɦũ kɑːd͡ʒə meː ɦun̪əkɑː moːn̪ə n̪əɦɪ ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. 

oː ɑːɪ ɦəməɾɑː tʃ͡ɑːɾɪ peːd͡ʒəkə lɪkʰələ kɪtʃ͡ʰu kɑːgəd͡ʒə 
pəkəɽɑː d̪eːlɑːt̪ʰɪ. ɦəmə kɑ̃ːpət̪ɪ oːkəɾɑː pẽːʈəkə 
d͡ʒeːbiː meː ʈʰus̪ɪ d̪eːlɪjəɪ. d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒeː blɔkə 
d͡ʒɑːkəs oːkəɾɑː pəɽʰɪ leːlə bəɪs̪ələɦũ t̪ə ̃ oːɪ meː 
məɦiːn̪ə məɦiːn̪ə bʰuːkəbʰuːkəɪt̪ə ɑːkʰəɾə meː 'ɦiːɾə-
ɾɑ̃ːd͡ʒʰɑː' lɪkʰələ tʃ͡ʰələɪɦə . t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ ɦəmə n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəlɪjəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə əgɪlɑː d̪ɪn̪ə ləlliː pʰoːn̪ə keːliːɦə 
, "ɦəloː ! kjɑː ɦuɑː ? ɑːpə ʈʰiːkə ɦəɪ,̃ n̪ə ?" 

"ɦəmə əkəʋəkɑː keː kəɦəlɪjəɪn̪ɦə ," kjɑː ʈʰiːkə 
ɾəɦũːgɑː ? əbə t̪oː ɾoːgə ləgə gəjɑː ɦəɪ." 

ɪ tʃ͡ɪʈʈʰiː tʃ͡ʰeːləɪkə d͡ʒəkəɾɑː ɑːd͡ʒən̪mə ɦəmə n̪əɦɪ 
bʰuːlɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. leːʈəɾə ɦəməɾɑː leːlə lɪkʰələ 
tʃ͡ʰələɪɦə, pəɾəɲtʃ͡ə pət̪ɑː meː 'ləʋə leːʈəɾə ʈuː gɔɖə' 
lɪkʰələ tʃ͡ʰeːləɪɦə. 

  

07.04. 2008 
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                  lɑːʈʰiː biːtʃ͡eː kəpɑːɽə 

ɑːɪ ləlliː kẽː pəɽʰɑː kəs ɦəmə n̪ɪkəlɪ geːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
gələt̪iː ɦəməɾə ɪ tʃ͡ʰələ d͡ʒeː ɦəmə ɦun̪əkɑː pɾət̪ɪ 
moːɦɪt̪ə bʰəs kəs 'kɪs̪ə' kəs leːləlɪjəɪn̪ɦə. ɪ gun̪ɑːɦə 
məɦəgə pəɽələ. ləlliː əpən̪ə mɑːeː kẽː ɪ gəppə kəɦɪ 
d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. bəs̪ə ɑːbə kiː bʰeːləɪɦə - beːlʈə s̪ə ̃piːʈələ 
geːləɦũ. ɦun̪əkəɾə mɑːeː kəɾəutʃ͡ʰə s̪ə ̃pəd͡ʒəɾɑː meː 
mɑːɾəliːɦɪ. ɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə pəɾeːməkə pʰələ. pəɾeːməkə 
n̪əʃɑː ut̪əɾɪ geːlə. pəɾeːmə meː d̪ʰoːkʰɑː mɪlələ. 

ləlliː ə_ɪ 'kɪs̪ə' kẽː ɦəʋəs̪ə kẽː s̪əd̃͡ʒɲɑː d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. oː 
ləʋə leːʈəɾə ɑːoːɾə oːɦiː meː lɪkʰələ 'ləɪlɑː - 
məd͡ʒən̪uː' kẽː mət̪ələbə ɦəmə ɑːɪ d̪ʰəɾɪ n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəlɪjəɪ. mɑːɾɪ kʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɦəmə ə_ɪ ləʋə 
s̪ʈoːɾiː kẽː ət̪̃ə bud͡ʒʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 

27.09.2008 

  

                  əmɾɨt̪ɑː tʃ͡uləbuliː 

s̪əd̃͡ʒəjə , əmɾɨt̪ɑː, kʰuʃəbuː s̪əks̪eːn̪ɑː ɑːoːɾə ɦəmə 
gɑːlɪbə pɑːɾkə d͡ʒɑːmɪjɑː meː bəɪʈʰələ tʃ͡ʰiː. ʋɪʂəjə 
kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. 'ʈɑːɪmə pɑːs̪ə' kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. d̪ɪlə 
ɦəməɾə ʈuʈɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə pəɦɪlə pəɾeːmə kẽː 
bʰulɪ n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə, pəɾəɲtʃ͡ə eːkəɾɑː jɑːd̪oː 
ɾəkʰən̪əɪ utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkə s̪əpt̪ɑːɦə s̪ə ̃
n̪iːkə d͡ʒək̃ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə n̪əɦɪ keːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
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pəɾeːmə meː d̪ʰoːkʰɑː kʰɑːjələ ɪs̪̃ɑːn̪ə tʃ͡ʰiː ɦəmə. 
ɑːbə ɦəməɾə ɦɪmmət̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪn̪əkoː s̪ə ̃
pəɾeːmə kəɾəbəɪn̪ɦə. ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɦəməɾə klɑːs̪əmeːʈə 
əmɾɨt̪ɑː. ɦɪn̪əkɑː d̪ɪs̪ə d͡ʒʰukɑːʋə t̪ə ̃ ɦəməɾoː tʃ͡ʰələ, 
pəɾəɲtʃ͡ə s̪əd̃͡ʒəjə ɦun̪əkɑː pəs̪əd̪̃ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

ɦəməɾɑː ɦun̪əkəɾə tʃ͡uləbulɑːpən̪ə n̪iːkə ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. 

  

03.02.2009 

                 ɑːiː eːmə s̪ɔɾiː...ɑːiː eːmə s̪ɔɾiː 

ɾɑːt̪ɪ kẽː s̪ɑːɽʰeː ɑːʈʰə bɑːd͡ʒɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ɦəmə d͡ʒeː 
blɔkə meː tʃ͡ʰət̪ə pəɾə oːtʃ͡ʰɑːn̪ə kəs kẽː̃ s̪ut̪əɪ leːlə 
pɾəjɑːs̪əɾət̪ə tʃ͡ʰələɦũ. bəgələ meː eːkəʈɑː ɖɾɑːjəʋəɾə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəmə d̪un̪uː goːʈeː n̪eːpɑːlə meː mɑːoːʋɑːd̪iː 
ʋɪʂəjə pəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. mɑːoːʋɑːd̪iː 
n̪eːpɑːləkə leːlə n̪iːkə tʃ͡ʰɪjəɪjə ʋɑː n̪əɦɪ oː t̪əs bʰəʋɪʂjə 
t̪əjə kəɾət̪əɪ. oːɦiː biːtʃ͡ə ɦəməɾə pʰoːn̪əkə ɾɪg̃ə ʈoːn̪ə 
bɑːd͡ʒələ. ɦəmə pʰoːn̪ə uʈʰəuləɦũ . oːn̪əs s̪ə ̃ɑːʋɑːzə 
ɑːjələ, - " ɑːiː eːmə s̪ɔɾiː... ɑːiː eːmə s̪ɔɾiː." 

kən̪eːkə d̪eːɾə ɦəmə ʋɪs̪mɪt̪ə bʰeːləɦũ. oː pʰeːɾə 
bəd͡ʒəliːɦɪ, " ɦəmeː mɑːpʰə n̪əɦɪ kəɾoːgeː." ɦəmə 
bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰeːlɪjəɪ- ɦəməɾə pəɾeːmə s̪ətʃ͡tʃ͡ɑː 
pəɾeːmə tʃ͡ʰələ. ɦəmə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːlɪjəɪn̪ɦə, - "ɪʈs̪ə 
oːkeː. ɦəmən̪eː kəbə kɑː t̪umɦẽː mɑːpʰə kəɾə d̪ɪjɑː 
ɦəɪ." oːn̪əs s̪ə ̃oː pʰoːn̪ə kɑːʈɪ d̪eːliːɦə. 
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25.07.2010 

  

                 s̪eːkeːɳɖə ɖɪʋɪd͡ʒən̪ə 

ɑːɪ biːeː keː pʰəɪn̪ələ ɾɪd͡ʒəlʈə n̪ɪkələləɪeː. tʃ͡ɑːɾɪʈɑː 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː pɑːs̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ. ɦəməɾə t̪eːs̪əɾə n̪əb̃əɾə 
ətʃ͡ʰɪ -'s̪eːkeːɳɖə ɖɪʋɪd͡ʒən̪ə 50.5℅' . ə_ɪ ɾɪd͡ʒəlʈəkə 
pɑ̃ːtʃ͡ʰɑːkə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰələ - pəɦɪlə gəɾiːbiː, d̪oːs̪əɾə 
pəɾɪʋɑːɾəkə utʃ͡tʃ͡ə ʃɪkʂɑːkə bəɪkəgɾɑːũɖə n̪əɦɪ, 
t̪eːs̪əɾə n̪əməɦəɾə pəɾɪʋɑːɾə, tʃ͡ɑːɾɪmə pəɾɪʋɑːɾəkə 
kələɦə, pɑ̃ːtʃ͡əmə s̪əmɑːd͡ʒəkə gɪɾələ mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː 
ɑːoːɾə ət̪̃ɪmə ləlliː s̪əg̃ə pəɾeːmə ɑːoːɾə d̪ʰoːkʰɑː. 

ɾɑːt̪ɪ kẽː̃ n̪əukəɾiː ɑːoːɾə d̪ɪn̪ə kẽː d͡ʒɑːmɪjɑː. əs̪ət̪̃ulɪt̪ə 
d͡ʒɪn̪əgiː ətʃ͡ʰɪ ɦəməɾə. pəɽʰɪ kəs kɪtʃ͡ʰu n̪iːkə kəɾiː s̪eː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeːeːn̪əjuː kẽː ẽːʈɾẽːs̪ə kət̪eːkə beːɾə 
d̪eːlɪjəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə ɦəmə gɑ̃ːd̪ʰiːʋɑːd̪iː loːkə ɑːoːɾə oː 
mɑːɾks̪əʋɑːd̪iː ʋɪtʃ͡ɑːɾəd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə, t̪əɪ ̃
ẽːʈɾəɪs̪̃ə kliːjəɾə n̪əɦɪ bʰeːlə. d͡ʒɑːmɪjɑː meː biːeːɖə 
meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 

  

12.12.2010 

              d̪əɾɪjɑːgəd̃͡ʒə bɑːjɑː d͡ʒɑːmɑː-məs̪d͡ʒɪd̪ə, 
d̪ɪlliː 

ɑːɪ 'pəɦɪlə leːs̪ən̪ə plɑːn̪ə' n̪əʋɑːbə pəʈəud̪iː məd̪ʰjə 
ʋɪd̪jɑːləjə , d̪əɾɪjɑːgəd̃͡ʒə meː ɖɪlɪʋəɾə keːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
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ɦəməɾɑː ɦeːɖə bən̪ɑː kəs d͡ʒɑːmɪjɑː ə_ɪ ɪs̪kuːlə 
bʰeːd͡ʒən̪eː ətʃ͡ʰɪ.  ɦeːɖə kẽː kuɾs̪iː kẽː s̪əmmɑːn̪ə 
d̪əɪt̪ə ɦəmə 'leːs̪ən̪ə plɑːn̪ə' ɖɪlɪʋəɾə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
ɑːɪ əliː muɦəmməd̪ə s̪əɾə ɦɪd̪̃iː kẽː klɑːs̪ə meː 
ɦəməɾɑː s̪upəɾəʋɑːɪdʒ͡ə keːlɑːt̪ʰɪ. ɪ pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə n̪əb̃əɾə 
kẽː leːs̪ən̪ə plɑːn̪ə tʃ͡ʰələ. oː kət̪eːkə n̪əb̃əɾə 
d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə ɦəməɾɑː n̪əɦɪ pət̪ɑː. 

t̪ɾɪʋeːɳiː eːkəʈɑː d̪ɾɨʂʈɪ bɑːd̪ʰɪt̪ə ʋɪkəlɑ̃ːgə tʃ͡ʰeːlɑːt̪ʰɪ. 
ɦun̪əkəɾə d͡ʒɪn̪əgiː kẽː gɑːɽiː əliː muɦəmməd̪ə s̪əɾə 
pəʈəɾiː pəɾə s̪ə ̃ ut̪ɑːɾɪ d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. ɦəmə s̪əbʰə 
kət̪eːkə pɾəjɑːs̪ə keːlɪjəɪn̪ɦə d͡ʒeː oː leːs̪ən̪ə plɑːn̪ə 
ɖɪlɪʋəɾə kəs s̪əkəɪt̪ə, pəɾəɲtʃ͡ə əliː muɦəmməd̪ə s̪əɾə 
s̪ə ̃ oː t̪ət̪eːkə n̪eː ɖəɾɑː geːlɑːɦə d͡ʒeː oː dʒ͡ɑːmɪjɑː 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. ɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə loːkət̪ɑ̃ːt̪ɾɪkə d̪eːʃə meː 
n̪ɪs̪ɑːpʰə. 

  

04.06.2011 

                   n̪oː  ɖəɪkʈeːʈəɾəʃɪpə 

ʋɪd̪eːʃəkə bəɪk̃ə meː bləɪkəmən̪iː kẽː d͡ʒəmɑː 
keːn̪ɪɦɑːɾə ɑːoːɾə s̪əɾəkɑːɾə kẽː ɑ̃ːkʰɪ kʰoːləɪ leːlə 
puːɾɑː d̪eːʃə kẽː jɑːt̪ɾɑː kəɾəɪt̪ə eːʋə ̃
d͡ʒən̪əs̪əməɾt̪ʰən̪ə d͡ʒuʈəbəɪt̪ə joːgə guɾu s̪ʋɑːmiː 
ɾɑːməd̪eːʋə bɑːbɑː ɾɑːməliːlɑː məɪd̪ɑːn̪ə, d̪ɪlliː meː 
ən̪n̪əʃən̪ə ʃuɾuː keːlɑːt̪ʰɪ. ɪd̪̃ɪɾɑː gɑ̃ːd̪ʰiː eːjəɾəpoːɾʈə 
pəɾə ɦun̪əkɑː mən̪əmoːɦən̪ə s̪əɾəkɑːɾə kẽː pəɪgʰə 
mət̪̃ɾiː pɾəɳəʋə mukʰəɾd͡ʒiː, piː tʃ͡ɪd̪əb̃əɾəmə ɑːoːɾə 
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kəpɪlə s̪ɪbbələ ən̪n̪əʃən̪ə n̪əɦɪ kəɾəɪ leːlə mən̪əʋəɪ 
kẽː pɾəjɑːs̪ə keːlət̪ʰɪn̪ɦə. pəɾəɲtʃ͡ə bɑːbɑː 
ɾɑːməd̪eːʋə ɑːɪ ən̪n̪əʃən̪ə pəɾə bəɪʈʰə geːlɑːɦə. 

kɑːn̪uːn̪ə mət̪̃ɾiː kəpɪlə s̪ɪbbələ bɑːbɑː ɾɑːməd̪eːʋə 
kẽː s̪əɦəjoːgiː bɑːləkɾɨʂɳə kẽː d̪əs̪t̪əkʰət̪ə keːləɦɑː 
eːkəʈɑː tʃ͡ɪʈʈiː miːɖɪjɑː kẽː d̪eːkʰəuləkiːɦɪn̪ə d͡ʒɑːɦɪ 
meː eːkə d̪ɪn̪ə joːgə leːlə pəɾəmɪʃən̪ə bʰeːʈələ 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦə. ɾɑːt̪ɪ meː kəɾiːbə bɑːɾəɦə bədʒ͡eː gɾɨɦə 
mət̪̃ɾiː kẽː ɑːd̪eːʃə s̪ə ̃ ɑːɪ pulɪs̪ə kẽː lɑːʈʰiː tʃ͡ɑːɾd͡ʒə 
ɦoːmə ləgələɪ. pulɪs̪ə kẽː̃ lɑːʈʰiː s̪ə ̃ əpən̪ɑːɑːpə kẽː 
bətʃ͡eːʋɑːkə leːlə oː mət̃ʃ͡ə pəɾə s̪ə ̃n̪iːtʃ͡ɑː kud̪əlɑːɦɑː. 
d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə ut̪t̪əɾɑːkʰəɳɖə meː s̪ələʋɑːɾə-s̪uːʈə meː 
miːɖɪjɑː kẽː s̪əməkʂə d̪eːkʰeːlɑːɦɑː. bɑːbɑː 
ɾɑːməd̪eːʋə keː bʰəkt̪ə ɾɑːd͡ʒəbɑːlɑː bɑːbɑː kẽː 
bətʃ͡eːʋɑːkə kɾəmə meː gʰɑːjələ bʰeːliːɦə ɑːoːɾə 
əpən̪ə pɾɑːɳə t̪jɑːgə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. 

ʋət̪ən̪ə kẽː ʈɑːkɑː d̪oːs̪əɾə d̪eːʃə meː n̪ukəulə geːlə 
utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰɪjəɪjə. kɪjoː ə_ɪ leːlə bɑːd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ə ̃
əɦɑ̃ː lɑːʈʰiː mɑːɾəbəɪ s̪eː loːkət̪ət̪̃ɾə tʃ͡ʰɪjəɪjə 
ɖɪkʈeːʈəɾəʃɪpə n̪əɦɪ. ɦɪʈələɾəʃɑːɦiː n̪əɦɪ tʃ͡ələt̪ən̪ɦɪ ə_ɪ 
d̪eːʃə meː. 

  

     

31.08.2011 

                    məɪ ̃ən̪n̪ɑː ɦũː 
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ɪ ɾɑːməliːlɑː keːɾə məɪd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰɪjəɪeː. n̪əjiː d̪ɪlliː 
ɾeːləʋeː s̪ʈeːʃən̪ə, d̪əɾɪjɑːgəd̃͡ʒə, d̪ɪlliː geːʈə ʋəgəɪɾəɦə 
n̪əd͡ʒəd̪iːkeː meː tʃ͡ʰəɪ.kəməlɑː mɑːɾkɪʈə kẽː ʈʰiːkə 
bəgələ meː ɪ məɪd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. d̪əʃəɦəɾɑː meː 
ɾɑːməliːlɑː kẽː mət̃ʃ͡ən̪əkə leːlə ɪ məɪd̪ɑːn̪ə d͡ʒɑːn̪ələ 
d͡ʒɑːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪkə pɑːɾʈiː əpən̪ə 
ɾəɪliː leːlə ət̪əs əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

16 əgəs̪t̪ə kẽː d̪ɪlliː pulɪs̪ə kẽː s̪peːʃələ s̪eːlə məjuːɾə 
ʋɪɦɑːɾə s̪ə ̃ ən̪n̪ɑː ɦəd͡ʒɑːɾeː, mən̪iːʂə s̪ɪs̪oːd̪ɪjɑː, 
əɾəʋɪn̪d̪ə keːd͡ʒəɾiːʋɑːlə kẽː ʋɪɦəs̪̃əɾeː gɪɾəpʰt̪ɑːɾə 
kəs t̪ɪɦɑːɽə d͡ʒeːlə bʰeːd͡ʒə d̪eːlət̪ʰɪɦiːn̪ə. 
d͡ʒən̪əloːkəpɑːlə ɑːoːɾə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə kẽː kʰɪlɑːfə 
ɪ  ɑː̃d̪oːlən̪ə kẽː s̪əməɾt̪ʰən̪ə puːɾɑː d̪eːʃə s̪ə ̃
mɪlələn̪ɦɪ. 

ɦəmə 19 əgəs̪t̪ə kẽː  'məəɪ ̃ən̪n̪ɑː ɦũː' ʋɑːlɑː ʈoːpiː 
pəɦɪɾə kəs ɾɑːməliːlɑː məɪd̪ɑːn̪ə pəɦũtʃ͡ə geːləɦũ. ɪ 
ɑ̃ːd̪oːlən̪ə s̪əɽəkə s̪ə ̃ ʃuɾuː bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ. puːɾɑː d̪eːʃə 
meː d͡ʒən̪ət̪ɑː s̪əɽəkə pəɾə tʃ͡ʰəɪ. gəɾiːbə-guɾəbɑː, 
məd͡ʒəd̪uːɾə, s̪ɪn̪eːs̪ʈɑːɾə s̪əbʰə kɪjoː ə_ɪ ɑ̃ːd̪oːlən̪ə kẽː 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. pəɦɪlə mə_ugiː ɑːiːpiːeːs̪ə 
kɪɾəɳə ʋeːd̪iː  mət̃ʃ͡ə s̪ə ̃t̪ɪɾəg̃ɑː d͡ʒʰəɖ̃ɑː pʰəɦəɾəbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦə. 

  

05.10.2011 

                mus̪ələmɑːn̪ə bən̪ɪ geːləɦũ ətʃ͡ʰɪ 
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mus̪ələmɑːn̪ə ɦeːn̪əɪ n̪iːkə gəppə tʃ͡ʰɪjəɪeː jɑː n̪əɦɪ 
s̪eː ɦəməɾɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ. pəɾəɲtʃ͡ə d͡ʒəɦɪjɑː s̪ə ̃
d͡ʒɑːmɪjɑː meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːləɦũ t̪əɦɪjɑː s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu 
loːkən̪ɪ ɦəməɾɑː mus̪ələmɑːn̪ə kəɦəs ləgəlɑːt̪ʰɪ. ɪ 
koːn̪ə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː tʃ͡ʰɪjəɪeː ? ɦɪn̪d̪us̪t̪ɑːn̪ə meː ə_ɪ 
s̪oːtʃ͡ə kẽː ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə loːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu loːkən̪ɪ 
ɦəməɾə məd͡ʒɑːkə uɽɑːbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ - " d̪əeːkʰɪjəu, 
s̪ət̪̃oːʂə mus̪ələmɑːn̪ə bʰəs geːlɑːɦə." 

d͡ʒɑːmɪjɑː meː d̪ɑːkʰɪlɑː leːlɑːkə bɑːd̪ə kɪtʃ͡ʰu oːtʃ͡ʰiː 
mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑːkə loːkən̪ɪ 'əs̪s̪əlɑːmə ʋələɪkumə' kəɦɪ 
kəs ɦəməɾɑː pʰɪɾɪʃɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəmə 
d͡ʒɑːmɪjɑː s̪ə ̃ɦɪd̪̃iː ɔn̪əɾs̪ə , biː0eːɖə0 kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 
koːn̪əɦũ d̪ʰəɾəmə ɑːoːɾə ʋɪɾɑːd̪əɾiː kẽː leːlə ɦəməɾɑː 
moːn̪ə meː kʰõːʈə kəɦɪjoː n̪əɦɪ ɾəɦələ. 

ɦəməɾə bɑːbuːd͡ʒiː kẽː ɖʰoːləkɪjɑː mus̪ələmɑːn̪ə 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. məg̃əɾəun̪ɑː meː s̪əbd͡ʒiː ʋɑːliː kɑːkiː 
mus̪ələmɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə.muɦəɾɾəmə kẽː s̪əməjə 
ɦəməɾə mɑːeː d͡ʒʰəɾən̪iː pəɾə gɑːʋəɪ ʋɑːlɑː giːt̪ə 
gɑːʋəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. d̪əɾɪbʰəg̃ɑː meː s̪iː eːmə s̪ɑːɪs̪̃ə 
kɔleːd͡ʒə meː bəɽɪ ɾɑːs̪ə s̪əɦəpɑːʈʰiː mus̪ələmɑːn̪ə 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. ɦəməɾɑː moːn̪ə meː kɪn̪əkoː leːlə 
kəɦɪjoː pɑːpə dʒ͡ən̪əmə n̪əɦɪ leːləkə. d͡ʒɑːmɪjɑː s̪ə ̃
ɦəmə n̪iːkə s̪əs̪̃kɑːɾə leːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. əbəɪ ʋɑːlɑː s̪əməjə 
ɖɪs̪ɑːɪɖə kəɾət̪əɪ kɪ ɦəmə koːn̪ɑː mus̪ələmɑːn̪ə bən̪ɪ 
geːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
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27.12.2011 

                əpəʋɪt̪ɾə ɑːkʰjɑːn̪ə bɑːjɑː ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə 

ləlliː ɑːɪ ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə pəɾə ɑːjələ tʃ͡ʰəliːɦə. ɦɪn̪əkɑː 
n̪ɔɾt̪ʰə kəɪmpəs̪ə, ɖiːjuː bəs̪ə s̪ʈəɪɳɖə s̪ə ̃ ɾɪs̪iːʋə 
keːlɪjəɪn̪ɦə. bəs̪ə s̪ə ̃ ut̪əɪɾə kəs oː ɦəməɾɑː d̪ɪs̪ə 
ə_ɪliːɦə. ɦəmə d̪oːs̪əɾə bəs̪ə eːlɑː pəɾə oːɦiː bəs̪ə meː 
tʃ͡əɽʰɪ geːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. oːɦoː oːiː bəs̪ə meː tʃ͡əɪɽʰə 
geːliːɦə. ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə bəs̪ə s̪ʈəɪɳɖə pəɾə ɦəmə 
d̪un̪u  gəoːʈeː ut̪əɪɾə geːləɦũ. 

ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə bəɽɪ n̪iːkə s̪ə ̃ s̪əd͡ʒəulə geːlə 
tʃ͡ʰəɪ.  gəɑ̃ːd̪ʰiːd͡ʒiː kẽː s̪əmɑːd̪ʰɪ pəɾə 'ɦeː ɾɑːmə' 
lɪkʰələ tʃ͡ʰəɪ. n̪ɑːt̪ʰuɾɑːmə goːɖəs̪eː d͡ʒəkʰən̪ə gɑ̃ːd̪ʰiː 
d͡ʒiː kẽː goːliː mɑːɾələkʰɪɦiːn̪ə , t̪ə ̃ɦun̪əkɑː mukʰə s̪ə ̃
n̪ɪkələlə ət̪̃ɪmə ʋɑːkjɑ̃ːʃə tʃ͡ʰələɪɦə ' ɦeː ɾɑːmə'. ɪ 
gɑ̃ːd̪ʰiːʋɑːd̪ə kẽː muːləmət̪̃ɾə 'ɾɑːməɾɑːd͡ʒjə' kẽː 
pəɾɪkəlpən̪ɑː t̪ʰɪkəɪkə. 

ləlliː eːkəʈɑː n̪iːkə d͡ʒəgəɦə d̪eːkʰɪ kəs bəɪs̪ə geːliːɦə. 
əpən̪ə bəɪgə meː s̪ə ̃ 'kutʃ͡ʰə miːʈʰɑː ɦoː d͡ʒɑːjə' keː 
muːɖə meː 'məd̪əɾə ɖeːjəɾiː' kẽː tʃ͡əukəleːʈə n̪ɪkəɪlə 
kəs ɦəməɾɑː d̪ɪs̪ə bəɖʰəulɑːt̪ʰɪ - 'liːd͡ʒɪeː'. ɪ pɾeːmɪkɑː 
kẽː t̪əɾəpʰə s̪ə ̃pɾeːmiː kẽː mũɦə mɪʈʰɑːiː kəɾeːʋɑːkə 
ɾɪʋɑːzə tʃ͡ʰələ. ɦəmə gəd̪əgəd̪ə moːn̪ə s̪ə ̃ɦun̪əkəɾə 
gɪpʰʈə kẽː s̪ʋiːkɑːɾə keːlɪjəɪn̪ɦə. oː kən̪əkʰiː ɑ̃ːkʰɪ s̪ə ̃
ɦəməɾɑː d̪eːkʰəliːɦə. əpən̪ə bəɽɪ ɾɑːs̪ə kʰɪs̪s̪ɑː 
ɦəməɾɑː s̪un̪əuliːɦə. kɪtʃ͡ʰu pəɾeːməkə tʃ͡ʰələ , kɪtʃ͡ʰu 
pəɾɪʋɑːɾəkə ɑːoːɾə kɪtʃ͡ʰu s̪əmɑːdʒ͡əkə ɑːoːɾə d̪eːʃəkə. 
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02.01.2012 

                    ɑ̃ːkʰɪkə n̪oːɾə 

ɑːɪ ɦəmə məs̪ueːlə tʃ͡ʰiː. moːn̪ə ɦoːeːt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
pʰõːpʰəkɑːɾɪ mɑːɾɪ kəs kɑːn̪iː . oː ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə pəɾə 
ɑːjələ t̪ə tʃ͡ʰəliːɦə, pəɾəɲtʃ͡ə ɦəməɾɑː kəɾeːd͡ʒɑː meː 
s̪uːiːɑː bʰõːkɪ kəs tʃ͡əlɪ geːliːɦə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə 
kʰɑːn̪əpuɾə kẽː ə_ɪ məɾələ bɪlɖɪg̃ə meː pəɽələ 
ʈẽːs̪ən̪ə meː tʃ͡ʰiː. d͡ʒɪn̪əgiː bəɽɪ pəɾiːkʂɑː ləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
eːkəʈɑː t̪ə ̃gəɾiːbiː s̪ə ̃mɑːɾələ tʃ͡ʰiː, d̪oːs̪əɾə pɾeːmɪkɑː 
kẽː kətʃ͡ʰuɑː s̪ʋɑːbʰɑːʋə s̪ə ̃pʰɪɾɪʃɑːn̪ə tʃ͡ʰiː ɦəmə. 

ləlliː keːɦən̪eː pɾeːmɪkɑː tʃ͡ʰəliːɦə !! t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ 
məɦiːn̪ɑː koːn̪oː ət̪ɑː-pət̪ɑː n̪əɦɪ. n̪əɦɪ pʰoːn̪ə-
pʰɑːn̪ə, n̪əɦɪ leːʈəɾə ! pɾeːmiː keː d̪ʰiːɾəd͡ʒə kẽː 
pəɾiːkʂɑː tʃ͡ʰələ iː ʋɑː pɾeːmiː kẽː kuɦəɾɑː-kuɦəɾɑː kẽː 
mɑːɾəbɑːkə upɑːjə. mɑːɾəbɑːkə miːʈʰəgəɾə 
ɦət̪ʰɪjɑːɾə ! 

ɦəmə əboːd̪ʰə bɑːləkə d͡ʒək̃ɑː 'ʋeːʈə ẽːɖə ʋɑːtʃ͡ə' kẽː 
mud̪ɾɑː meː bɪtʃ͡ʰɑːn̪ə pəɾə õːgʰəɾəjɑːɦə mɑːɾɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰiː. oːn̪əs ləlliː d̪uːd̪ʰə-bʰɑːt̪ə kʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː tʃ͡ʰɪjəɪeː 
' ləɪlɑː-məd̃͡ʒən̪uː' keː d̪ʰoːbɪjɑː gʰɑːʈə . pɾeːmiː 
kəpəɽɑː d͡ʒək̃ɑː d̪ʰoːeːt̪ə ətʃ͡ʰɪ pɾeːmɪkɑː d͡ʒuːn̪əkə 
ɾəud̪ə meː pɾeːməkə ət̃ʃ͡ɑːɾə kẽː s̪uːkʰɑːbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːbə d̪ʰiːɾədʒ͡ə ʈuʈɪ geːlə ɦəməɾə. ɦəməɾə kəɾeːd͡ʒə 
d͡ʒəlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mɑːt̪ʰɑː pʰɑːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɦəməɾə 
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. lɑːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑːbə ɦəmə n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə s̪ə ̃
d̪eːɦə t̪ɑːpɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɑːmɪjɑː kẽː klɑːs̪ə mɪs̪ə 
bʰəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɦeː d̪eːʋə ! iː kiː bʰəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ɑ̃ːkʰɪ ɖəbəɖəbɑː geːlə ətʃ͡ʰɪ. n̪oːɾə bəɦɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ɑ̃ːkʰɪkə n̪oːɾə moːt̪iː dʒ͡ək̃ɑː ɖʰəɾəɪkə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

  

15.01.2012 

  

                       beːd̪əɾəd̪iː bɑːləmə 

ɑːɪ d̪ɪʋjɑː kẽː ɾoːɦɪɳiː əmbeːɖəkəɾə ɦɔs̪piːʈələ meː 
d͡ʒən̪əmə bʰeːləɪn̪ɦə. iː blɔkə keː d̪oːs̪əɾə pʰloːɾə pəɾə 
ɦəmə ɾuːmə meː leːʈələ tʃ͡ʰiː . s̪oːtʃ͡ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː - ə_ɪ 
d͡ʒɪn̪əgiː keːɾə kiː ɦeːt̪əəɪ ? koːn̪əɦũ ɾəs̪t̪ɑː n̪əɦɪ 
s̪ud͡ʒʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑːbə. 

eːmə eː meː d̪ɑːkʰɪlɑː ləs leːləɦũ  ətʃ͡ʰəɪ ɦəmə. ləlliː 
ɦəs̪̃əɾɑːd͡ʒə meː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪ɪʋjɑː kẽː ɑːɪ 
tʃ͡ʰəʈʰɪjɑːɾə tʃ͡ʰɪjəɪn̪ɦə. ɑːɪ iː blɔkə kẽː ə_ɪ bɪlɖɪg̃ə meː 
ləgʰu pɑːɾʈiː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. ləlliː s̪eːɦoː ɑːjələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəməɾɑː s̪ə ̃ kəɾiːbə pɑ̃ːtʃ͡ə məɦiːn̪ɑː s̪ə ̃
ɦun̪əkɑː gəppə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. oː pɑːɾʈiː s̪ə ̃tʃ͡əlɪ 
geːliːɦə . 

ɦəmə tʃ͡ʰət̪ə pəɾə bɪtʃ͡ʰɑːn̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰiː. leːʈələ tʃ͡ʰiː. 
tʃ͡ɪt̪̃ɑː meː tʃ͡ʰiː kɪ ɦəməɾɑː pəɾeːmə kəɾəkəs tʃ͡ɑːɦiː ʋɑː 
n̪əɦɪ. iː s̪əʃ̃əjə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ.  pəɾəeːmə meː s̪əʃ̃əjə 
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pəɪgʰə d̪əɾɑːɾə kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. ɦəməɾɑː bɾəɦmə 
pʰɑ̃ːs̪ə lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ. oːn̪əs ləlliː kẽː kɪtʃ͡ʰu t̪əkəɾə 
pʰəɾkə n̪əɦɪ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 

bəɽɪ bʰəs geːləɪ ɪmt̪ɪɦɑːn̪ə pəɾeːməkə . ɦeː d̪eːʋə 
!  ɑːbə kət̪eːkə s̪ət̪eːbəɦəkə ə_ɪ gəɾiːbə kəeː ? ɦəmə 
ʃəkt̪ɪʋɪɦiːn̪ə bʰəs tʃ͡ukələ tʃ͡ʰiː. ' pjɑːɾə kjɑː t̪oː ɖəɾən̪ɑː 
kjɑː' ɪ  s̪əɪɾpʰə muɦɑːʋəɾɑː tʃ͡ʰɪjəɪeː ɑːoːɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ. 
bɑːləmə kẽː ʋɪɾəɦə meː  ɦəmə pəgələɪlə tʃ͡ʰiː. 
n̪ɑːgəmət̪iː ɦəmə bʰeːlə tʃ͡ʰiː. d͡ʒɑːjəs̪iː t̪ə ̃ɦəmə tʃ͡ʰiː 
n̪əɦɪ d͡ʒeː bɑːɾəɦəmɑːs̪ɑː lɪkʰəs kəs n̪ɑːgəmət̪iː keː 
ʋɪɾəɦə kẽː s̪əg̃ə əpən̪ə ʋɪɾəɦə kẽː əməɾə bən̪ɑː liː. 

ɦeː d̪eːʋə ! beːd̪əɾəd̪iː ɦəməɾə bɑːləmə . koːn̪ə gəliː 
n̪ukɑːjəbə ɦəmə ? koːn̪ə d͡ʒɑːd̪uː- ʈoːn̪ɑː kəɾəbə 
ɦəmə ? koːn̪ɑː ɾəɦəbə ɑːbə ɦəmə ? keː ɖɑːjən̪ə 
ɦəməɾə bɑːləmə kẽː ɦəməɾɑː s̪ə ̃ d̪uːɾə keːləkə ? 
d̪əɾəd̪ə...məɦɑːd̪əɾəd̪ə !! 

  

  

27.02.2012 

                        ɦəʋəs̪ə : muɾəd̪ɑː pəɾeːmə 

ɪ ɦəmə kiː keːlɪjəəɪ ? kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ bud͡ʒʰəlɪjəɪ ɦəmə. 
pəɾeːmə mɑːn̪eː kəbiːɾə s̪ɑːɦəbəkə pəɾeːmə - 
'n̪ɪɾɑːkɑːɾə' . ɾuːpəɦiːn̪ə, gəd̪̃ʰəɦiːn̪ə pəɾeːmə ! ɦəʋɑː 
mɑːpʰɪkə pəɾeːmə ! ə_ɪ pəɾeːmə meː d͡ʒɪs̪mə keːɾə 
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kɪtʃ͡ʰu d̪ɑːlɪ n̪əɦɪ gələt̪ən̪ɦɪ. ʋɪʃud̪d̪ʰə ɑːt̪mɑː-
pəɾəmɑːt̪mɑː ʋɑːlɑː pəɾeːmə ! pəɾəɲtʃ͡ə mən̪ukʰə 
ɑːoːɾə mən̪ukʰə keːɾə biːtʃ͡ə pəɾeːmə t̪ə ̃ d͡ʒɪs̪mɑːn̪iː 
ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəəɪ ; d͡ʒɑːɦɪ meː d̪eːɦə mɪlən̪ə keːɾə 
ulleːkʰə bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ. ɪ ' ləukɪkə' pəɾeːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə . 

ləlliː ɦəməɾə pəɾeːmə kẽː ' ɦəʋəs̪ə' keːɾə s̪əd̃͡ʒɲɑː 
d̪eːləkə. oː kəɦəliːɦə -" ɑːpə pɑːgələ ɦoː. "ɦəmə 
s̪əɾɪpəɦũ pɑːgələ tʃ͡ʰələɦũ oːkəɾɑː pəɾeːmə meː. u 
pəɾeːmə 'pɑːɾələukɪkə tʃ͡ʰeːləɪkə ɑː kɪ d͡ʒɪs̪mɑːn̪iː ' s̪eː 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɑːoːɾə s̪əməjə pəɾə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə. 
əgəɾə mən̪ukʰə-mən̪ukʰə keː biːtʃ͡ə ət̪ʰəʋɑː n̪əɾə- 
mɑːd̪ɑː keːɾə biːtʃ͡ə d͡ʒɪs̪mɑːn̪iː pəɾeːmə tʃ͡ʰəɪ, t̪ə ̃ oː 
gələt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒɪs̪mɑːn̪iː pəɾeːmə meː d̪əɪɦɪkə 
ɑːgɪ kẽː bud͡ʒʰəun̪əɪ gələt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. ɦəʋəs̪ə oː 
ʃəbd̪ə t̪ʰɪkə d͡ʒɑːɦɪ meː bələd͡ʒoːɾiː dʒ͡ɪs̪mɑːn̪iː meːlə 
ɦoːɪeː. 

s̪əɦəmət̪ɪ mɑːn̪eː ɑ̃ːkʰɪ keːɾə ɪʃɑːɾɑː eːʋə ̃ moːn̪əkə 
n̪ɪ:ʃəbd̪ə s̪əɦəmət̪ɪ ' ləukɪkə' pəɾeːmə tʃ͡ʰɪjəɪjə, 
'ɦəʋəs̪ə' n̪əɦɪ. ləlliː ɦəməɾɑː pəɾə ɦəʋəs̪ə kẽː ɑːɾoːpə 
ləgəuliːɦə. ɾɑːt̪ɪ meː məɪs̪eːd͡ʒə meː oː ' ɦəʋəs̪ə' kẽː 
ɑːɾoːpə ləgəuliːɦə. ɦəmə bəɽɪ n̪ɪɾɑːʃə bʰeːləɦũ ətʃ͡ʰɪ. 
moːn̪ə d̪ukʰɪ bʰəjələ. ɪ ɦəmə kiː kəs d̪eːlɪjəɪ. bəɽɪ 
pəɪgʰə pɑːpə ɦəməɾɑː s̪ə ̃bʰəs geːlə mən̪eː. pəɾəɲtʃ͡ə 
ləlliː ɦəməɾɑː biːtʃ͡ə t̪ə ̃d͡ʒɪs̪mɑːn̪iː meːlə n̪əɦɪ bʰeːlə 
tʃ͡ʰələ. ɦəmə ləlliː kẽː ' kɪs̪ə' ʈɑː keːn̪eː ɾəɦɪjəɪ. t̪ə ̃kiː 
ləlliː oːkəɾeː 'ɦəʋəs̪ə' kəɦɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑːoːɾə ɦəməɾɑː 
pəɾə mɪt̪ʰjɑː ɑːɾoːpə. ɦəməɾɑː d͡ʒʰuːʈʰəmuːʈʰə kẽː 
ɦəʋəs̪iː bən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
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ɦəmə əpən̪ɑː kẽː pɑːpiː mɑːn̪ɪ kəs 'pʰɑ̃ːs̪iː' 
pəɾə   tʃ͡əɽʰəʋɑː leːlə t̪əɪjɑːɾə tʃ͡ʰiː ,əgəɾə əpən̪ə 
pɾeːmɪkɑː kẽː ' kɪs̪ə' kəɾən̪əɪ mɑːn̪eː ɦəʋəs̪ə ɦoːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃?  ɦəmə kəkʰən̪əɦũ ɪ pəkʂə meː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɦũ 
d͡ʒeː ləlliː kẽː d̪eːɦə s̪ə ̃ ɦəməɾɑː kʰeːləʋɑːkə ətʃ͡ʰɪ, 
oːkəɾɑː əpəʋɪt̪ɾə kəɾəʋɑːkə ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾɑː moːn̪əkə 
əpəmɑːn̪ə kəɾəʋɑːkə ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾɑː koːn̪əɦũ 
pʰɪɾɪʃɑːn̪ə kəɾəʋɑːkə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə pəɾeːmə ʋɪʃud̪d̪ʰə 
pəʋɪt̪ɾə tʃ͡ʰələ. koːn̪əɦũ d̪əɪɦɪkə s̪əs̪̃əɾgə n̪əɦɪ. ' kɪs̪ə' 
n̪əməs̪t̪eː- s̪əlɑːmə keːɾə eːkəʈɑː bʰɑːʂɑː tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒeː 
bʰɑːɾət̪iːjə ɑːoːɾə məɪt̪ʰɪlə loːkən̪ɪ kẽː bud͡ʒʰəʋɑː meː 
əkʰən̪oː d̪ʰəɾɪ ʈɑːiːmə ləgət̪əɪn̪ɦə. ləlliː bɑːd̪ə meː 
bud͡ʒʰɪ d͡ʒeːt̪iːɦə d͡ʒeː ɦəʋəs̪ə kɪtʃ͡ʰu ɑːoːɾə ɦoːeːt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ. oː muɾəd̪ɑː ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦəʋəs̪iː mɾɨt̪ə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ - ' s̪əʋ̃eːd̪ən̪əɦiːn̪ə' mən̪ukʰəkə d̪eːɦə meː 
mɑːləd͡ʒɑːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː ɦəʋəs̪iː loːkən̪ɪ. 

  

23.04.2012 

                     ləlliː mɑːiː ɦəɾʈə 

ɦəmə oːkəɾɑː n̪əɦɪ bʰuːlɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjəɪjə.oː ɦəməɾə 
s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑ̃ː kẽː s̪əmɑːn̪t̪əɾə t̪ə ̃kɪjoː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ə_ɪ d̪un̪ɪjɑː meː ɦəməɾə, pəɾəɲtʃ͡ə mɑ̃ː kẽː 
bɑːd̪ə oːkəɾə d͡ʒəgəɦə ɦəməɾə d̪ɪlə meː d͡ʒəɾuːɾə 
bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ. oː ɦəməɾɑː leːlə pʰɪɾɪʃɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ə ̃
ɦəmə oːkəɾɑː leːlə pʰɪɾɪʃɑːn̪ə tʃ͡ʰiː. ɪ kun̪ə ɾoːgə 
tʃ͡ʰɪjəɪjə d͡ʒəkəɾə ɪlɑːd͡ʒə bɑːɦəɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə 
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ɪlɑːd͡ʒə əd̪̃əɾə tʃ͡ʰəɪ. mɪlən̪ə oːkəɾə ɪlɑːd͡ʒə tʃ͡ʰɪjəɪjə 
mɑːn̪eː. ʋɪtʃ͡ʰoːɦə oːkəɾə beːmɑːɾiː. s̪ətʃ͡əɦõː kət̪əu 
n̪əɾəkə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

ɾɑːd͡ʒəgʰɑːʈə ɦəməɾoː d͡ʒɪn̪əgiː mẽː ɪt̪ɪɦɑːs̪ə bʰəs 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə d̪un̪ɪjɑː s̪ə ̃kʰuʃiː oːɦiː d̪ɪn̪ə bɪlɑː 
geːlə d͡ʒəɦɪjɑː oː kəɦəliːɦɪ - " əbə kəbʰiː n̪əɦĩː 
mɪlũːgiː ."  ɾəɑːt̪ɪ meː oːkəɾə məɪs̪eːd͡ʒə ɦəməɾɑː 
ʋeːd̪ən̪ɑː keːɾə s̪ɑːgəɾə meː ɖuːbɑː d̪eːləkə. ɦəməɾə 
ʋɪɦəs̪̃əɾə oːkəɾɑː kɔlə keːlɪjəɪ, pəɾəɲtʃ͡ə oː  kɔlə ɾɪs̪iːʋə 
n̪əɦɪ keːliːɦə. oːkəɾɑː ɦəməɾə koːn̪əɦũ pəɾəʋɑːɦə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. ɦəmə məɾɪ jɑː d͡ʒiːʋɪ s̪eː ɦəmə bud͡ʒʰɪjəu. 
ət̪eːkə kəʈʰoːɾə !! məɦɑː-kəʈʰoːɾə ! 

oː ɦəməɾɑː lɪkʰəliːɦɪ - " Take care of yourself ." oː 
ɦəməɾɑː s̪ə ̃pəɾeːmə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə ; ɦəməɾɑː s̪əbʰə 
kɪtʃ͡ʰu mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə . ɑːd͡ʒu oː ɾuːs̪ɪ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
oː ɑːbə ɦəməɾɑː s̪ə ̃ gəppə n̪əɦɪ kəɾət̪iːɦə. bʰəs 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾə n̪əʋəkɑː d̪un̪ɪjɑː meː ɦəməɾə 
koːn̪əɦũ d͡ʒəgəɦə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. oːkəɾə ə_ɪ d̪un̪ɪjɑː meː 
s̪əbʰə kɪjoː ɦeːt̪ɑːɦə- ɦeːt̪iːɦə, pəɾəɲtʃ͡ə ɦəmə oːkəɾə 
ɑːbə n̪əɦɪ ɦoːeːbə kɪtʃ͡ʰu. 

oː bən̪ɑːʋəʈiː d̪un̪ɪjɑː ɦeːt̪əɪ d͡ʒɑːɦɪ meː oː d͡ʒiːbəɪ 
keːɾə n̪ɑːʈəkə kəɾət̪iːɦə. oː s̪əbʰəɦəkə s̪oːd͡ʒʰɑː meː 
ɦəs̪̃əʋɑːkə əbʰɪn̪əjə kəɾət̪iːɦə. oː ɦəs̪̃ən̪ɑːiː kɾɨt̪ɾɪmə 
ɦeːt̪əɪ. əs̪əliː kʰuʃiː oːɦiː meː n̪əɦɪ ɦoːeːt̪əɪ.pət̪ɪ t̪ə̃ 
oːkəɾɑː bʰeːʈət̪əəɪ ,pəɾəɲtʃ͡ə pjɑːɾə n̪əɦɪ. s̪ɪn̪n̪uːɾə kẽː 
kɑːɾəɳə ɦəkə t̪ə ̃ mɪlət̪əɪ, pəɾəɲtʃ͡ə pəɾeːməkə 
eːɦəs̪ɑːs̪ə n̪əɦɪ. ɪ d͡ʒɪn̪əgiː d̪oːd͡ʒəkʰə s̪ən̪ə ɦoːeːt̪əɪ. 
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s̪əməjə bələʋɑːn̪ə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. s̪əməjə oːkəɾɑː ' 
s̪ətʃ͡ə ' bət̪əut̪əɪ.  

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

 

 

 

 

 

2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- bulən̪d̪iː 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
 
bulən̪d̪iː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ s̪əg̃ə mɪlɪ bɑːɾəɦoː gʰən̪ʈɑː s̪əg̃ə 
ɾəɦɪ tʃ͡əubiːs̪oː gʰən̪ʈɑːkə bɑːɾəɦoː məus̪əməkə biːtʃ͡ə 
bəs̪ən̪t̪ə giːt̪ə gəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː əs̪s̪iː bəɾkʰəkə 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː ɾuːpəuliː gɑːməmeː, d͡ʒeː məd̪ʰjə 
mɪt̪ʰɪlɑːkə biːtʃ͡əkə gɑːmə tʃ͡ʰiː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪkə s̪əməjə 
bɪt̪əbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bɑːɽʰɪ-ɾəud̪iː, s̪ukʰɑːɾə-d̪ukʰɑːɾə 
ɑːɪjeː n̪əɦɪ, s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ əd͡ʒən̪mɑː s̪ən̪ə ɑːn̪eː 
gɑːmə dʒ͡əkɑ̃ː ɾuːpəuliːmeː s̪eːɦoː ɾəɦəbeː kəeːlə 
ətʃ͡ʰɪ. bʰuməkəmə, ʈʰən̪əkɑː iː t̪ə ̃kəɦɪjoːkɑːlə ɦoːɪeː, 
t̪əẽː bɪs̪əɾəboː n̪iːkə n̪əɦɪjẽː ɦəeːt̪ə mud̪ɑː ən̪ɪʋɑːɾjə 
ɾuːpəmeː n̪əɦɪjõː mɑːn̪ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. 1934 ɪs̪ʋiːkə 
d͡ʒən̪əʋəɾiː mɑːs̪əkə t̪ɪlɑːs̪əkəɾɑ̃ːɪt̪əs̪ə ̃ eːkə d̪ɪn̪ə 
puːɾʋə, oːɪ s̪əməjəmeː t̪ə ̃ bʰuməkəməkə n̪ɑːpə-
n̪uːpə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ, mud̪ɑː n̪oːkəs̪ɑːn̪əkə pəɪmɑːn̪ɑː t̪ə ̃
kəeːleː d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. n̪eːpɑːləkə kɑːʈʰəmɑːɳɖuː, d͡ʒeː 
pəɦɑːɽəkə uːpəɾə bəs̪ələ ʃəɦəɾə tʃ͡ʰiː, t̪eːkəɾoː tʃ͡ʰɑːt̪iː 
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ɦɪleːbeː n̪ə_ɪ t̪oːɽəboː keːləkə. t̪əɪs̪əg̃ə n̪eːpɑːləkə 
t̪əɾɑːiːs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ bɪɦɑːɾəkə mũgeːɾə d͡ʒɪlɑː t̪əkəkə 
d̪ʰəɾət̪iːkẽː s̪eːɦoː t̪eːn̪ɑː ɦɪleːləkə d͡ʒeː gʰəɾə-d̪uɑːɾə, 
gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰə, d͡ʒiːʋə-d͡ʒən̪t̪u s̪əbʰəkə əʋəgʰɑːt̪ə 
bʰeːlə. oːɦɪn̪ɑː d̪oːs̪əɾə beːɾə bʰuməkəmə bʰeːlə 
1988 ɪs̪ʋiːmeː. t̪ɑːd̪ʰəɪɾə bʰuməkəməkə n̪ɑːpə-
d͡ʒoːkʰə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː tʃ͡əũt̪iːs̪ə 
ɪs̪ʋiːkə bʰuməkəmə t̪əɦɪn̪ɑː əʈʈʰɑːs̪iː ɪs̪ʋiːkə 
bʰuməkəmə d͡ʒə ̃mɑːn̪ɪ lə_ɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃əus̪ət̪ən̪ə pətʃ͡ɑːs̪ə 
bəɾkʰəpəɾə oːɦən̪ə bʰuməkəmə ɦəeːbə mɑːn̪ɪ lɪə. 
s̪eː mɑːn̪ɪ lɪə bɪt̪əlɑːɦɑː, mɑːn̪eː bʰeːləɦɑːmeː, 
əɪgəlɑːkə koːn̪oː gɑːɾəʈ̃iː beːpɑːɾiːkə kʰəlɪjɑː ɖɪbbɑː 
d͡ʒəkɑ̃ː n̪əɦɪjẽː d̪eːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. iː t̪ə ̃ bʰeːlə eːkə 
n̪əmbəɾə bʰuməkəkə, t̪ə_ɪs̪ə ̃n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː n̪əə n̪əmbəɾəkə 
s̪ək̃ʰjɑː ətʃ͡ʰɪ. eːkə n̪əmbəɾəs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə n̪əmbəɾəkə 
ɑːkɾəməɳə t̪iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə gun̪ɑːkə ətʃ͡ʰɪ. kʰɑːeːɾə, 
oːn̪ɑː iː bʰeːlə əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə bʰuməkəməkə 
gʰəʈən̪ɑː. eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə ɑːpʰəd̪ə-ɑːs̪əmɑːn̪iːkẽː 
məɪt̪ʰɪlə ɑː məɪt̪ʰɪlɑːn̪iː moːd͡ʒəɾə kəɦɪjɑː d̪eːləɪn̪ə 
d͡ʒeː əkʰən̪oː d̪eːt̪ɑː kɪ d̪eːt̪iː. 
əpən̪ɑː gət̪ɪjeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː pɾəkɾɨt̪ɪ tʃ͡ələɪeː t̪əɦɪn̪ɑː 
ɾuːpəuliː gɑːmoː tʃ͡ələɪeː ɑː ɾuːpəuliː gɑːməkə 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː s̪eːɦoː tʃ͡əlɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bɑːɽʰɪkə 
ɪlɑːkɑː tʃ͡ʰiːɦeː. kəɦəbə d͡ʒeː d̪ʰɑːɾeː-d̪ʰɑːɾə bɑːɽʰɪ 
əbəɪeː ɑː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪeː s̪eː n̪əɦɪ, mɪt̪ʰɪlɑ̃ː tʃ͡ələkẽː 
pəɦɪjɑːkəə̸ ut̪t̪əɾəs̪ə ̃ ʃuɾuː kəɾəɪeː ɑː d̪ətʃ͡tʃ͡ʰɪn̪əmeː 
gəg̃ɑːmeː d͡ʒɑː ʈʰeːkɑː d̪ə_ɪeː. ʋəeːɦə gəg̃ɑː n̪eː 
d͡ʒiːʋən̪əkə ʋəɪt̪əɾəɳiː s̪eːɦoː pɑːɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
bud͡ʒʰəleː bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ət̪ɑːs̪iːkə bɑːɽʰɪmeː 
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gəg̃ɑːs̪ə ̃ut̪t̪əɾə d͡ʒʰəd̃ʒ͡ʰɑːɾəpuɾə t̪əkəkə pɑːn̪ɪkə eːkə 
leːbʰeːlə bʰəə̸ geːlə ɾəɦə_ɪ. mɑːn̪eː eːkəɾəg̃ə d͡ʒəloː-
d̪iːpə tʃ͡ʰələ. iː t̪ə ̃bʰeːlə bɑːɽʰɪkə gət̪ɪ, mud̪ɑː t̪əɪs̪əg̃ə 
d͡ʒʰɑ̃ːʈə-bɪɦɑːɽɪ s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. məus̪əməkə 
ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ bʰəɾɪ gəɾəmiː mɑːn̪eː mɑːɾtʃ͡əs̪ə ̃
n̪əʋəmbəɾə t̪əkə d̪uː ɾuːpəmeː d͡ʒʰɑ̃ːʈə-bɪɦɑːɽɪ 
əbəɪeː. s̪ukʰɑːɾəkə s̪əməjəmeː s̪eːɦoː ɑː bəɾəs̪ɑːt̪əkə 
s̪əməjəmeː s̪eːɦoː əbɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. əppən̪ə ɾuːpəkə 
ʈʰeːkɑːn̪ə eːkəɾoː n̪eː ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː keːt̪eː ʋɪɾɑːʈə 
ɾuːpəmeː əut̪ə ɑːkɪ s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə ɾuːpəmeː. 
t̪əẽː kəɦəbə d͡ʒeː məɪt̪ʰɪlə əɪ s̪əbʰəs̪ə ̃ɖeːɾɑː d͡ʒeːt̪ɑː 
s̪eː bɑːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. mɪt̪ʰɪlɑː-bʰuːmɪ əkʰən̪oː ʋəeːɦə 
bʰuːmɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pəɾɪʋɑːɾə n̪ɪjoːd͡ʒən̪ə s̪ən̪ə 
s̪əɾəkɑːɾəkə joːd͡ʒən̪ɑːkẽː koːn̪oː moːd͡ʒəɾeː n̪eː 
d̪ə_ɪeː, ɑː əppən̪ə dʒ͡ən̪əs̪ək̃ʰjɑːkə bəɽʰəʋɑːɾɪkẽː beː-
ləgɑːmə gʰoːɽɑː d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə 
mɑːn̪eː iː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələ 
mən̪ukkʰeːkə upəd͡ʒɑː ʈɑːkə bʰuːmɪ tʃ͡ʰiː. mɪt̪ʰɪlɑːkə 
bʰuːmɪ d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əg̃ə d͡ʒiːʋən̪ə-
n̪ɪɾmɑːɳəkə bʰuːmɪ s̪eːɦoː tʃ͡ʰiːɦeː. bud͡ʒʰələ bɑːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒeːt̪eː mən̪ə bəɽʰət̪ə t̪eːt̪eː oːd͡ʒʰəɾiː 
d͡ʒɪn̪əgiːmeː s̪eːɦoː bəɽʰəbeː kəɾət̪ə. 
kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə d͡ʒʰɑ̃ːʈə-bɪɦɑːɽɪ 
mɑːt̪ɾə s̪əmud̪ɾeːʈɑː s̪ə ̃n̪əɦɪ, d̪ʰəɾət̪iːs̪ə ̃s̪eːɦoː pəɪd̪ɑː 
lə_ɪeː. tʃ͡əɪt̪ə-bəɪʃɑːkʰəkə s̪uːɾd͡ʒəkə t̪ɑːpəs̪ə ̃ t̪əpɪt̪ə 
bʰəə̸ d̪ʰəɾət̪iː bɪɾɽoː-bɪɦɑːɽɪkə s̪ɾɨd͡ʒən̪ə s̪eːɦoː 
kəɾəɪeː. d͡ʒeːkəɾə pʰəlɑːpʰələ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkẽː iː 
bʰeːʈəɪt̪ə ɾəɦələ d͡ʒeː gɑːməkə-gɑːmə tʃ͡əɪt̪ə-
bəɪʃɑːkʰə ɑː d͡ʒeːʈʰəkə ɑːgɪmeː s̪ʋɑːɦɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ 
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tʃ͡ʰələ ɑː loːkə gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰəkə s̪əg̃ə-ɾəud̪ə-
t̪ɑːpəmeː mɑːs̪oː-mɑːs̪ə d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːpən̪ə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː. t̪əɦɪn̪ɑː ʋəɾəs̪ɑːt̪əkə s̪əməjəmeː s̪eːɦoː 
d͡ʒʰɑ̃ːʈə-bɪɦɑːɽɪkə pɾəkoːpə ɦoːɪeː, t̪ə_ɪleː s̪əbʰəkẽː 
bud͡ʒʰəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɦət̪ʰɪjɑːkə d͡ʒʰɑ̃ːʈə keːɦeːn̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, gɑːmə-gɑːməkə gʰəɾə-
d̪uɑːɾə kʰəs̪ɪ pəɽəɪ tʃ͡ʰələ ɑː loːkə d͡ʒʰɑ̃ːʈə-bɪɦɑːɽɪmeː 
kʰulələ əs̪əmɑːn̪əkə biːtʃ͡ə mɑːs̪oː-mɑːs̪ə d̪ɪn̪ə 
gud̪əs̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː, əkʰən̪oː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. jəeːɦə 
tʃ͡ʰiː mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪ɑːd̪ʰən̪ɑː bʰuːmɪ d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː 
keːt̪əu n̪eː ətʃ͡ʰɪ. n̪eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələ d͡ʒəkɑ̃ː upəd͡ʒɑːuː 
bʰuːmɪ ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː məus̪əmə. ən̪n̪əs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
t̪iːmən̪ə-t̪əɾəkɑːɾiː, pʰələ-pʰələɦəɾiːkə d͡ʒeː 
bəɽʰəʋɑːɾɪ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələmeː ətʃ͡ʰɪ oː ɑːn̪əʈʰɑːmə n̪ə_ɪ 
ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə d͡ʒəɦɪn̪ɑː ən̪n̪əkə kʰeːt̪iː 
bɑːɾəɦoː mɑːs̪ə ɦoːɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː t̪iːmən̪ə-t̪əɾəkɑːɾiː, 
pʰələ-pʰələɦəɾiːkə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ. bəɾəɦəməs̪ɪjɑː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː pʰələ ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː pʰuːlə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. 
pɾəkɾɨt̪ɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə d͡ʒiːʋə-d͡ʒən̪t̪us̪ə ̃ ləə̸ 
kəə̸ tʃ͡əɾə-ətʃ͡əɾə n̪ɪɾəməbəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː mən̪ukkʰə 
bud̪ʰɪs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ beːʋəɦɑːɾə s̪eːɦoː n̪ɪɾəməɪbət̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. əɦiː pɾəkɾɪjɑːkə biːtʃ͡ə ɾuːpəuliː gɑːməkə 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kəuleːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽəlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃eːt̪eː 
bʰəɾɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː gɑːməkə biːtʃ͡ə eːkələʋjə d͡ʒəkɑ̃ː 
əpən̪ə s̪ɑːd̪ʰən̪ɑː bʰuːmɪ n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə keːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, 
kəuleːd͡ʒə t̪əkə ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə d͡ʒiːʋən̪əmeː 
koːn̪oː n̪əbəpən̪ə n̪ə_ɪ ɑːeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə mud̪ɑː 
kəuleːd͡ʒə-d͡ʒiːʋən̪əkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə əpən̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkẽː 
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t̪iːn̪ə d̪ɪʃɑːmeː ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə keːləɪn̪ə. pəɦɪlə əpən̪ə 
beːkət̪iːgət̪ə d͡ʒiːʋən̪ə keːn̪ɑː pɑːɾɪʋɑːɾɪkə bən̪ət̪ə ɑː 
pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪ə keːn̪ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə d͡ʒiːʋən̪ə 
bən̪ɪ pət̪ʰə-pɾəd̪əɾʃən̪ə kəɾət̪ə. 
məd̪ʰjəmə ʃɾeːɳiːkə kɪs̪ɑːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə 
kəkkɑːkə d͡ʒən̪mə bʰeːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. ʃuɾuːmeː pɪt̪ɑːkə 
beːʋəɦɑːɾə mɑːn̪eː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə pɪt̪ɑːkə, 
oːt̪eː n̪iːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, d͡ʒeːt̪eːkəkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə 
pəɾɪʋɑːɾə-s̪əmɑːd͡ʒəmeː ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː beːʈɑːkẽː 
mɑːn̪eː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑːkẽː, d͡ʒəkʰən̪ə 
kəuleːd͡ʒəmeː n̪ɑːmə lɪkʰɑː d̪eːləkʰɪn̪ə t̪əkʰən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əg̃ə beːʋəɦɑːɾoːmeː bəd̪əlɑːʋə ən̪ələɪn̪ə. 
bəd̪əlɑːʋə ən̪əɪkə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ iː bən̪ələɪn̪ə d͡ʒeː 
beːʈɑːkẽː gʰəɾəs̪ə ̃bɑːɦəɾə pəɽʰəɪleː pəʈʰɑːeːbə, eːkə 
s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə ̃d̪oːs̪əɾə s̪əmɑːd͡ʒəmeː dʒ͡ɑːeːt̪ə, keːn̪ɑː 
meːlə-mɪlɑːn̪əs̪ə ̃ ɾəɦət̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ. oːn̪ɑː, t̪əɪbiːtʃ͡ə d͡ʒeː 
s̪əg̃ʰəɾʂə ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑːkẽː bʰeːləɪn̪ə oː n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː eːkəpiːɽʰiːeː-loːkə bud͡ʒʰələkəɪn̪ə. d͡ʒeːn̪ɑː, 
məd̪ʰjəʋəɾgiːjə kɪs̪ɑːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː kəuleːd͡ʒəkə 
ʃɪkʂɑː keːt̪eːkə bʰɑːɾiː tʃ͡ʰələ, oː pətʃ͡ʰɪleː piːɽʰiːkə loːkə 
n̪eː d̪eːkʰə-bud͡ʒʰɪkəə̸ ʋɑː bʰoːgən̪ɪɦɑːɾeː n̪eː n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒɑːn̪ɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː əppən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ʃuɾuːɑːt̪ə 
kɪs̪ɑːn̪iː kɑːɾjəs̪ə ̃ kəeː kɪs̪ɑːn̪əkə ɾuːpəmeː d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə keːləɪn̪ə. d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪ɪs̪ə t̪ɑːkəbə tʃ͡ʰoːɽɪ 
əpən̪ɑː d̪ɪs̪ə n̪əd͡ʒəɪɾə n̪ɪkʰɑːɾələɪn̪ə. oːn̪ɑː, 
kəuleːd͡ʒəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː eːt̪eː 
s̪un̪ɪkəə̸ s̪iːkʰə n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː bʰuːt̪ə-s̪ə-̃bʰəʋɪʂjə 
d̪ʰəɾɪ keːn̪ɑː mən̪ə d̪əuɽəɪeː. mud̪ɑː ən̪ukuːlə s̪t̪ʰɑːn̪ə 
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n̪əɦɪ bʰeːʈən̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː ʋɪtʃ͡ɑːɾeːkə pəut̪iːmeː 
s̪əɪt̪̃ɪkəə̸ ɾəkʰən̪eː ɾəɦəlɑː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː gʰəʈən̪ɑː s̪t̪ʰələpəɾə d̪eːkʰələ 
gʰəʈən̪ɑː, məɦɪn̪oː-s̪ɑːloː bɑːd̪ə d̪ʰəkə-d̪eː moːn̪ə 
pəɽɪ d͡ʒɑːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑːkẽː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə d̪ɪʃɑː d̪ʰəkə-d̪eː moːn̪ə pəɽələɪn̪ə. 
kɪs̪ɑːn̪ɪjõːkə t̪ə ̃ʋɪɾɑːʈə ɾuːpə ətʃ͡ʰɪeː. t̪ə_ɪmeː əpən̪eː 
bəs̪ɪ bɾədʒ͡əʋɑːs̪iː d͡ʒəkɑ̃ː keːn̪ɑː d͡ʒiːbə, jəeːɦə muːlə 
pɾəʃn̪ə tʃ͡ʰiː. 
ɦət̪ʰɪjɑː n̪əkʂət̪ɾə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ut̪t̪əɾəʋɑːɾɪ ʈoːlə 
koːbiː bɪɑː ɑːn̪əeː geːlə ɾəɦiː. ʈoːpəɾə bɑːn̪ɦɪ meːgʰə 
ləʈəkələ tʃ͡ʰələ, mud̪ɑː gɑːmeːkə kɑːd͡ʒə t̪əẽː kɪeː 
pəɾəɦeːd͡ʒə kəɾɪt̪əũ. meːgʰeː tʃ͡ʰiː, bəɾəɪs̪ɪjoː s̪əkəɪeː 
ɑː n̪əɦɪjõː bəɾəɪs̪ə s̪əkəɪeː. mud̪ɑː s̪eː bʰeːlə n̪əɦɪ, 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə gʰəɾə ləgə d͡ʒəkʰən̪ə geːləũ kɪ 
bəɾəs̪ɑːkə buːn̪ə t̪eːdʒ͡ə bʰeːlə. d̪əuɽəkəə̸ ɾuːpətʃ͡ən̪ə 
kəkkɑːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə pəɦũtʃ͡ələũ. 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə bəɪs̪ələ eːkəʈɑː 
bɑːlʈiːn̪ə ɑːguːmeː ɾəkʰən̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə. d͡ʒə_ɪ 
bɑːlʈiːn̪əmeː d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːkə tʃ͡ubɑːʈʰə-pɑːn̪ɪ ʈəpə-
ʈəpə tʃ͡ʰət̪əs̪ə ̃ kʰəs̪əɪt̪ə ɾəɦə_ɪ. d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə 
pəɦũtʃ͡ət̪eː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪ũː s̪əbʰə t̪eː n̪əbəkɑː loːkə bʰeːləɦə. d̪eːɦəpəɾə 
gəmətʃ͡ʰɑː ɾəkʰɪt̪eː n̪eː tʃ͡ʰəɦə." 
kəɦɪ, ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː eːkəʈɑː gəmətʃ͡ʰɑː d̪eːɦə 
poːtʃ͡ʰeːleː, mɑːn̪eː pɑːn̪ɪ d͡ʒeː pəɽələ ɾəɦəeː t̪eːkəɾɑː 
poːtʃ͡ʰəɪleː, d̪eːləɪn̪ə. 
d̪eːɦə poːtʃ͡ʰɪ, gəmətʃ͡ʰɑː ɾɑːkʰɪ ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑːkẽː 
ɦɪjɑːs̪əeː ləgələũ. d̪uː ɖʰəg̃əs̪ə ̃ ɦɪs̪ɑːs̪ə kəɾəeː 
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ləgələũ. pəɦɪlə d͡ʒeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə pɾət̪ɪ əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə keːɦeːn̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː d̪oːs̪əɾə, giːt̪ɑː ʋɑː 
ɑːd̪ʰjɑːt̪mə s̪oːtʃ͡ə dʒ͡əkɑ̃ː ɑːd̪ʰjɑːt̪mə ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə 
s̪əmbən̪d̪ʰə ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə keːɦeːn̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
t̪ə_ɪ biːtʃ͡əmeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"tʃ͡ɑːɦə piːbəɦə?" 
oːn̪ɑː, əpən̪ɑː mən̪əmeː bʰeːlə d͡ʒeː kəɦɪ d̪ɪəɪn̪ə 'n̪ə_ɪ 
piːbə', mud̪ɑː əpən̪eː mən̪ə ɾoːkəɪt̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːləkə 
d͡ʒeː d͡ʒə ̃kəɦĩː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː əpən̪oː tʃ͡ɑːɦə n̪ə_ɪ 
piːn̪eː ɦoːt̪ʰɪ ɑː ɦəməɾɑː d̪eːkʰə əpən̪oː tʃ͡ɑːɦəkə 
ɑːgɾəɦə bʰeːlə ɦoːɪn̪ə. t̪əẽː, s̪əmɑːd͡ʒeːkə loːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː əpən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰeːlə d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃ bʰəlɑː 
tʃ͡upeː ɾəɦəbə n̪iːkə. tʃ͡upə t̪ə ̃ bʰəə̸ geːləũ mud̪ɑː 
mən̪ə d̪uː-bəʈɪjɑːmeː pʰəs̪̃ɪ geːlə. eːkə d̪ɪs̪ə d̪eːkʰiː 
d͡ʒeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː əpən̪ə d͡ʒuɑːn̪iːkə t̪ɑːʋəmeː 
bɑːd͡ʒɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒuɑːn̪iːkə t̪ɑːʋə bʰeːlə n̪ɪt̪jə 
s̪ɾɨd͡ʒən̪əmɑːn̪ə ʃəkt̪ɪ d͡ʒɑːgəbə. ɑː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə 
d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː əkʰən̪ə t̪əkə əpən̪ɑː ɾəɦəɪleː 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡oː n̪eː bʰeːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ.! d̪eːkʰət̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
bɑːlʈiːn̪ə ɑːguːmeː ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, d͡ʒə_ɪmeː 
tʃ͡ʰəppəɾəkə pɑːn̪ɪ tʃ͡ubɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. kəbiːɾə 
bɑːbɑːkə d̪uː pɑːʈən̪əkə biːtʃ͡ə d͡ʒəkɑ̃ː əpən̪oː mən̪ə 
pʰəs̪̃ɪ geːlə. t̪ə_ɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː 
bəd͡ʒəlɑː- "əɪ beːɾə ɦət̪ʰɪjɑː n̪əkʂət̪ɾə biːt̪əlɑː tʃ͡ɑːɾɪ 
d̪ɪn̪əkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪uːɾgɑːpuːd͡ʒɑː ʃuɾuː ɦəeːt̪ə." 
əpən̪eː jəeːɦə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɦət̪ʰɪjɑː ɑː ɑːs̪iːn̪əkə 
d̪uːɾgɑːpuːd͡ʒɑː s̪əg̃eː-s̪əg̃ə tʃ͡ələɪeː. t̪ə_ɪ biːtʃ͡əmeː 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː kiː bɑːd͡ʒɪ d̪eːləɪn̪ə. əbɑːk bʰeːlə 
bəɪs̪ələ ɾəɦələũ. ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə koːn̪oː 
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bʰɑ̃ːd͡ʒeːpəɾə n̪eː tʃ͡əɽʰələ. ɦət̪ʰɪjɑː n̪əkʂət̪ɾəkə tʃ͡ɑːɾɪ 
d̪ɪn̪əkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪uːɾgɑːpuːd͡ʒɑː ʃuɾuː ɦəeːt̪ə, 
t̪eːkəɾə kʰəgət̪ɑː əkʰən̪ə koːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə t̪ə ̃
kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bəɾəs̪ɑːkə pɑːn̪ɪ d͡ʒeː 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːkə biːtʃ͡əmeː tʃ͡ubɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪eːkəɾə 
n̪ɪɾɑːkəɾəɳəkə. mən̪ə n̪ə_ɪ mɑːn̪ələkə. bəd͡ʒələũ- 
"kɑːkɑː, ɑːbə t̪ə ̃ən̪t̪ɪmə s̪əməjəmeː pəɦũtʃ͡ə geːləũ. 
əkʰən̪oː t̪əkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə jəeːɦə gət̪ɪ ətʃ͡ʰɪ." 
ɦəməɾə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː mɪs̪ɪjoː bʰəɾɪ 
məɾmɑːɦət̪ə n̪əɦɪ bʰeːlɑː. d͡ʒəkʰən̪ə məɾmɑːɦət̪ə 
n̪ə_ɪ bʰeːlɑː t̪əkʰən̪ə gʰəbəɽɑːɪkə d͡ʒəɾuːɾət̪eː kiː. 
d͡ʒeːn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪ə-pəd̪d̪ʰət̪ɪkə ən̪ukuːlə əpən̪ɑːkẽː 
peːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəkə ɾiːt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː eːkə-d̪oːs̪əɾə ləgə kɑːn̪ɪjõː-kɑːn̪ɪ ɑː ɦəs̪̃ɪjoː-ɦəs̪̃ɪ 
bəd͡ʒəbeː-bʰukəbeː kəɾəɪeː. əɪʈʰɑːmə iː n̪ə_ɪ 
bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː məɦɪlɑːʈɑː kẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə ɑː 
puɾukʰəkẽː n̪əɦɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə. məugəmeːɦəɾɑː 
puɾukʰoːkə s̪ək̃ʰjɑː kɪ kəmə ətʃ͡ʰɪ. t̪ɪn̪əkɑː d͡ʒəɾuːɾə 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə. ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, kiː kəɦəbəɦə. d͡ʒɪn̪əgiːkə muːleː d͡ʒeːn̪ɑː 
loːkəkẽː tʃ͡ʰuʈələ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː 
d̪uɾuɦə bʰə_ɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪əkʰən̪ə t̪ə.̃.?" 
mən̪eː-mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgələũ d͡ʒeː d͡ʒɪn̪əgiːkə 
muːlə kiː bʰeːlə? bəd͡ʒələũ- 
"s̪eː kiː kɑːkɑː?" 
bulən̪d̪iːs̪ə ̃ ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- "bəuɑː, 
d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə ɑːʋəʃjəkət̪ɑːmeː bʰoːd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪õːɦiː kəɦəɦə d͡ʒeː keːt̪eːkə loːkəkẽː utʃ͡ɪt̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə 
bʰeːʈəɪeː. ɦəmə iː n̪ə_ɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰɪə d͡ʒeː keːt̪eːkẽː 
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utʃ͡ɪt̪oːs̪ə ̃ beːs̪iː bʰeːʈəɪeː. t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ gʰəɾəkə 
tʃ͡ʰət̪ə n̪əɦɪjẽː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃kiː ɦeːt̪ə_ɪ. d͡ʒəeːɦə ətʃ͡ʰɪ 
t̪eːɦiːs̪ə ̃n̪eː d͡ʒɪn̪əgiːkə n̪ɪməɾəd͡ʒən̪ɑː kəɾəbə." 
ɾuːpətʃ͡ən̪ə kəkkɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪iːɾə dʒ͡əkɑ̃ː ɦɾɨd̪əjəkẽː 
beːd̪ʰə d̪eːləkə. ən̪ɑːjɑːs̪ə muɦəs̪ə ̃n̪ɪkəɪlə geːlə- "ɦə,̃ 
s̪eː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː." 
ɦəs̪̃əɪt̪ə ɾuːpətʃ͡ən̪ə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- "bəuɑː, 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪eː bulən̪d̪iːs̪ə ̃ d͡ʒɪn̪əgiː pɑːɾə keːləũ 
t̪əɦɪn̪ɑː t̪õːɦũː bulən̪d̪iːs̪ə ̃ d͡ʒɪn̪əgiː pɑːɾə kəɾəɦə, 
jəeːɦə ɦəməɾə ʃubʰəkɑːmən̪ɑː tʃ͡ʰəɦə." 
  

-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 
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d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
'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 
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s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
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 
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kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə 
goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
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. 
  



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

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

 

 

 

 

 

2.7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə tʃ͡ʰəəmə pəɽɑːʋə) 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

 
tʃ͡ʰəəmə pəɽɑːʋə 
 
bɑːɾəɦə bəɾkʰəkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə, t̪əɪbiːtʃ͡ə d̪eːʋən̪əkə 
mɑːt̪oː-pɪt̪ɑː məɾɪ geːləkʰɪn̪ə ɑː pət̪n̪iː, d̪uː bətʃ͡tʃ͡ɑːkə 
s̪əg̃ə n̪əʋə pəɾɪʋɑːɾoː bən̪ɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. bɑːɾəɦə 
bəɾkʰəkə biːtʃ͡əkə d͡ʒeː s̪əmbən̪d̪ʰə d̪eːʋən̪ə ɑː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə biːtʃ͡ə ɾəɦələɪn̪ə oː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪkə 
biːtʃ͡əkə s̪əmbən̪d̪ʰə d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦoːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː 
ɾəɦələɪn̪ə. d̪eːʋən̪ə goːd̪ɑːməkə məʈɪjɑː ɾəɦɪt̪oː, 
ʋɪtʃ͡ɑːɾoː ɑː beːʋəɦɑːɾoːs̪ə ̃ s̪oːlɦoːən̪ɑː n̪əʋə 
mən̪ukkʰəkə ɾuːpəmeː ʈʰɑːɽʰə ɦuə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː, 
mud̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə d͡ʒeː muːlə kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ, 
d͡ʒeːkəɾɑː puɾəbəɪmeː d̪un̪ɪjɑ̃ː beːɦɑːlə ətʃ͡ʰɪ, 
d̪eːʋən̪oːkə s̪əg̃ə t̪ə ̃tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː. 
oːn̪ɑː, bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, 
n̪ɪjəmɪt̪ə beːt̪ən̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. t̪əɪbiːtʃ͡ə əpən̪ɑːkẽː 
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bɑːn̪ɦɪ-ɾɑːkʰɪ tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mud̪ɑː d̪eːʋən̪əkə t̪ə ̃s̪eː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. kələkət̪t̪ɑː eːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪eːʋən̪ə tʃ͡ɑːɾɪ-
pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰə t̪əkə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː 
s̪un̪əɪt̪ə ɾəɦəlɑː mud̪ɑː əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪkə d͡ʒəgəɦə 
ən̪d̪ʰə ɾəɦən̪eː d̪eːkʰɑː n̪əɦɪ pəɽələɪn̪ə. mud̪ɑː pɑ̃ːtʃ͡ə 
bəɾkʰəkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə mũɦəkə 
s̪un̪ələ bɑːt̪əkẽː mən̪eː-mən̪ə d̪eːʋən̪ə kʰoːd̪ə-beːd̪ə 
kəɾəɪt̪ə-kəɾəɪt̪ə n̪əʋə-n̪əʋə ʋɪtʃ͡ɑːɾoː ɑː kɑːd͡ʒoː 
d̪eːkʰəeː ləgəlɑː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiːkə gət̪ɪkə 
s̪əbʰə ən̪ubʰəʋə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
ɑːbə ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə d̪əuɽəmeː d̪eːʋən̪ə bud͡ʒʰɪ geːlɑː 
d͡ʒeː gɑːməkə d͡ʒiːʋən̪ə bɪn̪u pɑːɪjoː-kəuɽiːkə 
tʃ͡ələɪeː, mud̪ɑː ʃəɦəɾə-bəd͡ʒɑːɾəkə d͡ʒiːʋən̪ə t̪eːn̪ɑː 
n̪əɦɪ tʃ͡əlɪ s̪əkəɪeː. ʃəɦəɾə-bɑːd͡ʒɑːɾəmeː eːkə d̪ɪn̪ə 
bɪt̪ɑːeːbə mɑːn̪eː bɪn̪ɑː pɑːɪ-kəuɽiːkə, d͡ʒiːʋən̪əkə 
d̪uɾgə bən̪ɪjẽː d͡ʒɑːɪeː. t̪əẽː pəɾɪʋɑːɾəkẽː gɑːməmeː 
ɾɑːkʰəbə d͡ʒiːʋən̪ɑːn̪ukuːlə ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː 
d̪eːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː oː ʃəkt̪ɪ d͡ʒɑːgɪ tʃ͡ukələɪn̪ə d͡ʒeː 
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə bʰəʋɪs̪əkẽː ɦɪjɑːs̪ɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒəkʰən̪eː bʰəʋɪs̪əkẽː ɦɪjɑːs̪əɪkə ʃəkt̪ɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː 
ɑːbəeː ləgəɪeː t̪əkʰən̪eː n̪eː mən̪ukʰə əpən̪ə 
mən̪uʂjət̪ʋəkə s̪iːmɑː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəeː ləgəɪeː. 
d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə pɑ̃ːtʃ͡ə t̪ət̪t̪ʋə- bʰoːd͡ʒən̪ə, ʋəs̪t̪ɾə, 
ɑːʋɑːs̪ə, s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə ɑː ʃɪkʂɑː eːkə-eːkə mən̪ukkʰəkə 
d͡ʒiːʋən̪əkə ɑːd̪ʰɑːɾə tʃ͡ʰiːɦeː. oːn̪ɑː, əɦuː pɑ̃ːtʃ͡oː 
t̪ət̪t̪ʋəmeː s̪əbʰə s̪əmɑːn̪eː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. eːkə-d̪oːs̪əɾəs̪ə ̃
kəmə-beːs̪iː ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃d͡ʒə_ɪ t̪əɾəɦəkə d͡ʒiːʋən̪ə 
ɾəɦələ oːɪ ən̪ukuːlə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
kə_ɪjeː lə_ɪeː, mud̪ɑː oː d͡ʒiːʋən̪ə mɑːn̪əʋiːjə 
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d͡ʒiːʋən̪ə n̪əɦɪ ɾəɦɪ pəʃuʋət̪ə d͡ʒiːʋən̪ə bən̪əleː ɾəɦɪ 
d͡ʒɑːɪeː. pəʃuʋət̪oː d͡ʒiːʋən̪ə keːn̪ɑː n̪eː bən̪ələ 
ɾəɦət̪ə? d͡ʒəɦɪn̪ɑː pəʃukẽː kʰɑːɪ-keː, ɾəɦəɪ-keː ɑː 
biːmɑːɾiːkə bʰəjə bən̪ələ ɾəɦəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː oːkəɾoː 
ɾəɦəbeː kəɾəɪeː. bʰəlẽː oː bud͡ʒʰəɦə ʋɑː n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰəɦə. mud̪ɑː mən̪ukʰə t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰɪjɑː. 
bud͡ʒʰəɪkə ʃəkt̪ɪ ɾəɦən̪eː bʰoːd͡ʒən̪oː ɑː ʋəs̪t̪ɾə, 
ɑːʋɑːs̪ə, s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə ɑː ʃɪkʂɑːkə məɦət̪ə s̪eːɦoː 
bud͡ʒʰɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪eːʋən̪oː d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə 
t̪ət̪t̪ʋəkẽː s̪əd̪ɪkɑːlə mən̪əmeː ɾoːpɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbeː 
kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː əpən̪ə s̪əmɑːd͡ʒə-pəɾɪʋɑːɾəkə 
biːtʃ͡ə eːkɑːkiː d͡ʒiːʋən̪ə bən̪əleː ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾɑː s̪əmə-
gəmə bən̪ɑːeːbə t̪ə ̃əpən̪ɑː s̪əg̃ə pəɾɪʋɑːɾeː loːkəkə 
n̪eː kɑːd͡ʒə bʰeːləɪn̪ə. 
 
eːkə-eːkə t̪ət̪t̪ʋə, d͡ʒiːʋən̪əkə pɑ̃ːtʃ͡oː muːlə t̪ət̪t̪ʋə, 
oːn̪ɑː əɪ pɑ̃ːtʃ͡oːkə ət̪ɪɾɪkt̪oː ən̪eːkə t̪ət̪t̪ʋə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
s̪eː əkʰən̪ə n̪əɦɪ, əkʰən̪ə eːt̪əbeː d͡ʒeː d͡ʒə_ɪ 
pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːʋən̪ə guːd̪əs̪ə kəə̸ ɾəɦəlɑː 
ətʃ͡ʰɪ oː d̪ʰɑːɾəkə bəɦəɪt̪ə d̪ʰɑːɾɑːkə n̪ɑːɦəpəɾə 
tʃ͡əɽʰələ məllɑːɦə d͡ʒəkɑ̃ː koːn̪ə ɾuːpẽː s̪əmɦɑːɾɪ 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ... s̪əbʰəkẽː əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əjɑːt̪ɾɑː 
kəɾəɪkə tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. əpən̪ə kəmɑːɪkẽː mɑːn̪eː əpən̪ə 
məd͡ʒəd̪uːɾiːkẽː pɾət̪ɪ d̪ɪn̪əkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑːkə puːɾt̪ɪkə 
ɦɪs̪ɑːbə d͡ʒoːɽən̪eː d̪eːʋən̪əkẽː s̪pəʂʈə d̪eːkʰə 
pəɽəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əkə pəɦɪlə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː, mɑːn̪eː 
bʰoːd͡ʒən̪ə, d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ t̪eːkəɾoː s̪əmutʃ͡ɪt̪ə ɖʰəg̃əs̪ə ̃
puːɾt̪ɪ n̪əɦɪ kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. mɑːn̪eː bʰeːlə d͡ʒeː eːɦən̪oː 
d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bʰoːd͡ʒən̪əkə muːlə t̪ət̪t̪ʋəkẽː 
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n̪əɦɪ peːbə d͡ʒiːbəɪleː, mɑːn̪eː pɾɑːɳəkə ɾəkʂɑː-leː, 
d͡ʒeː bʰeːʈələ t̪əɦiːs̪ə ̃d͡ʒiːʋən̪ə n̪ɪɾʋɑːɦə s̪eːɦoː kə_ɪjeː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː əɪ biːtʃ͡ə eːkəʈɑː bɑːt̪ə ɑːɾoː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː oːɦən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːn̪ɪɦɑːɾoː oːɦən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
d͡ʒeː bʰoːdʒ͡ən̪əkə guɳə-əʋəguɳəkẽː bud͡ʒʰəboː 
n̪əɦɪjẽː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː s̪əməjə 
ɑːguː bəɽʰəɪeː t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə 
n̪ə_ɪ əbəɪeː s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. 
mud̪ɑː d͡ʒeː d͡ʒeːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ s̪eː t̪eːt̪əeː ɾəɦəə̸ t̪ə_ɪs̪ə ̃
d̪eːʋən̪əkẽː koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə. mət̪ələboː kɪeː 
ɾəkʰət̪ɑː. d̪un̪ɪjɑ̃ːkə bən̪ɑːbəʈoː əd͡ʒiːʋə ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒeː 
d͡ʒeːt̪eːkə ɾəkʂəkə ətʃ͡ʰɪ s̪eː t̪eːt̪əbeː n̪eː bʰəkʂəkə 
s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː, t̪əɦiː biːtʃ͡əmeː n̪eː d̪eːʋən̪oː ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə.... 
d̪eːʋən̪ə əpən̪ə pɾət̪ɪd̪ɪn̪əkə ɑːməd̪ən̪iːkə ɦɪs̪ɑːbə 
pɾət̪ɪd̪ɪn̪əkə bʰoːdʒ͡ən̪əkẽː mɪləuləɪn̪ə t̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ 
pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː s̪əmutʃ͡ɪt̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪ-d͡ʒoːkəɾə 
əkʰən̪ə n̪əɦɪ bʰeːləũ ɦeːn̪ə. mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə, 
tʃ͡ɑːɾɪ goːɾeːkə pəɾɪʋɑːɾə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪ən̪t̪ulɪt̪ə 
bʰoːd͡ʒən̪əkə d͡ʒeː muːljə ətʃ͡ʰɪ t̪eːt̪eː kəɦɑ̃ː kəmɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː? mud̪ɑː d͡ʒiːʋən̪oː guːd̪əs̪ə t̪ə ̃ əɦiː 
d͡ʒʰuləɪt̪ə ɑːməd̪ən̪iːmeː kəɾəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪əməjəs̪ə ̃
tʃ͡ələbɑːkoː t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪeː. 
s̪ɑːməd̃͡ʒəs̪ə kəɾəɪt̪ə d̪eːʋən̪ə ʃəɦəɾə-bɑːd͡ʒɑːɾə ɑː 
gɑːmə-d̪eːɦɑːt̪əkẽː s̪əmət̪uljə kəɾəɪt̪ə məd͡ʒəguːt̪iːs̪ə ̃
ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ leːlɑː d͡ʒeː pəɾɪʋɑːɾəkẽː gɑːmeːmeː ɾɑːkʰəbə 
kəljɑːɳəkɑːɾiː ɦəeːt̪ə. əkʰən̪ə t̪əkəkə d͡ʒeː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə ɾəɦələ, t̪ə_ɪmeː əpən̪ə bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪əkə 
s̪əg̃ə pəɾɪʋɑːɾəmeː d̪uːʈɑː məd͡ʒəguːt̪ə kʰəpəɽəɪlə 
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gʰəɾə bən̪eːləũ. əɪʈʰɑːmə gʰəɾə tʃ͡ubəɪeː ɑːkɪ 
kʰɪɽəkiːs̪ə ̃ pɑːn̪ɪ-bɪɦɑːɽɪkə d͡ʒʰəʈəkɑː mɑːɾəɪeː s̪eː 
n̪əɦɪ budʒ͡ʰəbə. əɪʈʰɑːmə əkʰən̪ə oːɦɪn̪ɑː bud͡ʒʰuː 
d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː ĩːʈɑː-s̪iːmeːn̪ʈəkə gʰəɾə bən̪əbəɪkɑːlə 
eːkəʈɑː s̪əməjə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. t̪əɦɪn̪ɑː... 
t̪əkʰən̪ə mɑːɪʈɪkə d̪eːʋɑːlə ɑː kʰəpəɽɑːkə tʃ͡ʰɑːɽəbəlɑː 
gʰəɾəkə mɑːn̪eː bʰeːlə pətʃ͡ɑːs̪ə bəɾkʰə ʈʰɑːɽʰə 
ɾəɦəɪbəlɑː gʰəɾə. t̪eːɦeːn̪ə gʰəɾoː bən̪eːləũ. t̪ə_ɪ s̪əg̃ə 
s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪgʰə kɑːdʒ͡ə iː keːləũ d͡ʒeː d͡ʒəɦɪjɑːs̪ə ̃
kəmɑːeː ləgələũ t̪əɦɪjɑːs̪ə ̃ mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkẽː kəɦɪjoː 
kɪtʃ͡ʰu kʰələeː n̪əɦɪ d̪eːlɪəɪn̪ə d͡ʒeː ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃ n̪oːɾə 
kʰəs̪ɪt̪əɪn̪ə. muɪlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː kɾɪjɑː-kəɾmə s̪eːɦoː 
oːɦən̪ə kə_ɪjeː d̪eːlɪəɪn̪ə d͡ʒeː s̪ə_ɪjoː mũɦə d͡ʒəʃə 
d̪eːbeː keːləɪn̪ə. 
d̪eːʋən̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əg̃ə s̪ɑːməd̃͡ʒəs̪ə kəə̸ 
d͡ʒiːʋən̪ə bən̪əuləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː pətʃ͡ɑːs̪ə bəɾkʰəkə 
əuɾud̪ɑːkə d̪uːʈɑː gʰəɾə s̪eːɦoː ɑ̃ːkʰɪkə s̪oːd͡ʒʰəmeː 
d̪eːkʰɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əkə pɾət̪ɪ 
mən̪əmeː t̪ɾɨpt̪ɪ s̪eːɦoː upəkəleː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ʋəs̪t̪ɾəkə 
oːɦən̪ə s̪əməs̪jɑːkẽː s̪əməs̪jɑː n̪əɦɪjẽː bud͡ʒʰəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, kɪeː t̪ə ̃ ɑːɪ bʰəlẽː loːkə əpən̪ə ʋəs̪t̪ɾəkẽː 
beːɦɪs̪ɑːbə kɪeː n̪eː bən̪ɑː lɪəeː mud̪ɑː d̪eːʋən̪əkə 
pəɾɪʋɑːɾəkə t̪ə ̃ əpən̪ə ʋəeːɦə d͡ʒiːʋən̪ə ɾəɦələɪn̪ə 
d͡ʒeː s̪ɑːlə bʰəɾɪpəɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ʰoːt̪iː t̪əɦɪn̪ɑː 
pəɾɪʋɑːɾəmeː s̪ɑːɽiː bəd̪ələɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪ɑːləmeː eːkə 
beːɾə gɑːmə d͡ʒɑːɪkɑːlə kələkət̪t̪eːmeː s̪əbʰə ʋəs̪t̪ɾə 
kiːn̪ɪ kəə̸ ləə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː s̪ɑːlə bʰəɾɪ n̪ɪtʃ͡eːn̪ə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪əʋɑːɪ-d̪ɑːɾuː t̪ə ̃ ən̪ɦɑː-gɑːɦĩːs̪ə ətʃ͡ʰɪeː. 
d͡ʒəɾuːɾət̪ə bʰə_ɪjoː s̪əkəɪeː ɑː n̪əɦɪjõː bʰəə̸ s̪əkəɪeː. 
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əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ɦɪs̪ɑːbə d̪eːkʰə d͡ʒəkʰən̪ə d̪eːʋən̪ə 
gɑːməkə s̪əmɑːd͡ʒəkẽː ɦɪjɑːs̪ɪkəə̸ d̪eːkʰəlɑː t̪ə ̃bud͡ʒʰɪ 
pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː bəɦut̪ə n̪iːkə n̪əɦɪ t̪ə ̃bəɦut̪ə əd̪ʰəloː 
n̪əɦɪjẽː tʃ͡ʰiː. d͡ʒə ̃ məd͡ʒəd̪uːɾoː bən̪ɪ dʒ͡iːbəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃
əpən̪ə bɑ̃ːɦɪkə bəleː n̪eː d͡ʒiːbəɪ tʃ͡ʰiː. 
əpən̪ə bɑ̃ːɦɪkə bələkə t̪uʂʈɪs̪ə ̃ d̪eːʋən̪əkə mən̪əmeː 
s̪ən̪t̪uʂʈɪ d͡ʒəgələɪn̪ə. d̪eːʋən̪əkə mən̪əmeː s̪ən̪t̪uʂʈɪ 
əbɪt̪eː bəd͡ʒəɾn̪iːd̪ɑːd̪ɑːkə pɑ̃ːtʃ͡ə s̪ɑːlə puːɾʋəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪ʰəkə-d̪eː moːn̪ə pəɽələɪn̪ə. moːn̪ə pəɽɪt̪eː 
mən̪ə bɪɦũs̪ɪ geːləɪn̪ə. bɪɦus̪əɪkə kɑːɾəɳə bʰeːləɪn̪ə 
əpən̪ɑː s̪oːdʒ͡ʰɑːmeː beːʈɑːkẽː mɑːn̪eː 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː d̪ʰuɾədʒ͡ʰɑːɽə kɪt̪ɑːbə pəɽʰəɪt̪ə d̪eːkʰə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɑːɪs̪ə ̃ pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰə puːɾʋə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː d̪eːʋən̪əkə d͡ʒiːʋən̪əkẽː d̪eːkʰə 
pʰuːləkə mɑːlɑː d͡ʒəkɑ̃ː gət̪̃ʰəɪt̪ə kəɦən̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə- 
"d̪eːʋən̪ə, pəɾɪʋɑːɾə gɑːmeːmeː ɾəɦəeː d̪ɪjəu. kɪeː t̪ə ̃
mɪt̪ʰɪlɑːkə gɑːmə tʃ͡ʰiː. ɑːeːbə-d͡ʒɑːeːbəkə əpən̪oː 
s̪əmbən̪d̪ʰə bən̪ələ ɾəɦət̪ə mud̪ɑː pəɪtʃ͡ʰəlɑː 
piːɽʰiːmeː d͡ʒeː bʰeːlə s̪eː bʰeːlə, n̪iːkə bʰeːlə s̪eːɦoː 
bəɽʰɪjɑ̃ː ɑː əd̪ʰəlɑː bʰeːlə s̪eːɦoː bəɽʰɪjɑ̃ː. kɪeː t̪ə ̃ oː 
bʰuːt̪ə bən̪ɪ bʰuːt̪ɪjɑːeːlə. mud̪ɑː əɪgəlɑː piːɽʰiːpəɾə 
n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː d̪ʰɪjɑːn̪ə ɾɑːkʰuː." 
bəd͡ʒəɪkə kɾəməmeː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bɑːdʒ͡ɪ geːlɑː 
mud̪ɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə moːn̪ə pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əkə 
t̪ə ̃bən̪əɾə-bɑ̃ːʈə kəɾəɪbəlɑː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. kəkʰən̪oː əɪ 
ɾoːʈiːkẽː ɦəbəkə mɑːɾɪ d͡ʒʰuːs̪ə bən̪ɑː d̪ə_ɪeː t̪ə ̃
kəkʰən̪oː oːɪ ɾoːʈiːkẽː, ɑː kʰɑːɪt̪ə-kʰɑːɪt̪ə s̪əbʰəʈɑː 
ʋəeːɦə kʰɑː d͡ʒɑːɪeː. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːʋən̪əkə ɦɾɨd̪əjəkẽː 
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tʃ͡uɦəɪʈə kəə̸ pəkəɪɽə leːləkəɪn̪ə. əpən̪oː pɑ̃ːtʃ͡ə 
bəɾkʰəs̪ə ̃pəɾɪʋɑːɾəkə s̪ɪɾɑːkẽː n̪əʋə s̪ɪɾɑːs̪ə ̃ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː 
ləgəlɑː. bɪn̪u bəd͡ʒən̪eː d̪eːʋən̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə 
s̪oːd͡ʒʰɑːmeː mən̪eː-mən̪ə s̪ək̃əlpə keːləɪn̪ə, mɑːn̪eː 
mən̪əmeː ɾoːpələɪn̪ə d͡ʒeː beːʈɑːkẽː kələkət̪t̪eː ɑːn̪ɪ 
pəɽʰɑː kəə̸ eːkəʈɑː pəɽʰələ-lɪkʰələ mən̪ukʰə bən̪ɑː 
pəɾɪʋɑːɾəmeː ʈʰɑːɽʰə kəɾəbə. d͡ʒə_ɪ bətʃ͡tʃ͡ɑːkə mɑːeː 
məɾɪ dʒ͡ɑːɪeː kɪ pɪt̪ɑː oːkəɾɑː keːt̪əu-keː pʰeːkə əbəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑːkɪ əpən̪ə pɪt̪ɾɨkə d̪ɑːjɪt̪ʋəkẽː put̪ɾəʋət̪ə 
n̪ɪɾʋəɦən̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦəməɦũː əpən̪ə d̪ɑːjɪt̪ʋəkẽː 
oːɦɪn̪ɑː bud͡ʒʰɪ t̪ɑːd̪ʰəɪɾə n̪ɪmɑːɦəbə d͡ʒɑːd̪ʰəɪɾə 
beːʈɑːkẽː n̪əʋə ɾuːpəmeː jugɑːn̪ukuːlə mən̪ukʰə 
n̪əɦɪ bən̪ɑː leːbə. jəeːɦə n̪eː bʰeːlə pəɾɪʋɑːɾəkẽː 
s̪əməjəkə s̪əg̃ə d͡ʒoːɽəbə. eːkə-eːkə mən̪ukʰə əpən̪ə 
tʃ͡iːt̪ɑːn̪ukuːlə gʰəʈəɪt̪ə-bəɽʰəɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 
pɾɑːkɾɨt̪ɪkə ʃəkt̪ɪ eːt̪eː pɾəʋələ ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə 
bʰəɾɪkə kəmɑːiːkẽː kʂəɳəmeː kʂəɳɑːkə kəə̸ d̪ə_ɪeː. 
gʰəɾə-pəɾɪʋɑːɾəkə s̪eːʋɑːmeː əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː 
kʰəpəbəɪ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː kʂəɳəmeː bɑːɽʰɪ, kʂəɳəmeː 
bʰuməkəmə ɑːbɪ oːkəɾɑː t̪oːɽɪkəə̸ n̪əʂʈə kəə̸ d̪ə_ɪeː, 
t̪əẽː ɑːguːkə piːɽʰiːkə d͡ʒiːʋən̪ə keːɦeːn̪ə ɑː keːn̪ɑː 
bən̪ət̪ə? 
əpən̪ə ʋəuɑːɪt̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː d͡ʒəɦɪn̪ɑː kɾɨʂɳə ɾət̪ʰəkə 
s̪ɑːt̪oː gʰoːɽɑːkə tʃ͡ʰoːɾə eːkkeːbeːɾə kʰɪt̃ʃ͡ə, əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə ləgə ɑːn̪ɪ ʈʰɑːɽʰə keːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪oː 
əpən̪ə mən̪əkẽː keːlɑːɦə. d̪eːʋən̪ə əpən̪ɑː ɑːguːmeː 
d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə 
d͡ʒeː s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː ɦəməɾoː s̪ən̪ə 
loːkəkə beːʈɑː t̪ə ̃ʋɪd̪jɑːləjəmeː pəɽʰɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə 
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ɦəmə əpən̪ɑː beːʈɑːkẽː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə kəuleːd͡ʒəmeː 
kɪeː n̪eː d̪ɑːkʰɪlɑː d̪ɪjɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. s̪əbʰə beːʋəs̪t̪ʰɑː 
ʋɪd̪jɑːləjə keːn̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. jəeːɦə n̪eː d͡ʒeː kʰəɾtʃ͡ə 
ɦəeːt̪ə. oːn̪ɑː, kʰəɾətʃ͡oː t̪ə ̃ s̪əbʰə ɾəg̃əkə ətʃ͡ʰɪeː. 
koːn̪oː ʋɪd̪jɑːləjəmeː beːs̪iː kʰəɾtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ ɑː koːn̪oːmeː 
mɑːn̪eː s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə ʋɪd̪jɑːləjəmeː kəmə kʰəɾtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ. 
bʰəlẽː bɑːɽʰɪkə pəlɑːɽɪkə pɑːn̪ɪjẽː d͡ʒəkɑ̃ː 
d͡ʒəɽɪpən̪ɪjẽː kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː bʰeːlə t̪ə ̃
bɑːɽʰɪjeːkə pɑːn̪ɪ. 
d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ d̪eːʋən̪ə 
pɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰeːlə ɾəɦəɪt̪ʰə, t̪ə_ɪ d̪ɪn̪ə kɑːmeːs̪əɾəkə 
umɾə kəmə ɾəɦən̪eː kɑːd͡ʒəmeː bɑːd̪ʰɑː d̪eːkʰɪjeː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː mud̪ɑː giːd̪ʰə d̪ɾɨʂʈɪ t̪ə ̃əpən̪ə beːʈɑːkə 
ʋɪʂəjəmeː ɾəɦəbeː kəɾəɪn̪ə. t̪iːn̪ə s̪ɑːlə puːɾʋə d̪ʰəɾɪ 
d͡ʒeː mən̪əmeː əʈ̃əkələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə oː puːɾt̪ɪ keːləɪn̪ə. 
s̪əj̃oːgə bən̪ələ, s̪əd̃͡ʒoːgə kɪ bən̪ələ d͡ʒeː s̪əməjə 
puɾəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə kɑːmeːs̪əɾəkẽː kələkət̪t̪ɑː ɑːn̪ɪ 
d̪eːʋən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə keːlɑːɦə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː jəʃoːd̪ɑː 
məɪjɑː kɾɨʂɳəkẽː bʰoːɾə-s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə beːʈɑː bud͡ʒʰɪ bʰẽːʈə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰeːliː, t̪əɦɪn̪ɑː bʰoːɾə-s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə əpən̪oː d͡ʒɑː kəə̸ 
s̪əbʰə d̪ɪn̪ə s̪əbʰə bɑːt̪əkə ɦɪs̪ɑːbə s̪eːɦoː bud͡ʒʰəɪt̪ə 
ɾəɦəbə. putʃ͡ʰəbəɪ d͡ʒeː bəuɑː ɑːɪ kiː s̪əbʰə pəɽʰəlẽː. 
eːt̪əbeː n̪əɦɪ d͡ʒeː bəuɑː pɑːs̪əbukə ʈʰiːkə tʃ͡ʰəu kɪn̪eː. 
d̪ɪn̪ə-d̪ɪn̪eːkə kɑːd͡ʒəkə ɾuːpə n̪eː d͡ʒɪn̪əgiːkẽː ʈʰɑːɽʰə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ələɪeː. 
ɑːɪ t̪iːn̪ə s̪ɑːlə kɑːmeːs̪əɾəkẽː puːɾɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ə 
oːkɑːt̪ɪkə ən̪ukuːlə, mɑːn̪eː bʰeːlə əpən̪ə ʃəkt̪ɪkə 
ən̪ukuːlə, kɑːmeːs̪əɾəkẽː d̪eːkʰə d̪eːʋən̪əkə 
mən̪əmeː eːt̪eːkə kʰuʃiː upəɪkə geːləɪn̪ə d͡ʒeː 
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beːʈɑːkẽː kələkət̪t̪ɑː əbəɪkə t̪eːs̪əɾə s̪ɑːlə-giːɾəɦəpəɾə 
bʰoːd͡ʒə kəɾəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰeːləɪn̪ə. bʰoːd͡ʒə kɪ d͡ʒeː 
ʋɪd̪jɑːləjəkə s̪əbʰə ʃɪkʂəkə bʰeːlɑː ɑː goːd̪ɑːməkə 
s̪əbʰə ʃɾəmɪkə. oːn̪ɑː, d͡ʒəʋɑːbəd̪eːɦiːkə pəd̪əpəɾə 
ɾəɦɪt̪oː əpən̪ɑːkẽː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ʃɾəmɪkeː mɑːn̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪eːʋən̪ə bən̪əɾd͡ʒiː d̪ɑːd̪ɑːkẽː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"d̪ɑːd̪ɑː, kɑːmeːs̪əɾəkẽː kələkət̪t̪ɑːkə mɑːʈɪ-pɑːn̪ɪ 
d̪ʰɑːɪɾə geːlə. beːʈɑːkẽː d̪eːkʰə mən̪ə t̪ɪɾəpiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əẽː s̪əmɑːɾoːɦəpuːɾʋəkə bʰoːd͡ʒə kəɾəbə." 
d̪eːʋən̪əkə mən̪əkə ud̪gɑːɾə d̪eːkʰə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əpən̪oː mən̪ə ud̪gəɾɪt̪ə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə. kɪeː t̪ə ̃d͡ʒeːɦən̪eː d̪ɑːt̪ɑː t̪eːɦən̪eː bʰoːkt̪ɑː 
əpən̪ɑːkẽː d̪eːkʰə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒeːt̪eː ʈɑːkɑː kʰəɾtʃ͡ə kəɾəbəɦə t̪əɦiː ən̪ukuːlə n̪eː 
s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu kəɾəbə." 
mən̪eː-mən̪ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgəlɑː d͡ʒeː 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː əɪʈʰɑːmə t̪əkə eːbɑːmeː mɑːn̪eː ɑːɪ 
d̪ʰəɾɪ d͡ʒeː bʰeːlə t̪ə_ɪmeː əpən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
n̪ɪɾʋəɦən̪ə t̪ə ̃ bʰeːbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː kʰəɾtʃ͡əkə 
ɑːd̪ʰɑː s̪əɦəjoːgə kəə̸ d̪eːbə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪əkə 
ud̪gɑːɾə s̪eːɦoː d̪oːbəɾə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːeːt̪ə. 
s̪əmɑːɾoːɦə n̪iːkə bʰeːlə. kɑːmeːs̪əɾə s̪eːɦoː d̪oːs̪əɾə 
ʋɪd̪jɑːləjəmeː pəɦũtʃ͡ə geːlə. kɑːmeːs̪əɾəkə pəɽʰəɪkə 
d͡ʒət̪ən̪ə d̪eːkʰə d͡ʒəɦɪn̪ɑː ʃɪkʂəkə t̪əɦɪn̪ɑː d̪eːʋən̪ə 
əpən̪oː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː. 
s̪əməjə biːt̪əɪt̪ə geːlə. kɑːmeːs̪əɾə s̪eːɦoː eːkə 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə juʋəkəkə ɾuːpəmeː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ geːlə. 
kɑːmeːs̪əɾəkə s̪əg̃ə ɦəd͡ʒɑːɾoː ɪd̃ʒ͡iːn̪ɪjəɾə 
kələkət̪t̪ɑːmeː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ geːlɑː. s̪əbʰəkẽː n̪oːkəɾiː 
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tʃ͡ɑːɦɪəɪn̪ə, s̪əɾəkɑːɾəkə s̪əg̃ə n̪oːkəɾiːkə s̪əməs̪jɑː 
uʈʰələ. ən̪t̪əmeː s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː bʰeːlə d͡ʒeː pɾət̪jeːkə 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾəkẽː d̪uː-d̪uːʈɑː ʈɾeːkʈəɾə ən̪ud̪ɑːn̪əkə s̪əg̃ə 
bəɪk̃əkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃d̪eːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 
ɑːɪ kɑːmeːs̪əɾə oːɪ s̪iːmɑːpəɾə ɑːbɪ ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeːt̪əeː eːkə d̪ɪs̪ə tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪ə puːɾʋə pɪt̪ɑːkə 
mɾɨt̪ju bʰeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪ə ̃d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə əpən̪ə bɪɑːɦə 
mɑːs̪ə d̪ɪn̪ə puːɾʋə bʰeːləɪn̪ə, mɑːɪkə mɾɨt̪ju d̪uː s̪ɑːlə 
pəɦɪn̪əɦɪ bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə s̪əmpəɾkəmeː ɾəɦən̪eː 
kɑːmeːs̪əɾə əpən̪ə ud͡ʒəɾələ-upəʈələ gɑːmə-
s̪əmɑːd͡ʒə d̪ɪs̪ə dʒ͡ʰukɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
mən̪əmeː ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː ɾoːpɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪ d͡ʒeː 
əkʰən̪ə t̪əkə kələkət̪t̪ɑː s̪ən̪ə ʃəɦəɾəmeː, ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə 
kəuleːd͡ʒəkə ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːkə ɾuːpəmeː d͡ʒeː mɑːn̪ə-
pɾət̪ɪʂʈʰɑː ɾəɦələ oː gɑːməmeː t̪ʰoːɽeː ɦəeːt̪ə. eːkə t̪ə ̃
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾəkə kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ ɾəɦən̪eː gɑːməkə loːkə 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾəkẽː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒɑːn̪ɪ n̪əɦɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, 
t̪əɪpəɾə ɦəmə t̪ə ̃s̪əɦəd͡ʒeː gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə ̃s̪əbʰə 
d̪ɪn̪ə ɦəʈələ ɾəɦələũ. əkʰən̪ə t̪əkə d͡ʒeː gɑːmə 
d͡ʒeːboː-eːboː kəɾəɪ tʃ͡ʰeːləũ t̪ə ̃bəs̪ə pɑːɦun̪ə-pəɾəkə 
d͡ʒəkɑ̃ː əpən̪ɑː gʰəɾə-əg̃ən̪ɑːmeː bəɪs̪ələ ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰeːləũ ɑː s̪əməjə biːt̪əlɑːpəɾə uʈʰɪ kəə̸ ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ 
kələkət̪t̪ɑː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰeːləũ..! 
məɦɑːbʰɑːɾət̪əkə kəuɾəbə-pɑːɳɖəʋəkə ləɽɑːɪ d͡ʒəkɑ̃ː 
kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː gɑːmə-ʃəɦəɾəkə biːtʃ͡əkə 
d̪uːɾiːkə d̪ʋən̪d̪ʋə uʈʰɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː mən̪əkə 
d̪ɾɨɽʰət̪ɑː gɑːməkə pɾət̪ɪ kɑːmeːs̪əɾəkẽː eːt̪eː d͡ʒɑːgɪ 
tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːləɪ d͡ʒeː n̪ə_ɪ d͡ʒɑːɪkə s̪əbʰə bɑːd̪ʰɑːkẽː 
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d͡ʒəɦɪn̪ɑː poːɽoː-s̪ɑːgəkə lət̪t̪iːkẽː ɦəs̪̃uɑː kʰəɽəɪɾə 
kəə̸ kɑːʈɪ d̪ə_ɪeː t̪əɦɪn̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə ɦəs̪̃uɑː kʰəɽəɪɾə 
kəə̸ kɑːʈɪ d̪eːləkə. eːkɑːeːkə kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə n̪əʋə ut̪s̪ɑːɦə d͡ʒɑːgələ d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
pɪt̪ɑːd͡ʒiː gɑːməs̪ə ̃ pəɽɑːkəə̸ mɑːn̪eː d͡ʒiːʋən̪ə n̪ə_ɪ 
tʃ͡ələn̪eː, kələkət̪t̪ɑː eːlɑː t̪əɦɪn̪ɑː ɦəməɦũː 
kələkət̪t̪ɑːs̪ə ̃ ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bən̪ɪ gɑːmə d͡ʒɑː ɾəɦəbə. 
mud̪ɑː ɦəməɾoː t̪ə ̃bud͡ʒʰəeː pəɽət̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː 
t̪əɪʈʰɑːmə ən̪ukuːlə pəɾɪʋeːʃə keːn̪ɑː bən̪ət̪ə? 
ən̪eːkoː pɾəʃn̪əkə s̪əg̃ə ən̪eːkoː ut̪t̪əɾə kɑːmeːs̪əɾəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː gʰeːɾən̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. t̪əɪpəɾə 
pət̪n̪iː s̪ubʰəd̪ɾɑː bəd͡ʒɑːɾoːn̪mukʰiː tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. 
ɾəɦəboː kɪeː n̪eː kəɾət̪iː. s̪ubʰəd̪ɾɑː dʒ͡ɪlɑːs̪t̪əɾəkə 
ɔpʰɪs̪əɾəkə pəɾɪʋɑːɾəkə pəlɪt̪ə-poːs̪ɪt̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː, 
mən̪əkə s̪ək̃əlpoː t̪ə ̃ oːɦən̪ə bən̪d̪ʰən̪ə tʃ͡ʰiːɦeː d͡ʒeː 
ən̪əkɑː t̪oːɽən̪eː n̪əɦɪ, əpən̪eːʈɑː t̪oːɽən̪eː ʈuʈəɪeː. 
t̪əɦuːmeː ʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ n̪ɪkələlə ʈəʈəkɑː 
n̪əʋəjuʋəkəkə s̪ək̃əlpə. 
kələkət̪t̪ɑːkə ən̪t̪ɪmə ʋɪd̪ɑːɪkə bʰẽːʈəkə ɾuːpəmeː 
kɑːmeːs̪əɾə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːs̪ə ̃ əs̪ɪɾəʋɑːd̪ə lɪə 
ɦun̪əkɑː əɪʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡ələ. 
s̪ɑːt̪ə s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪əɾəkɑːɾiː 
s̪eːʋɑːs̪ə ̃ n̪ɪʋɾɨt̪t̪ə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰəlɑː. s̪əməjəkə 
ən̪ukuːlət̪ɑː peːbə mɑːn̪eː ʋeːt̪ən̪əkə bəɽʰoːt̪t̪əɾiː 
bʰeːn̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː əkʰən̪oː pẽːʃən̪əkə 
ɾuːpəmeː oːt̪eː ɾuːpəɪɑː mɑːs̪eː-mɑːs̪ə uʈʰəɪbət̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeːt̪eː ʃuɾuːmeː s̪eːʋɑːɾət̪ ʋeːt̪ən̪ə uʈʰəbəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː. mud̪ɑː məɦəgɑːɪ bəɽʰən̪eː, kɪtʃ͡ʰu kəmə t̪ə ̃
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bʰeːbeː keːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, d͡ʒəkʰən̪ə ʋeːt̪ən̪əbʰoːgiː 
d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾoː 
beːs̪iː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeːkəɾɑː n̪ɪmɑːɦəbə ən̪ɪʋɑːɾjə 
ɾəɦəɪn̪ə, s̪eː ɑːbə n̪əɦɪ ɾəɦələɪn̪ə. t̪əɦuːmeː d̪un̪uː 
beːʈɑː t̪eːn̪ɑː kəmɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː mũɦəməg̃ɑː pɑːɪ 
d̪ə_ɪleː t̪əɪjɑːɾə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə mud̪ɑː əpən̪əɦɪ pẽːʃən̪ə 
oːt̪eː bʰeːʈɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː beːʈɑːkə məd̪əɪt̪ɪkə 
kʰəgət̪eː n̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪əẽː s̪əd̪ɪkɑːlə kʰuʃiː-kʰuʃiː 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə d͡ʒeː bəuɑː, əpən̪ə kəmɑːɪs̪ə ̃
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə gəɽʰuː. 
ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəmeː kʰəgət̪ɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, kən̪eː 
kəʈʰɑːɪn̪ə s̪ən̪ə pɾəʃn̪ə ətʃ͡ʰɪeː. ɑːd͡ʒukə t̪eːɦeːn̪ə 
ɑːɾt̪ʰɪkə pəɾɪʋeːʃə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əbʰəkẽː 
mɑːn̪eː d̪ʰən̪iːkə-gəɾiːbə s̪əbʰəkẽː, pɑːɪkə kʰəgət̪ɑː 
s̪əd̪ɪkɑːlə ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, kɪeː t̪ə ̃ d͡ʒɪn̪əgiːkə pʰɑːlət̪uː 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː t̪eːt̪eː bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ən̪eːɾoː loːkə 
ʃɾəməkẽː ɦiːn̪ə bən̪ɑː bʰoːgəkẽː əpən̪ɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː s̪eː bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
ʃuɾuːɦeːs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əkə gəʈʰən̪ə t̪eːn̪ɑː gəɽʰɪ leːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d͡ʒən̪eːu d͡ʒəkɑ̃ː gəʈʰɪjɑː geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə, 
t̪əẽː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə-bʰoːɾə gɑːjɪt̪ɾiː d͡ʒɑːpə kəɾəɪmeː 
s̪əɾəpəʈə d̪əuɽə tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə əɪʈʰɑːmə kɑːmeːs̪əɾə pəɦũtʃ͡əlɑː 
t̪ə ̃pət̪ɑː ləgələɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪eː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː d̪ɪn̪əs̪ə ̃
ʋəuɽɑːeːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, keːt̪əeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪eːkəɾə koːn̪oː 
ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ. bɑːn̪ɦələ d͡ʒɪn̪əgiːkə n̪eː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
d͡ʒiːʋən̪oː ɦoːɪeː ɑː d͡ʒəgəɦoː n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə ɾəɦəɪeː, 
mud̪ɑː kʰulələ-kʰɪlələ d͡ʒiːʋən̪əkə ɑːɽɪ-d̪ʰuɾə ətʃ͡ʰɪ 
n̪əɦɪ. oːn̪ɑː, kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː uʈʰɪ tʃ͡ukələ 
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tʃ͡ʰələ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə kɑːlɦɪ kələkət̪t̪ɑː tʃ͡ʰoːɽɪ 
d͡ʒɑːeːbə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə d̪oːɦəɾɑː kəə̸ əbəɪkə ɑːʃɑː 
kəɾəbə n̪iːkə n̪əɦɪ. eːɦən̪oː t̪ə ̃ s̪əmbʰəʋə bʰə_ɪjeː 
s̪əkəɪeː d͡ʒeː ʋɪd̪ɑːɪkə t̪əɪjɑːɾiːmeː bɪs̪əɪɾə d͡ʒɑːɪ. 
t̪əɪbiːtʃ͡ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə pət̪n̪iː s̪un̪ələɪn̪ə d͡ʒeː 
eːkə goːʈɑː bʰẽːʈə kəɾəeː ɑːeːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. s̪un̪ɪt̪eː 
s̪uʋoːd̪ʰən̪iː koːʈʰəɾiːs̪ə ̃n̪ɪkəɪlə kɑːmeːs̪əɾə ləgə ɑːbɪ 
bəd͡ʒəliː- 
"tʃ͡əluː, d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə bəɪs̪uː. d͡ʒeː gʰəɽiː d͡ʒeː 
pəɦəɾə n̪eː əpən̪eː pəɦũtʃ͡əlɑː ətʃ͡ʰɪ." 
n̪ɪɾbʰiːkə bʰəə̸ kəə̸ s̪uʋoːd̪ʰən̪iː bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰeːliː, kɪeː 
t̪ə ̃ mən̪ə gəʋɑːɦiː d̪ə_ɪjeː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː 
n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪əkẽː n̪eː s̪əməjə ɦoːɪeː mud̪ɑː ən̪ɪʃtʃ͡ɪt̪əkẽː 
s̪əməjə kiː ɦəeːt̪ə. kəɦəloː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, 'uɽʰəɽɑːkẽː 
gɑːməkə ʈʰeːkɑːn̪ə!' əkʰən̪oː ɑːbɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː d̪uː 
gʰən̪ʈɑːkə pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː ɑːbɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦəmə 
ən̪umɑːn̪əs̪ə ̃ bəd͡ʒələũ ətʃ͡ʰɪ ɑːkɪ ɦun̪əkəɾə mɑːn̪eː 
pət̪ɪkə, kɑːd͡ʒə s̪əmɦɑːɾəɪt̪ə bəd͡ʒələũ ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː 
əpən̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələ ɑː bəg̃ɑːləkə məɦɪlɑːkə biːtʃ͡ə 
d̪uːɾiː ətʃ͡ʰɪeː. kɑːɾəɳə ən̪eːkoː ətʃ͡ʰɪ, ʃəɦəɾə-
d̪eːɦɑːt̪əkə ɦuəeː kɪ s̪ɑːkʂəɾə-n̪ɪɾəkʂəɾəkə d̪uːɾiː, kɪ 
s̪əmpən̪n̪ə-ʋɪpən̪n̪əkə d̪uːɾiː ɦuəeː ɑːkɪ d͡ʒiːʋən̪əkə 
məɾməkə s̪əg̃ʰəɾʂəməjə d͡ʒiːʋən̪ə ɦuəeː. mud̪ɑː s̪eː 
əkʰən̪ə n̪əɦɪ. 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə bəɪs̪ət̪eː 
s̪uʋoːd̪ʰən̪iːkə poːt̪iː, tʃ͡ɑːɦoː ɑː pɑːn̪ɪjõː n̪eːn̪eː 
pəɦũtʃ͡əliː. t̪əɪbiːtʃ͡ə bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː s̪eːɦoː 
pəɦũtʃ͡əlɑː. d̪ɪn̪ə bʰəɾɪkə t̪ʰɑːkələ, t̪əẽː mən̪əmeː 
ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː pəɦɪn̪eː n̪əɦɑːeːbə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒeː 
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ɦəeːt̪ə s̪eː ɦəeːt̪ə. 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː d̪eːkʰət̪eː kɑːmeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ- 
"d̪ɑːd̪ɑː, kɑːlɦɪ kələkət̪t̪ɑː tʃ͡ʰoːɽɪ gɑːmə tʃ͡əlɪ 
d͡ʒɑːeːbə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː pɪt̪ɑːd͡ʒiː d͡ʒiːbəɪleː kələkət̪t̪ɑːkə 
bɑːʈə pəkəɽələɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ɦəməɦũː gɑːməkə bɑːʈə 
pəkəɪɽə gɑːmə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeːbə. d͡ʒiːbəɪkə ɾɑːs̪t̪ɑː 
bʰeːʈə geːlə, d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː keːt̪əu s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ɾuːpəmeː 
d͡ʒiːbə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː." 
eːkəs̪əg̃ə kɑːmeːs̪əɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkẽː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu bʰeːʈə geːləɪn̪ə. 
s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪgʰə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 's̪ʋət̪ət̪̃ɾə d͡ʒiːʋən̪ə pəeːbə' 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː eːkkeː ʃəbd̪əmeː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"əɦɑ̃ː s̪əg̃ə ɦəməɾə ʃubʰəkɑːmən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ, 
kɑːmeːs̪əɾə..!" 
 
  

-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 
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keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː "gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː" ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
"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 
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kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u dʒ͡joːt̪s̪n̪ɑː-
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- "kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017", 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː "s̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əmmɑːn̪ə- 2018", tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə "jɑːt̪ɾiː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020", məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː "ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020", bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː "s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021" t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː "əməɾə 
ʃəɦiːd̪ə ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022" 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
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, 
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34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ək̃əlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 
kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. 
s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː- 
eːkɑ̃ː kiː. 44. t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- 
biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 46. ʃəb̃ʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə 
goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
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 
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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. 
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2.8.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 18mə kʰeːpə 

 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 18mə kʰeːpə 

18 

  

ut̪əɾɪbɑːɾɪ ʈoːləmeː pɑːkəɽɪkə d͡ʒʰəməʈəgəɾə 
gɑːtʃ͡ʰə tʃ͡ʰələ . oːkəɾeː tʃ͡ʰɑːɦəɾɪmeː s̪əũs̪eː ʈoːləkə 
loːkəs̪əbʰəkə bəɪs̪ɑːɾə tʃ͡ʰələ. goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋə 
oːɦɪ bəɪs̪ɑːɾəkə əguɑː tʃ͡ʰəlɑːɦə . oːn̪ɑː oːɦɪʈʰɑːmə 
kiːɾt̪ən̪ə kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː loːkəs̪əbʰəkə 
d͡ʒuʈɑːn̪ə ɦoːɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ . mud̪ɑː oːɦɪ d̪ɪn̪əkə 
bɑːt̪ə kɪtʃ͡ʰu ʋɪʃeːʂə tʃ͡ʰələ . goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋə 
eːkət̪uɾɪɑː tʃ͡ʰəlɑːɦə .  ɪs̪əkuːləs̪ə ̃ ləeː kəeː kɑːleːd͡ʒə 
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d̪ʰəɾɪ eːkəɦɪ s̪əg̃eː pəɽʰəlɑːɦə . eːməeː pɑːs̪ə keːlɑːkə 
bɑːd̪ə n̪əukəɾiː n̪əɦɪ kəɾəbə ,s̪əmɑːdʒ͡əkə s̪eːʋɑː 
kəɾəbə ,t̪ɑːɦɪ bɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ pɾeːɾɪt̪ə bʰəeː gɑːmə 
ʋɑːpəs̪ə ɑːbɪ geːlɑːɦə . eːɦən̪ə loːkə kəmeː ɦoːeːt̪ə 
d͡ʒeː bʰeːlə n̪əukəɾiːkẽː lɑːt̪ə mɑːɾɪ gɑːmə-gʰəɾə gʰuɾɪ 
d͡ʒɑːeːt̪ə . mud̪ɑː oː s̪əbʰə s̪eː keːlɑːɦə. gɑːmə ɑːbɪ t̪ə ̃
geːlɑːɦə, mud̪ɑː eːɦɪʈʰɑːməkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ t̪ə ̃ bəɦut̪ə 
kʰəɾɑːbə ɾəɦəɪkə. keːoː kəkəɾoː  s̪un̪əbɑːkə ɦeːt̪u 
t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ . s̪əbʰə əpən̪ɑː-ɑːpəmeː  pəɾɪpuːɾɳə. 

 "gəɾiːbə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃tʃ͡ʰiː, muːɾkʰə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃tʃ͡ʰiː, ɦəmə 
kəkəɾə kiː bɪgɑːɽəɪt̪ə tʃ͡ʰɪəɪkə? d͡ʒeː moːn̪ə ɦoːeːt̪ə s̪eː 
kəɾəbə . ɦəmə kəkəɾoː n̪əukəɾə tʃ͡ʰɪəɪkə 
kiː? ɦəməɾɑːs̪əbʰəkẽː d͡ʒeː bud͡ʒʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː 
pəɦɪn̪eː əpən̪eː gʰəɾə s̪əmɦɑːɾɪ lɪə t̪ə ̃ budʒ͡ʰəbəɪkə 
d͡ʒeː bəɦut̪ə keːləkə." t̪əɾəɦə-t̪əɾəɦəkə 
pʰəkəɾɑːs̪əbʰə loːkə bəd͡ʒəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə. 

 iː s̪əbʰə s̪un̪əbɑːkə ɦeːt̪u goːʋɪd̪̃ə ɑː 
mɑːd̪ʰəʋə pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃ t̪əɪjɑːɾə ɾəɦət̪ʰɪ . gɑːmə 
keːɦən̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː oː s̪əbʰə s̪ʋəjə ̃ d̪eːkʰən̪eː-
bʰoːgən̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒə s̪ud̪ʰɑːɾə kəɾəbɑːkə 
ɦeːt̪u s̪əɦən̪əʃiːlət̪ɑː tʃ͡ɑːɦəbeː kəɾiː . d̪əs̪ə t̪əɾəɦəkə 
loːkə tʃ͡ʰəɪkə,s̪əbʰəkẽː mɪlɑː kəeː ləeː d͡ʒəeːbɑːkə 
ɦeːt̪u d̪ʰəɪɾjə tʃ͡ɑːɦəbeː kəɾiː . s̪eː s̪əbʰə s̪oːtʃ͡ə-bɪtʃ͡ɑːɾɪ 
kəeː d̪un̪uːgoːʈeː gɑːmə ʋɑːpəs̪ə ɑːeːlə ɾəɦət̪ʰɪ. 

goːʋɪd̪̃ə  ɑː mɑːd̪ʰəʋəkə s̪ət̪ət̪ə pɾəjɑːs̪əs̪ə ̃
gɑːməmeː bəɦut̪ə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə bʰeːlə . loːkəs̪əbʰəkə 
ʃɪkʂɑːkə pɾət̪ɪ ɑːkəɾʂəɳə bʰeːləɪkə . t̪əɾəɦə-t̪əɾəɦəkə 
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n̪əʋə ʋjəʋəs̪ɑːjə loːkə ʃuɾu keːləkə . eːɦɪs̪əbʰəs̪ə ̃
loːkəs̪əbʰəkə ɑːɾt̪ʰɪkə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː s̪ud̪ʰɑːɾə bʰeːlə. 
goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋəkə eːɦɪmeː bəɦut̪ə 
joːgəd̪ɑːn̪ə  ɾəɦələn̪ɪ . d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳəs̪ə ̃ut̪əɾəbəɾɪɑː 
ʈoːləkə loːkəmeː oː s̪əbʰə bəɦut̪ə loːkəpɾɪjə bʰəeː 
geːlɑːɦə. 

pɑːʈʰəʃɑːlɑː kəkəɾoː ʋjəkt̪ɪgət̪ə ʋəs̪t̪u n̪əɦɪ 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . pʰeːɾə iː koːn̪oː ɑːd͡ʒukə t̪ə ̃ətʃ͡ʰɪ n̪əɦɪ . 
kəɪkə pus̪t̪əs̪ə ̃ɪlɑːkɑːkə loːkə eːɦɪʈʰɑːmə ʃɪkʂɑː ləɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ . utʃ͡ɪt̪ə t̪ə ̃ iː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː s̪ud̪ʰɑːkəɾə 
s̪ʋəjə ̃ eːɦɪ kɑːd͡ʒəkẽː ɑːguː kəɾɪt̪ət̪ʰɪ. 
d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə loːkəs̪əbʰə ɦun̪əkəɾə s̪əg̃ə d̪əɪt̪ə 
. mud̪ɑː bʰeːlə uləʈɑː . s̪ud̪ʰɑːkəɾə pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə 
d͡ʒəgəɦəkẽː koːn̪oː s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː tʃ͡ʰoːɽəbɑːkə ɦeːt̪u 
t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ,əpɪt̪u t̪əɾəɦə-t̪əɾəɦəkə ʂəɽəjət̪̃ɾə 
kəeː d͡ʒəjən̪t̪əkẽː gɑːməs̪ə ̃bʰəgɑː d̪eːbəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ oː n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪̃ə bʰəeː ɦun̪əkoː ɦɪs̪s̪ɑːkə 
kʰeːt̪ə-pət̪ʰɑːɾəkẽː kəbd͡ʒɑː kəeː s̪əkət̪ʰɪ . tʃ͡ʰəɪkə n̪eː 
ən̪jɑːjə? pʰeːɾə pɑːʈʰəʃɑːlɑː ɾəɦəlɑːs̪ə ̃ s̪əbʰəkə 
pʰəeːd̪ɑː ɦeːt̪əɪkə . gɑːmeːmeː loːkə utʃ͡tʃ͡ə ʃɪkʂɑː 
pɾɑːpt̪ə kəeː s̪əkət̪ə . d͡ʒəjən̪t̪ə s̪ən̪ə ʋɪd̪ʋɑːn̪ə 
ʋjəkt̪ɪs̪ə ̃ ʃɪkʂɑː gɾəɦəɳə kəɾəbɑːkə n̪iːkə əʋəs̪əɾəkẽː 
ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃n̪əɦɪ d͡ʒɑːeː d̪eːbəɪkə . eːɦɪ 
ɦeːt̪u ɦəməs̪əbʰə d͡ʒɑːn̪əpəɾə kʰeːlə s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ."-
goːʋɪd̪̃ə bɑːd͡ʒələ. mɑːd̪ʰəʋə oːkəɾə bɑːt̪əkẽː 
s̪əməɾt̪ʰən̪ə kəɾəɪt̪ə ɑːguː kəɦələkə- 

"d͡ʒɑːɦɪ t̪əɾəɦẽː d͡ʒəjən̪t̪əkẽː əpən̪eː 
loːkəs̪əbʰə t̪əg̃ə kəeː ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɪ oː s̪əp̃uːɾɳə 
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s̪əmɑːd͡ʒəkə ɦeːt̪u kələk̃ə bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əpəs̪oːtʃ͡əkə 
bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbɑːɾɪʈoːləkə loːkəs̪əbʰə 
muːkəd̪əɾʃəkə bən̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ." 

"oː s̪əbʰə ɑːbə tʃ͡ʰət̪ʰɪɦeː koːn̪ə d͡ʒoːgəɾə . 
t̪ɑːɾiː-d̪ɑːɾuːs̪ə ̃ pʰuɾəs̪ət̪ɪ ɦeːt̪ən̪ɪ t̪əkʰən̪ə n̪eː kɪtʃ͡ʰu 
ɑːoːɾə s̪oːtʃ͡ət̪ɑːɦə."-bəɪs̪ɑːɾəmeː s̪ə ̃ keːoː 
bəd͡ʒəlɑːɦə. 

"s̪ət̪jə ʋətʃ͡ən̪ə ."-d̪oːs̪əɾə goːʈeː bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"mud̪ɑː ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ tʃ͡upə n̪əɦɪ ɾəɦɪ 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː . iː n̪ɑːgəbɑːbɑːkə ʈoːlə ətʃ͡ʰɪ . oː 
n̪ɑːgəbɑːbɑː dʒ͡eː s̪əũs̪eː d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːməmeː 
ələkʰə d͡ʒəgəoːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒəjən̪t̪əkə d͡ʒɑːn̪ə 
n̪ɑːgeːbɑːbɑː bətʃ͡əoːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə."-t̪eːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ 
. 

"s̪eː keːn̪ɑː?"-tʃ͡ɑːɾɪmə putʃ͡ʰələkəɪkə . 

iː bɑːt̪ə kəkəɾɑː n̪eː buːd͡ʒʰələ tʃ͡ʰəɪkə . 
n̪ɑːn̪ɦɪeːʈɑːmeː d͡ʒəjən̪t̪ə gʰəɾəkə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪs̪ə ̃ t̪əg̃ə 
bʰəeː kəeː d̪ʰɑːɾəmeː ɖubəeː d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ . 
s̪əj̃oːgəs̪ə ̃n̪ɑːgəbɑːbɑː ɦun̪əkɑː d̪eːkʰɪ leːləkʰɪn̪ə ɑː 
bud͡ʒʰɑː-s̪ud͡ʒʰɑː kəeː ɦun̪əkɑː əpən̪ɑː s̪əg̃eː 
d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə leːn̪eː tʃ͡əlɪ geːləkʰɪn̪ə . oːeːɦə 
ɦun̪əkəɾə n̪ɑːmə d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːməkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 
ʃɑːɾəd̪ɑːkũd͡ʒəmeː lɪkʰəoːlət̪ʰɪ . d͡ʒə ̃ n̪ɑːgəbɑːbɑː 
n̪əɦɪ d̪eːkʰən̪eː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪ə ̃kəɦɪ n̪əɦɪ d͡ʒəjən̪t̪əkə kiː 
ɦɑːlə ɦoːɪt̪ə?"-pɑ̃ːtʃ͡əmə loːkə bɑːd͡ʒələ . 

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 291 

"t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ d͡ʒəjən̪t̪əpəɾə ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkə 
əd̪ʰɪkɑːɾə s̪ɪd̪d̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. oː əpən̪əs̪əbʰəkə loːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
ɦun̪əkəɾə ɾəkʂɑː əʋəʃjə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː ." 

"eːʋəməs̪t̪u! "-s̪əbʰə eːkəs̪ʋəɾəs̪ə ̃bɑːd͡ʒələ . 

t̪əkəɾə bɑːd̪ə s̪əɾʋəs̪əmmət̪ɪs̪ə ̃ pɾəs̪t̪ɑːʋə 
pɑːs̪ə bʰeːlə d͡ʒeː gɑːməkə juʋəkəs̪əbʰə pɑːɾə ləgɑː 
kəeː d͡ʒəjən̪t̪əkə s̪uɾəkʂɑːkə d̪eːkʰəbʰɑːlə kəɾət̪ɑːɦə . 
ɦun̪əkəɾə n̪ɪt̪jəpɾət̪ɪkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɦeːt̪u gɑːmeːs̪ə ̃
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. ɪɦoː n̪ɪɾɳəjə bʰeːlə d͡ʒeː 
pɑːʈʰəʃɑːlɑː oːt̪əɦɪ tʃ͡ələt̪ə d͡ʒət̪əeː tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u dʒ͡eː kəɾəeː pəɽət̪əɪkə s̪eː kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə 
." 

ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə s̪əbʰəʈɑː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
s̪ud̪ʰɑːkəɾəkẽː d̪eːləkən̪ɪ . s̪ud̪ʰɑːkəɾəkə s̪ɪʈiːpiːʈiː 
gummə tʃ͡ʰələ . 

ɑːbə kiː kəeːlə d͡ʒɑːeː?"-s̪ud̪ʰɑːkəɾə 
ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. 

"əɦɑ̃ː tʃ͡ɪt̪̃ɑː n̪əɦɪ kəɾuː . ɦəməɾɑː ləgəmeː eːɦɪ 
s̪əməs̪jɑːs̪əbʰəkə s̪əɦiː ɪlɑːd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ."-eːkəʈɑː ləʈʰəɪt̪ə 
bɑːd͡ʒələ. 

"t̪ə ̃ bəd͡ʒəɪt̪ə kɪeːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɦə?"-s̪ud̪ʰɑːkəɾə 
kəɦələkə . 

"d͡ʒəjən̪t̪əkə d͡ʒɑːn̪ə oːɦɪ ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰəmeː ətʃ͡ʰɪ 
. d͡ʒə ̃ oːkəɾɑː tʃ͡oːɾɑː liː   t̪ə ̃ d͡ʒəjən̪t̪ə bət̪ɑːɦə bʰəeː 
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d͡ʒɑːeːt̪ə, əpən̪eː gɑːməs̪ə ̃pəɽɑː d͡ʒɑːeːt̪ə ʋɑː bʰəeː 
s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d̪ʰɑːɾeːmeː kud̪ɪ d͡ʒɑːeː ."-d̪oːs̪əɾə 
ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . 

"iː bɑːt̪ə t̪ə ̃ ɦəmə pəɦɪn̪eːs̪ə ̃ bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː . 
ɦəmə t̪ə ̃ d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːməmeː kəɦən̪eː ɾəɦiː d͡ʒeː 
ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰə leːn̪eː tʃ͡əluː t̪ə ̃ əɦɑ̃ːs̪əbʰə 
d͡ʒjoːt̪ɪʂiːd͡ʒiːkẽː d̪əeː d̪eːlɪəɪkə ɑː oː pəkəɽɑːoː geːlə 
." 

"d͡ʒeː biːt̪ɪ geːlə, s̪eː geːlə . ɑːbə kiː kəeːlə 
d͡ʒɑːeː t̪ɑːɦɪpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəɪt̪ə d͡ʒɑːɦə ."-
s̪ud̪ʰɑːkəɾə bɑːdʒ͡ələ . 

"eːɦɪmeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəbɑːkə kiː tʃ͡ʰəɪkə? d͡ʒəjən̪t̪əkə 
s̪ɪɾəmɑːs̪ə ̃ kəɦun̪ɑː kəeː ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰəkẽː tʃ͡oːɾɑːeːlə 
d͡ʒɑːeː . pʰeːɾə d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦuː t̪əmɑːs̪ɑː ."-t̪eːs̪əɾə 
ləʈʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ . 

tʃ͡ɑːɾuː ləʈʰəɪt̪ə ɑː s̪ud̪ʰɑːkəɾə eːkəmət̪əs̪ə ̃eːɦɪ 
pɾəs̪t̪ɑːʋəpəɾə s̪əɦəmət̪ə bʰeːlɑːɦə . 

-ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə, pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə: s̪ʋəɾgiːjə 
s̪uːɾjə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə, mɑːt̪ɑːkə n̪ɑːmə: s̪ʋəɾgiːjɑː 
d̪əjɑːkɑːʃiː d̪eːʋiː, bəeːs̪ə: 69 ʋəɾʂə, pəɪt̪ɾɨkə gɾɑːmə: 
əɽeːɾə ɖiːɦə, mɑːt̪ɾɨkə: s̪ɪn̪gʰɪɑː ɖjoːɽʰiː, ʋɾɨt̪ɪ: bʰɑːɾət̪ə 
s̪əɾəkɑːɾəkə upə s̪ətʃ͡ɪʋə (s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə), s̪peːʃələ 
meːʈɾoːpoːlɪʈən̪ə mədʒ͡ɪs̪ʈɾeːʈə, d̪ɪlləiː(s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə), 
ʃɪkʂɑː: tʃ͡ən̪d̪ɾəd̪ʰɑːɾiː mɪt̪ʰɪlɑː məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃biː.eːs̪ə-
s̪iː. bʰəut̪ɪkə ʋɪd͡ʒɲɑːn̪əmeː pɾət̪ɪʂʈʰəɑː : d̪ɪlliː 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ ʋɪd̪ʰɪ s̪n̪ɑːt̪əkə, pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪ɪ: 
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məɪt̪ʰɪliːmeː: pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2017 1.bʰoːɾəs̪ə ̃s̪ɑ̃ː d͡ʒʰə 
d̪ʰəɾɪ (ɑːt̪mə kət̪ʰɑː),2. pɾəs̪əg̃əʋəʃə (n̪ɪʋəd̪̃ʰə), 3.s̪ʋəɾgə 
eːt̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ (jɑːt̪ɾɑː pɾəs̪əg̃ə); pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2018 4. 
pʰəs̪ɑːd̪ə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) 5. n̪əməs̪t̪əs̪jəɪ (upən̪jɑːs̪ə) 6. 
ʋɪʋɪd̪ʰə pɾəs̪əg̃ə (n̪ɪʋəd̪̃ʰə) 7.məɦəɾɑːd͡ʒə(upən̪jɑːs̪ə) 
8.ləd͡ʒəkoːʈəɾə(upən̪jɑːs̪ə); pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2019 
9.s̪iːmɑːkə oːɦɪ 
pɑːɾə(upən̪jɑːs̪ə)10.s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə(n̪ɪʋəd̪̃ʰə s̪əg̃ɾəɦə) 
11.mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ(upən̪jɑːs̪ə) 12.s̪ʋəpn̪əloːkə(upən̪jɑːs̪ə); 
pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2020 13.ʃək̃ʰən̪ɑːd̪ə(upən̪jɑːs̪ə) 
14.ɪeːɦə t̪ʰɪkə d͡ʒiːʋən̪ə(s̪əs̪̃məɾəɳə)15.ɖʰəɦəɪt̪ə 
d̪eːbɑːlə(upən̪jɑːs̪ə); pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2021 
16.pɑːt̪ʰeːjə(s̪əs̪̃məɾəɳə) 17.ɦəmə ɑːbɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰiː(upən̪jɑːs̪ə) 18.pɾələjəkə pəɾɑːt̪ə(upən̪jɑːs̪ə); 
pɾəkɑːʃən̪ə ʋəɾʂəhə̆2022 19.biːt̪ɪ geːlə 
s̪əməjə(upən̪jɑːs̪ə) 20.pɾət̪ɪbɪmbə(upən̪jɑːs̪ə) 21.bəd̪əlɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu(upən̪jɑːs̪ə) 22.ɾɑːʂʈɾə 
məd̪̃ɪɾə(upən̪jɑːs̪ə) 23.s̪əj̃oːgə(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) 24.n̪ɑːtʃ͡ɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɪ ʋəs̪ud̪ʰɑː(upən̪jɑːs̪ə). 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.9.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 12) 

n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 12) 

 

n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə (1960- ), ʃɪkʂɑː - eːm 
eː, n̪əɪɦəɾə - kʰəɾɑːd͡ʒəpuɾə,d̪əɾəbʰəŋgɑː, s̪ɑːs̪uɾə - g
oːɽʰɪjɑːɾiː (bələɦɑː), ʋəɾt̪t̪əmɑːn̪ə 
n̪ɪʋɑːs̪ə - ɾɑ̃ːtʃ͡iː,d͡ʒʰɑːɾəkʰəɳɖə, d͡ʒʰɑːɾəkʰəɖ̃ə 
s̪əɾəkɑːɾə məɦɪlɑː eːʋə ̃ bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
s̪uɾəkʂɑː ʋɪbʰɑːgə mẽː bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː pəd̪ə s̪əs̃ s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ɪ upəɾɑːn̪t̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾə leːkʰən̪ə. 
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muːlə ɦɪn̪d̪iː- s̪ʋəɾgiːjə d͡ʒɪt̪eːn̪d̪ɾə kumɑːɾə kəɾɳə, 
məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə- n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə 
əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə - 12) 

 
puːɾʋə kət̪ʰɑː 
ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː s̪əg̃ə ʋɪʋɑːɦə ɦeːt̪u ən̪eːkɑːn̪eːkə 
s̪ũd̪əɾiː lɑːlɑːjɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə . mud̪ɑː ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː 
eːɦɪ s̪əs̃ n̪ɪɾlɪpt̪ə ɾɑːdʒ͡əkɑːd͡ʒə mẽː ʋjəs̪t̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . 
ɑːbə ɑːguː 
 
s̪ʋəɾgə keː s̪ɪɦ̃ɑːs̪ən̪ə pəɾə puɾəd̪̃əɾə d̪eːʋəgəɳə keː 
s̪əmuːɦə mẽː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəlɑːɦə l ɦun̪əkə mukʰə 
məɳɖələ pəɾə gəɦən̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɑː pəɾɪʋjɑːpt̪ə tʃ͡ʰələ l d̪ɪn̪ə 
pɾət̪ɪ d̪ɪn̪ə keː ɾɑːkʂəs̪əkə ɑːkɾəməɳə s̪əs̃ oː ʈuːʈɪ 
tʃ͡ukələ tʃ͡ʰəlɑːɦə l d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ keː əd̪ʰiːn̪ət̪ɑː 
oː s̪ʋiːkɑːɾə kəs tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələt̪ʰɪ l eːkəɾə ət̪əɾɪkt̪ə ən̪jə 
koːn̪oː mɑːɾgə ɦun̪əkɑː n̪əɦɪ s̪ud͡ʒʰɑːjələ tʃ͡ʰələɪn̪ɦɪ . 
eːkəɾə kɑːɾəɳə ləgəbʰəgə pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə ɾɑːkʂəs̪ə gəɳə 
keː mən̪oːbʰɪləʂɪt̪ə ʋəs̪t̪ukə ɑːpuːɾt̪ɪ ɦun̪əkɑː kəɾəs 
pəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪn̪ɦɪ l d̪ɑːn̪əʋəkə ən̪utʃ͡ɪt̪ə mɑ̃ːgə keː 
puːɾɑː kəɾəɪt̪ə-kəɾəɪt̪ə ɦun̪əkɑː moːn̪ə mẽː əpən̪ɑː 
pɾət̪ɪ ɦiːn̪ə bʰɑːʋən̪ɑː bʰəɾələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪn̪ɦɪ l 
d̪eːʋəguɾu bɾɨɦəs̪pət̪ɪ jəd̪ɪ eːɦɪ əʋəs̪əɾə pəɾə s̪ʋəɾgə 
loːkə mẽː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ,t̪əkʰən̪ə d̪eːʋəgəɳə keː d̪ɑːn̪əʋə 
ɾɑːd͡ʒə s̪əs pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə n̪əɦɪ ɦoːməjə 
pəɾɪt̪əɪn̪ɦɪ,mud̪ɑː guɾud̪eːʋəkə ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ 
pəɾɑːd͡ʒəjə keː kɑːɾəɳə bən̪ɪ geːlə l kɪtʃ͡ʰu ɑːʋəʃjəkə 
kɑːɾjə s̪əp̃ɑːd̪ɪt̪ə kəɾəʋɑː ɦeːt̪u guɾud̪eːʋə 
bɾəɦməloːkə mẽː ʋɪd̪ʰɑːt̪ɑː s̪əg̃ə pəɾɑːməɾʃə eːʋəmə 
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ən̪jə ən̪eːkõː ʋɪməɾʃə ɦeːt̪u geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l ɦun̪əkə 
ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ɪkə d͡ʒɲɑːn̪ə ɾɑːkʂəs̪ə ɾɑːd͡ʒə keː bʰəs 
geːlə tʃ͡ʰələ,ɑː eːɦɪ əʋəs̪əɾə keː lɑːbʰə uʈʰɑː leːləkə 
d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ l t̪iːn̪ə ʋəɾʂəkə gʰəmɑːs̪ɑːn̪ə 
jud̪d̪ʰə mẽː ɪd̪̃ɾə keː s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪oːtʃ͡ən̪iːjə bʰəs geːlən̪ɪ . oː 
pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə bʰeːlɑːɦə,s̪əg̃əɦɪ ɦun̪əkə mən̪oːbələ ʈuːʈɪ 
tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ l d̪eːʋət̪ʋəkə t̪eːd͡ʒə s̪əmɑːpt̪əpɾɑːjə 
bʰəs geːlə tʃ͡ʰələn̪ɪ . 
ʃɑ̃ːt̪ə bəɪs̪ələ ɪd̪̃ɾə keː kəɾɳə gəɦʋəɾə mẽː - 
"n̪ɑːɾɑːjəɳə-n̪ɑːɾɑːjəɳə" keː tʃ͡ɪɾə-pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə ɑːʋɑːd͡ʒə 
ɑː ʋiːɳɑːkə məd̪ʰuɾə n̪ɑːd̪ə gũd͡ʒɪt̪ə bʰəs uʈʰələ l ɪd̪̃ɾə 
keː mukʰə kəmələ pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː s̪əs̃ pɾəpʰullɪt̪ə bʰəs 
geːlə l əpən̪ə s̪ɪɦ̃ɑːs̪ən̪ə s̪əs ut̪əɾɪ oː n̪ɑːɾəd̪əkə 
pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː puːɾʋəkə s̪ʋɑːgət̪ə keːlən̪ɦɪ,eːʋəmə 
bʰɑ̃ːt̪ɪ-bʰɑ̃ːt̪ɪ s̪əs̃ ɦun̪əkə puːd͡ʒɑː əbʰjəɾt̪ʰən̪ɑː keːlɑː 
upəɾɑːn̪t̪ə əpən̪ə s̪əmiːpə eːkə məɳɪ mɑːɳɪkjə 
d͡ʒəɽɪt̪ə s̪ʋəɾɳə-s̪ɪɦ̃ɑːs̪ən̪ə pəɾə ɦun̪əkɑː s̪ɑːd̪əɾə 
bəɪs̪ɑːoːlə l 
n̪ɑːɾəd̪ə s̪ʋəɾgə loːkəkə t̪ət̪kɑːliːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əs̃ puːɾɳə 
əʋəgət̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə t̪ət̪ʰɑːpɪ oː d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː puːɾʋəkə 
ɪd̪̃ɾə s̪əs̃ putʃ͡ʰələn̪ɦɪ - "koːn̪ə kɑːɾəɳə t̪ʰɪkə əməɾəpət̪ɪ 
! s̪ʋəɾgəloːkə keː ʃɾiː-ʃoːbʰɑː ʋɪɦiːn̪ə pɑːbɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəiː ? s̪əbʰə d̪eːʋəgəɳə keː mukʰə pəɾə əd͡ʒɲɑːt̪ə 
bʰəjə pəs̪əɾələ ətʃ͡ʰəɪ ! n̪əɦɪ koːn̪oː pɾəkɑːɾəkə ɾɑːs̪ə-
ɾəg̃ə bʰəs ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ,ɑː n̪əɦɪ koːn̪oː ut̪s̪əʋəkə 
ɑːjoːd͡ʒən̪ə ətʃ͡ʰɪ ! əməɾəpuɾiː mẽː t̪əs pɾət̪ɪd̪ɪn̪ə 
koːn̪oː n̪eː koːn̪oː pɾəkɑːɾə keː ut̪s̪əʋə mən̪ɑːoːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ ! ən̪əʋəɾət̪ə tʃ͡əɦũ d̪ɪʃɑː mẽː 
pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː ʋjɑːpt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ ! s̪ʋəɾgə əbəɪt̪ə 
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kɑːlə mɑːɾgə mẽː əs̪uɾə s̪əbʰə keː məd̪̃ɑːkɪn̪iː keː 
t̪iːɾə pəɾə s̪ʋətʃ͡tʃ͡ʰəd̪̃ə ʋɪtʃ͡əɾəɳə kəɾəɪt̪ə d̪eːkʰələɦũ ? 
eːkə əs̪uɾə pɑːɾɪd͡ʒɑːt̪ə puʂpəkə ɦɑːɾə pəɦɪɾən̪eː 
tʃ͡ʰələ ! s̪ʋəɾgəkə iː əs̪t̪ə-ʋjəs̪t̪ə ʋjəʋəs̪t̪ʰəɑː ! ɑːɦɑ̃ːkə 
upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ meː̃ ! ɦəmə ɑːʃtʃ͡əɾjə tʃ͡əkɪt̪ə tʃ͡ʰiː,ɑːɦəɑ̃ːkə 
eːɦɪ əkəɾməɳjət̪ɑː pəɾə ! jəd̪ɪ əpən̪eːkə ʃɑːs̪ən̪ə keː 
pɾət̪ɪ jəɪɦə ud̪ɑːs̪iːn̪ət̪ɑː ɾəɦələ t̪əkʰən̪ə oː d̪ɪn̪ə d̪uːɾə 
n̪əɦɪ d͡ʒəkʰən̪ɪ əməɾəpuɾə məɾt̪jəpuɾə bən̪ɪ d͡ʒɑːjeːt̪ə 
jɑː əs̪uɾəpuɾə"! 
d̪u:kʰiː ɦoːɪt̪ə ɪd̪̃ɾə bəd͡ʒəlɑːɦə - "d̪eːʋəɾʂɪ ɑːɦɑ̃ː t̪əs 
ət̪̃əɾjɑːmiː t̪ʰɪkəɦũ ! s̪əbə kɪtʃ͡ʰu d͡ʒən̪ɪt̪əɦũ ɦəməɾɑː 
əkəɾməɳjət̪ɑːkə upɑːd̪ʰɪ d̪əs ɾəɦələ tʃ͡ʰəiː ! kiː ɑːɦɑ̃ː 
keː d͡ʒɲɑːt̪ə n̪əɦɪ t̪ʰɪkə kɪ əs̪uɾə d̪eːʋəloːkə keː 
pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə kəs d̪eːləkə ? ɦəmə d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ 
s̪əs̃ pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə bʰəs geːləɦũ"? 
"ɦuː̃ ! iː bɑːt̪ə ɦəməɾɑː d͡ʒɲɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ . mud̪ɑː iː bʰeːlə 
koːn̪əɑː ! kiː ɑːɦɑ̃ː mẽː əs̪uɾə gəɳə keː s̪ʋəɾgə loːkə 
mẽː eːɦɪ pɾəkɑːɾə s̪ʋətʃ͡tʃ͡ʰəd̪̃ə ɑːgəmən̪ə ʋɪtʃ͡əɾəɳə 
keː ɾoːkəʋɑːkə ʃəkt̪ɪ n̪əɦəɪ ? ɑːɦɑ̃ː eːʋəmə s̪əməs̪t̪ə 
d̪eːʋəgəɳəkə bɑːɦu-ʃəkt̪ɪ mɾɨt̪ə bʰəs geːlə ? ɦəməɾɑː 
d͡ʒɲɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɪ d̪eːʋə guɾu bɾɨɦəs̪pət̪ɪ eːkʰən̪ɪ s̪ʋəɾgə 
loːkə mẽː n̪əɦɪ t̪ʰɪkɑːɦə,məud̪ɑː kiː ɑːɦɑ̃ː ɦun̪əkeː 
ʃəkt̪ɪ pəɾə s̪ʋəɾgəkə əd̪ʰɪpət̪ɪ tʃ͡ʰiː ? ɦun̪əkə 
ən̪upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ mẽː s̪ʋəɾgəkə s̪ət̪t̪ɑː əs̪uɾə gəɳə keː 
ɦɑːt̪ʰə ʋɪkɾəjə kəs d̪eːləɦũ ? 
"ɦəməɾɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ s̪ud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d̪eːʋəɾʂəɪ ! 
ɦəmə kɪk̃əɾt̪əʋjə ʋɪmuːɽʰə bʰeːlə tʃ͡ʰəiː ! kɾɨpəjɑː 
ɦəməɾə mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə kəeːlə d͡ʒɑːjə d̪eːʋəɾʂɪ". 
"ɑːɦɑ̃ː keː mɑːt̪ɾə əpən̪əɦɪ ʃəkt̪ɪ pəɾə əpɑːɾə gəɾʋə 
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ətʃ͡ʰɪ . jəɪɦə kɑːɾəɳə t̪ʰɪkə d͡ʒeː ɑːɦɑ̃ː kɪn̪əkoː 
s̪əɦɑːjət̪ɑː leːməjə mẽː əs̪əməɾt̪ʰə tʃ͡ʰiː . mud̪ɑː ɑːɦɑ̃ː 
eːkə s̪uːt̪ɾə ʋɪs̪məɾəɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː, d͡ʒəkʰən̪ɪ 
d̪uʃmən̪ə keː s̪əməkʂə əpən̪ə ʃəkt̪ɪ kəmə bʰəs d͡ʒɑːjə 
t̪əkʰən̪ɪ koːn̪oː ʃəkt̪ɪʃɑːliː bʰəd̪ɾə d͡ʒən̪ə keː s̪əɦɑːjət̪ɑː 
əʋəʃjə leːməkə tʃ͡ɑːɦiː . eːɦɪ s̪əs̃ guɾeːdʒ͡ə n̪əɦɪ 
kɑːɾəʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː . mud̪ɑː ɑːɦɑ̃ː əpən̪ə s̪əməkʂə 
ən̪jə kɪn̪əkoː ʃəkt̪ɪ s̪əmpən̪n̪ə s̪əɦɑːjət̪ɑː d̪eːməjə 
joːgjə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː,t̪əkʰən̪əɪ t̪əs jəɪɦə n̪eː 
ɦoːjət̪ə ! kiː ɑːiː t̪əkə d̪eːʋət̪ɑː bʰuːməɖ̃ələ keː 
n̪əɾeːʃʋəɾəkə s̪əɦɑːjət̪ɑː ən̪eːkõː beːɾə n̪əɦɪ 
leːlət̪ʰɪ,pʰəeːɾə əkʰən̪ɪ ɑːɦɑ̃ː keː əpən̪ə ʃəkt̪ɪ pəɾə 
eːt̪eːkə gəɾʋə kɪjeːkə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ"? 
"pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə eːɦən̪ə koːn̪oː n̪əɾəpət̪ɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ 
d̪eːʋəɾʂɪ,d͡ʒəeːkəɾɑː s̪əs ɦəmə s̪əɦɑːjət̪ɑː ləs s̪əkiː"| 
"ɦũː ! t̪ɾɪloːkə mẽː mɑːt̪ɾə eːkə əɦĩː t̪əs pəɾəmə 
pəɾɑːkɾəmiː ʃɑːs̪əkə tʃ͡ʰəiː ! d̪eːʋeːn̪d̪ɾə ! ɑːɦɑ̃ːkə 
pəɾɑːkɾəmə keː s̪əməkʂə pɾɨt̪ʰʋiːkə n̪ɾɨpət̪ɪ bʰəlɑː 
koːn̪ɑː ʈʰɑːɽʰə bʰəs s̪əkət̪ə "? 
"n̪əɦɪ n̪əɦəɪ ! eːɦən̪ə koːn̪oː bɑːt̪ə eːɦən̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ 
d̪eːʋəɾʂɪ"! 
"ɑːɦɑ̃ː mɪt̪ʰjɑː ɑːʋəɾəɳə keː əpən̪ə mukʰə eːʋəmə 
ɦɾɨd̪əjə s̪əs̃ ɦəʈɑː d̪ɪjə d̪eːʋeːn̪d̪ɾə ! ɦəmə s̪əbə 
bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. ɑːɦɑ̃ː  s̪əɾɪpəɦũ tʃ͡ʰələ-kəpəʈə ɑː 
d̪əmbʰəkə s̪əɦɑːɾɑː ləɪt̪ə ɾəɦələɦũ . pɾɨt̪ʰʋiː keː 
t̪əpəs̪jɑː liːn̪ə mɑːn̪əʋə eːʋəmə ɾɨʂɪ gəɳə s̪əs̃ 
bʰəjəbʰiːt̪ə ɾəɦələɦũ . ɑːɦɑ̃ː mẽː oː ʋɪʃɑːlə ɦɾəd̪əjə 
kəɦɑ̃ː,d͡ʒəeː pɾɨt̪ʰʋiː n̪ɪʋɑːs̪iː mẽː pɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
! pɾɨt̪ʰʋiː keː t̪əs eːkə-eːkə n̪əɾeːʃʋəɾə ɑːɦɑ̃ːkə 
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s̪əɦɑːjət̪ɑː kəɾəʋɑː mẽː s̪əməɾt̪ʰə ətʃ͡ʰɪ l leːkɪn̪ə əpən̪ə 
s̪əɦɾɨd̪əjət̪ɑː keː kɑːɾəɳə oː s̪ʋəɾgəkə d̪ɪʃɑː mẽː 
d̪eːkʰə_ɪt̪ə t̪əkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ"| 
ɪd̪̃ɾə keː mukʰə pəɾə ɑːʃɑːkə kɪɾəɳə ləɦəɾɑːjələ l oː 
putʃ͡ʰəlɑːɦə - "d̪eːʋəɾʂɪ kiː əpən̪eː pɾɨt̪ʰʋiː keː koːn̪oː 
eːɦən̪ə n̪ɾɨpət̪ɪ keː n̪ɑːmə bət̪ɑːjəbə d͡ʒeː pəɾɑːkɾəmə 
mẽː ɦəməɾɑː s̪əs̃ bəɽʰələ-tʃ͡əɽʰələ ɦoːjə"? 
"əʋəʃjə ! kiːeːkə n̪əɦəɪ ! pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə eːɦɪ s̪əməjə eːkə 
eːɦən̪ə tʃ͡əkɾəʋəɾt̪iː s̪əmɾɑːʈə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə ,d͡ʒɪn̪əkə 
s̪əmət̪ɑː ɑːɦɑ̃ː s̪ən̪ə s̪əɦəs̪t̪ɾə ɪd̪̃ɾə s̪əmmɪlɪt̪ə bʰəs 
d͡ʒɑːjeːbə t̪əkʰən̪əɦu n̪əɦɪ kəs s̪əkəbə"| 
"kiː əpən̪eː ɦun̪əkə ʋɪʂəjə mẽː kɪtʃ͡ʰu ɑːɾə ʋɪʃeːʂə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː d̪eːbɑːkə kɾɨpɑː kəɾəbə d̪eːʋəɾʂɪ"? 
"əʋəʃjə ! kiːeːkə n̪əɦəɪ ! ɦəməɾə kɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ 
ən̪əʋəɾət̪ə t̪ɾɪloːkə-bʰɾəməɳə kəɾəɪt̪ə ɾəɦən̪ɑːiː ! 
ɦəmə eːkə s̪t̪ʰɑːn̪ə pəɾə s̪t̪ʰɪɾə n̪əɦɪ ɾəɦɪ 
pəbəɪt̪ətʃ͡ʰiː,məud̪ɑː eːɦɪ beːɾə bʰɾəməɳə keː kɾəmə 
mẽː bʰuːməɖ̃ələ pəɾə ɦəmə kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə ʈʰəɦəɾɪ geːlə 
ɾəɦiː l kəɦuː t̪əs ʋɪʋəʃə bʰəs geːləɦũ oːt̪əs kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə 
ʋɪʃɾɑːmə kəɾəs keː leːlə ! oːt̪əɦɪ s̪əs eːkʰən̪ə ɦəmə 
ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː . oːt̪əs keː əd̪bʰut̪ə ʃɑːs̪ən̪ə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː 
s̪əs̃ ɦəmə ət̪jən̪t̪ə pɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰeːləɦũ ! oːɦə ! 
kət̪eːkə ʃɑ̃ːt̪ɪ pəɾɪʋjɑːpt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːt̪əɦə"! 
"ɾɨʂɪʋəɾə n̪ɑːɾəd̪ə ! ʃɑ̃ːt̪əɪ ! pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə ! əs̪əmbʰəʋə ! 
ʃɑ̃ːt̪ɪ keː s̪ɑːmɾɑːd͡ʒjə pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə s̪oːtʃ͡ɪ kəs ʋɪs̪məjə 
ɦoːiːt̪ə ətʃ͡ʰəɪ ! iː keːɦən̪ə əs̪əmbʰəʋə bɑːt̪ə bʰeːlə 
əpən̪eːkə"? 
"ɑːɦɑ̃ː bʰəlɑː s̪ʋəɾgə mẽː bəɪs̪ələ-bəɪs̪ələ koːn̪ɑː 
buːd͡ʒʰəbə pɾɨt̪ʰʋiː ɑː ɑːn̪ə koːn̪oː gɾəɦəkə bɑːt̪ə ! 
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ɑːɦɑ̃ː t̪əs bəs̪ə əpən̪əɦɪ gəɾʋə mẽː lɪpt̪ə tʃ͡ʰiː, t̪ɑːɦɪ 
s̪əs̃ ɑːɦɑ̃ː keː kɪn̪əkoː məɦɑːn̪ət̪ɑː,kəɪn̪əkoː ʋiːɾət̪ɑː 
d̪eːkʰɑːiːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ ! ɑːbə ɑːɦɑ̃ː d̪ʰjɑːn̪ə s̪əs s̪un̪əbə 
d͡ʒeː ɦəmə bət̪əbəɪ tʃ͡ʰiː ɑːɦɑ̃ːkeː"| 
ɪd̪̃ɾə ut̪s̪ukə bʰəs n̪ɑːɾəd̪ə ɾɨʂɪ keː ɑːkʰjɑːn̪ə s̪un̪əs 
ləgəlɑːɦə . s̪əbʰɑː məɖ̃əpə mẽː kɪtʃ͡ʰu ɑːɾə d̪eːʋət̪ɑː-
gəɳə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə l s̪əg̃eː kɪtʃ͡ʰu əps̪əɾɑː-gəɳə 
pəɾjən̪t̪ə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰəliːɦə, oː s̪əbʰə ɪd̪̃ɾə keː 
gəb̃ʰiːɾə mud̪ɾɑː mẽː d̪eːkʰɪ məun̪ə bʰɑːʋə d̪ʰeːn̪eː 
eːkə kɑːt̪ə mẽː bəɪs̪ə geːlɪɦə l d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪ə keː 
oːʂʈʰə kɑ̃ːpɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ ɑː ɦun̪əkə mukʰə s̪əs̃ 
ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑːkə pɾəʃəs̪̃ɑː keː ʃəbd̪ə əmɾɨt̪ə 
buːn̪d̪ə s̪ən̪ə tʃ͡ʰɪʈəkɪ-tʃ͡ʰɪʈəkɪ kəs s̪əbʰə keː kəɾɳə 
gəɦʋəɾə mẽː pɾəʋɪʂʈə ɦoːɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ l 

 
kɾəməʃəhə̆ 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.10.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 4 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

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

Videhĕa_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 

http://videha.co.in/videha.htm
http://videha.co.in/videha.htm
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
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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 n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə 
s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 
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n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 1 
ɖɔkʈəɾə beːʈɑː 

 
ɾɑːməkumɑːɾə tʃ͡əʈɪjɑː s̪əbʰəkẽː pəɽʰɑː əg̃ən̪ɑː eːlɑː 
t̪ə ̃ pət̪n̪iːkẽː kən̪əɪt̪ə d̪eːkʰələɪn̪ə. d̪eːkʰət̪eː oː 
əkəbəkɑː geːlɑː. putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"kiː bʰeːlə?" 
pət̪n̪iː kən̪ɪt̪eː kəɦələkəɪn̪ə- 
"tʃ͡ʰɪʈəɦiːs̪ə ̃ bɑːbuːd͡ʒiː pʰoːn̪ə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ə, 
mɑːeːkẽː ləkəbɑː mɑːɾɪ d̪eːləkə. bəd͡ʒəboː-bʰukəboː 
n̪eː kəɾəɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 
ɾɑːməkumɑːɾə putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"kəɦɪjɑː ləkəbɑː mɑːɾələkə?" 
pət̪n̪iː kəɦələkəɪn̪ə- 
"pəɾəs̪uː ɾɑːt̪ɪmeː. bɑːbuːd͡ʒiː bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə 
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d͡ʒeː bət̃ʃ͡ət̪ə kɪ n̪əɪ t̪eːkəɾə koːn̪oː ʈʰiːkə n̪əɦɪ. əpən̪ɑː 
s̪əbʰəkẽː pəɾəs̪uː ɾɑːt̪ɪeːs̪ə ̃ pʰoːn̪ə ləgəbəɪ 
tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə mud̪ɑː pʰoːn̪eː n̪eː ləgələɪn̪ə." 
ɾɑːməkumɑːɾə bɑːd͡ʒələ- 
"t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ ɑːɪeː tʃ͡ʰɪʈəɦiː d͡ʒɑːeː pəɽət̪ə. mɑːeːkə 
umeːɾoː t̪ə ̃ əs̪s̪iːs̪ə ̃ kəmə n̪əɪ ɦeːt̪əɪn̪ə. koːn̪ə ʈʰiːkə 
kəkʰən̪ə tʃ͡əlɪ d͡ʒeːt̪iː. tʃ͡əluː d̪əs̪ə bəd͡ʒiːɑː bəs̪ə 
pəkəɪɽə liː. oːn̪ɑː t̪ə ̃ gəɦuməkə d̪əun̪iː kəɾəbə 
d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. ɾəɦɪ-ɾəɦɪ kəə̸ meːgʰə əbəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. d͡ʒə ̃
bəɾəkʰɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə ̃ bud͡ʒʰuː gəɦuməkə 
kʰɪd͡ʒɑːn̪əɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. t̪ʰɾeːs̪əɾəbəlɑː ʃəmbʰu 
kəlɦukɑː n̪ɑːõː kəɦən̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə. mud̪ɑː əpən̪ɑː n̪əɪ 
ɾəɦən̪eː d̪əun̪iː keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə. ʃəb̃ʰukẽː pʰoːn̪ə ləgɑː 
kəɦɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə d͡ʒeː ɦəmə kɑːlɦɪ n̪əɪ ɾəɦəbə 
ən̪t̪əeː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. oːt̪əeːs̪ə ̃ eːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
d̪əun̪ə kəɾɑːeːbə. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː d͡ʒeː ɦəeːt̪ə s̪eː ɦəeːt̪ə. 
mɑːeːkə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː kəɾəbə t̪ə ̃ d͡ʒəɾuːɾiːeː ətʃ͡ʰɪ. 
ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkẽː keː tʃ͡ʰəɪn̪ə. eːkəʈɑː beːʈoː tʃ͡ʰəɪn̪ə 
d͡ʒeː pəʈən̪ɑːmeː ɖɔkʈəɾiː kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə, pəɾɪʋɑːɾə 
ləə̸ kəə̸ oːt̪ə_ɪ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə." 
tʃ͡ʰɪʈəɦiːʋɑːliː bəd͡ʒəliː- 
"eːkəʈɑː kɑːd͡ʒə kəɾuː, kʰeːkʰən̪ɑːkẽː bəd͡ʒɑː 
gəɦuməkə boːd͡ʒʰə kəɽiːɑː d̪ɪjəu ɑː uːpəɾəs̪ə ̃
t̪ɪɾəpɑːlə oːɽʰɑː d͡ʒʰɑ̃ː pɪ d̪ɪjəu. bəɾəkʰoː ɦəeːt̪ə t̪ə ̃
n̪oːkəs̪ɑːn̪ə n̪əɪ ɦəeːt̪ə. tʃ͡ʰɪʈəɦiːs̪ə ̃ kəɦɪjɑː ɑːeːbə 
t̪eːkəɾə koːn̪ə ʈʰeːkɑːn̪ə." 
ɾɑːməkumɑːɾə kəɦələkəɪn̪ə- 
"ʈʰiːkeː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. t̪ɪɾəpɑːlə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː kən̪iː 
meːɦən̪ət̪ɪ kəɾəeː pəɽət̪ə. d̪əs̪əbəd͡ʒiːɑː bəs̪ə n̪əɪ 
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pəkəɪɽə bəɾəɦəbəd͡ʒiːɑː pəkəɽəeː pəɽət̪ə. gəɦumə 
d͡ʒʰɑ̃ːpələ ɾəɦən̪eː tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɪ ɾəɦət̪ə." 
s̪əeːɦə keːləɪn̪ə. gəɦuməkẽː s̪eːɾɪɑː d͡ʒʰɑ̃ːpɪ d̪eːlə 
geːlə. gəuɾəkẽː pəɽoːs̪iːɑːkə d͡ʒɪmmɑː ləgɑː, 
gʰəɾəmeː t̪ɑːlɑː mɑːɾɪ d̪un̪uː pəɾɑːn̪iː beːʈɑːkẽː ləə̸ 
tʃ͡ʰɪʈəɦiː ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. 
ɾɑːməkumɑːɾə eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə kɪs̪ɑːn̪ə. mɑːt̪ɾə d̪uː 
bɪgʰɑː kʰeːt̪əkə mɑːlɪkə. oːn̪ɑː t̪ə ̃ eːmə.eː. pɑːs̪ə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː beːɾoːd͡ʒəgɑːɾə. kət̪eːkoː beːɾə 
s̪əɾəkɑːɾiː n̪əukəɾiː leːlə pəɾɪjɑːs̪oː keːləɪn̪ə mud̪ɑː əɪ 
d͡ʒugəmeː bʰəgəʋɑːn̪ə bʰeːʈəbə əs̪ɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
s̪əɾəkɑːɾiː n̪əukəɾiː kəʈʰɪn̪ə. kiː kəɾət̪ɑː, kʰeːt̪iːkə 
əlɑːbɑː tʃ͡əʈɪjɑː s̪əbʰəkẽː ʈɪʃən̪ə pəɽʰɑː koːn̪oː 
d̪ʰəɾɑːn̪iː əpən̪ə gud͡ʒəɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. pəɾɪʋɑːɾəmeː 
mɑːt̪ɾə t̪iːn̪ɪeː goːɾeː. d̪uː pəɾɑːn̪iː əpən̪ɑː ɑː eːkəʈɑː 
d̪əs̪ə bəɾkʰəkə beːʈɑː kən̪ɦəɪjɑː. mɑːloː d͡ʒɑːləkə 
n̪ɑːõːpəɾə eːkəʈɑː mɑːt̪ɾə gəuɾə. pət̪n̪iːoː məd̪ʰjəmɑː 
pəɾiːkʂɑː pɑːs̪ə keːn̪eː mud̪ɑː uːɦoː beːɾoːdʒ͡əgɑːɾeː. 
n̪əukəɾiː ɦeːboː keːn̪ɑː kəɾɪt̪əɪn̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə biː.eː., 
eːmə.eː.bəlɑː s̪əbʰə d͡ʒʰəkʰə mɑːɾəɪeː t̪əkʰən̪ə 
məɪʈɾɪkə-məd̪ʰjəmɑːkə koːn̪ə gəpə. 
tʃ͡ʰɪʈəɦiːʋɑːliːkə pɪt̪ɑː ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə d͡ʒəmɑːn̪ɑːkə 
məɪʈɾɪkə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦun̪əkɑː eːkəʈɑː beːʈɑː ɑː eːkəʈɑː 
beːʈiː. beːʈɑːkə n̪ɑːõː pʰuːlə kumɑːɾə ɑː beːʈiːkə 
s̪umɪt̪ɾɑː. ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə ɾəd͡ʒɪʂʈɾiː ɔpʰɪs̪əmeː mun̪əs̪iːkə 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː. pəɦɪn̪eː t̪ə ̃ɦun̪əkɑː pɑ̃ːtʃ͡ə bɪgʰɑː 
kʰeːt̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə mud̪ɑː ɑːbə gʰəɾɑːɽiːkə əlɑːbeː 
mɑːt̪ɾə d̪əs̪ə kəʈʈʰɑː bət̃ʃ͡ələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. beːʈɑː pʰuːlə 
kumɑːɾə pəʈən̪ɑː meːɖɪkələ kəuleːd͡ʒəmeː ɖɔkʈəɾə. 
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n̪əukəɾiːkə əlɑːbeː kʰɑːn̪əgiːoː klɪn̪iːkə kʰoːlən̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. pɾɑːjə: pɑ̃ːtʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾəkə ɑːməd̪ən̪iː bʰəɾɪ 
d̪ɪn̪əkə tʃ͡ʰəɪn̪ə. mud̪ɑː eːkə n̪əmbəɾəkə 
məkkʰiːtʃ͡uːs̪ə ɑː əbeːʋəɦɑːɾɪkə. bəɦɪn̪ə-bəɦən̪oːɪs̪ə ̃
koːn̪oː s̪əɾoːkɑːɾə n̪əɦɪ. mɑːeː-bɑːbuː pʰoːn̪ə-pəɾə-
pʰoːn̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə mud̪ɑː ɦun̪əkɑː leːlə 
d̪ʰəɪn̪əs̪ən̪ə. gɑːmə eːboː keːn̪ɑː kəɾət̪ɑː. kəmət̪iːmeː 
tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪ə t̪ə ̃ ləgət̪əɪ d͡ʒeː biːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾəkə 
əɑːməd̪ən̪iːpəɾə pɑːn̪ɪ pʰeːɽət̪ə, kəɦəbiːoː tʃ͡ʰəɪ 
bɑːpə bəɽoː n̪eː məɪjɑː s̪əbʰəs̪ə ̃pəɪgʰə ɾuːpəɪɑː. 
d͡ʒʰələən̪ɦɑːɾiːmeː ɾɑːmə kumɑːɾə pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əg̃ə 
s̪ɑːs̪uɾə pəɦũtʃ͡əlɑː. gɑːməkə biːtʃ͡əmeː s̪umɪt̪ɾɑːkə 
pɪt̪ɑːkə gʰəɾə. əg̃ən̪ɑːmeː pətʃ͡tʃ͡ʰɪməs̪ə ̃puːbə muɦẽː 
eːkəʈɑː oː d̪oːs̪əɾə gʰəɾə puːbəs̪ə ̃pətʃ͡tʃ͡ʰɪmə muɦẽː. 
ĩːʈɑːkə d̪eːbɑːlə ɑː uːpəɾəs̪ə ̃ kʰəpəɽɑː. əg̃ən̪ɑːkə 
ut̪t̪əɾə ɑː d̪ətʃ͡ʰɪn̪əs̪ə ̃ d̪eːbɑːlə d̪əə̸ gʰeːɾələ. 
ut̪t̪əɾəʋəɾɪjeː kɑːt̪əs̪ə ̃əg̃ən̪ɑː eːbɑː-d͡ʒeːbɑːkə ɾəs̪t̪ɑː. 
d̪ətʃ͡ʰɪn̪əbəɾɪjɑː d̪eːbɑːləpəɾə eːkətʃ͡ɑːɾiː d͡ʒə_ɪmeː 
bʰɑːn̪əs̪ə-bʰɑːt̪ə ɦoːɪeː. pətʃ͡ʰəbəɾɪjɑː oːs̪ɑːɾəpəɾə 
tʃ͡əukiː d͡ʒə_ɪpəɾə s̪umɪt̪ɾɑːkə mɑːeː s̪uːt̪ələ tʃ͡ʰeːliː. 
ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə buɽʰiːkə pɑ̃ːdʒ͡əɾəmeː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəlɑː. 
oːs̪ɑːɾɪkə bət̪t̪iːmeː lɑːləʈeːn̪ə ʈɑ̃ːgələ tʃ͡ʰələ. 
ɾɑːmə kumɑːɾə s̪umɪt̪ɾɑː ɑː kən̪ɦəɪjɑː əg̃ən̪ɑː 
pəɦũtʃ͡əlɑː. s̪əbʰə goːɾeː ɾəʋɪ kɑːn̪t̪əkə pəeːɾə tʃ͡ʰuːbɪ 
goːɾə ləgələkəɪn̪ə. s̪umɪt̪ɾɑː beːʈiː, d͡ʒəmɑːeː ɑː 
n̪ɑːt̪ɪkẽː d̪eːkʰə ɾəʋɪ kɑːn̪t̪əkə tʃ͡ʰɑːt̪iː s̪uːpə s̪ən̪əkə 
bʰəə̸ geːlə. oː kuɾəs̪iː ɑːn̪ɪ d͡ʒəmɑːeːkẽː bəɪs̪əɪleː 
d̪eːləkʰɪn̪ə. s̪umɪt̪ɾɑː mɑːeːkə pɑ̃ːd͡ʒəɾəmeː d͡ʒɑː 
bəɪs̪əliː. ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə tʃ͡ɑːɦə bən̪əbəɪleː tʃ͡ulɦɪ 
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pəd͡ʒɑːɾəeː ləgəlɑː. ɾɑːmə kumɑːɾə kəɦələkʰɪn̪ə- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, əkʰən̪ə tʃ͡ɑːɦə bən̪eːn̪ɑːɪ tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːt̪ʰun̪ə 
pəɦɪn̪eː eːt̪əeː ɑːbət̪ʰu." 
mɑːeːkə pɑ̃ːd͡ʒəɾəmeː bəɪs̪ələ s̪umɪt̪ɾɑː mɑːeːkẽː 
ɦɪləbəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
"mɑːeː, mɑːeː. mɑːeː gəɪ, mɑːeː." 
mud̪ɑː buɽʰiːkə ʃəɾiːɾəmeː koːn̪oː ɦəɾəkət̪ɪ n̪əɪ 
bʰeːləɪn̪ə. s̪umɪt̪ɾɑːkə ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃ d̪əɦoː-bəɦoː n̪oːɾə 
d͡ʒɑːeː ləgələ. ɦun̪əkəɾə bɑːbuːd͡ʒiː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"gəɪ bət̪ɑːɦɪ. ɑːbə mɑːeː t̪ʰoːɽeː bəd͡ʒət̪əu. d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ 
d̪ɪn̪əkə meːɦəmɑːn̪ə tʃ͡ʰɪjəu. pəɾəs̪uː ɾɑːt̪ɪmeː d͡ʒeː 
kʰəs̪ələu s̪eː kʰəs̪ələɪ tʃ͡ʰəu. kəkʰən̪oː-kəkʰən̪oː ɑ̃ːkʰɪ 
kʰoːlɪ tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪ə t̪əkəɪ tʃ͡ʰəu. ʈʰoːɾoː pəʈəpəʈəbəɪ 
tʃ͡ʰəu mud̪ɑː muɦəs̪ə ̃ əʋɑːd͡ʒə n̪əɪ n̪ɪkəɪn̪ə pəbəɪ 
tʃ͡ʰə_ɪ." 
pɪt̪ɑːkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ s̪umɪt̪ɾɑː boːmə pʰɑːɽɪ kɑːn̪əeː 
ləgəliː. ɾɑːmə kumɑːɾə s̪əs̪uɾəs̪ə ̃putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"ɖɔkʈəɾə bʰəɪjɑːkẽː pʰoːn̪ə n̪əɪ keːləkʰɪn̪ə?" 
ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːləkəɪn̪ə- 
"pəɾəs̪uːeː d͡ʒəkʰən̪ə əɦɑ̃ːkə s̪ɑːs̪u gɪɾələ t̪əkʰən̪eː 
pʰuːləbɑːbuːkẽː pʰoːn̪ə keːləũ t̪ə ̃ oː kəɦələkə, 
əkʰən̪ə bəɽə bɪd͡ʒiː tʃ͡ʰiː, gʰəʈ̃ɑː bʰəɾɪ pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə pʰoːn̪ə 
kəɾəbə. əɦɑ̃ː s̪əbʰəkẽː ləgeːləũ t̪ə ̃ s̪uɪtʃ͡ə ɔpʰə 
kəɦələkə." 
ɾɑːməkumɑːɾə kəɦələkʰɪn̪ə- 
"ɦə ̃pəɾəs̪uː moːbɑːɪləkə bəɪʈəɾiː tʃ͡ɑːɾd͡ʒə n̪əɪ ɾəɦəeː. 
kiː kəɦəbəɪn̪ə, ɦəməɾɑː gɑːməmeː n̪eː bɪd͡ʒəliːeː 
tʃ͡ʰəɪ ɑː n̪eː d͡ʒeːn̪əɾeːʈəɾeː. n̪əɾəɦɪjɑː n̪əɪ t̪ə ̃ n̪ɪɾməliː 
d͡ʒɑː moːbɑːɪlə tʃ͡ɑːɾdʒ͡ə kəɾəbəɪ tʃ͡ʰiː. kɑːlɦɪ n̪ɪɾməliː 
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geːlə ɾəɦɪəɪ t̪ə ̃ oːt̪ə_ɪ tʃ͡ɑːɾdʒ͡ə kəɾəulɪəɪ. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː t̪ə,̃ 
ɾɑːt̪ɪmeː ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦəɪbəs̪ə ̃bɑːt̪ə bʰeːləɪn̪ə?" 
ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə kəɦələkʰɪn̪ə- 
"ɾɑːt̪ɪmeː pʰoːn̪ə ləgəulɪəɪ t̪ə ̃ s̪uɪtʃ͡ə ɔpʰə kəɦələkə. 
bʰɪn̪əs̪əɾə bʰeːn̪eː d͡ʒəkʰən̪ə pʰoːn̪ə ləgeːləũ t̪ə ̃
kən̪ɪjɑ̃ː uʈʰəbəɪt̪ə kəɦəliː d͡ʒeː əkʰən̪ə eːkəʈɑː 
ɾoːgiːmeː ləgələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bɑːɾəɦə bəd͡ʒeː kəɾiːbə 
pʰoːn̪ə kəɾəeː kəɦəliː. bɑːɾəɦə bəd͡ʒeː pʰoːn̪ə keːləũ 
t̪ə ̃ pʰuːləbɑːbuːs̪ə ̃ gəpə bʰeːlə. kəɦələkə, koːn̪oː 
ɖɔkʈəɾə bəd͡ʒɑː mɑːeːkẽː d̪eːkʰɑː d̪ɪjən̪u ɑː ɖɔkʈəɾə 
d͡ʒeː kəɦət̪ɑː s̪eː ɦəməɾɑː pʰoːn̪əpəɾə bət̪ɑːeːbə. 
d͡ʒəũ pɑːɪ-kəuɽiːkə əbʰɑːʋə ɦuə t̪ə ̃ t̪ɑːbəeː ɪd̃͡ʒɑːmə 
kəə̸ kɑːd͡ʒə kəɾəbə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɦəmə pəʈʰɑː d̪eːbə. 
tʃ͡əukəpəɾə s̪oːmə ɑː ʃukɾə d̪ɪn̪ə eːkəʈɑː ɖɔkʈəɾə əbəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. oːn̪ɑː t̪ə ̃ ɦun̪əkəɾə klɪn̪iːkə s̪ɪməɾɑːɦiː 
bəd͡ʒɑːɾəmeː tʃ͡ʰəɪn̪ə mud̪ɑː ɦɑːʈeː-ɦɑːʈə ɾəməɳə 
d͡ʒiːkə d̪əbɑːɪ d̪oːkɑːn̪əpəɾə ɾoːgiː s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. kɑːlɦɪ s̪oːmə ɾəɦən̪eː ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦəɪbə 
ləgə geːləũ t̪ə ̃d̪eːkʰəlɪəɪ bʰɑːɽiː bʰiːɽə. ɾoːgiː s̪əbʰəkẽː 
d̪eːkʰəɪt̪ə-d̪eːkʰəɪt̪ə s̪ɑ̃ːdʒ͡ʰə pəɽɪ geːləɪn̪ə. 
s̪ɪməɾɑːɦiːoː d͡ʒeːbɑːkə ɾəɦəɪn̪ə. mud̪ɑː 
ɾəməɳəd͡ʒiːkẽː kəɦələjəɪn̪ə t̪ə ̃ ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦəɪbəkẽː 
kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː ɦɪn̪əkoː beːʈɑː ɖɔkʈəɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə 
t̪əkʰən̪ə əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə eːlɑː. ɑːlɑː ləgɑː 
d̪eːkʰələkʰɪn̪ə, bləɖəpeːs̪əɾə s̪eːɦoː d͡ʒət̃ʃ͡ələkʰɪn̪ə ɑː 
kəɦəlɑː d͡ʒeː bəɽʰələ tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ ləkəbɑː mɑːɾɪ 
d̪eːləkəɪn̪ə. d̪əbɑːɪ s̪əbʰə lɪkʰɪ kəɦələkʰɪn̪ə tʃ͡ələeː 
d̪ɪjəu. kɑːlɦɪs̪ə ̃ ɑːɪ d̪ʰəɾɪ d̪əs̪ə boːt̪ələ pɑːn̪ɪ tʃ͡əɽʰɪ 
geːləɪn̪ə mud̪ɑː koːn̪oː s̪ud̪ʰɑːɾə n̪əɪ bʰeːləɪn̪ə. kʰɑːliː 
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kəkʰən̪oː-kəkʰən̪oː ɑ̃ːkʰɪ kʰoːlɪ t̪əkəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə 
d͡ʒeːn̪ɑː keːkəɾoː kʰoːd͡ʒəɪt̪ə ɦuə." 
iː kəɦəɪt̪ə kəɦəɪt̪ə ɾəʋɪ kɑːn̪t̪əkẽː bukəuɾə ləgɪ 
geːləɪn̪ə. ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃ ʈəpə-ʈəpə n̪oːɾə d͡ʒʰəɦəɾəeː 
ləgələɪn̪ə. pɪt̪ɑːkẽː kən̪əɪt̪ə d̪eːkʰə s̪umɪt̪ɾɑː s̪eːɦoː 
kɑːn̪əeː ləgəliː. ɾɑːməkumɑːɾə pʰeːɾoː putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"ɖɔkʈəɾə bʰəɪjɑːkẽː pʰeːɾə pʰoːn̪ə keːlɪəɪn̪ə ɑːkɪ 
n̪əɦɪ?" 
ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə kəɦələkʰɪn̪ə- 
"ɾɑːt̪ɪeːmeː pʰoːn̪əpəɾə s̪əbʰə bɑːt̪ə bət̪əulɪəɪ. 
t̪əɪpəɾə pʰuːləbɑːbuː kəɦələkə, kɑːlɦɪ d̪uː bəd͡ʒəɪ 
s̪ɪməɾɑːɦiː d͡ʒɑː ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦəɪbəkẽː s̪əbʰə bɑːt̪ə 
kəɦɪɦəkə. mud̪ɑː əpən̪ɑːs̪ə ̃pʰuːləbɑːbuː pʰoːn̪ə kəə̸ 
mɑːeːkə ɦɑːlət̪ɪ n̪əɪ putʃ͡ʰələkə. d͡ʒeːt̪eː beːɾə pʰoːn̪ə 
keːləũ ɦəməɦĩː keːləũ." 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː s̪umɪt̪ɾɑː pɪt̪ɑːkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"bʰəud͡ʒɪjoː n̪eː pʰoːn̪ə keːləkə?" 
ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"gəɪ bət̪ɑːɦɪ, dʒ͡əũ əpən̪ə d͡ʒən̪əmələ n̪əɪ putʃ͡ʰələkə 
t̪ə ̃ ɑːn̪əkə koːn̪ə bɑːt̪ə. t̪oːɾɑː t̪ə ̃ s̪əbʰə gəpə 
bud͡ʒʰəleː tʃ͡ʰəu d͡ʒeː keːt̪eː kəʈʰɪn̪əs̪ə ̃ oːkəɾɑː 
pəɽʰəɪləũ." 
s̪umɪt̪ɾɑː bəd͡ʒəliː- 
"s̪eː koːn̪oː ɦəməɾɑː n̪əɪ d̪eːkʰələ ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ːkə 
kəmɑːɪs̪ə ̃ puːɾɑː n̪əɪ bʰeːlə t̪ə ̃ mɑːeːkə s̪əbʰəʈɑː 
gəɦən̪ɑː-d͡ʒeːbəɾə beːtʃ͡ɪ kəə̸ d̪əə̸ d̪eːlɪəɪn̪ə. t̪əɦuːs̪ə ̃
n̪əɪ bʰeːlə t̪ə ̃ d͡ʒəmiːn̪oː beːtʃ͡ɪ d̪əə̸ d̪eːlɪəɪn̪ə. ɦə ̃ t̪ə ̃
s̪ɪməɾɑːɦiːʋəlɑː ɖɔkʈəɾə ləgə geːlɪəɪ t̪ə ̃ oː kiː 
kəɦələɪn̪ə?" 
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ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"kəɦələɪn̪ə d͡ʒeː ləkəbɑː mɑːɾən̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə. umeːɾoː 
əs̪s̪iːs̪ə ̃ uːpəɾeː ɦeːt̪əɪn̪ə s̪eː ɑːbə uʈʰəbə moːs̪əkɪlə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. əpən̪ɑː d͡ʒɑːn̪ɪ d͡ʒeː s̪eːʋɑː kəə̸ s̪əkəbəɪn̪ə s̪eː 
kəɾɪjən̪u." 
ɾɑːt̪ɪmeː s̪umɪt̪ɾɑː s̪əbəɦəkə kʰeːn̪ɑːɪ bən̪əuləkə. 
kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː ɾɑːməkumɑːɾə kən̪ɦəɪjɑː ɑː ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə 
s̪ut̪əɪleː tʃ͡əlɪ geːlɑː. s̪umɪt̪ɾɑː mɑːeːkə pɑ̃ːd͡ʒəɾəmeː 
bəɪs̪ələ tʃ͡ʰeːliː. ɾɑːt̪ɪmə eːgɑːɾəɦə bəd͡ʒeː buɽʰiːkə 
ʃəɾiːɾəmeː ɦəɾəkət̪ɪ bʰeːlə. ɑ̃ːkʰɪ t̪ɑːkɪ bəd͡ʒəliː- 
"bəuɑː n̪əɪ ɑːeːlə? ɖɑːkəɖəɾə bəuɑː ɦəu ɖɑːkəɖəɾə 
bəuɑː?" 
s̪umɪt̪ɾɑː ʈoːkələkəɪn̪ə- 
"mɑːeː ɦəmə tʃ͡ʰɪjəu, s̪umɪt̪ɾɑː goːɾə ləgəɪ tʃ͡ʰɪjəu." 
"keː, butʃ͡tʃ͡iː? kəkʰən̪ə eːləɦ̃ə? pɑːɦun̪oː eːləkʰun̪ə 
ɦeːn̪ə?" 
"ɦə ̃uːɦoː ɑːeːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə ɑː kən̪ɦəɪjəu ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ." 
t̪əkʰən̪eː ɾəʋɪ kɑːn̪t̪ə eːləkʰɪn̪ə ɑː ɾɑːmə kumɑːɾə 
s̪eːɦoː. 
"goːɾə ləgəɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə mɑːeː." 
ɾɑːməkumɑːɾə buɽʰiːkə pəeːɾə tʃ͡ʰubəɪt̪ə 
kəɦələkʰɪn̪ə. 
"n̪iːkkeː ɾəɦət̪ʰu. d͡ʒugə-d͡ʒugə d͡ʒiːbət̪ʰu. ɖɑːkəɖəɾə 
bəuɑː n̪əɪ ɑːeːlə. ɑːbə oːkəɾə mũɦə n̪əɪ d̪eːkʰəbəɪ. 
poːt̪ɑːkə d̪eːkʰəɪkə s̪ɪɦən̪t̪ɑː n̪eːn̪əɦɪ məɾɪ d͡ʒɑːeːbə." 
ɾɑːməkumɑːɾə kəɦələkʰɪn̪ə- 
"ɦɪn̪əkɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ ɦeːt̪əɪn̪ə. ɦəmə bʰɪn̪əs̪əɾeː 
ɖɔkʈəɾə bʰəɪjɑːkẽː pʰoːn̪ə kəə̸ gɑːmə bəd͡ʒɑːeːbə." 
buɽʰiː kəɦələkʰɪn̪ə- 
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"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː!" 
ətʃ͡tʃ͡ʰɑː kəɦɪt̪eː buɽʰiːkẽː ɦɪtʃ͡əkiː uʈʰələɪn̪ə ɑː 
gəɾəd̪ən̪ɪ s̪ɪɾəmɑːpəɾəs̪ə ̃ gɪɾə pəɽələ. s̪umɪt̪ɾɑː 
mɑːeː-mɑːeː kəɦəɪt̪ə kɑːn̪əeː ləgəliː. ɾɑːməkumɑːɾə 
buɽʰiːkə n̪ɑːɾiː d̪eːkʰəɪt̪ə bəd͡ʒələkʰɪn̪ə- 
"mɑːeː tʃ͡əlɪ geːliː!" 
  

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

 

 

 

 

 

 

2.11.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 4 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
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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 

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/
http://videha.co.in/videha.htm
http://videha.co.in/videha.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 n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə 
s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 
 
kəʈəɦiː s̪ɑːɪkɪlə 

 
"keːt̪eːkə d̪ɪn̪ə əɪ puɾən̪əkɑː kəʈʰəɦiː s̪ɑːɪkɪləpəɾə 
tʃ͡əɽʰəbəɦə. kəɦəɦə d̪un̪ɪjɑ̃ː keːt̪əeː-s̪ə-̃keːt̪əeː tʃ͡əlɪ 
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geːlə ɑː t̪ũː biːs̪ə-bɑːɪs̪ə bəɾkʰəkə əɪ puɾən̪əkɑː 
s̪ɑːɪkɪləpəɾə tʃ͡əɽʰəɪ tʃ͡ʰəɦə!" -geːn̪ɑːlɑːlə 
d͡ʒɪjɑːlɑːləkẽː kəɦələkəɪn̪ə. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɦəs̪̃əɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəu bʰɑːjə, t̪oːɦəɾə beːʈɑː s̪əbʰə d͡ʒeː kəmɑːɪ tʃ͡ʰəɦə 
n̪eː, t̪əẽː t̪oːɾɑː ɦəɾɪjəɾiː s̪ud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəɦə." 
t̪əɪpəɾə geːn̪ɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑː t̪oːɾɑː d͡ʒeː koːtʃ͡ɪg̃ə s̪eːn̪ʈəɾə ɑː tʃ͡əʈɪjɑː s̪əbʰəkẽː 
ʈiːʃən̪ə pəɽʰeːlɑːs̪ə ̃ ɑːʈʰə-d̪əs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾəkə 
məɦɪn̪əʋɑːɾiː ɑːməd̪ən̪iː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɦə s̪eː kiː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɦəkə. kəmət̪iːmeː eːkəʈɑː s̪əkeːɳɖoː ɦeːɳɖə 
pʰəʈəpʰəʈɪjɑː kiːn̪ɪ kəə̸ tʃ͡əɽʰəɦə. ɦəu məɾəbəɦə t̪ə ̃
kɪtʃ͡ʰə ləə̸ kəə̸ d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃ n̪əɪ d͡ʒeːbəɦə. d͡ʒeːt̪əbeː 
s̪ukʰə-məud͡ʒə əɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə kəɾəbəɦə oːt̪əbeː 
s̪əg̃ə d͡ʒeːt̪əɦə." 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəu bʰɑːjə, əkʰən̪ə ɦəməɾɑː bəɽə s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː 
əkʰən̪ə ɦəməɾɑː əɦiː s̪ɑːɪkɪləpəɾə tʃ͡əɽʰəɦə d̪əeːɦə." 
tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾoː d̪un̪uː s̪əg̃iːkə gəpə s̪un̪əɪt̪ə 
ɾəɦəeː oː bɑːd͡ʒələ- 
"məɾɾə! əɪ loːɦɑːkə s̪ɑːɪkɪləkẽː kəʈʰəɦiː s̪ɑːɪkɪlə kɪeː 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ?" 
t̪əɪpəɾə geːn̪ɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"əɪ s̪ɑːɪkɪləmeː pɑːɪɖɪlə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, kɑːʈʰəkə tʃ͡ʰiː ɑː 
əɪ s̪ɑːɪkɪləpəɾə d͡ʒəkʰən̪ə tʃ͡əɽʰəbəɪ t̪ə ̃ d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
kəʈʰəɦiː bəɪləgɑːɽiːkə d̪ʰuɾɑːmeː s̪oːn̪ə-t̪eːlə n̪əɪ 
ɾəɦəlɑːpəɾə tʃ͡ələɪkɑːlə kõː-kɑ̃ːeː, põː-pɑ̃ːeːkə 
əbɑːd͡ʒə n̪ɪkələɪ tʃ͡ʰəɪ t̪eːn̪ɑːɦɪjeː əɪ s̪ɑːɪkɪləs̪ə ̃
əbɑːd͡ʒə n̪ɪkələɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 
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tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkən̪əd̪ɑːɾə putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"s̪eː əɦɑ̃ː keːn̪ɑː bud͡ʒʰəlɪəɪ?" 
geːn̪ɑːlɑːlə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːləkʰɪn̪ə- 
"eːkə d̪ɪn̪ə ɦəmə n̪ɪɾməliː bəs̪eːs̪ə ̃ geːlə ɾəɦiː. eːkə 
boːɾɑː n̪oːn̪ə kiːn̪ɪ əɦiː s̪ɑːɪkɪləpəɾə ɾɑːkʰɪ bəs̪ə 
s̪ʈəɪɳɖəpəɾə geːlə ɾəɦiː. bəs̪ə s̪ʈəɪɳɖəpəɾə n̪oːn̪ə 
ɾəkʰɪ d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑːɪkɪlə pəɦũtʃ͡ɑːbəeː d͡ʒɪjɑːlɑːləkə 
koːtʃ͡ɪg̃ə s̪eːn̪ʈəɾəpəɾə geːləũ t̪ə ̃ bud͡ʒʰɑːeːlə d͡ʒeː iː 
loːɦɑːkə n̪əɦɪ, kɑːʈʰəkə s̪ɑːɪkɪlə tʃ͡ʰiː. t̪əɦɪjeːs̪ə ̃ɦəmə 
eːkəɾɑː kəʈʰəɦiː s̪ɑːɪkɪlə kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ." 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəu bʰɑːjə kən̪eːkoː pələkʰəɪt̪ə n̪əɪ bʰeːʈəeː d͡ʒeː 
s̪ɑːɪkɪləkẽː bʰəg̃əʈʰɪjoː kəɾɑː leːbə. d̪uː d̪ɪn̪ə bʰəg̃əʈʰiː 
kəɾəɪleː mɪs̪t̪ɾiː oːt̪əeː s̪ɑːɪkɪlə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlɪəɪ mud̪ɑː 
s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑːɪkɪlə lɑːbəeː geːləu t̪ə ̃
s̪ɑːɪkɪlə oːɦɪn̪ɑːkə-oːɦɪn̪ɑː ɾɑːkʰələ." 
t̪əɪpəɾə geːn̪ɑːlɑːlə ɦəs̪̃əɪt̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 
"d̪ʰuɾɾə buɽɪ, t̪oːɾɑː kəpɑːɾəmeː s̪ukʰə lɪkʰəleː n̪eː 
tʃ͡ʰəu. kəmɑː-kəmɑː pɑːɪ bəɪk̃əmeː d͡ʒəmɑː kəɾə 
mud̪ɑː bʰoːgə t̪ə ̃t̪oːɾɑː beːʈɑːkẽː lɪkʰələ tʃ͡ʰəu." 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɦəs̪̃əɪt̪ə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːləkʰɪn̪ə- 
"ʈʰiːkeː kəɦəliːɦiː bʰɑːjə, ɦəməɾɑː bʰɑːgəmeː s̪ukʰə 
n̪əɪ lɪkʰələ ətʃ͡ʰɪ." 
iː gəpə-s̪əppə geːn̪ɑːlɑːlə ɑː d͡ʒɪjɑːlɑːləkə biːtʃ͡ə 
bʰuːt̪əɦɑː tʃ͡əukəpəɾə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əmeː ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦə_ɪ. 
geːn̪ɑːlɑːlə ɑː d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɦɑːɪ s̪kuːləs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
kəuleːd͡ʒə d̪ʰəɾɪkə s̪əg̃iː. geːn̪ɑːlɑːləkə gʰəɾə d͡ʒʰɪʈəkiː 
gɑːməmeː d͡ʒəkʰəɪn̪ə kɪ d͡ʒɪjɑːlɑːləkə gʰəɾə 
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n̪əʋəʈoːliː gɑːməmeː. d̪un̪uː goːɾeːkə tʃ͡ʰəʈʰɑː 
kɪlɑːs̪əs̪ə ̃ eːgɑːɾəɦəmə kɪlɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ bən̪əgɑːmɑː 
ɦɑːɪ s̪kuːləmeː s̪əg̃eː pəɽʰələɪt̪ʰə. s̪əg̃eː məɪʈɾɪkə 
pɑːs̪ə keːləɪn̪ə. məɪʈɾɪkə pɑːs̪ə keːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
d̪un̪uː goːɾeː n̪ɪɾməliː kəuleːd͡ʒəmeː ɪn̪ʈəɾəmeː n̪ɑːõː 
lɪkʰəuləɪn̪ə. n̪ɪɾməliː kəuleːd͡ʒəmeː biː.eː. d̪ʰəɾɪ d̪un̪uː 
goːɾeː s̪əg̃eː pəɽʰəlɑː. geːn̪ɑːlɑːlə pɑːs̪ə koːɾs̪əkə 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒəkʰəɪn̪ə kɪ d͡ʒɪjɑːlɑːlə əg̃ɾeːd͡ʒiː 
ɑːn̪əɾs̪əkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə. 
biː.eː. pɑːs̪ə keːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə geːn̪ɑːlɑːlə n̪əukəɾiːkə 
leːlə pəɾɪjɑːs̪ə kəɾəeː ləgəlɑː.mud̪ɑː t̪iːn̪ə bəɾkʰə 
d̪ʰəɾɪ pəɾɪjɑːs̪ə keːlɑː bɑːd̪oː dʒ͡əkʰən̪ə n̪əukəɾiː n̪əɦɪ 
bʰeːləɪn̪ə t̪ə ̃ kʰeːt̪iː-gɾɨɦəs̪t̪iːmeː bʰiːɾə geːlɑː. oː 
əpən̪ɑː bɑːpəkə eːkələut̪ɑː beːʈɑː. pɑ̃ːtʃ͡ə bɪgʰɑː 
d͡ʒoːt̪əs̪iːmə d͡ʒəmiːn̪əkə mɑːlɪkə. uːpəɾəs̪ə ̃ gɑːtʃ͡ʰə-
kələmə-bɑ̃ːs̪ə-poːkʰəɪɾə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu. n̪əukəɾiː 
n̪əɦɪjõː bʰeːlɑːpəɾə gud͡ʒəɾə-bəs̪əɾəmeː koːn̪oː 
d̪ɪkkət̪ə n̪əɦɪ ɦoːɪn̪ə. geːn̪ɑːlɑːləkẽː d̪uːʈɑː beːʈeːʈɑː. 
d͡ʒeː məɪʈɾɪkə keːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪ɪlliːmeː kɑːd͡ʒə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː d̪əɾəmɑːɦɑː bʰeːʈəlɑːpəɾə əpən̪ə kʰəɾtʃ͡ɑː 
ɾɑːkʰɪ bɑːpəkə bəɪk̃ə-kʰɑːt̪ɑːmeː pəʈʰɑː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
beːʈɑː s̪əbəɦəkə kəmɑːɪ ɑː kʰeːt̪əkə upəd͡ʒɑːs̪ə ̃
geːn̪ɑːlɑːlə ɑːn̪ən̪d̪əpuːɾʋəkə d͡ʒɪn̪əgiː bɪt̪əbəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪ukʰəkə d͡ʒɪn̪əgiː bɪt̪əbəɪkə kɑːɾəɳə iː d͡ʒeː 
pəɾɪʋɑːɾə tʃ͡ʰoːʈə tʃ͡ʰəɪn̪ə. d̪un̪uː beːʈɑː əkʰən̪ə 
əʋɪʋɑːɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d̪ɪlliː kʰəʈəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
gʰəɾəpəɾə mɑːt̪ɾə əpən̪eː ɑː pət̪n̪iː. kʰeːt̪oː s̪əbʰə 
mən̪əkuːt̪əpəɾə ləgəun̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦə,̃ d̪uːd̪ʰə kʰɑːɪ 
ʋɑːs̪t̪eː eːkəʈɑː d̪oːgəlɑː gɑːeː d͡ʒəɾuːɾə poːs̪ən̪eː 
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tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
geːn̪ɑːlɑːlə əpən̪ɑː beːʈɑː s̪əbʰəkẽː məɪʈɾɪkəs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː 
əɪ d̪uɑːɾeː n̪eː pəɽʰəuləkʰɪn̪ə d͡ʒeː pəɽʰələ-lɪkʰələ 
ɑːd̪əmiːkẽː n̪əukəɾiː n̪əɪ bʰeːʈəlɑːpəɾə s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
d͡ʒeː d̪uɾəgəɪt̪ə ɦoːɪeː s̪eː d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪ kəmmoː pəɽʰələ-lɪkʰələ loːkə d̪ɪlliː, 
mumbə_ɪ, kələkət̪t̪ɑːmeː pɾɑːɪʋeːʈoː n̪əukəɾiː kəə̸ 
ʃɑːn̪əs̪ə ̃ əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː bɪt̪əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
d͡ʒɪjɑːlɑːləkə s̪oːtʃ͡ə əɪs̪ə ̃ bɪləkulə bʰɪn̪n̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
ɦun̪əkəɾə kəɦəbə iː d͡ʒeː d͡ʒə_ɪ pəɽʰələ-lɪkʰələ 
beːkət̪iːmeː ʈɑːɪleːn̪ʈə ɾəɦət̪ə oː ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiːkeː 
ʈjuːʃən̪oː pəɽʰɑː əpən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː ʃɑːn̪əs̪ə ̃ tʃ͡ələut̪ə. 
pəʈən̪ɑːmeː eːkəs̪ə ̃ eːkə koːtʃ͡ɪg̃ə s̪əs̪̃t̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeːkəɾə ɑːməd̪ən̪iː lɑːkʰoːmeː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə s̪iːmɑːn̪t̪ə kɪs̪ɑːn̪əkə beːʈɑː. ɦun̪əkɑː 
bɑːbuːd͡ʒiːkẽː mɑːt̪ɾə əɽʰɑːɪ biːgʰɑː kʰeːt̪ə. d͡ʒɪjɑːlɑːlə 
d̪uː bʰɑ̃ːɪ. d͡ʒeːʈʰə d͡ʒɪjɑːlɑːlə əpən̪eː ɑː tʃ͡ʰoːʈə 
pən̪n̪ɑːlɑːlə. pən̪n̪ɑːlɑːlə d͡ʒəkʰən̪ə məɪʈɾɪkəmeː 
pəɽʰəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə t̪əkʰən̪eː ɦun̪əkəɾə pɪt̪ɑːd͡ʒiː 
pəɾəloːkə tʃ͡ələ geːlɑː. mud̪ɑː pən̪n̪ɑːlɑːləkẽː 
pɪt̪ɑːd͡ʒiːkə s̪ʋəɾgəʋɑːs̪əkə bɑːd̪oː pəɽʰɑːɪ-lɪkʰɑːɪmeː 
koːn̪oː d̪ɪkkət̪ə n̪əɪ bʰeːləɪn̪ə. d͡ʒeːʈʰə bʰɑːjə 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə ʈjuːʃən̪ə pəɽʰɑː tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːeːkẽː mɑːn̪eː 
pən̪n̪ɑːlɑːləkẽː eːmə.eː. d̪ʰəɾɪ pəɽʰəuləkəɪn̪ə. 
eːmə.eː. pɑːs̪ə keːlɑːkə t̪iːn̪ɪjẽː mɑːs̪əkə peːs̪ət̪əɾə 
pən̪n̪ɑːlɑːləkə bəɦɑːliː ʃɪkʂɑː mɪt̪ɾəkə pəd̪əpəɾə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə.ʃɪkʂɑː mɪt̪ɾəmeː bəɦɑːlə bʰeːlɑːkə d̪uː 
mɑːs̪əkə bʰiːt̪əɾə pən̪n̪ɑːlɑːləkə bɪɑːɦə eːkəʈɑː 
ɖiːləɾəkə beːʈiːs̪ə ̃bʰeːləɪn̪ə. 
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d͡ʒɪjɑːlɑːlə əg̃eːd͡ʒiː ɑːn̪əɾs̪əkə s̪əg̃ə biː.eː. keːlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə n̪əukəɾiːkə leːlə kɑːpʰiː pəɾɪjɑːs̪ə 
keːləkʰɪn̪ə mud̪ɑː s̪əpʰələt̪ɑː n̪ə_ɪ bʰeːʈələɪn̪ə. d͡ʒə_ɪ 
s̪əməɪmeː s̪əɾəkɑːɾə ʃɪkʂɑː mɪt̪ɾəkə bəɦɑːliː keːləkə 
oːɪ s̪əməɪmeː d͡ʒɪjɑːlɑːləkə umeːɾə tʃ͡ɑːliːs̪ə pɑːɾə kəə̸ 
geːlə ɾəɦəɪn̪ə. t̪əẽː ʃɪkʂɑː mɪt̪ɾəmeː bəɦɑːliː ɦoːɪs̪ə ̃
ʋət̃ʃ͡ɪt̪ə ɾəɦɪ geːlɑː. 
d͡ʒəkʰən̪ə s̪əɾəkɑːɾə ʃɪkʂɑː-mɪt̪ɾəkẽː mɑːn̪əd̪eːjə 
pən̪əɾəɦə s̪ɑːeːs̪ə ̃ bəɽʰɑː kəə̸ tʃ͡ɑːɾɪ ɦəd͡ʒɑːɾə kəə̸ 
d̪eːləkəɪn̪ə ɑː eːgɑːɾəɦə mɑːs̪əkə n̪əukəɾiːkẽː s̪ɑːʈʰɪ 
bəɾkʰəkə uməɾə d̪ʰəɾɪ s̪t̪ʰɑːjiː kəə̸ d̪eːləkəɪn̪ə t̪ə ̃
pən̪n̪ɑːlɑːləkə pət̪n̪iː əpən̪ɑː d̪ulɦɑːkẽː s̪ɪkʰɑː-pəɽʰɑː 
pəɾɪʋɑːɾəmeː bʰiːn̪ə-bʰɪn̪əud͡ʒə kəɾɑː d̪eːləkəɪn̪ə. 
d͡ʒəkʰəɪn̪ə d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɑː pən̪n̪ɑːlɑːləmeː bʰiːn̪ə-
bʰɪn̪əud͡ʒiː bʰəə̸ geːləɪn̪ə t̪ə ̃d͡ʒɪjɑːlɑːləkẽː eːkə bɪgʰɑː 
d͡ʒoːt̪əs̪iːmə kʰeːt̪ə ɑːɾə gʰəɾɑːɽiː ɑː kələmə-gɑːtʃ͡ʰiː 
mɪlɑː kəə̸ pɑ̃ːtʃ͡ə kəʈʈʰɑː ɦɪs̪ɑː bʰeːlə ɾəɦəɪn̪ə. 
ɦun̪əkəɾə pɑ̃ːtʃ͡ə goːɾeːkə pəɾɪʋɑːɾə. d͡ʒeːʈʰə d̪uːʈɑː 
beːʈiː t̪əɪpəɾə s̪ə ̃ eːkəʈɑː beːʈɑː ɑː d̪uː pəɾɑːn̪iː 
əpən̪eː. eːkə bɪgʰɑː d͡ʒeːɑːt̪əs̪iːmə kʰeːt̪əs̪ə ̃d͡ʒəkʰən̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkə gudʒ͡əɾə-bəs̪əɾəmeː kəʈʰɪn̪ɑːɪ ɦoːməeː 
ləgələɪn̪ə t̪ə ̃d͡ʒɪjɑːlɑːlə ʈjuːʃən̪ə pəɽʰɑːbəɪpəɾə beːs̪iː 
d͡ʒoːɾə d̪eːləkʰɪn̪ə. oːn̪ɑː t̪ə ̃ d̪əs̪ə bəɾkʰə pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃
n̪ɪɾməliːmeː eːkəʈɑː koːtʃ͡ɪg̃ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːmeː əg̃ɾeːd͡ʒiː 
pəɽʰəbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə. koːtʃ͡ɪg̃ə ɑː ʈjuːʃən̪əkə kəmɑːɪs̪ə ̃
d͡ʒɪjɑːlɑːlə əpən̪ə d̪un̪uː beːʈiːkẽː pəɽʰɑː-lɪkʰɑː kəə̸ 
bɪɑːɦə kəə̸ d̪eːləkʰɪn̪ə. d̪un̪uː beːʈɪjoː ɑː d͡ʒəmɑːɪjoː 
ʈiː.ɪ.ʈiː. pɑːs̪ə kəə̸ ʃɪkʂəkəmeː bəɦɑːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. eːkəʈɑː 
beːʈɑːkẽː n̪iːkə pəɽʰɑːɪ kʰɑːt̪ɪɾə pəʈən̪ɑː 
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biː.eːn̪ə.kəuleːd͡ʒəmeː n̪ɑːõː lɪkʰəun̪eː tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə. 
beːʈoː ʋɪʋeːkə pəɽʰəɪmeː tʃ͡ən̪s̪əgəɾə. oː pəʈən̪ɑː 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliːmeː eːmə.eː. kəə̸ 
pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː pəɾiːkʂɑːkə t̪əɪjɑːɾiːmeː lɑːgələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. 
ɑːɪ pʰeːɾə geːn̪ɑːlɑːləkə bʰẽːʈə bʰuːt̪əɦɑː tʃ͡əukəpəɾə 
tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə d͡ʒɪjɑːlɑːləs̪ə ̃ bʰəə̸ geːlə. 
geːn̪ɑːlɑːlə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə pəɦɪn̪eːs̪ə ̃
bəɪs̪ələ ɾəɦəɪt̪ʰə. d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒɪjɑːlɑːlə n̪ɪɾməliːs̪ə ̃
ʈiːʃən̪ə pəɽʰɑː bʰuːt̪əɦɑː tʃ͡əukəpəɾə eːlɑː t̪ə ̃ tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɪleː tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əkə ɑːguːmeː s̪ɑːɪkɪlə 
ʈʰɑːɽʰə kəɾɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə kɪ geːn̪ɑːlɑːləkə n̪əd͡ʒəɪɾə 
d͡ʒɪjɑːlɑːləpəɾə pəɽələɪn̪ə, oː bəd͡ʒəlɑː- 
"kəɦə bʰɑːjə, s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə. ɑːboː d̪ʰəɾɪ ʋəeːɦə 
puɾən̪əkɑː s̪ɑːɪkɪləpəɾə tʃ͡əɽʰəɪ tʃ͡ʰẽː. ɾəu puːɾɑː 
d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪ud̪ʰəɪɾə d͡ʒeːt̪əɪ mud̪ɑː t̪ũː n̪əɦɪ s̪ud̪ʰəɾəbẽː. 
ɦeː məɾɪɦẽː n̪eː t̪ə ̃ s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰə lɑːd̪ʰɪ kəə̸ n̪eːn̪eː 
d͡ʒə_ɪɦẽː. pətʃ͡əpən̪ə-tʃ͡ʰəppən̪əkə umeːɾəmeː əɪ 
kəʈʰəɦiː s̪ɑːɪkɪləpəɾə tʃ͡əɽʰəɪ tʃ͡ʰẽː. ɾəu t̪oːɾɑː 
bud͡ʒʰɑːeːbə ɑː d̪ɪlliː pəeːɾeː d͡ʒɑːeːbə bəɾəbəɪɾə ətʃ͡ʰɪ. 
ɑː-ɑː tʃ͡ɑːɦə piːbə leː." 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɦəs̪̃əɪt̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 
"t̪oːɦəɾə d͡ʒeː beːʈɑː kəmɑː-kəmɑː pɑːɪ pəʈʰɑː d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰəu n̪eː t̪əẽː t̪õː moːtʃ͡ʰəmeː gʰiː ləgəbəɪ tʃ͡ʰẽː." 
t̪əɪpəɾə geːn̪ɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːbə t̪ə ̃ t̪oːɾoː beːʈɑːkə pəɽʰɑːɪ kʰət̪əmə bʰəə̸ geːlə 
tʃ͡ʰəu. t̪õː t̪ə ̃t̪eːs̪əɾeː s̪ɑːlə kəɦən̪eː ɾəɦə ̃d͡ʒeː ʋɪʋeːkə 
pəʈən̪ɑː ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ eːmə.eː.meː pʰəs̪ʈə 
klɑːs̪əs̪ə ̃ut̪iːɾɳə bʰeːlə ɦeːn̪ə." 
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iː gəpə-s̪əppə ɦoːɪt̪eː ɾəɦəeː kɪ eːkəʈɑː s̪kɑːɾəpɪjoː 
gɑːɽiː ɑːbɪ tʃ͡ɑːɦə d̪oːkɑːn̪əkə bəgələmeː ɾuːkələ. 
ɖɾɑːɪʋəɾə gɑːɽiːs̪ə ̃ n̪ɪkəɪlə biːtʃ͡əlɑː geːʈə kʰoːlələkə. 
eːkəʈɑː juʋəkə gɑːɽiːs̪ə ̃ n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː ut̪əɾələ. oː pəɪn̪ʈə-
koːɾʈə-ʈɑːɪ ləgəun̪eː ɾəɦəeː. d͡ʒəkʰən̪eː oːɪ juʋəkəkə 
n̪əd͡ʒəɪɾə d͡ʒɪjɑːlɑːləpəɾə geːləɪn̪ə oː d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰeː 
pəeːɾə tʃ͡ʰubɪ ɦun̪əkɑː goːɾə ləgələkəɪn̪ə. 
"bəuɑː ʋɪʋeːkə! ətʃ͡tʃ͡ʰɑː kɑːkɑːkẽː geːɑːɾə ləgəɦun̪ə." 
geːn̪ɑːlɑːlə d̪ɪs̪ə ɪʃɑːɾɑː kəɾəɪt̪ə d͡ʒɪjɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː. 
ʋɪʋeːkə geːn̪ɑːlɑːloːkẽː pəeːɾə tʃ͡ʰubɪ goːɾə 
ləgələkəɪn̪ə ɑː bəd͡ʒəlɑː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, ɦəməɾə tʃ͡əut̪ʰeː d̪ɪn̪ə ʈɾeːn̪ɪg̃ə kʰət̪əmə 
bʰəə̸ geːlə. pəɾəs̪uː biːɾəpuɾə ɖiː.eːs̪ə.piː. pəd̪əpəɾə 
joːgəd̪ɑːn̪ə keːləũ ɦeːn̪ə. kɑːlɦɪ pəʈən̪ɑːmeː miːʈɪg̃ə 
tʃ͡ʰələ. əkʰən̪ə pəʈən̪eːs̪ə ̃biːɾəpuɾə d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. əɪ 
ʈʰɑːmə eːləũ t̪ə ̃ mən̪əmeː bʰeːlə bʰəə̸ s̪əkəɪeː 
bɑːbuːd͡ʒiː n̪ɪɾməliːs̪ə ̃gʰuːmələ ɦeːt̪ɑː." 
geːn̪ɑːlɑːləkə boːlət̪iː bən̪d̪ə. oː kəkʰən̪oː 
d͡ʒɪjɑːlɑːləkẽː d̪eːkʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃ kəkʰən̪oː ʋɪʋeːkəkẽː ɑː 
kəkʰən̪oː oːɪ s̪kɑːɾəpɪjoː gɑːɽiːkẽː. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə ʋɪʋeːkəs̪ə ̃putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"mɑːeːs̪ə ̃əs̪ɪɾəbɑːd̪ə leːbəeː kəɦɪjɑː əbəɪ tʃ͡ʰəɦəkə." 
t̪əɪpəɾə ʋɪʋeːkə kəɦələkəɪn̪ə- 
"mən̪əmeː t̪ə ̃ ɾəɦəeː d͡ʒeː pəʈən̪ɑːs̪ə ̃ gʰumət̪iːmeː 
əɦɑ̃ː s̪əbʰəs̪ə ̃ ɑːɾʃiːʋɑːd̪ə ləə̸ leːbə mud̪ɑː 
d̪əɾəbʰəg̃eːmeː ɾəɦiː t̪ə ̃ biːɾəpuɾəkə eːs̪ə.ɖiː.oː. 
s̪ɑːɦəɪbə pʰoːn̪ə keːləɪn̪ə. oː kəɦələɪn̪ə d͡ʒeːt̪eːkə 
d͡ʒəld̪iː biːɾəpuɾə pəɦũtʃ͡ə s̪əkiː pəɦũtʃ͡uː. t̪əẽː 
biːɾəpuɾə d͡ʒəld̪iː pəɦũtʃ͡əbə d͡ʒəɾuːɾiː bʰəə̸ geːlə. ɾəbɪ 
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d̪ɪn̪ə gɑːmə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː." 
iː kəɦɪ oː d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɑː geːn̪ɑːlɑːləkẽː goːɾə lɑːgɪ 
gɑːɽiːmeː bəs̪ɪ kəə̸ tʃ͡əlɪ geːlɑː. 
geːn̪ɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰɑːjə dʒ͡ɪjɑːlɑːlə, t̪oːɦəɾə kəʈʰəɦiː s̪ɑːɪkɪləkə mɑːn̪ə 
ɾəɦɪ geːləũ. t̪oːɦəɾə beːʈɑː pəɽʰɪ-lɪkʰə kəə̸ ɖiː.eːs̪ə.piː. 
bʰəə̸ geːləu. ʋɑːɦə bʰɑːɪ ʋɑːɦə!" 
t̪əɪpəɾə d͡ʒɪjɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰɑːjə ɦəməɾə beːʈɑː kɪ t̪oːɦəɾə beːʈɑː n̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪjəu." 
iː s̪un̪ɪ geːn̪ɑːlɑːlə, dʒ͡ɪjɑːlɑːləkẽː bʰəɾɪ pɑ̃ːd͡ʒə kəə̸ 
pəkəɪɽə tʃ͡ʰɑːt̪iːs̪ə ̃ləgɑː leːləkʰɪn̪ə. 
 
  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.12.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 4 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 

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 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/videha.htm
http://videha.co.in/videha.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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4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 
5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə 
s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 3 

bʰɑːɾə 

 
ɾɑːmən̪əgəɾə gɑːmə. bʰoːɾukɑː s̪əməjə. s̪ɑːt̪ə 
bəd͡ʒəɪt̪ə. lɑːləbɑːbuː ɑːoːɾə ɦun̪əkəɾə bəɦən̪oːɪ 
n̪uːn̪uːbɑːbuː d̪un̪uː goːɾeː d̪ət̪əməɪn̪ə kuɾɾɑː-
ɑːtʃ͡əmən̪ə kəə̸ d̪əlɑːn̪əpəɾə bəɪs̪əbeː keːlɑː kɪ 
lɑːləbɑːbuːkə put̪oːɦu əd̃͡ʒəliː d̪uː gɪlɑːs̪ə pɑːn̪ɪ ɑː 
d̪uː kəpə tʃ͡ɑːɦə eːkəʈɑː ʈɾeːmeː n̪eːn̪eː pəɦũtʃ͡əliː. 
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d͡ʒəkʰən̪eː lɑːləbɑːbuːkə n̪əd͡ʒəɪɾə əd̃͡ʒəliːpəɾə 
geːləɪn̪ə kɪ oː d͡ʒʰəmɑːn̪ə bʰəə̸ kəə̸ kʰəs̪əlɑː. ɦun̪əkə 
mũɦəkə tʃ͡uɦətʃ͡uɦiː d͡ʒeːn̪ɑː bɪlɑːeː geːlə_ɪ. oː ud̪ɑːs̪ə 
bʰəə̸ geːlɑː. əd̃͡ʒəliː s̪əpʰeːd̪ə ʋəs̪t̪ɾə pəɦɪɾən̪eː, n̪eː 
ɦɑːt̪ʰəmeː tʃ͡uːɾiː ɑː n̪eː gəɾəd̪əɪn̪əmeː məg̃ələs̪uːt̪ɾə 
ɑː n̪eː mɑ̃ːgəmeː s̪eːn̪uːɾə. tʃ͡eːɦəɾɑːpəɾə ud̪ɑːs̪iː. 
umeːɾə ləgəd̪ʰəkə 22-23 bəɾkʰə. 
lɑːləbɑːbuː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"s̪ɑːs̪u-mɑ̃ː, ɔg̃ən̪əmeː n̪əɪ tʃ͡ʰeːliː?" 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː bəɽə əs̪ət̪ʰɪɾəs̪ə ̃bəd͡ʒəliː- 
"mɔ ̃n̪əɦɑː ɾəɦəliː ɦeːn̪ə." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ ʈɾeː ʈeːbuləpəɾə ɾəkʰɪ d̪əɦəkə ɑː d͡ʒɑː 
d̪uːʈɑː pɑːn̪ə ləgəun̪eː ɑːbəɦə." 
d̪un̪uː s̪ɑːɾə-bəɦən̪oːɪ pɑːn̪ɪ piːbə tʃ͡ɑːɦə piːbəeː 
ləgəlɑː. kən̪eːkə kɑːləkə bɑːd̪ə əd̃͡ʒəliː eːkəʈɑː 
t̪əʃt̪əɾiːmeː d̪uː kʰɪlliː pɑːn̪ə, s̪upɑːɾiː, dʒ͡əɾd̪ɑː ɑː pət̪t̪iː 
d̪əə̸ geːliː. 
əd̃͡ʒəliːkẽː geːlɑː bɑːd̪ə n̪uːn̪uːbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰəgəʋɑːn̪oː bəɽə beːɪmɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. kən̪ɪjɔk̃ə 
s̪əg̃ə bəɽə ən̪jɑːjə keːləkʰɪn̪ə..!" 
t̪əɪpəɾə lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəməɾeː s̪əg̃eː bʰəgəʋɑːn̪ə koːn̪ə n̪jɑːjə keːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. eːkeːʈɑː beːʈɑː tʃ͡ʰeːləeː oːkəɾoː d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃
uʈʰɑː leːləɪn̪ə. ɑːɪ d͡ʒə ̃ eːkəʈɑː beːʈɪjoː ɾəɦəɪt̪ə t̪ə ̃
s̪ət̪̃oːkʰə kəɾɪt̪əũ. tʃ͡ɪn̪t̪ɑː t̪ə ̃ əɪ bɑːt̪əkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɦəməɾɑː d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkẽː d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃geːlɑː bɑːd̪ə əɪ 
əbəlɑːkẽː kiː ɦeːt̪ə_ɪ..!" 
bəd͡ʒəɪt̪ə-bəd͡ʒəɪt̪ə lɑːləbɑːbuːkẽː bukəuɾə ləgɪ 
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geːləɪn̪ə ɑː ɔk̃ʰɪs̪ə ̃ d̪əɦoː-bəɦoː n̪oːɾə d͡ʒɑːeː 
ləgələɪn̪ə. 
n̪uːn̪uːbɑːbuː lɑːləbɑːbuːkẽː t̪oːʂə d̪əɪt̪ə 
kəɦələkʰɪn̪ə- 
"kiː kəɾəbəɪ bʰəɪjɑː ɦoːn̪iːkẽː keː ʈɑːɾɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəɦələɪ bɑːt̪ə kən̪ɪjɑ̃ːkə t̪ə ̃ əɪ ʋɪʂəjəpəɾə 
gəmbʰiːɾət̪ɑːs̪ə ̃ ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəeː pəɽət̪ə. əɦɑ̃ː kɑːn̪uː 
d͡ʒun̪ɪ. əɪ ʋɪʂəjəpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾuː d͡ʒeː kiː keːlɑːs̪ə ̃
kən̪ɪjɑ̃ːkə d͡ʒɪn̪əgiː kʰuʃiːs̪ə ̃ kəʈət̪ə_ɪ. əkʰən̪ə ɦəmə 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː, pəɾəs̪uː ɾəbɪ tʃ͡ʰiː. pəɾəs̪uː ɑːbɪ kəə̸ əɪ 
s̪əməs̪jɑːpəɾə d̪un̪uː goːɾeː ʋɪtʃ͡ɑːɾəbə." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒələkʰəɪ kʰɑː lɪə t̪əkʰən̪ə d͡ʒɑːeːbə." 
t̪əɪpəɾə n̪uːn̪uːbɑːbuː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"n̪əɪ bʰəɪjɑː əkʰən̪ə d͡ʒələkʰəɪ n̪əɪ kəɾəbə. gɑːməpəɾə 
d͡ʒɑːeːbə s̪n̪ɑːn̪ə kəɾəbə ɑː kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə d͡ʒɑːeːbə. d̪əs̪ə bəd͡ʒeː t̪əkə d̪oːkɑːn̪ə 
kʰoːlɪ d̪eːbə." 
iː kəɦəɪt̪ə oː s̪ɑːɪkɪlə ləə̸ ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ geːlɑːɦə. 
n̪uːn̪uːbɑːbuːkẽː geːlɑːkə bɑːd̪ə lɑːləbɑːbuː 
s̪oːtʃ͡əmeː ɖumɪ geːlɑː. ɦun̪əkɑː d̪uː bəɾkʰə 
pəɦɪn̪ukɑː s̪əbʰə bɑːt̪ə moːn̪ə pəɽɪ geːləɪn̪ə. 
keːt̪eːkə d̪ʰuməd̪ʰɑːməs̪ə ̃ ʋɪʋeːkəkə bɪɑːɦəkə 
bəɾɪjɑːt̪iː s̪ɑːd͡ʒən̪eː ɾəɦiː. pən̪əɾəɦəʈɑː tʃ͡ɑːɾɪtʃ͡əkkɑː 
gɑːɽiː ɑː məjuːɾə n̪ɑːtʃ͡əkə s̪əg̃ə bəɪɖ̃ə bɑːd͡ʒɑː 
ɾəɦəeː. bəɾɪjɑːt̪iːmeː s̪ɑːmɪlə juʋəkə s̪əbʰə bəɪɖ̃ə 
bɑːd͡ʒɑːpəɾə kʰuːbə n̪ɑːtʃ͡ələ ɾəɦəeː. ləɽəkɪjoːbəlɑː 
d͡ʒɑːn̪ə upəɪtʃ͡ʰə kəə̸ kʰəɾtʃ͡ə keːn̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə. keːɦeːn̪ə 
bʰəʋjə pəɳɖɑːlə ləgəun̪eː ɾəɦəeː t̪ə_ɪmeː ɾoːʃən̪iːkə 
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keːt̪eːkə n̪iːkə beːʋəs̪t̪ʰɑː ɾəɦə_ɪ. kʰɑːn̪oː-pɑːn̪ə kiː 
koːn̪oː ɑːd͡ʒiː-gudʒ͡iː ɾəɦəeː. d̪əɾəbʰəg̃ɑːs̪ə ̃kɑːɾiːgəɾə 
məg̃ɑː kəə̸ kʰeːn̪ɑːɪ bən̪əbəun̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə. 
ʋəɪʂɳəʋəkə leːlə ələgə beːʋəs̪t̪ʰɑː ɑː s̪ɔk̃əʈə s̪əbʰə 
leːlə bʰiːn̪ə beːʋəs̪t̪ʰɑː. bəɾɪjɑːt̪iː s̪əbəɦəkə bʰəʋjə 
s̪ʋɑːgət̪ə bʰeːlə ɾəɦəɪn̪ə. ɦəməɦũː kiː koːn̪oː eːkəʈɑː 
tʃ͡ʰeːd̪ɑːmoː d̪əɦeːd͡ʒə n̪eːn̪eː ɾəɦɪəɪ d͡ʒeː n̪iːkə 
beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɪ kəɾəɪt̪ə. ɦəməɾɑː t̪ə ̃ moːn̪oː ɾəɦəeː 
d͡ʒeː kəmə-s̪ə-̃kəmə d̪ulɦɪn̪əkə s̪əbʰə gəɦən̪ɑː 
beːʈiːbəlɑː d̪əuu. mud̪ɑː ɦəməɾə beːʈɑː ʋɪʋeːkə 
mən̪ɑː kəə̸ d̪eːləkə. oː bɑːd͡ʒələ d͡ʒeː bɑːbuːd͡ʒiː 
ɦəmə əpən̪eː ɑːɾmiːmeː n̪əukəɾiː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. kəɦun̪ɑː 
kʰɑː-piːbə kəə̸ pətʃ͡ɑːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. 
d̪əs̪ə-bɑːɾəɦə biːgəɦɑː d͡ʒəmiːn̪oː ətʃ͡ʰɪeː. t̪əkʰən̪ə 
d̪əɦeːd͡ʒə ləə̸ kəə̸ kiː kəɾəbə. bɪn̪ɑː d̪əɦeːd͡ʒəkə 
bɪɑːɦə kəɾɪ məɪt̪ʰɪlə s̪əmɑːd͡ʒəmeː eːkəʈɑː n̪əd͡ʒiːɾə 
peːʃə kəɾəbə. beːʈɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəpəɾə ɦəməɾɑː gəɾʋə 
bʰeːlə. ɑː ɦəmə bɪn̪ɑː eːkkoː pɑːɪ n̪eːn̪eː bɪɑːɦə 
kəɾəeː leːlə t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ geːləũ. 
bəɽə bəɽʰɪjɔ ̃ d͡ʒəkɑ̃ː bɪɑːɦə s̪əmpən̪n̪ə bʰeːlə. 
d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə kən̪ɪjɔk̃ə ʋɪd̪ɑːgəɾiː kəɾɑː gɑːmə eːləũ. 
pʰəɾn̪iːtʃ͡əɾəs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ s̪əkʰɑːɾiː-peːʈɑːɾiː d̪uːʈɑː 
piːkəpə gɑːɽiːmeː ɑːeːlə. kən̪ɪjɔk̃ə ɾuːpə-ɾəg̃ə d̪eːkʰə 
ʋɪʋeːkəkə mɑːeː keːt̪eːkə kʰuʃə bʰeːlə tʃ͡ʰeːliː. s̪əbʰə 
meːɦəmɑːn̪ə kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː n̪eːn̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə. ɦəmə ɑː 
ʋɪʋeːkə kʰeːn̪ɑːɪjoː kʰɑːɪt̪ə ɾəɦiː ɑː ʈiː.bʰiː.meː 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾoː d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦiː. t̪əkʰən̪eː ʈiː.bʰiː.meː 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə ɑːeːlə- 
"kɑːɾəgɪləmeː pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪iː pʰəudʒ͡ə bʰɑːɾət̪iːjə bʰuː-
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bʰɑːgəpəɾə kəbd͡ʒɑː kəɾə lɪjɑː ɦəɪ. ɪs̪əlɪeː s̪əbʰə 
s̪əɪn̪ɪkõː kiː tʃ͡ʰuʈʈiː ɾəd̪d̪ə kəɾət̪eː ɦueː t̪uɾən̪t̪ə 
kɑːməpəɾə ɑːpəs̪ə ləuʈən̪eː kɑː ɑːd̪eːʃə d̪ɪjɑː gəjɑː 
ɦəɪ." 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə d̪eːkʰə kəə̸ ʋɪʋeːkə kʰeːn̪ɑːɪpəɾə s̪ə ̃uʈʰɪ 
geːlə ɑː d̪eːʋɑːləmeː ʈɔg̃ələ gʰəɽiː d̪ɪs̪ə t̪əkələkə. 
ɦəmə putʃ͡ʰəlɪəɪ- 
"məɾɾə! kiː bʰəə̸ geːləɦə d͡ʒeː kʰeːn̪ɑːɪpəɾə s̪ə ̃ uʈʰɪ 
geːləɦə." 
ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒələ- 
"bɑːbuːd͡ʒiː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə t̪ə ̃ əɦũː d̪eːkʰəboː ɑː 
s̪un̪əboː keːlɪəɪ. ɦəməɾɑː ɑːbə eːkə pələ bʰiː 
ɾuːkən̪ɑːɪ utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə. n̪əə bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
s̪ɑːɽʰeː n̪əə bəd͡ʒeː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾəmeː ʈɾeːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ʋəeːɦə ʈɾeːn̪ə pəkəɪɽə n̪ɪkəɪlə d͡ʒɑːeːbə. d͡ʒeːt̪eːkə 
d͡ʒəld̪iː bʰəə̸ s̪əkət̪ə ʋoːɾɖəɾəpəɾə pəɦũtʃ͡əbɑːkə 
koːʃiːʂə kəɾəbə." 
ɦəmə ɑː oːkəɾə mɑːɪkə əlɑːbeː bɪɑːɦəmeː dʒ͡eːt̪eːkə 
s̪əɾə-kuʈumə ɑː gʰiː-s̪ʋɑːs̪iːn̪ə ɑːeːlə ɾəɦəɪt̪ʰə s̪əbʰə 
ʋɪʋeːkəkẽː s̪əməd͡ʒʰəuləkə d͡ʒeː kəmə-s̪ə-̃kəmə ɑːɪ 
ɾɑːt̪ɪ ɾuːkɪ d͡ʒɑː, bʰoːɾeː əpən̪ɑː ɖjuːʈiːpəɾə tʃ͡əlɪ 
d͡ʒəɦɪɦəɦə. mud̪ɑː ʋɪʋeːkə eːkeːʈɑː bɑːt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"bʰɑːɾət̪ə mɑːt̪ɑːkə əs̪mɪt̪ɑːkə s̪əbɑːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː 
əpən̪eː loːkəɪn̪əkə bɑːt̪ə n̪əɪ mɑːn̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. əɪ 
leːlə kʂəmɑːpɾɑːɾt̪ʰiː tʃ͡ʰiː." 
iː kəɦəɪt̪ə oː ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː goːɽə lɑːgɪ ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ 
geːlə. ʋɪʋeːkəkə məmɪjəut̪ə bʰɑːjə oːkəɾɑː 
pʰəʈəpʰəʈɪjɑːs̪ə ̃ d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə ʈiːʃən̪ə pəɦũtʃ͡ɑː 
ɑːeːlə. 



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

ʋɪʋeːkəkẽː geːlɑːkə eːkə s̪əpt̪ɑːɦə bɑːd̪ə 
d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾəs̪ə ̃ ɑːbɪ kəə̸ d̪əlɑːn̪əpəɾə bəɪs̪əleː 
ɾəɦiː t̪əkʰən̪eː tʃ͡ɑːɾɪ-pɔt̃ʃ͡əʈɑː tʃ͡əɾɪtʃ͡əkkɑː gɑːɽiː ɑːbɪ 
d̪əlɑːn̪əkə ɑːgɔ ̃ s̪əɽəkəpəɾə ɾuːkələ. eːkəʈɑː gɑːɽiː 
d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑːkə s̪eːɦoː ɾəɦə_ɪ. oːɪ gɑːɽiːs̪ə ̃
d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə t̪ʰɑːn̪ɑːkə t̪ʰɑːn̪ɑː pɾəbʰɑːɾiː 
ut̪əɾəlɑː ɑː bədʒ͡əlɑː- 
"lɑːləbɑːbuː ʈʰɑːkuɾə ɑːpə ɦəɪ?" 
ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"d͡ʒiː s̪əɾə, ɦəməɦĩː tʃ͡ʰiː lɑːləbɑːbuː ʈʰɑːkuɾə. kiː 
bɑːt̪ə?" 
t̪ʰɑːn̪ɑː pɾəbʰɑːɾiː bədʒ͡əlɑː- 
"ɑːpəkɑː beːʈɑː pʰəudʒ͡əmeː n̪əukəɾiː kəɾət̪ɑː t̪ʰɑː." 
ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"d͡ʒiː s̪əɾə. s̪ɑːt̪eː-ɑːʈʰə d̪ɪn̪ə t̪ə ̃oːkəɾɑː geːn̪ɑː bʰeːlə 
ɦeːn̪ə." 
t̪ʰɑːn̪ɑː pɾəbʰɑːɾiː bədʒ͡əlɑː- 
"ɑːpəkɑː beːʈɑː kɑːɾəgɪləmeː ʃəɦiːd̪ə ɦoː gəjɑː ɦəɪ." 
t̪ɑːbeːt̪əmeː eːkəʈɑː piːkəpə gɑːɽiːpəɾə s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰə 
pulɪs̪ə eːkəʈɑː məd̃ʒ͡uːʂɑː ut̪ɑːɾɪ kəə̸ kʰoːlələkə. 
oːɪmeː t̪ɪɾəg̃ɑː d͡ʒʰəɖ̃ɑːmeː ləʈəpəʈɑːeːlə ʋɪʋeːkəkə 
lɑːʃə ɾəɦəeː. d͡ʒəg̃ələkə ɑːgɪ d͡ʒəkɔ ̃ iː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
puːɾɑː gɑːməmeː pʰəɪlə geːlə. məɾəd̪ə, 
d͡ʒən̪ɪd͡ʒɑːt̪ɪkə s̪əg̃ə d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkə kəɾəmɑːn̪ə lɑːgɪ 
geːlə. ɦəmə kɪk̃əɾt̪t̪əʋjəʋɪmuːɽʰə bʰəə̸ geːləũ. iː 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə d͡ʒəkʰən̪ə əg̃ən̪ɑː pəɦũtʃ͡ələ t̪ə ̃ʋɪʋeːkəkə 
mɑːeː pətʃ͡ʰɑːɽə kʰɑː gɪɾə geːliː. ɦun̪əkɑː d̪ɔt̪̃iː lɑːgɪ 
geːləɪn̪ə. gɑːməkə d͡ʒən̪ɪd͡ʒɑːt̪ɪ s̪əbʰə ɦun̪əkəɾə d̪ɔt̪̃iː 
tʃ͡ʰoːɽeːləkəɪn̪ə. ʋɪʋeːkəkə kən̪ɪjɔ ̃əd̃͡ʒəliː bʰəɾɪ pɔd̃͡ʒə 
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s̪ɑːs̪ukẽː pəd̃͡ʒɪjɑː tʃ͡ɪtʃ͡ɪjɑːeː ləgəliː. kɪtʃ͡ʰə d͡ʒən̪ɪd͡ʒɑːt̪ɪ 
s̪əbʰə kən̪ɪjɔk̃ẽː boːlə-bʰəɾoːs̪ə d̪ɪə ləgəliː. 
məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːkə pulɪs̪ə əd̪ʰiːkʂəkə ɦəməɾɑː 
kəɦələɪn̪ə- 
"ək̃ələ ɑːpəkoː gəɾʋə ɦoːn̪ɑː tʃ͡ɑːɦɪeː. kjõːkɪ ɑːpəkɑː 
lɑːlə mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ keː ɾəkʂɑː keː lɪeː ʃəɦiːd̪ə ɦuɑː 
ɦəɪ." 
ɦəmə kən̪ɪjɑ̃ː ɑː əpən̪ə pət̪n̪iːkə ɦɑːlət̪ə d̪eːkʰə kəə̸ 
əpən̪ɑːkẽː s̪əmɦɑːɾələũ. ɦəmə eːs̪ə.piː. s̪ɑːɦəɪbəkẽː 
kəɦələjəɪn̪ə- 
"ɦəd͡ʒuːɾə d̪ukʰə eːkeːʈɑː bɑːt̪əkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɦəməɾɑː 
d̪oːs̪əɾə beːʈɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃d̪oːs̪əɾə beːʈɑː ɾəɦɪt̪əeː 
t̪ə ̃d̪eːʃəkə ɾəkʂɑː kʰɑːt̪ɪɾə oːkəɾoː pʰəud͡ʒəmeː bʰəɾt̪iː 
kəɾɑːbɪt̪əũ." 
ɦəməɾə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ eːs̪ə.piː. s̪ɑːɦəɪbə ɦəməɾɑː 
s̪əɪljuːʈə mɑːɾən̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə ɑː bɑːd͡ʒələ ɾəɦəɪt̪ʰə- 
"s̪əɾə, məɪ ̃ ɑːpəkeː d͡ʒəd͡ʒʋɑːkoː ɦədʒ͡ɑːɾə bɑːɾə 
n̪əmən̪ə kəɾət̪ɑː ɦũː. ɦun̪əkeː s̪əbəɦəkə 
upəs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː ʋɪʋeːkəkə d̪ɑːɦə-s̪əs̪̃kɑːɾə s̪əmpən̪n̪ə 
bʰeːlə." 
əd̃͡ʒəliːkə n̪əɪɦəɾəs̪ə ̃ oːkəɾə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ɑː bəɽə bʰɑːjə 
ɑːeːlə ɑː əd̃͡ʒəliːkẽː n̪əɪɦəɾɑː ləə̸ d͡ʒeːbɑːkə leːlə 
ɦəməɾɑːs̪ə ̃ɑːgɾəɦə keːləɪt̪ʰə. ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"d͡ʒə ̃ əd̃͡ʒəliː n̪əɪɦəɾɑː d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə ̃ ləə̸ d͡ʒɑːɪjəun̪ə. 
ɦəməɾɑː t̪əɾəpʰəs̪ə ̃koːn̪oː kɪn̪t̪u-pəɾən̪t̪u n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ." 
mud̪ɑː əd̃͡ʒəliː n̪əɪ geːliː. ɦəmə ɑː ɦəməɾə pət̪n̪iː 
keːt̪əboː s̪əməd͡ʒʰəulɪjəɪ d͡ʒeː d͡ʒɑː, kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə 
n̪əɪɦəɾɑːmeː ɾəɦɪ ɑːbəɦə. d͡ʒəkʰən̪eː moːn̪ə ɦeːt̪əɦə 
tʃ͡əlɪ əbɪɦəɦə. mud̪ɑː əd̃͡ʒəliː n̪əɪɦəɾɑː n̪əɪ geːliː. 
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"jəɪ d͡ʒələkʰəɪ n̪eːn̪eː ɑːbiː?" lɑːləbɑːbuːkə pət̪n̪iː- 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː d̪əlɑːn̪əkə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːs̪ə ̃bəd͡ʒəliː. 
t̪əkʰən̪ə lɑːləbɑːbuː ət̪iːt̪əs̪ə ̃n̪ɪkəɪlə ʋəɾt̪əmɑːn̪əmeː 
eːlɑːɦə. pət̪n̪iː putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"kiː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦɪəɪ. t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ beːɾə ɦɑːkə d̪eːləũ 
t̪əkʰən̪ə d͡ʒɑː kəə̸ əɦɑ̃ːkə bʰək kʰud͡ʒələ." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪uː bəɾkʰə pəɦɪlukɑː bɑːt̪ə moːn̪ə pəɽɪ geːlə 
ɾəɦəeː." 
t̪əɪpəɾə tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"ɑːbə pɪtʃ͡ʰələkɑː bɑːt̪ə s̪oːtʃ͡ɪ kəə̸ kiː ɦəeːt̪ə. 
s̪oːtʃ͡əbɑːkə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ kən̪ɪjɔk̃ə bɑːɾeːmeː s̪oːtʃ͡ɪjəu. 
oːkəɾə pəɦɑːɽə s̪ən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː keːn̪ɑː kəʈət̪ə_ɪ." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"kən̪ɪjɔk̃ẽː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ bəɽə piːɽɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
əkʰən̪eː n̪uːn̪uːbɑːbuː pɑːɦun̪ə geːlɑː ɦeːn̪ə. oːɦoː 
jəeːɦə bɑːt̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː. kəɦələɪt̪ʰə d͡ʒeː ɾəbɪ d̪ɪn̪ə 
əbəɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ əɪ bɑːt̪əpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə. kən̪eːkə 
ləgəmeː ɑːuː eːkəʈɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾə putʃ͡ʰəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː ləgə ɑːbɪ putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"kəɦuː kiː putʃ͡ʰəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəmə s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː kən̪ɪjɔk̃ẽː d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəə̸ 
d̪ɪəɪ." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"ɦəməɦũː t̪ə ̃ jəeːɦə s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰiː. mud̪ɑː d͡ʒɑːt̪ɪ-
s̪əmɑːd͡ʒə mɑːn̪ət̪ə. bəɽəkɑː bəkʰeːɽɑː ʈʰɑːɽʰə kəə̸ 
d̪eːt̪ə. d̪oːs̪əɾə, kən̪ɪjɔ ̃s̪eːɦoː mɑːn̪ət̪ə kɪ n̪əɦɪ." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
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"ɦəməɾɑː d͡ʒɑːt̪ɪ-s̪əmɑːd͡ʒəkə koːn̪oː ɖəɾə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeː ɦeːt̪əɪ s̪eː d̪eːkʰə leːbə. əɦɑ̃ː kən̪ɪjɔk̃ẽː 
s̪əməd͡ʒʰɑːbɪjəu. dʒ͡ə ̃ oː bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ə ̃
d͡ʒeːt̪eːkə kʰəɾtʃ͡ə kəɾəeː pəɽəeː, eːkəʈɑː joːgjə ləɽəkɑː 
kʰoːd͡ʒɪ kəə̸ bɪɑːɦə kəə̸ d̪eːbə." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"ləɽəkɑː t̪ə ̃ s̪oːd͡ʒʰəɦeːmeː ətʃ͡ʰɪ. pəɾəs̪u ɑːeːloː 
ɾəɦəeː." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"keː tʃ͡ʰiː oː ləɽəkɑː. kən̪iː pʰəɾɪtʃ͡ʰɑː kəə̸ kəɦuː n̪eː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"əɦĩːkə bʰɑːgɪn̪ə ɑːloːkə. pəɾəs̪uː ɑːeːlə ɾəɦəeː. 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦəeː d͡ʒeː əɦiː s̪əpt̪ɑːɦəmeː bəɦɑːliːkə 
tʃ͡ɪʈʈʰiː n̪ɪkələt̪ə." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːloːkə bɪɑːɦə kəɾəeː leːlə ɾɑːd͡ʒiː ɦəeːt̪ə t̪əkʰən̪eː 
n̪eː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː- 
"əɦɑ̃ːkə bɑːt̪ə oː mɑːn̪ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. kɪeːkə t̪ə ̃məɪʈɾɪkə 
d̪ʰəɾɪ oː əpən̪eː əɪʈʰɑːmə ɾəɦɪ kəə̸ pəɽʰələkə ɦeːn̪ə. 
ɦəməɾɑː bɪs̪əʋɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ, oː əɦɑ̃ːkə bɑːt̪ə n̪əɪ 
kɑːʈət̪ə." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪eː t̪ə ̃ biː.eːɖə. kəɾəɪleː s̪eːɦoː pətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə 
ʈəkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦɪəɪ. ɑːloːkə kəɦən̪eː ɾəɦəeː kəmɑːeː 
ləgəbə t̪ə ̃ d̪oːbəɾə ləgɑː kəə̸ pəɪs̪ɑː ɑːpəs̪ə kəə̸ 
d̪eːbə." 
iː gəpə-s̪əppə ɦoːɪt̪eː ɾəɦəeː t̪əkʰən̪eː s̪ɑːɪkɪləs̪ə ̃
ɑːloːkə ɑːeːlə ɑː lɑːləbɑːbuː ɑː tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː goːɽə 
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ləgələkə. 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːbəɦə! ɑːbəɦə! bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə d͡ʒiːbəɦə. əkʰən̪eː 
t̪oːɾeː tʃ͡əɾtʃ͡ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦɪɦəɦə. kəɦəə̸ bəɦɑːliːbəlɑː 
tʃ͡ɪʈʈʰiː bʰeːʈələɦə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"ɦə ̃mɑːmɑːd͡ʒiː. ɑːɪjeː bʰoːɾəmeː ɖɑːkəpɪun̪ə tʃ͡ɪʈʈʰiː 
d̪əə̸ geːlə ɦeːn̪ə. əɦĩː gɑːməkə ɦɑːɪ s̪kuːləmeː 
bəɦɑːliː bʰeːlə ɦeːn̪ə. ɑːɪ n̪iːkə d̪ɪn̪ə tʃ͡ʰiː t̪əẽː ɑːɪjeː 
joːgəd̪ɑːn̪ə kəɾəbə. s̪oːtʃ͡ələũ d͡ʒeː mɑːmɑː-mɑːmiː 
ɦəməɾɑː leːlə eːt̪eːkə keːləɪn̪ə pəɦɪn̪eː ɦun̪əkɑː 
s̪əbəɦəkə ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə leːbə t̪əkʰən̪ə d͡ʒʋɑːɪn̪ə 
kəɾəbə." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"bʰəgəʋɑːn̪ə n̪iːkə kəɾət̪ʰun̪ə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː d͡ʒɑːbeː koːn̪oː d̪oːs̪əɾə beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɪ bʰəə̸ 
d͡ʒɑːeːt̪ə t̪ɑːbeː əɦiːʈʰɑːmə ɾəɦɪ kəə̸ s̪kuːlə kəɾəbə." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"əɪmeː d̪oːs̪əɾə beːʋəs̪t̪ʰɑːkə koːn̪ə kʰəgət̪ɑː tʃ͡ʰəɪ, 
d͡ʒɑːbeː d̪ʰəɾɪ ɾɑːmən̪əgəɾə ɦɑːɪs̪kuːləmeː ɾəɦəbəɦə, 
əɦiːʈʰɑːmə ɾəɦɪ kəə̸ s̪kuːlə kəɾəɦiːə. ɦəməɾɑː kiː 
koːn̪oː beːʈɑː-beːʈiː ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː put̪oːɦu ətʃ͡ʰɪ. 
s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰiː oːkəɾoː koːn̪oː ɾəs̪t̪ɑː ləgɑː d̪ɪəɪ. t̪oːɾeː 
beːʈɑː bud͡ʒʰəbəɦə. d͡ʒeːɦən̪eː beːʈɑː t̪eːɦən̪eː 
bʰɑːgɪn̪ə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː ɦəməɦũː beːʈɑː bən̪ɪ kəə̸ əpən̪eː s̪əbəɦəkə 
s̪eːʋɑː kəɾəbə." 
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lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː pəɦɪn̪eː d͡ʒələkʰəɪ kəə̸ ləeːɦə ɑː s̪kuːlə d͡ʒɑː 
kəə̸ joːgəd̪ɑːn̪ə d̪əə̸ ɑːbəɦə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː ɦəmə s̪n̪ɑːn̪ə-d͡ʒələkʰəɪ kəə̸ n̪eːn̪eː tʃ͡ʰiː. ɦə,̃ 
ʈɪpʰɪn̪əmeː ɑːbɪ kəə̸ kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː d͡ʒɑːeːbə. tʃ͡ɑːɾɪ 
bəd͡ʒeː ɑːpəs̪ə gɑːmə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeːbə. kɑːlɦɪ d̪əs̪ə 
bəd͡ʒeːmeː boːɾɪjɑː-bɪs̪t̪əɾə ləə̸ kəə̸ ɑːeːbə." 
lɑːləbɑːbuː ɑː tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː eːkkeː beːɾə bəd͡ʒəliː- 
"bəɽə bəɽʰɪjɔ.̃" 
ɑːloːkə tʃ͡ələ geːlɑː. 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"əɦɑ̃ː ɾɑːt̪ɪmeː kən̪ɪjɔk̃ẽː s̪əməd͡ʒʰɑːbɪjəu, d͡ʒə ̃ oː 
mɑːn̪ɪ dʒ͡eːt̪iː t̪ə ̃ ɦəmə ɑːloːkəs̪ə ̃ bɑːt̪ə kəɾəbə. 
ɦəməɾɑː puːɾɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːloːkə ɦəməɾə bɑːt̪ə 
n̪əɪ ʈɑːɾət̪ə." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ. ɦəmə kən̪ɪjɔs̪̃ə ̃bɑːt̪ə kəɾəbəɪ." 
ɾɑːt̪ɪmeː d͡ʒəkʰən̪ə d̪un̪uː s̪ɑːs̪u-put̪oːɦu kʰeːn̪ɑːɪ 
kʰɑː n̪ɪtʃ͡eːn̪ə bʰeːliː t̪ə ̃ tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃
kəɦələkʰɪn̪ə- 
"beːʈiː ɦəmə əɦɑ̃ːs̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰə kəɦəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. d͡ʒə ̃
mən̪əmeː d̪ukʰə n̪əɪ ɦuəeː t̪ə ̃kəɦiː." 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"mɔ ̃eːɦeːn̪ə koːn̪ə bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ː kəɦəbə t̪ə ̃
ɦəməɾɑː mən̪əmeː d̪ukʰə ɦəeːt̪ə. əɪ d̪un̪ɪjɔm̃eː əɦɑ̃ː 
s̪əbʰəkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ ɦəməɾɑː keː ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə mɑːɪjoː-
bɑːpə d̪un̪ɪjɔs̪̃ə ̃tʃ͡əlɪjeː geːlɑː." iː kəɦɪ əd̃͡ʒəliː kɑːn̪əeː 
ləgəliː. 
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tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"beːʈiː kɑːn̪uː d͡ʒun̪ɪ. ɦəməɾə bɑːt̪ə d̪ʰɪjɑːn̪əs̪ə ̃s̪un̪uː. 
bɑːbuːd͡ʒiː kəɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː kən̪ɪjɔ ̃ eːɦeːn̪ə 
pəɦɑːɽəs̪ən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː keːn̪ɑː kɑːʈət̪iː." 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"mɔd̃͡ʒiː, ɦəməɾɑː bʰɑːgjəmeː d͡ʒeː lɪkʰələ tʃ͡ʰələ s̪eː 
bʰeːlə. d̪oːs̪əɾə upɑːɪjeː kiː ətʃ͡ʰɪ." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"beːʈiː upɑːjə t̪ə ̃tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː əɦɑ̃ː mɑːn̪iː t̪əbə...." 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"kiː upɑːjə tʃ͡ʰəɪ mɔ,̃ kən̪iː pʰəɾɪtʃ͡ʰɑː kəə̸ kəɦu n̪eː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː əd̃͡ʒəliːkə mɑːt̪ʰəpəɾə ɦɑːt̪ʰə pʰeːɾəɪt̪ə 
bəd͡ʒəliː- 
"beːʈiː, ɦəmə ɑː əɦɑ̃ːkə bɑːbuːd͡ʒiː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː 
koːn̪oː joːgjə ləɽəkɑːs̪ə ̃əɦɑ̃ːkə bɪɑːɦə kəə̸ d̪iː." 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː kən̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
"mɔd̃͡ʒiː, ɦəməɾɑːs̪ə ̃ koːn̪ə eːɦeːn̪ə gələt̪iː bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə d͡ʒeː əɦɑ̃ː s̪əbʰə ɦəməɾɑː əɪ gʰəɾəs̪ə ̃
bʰəgəbəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. n̪əɦɪ mɑ̃ːd͡ʒiː n̪əɦɪ, ɦəməɾɑː 
əɦɑ̃ː s̪əbʰə əpən̪eː tʃ͡əɾəɳəmeː d͡ʒəgəɦə d̪eːn̪eː 
ɾəɦuː." 
iː kəɦəɪt̪ə əd̃͡ʒəliː ɑːoːɾə kɑːn̪əeː ləgəliː. 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː s̪əməd͡ʒʰɑːbəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
"n̪əɪ beːʈiː əɦɑ̃ːs̪ə ̃koːn̪oː gələt̪iː n̪əɪ bʰeːlə ɦeːn̪ə. ɑː 
n̪eː əɪ gʰəɾəs̪ə ̃ ɦəmə s̪əbʰə əɦɑ̃ːkẽː bʰəgəbəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ːkẽː ɦəmə s̪əbʰə put̪oːɦu n̪əɪ bud͡ʒʰɪ 
əpən̪ə beːʈiː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː. kəɦuː beːʈiːkə d̪ukʰə 
koːn̪oː bʰiː mɑːeː-bɑːpə d̪eːkʰə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ?" 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
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"mɔ,̃ ɦəməɾɑː bʰɑːgjəmeː pət̪ɪkə s̪ukʰə lɪkʰələ 
ɾəɦəɪt̪ə t̪ə ̃ɦəməɾə pət̪ɪ ɦəməɾeː ləgə n̪eː ɾəɦɪt̪əeː. oː 
kɪeːkə bʰəgəʋɑːn̪əkə gʰəɾə tʃ͡ələ geːlɑː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"d̪eːkʰuː beːʈiː, d͡ʒeː bʰəə̸ geːləɪ t̪eːkəɾɑː bɪs̪əɪɾə 
d͡ʒɑːuː ɑː d͡ʒeː kəɦəɪ tʃ͡ʰiː t̪əɪpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾuː. ɦəmə 
s̪əbʰə əɦĩː ʋɑːs̪t̪eː n̪eː kəɦəɪ tʃ͡ʰiː. kəɦuː ɦəməɾɑː 
d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkə bɑːd̪ə əɦɑ̃ːkẽː d̪eːkʰəeːbəlɑː keː 
ɾəɦət̪ə. ɦəmə s̪əbʰə pɑːkələ ɑːmə bʰeːləũ. kəkʰən̪ə 
ɖɑːɾɪs̪ə ̃ kʰəs̪ɪ kəə̸ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə əbɪ d͡ʒɑːeːbə t̪eːkəɾə 
koːn̪ə ʈʰeːkɑːn̪ə." 
əd̃͡ʒəliː- 
"n̪əɦɪ mɔd̃ʒ͡iː, əɦɑ̃ː s̪əbʰəkẽː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃koːn̪oː un̪n̪əɪs̪ə-biːs̪ə n̪eː bʰəə̸ d͡ʒɑːeː. t̪əẽː 
əɦɑ̃ː s̪əbʰə ɦəməɾɑː əpən̪ɑːs̪ə ̃ ələgə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪ 
tʃ͡ʰiː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː- 
"n̪əɪ beːʈiː s̪eː bɑːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːbə s̪ut̪ɪ ɾəɦuː, 
bəɽə ɾɑːt̪ɪ bʰəə̸ geːlə. kɑːlɦɪ bʰoːɾəmeː bɑːt̪ə kəɾəbə." 
d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə bʰoːɾəmeː lɑːləbɑːbuː tʃ͡ɑːɦə piːbəeː 
əg̃ən̪eː eːlɑː. oːn̪ɑː, ɑːn̪ə d̪ɪn̪ə oː d̪əlɑːn̪eːpəɾə tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɪ tʃ͡ʰəlɑː. mud̪ɑː ɑːɪ əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu gəpə kəɾəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː. dʒ͡əkʰən̪ə lɑːləbɑːbuː ɔg̃ən̪ə eːlɑː t̪ə ̃
pət̪n̪iː tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː eːkə gɪlɑːs̪ə pɑːn̪ɪ ɑːn̪ɪ kəə̸ 
d̪eːləkəɪn̪ə ɑː put̪oːɦus̪ə ̃kəɦələkʰɪn̪ə- 
"beːʈiː, bɑːbuːd͡ʒiːleː tʃ͡ɑːɦə n̪eːn̪eː əbɪjəun̪ə." 
əd̃͡ʒəliː tʃ͡ɑːɦəkə gɪlɑːs̪ə n̪eːn̪eː eːliː ɑː lɑːləbɑːbuːkə 
ɦɑːt̪ʰəmeː tʃ͡ɑːɦəkə gɪlɑːs̪ə d̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, ɦəməɾɑːs̪ə ̃ koːn̪ə əpəɾɑːd̪ʰə bʰəə̸ 



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

geːləɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪eː s̪əbʰə ɦəməɾɑː ələgə kəɾəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
əd̃͡ʒəliː kɑːn̪əeː ləgəliː. 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"n̪əɪ beːʈiː, əɦɑ̃ːs̪ə ̃ koːn̪oː əpəɾɑːd̪ʰə n̪əɪ bʰeːlə 
ɦeːn̪ə." 
əd̃͡ʒəliː- 
"t̪əkʰən̪ə mɔ ̃kɪeːkə ɦəməɾɑː pɑːtʃ͡ʰɔ ̃ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːɪ kəə̸ 
pəɽələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə?" 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"eːkəʈɑː bɑːt̪ə kəɦuː t̪ə ̃beːʈiː, ɦəmə s̪əbʰə əɦɑ̃ːkẽː 
beːʈiː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː kɪ put̪oːɦu?" 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"s̪eː t̪ə ̃əpən̪eː s̪əbʰə ɦəməɾɑː beːʈiː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː. ɑː 
beːʈiːeː d͡ʒəkɔ ̃beːʋəɦɑːɾoː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪əkʰən̪ə əɦĩː kəɦuː d͡ʒeː kɪjoː mɑːeː-bɑːpə əpən̪ɑː 
beːʈiːkə d̪ukʰə d̪eːkʰə s̪əkət̪ə? d̪eːkʰuː beːʈiː, əɦɑ̃ː 
əpən̪ɑː kʰuʃiː kʰɑːt̪ɪɾə n̪əɪ t̪ə ̃ɦəməɾeː d̪un̪uː goːɾeːkə 
kʰuʃiː kʰɑːt̪ɪɾə ɦəməɾɑː s̪əbəɦəkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ lɪə. 
ɦəməɾɑː s̪əbəɦəkə mɑːt̪ʰəs̪ə ̃bʰɑːɾə ut̪ɑːɪɾə d̪ɪə." 
bəd͡ʒəɪt̪ə-bəd͡ʒəɪt̪ə lɑːləbɑːbuː kɑːn̪əeː ləgəlɑː. 
ɦun̪əkɑː ɔk̃ʰɪs̪ə ̃d̪əɦoː-bəɦoː n̪oːɾə d͡ʒɑːeː ləgələɪn̪ə. 
lɑːləbɑːbuːkẽː kən̪əɪt̪ə d̪eːkʰə əd̃͡ʒəliː s̪eːɦoː kɑːn̪əeː 
ləgəliː. oː kən̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, ɦəməɾɑː s̪oːtʃ͡əɪleː kɪtʃ͡ʰu s̪əməjə d̪ɪə." 
t̪əɪpəɾə lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"beːʈiː, n̪iːkə d͡ʒəkɔ ̃ s̪oːtʃ͡ɪ ləə. ɦəmə s̪əbʰə koːn̪oː 
beːd͡ʒəeː bɑːt̪ə n̪əɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰiː." 
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əd̃͡ʒəliː ɾɑːt̪ɪmeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪ut̪əeː geːliː t̪ə ̃ ɦun̪əkɑː 
n̪ɪn̪n̪eː n̪eː ɦoːɪn̪ə. oː s̪oːtʃ͡əeː ləgəliː. əkʰən̪ə biːs̪eː-
bɑːɪs̪ə bəɾkʰə umeːɾə bʰeːlə ɦeːn̪ə. eːʈeːʈɑː pəɦɑːɽə 
s̪ən̪əkə d͡ʒɪn̪əgiː keːn̪ɑː bɪt̪ɑːeːbə. s̪ɑːs̪u-s̪əs̪uɾəkə 
məɾəlɑːkə bɑːd̪ə ɦəməɾɑː keː d̪eːkʰəbʰɑːlə kəɾət̪ə. 
əpən̪ə mɑːeː-bɑːpə beːʈɪjeːkə s̪oːgeː s̪oːgɑː kəə̸ 
d̪un̪ɪjɔs̪̃ə ̃ tʃ͡ələ geːlɑː. bʰɑːjə-bʰəud͡ʒɑːɪ keːkəɾə 
d̪un̪ɪjɔm̃eː bʰeːləɪeː d͡ʒeː ɦəməɾə ɦəeːt̪ə. əkʰən̪ə 
n̪əbə-d̪ʰəbə tʃ͡ʰiː t̪əẽː loːkə kɪtʃ͡ʰə n̪əɪ bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
kɑːlɦɪ ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə əbələʈʈə ləgɑːeːt̪ə. d͡ʒiːəbə 
ɦəɾɑːmə kəə̸ d̪eːt̪ə. moːn̪ə pəɽələɪn̪ə n̪əɪɦəɾɑːkə 
bɑːt̪ə. kʰuʈəun̪ɑːʋɑːliːkə pət̪ɪ d̪ɪllɪjeːmeː s̪əɽəkə 
d̪uɾgʰəʈən̪ɑːmeː məɾɪ geːlə_ɪ. oːkəɾɑː d̪uːʈɑː bɑːloː-
bətʃ͡tʃ͡ɑː tʃ͡ʰə_ɪ. t̪iːs̪ə-bət̪t̪iːs̪ə bəɾkʰə umeːɾoː ɦeːt̪ə_ɪ. 
oː s̪ɑːs̪uɾeːmeː ɾəɦɪ geːlə. kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə 
gɑːməmeː ɦəʋɑː uɽələɪ d͡ʒeː kʰuʈəun̪ɑːʋɑːliː d̪iːəɾə 
s̪əg̃eː pʰəs̪̃ələ ətʃ͡ʰɪ. eːkəbeːɾə oːkəɾɑː peːʈəmeː 
d̪əɾəd̪ə ukʰəɾələɪ. gɑːmə-gʰəɾəkə ɖɔkʈəɾəs̪ə ̃
d̪eːkʰəuləkə mud̪ɑː ʈʰiːkə n̪əɪ bʰeːlə_ɪ. loːkə s̪əbʰə 
kəɦələkəɪ d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃n̪iːkə d̪əɾəbʰəg̃eː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeː. 
oːt̪əeː əlʈɾɑːs̪ɑːun̪ɖə kəɾɑː lɪɦəɦə s̪əbʰə pət̪ɑː tʃ͡əlɪ 
d͡ʒeːt̪əɦə. oː d̪iːəɾəkẽː s̪əg̃ə kəə̸ ɪlɑːd͡ʒə kəɾɑːbəə̸ 
d̪əɾəbʰəg̃ɑː geːlə. eːməɦəɾə gɑːməmeː ɦəʋɑː uɽələɪ 
d͡ʒeː kʰuʈəun̪ɑːʋɑːliː bətʃ͡tʃ͡ɑː gɪɾəbəɪleː d̪əɾəbʰəg̃ɑː 
geːlə ɦeːn̪ə. əd̃͡ʒəliː ɑːgɔ ̃ s̪oːtʃ͡ələkə d͡ʒeː gʰəʈən̪ɑː 
kʰuʈəun̪ɑːʋɑːliː s̪ɑːt̪ʰeː bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ kɑːlɦɪ 
ɦəməɾoː s̪ɑːt̪ʰeː bʰəə̸ s̪əkəɪeː. d̪oːs̪əɾə bɑːt̪ə iː 
s̪oːtʃ͡ələkə d͡ʒeː keː kəɦələkə kɑːlɦɪ ɦəməɾɑːs̪ə ̃koːn̪oː 
un̪n̪əɪs̪ə-biːs̪ə gʰəʈən̪ɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːeː t̪ə ̃d̪un̪uː kuləkə 
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n̪ɑːkə kəʈɪ d͡ʒɑːeːt̪ə.... 
əd̃͡ʒəliːkə eːkə mən̪ə kəɦəɪ d͡ʒeː s̪ɑːs̪u-s̪əs̪uɾəkəkə 
bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ liː. d̪oːs̪əɾə mən̪ə kəɦəɪ s̪ɑːs̪u-s̪əs̪uɾəkə 
bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ d͡ʒeː d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾəbə t̪ə ̃ d͡ʒɑːt̪ɪ-
beːɾɑːd̪əɾiː bəɽəkɑː bəkʰeːɽɑː ʈʰɑːɽʰə kəɾət̪ə. pʰeːɾə 
mən̪ə kəɦəɪ d͡ʒeː n̪əɪɦəɾəkə loːkə kəɦət̪ə d͡ʒeː 
tʃ͡ʰəuɾiːkẽː d͡ʒəʋɑːn̪iː bəɾəd̪ɑːs̪ə n̪əɪ bʰeːləɪ t̪əẽː 
d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəə̸ leːləkə. s̪əeːɦə bɑːt̪ə s̪ɑːs̪uɾoːkə 
loːkə kəɦət̪ə. kiː kəɾiː kiː n̪əɦɪ. pʰeːɾə mən̪əmeː ɦoːɪ 
d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃ n̪iːkə d͡ʒeː mɑːɦuːɾə kʰɑː kəə̸ məɾɪ 
d͡ʒɑːɪ. pʰeːɾə s̪oːtʃ͡əeː d͡ʒeː məɾɪjoː d͡ʒɑːeːbə t̪ə ̃loːkə 
kɪtʃ͡ʰə-n̪eː-kɪtʃ͡ʰu əbələʈʈə ləgɑːɪjeː d̪eːt̪ə..! 
jəeːɦə s̪əbʰə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə-s̪oːtʃ͡əɪt̪ə əd̃͡ʒəliː n̪iːn̪n̪ə pəɽɪ 
geːlə. 
s̪əpən̪ɑːmeː d̪eːkʰələkə d͡ʒeː pət̪ɪ ʋɪʋeːkə eːlɑː 
ɦeːn̪ə. oː t̪ɪɾəg̃ɑː dʒ͡ʰəɖ̃ɑː ɦɑːt̪ʰəmeː n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
əd̃͡ʒəliː ɦun̪əkɑː goːɽə ləgələkəɪn̪ə. t̪əɪpəɾə ʋɪʋeːkə 
ɑːɾʃiːʋɑːd̪ə d̪əɪt̪ə kəɦələkʰɪn̪ə- kʰuʃə ɾəɦuː. əd̃͡ʒəliː 
ʋɪʋeːkəs̪ə ̃ kəɦələkʰɪn̪ə- ɦəmə kʰuʃə keːn̪ɑː ɾəɦəbə. 
əɦɑ̃ː t̪ə ̃ ɦəməɾɑː ləgəs̪ə ̃ bʰəgəʋɑːn̪əkə gʰəɾə tʃ͡ələ 
geːləũ. ɦəmə t̪ə ̃ ʋɪd̪ʰəʋɑː bʰəə̸ geːləũ. kəɦuː t̪ə ̃
ʋɪd̪ʰəʋoː keːt̪əu kʰuʃə ɾəɦələ ɦeːn̪ə. t̪əɪpəɾə ʋɪʋeːkə 
bɑːd͡ʒələ- d̪eːkʰuː əd̃͡ʒəliː, əɦɑ̃ː ɦəməɾɑː mɑːeː-
bɑːbuːkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ lɪə. mɑːeː-bɑːbuː əɦɑ̃ːkə 
ɦɑːlət̪ə d̪eːkʰə bəɽə d̪ukʰiː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪oːs̪əɾə bɑːt̪ə 
əkʰən̪ə əɦɑ̃ːkə pəɦɑːɽəs̪ən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː kɑːʈəɪkə ətʃ͡ʰɪ. 
bɑːd̪əmeː loːkə ɾəg̃ə-ɾəg̃əkə əbələʈʈə ləgɑːeːt̪ə. 
t̪eːs̪əɾə bɑːt̪ə d͡ʒɑːd̪ʰəɪɾə əɦɑ̃ː d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə n̪əɪ kəə̸ 
leːbə ɦəməɾɑː ɑːt̪mɑːkẽː ʃɑːn̪t̪ɪ n̪əɪ bʰeːʈət̪ə. ɦəməɾə 
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ɑːt̪mɑː bʰəʈəkəɪt̪ə ɾəɦət̪ə. kəɦuː əd̃͡ʒəliː əɦɑ̃ː 
ɦəməɾɑː ɑːt̪mɑːkẽː ʃɑːn̪t̪ɪ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː kɪ n̪əɦɪ. 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː kən̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- ɦə ̃tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. 
ʋɪʋeːkə bɑːd͡ʒələ- t̪əkʰən̪ə mɑːeː-bɑːbuːkə bɑːt̪ə 
mɑːn̪əbəɪ n̪eː? 
əd̃͡ʒəliː kən̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- ɦə ̃mɑːn̪əbə. 
ətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɦəmə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː əpən̪ɑː bɑːt̪əpəɾə 
kɑːjəmə ɾəɦəbə. 
ʋɪʋeːkə tʃ͡əlɪ geːlɑː. 
"kən̪ɪjɔ!̃ kən̪ɪjɔ!̃! kiː bʰeːlə kɪeː kən̪əɪ tʃ͡ʰiː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː əd̃͡ʒəliːkẽː d̪eːɦə pəkəɪɽə ɖoːləbəɪt̪ə 
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. 
əd̃͡ʒəliːkə n̪iːn̪ə ʈuʈɪ geːlə. 
"n̪əɦɪ mɔ ̃kəɦɑ̃ː kən̪əɪ tʃ͡ʰiː. eːkəʈɑː s̪əpən̪ɑː d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰeːlɪəɪ." -əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː. 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː- 
"eːɦə, əɦɑ̃ː t̪ə ̃ kʰuːbə kɑːn̪əɪ tʃ͡ʰeːlɪəɪ. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː kəɦuː 
s̪əpən̪ɑːmeː kiː d̪eːkʰəlɪəɪ d͡ʒeː eːn̪ɑː kən̪əɪ tʃ͡ʰeːləũ." 
əd̃͡ʒəliː s̪əpən̪ɑːkə s̪əbʰə bɑːt̪ə s̪ɑːs̪ukẽː bət̪ɑː 
d̪eːləkəɪn̪ə. 
bʰoːɾəmeː tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː ɾəut̪ukɑː s̪əbʰə gʰəʈən̪ɑː 
lɑːləbɑːbuːkẽː bət̪ɑː d̪eːləkʰɪn̪ə. t̪əɪpəɾə lɑːləbɑːbuː 
putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"kən̪ɪjɑːs̪ə ̃ putʃ͡ʰələjəɪn̪ə n̪əɪ d͡ʒeː ɑːbə kiː kəɾət̪iː. 
əpən̪ɑː s̪əbəɦəkə bɑːt̪ə mɑːn̪ət̪iː kɪ n̪əɦɪ?" 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"ɦəmə t̪ə ̃ n̪əɪ putʃ͡ʰələjəɪn̪ə ɦeːn̪ə, mud̪ɑː ɦəməɾɑː 
bɪs̪əʋɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾəut̪ukɑː s̪əpən̪ɑːs̪ə ̃ oː əpən̪ə 
s̪əbəɦəkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ d͡ʒeːt̪iː. tʃ͡əluː əg̃ən̪eːmeː 
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tʃ͡ɑːɦoː pɪjəbə ɑː putʃ͡ʰɪjəu leːbə_ɪ." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"əɦɑ̃ː tʃ͡əluː ɦəmə d̪ət̪əməɪn̪ə keːn̪eː əbəɪ tʃ͡ʰiː." 
d̪ət̪əməɪn̪ə-kullɑː-ɑːtʃ͡əmən̪ə kəə̸ lɑːləbɑːbuː əg̃ən̪ɑː 
eːlɑː. tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃kəɦələkʰɪn̪ə- 
"beːʈiː bɑːbuːd͡ʒiː-leː tʃ͡ɑːɦə bən̪ɑː d̪ɪjəun̪ə." 
əd̃͡ʒəliː tʃ͡ɑːɦə bən̪ɑː kəə̸ lɑːləbɑːbuːkẽː d̪eːməeː 
eːləkʰɪn̪ə t̪ə ̃ lɑːləbɑːbuː tʃ͡ɑːɦəkə kəpə pəkəɽəɪt̪ə 
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"beːʈiː, ɦəməɾɑː gəpəpəɾə əɦɑ̃ː kiː s̪oːtʃ͡əlɪəɪ?" 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, əpən̪eː s̪əbəɦəkə d͡ʒeː ɑːd̪eːʃə ɦeːt̪əɪ, 
pɑːlən̪ə kəɾəbə mud̪ɑː ɦəməɾoː eːgoː ʃəɾt̪t̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"bɑːdʒ͡uː, əɦɑ̃ːkə koːn̪ə ʃəɾt̪t̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"əpən̪eː ɦəməɾɑː d͡ʒə_ɪ ləɽəkɑːs̪ə ̃ bɪɑːɦə kəɾəbə 
ɦun̪əkɑː əɦɑ̃ːkə beːʈɑː bən̪ɪ kəə̸ əɦɑ̃ː s̪əbəɦəkə 
s̪eːʋɑː kəɾəeː pəɽət̪əɪn̪ə." 
lɑːləbɑːbuː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"ɦəməɾɑː əɦɑ̃ːkə ʃəɾt̪t̪ə məd̃͡ʒuːɾə ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː bɑːt̪ə 
kəɦuː d͡ʒeː ɑːloːkə-d̪eː əɦɑ̃ːkə kiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ?" 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, ɦəməɾə koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əɦɪ. əpən̪eːkə 
ɑːd̪eːʃəkə pɑːlən̪ə kəɾəbə." 
əɪgəlɑː d̪ɪn̪ə d̪əs̪ə bəd͡ʒeː d̪ɪn̪əmeː ɑːloːkə əpən̪ə 
boːɾɪjɑː-ʋɪs̪t̪əɾə ləə̸ kəə̸ ɾɑːmən̪əgəɾə mɑːmɑː 
əɪʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡əlɑː. s̪əbʰə s̪əmɑːn̪ə ɾəkʰɪ oː s̪kuːlə 
tʃ͡ələ geːlɑːɦə. 
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ɑːloːkə pɾəgət̪ɪʃiːlə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə juʋəkə. oː ʋɪʋeːkəs̪ə ̃
tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪əkə tʃ͡ʰoːʈə. d̪eːkʰəbɑː-s̪un̪əbɑːmeː bəɽə 
n̪iːkə. ɾɑːt̪ɪmeː d͡ʒəkʰən̪ə d̪un̪uː mɑːmɑː-bʰɑːgɪn̪ə 
kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː kəə̸ d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə s̪ut̪əɪleː eːlɑː t̪ə ̃
ɑːloːkə bəd͡ʒəlɑː- 
"mɑːmɑː d͡ʒə ̃bɪgəɽiː n̪əɦɪ, t̪ə ̃eːkə bɑːt̪ə kəɦiː." 
t̪əɪpəɾə lɑːləbɑːbuː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"əɪmeː bɪgəɽəbɑːkə koːn̪ə bɑːt̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. d͡ʒeː 
kəɦəbɑːkə tʃ͡ʰəɦə n̪ɪd̪ʰoːkə kəɦəɦə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː, əd̃͡ʒəliː bʰɑːbʰiːkẽː bɪɑːɦə kəɾɪ d̪ɪjəu." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"keː kəɾət̪ə oːkəɾɑːs̪ə ̃ bɪɑːɦə. t̪oːɾɑː n̪ədʒ͡əɪɾəmeː 
koːn̪oː joːgjə ləɽəkɑː ɦuə t̪ə ̃kəɦəɦə." 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"ləɽəkɑː t̪ə ̃ eːkə-pəɾə-eːkə bʰeːʈət̪ə mud̪ɑː əd̃͡ʒəliː 
bʰɑːbʰiː t̪əɪjɑːɾə ɦeːt̪iː t̪əkʰən̪ə n̪eː." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"iː ɦəməɾɑːpəɾə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əɦəkə. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː iː kəɦəɦə d͡ʒeː 
t̪oːɦəɾə kiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɦə əd̃͡ʒəliːkə pɾət̪ɪ?" 
ɑːloːkə əkətʃ͡əkɑːɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː, əɦɑ̃ːkə bɑːt̪ə n̪əɪ bud͡ʒʰɪ s̪əkələũ, kən̪iː 
pʰəɾɪtʃ͡ʰɑː kəə̸ kəɦuː." 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"t̪õː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃bɪɑːɦə kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɦə?" 
ɑːloːkə bɑːd͡ʒələ- 
"mɑːmɑː, ɦəməɾɑː s̪oːtʃ͡əbɑːkə s̪əməjə d̪ɪə. mud̪ɑː 
ɦəməɾɑː s̪oːtʃ͡əlɑːs̪ə ̃ kiː ɦəeːt̪ə. əpən̪eː ɦəməɾɑː 
bɑːbuːd͡ʒiːs̪ə ̃ putʃ͡ʰɪ lɪjəun̪ə. ɦun̪əkəɾə keːɦeːn̪ə 
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ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɪn̪ə." 
lɑːləbɑːbuː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ, ɦəmə pɑːɦun̪əs̪ə ̃bɑːt̪ə kəɾəbəɪn̪ə." 
ɾəbɪ d̪ɪn̪ə pɾɑːt̪ə: ɑːʈʰə bəd͡ʒeː n̪uːn̪uːbɑːbuː 
ɾɑːmən̪əgəɾə eːlɑː. ɑːloːkə ʃən̪ɪjẽː d̪ɪn̪ə tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː 
gɑːmə tʃ͡əlɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑː. tʃ͡ɑːɦə piːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
gəppə ʃuɾuː keːləɪn̪ə. 
n̪uːn̪uːbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"oːɪ d̪ɪn̪ə kəɦən̪eː ɾəɦiː d͡ʒeː kən̪ɪjɔk̃ə pəɦɑːɽəs̪ən̪ə 
d͡ʒɪn̪əgiː keːn̪ɑː kəʈət̪ə_ɪ, əɪ bɑːt̪əpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾuː." 
lɑːləbɑːbuː- 
"əpən̪eːkə kiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ?" 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"kən̪ɪjɔk̃ə d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾɪ d̪ɪjəu." 
lɑːləbɑːbuː- 
"eːkə t̪ə ̃ d͡ʒɑːt̪ɪ-beːɾɑːd̪əɾiː əɪ pɾəs̪əg̃əpəɾə bəɽəkɑː 
bəkʰeːɽɑː kʰəɽɑː kəɾɪ d̪eːt̪ə. kɪeːkə t̪ə ̃ əpən̪ɑː 
s̪əbəɦəkə d͡ʒɑːt̪ɪmeː ʋɪd̪ʰəbɑː bɪɑːɦəkə tʃ͡ələɪn̪ə n̪əɪ 
tʃ͡ʰə_ɪ. mud̪ɑː t̪eːkəɾə ɦəməɾɑː tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
koːn̪oː joːgjə ləɽəkɑː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃bɪɑːɦə kəɾət̪ə?" 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"kɪeːkə n̪əɪ kəɾət̪ə. oːkəɾɑːmeː kiː kəmiː tʃ͡ʰə_ɪ. 
pəɽʰələ-lɪkʰələ ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰəbɑː-s̪un̪əbɑːmeː 
s̪un̪n̪əɪɾə ɑː s̪uʃiːlə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː." 
lɑːləbɑːbuː- 
"kəmiː t̪ə ̃ʈʰiːkeː n̪əɪ tʃ͡ʰə_ɪ. t̪əbə eːkəʈɑː bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪ...." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"koːn̪ə eːkəʈɑː bɑːt̪ə?" 
lɑːləbɑːbuː- 
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"s̪əbʰəkẽː əpən̪ə-əpən̪ə s̪oːtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbəɦəkə 
əpən̪ə-əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. t̪əkʰən̪ə eːkə bɑːt̪ə...." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː bəd͡ʒəlɑː- 
"koːn̪ə bɑːt̪ə?" 
lɑːləbɑːbuː- 
"əɦɑ̃ː əpən̪ɑː ɑːloːkəkə bɪɑːɦə əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃ kəɾɪ s̪əkəɪ 
tʃ͡ʰɪəɪ?" 
ɑːbə t̪ə ̃ n̪uːn̪uːbɑːbuːkə beːɑːlət̪iː bən̪n̪ə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə. oː gummə bʰəə̸ geːlɑː. s̪ət̪ putʃ͡ʰuː t̪ə ̃ oː 
əkəbəkɑːeː ləgəlɑː. s̪əpən̪oːmeː n̪əɦɪ s̪oːtʃ͡ən̪eː 
ɾəɦəɪt̪ʰə d͡ʒeː lɑːləbɑːbuː ɦəməɾɑː eːɦeːn̪ə pɾəʃn̪ə 
putʃ͡ʰɪ d̪eːt̪ɑː. 
lɑːləbɑːbuː, n̪uːn̪uːbɑːbuːkẽː tʃ͡upə d̪eːkʰə ɑːgɔ ̃
bəd͡ʒəlɑː- 
"eːn̪ɑː tʃ͡upə kɪeː bʰəə̸ geːləũ. d͡ʒɑːt̪ɪ-beːɾɑːd̪əɾiːkə 
ɖəɾə ɦoːɪeː kɪn̪eː?" 
t̪əɪpəɾə n̪uːn̪uː bɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"n̪əɪ s̪eː bɑːt̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 
lɑːləbɑːbuː- 
"t̪əkʰən̪ə?" 
t̪ɑːbeːt̪əmeː n̪uːn̪uːbɑːbuː əpən̪ɑːkẽː s̪əmɦɑːɾɪ 
n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː. bəd͡ʒəlɑː- 
"ɦəməɾɑː eːkə s̪əpt̪ɑːɦə s̪oːtʃ͡əɪkə məukɑː d̪ɪə ɑː 
d̪oːs̪əɾə bɑːt̪ə əɪ ʋɪʂəjəpəɾə əɦɑ̃ːkə bəɦɪn̪ə jɑːn̪iː 
ɑːloːkəkə mɑːeːs̪ə ̃s̪eːɦoː ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː pəɽət̪ə kɪn̪eː." 
lɑːləbɑːbuː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ, eːkə s̪əpt̪ɑːɦə n̪əɪ d̪əs̪ə d̪ɪn̪əkə s̪əməjə 
d̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ leːbə d͡ʒə ̃ ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːeː t̪ə ̃
kʰəbəɾə kəə̸ d̪eːbə." 
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n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"bəɽə bəɽʰɪjɔ.̃" 
n̪uːn̪uːbɑːbuː d͡ʒələkʰəɪ kʰɑː kəə̸ gɑːmə ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ 
geːlɑː. ɾəs̪t̪ɑːmeː s̪oːtʃ͡əeː ləgəlɑː. kəɦuː t̪ə,̃ eːɦən̪oː 
ɦoːɪ. ɾɑːɦə d̪eːkʰɑː t̪ə ̃ ɑːguː tʃ͡ələ. iː koːn̪ə bɑːt̪ə 
bʰeːlə. ɦəmə d͡ʒeː kəɦələjəɪn̪ə d͡ʒeː kən̪ɪjɔk̃ə d̪oːs̪əɾə 
bɪɑːɦə kəɾɪ d̪ɪjəu t̪ə ̃ lɑːləbɑːbuː iː ɖʰoːlə ɦəməɾeː 
gəɾəd̪əɪn̪əmeː bɑːn̪ɦəɪleː ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəeː ləgəlɑː. 
d̪uː-d̪uːʈɑː kumɑːɾɪ beːʈiː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɑːt̪ɪ-
beːɾɑːd̪əɾiːbəlɑː t̪ə ̃ d͡ʒiːn̪ɑːɪ ɦəɾɑːmə kəə̸ d̪eːt̪ə ɑː 
beːʈiːkə bɪɑːɦəmeː t̪ə ̃ bʰɑːɾiː pʰɪɾiːʃɑːn̪iː uʈʰəbəeː 
pəɽət̪ə. bɑːpə ɾeː bɑːpə, lɑːləbɑːbuː t̪ə ̃ bəɽəkɑː 
pʰɑ̃ːs̪əmeː ɦəməɾɑː d̪ɪə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bud͡ʒʰəlɪəɪ, 
ɑːloːkəkẽː pəɽʰəbəɪ-lɪkʰəbəɪmeː ɦun̪əkəɾə bəɽə 
joːgəd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə eːkəɾə mɑːn̪eː iː n̪əɦɪ n̪eː d͡ʒeː 
oːkəɾɑː gəlɑːmeː pʰɔs̪̃ə ləgɑː d̪ɪjəu. iː s̪əbʰə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə 
gɑːməpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː. pət̪n̪iː s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː ləgə 
eːləɪn̪ə t̪ə ̃ pət̪ɪkə mũɦəkə s̪uɾəkʰiːs̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ geːliː 
d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu oːd͡ʒʰəɾiːmeː pəɽɪ geːlɑː ɦeːn̪ə. 
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"məɾə! mən̪ə bəɽə kʰəs̪ələ d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰiː. kiː bʰeːlə?" 
t̪əɪpəɾə n̪uːn̪uːbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"ɑːloːkəkə bəd̪əliː ɾɑːmən̪əgəɾə s̪kuːləs̪ə ̃ kəɾəbəeː 
pəɽət̪ə. bəd̪əliːmeː t̪ə ̃s̪əməjə lɑːgət̪ə, mud̪ɑː oːkəɾə 
ɖeːɾɑː mɑːmɑː oːɪʈʰɑːməs̪ə ̃ɦəʈɑː d̪oːs̪əɾə d͡ʒəgəɦə 
ɾɑːkʰəeː pəɽət̪ə. d͡ʒə ̃koːn̪oː beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɪ ɦəeːt̪ə t̪ə ̃
s̪kuːleːmeː ɖeːɾɑː ɾəkʰɪ leːt̪ə." 
t̪əɪpəɾə pət̪n̪iː putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"kɪeːkə, mɑːmɑː oːt̪əeː ɾəɦəɪmeː koːn̪ə d̪ɪkkət̪ə bʰəə̸ 
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geːləɪ. lɑːləbɑːbuː bʰəɪjɑː əpən̪ɑː beːʈɑː d͡ʒəkɔ ̃
mɑːn̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. ʋəeːɦə məɪʈɾɪkə d̪ʰəɾɪ əpən̪ɑː 
gʰəɾəpəɾə ɾəkʰɪ pəɽʰeːboː keːləkʰɪn̪ə ɑː biː.eːɖə. 
s̪eːɦoː kəɾəɪleː ɖʰəuɑː d̪eːləkʰɪn̪ə." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"t̪əẽː n̪eː ɑːloːkəkẽː gəɾəd̪əɪn̪əmeː pʰɔs̪̃ə ləgəbəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə." 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː- 
"kiː pʰɔs̪̃ə? n̪əɪ bud͡ʒʰələũ kən̪iː pʰəɾɪtʃ͡ʰɑː kəə̸ 
bɑːd͡ʒuː." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"lɑːləbɑːbuː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə d͡ʒeː ɑːloːkə ɦun̪əkɑː 
put̪oːɦu əd̃ʒ͡əliːs̪ə ̃bɪɑːɦə kəə̸ lɪəeː." 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː- 
"eːɦeːn̪ə əbʰəgəliːs̪ə ̃ ɦəmə əpən̪ɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦə 
kəɾəbə! d͡ʒeː bɪɑːɦə ɦoːɪt̪eː s̪ɔẽːkẽː kʰɑːeː leːləkəɪ. 
kəɦuː t̪ə ̃ iː bʰəɪjɑːs̪ən̪ə keːɦeːn̪ə bʰeːləɪ. d͡ʒə ̃
put̪oːɦukẽː d̪oːs̪əɾeː bɪɑːɦə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə t̪ə ̃
kiː d̪un̪ɪjɔm̃eː ləɽəkɑːkə ɑːtʃ͡ʰən̪ə bʰəə̸ geːləɪ ɦeːn̪ə 
d͡ʒeː eːɦeːn̪ə kəɾəməd͡ʒəɾəliːɦiːkẽː ɦəməɾɑː beːʈɑːkə 
kəpɑːɾəmeː s̪ɑːʈəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. kiː bʰəɪjɑː 
əɦɑ̃ːs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu kəɦələkə ɦeːn̪ə." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"ɦə,̃ ɦəməɦĩː kəɦələjəɪn̪ə d͡ʒeː kən̪ɪjɔk̃ə d̪oːs̪əɾə 
bɪɑːɦə kəɾɪ d̪ɪjəun̪ə, t̪əɪpəɾə bəd͡ʒəlɑː əɦɑ̃ː ɑːloːkəkə 
bɪɑːɦə əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː." 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː- 
"əɦɑ̃ː kiː kəɦəlɪəɪ?" 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
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"ɦəmə kiː kəɦɪt̪ɪəɪ. ɦəmə kəɦəlɪəɪ əɦɑ̃ːkə bəɦɪn̪əs̪ə ̃
ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ kəə̸ s̪əmɑːd̪ə pəʈʰɑː d̪eːbə." 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː- 
"n̪əɦɪ-n̪əɦɪ, ɦəmə əpən̪ɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦə eːɦeːn̪ə 
ələkʂə, ɦəɾɑːʃək̃ʰəs̪ə ̃n̪əɪ kəɾəbə." 
n̪uːn̪uːbɑːbuː- 
"ɑːloːkəkẽː kəɦɪjəu əpən̪ə ɾəɦəɪkə beːʋəs̪t̪ʰɑː 
ɪs̪kuːleːpəɾə kəɾɪ leːt̪ə. lɑːləbɑːbuː oːt̪əeː ɾəɦəbə 
ʈʰiːkə n̪ə_ɪ ɦeːt̪ə_ɪ." 
s̪uloːtʃ͡ən̪ɑː- 
"ɦə,̃ ʈʰiːkeː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ." 
lɑːləbɑːbuː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə geːlə ɾəɦəɪt̪ʰə. 
s̪ɔd̃͡ʒʰəmeː gɑːməpəɾə eːlɑː t̪ə ̃ ɑːloːkəkẽː 
d̪əlɑːn̪əpəɾə n̪əɪ d̪eːkʰələɪn̪ə. oː pət̪n̪iː 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑːkẽː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"məɾə, ɑːloːkəkẽː n̪əɪ d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. gɑːmə geːlə 
ɦeːn̪ə kiː?" 
t̪əɪpəɾə pət̪n̪iː tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː bəd͡ʒəliː- 
"n̪əɦɪ, gɑːmə n̪ə_ɪ geːlə ɦeːn̪ə. oː əpən̪ə s̪əbʰə 
s̪əmɑːn̪ə ləə̸ kəə̸ s̪kuːləpəɾə geːlə ɦeːn̪ə. kəɦələkə 
d͡ʒeː s̪kuːleːmeː ɖeːɾɑː ɾɑːkʰəbə ɑː oːt̪əɪ tʃ͡əʈɪjɑː 
s̪əbʰəkẽː pəɽʰeːboː kəɾəbə ɑː kʰɑːn̪ɑː bən̪ɑː kəə̸ 
kʰeːboː kəɾəbə, ɾəɦəboː kəɾəbə." 
lɑːləbɑːbuː- 
"ɦũː..! t̪ə ̃iː bɑːt̪ə tʃ͡ʰiː. bud͡ʒʰɪ geːlɪəɪ." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː- 
"kiː bud͡ʒʰɪ geːlɪəɪ?" 
lɑːləbɑːbuː- 
"pɑːɦun̪əs̪ə ̃putʃ͡ʰən̪eː ɾəɦɪəɪn̪ə d͡ʒeː əɦɑ̃ː ɑːloːkəkə 
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bɪɑːɦə kən̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃kəɾɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː." 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː- 
"t̪əẽː ɑːloːkə əpən̪ə ɖeːɾɑː ət̪əeː-s̪ə ̃ s̪kuːləpəɾə ləə̸ 
geːlə ɦeːn̪ə. mɑːeː-bɑːpə s̪oːtʃ͡ən̪eː ɦeːt̪əɪ d͡ʒeː 
mɑːmɑː-mɑːmiː oːɪʈʰɑːmə ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ ɦoː-n̪ə-ɦoː 
mɑːmɑː-mɑːmiːkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ bɪɑːɦə kəə̸ lɪəeː. t̪əẽː 
ɑːloːkəkẽː kəɦələkə ɦeːn̪ə, ɖeːɾɑː s̪kuːləpəɾə ləə̸ 
d͡ʒeːbɑː leːlə." 
lɑːləbɑːbuː- 
"d͡ʒɑːeː d̪ɪjəu. d̪un̪ɪjɔ ̃bəɽiːʈɑː tʃ͡ʰə_ɪ." 
eːkə d̪ɪn̪ə lɑːləbɑːbuː tʃ͡əukəpəɾə tʃ͡ɑːɦə piːbəɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ʰə. t̪əkʰən̪eː məg̃ələ ɑː d͡ʒəg̃ələ əpən̪ɑːmeː 
gəpə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəeː. d͡ʒeːkəɾɑː lɑːləbɑːbuː s̪un̪əeː 
ləgəlɑː. 
məg̃ələ- 
"ɦəu d͡ʒəg̃ələ bʰɑːjə, s̪un̪əɪ tʃ͡ʰiː lɑːləbɑːbuː 
put̪oːɦukẽː d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪeː." 
d͡ʒəg̃ələ- 
"ɦə ̃ɦəu bʰɑːjə. ɦəməɦũː s̪un̪əlɪəɪ ɦeːn̪ə. ɦeː bʰɑːjə, 
beːtʃ͡ɑːɾiːkə d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ t̪ə ̃
bud͡ʒʰəɦəkə oːkəɾə d͡ʒiːʋən̪ə s̪upʰələ bʰəə̸ d͡ʒeːt̪ə_ɪ. 
kəɦəɦə, pəɦɑːɽə s̪ən̪ə d͡ʒɪn̪əgiː keːn̪ɑː kɑːʈət̪ə." 
məg̃ələ- 
"ɦəu bʰɑːjə, kəɦələɦəkə ɦeːn̪ə t̪ə ̃ ʈʰiːkeː mud̪ɑː 
ɦəməɾɑː t̪ə ̃ ɦoːɪeː d͡ʒeː lɑːləbɑːbuː put̪oːɦukə 
d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəɾɪ əpən̪ɑː d̪ʰən̪ə-s̪əmpəɪt̪əkə 
s̪uɾəkʂɑː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
d͡ʒəg̃ələ- 
"kiː s̪uɾəkʂɑː, n̪əɪ budʒ͡ʰəlɪjəɦə." 
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məg̃ələ- 
"d̪eːkʰəɦə d͡ʒɑːbeː d̪ʰəɾɪ kən̪ɪjɔ ̃ ɾəɦət̪ə t̪ɑːbeː d̪ʰəɾɪ 
lɑːləbɑːbuːkẽː d͡ʒət̪eː bʰiː d̪ʰən̪ə-s̪əmpəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ 
s̪əbʰəkẽː ʋɑːɾɪs̪ə ʋəeːɦə tʃ͡ʰiː. lɑːləbɑːbuː tʃ͡ɑːɦəɪeː 
d͡ʒeː kən̪ɪjɔk̃ə d̪oːs̪əɾə bɪɑːɦə kəə̸ s̪əbʰəʈɑː d̪ʰən̪ə-
s̪əmpəɪt̪ə bʰɑːgɪn̪əkẽː lɪkʰə d̪iː ɑː buɽʰɪjɑː 
(lɑːləbɑːbuːkə pət̪n̪iː) tʃ͡ɑːɦəɪeː d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu dʒ͡əmiːn̪ə 
əpən̪ɑː bʰɑːt̪iːd͡ʒəkẽː d̪iː...." 
iː s̪əbʰə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ lɑːləbɑːbuː tʃ͡ʰəgun̪t̪ɑːmeː pəɽɪ 
geːlɑː. pɑːn̪oː n̪əɪ kʰeːləɪn̪ə ɑː s̪oːd͡ʒʰəɦeː əg̃ən̪ɑː 
eːlɑː ɑː pət̪n̪iː ɑːoːɾə put̪oːɦukẽː t̪əɪjɑːɾə ɦoːɪleː 
kəɦələkʰɪn̪ə. 
tʃ͡ən̪d̪ɾəkəlɑː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"kiː bɑːt̪ə tʃ͡ʰɪəɪ. ɦəmə ɑː kən̪ɪjɔ ̃ t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ kəə̸ 
keːt̪əeː d͡ʒɑːeːbə?" 
lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə ɾəd͡ʒəʂʈɾiː ɔpʰɪs̪ə tʃ͡ələbə. d͡ʒeːt̪eːkə 
d͡ʒəmiːn̪ə-d͡ʒət̪t̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ s̪əbʰə kən̪ɪjɔk̃ə n̪ɑːmeː lɪkʰə 
d̪eːbə." 
t̪əɪpəɾə əd̃͡ʒəliː bəd͡ʒəliː- 
"koːn̪ə eːɦeːn̪ə bɑːt̪ə bʰəə̸ geːləɪ ɦeːn̪ə d͡ʒeː 
bɑːbuːd͡ʒiː əpən̪ə s̪əbʰə bʰɑːɾə ɦəməɾɑː mɑːt̪ʰəpəɾə 
d̪əə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə?" 
lɑːləbɑːbuː- 
"əɦɑ̃ː n̪əɪ bud͡ʒʰəbəɪ. əɦɑ̃ː d̪un̪uː goːɾeː d͡ʒəld̪iːs̪ə ̃
t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːu, t̪ɑːbeː ɦəmə ʈeːmpuːbəlɑːkẽː 
bəd͡ʒəun̪eː əbəɪ tʃ͡ʰiː." 
əd̃͡ʒəliː- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, əpən̪eː d͡ʒeː ɦəməɾɑː d͡ʒəmiːn̪ə lɪkʰə 
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d̪eːbə t̪əkʰən̪ə d͡ʒeː kɪjoː ɦəməɾɑːs̪ə ̃bɪɑːɦə kəɾət̪ə oː 
d̪ʰən̪eː leːɑːbʰəs̪ə ̃kəɾət̪ə. t̪əẽː ɦəmə n̪əɪ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː əpən̪eː ɦəməɾɑː n̪ɑːməs̪ə ̃d͡ʒəmiːn̪ə lɪkʰiː." 
lɑːləbɑːbuː- 
"iː bɑːt̪ə goːpən̪iːjə ɾəɦət̪ə. kʰɑːliː ɦəmə, əɦɑ̃ː ɑː 
əɦɑ̃ːkə s̪ɑːs̪u iː bɑːt̪ə bud͡ʒʰət̪iː." 
lɑːləbɑːbuː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə d͡ʒɑː d͡ʒeːt̪eːkə bʰiː tʃ͡ələ 
ət̪ʰəbɑː ətʃ͡ələ s̪əmpəɪt̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə s̪əbʰə əd̃͡ʒəliːkə 
n̪ɑːmeː kəə̸ d̪eːləkʰɪn̪ə. ɑːbə lɑːləbɑːbuː əd̃͡ʒəliːkə 
leːlə ləɽəkɑː kʰoːd͡ʒəɪmeː lɑːgɪ geːlɑː. ɦun̪əkɑː 
s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃ s̪ɑːɾə s̪əmɑːd̪ə d̪eːləkəɪn̪ə d͡ʒeː eːkəʈɑː 
ləɽəkɑː tʃ͡ʰə_ɪ. oː s̪ɑːs̪uɾə geːlɑː. d͡ʒəkʰən̪ə ləɽəkɑːkə 
bɑːɾeːmeː pət̪ɑː keːləkʰɪn̪ə t̪ə ̃ pət̪ɑː tʃ͡ələləɪn̪ə d͡ʒeː 
ləɽəkɑː ʋɪd̪ʰuɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. umeːɾə 45-46 bəɾkʰə. 
pəɦɪlukiː pət̪n̪iːmeː eːkəʈɑː beːʈɑː ɑː d̪uːʈɑː beːʈiː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
lɑːləbɑːbuːkẽː t̪əɽəbɑːkə ləɦəɪɾə məgəd͡ʒəpəɾə tʃ͡əlɪ 
geːləɪn̪ə. s̪ɑːɾə d͡ʒeː s̪əmɑːd̪ə d̪eːn̪eː ɾəɦəɪn̪ə t̪ɪn̪əkɑː 
bəɽə gəd̃͡ʒən̪ə keːləkʰɪn̪ə ɑː bɪn̪u kʰeːn̪ɑːɪ kʰeːn̪eː 
s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃tʃ͡ələ eːlɑː. 
lɑːləbɑːbuː bəɽə tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ɾəɦəeː ləgəlɑː. ɦun̪əkɑː 
mən̪əmeː ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː koːn̪oː joːgjə ləɽəkɑːs̪ə ̃
əd̃͡ʒəliːkə bɪɑːɦə kəɾiː. t̪əɪs̪əg̃ə əd̃͡ʒəliːkə ʃəɾt̪t̪ə s̪eːɦoː 
mən̪ə ɾəɦəɪn̪ə. əɦiː t̪ɑːɾət̪əməmeː tʃ͡ʰəlɑː kɪ eːkə d̪ɪn̪ə 
ɦun̪əkəɾə məmɪjəut̪ə bʰɑːeː- ʃjɑːmədʒ͡iː eːlɑː. kuʃələ-
kʂeːmə bʰeːlə. lɑːləbɑːbuː kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː ɑːɪ ɾuːkɪ 
d͡ʒɑːu. ɾɑːt̪ɪmeː kɪtʃ͡ʰu gəppə kəɾəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. 
ʃjɑːməd͡ʒiː ɾuːkɪ geːlɑː. 
ɾɑːt̪ɪmeː lɑːləbɑːbuː ʃjɑːmədʒ͡iːkẽː əd̃͡ʒəliːkə 
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ʋɪjɑːɦəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə keːləkʰɪn̪ə. s̪əg̃eː əd̃͡ʒəliːkə ʃəɾt̪t̪ə 
s̪eːɦoː kəɦələkʰɪn̪ə. lɑːləbɑːbuː ʃjɑːməd͡ʒiːkẽː 
kəɦələkʰɪn̪ə- 
"d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ːkə n̪əd͡ʒəɪɾəmeː koːn̪oː ləɽəkɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
kəɦuː. ləɽəkɑː joːgjə ɑː s̪uʃiːlə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
d̪ʰən̪ə-s̪əmpəɪt̪ə n̪əɦɪjõː ɦoːɪ t̪əɪjoː koːn̪oː bɑːt̪ə 
n̪əɦɪ." 
ʃjɑːməd͡ʒiː kəɦələkəɪn̪ə- 
"ɦəməɾɑː gɑːməmeː eːkəʈɑː ləɽəkɑː tʃ͡ʰəɪ. n̪ɑːõː tʃ͡ʰɪəɪ 
ʋɪkɑːs̪ə, mud̪ɑː ətʃ͡ʰɪ bəɽə gəɾiːbə. mɑːeː 
məs̪oːmɑːt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. oːn̪ɑː, ləɽəkɑː eːmə.eː. pɑːs̪ə 
kəə̸ ʃɪkʂɑː mɪt̪ɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ləɽəkɑː bəɽə s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə ɑː 
s̪uʃiːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
lɑːləbɑːbuː- 
"ɦun̪əkəɾə mɑːɪkə keːɦeːn̪ə s̪oːbʰɑːʋə tʃ͡ʰə_ɪ. kiː oː 
kən̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃ əpən̪ə beːʈɑːkə bɪɑːɦə kəɾəɪleː t̪əɪjɑːɾə 
ɦeːt̪iː?" 
ʃjɑːmədʒ͡iː- 
"bʰəə̸ d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." 
lɑːləbɑːbuː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ, əɦɑ̃ː d͡ʒɑːu. əɦɑ̃ː ləɽəkɑːkə mɑːeːs̪ə ̃
gəpə kəɾəbə. d͡ʒəkʰən̪ə oː t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪iː t̪ə ̃
s̪əmɑːd̪ə d̪eːbə." 
ʃjɑːməd͡ʒiː- 
"ʈʰiːkə tʃ͡ʰə_ɪ." 
ʃjɑːməd͡ʒiː ʋɪɦɑːn̪ə bʰən̪eː gɑːmə geːlɑː. gɑːməmeː 
ʋɪkɑːs̪əkə mɑːeːkẽː s̪əbʰə gəpə kəɦələkʰɪn̪ə. 
ʋɪkɑːs̪əkə mɑːeː s̪ʋəjə ̃ ən̪ubʰəʋiː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː d͡ʒeː 
eːkəʈɑː ʋɪd̪ʰəbɑːkə kiː d͡ʒɪn̪əgiː ɑː keːɦeːn̪ə d̪əʃɑː 
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ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.... ʋɪkɑːs̪əkə bɪɑːɦə əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃ kəɾəɪleː 
t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ geːliː. ʋɪkɑːs̪əs̪ə ̃ bɑːt̪ə keːləɪn̪ə t̪ə ̃ oː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒeː mɑːeː ɦəməɾɑː boːɪn̪ə-but̪t̪ɑː kəɾɪ eːmə.eː. 
pɑːs̪ə kəɾəuləkə oː d͡ʒeː kəɦət̪ə s̪eː kəɾəbə." 
ʋɪkɑːs̪əkə mɑːeː s̪ubʰəd̪ɾɑː t̪iːs̪eː bəɾkʰəkə 
umeːɾəmeː ʋɪd̪ʰəbɑː bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰeːliː. əkʰən̪ə 
ɦun̪əkə umeːɾə pətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə-eːkɑːʋən̪ə bəɾkʰə 
ɦeːt̪əɪn̪ə. ʋɪd̪ʰəbɑː n̪ɑːɾiːkẽː koːn̪ə-koːn̪ə ʋeːd̪ən̪ɑː 
s̪əɦəeː pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ s̪eː ən̪ubʰəʋə tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. t̪əẽː oː 
əpən̪ɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦə ʋɪd̪ʰəbɑː əd̃͡ʒəliːs̪ə ̃ kəɾəɪleː 
s̪əɦəɾʂə t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ geːliː. 
əgəɦən̪ə mɑːs̪ə, bɪɑːɦə-pət̃ʃ͡əmiːkə d̪ɪn̪ə s̪əkʰəɽɑː 
mən̪d̪ɪɾəmeː bʰəgəʋət̪iːkẽː s̪ɑːkʂiː ɾəkʰɪ ʋɪkɑːs̪ə ɑː 
əd̃͡ʒəliːkə ʋɪɑːɦə bʰəə̸ geːlə. bɪɑːɦəkə bɑːd̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə ʋɪkɑːs̪ə ɑː əd̃͡ʒəliː lɑːləbɑːbuːkẽː pəɪɾəpəɾə 
goːɽə ləgələkəɪn̪ə t̪ə ̃lɑːləbɑːbuː bəd͡ʒəlɑː- 
"əɦɑ̃ː d̪un̪uː goːɾeː ɦəməɾɑː mɑːt̪ʰəpəɾə s̪ə ̃bəɽəkɑː 
bʰɑːɾə ut̪ɑːɾɪ d̪eːləũ. əd̃͡ʒəliːkə ɔk̃ʰɪs̪ə ̃ d̪əɦoː-bəɦoː 
n̪oːɾə d͡ʒɑːeː ləgələ." 
  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.13.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 4 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

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

Videhĕa_01_09_2016 

2. 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 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/videha.htm
http://videha.co.in/videha.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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4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 
5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə 
s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 4 

d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə 
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s̪ɔd̃͡ʒʰəkʰɪn̪ə bɑːgʰə d̪ɪs̪əs̪ə ̃ gʰumɪ kəə̸ gɑːməpəɾə 
eːləũ t̪ə ̃pət̪n̪iːkẽː tʃ͡ɑːɦəkə ɑːɽʰəɪt̪ə d̪eːlɪəɪn̪ə. pət̪n̪iː 
tʃ͡ɑːɦə bən̪ɑː kəə̸ n̪eːn̪eː eːliː. ɦəmə ɑː pət̪n̪iː tʃ͡ɑːɦə 
piːbəeː ləgələũ. eːkəʈɑː d̪ɪlliːs̪ə ̃ ɑːeːlə tʃ͡ʰəuɽɑː 
s̪əɽəkəs̪ə ̃ d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦəeː. moːbɑːɪləmeː giːt̪ə 
bəd͡ʒəbəɪt̪ə ɾəɦəeː- 'd͡ʒiːn̪s̪ə ɖʰiːlɑː kəɾuː....' 
ɦəməɾə pət̪n̪iː bəd͡ʒəliː- 
"d͡ʒɑː.... ɦəmə t̪ə ̃ bɪs̪əɪɾɪjeː geːlə tʃ͡ʰeːləũ. jəu 
kət̃ʃ͡ən̪ɑːkə bɑːbuːd͡ʒiː n̪ən̪d̪ən̪iːkẽː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː 
ʈiː ʃəɾʈə kiːn̪ɪ kəə̸ ɑːn̪ɪ d̪ɪjəu." 
tʃ͡ɑːɦəkə tʃ͡us̪kiː ləɪt̪ə ɦəmə putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- 
"eːt̪eːkə tʃ͡ʰoːʈə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə. kiːn̪əlɑːkə 
s̪ɑːleː bʰəɾɪ pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰeːɑːʈə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪ə_ɪ." 
pət̪n̪iː bəd͡ʒəliː- 
"s̪eː t̪ə ̃ʈʰiːkeː. n̪ən̪d̪ən̪iː t̪eːɦeːn̪ə n̪eː bəɽʰən̪ukə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː s̪ɑːleː bʰəɾɪmeː s̪əbʰə kəpəɽɑː ɑː d͡ʒuːt̪t̪ɑː-
tʃ͡əppələ oːtʃ͡ʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 
ɦəmə putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- 
"t̪əkʰən̪ə?" 
pət̪n̪iː bəd͡ʒəliː- 
"kən̪iː n̪əməɦəɾeː kiːn̪əbə. d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə t̪ə ̃tʃ͡ʰəuɽɑː 
s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː n̪iːtʃ͡ɑːs̪ə ̃moːɽən̪eː ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰə_ɪ." 
t̪əɪpəɾə ɦəmə putʃ͡ʰəlɪəɪ- 
"əməɾeːlɑːkəʈə pʰɾɔkə ɑː tʃ͡us̪t̪ə s̪ələʋɑːɾə ɑːn̪ɪ d̪eːbəɪ 
s̪eː n̪əɪ n̪iːkə ɦəeːt̪ə kiː? ləɽəkiː s̪əbʰəkẽː t̪ə ̃ əkʰən̪ə 
jəeːɦə ɖɾeːs̪əmeː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. ləɽəkiːkə leːlə t̪ə ̃
əkʰən̪ə jəeːɦə ɖɾeːs̪əkə tʃ͡ələt̪iː ətʃ͡ʰɪ." 

http://www.videha.co.in/
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pət̪n̪iː bəd͡ʒəliː- 
"d͡ʒiːt̪uː, bəuɑː-leː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiː ʃəɾʈə kiːn̪ɪ kəə̸ 
ɑːn̪ələkə ɦeːn̪ə. d͡ʒəkʰən̪əs̪ə ̃ n̪ən̪d̪ən̪iː d̪eːkʰələkə 
ɦeːn̪ə t̪əkʰən̪əs̪ə ̃ oːɦoː d͡ʒɪd̪d̪ə keːn̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɦəməɦũː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiːʃəɾʈə leːbə." 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː oːkəɾoː-leː ɑːn̪ɪ d̪eːbə_ɪ." 
n̪ən̪d̪ən̪iː ɦəməɾə n̪ɑːt̪ɪn̪ə. d͡ʒeːʈʰəkiː beːʈiː 
kət̃ʃ͡ən̪ɑːkə d͡ʒeːʈʰə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə. umeːɾə pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾəkʰə. 
ɦəməɾeː s̪əbʰə ləgə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒiːt̪uː ɦəməɾə 
bʰɑːt̪iːd͡ʒə. oːkəɾɑː eːkəʈɑː beːʈɑː, n̪ɑːõː pɾəkɑːʃə. 
s̪əbʰə kɪjoː oːkəɾɑː 'bəuɑː' kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾə 
umeːɾə s̪ɑːt̪ə bəɾəkʰə ətʃ͡ʰɪ. 
d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːkə s̪əməjə. ɑːɪ pət̃ʃ͡əmiː t̪ɪt̪ʰɪ tʃ͡ʰiː. 
s̪əbʰə kɪjoː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː-leː n̪əʋə-n̪əʋə kəpəɽɑː kiːn̪ɪ-
kiːn̪ɪ ən̪əɪt̪ə. ɦəməɾoː bʰɑːt̪iːd͡ʒə d͡ʒiːt̪uː s̪eːɦoː əpən̪ə 
d̪ʰɪjɑː-put̪ɑː-leː kəpəɽɑː kiːn̪ɪ kəə̸ ɑːn̪ələkə. ɦəməɾə 
pəɾɪʋɑːɾə ɑː ɦəməɾə d͡ʒeːʈʰə bʰəɪjɑːkə pəɾɪʋɑːɾə 
eːkeː əg̃ən̪ɑːmeː ətʃ͡ʰɪ. eːkkeː əg̃ən̪ɑːmeː ɾəɦən̪eː 
n̪ən̪d̪ən̪iː d͡ʒiːt̪uːkə beːʈɑːkə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiːʃəɾʈə 
d̪eːkʰələkə, oːɦoː n̪ɑːn̪iːs̪ə ̃ kəɦəeː ləgələ- n̪ɑːn̪iː 
ɦəməɦũː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiːʃəʈə leːbə.' 
tʃ͡ɑːɦə piːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɦəmə bʰəɪs̪̃ə d̪uɦɪ əg̃ən̪ɑː 
əbəɪt̪ə ɾəɦiː, t̪eːt̪əbeːmeː ɦəməɾə tʃ͡ʰoːʈəkiː beːʈiː 
ʋiːɳɑːkə s̪əg̃eː d̪uɾgɑːs̪t̪ʰɑːn̪əs̪ə ̃s̪ɔd̃͡ʒʰə d̪əə̸ n̪ən̪d̪ən̪iː 
ɑːeːlə. ɦəməɾɑː d̪eːkʰət̪eː bɑːd͡ʒələ- 
"n̪ɑːn̪ɑː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiːʃəʈə ɑːn̪ɪ d̪ɪjəə̸." 
ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"kɑːlɦɪ ɑːn̪ɪ d̪eːbə." 
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ɦɑːt̪ʰə-pəɪɾə d̪ʰoː, kuɾɾɑː-ɑːtʃ͡əmən̪ə kəə̸ ɦəmə 
goːs̪ɔɪ̃kẽː d̪ʰuːpə d̪əə̸ bʰəgəʋət̪iː mɑːeːkẽː pʰoːʈoː ləə̸ 
d̪ʰuːpə-ɑːɾət̪iː d̪eːkʰɑː kən̪eːkə kɑːlə d̪uɾgɑː pɑːʈʰə 
keːləũ. 
kʰɑːn̪ɑː kʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒəkʰən̪ə oːtʃ͡ʰɑːɪn̪əpəɾə 
s̪ut̪ələ ɾəɦiː mud̪ɑː ɾəɦiː d͡ʒəgəleː. t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu 
pɪtʃ͡ʰuləkɑː bɑːt̪ə s̪əbʰə moːn̪ə pəɽɪ geːlə. s̪ɪn̪eːmɑː 
d͡ʒəkɔ ̃ eːkə-eːkəʈɑː d̪ɾɨʃjə ɦəməɾɑː s̪ɑːmən̪eː ɑːbəeː 
ləgələ. 
eːmə.eː. keːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə keːt̪eːkoː beːɾə n̪əukəɾiːkə 
leːlə pəɾɪjɑːs̪ə keːləũ mud̪ɑː n̪əukəɾiː n̪əɪ bʰeːʈələ. 
bʰeːʈəboː keːn̪ɑː kəɾəɪt̪ə. kəɦɑːʋət̪ə tʃ͡ʰəɪ əɪ 
d͡ʒugəmeː bʰəgəʋɑːn̪ə bʰeːʈəbə əs̪ɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
n̪əukəɾiː bʰeːʈəbə moːs̪əkɪlə. t̪əɦuːmeː s̪əɾəkɑːɾiː 
n̪əukəɾiː t̪ə ̃ ɑːɾoː moːs̪əkɪlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː 
kʰeːt̪iː-gɾɨɦəs̪t̪iː kəə̸ əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə gɑːɽiː 
kʰĩːtʃ͡əeː ləgələũ. 
n̪eːpɑːləmeː pɾəd͡ʒɑːt̪ət̪̃ɾəkə ud̪əjə bʰeːlə. pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ 
s̪əbʰɑːkə tʃ͡un̪ɑːʋəkə gʰoːʂən̪ɑː bʰeːlə. ɦəməɾoː 
s̪əs̪uɾə məɦəɾɑːd͡ʒə s̪əkɾɪjə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪmeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
s̪əbʰə kɪjoː ɦun̪əkɑː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
ɦun̪əkoː pɑːɾʈiː ʈɪkəʈə d̪əə̸ ummeːd̪əʋɑːɾə 
bən̪əuləkəɪn̪ə. ɦəməɾɑː pət̪ɑː tʃ͡ələlə t̪ə ̃ ɦəməɦũː 
ɦun̪əkɑː tʃ͡un̪ɑːʋəmeː məd̪ət̪ə kəɾəeː geːlɪəɪn̪ə. 
ɑːɾt̪ʰɪkə məd̪ət̪ə t̪ə ̃ n̪əɦɪ keːlɪəɪn̪ə mud̪ɑː əpən̪ɑː 
ʃəɾiːɾəs̪ə ̃eːkə mɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ kʰəʈələ ɾəɦiː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː 
kɪtʃ͡ʰu.... 
ɦəməɾə s̪əs̪uɾə məɦəɾɑːd͡ʒə tʃ͡un̪ɑːʋə d͡ʒiːt̪əlɑː. 
d͡ʒiːt̪əlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoː geːlɑː. s̪əs̪̃əd̪əkə 
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s̪ət̪ɾə s̪əmɑːpt̪ə bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːmeː 
gɑːmə eːlɑː t̪ə ̃ ɦəməɾoː pɪt̪ɑːdʒ͡iːs̪ə ̃ bʰẽːʈə kəɾəeː 
ɦəməɾɑː gɑːmə eːlɑː. ɦəməɾɑː kəɦələɪn̪ə, ɑːuː 
ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒə. oːt̪əeː koːn̪oː bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə 
beːʋəs̪t̪ʰɑː kəə̸ d̪eːbə. mud̪ɑː ɦəmə d͡ʒɑːɪleː t̪əɪjɑːɾə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰeːləũ. pət̪n̪iː beːɾə-beːɾə tʃ͡əɾɪjɑːbəeː ləgəliː. 
beːɾə-beːɾə kəɦəɪt̪ʰə- d͡ʒəkʰən̪ə bɑːbuːdʒ͡iː kəɦɪ 
geːləkʰɪn̪ə ɦeːn̪ə t̪ə ̃ koːn̪oː-n̪eː-koːn̪oː bɪdʒ͡ən̪eːs̪ə-
beːpɑːɾəkə beːʋəs̪t̪ʰɑː kə_ɪjeː d̪eːt̪ɑː. t̪əɪjoː ɦəməɾə 
mən̪ə d͡ʒɑːɪleː t̪əɪjɑːɾə n̪əɦɪ bʰeːlə. 
eːkə d̪ɪn̪ə ɦəməɾə ləg̃oːʈɪjɑː miːt̪ə məd̪ən̪əd͡ʒiː eːlɑː. 
oː n̪ɪɾməliː məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəmeː kɪɾɑːn̪iː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
ɦəməɾə pət̪n̪iː ɦun̪əkɑː s̪əbʰə gəpə kəɦələkəɪn̪ə. 
məd̪ən̪əd͡ʒiː ɦəməɾɑː kəɦəlɑː- 
"d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑ̃ːs̪əd̪əd͡ʒiː t̪oːɾɑː ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒə əbəɪleː 
kəɦələkʰun̪ə ɦeːn̪ə t̪ə ̃ t̪õː kɪeː n̪eː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː. koːn̪oː 
bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾə kəɾəmeː t̪ə̃ pəɾɪʋɑːɾəkə ɑːɾt̪ʰɪkə 
ɦɑːlət̪ə s̪ud̪ʰəɪɾə d͡ʒeːt̪əu. kʰeːt̪iː-gɾɨɦəs̪t̪iːs̪ə ̃ peːʈoː 
tʃ͡ələbə moːs̪əkɪlə tʃ͡ʰəu." 
t̪əɪpəɾə ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"ɾəu miːt̪ɑː, s̪eː t̪ə ̃ ʈʰiːkeː kəɦəɪ tʃ͡ʰiːɦiː. mud̪ɑː 
s̪ɑːs̪uɾəmeː ɾəɦəeːbəlɑːkẽː koːn̪ə-koːn̪ə əpəmɑːn̪ə 
s̪əɦəeː pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ s̪eː t̪ũː koːn̪oː n̪əɪ bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiːɦiː." 
məd̪ən̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"ɦəmə s̪əbʰə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. mud̪ɑː s̪əməjə-
s̪əməjəkə bɑːt̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. əkʰən̪ə t̪oːɦəɾə d̪ɪn̪ə kud̪ɪn̪ə 
tʃ͡ʰəu t̪əẽː t̪õː əɪ gəpə-s̪əppəpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əɪ 
kəɾəɦiːn̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə d̪uːʈɑː pɑːɪ kəmɑːɪ liːɦẽː t̪ə ̃ əɪ 
gəpə-s̪əppəpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾɪɦẽː. ɾəu əpən̪ə kɑːd͡ʒə 
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ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ loːkə gəd̪əɦoːkẽː bɑːpə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː 
s̪ɑ̃ːs̪əd̪əd͡ʒiː t̪ə ̃ t̪oːɦəɾə s̪əs̪uɾə tʃ͡ʰət̪ʰun̪ə d͡ʒeː 
eːkəmɑːn̪eːmeː bɑːpeː bʰeːləkʰun̪ə." 
kʰɑːeːɾə ɦəmə ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒə geːləũ. 
n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə eːkəʈɑː ɖeːɾɑː kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoːmeː ɑː 
d̪oːs̪əɾə ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːdʒ͡əmeː. d͡ʒəkʰən̪ə s̪əs̪̃əd̪əkə 
s̪ət̪ɾə tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰələ t̪ə ̃ oː kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoːmeː ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː n̪əɦɪ t̪ə ̃ ɾɑːd͡ʒeːʋɪɾɑːd͡ʒəmeː. n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː 
ɾɑːd͡ʒeːʋɪɾɑːd͡ʒə s̪əs̪̃əd̪iːjə n̪ɪɾʋɑːtʃ͡ən̪ə kʂeːt̪ɾəs̪ə ̃
d͡ʒiːt̪ələ tʃ͡ʰəlɑː. d̪oːs̪əɾə gəpə iː d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒə 
s̪əpt̪əɾiː d͡ʒɪllɑːkə s̪əd̪əɾə mukɑːmə s̪eːɦoː tʃ͡ʰiː. 
n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː d͡ʒɪllɑː mukʰjɑːləjəmeː ɾəɦɪ d͡ʒɪlɑːkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ɑː pɾəʃɑːs̪ən̪əkə gət̪ɪʋɪd̪ʰɪpəɾə s̪eːɦoː 
n̪əd͡ʒəɪɾə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu.... 
ɦəmə n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə ɖeːɾɑːpəɾə ɾəɦəeː ləgələũ. 
ɖeːɾɑːkə kɑːd͡ʒə s̪eːɦoː kəɾəeː ləgələũ. d͡ʒeːn̪ɑː- 
bəd͡ʒɑːɾəs̪ə ̃ d͡ʒɑːɾəɪn̪ə, t̪əɾəkɑːɾiː, kɪɾɑːn̪ɑː s̪əmɑːn̪ə 
s̪əbʰə ɦəməɦĩː kiːn̪ɪ ɑːn̪iː. ɖeːɾɑːkə ɑːɾoː kɑːd͡ʒə 
s̪əbʰə kəɾiː. n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə koːn̪oː 
gəppə n̪əɪ kəɾəɪt̪ʰə. əɪ t̪əɾəɦẽː tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪ə bɪt̪ə 
geːlə. 
eːkə d̪ɪn̪ə ɦəmə əpən̪ə s̪əs̪uɾə məɦəɾɑːd͡ʒəs̪ə ̃
kəɦələjəɪn̪ə- 
"bɑːbuːd͡ʒiː tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪ə biːt̪ɪ geːlə mud̪ɑː eːkʰən̪ə 
t̪əkə ɦəməɾɑː bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə koːn̪oː 
d͡ʒoːgɑːɾə n̪əɪ bʰeːlə?" 
t̪əɪpəɾə oː bəd͡ʒəlɑː- 
"eːn̪ɑː d̪ʰəɽəpʰəɾeːlɑːs̪ə ̃ kɑːd͡ʒə ɦəeːt̪ə! ɦəmə 
beːʋəs̪t̪ʰɑːmeː lɑːgələ tʃ͡ʰiː kɪn̪eː. əɦɑ̃ː əs̪ət̪ʰɪɾəs̪ə ̃
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ɾəɦuː." 
eːkə mɑːs̪əkə bɑːd̪ə eːkə d̪ɪn̪ə ɦəmə pʰeːɾə ɦun̪əkɑː 
ʈoːkəlɪəɪn̪ə- 
"bɑːbuːd͡ʒiː, dʒ͡ə ̃ bɪs̪ən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə beːʋəs̪t̪ʰɑː 
n̪əɪ ɦəeːt̪ə t̪ə ̃əɪʈʰɑːmə kət̪ʰiː-leː s̪əməjə beːɾəbɑːd̪ə 
kəɾəbə." 
t̪əɪpəɾə oː bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ɪlliː-pəd̃ʒ͡ɑːbə d͡ʒɑːeːbə kiː?" 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"d̪ɪllɪjoː pəd̃͡ʒɑːbə t̪ə ̃ loːkeː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɪn̪eː, kiː 
koːn̪oː d͡ʒɑːn̪əʋəɾə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
oː ɦəməɾɑː d̪ɪs̪ə t̪ɑːkəeː ləgəlɑː. kən̪iːkɑːləkə bɑːd̪ə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d͡ʒəẽː s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə mɑːs̪ə ɾuːkələũ t̪əẽː d̪uː-t̪iːn̪ə 
mɑːs̪ə əuɾə ɾuːkɪ d͡ʒɑːu. ɦəmə koːn̪oː beːʋəs̪t̪ʰɑː kəə̸ 
d̪eːbə." 
t̪əɦiː biːtʃ͡ə ɦəməɾə s̪ɑːɾəɦu eːlɑː, t̪ə ̃ oː ɦəməɾɑː 
putʃ͡ʰələɪn̪ə d͡ʒeː kiː bʰeːlə koːn̪oː beːʋəs̪t̪ʰɑː əɦɑ̃ːkə 
bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə? 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ kəɦɑ̃ː koːn̪oː beːʋəs̪t̪ʰɑː bʰeːlə ɦeːn̪ə. 
kən̪eːkə əɦũː bɑːbuːdʒ͡iːs̪ə ̃putʃ͡ʰɪjəun̪ə n̪eː." 
t̪əɪpəɾə oː bɑːbuːdʒ͡iːs̪ə ̃(s̪əs̪uɾəs̪ə)̃ bɑːt̪ə keːləɪn̪ə ɑː 
ɦəməɾɑː kəɦəlɑːɦə- 
"ɦɪn̪əkɑː (s̪əs̪uɾəkə) pʰeːɾəmeː n̪əɪ ɾəɦuː. iː əɦɑ̃ːkẽː 
ʈʰəkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
t̪əɪpəɾə ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"d̪uː-t̪iːn̪ə mɑːs̪əkə n̪ɑːõː kəɦən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪əẽː t̪iːn̪ə 
mɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ ɑːoːɾə pɾət̪iːkʂɑː kəɾəbə." 
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s̪ɑːɾəɦu kəɦələɪn̪ə- 
"d͡ʒə ̃ t̪iːn̪ə mɑːs̪əkə bɑːd̪ə bɑːbuːd͡ʒiː bɪd͡ʒən̪eːs̪əkə 
leːlə ɖʰəuɑːkə beːʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɪ kəə̸ d̪eːt̪ɑː t̪ə ̃ əpən̪ə 
ɖeːliː-kʰoːn̪iː leːbə ɑː ʋɑːpəs̪ə ɪɳɖɪjɑː tʃ͡ələ d͡ʒɑːeːbə. 
ɦəmə mən̪eː-mən̪ə s̪oːtʃ͡ələũ kəɦəɪ t̪ə ̃ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
bɪləkulə ʈʰiːkə." 
ɑː ɦəmə t̪iːn̪ə mɑːs̪ə ɑːoːɾə ɾuːkɪ geːləũ. 
ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒəmeː loːkə s̪əbʰəkẽː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə 
pəɦɪɾən̪eː d̪eːkʰɪəɪ. oːt̪ukkɑː beːs̪iː loːkə 
pʰuləpəɪn̪ʈeː-ʃəɾʈə pəɦɪɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə 
bɪɦɑːɾəmeː t̪ə ̃ loːkə d̪ʰoːt̪iː-kuɾət̪ɑː, pəɪd͡ʒɑːmɑː-
kuɾət̪ɑː ɑː pʰuləpəɪn̪ʈə-ʃəɾʈə pəɦɪɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
n̪eːpɑːləmeː d̪ʰoːt̪iː-kuɾət̪ɑːkə tʃ͡ələɪn̪ə buɽʰə-
buɽʰɑːn̪us̪ə mɑːt̪ɾəmeː ətʃ͡ʰɪ. oːɦoː bʰɑːɾət̪iːjə 
muːləkə buɽʰə-buɽʰɑːn̪us̪əmeː. ɦəməɾoː d̪un̪uː s̪ɑːɾə 
ɑː s̪ɑːɾəɦu s̪əbʰə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə pəɦɪɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː 
s̪əbʰə n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə ɖeːɾɑːpəɾə d͡ʒiːn̪s̪ə-pəɪn̪ʈə pəɦɪɾə 
kəə̸ əbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə. ɦəməɾoː moːn̪əmeː bʰeːlə d͡ʒeː 
ɦəməɦũː d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə pəɦɪɾət̪əũ. 
bʰɑːd̪əʋə mɑːs̪əkə s̪əməjə ɾəɦə_ɪ. n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː 
s̪əpəɾɪʋɑːɾə kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoːmeː tʃ͡ʰəlɑː. s̪əs̪̃əd̪əkə s̪ət̪ɾə 
tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦə_ɪ. bʰoːlɑː bʰɑːjəd͡ʒiː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə 
muɦələguɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. oː kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoː d͡ʒɑːɪbəlɑː 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ə. eːkə d̪ɪn̪ə ɦun̪əkɑː kəɦələjəɪn̪ə- 
bʰɑːjəd͡ʒiː, ɦəməɾoː mən̪ə ɦoːɪeː d͡ʒeː ɦəməɦũː 
d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə pəɦɪɾət̪əũ. t̪əɪpəɾə oː bəd͡ʒəlɑː- mən̪ə 
ɦoːɪeː t̪ə ̃ tʃ͡əlu əkʰən̪eː kiːn̪ɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. ɦəmə 
kəɦələjəɪn̪ə- əkʰən̪ə ʈəkɑː kəɦɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ. oː bəd͡ʒəlɑː- 
əɦɑ̃ː ʈəkɑːkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː d͡ʒun̪ɪ kəɾuː. əɦɑ̃ː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː 
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kəkkɑːkə d͡ʒəmɑːeː tʃ͡ʰɪəɪn̪ə, ɦəməɾoː bəɦən̪oːɪeː 
bʰeːləũ. ɦəmə əɦɑ̃ːs̪ə ̃ d͡ʒeːʈʰə tʃ͡ʰiː. n̪iːkə d͡ʒiːn̪s̪ə 
pəɪn̪ʈə s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə s̪ɑːeː ʈəkɑːmeː ɦəeːt̪ə. s̪əeːɦə n̪eː. 
koːn̪oː d̪əs̪ə-biːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə lɑːgət̪ə. 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"bʰɑːjəd͡ʒiː, bəɦut̪ə-bəɦut̪ə d̪ʰəɪn̪əʋɑːd̪ə." 
oː putʃ͡ʰələɪt̪ʰə- 
"t̪ə ̃ɦəməɾɑː pɑːɪkə d͡ʒiːn̪s̪ə n̪əɪ leːbə?" 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"n̪əɪ bʰɑːjəd͡ʒiː, s̪eː gəpə n̪əɪ tʃ͡ʰə_ɪ. d͡ʒə ̃ loːkə 
bud͡ʒʰət̪ə t̪ə ̃ kəɦət̪ə- n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːkə d͡ʒəmɑːeː loːkəs̪ə ̃
kəpəɽɑː kʰəɾiːd̪ɑːbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː d͡ʒə ̃ ɦəməɾə s̪ɑːɾə 
s̪əbʰə bud͡ʒʰət̪ɑː t̪ə ̃oː s̪əbʰə ɑːɾə kuʈɪtʃ͡əulə kəɾət̪ɑː." 
bʰoːlɑː bʰɑːjəd͡ʒiː bədʒ͡əlɑː- 
"kɪjoː n̪əɦɪ budʒ͡ʰət̪ə." 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"bʰɑːjəd͡ʒiː, eːkəʈɑː upɑːjə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə d̪əɾd͡ʒiːs̪ə ̃
ləmbɑːɪ ɑː kəməɾə n̪əpəbɑː lɪkʰɪ kəə̸ əɦɑ̃ːkẽː d̪əə̸ 
d̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː ɑːɪ kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoː d͡ʒɑːɪeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, 
n̪eːt̪ɑːd͡ʒiːs̪ə ̃kəɦəbəɪn̪ə kʰəɾiːd̪ə d̪eːt̪ɑː." 
oː bəd͡ʒəlɑː- 
"bəɽə s̪un̪n̪əɾə. tʃ͡əlu əkʰən̪eː mɪt̪ʰɪlɑː ʈeːləɾs̪əmeː 
n̪əpəbɑː kəə̸ lɪkʰɪ lə_ɪ tʃ͡ʰiː." 
s̪əeːɦə keːləũ. d̪un̪uː goːɾeː mɪt̪ʰɪlɑː ʈeːləɾs̪əmeː d͡ʒɑː 
ləmbɑːɪ ɑː moːʈɑːɪ n̪əpəbɑː kɑːgədʒ͡əpəɾə n̪oːʈə kəə̸ 
bʰoːlɑː bʰɑːjəd͡ʒiːkẽː d̪əə̸ d̪eːlɪəɪn̪ə. s̪ɔd̃͡ʒʰəmeː 
moːɾəg̃ə eːks̪əpɾeːs̪ə bəs̪əpəɾə tʃ͡əɽʰɪ oː 
kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoː tʃ͡əlɪ geːlɑː. 
eːkə s̪əpt̪ɑːɦəkə bɑːd̪ə bʰoːlɑː bʰɑːjəd͡ʒiː 
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kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoːs̪ə ̃gʰuɾəlɑː. ɦəməɾɑː ɖeːɾɑːpəɾə eːlɑː. 
ɦəməɾɑː bʰeːlə d͡ʒeː ʃɑːjəd̪ə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə d̪eːbəeː 
eːlɑː ɦeːn̪ə. 
kuʃələ-s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾəkə bɑːd̪ə oː bəd͡ʒəlɑː- 
n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kɑːkɑː, əɦɑ̃ːkə n̪ɑːpə ɾəkʰɪ leːləɪt̪ʰə, 
d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːmeː gɑːmə əut̪ɑː t̪ə ̃n̪eːn̪eː əut̪ɑː. 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"bʰɑːjəd͡ʒiː, ɦəmə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə pəɦɪɾə leːləũ." 
t̪əɪpəɾə oː bəd͡ʒəlɑː- 
"kɪeː, əɦɑ̃ːkẽː ɦoːɪeː d͡ʒeː n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː kɑːkɑː d͡ʒiːn̪s̪ə 
n̪əɪ n̪eːn̪eː əut̪ɑː?" 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"s̪eː d̪eːkʰəbeː kəɾəbə." 
kələʃəs̪t̪ʰɑːpən̪əs̪ə ̃ t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪əɦɪ n̪eːt̪ɑːd͡ʒiː 
s̪əpəɾɪʋɑːɾə kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoːs̪ə ̃ ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒə 
pəɦũtʃ͡əlɑː. d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə ɾɑːd͡ʒeːʋɪɾɑːd͡ʒəmeː s̪əbʰə 
pəɾɪʋɑːɾə ləə̸ kəpəɽɑː kiːn̪ələɪt̪ʰə. kəpəɽɑː 
kiːn̪əlɑːbɑːd̪ə ɖeːɾɑːpəɾə eːləɪt̪ʰə t̪ə ̃ ɦəmə 
kəɦələjəɪn̪ə- puːd͡ʒɑːmeː ɦəməɦũː gɑːmə d͡ʒɑːeːbə. 
t̪əɪpəɾə oː bəd͡ʒəlɑː- ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ, kɑːlɦɪ bʰoːɾeː tʃ͡ələ 
d͡ʒɑːeːbə. kən̪iːkɑːlə ɾəɦɪ pʰeːɾə bəd͡ʒəlɑː- əɦɑ̃ː 
bʰeːlɑː d̪ɪjɑː dʒ͡iːn̪s̪ə peːn̪ʈəkə n̪ɑːpə bʰeːd͡ʒən̪eː 
ɾəɦɪəɪ. s̪eː t̪ə ̃ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːd͡ʒoːmeː bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 
ɦəmə kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ bəd͡ʒələũ. ɦəməɾə mən̪ə kʰəs̪ɪ 
pəɽələ. bʰoːɾeː ɦəmə bəs̪ə pəkəɪɽə gɑːmə ɑːbɪ 
geːləũ. mũɦəkə ud̪ɑːs̪iː d̪eːkʰə pət̪n̪iː putʃ͡ʰələɪn̪ə- 
"ləgələ koːn̪oː d͡ʒoːgɑːɾə bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə?" 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"d͡ʒeː eːkəʈɑː ɦəd͡ʒɑːɾə-pɑːn̪ə s̪ɑːeː ʈəkɑːkə d͡ʒiːn̪s̪ə 
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n̪əɪ kʰəɾiːd̪ə kəə̸ d̪əə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə oː bɪd͡ʒən̪eːs̪ə-
beːpɑːɾə kəɾəɪleː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə-pətʃ͡ɑːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑːkə 
beːʋəs̪t̪ʰɑː keːn̪ɑː kəə̸ s̪əkət̪ɑː." 
pət̪n̪iː putʃ͡ʰələɪn̪ə- 
"s̪eː kiː, s̪eː kiː?" 
ɦəmə s̪əbʰə gəpə kəɦɪ kəə̸ s̪un̪ɑː d̪eːlɪəɪn̪ə. oː s̪un̪ɪ 
kəə̸ d̪ukʰiː bʰeːliː. d͡ʒəkʰən̪ə pət̪n̪iːkẽː s̪əbʰə gəpə 
kəɦəɪt̪ə ɾəɦɪəɪn̪ə t̪ə ̃ɦəməɾə mɑːeː s̪əbʰə gəpə s̪un̪ɪ 
geːliː. d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə bʰoːɾeː mɑːeː putʃ͡ʰələkə- 
"keːt̪eːkəmeː d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə ɦoːɪ tʃ͡ʰə_ɪ?" 
ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə s̪ɑːeː ʈəkɑːmeː." 
mɑːeː putʃ͡ʰələkə- 
"n̪ɪɾməliːmeː bʰeːʈə d͡ʒeːt̪əu kɪn̪eː?" 
ɦəmə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːlɪəɪ- 
"bʰeːʈə d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." 
mɑːeː ɦəməɾɑː eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː d̪eːləkə ɑː 
kəɦələkə- 
"d͡ʒələkʰəɪ kʰɑː kəə̸ n̪ɪɾməliː d͡ʒoː ɑː dʒ͡iːn̪s̪ə peːn̪ʈə 
kiːn̪ɪ-leː." 
ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"t̪õː ɾuːpəɪɑː keːkəɾɑːs̪ə ̃ɑːn̪əliːɦiː?" 
t̪əɪpəɾə mɑːeː bəd͡ʒəliː- 
"ɑːmə kʰɑːɪs̪ə ̃mət̪ələbə ɾɑːkʰə n̪eː gɑːtʃ͡ʰə kɪeː gɪn̪əɪ 
tʃ͡ʰəɦ̃ə." 
ɑːgɔ ̃bədʒ͡əliː- 
"pɔt̃ʃ͡ə mɑːs̪ə pəɦɪn̪eː eːkəʈɑː tʃ͡ʰɑːgəɾə eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə 
ʈəkɑːmeː beːtʃ͡ən̪eː ɾəɦiː. oː ʈəkɑː piːpəɾɑːʋɑːliː ləə̸ 
geːlə ɾəɦəeː. kɑːlɦɪ ʋəeːɦə ʈɑːkɑː d̪əə̸ geːlə ɦeːn̪ə." 
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ɦəmə kəɦəlɪəɪ- 
"gə_ɪ mɑːeː, iː ʈəkɑː t̪õː ɾɑːkʰə. ɦəmə əkʰən̪ə d͡ʒiːn̪s̪ə 
pəɪn̪ʈə n̪əɪ leːbə. t̪oːɾɑː ɦɑːt̪ʰəmeː ʈəkɑː ɾəɦət̪əu t̪ə ̃
beːɾə-beːgəɾət̪ɑːmeː kɑːd͡ʒə d̪eːt̪ə." 
t̪əɪpəɾə mɑːeː bəd͡ʒəliː- 
"əɪ̃ ɾəu, t̪oːɦəɾə mən̪ə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə pəɦɪɾəɪ kəə̸ 
bʰeːləu ɑː s̪əs̪uɾəs̪ə ̃mɑ̃ːgəliːɦiːn̪ə t̪ə ̃n̪əɪ d̪eːləkʰun̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə kɪ əpən̪ə s̪əbʰə pəɾɪʋɑːɾə-leː kəpəɽɑː 
kiːn̪ələkʰɪn̪ə. d͡ʒoː əkʰən̪eː n̪ɪɾməliː ɑː kiːn̪ɪ ɑːn̪ə gə 
d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː pəɦɪɾə kəə̸ s̪əs̪uɾəkẽː d̪eːkʰɑː 
d̪əɦiːn̪ə gə." 
d͡ʒəkʰən̪ə mɑːeː s̪əg̃ə iː gəpə-s̪əppə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəeː 
t̪əkʰən̪eː bɑːbuːd͡ʒiː tʃ͡ɑːɦə piːbəə̸ əg̃ən̪ɑː eːlɑː t̪ə ̃
mɑːeːs̪ə ̃putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"kət̪ʰiːkə gʰoːlə-pʰətʃ͡əkkɑː bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ." 
mɑːeː bɑːbuːd͡ʒiːkẽː s̪əbʰə gəpə kəɦələkʰɪn̪ə. 
bɑːbuːd͡ʒiː bəd͡ʒəlɑː- 
"n̪ən̪d̪ukẽː t̪ə ̃pʰuləpeːn̪ʈə tʃ͡ʰeːbeː kəɾə_ɪ." 
t̪əɪpəɾə mɑːeː bəd͡ʒəliː- 
"d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə leːt̪ə." 
bɑːbuːd͡ʒiː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"d͡ʒiːn̪əs̪ə peːn̪ʈə keːkəɾɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰə_ɪ?" 
mɑːeː bəd͡ʒəliː- 
"kɑːlɦɪ d̪ʰiːɾuː bəuɑː d͡ʒeː n̪iːləɾəg̃əkə pʰuləpeːn̪ʈə 
pəɦɪɾən̪eː ɾəɦəeː, ʋəeːɦə d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə tʃ͡ʰiː. 
s̪əs̪uɾəkẽː kɑːʈʰəmɑ̃ːɖoː n̪ɑːpə pəʈʰəun̪eː ɾəɦə_ɪ 
mud̪ɑː oː n̪əɪ kiːn̪ɪ d̪eːləkʰɪn̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə kɪ əpən̪ə 
beːʈɑː-put̪oːɦu, poːt̪ɑː-poːt̪iː s̪əbʰə-leː kəpəɽɑː 
kiːn̪ələkʰɪn̪ə. ɦəməɾɑː ləgə eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː tʃ͡ʰələ 
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ʋəeːɦə d̪eːlɪəɪ ɦeːn̪ə." 
t̪əɪpəɾə bɑːbuːdʒ͡iː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 
"ɑː bɪdʒ͡ən̪eːs̪ə-beːpɑːɾəkə kiː bʰeːlə_ɪ?" 
ɦəmə kəɦələjəɪn̪ə- 
"kəmmeː ummiːd̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
ɦəməɾə bɑːbuːd͡ʒiː ɦəməɾɑː kəɦələɪn̪ə- 
"ɦəməɾə bɑːt̪ə mɑːn̪əʋẽː t̪ə ̃ s̪əs̪uɾəkə ɑːʃɑː tʃ͡ʰoːɽə. 
əkʰən̪ə d͡ʒiːn̪əs̪oː peːn̪ʈə n̪əɪ kiːn̪ɪ. eːkə ɦəd͡ʒɑːɾə 
ʈəkɑː mɑːeː ləgə tʃ͡ʰəu ɑː ɦəməɦũː kɑːlɦɪ d̪uː 
ɦəd͡ʒɑːɾəkə bʰuːs̪iː beːtʃ͡ələũ ɦeːn̪ə. d̪un̪uː mɪlɑː kəə̸ 
t̪iːn̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə bʰeːləu. d̪uː ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑːkə 
ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə ɑːoːɾə kəə̸ leː. pɔt̃ʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː 
puːd͡ʒiː ləgɑː kəə̸ koːbiːkə kʰeːt̪iː kəɾə, kəpɑːɾoː buɽɪ 
d͡ʒeːt̪əu t̪ə ̃ 70-80 ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː ɑːməd̪ən̪iː ɦeːbeː 
kəɾət̪əu." 
bɑːbuːd͡ʒiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɦəməɾɑː n̪iːkə ləgələ. d̪əs̪ə 
kəʈʈʰɑː ũːtʃ͡əɾəs̪ə kʰeːt̪ə, d͡ʒə_ɪmeː s̪əɪʈʰiː d̪ʰɑːn̪ə 
ɾəɦəeː, kʰɑːliː bʰəə̸ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. oːɦiː kʰeːt̪əmeː 
bɑːɽiːmeː ɾɑːkʰələ s̪əɽəlɑːɦɑː goːbəɾə gɪɾɑː d̪eːlɪəɪ. 
s̪əj̃oːgə iː ɾəɦəeː d͡ʒeː kʰeːt̪ə s̪əɽəkeː kɑːt̪əmeː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əbʰəʈɑː s̪əɽəlɑːɦɑː goːbəɾə ʈɑːjəɾəs̪ə ̃ ugʰɪ kəə̸ 
kʰeːt̪əmeː d̪eːlɪəɪ. məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɑː ɦəɾəgoːʋɪn̪d̪ə 
biːd͡ʒə bʰəɳɖɑːɾəs̪ə ̃ɦɑːɪbɾiːɖəbəlɑː koːbiːkə biːɑː ləə̸ 
ən̪ələũ. d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒeːpəɾə d̪əs̪ə tʃ͡ʰɪʈʈɑː mɑːʈɪ d̪əə̸ 
koːbiːkə biːɑː pɑːɽələũ. utʃ͡ɪt̪ə d̪eːkʰəbʰɑːlə kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦələũ. eːmɦəɾə kʰeːt̪əkə t̪əɪjɑːɾiːmeː s̪eːɦoː dʒ͡uʈɪ 
geːləũ. biːs̪əs̪ə ̃ pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə d̪ɪn̪əmeː koːbiːkə biːɑː 
ɾoːpəɪ d͡ʒoːgə bʰəə̸ geːlə. kʰeːt̪eːmeː d̪əs̪əʈɑː kɪjɑːɾiː 
bən̪ɑː kəə̸ s̪əbʰəʈɑː koːbiː gɑːtʃ͡ʰəkə t̪ʰɑːlɑː ləgɑː 
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d̪eːləũ. d̪əs̪ə-bɑːɾəɦə d̪ɪn̪əpəɾə kɪjɑːɾiːmeː s̪ə ̃t̪ʰɑːlɑː 
kɑːʈɪ-kɑːʈɪ s̪əbʰəʈɑː koːbiːkə pəud̪ʰɑːkẽː ukʰɑːɾɪ-
ukʰɑːɾɪ kʰeːt̪əmeː ɾoːpələũ. s̪əməjə-s̪əməjəpəɾə 
kəməʈʰɑːn̪ə, kiːʈən̪ɑːʃəkə d̪əbɑːɪkə pɾəjoːgə ɑː s̪ɪt̃ʃ͡ɑːɪ 
kəɾəɪt̪ə ɾəɦələũ. koːbiː n̪iːkə s̪ut̪əɾələ. eːkə-eːkəʈɑː 
pʰuːlə kəmət̪iːmeː d̪uː kɪloːkə bʰeːlə. oːn̪ɑː, t̪iːn̪ə 
kɪloːs̪ə ̃ s̪ɑːɽʰeː t̪iːn̪ə kɪloːkə pʰuːlə s̪eːɦoː bʰeːlə. 
əgət̪ɑː kʰeːt̪iː ɾəɦəeː t̪əẽː bʰɑːʋə s̪eːɦoː n̪iːkə 
pəkəɽɑːeːlə. pəɪkɑːɾeː s̪əbʰə pən̪əɾəɦə s̪ɑːeː 
ɾuːpəɪjeː kʋɪʈ̃ələ kʰeːt̪eːpəɾə s̪ə ̃ ləə̸ geːlə. s̪əbʰə 
kʰəɾtʃ͡ɑː kɑːʈɪ kəə̸ d̪uː lɑːkʰə pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə 
ʈɑːkɑːkə ɑːməd̪ən̪iː bʰeːlə. bɑːbuːdʒ͡iː kəɦələɪn̪ə 
d͡ʒeː n̪ɪɾməliː d͡ʒɑː kəə̸ d̪uːʈɑː d͡ʒiːn̪əs̪ə peːn̪ʈə ɑː 
d̪uːʈɑː ʈiːʃəʈə kiːn̪ɪ ɑː. 
ɦəmə d͡ʒələkʰəɪ kʰɑː n̪ɪɾməliː geːləũ. oːt̪əeː 
ɦən̪umɑːn̪ə ɾeːɖɪmeːɖəmeː eːkəʈɑː n̪iːləɾəg̃əkə ɑː 
eːkəʈɑː məʈəməɪlɑː ɾəg̃əkə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə kiːn̪ələũ. 
t̪eːn̪ɑːɦɪjeː eːkəʈɑː kɑːɾiː ɾəg̃əpəɾə ud͡ʒdʒ͡əɾə-
ud͡ʒdʒ͡əɾə d̪ʰɑːɾiː ɑː eːkəʈɑː ɦəɾɪjəɾə ɾəg̃əpəɾə 
ud͡ʒdʒ͡əɾə-ud͡ʒdʒ͡əɾə d̪ʰɑːɾiːbəlɑː ʈiːʃəɾʈə kiːn̪ələũ. 
s̪ɑːs̪uɾəmeː pɪt̪ɪəut̪ə s̪ɑːɾɪkə bɪɑːɦə ɾəɦəeː. ɦəməɾoː 
d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkẽː kɑːɾɖə bʰeːd͡ʒə kəə̸ məg̃əun̪eː 
ɾəɦəeː. t̪əɦuːmeː ɦəməɾɑː ələgəs̪ə ̃ kɑːɾɖə 
bʰeːd͡ʒən̪eː ɾəɦəeː. t̪əkʰən̪ə keːn̪ɑː n̪eː d͡ʒə_ɪt̪əũ. 
mɑːeː s̪eːɦoː kəɦələkə d͡ʒeː d͡ʒoː d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə 
pəɦɪɾəkəə̸ s̪əs̪uɾəkẽː d̪eːkʰɑː d̪əɦiː gə. 
ɦəmə s̪ɑːs̪uɾə geːləũ. bɪɑːɦəkə d̪ɪn̪ə tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː 
d̪ɪn̪əmeː ləɽəkiː ɑː məɦɪlɑː (s̪ɑːɾɪ-s̪əɾəɦoːd͡ʒɪ) 
s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəlɪəɪ meːkəpə kəə̸ ɾəg̃ə-bɪɾəg̃əkə 
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kəpəɽɑː pəɦɪɾəɪt̪ə. kɪjoː bən̪ɑːɾəs̪iː s̪ɑːɽiː pəɦɪɾəɪt̪ə t̪ə ̃
kɪjoː d͡ʒɑːɾd͡ʒeːʈə. 
ʋɪʋɑːɦɪt̪oː ɑː əʋɪʋɑːɦɪt̪oː ləɽəkiː s̪əbʰə ɾəg̃ə-bɪɾəg̃əkə 
s̪ələʋɑːɾə-s̪uːʈə pəɦɪɾələkə. t̪eːn̪ɑːɦɪjeː ɦəməɾə s̪ɑːɾə 
s̪əbʰə ɑː s̪ɑːɾəɦu s̪əbʰə s̪eːɦoː kɪtʃ͡ʰu goːɾeː d͡ʒiːn̪s̪ə 
pəɪn̪ʈə-ʈiːʃəɾʈə ɑː kɪtʃ͡ʰu goːɾeː pɑːjəd͡ʒɑːmɑː-kuɾət̪ɑː 
pəɦɪɾə-pəɦɪɾə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə eːlɑː. t̪əkʰən̪ə 
ɦəmə d̪ʰoːt̪iːeː-kuɾt̪ɑː pəɦɪɾən̪eː ɾəɦiː. ɦəməɾə pət̪n̪iː 
ɦəməɾɑː eːkəʈɑː koːʈʰəɾiːmeː bəd͡ʒɑː kəɦələɪn̪ə- 
d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə ɑː ʈiːʃəɾʈə d͡ʒeː ən̪ən̪eː tʃ͡ʰiː s̪eː koːn̪ə 
d̪ɪn̪ə leː. 
ɦəmə n̪iːlə ɾəg̃əkə d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ɦəɾɪjəɾəkɑː 
ʈiːʃəɾʈə pəɦɪɾələũ. pəɦɪɾə kəə̸ d͡ʒəkʰən̪ə koːʈʰəɾiːs̪ə ̃
n̪ɪkələləũ t̪ə ̃ ɦəməɾə s̪ɑːs̪u-s̪əs̪uɾə oːs̪ɑːɾəpəɾə 
ɾɑːkʰələ eːkəʈɑː tʃ͡əukiːpəɾə bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəlɑː. ɦəməɾɑː 
pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː ɦəməɾə pət̪n̪iː s̪eːɦoː tʃ͡ʰeːliː. ɦəməɾɑː 
d͡ʒiːn̪s̪ə pəɪn̪ʈə ɑː ʈiːʃəɾʈəmeː d̪eːkʰə ɦəməɾə s̪ɑːs̪u 
ɦəməɾɑː pət̪n̪iːkẽː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"d̪eːkʰəɦiː t̪ə ̃ pɑːɦun̪əkə d̪eːɦəmeː d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə 
keːt̪eːkə n̪iːkə ləgəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. keːt̪eːkəmeː 
kiːn̪ələkʰun̪ə ɦeːn̪ə." 
t̪əɪpəɾə ɦəməɾə pət̪n̪iː d͡ʒəʋɑːbə d̪eːləkʰɪn̪ə- "d͡ʒɑː.... 
əkʰən̪eː bɪs̪əɪɾə geːləɦiː. d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːmeː d͡ʒeː 
kɑːʈʰəmɑ̃ːɖəus̪ə ̃ kiːn̪ɪ kəə̸ ən̪ən̪eː ɾəɦiː s̪əeːɦə n̪eː 
d͡ʒiːn̪s̪ə peːn̪ʈə tʃ͡ʰɪəɪ." 
ɦəməɾə s̪ɑːs̪u ɦəməɾɑː s̪əs̪uɾə d̪ɪs̪ə t̪ɑːkəeː ləgəliː ɑː 
ɦəməɾə s̪əs̪uɾə eːkəbeːɾə ɦəməɾɑː pət̪n̪iː d̪ɪs̪ə d̪eːkʰə 
muɽiː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː muɦẽː gõːɪt̪ə leːləɪn̪ə. 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

2.14.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 1 ʈɑː eːkɑ̃ːkiː-  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 

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 
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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 n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə 
tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kət̪ʰɑː ɑː eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə 
s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 
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n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjəkə eːkəʈɑː eːkɑ̃ːkiː 

pə_ɪt̪ə 
(eːkɑ̃ːkiː)  
pɑːt̪ɾə-pəɾɪtʃ͡əjə 
ʈʰiːʈʰəɾə- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 45 bəɾkʰə 
loːʈən̪ə- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 35 bəɾkʰə 
bʰoːlʈɑː- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 32 bəɾkʰə 
bʰɪləʋɑː- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 30 bəɾkʰə 
butʃ͡ən̪ɑː- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 15 bəɾkʰə 
ɾəbɪjɑː- bʰəɪs̪̃əʋɑːɾə : umeːɾə 13 bəɾkʰə 
lɑːləbɑːbuː- ɾuːpɑː ɑː d̪iːpɑːkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː : umeːɾə 55 
bəɾkʰə 
ʃjɑːməd͡ʒiː- lɑːləbɑːbuːkə d̪oːs̪t̪ə : umeːɾə 54 
bəɾkʰə 
moːɦən̪əbɑːbuː- lɑːləbɑːbuːkə s̪əməɪd̪ʰə, 
ʋɪbʰɑːkə pɪt̪ɑː: 56 bəɾkʰə 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- moːɦən̪əbɑːbuːkə miːt̪ɑː : umeːɾə 
55 bəɾkʰə 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː : umeːɾə 55 bəɾkʰə 
ɑːloːkə- ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə beːʈɑː : umeːɾə 28 bəɾkʰə 
pɾəkɑːʃə- moːɦən̪ə bɑːbuːkə beːʈɑː : umeːɾə 30 
bəɾkʰə 
ʋɪn̪iːt̪ə- lɑːləbɑːbuːkə beːʈɑː : umeːɾə 22 bəɾkʰə 
ɾɑːmuː- lɑːləbɑːbuːkə eːkəʈɑː gəũɑ̃ː : umeːɾə 35 
bəɾkʰə 
d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə- moːɦən̪əbɑːbuːkə gəũɑ̃ː : umeːɾə 30 
bəɾkʰə   
 
pəɦɪlə d̪ɾɨʃjə- 
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(s̪t̪ʰɑːn̪ə- eːkəʈɑː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə-t̪iːs̪ə bɪgəɦɑːkə pəɾət̪iː. 
tʃ͡ʰəɦə-s̪ɑːt̪əʈɑː məɦĩːs̪əʋɑːɾə məɦĩːs̪ə tʃ͡əɾɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. biːtʃ͡əlɑː pəɾət̪iːpəɾə gɑːtʃ͡ʰəkə tʃ͡ʰɑːɦəɪɾəmeː 
ʈʰiːʈʰəɾə (umeːɾə- 45 bəɾkʰə), loːʈən̪ə (umeːɾə 35 
bəɾkʰə), bʰoːlʈɑː (umeːɾə 32 bəɾkʰə) ɑː bʰɪləbɑː 
(umeːɾə 30 bəɾkʰə) bəɪs̪əkəə̸ t̪ɑːs̪ə kʰeːlə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
butʃ͡ən̪ɑː (umeːɾə 15 bəɾkʰə) ɑː ɾəbɪjɑː (umeːɾə 13 
bəɾkʰə) bəɪs̪əkəə̸ t̪ɑːs̪əkə kʰeːlə d̪eːkʰə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ʈʰiːʈʰəɾə d̪ʰoːt̪iː-goːləgəlɑː, loːʈən̪ə lũːgiː-gəd̃͡ʒiː, 
bʰoːlʈɑː ɦɑːpʰə pəɪn̪ʈə-ʈiːʃəɾʈə, bʰɪləbɑː d̪ʰoːt̪iːkẽː 
d̪oːbəɾɑː kəə̸ lũːgiː d͡ʒəkɑ̃ː ɑː kuɾət̪ɑː pəɦɪɾən̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
butʃ͡ən̪ɑː pɑːjəd͡ʒɑːmɑː-gəd̃͡ʒiː ɑː ɾəbɪjɑː d͡ʒiːn̪s̪ə 
pəɪn̪ʈə (d͡ʒeː ʈʰeːɦun̪ɑː ləgəs̪ə ̃ kɑːʈələ ətʃ͡ʰɪ.) ɑː 
bʰeːs̪ʈə pəɦɪɾən̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
(pəɾəd̪ɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ) 
 
ʈʰiːʈʰəɾə- ɾə_uː ɾəbɪjɑː kən̪iː bʰəɪs̪õːkẽː d̪eːkʰəɦiː. 
keːkəɾoː d͡ʒəd͡ʒɑːt̪ɪmeː n̪ə_ɪ tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪ ɾə_uː. 
ɾəbɪjɑː - kɑːkɑː! ɦəməɾə d̪ʰɪjɑːn̪ə bʰəɪs̪̃oːpəɾə tʃ͡ʰəɪ. 
keːkəɾoː d͡ʒəd͡ʒɑːt̪ɪmeː n̪ə_ɪ d͡ʒɑːeː d̪eːbə_ɪ. əɦɑ̃ː 
n̪ɪpʰɪkɪɾə ɾəɦuː. 
loːʈən̪ə- eːkəbeːɾə kʰəɽoː bʰəə̸ kəə̸ d̪eːkʰəɦiː t̪ə,̃ 
s̪əbʰəʈɑː bʰəɪs̪̃ə pəɾət̪iːeːpəɾə tʃ͡ʰəu n̪eː. 
ɾəbɪjɑː- ətʃ͡tʃ͡ʰɑː kɑːkɑː ɦəmə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. 
(ɾəbɪjɑː kʰəɽɑː bʰəə̸ kəə̸ bʰəɪs̪̃ə s̪əbʰəkẽː ɦɪjɑːs̪əeː 
ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːmɦəɾə bʰoːlʈɑː t̪ɑːs̪ə pʰẽːʈə kəə̸ pət̪t̪iː 
bəʈ̃əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
bʰɪləbɑː- ɦə ̃ t̪ə ̃ bəd͡ʒəɪ d͡ʒɑːɪ d͡ʒɑːɦə. kiː, ʈʰiːʈʰəɾə 
kɑːkɑː bəd͡ʒəbəɦə? 
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ʈʰiːʈʰəɾə- n̪ə_ɪ ɦəmə n̪əɦɪ bɑːd͡ʒəbə. pət̪t̪iːeː n̪iːkə 
n̪əɦɪ ɑːeːlə. 
loːʈən̪ə- s̪oːləɦə. 
bʰoːlʈɑː- s̪ət̪t̪əɾəɦə. 
loːʈən̪ə- ɦəməɦĩː. 
bʰoːlʈɑː- əʈʰɑːɾəɦə. 
loːʈən̪ə- tʃ͡ələ bən̪ɑː ɾəg̃ə. əʈʰɑːɾəɦeːpəɾə ɖəbələ. 
ɾəbɪjɑː- d̪eːkʰəɦəkə ɦə_uː, ʈʰiːʈʰəɾə kɑːkɑː, d̪ɪlliːs̪ə ̃
kɪjoː ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. piːʈʰəpəɾə bəɽəkɑːʈɑː bəɪgə ɑː 
ɦɑːt̪ʰəmeː əʈəɪtʃ͡iː tʃ͡ʰəɪ. pətʃ͡ʰəɾələ əbəɪeː. 
loːʈən̪ə- t̪õː keːn̪ɑː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d̪ɪlliːeːs̪ə ̃əbəɪeː. 
ɾɑːɦiː-bəʈoːɦiː s̪eːɦoː bʰəə̸ s̪əkəɪeː. 
ɾəbɪjɑː- ɾɑːɦiː-bəʈoːɦiːkẽː eːt̪eːkəʈɑː bəɪgə ɑː əʈəɪtʃ͡iː 
t̪ʰoːɽeː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. oː t̪ə ̃ d̪ɪlliː, kələkət̪t̪ɑː ɑːkɪ 
mumbəiːjeːkə pəɪs̪ẽːd͡ʒəɾəkẽː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ. 
ʈʰiːʈʰəɾə- ɾəbɪjɑː ʈʰiːkkeː kəɦəɪ tʃ͡ʰəu. pəɾəd̪eːʃeː 
kʰəʈən̪ɪɦɑːɾəkẽː n̪eː bəɪgoː ɑː əʈəɪtʃ͡iːjoː ɾəɦəɪeː. 
ɾɑːɦiː-bəʈoːɦiːkẽː bəɽə ɾəɦələ t̪ə ̃eːkəʈɑː bəɪgə n̪ə_ɪ 
t̪eː d͡ʒʰoːɾɑː ɾəɦələ. 
ɾəbɪjɑː- ɦə_uː ʈʰiːʈʰəɾə kɑːkɑː, iː t̪ə ̃pʰud̪ən̪ə bʰəɪjɑː 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
butʃ͡ən̪ɑː- (kʰəɽɑː bʰəə̸ kəə̸ ɾəs̪t̪ɑː d̪ɪs̪ə t̪əkəɪt̪ə) 
ʈʰiːkkeː iː t̪ə ̃pʰud̪ən̪eː bʰəɪjɑː tʃ͡ʰiː. 
bʰɪləbɑː- s̪un̪əɪ tʃ͡ʰɪəɪ d̪ɪlliːmeː kəɾoːn̪ɑː bəɽə bəɽʰɪ 
geːlə ɦeːn̪ə. t̪əẽː loːkə d̪ɪlliːs̪ə ̃ pəɽɑːeː kəə̸ gɑːmə 
ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ʈʰiːʈʰəɾə- ʈʰiːkkeː bəd͡ʒələɦə ɦeːn̪ə. ɦəməɦũː 
ɾɑːt̪ɪmeː moːɦən̪ə bʰəɪjɑːkə ʈiːbiːmeː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
d̪eːkʰələũ ɦeːn̪ə. bəɽə loːkə məɾɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. (gɑːmə 
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d̪ɪs̪əs̪ə ̃ d͡ʒɑːn̪əkiː bɪɑːɦəkə ʋəɾɳən̪ə, d̪ʰʋən̪ɪ 
ʋɪs̪t̪ɑːɾəkə jət̪̃ɾəpəɾə ɑːbəeː ləgələ ətʃ͡ʰɪ) 
(pʰud̪ən̪əkə pɾəʋeːʃə. piːʈʰəpəɾə eːkəʈɑː bəɽəkɑː 
bəɪgə ɑː ɦɑːt̪ʰəmeː əʈəɪtʃ͡iː tʃ͡ʰəɪ. gɑːtʃ͡ʰə ləgə ɑːbɪ 
əʈəɪtʃ͡iː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɔ ̃ ɾəkʰəɪt̪ə piːʈʰəpəɾə s̪ə ̃ bəɪgə ut̪ɑːɾɪ 
s̪eːɦoː d͡ʒəmiːn̪əpəɾə ɾəkʰəɪt̪ə bəɪs̪ə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
pʰud̪ən̪ə- goːɽə ləgəɪ tʃ͡ʰiː, ʈʰiːʈʰəɾə kɑːkɑː. 
ʈʰiːʈʰəɾə- n̪iːkkeː ɾəɦəɦə. kəɦəɦə kiː ɦɑːlə tʃ͡ʰəɦə 
d̪ɪlliː-keː? 
pʰud̪ən̪ə- n̪ə_ɪ putʃ͡ʰuː kɑːkɑː. d̪ɪlliːkə ɦɑːlə bəɽə 
kʰəɾɑːpə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ. ɖeːliː s̪ɑːeː-s̪əbɑː-s̪ɑːeː 
loːkə məɾəɪ tʃ͡ʰəɪ. loːkə pəɽɑːeː kəə̸ gɑːmə ɑːbəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiːkə əbʰɑːʋəmeː 
ɑːeːlə n̪əɦɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. dʒ͡eː bəs̪əbəlɑː s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə s̪ɑːeː 
ʈəkɑːmeː d̪ɪlliːs̪ə ̃ n̪əɾəɦɪjɑː-n̪ɪɾməliː loːkəkẽː ən̪əɪ 
tʃ͡ʰeːləɪ ʋəeːɦə bəs̪əbəlɑː əkʰən̪ə tʃ͡ɑːɾɪ ɦəd͡ʒɑːɾə- 
pɑ̃ːtʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː məg̃əɪ tʃ͡ʰəɪ. ʈɾeːn̪əs̪ə ̃d͡ʒeː əut̪ə 
s̪eːɦoː ʈɾeːn̪əkə ʈɪkəʈə n̪ə_ɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. kiː kəɾət̪ə 
loːkə, tʃ͡ʰəʈəpəʈɑː kəə̸ ɾəɦɪ d͡ʒɑːɪeː. 
bʰoːlʈɑː- t̪õː keːn̪ɑː eːləɦiː ɦeːn̪ə? 
pʰud̪ən̪ə- ɦə_uː bʰoːləʈə kɑːkɑː, ɦəməɾə t̪ə ̃
pəɦɪn̪eːs̪ə ̃ ʈɪkəʈə bən̪ələ ɾəɦəeː t̪əẽː ʈɾeːn̪əmeː 
d͡ʒəgəɦə bʰeːʈə geːlə. oːn̪ɑː ɦəmə ʈɾeːn̪eːs̪ə ̃ d̪ɪlliː 
d͡ʒɑːɪ-əbəɪ tʃ͡ʰiː. bəs̪əmeː ɦəməɾɑː ulʈiː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. 
loːʈən̪ə- s̪un̪əɪ tʃ͡ʰɪəɪ ʈɾeːn̪əpəɾə tʃ͡əɽʰəɪbəlɑː 
pəɪs̪ẽːd͡ʒəɾəkẽː ɾeːləʋeː ʈiːʃən̪əpəɾə pəɦɪn̪eː 
kəɾoːn̪ɑːkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒəkʰən̪ə beːmɑːɾiː 
n̪əɦɪ ɾəɦələ t̪əkʰən̪ə ʈɾeːn̪əmeː bəɪs̪əə̸ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. 
pʰud̪ən̪ə- ʈʰiːkkeː s̪un̪ələɦə ɦeːn̪ə bʰəɪjɑː. ɦəməɾoː 
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d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə bʰeːlə. ɾɪpoːɾʈə n̪ɪgeːʈiːʋə ɑːeːlə. 
s̪eːn̪iːʈɑːɪd͡ʒəɾə puːɾɑː d̪eːɦəkə kəpəɽɑːpəɾə 
tʃ͡ʰiːʈələkə ɑː ɦɑːt̪ʰəpəɾə s̪eːɦoː d̪eːləkə, t̪əkʰən̪ə d͡ʒɑː 
kəə̸ ʈɾeːn̪əmeː tʃ͡əɽʰəeː d̪eːləkə. ɦə_uː ʈʰiːʈʰəɾə kɑːkɑː, 
gɑːməpəɾə d͡ʒɑːn̪əkiː bɪɑːɦəkə ʋəɾɳən̪ə bəd͡ʒɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. keːkəɾə bɪɑːɦə tʃ͡ʰɪəɪ? 
ʈʰiːʈʰəɾə- t̪oːɾɑː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰələ tʃ͡ʰəɦə. ɑːɪ lɑːlə 
bʰəɪjɑːkə beːʈiː ɾuːpɑːkə bɪɑːɦə tʃ͡ʰiː. 
pʰud̪ən̪ə- n̪ə_ɪ kɑːkɑː, n̪əɦɪ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ. pəɾəd̪eːʃə 
kʰəʈəɪ tʃ͡ʰiː. keːn̪ɑː bud͡ʒʰələ ɾəɦət̪ə. 
bʰoːlʈɑː- ɑːbə t̪ə ̃moːbɑːɪləkə jugə tʃ͡ʰiː. moːbɑːɪləs̪ə ̃
loːkə əmeːɾɪkɑː-ɪg̃ləɪɖ̃əkə gəpə mɪn̪əʈəmeː bud͡ʒʰɪ 
d͡ʒɑːɪeː. iː t̪ə ̃d̪ɪlliːeː tʃ͡ʰiː. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː gɑːməpəɾə d͡ʒɑːɦə, 
n̪əʃt̪ɑː-tʃ͡ɑːɦə kəɾəɦə-geː. kəkʰən̪iː kʰeːn̪eː ɦeːbəɦə, 
kəkʰən̪iː n̪ə_ɪ. 
pʰud̪ən̪ə- ʈʰiːʈʰəɾə kɑːkɑː, ɦəmə bəɪgə n̪eːn̪eː d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰiː. əʈəɪtʃ͡iː ət̪t̪əɪ ɾəɦət̪ə. gɑːməpəɾəs̪ə ̃ keːkəɾoː 
pəʈʰɑː d̪eːbə, ləə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. 
ʈʰiːʈʰəɾə- bəɽəbəɽʰɪjɑ̃ː. t̪ɑːlɑː lɑːgələ tʃ͡ʰəɦə kɪn̪eː. ɑː 
d͡ʒəld̪iːjeː keːkəɾoː pəʈʰɑː d̪ɪɦəkə. 
pʰud̪ən̪ə- (uʈʰəɪt̪ə) ɦə ̃ kɑːkɑː, t̪ɑːlɑː ləgələ ətʃ͡ʰɪ. 
oːn̪ɑː, əɦɑ̃ː s̪əbʰə kiː koːn̪oː ɑːn̪ə tʃ͡ʰiː. d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒəld̪iːeː keːkəɾoː bʰeːd͡ʒə d̪eːbə. (pʰud̪ən̪əkə 
pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə) 
(pəɾəd̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ) 
 
d̪oːs̪əɾə d̪ɾɨʃjə 
mət̃ʃ͡əpəɾə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kuɾs̪iː ɾɑːkʰələ ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː 
kuɾs̪iːpəɾə lɑːləbɑːbuː ɑː d̪oːs̪əɾə kuɾs̪iːpəɾə 
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ɦun̪əkəɾə miːt̪ə ʃjɑːməd͡ʒiː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪uːʈɑː 
kuɾs̪iː kʰɑːliːeː ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰʋən̪ɪ ʋɪs̪t̪ɑːɾəkə jət̪̃ɾəpəɾə 
məd̪ʰuɾə s̪ʋəɾəmeː ʃəɦən̪ɑːɪkə d̪ʰun̪ə bəd͡ʒɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. pəɾəd̪ɑːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː beːs̪ə tʃ͡əɦələ-pəɦələ ətʃ͡ʰɪ.) 
(pəɾəd̪ɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
lɑːləbɑːbuː- (ʃjɑːmədʒ͡iːs̪ə)̃ miːt̪ə ɦəməɾə t̪ə ̃ tʃ͡ʰɑːt̪iː 
d̪ʰəkə-d̪ʰəkə kəɾəɪeː. beːʈɑːbəlɑːkẽː d̪uː lɑːkʰə ʈəkɑː 
bɑ̃ːkiː tʃ͡ʰəɪn̪ə. bəɾɪjɑːt̪iː d̪uɾɑː ləgəlɑːkə d͡ʒəs̪ʈə bɑːd̪ə 
ɖʰəuɑː d̪eːbɑːkə ʋɑːd̪ɑː keːn̪eː ɾəɦɪəɪ. mud̪ɑː dʒ͡eː 
n̪eː kəɾəeː iː moːd̪iː. t̪eːɦeːn̪ə s̪əməjəmeː n̪eː 
n̪oːʈəbən̪d̪iː keːləkə d͡ʒeː bəɪk̃ə pɑːɪjeː n̪əɦɪ d̪eːləkə. 
ɑːbə ləɽəkɑːbəlɑːkẽː keːt̪əboː kəɦəbəɪn̪ə t̪ə ̃ oː 
mɑːn̪ət̪ɑː. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- jəu miːt̪ə bʰəgəʋɑːn̪əpəɾə bʰəɾoːs̪ɑː 
ɾɑːkʰuː. ləɽəkɑːbəlɑː pəɾɪɦɑːɾəpuɾəbəlɑː 
s̪əməɪgʰəkẽː d̪oːs̪t̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə kɪn̪eː. 
pəɾɪɦɑːɾəpuɾəbəlɑː s̪əməɪgʰə s̪əbʰə s̪əmɦɑːɾɪ leːt̪ɑː. 
lɑːləbɑːbuː- keː kəɦələkə, ɦun̪əkoː bɑːt̪ə 
mɑːn̪ət̪əɪn̪ə kɪ n̪əɦɪ mɑːn̪ət̪əɪn̪ə. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
pəɾɪɦɑːɾəpuɾəbəlɑː s̪əməɪd̪ʰoː kəɦɑ̃ː eːlɑː ɦeːn̪ə. 
oːn̪ɑː, beːʈiː-d͡ʒəmɑːeː t̪ə ̃ goːs̪ɑ̃ːɪjeː giːt̪ə d̪ɪn̪ə ɑːbɪ 
geːlə tʃ͡ʰəlɑː. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- bəɪk̃ə d͡ʒeː pɑːɪ n̪ə_ɪ d̪eːləkə t̪ə_ɪ bɑːt̪əkə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː pəɾɪɦɑːɾəpuɾəbəlɑː s̪əməɪd̪ʰəkẽː 
moːbɑːɪləs̪ə ̃n̪ə_ɪ d̪eːlɪəɪn̪ə? 
lɑːləbɑːbuː- n̪ə_ɪ d̪eːlɪəɪn̪ə. s̪oːtʃ͡əlɪəɪ 
pəɾɪɦɑːɾəpuɾəbəlɑː s̪əməɪd̪ʰə moːɦən̪əbɑːbuːkẽː 
pʰoːn̪əpəɾə kəɦəbəɪn̪ə ɑː d͡ʒə ̃ɑːn̪ə kɪjoː s̪un̪ɪ leːt̪ɑː 
ʋɑː bud͡ʒʰɪ d͡ʒeːt̪ɑː ɑː bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə 
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bɑːbuːkẽː mɑːluːmə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪn̪ə t̪əkʰən̪ə oː 
bəɾɪjɑːt̪iː ləə̸ kəə̸ əut̪ɑː kɪ n̪ə_ɪ t̪eːkəɾə koːn̪oː ʈʰiːkə 
tʃ͡ʰəɪ. t̪əẽː n̪ə_ɪ kəɦələjəɪn̪ə. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- əɦũːkə s̪oːtʃ͡əbə ʈʰiːkkeː ətʃ͡ʰɪ. 
(moːɦən̪əbɑːbuːkə pɾəʋeːʃə) 
lɑːləbɑːbuː- ɑːuː. ɑːuː s̪əməɪgʰə. bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə d͡ʒiːbə. 
əkʰən̪eː əpən̪eːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
moːɦən̪əbɑːbuː- kiː kəɾəbə. əɪn̪ə-ʋəkt̪əpəɾə moːʈəɾə 
s̪ɑːɪkɪlə d̪ʰoːkʰɑː d̪əə̸ d̪eːləkə. t̪əẽː ʈeːmpuː bʰɑːɽɑː 
kəɾɪ eːləũ ɦeːn̪ə. t̪əẽː əbeːɾoː bʰəə̸ geːlə. oːn̪ɑː, 
bəɾɪjɑːt̪iːbəlɑː bəs̪oːpəɾə ɑːbɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰeːləũ mud̪ɑː 
ʋɪbʰɑː s̪əg̃ə bʰəə̸ geːliː. ʋɪbʰoː kɑːlɦɪ pəʈən̪ɑːs̪ə ̃
gɑːmə pəɦũtʃ͡əliː. ɑːɪ kəɦəliː d͡ʒeː bɑːbuːd͡ʒiː 
ɦəməɦũː bʰəud͡ʒiːkə bəɦɪn̪əkə bɪɑːɦəmeː d͡ʒɑːeːbə. 
pɾəkɑːʃə s̪eːɦoː bʰoːɾəmeː bəs̪əs̪ə ̃ ut̪əɾələ. oː 
kəɦələkə d͡ʒeː ɦəməɦũː d͡ʒɑːeːbə. ɦəmə kəɦəlɪəɪ 
tʃ͡ələɪ-tʃ͡ələɦə əɪmeː koːn̪ə ɦəɾd͡ʒə tʃ͡ʰəɪ. 
lɑːləbɑːbuː- iː t̪ə ̃ ɦəməɾə s̪əubʰɑːgjə d͡ʒeː ʋɪbʰɑː 
butʃ͡tʃ͡iː ɑː pɾəkɑːʃə bəuɑː ɦəməɾɑː beːʈiːkə 
bɪɑːɦəmeː eːlɑː ɦeːn̪ə. ɦəməɾə beːʈiː-d͡ʒəmɑːeː ɑː 
n̪ɑːt̪ɪ goːs̪ɑ̃ːɪ giːt̪ə d̪ɪn̪ə pəɦũtʃ͡ələ tʃ͡ʰəlɑː. 
moːɦən̪əbɑːbuː- gɑːməpəɾə ɑːbə əɦɑ̃ːkə 
s̪əməd̪ʰɪn̪ɪjẽːʈɑː ɾəɦɪ geːliː. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- (ɦəs̪̃ɪ kəə̸) jəu s̪əməɪd̪ʰə s̪əməd̪ʰɪn̪iːjõːkẽː 
n̪eːn̪eː əbɪt̪ɪəɪn̪ə kɪn̪eː. 
moːɦən̪əbɑːbuː- kəɦəlɪəɪ t̪ə ̃bəɽə n̪iːkə bɑːt̪ə mud̪ɑː 
gʰəɾoːkə oːgəɾəʋɑːɦiː kəɾəeː leːlə t̪ə ̃kɪjoː tʃ͡ɑːɦiː n̪eː. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- s̪eː t̪ə ̃ ʈʰiːkeː. ʋɪbʰɑː butʃ͡tʃ͡iː pəʈən̪ɑːmeː 
kiː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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moːɦən̪əbɑːbuː- meːɖɪkələ pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː pəɾiːkʂɑːkə 
t̪əɪjɑːɾiː kəə̸ ɾəɦəliː ɦeːn̪ə. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- ʋɑːɦə! bəɽə bəɽʰɪjɑ̃ː bɑːt̪ə..! ɑː pɾəkɑːʃə 
bɑːbuː? 
moːɦən̪əbɑːbuː- oː məɪkeːn̪ɪkələ ʈɾeːɖəs̪ə ̃
əubʰəɾəs̪ɪjəɾiː kəə̸ eːjəɾəʈeːləmeː d͡ʒɔʋə kəɾəɪeː. 
tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪ə pəɦɪn̪eː d͡ʒʋɑːɪn̪ə keːləkə ɦeːn̪ə. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- ʋɑːɦə! 
lɑːləbɑːbuː- pɾəkɑːʃə bəuɑːkə bɪɑːɦəkə keːt̪əu gəpoː 
keːlɪəɪ ɦeːn̪ə? 
moːɦən̪əbɑːbuː- jəu s̪əməɪd̪ʰə, pɾəkɑːʃəkə d͡ʒeː 
keːt̪əu bɪɑːɦəkə gəpə tʃ͡ələt̪ə t̪ə ̃s̪əbʰəs̪ə ̃pəɦɪn̪eː əɦĩː 
s̪əbʰəkẽː mɑːluːmə ɦəeːt̪ə. əɦɑ̃ːkə beːʈiː ɦəməɾə 
put̪oːɦu tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. moːbɑːɪləkə jugə tʃ͡ʰiː t̪əẽː pəɦɪn̪eː 
əɦĩː s̪əbʰəkẽː kʰəbəɾɪ bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. oːn̪ɑːɦɪjõː 
əɦɑ̃ːkẽː bɪn̪ɑː putʃ͡ʰən̪eː keːt̪əu s̪əmbən̪d̪ʰə t̪ʰoːɽeː 
kəə̸ leːbə. 
lɑːləbɑːbuː- jəu s̪əməɪd̪ʰə, eːkəʈɑː bəɽəkɑː s̪əməs̪jɑː 
kʰəɽɑː bʰəə̸ geːlə ɦeːn̪ə. ɦəməɾə t̪ə ̃ tʃ͡ʰɑːt̪iː d̪ʰəkə-
d̪ʰəkə kəɾəɪeː. 
moːɦən̪əbɑːbuː- s̪eː kiː s̪əməɪd̪ʰə. kən̪eːkə pʰəɾɪtʃ͡ʰɑː 
kəə̸ bɑːd͡ʒuː n̪eː. 
lɑːləbɑːbuː- jəu s̪əməɪd̪ʰə, ʋɪn̪iːt̪ə (lɑːləbɑːbuːkə 
beːʈɑː) d̪ɪlliːmeː s̪əg̃iː s̪əbʰəs̪ə ̃pəɪt̃ʃ͡ə-pɑːləʈə kəɾɪ d̪uː 
lɑːkʰə ʈɑːkɑːkə beːʋəs̪t̪ʰɑː keːləkə. oːɪ d̪uː lɑːkʰə 
ʈəkɑːkə ɖɾɑːpʰə bən̪ɑː leːləkə. n̪oːʈəbən̪d̪iːs̪ə ̃ tʃ͡ɑːɾɪ 
d̪ɪn̪ə pəɦɪn̪eː d̪ɪlliːs̪ə ̃ gɑːmə pəɦũtʃ͡ələ. bɪɦɑːn̪eː 
bʰən̪eː bəɪk̃əmeː ɖɾɑːpʰə d͡ʒəmɑː keːləkə. bəɪk̃əkə 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə bɑːd̪ə bʰugət̪ɑːn̪ə leːməeː 
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leːlə ʋɪn̪iːt̪əkẽː s̪əməjə d̪eːləkə. mud̪ɑː əgɪleː d̪ɪn̪ə 
n̪oːʈəbən̪d̪iːkə gʰoːʂəɳɑː bʰəə̸ geːlə. t̪əẽː bəɪk̃ə 
ɖʰəuɑːkə bʰugət̪ɑːn̪ə n̪əɦɪ keːləkə. bəɽə pəɾɪjɑːs̪əkə 
bɑːd̪ə bəɪk̃ə mɑːt̪ɾə pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː 
bʰugət̪ɑːn̪ə keːləkə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- bəɦut̪ə pəɪgʰə s̪əməs̪jɑː kʰəɽɑː 
bʰəə̸ geːlə. 
lɑːləbɑːbuː- bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə bɑːbuː 
əpən̪eːkə ləg̃oːʈɪjɑː mɪt̪ɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. əpeːn̪əkə 
pəɾɪjɑːs̪əs̪ə ̃ iː kuʈuməɪt̪iː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. əpən̪eː 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə bɑːbuːkẽː bud͡ʒʰɑː d̪eːbəɪn̪ə. oː 
əpən̪eːkə bɑːt̪ə n̪əɦɪ ʈɑːɾət̪ɑː. d͡ʒəkʰən̪eː bəɪk̃ə pɑːɪ 
bʰugət̪ɑːn̪ə kəɾət̪ə, ɦəmə ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əbɑːbuːkẽː 
pəɦũtʃ͡ɑː d̪eːbəɪn̪ə. keːn̪ɑːɦuõː kəə̸ ɦəməɾə pə_ɪt̪ə 
bətʃ͡ɑːuː. 
moːɦən̪əbɑːbuː- (gəmbʰiːɾə mud̪ɾɑːmeː) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə ɦəməɾə ləg̃oːʈɪjɑː mɪt̪ɾə d͡ʒəɾuːɾə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. mud̪ɑː pɑːɪkə mɑːməlɑːmeː oː t̪ʰoːɽeːkə 
d̪oːs̪əɾə t̪əɾəɦəkə loːkə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː, ɦəmə puːɾɑː 
pɾəjɑːs̪ə kəɾəbə. əɦɑ̃ː d̪ɪs̪əs̪ə ̃ ɦəmə bəkɪjəut̪ɑː 
pɑːɪjoː gətʃ͡ʰɪ leːbəɪ, d̪eːkʰɪjəu kiː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
(ɖiː.d͡ʒeː. bɑːd͡ʒɑːkə ɑːʋɑːd͡ʒə s̪un̪ɑːɪ pəɽɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪ) 
ʃjɑːməd͡ʒiː- ʃɑːjəd̪ə ʋəɾɪjɑːt̪iː pəɦũtʃ͡ə geːlə. 
(ʋɪn̪iːt̪əkə pɾəʋeːʃə) 
(ʋɪn̪iːt̪ə, moːɦən̪əbɑːbuːkə pəɪɾəpəɾə goːɽə ləgəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ.) 
moːɦən̪əbɑːbuː- (ʋɪn̪iːt̪əkə mɑːt̪ʰəpəɾə ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə 
d̪əɪt̪ə) n̪iːkkeː ɾəɦuː. 
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lɑːləbɑːbuː- (ʋɪn̪iːt̪əs̪ə)̃ kiː bəɾɪjɑːt̪iː s̪kuːləpəɾə 
pəɦũtʃ͡ə geːlə. 
ʋɪn̪iːt̪ə- ɦə ̃bɑːbuːd͡ʒiː. 
lɑːləbɑːbuː- t̪əkʰən̪ə t̪õː s̪kuːleːpəɾə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑː. s̪əbʰə 
bəɾɪjɑːt̪iːkẽː tʃ͡ɑːɦə-n̪ɑːs̪t̪ɑː kəɾɑː d̪əɦun̪ə. kɪjoː 
tʃ͡ʰuːʈəɪ n̪ə_ɪ ɑː n̪eː koːn̪oː d̪ɪkkət̪eː ɦoːɪ. 
ʋɪn̪iːt̪ə- d͡ʒiː bɑːbuːd͡ʒiː. 
(ʋɪn̪iːt̪əkə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə) 
lɑːləbɑːbuː- (moːɦən̪əbɑːbuːs̪ə)̃ s̪əməɪd̪ʰə ɦəməɾə 
tʃ͡ʰɑːt̪iːkə d̪ʰəɽəkən̪ə bəɽʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. bʰəgəʋɑːn̪ə 
d͡ʒɑːn̪əeː kiː ɦəeːt̪ə kiː n̪əɦɪ. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- əɦɑ̃ː beːkɑːɾəkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. jəu, 
s̪əməɪd̪ʰə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə n̪eː, s̪əbʰə s̪əmɦɑːɾɪ leːt̪ɑː. 
(ɾɑːmuːkə s̪əg̃ə eːkə goːʈɑːkə pɾəʋeːʃə) 
lɑːləbɑːbuː- kiː bɑːt̪ə tʃ͡ʰɪəɪ ɾɑːmuː? ɑː iː bɑːbuː keː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
ɾɑːmuː- kɑːkɑː iː bəɾɪjɑːt̪iː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. iː əpən̪əkẽː 
bəd͡ʒəbəeː eːlɑː ɦeːn̪ə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- (bəɾɪjɑːt̪iːs̪ə)̃ kiː ɦəu d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə 
kəɦəɦə bəɾɪjɑːt̪iːkẽː n̪ɑːs̪t̪ɑː-tʃ͡ɑːɦə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ 
kɪn̪eː. 
d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə- ɦə,̃ kɑːkɑː, ɦəmə n̪ɑːs̪t̪ɑː ɑː tʃ͡ɑːɦə-
pɑːn̪əkə bɑːd̪ə eːləũ ɦeːn̪ə. ʃoːbʰɑːkɑːkɑː ɦəməɾɑː 
ləɽəkiːkə bɑːbuːd͡ʒiːkẽː bəd͡ʒəbəeː bʰeːd͡ʒələɪn̪ə 
ɦeːn̪ə. oː kəɦəlɑː ɦeːn̪ə d͡ʒeː miːt̪ə moːɦən̪əbɑːbuː 
bʰeːʈət̪ɑː t̪ə ̃ɦun̪əkoː bəd͡ʒeːn̪eː eːbəɪn̪ə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- ətʃ͡tʃ͡ʰɑː t̪õː bəɽʰəɦə, ɦəməs̪əbʰə 
piːʈʰeːpəɾə eːləũ. 
(ɾɑːmuː ɑː d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰəkə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə.) 
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lɑːləbɑːbuː- (moːɦən̪əbɑːbuːs̪ə)̃ s̪əməɪd̪ʰə ɦəməɾə 
t̪ə ̃ tʃ͡ʰɑːt̪iːkə d̪ʰəɽəkən̪ə bəɽʰɪ geːlə ɦeːn̪ə. 
bʰəgəʋɑːn̪ə d͡ʒɑːn̪əɪt̪ʰə bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː bɑːt̪ə 
mɑːn̪ət̪ɑː kɪ n̪əɦɪ. 
ʃjɑːməd͡ʒiː- d̪ʰəɪɾjə ɾɑːkʰuː miːt̪ə. s̪əməɪd̪ʰə 
moːɦən̪əbɑːbuː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə kɪn̪eː, oː s̪əbʰə s̪əmɦɑːɾɪ 
leːt̪ɑː. 
moːɦən̪əbɑːbuː- tʃ͡əluː, d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. ɦə ̃oː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ləə̸ lɪjə t̪eː. 
lɑːləbɑːbuː- oː ʈəkɑː s̪əg̃eːmeː ətʃ͡ʰɪ. 
moːɦən̪əbɑːbuː- t̪əkʰən̪ə tʃ͡əluː. tʃ͡əluː jəu 
ʃjɑːməbɑːbuː, əɦũː tʃ͡əluː. 
(lɑːləbɑːbuː, moːɦən̪əbɑːbuː ɑː ʃjɑːməd͡ʒiː keːɾə 
pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə) 
(pəɾəd̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ) 
 
t̪eːs̪əɾə d̪ɾɨʃjə 
bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə s̪əg̃ə t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ 
goːʈeː kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kuɾs̪iː 
kʰɑːliː ətʃ͡ʰɪ. 
(pəɾəd̪ɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- əkʰən̪ə t̪əkə d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə ʋɑːpəs̪ə 
n̪əɦɪ ɑːeːlə. 
(d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰəkə pɾəʋeːʃə.) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- kiː bʰeːləɦə d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə. kiː 
lɑːləbɑːbuː əbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. moːɦən̪ə miːt̪ɑː bʰeːʈəboː 
keːləkʰun̪ə. 
d̪iːn̪ɑːn̪ɑːt̪ʰə- ɦə ̃ kɑːkɑː. moːɦən̪oː kɑːkɑː 
bʰeːʈələɪt̪ʰə ɑː lɑːloːbɑːbuː. moːɦən̪ə kɑːkɑː kəɦəlɑː, 
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tʃ͡ələɦə piːʈʰeːpəɾə əbəɪ tʃ͡ʰiː. 
(lɑːləbɑːbuː, moːɦən̪əbɑːbuː ɑː ʃjɑːməd͡ʒiːkə 
pɾəʋeːʃə.) 
lɑːləbɑːbuː- (ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əs̪ə)̃ n̪əməs̪kɑːɾə 
s̪əməɪgʰə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- n̪əməs̪kɑːɾə! n̪əməs̪kɑːɾə!! s̪əbʰə 
ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə kɪn̪eː? 
lɑːləbɑːbuː- ɦə,̃ kɪtʃ͡ʰə ʈʰiːkoː ɑː kɪtʃ͡ʰə gəɽəbəɽoː. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- gəɽəbəɽə kiː? (t̪iːn̪uː goːʈeː kuɾs̪iːpəɾə 
bəɪs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə) 
lɑːləbɑːbuː- (d͡ʒeːbiːs̪ə ̃ pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː 
n̪ɪkɑːlɪ ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkẽː d̪əɪt̪ə.) iː ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːeː. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- kət̪eːkə ətʃ͡ʰɪ. ʈəkɑː t̪ə ̃ bəɖɖə kəmə 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
moːɦən̪əbɑːbuː- əs̪ələmeː n̪oːʈəbən̪d̪iːkə kɑːɾəɳə 
bəɪk̃ə pətʃ͡tʃ͡iːs̪eː ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː bʰugət̪ɑːn̪ə 
keːləkəɪn̪ə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- t̪əkʰən̪ə? 
lɑːləbɑːbuː- jəu s̪əməɪgʰə d͡ʒəkʰən̪eː bəɪk̃ə 
bʰugət̪ɑːn̪ə kəɾət̪ə ɦəmə əpən̪eːkẽː pəɦũtʃ͡ɑː d̪eːbə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (ɑːʋeːʃəmeː) t̪əkʰən̪ə ʋɪjɑːɦə n̪ə_ɪ 
ɦəeːt̪ə. kəɦɑːʋət̪ə tʃ͡ʰəɪ- bʰeːlə ʋɪjɑːɦə moːɾə 
kəɾəbəɦə kiː d̪ʰɪjɑː tʃ͡ʰoːɽɪ kəə̸ leːbəɦə kiː. kət̪ɑːkə 
ʈʰɑːmə eːɦeːn̪ə gʰəʈən̪ɑː bʰəə̸ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰəɪ. 
ʋɪjɑːɦəmeː d͡ʒeː ləɽəkɑːbəlɑːkə bək̃ɪjəut̪ɑː ɾəɦələɪn̪ə 
oː ʋɪjɑːɦəkə bɑːd̪ə ləɽəkiːbəlɑː n̪əɦɪ d̪eːləkəɪn̪ə t̪əẽː 
d͡ʒɑːbeː d̪ʰəɾɪ ɦəməɾɑː puːɾɑː pɑːɪ n̪əɦɪ bʰeːʈə 
d͡ʒɑːeːt̪ə, ɦəmə əpən̪ə beːʈɑːkə bɪɑːɦə n̪əɦɪ kəɾəbə. 
ɾəɦələ əɦɑ̃ː d͡ʒeː d̪uː lɑːkʰə ʈəkɑː d̪eːn̪eː ɾəɦiː t̪eːkəɾə 
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bɑːt̪ə, t̪ə ̃ əkʰən̪eː d̪uː lɑːkʰəkə tʃ͡eːkə d̪əə̸ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰiː. 
moːʈəɾə s̪ɑːɪkɪlə d͡ʒeː ləɽəkɑː leːlə kiːn̪ələũ s̪eː əɦĩː 
oːɪʈʰɑːmə ətʃ͡ʰɪ. 
 
lɑːləbɑːbuː- (kʰəɽɑː bʰəə̸ kəə̸) s̪əməɪd̪ʰə mɑːpʰə 
kəɾuː. əɦɑ̃ːkə ɦəmə pəeːɾə pəkəɽəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾə 
pɾət̪ɪʂʈʰɑː bətʃ͡ɑː lɪə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- ɦəmə kɪtʃ͡ʰə n̪ə_ɪ s̪un̪əbə. (kʰəɽɑː bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə) s̪un̪uː jəu bəɾɪjɑːt̪iː loːkəɪn̪ə iː bɪɑːɦə 
n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə, t̪əẽː s̪əbʰə əpən̪ɑː-əpən̪ɑː gɑːɽiːmeː 
bəɪɪs̪əɪ d͡ʒɑːɪ d͡ʒɑːu. ləɽəkɑːkẽː kəɦɪjəu oː gɑːɽiːmeː 
bəɪs̪ət̪ə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- miːt̪ə, d͡ʒə ̃ lɑːləbɑːbuː pɑːɪ n̪ə_ɪ 
d̪eːt̪ɑː t̪ə ̃ ɦəmə d̪eːbə. eːkə mɑːs̪əkə s̪əməjə d̪ɪə. 
lɑːləbɑːbuːkə pɾət̪ɪʂʈʰɑːkə s̪əg̃ə ɦəməɾoː 
pɾət̪ɪʂʈʰɑːkə s̪əʋɑːlə ətʃ͡ʰɪ. 
 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- ɦəmə bɪn̪ɑː puːɾɑː ɖʰəuɑː n̪eːn̪eː 
koːn̪oː bʰiː ɦɑːlət̪əmeː beːʈɑːkə bɪɑːɦə n̪əɦɪ kəɾəbə. 
lɑːləbɑːbuː- (əpən̪ə mɑːt̪ʰəpəɾəs̪ə ̃ pəgəɽiː ut̪ɑːɾɪ 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə pəɪɾəpəɾə ɾɑːkʰɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
s̪əməɪgʰə ɦəməɾə pəgəɽiː əɦɑ̃ːkə pəɪɾəpəɾə ətʃ͡ʰɪ, 
ɑːbə lɑːt̪ə mɑːɾiː ʋɑː ɦəməɾɑː mɑːt̪ʰəpəɾə ɾɑːkʰiː. 
 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- bən̪d̪ə kəɾuː iː s̪ɪn̪eːmɑːbəlɑː n̪ɑːʈəkə. 
ɦəmə kɪtʃ͡ʰə n̪əɦɪ s̪un̪əeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. 
 
moːɦən̪əbɑːbuː- t̪ə ̃ miːt̪ə ɦəməɾoː bɑːt̪ə n̪ə_ɪ 
mɑːn̪əbəɪ. dʒ͡ɪn̪əgiː bʰəɾɪkə d̪oːs̪t̪iː ətʃ͡ʰɪ. 
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ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- n̪əɦɪ, əkʰən̪ə ɦəmə əpən̪ə bɑːpoːkə 
bɑːt̪ə n̪əɦɪ mɑːn̪əbə. ɦəməɾɑː ʈəkɑː tʃ͡ɑːɦiː s̪eːɦoː 
əkʰən̪ə. d͡ʒə ̃ʈəkɑː n̪əɦɪ bʰeːʈət̪ə t̪ə ̃bəɾɪjɑːt̪iː ləə̸ kəə̸ 
ʋɑːpəs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːeːbə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- s̪əeːɦə bɑːt̪ə. 
 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- ɦə ̃s̪əeːɦə bɑːt̪ə. 
 
lɑːləbɑːbuː- (ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽɪ) ʃoːbʰɑːbɑːbuː eːɦeːn̪ə 
ən̪jɑːjə n̪əɦɪ kəɾɪjəu. ɦəmə keːt̪əu-keː n̪əɦɪ ɾəɦɪ 
d͡ʒɑːeːbə. ɦəməɾə s̪əbʰə keːləɦɑː-d̪ʰeːləɦɑː 
pɑːn̪ɪmeː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. 
 
moːɦən̪əbɑːbuː- (lɑːləbɑːbuːs̪ə,̃ ɑːʋeːʃəmeː) əɦɑ̃ː 
tʃ͡uːpə ɾəɦuː. əɦɑ̃ːkẽː pə_ɪt̪ə ɦəmə ɾɑːkʰəbə. 
(moːɦən̪əbɑːbuː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə pəɪɾəpəɾə s̪ə ̃
pəgəɽiː uʈʰɑː lɑːləbɑːbuːkə mɑːt̪ʰəpəɾə ɾəkʰəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ.) pɾəkɑːʃə ətʃ͡ʰɪ n̪eː ɦəməɾə beːʈɑː pɾəkɑːʃə, 
oːkəɾə bɪɑːɦə əɦɑ̃ːkə beːʈiː- ɾuːpɑːs̪ə ̃əkʰən̪ə ɦəeːt̪ə 
əkʰən̪ə. 
(d̪əɾʃəkə d̪ɪs̪əs̪ə ̃kʰuːbə t̪ʰoːpəɽiː bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
(pəɾəd̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
 
 
tʃ͡ɑːɾɪmə d̪ɾɨʃjə 
 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə əpən̪ɑː d̪əlɑːn̪əpəɾə kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪ələ 
ətʃ͡ʰɪ. 
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(pəɾəd̪ɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (s̪ʋəgət̪ə) moːɦən̪ə miːt̪ɑːkə s̪əg̃ə 
tʃ͡ɑːliːs̪ə bəɾkʰəkə d̪oːs̪t̪ɪjɑːɾeː ɾəɦəeː d͡ʒeː ʈuʈɪ geːlə. 
ɑːɪ moːɦən̪ə miːt̪ɑːkə beːʈiː- ʋɪbʰɑːkə bɪɑːɦə tʃ͡ʰiː ɑː 
moːɦən̪ə miːt̪ɑː ɦəməɾɑː n̪ət̪oː-ɦəkɑːɾə n̪əɦɪ 
d̪eːləɪn̪ə. mud̪ɑː d̪oːkʰə t̪ə ̃ ɦəməɾeː tʃ͡ʰələ. ɖʰəuɑː 
kʰɑːt̪ɪɾə beːʈɑːkə bəɾɪjɑːt̪iː ɑːpəs̪ə ləə̸ ən̪ələũ. 
moːɦən̪ə miːt̪ɑː ɦəməɾɑː bəɽə s̪əməd͡ʒʰəuləɪt̪ʰə 
mud̪ɑː kɪn̪əkoː bɑːt̪ə n̪əɦɪ s̪un̪ələjəɪn̪ə. 
(ɑːloːkəkə pɾəʋeːʃə) 
ɑːloːkə- bɑːbuːd͡ʒiː eːkəʈɑː kʰuʃəkʰəbəɾiː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪un̪əbə t̪ə ̃kʰuʃiːs̪ə ̃n̪ɑːtʃ͡əeː ləgəbə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- koːn̪ə eːɦeːn̪ə kʰuʃəkʰəbəɾiː tʃ͡ʰəɦə 
d͡ʒeː ɦəmə s̪un̪əbə t̪eː n̪ɑːtʃ͡əeː ləgəbə. lɔʈəɾiː-ʈɔʈəɾiː 
n̪ɪkələləɦə ɑːkɪ koːn̪oː pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː pəɾiːkʂɑː pɑːs̪ə 
keːləɦə ɦeːn̪ə. 
ɑːloːkə- n̪ə_ɪ s̪eː s̪əbʰə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- t̪əkʰən̪ə koːn̪ə kʰuʃəkʰəbəɾiː tʃ͡ʰəɦə. 
ɑːloːkə- əɦɑ̃ːkẽː t̪ə ̃bud͡ʒʰəleː ɦəeːt̪ə d͡ʒeː ɑːɪ miːt̪ɑː 
kəkkɑːkə beːʈiː- ʋɪbʰɑːkə bɪɑːɦə tʃ͡ʰiː. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- s̪eː kɪeːkə n̪eː bud͡ʒʰələ ɾəɦət̪ə. oːn̪ɑː, 
moːɦən̪ə miːt̪ɑː ɦəməɾɑː n̪oːt̪ə-ɦəkɑːɾə n̪əɦɪ 
d̪eːləɪt̪ʰə mud̪ɑː gɑːməkə bɑːt̪ə tʃ͡ʰiː t̪əẽː bud͡ʒʰələ t̪ə ̃
ɾəɦəbeː kəɾət̪ə kɪn̪eː. 
ɑːloːkə- əɦɑ̃ːkẽː t̪ə ̃ eːt̪əbeː bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɑːɪ 
ʋɪbʰɑːkə bɪɑːɦə tʃ͡ʰiː. mud̪ɑː.... 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- mud̪ɑː kiː? 
ɑːloːkə- ʋɪbʰɑːkə bɪɑːɦə n̪ə_ɪ bʰeːlə. bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː 
miːt̪ɑː kəkkɑːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə s̪ə ̃ bəɾɪjɑːt̪iː ləə̸ 
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kəə̸ ʋɑːpəs̪ə tʃ͡ələ geːlɑːɦə. bəɾɪjɑːt̪iː d̪uːɾəkə tʃ͡ʰiː, 
t̪əẽː ɾɑːt̪ɪ bʰəɾɪ s̪kuːləmeː ɑːɾɑːmə kəɾət̪ə ɑː s̪əbeːɾeː 
bʰoːɾəmeː ʋɑːpəs̪ə əpən̪ə gɑːmə d͡ʒɑːeːt̪ə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- t̪oːɾɑː keː kəɦələkəɦə? 
ɑːloːkə- puːɾɑː gɑːməmeː əɦiː bɑːt̪əkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː bʰəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. miːt̪eː kəkkɑːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə s̪ə ̃
bʰoːləbɑː əbəɪ tʃ͡ʰeːləeː, ʋəeːɦə kəɦələkə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- iː t̪ə ̃koːn̪oː kʰuʃiːkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə n̪əɦɪ 
bʰeːlə. iː t̪ə ̃d̪ukʰəkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə bʰeːlə. 
ɑːloːkə- əɦũː kiː bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰɪəɪ bɑːbuː? oː d̪ɪn̪ə bɪs̪əɪɾə 
geːlɪəɪ d͡ʒeː d͡ʒə_ɪ ləɽəkiːs̪ə ̃ ɦəməɾə bɪɑːɦə kəɾəeː 
leːlə əɦɑ̃ː bəɾɪjɑːt̪iː ləə̸ kəə̸ geːlə ɾəɦɪəɪ t̪ə_ɪ ləɽəkiːs̪ə ̃
miːt̪ɑː kɑːkɑː əpən̪ə beːʈɑː pɾəkɑːʃəkə bɪɑːɦə 
kəɾəuləɪt̪ʰə. ɑː bɪn̪ɑː kən̪ɪjɑ̃ːkə ɦəməɾə bəɾɪjɑːt̪iː 
ʋɑːpəs̪ə bʰəə̸ geːlə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- əɪ meː ɦəməɾeː d̪oːkʰə tʃ͡ʰələ. 
n̪oːʈəbən̪d̪iːkə kɑːɾəɳə ʈʰiːkeː bəɪk̃ə lɑːləbɑːbuːkẽː 
pɑːɪkə bʰugət̪ɑːn̪ə n̪əɦɪ keːn̪eː ɾəɦəeː. lɑːləbɑːbuː 
ɦəməɾɑː ləgə bəɽə gɪɽəgɪɽɑːeːlə, mud̪ɑː 
ɦəməɾɑːpəɾə d͡ʒeːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu s̪əbɑːɾə bʰəə̸ geːlə 
ɾəɦəeː ɦəmə kɪn̪əkoː gəpə n̪əɦɪ s̪un̪əlɪəɪn̪ə. 
moːɦən̪oː miːt̪ɑː ɦəməɾɑː s̪əməd͡ʒʰəuləɪt̪ʰə, eːt̪t̪eː 
t̪əkə d͡ʒeː bək̃ɪjəut̪ɑː pɑːɪ d̪eːməə̸ kəə̸ d͡ʒɪmmɑː ləə̸ 
leːləɪt̪ʰə mud̪ɑː ɦəmə n̪əɦɪ mɑːn̪ələjəɪn̪ə. t̪ə_ɪ 
pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː moːɦən̪ə miːt̪ɑː əpən̪ə beːʈɑː 
pɾəkɑːʃəkə s̪əg̃ə lɑːləbɑːbuːkə beːʈiːs̪ə ̃ bɪɑːɦə kəɾɪ 
kəə̸ lɑːləbɑːbuːkə pə_ɪt̪ə ɾəkʰələkʰɪn̪ə. moːɦən̪ə 
miːt̪ɑːkə s̪əg̃ə tʃ͡ɑːliːs̪ə bəɾkʰəkə d̪oːs̪t̪ɪjɑːɾeː ɖʰəuɑː 
kʰɑːt̪ɪɾə s̪əmɑːpt̪ə kəə̸ leːləũ. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː iː kəɦəɦə d͡ʒeː 



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

bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ɑːkʰɪɾə koːn̪ə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ bəɾɪjɑːt̪iː 
ləə̸ kəə̸ ʋɑːpəs̪ə bʰəə̸ geːlɑːɦə? 
ɑːloːkə- s̪un̪əɪ tʃ͡ʰɪəɪ miːt̪ɑːkɑːkɑː ləɽəkiːkə s̪əbʰə 
d͡ʒeːbəɾə, d͡ʒə_ɪmeː pɑ̃ːtʃ͡ə bʰəɾɪ s̪oːn̪ə ɑː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə 
bʰəɾɪ tʃ͡ɑːn̪iːkə d͡ʒeːbəɾə ɾəɦəɪ, gətʃ͡ʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ə. 
gəpə iː bʰeːlə ɾəɦəɪ d͡ʒeː bəɾəmɑːlɑːs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː 
miːt̪ɑː kɑːkɑː ləɽəkiːkə s̪əbʰə d͡ʒeːbəɾə bəɾəkə 
pɪt̪ɑːd͡ʒiːkẽː d̪əə̸ d̪eːt̪ʰɪn̪ə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ʋəɾəmɑːlɑː 
ɦeːt̪əɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- d͡ʒəkʰən̪ə moːɦən̪ə miːt̪ɑː ləɽəkiːkə 
s̪əbʰə d͡ʒeːbəɾə gətʃ͡ʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ə t̪əkʰən̪ə kɪeːkə 
n̪eː d̪eːləkʰɪn̪ə? 
ɑːloːkə- bʰoːləbɑː kəɦələkə d͡ʒeː ləɽəkiːkə s̪əbʰə 
d͡ʒeːbəɾə, pətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː ɑː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑːkə kəpəɽɑː ləə̸ kəə̸ miːt̪ɑː kəkkɑːkə 
d͡ʒeːʈʰəkɑː beːʈɑː jɑːn̪iː d̪iːpəkə bʰəɪjɑː puːn̪ɑːs̪ə ̃
gɑːmə əbəɪ tʃ͡ʰəlɑː mud̪ɑː s̪əməs̪t̪iːpuɾə 
d̪əɾəbʰəg̃ɑːkə biːtʃ͡ə n̪əʃɑːkʰuɾɑːn̪iː gɪɾoːɦəkə ʃɪkɑːɾə 
bʰəə̸ geːlɑːɦə. dʒ͡ə_ɪ əʈəɪtʃ͡iːmeː d͡ʒeːbəɾə, n̪əgəd̪iː ɑː 
kəpəɽɑː tʃ͡ʰeːləɪ n̪əʃɑːkʰuɾɑːn̪iː gɪɾoːɦə pɑːɾə kəə̸ 
d̪eːləkəɪ. d͡ʒeːbiːmeː pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ɦəd͡ʒɑːɾəkə moːbɑːɪlə 
ɾəɦəɪ s̪eːɦoː ləə̸ leːləkəɪ. d͡ʒɪn̪s̪əmeː pəɾs̪ə ɾəɦəɪ 
d͡ʒə_ɪmeː pɑ̃ːtʃ͡ə ɦəd͡ʒɑːɾə ʈəkɑː tʃ͡ʰeːləɪ s̪eːɦoː n̪ɪkɑːlɪ 
leːləkəɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- iː bɑːt̪ə moːɦən̪ə miːt̪ɑː bəɾəkə 
bɑːpəkẽː n̪əɦɪ kəɦələkʰɪn̪ə. 
ɑːloːkə- eːɦən̪oː kəɦĩː n̪ə_ɪ kəɦəɪ. s̪əbʰəʈɑː bɑːt̪ə 
bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiːkẽː kəɦələkʰɪn̪ə. mud̪ɑː bəɾəkə 
bɑːpə kəɦələkəɪn̪ə d͡ʒeː əɦɑ̃ː d͡ʒʰuːʈʰə bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː. ɑː 
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əɦɑ̃ːkə beːʈɑː bəɦɑːn̪ɑː kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- bəɾɪjɑːt̪iː əkʰən̪ə s̪kuːləpəɾə ɾuːkələ 
ətʃ͡ʰɪ s̪əeːɦə n̪eː? 
ɑːloːkə- ɦə,̃ bʰoːləbɑː t̪ə ̃ s̪əeːɦə kəɦələkə ɦeːn̪ə. 
bəɾɪjɑːt̪iː mɪɖɪlə s̪kuːləpəɾə ɾuːkələ ətʃ͡ʰɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (d͡ʒeːbiːs̪ə ̃ tʃ͡ɑːbʰiː n̪ɪkɑːlɪ ɑːloːkəkẽː 
d̪əɪt̪ə) iː kũd͡ʒiː ləeːɦə, goːd̪əɾeːd͡ʒəmeː 
d͡ʒeːbəɾəbəlɑː bəɪgə ətʃ͡ʰɪ, n̪eːn̪eː ɑːbəɦə ɑː ɦə,̃ t̪əɦũː 
kəpəɽɑː pəɦɪɾə lɑːeː ɑː ɦəməɾɑː s̪əg̃eː tʃ͡ələɦə. 
ɑːloːkə- koːn̪ə d͡ʒeːbəɾəkə gəpə kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- ɦə_uː, t̪oːɾɑː bɪɑːɦəmeː d͡ʒeː ləɽəkiːkə 
leːlə d͡ʒeːbəɾə bən̪əun̪eː ɾəɦɪəɪ s̪eː d͡ʒeːbəɾəkə bəɪgə. 
d͡ʒɑː, d͡ʒəld̪iː n̪eːn̪eː ɑːbəɦə ɑː tʃ͡ələɦə. gɑːməkə 
pə_ɪt̪əkə s̪əbɑːlə tʃ͡ʰəɪ, s̪əmɑːd͡ʒəkə mɑːn̪ə-
pɾət̪ɪʂʈʰɑːkə pɾəʃn̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː kən̪jɔk̃ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒɑː dʒ͡əld̪iː kəɾəɦə. 
(ɑːloːkəkə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə.) 
pəɾəd̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
 
pɑ̃ːtʃ͡əmə d̪ɾɨʃjə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə- gɑːməkə mɪɖɪlə s̪kuːlə. eːkəʈɑː d͡ʒɑːd͡ʒiːmə 
oːtʃ͡ʰɑːkəə̸ bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː dʒ͡ɪjɑːlɑːlə ɑː pɑ̃ːtʃ͡ə-
tʃ͡ʰəɦə goːɾeː bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
(pəɾəd̪ɑː uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
(pɾəkɑːʃəkə pɾəʋeːʃə) 
pɾəkɑːʃə- (ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽɪ d͡ʒɪjɑːlɑːləs̪ə)̃ bɑːbuːd͡ʒiː, 
bɪɑːɦə n̪ə_ɪ bʰeːləɪ t̪ə ̃n̪ə_ɪ bʰeːləɪ. bəɾɪjɑːt̪iː s̪əbʰəkẽː 
kəɦɪjəu kʰɑːn̪ɑː kʰɑː leːt̪ə_ɪ. t̪iːn̪ə s̪ɑːeː ɑːd̪əmiːkə 
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kʰɑːn̪ɑː d͡ʒɪjɑːn̪ə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ. 
eːkə ɑːd̪əmiː- eːɦən̪oː kəɦĩː bʰeːləɪeː. bɪɑːɦə bʰeːbeː 
n̪eː keːləɪ ɑː bəɾɪjɑːt̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə kəə̸ leːt̪ə_ɪ. 
(ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə ɑː ɑːloːkəkə pɾəʋeːʃə. ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə 
ɦɑːt̪ʰəmeː eːkəʈɑː d͡ʒʰoːɾɑː ətʃ͡ʰɪ. pɾəkɑːʃə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə 
bʰəə̸ ɑːloːkə ɑː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- kiː bɑːt̪ə tʃ͡ʰɪəɪ pɾəkɑːʃə? 
pɾəkɑːʃə- miːt̪ɑː kɑːkɑː, d͡ʒɪjɑː bɑːbuːs̪ə ̃ kəɦəɪ 
tʃ͡ʰɪəɪn̪ə bɪɑːɦə n̪ə_ɪ bʰeːləɪ t̪ə ̃ n̪əɦɪ bʰeːləɪ. s̪əbʰə 
bəɾɪjɑːt̪iː bʰoːd͡ʒən̪ə kəə̸ lɪə, n̪əɦɪ t̪ə ̃ s̪əbʰə kʰeːn̪ɑːɪ 
d͡ʒɪjɑːn̪ə bʰəə̸ d͡ʒeːt̪əɪ. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- d͡ʒɑːɦə! t̪õː bəɾəmɑːlɑːkə t̪əɪjɑːɾiː 
kəɾəə̸ gəə̸. bɪɑːɦə ɦeːt̪əɪ. (pɾəkɑːʃə ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪əkə 
mũɦə d̪ɪs̪ə d̪eːkʰəeː ləgəɪeː.) t̪oːɾɑː kəɦəlɪjəɦə n̪eː 
d͡ʒɑː kəə̸ bəɾəmɑːləkə t̪əɪjɑːɾiː kəɾəɪleː, t̪õː bəkəɾə-
bəkəɾə ɦəməɾə mũɦə kɪeː t̪əkəɪ tʃ͡ʰəɦə. d͡ʒɑː d͡ʒəld̪iː 
d͡ʒɑː.... 
(pɾəkɑːʃəkə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (d͡ʒɪjɑːlɑːləs̪ə)̃ bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː əpən̪eː 
tʃ͡ʰɪəɪ? 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ɦə,̃ bəɾəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ɦəməɦĩː tʃ͡ʰɪəɪ. 
əpən̪eː..? 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- d͡ʒiː, ɦəməɾə n̪ɑːõː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə tʃ͡ʰiː. 
ɦəməɾə n̪ɑːõː t̪ə ̃d͡ʒəɾuːɾə s̪un̪ən̪eː ɦəeːbə. d͡ʒəkʰən̪ə 
moːɦən̪ə miːt̪ɑːs̪ə ̃gəpə bʰeːlə ɦəeːt̪ə t̪ə ̃d͡ʒəɾuːɾə oː 
(moːɦən̪ə miːt̪ɑː) ɦəməɾə n̪ɑːõːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə keːn̪eː 
ɦeːt̪ɑː. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ɦə!̃ bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə_ɪ ləɽəkiːkẽː bɪjɑːɦɪ 
kəə̸ ɑːn̪əeː leːlə əpən̪eː bəɾɪjɑːt̪iː s̪ɑːd͡ʒɪ kəə̸ geːlə 
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tʃ͡ʰeːləũ oːɦiː ləɽəkiːs̪ə ̃ moːɦən̪ə bɑːbuː əpən̪ɑː 
beːʈɑːkẽː bɪɑːɦə keːləɪt̪ʰə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- bɪlkulə ʈʰiːkə bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- moːɦən̪ə bɑːbuːkẽː iː n̪əɦɪ kəɾəbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- moːɦən̪ə miːt̪ɑː d͡ʒeː keːləɪt̪ʰə bɪlkulə 
ʈʰiːkə keːləɪt̪ʰə. əɪ meː gələt̪iː ɦəməɾə tʃ͡ʰələ. ɦəməɾɑː 
uːpəɾə d͡ʒeːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu tʃ͡əɽʰɪ geːlə ɾəɦəeː. ləɽəkiːkə 
bɑːpə əpən̪ə pəgəɽiː ɦəməɾɑː pəɪɾəpəɾə ɾɑːkʰɪ 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːləɪt̪ʰə mud̪ɑː ɦəmə əpən̪ə d̪ʰən̪əkə 
gʰəməɳɖəmeː tʃ͡uːɾə ɾəɦiː. moːɦən̪ə miːt̪ɑː s̪eːɦoː 
ɦəməɾɑː s̪əməd͡ʒʰəuləɪt̪ʰə. eːt̪t̪eː d̪ʰəɾɪ d͡ʒeː 
bək̃ɪjəut̪ɑː ʈəkɑː d̪eːməeː keːɾə ʋɑːd̪ɑː keːləɪt̪ʰə. 
ɦun̪əkeː kəɾɑːoːlə kuʈuməɪt̪iː ɾəɦəeː. ləɽəkiː 
ɦun̪əkəɾə put̪oːɦukə tʃ͡ʰoːʈə bəɦɪn̪ə tʃ͡ʰeːliː. mud̪ɑː 
ɦəmə kɪn̪əkoː gəpə n̪əɦɪ s̪un̪ələjəɪn̪ə. t̪ə_ɪ 
pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪmeː moːɦən̪ə miːt̪ɑː d͡ʒeː keːləɪt̪ʰə bɪlkulə 
ʈʰiːkə keːləɪt̪ʰə. bɑːd̪əmeː ɦəməɾɑː pətʃ͡ʰət̪ɑːbɑː 
bʰeːlə mud̪ɑː əbə pətʃ͡ʰət̪ɑːbɑː kɑː kəɾẽː tʃ͡ɪɽɪjɑː tʃ͡ugə 
gəjiː kʰeːt̪ə. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- əɦɪʈʰɑːmə kiː pɾəjoːd͡ʒən̪ə ləə̸ kəə̸ eːləũ 
ɦeːn̪ə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (d͡ʒʰoːɾɑːs̪ə ̃ bəɪgə n̪ɪkɑːlɪ kəə̸ 
d̪eːkʰəbəɪt̪ə) əɪ bəɪgəmeː s̪ɑːt̪ə bʰəɾɪ s̪oːn̪ɑːkə 
d͡ʒeːbəɾə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɦəmə əpən̪ɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦəmeː 
ləɽəkiː leːlə ləə̸ geːlə ɾəɦiː. pət̪ɑː tʃ͡ələlə ɦeːn̪ə d͡ʒeː 
əpən̪eː d͡ʒeːbəɾəkə kɑːɾəɳə bəɾɪjɑːt̪iː ɑːpəs̪ə ləə̸ d͡ʒɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. t̪əẽː iː d͡ʒeːbəɾə lɪə ɑː bəɾɪjɑːt̪iː moːɦən̪ə 
miːt̪ɑːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə ləə̸ tʃ͡əluː. oːn̪ɑː, ɦəmə 
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tʃ͡ɑːɦiː t̪ə ̃ əpən̪ə beːʈɑːkə s̪əg̃ə moːɦən̪ə miːt̪ɑːkə 
beːʈiːkə bɪɑːɦə əkʰən̪eː kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː mud̪ɑː n̪əɦɪ, 
ɦəmə əpən̪ə gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəkə pə_ɪt̪əkə s̪əg̃ə 
əpən̪eːkə pə_ɪt̪ə s̪eːɦoː ɾɑːkʰəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. ɑːbə 
n̪ɪɾɳəjə əpən̪eːkẽː kəɾəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- (ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽəɪt̪ə) ʋɑːɦə! ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə 
bɑːbuː ʋɑːɦə!! əpən̪eː ɦəməɾə ɑ̃ːkʰɪ kʰoːlɪ d̪eːləũ. 
əpən̪eː məɦɑːn̪ə tʃ͡ʰiː. əpən̪eː s̪ən̪ə-s̪ən̪ə loːkəpəɾə 
d̪ʰəɾət̪iː ʈɪkələ ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː moːɦən̪ə bɑːbuː əpən̪eːkə 
ɦoːməeː-bəlɑː put̪eːɑːɦus̪ə ̃ əpən̪ə beːʈɑːkə bɪɑːɦə 
keːləɪt̪ʰə oːɪ moːɦən̪əbɑːbuːkə pə_ɪt̪ə bət̃ʃ͡əbəeː 
əpən̪eː s̪ɑːt̪ə bʰəɾɪ s̪oːn̪əkə d͡ʒeːbəɾə ləə̸ kəə̸ eːləũ 
ɦeːn̪ə, n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə ̃əpən̪eː d̪ʰən̪jəʋɑːd̪əkə pɑːt̪ɾə 
tʃ͡ʰiː. əpən̪eːkə əbʰɪn̪ən̪d̪ən̪ə, ʋən̪d̪ən̪ə. tʃ͡əluː bɪn̪ɑː 
s̪oːn̪əkə ɦəmə əpən̪ə beːʈɑːkə bɪɑːɦə kəɾəbə. tʃ͡əluː 
gɑːɽiːmeː bəɪs̪uː. (eːkəʈɑː bəɾɪjɑːt̪iːs̪ə)̃ ɦə_uː ɾɑːdʒ͡eː, 
ɖɾɑːɪʋəɾəs̪ə ̃ kəɦəɦə ɦəməɾə bəlɑː gɑːɽiː lɑːoːt̪ə. ɑː 
bəɾɪjɑːt̪iːs̪ə ̃ kəɦəɦə d͡ʒeː moːɦən̪əbɑːbuːkə 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə pəɦũtʃ͡ət̪ə. d̪ulɦɑːs̪ə ̃kəɦəɦə d͡ʒeː 
oː əpən̪ɑː gɑːɽiːmeː bəɪs̪ət̪ə. ɖiː.d͡ʒeː. bɑːdʒ͡ɑː 
bəd͡ʒəbɑːbəɦə. ɦəmə ɑːgɑː bʰəə̸ kəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː t̪õː 
s̪əbʰə d̪ulɦɑː ɑː bəɾɪjɑːt̪iː ləə̸ kəə̸ pəɳɖɑːləmeː 
pəɦũtʃ͡əɦə. 
(pəɾəd̪ɑː kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
 
 
tʃ͡ʰəəmə d̪ɾɨʃjə 
moːɦən̪əbɑːbuːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː. moːɦən̪əbɑːbuː ɑː 
lɑːləbɑːbuː kuɾs̪iːpəɾə ud̪ɑːs̪ə mud̪ɾɑːmeː bəɪs̪ələ 
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tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪʈɑː kuɾs̪iː kʰɑːliː ətʃ͡ʰɪ. 
(pɾəkɑːʃəkə pɾəʋeːʃə.) 
moːɦən̪əbɑːbuː- kiː pɾəkɑːʃə. kiː bʰeːləɦə? 
pɾəkɑːʃə- n̪əɦɪ bɑːbuːd͡ʒiː, ɦəmə keːt̪əboː pəɾɪjɑːs̪ə 
keːləũ mud̪ɑː oː s̪əbʰə bɑːt̪ə n̪əɦɪ mɑːn̪ələkə. oː 
s̪əbʰə bəd͡ʒəlɑː- eːɦən̪oː keːt̪əu bʰeːləɪ ɦeːn̪ə, 
ləɽəkɑː-ləɽəkiːkə bɪɑːɦə bʰeːbeː n̪ə_ɪ keːləɪ ɑː 
bəɾɪjɑːt̪iː kʰeːn̪ɑːɪ kʰɑː leːt̪ə_ɪ. 
moːɦən̪əbɑːbuː- kiː kəɾəbəɦəkə. eːkə lɑːkʰəs̪ə ̃beːs̪iː 
kʰeːn̪ɑːɪmeː kʰəɾtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə kʰeːn̪ɑːɪ d͡ʒɪɑːn̪ə bʰəə̸ 
d͡ʒeːt̪əɪ mud̪ɑː upɑːeː kiː? 
pɾəkɑːʃə- bɑːbuːd͡ʒiː, miːt̪ɑː kɑːkɑː ɑː ɑːloːkə 
bʰɑːjəd͡ʒiː s̪kuːləpəɾə pəɦũtʃ͡ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. miːt̪ɑː kɑːkɑː 
ɦəməɾɑː bəɾəmɑːlɑːkə t̪əɪjɑːɾiː kəɾəɪleː kəɦələɪn̪ə 
ɦeːn̪ə. (s̪kɑːɾəpɪoː gɑːɽiː bən̪d̪ə ɦoːɪkə ɑːʋɑːd͡ʒə) 
lɑːləbɑːbuː- ʈoːn̪ʈə keːlɑː ɦeːn̪ə. 
(ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə, d͡ʒɪjɑːlɑːlə, ɑːloːkə ɑː eːkəʈɑː 
bəɾɪjɑːt̪iːkə pɾəʋeːʃə) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- keː ʈoːn̪ʈə keːlɑː ɦeːn̪ə 
lɑːləbɑːbuːd͡ʒiː. (pɾəkɑːʃəs̪ə)̃ t̪õː ɑ̃ːgən̪ə d͡ʒɑː. 
bəɾəmɑːləkə t̪əɪjɑːɾiː kəɾəeː gə. ɑːloːkə t̪õː 
pəɳɖɑːləmeː kuɾs̪iː s̪əbʰəkẽː beːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə kəɾə gəə̸. 
d͡ʒə_ɪ gʰəɽiː n̪eː bəɾɪjɑːt̪iː pəɦũtʃ͡ələ. (ɑːleːɑːkə ɑː 
pɾəkɑːʃəkə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə) 
moːɦən̪əbɑːbuː- (kʰəɽɑː bʰəə̸ kəə̸) bəɪs̪əɪ d͡ʒɑːɪ 
d͡ʒɑːuː. 
(s̪əbʰə goːɾeː kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪ə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə) 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ɦə!̃ ɦə!̃! d̪əs̪ə pən̪əɾəɦə mɪn̪əʈəmeː bəɾə-
bəɾɪjɑːt̪iː pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːeːt̪ə. 
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(lɑːləbɑːbuː kəkʰən̪oː d͡ʒɪjɑːlɑːlə d̪ɪs̪ə t̪əkəɪt̪ə t̪ə ̃
kəkʰən̪oː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə d̪ɪs̪ə, moːɦən̪əbɑːbuː 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə d̪ɪs̪ə t̪əkəɪt̪ə.) 
(d͡ʒɪjɑːlɑːlə kʰəɽɑː bʰəə̸ ɦɑːt̪ʰə d͡ʒoːɽɪ, 
moːɦən̪əbɑːbuːs̪ə)̃ s̪əməɪgʰə ɦəməɾɑː mɑːpʰə kəeː 
d̪ɪə. gələt̪iː ɦəməɾɑːs̪ə ̃ bʰeːlə. mud̪ɑː d̪ʰəɪn̪əʋɑːd̪ə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə ʃoːbʰɑːbɑːbuːkẽː d͡ʒeː əɪn̪ə ʋəkt̪əpəɾə 
pəɦũtʃ͡ə kəə̸ ɦəməɾə ɑ̃ːkʰɪ kʰoːlɪ d̪eːləɪn̪ə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- n̪ə_ɪ t̪ə ̃ɦəməɾeː d͡ʒəkɑ̃ː pəʃtʃ͡ɑːt̪ɑːpəkə 
ɑːgɪmeː d͡ʒɪn̪əgiː bʰəɾɪ d͡ʒəɾəɪt̪ə ɾəɦɪt̪əũ. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ʈʰiːkə kəɦəlɪəɪ ʃoːbʰɑːbɑːbuː. 
(ɖiː.d͡ʒeː. bɑːdʒ͡ɑːkə ɑːʋɑːd͡ʒə s̪un̪ɑːeː pəɽɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ.) 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (moːɦən̪əbɑːbuː ɑː lɑːləbɑːbuːs̪ə)̃ 
ɦəməɾɑːs̪ə ̃ bəɽə pəɪgʰə gələt̪iː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪ə_ɪleː 
əɦɑ̃ː d̪un̪uː goːɾeːs̪ə ̃mɑːpʰiː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. d͡ʒə ̃ɦəməɾə 
gələt̪iːkə mɑːpʰiː bʰeːʈə geːlə t̪ə ̃ɑːuː miːt̪ə gəlɑːs̪ə ̃
gəlɑː mɪluː. 
(ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə ɑː moːɦən̪əbɑːbuː gəlɑːs̪ə ̃gəlɑː mɪləɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə.) 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ɑː ɦəməɾɑːs̪ə ̃gəlɑː n̪ə_ɪ mɪləbə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- oː ləgən̪əʋəʈʈiː beːɾəmeː mɪlə leːbə 
n̪əɦɪ t̪ə ̃bəɾə-kən̪ɪjɑ̃ːkə ʋɪd̪ɑː ɦoːɪt̪ə kɑːlə. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- jəu ləgən̪əʋəʈʈiː beːɾəmeː ləɽəkɑː-
ləɽəkiːkə mɑːmə gəlɑː mɪlət̪ə. ɦəmə t̪ə ̃ əkʰən̪eː 
s̪əməɪd̪ʰoːs̪ə ̃ ɑː s̪əməɪd̪ʰoːs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː əɦɑ̃ːs̪ə ̃ gəlɑː 
mɪləbə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- (kʰəɽɑː bʰəə̸ kəə̸) t̪ə ̃ ɑːuː pəɦɪn̪eː 
ɦəməɾeːs̪ə ̃ gəlɑː mɪlə lɪjəɦə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə miːt̪ɑːs̪ə ̃
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gəlɑː mɪləbə. 
(d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɑː ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə, gəlɑːs̪ə ̃ gəlɑː mɪləɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪əɾʃəkə kʰuːbə t̪ʰoːpəɽiː bəd͡ʒəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- ɑːuː, s̪əməɪd̪ʰə, gəlɑː mɪluː. 
(d͡ʒɪjɑːlɑːlə ɑː moːɦən̪əbɑːbuː gəlɑː mɪləɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə.) 
moːɦən̪əbɑːbuː- (lɑːləbɑːbuːs̪ə)̃ əɦɑ̃ːkə mũɦə kɪeːkə 
ləʈəkələ ətʃ͡ʰɪ. əɦũː ʃoːbʰɑːbɑːbuːs̪ə ̃gəlɑː mɪlɪ lɪə. 
ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə- ɦə,̃ ɦə,̃ kɪeːkə n̪əɦɪ. ɦə ̃d͡ʒeː kuʈəməɪt̪iː 
ɦəməɾɑː ɑː lɑːləbɑːbuːkə biːtʃ͡ə n̪ə_ɪ bʰeːlə t̪eːkəɾə 
ɦəmə bʰəɾəpɑːɪ kəɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. lɑːləbɑːbuːkə 
tʃ͡ʰoːʈəkiː beːʈiː d͡ʒeː pɾəkɑːʃəkə kən̪ɪjɑ̃ːkə d͡ʒəũɑː 
bəɦɪn̪ə tʃ͡ʰiː t̪ɪn̪əkɑːs̪ə ̃ɑːloːkəkə bɪɑːɦə kəɾəeː tʃ͡ɑːɦiː 
tʃ͡ʰiː. bɪn̪ɑː eːkkoː pɑːɪ d̪əɦeːd͡ʒəkə. d͡ʒə ̃
lɑːləbɑːbuːkẽː ɑːpəɪt̪ə n̪ə_ɪ ɦoːn̪ɪ t̪əkʰən̪ə. 
d͡ʒɪjɑːlɑːlə- kiː jəu lɑːləbɑːbuːdʒ͡iː, kiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ? 
lɑːləbɑːbuː- ɦəməɾə koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əɦɪ. d͡ʒeː 
kəɾəɪt̪ʰə moːɦən̪əbɑːbuː s̪əməɪd̪ʰə. 
moːɦən̪əbɑːbuː- d͡ʒəkʰən̪ə ʃoːbʰɑː miːt̪ɑː əpən̪ə 
gələt̪iː s̪ʋiːkɑːɾə kəə̸ kuʈəməɪt̪iː kəɾəə̸ leːlə pəɦələ 
keːləɪn̪ə ɦeːn̪ə t̪eː kuʈəməɪt̪iː ɦeːt̪ə_ɪ. pɾəkɑːʃəkə 
kən̪ɪjɑ̃ːkə bəɦɪn̪ə d̪iːpɑː butʃ͡tʃ͡iː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. əɦiː 
məɾəbɑːpəɾə ʋɪbʰɑːkə s̪əg̃ə d̪iːpoːkə bɪɑːɦə ɦəeːt̪ə. 
(lɑːləbɑːbuːs̪ə)̃ kiː s̪əməɪd̪ʰə ʈʰiːkə kɪn̪eː. 
lɑːləbɑːbuː- əpən̪eː d͡ʒeː n̪ɪɾɳəjə keːləũ ʋɑː kəɾəbə oː 
ɦəməɾɑː s̪əɦəɾʂə s̪ʋiːkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. 
moːɦən̪əbɑːbuː- t̪əkʰən̪ə əɦɑ̃ː ɑː ʃoːbʰɑː miːt̪ɑː 
gəlɑːs̪ə ̃ gəlɑː mɪluː. (ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə ɑː lɑːləbɑːbuː 
gəlɑːs̪ə ̃ gəlɑː mɪləɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə.) ɖiː.d͡ʒeː.kə ɑːʋɑːd͡ʒə 
ləgə ɑːbɪ geːlə ɦeːn̪ə. d̪ʰʋən̪ɪ ʋɪs̪t̪ɑːɾəkə jət̪̃ɾəpəɾə 
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ʃəɦən̪ɑːɪkə ɑːʋɑːd͡ʒə bɑːdʒ͡ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. (pəɾəd̪ɑː 
kʰəs̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.) 
  

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

2.15.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- 1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː- 
əpən̪ə-əpən̪ə s̪əs̪̃ɑːɾə 

 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

əpən̪ə-əpən̪ə s̪əs̪̃ɑːɾə 

 
ɾəd̪ʰɪjɑː n̪ɪɾd̪ʰən̪ə bʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ; mud̪ɑː ətʃ͡ʰɪ iːmɑːn̪əkə 
pəkkɑː! kuʈɑːn̪ə-pɪs̪ɑːn̪ə kəs kəs əd̪ʰəɦoː peːʈə kʰɑː 
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oː d̪uː-d̪uː ʈɑː beːʈiː keː kəɦun̪ɑː d͡ʒɑːt̪ɪ keː ɦɑːt̪ʰə 
d̪ʰəɾɑː d̪eːləkəɪ. oːkəɾə iːmɑːn̪əd̪ɑːɾiː, d̪ɾɨɽʰət̪ɑː, 
bɑːt̪əkə pəkkɑː, meːɦən̪ət̪ə ..... s̪əbʰəkə pəɾət̪əɾə d̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ loːkə! s̪eː ɾəd̪ʰɪjɑː d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪ə beːʈiː keː 
d͡ʒən̪mɑːʃəutʃ͡ə ɦəməɾɑː s̪əs pɑ̃ːtʃ͡ə s̪əjə ɾuːpəjɑː 
ud̪ʰɑːɾə məg̃ələkə t̪əs ɦəməɾɑː 'n̪əɦɪ'̃ n̪əɦɪ ̃ kəɦɪ 
bʰeːlə. iː d͡ʒən̪ɪt̪oː d͡ʒeː ɦəməɾɑː ləgə mɑːt̪ɾə s̪ɑːt̪eː 
s̪əjə ɾuːpəjɑː bɑ̃ːtʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ ɑː məɦɪn̪ɑː ləgəɪ meː 
eːkʰən̪oː t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə tʃ͡ʰəɪ, ɦəməɾə ɦɑːt̪ʰə ən̪ɑːjəs̪ə 
d͡ʒeːbə t̪əkə tʃ͡əlɪ geːlə. d̪uːɪjeː d̪ɪn̪ə keː t̪əs bɑːt̪ə tʃ͡ʰəɪ; 
pəɾəs̪uː d̪əɾəmɑːɦɑː bʰeːʈɪjeː d͡ʒəɪt̪ə. t̪ɑːbət̪ə 
kəɦun̪ɑː tʃ͡əlɪjeː d͡ʒeːt̪əɪ. koːn̪oː əpɾət̪jɑːʃɪt̪ə kʰəɾtʃ͡ə 
ɑːbɪ d͡ʒəɪt̪ə t̪əs t̪əkʰən̪ə keː t̪əkʰən̪ə d̪eːkʰələ d͡ʒeːt̪əɪ. 
ɑːiː ɾəd̪ʰɪjɑː beːʈiː oːɦɪ ʈʰɑːmə s̪əs ləuʈələ t̪əs ɦəɾʂɪt̪ə 
moːn̪eː kɑːgəzə keː ʈʰõːgɑː ɦəməɾɑː d̪əɪt̪ə bɑːd͡ʒələ 
- 'mɑːlɪkə! ɑːɦɑ̃ː ɦəməɾə iːd͡ʒd͡ʒət̪ə ɾɑːkʰɪ leːliː. ɦəmə 
əiː ɾuːpəjɑː ləɪ kəkəɾə n̪eː pəɪɾə pəkəɽəliː! ɾuːpəjɑː 
ɦəmə pətʃ͡ɑː t̪əs n̪əɪ lɪt̪ɪjəɪ ...... ɑːiː n̪eː kɑːlɦɪ 
tʃ͡ukɑːiːjeː d̪ɪt̪ɪjəɪ; t̪əɪjoː keːjoː n̪ɑːkə pəɾə mɑ̃ːtʃ͡ʰiː n̪eː 
bəɪs̪əs d̪eːləkə. ɑːɦɑ̃ː d̪eːʋət̪ɑː bən̪ɪ ɦəməɾə 
iːd͡ʒd͡ʒət̪ə bət̃ʃ͡ɑː leːliː. oːɦɪ ɾuːpəjɑː meː s̪əs s̪ɑːɽʰeː 
t̪iːn̪ə s̪əjə meː tʃ͡ʰəũɽiː ləɪ s̪ɑːɽiː-s̪ɑːjɑː kɪn̪əlɪjəɪ, eːkə 
s̪əjə meː bətʃ͡tʃ͡ɑː keː kəpəɽɑː bʰeːləɪ ɑː pətʃ͡ɑːs̪ə 
ɾuːpəjɑː meː kətʃ͡əɽiː-muɽəɦiː-d͡ʒʰɪlliː ɑː iː 
ʃəkəɾəpɑːləɑː ...!! kʰɑːliː ɦɑːt̪ʰə geːn̪ɑːiːjoː n̪iːkə n̪əĩː 
n̪eː ɦoːɪt̪əəɪ ? tʃ͡əlɪ t̪əs ɦəmə geːlɪjəɪ pəɪɾeː. ɑːɦɑ̃ː 
s̪əbʰə keː pəɪɾəkə d̪uɑː s̪əs tʃ͡ɪlɦəkɑː-tʃ͡ɪlɦəkəuɽiː 
s̪əbʰə n̪iːkeː tʃ͡ʰəɪ.' 
ɾəd̪ʰɪjɑː bəd͡ʒəɪt̪ə ɾəɦələ mud̪ɑː ɦəmə eːkəɾɑː bɑːd̪ə 
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əkɑːn̪ɪ n̪eː s̪əkəlɪjəɪ. pɑ̃ːtʃ͡ə s̪əjə ɾuːpəjɑː keː eːkʰən̪oː 
eːt̪eːkə kɾəjə-ʃəkt̪ɪ tʃ͡ʰəɪ s̪eː pəɦɪn̪eː ɦəmə 
s̪oːtʃ͡ən̪eːɦoː n̪əɦɪ ̃ɾəɦiː! 
 
  

-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. 

 

 

 

 

 

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


विदेह ३६१ म अंक ०१ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६१)|| 397 

2.16.ʋɾɨʂeːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə lɑːlə- kət̪ʰɑː- ɖiːpə ɖɪpɾeːʃən̪ə 

 

ʋɾɨʂeːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə lɑːlə 

kət̪ʰɑː- ɖiːpə ɖɪpɾeːʃən̪ə  

 ɖɑːkʈəɾəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪkəeː oː əpən̪ə 
ʈʰoːɾə pəs̪ɑːɾɪ d̪eːləkə . mud̪ɑː, ɖəɾə bʰiːt̪əɾət̪əkə 
pəs̪əɾɪ geːlə tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒeː oː n̪ukəbəeː n̪əɦɪ s̪əkələ 
tʃ͡ʰələ . oːkəɾɑː ɖɪpɾeːs̪ən̪ə t̪ə n̪əɦɪ ɦəeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː ! 
bətʃ͡tʃ͡eːs̪ə ̃ oː s̪əbʰələgə n̪ɪɖəɾə, s̪ɑːɦəs̪iː, keːɦən̪oː 
pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪs̪ə ̃ ɖəʈɪkəeː bʰiːɽəeːbəlɑːkə ɾupəmeː 
əpən̪ɑːkẽː tʃ͡ɪn̪ɦəbəeːmeː s̪əpʰələ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ . oːɦoː 
əpən̪ɑːkẽː s̪ɑːɦəs̪iː ɑː d͡ʒudʒ͡ʰɑːɾujeː bud͡ʒʰəɪt̪ə ɑːeːlə 
ətʃ͡ʰɪ . eːkəɾeː n̪eː ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ! 
kəɦɪoː kəkəɾoːs̪ə ̃ ɖeːɾɑːeːlə n̪əɦɪ ɑː n̪eː kəɦɪoː 
kət̪əɦu ɦɪmmət̪eː ɦɑːɾələkə ! t̪ə koːn̪ɑː oːkəɾɑː 
bʰə' d͡ʒəeːt̪əɪkə ɖɪpɾeːʃən̪ə ? d͡ʒəɾuɾə ɖɑːkʈəɾəkẽː 



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

d̪ʰoːkʰɑː bʰeːləɪkə ətʃ͡ʰɪ . eːkəɾə ɖɑːɪgn̪oːs̪ɪs̪ə ʈʰiːkə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾɑː ləgələɪkə d͡ʒeː oː 
kəɦəɪkə,- 'əɦɑ̃ːkə ɖɑːɪgn̪oːs̪ɪs̪ə ʈʰiːkə n̪əɦɪ bʰeːlə . 
kət̪əɦũ koːn̪oː gəlt̪iː bʰə' geːlə ətʃ͡ʰɪ .' mud̪ɑː pʰeːɾə oː 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪeː kəɦəukə ? ɖɑːkʈəɾə ɑːoːɾə 
bʰɾəmɪt̪ə bʰə' d͡ʒɑːeːt̪ə ! kəɦɑ̃ːd̪oːn̪ə ɖɪpɾeːʃən̪əkə 
ɾoːgiː kəɦɪoː əpən̪ə bɪmɑːɾiː n̪əɦɪ s̪ʋiːkɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
ɑː n̪eː d̪əbɑːɪjoː kʰɑːeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . eːkʰən̪ə 
kəɦət̪əɪkə d͡ʒeː n̪əɦɪ, ɦəməɾɑː iː ɾoːgə n̪əɦɪ 
lɑːgələ  ətʃ͡ʰɪ . ət̪ʰəʋɑː, kɪtʃ͡ʰu ɑːjəʈ̃ɑːjə ̃bəd͡ʒət̪əɪkə t̪ə 
ɖɑːkʈəɾəkẽː ləgət̪əɪkə d͡ʒeː bɪmɑːɾiː t̪eːd͡ʒə tʃ͡ʰəɪkə ɑː 
oː d̪əbɑːiːkə mɑːt̪ɾɑː bəɖʰɑː d̪eːt̪əɪkə . tʃ͡əluː əɦɪn̪ɑː 
ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪkə ! ... d̪oːs̪əɾə iː d͡ʒeː s̪əbʰə ɖɑːkʈəɾəbɑː 
əpən̪ɑː tʃ͡ʰɑːɽɪ d̪oːs̪əɾəkẽː mən̪ukʰə n̪əɦɪ gən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
. məɦɑːn̪ə ɑː bʰəgəʋɑːn̪ə bud͡ʒʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ əpən̪ɑːkẽː 
! pɑːɾɑː d̪əs̪ə guɳɑː tʃ͡əɽʰəleː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . oː 
bɑːd͡ʒəeːleːlə kʰulələ əpən̪ə muɦə bən̪d̪ə kə' ləɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ! ... ɖɑːkʈəɾə oːkəɾə tʃ͡uppiːkẽː 
s̪ʋiːkɑːɾoːkt̪ɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oːkəɾɑː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
d͡ʒeːn̪ɑː oː kʰuːbə pɾəs̪ən̪n̪ə ətʃ͡ʰɪ . t̪əẽː t̪ə gəɾʋəs̪ə ̃
tʃ͡ɑːɾubʰəɾə d̪eːkʰɪɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ! mud̪ɑː s̪ɑ̃ːtʃ͡ə t̪ə iː d͡ʒeː 
oːkəɾə ɖɑːɪgn̪oːs̪ɪs̪ə pʰus̪ɪ tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾɑː ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː s̪əg̃eː ɑːeːlə oːkəɾə tʃ͡ʰoːʈəkɑː ɖɑːkʈəɾəkə 
bɑːt̪əs̪ə ̃s̪əɦəmət̪ə bʰə' geːlə ətʃ͡ʰɪ . beːtʃ͡ɑːɾɑː bəɖɖə 
tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . tʃ͡ʰoːʈəkɑːkə muɦə d̪eːkʰɪ oː ɑːoːɾə 
gəmbʰiːɾə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . pʰeːɾə gʰəɾəmeː s̪eːɦoː 
s̪əbʰəkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː bəɽʰɪ d͡ʒəeːt̪əɪkə, puːɾɑː pəɾɪʋɑːɾəkẽː 
s̪ukʰəɪn̪iː lɑːgɪ d͡ʒəeːt̪əɪkə . oː s̪əɦəd͡ʒə ɾəɦəeː 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . eːkəɾoː kɪtʃ͡ʰu n̪eː kɪtʃ͡ʰu pɾəbʰɑːʋə t̪ə 
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əʋəs̪s̪eː pəɽət̪əɪkə . oː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,- 'tʃ͡əluː ʈʰiːkə 
tʃ͡ʰəɪkə !' 

 oːkəɾɑː pət̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ələləɪkə d͡ʒeː oː 
tʃ͡upətʃ͡ɑːpə ʈəkəʈəkiː ləgəoːn̪eː ɖɑːkʈəɾəkẽː 
d̪eːkʰɪɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . ɖɑːkʈəɾə pʰəʈ d̪ə' bɑːd͡ʒɪ 
uʈʰələɪkə,- "kɪɑː gʰuɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ! tʃ͡ɪn̪t̪ɑː kəɾəkə 
koːn̪oː kɑːɾəɳə n̪əɦɪ ! eːɦən̪ə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ . 
d̪əbɑːɪ n̪ɪjəmɪt̪ə kʰɑːu, eːkəd̪əmə ʈʰiːkə bʰə' d͡ʒɑːeːt̪ə 
. ... ɑːɪkɑːlɦɪ iː ɾoːgə s̪ɑːmɑːn̪jə tʃ͡ʰəɪkə . s̪əgəɾoː 
d̪eːkʰəeːmeː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑːkə d̪eːn̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ! ʋɪkɑːs̪əkə s̪əg̃iː !! " 

 ɑːbə bʰeːlə ! lɪə' !!  oːkəɾɑː ləgələɪkə 
d͡ʒeː oː pʰeːɾə bɪn̪ɑːs̪eːt̪iːjeː ɦɑːɾɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ . əɦɪn̪ɑː 
ɦoːɪt̪ə əeːləɪkə ətʃ͡ʰɪ . oː koːn̪oː kɑːd͡ʒə s̪oːtʃ͡ɪ s̪oːtʃ͡ɪ 
kəeː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɪ keːoː n̪eː keːoː ʈəpəkɪeː d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . oː t̪ə tʃ͡ɑːɦɪt̪eː ɾəɦəeː d͡ʒeː kəɦəɪkə,- "ʈʰiːkə 
tʃ͡ʰəɪkə ɖɑːkʈəɾəs̪ɑːɦeːbə, ɦəməɾɑː ɾoːgə t̪ə n̪əɦɪ 
lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ t̪əɪjoː iː d̪əbɑːɪ d͡ʒəũ ɦɑːn̪ɪ n̪əɦɪ kəɾəeː t̪ə 
ɦəmə n̪ɪjəmɪt̪ə kʰɑːeːbə .'' bɑːd͡ʒəeːmeː kən̪ɪjẽː 
d̪eːɾiː bʰeːləɪkə kɪ kəɦɪd̪eːləkəɪkə d͡ʒeː gʰuɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰɪəɪkə kəɦɑ̃ːd̪oːn̪ə ! 

"bʰɪn̪əs̪əɾeː kɪtʃ͡ʰu kʰɑː' kə' eːkə goːʈiː 
kʰɑː leːbə ɑː ɾɑːt̪ɪmeː s̪ut̪əeː kɑːlə eːkəʈəɑː ! gʰiː t̪eːlə 
ɑː pʰjɑːʈiː kʰɑːn̪əpɑːn̪əs̪ə ̃ bətʃ͡əkə koːʃɪʃə kəɾəbə !!" 
- kəɦəɪt̪ə ɖɑːkʈəɾə puːɾd͡ʒɑː t̪ʰəmɑː d̪eːləkəɪkə . 
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 ɑːɪ pʰeːɾə oː d͡ʒʰuːʈʰə bɑːd͡ʒəlɪ . oːkəɾɑː 
ʋɑːs̪t̪əʋɪkət̪ɑː pəɦɪn̪eːs̪ə ̃bud͡ʒʰələ ɾəɦəɪkə . bɑːt̪ə t̪ə 
eːkəd̪əmə tʃ͡ʰoːʈə mud̪ɑː d͡ʒʰuːʈʰə bɑːd͡ʒəkə 
pɾəjoːdʒ͡ən̪ə kiː ? tʃ͡ʰoːʈoː bɑːt̪əkẽː məɦiːn̪ə t̪ə iː n̪eː 
bən̪ɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ! jəeːɦə pɾəʃn̪ə oːkəɾɑː beːtʃ͡əɪn̪ə 
kə' d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . oː ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
oːkəɾɑː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː tʃ͡ʰɑːt̪iː bɑːɦəɾə pʰeːkɑː 
d͡ʒəeːt̪əɪkə . oː əpən̪ə tʃ͡ʰɑːt̪iːpəɾə ən̪eːɾeː ɦɑːt̪ʰə 
ɾɑːkʰɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . tʃ͡ʰɑːt̪iːkə kud̪ən̪ɑːɪ kɪtʃ͡ʰu kəmət̪əɪkə 
kiː ?! ... oːkəɾə bɪmɑːɾɪjeː jəeːɦə tʃ͡ʰəɪkə . eːɦɪn̪ɑː 
ɦoːɪt̪ə ɑːeːlə tʃ͡ʰəɪkə . ɖɑːkʈəɾoːkə ɪlɑːd͡ʒəs̪ə ̃ lɑːbʰə 
kəɦɑ̃ː bʰeːləɪkə ? ɑːkʰɪɾə bɪmɑːɾiːkə kɑːɾəɳə ɦəʈəɪkə 
t̪əkʰən̪ə n̪eː ! 

ʃuɾuɑːt̪ə t̪ə oːkəɾəɦɪs̪ə ̃bʰeːlə ɾəɦəɪkə . 
ʃuɾuɑːt̪iː d̪ɪn̪əkə bɑːt̪əs̪ə ̃ oː ɑːoːɾə gʰəbəɾɑː d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . oː ɑːoːɾə kəs̪ɪkəeː əpən̪ə tʃ͡ʰɑːt̪iː pəkəɽɪ ləɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə oːkəɾə d̪əmə pʰulɪ d͡ʒəeːt̪əɪkə . 
oː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . d̪ɪʋɑːləpəɾəkə gʰəɽiː 
d̪eːkʰɪ əpən̪ə n̪ɑːɽiː d̪eːkʰəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ʈʰiːkeː t̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə ! kən̪eːkeː beːʃiː n̪eː tʃ͡ʰəɪkə !! eːɦɪs̪ə ̃ koːn̪oː 
gəɽəbəɽiː n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə . s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, eːkəbeːɾə 
pɾeːs̪əɾə s̪eːɦoː d̪eːkʰɪ leːəeː, mud̪ɑː eːkə mən̪eː 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə beːkɑːɾeː ! kəɦũ beːs̪iː ɦəeːt̪əɪkə 
t̪əkʰən̪ə ? d͡ʒeː ɦəeːt̪əɪkə s̪eː ɦəeːt̪əɪkə ! kɪtʃ͡ʰuoː 
ɦoːɪkə !! oː oːtʃ͡ʰɑːn̪əpəɾə oːləʈəeːpələʈəeː ləgəɪt̪ə 
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ətʃ͡ʰɪ . pʰeːɾə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːʋəd̪ʰɑːn̪iː leːbɑːkeː 
tʃ͡ɑːɦiː . guɾudʒ͡iː kəɦət̪ʰɪn̪ɦə,- "d͡ʒiːʋən̪ə 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ . mɾɨt̪juloːkəmeː loːkə 
ən̪ubʰuːt̪ɪleːlə əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
pɾeːməgʰɾɨɳɑː, d̪uhŭkʰəd̪əɾd̪ə, ɦəɾʂəpiːɽɑː, mɪt̪ɾət̪ɑː
d̪uʃmən̪iː, s̪əɦəjoːgəəs̪əɦəjoːgə, n̪ɪɾɳəjəən̪ɪɾɳəjə, n̪iː
t̪ɪən̪iːt̪ɪ ɑːd̪ɪɪt̪jɑːd̪ɪkə ən̪ubʰəʋəs̪ə ̃ ɑːt̪mɑː pəɾɪʂkɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒən̪məd͡ʒən̪mɑːn̪t̪əɾət̪əkə s̪ət̃ʃ͡ɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ kət̪eːkə d͡ʒən̪məkəkə 
bɑːd̪ə ɑːt̪mɑː pəɾɪpuːɾɳə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkʰən̪ə oː 
d̪oːs̪əɾə pəɾɑːjɑːt̪ɾɑːleːlə kɑːbɪlə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
!" t̪əɦɪn̪ɑː kəɦɑ̃ːd̪oːn̪ə kət̪eːkə pəɾɑːjɑːt̪ɾɑː ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾɑː iː s̪əbʰə bɑːt̪ə əbuːɦə ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . eːkə d̪ɪn̪ə oː guɾud͡ʒiːkẽː kəɦəboː kəeːn̪eː 
ɾəɦən̪ɦɪ,- "ɑː ən̪t̪əmeː kiː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ?" guɾud͡ʒiː 
bɑːd͡ʒələ ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə,- "s̪eː ɦəməɾɑː bud͡ʒʰələ n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ ! t̪əkʰən̪ə pʰeːɾə eːɦɪ jɑːt̪ɾɑːs̪əbʰəkə ɑːʋəʃjəkət̪eː 
kɪeː ɾəɦɪ d͡ʒɑːeːt̪ə ? eːkʰən̪ə eːt̪əbeː bud͡ʒʰuː ! 
d͡ʒiːʋən̪əkẽː puːɾɑː ɑː mən̪əs̪ə ̃ d͡ʒiːbuː !! koːn̪oː 
kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə kɑːlə mən̪əs̪ə ̃putʃ͡ʰuː . d͡ʒeː kəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ s̪əeːɦə kəɾu . mən̪eː t̪ə əs̪əliː guɾu ətʃ͡ʰɪ . kəɦɪoː 
beːd͡ʒɑːjə n̪ɪɾd̪eːʃə n̪əɦɪ d̪eːt̪ə əɦɑ̃ːkə mən̪ə ! " 

oː mən̪əs̪ə ̃putʃ͡ʰəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾə 
ɦɑːt̪ʰə s̪əs̪əɾəkɪeː pʰeːɾə n̪ɑːɾiː pəɾə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . ... ʈʰiːkeː tʃ͡ʰəɪkə . t̪əkʰən̪ə eːn̪ɑː kɪeː ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə ? oː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ eːkə beːɾə ɑːoːɾə d̪oːɦəɾɑː 
ləɪt̪ə tʃ͡ʰiː . oː d̪oːɦəɾəeːləkə, t̪eːɦəɾəeːləkə . ʈʰiːkeː 
tʃ͡ʰəɪkə ! oː ən̪ʈʰɑːkəeː s̪ut̪əeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
əpən̪ɑːkẽː bud͡ʒʰəbəkə koːʃɪʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
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mən̪eːmən̪ə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,- 'tʃ͡ʰoːʈətʃ͡ʰiːn̪ə bɑːt̪əpəɾə 
eːt̪eːkə ʋɪtʃ͡əlɪt̪ə n̪əɦɪ ɦəeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː .' bɑːbɑː 
kəɦət̪ʰɪn̪ɦə,- 'tʃ͡ɪn̪t̪ɑː d͡ʒɪʋɪt̪eː tʃ͡ɪt̪ɑːs̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː 
tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɦɪ kəɾiː !' oː əpən̪ə mɑːt̪ʰə d͡ʒʰəʈəɪkə ləɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ . mud̪ɑː, kəɦɑ̃ː ɦəʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː ?! tʃ͡ɪn̪t̪ɑː 
koːn̪oː loːkə d͡ʒɑːn̪ɪ kə' kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ? kəeː beːɾə 
s̪oːtʃ͡ələkə, oː məd͡ʒəbuːt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oːkəɾə ɦɾɨd̪əjə 
məd͡ʒəbuːt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . oː ɑːbə eːɦɪs̪əbʰə bɑːt̪əpəɾə 
d̪ʰjɑːn̪ə n̪əɦɪ d̪eːt̪ə . oːkəɾɑː loːkə s̪ɑːɦəs̪iː kəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . oː kəɦɑ̃ːd̪oːn̪ə s̪ək̃əʈəkẽː əpən̪ə d̪ʰəɪɾjə ɑː 
s̪əɦən̪əʃiːlət̪ɑːs̪ə ̃ s̪əɦɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾɑː əpən̪oː 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː ʋɑːs̪t̪əʋəmeː eːɦɪ guɳəs̪ə ̃oː 
pəɾɪpuːɾɳə ətʃ͡ʰɪ . s̪ɑːmɑːn̪jə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː 
d͡ʒeːn̪ɑːt̪eːn̪ɑː mud̪ɑː əs̪əmɑːn̪jə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː oː 
əpən̪ɑːkẽː məd͡ʒəbuːt̪ə məɦəʃuːs̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeːn̪ɑː bʰiːt̪əɾə keːoː ɑːn̪ə pəs̪ɪ geːlə 
ɦoːɪkə . keːoː kət̪əɦũ lɪkʰən̪eː ɾəɦəɪkə d͡ʒeː məɦɑːn̪ə 
ɑːt̪mɑːs̪əbʰə kʰət̪əɾɑːmeː loːkəkẽː ɾəkʂɑː kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . t̪əẽː ʃɑːjəd̪ə kəɦɪoː kɑːlə oː əs̪ɑːmɑːn̪jə 
ɾupəs̪ə ̃ s̪ɑːɦəs̪iː, bud̪d̪ʰɪmɑːn̪ə ɑː ʋɪʋeːkəʃiːlə 
bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . kəɦũ oːkəɾə pɪt̪ɾɨs̪əbʰə oːkəɾə 
ɾəkʂɑː kəɾəɪt̪ə ɦoːɪt̪ʰɪn̪ɦə ! eːt̪əɦũ s̪ɑːɦəs̪ə d̪eːt̪ʰun̪ɦə 
n̪eː ! əɦuː tʃ͡ɪn̪t̪ɑːs̪ə ̃ mukt̪ə kəɾɪt̪ət̪ʰɪn̪ɦə t̪ə kət̪eːkə 
n̪iːkə ɦoːɪt̪əɪkə !! ... oː ɑ̃ːkʰɪ mun̪ɪ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
ɑːbə  tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɦɪ kəɾət̪ə . s̪əbʰə ʈʰiːkə bʰə' dʒ͡əeːt̪əɪkə 
. mud̪ɑː ɦoːukə t̪əkʰən̪ə n̪eː ! t̪əɾkə oːkəɾɑː kəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː oː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪eː n̪əɦɪ ɦəeːt̪əɪkə . 
ɦəeːboː kəɾət̪əɪkə t̪ə kiː ən̪t̪əɾə ? ɪɦəloːkə ɑː 
pəɾəloːkəmeː eːɦɪs̪ə ̃ kiː ən̪t̪əɾə ? mud̪ɑː 
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ʋjəʋəɦɑːɾəmeː t̪ə eːt̪əɦɪ ən̪t̪əɾə bud͡ʒʰɑːɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪkə ! oː guɾud͡ʒiːkẽː jɑːd̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾɑː 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeːn̪ɑː kəɦəɪt̪ə ɦoːɪt̪ʰɪn̪ɦə,- 
'mən̪ukʰə əpən̪ɑːleːlə ən̪ubʰuːt̪ɪ kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, kəkəɾoː d̪oːs̪əɾəleːlə n̪əɦɪ . jəd̪ɪ eːɦən̪oː tʃ͡ʰəɪkə 
t̪ə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ . əɦɑ̃ːkẽː koːn̪oː əs̪əɾə n̪əɦɪ 
pəɽət̪ə . ɾoːkəkə koːʃɪʃə d̪ʰəɾɪ kəɾəkə 
tʃ͡ɑːɦiː . t̪əẽː, s̪ək̃eːt̪ə d̪ʰəɾɪ əʋəs̪s̪eː kə' d̪ɪəukə . 
ɑːkɾɑːməkə n̪əɦɪ bən̪əbə . d̪oːs̪əɾə, d͡ʒeː 
ən̪ubʰəʋəkẽː ɑːt̪məs̪ɑːt̪ə kə' lɪə ɑː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə 
d̪ʰjɑːn̪ə kəɾu . d̪oːs̪əɾə ən̪ubʰuːt̪ɪkə t̪əɪjɑːɾiː kəɾu !' oː 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑːbə əd̪ʰjɑːt̪məd̪ɪs̪ə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːt̪ə . 
kət̪əɦu tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeːt̪ə . d̪ʰjɑːn̪əpəɾə əpən̪ɑːkẽː 
keːn̪d̪ɾɪt̪ə kəɾət̪ə . mud̪ɑː bʰəʋɪʂjəkə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə 
ɾeːkʰɑːŋkən̪əkə ɑːbʰɑːʋəkə kɑːɾəɳẽː oː ɖeːɾɑː 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

eːɦɪmeː koːn̪oː ʃək̃ɑː n̪əɦɪ d͡ʒeː eːɦɪ 
bɑːt̪əkẽː ɑːbə beːʃiː t̪ulə n̪əɦɪ d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː . 
t̪əẽː, oː mən̪əs̪ə ̃ ɦəʈɑːɪjoː ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . puːɾɑː bɪs̪əɾɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː eːkəd̪əmə tʃ͡ʰoːʈətʃ͡ʰiːn̪ə 
bɑːt̪əpəɾə s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu pʰeːɾə pɾəkəʈə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . s̪ɪn̪eːmɑːkə ɾiːlə d͡ʒəkɑ̃ː ! d͡ʒəkʰən̪eː oːkəɾɑː 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː pʰeːɾə d͡ʒʰuːʈʰə bɑːd͡ʒələ 
d͡ʒɑːɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾɑː d͡ʒʰɑ̃ːs̪ɑː d̪eːlə d͡ʒɑːɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪkə, koːn̪oː bəɦən̪n̪ɑːkə koːʃɪʃə kəeːlə d͡ʒɑːɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə oː t̪ɪləmɪlɑː dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . pəɦun̪əkɑːs̪əbʰə 
gʰəʈən̪ɑː oːkəɾə mɑːt̪ʰəmeː gʰuməeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . 
bɪs̪əɾən̪eː n̪əɦɪ bɪs̪əɾɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . ɑː pʰeːɾə d͡ʒeːn̪ɑː 
tʃ͡ʰɑːt̪iːmeː keːoː bʰɑːlɑː bʰõːkɪ d̪eːn̪eː ɦoːɪkə t̪eːn̪ɑː 
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oːkəɾə ɦɾɨd̪əjə kud̪əeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, kuɦəɾəeː 
ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . mən̪əkə bʰoːkɑːs̪iː tʃ͡ʰɑːt̪iːkə 
ɽʰəkəɽʰəkiːkə ɾupəmeː n̪ɪkələeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː 
ɦɑːt̪ʰə s̪oːd͡ʒʰẽː tʃ͡ʰɑːt̪iː pəkəɽɪkəeː d̪ɑːbɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
. ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː kət̪əɦũ pəɾɑːn̪ə n̪ɪkəlɪ n̪eː d͡ʒɑːjə 
! koːn̪oː d̪ɪn̪ə kəɦũ əɦɪn̪ɑː pəɾɑːn̪ə n̪ɪkəlɪjoː n̪əɦɪ 
d͡ʒɑːɪkə !! 

ɑːɪkɑːlɦɪ oːkəɾɑː ʈəkəʈəkiːjoː lɑːgɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . mən̪əmeː koːn̪oː bɑːt̪ə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
ɑː oːɦiːmeː oː keːn̪d̪ɾɪt̪ə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
ləgəpɑːs̪əkə koːn̪oː tʃ͡iːd͡ʒə ʋɑː ɦələtʃ͡ələ oː bud͡ʒʰɪeː 
n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ʃəɾiːɾə puːɾɑː t̪ʰiːɾə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾə ɑ̃ːkʰɪkə pəpən̪iː əpən̪ə ɦɪləɖoːlə 
bən̪d̪ə kə' ləɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . s̪ət̪jə kəɦuː t̪ə oː gət̪ɪɦiːn̪ə 
bən̪ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . gʰəɳʈɑː t̪ə n̪əɦɪ mud̪ɑː biːs̪oː 
mɪn̪əʈət̪əkə oː eːɦɪn̪ɑː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . d͡ʒəkʰən̪ə tʃ͡ʰɑːt̪iː 
d̪ukʰɑːeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪ə ɦoːʃə əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː oː 
bud͡ʒʰɪ  d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pʰeːɾoː oː kiːkiː kəɦɑ̃ːd̪oːn̪ə 
s̪oːtʃ͡əeː lɑːgələ tʃ͡ʰələ ɑː t̪əkʰən̪ə oː tʃ͡ʰɑːt̪iː ɦəs̪̃oːs̪ət̪ɪ 
əpən̪ə d̪ʰjɑːn̪ə d̪oːs̪əɾəd̪ɪs̪ə gʰumɑːbə'kə koːʃɪʃə 
kəɾəeː ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . mud̪ɑː kəɦɑ̃ː gʰuməɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
d̪ʰjɑːn̪ə ? oːkəɾɑː ləgəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeːn̪ɑː ɑːbə 
oː bɪs̪əɾəgʰoːɾə bʰə' geːlə ətʃ͡ʰɪ . n̪ədʒ͡əd̪iːkəkə 
loːkəkə s̪eːɦoː n̪ɑːmə jɑːd̪ə n̪əɦɪ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . 
mud̪ɑː, s̪əbʰəs̪ə ̃ piːɽɑː t̪ə t̪əkʰən̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒɑːɦɪ bɑːt̪əs̪əbʰəkẽː oː bɪs̪əɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ t̪əkəɾɑː bɪs̪əɾɪeː n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . upʰə ! koːn̪ɑː 
koːn̪ɑː bɪs̪əɾəoː oː oːɦɪ gʰəʈən̪ɑːs̪əbʰəkẽː ?! keːoː 
s̪ɪkʰɑː d̪ɪt̪əɪkə ! 
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oːkəɾɑː oːɦɪn̪ɑː jɑːd̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː oː 
ɑːn̪ɑːjɑːs̪eː əpʰiːs̪əs̪ə ̃ s̪əbeːɾeː ləuʈɪ geːlə ɾəɦəeː . 
geːʈə ɽʰəkəɽʰəkəoːləkə t̪ə leːʈəs̪ə ̃ kʰud͡ʒələɪkə . 
bʰiːt̪əɾə pɾəʋeːʃə kəeːləkə t̪ə bəɾəɳɖɑːpəɾə 
eːkəgoːʈeː ɑːoːɾə ɾəɦəɪkə . oː oːkəɾə pəɾɪtʃ͡əjə 
kəleːd͡ʒəkə əpən̪ə s̪əɦəpɑːʈʰiːkə ɾupəmeː 
kəɾəoːləkʰɪn̪ɦə ɑː kəɦələkʰɪn̪ɦə,- "ətʃ͡ɑːn̪əkə 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə bʰẽːʈə bʰə' geːlə tʃ͡ʰələ . kəleːd͡ʒəkə 
bɑːd̪ə pəɦɪlə beːɾə bʰẽːʈə bʰeːlə . bəɦut̪ə ɾɪkʋeːʂʈə 
kəeːlɪəɪkə t̪ə tʃ͡ɑːjə pɪəeːleːlə ɑːeːlə ." oːkəɾɑː t̪ə kʰuʃiː 
bʰeːlə ɾəɦəɪkə . ɦɾɨd̪əjəs̪ə ̃ s̪ʋɑːgət̪ə kəeːn̪eː ɾəɦəɪkə 
oː . oːkəɾə s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃ s̪əmbən̪d̪ʰɪt̪ə d͡ʒəkɑ̃ː lɑːgələ 
ɾəɦəɪkə . tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ɾəɦəeː d͡ʒeː oːkəɾɑːs̪ə ̃ kən̪eːkə 
gəppəs̪əppə kəɾəɪkə . mud̪ɑː, oː t̪uɾət̪t̪eː d͡ʒɑːeːleːlə 
t̪əɪjɑːɾə bʰə' geːlə . kəɦəeː lɑːgələ -"d͡ʒəld̪iː ətʃ͡ʰɪ . 
oːɦɪn̪ɑː bəɖɖə əbeːɾə bʰə' geːlə ətʃ͡ʰɪ . eːkə goːʈə 
əpʋɑːɪn̪ʈəmeːn̪ʈə ətʃ͡ʰɪ ." d͡ʒɑːɪt̪əd͡ʒɑːɪt̪ə t̪uləs̪iːkə 
puɽɪjɑː kʰəeːn̪eː ɾəɦəɪkə . muɦəs̪ə ̃t̪ə oːɦun̪ɑː t̪uləs̪iː 
kʰəɪn̪iː pət̪t̪iːkə gən̪d̪ʰə əbɪt̪eː ɾəɦəɪkə . oː tʃ͡əlɪ 
geːləɪkə t̪ə oːkəɾə n̪əd͡ʒəɾɪ oːt̪əeː ɾɑːkʰələ tʃ͡ɑːjəpəɾə 
pəɽɪ geːləɪkə . oː kəɦəboː kəeːləkəɪkə,- "tʃ͡ɑːjə n̪əɦɪ 
pɪləkə ?!" mud̪ɑː koːn̪oː d͡ʒəbɑːbə n̪əɦɪ 
ɑːeːlə  ɾəɦəɪkə . kɪtʃ͡ʰu kʰɑːs̪ə t̪ə bud͡ʒʰəeːləɪkə mud̪ɑː 
kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒələ n̪əɦɪ . gʰəɾəmeː bʰiːt̪əɾə geːlə t̪ə 
kʰɪɽəkiːs̪əbʰə bən̪d̪ə ɾəɦəɪkə ɑː pəɾd̪ɑː lɑːgələ 
ɾəɦəɪkə . kɪtʃ͡ʰu əs̪ɑːmɑːn̪jə d͡ʒəkɑ̃ː . oː t̪əɪjoː tʃ͡uppeː 
ɾəɦələ . koːn̪ɑː kəɦɪt̪əɪkə ? oːɦɪn̪ɑː ɑːɾoːpɪt̪ə kəɾəbə 
t̪ə ən̪jɑːjəpuːɾɳə ɦoːɪt̪əɪkə n̪eː ! ... ɾɑːt̪ɪmeː 
oːtʃ͡ʰɑːn̪əpəɾə geːlə t̪ə t̪uləs̪iːkə oːeːɦə d̪ɪn̪əkɑː 
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gən̪d̪ʰə məɦəʃuːs̪ə bʰeːlə ɾəɦəɪkə . ... d̪ʰət̪t̪ə ! oː 
bəɖɖə ʃək̃ɑːlu ətʃ͡ʰɪ . pʰeːɾə kɪd̪ən̪ə kəɦɑ̃ːd̪ən̪ə 
s̪oːtʃ͡əeː lɑːgələ . oː mɑːt̪ʰə gʰumɑːkəeː 
pʰuləʋɑːɾiːd̪ɪs̪ə t̪ɑːkəeː lɑːgələ . eːkəʈɑː kəuɑː 
gɑːtʃ͡ʰəpəɾə bəɪs̪ələ ɾəɦəɪkə . oːkəɾɑː d̪eːkʰələkəɪkə 
t̪ə loːlə gʰumɑː leːləkəɪkə . ləgələɪkə kəuɑː kɪtʃ͡ʰu 
n̪ukɑːɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾə d̪ɾɨʂʈɪ kəuɑːpəɾə ɑːoːɾə 
kəs̪ɪkəeː ʈʰəməkɪ geːləɪkə ! 

kəeːgoːʈə kəʂʈəpɾəd̪ə pɾəs̪əg̃ə oːkəɾɑː 
pətʃ͡ʰuəbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . ... kəeːbeːɾə bəɦut̪oː 
kɪtʃ͡ʰu oːkəɾɑː əs̪ɑːmɑːn̪jə ləgəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː oː 
d͡ʒʰəʈəkɑːɾəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː oː s̪əbʰə 
pɾəs̪əg̃ə oːkəɾɑː ʃək̃ɑːlu bən̪əbɪt̪eː d͡ʒɑːɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə 
. oː ʈʰiːkeː bɪmɑːɾə ɦoːɪt̪ə d͡ʒɑːɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . oː 
əpən̪ɑːkẽː bud͡ʒʰəbəkə bəɦut̪oː koːʃɪʃə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
mud̪ɑː piːɽɑː bəɽʰɪt̪eː d͡ʒɑːɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . 

*                    *                  * 

  

ɖɑːkʈəɾəkə klɪn̪ɪkəmeː pɾət̪ɪkʂɑː kəɾəɪt̪ə 
oːkəɾɑː bəɪtʃ͡əɪn̪iː d͡ʒəkɑ̃ː bʰə' ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . oːkəɾə 
ɦɑːt̪ʰə tʃ͡ʰɑːt̪iːkẽː kəs̪ɪkəeː pəkəɽən̪eː tʃ͡ʰəɪkə . ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə gʰɑːmeː oː n̪əɦɑː d͡ʒɑːeːt̪ə . tʃ͡ʰoːʈəkɑː 
eːmɦəɾəoːmɦəɾə gʰumɪɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . s̪əməjə t̪ə 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə oː pəɦɪñ̪əɦɪs̪ə ̃ n̪eːn̪eː ɾəɦəɪkə . 
pət̪ɑː n̪əɦɪ d̪oːs̪əɾə ɾoːgiːmeː ɖɑːkʈəɾə kət̪eːkə kɑːlə 
ləgɑːoːt̪ə ? ... goːʈəɪkə d̪əs̪ə-bɑːɾəɦə d̪ɪn̪əs̪ə ̃oː beːʃiː 
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beːtʃ͡əɪn̪ə bʰə' geːlə ətʃ͡ʰɪ . mud̪ɑː, kəkəɾoː kɪtʃ͡ʰu 
kəɦən̪eː n̪əɦɪ ɾəɦəɪkə . s̪oːtʃ͡ələkə kəkəɾoː n̪əɦɪ 
kəɦət̪əɪ . kəɦɪoː kə' kəɾət̪əɪkə kəiː ? ɑː kəɦəboː kiː 
kəɾəukə ? oː n̪ɪjət̪ɪkẽː s̪ʋiːkɑːɾɪ n̪eːn̪eː ɾəɦəeː . eːɦɪ 
d͡ʒiːʋən̪əmeː eːɦən̪oː pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪkẽː oːkəɾɑː 
bʰoːgəɦiːkə tʃ͡ʰəɪkə . oː t̪ə oːɦɪ d̪ɪn̪ə tʃ͡ʰoːʈəkɑː 
əeːləɪkə t̪ə n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ kiː bʰɑ̃ːpɪ leːləkəɪ . s̪ɑːmɑːn̪jə 
ɦɑːlətʃ͡ɑːlə putʃ͡ʰən̪eː ɾəɦəɪkə ɑː oː eːkəɾə əs̪ɑːmɑːn̪jə 
beːtʃ͡əɪn̪iːkẽː bud͡ʒʰɪ geːləɪkə . oːkəɾə muɦeːs̪ə ̃
bud͡ʒʰɑːɪkə d͡ʒeː oː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . kəɦəkə koːʃɪʃə 
kəeːləkə d͡ʒeː tʃ͡ɪn̪t̪ɑːkə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ oː ʈʰiːkə 
ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː bəkɑːɾə n̪əɦɪ pʰuʈələɪkə . d͡ʒɪdʒ͡ɪʋɪʂɑː ɑː 
moːɦə tʃ͡ʰuʈələ t̪ə n̪əɦɪəeː tʃ͡ʰəɪkə n̪eː ! oːkəɾɑː əpən̪oː 
mən̪ə t̪ə ɦəɽəbəɽɑːeːleː tʃ͡ʰəɪkə . ɾəɦɪɾəɦɪkəeː 
ɖɑːkʈəɾəkə koːʈʰəɾiːd̪ɪs̪ə d̪ʰjɑːn̪ə tʃ͡əlɪ dʒ͡ɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə 
d͡ʒeː d̪uɑːɾɪ kʰud͡ʒələɪkə kɪ n̪əɦɪ ?! 

d̪uɑːɾɪ kʰud͡ʒələɪkə t̪ə d͡ʒoːɽəs̪ə ̃ɖɑːkʈəɾə 
oːkəɾeː n̪ɑːmə tʃ͡ɪtʃ͡ɪəeːləɪkə . oː ʈʰɑːɽʰə bʰə' geːlə . 
tʃ͡ʰoːʈəkɑː oːkəɾɑː bʰiːt̪əɾə lə' geːləɪkə . oː ɾoːgiːkə 
s̪iːʈəpəɾə ɑːʃʋəs̪t̪ə bʰə' bəɪs̪ɪ geːlə d͡ʒeː tʃ͡əluː 
s̪əməjəpəɾə ɖɑːkʈəɾələgə tʃ͡ʰiː, ɑːbə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə ! tʃ͡ʰoːʈəkɑː s̪eːɦoː ʈʰɑːɽʰə ɾəɦəɪkə . 
ʈukuɾəʈukuɾə d̪eːkʰəɪt̪ə . beːtʃ͡ɑːɾɑː oːkəɾɑː bəɖɖə 
s̪n̪eːɦə ɑː s̪əmmɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . ɖɑːkʈəɾə 
oːkəɾɑː bɑːɦəɾə d͡ʒɑːeːleːlə ɪʃɑːɾɑː kəeːləɪkə ɑː 
kəɦələkəɪkə,- "ɦəmə ɦɪn̪əkɑːs̪ə ̃əs̪əgəɾeː bət̪ɪɑːeːbə 
!" tʃ͡ʰoːʈəkɑː tʃ͡upətʃ͡ɑːpə bɑːɦəɾə n̪ɪkəlɪ geːlə tʃ͡ʰələ . 
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"kiː ɦoːɪə ?" - d͡ʒəkʰən̪ə ɖɑːkʈəɾə 
putʃ͡ʰələkəɪkə t̪ə oː t̪əpɑːkəs̪ə ̃bɑːd͡ʒələ,- "dʒ͡iː, mən̪ə 
beːtʃ͡əɪn̪ə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː 
tʃ͡ʰɑːt̪iː gʰəɽəpʰəɽɑː d͡ʒɑːɪt̪ə ɦuəeː . kud̪əeː ləgəɪt̪ə 
ɦuəeː ! ɑː gʰəbəɾɑːɦəʈə bəɽʰɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ." 

oː əpən̪ɑːkẽː s̪əj̃ət̪ə kəɾəɪt̪ə kəɦən̪eː 
ɾəɦəɪkə . d̪ʰjeːjə ɾəɦəɪkə d͡ʒeː ɖɑːkʈəɾə oːkəɾɑː 
mɑːn̪əs̪ɪkə ʋɪʂɑːd̪əs̪ə ̃ələgə mɑːn̪əukə . mɑːn̪əs̪ɪkə 
ɾupəs̪ə ̃oː ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ s̪eː bud͡ʒʰəukə . iː n̪əɦɪ d͡ʒeː oː iː 
bɑːt̪ə n̪əɦɪ budʒ͡ʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . mud̪ɑː, oː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː keːoː oːkəɾə mən̪əkə pəɾət̪ə t̪əkə n̪əɦɪ 
pəɦũtʃ͡əoː . oːkəɾɑː ɑːoːɾə n̪əɦɪ kʰoːd̪ʰəoː . oː eːɦɪs̪ə ̃
ɖeːɾɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . eːɦɪ piːɽɑːkẽː ɑːoːɾə bʰoːgəeː n̪əɦɪ 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪkə . ətʃ͡tʃ͡ʰɑː, kən̪eːkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə 
kə' ləɪt̪ə tʃ͡ʰiː ." - kəɦəɪt̪ə ɖɑːkʈəɾə əpən̪ə pɾeːs̪əɾəkə 
məʃiːn̪ə n̪ɪkɑːlɪ leːləkə ɑː oːkəɾɑː s̪ut̪ɑːkəeː d̪əɦɪn̪ɑː 
bɑ̃ːɦɪpəɾə kəs̪əeː lɑːgələ . pəmpəs̪ə ̃ ɦɑːʋɑː 
d̪eːləkəɪkə ɑː pʰeːɾə ɑːlɑː kɑːn̪əmeː ləgɑːkəeː 
ɦɑːt̪ʰəpəɾə ɾɑːkʰɪ pɾeːs̪əɾə d̪eːkʰəeː ləgələɪkə . oː 
ɑːɾɑːməs̪ə ̃ s̪ut̪ələ ɾəɦələ . eːkʰən̪ə oːkəɾɑː bəɦut̪ə 
ɑːɾɑːmə bud͡ʒʰɑːɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . ɖɑːkʈəɾə ləgə ətʃ͡ʰɪ 
n̪eː, kɪtʃ͡ʰu əpəɾəd͡ʒʰəʈʈeː t̪ə ɦoːməeː n̪əɦɪ d̪əɪt̪əɪkə ! 

"bləɖəpɾeːs̪əɾə t̪ə ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ . t̪əkʰən̪ə 
eːn̪ɑː ɦoːbəkə t̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ɑːɦiː . d͡ʒəɾuɾə kɪtʃ͡ʰu bɑːt̪ə 
ɦəeːt̪əɪkə ?" - ɖɑːkəʈəɾə putʃ͡ʰələkəɪkə,- "eːn̪ɑː 
kəkʰən̪ə kə ' ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ?" 
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"kəkʰən̪oː bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . s̪əməjəkə 
koːn̪oː ʈʰeːkɑːn̪ə n̪əɦɪ, ɖɑːkʈəɾə s̪ɑːɦəbə ." 

"ɦũː ɑ̷ːə̸ ! ... ətʃ͡tʃ͡ʰɑː, kət̪eːkə kɑːlə 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːn̪ɑː ?" 

"kəkʰən̪oː eːkɑːd̪ʰə miːn̪eːʈə . 
mud̪ɑː, kəkʰən̪oː t̪ə n̪iːkeː n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, bəɽiː 
kɑːləd̪ʰəɾɪ kʰeːɦɑːɾəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ." 

"eːn̪ɑː əs̪əgəɾəmeː kiː loːkəkə 
biːtʃ͡əməeː ?" 

"eːs̪əgəɾɪmeː t̪ə beːs̪iːkɑːlə . kəɦɪoː 
kɑːlə loːkəkə biːtʃ͡əmeː s̪eːɦoː ." - oː kən̪eːkə 
d͡ʒʰẽːpɪkəeː bɑːd͡ʒələ . oːkəɾɑː ləgələɪkə ɖɑːkʈəɾə 
ɑːbə oːkəɾə əs̪ələ n̪əbd͡ʒə pəkəɽɪɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə . 

"d͡ʒəɾuɾə kɪtʃ͡ʰu beːs̪iː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə 
ɦəeːbəɪkə ? kiː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː ? koːn̪oː ʋɪʃeːʂə 
bɑːt̪ə ?  " 

"n̪əɦɪ, t̪eːɦən̪ə kʰɑːs̪ə t̪ə n̪əɦɪ ." 

"kɪtʃ͡ʰu t̪ə d͡ʒəɾuɾə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː ɑːɦɑ̃ːkẽː 
beːtʃ͡əɪn̪ə kə' d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . ... ɦəməɾɑː kəɦəuː , ɦəmə 
kəkəɾoː n̪əɦɪ kəɦəbəɪkə . ɑːɦɑ̃ːkə ɪlɑːd͡ʒəmeː 
ɦəməɾoː s̪uʋɪd̪ʰɑː ɦəeːt̪ə ɑː əɦũːkẽː d͡ʒəld̪iː ʈʰiːkə 
ɦəeːt̪ə . koːn̪oː bɑːt̪ə, kɪtʃ͡ʰuoː ɦoːeː t̪ə kəɦuː . puːɾɑː 
goːpjə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰɪəɪkə ɦəmə . jəd̪ɪ koːn̪oː 
əpəɾɑːd̪ʰoː bʰeːlə ɦoːeː t̪ə kəɦuː ! keːoː s̪ũːgʰəeː 
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s̪eːɦoː n̪əɦɪ pɑːoːt̪ə !! kəɦuː !!! " - ɖɑːkʈəɾə bɑːt̪əkə 
d͡ʒəɽɪ pəkəɽɪ n̪eːn̪eː ɾəɦəɪkə . oː pʰeːɾə beːtʃ͡əɪn̪ə 
bʰə' geːləɪkə . oː pʰeːɾoː əpən̪ə tʃ͡ʰɑːt̪iː d͡ʒoːɽəs̪ə ̃
pəkəɽɪ leːləkəɪkə . mɑːt̪ʰə gʰɑːməs̪ə ̃ bun̪əbun̪ɑː 
geːləɪkə . 

"ətʃ͡tʃ͡ʰɑː, əɦɑ̃ːkə beːtʃ͡əɪn̪iː pʰeːɾə bəɽʰɪ 
geːlə . kən̪eːkə pʰeːɾoː s̪ut̪uː t̪ə !" - ɖɑːkʈəɾə oːkəɾə 
beːtʃ͡əɪn̪iː n̪iːkəs̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ geːlə tʃ͡ʰələɪkə . pʰeːɾə 
bləɖəpɾeːs̪əɾə leːbəeː lɑːgələ . oː tʃ͡upətʃ͡ɑːpə pəɽələ 
ɾəɦələ . 

" ɦəũː ɑ̷ːə̸ ! ... eːkʰən̪ə kɪtʃ͡ʰu ən̪ɑːjɑːs̪eː 
bəɽʰələ ətʃ͡ʰɪ !" - ɖɑːkʈəɾə əpən̪ə kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪ɪ 
oːkəɾɑː s̪ʈuːləpəɾə bəɪs̪əkə ɪʃɑːɾɑː kəɾəɪt̪ə 
kəɦələkəɪkə - " kəɪtʃ͡ʰu t̪ə d͡ʒəɾuɾə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɑ̃ːkẽː 
ɦəmə ən̪ətʃ͡eːt̪eː jɑːd̪ə kəɾɑː d̪eːləɦũ . .... 
d̪eːkʰuː, s̪ɑːpʰəs̪ɑːpʰə kəɦəeː pəɽət̪ə . n̪iːkə ɪlɑːd͡ʒə 
t̪əkʰən̪eː s̪əmbʰəʋə ɦəeːt̪ə ." 

"d͡ʒiː n̪əɦɪ t̪eːɦən̪ə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəɪkə !" - oː d͡ʒoːɽə d̪əɪt̪ə kəɦələkəɪkə . 

" əɦəɑ̃ː n̪ukɑːɾəɦələ tʃ͡ʰiː !" 

" d͡ʒəiː n̪əɦɪ ! " 

"d̪eːkʰuː ɖɑːkʈəɾə ɑː ʋəkiːləs̪ə ̃d͡ʒʰuːʈʰə 
n̪əɦɪ bɑːd͡ʒiː . gələt̪ə ɪlɑːd͡ʒə bʰə' d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . 
ʋəkiːləkẽː d͡ʒəũ s̪əbʰə bɑːt̪ə n̪əɦɪ kəɦələd͡ʒɑːjə t̪ə 
mud̪d̪ɑː ɦɑːɾəbə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪eː bud͡ʒʰuː . t̪əẽː, s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu 
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bət̪ɑːu . ... eːkəd̪əmə ʈʰiːkə bʰə' d͡ʒɑːeːt̪ə ." - ɖɑːkʈəɾə 
s̪əmd͡ʒʰəoːləkəɪkə mud̪ɑː oː tʃ͡uppə ɾəɦələ . koːn̪ɑː 
kɪtʃ͡ʰu kəɦəukə ? s̪oːd͡ʒʰẽː  lɑ̃ːtʃ͡ʰən̪ɑː koːn̪ɑː 
ləgɑːd̪əukə ! bɪɾɾoː uʈʰɪ d͡ʒəeːt̪əɪkə . oːkəɾə 
s̪əmpuːɾɳə pəɾɪʋɑːɾə bɪkʰəɾɪ d͡ʒɑːeːt̪ə . oːkəɾə əpən̪oː 
ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə kət̪əɦu bɑ̃ːkiː ɾəɦət̪əɪkə ?! pʰeːɾə  koːn̪oː 
pɾəmɑːɳə t̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə !... n̪əɦɪ eːɦən̪ə ən̪jɑːjə n̪əɦɪ 
kəɾət̪ə . kɪtʃ͡ʰu kə' leːt̪əɪkə t̪ə ?! oːkəɾə d̪un̪ɪjɑ̃ː ud͡ʒəɾɪ 
d͡ʒəeːt̪əɪkə . pʰeːɾə oː oːɦən̪ə n̪eːoːt̪ələ piːɽɑː koːn̪ɑː 
bəɾd̪ɑːʃt̪ə kəɾəeː s̪əkət̪ə ? eːɦɪ ɖɑːkəʈəɾəkə koːn̪ə 
ʈʰeːkɑːn̪ə ? kət̪əɦũ bɑːd͡ʒɪ d̪eːləkəɪkə t̪ə ? n̪əɦɪ, n̪əɦɪ 
oː eːɦən̪ə kɑːd͡ʒə n̪əɦɪ kəɾət̪ə . oː eːkʰən̪əd̪ʰəɾɪ əpən̪ə 
eːɦɪ s̪əməs̪jɑː guɾud͡ʒiːkẽː t̪ə kəɦən̪əɦɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, t̪ə 
eːkəɾɑː koːn̪ɑː kəɦət̪ə ? tʃ͡ɑːɦeː kɪtʃ͡ʰu bʰə' d͡ʒɑːukə . 
oː ɾəɦəoː ʋɑː n̪əɦɪ . eːɦən̪ə ən̪jɑːjə n̪əɦɪ kəɾət̪ə . 
əs̪əɦjə d̪ukʰə bəɪs̪ɑːɦɪ kə' əpən̪eːs̪ə ̃ n̪əɦɪ d̪ʰəɾət̪ə . 
bəɾu s̪əɦɪ leːt̪ə . əpən̪ə mən̪əkẽː əpən̪eː 
s̪əmd͡ʒʰɑːbud͡ʒʰɑː leːt̪ə . ɖəɾə kʰɑːliː eːkkeːʈɑː d͡ʒeː oː 
d͡ʒʰuːʈʰə n̪əɦɪ bɑːd͡ʒət̪ʰu ! d͡ʒʰuːʈʰə bəd͡ʒɪt̪eː oːkəɾɑː 
pʰeːɾə iː s̪əbʰə bɑːt̪ə t̪əg̃ə kəɾəeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . 
s̪lɑːɪɖə d͡ʒəkɑ̃ː s̪ʋətʃ͡ɑːlɪt̪ə d̪eːkʰɑːeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . 

ɖɑːkʈəɾə ən̪eːkə pɾəkɑːɾəs̪ə ̃ oːkəɾɑː 
kɪtʃ͡ʰu n̪eː kɪtʃ͡ʰu puːtʃ͡ʰəɪt̪ə ɾəɦələɪkə . leːkɪn̪ə oː 
kət̪ɪɑːɪt̪eː geːlə . oːkəɾɑː ləgələɪkə d͡ʒeː ɖɑːkʈəɾə ɑːbə 
t̪ʰɑːkɪ geːlə tʃ͡ʰəɪkə . t̪əẽː, t̪ə oː n̪əmɦəɾə s̪ɑ̃ː s̪ə ləɪt̪ə 
kəɦələkəɪkə,- "ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪkə ! əɦɑ̃ːs̪ə ̃ pʰeːɾoː bɑːt̪ə 
kəɾəeː pəɽət̪ə . eːkʰən̪ə iː d̪əbɑːɪs̪əbʰə kʰɑːu . 15 d̪ɪn̪ə 
bɑːt̪ə pʰeːɾoː ɑːeːbə . ... ɑː ɑːɦɑ̃ːkə s̪əg̃ə d͡ʒeː ɑːeːlə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ .... kən̪eːkə ɦun̪əkɑː bəd͡ʒəbɪəun̪ɦə ." - oː 
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ʈeːbuləpəɾə d͡ʒʰukɪkəeː d̪əbɑːɪ lɪkʰəeː lɑːgələ . 
keːbɑːɾə kʰoːlɪ oː tʃ͡ʰoːʈəkɑːkẽː ɪʃɑːɾɑː kə' d̪eːləkəɪkə 
ɑː əpən̪eː d̪uɑːɾɪpəɾə kɑːn̪ə t̪ʰəpən̪eː ʈʰɑːɽʰə 
bʰə' geːlə . 

oː bɑːɦəɾə ʈʰɑːɽʰeː tʃ͡ʰələ . tʃ͡ʰoːʈəkɑː 
d̪ʰəɽəpʰəɽɑːkəeː bʰiːt̪əɾə pəɪs̪ələɪkə t̪ə oːkəɾə 
kɑːn̪əmeː ɖɑːkʈəɾəkə ʃəbd̪ə gũdʒ͡ələɪkə - "ɖiːpə 
ɖɪpɾeːʃən̪ə !" ɑː keːbɑːɾə ɽʰəppə d̪ə' bən̪d̪ə 
bʰə' geːləɪkə ! 

* 

  

  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.17. pɾeːməʃək̃əɾə d͡ʒʰɑː- ləgʰukət̪ʰɑː- n̪ɑːkəkə 
n̪əkəloːlə 

 

pɾeːməʃək̃əɾə d͡ʒʰɑː 

ləgʰu kət̪ʰɑː 

n̪ɑːkəkə n̪əkəloːlə 
 
mɪt̪ʰɪlɑː mẽː tʃ͡uʈəkulɑː s̪un̪əbɑːkə ɑː s̪un̪eːbɑːkə 
pɾət̪ʰɑː bəɦut̪ə puɾɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ, biːs̪əʋĩː s̪əd̪iːkẽː ət̪̃ə 
t̪əkə, mən̪oːɾəd̃͡ʒən̪ə kẽː s̪iːmɪt̪ə s̪ɑːd̪ʰən̪ə ɦoːjəbɑːkə 
kɑːɾəɳə loːkə tʃ͡uʈəkulɑː, kʰiːs̪ɑː-pɪɦɑːn̪iː s̪un̪ɪ-s̪un̪ɑː 
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mən̪oːɾəd̃͡ʒən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ɦəməɾɑː əkʰən̪oː 
jɑːd̪ɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bəɽəkɑː d̪əlɑːn̪ə pəɾə bəɽəkɑː 
s̪ət̪əɾəd̃͡ʒiː oːtʃ͡ʰɑːkẽː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə ɑː d̪upəɦəɾə, loːkə 
kɑːd͡ʒə s̪ə ̃n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪̃ə bʰeːlɑː pəɾə bəɪs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. eːkə 
mɑːt̪ɾə kuɾs̪iː pəɾə bɑːbɑː s̪ʋə. d̪eːbən̪ɑːɾəjəɳə d͡ʒʰɑː 
bəɪs̪ət̪ʰɪ ɑː eːgoː əkʰəɾɑː tʃ͡əukiː pəɾə kɪtʃ͡ʰu bɪʃeːʂə 
loːkə bəɪs̪ɪ, bɑːbɑːkẽː tʃ͡uʈəkulɑː s̪un̪ɪ d͡ʒoːɾə-d͡ʒoːɾə 
s̪ə ̃ ʈʰəɦəkkɑː mɑːɾɪ ɦəs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbə 
leːlə s̪əd̪̃uːkə tʃ͡ʰələ, d͡ʒɑːɦɪpəɾə bəɪs̪ɪ bɑːbɑːkə 
tʃ͡uʈəkulɑː s̪un̪əbɑːkə s̪əubʰɑːgjə ɦəməɾɑː bʰeːʈələ 
ətʃ͡ʰɪ. bɑːbɑː ləgə tʃ͡uʈəkulɑːkẽː bəkʰɑːɾiː tʃ͡ʰələn̪ɪ, 
d͡ʒəkəɾɑː s̪un̪əbɑːkə leːlə gɑːmə bʰəɾɪ s̪ə ̃loːkə əbəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪ. s̪əd̪̃uːkə keː koːɳə meː d͡ʒɑː bəɪs̪ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələu, d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ ɦəməɾoː ɾoːd͡ʒə n̪əjɑː tʃ͡uʈəkulɑː 
s̪un̪əbɑːkə leːlə bʰeːʈə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. oːɦɪmeː s̪ə ̃
eːkəʈɑː "n̪ɑːkəkə n̪əkəloːlə" tʃ͡ʰələ. 
bəɽəkiː kɑːkiː ʈoːlə bʰəɾɪmeː s̪əbəs̪ə ̃ bud͡ʒʰən̪ukə 
ɾəɦət̪ʰɪ. kəkəɾoː ləgə koːn̪oː s̪əməs̪jɑː ɑːbən̪ɪ t̪ə tʃ͡əʈə 
d̪ən̪ɪ bəɽəkiː kɑːkiː kẽː bəd͡ʒɑːoːlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ ɑː 
bəɽəkiː kɑːkiː pʰəʈə s̪ə ̃ s̪əməs̪jɑː keː n̪ɪd̪ɑːn̪ə kəjə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəliː. bɑːt̪ə bəɦut̪ə pəɦɪlukɑː tʃ͡ʰiː dʒ͡əkʰən̪ə 
əg̃ɾeːd͡ʒə keː ʃɑːs̪ən̪ə tʃ͡ʰələ, loːkə ɑːd̪ʰun̪ɪkət̪ɑː s̪ə ̃
ən̪əbʰɪd͡ʒɲə ɾəɦəjə, eːkɑː- d̪uːkɑː ʃəɦəɾə kʰəʈəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. d͡ʒeː s̪əməjə-s̪əməjə pəɾə n̪əʋə 
əʋɪʂkɑːɾəkə ʋəs̪t̪u ɑːn̪ɪ s̪əbəkẽː ɑːʃtʃ͡əɾjə tʃ͡əkɪt̪ə kə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. oːɦɪmeː s̪ə ̃ eːkə n̪əʋə ʋɪʋɑːɦɪt̪ə 
d̪uːlɦɑː s̪eːɦoː ʃəɦəɾə kʰəʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
məd̪oːʃɾɑːʋəɳiː mẽː d͡ʒəkʰən̪ə gɑːmə əjəlɑː t̪ə 
kən̪ɪjɑː leːlə eːkəʈɑː n̪əʋəkɑː bəs̪t̪u bʰeːd͡ʒələn̪ɪ. oːɦɪ 
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bəs̪t̪u keː upəjoːgə oːɦɪ s̪ə ̃pəɦɪn̪eː ʈoːlə pəɾoːs̪ə meː 
kɪjoː n̪əɦɪ keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. ɑːbə s̪əməs̪jɑː bʰə geːlə 
d͡ʒeː ɪ koːn̪ə gəɦən̪ɑː t̪ʰɪkə. d͡ʒəkʰən̪ə kɪjoː oːɦɪ 
gəɦən̪ɑː kẽː n̪əɦɪ tʃ͡ɪn̪ɦələkə, t̪əkʰən̪ə s̪əbəkẽː 
bəɽəkiː kɑːkiː kẽː jɑːd̪ɪ əjələn̪ɪ. bəɽəkiː kɑːkiːkẽː 
bəd͡ʒɑːkẽː ɑːn̪ələ geːlə ɑː s̪əbə eːkə s̪əg̃ə 
putʃ͡ʰələkən̪ɪ d͡ʒeː bəɽəkiː kɑːkiː ɪ koːn̪ə gəɦən̪ɑː 
t̪ʰɪkə. n̪əʋə bəs̪t̪u d̪eːkʰɪ bəɽəkiː kɑːkiː s̪eːɦoː tʃ͡əkəɾɑː 
geːlɪ, eːɦɪ s̪ə ̃ pəɦɪn̪eː t̪ə oːɦoː kəɦɪjoː eːɦən̪ə 
gəɦən̪ɑː n̪əɦɪ d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰəliː, mud̪ɑː ɪ bɑːt̪ə kəkəɾoː 
koːn̪ɑː kəɦət̪iː, d͡ʒeː oːɦoː n̪əɦɪ d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
bəɽəkiː kɑːkiː ɦɪmmət̪ə kəjə s̪əbə kẽː kəɦələkʰɪn̪ə 
d͡ʒeː ɦɑːjə ɾeː bəkəloːlə ɪɦoː n̪əɦɪ d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəɦəkə, 
ɪ t̪ə tʃ͡ʰiː "n̪ɑːkəkə n̪əkəloːlə". 
ɑːbə s̪əbə kɪjoː ɑːʃtʃ͡əɾjə tʃ͡əkɪt̪ə bʰəjə geːlə d͡ʒeː ɪ 
n̪ɑːkəkə n̪əkəloːlə koːn̪ɑː bʰəjə s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑː 
n̪ɑːkəmeː pəɦɪɾələ koːn̪ɑː d͡ʒɑːjət̪ə, mud̪ɑː bəɽəkiː 
kɑːkiː kəɦən̪eː tʃ͡ʰəliːɦə t̪ɑːɦɪ kɪjoː mən̪ɑː n̪əɦɪ kə 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mɑːn̪ɪ leːbɑːkə s̪ɪʋɑː d̪oːs̪əɾə koːn̪oː 
upɑːjoː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ, kɑːɾəɳə eːɦɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː kɪjoː 
d̪eːkʰən̪oː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ, ɑː n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪt̪eː tʃ͡ʰələ. bəɽəkiː 
kɑːkiː ɪ n̪ɑːkə meː pəɦɪɾələ koːn̪ɑː d͡ʒɑːjət̪ə ɦɪmmət̪ə 
kəjə keː kən̪ɪjɑː keː mɑːjə putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. bəɽəkiː 
kɑːkiː tʃ͡əppələ keː pʰiːt̪ɑː pəkəɾɪ kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː ɪ 
kʰoːlɪ keː n̪ɑːkə meː d̪un̪uː t̪əɾəpʰə tʃ͡ʰeːd̪ə kəjə 
pəɦɪɾələ d͡ʒɑːjət̪ə. mud̪ɑː ɪ t̪ə bəɽə moːʈə ətʃ͡ʰɪ eːt̪eːkə 
tʃ͡ʰeːd̪ə n̪ɑːkə meː koːn̪ɑː kəɾəbə? pun̪əhə̆ kən̪ɪjɑː keː 
mɑːjə əs̪əməd̃͡ʒəs̪ə meː ɑːbɪ putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. bəɽəkiː 
kɑːkiː t̪əmət̪əmɑːɪt̪ə kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː gəɦən̪oː 
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pəɦɪɾəbə ɑː tʃ͡ʰeːd̪oː s̪ə ̃ɖəɾɑːjəbə s̪eː koːn̪ɑː ɦoːjət̪ə. 
pʰeːɾə kiː tʃ͡ʰələ s̪əbə mɪlə kən̪ɪjɑː keː n̪ɑːkəmeː 
d̪un̪uː kɑːt̪ə tʃ͡ʰeːd̪ə kəjə tʃ͡əppələ pəɦɪɾɑː d̪eːləkʰɪn̪ə. 
kən̪ɪjɑː t̪əkʰən̪eː s̪ə ̃əɦũtʃ͡ʰɪjɑː kɑːʈəjə ləgəliːɦə d͡ʒeː 
ɑːbə ɦəməɾə pɾɑːɳə kẽː ət̪̃eː ɦoːjət̪ə, mud̪ɑː bɑːd͡ʒɪ 
n̪əɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə kɑːɾəɳə pət̪ɪ pəɾəmeːʃʋəɾə kẽː 
pəʈʰɑːoːlə n̪əʋə gəɦən̪ɑː tʃ͡ʰələ. 
ɾɑːt̪ɪ mẽː d͡ʒəkʰən̪ə d̪uːlɦɑː əjələt̪ʰɪ t̪ə d̪eːkʰələt̪ʰɪ d͡ʒeː 
s̪ɑːs̪uɾə meː mɑːt̪əmə pəs̪əɾələ ətʃ͡ʰɪ, ɑːkʰɪɾə kiː bɑːt̪ə 
bʰeːlə t̪əkəɾə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː leːbɑːkə leːlə tʃ͡ʰoːʈəkiː 
s̪əɪɾəkẽː bəd͡ʒəulət̪ʰɪ. tʃ͡ʰoːʈəkiː s̪ɑːɾɪ s̪əbɪs̪t̪əɾə 
s̪əbəʈɑː bɑːt̪ə kəɦəɪt̪ə, kəɦələkʰɪn̪ə d͡ʒeː əɦɑː 
t̪eːɦən̪ə gəɦən̪ɑː pəʈʰeːloː d͡ʒeː s̪əbə pəɾeːʃɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
d̪uːlɦɑː tʃ͡əũkəɪt̪ə kəɦələt̪ʰɪ d͡ʒeː koːn̪oː gəɦən̪ɑː t̪ə 
n̪əɦɪ, pəɪɾəmeː pəɦɪɾəjə ʋɑːlɑː ɦəʋɑːiː tʃ͡əppələ 
bʰeːd͡ʒən̪eː ɾəɦɪ, s̪eː kiː bʰeːlə? mud̪ɑː bəɽəkiː kɑːkiː 
t̪ə kəɦələkʰɪn̪ə ɪ t̪ə n̪ɑːkəkə n̪əkəloːlə tʃ͡ʰiː, n̪ɑːkə meː 
pəɦɪɾələ d͡ʒɑːjət̪ə ɑː oːeːɦə kəjələ geːlə, s̪əɪɾə 
kəɦələkʰɪn̪ə. eːt̪əbeː s̪un̪ɪt̪eː d̪uːlɦɑː d̪ʰəɾəpʰəɾɑːɪt̪ə 
d̪ulɦɪn̪ə ləgə pəɦũtʃ͡ələt̪ʰɪ, ɑː d̪ulɦɪn̪ə keː ɦɑːlə d̪eːkʰɪ 
mɑ̃ːt̪ʰɑː ɦɑːt̪ʰə d̪eːlət̪ʰɪ d͡ʒeː koːn̪ə kəɾəmə keːloː d͡ʒeː 
ən̪əd͡ʒɑːn̪ə ʋəs̪t̪ukẽː pəʈʰeːloː. ɑːbə d͡ʒeː ɦeːbɑːkə 
s̪eː t̪ə bʰəjə geːlə tʃ͡ʰələ, t̪uɾət̪̃ə s̪əbə upətʃ͡ɑːɾə kəjələ 
geːlə ɑː bəɽəkiː kɑːkiːkẽː bəd͡ʒɑːkẽː pʰəd͡ʒəɦət̪ɪ 
kəjələn̪ɪ, d͡ʒeː tʃ͡iːdʒ͡ə n̪əɦɪ d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə oːɦɪmeː 
t̪ukkɑː ləgeːbɑːkə koːn̪ə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰələ. bəɽəkiː 
kɑːkiːkẽː s̪eːɦoː pəʃjɑːt̪ɑːpə ɦoːməjə ləgələn̪ɪ d͡ʒeː 
ɦun̪əkɑː bud̪ʰɪjɑːɾiːkẽː kɑːɾəɳə ɑːiː kəkəɾoː d͡ʒɑːn̪ə 
tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə. əbə kəɦɪjoː eːɦən̪ə gələt̪iː n̪əɦɪ kəɾət̪iː 
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eːɦɪ bɑːt̪əkə s̪əppət̪ə kʰɑːɪt̪ə s̪əbəs̪ə ̃ mɑːfiː 
məg̃ələt̪ʰɪ. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu.  
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ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə, ɾɪʈɑːjəɾɖə tʃ͡iːpʰə d͡ʒeːn̪əɾələ 
məɪn̪eːd͡ʒəɾə (iː), biː.eːs̪ə.eːn̪ə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), 
d̪ɪlliː,gɑːmə- əɾeːɾə ɖiːɦə, poː. əɾeːɾə ɦɑːʈə, 
məd̪ʰubən̪iː 

s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪ 

tʃ͡ʰələɪ s̪əməjə oː dʒ͡eːʈʰə-mɑː s̪ə, 
pɑː n̪ɪ tʃ͡ʰələɪ poː kʰəɾɪ meː ʃeːʂə, 
d͡ʒələ bɪ n̪u, dʒ͡ɑː ʈʰɪ kə pɑː gə kʰəs̪əɪ tʃ͡ʰələ, 
oːɦɪ n̪ɑː dʒ͡ʰələkəɪ moː n̪əkə kleːʃə. 
 
poː kʰəɾɪ dʒ͡əkəɾə pɾət̪ɪ ʂʈʰɑː , d͡ʒələ s̪ə,̃ 
kɑː d̪oː meː õːgʰəɽɑː eːlə tʃ͡ʰələ, 
mɑː t̪ʰɑː oːkəɾə, t̪ʰɑː lə s̪ə ̃poː t̪ələ, 
bɪ n̪u dʒ͡ələ n̪əjən̪ə n̪oː ɾɑː eːlə tʃ͡ʰələ. 
 
keː d͡ʒən̪əɪt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəgət̪ meː? 
miː n̪ə-n̪iː ɾə s̪əmbən̪d̪ʰə, 
mɑː tʃ͡ʰə t̪əɽəpɪ ,pəɾəloː kə geːlə, 
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ɑː, bʰeːlə n̪eː d͡ʒələkə 'pɾəbən̪d̪ʰə. 
 
ɖiː ɦə-ɖɑː bəɾə tʃ͡ʰoː ɽɪ , kətʃ͡ʰuɑː, 
ɑːn̪ə -ʈʰɑː mə leːlə ʋɪ d̪ɑː bʰeːlə, 
gəɪt̃ʃ͡iː -mɑː tʃ͡ʰə t̪ʰɑː lə meː ɖuːbələ, 
ɾukəeː leːlə, d͡ʒɪ d̪ɪ ɑː geːlə. 
 
moː ɦə bʰəɾələ, ɖoː kɑː -s̪ɪ t̪uɑː meː, 
't̪əd͡ʒɪ ʋɑː s̪ə, n̪eː dʒ͡ɑː eːbə ɑːn̪ə ʈʰɑː mə, 
d̪uhŭ kʰoː pɑː bɪ eːt̪əɦɪ ɾukɪ d͡ʒɑː eːbə, 
d̪eːkʰəbə poː kʰəɾɪ , kəɾəbə pɾəɳɑː mə. ' 
 
bɪ kʰə s̪ə ̃bʰəɾələ bʰudʒ͡əg̃ə s̪əbʰə, 
bʰɾəməɳə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ poː kʰəɾɪ meː, 
kɪ tʃ͡ʰu t̪ə' oːɦɪ meː ,bɪ lə t̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ, 
ɑː, kɪ tʃ͡ʰu gɑː tʃ͡ʰəkə kʰoː d̪ʰəɾɪ meː.meː 
 
n̪əməɦəɾə -n̪əməɦəɾə ɖeːgə bəɽʰɑː kə ' 
pʰuːɾt̪iː s̪ə ̃n̪ɪ kəs̪ɪ geːlə kɑ̃ː koː ɽə, 
bəɦut̪ə d͡ʒoː ɾə t̪əməs̪ɑː eːlə tʃ͡ʰələ, 
tʃ͡ʰələɪ ,pɑː n̪ɪ bɪ n̪ɑː bəɽə moː n̪ə gʰoː ɾə. 
 
mɑː ɾət̪ə t̪ʰɑː lə meː loː lə tʃ͡ɪ ɽəɪ? 
ɑːbɪ -ɑːbɪ , ɑːpəs̪ə d͡ʒɑː ɪt̪ə tʃ͡ʰələ, 
kʰəgəkə 'n̪ɪ ɾɑː ʃɑː d̪eːkʰɪ , guməs̪umə, 
n̪əbʰə, ɖoː kɑː keː, t̪əkɑː ɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
 
kʰəũ dʒ͡ʰɑː -kʰəũ d͡ʒʰɑː kə' bẽːŋə kud̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələ, 
mud̪ɑː , tʃ͡ʰoː ɽɪ n̪eː s̪əkələ s̪uːkʰələ t̪əɽɑː gə, 
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poː kʰəɾɪ leːlə s̪ɪ n̪eːɦə t̪ət̪eːkə d͡ʒeː, 
oːkəɾə s̪ukʰə -d̪uhŭ kʰə,budʒ͡ʰəeː n̪ɪ dʒ͡ə bʰɑː gə. 
 
tʃ͡əɾɪ kə' ɑːeːlə tʃ͡ʰəlɪ məɦiː s̪ə, 
õːgʰəɽɑː eː geːlɪ oːɦɪ t̪ʰɑː lə meː, 
lɑː gələ d͡ʒeːn̪ɑː , s̪ɪ n̪eːɦəkə mɑː ʈɪ , 
ləgɑː leːləkə n̪ɪ d͡ʒə gɑː lə meː. 
 
d̪uhŭ kʰə t̪ə' tʃ͡ʰələɪ pʰət̪ɪ ŋgoː keː, 
bʰəɾələ poː kʰəɾɪ oː d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰələ, 
uɽɪ -uɽɪ , oːɦɪ keː uːpəɾə, oː 
d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ, s̪uːkʰələ -t̪ələ. 
 
ən̪əmən̪əs̪ə bʰeːlə, kɪ n̪ɑː ɾə meː, 
d͡ʒɑː lə bun̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələ məkəɽɑː , 
ʋiː t̪əɾɑː gə, ʋəɪɾɑː giː s̪ən̪ə, 
mɑː jɑː n̪eː pəkəɽələkə oːkəɾɑː . 
 
pəɾəp̃əɾɑː n̪ɪ ɾʋɑː ɦə kəɾəɪt̪ə, 
əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ bʰẽːʈə kəɾəeː mɑː tʃ͡ʰiː , 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə, bʰəɾoː s̪ə poː kʰəɾɪ keː , 
d͡ʒun̪ɪ kəɾu tʃ͡ɪ ̃t̪ɑː , ɦəmə s̪əbʰə tʃ͡ʰiː '. 
 
peːʈəkɑː n̪ɦə ləd̪ʰən̪eː tʃ͡ʰələ pəɽələ, 
d͡ʒələ -kumbʰiː kə' tʃ͡ʰoː ʈə s̪əmuːɦə , 
n̪ɪ mɪ t̪t̪ə mɑː t̪ɾə ɦəɾɪ əɾiː tʃ͡ʰələɪ, 
tʃ͡ʰələɪ, ləʈəkələ kət̪əbɑː muɦə? 
 
ugɪ ɑːeːlə tʃ͡ʰələ , gʰɑː s̪ə -pɑː t̪ə, 
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pɑː bɪ , s̪ukʰɑː eːlə bʰuːmɪ , 
kət̪əɦu -kət̪əɦu ,bəɽəkiː tʃ͡uʈʈiː , 
pəɾɪ kɾəmɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰələ, gʰuːmɪ . 
 
kʰəs̪ɪ , bʰĩː ɽə pəɾəɦəkə gɑː tʃ͡ʰə s̪ə,̃ 
ud̪ʰɪ ɑːeː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ pʰuːlə -pɑː t̪ə, 
ʃɾəd̪d̪ʰɑ̃ː d͡ʒəlɪ tʃ͡ʰələ pɑː bɪ ɾəɦələ, 
t̪əɾu-s̪əmuːɦə s̪ə,̃ poː kʰəɾɪ kə gɑː t̪ə. 
 
poː kʰəɾɪ kə t̪ələ, t̪ʰɑː lə s̪ə ̃s̪ɑː n̪ələ, 
tʃ͡ʰələ -pɾəpət̃ʃ͡ə keː, ɑːs̪ən̪ə tʃ͡ʰələ, 
tʃ͡ʰəd̪mə -məɦələ meː ʂəɖjət̪̃ɾəkə ' 
d͡ʒən̪u, bən̪ələ s̪ũd̪əɾə s̪ɪ ̃ɦɑː s̪ən̪ə tʃ͡ʰələ. 
 
t̪ʰələgəɾə mɑː ʈɪ , bən̪ɪ geːlə d̪ələd̪ələ, 
moː s̪əkɪ lə n̪ɪ kələbə pʰəs̪̃ɪ kə' 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə ʋjəg̃jə, poː kʰəɾɪ keː 
d̪uɾd̪əʃɑː pəɾə, ɦəs̪̃ɪ kə'. 
 
bʰɑː gjə tʃ͡ʰələɪ ɾus̪ələ poː kʰəɾɪ s̪ə,̃ 
d͡ʒələ -ʋəɪbʰəʋə s̪ə ̃n̪əɽɑː eːlə tʃ͡ʰələ, 
d̪eːɦə oːɦɪ n̪ɑː tʃ͡ʰələɪ bɑ̃ː tʃ͡ələ, 
pəɾəɲtʃ͡ə, dʒ͡ələ -pɾɑː ɳə ɦeːɾɑː eːlə tʃ͡ʰələ. 
 
d͡ʒələ -d̪əɾɪ d̪ɾət̪ɑː s̪ə ̃gɾəs̪ɪ t̪ə, 
t̪əɽɑː gəkə ɑ̃ːgən̪ə tʃ͡ʰələɪ, ən̪ɦɑː ɾə, 
s̪əd͡ʒələ kət̃ʃ͡ən̪ə -gʰəʈə s̪ə ̃kiː ? 
n̪iː ɾə bɪ n̪ɑː ɦoː ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ beːkɑː ɾə. 
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pɑː n̪ɪ bɪ n̪ɑː tʃ͡ʰələɪ ɾugɳə bʰeːlə, 
pəkəɽən̪eː ɦoː ɪkə, dʒ͡ən̪u məɦɑː ʋjɑː d̪ʰɪ , 
keːʋələ, dʒ͡ələkə 'bɪ n̪ɑː , n̪eː oː 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ koː n̪oː ʃəkt̪ɪ , s̪ɑː d̪ʰɪ . 
 
ʋɑː ɾɪ ʋɪ ɦiː n̪ə poː kʰəɾɪ meː, tʃ͡ʰələ 
bʰəɾɪ poː kʰə bʰəɾələ ud̪ɑː s̪iː , 
d͡ʒən̪u, s̪əməd̪ɑː oːn̪ə gəbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ, 
s̪əbə mɪ lɪ , poː kʰəɾɪ kə ʋɑː s̪iː . 
 
eːɦən̪ə ʋɪ pəɾiː t̪ə s̪əməjə meː, eːkəd̪ɪn̪ə, 
uʈʰələɪ bəɾədʒ͡oː ɾə, gələɲd͡ʒəɾə, 
eːɦɪ beːɾə t̪ə'pəɽət̪əɪ əkɑː lə, 
bʰuːmɪ , pəɽəleː ɾəɦət̪əɪ bəd̃͡ʒəɾə. 
 
ɑː, əbɪ t̪əɦɪ ̃n̪əbʰə meː meːgʰə koː n̪oː , 
d͡ʒələ bəɾəs̪əoːt̪əɪ t̪ʰoː ɖeː-̈t̪ʰoː ɽə, 
bʰɑː bʰəʈə s̪əg̃ə gʰəoːn̪ɑː pəs̪ɑː ɾət̪əɪ, 
t̪əkʰən̪ə ,n̪əjən̪ə s̪ə ̃d͡ʒʰəɦəɾət̪əɪ n̪oː ɾə. 
 
t̪əɽɑː gə -moː n̪ə bʰə' geːləɪ əʃɑ̃ː t̪ə, 
pɑː bɪ d͡ʒʰuːʈʰə -pʰuːs̪ɪ s̪əmɑː tʃ͡ɑː ɾə, 
oːkəɾɑː uːpəɾə s̪əd̪jəhə̆ iː tʃ͡ʰələ, 
mən̪oː ʋəɪdʒ͡ɲɑː n̪ɪ kə ət̪jɑː tʃ͡ɑː ɾə. 
 
kɪ tʃ͡ʰu d̪ɪ n̪ə bɑː d̪ə, ələɦə bʰoː ɾeː, 
uməɽələ n̪əbʰə meː kɑː ɾiː meːgʰə, 
ʋɪ ləmbə bʰeːləɪkə, mud̪ɑː t̪əɪoː, 
eːləɪkə t̪ə' dʒ͡ələd̪ʰəɾə keː d̪əɾeːgə. 
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bəɾəs̪ələ kʰuːbə, dʒ͡ʰəmɑː d͡ʒʰəmə bəɾəkʰɑː , 
poː kʰəɾɪ meː kɪ tʃ͡ʰu t̪ə bʰəɾələɪ pɑː n̪ɪ , 
əkʰɑː ɽʰoː t̪ə' tʃ͡ʰələɪ ɑːbɪ geːlə, 
ɑːpəs̪ə ɑːeːlə kətʃ͡ʰuɑː, iː d͡ʒɑː n̪ɪ . 
 
d͡ʒeːɦən̪eː giː t̪ə əbəɪ beːŋə keː, 
d͡ʒoː ɾə -d͡ʒoː ɾə s̪ə ̃tʃ͡ʰoː ɽələkə t̪ɑː n̪ə, 
bʰəɾələ kʰuʃiː s̪ə ̃s̪un̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ, 
bʰəɾɪ poː kʰəɾɪ keː, əpən̪ə gɑː n̪ə. 
 
ʈugʰəɾələ -ʈugʰəɾələ kɑ̃ː koː ɽə ɑːeːlə, 
pəɦũtʃ͡ɪ geːlə n̪ɪ dʒ͡ə puːɾʋə -n̪ɪ ʋɑː s̪ə, 
bʰeːləɪ kʰət̪əmə d̪uɾd̪ɪ n̪ə, moː n̪ə meː, 
uməɽələ tʃ͡ʰələɪ s̪ukʰə bəɦut̪ə ɾɑː s̪ə. 
 
poː kʰəɾɪ -s̪əɦədʒ͡iː ʋiː s̪əbʰə kẽː, pun̪ɪ - 
-mɪ lən̪ə -s̪uəʋəs̪əɾə, d̪eːlə bəɾɪ s̪ɑː t̪ə, 
ɑːmoː d̪ə -n̪ɾɨt̪jə ɦoː əeː lɑː gələ, 
ɑː, s̪ɪ ɦəkəjə lɑː gələ n̪əʋə -bəs̪ɑː t̪ə. 
 
d͡ʒeːn̪ɑː -d͡ʒeːn̪ɑː , ɦoː ɪt̪ə geːləɪ bəɾəkʰɑː , 
bʰəɾəɪt̪ə geːləɪ s̪əɾoː ʋəɾə - ud̪əɾə, 
kət̪eːkoː d͡ʒiː ʋəkə ɦoː ɪt̪ə tʃ͡ʰələɪ, 
oːɦiː poː kʰəɾɪ s̪ə ̃gudʒ͡əɾə -bəs̪əɽə. 
 
s̪əməjə s̪əg̃ə, oːɦɪ poː kʰəɾɪ meː, 
ɑːeːlə mɑː tʃ͡ʰə, upəd͡ʒələ məkʰɑː n̪ə, 
pɾɑː pt̪ə pun̪əhə̆ bʰeːlə poː kʰəɾɪ keː, 
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d͡ʒiː ʋən̪ə, pɾət̪ɪ ʂʈʰɑː oː s̪əmmɑː n̪ə. 
 
poː kʰəɾɪ kə 's̪ʋɑː s̪t̪ʰjə-s̪əũ d̪əɾjə d̪ʋɑː ɾeː 
kət̪eːkoː ɾəɦət̪ʰɪ gumɑː n̪ə meː, 
gʰuməɪt̪ə kət̪eːkoː , pɾəʃəs̪t̪ɪ -pət̪ɾə lə' 
s̪əɾoː ʋəɾə keː s̪əmmɑː n̪ə meː. 
 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

3.2.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- eːkəʈɑː 
ʋɪɾəɦɑː- d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 

 

s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː' 

 
eːkəʈɑː ʋɪɾəɦɑː- d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
kiː gələt̪iː bʰeːlə ɦəməɾə 
əɦɑ̃ː keː kɪn̪əkəɾə bʰeːlə ɖəɾə 
əɦɑ̃ː pjɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
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d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
bəɦɪ ɾəɦələ ɑ̃ːkʰɪkə n̪oːɾə ətʃ͡ʰɪ 
əɦɑ̃ː bɪn̪u s̪ukʰələ ɦəməɾə ʈʰoːɾə ətʃ͡ʰɪ 
əɦɪ ̃s̪əs̪̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
keː bɑ̃ːʈət̪ə d̪əɾəd̪ə ɦəməɾə 
ʋɪd͡ʒən̪ə bʰeːlə tʃ͡əɦũoːɾə 
əɦɪ ̃gʰəɾə-d̪ʋɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
d̪əɦɪn̪ə bʰeːlɑːɦə ʃən̪ɪ ɦəməɾə 
kɑːn̪əɪt̪ə-kɑːn̪əɪt̪ə gumə bʰeːlə s̪ʋəɾə 
əɦɑ̃ː kəʈ̃ʰəɦɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
bʰuːlɪ kəs s̪əd͡ʒən̪ɑː ɦəməɾə 
əpən̪eː ɦɑːt̪ʰə d̪əɪt̪əɦũ d͡ʒəɦəɾə 
əɦɑ̃ː d͡ʒɪn̪əgiː keːɾə s̪ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
d̪eːɦəkə s̪ɪg̃ɑːɾə tʃ͡ʰiː ɦəməɾə 
 
-s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː', gɾɑːmə-
məg̃əɾəun̪ɑː 

  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.3.ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə- əbʰjɑːs̪ə: s̪əpʰələt̪ɑːkə 
s̪iːɽʰiː 

 

ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə 
 
əbʰjɑːs̪ə: s̪əpʰələt̪ɑːkə s̪iːɽʰiː 
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əbʰjɑːs̪ə kiː t̪ʰiːkə ? 
əbʰjɑːs̪ə pəɾɪʃɾəmə t̪ʰiːkə, 
əbʰjɑːs̪ə n̪ɪjəmɪt̪ət̪ɑː t̪ʰiːkə, 
əbʰjɑːs̪ə d̪ʰiːɾəd͡ʒə ɑː s̪əɦən̪əʃiːlət̪ɑː t̪ʰiːkə, 
əbʰjɑːs̪ə bud͡ʒʰu ləɽəkəpən̪ə s̪ɑ̃ː pəɾɪpəkʋət̪ɑː, 
əkuʃələt̪ɑː s̪õː d̪əkʂət̪ɑːkə biːtʃ͡əkə ɾɑːs̪t̪ɑː t̪ʰiːkə.. 
 
əbʰjɑːs̪ə oː t̪ʰiːkə d͡ʒeː, 
əbəlɑː keː bələʋɑːn̪ə bən̪ɑːbəɪjə, 
d̪ubəlɑː keː pəɦələʋɑːn̪ə bən̪ɑːbəɪjə, 
əud͡ʒiː n̪ɪɾd̪ʰən̪ə keː d̪ʰən̪əʋɑːn̪ə bən̪ɑːbəɪjə! 
muːɾkʰə keː ʋɪd̪ʋɑːn̪ə bən̪ɑːbəɪjə, 
d͡ʒəũ eːkə ɑːkʰəɾə mẽː kəɦiː t̪ə 
əbʰjɑːs̪ə ɦəɪʋɑːn̪ə s̪ə ɪs̪̃ɑːn̪ə bən̪ɑːbəɪjə.. 
 
bud̪d̪ʰɪ mẽː pɾəbələt̪ɑː keː leːlə, 
ʋɪd̪jɑː mẽː n̪ɪpuɳət̪ɑː keː leːlə, 
kɑːɾjə mẽː kuʃələt̪ɑː keː leːlə, 
ʋɑːɳiː mẽː s̪əməɾəs̪ət̪ɑː keː leːlə, 
d͡ʒiːʋən̪ə mẽː s̪əpʰələt̪ɑː keː leːlə, 
joːgə mẽː s̪ɪd̪d̪ʰɪ keː leːlə, 
s̪əs̪̃ɑːɾə mẽː pɾəs̪ɪd̪d̪ʰɪ keː leːlə 
əbʰjɑːs̪ə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. 
 
əbʰjɑːs̪ə oː əuʂəd̪ʰɪ t̪ʰiːkə d͡ʒɑːɦɪ d̪əmə pəɾə, 
moːɦəmməd̪ə gəuɾiː keː əʈʰɑːɾəɦəmə beːɾə mẽː 
ʋɪd͡ʒəjə d̪ɪjɑːjələ, 
s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə t̪uləs̪iː keː kəʋɪ məɦɑːn̪ə bən̪ɑːjələ, 
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məɦɑːbʰɑːɾət̪əkə kəɾɳə əɾd͡ʒun̪ə s̪õː ʃɾeːʂʈʰə 
d̪ʰən̪uɾd̪ʰəɾə kəɦɑːjələ, 
ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə eːɖiːs̪ən̪ə d̪un̪ɪjɑː keː ən̪əɦɑːɾə s̪õː 
ɪd͡ʒoːt̪ə kəɾɑːjələ, 
meːd͡ʒəɾə d̪ʰjɑːn̪ətʃ͡əd̪̃ə "ɦɔkiː keː d͡ʒɑːd̪uːgəɾə" bən̪ɪ 
əpən̪ə loːɦɑː mən̪əʋɑːjələ. 
 
s̪əpʰələt̪ɑː keː t̪əkʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ ɑːs̪ə, 
d͡ʒəu kəɾəbə əɦɑ̃ː n̪ɪt̪ə əbʰjɑːs̪ə, 
ɾɑːkʰəbə d͡ʒəu moːn̪ə mẽː d̪ʰiːɾəd͡ʒə ɑː ʋɪʃʋɑːs̪ə 
puːɾɪt̪ə ɦɑːeːjət̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ləkʂjə ɾuːpiː upəʋɑːs̪ə.. 
 
 
-ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə, ʋəɾɪʂʈʰə leːkʰɑːkɑːɾə, 
s̪n̪ɑːt̪əkoːt̪t̪əɾə (ʋɑːɳɪd͡ʒjə), ɾɑːgʰoːpuɾə, d̪əɾəbʰəg̃ɑː, 
bɪɦɑːɾə - 847239 
moː. 8743953128 

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

  

 

3.4.bəd̪ɾiːn̪ɑːt̪ʰə ɾɑːjə- d̪uːʈɑː pəd̪jə 
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bəd̪ɾiːn̪ɑːt̪ʰə ɾɑːjə 

 
d̪uːʈɑː pəd̪jə 
1 
mɪt̪ʰɪlɑː d͡ʒeːkəɾə əpən̪ə tʃ͡ʰəɪ, 
oːkəɾeː meː ɦəmə s̪ɑːʈəbə | 
ɾəkʂə bʰɑːʋə d͡ʒeː ɾəkʰən̪eː mən̪ə meː, 
pəɪɾə oːkəɾə ɦəmə kɑːʈəbə|| 
 
d͡ʒɲɑːn̪əkə gəɾɪmɑː ɦəmə d͡ʒən̪əɪ tʃ͡ʰiː, 
t̪ɑ̃ːɪ ɑːɪ məɪt̪ʰɪlə kəɦəbəɪ tʃ͡ʰiː| 
ɦəməɾeː mɪt̪ʰɪlɑː ɦəməɾeː d̪ʰəɾət̪iː , 
ɦəmə upəd͡ʒə keː kɑːʈəbə|| 
mɪt̪ʰɪlɑː...... 
bəɳʈʰɑː bʰɑːɪs̪ə ̃leːbə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɦəmə, 
ɑːəuɾə loːɾiːkəs̪ə ̃lɑːʈʰiː leːbə| 
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d̪iːn̪ɑːkə d̪eːlə ɪd͡ʒoːt̪əkə d̪əɾʃən̪ə, 
ɦəmə s̪əmɑːd͡ʒə meː bɑ̃ːʈəbə || 
ɾəkʂə bʰɑːʋə. ...... 
d͡ʒɲɑːn̪ə s̪ud̪ʰɑːməjiː n̪ɪɾmələ mɪt̪ʰɪlɑː, 
bʰəʋjə d̪ɪʋjə ətʃ͡ʰɪ bʰɑːlə | 
d͡ʒɑːt̪ɪ d̪ʰəɾmə keː bʰeːd̪ə keː bʰeːd̪əbə, 
ɑːoːɾə kʰɑːɪd̪ʰə keː pɑːʈəbə|| 
mɪt̪ʰɪlɑː....... 
mɪt̪ʰɪlɑː keː d͡ʒeː bɑ̃ːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, 
d̪eːkʰɪjəu ɦəməɾeː ɖɑ̃ːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ| 
ɦeːt̪əɪ ʋɪkɑːʃə mɪt̪ʰɪlɑː d̪ʰəɾət̪iːkeːɾə, 
bəɪs̪ɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾə keː bɑ̃ːʈəbə | 
ɾəkʂə bʰɑːʋə..... 
mɪt̪ʰɪlɑː keː ɦəmə kɾɑːn̪t̪ɪd̪uːt̪ə tʃ͡ʰiː, 
gʰeːɾən̪eː ɾoːgə bɪmɑːɾiː, 
eːɦɪ ən̪əɦɑːɾə meː tʃ͡ɑːɦiː ɦəməɾɑː, 
ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə tʃ͡ɪn̪əgɑːɾiː| 
gəliː gəliː ən̪əɦɑːɾə gʰəɾə meː,tʃ͡ən̪d̪ɾə s̪uːɾjə keː 
s̪ɑːʈəbə 
mɪt̪ʰɪlɑː....... 
d͡ʒeː ɦəməɾɑː buɾɪbəkə bud͡ʒʰə_ɪeː, 
bud͡ʒʰɪjəu əpən̪eː pəɪɾə kəʈə_ɪeː| 
ɑːbə tʃ͡əlɑːkiː mud̪ɑː n̪əɲɪ tʃ͡ələt̪əɪ, 
ək̃uʃəs̪ə ̃ɦəmə ɑ̃ːkəbə|| 
mɪt̪ʰɪlɑː........ 
s̪ukʰə ʃɑːn̪t̪ɪ s̪əmɾɨd̪d̪ʰɪ mən̪oːɦəɾə, 
ɦəmə s̪əmɑːd͡ʒə meː ɑːn̪əbə| 
bəɦut̪ə ʈʰəkeːləɦũ pʰeːɾə ʈʰəkɑːeːbə n̪əɲɪ, 
ɑːbə ɑːgɪ n̪əɲɪ pɑːkəbə | 
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mɪt̪ʰɪlɑː..... 
ɦəməɾɑː mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːdʒ͡ə n̪əɲɪ tʃ͡ɑːɦiː, 
bʰeːʈət̪ə t̪ə ̃ʋɪd̪ʰɪʋət̪ ɦəmə leːbə | 
ɦəmməɾə ɦɪs̪s̪ɑː ɦəməɾɑː tʃ͡ɑːɦiː, 
n̪əɲɪ s̪un̪əbə ɦəmə ɖɑ̃ːʈəbə || 
mɪt̪ʰɪlɑː...... 
ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə koːmələ kɪs̪ələjəs̪ə,̃ 
ɦəmə ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə ɑːgɪ d͡ʒəɾɑːeːbə| 
bəɦɪn̪ə tʃ͡ən̪əɪn̪ɪkeːɾə kʰõːɪtʃ͡ʰɪ bʰəɾəbə ɦəmə, 
s̪ələɦeːʃəkə pəuɾuʂə ɦəmə pɑːeːbə|| 
mɪt̪ʰɪlɑː...... ...... 
 
2 
kəuʋɑːkeːɾə pət̃ʃ͡əɪt̪iː bəɪs̪ələ, 
pəɦiːɾɪ pɑːgə ətʃ͡ʰɪ n̪ɪɾɳəjə bʰeːlə. 
d͡ʒən̪əs̪eːʋɑːkẽː kɑːd͡ʒə kəɾɪ kɪtʃ͡ʰu, 
s̪ət̪t̪ɑː leːlə ʃət̪əɾəd̃͡ʒəkə kʰeːlə.. 
ʋɪʂʈʰɑː pəɾə əd̪ʰɪkɑːɾə ɦəməɾə ətʃ͡ʰɪ, 
ʋɪʂʈʰɑː pəuʂʈɪkə tʃ͡jəʋən̪əpɾɑːʃə. 
ləɽɪ ləɽɑːkə'kʰeːləɦũ s̪əbə d̪ɪn̪ə 
gɪd̪d̪ʰə n̪iːt̪ɪ pəɾə eːkʰən̪oː ɑːʃə.. 
loːkə kəɦɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ bɑ̃ːtʃ͡ələ buɾɪbəkə 
d͡ʒeː s̪un̪ɪ lɪt̪əeː bɑːt̪ə ɦəməɾə. 
bud͡ʒʰələkə ɦəməɾə tʃ͡əlɑːkiː s̪əbəʈɑː, 
s̪ɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ gɑ̃ːʋə n̪əgəɾə.. 
eːkə mɑːt̪ɾə mɑːɾgə ətʃ͡ʰɪ bɑ̃ːtʃ͡ələ, 
bʰɑːʂɑː pəɾə kɪtʃ͡ʰu kɑːd͡ʒə kəɾiː. 
ɦəmə tʃ͡əlɑːkə tʃ͡ʰɪɦẽː pəɦɪn̪əɦɪs̪ə,̃ 
mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒəkə n̪ɑːmə d̪ʰəɾiː.. 
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ɦəmə kəuʋɑː məɾməd͡ʒɲə d͡ʒɲɑːn̪əkeːɾə, 
mukʰɪjɑː mɑːt̪ɾə ɾəɦəbə ɦəməɦĩː. 
d͡ʒɲɑːn̪əkə mɑːt̪ɾə eːkə ʈʰɪkeːd̪ɑːɾə ɦəmə 
bɑ̃ːkiː s̪əbʰə kən̪əɦɑː kən̪əɦiː.. 
gud̪ɑː mɑːɾgəs̪ə ̃bɑːdʒ͡ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, 
gud̪ɑː mɑːɾgə ətʃ͡ʰɪ d̪eːʋəkə d̪eːlə. 
d͡ʒʰuʈʰə s̪ɑ̃ːtʃ͡ə kɪtʃ͡ʰuoː ɦəmə bɑːd͡ʒəbə, 
kəɾəbə tʃ͡əlɑːkiː s̪ət̪t̪ɑː leːlə.. 
ɦəmə kɪn̪əkoː məɪt̪ʰɪlə n̪əɲɪ mɑːn̪əbə, 
məɪt̪ʰɪlə mɑːt̪ɾə ɦəməɾə kʰən̪əd̪ɑːn̪ə. 
bɑ̃ːtʃ͡ələ ɑːbə pɾəpət̃ʃ͡eːʈɑː ətʃ͡ʰə, 
pɑːpiː peːʈəkə kəɾiː n̪ɪd̪ɑːn̪ə.. 
ɦəmə tʃ͡ʰiː d̪ɑːgələ s̪ɑ̃ːɽʰə pɾət̪ɪʂʈʰɪt̪ə, 
ɽʰeːkəɾəbə ətʃ͡ʰɪ bʰɑːʂɑːkeːɾə mɑːn̪əkə. 
ɦəmə d͡ʒeː lɪkʰələɦũ s̪ət̪jə ʃud̪d̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
ətʃ͡ʰɪ əʃud̪d̪ʰə lɪkʰələ d͡ʒeː ɑːn̪əkə.. 
ɦəmə məɪt̪ʰɪlə tʃ͡ʰiː məɦɑː mən̪əs̪ʋiː, 
mɪt̪ʰɪlɑː pəɾə ɦəməɾeː əd̪ʰɪkɑːɾə. 
ɦəməɾə d̪uʂʈət̪ɑː d͡ʒəgə d͡ʒɑːɦɪɾə ətʃ͡ʰɪ, 
mɪt̪ʰɪlɑːkeːɾə ɦəməɦĩː ɾəkʰəbɑːɾə.. 
gʰəɾməkə ɑːɾɪ meː bəɪs̪ɪ kʰeːləɦũ ɦəmə , 
mələpuɑː gʰɾɨt̪ə ɑːəuɾə məlɑːɪ. 
d̪uɾuːpəjoːgə keːləɦũ kʂəmət̪ɑːkeːɾə, 
s̪ət̪t̪ɑː tʃ͡ʰəlɪ ɦəməɾə bʰəud͡ʒɑːɪ.. 
d̪ʰəɾməkə n̪eːt̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑː n̪eːt̪ɑː, 
s̪əbʰə d̪ələkeːɾə ɦəmə n̪eːt̪ɑː tʃ͡ʰiː. 
buɾɪbəkə loːkə bɑːt̪ə n̪əɲɪ bud͡ʒʰəeː, 
ɦəmə d͡ʒɲɑːn̪əkə ʋɪkɾeːt̪ɑː tʃ͡ʰiː.. 
ɦəmə ən̪ɑːt̪ʰə tʃ͡ʰiː,d͡ʒəgən̪n̪ɑːt̪ʰə n̪əɲɪ, 
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ɾuːs̪əliː ɦəməɾə əpən̪ə bʰəud͡ʒɑːɪ. 
eːkəbeːɾɪ pun̪ɪ tʃ͡ɑːlɪ tʃ͡ələbə ɦəmə, 
mɪt̪ʰɪlɑː ɾɑːd͡ʒəkə d̪eːbə d̪oːɦɑːɪ.. 

-bəd̪ɾiːn̪ɑːt̪ʰə ɾɑːjə, pɪt̪ɑː s̪ʋə d͡ʒəjəd̪eːʋə ɾɑːjə, 
gɾɑːmə poːs̪ʈə kəɾəməuliː, d͡ʒɪ məd̪ʰubən̪iː, bɪɦɑːɾə. 
ʃɪkʂɑː pɾəʋeːʃɪkɑː ut̪t̪iːɾɳə, ɪlɑːɦɑːbɑːd̪ə ɦɪn̪d̪iː ʋɪd̪jɑː 
piːʈʰə s̪ə ̃pɾət̪ʰəmə bʰɑːgə s̪ɑːɦɪt̪jəɾət̪n̪ə ut̪t̪iːɾɳə. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.5.kəlpən̪ɑː dʒ͡ʰɑː- tʃ͡ʰəgun̪ət̪ɑː 

 

kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑː 
 
tʃ͡ʰəgun̪ət̪ɑː 
 
d̪iːn̪ə bən̪d̪ʰu s̪əbə d͡ʒɑːgu ɑːboː,n̪əɦɪ t̪ə ɾəɦəbə 
ɦəɾɑːn̪ə. 
s̪ət̪jə kəɦəjə tʃ͡ʰiː s̪un̪u d̪ʰjɑːn̪ə s̪ə ̃ ,ɦɑːt̪ʰə meː lɪə 
kəmɑːn̪ə. 
ɦɪs̪s̪ɑː,bəkʰəɾɑː moːn̪ə muʈəuʋələ, kət̪eː kəɾəbə 
s̪əg̃ɾɑːmə. 
d͡ʒəgət̪ə kə loːbʰə mẽː eːn̪ɑː n̪əjə pʰoːs̪uː, n̪əɦɪ t̪ə 
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ɦoːjəbə bəd̪ən̪ɑːmə. 
kɾoːd̪ʰə, t̪ɾɨʂɳɑː ɑːɾə kʂud̪ʰɑː,n̪iːkə n̪əɦɪ ɦoːt̪əjət̪ə 
pəɾɪɳɑːmə. 
əgət̪ɑː, kʰəgət̪ɑː ɑːɾə beːgəɾət̪ɑː ,ɪ kɪ 
d͡ʒiːʋən̪ə kə moːkɑːmə. 
əɾəd͡ʒələ d̪ʰən̪ə pəɾə pʰupʰəkɑːɾə ̃ n̪əjə 
tʃ͡ʰoːɽuː,s̪əməjə ɦoːjət̪ə bələʋɑːn̪ə. 
tʃ͡ɪt̪̃ɑː kəɾəbə kəɦɪjɑː d̪ʰəɪɾə ,ləuʈə tʃ͡əlũː əpən̪ə 
d̪ʰɑːmə. 
d͡ʒɑːbət̪̃oː tʃ͡iːd͡ʒə s̪ə ̃bʰəɾələ bəd͡ʒɑːɾə,n̪əɦɪ ɖʰəuɑː t̪ə 
s̪əbə beːkɑːɾə. 
d̪eːkʰə tʃ͡ʰəgun̪ət̪ɑː lɑːgɪ ɾəɦələ, ɑ̃ːkʰɪ s̪ə ̃ɖʰəbə ɖʰəbə 
n̪oːɾə bəɦələ. 
-kəlpən̪ɑː d͡ʒʰɑː- boːkɑːɾoː   

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

3.6.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- bʰəkt̪ɪ gəd͡ʒələ 
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ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
 
bʰəkt̪ɪ gəd͡ʒələ 
 
ət̪eː n̪əɦɪ kəɾuː mɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
əd̪ʰəmə d̪ɪs̪ə d̪ɪjəu d̪ʰjɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
 
s̪əɦəd͡ʒə oː s̪əɾəs̪ə bən̪ɪ s̪əɾələ oː t̪əɾələ bən̪ɪ 
s̪un̪ɑːbət̪ʰɪ əpən̪ə t̪ɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
 
ɾətʃ͡ɑː ɾɑːs̪ə joːgiː s̪un̪ɑː s̪ət̪jə bʰoːgiː 
ɾəs̪ɪkə ɾəs̪ə kəlɑː d͡ʒɲɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
 
ʃəɾəɳəmeː d͡ʒeː pəɦũtʃ͡ələ s̪eː s̪əbʰə moːkʂə peːləkə 
n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ət̪ʰɪ əpən̪ə ɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
 
ɦəməɾə bʰɑːʋə d͡ʒeː tʃ͡ʰəɪ əɦĩː leːlə ɾəɦələɪ 
lɪjəu t̪utʃ͡tʃ͡ʰə d̪ubʰɪ d̪ʰɑːn̪ə moːɦən̪ə muɾɑːɾiː 
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s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 122-122-122-122 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. 
gəd͡ʒələmeː mɑːn̪jə tʃ͡ʰuːʈə leːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. iː bəɦəɾeː 
mut̪əkɑːɾɪbə mus̪əmmən̪ə s̪ɑːlɪmə ətʃ͡ʰɪ.   

 əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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4. ʋɪd̪eːɦə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə 

s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 
1 
"ʋɪd̪eːɦəkə d͡ʒiːʋɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə-s̪əmpɑːd̪əkə ɑː 
ɾəg̃əmət̃ʃ͡əkəɾmiː- ɾəg̃əmət̃ʃ͡ə-n̪ɪɾd̪eːʃəkə pəɾə 
ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə ʃɾɨk̃ʰəlɑː" 
Do not judge eachc̆ day by tht̆e h ̆arvest you reap 
but by tht̆e seeds tht̆at you plant. 
- Robert Louis Stevenson 
................... 
Videhĕa: Maitht̆ili Literature Movement 
ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə 369 mə (01 məiː 2023) ək̃əmeː 
məɪt̪ʰɪliː leːkʰəkə əʃoːkə pəɾə ɑː 370 mə (15 məiː 
2023) ək̃əmeː məɪt̪ʰɪliː leːkʰəkə ɾɑːmə bʰəɾoːs̪ə 
kɑːpəɽɪ 'bʰɾəməɾə' pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪ɪkɑːlət̪ə. 
ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə leːlə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ kəlɑːkəɾmiːkə kɑːd͡ʒə, 
ɾətʃ͡ən̪ɑː-s̪əp̃ɑːd̪ən̪ə, s̪əs̪̃məɾəɳə ɑː ən̪jə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːt̪məkə kɑːɾjəpəɾə s̪əbʰə pɾəkɑːɾəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
(s̪əs̪̃məɾəɳə, ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː, s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː, s̪əmiːkʂɑː 
ɑːd̪ɪ) ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ː əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː 369mə 
ək̃əkə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə leːlə 24 əpɾəɪlə 2023 d̪ʰəɾɪ ɑː 370mə 
ək̃əkə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə leːlə 8 məiː 2023 d̪ʰəɾɪ ʋəɾɖə 
pʰɑːɪləmeː iː-pət̪ɾə s̪əŋkeːt̪ə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑː 
s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.  
-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no +919560960721 
HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-547X VIDEHA 
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2 
"ʋɪd̪eːɦə d̪ʋɑːɾɑː eːkə beːɾəmeː koːn̪oː eːkəʈɑː 
s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə s̪əməgɾə muːljɑːkəñ̪ə ʃɾɨk̃ʰəlɑː" 
Do not judge eachc̆ day by tht̆e h ̆arvest you reap 
but by tht̆e seeds tht̆at you plant. 
- Robert Louis Stevenson 
....... 
Videhĕa: Maitht̆ili Literature Movement 
 
ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə 371 mə (01 d͡ʒuːn̪ə 2023) ək̃əmeː 
"mɪt̪ʰɪlɑː s̪ʈuːɖẽːʈə juːn̪ɪjən̪ə (eːmə.eːs̪ə.juː.)" pəɾə 
ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə n̪ɪkɑːlət̪ə. mɪt̪ʰɪlɑː s̪ʈuːɖẽːʈə juːn̪ɪjən̪ə 
(eːmə.eːs̪ə.juː.) pəɾə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑː liːkʰələ bɪd̪̃upəɾə 
məɪt̪ʰɪliːmeː ɑːleːkʰə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
1) eːmə.eːs̪ə.juː. keːɾə gəʈʰən̪əkə pɾəmɑːɳɪkə 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə, 
2) eːmə.eːs̪ə.juː. ɑː mɪt̪ʰɪlɑː keːɾə n̪əʋə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː, 
3) eːmə.eːs̪ə.juː. ɑː ʋɪbʰɪn̪n̪ə d͡ʒɑːt̪ɪ keːɾə s̪əmən̪ʋəjə, 
4) eːmə.eːs̪ə.juː. d̪ʋɑːɾɑː bʰeːlə ʋɪbʰɪn̪n̪ə ɑ̃ːd̪oːlən̪ə 
ɑː t̪əkəɾə leːkʰɑː-d͡ʒoːkʰɑː eːʋəm oːkəɾə pɾəbʰɑːʋə 
bɑː 
5) eːmə.eːs̪ə.juː. s̪əd̪̃əɾbʰɪt̪ə ɑːn̪ə koːn̪oː leːkʰə. 
371mə ək̃əkə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə leːlə əɦɑ̃ː əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː 25 
məiː 2023 d̪ʰəɾɪ ʋəɾɖə pʰɑːɪləmeː iː-pət̪ɾə s̪əŋkeːt̪ə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə pəʈʰɑː 
s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.  
-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no +919560960721 
HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-547X VIDEHA 
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3 
"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 
ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə dʒ͡iːʋɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ kəlɑːkəɾmiː 
pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə (1)əɾəʋəɪn̪d̪ə 
ʈʰɑːkuɾə, (2)d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə, 
(3)ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə, (4) ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə 
d̪ɑːs̪ə, (5)ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾə, (6) keːd̪ɑːɾə 
n̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, (7) pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə 'pɾeːmə' ɑː (8) 
ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪ɪkɑːlən̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
əɦiː s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː ɑːʈʰoː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pəɾə "ʋɪd̪eːɦə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː ən̪t̪əɾgət̪ə "moːn̪oːgɾɑːpʰə" 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəjələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ʋɪʋəɾəɳə 
n̪ɪmn̪ə pɾəkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ: 
(1) ɪtʃ͡tʃ͡ʰukə leːkʰəkə uːpəɾəmeː koːn̪oː eːkə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə pəɾə əpən̪ə moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə 
ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə əʋəd̪ʰɪ 
s̪ɑːmɑːn̪jəhə̆ eːkə mɑːs̪ə ɾəɦət̪ə. 
(2) ʋɪd̪eːɦə ɑːʈʰə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəpəɾə ɑːʈʰə leːkʰəkəkə 
n̪ɑːmə moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə leːlə tʃ͡əjən̪ɪt̪ə kəə̸ 
oːkəɾə s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə gʰoːʂəɳɑː kəɾət̪ə. 
"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰəbɑːkə n̪ɪəmə: 
(1) moːn̪oːgɾɑːpʰə puːɾɳə ɾuːpẽː ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəpəɾə 
keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɦuəjə. s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː, eːn̪ə.biː.ʈiː. ɑː 
kɪtʃ͡ʰu ʋjəkt̪ɪgət̪ə ɾuːpẽː lɪkʰələ moːn̪oːgɾɑːpʰə/ 
bɑːjoːgɾɑːpʰiːmeː leːkʰəkə s̪əs̪̃məɾəɳə ɑː ʋjəkt̪ɪgət̪ə 
pɾəs̪əg̃ə dʒ͡oːɽɪ kəjə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə bəɦən̪n̪eː 
əpən̪ə-ɑːt̪mə-pɾəʃəs̪̃ɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. "ʋɪd̪eːɦə 
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moːn̪oːgɾɑːpʰə" pʰiːpʰɑː ʋəɾlɖə kəpə pʰuʈəbɑːlə 
s̪ən̪ə ɾəɦət̪ə. pʰiːpʰɑː ʋəɾlɖə kəpə pʰuʈəbɑːlə eːɦeːn̪ə 
eːkəmɑːt̪ɾə ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒət̪əjə koːn̪oː 
"oːpeːn̪ɪg̃ə" bɑː "kloːd͡ʒɪg̃ə" s̪eːɾiːmən̪iː n̪əɪ ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪ ɑː t̪əkəɾə kɑːɾəɳə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː "oːpeːn̪ɪg̃ə" bɑː 
"kloːd͡ʒɪg̃ə" meː ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈəmeː n̪əɪ kʰeːlɑː ɾəɦələ 
loːkə mukʰjə ət̪ɪt̪ʰɪ/ ət̪ɪt̪ʰɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː pʰoːkəs̪ə 
kʰɪlɑːɽiː s̪ə ̃d̪uːɾə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pʰiːpʰɑː mɑːt̪ɾə ɑː 
mɑːt̪ɾə pʰuʈəbɑːlə kʰɪlɑːɽiːpəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ s̪eː oːkəɾə ʈuːɾn̪ɑːmeːɳʈə "oːpeːn̪ɪg̃ə 
s̪eːɾiːmən̪iː" n̪əɪ ʋəɾən̪ s̪oːdʒ͡ʰeː "oːpeːn̪ɪg̃ə məɪtʃ͡ə" s̪ə ̃
ɑːɾəmbʰə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː oːkəɾə s̪əmɑːpən̪ə 
"kloːd͡ʒɪg̃ə s̪eːɾiːmən̪iː"s̪ə ̃n̪əɪ ʋəɾən̪ "pʰɑːɪn̪ələ məɪtʃ͡ə 
ɑː ʈɾɑːpʰiː"s̪ə ̃kʰət̪əmə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː pʰoːkəs̪ə mɑːt̪ɾə 
ɑː mɑːt̪ɾə kʰɪlɑːɽiː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː "ʋɪd̪eːɦə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə" mɑːt̪ɾə ɑː mɑːt̪ɾə əɪ "s̪ɑːt̪oː 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə"pəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə ɾəɦət̪ə ɑː koːn̪oː 
s̪əs̪̃məɾəɳə ɑːd̪ɪ d͡ʒoːɽɪ kəə̸ pʰoːkəs̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəs̪ə ̃
əpən̪ɑːpəɾə keːn̪d̪ɾɪt̪ə kəɾəbɑːkə ən̪umət̪ɪ n̪əɪ 
ɾəɦət̪ə. 
(2) moːn̪oːgɾɑːpʰə leːlə "ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾə"meː 
upələbd̪ʰə s̪ɑːməgɾiːkə s̪ən̪d̪əɾbʰə s̪əɦɪt̪ə upəjoːgə 
kəjələ dʒ͡ɑː s̪əkəɪeː. 
(3) ʋɪd̪eːɦəmeː iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əbʰəkə 
kɔpiːɾɑːɪʈə leːkʰəkə/s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː loːkən̪ɪkə 
ləgəmeː ɾəɦət̪ən̪ɦɪ. s̪əmpɑːd̪əkə 'ʋɪd̪eːɦə' iː-
pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə pɾɪʈ̃ə-ʋeːbə 
ɑːɾkɑːɪʋəkə/ ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪əkə ɑː muːlə ɑː 
ən̪uːd̪ɪt̪ə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-
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pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əɪ iː-
pət̪ɾɪkɑːmeː koːn̪oː ɾojəlʈiːkə/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə 
pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
(4) "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə"kə pʰɔɾmeːʈə: 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə pəɾɪtʃ͡əjə (ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə d͡ʒən̪mə, 
n̪ɪʋɑːs̪ə-s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː kɑːɾjəs̪t̪ʰələkə bʰəugoːlɪkə-
s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə ʋɪʋeːtʃ͡ən̪ɑː s̪əɦɪt̪ə) ɑː ɾətʃ͡ən̪ɑːʋəliː 
(s̪əmiːkʂɑː s̪əɦɪt̪ə). 
gʰoːʂəɳɑː: "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 
ən̪t̪əɾgət̪ə (1) ɾɑːdʒ͡ən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə d̪ɑːs̪ə dʒ͡iː pəɾə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə, (2) ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə 
ʈʰɑːkuɾə pəɾə mun̪n̪iː kɑːmət̪ə ɑː (3) keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː pəɾə pɾeːmə moːɦən̪ə mɪʃɾə d̪ʋɑːɾɑː lɪkʰələ 
d͡ʒɑːjət̪ə. məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə pɾəd̪iːpə pəɾə "ʋɪd̪eːɦə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰət̪ɑːɦə pɾeːməʃək̃əɾə d͡ʒʰɑː 
"pəʋən̪ə". 
ʃeːʂə 5 goːʈeːpəɾə n̪ɪɾɳəjə ʃiːgʰɾə kəeːlə dʒ͡ɑːjət̪ə. 
gʰoːʂəɳɑː 2: oːn̪ɑː t̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə pɾəd̪iːpə pəɾə 
ʋɪd̪eːɦə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə n̪əɪ n̪ɪkɑːlən̪eː ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
ɦun̪əkəɾə əʋəd̪ɑːn̪ə kẽː d̪eːkʰəɪt̪ə pɾeːməʃək̃əɾə 
d͡ʒʰɑː "pəʋən̪ə"kə ɦun̪əkɑː uːpəɾə "ʋɪd̪eːɦə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə" lɪkʰəbɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑːjələ t̪ə ̃oːkəɾɑː 
s̪ʋiːkɑːɾə kəjələ geːlə.  
-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no +919560960721 
HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-547X VIDEHA 
4 
ʋɪd̪eːɦə bɾɔɖəkɑːs̪ʈə lɪs̪ʈə 
ʋɪd̪eːɦə WWW.VIDEHA.CO.IN s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 
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leːlə əpən̪ə whw̆atsapp n̪əmbəɾə ɦəməɾə 
whw̆atsapp no +919560960721 pəɾə pəʈʰɑːu, oːkəɾə 
pɾəjoːgə mɑːt̪ɾə ʋɪd̪eːɦə s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
d̪eːbɑːkə leːlə kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 
5 
ʋɪd̪eːɦəkə "s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə" 
ʋɪd̪eːɦə "s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ː kə" leːlə 
n̪ɪmn̪əlɪkʰɪt̪ə ʋɪʂəjəpəɾə ɑːleːkʰə iː-meːlə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
1. s̪ɑːɦɪt̪jə, kəlɑː ɑː s̪əɾəkɑːɾiː əkɑːd̪əmiːhĭ- 
(kə) puɾəs̪kɑːɾəkə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
(kʰə) s̪əɾəkɑːɾiː əkɑːd̪eːmiːmeː pəɪs̪əbɑːkə gəeːɾə-
loːkət̪ɑ̃ːt̪ɾɪkə ʋɪd̪ʰɑːn̪ə 
(gə) s̪ət̪t̪ɑːguʈə ɑː əkɑːd̪əmiː keːɾə kɑːd͡ʒə kəɾəbɑːkə 
t̪əɾiːkɑː 
(gʰə) s̪əɾəkɑːɾiː s̪ət̪t̪ɑːkə tʃ͡ʰəd̪mə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː 
upədʒ͡ələ t̪ɑːt̪kɑːlɪkə s̪əmɑːn̪ɑ̃ːt̪əɾə s̪ət̪t̪ɑːkə 
kɑːɾjəpəd̪d̪ʰət̪ɪ 
(ŋə) əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾəmeː pɑːɪ pʰəɪkʈəɾəhə̆ 
mɪt̪ʰəkə bɑː jət̪ʰɑːɾt̪ʰə 
2. ʋjəkt̪ɪgət̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ɑː puɾəs̪kɑːɾəkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
3. pɾəkɑːʃən̪ə d͡ʒəgət̪əmeː pəs̪əɾələ bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ɑː 
leːkʰəkə 
4. məɪt̪ʰɪliːkə tʃ͡ʰəd̪mə leːkʰəkə s̪əg̃əʈʰən̪ə ɑː oːkəɾə 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː s̪əbəɦəkə ɑːtʃ͡əɾəɳə 
5. s̪kuːlə-kɔleːd͡ʒəkə məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgəmeː pəs̪əɾələ 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾəkə ʋɪʋɪd̪ʰə ɾuːpə- 
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(kə) pɑːʈʰjəkɾəmə 
(kʰə) əd̪ʰjəjən̪ə-əd̪ʰjɑːpən̪ə 
(gə) n̪ɪjukt̪ɪ 
6. s̪ɑːɦɪt̪jɪkə pət̪ɾəkɑːɾɪt̪ɑː, ɾɪʋjuː, mət̃ʃ͡ə-mɑːlɑː-
mɑːɪkə ɑː loːkɑːɾpəɳəkə kʰeːlə-t̪əmɑːʃɑː 
7. leːkʰəkə s̪əbəɦəkə d͡ʒən̪mə-məɾəɳə ʃət̪ɑːbd̪iː 
keːɾə tʃ͡un̪ɑːʋə , kəɪlẽːɖəɾəʋɑːd̪ə ɑː t̪əkəɾɑː pɑːtʃ͡ʰuːkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
8. d̪əlɪt̪ə eːʋə ̃ leːkʰɪkɑː s̪əbəɦəkə s̪əg̃eː bʰeːd̪ə-
bʰɑːʋə ɑː oːkəɾə ʃoːʂəɳəkə ʋɪʋɪd̪ʰə t̪əɾiːkɑː 
9. koːn̪oː ɑːn̪ə ʋɪʂəjə. 
-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no +919560960721 
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