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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 

http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html
http://www.geocities.com/ggajendra
h
h
h
https://web.archive.org/web/*/videha
http://videha.com/
h
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əʈəɪtʃ͡əmeːɳʈəkə ɾuːpəmẽː pəʈʰɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əg̃əmeː oː əpən̪ə 
s̪ək̃ʂɪpt̪ə pəɾɪtʃ͡əjə ɑː əpən̪ə s̪kəɪn̪ə kəeːlə geːlə pʰoːʈoː s̪eːɦoː 
pəʈʰɑːbət̪ʰɪ. eːt̪əə̸ pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː/ s̪əg̃ɾəɦə s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə ləgəmeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː d͡ʒət̪əə̸ 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə n̪ɑːmə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ t̪ət̪əə̸ iː 
s̪əp̃ɑːd̪əkɑːd̪ʰiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əmpɑːd̪əkə: ʋɪd̪eːɦə iː-pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə 
ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋə/ t̪ʰiːmə-ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə 
əd̪ʰɪkɑːɾə, əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə ən̪uʋɑːd̪ə ɑː lɪpjət̪̃əɾəɳə ɑː t̪əkəɾoː 
ʋeːbə-ɑːɾkɑːɪʋəkə n̪ɪɾmɑːɳəkə əd̪ʰɪkɑːɾə; ɑː əɪ s̪əbʰə ɑːɾkɑːɪʋəkə iː-
pɾəkɑːʃən̪ə/ pɾɪʈ̃ə-pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əɪ s̪əbʰə leːlə 
koːn̪oː ɾɔjəlʈiː/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪eː ɾɔjəlʈiː/ 
pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰukə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː ʋɪd̪eːɦəs̪ə ̃ n̪əɪ 
d͡ʒuɽət̪ʰu. ʋɪd̪eːɦə iː pət̪ɾɪkɑːkə mɑːs̪əmeː d̪uː ʈɑː ək̃ə n̪ɪkələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː mɑːs̪əkə 01 ɑː 15 t̪ɪt̪ʰɪkẽː www.videhĕa.co.in pəɾə iː pɾəkɑːʃɪt̪ə 
kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  
 
Videhĕa e-Journal: Issue No. 362 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 

... 



 

 

Videhĕa: Maitht̆ili Literature Movement 

ən̪ukɾəmə 

əɪ ək̃əmeː ətʃ͡ʰɪ:- 

1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1.2.ək̃ə 361 ɑː 362 pəɾə ʈɪppəɳiː 

2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- ʈɾeːɳɖə 

2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- kɑːmə s̪eː ɾɑːmə 
kiː oːɾə 

2.3.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- jəʃoːd̪ɑː mɑːjə 

2.4.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- 3 ʈɑː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː 

2.5.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː 
(upən̪jɑːs̪ə- kʰeːpə 9) 
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(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə s̪ɑːt̪əmə pəɽɑːʋə) 
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(upən̪jɑːs̪ə)- 19 mə kʰeːpə 
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2.10.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-1 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.11.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

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



 

 

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

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

3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- koːɾoːn̪ɑː: kɑːlə! 

3.2.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- 2 ʈɑː gəd͡ʒələ 

3.3.ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə- ɦəʈʈʰiː d͡ʒɑːɽə 
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1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1.2.ək̃ə 361 ɑː 362 pəɾə ʈɪppəɳiː 
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1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1 

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː ən̪uʋɑːd̪ə puɾəs̪kɑːɾə 
(məɪt̪ʰɪliː) 2022 pɾəs̪əg̃ə 

t̪iːn̪ə ʈɑː d͡ʒuːɾiː ɾəɦət̪ʰɪ ɖɔ s̪əʋɪt̪ɑː d͡ʒʰɑː s̪oːn̪iː, ɖɔ 
mɪt̪ɾən̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː ɑː ʃɾiːmət̪iː n̪iːɾəd͡ʒɑː ɾeːɳu. 
pəɦɪn̪eː əɦɑ̃ːkẽː bət̪ɑː d̪iː d͡ʒeː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
mɑːt̪ɾə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əbʰəkẽː ən̪uʋɑːd̪ə 
əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
leːkʰəkəkə ɦəkəkẽː mɑːɾɪkə.̃ ɾət̪n̪eːʃʋəɾə mɪʃɾə 
d͡ʒiːkẽː pɾɑːɪd͡ʒə d̪eːbɑːkə n̪ɪɾɳəjə d̪uː ʈɑː d͡ʒuːɾiː 
keːlən̪ɦɪ, t̪eːs̪əɾə goːʈeː ɾus̪ɪ geːlɑː/ geːliː. əɪ 
n̪ɑːʈəkəkə kiː d͡ʒəɾuːɾiː tʃ͡ʰələɪ? ɾət̪n̪eːʃʋəɾə mɪʃɾəkə 
ən̪uʋɑːd̪ə bɑː s̪ɑːɦɪt̪jəs̪ə ̃ koːn̪oː s̪əɾoːkɑːɾə n̪əɪ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əpən̪ɑː d͡ʒəmɑːn̪ɑːmeː ɪt̪ɪɦɑːs̪əkə n̪iːkə 
ʈjuːʃən̪ə tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ, n̪oːʈə bɪkɑːɪ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. 
d̪oːs̪əɾə ən̪uʋɑːd̪ə ɑːbə iː n̪əɪ kəɾət̪ɑː, d͡ʒə_ɪ 
ud̪d̪eːʃjəs̪ə ̃ keːlən̪ɦɪ t̪əkəɾə puːɾt̪ɪ bʰəə̸ geːlən̪ɦɪ. 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ 
s̪əmɪt̪ɪmeː s̪əbʰəʈɑː tʃ͡oːɾeː-bən̪oːɾə tʃ͡ʰəɪ, ɑːbə 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkẽː tʃ͡oːɾə-bən̪oːɾə bʰeːn̪ɑːɪ 
pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ s̪əmɪt̪ɪkə s̪əd̪əs̪jət̪ɑː leːlə 
n̪juːn̪ət̪əmə kʋɑːlɪpʰɪkeːʃən̪ə gʰoːʂɪt̪ə kəə̸ d̪eːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː, kɑːɾəɳə n̪əɦɪjoː keːn̪eː tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ s̪əeːɦə s̪əbʰə 
tʃ͡ʰəɪ. ɦə ̃ t̪ẽː eːkəɾɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ t̪ə ̃ koːn̪oː ɑːʃɑː ətʃ͡ʰɪjeː 
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n̪əɪ, mud̪ɑː bɑːbuː puɾəs̪kɑːɾə leːn̪ɪɦɑːɾəkə 
n̪ɪɾlədʒ͡dʒ͡ət̪ɑː dʒ͡əbəɾəd̪əs̪t̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ, ɑː t̪ə_ɪ 
puɾəs̪kɑːɾəkẽː s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəbɑː kɑːlə d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə 
bʰɑːʂəɳə ɦeːt̪ən̪ɦɪ s̪eː pʰɾeːməmeː ləgəbəɪbəlɑː 
ɦeːt̪əɪ. 

2 

111mə 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə d͡ʒəɾəjə' ɾəɦuɑː 
s̪əg̃ɾɑːməmeː s̪əmpən̪n̪ə bʰeːlə 

s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾɨ 
s̪əmɪt̪ɪkə əd̪ʰjəkʂə ɖɔ. əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələ ʋjəkt̪ɪgət̪ə 
ɑːd̪ʰɑːɾəpəɾə 111mə 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə'kə 
ɑːjoːd͡ʒən̪ə, ʋəɾʂəkə 31 d̪ɪs̪əmbəɾə 2022 ʃən̪ɪ d̪ɪn̪ə, 
ɾəɦuɑː s̪əg̃ɾɑːməkə 'ɑːd̪ɪn̪ɑːt̪ʰə məd̪ʰus̪uːd̪ən̪ə 
pɑːɾəs̪ə məɳɪ s̪əs̪̃kɾɨt̪ə məɦɑːʋɪd̪jɑːləjə'kə 
s̪əbʰɑːgɑːɾəmeː s̪əpʰələt̪ɑːpuːɾʋəkə s̪əmpən̪n̪ə 
kəɾəbeːlən̪ɪ. 33 ʈɑː n̪uːt̪ən̪ə kət̪ʰɑːkə pɑːʈʰə bʰeːlə. 
pəʈʰɪt̪ə kət̪ʰɑː s̪əbʰəpəɾə məɪt̪ʰɪliː kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
ʈɪppəɳiː keːlən̪ɪ. eːt̪əə̸ ʋɪbʰɪn̪n̪ə ʋɪd̪ʰɑːkə 17 poːt̪ʰiːkə 
loːkɑːɾpəɳə s̪eːɦoː bʰeːlə. iː ɑːjoːd͡ʒən̪ə t̪iːn̪ə-t̪iːn̪ə 
mɑːs̪əpəɾə, ʋəɾʂə bʰəɾɪmeː tʃ͡ɑːɾɪ kʰeːpə ɑːjoːd͡ʒɪt̪ə 
ɦoːɪeː. pɾət̪ʰəmə 'mɑːɾtʃ͡ə'meː, d̪ʋɪt̪iːjə 'd͡ʒuːn̪ə'meː, 
t̪ɾɨt̪iːjə 's̪ɪt̪əmbəɾə'meː ɑː tʃ͡ət̪uɾt̪ʰə 'd̪ɪs̪əmbəɾə'meː. 

eːt̪əə̸ kɪtʃ͡ʰu muːləd̪ʰɑːɾɑːkə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə n̪ɑːmə n̪əɪ 
leːbɑːkə ʃəɾt̪əpəɾə s̪uːtʃ͡ɪt̪ə keːlən̪ɦɪ, d͡ʒeː əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələ ɑː s̪ɑːt̪ə ʈɑː gəeːɾə lɪʈeːɾeːɾiː əs̪oːs̪ɪjeːʃən̪ə 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə meːmbəɾəʃɪpəmeː eːkəʈɑː 
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n̪ɑːmə ɑːgɑ̃ː ən̪ələkə ətʃ͡ʰɪ- ɖɔ. əd͡ʒəjə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː 
d͡ʒeː əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələkə bʰɑːgɪn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə (kɪtʃ͡ʰu 
goːʈeːkə ən̪us̪ɑːɾə məmɪjəut̪ə pɪs̪əjəut̪ə); t̪ẽː 
muːləd̪ʰɑːɾɑːkə kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 111mə s̪əgəɾə 
d͡ʒɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjəkə bəɦɪʂkɑːɾə keːlən̪ɪ. iː 
putʃ͡ʰəlɑːpəɾə dʒ͡eː t̪əkʰən̪ə ʋɪbʰuːt̪ɪ ɑːn̪ən̪d̪ə, 
ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː, d̪əmən̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː ɑː 
əʃoːkə kumɑːɾə meːɦət̪ɑː keːn̪ɑː 111mə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ 
d̪iːpə dʒ͡əɾəjəmeː pəɦũtʃ͡əlɑː, t̪ə ̃ oː s̪əbʰə s̪uːtʃ͡ɪt̪ə 
keːlən̪ɪ dʒ͡eː t̪ə_ɪ leːlə əɪ tʃ͡ɑːɾuː goːʈeːkə kəɾɑːɾə 
əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələs̪ə ̃ bʰeːlən̪ɦɪ dʒ͡eː oː eːkəɾɑː 112 mə 
s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə lɪkʰət̪ɑː, mud̪ɑː oː koːn̪oː 
ɑːmət̪̃ɾəɳəmeː s̪eː n̪əɪ keːlən̪ɦɪ ɑː bəɪn̪əɾəpəɾə 
uːpəɾəmeː tʃ͡ʰoːʈə s̪ən̪ə 'kɾəmə 112' lɪkʰələn̪ɦɪ. 
t̪ə_ɪpəɾə s̪ət̃ʃ͡ɑːləkə ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː kə 
us̪əkeːlɑːpəɾə əd̪ʰjəkʂə ʋɪbʰuːt̪ɪ ɑːn̪ən̪d̪ə s̪əmeːt̪ə 
d̪əmən̪ə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː ɑː əʃoːkə kumɑːɾə meːɦət̪ɑː 
2-3 gʰəɳʈɑː bɑːd̪ə kʰɑː piː kəə̸ oːt̪əə̸ s̪ə ̃ pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə 
kəə̸ geːlɑː, mud̪ɑː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə s̪əbʰə 
kət̪ʰɑːkɑːɾə bʰoːɾə d̪ʰəɾɪ goːʂʈʰiːmeː ɾəɦɪ eːkəɾɑː 
s̪əpʰələ bən̪əbeːlən̪ɦɪ. eːt̪əə̸ iː s̪pəʂʈə kəə̸ d̪iː d͡ʒeː iː 
kɾɨt̪jə ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː pəɦɪn̪əɦɪjoː keːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡eː ʋɪd̪eːɦəmeː əbʰɪleːkʰɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ [89mə 
s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə d͡ʒəɾəjə, əuɾəɦɑː (ləukəɦiː), 
15.5.2013, s̪əj̃oːd͡ʒəkə- umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə; 
ɦiːɾeːn̪d̪ɾə dʒ͡ʰɑː d̪ʋɑːɾɑː kɾəmɑ̃ːkə 90 n̪əɪ keːlɑːpəɾə 
goːʂʈʰiːkə bəɦɪʂkɑːɾə ɑː ɦun̪əkɑː us̪əkeːlɑːpəɾə 
əʃoːkə kumɑːɾə meːɦət̪ɑː s̪eːɦoː bəɦɪʂkɑːɾə keːlən̪ɪ]. 
eːt̪əə̸ iːɦoː s̪pəʂʈə kəə̸ d̪iː dʒ͡eː ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə 
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d͡ʒʰɑː luːdʒ͡ə ʈɔkə kəɾəɪmeː mɑːɦɪɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː əpən̪ɑː 
s̪əŋeː ɑːjələ loːkəkə ʋɪʂəjəmeː, kən̪ɪjoː d͡ʒə ̃oː s̪əbʰə 
eːmɦəɾə-oːmɦəɾə geːlɑː, t̪ə ̃ ɖʰɑːkiːkə ɖʰɑːkiː 
ʋɪʂəʋəmən̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əg̃əɦɪ iːɦoː s̪pəʂʈə kəə̸ d̪iː 
d͡ʒeː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə leːkʰəkə loːkən̪ɪkə 
s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjəmeː ɑːgəmən̪əs̪ə ̃ puːɾʋə, 
d͡ʒəkʰən̪ə ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː s̪əbʰəkə 
boːləbɑːlɑː tʃ͡ʰələn̪ɦɪ, goːʂʈʰiːmeː s̪əbʰə kʰɑː piː kəə̸ 
s̪uːt̪ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəlɑː ɑː mɑːt̪ɾə kət̪ʰɑː pəɽʰən̪ɪɦɑːɾə 
əs̪əgəɾeː d͡ʒɑːgələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː, d͡ʒəkəɾə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː 
ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə kət̪ʰɑː pəɽʰəbɑːs̪ə ̃ mən̪ɑː kəə̸ 
d̪eːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə, mud̪ɑː muːləd̪ʰɑːɾɑː bʰoːɾəmeː 
d͡ʒeː n̪juːdʒ͡ə d̪eːləkə t̪ə_ɪmeː iː gəpə n̪əɪ ɑːjələ. iː 
s̪əbʰəʈɑː kʰeːɾəɦɑː ɦəməɾə poːt̪ʰiː pɾəbən̪d̪ʰə-
n̪ɪbən̪d̪ʰə-s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː bʰɑːgə-2 meː əbʰɪleːkʰɪt̪ə 
kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː upələbd̪ʰə 
ətʃ͡ʰɪ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm pəɾə. s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː gət̪ə d̪əs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə eːkəmɑːt̪ɾə s̪t̪ʰələ s̪əgəɾə 
ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə kẽː giːɽɪ leːbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəeːlə 
d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ɑːgɑːmiː 112mə 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjə'kə ɑːjoːd͡ʒən̪ə ʃɾiː ɾɑːmətʃ͡ən̪d̪ɾə ɾɑːjəkə 
s̪əj̃oːdʒ͡əkət̪ʋəmeː ɦun̪əkə pəɪt̪ɾɨkə gɑːmə- s̪əɦuɾɪjɑː 
(ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː) meː 'mɑːɾtʃ͡ə' 2023 mɑːs̪əkə 
ən̪t̪ɪmə ʃən̪ɪ d̪ɪn̪ə ɦəeːt̪ə, s̪eː s̪əɾʋəs̪əmmət̪ɪs̪ə ̃
n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə bʰeːlə. ɦiːɾeːn̪d̪ɾə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː əpən̪ə 
bləɪkəmeːlɪg̃ə ɑːgɑ̃ː s̪eːɦoː puːɾɳə n̪ɪʂʈʰɑːs̪ə ̃d͡ʒɑːɾiː 
ɾɑːkʰələn̪ɪ dʒ͡əkʰən̪ə 02.01.2023 kẽː ɾɑːmətʃ͡ən̪d̪ɾə 
ɾɑːjəkẽː pʰoːn̪ə kəə̸ ɑːgɑːmiː goːʂʈʰiːkə kɾəmɑ̃ːkə 
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112 n̪əɪ 113 kəɾəbɑːkə d̪uʂʈət̪ɑːpuːɾɳə 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː ɑːgɾəɦə keːlən̪ɦɪ ɑː ɖəɾeːlən̪ɦɪ, 
d͡ʒə_ɪ s̪ə ̃ koːn̪oː t̪əɾəɦẽː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə 
goːʂʈʰiːkẽː s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjəkə mɑːn̪jət̪ɑː 
bʰeːʈɪ d͡ʒɑːjə, pʰeːɾə 05.01.2023kẽː gʰəʈʈiː 
mɑːn̪ələn̪ɦɪ. s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː ɦun̪əkəɾə d̪əs̪ə 
bəɾkʰəs̪ə ̃ d͡ʒɑːɾiː əɪ kut̪s̪ɪt̪ə pɾəjɑːs̪əkə 
meːɦən̪ət̪ɑːn̪ɑː d̪əɪt̪ə ɦeːt̪ən̪ɦɪ ɑː d͡ʒə ̃ n̪əɪ d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪ə ̃ ɑːgɑ̃ː d̪eːt̪ən̪ɦɪ. ʋɪd̪eːɦəkə ɑːgɑːmiː 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə meː s̪əbʰə 
gəpəkə kʰulɑːs̪ɑː ɦəeːt̪ə. 

əɪ s̪əmbən̪d̪ʰəmeː iː s̪pəʂʈə kəə̸ d̪iː dʒ͡eː əʃoːkə 
əʋɪtʃ͡ələ əɪ goːʂʈʰiːkə ɑːjoːd͡ʒən̪ə puːɾɳə ɾuːpəs̪ə ̃
ʋjəkt̪ɪgət̪ə ɾuːpẽː keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. d̪ɪlliːkə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə goːʂʈʰiː d͡ʒeː ʈəɪgoːɾəkə 150 d͡ʒəjən̪t̪iː 
bəɾkʰəmeː ɑːjoːdʒ͡ɪt̪ə bʰeːlə ɑː d͡ʒəkəɾɑː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː əpən̪ə ʋɑːɾʂɪkə ɾɪpoːɾʈə ɑː ɑːjə-ʋjəjə 
kʰɑːt̪ɑːmeː əpən̪ə goːʂʈʰiːkə ɾuːpəmeː ʋəɾɳɪt̪ə 
keːləkə ɑː t̪əkəɾə pɑːɪkə ʋɪt̪əɾəɳə d̪eːkʰeːləkə ɑː 
ɔɖɪʈəɾəs̪ə ̃ əpɾuːʋə kəɾeːləkə, d͡ʒeː s̪əɦiː məd̪əmeː 
ʈəɪgoːɾəkə kɑːɾjəkɾəmə leːlə kʰəɾtʃ͡ə bʰələɪ (s̪əgəɾə 
ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə leːlə n̪əɪ) kẽː s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 
d͡ʒəɾəjəkə ɾuːpəmeː mɑːn̪jət̪ɑː d̪eːbɑː leːlə muːlə 
d̪ʰɑːɾɑːkə puɾəs̪kɑːɾə/ əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə loːlupə ɑː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː loːkə gət̪ə d̪əs̪ə bəɾkʰəs̪ə ̃əpəs̪jɑ̃ːt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː eːkə beːɾə pʰeːɾə əs̪əpʰələ bʰeːlə.   

ɾəɦuɑː s̪əg̃ɾɑːmə goːʂʈʰiːmeː n̪ɪmn̪ə kət̪ʰɑːkə pɑːʈʰə 
bʰeːlə, 1. ɖɔ ʋɪbʰuːt̪ɪ ɑːn̪ən̪d̪ə : ɑːs̪t̪ʰɑː, ʋɪʃʋɑːs̪ə ɑː 
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pəɾəmpəɾɑː; 2. ɾəʋɪ bʰuːʂəɳə kumɑːɾə : bʰoːd͡ʒəkə 
ʋəɦɪʂkɑːɾə; 3. mɑːn̪əbə ən̪iːʂə məɳɖələ : s̪ət̪jəkə 
bʰɾuːɳə ɦət̪jɑː; 4. ɾɪt̪ɪkə məɳɖələ : geːləũ t̪ə ̃ ɦəmə 
geːləũ ; 5. pə.̃ ʃɪʋə kumɑːɾə mɪʃɾə : ʋəs̪ud̪ʰɑː kɑːɦuː 
koː n̪ə ɦoːjə; 6. umeːʃə məɳɖələ : əppən̪ə d͡ʒɪmmɑː; 
7. ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ : bɑːlə ʋəɪɾɑːgiː; 8. 
ɾɑːd̪ʰɑːkɑːn̪t̪ə məɳɖələ : bʰuməɦuɾə ɑːgɪ ɑː əlɦuɑː; 
9. dʒ͡ʰoːliː pɑːs̪əʋɑːn̪ə : kɑːɾiː n̪ɑːgə; 10. n̪ɑːɾɑːjəɳə 
jɑːd̪əʋə : kən̪ɪjɑːkə d͡ʒiːʋən̪ə; 11. kəpɪleːʃʋə ɾɑːut̪ə : 
tʃ͡eːpʰəɾiː; 12.  d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ : 
kuməɦəɾəkə bət̪ɪjɑː; 13. əmɪt̪ə mɪʃɾə : əd̪ʰəlɑːɦəkə 
pəɾɪɳɑːmə əd̪ʰəlɑːɦeː; 14. bəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰiː ɾɑːmə : 
ɦəməɦĩː d̪ʰən̪iːkə tʃ͡ʰiː; 15.  ɦəɾɪʃtʃ͡ən̪d̪ɾə d͡ʒʰəɑː : 
n̪ɪɾiːkʂəɳə; 16.  pɾiːt̪əmə kumɑːɾə n̪ɪʂɑːd̪ə : buɽʰɑːɾiː 
bʰɾuːɳəkə ɦət̪jɑː; 17.  ʃɾəʋəɳə kumɑːɾə məɳɖələ : 
pɾeːmə ʋɪʋɑːɦə; 18. ɾɑːməs̪eːʋəkə ʈʰɑːkuɾə : s̪ɑːt̪ə 
puːt̪ə ɾɑːməkẽː; 19.  ɾɑːməkɾɨʂɳə pəɾɑːɾt̪ʰəiː : ɑːɽɪ; 
20.  d̪uɾgeːʃə məɳɖələ : d̪ʋən̪d̪ə; 21.  lɑːləd̪eːʋə 
kɑːmət̪ə : məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː ; 22.  ʃɑːɾəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə s̪ɪɦ̃ə : 
d͡ʒɑːʋət̪ə s̪õːkʰɑː keː n̪ɑːʋə ɦoːjət̪oː t̪ɑːʋət̪ə; 
23.  əɾəʋɪn̪d̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə : n̪ẽːgəɾuː ɑː məg̃əɾuː; 
24.  əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələ : mən̪uɑː n̪ɑːtʃ͡əjə moːɾə; 
25.  n̪ɑːɾɑːjəɳə dʒ͡ʰəɑː : ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪmeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ; 
26.  umeːʃə n̪ɑːɾɑːjəɳə kəɾɳə : mɑːjə; 
27.  d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ : s̪əpən̪ɑː; 28.  ɾɑːmə 
ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦəu : n̪iːkə kəɾəbə t̪ə ̃ beːd͡ʒɑːeː kɪeː 
ɦəeːt̪ə?; 29.  n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə : ɾəg̃ələ n̪əɽʰɪjɑː; 
30.  ɾɑːmətʃ͡ən̪d̪ə ɾɑːjə : t̪oːɦĩː dʒ͡ɪt̪əlẽː ɦəməɦĩː 
ɦɑːɾələũ; 31.  ɾɑːmeːʃʋəɾə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ : 
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ɦəməɾoː bəɦɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ; 32. ʋɪn̪əjə moːɦən̪ə 
d͡ʒəgəd̪iːʃə : tʃ͡ʰəʈʈʰuː; ɑː 33. ɾəmeːʃə kumɑːɾə ʃəɾməɑː 
: s̪əg̃ʰəɾʂə. 

goːʂʈʰiːmeː n̪ɪmn̪ə poːt̪ʰiː s̪əbʰəkə loːkɑːɾpəɳə 
bʰeːlə- 1. s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə ʋɪʋeːkə (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə)  :  dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ; 2. n̪əbə 
bən̪əkə n̪əbə pʰələ (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə)  :  d͡ʒəgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ; 3. s̪utʃ͡ɪt̪ɑː (upən̪jɑːs̪ə) 
:  d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ; 4. pɾət̪ɪkɑːɾə 
eːkʰən̪ə bɑ̃ːkiː ətʃ͡ʰɪ (kɑːʋjə s̪əg̃ɾəɦə) : ɾɑːməkɾɨʂɳə 
pəɾɑːɾt̪ʰiː; 5. əs̪ələ puːdʒ͡ɑː (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə)  :  n̪ən̪d̪ə 
ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə; 6. s̪əj̃oːgə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) :  ɾəbiːn̪d̪ɾə 
n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə; 7. ləd͡ʒəkoːʈəɾə 
(upən̪jɑːs̪ə)  :  ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə; 8. ɪeːɦə 
t̪ʰɪkə dʒ͡iːʋən̪ə (s̪əs̪̃məɾəɳə)  :  ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə 
mɪʃɾə; 9. ɾɑːʂʈɾə məd̪̃ɪɾə (upən̪jɑːs̪ə)  :  ɾəbiːn̪d̪ɾə 
n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə; 10. 
mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ  (upən̪jɑːs̪ə)  :  ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə 
mɪʃɾə ; 11. s̪iːmɑːkə oːɦɪ pɑːɾə 
(upən̪jɑːs̪ə)  :  ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə; 12. n̪ɪt̪ə 
n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə  :  gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə 
ʈʰɑːkuɾə ; 13. məɪt̪ʰɪliː s̪əmiːkʂɑːʃɑːs̪t̪ɾə 
(ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː)  :  gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ; 14. Rajdeo 
Mandal Maitht̆ili Writer :  Gajendra ThT̆akur; 15. 
s̪ubʰəd̪ɾɑː kumɑːɾiː tʃ͡əuɦɑːn̪ə (ʋɪn̪ɪbən̪d̪ʰə)  :  ɖɔ. 
əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələ; 16. d͡ʒeːt̪əeː n̪eː d͡ʒɑːeː kəʋɪ oːt̪əeː 
d͡ʒɑːeː ən̪ubʰəʋiː (ʋɪtʃ͡ɑːɾoːt̪t̪eːdʒ͡əkə gəd̪jɑ̃ːʃə 
s̪ək̃ələn̪ə) :  ɖɔ. umeːʃə məɳɖələ; 17. d͡ʒəgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə kɑːʋjə s̪əg̃ɾəɦə (ən̪us̪ən̪d̪ʰɑːn̪ə 
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ʋɪʃleːʂəɳə) : ɖɔ. umeːʃə məɳɖələ. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
111mə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə d͡ʒəɾəjəkə s̪əpʰələt̪ɑː leːlə 
s̪əd̪̃eːʃə pəʈʰeːlən̪ɦɪ ɑː n̪əɪ ɑːbɪ s̪əkəbɑː leːlə d̪ukʰə 
ʋjəkt̪ə keːlən̪ɦɪ. loːkɑːɾpɪt̪ə poːt̪ʰiː 'n̪ɪt̪ə n̪əʋələ 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə' leːlə əpuːɾʋə ut̪s̪ɑːɦə 
d̪eːkʰələ geːlə, ɑː upəs̪t̪ʰɪt̪ə loːkə mɑ̃ːgɪ-mɑːgɪ kəə̸ oː 
poːt̪ʰiː leːlən̪ɪ ɑː pʰoːn̪əpəɾə d̪uːɾə d̪ɪlliː ɑː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə 
ʈʰɑːməs̪ə ̃ əɪ poːt̪ʰiːkə ɔɾɖəɾə loːkɑːɾpəɳə d̪ɪn̪eː s̪ə ̃
ɑːbəjə lɑːgələ. 

s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə pəɦɪlə s̪ə ̃ 111 d̪ʰəɾɪkə 
kət̪ʰɑː jɑːt̪ɾɑː 

1. mudʒ͡əpʰpʰəɾəpuɾə, 21.01.1990, pɾəbʰɑːs̪ə 
kumɑːɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 2. ɖeːoːɽʰə, 29.04.1990, 
d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪ə; 3. d̪əɾəbʰəg̃ɑː, 07.07.1990, ɖɔ. 
bʰiːmən̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑː, pɾəd̪iːpə məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə, 
ʋɪd͡ʒəjəkɑːn̪t̪ə ʈʰɑːkuɾə; 4. pəʈən̪ɑː, 3.11.1990, 
goːʋɪn̪d̪ə dʒ͡ʰɑː, d̪əmən̪əkɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑː; 5. 
beːgus̪əɾɑːjə, 13.01.1991, pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiː; 6. 
kəʈɪɦɑːɾə, 22.04.1991, əʃoːkə; 7. n̪əʋɑːn̪iː, 
21.07.1991, moːɦən̪ə bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə; 8. s̪əkəɾiː, 
22.10.1991, pɾoː. s̪uɾeːʃʋəɾə dʒ͡ʰɑː, ɖɔ. ɾɑːmə bɑːbuː; 
9. n̪eːɦəɾɑː, 11.10.1992, eː.s̪iː. d̪iːpəkə; 10. 
ʋɪɾɑːʈən̪əgəɾə, 14.04.1992, d͡ʒiːt̪eːn̪d̪ɾə dʒ͡iːt̪ə; 11. 
ʋɑːɾɑːɳəs̪iː, 18.07.1992, pɾəbʰɑːs̪ə kumɑːɾə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 12. pəʈən̪ɑː, 19.10.1992, ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə 
d͡ʒʰɑː; 13. s̪upəulə- 1, 18.10.1993, keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə; 
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14. boːkɑːɾoː, 24.04.1993, bud̪d̪ʰɪn̪ɑːt̪ʰə dʒ͡ʰɑː; 15. 
pəɪʈəgʰɑːʈə, 10.07.1993, ɖɔ. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
'ɾəməɳə' ; 16. dʒ͡ən̪əkəpuɾə, 09.10.1994, ɾəmeːʃə 
ɾəd̃͡ʒən̪ə; 17. ɪs̪əɦəpuɾə, 06.02.1994, ɖɔ. əɾəʋɪn̪d̪ə 
kumɑːɾə 'əkkuː'; 18. s̪əɾəɦəd̪ə, 23.04.1994, əmɪjə 
kumɑːɾə d͡ʒʰɑː; 19. d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə, 09.07.1994, 
ʃjɑːmɑːn̪ən̪d̪ə tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 20. gʰoːgʰəɾəɖiːɦɑː, 
22.10.1994, ɖɔ. n̪ɑːɾɑːjəɳəd͡ʒiː; 21. bəɦeːɾɑː, 
21.01.1995, kəməleːʃə d͡ʒʰɑː; 22. s̪upəulə 
(d̪əɾəbʰəg̃ɑː) , 08.04.1995, kəməleːʃə d͡ʒʰɑː; 23. 
kɑːʈʰəmɑ̃ːɖuː, 23.09.1995, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə pɾeːməɾʂɪ; 24. 
ɾɑːd͡ʒəʋɪɾɑːdʒ͡ə, 24.01.1996, ɾɑːmən̪ɑːɾɑːjəɳə d̪eːʋə; 
25. koːləkɑːt̪ɑː (ɾəd͡ʒət̪ə d͡ʒəjət̪̃iː, 28.12.1996), 
pɾəbʰɑːs̪ə kumɑːɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 26. məɦɪʂiː, 
13.04.1997, ɖɔ. t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː/ ɾəmeːʃə 
pɾɑːjoːd͡ʒɪt̪ə; 27. t̪əɾəun̪iː, 20.06.1997, ʃoːbʰɑːkɑːn̪t̪ə; 
28. pəʈən̪ɑː, 18.07.1997, pɾəbʰɑːs̪ə kumɑːɾə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 29. beːguːs̪əɾɑːjə, 13.09.1997, pɾəd̪iːpə 
bɪɦɑːɾiː; 30. kʰəd͡ʒəuliː, 04.04.1998, pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiː; 
31. s̪əɦəɾəs̪ɑː, 18.07.1998, ɾəmeːʃə; 32 pəʈən̪ɑː, 
10.10.1998, ʃjɑːmə d̪əɾɪɦəɾeː; 33. bəlɑːɪn̪ə; 
n̪ɑːgəd̪əɦə, 08.01.1999, pəd̪əmə s̪əmbʰəʋə; 34. 
bʰəʋɑːn̪iːpuɾə, 10.04.1999, ɖɔ. dʒ͡ɪʂɳu d̪ət̪t̪ə mɪʃɾə; 
35. məd̪ʰubən̪iː, 24.07.1999, s̪ɪjɑːɾɑːmə d͡ʒʰɑː 
's̪əɾəs̪ə', ɖɔ. kuləd̪ʰɑːɾiː s̪ɪɦ̃ə; 36. ən̪d̪əuliː, 
20.10.1999, kəməleːʃə d͡ʒʰɑː; 37. d͡ʒən̪əkəpuɾə, 
25.03.2000, ɾəmeːʃə ɾəd̃ʒ͡ən̪ə; 38.  kɑːʈʰəmɑ̃ːɖuː, 
25.06.2000, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə pɾeːməɾʂɪ; 39. d̪ʰən̪əbɑːd̪ə, 
21.10.2000, ʃjɑːmə d̪əɾɪɦəɾeː eːʋə ̃ ɾɑːmətʃ͡ən̪d̪ɾə 
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lɑːləd̪ɑːs̪ə; 40. bɪʈəʈʰoː, 21.01.2001, ɖɔ. 
əkkuː,  pəɾoː.ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː; 41. ɦəʈən̪iː 
(gʰoːgʰəɾəɖiːɦɑː), 19.05.2001, pɾoː. joːgɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː/əd͡ʒɪt̪ə ku.ɑːd͡ʒɑːd̪ə; 42. boːkɑːɾoː, 25.08.2001, 
gɪɾɪd͡ʒɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'əɾd̪ʰən̪ɑːɾiːʃʋəɾə',  məɪt̪ʰɪlɑː s̪ɑː. 
pəɾɪʂəd̪; 43. pəʈən̪ɑː, kɪɾəɳəd͡ʒəjət̪̃iː, 01.12.2001, 
əʃoːkə, tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑː; 44. ɾɑ̃ːtʃ͡iː, 
13.04.2002, kumɑːɾə mən̪iːʂə əɾəʋɪn̪d̪ə; 45. 
bʰɑːgələpuɾə, 24.08.2002, d̪ʰiːɾeːn̪d̪ɾə moːɦən̪ə 
d͡ʒʰɑː; 46. pəʈən̪ɑː, (ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ bʰəʋən̪ə pəʈən̪ɑː), 
16.11.2002, əd͡ʒɪt̪ə kumɑːɾə ɑːdʒ͡ɑːd̪ə; 47. 
koːləkɑːt̪ɑː, 22.01.2003, kəɾɳəgoːʂʈʰiː, koːləkɑːt̪ɑː; 
48. kʰuʈəun̪ɑː, 07.06.2003, ɖɔ. məɦeːn̪d̪ɾə 
n̪ɑːɾɑːjəɳə ɾɑːmə; 49. beːn̪iːpuɾə, 20.09.2003, 
kəməleːʃə dʒ͡ʰɑː; 50. d̪əɾəbʰəg̃ɑː, 21.02.2004, ɖɔ. 
əʃoːkə kumɑːɾə meːɦət̪ɑː; 51. d͡ʒəməʃeːd̪əpuɾə, 
10.07.2004, ɖɔ. ɾəʋiːn̪d̪ɾə kumɑːɾə tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 52. 
ɾɑ̃ːtʃ͡iː, 02.10.2004, ʋɪʋeːkɑːn̪ən̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə ; 53. 
d̪eːʋəgʰəɾə, 08.01.2005, ʃjɑːmə d̪əɾɪɦəɾeː eːʋə ̃
əʋɪn̪ɑːʃə; 54. beːguːs̪əɾɑːjə, 09.04.2005, pɾəd̪iːpə 
bɪɦɑːɾiː; 55. puːɾɳɪjɑ̃ː, 20.06.2005, ɾəmeːʃə; 56. 
pəʈən̪ɑː, 03.11.2005, əd͡ʒiːt̪ə kumɑːɾə ɑːd͡ʒɑːd̪ə; 57. 
d͡ʒən̪əkəpuɾə (n̪eːpɑːlə) , 12.08.2006, ɾəmeːʃə 
ɾəd̃͡ʒən̪ə; 58. d͡ʒəjən̪əgəɾə, 02.12.2006, n̪ɑːɾɑːjəɳə 
jɑːd̪əʋə; 59. beːguːs̪əɾɑːjə, 10.02.2007, pɾəd̪iːpə 
bɪɦɑːɾiː; 60. s̪əɦəɾəs̪ɑː, 21.07.2007, kɪs̪ələjə kɾɨʂɳə; 
61. s̪upəulə-2, 01.12.2007, əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə; 62. 
d͡ʒəməʃeːd̪əpuɾə, 03.05.2008, ɖɔ. ɾəʋiːn̪d̪ɾə kumɑːɾə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː; 63. ɾɑ̃ːtʃ͡iː, 19.07.2008, kumɑːɾə mən̪iːʂə 
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əɾəʋɪn̪d̪ə; 64. ɾəɦuɑː s̪əg̃ɾɑːmə (məd̪ʰubən̪iː), 
08.11.2008, ɖɔ. əʃoːkə əʋɪtʃ͡ələ; 65. pəʈən̪ɑː, kət̪ʰɑː 
gəg̃ɑː-3, 21.02.2009, əd͡ʒɪt̪ə kumɑːɾə ɑːd͡ʒɑːd̪ə/ 
tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ; 66. məd̪ʰubən̪iː, 30.05.2009, d̪ɪliːpə 
kumɑːɾə d͡ʒʰɑː; 67. s̪əməs̪t̪iːpuɾə, 05.09.2009, 
ɾəmɑːkɑːn̪t̪ə ɾəjə 'ɾəmɑː'; 68. s̪upəulə- 3, 05.12.2009, 
əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə; 69. d͡ʒən̪əkəpuɾə, 03.04.2010, 
ɾɑːd͡ʒɑːɾɑːmə s̪ɪɦ̃ə 'ɾɑːʈʰəuɾə'; 70. kəbɪləpuɾə 
(d̪əɾəbʰəg̃ɑː) , 12.06.2010, ɖɔ. joːgɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː; 71. 
beːɾəmɑː (dʒ͡ʰəd̃͡ʒʰɑːɾəpuɾə), 02.10.2010, d͡ʒəgəd̪iːʃə 
pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə pɾeːmiː; 72. 
s̪upəulə, 04.12.2010, əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə; 73. məɦɪʂiː, 
kət̪ʰɑː ɾɑːd͡ʒəkəmələ, 05.03.2011, ʋɪd͡ʒəjə 
məɦɑːpɑːt̪ɾə; 74. ɦədʒ͡ɑːɾiːbɑːgə, 10.09.2011, ʃjɑːmə 
d̪əɾɪɦəɾeː; 75. pəʈən̪ɑː, ɦiːɾəkə d͡ʒəjən̪t̪iː, 10.12.2011, 
əʃoːkə eːʋə ̃ kəmələmoːɦən̪ə 'tʃ͡un̪n̪u'; 76.tʃ͡eːn̪n̪əɪ, 
14.07.2012, ʋɪbʰɑː ɾɑːn̪iː; 77. d̪əɾəbʰəg̃ɑː, kɪɾəɳə 
d͡ʒəjən̪t̪iː, 01.12.2012, əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə ; 78. 
gʰən̪əʃjɑːməpuɾə, 09.03.2013, kəməleːʃə d͡ʒʰɑː; 79. 
əuɾəɦɑː (ləukəɦiː), 15.5.2013, umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə; 
80. n̪ɪɾməliː (s̪upəulə), 30.11.2013, umeːʃə məɳɖələ, 
s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə pɾeːmiː; 81. d̪eːʋəgʰəɾə, (bɪd͡ʒəliː 
koːʈʰiː, bəmpɑːs̪əʈɔn̪ə, d̪eːʋəgʰəɾə), 22.03.2014, 
oːmə pɾəkɑːʃə d͡ʒʰɑː; 82. mẽːɦət̪ʰə, 
(d͡ʒʰəd̃ʒ͡ʰɑːɾəpuɾə), kət̪ʰɑː bəud̪ʰə s̪ɪd̪d̪ʰə 
meːɦət̪ʰəpɑː, 31.05.2014, gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə; 83. 
s̪əkʰuɑː-bʰəpəʈɪjɑːɦiː, 30.08.2014, n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə 
ɾɑːjə/pʰɑːgulɑːlə s̪ɑːɦu/s̪uːɾəd͡ʒə n̪ɑːɾɑːjəɳə ɾɑːjə 
's̪umən̪ə'; 84. beːɾəmɑː (məd̪ʰubən̪iː), 20.12.2014, 
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ʃɪʋəkumɑːɾə mɪʃɾə, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə pɾeːmiː; 85. 
bʰɑːgələpuɾə, (ʃjɑːmə kũd͡ʒə, d̪ʋɑːɾɪkɑːpuɾiː 
bʰɑːgələpuɾə), 04.04.2015, oːmə pɾəkɑːʃə d͡ʒʰəɑː ; 
86. ləkəs̪eːn̪ɑː (məd̪ʰubən̪iː), 20.06.2015, 
ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 'ɾəməɳə', s̪ət̪jəd̪eːʋə 's̪umən̪ə' 
; 87. n̪ɪɾməliː (s̪upəulə), 19.09.2015, umeːʃə 
məɳɖələ, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə pɾeːməiː ; 88. məd̪ʰjə 
ʋɪd̪jɑːləjə- ɖəkʰəɾɑːmə (beːn̪iːpuɾə), 30.01.2016, 
kəməleːʃə dʒ͡ʰɑː, əməɾə n̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰəɑː ; 89. ləukəɦiː, 
26.03.2016, umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə eːʋə ̃ pɾeːmə 
kumɑːɾə s̪ɑːɦu; 90. ləkʂmiːn̪ɪjɑ̃ː (məd̪ʰubən̪iː), 
18.06.2016, ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə 
pɾeːmiː; 91. goːd̪ʰən̪əpuɾə (məd̪ʰubən̪iː) 24.9.2016, 
d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ; 92. n̪əʋɑːn̪iː (məd̪ʰubən̪iː), 
31.12.2016, əd͡ʒəjə kumɑːɾə d̪ɑːs̪ə 'pɪn̪ʈu'; 93. 
ɾət̪ən̪əs̪ɑːɾɑː (gʰoːgʰəɾəɖiːɦɑː), 25.03.2017, 
ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jɑːn̪uɾɑːgəiː ; 
94. ləupʰɑː (məd̪ʰeːpuɾə), 24.06.2017, ɖɔ. joːgeːn̪d̪ɾə 
pɑːʈʰəkə ʋɪjoːgiː, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə pɾeːməiː  ; 95. d͡ʒələs̪əɪn̪ə 
ɖuməɾɑː (məd̪ʰubən̪iː), 09.9.2017, n̪ɑːɾɑːjəɳə 
jɑːd̪əʋə; 96. d̪ʰəbəuliː (loːkəɦiː),  16.12.2017, 
ɾɑːd̪ʰɑːkɑːn̪t̪ə məɳɖələ ; 97. beːɾəmɑː 
(ləkʰən̪əuɾə),  24.3.2018, kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə, 
beːɾəmɑː gɾɑːməʋɑːs̪iː ; 98. s̪ɪməɾɑː 
(d͡ʒʰəd̃ʒ͡ʰɑːɾəpuɾə), 16.6.2018, ɖɔ. ʃɪʋə kumɑːɾə 
pɾəs̪ɑːd̪ə ; 99. muɾəɦəd̪d̪iː, (bəɽəkiː ʈoːlə), 22.9.2018, 
pɾoː. pɾiːt̪əmə n̪ɪʂɑːd̪ə , 100. n̪ɪɾməliː (t̪eːɾɑːpət̪̃ʰə 
bʰəʋən̪ə), 22.12. 2018, umeːʃə məɳɖələ, n̪əʋəɾət̪n̪ə 
ʋẽːgɑːn̪iː, mən̪iːʂə d͡ʒɑːlɑːn̪ə ; 101. d͡ʒʰɪʈəkiː 
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(məd̪ʰubən̪iː),  30.3.2019, bʰɑːɾət̪ə bʰuːʂəɳə d͡ʒʰɑː  ; 
102. mədʒ͡ʰəuɾɑː, (məd̪ʰubən̪iː), 29.06.2019, d͡ʒəjə 
pɾəkɑːʃə məɳɖələ, ɑːloːkə kumɑːɾə; 103. ɾɑːməpuɾə 
(məd̪ʰubən̪iː), 28.9.2019, umeːʃə n̪ɑːɾɑːjəɳə kəɾɳə 
'kəlpə kəʋɪ' ; 104. ʋələmə n̪əgəɾə-məɦəd̪eːʋɑː 
(ləukəɦiː), 14.12.2019,pəɾeːmə kumɑːɾə 
s̪ɑːɦu,umeːʃə pɑːs̪əʋɑːn̪ə; 105.d̪əɾəbʰəg̃ɑː 
(s̪iːt̪ɑːjən̪ə s̪əbʰɑːgɑːɾə), 13.02.2021, kəməleːʃə d͡ʒʰɑː 
; 106. ɦəʈən̪iː (gʰoːgʰəɾəɖiːɦɑː, məd̪ʰubən̪iː), 
25.09.2021, lɑːləd̪eːʋə kɑːmət̪ə; 107. beːləɦɑː 
(pʰuləpəɾɑːs̪ə), 25.12.2021, d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əkə 
s̪mɾɨt̪ɪmeː, umeːʃə məɳɖələ, iː. ʃəɪleːn̪d̪ɾə məɳɖələ; 
108. məd̪ʰuɾɑː (məd̪ʰubən̪iː), 26.03.2022, ɖɔ. 
ʃɾiːʃək̃əɾə dʒ͡ʰɑː; 109. n̪ən̪əuɾə (məd̪ʰubən̪iː), 
25.06.2022, pɾəd̪iːpə puʂpə; 110. s̪oːn̪əʋəɾʂɑː 
(ləukəɦiː), 24.09.2022, ətʃ͡tʃ͡ʰeːlɑːlə ʃɑːs̪t̪ɾiː, s̪t̪ʰɑːn̪iːjə 
s̪ɑːɦɪt̪jə pɾeːmiː; 111. ɾəɦuɑː s̪əg̃ɾɑːmə (məd̪ʰubən̪iː) 
31.12.2022. 112mə 's̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə d͡ʒəɾəjə'kə 
ɑːjoːd͡ʒən̪ə ʃɾiː ɾɑːmətʃ͡ən̪d̪ɾə ɾɑːjəkə 
s̪əj̃oːdʒ͡əkət̪ʋəmeː ɦun̪əkə pəɪt̪ɾɨkə gɑːmə- s̪əɦuɾɪjɑː 
(ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː) meː 'mɑːɾtʃ͡ə' 2023 mɑːs̪əkə 
ən̪t̪ɪmə ʃən̪ɪ d̪ɪn̪ə ɦəeːt̪ə. 
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3 

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː pɾəs̪əŋə 

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑːkə poːt̪ʰiː "məɪt̪ʰɪliː upən̪jɑːs̪ə: 
s̪əməjə s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əʋɑːlə" (2021) kə ʃiːɾʂəkə 
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bʰɾɑːməkə ətʃ͡ʰɪ. iː ɦun̪əkəɾə kɪtʃ͡ʰu s̪əʋəɾɳə 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾəpəɾə kɪtʃ͡ʰu s̪ɪɳɖɪkeːʈeːɖə kət̪ʰɪt̪ə 
s̪əmiːkʂɑːt̪məkə ɑːleːkʰəkə s̪əg̃ɾəɦə ətʃ͡ʰɪ, 263 
pən̪n̪ɑːkə iː poːt̪ʰiː ɦɑːɾɖəbɑːuɳɖəmeː lɑːɪbɾeːɾiːkẽː 
mɑːt̪ɾə beːtʃ͡ələ d͡ʒɑː s̪əkət̪ə, d͡ʒət̪əə̸ iː s̪əɽɪ d͡ʒɑːjət̪ə, 
əmeːd͡ʒən̪əs̪ə ̃ ɦəmə iː tʃ͡ɑːɾɪ s̪əjə pɑ̃ːtʃ͡ə ʈɑːkɑːmeː 
kɪn̪ələũ mud̪ɑː əɪmeː pɑ̃ːtʃ͡oː pɑːɪkə s̪ɑːmɪgɾiː n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ. 

eːt̪əə̸ eːkəʈɑː bʰuːlə s̪ud̪ʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, eːkəʈɑː gəeːɾə 
s̪əʋəɾɳə leːkʰəkə s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə 
upən̪jɑːs̪ə 'guloː'kẽː bɪn̪u pəɽʰən̪eː oː d̪uː pɑ̃ːt̪ɪ 
lɪkʰələn̪ɦɪ ɑː n̪ɪpəʈɑː d̪eːlən̪ɦɪ, oː d̪un̪uː pɑ̃ː t̪ɪ ɦəmə 
eːt̪əə̸ əɦɑ̃ːkə mən̪oːɾəd̃͡ʒən̪ɑːɾt̪ʰə pɾəs̪t̪ut̪ə kəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ː  guloː pəɽʰən̪əɦɪjeː ɦəeːbə, d͡ʒə ̃ n̪əɪ 
pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰiː t̪ə ̃ pəɦɪn̪eː pəɽʰɪ lɪə, kɑːɾəɳə t̪əkʰən̪ə 
beːʃiː mən̪oːɾəd̃ʒ͡əkə ən̪ubʰəʋə ɦəeːt̪ə, guloː 
s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə ən̪umət̪ɪ s̪ə ̃
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ʋɪd̪eːɦə ɑːɾkɑːɪʋəpəɾə 
əɪ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm lɪk̃əpəɾə. 

"upən̪jɑːs̪əkə kəməd͡ʒoːɾiː ətʃ͡ʰɪ leːkʰəkəkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə puːɾʋɑːgɾəɦə. ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʋɪʃeːʂəkə 
pəkʂəd̪ʰəɾət̪ɑː ɾətʃ͡ən̪ɑːkə s̪əg̃ə n̪jɑːjə n̪əɦɪ kəə̸ 
pəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

d͡ʒə_ɪ upən̪jɑːs̪əmeː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ d̪uːɾə-d̪uːɾə d̪ʰəɾɪ n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ oːt̪əə̸ 'ɾɑːd͡ʒən̪əɪt̪ɪkə puːɾʋɑːgɾəɦə' ɑː 
'ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪ ʋɪʃeːʂəkə pəkʂəd̪ʰəɾət̪ɑː'kə t̪ə ̃pɾəʃn̪eː n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ. ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə puːɾʋɑːgɾəɦə bɑː 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 19 

pəkʂəd̪ʰəɾət̪ɑːkə s̪oːŋəɾə d̪ʰuːməkeːt̪u ɑː jɑːt̪ɾiː 
pɾəjukt̪ə keːlən̪ɦɪ. s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə 
'bʰoːʈə' dʒ͡eː 2022meː ɑːjələ d͡ʒeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə d͡ʒiːkə ən̪umət̪ɪ s̪ə ̃upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəpəɾə 
əɪ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm lɪk̃əpəɾə, s̪eː 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪpəɾə ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː oːt̪əɦuoː s̪ubʰɑːʂəd͡ʒiːkə 
bʰəgət̪ɑː ʃəɪliːkẽː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə puːɾʋɑːgɾəɦə bɑː 
pəkʂəd̪ʰəɾət̪ɑːkə s̪oːŋəɾəkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː n̪əɪ pəɽələɪ. 
pəɽʰuː ɦəməɾə poːt̪ʰiː 'n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə 
jɑːd̪əʋə' dʒ͡eː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
əɪ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm lɪk̃əpəɾə. 

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑːkə bɪn̪u pəɽʰən̪eː s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ʋɪɾud̪d̪ʰə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː 
d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə puːɾʋɑːgɾəɦə eːkəʈɑː kʰət̪əɾɑːkə gʰəɳʈiː 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡ə_ɪ ɦɪs̪ɑːbeː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰəbəɪleː kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː ʋɑːməpət̪̃ʰəkə 
s̪oːŋəɾə pəkəɽəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə n̪jɑːjəkə bəlɪ 
tʃ͡əɽʰəbəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪əkəɾə pɾət̪ɪ s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑː s̪ətʃ͡eːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː əpən̪ə bɑːjoːɖɑːʈɑːmeː gəeːɾə 
s̪əʋəɾɳəs̪ə ̃ tʃ͡ʰiːn̪ɪ kəə̸, s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə 
loːkəkə ɦəkəkẽː mɑːɾɪ kəə̸ leːlə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪlə ən̪uʋɑːd̪ə əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈəkə 
gəɾʋəs̪ə ̃ tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː iː əs̪ɑːɪn̪əmeːɳʈə 
ɦɪn̪əkɑː meːɾɪʈəs̪ə ̃ n̪əɪ d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə ʈɑːɪʈɪləs̪ə ̃bʰeːʈələ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, əɦiː s̪əbʰə kɪɾəd̪ɑːn̪iːkə eːʋəd͡ʒəmeː bʰeːʈələ 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɦɪn̪əkɑː s̪ən̪ə loːkə leːlə məɪt̪ʰɪliː 
bɑːjoːɖeːʈɑːkə eːkəʈɑː pɑ̃ːt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ, s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑː leːlə d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳəkə pɾəʃn̪ə. 
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d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾəkə 'd̪uɪ pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡ə meː' 
koːs̪iː n̪əd̪iːkə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə ɑːt̪məkət̪ʰɑː t̪ʰiːkə, oː 
mɪt̪ʰɪlɑːkə ɑːn̪ə d̪ʰɑːɾə s̪əbʰəkə əɪt̪ɪɦɑːs̪ɪkə 
ɑːt̪məkət̪ʰɑː s̪eːɦoː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeːn̪ɑː bən̪d̪ɪn̪iː 
məɦɑːn̪ən̪d̪ɑː, bɑːgəmət̪iː kiː s̪əd̪gət̪ɪ!, d̪uɪ pɑːʈən̪ə 
keː biːtʃ͡ə mẽː.. (koːs̪iː n̪əd̪iː kiː kəɦɑːn̪iː), n̪ə gʰɑːʈə n̪ə 
gʰəɾə, bəgɑːʋət̪ə pəɾə məd͡ʒəbuːɾə mɪt̪ʰɪlɑː kiː 
kəməlɑː n̪əd̪iː, bʰut̪əɦiː n̪əd̪iː əuɾə t̪əkən̪iːkiː d͡ʒʰɑːɽə-
pʰũːkə, ThT̆e Kamla River and People On Collision 
Course, BhB̆utahăi Balan- Story of a ghğost river 
and engineering witchc̆craft, Refugees of tht̆e Kosi 
Embankments. s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː 
pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾiː s̪əmɪt̪ɪkə s̪əd̪əs̪jə pək̃əd͡ʒə 
kumɑːɾə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː eːkəɾə pəɪɾɑːkə 
pəɪɾɑː məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə kəə̸ əpən̪ɑː n̪ɑːmeː 
upən̪jɑːs̪ə tʃ͡ʰəpəbɑːoːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəkəɾɑː tʃ͡ʰəd̪mə 
s̪əmiːkʂəkə əɪ tʃ͡oːɾə leːkʰəkəkə ɾɪs̪əɾtʃ͡ə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ! 
iː ɾɪs̪əɾtʃ͡ə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾəkə t̪ʰiːkə, d͡ʒeː 
ɑːɪ.ɑːɪ.ʈiː. kʰəɽəgəpuɾəs̪ə ̃ s̪ɪʋɪlə ɪn̪d͡ʒiːn̪ɪjəɾɪŋə meː 
1968 biː. ʈeːkə ɑː s̪ʈɾəktʃ͡əɾələ ɪn̪d͡ʒiːn̪ɪjəɾɪŋəmeː 
1970meː eːmə.ʈeːkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɑː oːɪ ɾɪs̪əɾtʃ͡ə leːlə 
kʋɑːlɪpʰɑːɪɖə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə koːn̪oː ʋɪʂəjəmeː 
n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə n̪əɪ ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əkʰən̪ə loːkə ɦɑːɾɪ-t̪ʰɑːkɪ 
ɦɪn̪d̪iːmeː n̪ɑːmɑ̃ːkən̪ə lə_ɪeː, n̪əɪ t̪ə ̃kəməlɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː kẽː bud͡ʒʰəə̸ meː ɑːbɪ dʒ͡ə_ɪt̪ən̪ɦɪ d͡ʒeː iː kɑːd͡ʒə 
koːn̪oː s̪ɪʋɪlə ɪn̪dʒ͡iːn̪ɪjəɾəkə ətʃ͡ʰɪ.  ɦɪn̪d̪iː ɑː məɪt̪ʰɪliː 
d̪un̪ukə s̪kɾiːn̪əʃɔʈə s̪əl̃əgn̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə 
mɪʃɾə mɪt̪ʰɪlɑːkə n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əbʰə 
d̪ʰɑːɾəkə kət̪ʰɑː oː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦəmə s̪əbʰə 
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ɦun̪əkɑː pɾət̪ɪ kɾɨt̪əd͡ʒɲə tʃ͡ʰiː ɑː ɦun̪əkəɾə ɾɨɳəs̪ə ̃
mɪt̪ʰɪlɑːʋɑːs̪iː kəɦɪjoː uɾɨɳə n̪əɪ bʰəə̸ s̪əkət̪ɑː, mud̪ɑː 
muːləd̪ʰɑːɾɑːkə puɾəs̪kɑːɾə ɑː pɑːɪ loːlupə loːkəs̪ə ̃
kɾɨt̪əgʰn̪ət̪eː bʰeːʈət̪ə s̪eː pʰeːɾə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰeːlə. əɪ 
leːkʰəkəkẽː d̪əs̪ə bɑːɾəɦə bəɾkʰə pəɦɪn̪eː s̪eːɦoː 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː ud̪d̪ʰɑːɾəkə bʰeːʈələ tʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə 
d͡ʒeː lɪkʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə dʒ͡eː oː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰəə̸ 
ən̪ɑːjɑːs̪eː əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːmeː d̪oːs̪əɾəkə s̪ɑːmɪgɾiː 
ɑːn̪ɪ lə_ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, eːɦən̪eː s̪ən̪ə. ɑːbə əɪ kəməlɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː kə ɑːʃɾəjə t̪əkələn̪ɦɪ mud̪ɑː d̪uɾbʰɑːgjə! 
d̪ɪn̪eːʃə qumɑːɾə mɪʃɾəkə s̪əbʰəʈɑː poːt̪ʰiː ɑːbə 
ɦun̪əkəɾə ən̪umət̪ɪs̪ə ̃ upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəmeːhĕ 
http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm 
eːt̪əə̸ eːkəʈɑː gəpə moːn̪ə pɑːɽɪ d̪iː d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə 
bɪlə geːʈs̪əkẽː puːtʃ͡ʰələ geːlən̪ɦɪ dʒ͡eː kiː oː eːks̪ə 
bɔks̪ə bʰɑːɾət̪əmeː pɑːɪɾeːʃiːkə ɖəɾəs̪ə ̃ d̪eːɾiːs̪ə ̃ ɑːn̪ɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ ɦun̪əkəɾə ut̪t̪əɾə ɾəɦən̪ɦɪ dʒ͡eː 
mɑːɪkɾoːs̪ɔpʰʈə pɑːɪɾeːʃiːkə ɖəɾeː koːn̪oː ut̪pɑːd̪ə 
d̪eːɾiːs̪ə ̃n̪əɪ ut̪ɑːɾən̪eː ətʃ͡ʰɪ. s̪eː ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾəmeː 
ɦəmə s̪əbʰə əɪ t̪əɾəɦəkə ɾɪs̪kə ɾəɦɪt̪oː eːkəɾɑː ɑːɾə 
s̪əmɾɨd̪d̪ʰə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəbə, kɑːɾəɳə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːmeː s̪əɽələ mɑ̃ːtʃ͡ʰə d̪ʋɑːɾeː poːkʰəɾɪkə s̪əbʰə 
mɑ̃ːtʃ͡ʰə n̪əɪ s̪əɽəɪeː, eːt̪ukkɑː məlɑːɦə goːʈə-goːʈə 
kəə̸ s̪əbʰə s̪əɽələ mɑ̃ː tʃ͡ʰə n̪ɪkɑːləɪt̪ə ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
n̪ɪkɑːləɪt̪ə ɾəɦət̪ɑː.   
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː keːɾə məs̪t̪ɪʂkə ɑː d̪ɾɨʂʈɪ 
pʰəɾɪtʃ͡tʃ͡ʰə kəɾəbɑː leːlə d̪uː ʈɑː poːt̪ʰiː ɦəmə 
ɾɪkoːmeːɳɖə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, oː pəɽʰət̪ʰu: pəɦɪlə ətʃ͡ʰɪ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvideha.co.in%2Fpothi.htm%3Ffbclid%3DIwAR3DDhg4qH7gbX5AOh2gRWW990ki4RX2waL48MTTOm8xGWKpg7fYHud98ig&h=AT0sUqfjw8WSnXByGBwXKfp3jDOrGv1WUW4xqe6iX0NSe8fHIWEjCBUdDkiU6_xPi7LO1K2hXNFkg4YSBcPdiVrWES3ssd9hsnlDnGwDwAPO4m2n4WZHKWiZLus1xosDgA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2H5zKcA-Xc2loIEzntvn2eZD0mAVMlKCvQquRFtgrDwmREWxXln5DMI_uPPS8CJfFlS2-kLqm22yDNAMN9wmynn_CVPS20kynQblqy3x4t4Ar3BjqB8mW73_S7GmSoyE4DQYcGuySlFIx8LfW0REboO8E6j0PwdY4IQ01FeJ93mIsRdEQIaUqc3UN71ZMKDzuogD6leOoB4aHjb62WvVAR
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s̪uʃiːləkə gɑːməbɑːliː (upən̪jɑːs̪ə) (1982) ɑː d̪oːs̪əɾə 
ətʃ͡ʰɪ ɦəməɾə d̪uːʂəɳə pəɲd͡ʒiː- ThT̆e Black Book, 
d̪un̪uː upələbd̪ʰə 
ətʃ͡ʰɪ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm pəɾə. 
s̪uʃiːləpəɾə dʒ͡əkʰən̪ə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː ʃuɾuː ɦəeːt̪ə 
t̪ə ̃ kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː leːlə ɾɑːkʰələ eːkəʈɑː ʃɪkʂɑː 
oːt̪əə̸ ɦəmə d̪eːbə. 
əɪ tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː pəɾə 
ɦəməɾə n̪ədʒ͡əɾɪ ɾəɦət̪ə. 
(əgɪlɑː ək̃əmeː d͡ʒɑːɾiː..) 

http://www.videha.co.in/
http://videha.co.in/pothi.htm
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4 

oːn̪ɑː d͡ʒjoːt̪ɪɾiːʃʋəɾə dʒ͡eːn̪ɑː d̪ʰuːɾt̪əs̪əmɑːgəməmeː 
keːn̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə ɦəməɦũː əpən̪ə 
məɦɪs̪əbɑːɾə bɾɑːɦməɳəkə gɑːmə kət̪ʰɑːmeː əɪ 
n̪ɪɾlədʒ͡dʒ͡ət̪ɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː keːn̪eː tʃ͡ʰiː- "kɑːɾəɳə 
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." 

5 

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 
mɪt̪ʰəkə bɑː jət̪ʰɑːɾt̪ʰə 
2. ʋjəkt̪ɪgət̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ɑː puɾəs̪kɑːɾəkə 
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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 

6 

ɑːbə əɦɑ̃ː putʃ͡ʰəbə d͡ʒeː t̪əkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾə 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː keːn̪ɑː keːləkə, oː t̪ə ̃
kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə n̪əɪ kəɾəɪeː, t̪ə ̃ t̪əkəɾə ut̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ 
ɦəməɾə 3 ʈɑː poːt̪ʰiː d͡ʒeː 111mə s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə 

http://www.videha.co.in/
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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) 
s̪əg̃əmeː pəɽʰuː kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː kə 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əpəɾə pɾəɦɑːɾə: 
d̪uːʂəɳə pəɲd͡ʒiː- ThT̆e Black Book 
d̪uːʂəɳə pəɲd͡ʒiː- ThT̆e Black Book (mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə) 
7 

Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa 
Maitht̆ili Literature Movement 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː 

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://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://ia601402.us.archive.org/31/items/maithili_202209/Gajendra_Thakur_Dooshan_Panji_The_Black_Book.pdf
https://ia601402.us.archive.org/31/items/maithili_202209/Gajendra_Thakur_Dooshan_Panji_The_Black_Book_Tirhuta.pdf
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ləgʰukət̪ʰɑːpəɾə ɦəməɾə ʈɪppəɳiː 

Five ShS̆ort Stories by ShS̆. Jagdishs̆ Prasad 
Mandal 

ShS̆ Jagdishs̆ Prasad Mandal h ̆as adjudged tht̆e 
following five shs̆ort stories as h ̆is best: 

ThT̆e Transmission (Sanchc̆aran) 

ThT̆e Favourite Work (BhB̆ari Man Kaaj) 

ThT̆e Gone Hope (Aayal Aashs̆a ChC̆ali Gel) 

ThT̆e Gift of Life (Jeevan Daan) 

On My Behĕalf (Appan Sati) 

ThT̆e Transmission (Sanchc̆aran): ThT̆e 
php̆ilosophp̆ical musings of tht̆e life of Jeebachc̆h 
Uncle h ̆ave been depicted witht̆ all tht̆eir splendour. 
ThT̆e eartht̆ly comes in between, of course. ThT̆e 
flood and tht̆e dam, tht̆e h ̆ope generated out of 
tht̆e Kosi River project regarding h ̆ydel power 
electricity and tht̆e subsequent despair arising out 
of its non-fulfilment. ThT̆e irrigation facility for tht̆e 
farmers, tht̆e arrival of fertilisers, tht̆e projects 
leading to disturbance in tht̆e flow of small rivers, 
tht̆e memory of earlier mango plantations in 
villages, and tht̆e rain-based agriculture, all h ̆ave 
been dealt witht̆ in detail. After fifty Jeebachc̆h Uncle 
dissociated from tht̆e family life dispassionately and 
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h ̆anded over tht̆e responsibilities to botht̆ of h ̆is 
sons. 

ThT̆e Favourite Work (BhB̆ari Man Kaaj): ThT̆is story 
is tht̆e story of Gianchc̆an. He is overwhw̆elmed by 
h ̆is life, but tht̆en Sumitlal tells h ̆im a story and h ̆e 
feels relieved. 

ThT̆e Gone Hope (Aayal Aashs̆a ChC̆ali Gel): ThT̆e 
people of village Rudrapur are preparing to go to 
Rameshs̆waram for a pilgrimage. A discussion 
ensues between Hiralal and Motilal. 

ThT̆e Gift of Life (Jeevan Daan): Sumant and h ̆is wife 
is discussing life in tht̆e aftermatht̆ of an 
eartht̆quake. Last week due to tht̆e eartht̆quake all 
tht̆ree h ̆ouses collapsed.   

On My Behĕalf (Appan Sati): ThT̆is story is a story of 
a h ̆appening village surrounding tht̆e shs̆ops at 
tht̆e roundabout. ThT̆e people and tht̆eir priorities, 
minor squabbling and all are witnessed h ̆ere. 

ShS̆. Jagdishs̆ Prasad Mandal is known for giving 
Maitht̆ili stories whw̆ichc̆ directly cater to tht̆e 
problems and solutions of tht̆e people of Mitht̆ila. 
ThT̆e solution is tht̆ere in tht̆e midst of tht̆e people 
and whw̆oever finds tht̆e solution is tht̆e leader of 
h ̆is stories. And tht̆ere is always one whw̆o finds 
tht̆e solution. He is better known for h ̆is stories 
whw̆ichc̆ are anti-migration ratht̆er tht̆an anti-
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escapism. However, h ĕ h ̆as selected tht̆e above five 
shs̆ort stories whw̆ichc̆ are php̆ilosophp̆ical 
musings. But h ̆ere also h ̆is priority is tht̆e people 
and tht̆eir life. He says tht̆roughğ Jeebachc̆ Uncle 
tht̆at tht̆e life of Jeebachc̆ Uncle was grand. So 
grandeur is not about money, but it is about tht̆e 
manner people live tht̆eir lives. ThT̆is grandeur of 
life h ̆as been depicted not tht̆roughğ tht̆e lives of 
landlords but tht̆roughğ tht̆e life of common 
people, whw̆o faces droughğt, flood, and negative 
results on tht̆e environment tht̆roughğ tht̆e concept 
of neo-development, yet tht̆eir demeanour is grand. 

ERA BEFORE AND AFTER: LITERARY SCENE IN 
MAITHILI AFTER THE ARRIVAL OF JAGDISH PRASAD 
MANDAL 

Amartya Sen wrote about tht̆e famine of Bengal 
(1942-43), talking about h ̆ow lacs and lacs of people 
died in tht̆at famine (15 lacs as per estimates of tht̆e 
Famine Enquiry Commission), but tht̆at tht̆is did not 
include h ̆is loved ones. Likewise in 1967, tht̆ere 
h ̆appened a great famine in Mitht̆ila. WhW̆en Indira 
Gandhd̆i (tht̆en tht̆e Prime Minister of India) visited 
tht̆e area, shs̆e was shs̆own h ŏw tht̆e people from 
tht̆e Mushs̆har community survived simply by 
eating bisarhr̆ (roots of lotus and otht̆er plants). 

But tht̆is tragedy was written about only in 2009 by 
ShS̆. Jagdishs̆ Prasad Mandal, over forty years after 
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it happened. And tht̆e reasons for tht̆at delay are 
obvious. In Maitht̆ili literature, tht̆ere is a lopsided 
tendency whw̆ichc̆ h ăs made its journey slanted 
and ugly. ThT̆e ones writing for mainstream 
Maitht̆ili literature h ̆ave h ̆ad no firstht̆and 
experience of tragedies of tht̆is magnitude, so tht̆ey 
could never write on suchc̆ subjects. 

ThT̆e coming of Jagdishs̆ Prasad Mandal on tht̆e 
literary scene simultaneously started a renaissance 
and a reformation movement in Maitht̆ili literature. 
It commenced a shs̆iny new era. He gets credit for 
correcting tht̆e dark and ugly course tht̆e literary 
scene h ̆ad taken. He gets credit for filling tht̆e gap 
and correcting tht̆e lopsided course of Maitht̆ili 
literature, whw̆ichc̆ was h ̆itht̆erto moving on a one-
way road. 

Jagdishs̆ Prasad Mandal is an artist. He can convey 
tht̆e facts in suchc̆ an amazing way tht̆at tht̆e reader 
is left in a trance. 

He can present tht̆e facts directionally and 
purposefully. Armed witht̆ tht̆is ability h ̆e h ̆as 
defined tht̆e literature of tht̆e Maitht̆ili language so 
greatly tht̆at we could bifurcate its h ̆istory into two 
eras: tht̆e era before Jagdishs̆ Prasad Mandal, and 
tht̆e era whw̆ichc̆ comes after. 

His facts are collated from every section of society. 
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ThT̆ey are not placed in h ̆is prose as ornaments. 
Instead, tht̆ey flow naturally. 

  

It is as if a h ̆ighğ tide h ̆as shs̆aken tht̆e coastlines 
of tht̆e so-called main drain of Maitht̆ili literature, 
whw̆ichc̆ dies completely but tht̆en regains its 
shs̆ape during tht̆e monsoon. 

His words never present a lament. His writing never 
shs̆irks from its responsibilities. No matter whw̆at 
h ̆ardshs̆ips tht̆ey face, tht̆e chc̆aracters never lose 
h ̆ope or blame tht̆eir lack of resources; tht̆ey never 
grow dismal and resolutely keep marchc̆ing on. 

He h ̆as respect for tht̆e lifestyles and contributions 
of every stratum of society, and tht̆at is very 
exceptional. ThT̆is becomes effective because 
tht̆ere is no mismatchc̆ between h ̆is words and h ̆is 
deeds, and tht̆is is because of tht̆e greatness of h ̆is 
personal and social life. WhW̆at h ̆e tht̆inks, whw̆at 
h ̆e does, and whw̆at h ̆e writes. It makes h ̆is 
literature trutht̆ful. 

ThT̆e ups and downs of tht̆e lyrical voice of tht̆e 
Maitht̆ili language attracted even tht̆e great 
Yehĕudi Menuhŭin whw̆o, in a BBC programme, 
said it was one of tht̆e sweetest languages. He 
talked of h ̆ow h ̆is entire body swung h ̆earing tht̆is 
language. Jagdishs̆ Prasad Mandal uses tht̆e ups 
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and downs of tht̆is lyrical/rhr̆ytht̆mic language to 
shs̆ow tht̆e affinity of mutual dependence witht̆ its 
society and culture. 

ThT̆is will bring revolution not only in literature but 
also in tht̆e economic arena. 

Survey of some books written by ShS̆ri Jagdishs̆ 
Prasad Mandal 

SHAMBHUDAS 

Jagdishs̆ Prasad Mandal injects into tht̆e minds of 
tht̆e readers tht̆e deity Barhr̆am Baba. He shs̆ows 
tht̆at botht̆ tht̆e devotees as well as Barhr̆am Baba 
h ̆imself are quite chc̆eerful. He shs̆ows tht̆e 
convergence of "ShS̆ambhb̆ua" (disrespectful 
calling) into "ShS̆ambhb̆u" (respectful calling). And 
tht̆en h ̆e sees ShS̆ambhb̆udas chc̆anging to 
Darbaridas. 

ThT̆e crumbling institutions of Mitht̆ila and 
ShS̆ambhb̆udas turned to rubble, whw̆ichc̆ is proof 
tht̆at tht̆e arts practised in Mitht̆ila h ̆ave been 
destroyed. But tht̆e main chc̆aracters of h ̆is otht̆er 
shs̆ort stories, like BhB̆aitak Lava or Bisarhr̆, refused 
to crumble. So tht̆en whw̆y h ̆as ShS̆ambhb̆udas 
become Darbaridas? Is it just a simple loss of 
power? Or is it a chc̆ange in Jagdishs̆ Prasad Mandal, 
tht̆e writer, h ̆imself? Has h ̆e become tired; is h ̆e 
being defeated? 



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

Looking closer we find tht̆at ShS̆ambhb̆udas is not 
in any way inferior to tht̆e h ̆eroes and h ̆eroines of 
BhB̆aitak Lava or Bisarhr̆. ThT̆en whw̆y is 
ShS̆ambhb̆udas losing? ShS̆ouldn't h ̆e be winning? 
WhW̆y does tht̆e writer pushs̆ h ̆im to defeat? He is 
tht̆e writer, h ̆e's God as far as tht̆e chc̆aracters are 
concerned, whw̆y h ̆e is letting tht̆e circumstances 
be suchc̆ tht̆at ShS̆ambhb̆udas finds h ̆imself in a 
losing position? 

  

Jagdishs̆ Prasad Mandal's chc̆aracters are not 
artificial ones. And tht̆at is whw̆y tht̆ey do not always 
win on every economic front. 

On tht̆e economic front, work is done tht̆roughğ 
h ̆ands, tht̆roughğ labour. But culture (including 
literature) is a very delicate h ̆andiwork. ThT̆e 
chc̆aracters of tht̆is story get entrenchc̆ed in tht̆is 
h ̆andiwork. 

WhW̆en Jagdishs̆ Prasad Mandal's otht̆er 
chc̆aracters h ̆ad to fighğt on tht̆e economic front, 
tht̆ey foughğt like anytht̆ing, and tht̆ey triumphp̆ed. 
But to serve tht̆e area of Art, ShS̆ambhb̆udas h ̆ad to 
migrate (unlike tht̆e chc̆aracters of Bisarhr̆). 

So ShS̆ambhb̆udas h ăd to become a courtesan, a 
court artist. Economically it was tht̆ankless work. 
But doing tht̆is was tht̆e only way of true survival in 
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tht̆ese chc̆anging times, for it represented tht̆e 
survival of Art! 

But h ̆ere also, in whw̆at may still be seen as defeat 
(for economically, it was), ShS̆ambhb̆udas unfurled 
a flag of revolt. 

He decided not to marry. He decided to let go of 
tht̆e possibility of family life. ShS̆ambhb̆udas 
became Darbaridas not for h ̆is economic survival. 
Indeed, h ̆e certainly is not a utilitarian, but h ̆e h ̆ad 
to make tht̆e compromise for tht̆e sake of tht̆e 
survival of h ̆is Art. His decision not to marry was 
repentance for tht̆is compromise. 

ThT̆e parallel tradition will topple if Art becomes 
"Darbaridas". If ShS̆ambhb̆udas loses it will be a loss 
for Mitht̆ila. It is not just Jagdishs̆ Prasad Mandal 
whw̆o will lose, it is tht̆e entirety of Mitht̆ila whw̆o 
will lose in h ̆is defeat. 

Will Mitht̆ila h ̆eed tht̆is warning of ShS̆ambhb̆udas? 

BAJANTA-BUJHANTA 

It is a collection of seed stories. 

ThT̆e title seed-story Bajanta-Bujhj̆anta (trans. 
talking-understanding) is a story of a parrot, whw̆o 
is Bajanta-Bujhj̆anta. In tht̆is collection of seed 
stories, tht̆ere is more symbolism like tht̆ese tht̆an 
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in tht̆e writer's otht̆er stories. 

In ChC̆aukidari we see a labourer working even in 
tht̆e eighğtht̆ montht̆ of h ̆er pregnancy, by tying a 
rope around h ̆er waist and stomachc̆. 

ThT̆e story Pator h ̆e dedicates to tht̆e famous seed-
story activist Manoj Kumar Karn (alias Munnaji), and 
h ̆e assigns a piece of symbolism too. "Like a dark 
room whw̆ichc̆ h ̆as serpents all around, like tht̆at 
are we too". ThT̆is moves tht̆e seed story furtht̆er 
forward. And Samdahăi says "OhŎ, you h ̆ave 
become tht̆e listener of tht̆e very language of tht̆e 
crow." 

  

TAREGAN 

ThT̆is book lacks complex plotlines or complicated 
symbols for tht̆e simple reason tht̆at it was written 
to instil good values in chc̆ildren. 

But h ̆ere, tht̆e whw̆ole story is a symbol. WhW̆en 
Subhb̆as ChC̆andra Bose's fatht̆er tells h ̆im tht̆at 
sleeping on tht̆e ground is not enoughğ, it leaves a 
remarkable imprint on h ̆is mind. WhW̆at tht̆is man 
did later for India is known to all. Satya Vidya 
BhB̆ardwaj says tht̆at "Knowledge is bigger tht̆an 
h ̆eaven." 
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ThT̆is collection is not only of importance in 
chc̆ildren's literature. It expands tht̆e h ŏrizons of 
seed stories too. 

GEETANJALI 

ChC̆alu Uchc̆itpur poem features a place called 
Uchc̆itpur, whw̆ere everyone h ̆as tht̆e same body 
language and tht̆e same clotht̆ing. In tht̆is land, 
tht̆ere is no difference between fire and water. 

ThT̆e "new moonlike full moon" tells us many 
tht̆ings about tht̆e deformed "bedhd̆ab roop". 

Yaar Yau is a song of tragedy. It describes 
everytht̆ing tht̆at h ̆as been washs̆ed away in a 
flood, including tht̆e washs̆ing away of tht̆e spirit 
and tht̆e sense of existence. 

  

He dedicates tht̆e song to ShS̆. Rajnandan Lal Das's 
'Yug-Yug', whw̆ere h ̆e h ̆as described h ̆ow all doors 
close whw̆en one is entrapped in a spiderweb. 

ThT̆is complete collection of tht̆e song is dedicated 
to Professor Udaya Narayana Singhğ Nachc̆iketa'. 
All tht̆e songs in tht̆is collection are lyrical. 

RAIT-DIN 

Baba did not understand tht̆e mischc̆ief of tht̆e 
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barren trees. He tilled and ploughğed and planted 
tht̆e trees. But tht̆en tht̆ose trees became tht̆e 
abode of dead souls. ThT̆ey did not touchc̆ tht̆e soil, 
reachc̆ing tht̆e sky by h ̆olding tht̆e top. 

Halluk Kaaj (trans. easy work) details tht̆e 
techc̆nicalities of labour tools whw̆ichc̆ make tht̆e 
work easy. It is an experience of satisfaction tht̆at 
tht̆e artists get after tht̆e completion of tht̆eir work. 
How a world full of empatht̆y is created, it describes 
tht̆at too. 

WhW̆etht̆er it is in Patta ChC̆himee's syrupy mental 
level or in "tht̆e h ̆uge-lad is condemned", tht̆e 
writer brings new and distinct typical Maitht̆ili 
verse. It makes Rait-Din distinct. 

 INDRADHANUSHI AAKASH 

  

We listen as someone sings Nachc̆ari (Maitht̆ili 
songs about Lord ShS̆iva Songs) whw̆ile fully 
swinging h ̆is voice and body. ThT̆e spirituals and 
supernaturals h ̆ave found tht̆eir places. One is 
assembling (or creating), and tht̆e otht̆er is 
disassembling. ThT̆e chc̆ange is a mere game. 

ThT̆e poet is incredibly careful in h ĭs selection of 
words and subjects. Mystery, disappointment, 
answers, along witht̆ questions and h ̆ope, all keep 
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coming and going. 

TEEN JETH EGARHAM MAAGH 

In GhĞare-GhĞare every h ̆ousehĕold is lit up by a 
diya, but tht̆e whw̆ole village is in darkness. 

In Kaushs̆al-Jakhk̆ain we are told whw̆y tht̆e land 
turned barren and h ̆ow tht̆e dark village ended up 
in its sorry state. 

In Aas Prem Sang, h ŏpe returns to tht̆e village. 

SARITA 

Here, Jagdishs̆ Prasad Mandal's verse keeps raising 
questions. It keeps on questioning. 

His poetry shs̆ows a painful awareness of facts and 
constantly brings up questions, even in its 
conclusion. 

  

If you compare h ̆is poetry witht̆ h ̆is prose, you will 
find muchc̆ more pessimism in it, unlike h ̆is h ̆ope-
filled prose. ThT̆e shs̆ort lengtht̆ of tht̆e poems does 
not give h ̆im time to analyse tht̆e questions, to find 
tht̆e answers. So, h ̆e keeps on raising questions 
and only questions, poking at tht̆e readers to look 
for tht̆e solutions tht̆emselves. 
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ThT̆is type of verse is an intriguing first for Maitht̆ili 
literature. 

(Language editing by Astht̆a ThT̆akur) 

 Survey of some more books by Jagdishs̆ Prasad 
Mandal 

Ulba ChC̆aur: ShS̆ort Story, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2013 

It is a collection of tht̆irteen shs̆ort stories, every 
story of tht̆is collection depicts tht̆e ups and downs 
of life, it investigates tht̆e causes of tht̆e problems 
and puts forward solutions after giving it 
modernistic solutions. 

Ardhd̆angini: ShS̆ort Story, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2013 

ThT̆is is a collection of twenty shs̆ort stories. He 
depicts vividly tht̆e distress tht̆at salaried people 
face. On tht̆e otht̆er h ̆and, h ̆e compares it witht̆ 
tht̆e jovial life of tht̆e agriculturists. At tht̆e same 
time, h ̆e takes h ̆ead-on tht̆e pseudo-beliefs and 
otht̆er social problems faced by tht̆e village people 
and offers solutions. He underlines tht̆e caste-
based occupations and delineates tht̆eir 
importance and necessity for maintaining a good 
life in villages. 
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Satbhb̆aiya Pokhk̆air: ShS̆ort Story, 
ShS̆rutiPublication, New Rajendra Nagar, (New 
Delhl̆i), 2013 

ThT̆is book h ̆as so far been run into four editions. 

BhB̆akmor: ShS̆ort Story, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2013 

ThT̆e collection h ̆as nine shs̆ort stories. ThT̆e web 
("ojhj̆ari") and otht̆er stories deal witht̆ tht̆e post-
1947 period and deal witht̆ tht̆e degradation of 
democratic values and tht̆e deformation of public 
institutions. 

Nai DhD̆araiye: Novel, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2013 

ThT̆is novel is tht̆e fulfilment of tht̆e religion of 
literary creation, whw̆ichc̆ h ̆as been faitht̆fully by 
tht̆e autht̆or. It reflects tht̆e face of society 
tht̆roughğ its moving depiction of life. 

Krantiyog: ShS̆ort Story, PallaviPrakashs̆an, Nirmali, 
Supaul, (Bihĭar), 2017 

It contains six stories. ThT̆e problem of drainage 
h ̆as arisen due to tht̆e construction of h ̆ighğways 
and link roads, h ĭghğ-plintht̆ buildings, and 
h ̆ouses. ThT̆e damage to tht̆e environment and tht̆e 
problem of flood arising out of tht̆is h ̆ave been 
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depicted well. ThT̆e number and area of ponds, well 
and orchc̆ards are declining. So, tht̆e tht̆orny plants 
h ̆ave abounded leading to a loss of h ̆arvest. 

Subhb̆imani Jingi: ShS̆ort Story, PallaviPrakashs̆an, 
Nirmali, Supaul, (Bihĭar), 2018 

ThT̆e autht̆or h ̆as vividly depicted tht̆e tht̆ird gender 
problem. An adolescent ShS̆yama is neitht̆er a male 
nor female, so tht̆e people, including tht̆e motht̆er, 
decide to h ̆and over ShS̆yama to tht̆e Kinnars. But 
tht̆e fatht̆er rose in favour of tht̆e boy and decides 
to provide h ̆im witht̆ all suchc̆ skills necessary for a 
respectable life. He gives an example of Lord ShS̆iva 
whw̆o is called h ălf male and h ̆alf female 
(Ardhd̆anarishs̆war), and of Krishs̆na whw̆o enters 
tht̆e group of females by transforming h ĭmself into 
ShS̆ivani. ThT̆e motht̆er, seeing tht̆e resolve, also 
comes on tht̆e side of h ̆er h ̆usband. 

ThT̆e problem of otht̆er sex, h ̆itht̆erto unknown in 
Maitht̆ili literature, h ̆as come to tht̆e attention of 
tht̆e autht̆or. ShS̆yama is a chc̆ild tht̆at is 
indisputable. ShS̆yama h ̆as every righğt to live a 
dignified and respectful life and for tht̆at necessary 
skills are required and would be provided to h ̆im. 
ThT̆e siblings convince tht̆e motht̆er but after tht̆e 
stories of ShS̆iva and Krishs̆na are placed before 
h ̆er, shs̆e goes in repentance as to whw̆y shs̆e was 
not taughğt tht̆ese stories earlier. ThT̆e tht̆ird sex, 
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particularly in tht̆e village society, h ̆as been shs̆own 
witht̆ a new perspective. Otht̆er stories of tht̆e 
collection also tht̆row lighğt on otht̆er aspects for 
example tht̆e issue of "Matht̆as" and asceticism in 
"Babak Bag-Bagiya" and tht̆e resolution of disputes 
in a village in "Kukurpan". In "Herayal Jingi" tht̆e 
issue of development in tht̆e village post-
independence h ̆as been described witht̆ tht̆e 
example of Kamalpur village, tht̆e issue of caste and 
faulty development model h ̆as been given a freshs̆ 
treatment. 

Subhb̆imani Jingi (A respectful life) 2018 is a 
collection of shs̆ort stories consisting of eighğt 
stories. ThT̆e second shs̆ort story is named 
Subhb̆imani Jingi, whw̆ichc̆ is tht̆e title of tht̆e book 
also. ThT̆is book was written between tht̆e 23rd of 
January 2018 and tht̆e 9tht̆ of Marchc̆ 2018. Pallavi 
Prakashs̆an h ̆as publishs̆ed tht̆is book, Nirmali. A 
nighğt-long tri-montht̆ly reading session of shs̆ort 
stories (Sagar Rati Deep Jaray) is h ̆eld in Maitht̆ili at 
different venues. ThT̆e 97tht̆ suchc̆ reading session 
was h ̆eld on 24.03.2018 at Berma village in tht̆e 
convener shs̆ip of writer ShS̆. Kapileshs̆war Raut. 
ThT̆is village h ̆appens to be tht̆e village of ShS̆. 
Jagdishs̆ Prasad Mandal also. On tht̆at occasion, 
tht̆is book was launchc̆ed (released). 

All eighğt stories of tht̆is book depict tht̆e constant 
chc̆anges in tht̆e life of a village person vividly. 
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ThT̆e eighğt stories of tht̆is book consist of: 

  

1. Kekra Lel Kelau: written on 23.01.2018 

2. Subhb̆imani Jingi: written on 28 Jan 2018 

3. Babak Bag-Bagiya: written on 3 Feb 2018 

4. Ab-Tab: written on 7 Feb 2018 

5. Agilahă: written on 11 Feb 2018 

6. Kukurpan: written on 28 Feb 2018 

7. Herayal Jingi: written on 5 Mar 2018 

8. Ashs̆a Par Paani PhP̆ir Gel: written on 9 Mar 2018 

1. Kekra Lel Kelau: 

ThT̆is shs̆ort story begins witht̆ a conversation 
among people sitting around a bonfire on winter 
days. BhB̆ogilal bhb̆ay is an Ayurvedic Doctor whw̆o 
is not able to keep h ̆is h ̆ealtht̆ well. His family also 
became disconcerted, all h ̆is family except h ̆is wife 
migrated to cities. ThT̆e conversation goes on 
regarding tht̆e environment and otht̆er aspects of 
tht̆e socio-environment of village people, whw̆ichc̆ 
h ̆as chc̆anged for some people whw̆o were not able 
to cope witht̆ it. 
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2. Subhb̆imani Jingi 

ThT̆e autht̆or h ̆as vividly depicted tht̆e tht̆ird gender 
problem. An adolescent ShS̆yama is neitht̆er a male 
nor female, so tht̆e people, including tht̆e motht̆er, 
decide to h ̆and over ShS̆yama to tht̆e Kinnars. But 
tht̆e fatht̆er rose in favour of tht̆e boy and decides 
to provide h ̆im witht̆ all suchc̆ skills necessary for a 
respectable life. He gives an example of Lord ShS̆iva 
whw̆o is called h ălf male and h ̆alf female 
(Ardhd̆anarishs̆war), and of Krishs̆na whw̆o enters 
tht̆e group of females by transforming h ĭmself into 
ShS̆ivani. ThT̆e motht̆er, seeing tht̆e resolve, also 
comes on tht̆e side of h ̆er h ̆usband. 

ThT̆e problem of otht̆er sex, h ̆itht̆erto unknown in 
Maitht̆ili literature, h ̆as come to tht̆e attention of 
tht̆e autht̆or. ShS̆yama is a chc̆ild tht̆at is 
indisputable. ShS̆yama h ̆as every righğt to live a 
dignified and respectful life and for tht̆at necessary 
skills are required and would be provided to h ̆im. 
ThT̆e siblings convince tht̆e motht̆er but after tht̆e 
stories of ShS̆iva and Krishs̆na are placed before 
h ̆er, shs̆e goes in repentance as to whw̆y shs̆e was 
not taughğt tht̆ese stories earlier. ThT̆e tht̆ird sex, 
particularly in tht̆e village society, h ̆as been shs̆own 
witht̆ a new perspective. 

3. Babak Bag-Bagiya 
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ThT̆is shs̆ort story deals witht̆ tht̆e issue of 
"Matht̆as" and asceticism. Goverdhd̆an Das was a 
poor chc̆ild whw̆ose parents died whw̆ile h ̆e was 
young. He becomes tht̆e successor of Mahăant 
Gokul Das. ThT̆roughğ h ̆is story, tht̆e autht̆or 
travels to tht̆e h ̆interland and presents tht̆e 
untouchc̆ed states of village life. ThT̆roughğ h ̆is 
gardens, tht̆e Baba was getting remembered but 
now tht̆ese gardens are vanishs̆ing due to poor 
upkeep. 

4. Ab-Tab: 

ThT̆e vegetable articles used during tht̆e village 
feast are tht̆e medium tht̆roughğ whw̆ichc̆ tht̆e 
autht̆or takes tht̆e issue of development affecting 
village life. 

5. Agilahă 

Pakshs̆adhd̆ar's Uncle returns to tht̆e village after 
retirement. Munilal is h ̆is cousin. Munilal's 
daughğter is widowed. Munilal and h ̆is daughğter 
Savitri are tht̆e objects tht̆roughğ whw̆ichc̆ 
Pakshs̆adhd̆ar wants h ̆is reform agenda to go 
tht̆roughğ. 

6. Kukurpan 

ThT̆e metht̆od of resolution of disputes in tht̆e 
village is tht̆e subject matter in "Kukurpan". ThT̆e 
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resolution can be provided only by a person whw̆o 
is capable of being so. 

7. Herayal Jingi 

In "Herayal Jingi" tht̆e issue of development in tht̆e 
village post-independence h ̆as been described 
witht̆ tht̆e example of Kamalpur village, tht̆e issue 
of caste and faulty development model h ăs been 
given a freshs̆ treatment. 

  

8. Ashs̆a Par Paani PhP̆ir Gel 

Lalit is a literate agriculturist. He starts farming 
sunflowers. ThT̆roughğ h ̆is experiments, tht̆e 
autht̆or finds space for detailing actual problems 
faced by tht̆e agriculturists, tht̆e ravage of nature 
and so on. 

Dekhk̆l Din: ShS̆ort Story, PallaviPrakashs̆an, 
Nirmali, Supaul, (Bihĭar), 2018 

A family whw̆ichc̆ is lived for tht̆ree generations in a 
village and a family whw̆ose second generation h ̆as 
migrated to tht̆e town h ̆ave been compared. ThT̆e 
superiority of tht̆e former h ̆as been establishs̆ed in 
tht̆e title shs̆ort story of tht̆e collection. 

Gapak Piyahăul Lok: ShS̆ort Story, 
PallaviPrakashs̆an, Nirmali, Supaul, (Bihĭar), 2018 
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ThT̆is is a collection of tht̆irteen shs̆ort stories. ThT̆e 
title shs̆ort story deals witht̆ h ̆ave depicted tht̆e 
society existing at tht̆e time of tht̆e permanent 
settlement-Zamindars. ThT̆e resources were h ̆eld 
by a few, tht̆e system continued in Independent 
India. ThT̆e people started capturing tht̆e lands 
resulting in litigation. ThT̆e title shs̆ort story depicts 
one suchc̆ litigation involving tht̆irty-five people 
along witht̆ Deenbandhd̆u Kaka. On tht̆e day of tht̆e 
judgment of tht̆e case, tht̆ere h ̆appened a bus 
accident whw̆ichc̆ was carried. 

Lahăsan: Novel, PallaviPrakashs̆an, Nirmali, Supaul, 
(Bihĭar), 2018 

  

BIRTHMARK (Lahăsan): It is a story of a person from 
a village, whw̆o gets disenchc̆anted witht̆ city life, 
whw̆ere morality- botht̆ social and personal- h ̆as no 
meaning. It describes vividly tht̆e village and city 
life, and in tht̆at description, one finds no chc̆arm in 
city life for ordinary class people. Its plot revolves 
around personal uphp̆eavals, but tht̆e actual beauty 
of tht̆e novel lies in its vivid presentation of city and 
village life from tht̆e point of view of economically 
lower-class people. 

Rahăe Joker Pariwar: ShS̆ort Story, 
PallaviPrakashs̆an, Nirmali, Supaul, (Bihĭar), 2020 
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ThT̆e loss of livelihĭood is tht̆e major reason for tht̆e 
migration from Mitht̆ila. But tht̆e people whw̆o 
migrate include tht̆e well-offs also whw̆o migrate 
for an easier life. So, tht̆irty years ago, despite being 
well off ShS̆antinatht̆ left ChC̆anpur and migrated to 
ShS̆ati Niketan (ShS̆anti- peace!!) in searchc̆ of 
peace. And even whw̆en some people from h ̆is 
village found h ĭm, h ̆e h ̆ad no regret. Unlike h ̆is 
otht̆er books, tht̆is migration of tht̆e well-off in 
searchc̆ for peace compares and depicts tht̆e tussle 
around tht̆e social life of Mitht̆ila. 

Gamak Jingi: ShS̆ort Story, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2009 

  

ThT̆is collection of shs̆ort stories contains nineteen 
shs̆ort stories. ThT̆e autht̆or was given Tagore 
Literature Award (Sahăitya Akademi) for tht̆is book. 
Every story in tht̆is book depicts tht̆e h ̆ardness of 
village life. ThT̆e people h ̆ave to bow before natural 
calamities. However, tht̆e people in tht̆ese stories 
rebound witht̆out exception and refuse to let down 
or migrate. 

Maulayal Gachc̆hak PhP̆ool: Novel, 
ShS̆rutiPublication, New Rajendra Nagar, (New 
Delhl̆i), 2009 

It is h ̆is first novel whw̆ichc̆ deals witht̆ tht̆e problem 
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of migration from tht̆e villages. ThT̆e novelist 
envisages tht̆e rejuvenation of worn-out systems 
whw̆ichc̆ will stop migration. 

Uttht̆an-Patan: Novel, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2009 

Even tht̆e laziest can move forward if h ĕ h ̆as a 
desire for economic improvement. ShS̆yamanand 
brings techc̆nology to agriculture. Unity is essential 
if one must stop tht̆e breaking of and migration 
from villages. 

JingikJeet: Novel, ShS̆rutiPublication, New Rajendra 
Nagar, (New Delhl̆i), 2009 

ThT̆e writings whw̆ichc̆ deal witht̆ village life are full 
of negative forces. ThT̆e autht̆or puts a break on 
tht̆e disappointment arising out of suchc̆ negative 
writings about village life. 

Mitht̆ilak Beti: Drama, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2009 

ThT̆is is a drama dealing witht̆ tht̆e miserable life of 
daughğters in tht̆e villages of Mitht̆ila. ThT̆ere are 
many forms of discrimination, tht̆e autht̆or h ̆as 
chc̆osen tht̆e deformation of relations after tht̆e 
marriage of tht̆e female. ThT̆e reason for it is 
enshs̆rined in tht̆e unequal treatment between 
daughğter and son from tht̆e day h ̆e or shs̆e is 
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born. 

Taregan: Inspirational Story Compilation, 
ShS̆rutiPublication, New Delhl̆i, 2010 

ThT̆is is chc̆ildren's literature and is a collection of 
111 inspirational seed stories whw̆ichc̆ includes tht̆e 
gist of some masterpieces from tht̆e world 
literature curated for tht̆e chc̆ildren. 

Jeevan-Maran: Novel, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2010 

ThT̆e spiritualism in tht̆e autht̆or comes to tht̆e fore, 
tht̆e real life would be tht̆e afterlife. 

. 

JeevanSanghğarshs̆: Novel, ShS̆rutiPublication, New 
Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2010 

  

ThT̆e autht̆or compares two villages tht̆e Banspura, 
whw̆ichc̆ h ̆e tells us is tht̆e less developed and tht̆e 
Sisauni, whw̆ichc̆ is comparatively more developed. 
ThT̆e comparison is based on tht̆e perception of 
developed and less developed among tht̆e people 
of tht̆e villages, whw̆ichc̆ is tht̆e view of tht̆e autht̆or 
as well. ThT̆e Sisauni people h ̆ave a middle schc̆ool, 
tht̆ey h ̆ave tht̆eir Public Durga Pooja in tht̆eir village 
and tht̆e fair is organized tht̆ere. But tht̆e Banspura 
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people h ̆ave none of tht̆ese altht̆oughğ tht̆ey do 
organize on an individual basis a 24-h-̆our kirtan 
and public langars occasionally. But tht̆e Barhr̆arba 
village is more developed tht̆an tht̆ese two villages. 
ThT̆ey h ̆ave a Highğ Schc̆ool, and tht̆ey organize 
more public functions. And lo! Here comes tht̆e 
Katht̆arba village. It is tht̆e most developed whw̆ere 
besides tht̆e Highğ Schc̆ool, tht̆ere is a h ̆ospital 
also, and tht̆ey organize several otht̆er public 
functions. 

Bajanta-Bujhj̆anta: Seed Story, ShS̆ruti Publication, 
New Rajendra Nagar, (New Delhl̆i), 2013 

ThT̆is is a collection of sixty-eighğt seed stories 
whw̆ichc̆ h ̆as been woven around different social 
issues. ThT̆e ensuing social chc̆anges and 
uphp̆eavals going around tht̆e villages at tht̆e 
individual and social levels are tht̆e tht̆emes for tht̆e 
stories of tht̆is collection. 

- 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 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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ək̃ə 361 pəɾə ʈɪppəɳiː 
ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

s̪əp̃ɑːd̪əkiːjə meː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː meː 
bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə keː s̪əʈiːkə s̪əmiːkʂɑː kəɪlə geːlə 
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ɦəjə.ə_ɪ beːɾə dʒ͡eː s̪əd̪əs̪jə bən̪ələn̪ə ɦəjə s̪əgɑː 
s̪əb̃əd̪̃ʰiː keː tʃ͡un̪ələ geːlə ɦəjə.dʒ͡eː pəɾɪʋɑːɾəʋɑːd̪ə 
keː d̪joːt̪əkə ɦəjə.d̪oːs̪əɾə oːɾə dʒ͡əd͡ʒə s̪əbʰə 
d̪ɾoːɳɑːtʃ͡ɑːɾjə bən̪ələ ɦət̪ən̪ə .dʒ͡eː muːlə məɪt̪ʰɪliː 
leːkʰəkə s̪əbʰə keː upeːkʂɑː keː ɾuːpə meː əg̃uːʈʰɑː 
kɑːʈə ɾəɦələ ɦət̪ən̪ə.ʋoː eːkələʋjə ɦət̪ən̪ə tʃ͡əɾtʃ͡ɪt̪ə 
leːkʰəkə ɾɑːdʒ͡əd̪eːʋə məɖ̃ələ. 

məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə meː gʰoːʈɑːlɑː 

mɪt̪ʰɪlɑː -məɪt̪ʰɪliː meː d̪uːʈɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ bʰeːlən̪ə. 
d͡ʒjoːt̪ɪʃʋəɾə ʈʰɑːkuɾə (1290-1350) s̪eː puːɾʋə 
s̪oːləkən̪ə n̪ɑːɪ d͡ʒɑːt̪ɪ meː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ bʰeːlən̪ə .ʋoː 
əpən̪ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə pəɾə ʋɪd̪ɑːpət̪ə n̪ɑːtʃ͡oː ʃuɾuː 
kəɪlən̪ə.ʋoː n̪ɑːtʃ͡ə s̪əp̃uːɾɳə mɪt̪ʰɪlɑː meː loːkə 
ʃɪkʂəɳə kəɾəɪt̪ə ɾəɦeː. d͡ʒeːkəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː d͡ʒjoːt̪ɪʃʋəɾə 
kəɪleː ɦət̪ən̪ə.d̪oːs̪əɾə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ (1352-
1448)d͡ʒəjoːt̪ɪʃʋəɾə keː bɑːd̪ə meː bʰeːlən̪ə.d͡ʒeː 
d͡ʒɑːt̪ɪ keː bɑːbʰən̪ə ɾəɦələn̪ə.ʋoː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː 
əʋəɦəʈʈə meː s̪ɑːɦɪt̪jə ɾətʃ͡ən̪ɑː kəɪlən̪ə. 

pəɾət̪̃u məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə meː n̪ɑːɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː kɾɨt̪ɪ 
keː bɑːbʰən̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː kəɪlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ɦəjə. 

eːgoː d̪əɪn̪ɪkə əkʰəbɑːɾə meː leːkʰəkə pɾəʋiːɳə 
n̪ɑːɾɑːjəɳə tʃ͡əud̪ʰəɾiː lɪkʰəɪt̪ə ɦət̪ən̪ə - 

ʋɪɾoːd̪ʰə, n̪ɪd̪̃ɑː ɑː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːkə bɑːbəd͡ʒuːd̪ə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ kəʋɪ koːkɪlə, məɦɑːkəʋɪ, d͡ʒən̪əkəʋɪ bən̪ɪ 
geːlɑːɦə.loːkə ɦun̪əkəɾə s̪əd̪̃eːʃə keː ɦɑːt̪ʰõːɦɑːt̪ʰə 
s̪ʋiːkɑːɾə kəjələkə.əpən̪ə s̪əɦəd͡ʒə -s̪ũd̪əɾə məɪt̪ʰɪliː 
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ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əbʰə eːt̪əɪkə d͡ʒən̪əs̪uləbʰə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː loːkə 
oːkəɾɑː ɦɾɨd̪əjəg̃əmə kəjə leːləkə.dʒ͡ən̪ə  - d͡ʒən̪ə keː 
kəʈ̃ʰə meː əpən̪ə d̪eːs̪ɪlə bəjən̪ɑː (mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑː) 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkə kɑːɾəɳə pəɦũtʃ͡ɪ geːlɑːɦə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ.ɦun̪əkəɾə n̪ətʃ͡ɑːɾiː,məɦeːs̪əbɑːn̪iː,ɾɑːd̪ʰɑː 
-bɪɾəɦə ,n̪õːkə dʒ͡ʰõːkə ɑːd̪ɪ ən̪eːkõː məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪ə ̃s̪əmɑːd͡ʒə mẽː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə d̪ʰɑːɾɑː eːɦeːn̪ə 
bəɦələ d͡ʒeː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə pəd̪ɑːʋəlɪ pəɾə n̪ɑːtʃ͡ə 
pəɾəmpəɾɑː -ʋɪd̪ɑːpət̪ə n̪ɑːtʃ͡ə t̪əkə pɾətʃ͡ələn̪ə meː 
ɑːbɪ geːlə. 

ʋɪd̪ɪt̪ə ɦoː kɪ dʒ͡ən̪əʋəɾgiːjə s̪əmɑːd͡ʒə meː eːɦɪ 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ n̪ɑːtʃ͡ə keː s̪əɦɑːɾeː ʃɪkʂɑːkə s̪əmutʃ͡ɪt̪ə 
pɾəs̪ɑːɾə ɦoːbəjə lɑːgələ mɪt̪ʰɪlɑːkə loːkə s̪əmɑːd͡ʒə 
meː. 

ulleːkʰən̪iːjə ɦəjə kɪ dʒ͡joːt̪ɪʃʋəɾə puːɾʋə s̪eː ʋɪd̪ɑːpət̪ɪ 
n̪ɑːtʃ͡ə meː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ pəd̪ɑːʋəliː keː n̪ɾɨt̪jə əbʰɪn̪əjə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦeː.ə_ɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː bɑːɾeː meː kəʃmiːɾə 
əbʰɪn̪əʋə gupt̪ə (d̪əʃəmə ʃət̪ɑːbd̪iː keː ət̪̃ə ɑː 
eːgɑːɾəɦəmə ʃət̪ɑːbd̪iː keː pɾɑːɾəb̃ʰə) -iːʃʋəɾə 
pɾət̪jɑːbʰɪd͡ʒɲɑː -ʋɪbʰəɾʂəɳiː gɾət̪̃ʰə mẽː lɪkʰələ ɦəjə. 

ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪ə keː s̪əd̪ukt̪ɪkəɾɳɑːmɾɨt̪ə (ɾətʃ͡ən̪ɑː 
11pʰəɾəbəɾiː 1206 məd̪ʰjəkɑːliːn̪ə mɪt̪ʰɪlɑː leːkʰəkə 
ʋɪd͡ʒəjə kumɑːɾə ʈʰɑːkuɾə) ʃɾiːd̪ʰəɾə d̪ɑːs̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ 
keː pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː pəd̪ə ud̪d̪ʰɾɨt̪ə kəɪləɪ ɦət̪ən̪ə d͡ʒeː 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː pəd̪ɑːʋəliː keː bʰɑːs̪ɑː ɦəjə. 

d͡ʒɑːʋə n̪ə mɑːlət̪iː kəɾə pəɾəgɑːs̪ə t̪ɑːʋeː n̪ə t̪ɑːɦɪ 
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məd̪ʰukəɾə ʋɪlɑːs̪ə.ɑː mũd̪əlɑː mukulə 
məkəɾəd̪̃ə,dʒ͡əjoːt̪ɪʃʋəɾə (1275-1350)ʂəʂʈʰə 
kəlloːlə.ət̪ʰə ʋɪd̪jɑːʋət̪̃ə ʋəɾɳən̪ə.. 

əʂʈəmə kəlloːləkə..ət̪ʰə ɾɑːdʒ͡jə ʋəɾɳən̪ə..mẽː 
ʋɪd̪ɑːpət̪əkeː ulleːkʰə kəɪleː ɦət̪ən̪ə.s̪eː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ 
t̪ət̪eːkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə bʰə geːlə ɾəɦeː dʒ͡eː dʒ͡joːt̪ɪʃʋəɾə 
t̪eːkəɾə ulleːkʰə n̪ɑːtʃ͡əkə ɾuːpə meː kəɪləɪ ɾəɦələn̪ə. 

upəɾjukt̪ə kət̪ʰən̪ə s̪eː s̪pəʂʈə ɦəjə kiː ʋɪd̪ɑːpət̪ɪ 
n̪ɑːtʃ͡ə n̪ɑːɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː ɦəjə. pəɾət̪̃u ɑːbɪ s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
gʰoːʈɑːlɑː kə keː bɑːbʰən̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː kɾɨt̪ɪ 
bən̪ɑːjələ ɑː bət̪ɑːoːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ɦəjə.ə_ɪ s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə keː kəɽəgəɾə n̪ɪd̪̃ɑː ɦoːjə keː tʃ͡ɑːɦiː. 

-ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə tʃ͡ɪt̪̃əkə 
s̪əɦə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪iːt̪ɑːməɽʰiː. 

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

 
 
 
ək̃ə 362 pəɾə ʈɪppəɳiː 
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upən̪jɑːs̪əkɑːɾə keː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːʃəɾə (d͡ʒələ 
pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
d̪ukʰəd̪ə 
RabindraChC̆audhd̆ary 
 
bəɖə d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə, ɑːpət̪t̪ɪd͡ʒən̪əkə ɑː 
ɑːpəɾɑːd̪ʰɪkə kɾɨt̪jə.. 
KumarManojKashs̆yap 
 
iːs̪əbʰə pəɽʰɪ bəɦut̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
R N Mishs̆ra 
 
d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə 
KalpnaJhJ̆aPatna 
 
ɑːɦɪɾeːbɑː..! pʰeːɾə iː keː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə? 
pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːʃəɾə (dʒ͡ələ pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
ɦeː bʰəgəʋɑːn̪ə..! iː ʈʰiːkeː tʃ͡oːɾeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
Umeshs̆Mandal 
 
n̪iːkə. eːɦən̪ə tʃ͡oːɾə keːɾə d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbə d͡ʒəɾuːɾiː 
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pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːʃəɾə (dʒ͡ələ pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
Gaurinatht̆: oːkəɾə t̪ə leːkʰəkiːjə d͡ʒiːʋən̪eː tʃ͡oːɾiː pəɾə 
ʈɪkələ tʃ͡ʰəɪ ɑː t̪əkəɾɑː pɾəʃɾəjə d̪eːbə'ʋɑːlɑː s̪eːɦoː 
məɪt̪ʰɪliː meː kəmə n̪əɦɪ. 
 
eːɦən̪eː tʃ͡oːɾə loːkə s̪əbʰə məɪt̪ʰɪliː ɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː keː 
əɦɪt̪ə kəɾəjə meː s̪əd̪əɪʋə ɑːguː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
JhJ̆aPrasanna 
 
eːkəɾɑː koːɾʈə meː ləə̸ d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː 
ẏoːgeːn̪d̪ɾə pɑːʈʰəkə ʋɪjoːgiː 
+91 98310 37532 
Subhb̆ashs̆ChC̆andraYadav: I condemn it. ThT̆e 
tht̆ief must be exposed.  
 
ət̪ɪ d̪ukʰəd̪ə, n̪ɪn̪d̪ən̪iːjə 
ManojPatht̆ak 
 
s̪ɑːd̪əɾə ɑːbʰɑːɾə. 
koːʈə kəɾə s̪əkəɪt̪ə ɦət̪ən̪ə. pəɾət̪̃u ʃɾoːt̪ə keː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː 
kəɾən̪ɑːiː ɑːʋəʃjəkə ɦəjə.n̪ə t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾiː 
mɑːn̪ələ d͡ʒɑːjət̪ə. 
RamanandMandal 
 
d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. 
VidehĕaKeshs̆avBhB̆ardwajDelhl̆i 
 
Nabo Narayan Mishs̆ra 
d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
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Mukund Mayank 
OhŎ 
 
pɾəd̪iːpə puʂpə 
bəɦut̪ə kʰəɾɑːpə bɑːt̪ə. 
 
Abhb̆ilashs̆ ThT̆akur  
gʰɾɨɳɪt̪ə kɑːɾjə! ləd͡ʒdʒ͡ɑː dʒ͡oːgə 
 
Ajit Kumar JhJ̆a 
pət̪ɑː n̪əɦɪ lɑːd͡ʒoː n̪əɦɪ ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ eːɦən̪ə 
pɾəʋɾɨt̪ɪ ʋɑːlɑː məɦɑːn̪ubʰɑːʋə s̪əbə kẽː. eːɦən̪ə 
loːgə s̪əbə kẽː leːlə s̪eːɦoː ələgə s̪ə ̃ puɾəs̪kɑːɾəkə 
gʰoːʂəɳɑː ɦoːjəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. pəɾd̪ɑːpʰɑːʃə kəɾəbɑːkə 
leːlə əpən̪eː kẽː s̪ɑːd̪ʰu ʋɑːd̪ə . 
 
Rameshs̆ Kumar ShS̆arma 
puɾəs̪kɑːɾə pɑːbəɪ keː d͡ʒəld̪əbɑːd͡ʒiː ɦeːt̪əɪ 
  
Kunal 
upən̪jɑːs̪ə ɑː t̪əkəɾə leːkʰəkəkə n̪ɑːmə gʰoːʂɪt̪ə kəɾu 
 
Ashs̆ishs̆ Anchc̆inhn̆ar 
Kunal dʒ͡iː, dʒ͡ə ̃ koːn̪oː s̪əmɑːn̪jə pɑːʈʰəkə iː pɾəʃn̪ə 
putʃ͡ʰən̪eː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə ɦəməɾɑː n̪iːkə lɑːgəɪt̪ə. 
pɾəbud̪d̪ʰə pɑːʈʰəkə oː leːkʰəkə ʋəɾgəs̪ə ̃ iː pɾəʃn̪ə 
eːbɑːkə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː s̪t̪ʰɪt̪ɪ gəb̃ʰiːɾə bʰəə̸ geːlə 
tʃ͡ʰəɪ. oːn̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə putʃ͡ʰɪjeː d̪eːləɦũ ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
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eːkəɾə ut̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ- poːt̪ʰiː, dʒ͡ələpɾɑ̃ːt̪əɾə, pək̃ədʒ͡ə 
pəɾɑːʃəɾə. eːɦɪ poːt̪ʰiːkə gəd̪əgəd̪iː ɑːloːtʃ͡əkə, 
kəməlɑːn̪əd̪̃ə d͡ʒʰɑː. 
  
Kunal 
Ashs̆ishs̆ Anchc̆inhn̆ar d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə . 
eːn̪ɑː s̪ɑːɾʋəbʰəumə dʒ͡əkɑ̃ː tʃ͡ʰə_ɪ d͡ʒeː beːs̪ə gəb̃ʰiːɾə 
ɑːɾoːpə ləgɑːoːlə dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ mud̪ɑː n̪ɑːmə n̪ə_ɪ leːlə 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ.eːn̪ɑː ɦəməɾɑː ɦɑːɪpoːkɾeːs̪iː kə tʃ͡əɾəmə 
ləgə_ɪeː. iː ən̪əs̪oːɦɑ̃ːt̪ə tʃ͡ʰiː .......... 
ɑːbə n̪ɑːmə lə geːlə tʃ͡ʰə_ɪ. t̪ə ɦəməɾɑː ləgə_ɪeː d͡ʒeː 
pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːs̪əɾə ( upən̪əjɑːs̪əkɑːɾə) ɑː 
kəməlɑːn̪əd̪̃ə d͡ʒʰɑː ( ɑːloːtʃ͡əkə ) keː bɑːd͡ʒəkə tʃ͡ɑːɦiː 
. 
 
Lakshs̆man JhJ̆a Sagar 
eːɦeːn̪ə tʃ͡oːɾəkə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə bəɦɪʂkɑːɾə ɦeːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː.ɑːgɪ pɑːn̪ɪ ɽʰɑːɪʈʰə d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː.mũɦə meː 
kɑːɾiː tʃ͡un̪ə leːpɪ keː gəd̪əɦɑː pəɾə s̪əɾeːɑːmə 
gʰuɾeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː.eːɦeːn̪ə kud̪əʃɑː kəjə d̪eːbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː d͡ʒeː pʰeːɾə kjoː eːɦeːn̪ə gʰɾɨɳɪt̪ə kɑːd͡ʒə n̪əɪ 
kəɾəjə. 
ChC̆itragupta ChC̆itragupta 
ət̪jən̪t̪ə d̪ukʰəd̪ə 
 
d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'  
 
mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːmeː s̪ɑːɦɪt̪jəkə tʃ͡oːɾiː d͡ʒəgəd͡ʒɑːɦɪɾə 
ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɑːbə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː ɑː oːkəɾə 
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leːkəkə d̪ʋɑːɾɑː…. bəɦut̪ə n̪ɪd̪̃ən̪iːjə kɑːd͡ʒə, eːɦeːn̪ə 
eːɦeːn̪ə loːkəkẽː əʋəʃjə d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbɑː tʃ͡ɑːɦiː 
 

əpən̪ə 

mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 

pəʈʰɑːu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- ʈɾeːɳɖə 
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2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- kɑːmə s̪eː ɾɑːmə 
kiː oːɾə 

2.3.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- jəʃoːd̪ɑː mɑːjə 

2.4.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- 3 ʈɑː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː 

2.5.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː 
(upən̪jɑːs̪ə- kʰeːpə 9) 

2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ 

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

2.8.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 19 mə kʰeːpə 

2.9.ɖɔ kɪʃən̪ə kɑːɾiːgəɾə- əkɑːd̪əmiː puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː 
n̪ɑ̃ːgəɪɽə (ɦɑːs̪jə kəʈɑːkʂə) 

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



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

2.11.dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 67 

 
 
 
 
 
 
2.1.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- ʈɾeːɳɖə 

 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

ʈɾẽːɖə 

  

"ɑːbə bɑːt̪ə  pəɽʰɑːiːjeː-lɪkʰɑːiː keː ləɪɦə ...... d͡ʒeː 
bətʃ͡tʃ͡ɑː beːs̪iː tʃ͡ən̪s̪əgəɾə  s̪eː s̪ɑːɪs̪̃ə pəɽʰəɪt̪ə  ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɖɔkʈəɾə-ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bən̪ɪ  pəɪgʰə kəp̃ən̪iː-əs̪pət̪ɑːlə 
meː n̪əukəɾiː pəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  d͡ʒeː pəɽʰəɪ meː kən̪eː 
d̪əbbə s̪eː ɑːguː d͡ʒɑː  məɪn̪eːd͡ʒəmẽːʈə keː pəɽʰɑːiː 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː kəp̃ən̪iː-əs̪pət̪ɑːlə keː məɪn̪eːd͡ʒəɾə 
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bʰəs d͡ʒɑːiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. məɪn̪eːd͡ʒəɾə keː ɑːguː ɖɔkʈəɾə-
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə keː d͡ʒʰukəɦɪ pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ ɑː oːkəɾə 
ɑːd̪eːʃoː mɑːn̪əs pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɑːbə d͡ʒeː keːjoː koːn̪oː 
ʈeːkn̪ɪkələ ɖɪgɾiː n̪əɦɪ ̃ ləs s̪əkələ s̪eː ɑːguː d͡ʒɑː 
kəs s̪əɾəkɑːɾiː s̪eːʋɑː meː pɾəʃɑːs̪əkə bən̪ɪ d͡ʒɑːiːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː ʃɑːs̪ən̪ə-pɾəʃɑːs̪ən̪əkə  n̪iːt̪ɪ-n̪ɪɾd̪ʰɑːɾəɳə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəkəɾɑː s̪əbʰə keː s̪ʋiːkɑːɾə kəɾəbə 
ən̪ɪʋɑːɾjə. oːkəɾɑː ɑːguː ɖɔkʈəɾə-ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə-
pɾəbəd̪̃ʰəkə s̪əbʰə d͡ʒʰukəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  d͡ʒeː keːjoː eːɦɪ 
t̪iːn̪uː ʃɾeːɳiː meː n̪əɦɪ ̃ ɑːbɪ s̪əkələ s̪eː ʋɪd̪ʰɑːjəkə-
s̪ɑ̃ːs̪əd̪ə ɑː  mət̪̃ɾiː bən̪ɪ d͡ʒɑːiːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾɑːd͡ʒə-kɑːd͡ʒə 
meː  eːkəɾə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː  s̪əɾʋoːpəɾɪ t̪əɪ ̃ pəɪgʰə-pəɪgʰə 
pɾəʃɑːs̪əkə s̪eːɦoː eːkəɾɑː ɑːguː 
n̪ət̪əməs̪t̪əkə! ɑːoːɾə ........  d͡ʒeː eːɦɪ s̪əbʰə meː 
s̪əs kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ ̃ bən̪ɪ s̪əkələ s̪eː bən̪ɪ d͡ʒɑːiːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ...... s̪ət̪̃ə ! ....... məɦɑːt̪məɑː !! eːkəɾɑː ɑːguː 
s̪əbʰə n̪ət̪əməs̪t̪əkə!" kəɦɪ kəs ɦəɾəkʰuː kəkkɑː 
t̪əmɑːkuː keː zuːmə kəs̪ɪjɑː kəs tʃ͡uʈəkiː meː d̪əbɑː 
ʈʰoːɾəkə n̪ɪtʃ͡ɑː ɾəkʰəlɑː ɑː əd͡ʒeːjə d̪ɾɨʂʈɪjẽː 
oːt̪əs bəɪs̪ələ loːkə s̪əbʰə d̪ɪs̪ə t̪əkəlɑː. gummə bʰeːlə 
s̪əbʰə s̪ʋiːkɾɨt̪ɪ meː muɽiː ɦɪleːləkə. 

ɦəməɦũ s̪oːtʃ͡ə meː pəɽɪ geːlə ɾəɦiː.  

  

-kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə, s̪əmpɾət̪ɪ: bʰɑːɾət̪ə 
s̪əɾəkɑːɾə keː upə-s̪ətʃ͡ɪʋə, s̪əp̃əɾkə: s̪iː-11, ʈɑːʋəɾə-4, 
ʈɑːɪpə-5, kɪd̪əʋəiː n̪əgəɾə puːɾʋə (d̪ɪlliː ɦɑːʈə keː 
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s̪ɑːmən̪eː), n̪əiː d̪ɪlliː-110023 moː. 9810811850 / 
8178216239 iː-meːlə : writetokmanoj@gmail.com  

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

 

 

 

 

 

 

2.2.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- kɑːmə s̪eː ɾɑːmə 
kiː oːɾə 
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ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

kɑːmə s̪eː ɾɑːmə keː oːɾə 

  

pəɦɪleː s̪kuːlə d̪əs̪ə bəd͡ʒeː s̪ubəɦə s̪eː tʃ͡ɑːɾə bəd͡ʒeː 
əpəɾɑːɦn̪ə t̪əkə tʃ͡əleː.ɦəmə eːgoː mɪɖɪlə s̪kuːlə meː 
ʃɪkʂəkə ɾəɦiː.ɦəmə ɑː eːgoː əuɾə ʃɪkʂəkə ʋiːɾẽːd̪ɾə 
bɑːbuː s̪əməjə s̪eː pəɦɪleː ɦiː s̪ɑːɽʰeː n̪əu bəd͡ʒeː t̪əkə 
s̪kuːlə meː pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːɪ. kutʃ͡ʰə ʃɪkʂəkə  d̪əs̪ə bəd͡ʒeː 
t̪əkə əuɾə bɑːkiː s̪ɑːɽʰeː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː t̪əkə ɑː d͡ʒɑːjə. 
kulə s̪ɑːt̪ə ʃɪkʂəkə ɾəɦiː. ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː s̪əbʰə s̪ɑːɽʰeː d̪əs̪ə 
bəd͡ʒeː t̪əkə pəɦũtʃ͡eː. s̪əpʰɑːiː pɾɑːɾt̪ʰən̪ɑː keː bɑːd̪ə 
eːgɑːɾəɦə bəd͡ʒeː s̪eː klɑːs̪ə ləgeː. 

ə_ɪ biːtʃ͡ə meː ɦəmə ɑː ʋiːɾẽːd̪ɾə bɑːbuː ɑːpəs̪ə meː 
bɑːt̪ə kəɾiː.əɦɪn̪ɑː eːkə d̪ɪn̪ə ʋiːɾẽːd̪ɾə bɑːbuː eːgoː 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 71 

s̪ətʃ͡ə gʰəʈən̪ɑː s̪un̪əɪlən̪ə. ʋiːɾẽːd̪ɾə bɑːbuː kəɦələn̪ə-
d̪əjɑːn̪əd̪̃ə bɑːbuː.ɦəmə d͡ʒəbə s̪ɑːt̪əʋɑ̃ː klɑːs̪ə meː 
pəɖʰəɪt̪ə ɾəɦəliː t̪ə ɦəməɾɑː gɑ̃ːʋə keː s̪t̪ʰɑːn̪ə meː 
keː eːgoː bɑːbɑː d͡ʒiː,d͡ʒeː s̪t̪ʰɑːn̪ə meː ɾəs̪oːɪjɑː ɾəɦeː 
kəɦələn̪ə-ʋiːɾeːn̪d̪əɾə.tʃ͡əlɑː t̪oːɾɑː s̪iːt̪ɑːməɽʰiː 
gʰumɑː d̪eːʋə tʃ͡ʰiː. d͡ʒɑːn̪əkiː s̪t̪ʰɑːn̪ə d̪eːkʰɑː d̪eːʋə 
tʃ͡ʰiː.t̪ə ɦəmə kəɦə liː tʃ͡əluː. s̪ɑːɪkɪlə s̪eː tʃ͡ələ 
d̪eːliː.bɑːbɑː d͡ʒiː s̪ɑːɪkɪlə ɦɑ̃ːkeː ɑː ɦəmə pɪtʃ͡ʰɑː 
kəɪɾɪjəɾə pəɾə bəɪʈʰə geːliː. keːkəɾoː koːiː ʃəkə ɑː ɖəɾə 
keː koːn̪oː bɑːt̪ə n̪ə ɾəɦeː.ə_ɪlɑː kɪ bɑːbɑː d͡ʒiː s̪t̪ʰɑːn̪ə 
meː bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə s̪eː ɾəɦeː ɑː mɪlən̪əs̪ɑːɾə ɾəɦeː. 

ɦə.̃t̪ə d͡ʒɑːn̪əkiː s̪t̪ʰɑːn̪ə meː d͡ʒɑːn̪əkiː d͡ʒiː keː 
d̪əɾʃən̪ə kəɪliː.pʰeːɾə s̪ɑːɪkɪlə s̪eː ɾiːgɑː bɑːlɑː ɾoːɖə 
meː tʃ͡ələ ə_ɪliː.ũɦɑː bɑːbɑː dʒ͡iː s̪ɑːɪkɪlə ɾoːkələkə. 
ɦəməɦu s̪ɑːɪkɪlə pəɾə s̪eː ut̪əɾə geːliː. ɦəmə s̪ɑːɪkɪlə 
leːkeː kʰəɽɑː ɾəɦiː.bɑːbɑː d͡ʒiː ɾoːɖə kɪn̪ɑːɾeː keː 
tʃ͡ɑ̃ːpɑːkələ pəɾə geːlən̪ə.ɑː kullɑː kəɪlən̪ə ɑː pɑːn̪iː 
s̪eː tʃ͡ən̪ən̪ə keː d̪ʰoː leːlən̪ə. pɑːn̪iː piːlən̪ə. ɦəmə 
kəɦəliː-bɑːbɑː tʃ͡ən̪ən̪oː d̪ʰoːɑː geːloː.bɑːbɑː d͡ʒiː 
kəɦələn̪ə-d̪ʰut̪t̪ə buɾəbəkə. 

 bɑːbɑː d͡ʒiː pʰeːɾə s̪ɑːɪkɪlə pəɾə bəɪkə kʰĩːtʃ͡ə keː ɾɪg̃ə 
bɑ̃ːd̪ʰə ɦoːɪt̪ə eːgoː tʃ͡ʰoːʈəkɑː s̪ən̪ə ʈoːlɑː pəɾə 
əjələn̪ə.uɦɑ̃ː tʃ͡ʰoːʈəkɑː tʃ͡ʰoːʈəkɑː pʰus̪ə keː gʰəɾə 
ɾəɦeː. ʋoːɦiː keː d̪uɑːɾə pəɾə kəɦĩː ləɪɪkiː t̪ə kəɦĩː 
əuɾət̪ə kʰəɽɑː ɾəɦeː. koːn̪oː koːn̪oː ləɪɪkiː tʃ͡ʰoːʈə 
tʃ͡ʰoːʈə ɖɾeːs̪ə pəɦɪn̪ə leː ɾəɦeː.  ɑːd̪ʰəɑː tʃ͡ʰɑːt̪iː 
d̪ɪkʰɑːɪt̪ə ɾəɦeː. koːiː koːiː s̪ɪgəɾeːʈə bʰiː pɪjət̪ə ɾəɦeː 
ɑː kʰəɾɑːbə ɪʃɑːɾɑː bʰiː kəɾeː. kəɦĩː kəɦĩː pəkkɑː gʰəɾə 
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bʰiː ɾəɦeː. koːn̪oː koːn̪oː gʰəɾə s̪eː ɦəɾəmun̪ɪjɑː ɑː 
t̪əbəlɑː keː ɑːʋɑːd͡ʒə ɑːbeː. gʰũgʰəɾuː keː bʰiː 
ɑːʋɑːd͡ʒə ɑːʋeː ɑː məɦɪlɑː keː giːt̪ə gɑːʋeː keː 
ɑːʋɑːd͡ʒə ɑːʋeː. ɦəməɾɑː ũɦɑː keːn̪ɑː d̪oːn̪ə lɑːgeː. 

bɑːbɑː d͡ʒiː kəɦələn̪ə-biːɾeːn̪d̪ɾə ɪɦɑ̃ː kuɾs̪iː pəɾə 
bəɪʈʰələ ɾəɦɑː.ɦəmə kən̪ɪkɑː d̪eːɾə meː əbəɪ 
tʃ͡ʰiː.ɦəmə kəɦə liː ʈʰiːkə ɦəjə. d͡ʒəld̪iːjeː ɑːu.ɦəməɾɑː 
keːn̪ɑː d̪ən̪ə ləgəɪjə.. 

bɑːbɑː dʒ͡iː eːgoː ləɪɪkiː s̪əg̃ə pʰus̪ə keː gʰəɾə meː 
tʃ͡ələ geːlə.ɦəmə bɑːɦəɾə kuɾs̪iː pəɾə bəɪʈʰələ 
ɾəɦiː.ɦəməɾeː t̪uɾɪjɑː keː eːgoː ləɪɪkiː kəɦələkə-əɪ.t̪u 
kəɪlɑː bəɪʈʰələ tʃ͡ʰɑː.tʃ͡əlɑː ɦəməɾɑː d͡ʒəuɾeː 
bʰiːt̪əɾə.ɦəmə ləd͡ʒɑː geːliː. ʋoːɦiː s̪əməjə eːgoː 
əuɾət̪ə d͡ʒeː kʰəɽɑː ɾəɦeː.əɾeː. mɑːd̪ʰuɾiː.ɪ əbʰiː 
bətʃ͡tʃ͡ɑː ɦəeː.ɪ kʰeːlə beːlə n̪ə d͡ʒɑːn̪əɪ ɦəeː.d̪eːkʰəɪ n̪ə 
tʃ͡ʰəɦiː. keːn̪ɑː s̪ɪkuɖələ bəɪʈʰələ ɦəɪjə.ɑː ɦəməɾɑː s̪eː 
putʃ͡ʰələkə-əɪə.t̪uː ɪɦ̃ɑː keːn̪ɑː ɑː geːlɑː ɦəeː bɑːbɑː 
d͡ʒiː keː s̪ɑːt̪ʰə.ɦəmə kəɦəliː ɦəməɾeː gɑ̃ːʋə keː 
s̪t̪ʰɑːn̪ə meː keː bɑːbɑː d͡ʒiː ɦəeː.t̪ə u kəɦələkə-
bɑːbɑːd͡ʒiː t̪ə məɦiːn̪ɑː meː d̪uː bɑːɾə t̪ə əʋəʃjeː 
əbəɪjə. ɦəməɾɑː s̪əbʰə keː ɪɦɑ̃ː t̪ə tʃ͡oːɾə ɖɑːkuː,s̪ət̪̃ə 
s̪ɪpɑːɦiː s̪əbʰə əbəɪjə ɦəeː.ɦəmə s̪əbʰə s̪əbʰəkeː 
d̪eːɦəkeː s̪ukʰə d̪əɪɪ tʃ͡ʰɪjəɪ.s̪əbʰə əpən̪ə d̪eːɦəkeː 
bʰukʰə keː mɪʈɑːbeː əbəɪjə.oːɪmeː bɪɑːɦələ ɑː n̪ə 
bɪɑːɦələ s̪əbʰə ɦəeː.ɦəmə s̪əbʰə ʋeːʃjɑː tʃ͡ʰiː.ɪ ʋeːʃjɑː 
ʈoːlɑː ɦəeː. 
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bɑːbɑː d͡ʒiː ɑːd̪ʰɑː gʰəʈ̃ɑː keː bɑːd̪ə gʰəɾə meː s̪eː 
n̪ɪkələlən̪ə. 

pʰeːɾə tʃ͡ɑːpɑːkələ pəɾə d͡ʒɑːkeː mũɦə ɦɑːt̪ʰə 
d̪ʰoːjələn̪ə. ɦəməɾɑː ɑːkeː kəɦələn̪ə ɑːbə gʰəɾə 
tʃ͡əlɑː. s̪ɑːɪkɪlə s̪eː ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː ɾɪg̃ə bɑ̃ːd̪ʰə 
ɦoːkeː pʰeːɾə d͡ʒɑːn̪əkiː s̪t̪ʰɑːn̪ə t̪əɾə ə_ɪliː.eːgoː 
d͡ʒələpɑːn̪ə keː d̪uːkɑːn̪ə meː d̪uːn̪uː goːɾeː kətʃ͡əuɽiː 
d͡ʒəleːbiː kʰəɪliː. s̪ɑːɪkɪlə s̪eː gʰəɾeː keː leːlə 
tʃ͡ələliː.ɾəs̪t̪ɑː meː bɑːbɑː dʒ͡iː kəɦələn̪ə- ɦəməɾɑː ɪ 
məd͡ʒəbuːɾiː ɦəeː. mɑːn̪əs̪ɪkə bʰuːkʰə keː leːlə t̪ə 
puːd͡ʒɑː pɑːʈʰə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː.pəɾət̃ʃ͡ə ʃɑːɾiːɾɪkə bʰuːkʰə keː 
leːlə ʈoːlɑː pəɾə d͡ʒɑːjə keː pəɾeː ɦəeː.ə_ɪ ʈoːlɑː keː 
ɾeːɖəlɑːɪʈə eːɾɪjɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪjə. ɦɑ̃ː bɑːbɑː.eːgoː 
əuɾət̪ə kəɦəɪt̪ə ɾəɦələ ɦəɪjə kɪ ɦəmə s̪əbʰə ʋeːʃjɑː 
tʃ͡ʰiː.ɪ ʋeːʃjɑː ʈoːlɑː ɦəeː. bɑːbɑː d͡ʒiː kəɦələn̪ə-ɦə.̃ 
ʋeːʃjɑː ʈoːlɑː keː ɾeːɖəlɑːɪʈə eːɾɪjɑː kəɦəɪ ɦəeː.ɪ s̪əbʰə 
keːkəɾoː n̪ə kəɦɪjɑː. 

ɦɑ̃ː bɑːbɑː.ɦəmə keːkəɾoː s̪eː n̪ə kəɦəbə.ɑːbə u 
bɑːbɑː d͡ʒiː ə_ɪ d̪un̪ɪjɑː meː n̪ə ɦəeː . 

ɦəməɾoː ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾədʒ͡ən̪iːʃə keː lɪkʰələ s̪əb̃ʰoːgə s̪eː 
s̪əmɑːd̪ʰɪ  ɑː kʰəd͡ʒuːɾɑːɦoː keː muɾt̪ɪ keː məɾmə 
s̪əməd͡ʒʰeː meː ɑːʋeː lɑːgələ.d̪əʃəmə klɑːs̪ə meː 
pəɖʰɑːjələ ʃɪkʂəkə ɾəɳəd͡ʒiːt̪ə bɑːbuː keː jɑːd̪ə ɑːbeː 
lɑːgələ kɪ kəlɑː əuɾə d͡ʒiːʋən̪ə keː eːgoː pɑːʈʰə meː 
kʰəd͡ʒuɾɑːɦoː keː bɑːɾeː meː bət̪əbəɪt̪ə kəɦəleː 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ə kɪ keːn̪ɑː eːgoː mɑːjə bɑːpə keː əpən̪ə 
beːʈiː ɑː ʋoːkəɾə pɾeːmiː s̪eː bʰẽːʈə kʰəd͡ʒuɾɑːɦoː meː 
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n̪əgn̪ə muːɾt̪ɪ keː d̪eːkʰəɪt̪ə bʰeː geːlə ɾəɦeː.ɑːpəs̪ə 
meː ʃəɾmɪd̪̃ɑː bʰeː geːlə ɾəɦeː. ɑːkʰɪɾə s̪ət̪jə t̪ə s̪ət̪jə 
ɦoːjə tʃ͡ʰəɪjə. s̪əb̃ʰoːgə s̪eː s̪əmɑːd̪ʰɪ keː oːɾə əɾt̪ʰɑːt̪ə 
kɑːmə s̪eː ɾɑːmə keː oːɾə. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- jəʃoːd̪ɑː mɑːjə 
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ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

jəʃoːd̪ɑː mɑːjə 

  

bəɾəɦəməpuɾiː gɑ̃ːʋə mẽː eːkəʈɑː pud͡ʒɑːɾiː 
bəɾəɦəmə ʃəɾmɑː ɾəɦeː.d͡ʒeː gɑ̃ːʋə keː məɦɑːd̪eːʋə 
məʈʰə mẽː pud͡ʒɑːɾiː keː kɑːmə kəɾeː. pud͡ʒɑːɾiː 
mɪlən̪əs̪ɑːɾə ɾəɦeː. pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː məʈʰə mẽː ɦiː 
əpən̪ə pət̪n̪iː əɦɪljɑː keː s̪ɑːt̪ʰə ɾəɦeː.məʈʰə mẽː 
tʃ͡əukɑː bəɾt̪ən̪ə kəɾeː keː leːlə eːkəʈɑː məɦɪlɑː 
mun̪ɪjɑː ɾəɦeː.d͡ʒeː ʋəɦiː gɑ̃ːʋə keː ɾəɦeː. mun̪ɪjɑː 
keː pət̪ɪ bʰiː məʈʰə keː kʰeːt̪iː bɑːɽiː keː kɑːmə 
d̪eːkʰeː. 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 77 

kutʃ͡ʰə s̪əməjə bɑːd̪ə d̪oːn̪õː əɦɪljɑː ɑː mun̪ɪjɑː 
gəɾbʰəʋət̪iː bʰeːlə. əɦɪljɑː keː ləɖəkɑː ɑː mun̪ɪjɑː keː 
ləɽəkiː d͡ʒən̪əmə leːləkə. 

leːkɪn̪ə t̪iːn̪ə məɦiːn̪ɑː bɑːd̪ə d̪uːɾbʰɑːgjəʋəʃə 
ɖɑːjəɾɪjɑː keː kɑːɾəɳə əɦɪljɑː pəɾəloːkə s̪ɪd̪ʰɑːɾə geːlə. 
pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː əpən̪ɑː d̪uːd̪ʰəmuɦɑ̃ː bətʃ͡tʃ͡ɑː keː leːlə 
pəɾeːʃɑːn̪ə ɾəɦeː lɑːgeː ɾəɦələ.ɪ d̪ukʰə mun̪ɪjɑː keː 
d̪eːkʰələ n̪ə geːlə. 

mun̪ɪjɑː pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː s̪eː kəɦələkə-pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː 
əɦ̃ɑː tʃ͡ɪt̪̃ɑː n̪ə kəɾu. əɦ̃ɑː keː bəuɑː keː ɦəmə əpən̪ə 
d̪uːd̪ʰə pɪlɑː keː pɑːləʋə.ɦəmə bud͡ʒʰəbə kiː ɦəməɾɑː 
d͡ʒəũɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː bʰeːlə ɦəjə.ɦəmə s̪əmɑːn̪ə ɾupə s̪eː 
pɑːləbə. 

pud͡ʒɑːɾiː dʒ͡iː mun̪ɪjɑː s̪eː kəɦələn̪ə-mun̪iːjɑː.t̪uː 
ɦəməɾɑː mən̪ə keː bɑːt̪ə puːɾɑː kə d̪eːlɑː.ɦəmə t̪ə 
bətʃ͡tʃ͡ɑː keː pɑːleː keː leːlə kəɦeː tʃ͡ɑːɦət̪ə ɾəɦə liː 
ɦəjə. ɦəmə ɪ ɾɨɳə t̪oːɾɑː beːʈiː keː pəɖʰɑː keː puːɾɑː 
kəɾəbə. 

mun̪ɪjɑː pud͡ʒɑːɾiː keː bətʃ͡tʃ͡ɑː ɑː əpən̪ə bətʃ͡tʃ͡iː keː 
əpən̪ə d̪uːd̪ʰə pɪlɑː keː pɑːleː lɑːgələ. 

s̪əməjə biːt̪ələ geːlə.ɑːɪ pudʒ͡ɑːɾiː keː ləɽəkɑː 
s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɑː mun̪ɪjɑː keː ləɽəkiː meːd̪ʰɑː kɑː n̪ɑːmə 
gɑ̃ːʋə keː ɦiː s̪kuːlə meː pəɦɪlɑː ʋəɾgə meː lɪkʰɑːjələ 
geːlə.s̪ɑːt̪ʰeː s̪ɑːt̪ʰeː s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɑː meːd̪ʰɑː pəɖʰeː 
lɑːgələ.s̪əg̃eː s̪əg̃eː kʰeːleː lɑːgələ. 
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s̪əməjə keː s̪ɑːt̪ʰə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɑː meːd̪ʰɑː gɑ̃ːʋə keː 
n̪əd͡ʒəd̪iːkə s̪uɾəs̪əɾə ɖɪgɾiː kɔleːd͡ʒə mẽː pəɽʰeː 
lɑːgələ.d̪uːn̪uː goːɾeː 

biːeː ɑːn̪əɾs̪ə pʰəs̪ʈə klɑːs̪ə meː pɑːs̪ə kəɪləkə. 

s̪əməjə keː s̪ɑːt̪ʰə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə pulɪs̪ə mẽː bəɦɑːlə ɦoː 
geːlə. 

d̪uːn̪uː mẽː pɾeːmə bʰiː ɾəɦeː.əbə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɑː 
meːd̪ʰɑː pɾeːmə ʋɪɑːɦə keː bɑːɾeː mẽː bɑːt̪ə kəɾeː 
lɑːgələ. leːkɪn̪ə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə mẽː əpən̪ə mɑːt̪ɑː pɪt̪ɑː 
keː tʃ͡ʰəʋɪ d̪eːkʰeː. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə kəɦələkə-meːd̪ʰɑː ɦəmə ɑː t̪uː d͡ʒəuɽeː 
d͡ʒəuɽeː pəɖʰə liː ɦəjə.ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː dʒ͡əbɑːn̪ə 
tʃ͡ʰiː.d̪uːn̪uː goːɾeː d̪uː d͡ʒɑːt̪ə tʃ͡ʰiː. pɾeːmə ʋɪɑːɦə mẽː 
koːn̪oː bɑːd̪ʰɑː n̪ə ɦəjə. kɑːn̪uːn̪ə bʰiː ɦəməɾɑː pəkʂə 
meː ɦəjə. leːkɪn̪ə pɾeːmə ʋɪɑːɦə s̪eː pəɦɪleː bɑːbuː 
d͡ʒiː s̪eː ən̪umət̪ɪ tʃ͡ɑːɦeː tʃ͡ʰiː. 

meːd̪ʰɑː kəɦələkə-ɦə ̃ ɦə.̃ bɑːbuː dʒ͡iː s̪ə ən̪umət̪ɪ 
d͡ʒəɾuːɾə leː lɑː.ɦəməɦũː əpən̪ɑː mɑːjə bɑːbuː d͡ʒiː 
s̪eː ən̪umət̪ɪ leː liː tʃ͡ʰiː. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə əpən̪ə bɑːbuː d͡ʒiː s̪eː ɾɑːt̪ə mẽː 
kəɦələn̪ə-bɑːbuː d͡ʒiː.ɦəmə meːd̪ʰɑː s̪eː bəɽɑː 
pɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː.ɦəmə meːd̪ʰɑː s̪eː ʋɪɑːɦə kəɾeː 
tʃ͡ɑːɦeː tʃ͡ʰiː. 
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pud͡ʒɑːɾiː kəɦələn̪ə-s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɪ ʋɪɑːɦə n̪ə ɦoː s̪əkəɪ 
ɦəjə. meːd̪ʰɑː t̪oːɦəɾə bəɦɪn̪ə ɦəjə.bʰɑːiː-bəɦɪn̪ə mẽː 
ʋɪɑːɦə n̪ə ɦoː s̪əkəɪ ɦəjə. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə kəɦələkə-bɑːbuː d͡ʒiː ɦəmə d̪uːn̪uː d̪uː 
d͡ʒɑːt̪ə tʃ͡ʰiː. ɦəmə bɑːbʰən̪ə ɑː meːd̪ʰɑː s̪oːləkən̪ə 
ɦəjə. ʋɪɑːɦə t̪ə ɦoː s̪əkəɪ ɦəjə. 

pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː kəɦələn̪ə-s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə t̪uː n̪ə d͡ʒɑːn̪əɪjə 
tʃ͡ʰɑː.d͡ʒəbə t̪uː t̪iːn̪ə məɦiːn̪ɑː keː ɾəɦɑː.t̪oːɦəɾə 
mɑːjə məɾə geːlət̪ʰuːn̪ə. mun̪ɪjɑː t̪oːɾɑː əpən̪ə 
d̪uːd̪ʰə pɪlɑː keː pɑːlə leː ɦəuə. t̪oːɾɑː ɑː əpən̪ə beːʈiː 
meːd̪ʰɑː keː d͡ʒəũɑː s̪ət̪̃ɑːn̪ə leːkʰɑː pɑːlə leː ɦəuə. 
mun̪ɪjɑː t̪oːɦəɾə jəʃoːd̪ɑː mɑːjə ɦəuʋə. d͡ʒeːn̪ɑː 
bʰəgəʋɑːn̪ə kɪʃən̪ə keː jəʃoːd̪ɑː mɑːjə ɦəjə. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə kəɦələkə-bɑːbuː d͡ʒiː ɪ bɑːt̪ə ɦəməɾɑː 
mɑːluːmə n̪ə ɾəɦələ ɦəɪjə.ɦəmə t̪ə meːd̪ʰɑː keː 
mɑːjə keː kɑːməʋɑːliː s̪əməd͡ʒʰəɪt̪ə ɾəɦəliː ɦəjə.ɑːɪ 
ɦəmə s̪əməd͡ʒʰəliː meːd̪ʰɑː ɦəməɾə bəɦɪn̪ə 
ɦəjə.kɑːlɦɪ ɦəmə əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰə mẽː ɾɑːkʰiː 
bəd̪̃ʰɑːjəbə. 

ɪd̪ʰəɾə ɾɑːt̪ə mẽː əpən̪ə mɑːjə keː meːd̪ʰɑː kəɦələkə-
mɑːjə.ɦəmə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə s̪eː pɾeːmə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː.ɦəmə 
d̪uːn̪uː goːɾeː eːkə d̪oːs̪əɾə keː pɾeːmə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː.ɦəmə pɾeːmə ʋɪʋɑːɦə kəɾeː tʃ͡ɑːɦeː tʃ͡ʰiː.ə_ɪlɑː kɪ 
ɦəmə d̪uːn̪uː goːɾeː d̪uː d͡ʒɑːt̪ə keː tʃ͡ʰiː. s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə 
bɑːbʰən̪ə ɦəjə ɑː ɦəmə s̪oːləkən̪ə tʃ͡ʰiː. 
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mun̪ɪjɑː kəɦələkə-s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə s̪eː t̪oːɦəɾə ʋɪɑːɦə n̪ə 
ɦoː s̪əkəɪ ɦəjə.tʃ͡ɑːɦeː ɦəmə d̪uː d͡ʒɑːt̪ɪ keː bʰəleː n̪ə 
ɦoːjə.ɦəmə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə keː əpən̪ə d̪uːd̪ʰə pɪlɑː keː 
poːs̪ə leː tʃ͡ʰiː. s̪əɾʋədʒ͡iːt̪ə d͡ʒəbə t̪iːn̪ə məɦiːn̪ɑː keː 
ɾəɦeː t̪ə ʋoːkəɾə mɑːjə məɾə geːlə ɾəɦeː.ɦəmə əpən̪ə 
beːʈɑː d͡ʒeːkɑː poːs̪ə leː tʃ͡ʰiː.ɦəmə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə keː 
jəʃoːd̪ɑː mɑːjə tʃ͡ʰɪjəɪ. 

meːd̪ʰɑː kəɦələkə-mɑːjə. ɦəmə t̪ə s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə keː 
pud͡ʒɑːɾiː d͡ʒiː keː beːʈɑː s̪əməd͡ʒʰəɪt̪ə ɾəɦəliː ɦəjə.ɑːɪ 
s̪əməd͡ʒʰə liː kɪ s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɦəməɾə bʰɑːiː ɦəjə.ɦəmə 
kɑːlɦɪ əpən̪ə bʰəɪjɑː ɦɑːt̪ʰə mẽː ɾɑːkʰiː bɑ̃ːd̪ʰəbə. 

kɑːlɦɪ s̪əbeːɾeː meːd̪ʰɑː əpən̪ɑː mɑːjə keː s̪ɑːt̪ʰə 
məʈʰə mẽː pəɦuːtʃ͡ə geːlə. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə əpən̪ɑː bɑːbuː d͡ʒiː keː s̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əukiː pəɾə 
bəɪʈʰələ ɾəɦeː. 

meːd̪ʰɑː boːlələkə-bʰəɪjɑː s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə boːlələkə-bəɦɪn̪ə meːd̪ʰɑː. 

d̪uːn̪uː ɑ̃ːkʰə s̪eː ɑ̃ːkʰə bɑːt̪ə kəɪləkə. kutʃ͡ʰə boːleː keː 
d͡ʒəɾuɾət̪ə n̪ə pəɽələ. 

meːd̪ʰɑː əpən̪ə bʰɑːiː s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə keː ɦɑːt̪ʰə mẽː 
ɾɑːkʰiː bɑ̃ːd̪ʰə d̪eːləkə. 

s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə ɑːgeː bəɽʰə keː əpən̪ə jəʃoːd̪ɑː mɑːjə 
mun̪ɪjɑː keː goːɾə tʃ͡ʰuː keː pɾəɳɑːmə kəɪləkə. 
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jəʃoːd̪ɑː mɑːjə mun̪ɪjɑː əpən̪ə ɑːʃiːɾʋɑːd̪iː ɦɑːt̪ʰə 
s̪əɾʋəd͡ʒiːt̪ə keː muɽiː pəɾə ɾəkʰə d̪eːləkə. 

 
  

-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- 3 ʈɑː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː 
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məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə 

3 ʈɑː biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː 

1 

tʃ͡ɑːɾəɳə 

-məɦɑːɾɑːd͡ʒə! jəu məɦɑːɾɑːd͡ʒə?! 

-kiː ɦəu kəɪbə, kiː bɑːt̪ə? 

-kən̪eː bjõːt̪ə kəɾɪt̪ɪeː n̪ə, bəɖɖə d͡ʒəɾuɾiː ətʃ͡ʰɪ. 

-ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪ, kɑːlɦɪeːs̪əə̸̃ mət̃ʃ͡ə s̪əd͡ʒət̪əɪ. 

-ɦẽː ɦẽː..., kən̪eː s̪ɑːjə bʰeːʈə d͡ʒəeːt̪əɪ t̪əə̸..! 

-ɦə,̃ɦə.̃. 
,ləəɪɦə. mud̪ɑː pɾətʃ͡ɑːɾə ɦəməɾeːʈɑː ɦoːeːkə. 
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-
d͡ʒiː pɾətʃ͡ɑːɾə ɑː bʰoːʈə s̪eːɦoː.məɦɑːɾɑːd͡ʒəkə d͡ʒəjə 
ɦoː, d͡ʒəjə ɦoː! 

2  

bɪtʃ͡ɑːɾə 

  

-
ɦeː, əɪn̪ɑː d͡ʒeː tʃ͡ʰɪɾəɦɑːɾɑː d̪əɪ tʃ͡ʰəɪ,̃ s̪eː s̪əbʰə tʃ͡ʰoːɽ
ɑː d̪eːbəu! 

-
kiː bʰeːlə bʰɑːiːd͡ʒiː s̪eː? ɦəməɾɑː s̪əə̸̃ koːn̪əɦũ gələt̪i
ː? 

-gələt̪iː? gələt̪iː ɑː s̪əɦiː s̪eː t̪õː ɦəməɾɑː budʒ͡ʰeːbẽː? 

-kiː s̪eː, əɦĩː kəɦu n̪ə? 

-
ɾeː t̪õː mũɦə ləɽeːbẽː? t̪oːɾɑː ɦəmə d̪əɾɪbʰəg̃ɑː tʃ͡ʰoːɽ
ɑː d̪eːbəu. 

mɑːjə-
bɑːpə məɾələu, ɑːbə eːɦɪʈʰɑːmə t̪oːɦəɾə koːn̪əɦũ ɦɪ
s̪s̪ɑː-bəkʰəɾɑː n̪əɦɪ. s̪eː d͡ʒɑːn̪ə. 
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-
s̪eː d͡ʒeː bɪtʃ͡ɑːɾə, ɦəmə t̪əə̸ tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːiː tʃ͡ʰiː, kiː kəɦ
əbə! 

-bɪtʃ͡ɑːɾə kiː? bɪtʃ͡ɑːɾeː-bɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɪ. 

3 

pət̃ʃ͡ə pəɾəmeːʃʋəɾə 

kʰəd̪eːɾən̪ə keːɾə poːkʰəɾɪ meː eːkəʈɑː n̪əkɑːɾə(məg
əɾəmətʃ͡tʃ͡ʰə) ɽʰukɪ geːlə tʃ͡ʰələ. eːɦɪs̪ə ̃mɑːtʃ͡ʰəkə d͡ʒiːɾ
ɑːkə bəɖɖə ɦɑːn̪ɪ bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. s̪əg̃əɦɪ s̪n̪ɑːn̪ə 
kəɾəə̸bəlɑː loːkə ɑː n̪eːn̪ɑː bʰuʈəkɑː leːlə s̪eːɦoː s̪əd̪ɪ
kʰən̪ə ɖəə̸ɾə bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. kʰəd̪eːɾən̪ə d͡ʒʰəʈ
ə d̪əə̸ n̪əkɑːɾə bʰəgəeːbɑːkə n̪ɪɾɳəjə leːləkə. 

kʰəd̪eːɾən̪ə poːkʰəɾɪ meː pəp̃əs̪eːʈə ləgɑː s̪əbʰəʈɑː p
ɑːɲɪ upətʃ͡ʰɑː d̪eːləkə. pɑːɲɪ s̪ukʰən̪eː n̪əkɑːɾə bʰɑːgɪ
 geːlə, mud̪ɑː s̪əbʰəʈɑː mɑːtʃ͡ʰə məɾɪ geːlə. lɑːkʰəɦu 
ʈɑːkɑːkə n̪oːkəs̪ɑːn̪ə bʰeːlə, pəɾət̃ʃ͡ə kʰəd̪eːɾən̪ə ɦəɾʂ
ɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː oː n̪əkɑːɾə kẽː bə_ɪlɑː d̪eːləkə. 

kʰəd̪eːɾən̪əkə pʰəɾiːkə s̪əbʰə d͡ʒɪn̪əkəɾə oːɦɪ poːkʰəɾɪ
 meː ɦɪs̪s̪ɑː tʃ͡ʰələn̪ɪ, gɑːməkə pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə meː pət̃ʃ͡əɪt̪i
ː leːlə uːd͡ʒuːɾə ləgəoːləkə.pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə bəɪs̪ələ. pət̃ʃ͡əɪt̪
iː meː n̪əməgəɾə-
bʰəɾɪgəɾə bəɦəs̪ə keːɾə bɑːd̪ə pʰəɪs̪əlɑː d̪eːləkə - 
'kʰəd̪eːɾən̪əkə n̪əkɑːɾə bʰəgəeːbɑːkə n̪ɪɾɳəjə  ɑː t̪əɾiː
kɑː d̪un̪uː n̪iːkə oː s̪əɦiː tʃ͡ʰələ. eːkəɾə pɾəbʰɑːʋə ɑː p
əɾɪɳɑːmə kiː bʰeːlə, s̪eː koːn̪əɦũ kʰɑːs̪ə gəppə n̪əɦɪ.' 
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t̪əkʰən̪əɦɪ pʰəɾiːkəkə kəɪeːkə ʋjəkt̪ɪ d͡ʒən̪əulən̪ɪ d͡ʒeː
 poːkʰəɾɪ s̪əə̸̃ bə_ɪlɑː d̪eːlə geːlə n̪əkɑːɾə pʰeːɾəs̪əə̸̃ p
oːkʰəɾɪ meː ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː eːɦɪ d̪ɪs̪ə koːn̪əɦ
ũ  pət̃ʃ͡əkə d̪ʰeːjɑːn̪ə d̪eːbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ budʒ͡ʰələ geːl
ə. s̪əɾəpət̃ʃ͡ə bəd͡ʒəlɑː -
'pət̃ʃ͡ɑːjət̪əkə n̪ɪɾɳəjə əkɑːʈjə ətʃ͡ʰɪ.ɑːbə koːn̪əɦũ s̪oːtʃ͡
ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə pʰəd͡ʒuːlə ətʃ͡ʰɪ. pət̃ʃ͡ə meː pəɾəmeːʃ
ʋəɾə ʋɑːs̪ə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ.' 

pət̃ʃ͡ɑːjət̪ə ɦəɾəɦəɾɑː kəə̸ uʈʰɪ geːlə. 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː'- məg̃əɾəun̪ɑː 
(upən̪jɑːs̪ə- kʰeːpə 9) 
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s̪ət̪̃oːʂə kumɑːɾə ɾɑːjə 'bəʈoːɦiː' 
məg̃əɾəun̪ɑː (upən̪jɑːs̪ə- n̪əʋəmə kʰeːpə) 

iː fəɦəɾiːn̪ə n̪ɑːzə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. puɾən̪əkɑː d̪ɪlliː meː ɦun̪ək
əɾə əmmiː kẽː gʰəɾə tʃ͡ʰən̪ɦɪ.  əməmiː kẽː iː d̪oːs̪əɾə 
n̪ɪkɑːɦə bʰeːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. pəɦɪlə n̪ɪkɑːɦə meː fəɦəɾiːn̪ə
 d͡ʒən̪mə leːliːɦə. pəɦɪlə s̪əuɦəɾə s̪ə ̃t̪əlɑːkə bʰeːlɑːk
ə bɑːd̪ə ɦun̪əkəɾə d̪oːs̪əɾə n̪ɪkɑːɦə kəɾɑːulə geːləɪn̪
ɦə moːɦəmməd̪ə ʃɑːɦɪd̪ə  s̪ə ̃- umɾə meː biːs̪ə s̪ɑːlə 
pəɪgʰə bɪd͡ʒən̪eːs̪əməɪn̪ə. s̪əuɦəɾə beːs̪iː mɑːn̪əd̪ɑː
n̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə - ɪn̪əɦoːɾə  pɑːn̪ɪ  d̪eːɦə pəɾə ɖ
ʰɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. fəɦəɾiːn̪ə kẽː pəɦɪlə  bɾəd̪əɾə ɦɪn̪ə
kəɾə əmmiː keːɾə uməɾə kẽː tʃ͡ʰən̪ɦɪ . 

fəɦəɾiːn̪ə kẽː gɾeːd͡ʒueːʃən̪ə d̪ʰəɾɪ n̪ɪkə eːkeːɖəmiː ɾɪ
kɔɾɖə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. oː pəɽʰəɪt̪ə kəmə tʃ͡ʰəliːɦə ;  g
ʰuməɪt̪ə beːs̪iː . bʋɑːjə pʰɾəɪɖ̃ə s̪əg̃ə kuɾuːkʂeːt̪ɾə ʋɪʃ
ʋəʋɪd̪jɑːləjə  keː ɦɔs̪ʈələ meː kəɦɪjoː-
kəɦɪjoː ʈɑːɪmə  məɪn̪eːd͡ʒəmẽːʈə  kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. oː
t̪əs s̪ə ̃pʰeːɾə ɑːbɪ kəs d͡ʒɑːmɪjɑː meː klɑːs̪ə kəɾəɪt̪ə t ͡
ʃʰəliːɦə. tʃ͡ʰəuɾɑː s̪əbʰə oːkəɾɑː d̪ɪs̪ə ʈukuɾə-
ʈukuɾə t̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. bʰiːt̪əɾəkɑː  bʰeːd̪ə ɦɪn̪əkə
ɾə s̪əbʰə kɪjoː d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. moːn̪ə n̪iːkə bʰeːl
ɑː  pəɾə eːmə eː meː oː bəɽəkɑː pəɽʰɑːkuː bən̪ɪ geːl
ə tʃ͡ʰəliːɦə. ɑːbɪd̪ə s̪əg̃ə ɦun̪əkɑː əɦɑ̃ː d͡ʒɑːmɪjɑː kəɪ
mpəs̪ə  meː d̪eːkʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː. tʃ͡ɑ̃ːd̪ə s̪ən̪ə goːlə m
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ũɦə . pɑ̃ːtʃ͡ə pʰuʈəkə . n̪əɦɪ beːs̪iː pɑːt̪əɾə n̪əɦɪ beːs̪iː
 moːʈə d̪eːɦə. eːkkiːs̪ə ləməs̪əmə uməɾə. d͡ʒəʋɑːn̪iː 
d͡ʒoːʃə meː. eːmə eː n̪ɪkə ək̃ə s̪ə ̃pɑːs̪ə keːliːɦə ɑːoːɾ
ə eːməpʰɪlə leːlə d͡ʒɑːmɪjɑː meː ẽːʈɾẽːs̪ə  pɑːs̪ə kəeːl
iːɦə. 

 ɑːbɪd̪ə :  kəɦɑ̃ː gəjiː t̪ʰiː kələ ? məɪñ̪eː gʰəɾə pəɾə t̪u
mɦẽː d̪eːkʰɑː n̪əɦĩː. ' kəbiːɾə ' pəɾə əs̪ɑːɪn̪əmẽːʈə ɾə
ɦəmɑːn̪ə s̪əɾə n̪eː d̪ɪjeː ɦəɪ.̃ 

fəɦəɾiːn̪ə : kəɦĩː n̪əɦĩː. 

ɑːbɪd̪ə : ətʃ͡tʃ͡ʰɑː, tʃ͡ʰoːɽoː . pəɾəs̪õː  s̪əbəmɪʈə kəɾən̪ɑː
 ɦəɪ. 

ɦəmən̪eː lɑːɪbɾeːɾiː s̪eː ' kəbiːɾə' pəɾə bukə ɪʃjuː kəɾə
ʋɑː liː ɦəɪ. məɪ ̃əs̪ɑːɪn̪əmẽːʈə bən̪ɑː ɾəɦɑː ɦũː. 

fəɦəɾiːn̪ə :  pʰɪɾə məɪ ̃kəbə bən̪ɑːeːgiː ? 

ɑːbɪd̪ə : kələ t̪əkə meːɾɑː puːɾɑː  ɦoː d͡ʒɑːjeːgɑː. 

fəɾəɦiːn̪ə : kələ mud͡ʒʰeː bukə d̪eː d̪eːn̪ɑː. 

ɑːbɪd̪ə : oːkeː . 

d͡ʒɑːmɪjɑː meː s̪eːmeːs̪ʈəɾə s̪ɪs̪ʈəmə  ləɑːguː bʰəs ge
ːlə tʃ͡ʰəɪ. əs̪ɑːɪn̪əmẽːʈə bən̪əun̪əɪ d͡ʒəɾuːɾiː kəs d̪eːn̪e
ː tʃ͡ʰəɪ. pəd̪̃ɾəɦə ək̃əkə  əs̪ɑːɪn̪əmẽːʈə ɦoːeːt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 

ɦɪd̪̃iː ʋɪbʰɑːgə  kəẽː bʰuːt̪ələ pəɾə ɾəɦəmɑːn̪ə s̪əɾə ɦ
ɪd̪̃iː s̪ɑːɦɪt̪jə  pəɽʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 'bʰəkt̪ɪkɑːlə' m

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 89 

eː n̪ɪɾguɳə kɑːʋjəd̪ʰɑːɾɑː keːɾə  ʋjɑːkʰjɑːn̪ə bʰəs ɾəɦ
ələ tʃ͡ʰəɪ klɑːs̪ə meː. 'kəbiːɾə ɑːɪoː pɾɑːs̪əg̃ɪkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ' 
ʋɪʂəjəkə  uːpəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. 

fəɦəɾiːn̪ə : s̪əɾə, kəbiːɾə n̪eː mus̪ələmɑːn̪õː kiː ɑːloːtʃ͡
ən̪ɑː kiː ɦəɪ d͡ʒoː eːkə bʰəkt̪ə kəʋɪ koː ʃoːbʰɑː n̪əɦĩː 
d̪eːt̪ɑː. 

ɾəɦəmɑːn̪ə s̪əɾə : ʋəɦə kəɪs̪eː ? 

fəɦəɾiːn̪ə : ɪn̪ə pək̃t̪ɪjõː koː d̪eːkʰɪeː - 

" kəɑ̃ːkəɾə pɑːt̪ʰəɾə d͡ʒoːɾɪ keː məs̪d͡ʒɪd̪ə ləiː bən̪ɑːjə 
. 

t̪ɑː tʃ͡əɽʰɪ mullɑː bɑ̃ːgə d̪eː kɑː bəɦəɾɑː ɦuɑː kʰud̪ɑːj
ə .." 

ɾəɦəmɑːn̪ə s̪əɾə : kəbiːɾə s̪ɑːɦəbə pɾət̪iːkɑːt̪məkə  tʃ͡i
ːd͡ʒõː keː kʰɪlɑːpʰə t̪ʰeː, n̪ə kɪ ɪs̪lɑːmə keː kʰɪlɑːpʰə. ʋ
eː ɪbɑːd̪ət̪ə keː ʋɪɾoːd̪ʰiː n̪əɦĩː t̪ʰeː, bəlkɪ ɪbɑːd̪ət̪ə ət̪
ɑː kəɾən̪eː keː ɖʰəg̃ə s̪eː kʰəpʰɑː t̪ʰeː. ɪbɑːd̪ət̪ə bɪn̪ɑː
 lɑːuɖəs̪piːkəɾə keː bʰiː kɪjɑː d͡ʒɑː s̪əkət̪ɑː ɦəɪ. ɪs̪əs̪eː
 d̪uːs̪əɾeː loːgõː koː koːiː pəɾeːʃɑːn̪iː n̪əɦĩː ɦoːgiː. 

fəɦəɾiːn̪ə : d͡ʒiː s̪əɾə ! 

eːməpʰɪlə  məeː ɦun̪əkəɾə s̪eːleːkʃən̪ə bʰəs geːləɪ ! 
ɦəmə ʋeːʈɪg̃ə  ləɪs̪ʈə kẽː d͡ʒɑːlə meː pʰəs̪̃eː geːləɦũ. 
eːməpʰɪlə  kəɾəʋɑːkə  s̪əpən̪ɑː s̪ətʃ͡ə n̪əɦɪ bʰeːlə ! m
oːn̪ə d͡ʒɑːmɪjɑː meː ɾəɦɪ geːlə .  
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eːkə s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː ' lɑːuɖəs̪piːkəɾə ' ʋɪʋɑːd̪ə tʃ͡ʰɪɽələ 
tʃ͡ʰələ. 

bɪn̪ɑː mət̪ələbə keː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈə ɑːoːɾə kʰəʈəpəʈə ! ək
ʰəbɑːɾə meː,  tʃ͡əəɪn̪ələ pəɾə ɑːoːɾə s̪oːʃələ miːɖɪjɑː 
meː ən̪əgʰoːlə mətʃ͡ələ tʃ͡ʰələ d͡ʒeː məs̪d͡ʒɪd̪ə  s̪ə ̃lɑːu
ɖəs̪piːkəɾə ɦəʈɑːuːlə d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, n̪əɦɪ t̪ə ̃məd̪̃ɪ
ɾə s̪ə ̃ɦəməɦũ ɦən̪umɑːn̪ə tʃ͡ɑːliːs̪ɑːkə pɑːʈʰə kəɾəbə
.  iː kiː bʰəs ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ d̪eːʃə meː ! bɪn̪ɑː peːn̪əkə loː
ʈəɑː !! 

 "s̪əbʰə kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽɪ kəs n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə bɑ̃ːgə d̪eːbɑː
kə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kjɑːkə kəs ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰəɪ ? n̪eːt̪ɑːgɪɾiː  s̪ə ̃
d̪eːʃə n̪əɦɪ tʃ͡ələt̪əɪ. d̪eːʃə s̪əbəɦəkə tʃ͡ʰɪjəɪjə, t̪ɑːɦɪ d̪u
ɑːɾeː s̪əɦən̪əʃiːlə  bən̪əʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. d͡ʒʰuːʈʰəmuːʈʰə 
 kẽː s̪əmɑːd͡ʒəkə ʃɑːn̪t̪ɪ meː ɑːgɪ d͡ʒun̪ɪ ləgəbɪjəu." d̪
əlɑːn̪ə pəɾə bəɪs̪ələ d͡ʒʰuːlən̪ə kɑːkɑː bəɽəbəɽɑːt̪ɪ tʃ͡ʰ
əlɑːɦə .  

bulən̪ə kɑːkɑː pubəɪɾə  ʈəoːlə s̪ə ̃əbəɪt̪ə  ɦun̪əkəɾə ʋ
ɪtʃ͡ɑːɾə kẽː s̪əməɾət̪ʰən̪ə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə, - 
"s̪əɾɪpəɦũ , d̪eːʃəkə məɦəulə kʰəɾɑːbə n̪əɦɪ kəɾəkə tʃ͡
ɑːɦiː . ɾɑːɦulə gɑ̃ːd̪ʰiː kẽː ' bʰɑːɾət̪ə d͡ʒoːɽoː jɑːt̪ɾɑː ' d̪
eːʃə meː n̪əfəɾət̪ə  ɑːoːɾə oːləd͡ʒʰoːlə kẽː ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
kẽː kʰət̪əmə kəɾət̪ə." 

(bɑːkiː əʃ̃ə əgɪlɑː kʰeːpə meː) 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.6.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
 
kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ 
s̪ɑːɪʈʰə bəɾkʰəs̪ə ̃ d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾɑːməs̪eːʋəkə 
moːt̪iːlɑːləkẽː d͡ʒən̪əɪt̪ə-tʃ͡ɪn̪ɦəɪt̪ə t̪əɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə 
s̪eːɦoː ɾɑːməs̪eːʋəkəkẽː d͡ʒən̪əɪt̪ə-tʃ͡ɪn̪ɦəɪt̪ə. kəɦəbə 
d͡ʒeː d̪un̪uːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə kɪeː keːləũ? n̪əɦɪjõː kəɾəbə 
ʈʰiːkeː ɦoːɪt̪ə, kɪeː t̪ə ̃d̪un̪uːkə biːtʃ͡ə d̪oːs̪t̪iː ʋɑː koːn̪oː 
ɑːn̪eː s̪əmbən̪d̪ʰə ɾəɦələ ɦoːɪn̪ə. ʈʰiːkə. mud̪ɑː t̪əẽː 
eːɦeːn̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːkə əpən̪ət̪ʋə 
ɾuːpẽː d̪eːkʰəɪt̪ə ɦoːt̪ʰɪ ɑː d̪oːs̪əɾə ə-əpən̪ət̪ʋə ɾuːpẽː 
d̪eːkʰəɪt̪ə ɦoːɪt̪ʰə. kʰɑːeːɾə t̪ə_ɪs̪ə ̃ɾɑːməs̪eːʋəkeː ɑːkɪ 
moːt̪iːlɑːleːkẽː koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə, mət̪ələbə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə əpən̪ə s̪ɑːɪʈʰə bəɾkʰəs̪ə ̃əbəɪt̪ə s̪əmbən̪d̪ʰəkə. 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑːs̪ə ̃ pəɦɪn̪əũ ɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː, s̪əmɑːd͡ʒəkə 
d͡ʒɑːgəɾəɳəkə leːlə gɑːmə-gɑːməmeː s̪əbʰɑː-
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s̪oːs̪ɑːjəʈiː ɦoːɪ tʃ͡ʰələ, d͡ʒə_ɪmeː bʰɑːgə leːlɑːs̪ə ̃
s̪əmbən̪d̪ʰəmeː bəɽʰoːt̪t̪əɾiː d̪un̪uːkə biːtʃ͡ə s̪eːɦoː 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦələɪn̪ə. 
oːn̪ɑː, d̪un̪uː goːɾeːkə mɑːn̪eː ɾɑːməs̪eːʋəkoːkə ɑː 
moːt̪ɪjoːlɑːloːkə gʰəɾə n̪eː eːkə gɑːməmeː ɑː n̪eː 
əɽoːs̪ə-pəɽoːs̪əmeː tʃ͡ʰəɪn̪ə. əɽoːs̪ə-pəɽoːs̪əkə mɑːn̪eː 
bʰeːlə gɑːməkə tʃ͡əubəgəliː əɽoːs̪ə-pəɽoːs̪əkə gɑːmə. 
d͡ʒə_ɪ biːtʃ͡ə d̪oːkɑːn̪ə-d̪əuɾiː, ɦɑːʈə-bɑːd͡ʒɑːɾə, s̪kuːlə-
kəuleːd͡ʒə s̪əmbən̪d̪ʰəkə ɑːd̪ʰɑːɾə ɦoːɪeː. d̪un̪uː 
goːɾeːkə gʰəɾəkə d̪uːɾiː kəɾiːbə, əud͡ʒʰukɑː n̪ɑːpəmeː 
pətʃ͡ɑːs̪ə kɪloːmiːʈəɾə ɑː pəɦɪlukɑː n̪ɑːpəmeː d̪əs̪ə 
koːs̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uː s̪əmɑːd͡ʒəkə oːɦən̪ə d͡ʒɑːt̪ɪkə 
pəɾɪʋɑːɾəmeː d͡ʒən̪mə n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, d͡ʒə_ɪ 
s̪əmɑːd͡ʒə (d͡ʒɑːt̪ɪ)meː pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə tʃ͡ələɪn̪ə kəmə 
ɾəɦən̪eː pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə s̪ək̃ʰjɑːmeː kəmiː s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰeːləɪɦeː. oːn̪ɑː, gəɾiːbiːkə tʃ͡ələɪt̪ə bətʃ͡tʃ͡oː s̪əbʰəs̪ə ̃
pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː pəɾɪʋɑːɾəkə kɑːd͡ʒə leːlə 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ, ətʃ͡ʰɪjoː. oːn̪ɑː, mukʰjə ɾuːpəs̪ə ̃pəɽʰəɪ-
lɪkʰəɪkə s̪ɑːd̪ʰən̪ə kəmə ɾəɦən̪eː pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə 
s̪əmutʃ͡ɪt̪ə beːʋəs̪t̪ʰoː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. oːn̪ɑː, beːʋəs̪t̪ʰɑː ɑː 
kubeːʋəs̪t̪ʰɑː d̪un̪uː ətʃ͡ʰɪeː. 
pɑːɾɪʋɑːɾɪkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ, ɑːɾt̪ʰɪkə d̪ɾɨʂʈɪjeː, d̪un̪uː pəɾɪʋɑːɾə 
eːkəɾəg̃ɑːɦeː mud̪ɑː d̪uː ɪlɑːkɑː ɾəɦən̪eː, eːkə koːs̪iː-
bəlɑːn̪əkə ɪlɑːkɑː t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə kəməlɑː bəlɑːn̪əkə, 
d̪un̪uː s̪əmuːɦəmeː mɑːn̪eː d̪ʰɑːɾɑːkə s̪əmuːɦəmeː, 
t̪ɑːkət̪əmeː kəmiː-beːs̪iː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
kəməlɑː bəlɑːn̪əkə kʂeːt̪ɾə əd̪ʰɪkə t̪əgət̪əgəɾə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɪʈʰɑːmə koːs̪iː-bəlɑːn̪əkə kʂeːt̪ɾə kəməd͡ʒoːɾə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾɑːməs̪eːʋəkəkə gʰəɾə koːs̪iː-bəlɑːn̪əkə ɪlɑːkɑːmeː 
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ɑː moːt̪iːlɑːləkə kəməlɑː-bəlɑːn̪əkə. t̪əẽː kʰeːt̪iː-
pət̪ʰɑːɾiːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ moːt̪iːlɑːləkə beːs̪iː n̪iːkə ɑː 
ɾɑːməs̪eːʋəkəkə pətʃ͡ʰuɑːeːlə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒəmiːn̪əkə 
kiːmət̪ə, mɑːn̪eː kʰeːt̪əkə muːljə, s̪eːɦoː kəmə 
bʰə_ɪjeː geːlə. d̪oːs̪əɾə kɑːɾəɳə iːɦoː bʰeːlə d͡ʒeː 
ɾɑːməs̪eːʋəkəkə gɑːməkə kɪs̪ɑːn̪ə mɑːn̪eː 
kən̪əkəpuɾɑːbəlɑː kɪs̪ɑːn̪ə moːt̪iːlɑːləkə gɑːməkə 
kɪs̪ɑːn̪əs̪ə ̃ mɑːn̪eː tʃ͡ɑːn̪əpuɾɑːbəlɑː kɪs̪ɑːn̪əs̪ə ̃
s̪əbʰət̪əɾəɦẽː kʰeːt̪iː kəɾəɪmeː kəmə luːɾɪgəɾə. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ tʃ͡ɑːn̪əpuɾɑːkə upəd͡ʒɑː-bɑːɽiː n̪iːkə ɑː 
kən̪əkəpuɾɑːkə d̪əbə tʃ͡ʰeːləɪɦoː ɑː ətʃ͡ʰɪjoː. oːn̪ɑː, 
bɑːɽʰɪkə pɾəbʰɑːʋə s̪eːɦoː d̪un̪uː gɑːməkə biːtʃ͡əmeː 
kəmə-beːs̪iː ətʃ͡ʰɪeː. 
eːkə d͡ʒɑːt̪ɪkə biːtʃ͡əkə d̪un̪uː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d͡ʒəkʰən̪ə s̪əɾə-
s̪əʋɑːɾiːkə kəmiː tʃ͡ʰələ t̪əkʰən̪ə loːkə pəeːɾeː eːkə-
gɑːməs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə gɑːməkə ɑːbɑː-d͡ʒɑːɦiː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː. t̪əẽː d̪əs̪əkoːs̪iːeːkə biːtʃ͡ə kət̪ʰɑː-kuʈuməɪt̪iː 
kəɾəɪ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɑːeːbə-d͡ʒɑːeːbəkə s̪əmbən̪d̪ʰə 
bən̪əleː tʃ͡ʰələ ɑː bən̪ɪt̪oː ətʃ͡ʰɪeː. ɾɑːmə s̪eːʋəkəkə 
pɑːɾɪʋɑːɾɪkə s̪əmbən̪d̪ʰə, mɑːn̪eː ʋəɪʋɑːɦɪkə 
s̪əmbən̪d̪ʰə moːt̪iːlɑːləkə gɑːmə tʃ͡ɑːn̪əpuɾɑːmeː. 
d̪eːʃə ɑːd͡ʒɑːd̪ə bʰeːn̪ɑː t̪ʰoːɽəbeː d̪ɪn̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələ, 
d͡ʒən̪ə-d͡ʒɑːgəɾəɳəkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə bən̪ələ ɾəɦəbeː 
kəɾə_ɪ. ɦɑːɪjeː s̪kuːləs̪ə ̃ ɾɑːməs̪eːʋəkə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə 
mət̃ʃ͡əs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə mət̃ʃ͡əpəɾə d͡ʒɑːeː-
ɑːbəeː ləgəlɑː, dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃ bəd͡ʒəɪkə kəlɑːmeː 
d̪ɪn̪ɑːn̪ud̪ɪn̪ə s̪ud̪ʰɑːɾə s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. s̪kuːlə-
kəuleːd͡ʒəkə pəɽʰəɪ-lɪkʰəɪkə kɾəmə s̪eːɦoː d͡ʒɑːɾiːeː 
ɾəɦələɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ eːmə.eː. t̪əkəkə ɖɪgɾiː 
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ɾɑːməs̪eːʋəkə pɾɑːpt̪ə keːləɪn̪ə. 
ɾɑːməs̪eːʋəkəs̪ə ̃ bʰɪn̪n̪ə d͡ʒiːʋən̪ə moːt̪iːlɑːləkə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. s̪kuːlə pɾəʋeːʃəs̪ə ̃ pəɦɪn̪əɦɪ mɑːn̪eː 
ʋɪd̪jɑːləjəmeː n̪ɑːõː lɪkʰəbəɪs̪ə ̃puːɾʋə, moːt̪iːlɑːləkə 
pɪt̪ɑːkə mɾɨt̪ju bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. mud̪ɑː pəɽʰəɪ-
lɪkʰəɪkə pɾət̪ɪ ɑːkəɾʂəɳə pəɾɪʋɑːɾəmeː ɾəɦəɪn̪ə, 
t̪əɪs̪əg̃ə gɑːmeːmeː s̪kuːlə (loːəɾə pɾɑːɪməɾiː) s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. gɑːməkə s̪kuːləmeː gɑːmeːkə bətʃ͡tʃ͡ɑː 
pəɽʰəɪeː, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɑːn̪ə gɑːməkə bətʃ͡tʃ͡ɑːkə əpeːkʂɑː 
s̪əmbən̪d̪ʰə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ɦoːɪmeː ɑːs̪ɑːn̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
moːt̪iːlɑːləs̪ə ̃ t̪iːn̪ə bəɾəkʰə d͡ʒeːʈʰə ɦiːɾɑːlɑːlə bʰɑːjə 
tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə. d͡ʒeː s̪kuːləmeː pəɽʰəɪ tʃ͡ʰəlɑː. eːkə t̪ə ̃
pəɾɪʋɑːɾəmeː bʰɑːeː s̪ən̪ə s̪əg̃iː ɑː d̪oːs̪əɾə gɑːmeːkə 
s̪kuːloː, t̪əẽː s̪kuːlə d̪ʰəɽəbɑːmeː moːt̪iːlɑːləkẽː oːɪ 
bətʃ͡tʃ͡ɑː dʒ͡əkɑ̃ː n̪ə_ɪ bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪kuːlə d͡ʒɑːɪ 
d̪uɑːɾeː keːt̪əu n̪ukɑː ɾəɦəɪeː. 
ɦɑːɪ-s̪kuːlə t̪əkə əbəɪt̪ə-əbəɪt̪ə moːt̪iːlɑːləpəɾə 
pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾə pəɽəeː ləgələɪn̪ə. s̪oːbʰɑːʋɪkoː 
ətʃ͡ʰɪ. moːt̪iːlɑːləkə mɑːeː, d͡ʒeː ʋəɪd̪ʰəʋjə d͡ʒiːʋən̪ə 
d͡ʒiːbəɪ tʃ͡ʰeːliː, t̪əɪʈʰɑːmə moːt̪iːlɑːlə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰəlɑː 
mud̪ɑː bɑːɾəɦə bəɾkʰəs̪ə ̃ uːpəɾeːkə tʃ͡ʰəlɑː. əpən̪ɑː 
əɪʈʰɑːmə puɾukʰəkə n̪ɑːpə t̪ə ̃ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
s̪t̪ɾiːgəɳəkə s̪ɪjɑːn̪ə ɦeːbɑːkə n̪ɑːpə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː. əʂʈə 
ʋəɾʂeː tʃ͡ə bʰəʋeːt̪ gəuɾiː... 
moːt̪iːlɑːləkə mɑːeː mɑːn̪eː s̪utʃ͡ɪt̪ɑː, oːɦən̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkə tʃ͡ʰeːliː d͡ʒɪn̪əkɑː d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːpəɾə 
əpən̪ə məɦəpʰɑː ɑː tʃ͡ɑːɾɪ d͡ʒoːɽə bəɾəd̪ə ɑː s̪ɑːt̪ə 
gɑːɽə kəɾiːn̪əkə d͡ʒoːgɑːɾə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oːn̪ɑː, eːkəʈɑː 
s̪əj̃oːgə s̪utʃ͡ɪt̪ɑːkẽː ɑːɾoː bʰeːləɪn̪ə. oː bʰeːləɪn̪ə iː d͡ʒeː 
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s̪utʃ͡ɪt̪ɑːkə tʃ͡ʰoːʈə məus̪iː, mɑːn̪eː mɑːɪkə s̪ɑːt̪ə 
bəɦɪn̪əmeː s̪əbʰəs̪ə ̃tʃ͡ʰoːʈə bəɦɪn̪ə,kə s̪ɑːs̪uɾə s̪eːɦoː 
tʃ͡ɑːn̪əpuɾeː. tʃ͡ɑːn̪əpuɾɑːkə oːɦən̪ə pəɾɪʋɑːɾəmeː 
s̪utʃ͡ɪt̪ɑːkə məus̪iː mɑːn̪eː d̪ɾəupəd̪iːkə s̪ɑːs̪uɾə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə-ɑːɾt̪ʰɪkə ɾuːpẽː pɾət̪ʰəmə 
koːʈɪkə tʃ͡ʰələ. ʋɪʋɑːɦəkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə t̪ə ̃ n̪əɦɪ, t̪ə_ɪ 
s̪əməjəmeː d̪uɾɑːgəmən̪əkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə ɑːbɑː-d͡ʒɑːɦiː 
ɦoːɪ tʃ͡ʰələ, t̪eːkəɾə kɪtʃ͡ʰueː d̪ɪn̪əkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
d̪ɾəupəd̪iː ʋɪd̪ʰəʋɑː bʰəə̸ geːliː. n̪ɪ:s̪ən̪t̪ɑːn̪ə, 
s̪əmpəɪt̪ɪkə kəmiː n̪əɦɪ, ɦun̪əkeː d̪eːkʰɑː-d̪eːkʰiː 
s̪utʃ͡ɪt̪ɑː s̪eːɦoː d̪uː beːʈɑːkə ɑːʃɾəjəmeː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə ɦəs̪̃iː-kʰuʃiːs̪ə ̃bɪt̪əbəeː ləgəliː. 
d̪un̪uːkə biːtʃ͡ə mɑːn̪eː ɾɑːməs̪eːʋəkoː ɑː 
moːt̪ɪjoːlɑːləkə biːtʃ͡ə eːkəʈɑː s̪ukʰəd̪ə s̪əj̃oːgə s̪eːɦoː 
bʰeːləɪn̪ə. oː bʰeːləɪn̪ə iː d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪ɑːleː-s̪ɑːlə 
klɑːs̪ə s̪əs̪əɾəɪt̪ə ɾɑːməs̪eːʋəkə bəɽʰəlɑː t̪əɦɪn̪ɑː 
moːt̪iːlɑːlə s̪eːɦoː bəɽʰəlɑː. s̪ukʰəd̪ə s̪əj̃oːgə 
d̪un̪uːkẽː iː bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː n̪eː kəɦɪjoː gʰoːɽɑː d͡ʒəkɑ̃ː 
n̪əmɦəɾə ʈəppɑː (ʈɑːpə) d̪əə̸ pəɦɪlə ʃɾeːɳiːkə 
ʋɪd̪jɑːɾt̪ʰiː bən̪əlɑː ɑː n̪eː kəɦɪjoː koːn̪oː klɑːs̪əmeː 
pʰeːlə keːləɪn̪ə, t̪əẽː ʃuɾuːs̪ə ̃ ən̪t̪ə d̪ʰəɾɪkə pəɽʰɑːɪ-
lɪkʰɑːɪmeː d̪un̪uː s̪əg̃eː ɾəɦəlɑː. oːn̪ɑː, eːkə-ɑːd̪ʰə 
klɑːs̪əkə d̪uːɾiː d̪un̪uːmeː ɦɑːɪ-s̪kuːləs̪ə ̃ ɾəɦələɪn̪ə 
mud̪ɑː eːmə.eː.kə pəɾiːkʂɑː pətʃ͡ʰueːn̪eː s̪eːɦoː 
eːkəbəʈʈə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
oːn̪ɑː, tʃ͡ɪn̪ɦɑː-pəɾɪtʃ͡əjə ɑː d͡ʒɑːn̪ə-pəɦətʃ͡ɑːn̪ə 
d̪un̪uːkẽː ʃuɾuːɦeːs̪ə ̃ ɾəɦələɪn̪ə, mɑːn̪eː ɦɑːɪ-
s̪kuːleːs̪ə ̃ ɾəɦələɪn̪ə, mud̪ɑː dʒ͡iːʋən̪ə n̪ɪɾmɑːɳəmeː 
d̪un̪uːkə d̪uː d̪ɪʃɑː ɾəɦələɪn̪ə. ɾɑːməs̪eːʋəkə 
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kəuleːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽəɪt̪ə-tʃ͡ʰoːɽəɪt̪ə əpən̪ə kəd̪ə eːt̪eː ũːtʃ͡ə 
bən̪ɑː leːləɪn̪ə, d͡ʒɪn̪əkɑː ləgə eːkɑːd̪ʰə gʰən̪ʈɑː bəɪs̪ə 
kəə̸ gəpə-s̪əppə kəɾəbə, t̪eːt̪eː s̪əməjə n̪əɦɪ bət̃ʃ͡əɪ 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə moːt̪iːlɑːləkə d͡ʒiːʋən̪ə 
gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə ɾəɦələɪn̪ə t̪əẽː d͡ʒiːʋən̪ə-
tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkə ʋɑːs̪t̪əʋɪkə boːd̪ʰə bʰeːn̪eː ɑːt̪məbələmeː 
s̪əkɑːɾɑːt̪məkət̪ɑː ɑːbɪjeː geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
s̪ɑːɪʈʰə bəɾkʰəkə d͡ʒiːʋən̪əkə biːtʃ͡ə, tʃ͡ɪɦn̪ə-pəɦətʃ͡ɪɦn̪ə 
ɾəɦəlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː, kəɦɪjoː eːɦeːn̪ə əʋəs̪əɾə 
d̪un̪uːkẽː n̪əɦɪ bʰeːʈələɪn̪ə d͡ʒeː gʰən̪ʈɑː-d̪uː-gʰən̪ʈɑː 
eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪn̪ɪməjə kəɾɪt̪əɪt̪ʰə. 
d̪un̪uːkə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəmeː s̪pəʂʈə ən̪t̪əɾə ɑːbɪjeː geːlə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɪʈʰɑːmə ɾɑːməs̪eːʋəkəkə n̪əd͡ʒəɪɾə 
s̪ət̪t̪oːn̪mukʰiː bən̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪əɪʈʰɑːmə 
moːt̪iːlɑːləkə n̪əd͡ʒəɪɾə d͡ʒən̪oːn̪mukʰiː bən̪ɪ geːlə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
ɑːɪ pətʃ͡əɦət̪t̪əɪɾə bəɾkʰəkə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː 
ɾɑːməs̪eːʋəkoː ɑː moːt̪ɪjoːlɑːlə pəɦũtʃ͡ə geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə ɾuːpə s̪eːɦoː 
bəd̪əɪlɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. d̪eːkʰət̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d͡ʒiːʋɪt̪əkə 
tʃ͡əɾtʃ͡ə kəmə ɑː mɾɨt̪jukə tʃ͡əɾtʃ͡ə beːs̪iː bʰə_ɪjeː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. kʰɑːeːɾə t̪ə_ɪs̪ə ̃moːt̪iːlɑːləkẽː koːn̪ə mət̪ələbə. 
əpən̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkẽː moːt̪iːlɑːlə əpən̪ɑː muʈʈʰiːmeː 
bɑːn̪ɦɪ ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, d͡ʒeːkəɾɑː s̪oːbʰɑːʋɪkə 
d͡ʒiːʋən̪ə kəɦɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. d͡ʒeːkəɾə s̪ɪɦən̪t̪ɑː əpən̪oː 
mən̪əmeː ləgələ ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə pəɾɪʋeːʃəkə 
ʋɪpəɾiːt̪ə mən̪əmeː ʋɪtʃ͡ɑːɾə uʈʰələ d͡ʒeː pəɾəs̪uː d͡ʒeː 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjəs̪ə ̃gəpə-s̪əppə bʰeːlə, t̪ə ̃kəɦələɪn̪ə- 
'bəuɑː, s̪əməjə keːɦən̪oː d̪uɾəkɑːlə, bʰɑːgəʋət̪ə-
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puɾɑːɳəkə d̪ʰun̪d̪ʰəkɑːɾiː d͡ʒəkɑ̃ː, bʰeːlə mud̪ɑː 
pətʃ͡əɦət̪t̪əɪɾə bəɾəkʰə puːɾʋə əpən̪ə d̪eːkʰələ oː d̪ɪn̪ə, 
ɑːɪjoː oːɦɪn̪ɑː mən̪ə-məs̪t̪ɪʂkəmeː bəɪs̪ələ ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒəɦɪjɑː tʃ͡əud̪əɦə əgəs̪t̪əkẽː əd̪ʰəɾət̪ɪjɑːmeː pəʈən̪ɑː 
ɾeːɖɪjoː s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ n̪ɑːd͡ʒɪɾə ɦus̪eːn̪ə ʃəɦən̪ɑːiːkə 
ʈɑ̃ːɦɪ ɑː lɑːləkɪlɑːpəɾə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑːkə t̪ɪɾəg̃ɑː 
d͡ʒʰəɳɖɑːkẽː pʰəɦəɾɑːeːbə, ʃuɾuː bʰeːlə.' 
oːn̪ɑː, oːtʃ͡ʰɑːɪn̪eːpəɾə ɾəɦiː t̪əkʰən̪eː moːn̪ə pəɽɪ 
geːlə d͡ʒeː ɑːɪ moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə d͡ʒən̪mə-d̪ɪn̪ə 
tʃ͡ʰɪəɪn̪ə, kɪeː n̪eː d͡ʒən̪mə-jəd͡ʒɲəkə məg̃ələ giːt̪ə, 
'ɑːeːlə ʃubʰə keːɾə ləgən̪əmɑː, ʃubʰeː ɦeː ʃubʰeː', 
ləgəmeː d͡ʒɑː kəə̸ bəd̪ʰəɪjɑː giːt̪ə d͡ʒəkɑ̃ː gɑːbɪ 
mũɦəkə mɑ̃ːgə mɑ̃ːgɪ ɑːbiː.' 
bɪtʃ͡ʰɑːn̪eːpəɾə, əpən̪ə d̪ɪn̪ə bʰəɾɪkə ɾuːʈɪg̃ə t̪əɪjɑːɾə 
kəɾəeː ləgələũ. t̪ə_ɪmeː pəɦɪlə kɑːd͡ʒə moːt̪iːlɑːlə 
bʰɑːjəkẽː ʃubʰə s̪ən̪d̪eːʃə d̪eːbə bʰeːlə. keːt̪əboː 
d̪ʰəɽəpʰəɽeːləũ mud̪ɑː s̪ut̪ɪkəə̸ uʈʰəɪkə d͡ʒeː 
n̪əəbəd͡ʒɪjɑː s̪əməjə əpən̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː bʰə_ɪjeː geːlə. 
oːn̪ɑː, mən̪əmeː iːɦoː uʈʰɪ geːlə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː ʃubʰə 
s̪ən̪d̪eːʃə ʃubʰə d̪ɪn̪əkə ʃubʰə beːlɑːmeː d̪eːbə beːs̪iː 
n̪iːkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː t̪ə_ɪmeː kən̪iː pətʃ͡ʰuɑː 
geːbeː keːləũ. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ pɾəbʰɑːt̪ə beːlɑːkə ʃubʰə 
kɪɾəɳə tʃ͡ʰubəɪmeː d̪eːɾiː bʰə_ɪjeː geːlə, mud̪ɑː 
pəɦũtʃ͡ələũ. 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːpəɾə bəɪs̪ələ moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə d͡ʒeːn̪ɑː 
kɪtʃ͡ʰu mən̪eː-mən̪ə s̪oːtʃ͡ɪkəə̸ mus̪kɪjɑː ɾəɦəlɑː tʃ͡ʰələ, 
t̪əɦɪn̪ɑː budʒ͡ʰɪ pəɽələ. kən̪iː ɦəʈəleːs̪ə ̃bəd͡ʒələũ- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, n̪əbə ʋəɾʂəkə ʃubʰəkɑːmən̪ɑːkə 
bəd̪ʰɑːɪ ətʃ͡ʰɪ.!" 
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d͡ʒeːn̪ɑː õːgʰɑːeːləkẽː ʈoːkəlɑːpəɾə bʰəkkə kʰud͡ʒəɪeː 
t̪əɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə ɑ̃ːkʰɪ kʰoːlɪ d̪eːkʰət̪eː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, t̪oːɾeː ʃubʰəkɑːmən̪eː ɦəmə t̪ʰoːɽeː ʃubʰə-
ʃubʰə d͡ʒiːbə, dʒ͡iːbə t̪oːɦəɾə s̪ukəɾmeː. mud̪ɑː t̪õːɦũː 
ʈʰiːkeː kəɦələɦə, kɪeː t̪ə ̃s̪əmɑːd͡ʒəmeː d̪un̪uː d̪ʰɑːɾɑː 
oːɦɪn̪ɑː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː bəg̃ɑːləkə 
gəg̃ɑːkə d̪ʰɑːɾəmeː ɦoːɪeː. s̪oːləɦə gʰən̪ʈɑː ut̪t̪əɾəs̪ə ̃
d̪ətʃ͡tʃ͡ʰɪn̪ə d̪ɪs̪ə, mɑːn̪eː pəɦɑːɽəs̪ə ̃ s̪əmud̪ɾə d̪ɪs̪ə 
bəɦəɪeː ɑː ɑːʈʰə gʰən̪ʈɑː d̪ətʃ͡tʃ͡ʰɪn̪əs̪ə ̃ ut̪t̪əɾə d̪ɪs̪ə, 
mɑːn̪eː s̪əmud̪ɾəs̪ə ̃ pəɦɑːɽə d̪ɪs̪ə bəɦəɪeː. t̪əɦɪn̪ɑː 
kəɾmə ɑː bʰɑːʋəkə biːtʃ͡ə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. kəkʰən̪oː 
kəɾməkə d̪ʰɑːɾə ɦoːɪt̪ə bʰɑːʋə pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪeː t̪ə ̃
kəkʰən̪oː bʰəʋəd̪ʰɑːɾɑːkə s̪əg̃ə kəɾmə s̪eːɦoː 
pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ." 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgələũ kɪ 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə kəɦələɪn̪ə- 
"bəuɑː, tʃ͡ɑːɾɪmə d̪ɪn̪ə ɾɑːməs̪eːʋəkəkə s̪əmɑːd̪ə 
bʰeːʈələ d͡ʒeː bʰẽːʈə kəɾəeː ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪eː 
t̪oːɦəɾə kiː ʋɪtʃ͡ɑːɾə?" 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə əpən̪ə bʰɑːɾə d̪ɪə 
tʃ͡ɑːɦələɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪oː gʰuməuɑː bʰɑːɾə, 
gʰuməuɑː bʰɑːɾə bʰeːlə gɑːmə-gɑːməkə bʰɑːɾə d͡ʒeː 
gɑːmeː-gɑːmə t̪iːn̪ə-gɑːmə-tʃ͡ɑːɾɪ gɑːmə gʰumɪ 
bɑːɪs̪ə-t̪eːbɑːɪs̪ə ɦoːɪt̪ə əs̪ələ d͡ʒəgəɦəpəɾə 
pəɦũtʃ͡əɪeː, d̪əɪt̪ə bəd͡ʒələũ- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə! əɦɑ̃ː  t̪ə ̃əpən̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾəʋɑːn̪ə tʃ͡ʰiː, 
d͡ʒeː n̪iːkə ɦoːɪ s̪eː kəɦɪ d̪ɪə. əpən̪eːkə kɪ koːn̪oː 
ɑːd̪eːʃə ɦəmə kɑːʈəbə." 
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kən̪iːkɑːlə gummə bʰəə̸ moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə mən̪eː-
mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgəlɑː d͡ʒeː keːt̪eː d̪ukʰəd̪ə ʋɪʂəjə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəkə pəɽʰələ-lɪkʰələ loːkə mɑːn̪eː 
ɾɑːməs̪eːʋəkə d͡ʒəkʰən̪ə eːt̪eː puɾɑːn̪ə, eːt̪eː 
beːʋəɦɑːɾɪkə s̪əmbən̪d̪ʰəkẽː d͡ʒoːɽɪkəə̸ n̪əɦɪ ɾəkʰɪ 
s̪əkələ t̪əkʰən̪ə..? d͡ʒeːn̪ɑː mən̪əkə ud̪ʋeːgə 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː ʈʰoːkəɾə 
mɑːɾələkəɪn̪ə, t̪əɦɪn̪ɑː bud͡ʒʰɪ pəɽələ, bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː! d͡ʒɪn̪əgiːkə s̪əmbən̪d̪ʰəkə ɾəs̪ə, d̪un̪uː 
goːɾeːkə biːtʃ͡ə s̪ukʰɪ geːlə. ɑːbə t̪õːɦiː kəɦəɦə d͡ʒeː kiː 
n̪iːkə ɦəeːt̪ə?" 
oːn̪ɑː, moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə bʰɪt̪uɾəkɑː kiː bʰɑːʋə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə s̪eː t̪ə ̃ oː əpən̪eː bud͡ʒʰəɪt̪ə ɦeːt̪ɑː mud̪ɑː 
əpən̪ɑː bud͡ʒʰɪ pəɽələ d͡ʒeː mən̪eː-mən̪ə 
məɾmɑːɦət̪ə dʒ͡əɾuːɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ud̪ʰəkiː d̪əɪt̪ə 
ud̪ʰəkəbəɪt̪ə putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- "s̪eː kiː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə?" 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪eː ud̪ʰəkɪjəulɪəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ud̪ʰəɪkə 
kəə̸ moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ ɑː kʰiːɾə d̪un̪uː ɦoːɪeː gɪləgəɾeː. 
bʰɑːt̪ə d͡ʒəkɑ̃ː ʈəkuɑː-t̪ɑːn̪ə n̪ə_ɪ ɦoːɪeː, mud̪ɑː 
d̪un̪uːkẽː eːkə kəɦəbəɦəkə?" 
bəd͡ʒələũ- "ɦəməɦĩː kɪ ɑːn̪oː kɪjoː n̪eː eːɦeːn̪ə bɑːt̪ə 
kəɦət̪ɑː." 
oːn̪ɑː, moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əɦeː-s̪əɦə 
əpən̪oː oːmɦəɾeː dʒ͡ʰukɑːɪt̪ə ɾəɦiː mud̪ɑː t̪ə_ɪ 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː moːt̪iːeːlɑːlə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 
"kʰiːɾə ɑː kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪmeː kiː ən̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ, bud͡ʒʰəɪ 
tʃ͡ʰəɦəkə?" 
əkʰən̪ə t̪əkə əpən̪eː jəeːɦə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰeːləũ d͡ʒeː 
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n̪uːn̪ə d̪eːn̪eː kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ bʰeːlə ɑː tʃ͡ɪn̪n̪iː d̪eːn̪eː kʰiːɾə. 
bəd͡ʒələũ- 
"n̪uːn̪eː-tʃ͡ɪn̪n̪iːkə t̪ə ̃kʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ bən̪ɑːbiː kɪ 
kʰiːɾə." 
ɦəməɾə bɑːt̪ə d͡ʒeːn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ɦɾɨd̪əjəkẽː 
tʃ͡ʰubɪ d̪eːləkəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ɦɾɨd̪əjəs̪ə ̃ mus̪kɪjɑːɪt̪ə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, kʰiːɾə ɑː kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪkə əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə-
tʃ͡əɾɪt̪ɾə ətʃ͡ʰɪ." 
d̪un̪uːkə əpən̪ə-əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə s̪un̪ɪ mən̪ə 
d̪ʰəkəməkɑːeːlə. d̪ʰəkəməkɑːɪkə kɑːɾəɳə bʰeːlə, 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə əpən̪eː n̪uːn̪ə-tʃ͡ɪn̪n̪iːkə kʰeːlə bud͡ʒʰəɪ 
tʃ͡ʰeːləũ t̪əɪʈʰɑːmə d̪un̪uːkə d͡ʒiːʋən̪əkə tʃ͡əɾtʃ͡ə 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə keːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ.! putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- 
"s̪eː keːn̪ɑː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə?" 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː kət̪ʰɑːkɑːɾə ʋɑː kəʋɪ əpən̪ə eːkə 
ʃiːɾʂəkəkə ʃəbd̪əmeː kət̪ʰɑː ʋɑː kəʋɪt̪ɑː s̪un̪ɑː d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 
"jəeːɦə d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɾɨʂʈɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪ə 
d̪eːkʰəbəɪeː." 
s̪ətʃ͡ə putʃ͡ʰiː t̪ə ̃ moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰələũ, t̪əẽː kəɦəbə d͡ʒeː s̪un̪əboː 
n̪ə_ɪ keːləũ s̪eːɦoː d͡ʒʰuːʈʰə n̪ə_ɪ bɑːd͡ʒəbə. mud̪ɑː 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə bʰəʋəd̪ʰɑːɾəmeː kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒəbə, 
kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪeː. putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- 
"s̪eː keːn̪ɑː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə?" 
ɦəməɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒeːn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə 
ɦɾɨd̪əjəkẽː tʃ͡uɦuʈɪkəə̸ pəkəɪɽə leːləkəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː 
ɦiːjə kʰoːlɪ bəd͡ʒəlɑː- 
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"bəuɑː, kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ oː bʰeːlə d͡ʒə_ɪmeː d̪ɑːlɪ-tʃ͡ɑːuɾəkə 
s̪əmbən̪d̪ʰəkə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː." 
d͡ʒeːn̪ɑː s̪oːlɦoːən̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
mən̪əmeː gəɽɪ geːlə t̪əɦɪn̪ɑː bəd͡ʒələũ- "tʃ͡ʰiːɦeː." 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə bədʒ͡əlɑː- 
"mud̪ɑː, kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪmeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ɑːlɪkə ʈʰeːkɑːn̪ə 
n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ, mɑːn̪eː ɾɑːɦəɪɽəs̪ə ̃kʰeːs̪ɑːɾiː d̪ʰəɾɪ, t̪əɦɪn̪ɑː 
tʃ͡ɑːuɾəkə ʈʰeːkɑːn̪ə s̪eːɦoː n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ. moːʈəkɑː 
tʃ͡ɑːuɾəs̪ə ̃məɦɪkkɑː d̪ʰəɾɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː, t̪əɦɪn̪ɑː əɾəbɑːs̪ə ̃
us̪ən̪ɑː d̪ʰəɾɪ." 
oːn̪ɑː, dʒ͡eːt̪eːkə d͡ʒəld̪iːmeː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə 
bəd͡ʒəlɑː t̪eːt̪eːkə d͡ʒəld̪iːmeː əpən̪ə mən̪ə n̪əɦɪ 
bud͡ʒʰɪ s̪əkələ. eːkəɾə mɑːn̪eː iːɦoː n̪ə_ɪ d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu 
n̪eː bud͡ʒʰələũ. bəd͡ʒələũ- 
"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃ʈʰiːkeː." 
ɦəməɾə 'ʈʰiːkə' d͡ʒeːn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjəkẽː piːʈʰə 
ʈʰoːkɪ d̪eːləkəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ʈʰoːkɑːeːlə mən̪eː 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, ɾɑːməs̪eːʋəkə ɑː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əmeː jəeːɦə 
ən̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː kʰiːɾə mɑːt̪ɾə eːkəʈɑː ən̪n̪ə 
əpən̪ə s̪əg̃iːkə s̪əg̃ə mɑːn̪eː d̪uːd̪ʰə-tʃ͡iːn̪iː ɪt̪jɑːd̪ɪ 
ʋɪn̪jɑːs̪əkə s̪əg̃ə tʃ͡ələɪeː, jəeːɦə tʃ͡ələbə oːkəɾə 
d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː." 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə d͡ʒə_ɪ ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ bəd͡ʒəlɑː t̪ə_ɪ 
ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ əpən̪eː n̪ə_ɪ bud͡ʒʰɪ peːləũ. t̪əẽː 
bəd͡ʒəɪmeː kən̪iː d̪ʰəɽəpʰəɽɑːeːbə bʰeːbeː kəeːlə 
d͡ʒeː eːn̪ɑː bəd͡ʒɑː geːlə- 
"loːkoː kʰiːɾə-kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪ ɦoːɪeː, bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə. 
t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ oːɦoː n̪eː kʰɪtʃ͡tʃ͡əɽɪjeː bʰeːlə d͡ʒeː bɪn̪u 
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ɦɑːɾɪ-d͡ʒiːt̪əkə d͡ʒɪn̪əgiː d͡ʒiːbəɪeː." 
moːt̪iːlɑːlə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː kɪtʃ͡ʰu n̪eː mud̪ɑː 
gəmbʰiːɾə dʒ͡əɾuːɾə bʰeːlɑː. 
 
  

-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə 
məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 
1947 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə ̃
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ 
d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ kɑːɾjəmeː s̪əl̃əgn̪ə bʰəə ̸
ɾuːtʃ͡ɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː lɑːgɪ geːlɑː. 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə ̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 
ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə 
bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə 
s̪əg̃ə gɑːməmeː puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ː ʃə 
s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə 
keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
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məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
'ʋɪd̪eːɦə s̪əmmɑːn̪ə- 2011', 'gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː ʋə 
s̪əməgɾə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː- 
'ʈəɪgoːɾə lɪʈɪɾeːtʃ͡əɾə eːʋɑːɾɖə- 2011', mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːkə 
un̪n̪əjən̪ə leːlə s̪ɑːkʂəɾə d̪əɾəbʰəg̃ɑː d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪eːɦə 
s̪əmmɑːn̪ə- 2012', ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː 'n̪əɪ d̪ʰɑːɾəɪeː' upən̪jɑːs̪ə leːlə 'ʋɪd̪eːɦə bɑːlə 
s̪ɑːɦɪt̪jə puɾəs̪kɑːɾə- 2014', s̪ɑːɦɪt̪jəmeː s̪əməgɾə 
joːd̪ɑːn̪ə leːlə eːs̪ə.eːn̪ə.eːs̪ə. gloːbələ s̪eːmɪn̪əɾiː d̪ʋɑːɾɑː 
'kəuʃɪkiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 2015', mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə 
ʋɪkɑːs̪ə leːlə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlə ɾəɦəbɑːkə ɦeːt̪u əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə 
kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u dʒ͡joːt̪s̪n̪ɑː-
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əmmɑːn̪ə- 2018', tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
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ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
giːt̪ɑ̃ː d͡ʒəlɪ, 6. s̪ukʰɑːeːlə poːkʰəɾɪkə d͡ʒɑːɪʈʰə, 7. 
s̪ət̪əbeːd̪ʰə, 8. tʃ͡un̪əut̪iː, 9. ɾəɦəs̪ɑː tʃ͡əuɾiː, 10. 
kɑːməd̪ʰeːn̪u, 11. mən̪ə mət̪ʰən̪ə, 12. əkɑːs̪ə gəg̃ɑː - 
kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə. 13. pət̃ʃ͡əʋəʈiː- eːkɑ̃ː kiː s̪ət̃ʃ͡əjən̪ə. 14. 
mɪt̪ʰɪlɑːkə beːʈiː, 15. kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒə, 16. d͡ʒʰəmeːlɪjɑː 
bɪɑːɦə, 17. ɾət̪n̪ɑːkəɾə ɖəkəɪt̪ə, 18. s̪ʋəjəʋ̃əɾə- n̪ɑːʈəkə. 
19. məulɑːɪlə gɑːtʃ͡ʰəkə pʰuːlə, 20. ut̪t̪ʰɑːn̪ə-pət̪ən̪ə, 21. 
d͡ʒɪn̪əgiːkə d͡ʒiːt̪ə, 22. d͡ʒiːʋən̪ə-məɾəɳə, 23. d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪əg̃ʰəɾʂə, 24. n̪əɪ d̪ʰɑːɽəɪeː, 25. bəɽəkiː bəɦɪn̪ə, 26. 
bʰɑːd̪əʋəkə ɑːʈʰə ən̪ɦɑːɾə, 27. s̪əd̪ʰəʋɑː-ʋɪd̪ʰəʋɑː, 28. 
ʈʰuːʈʰə gɑːtʃ͡ʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə bət̃ʃ͡eːləũ, 
30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pəg̃u, 32. ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰiː, 33. s̪utʃ͡ɪt̪ɑː, 
34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ək̃əlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 
kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. 
s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː- 
eːkɑ̃ː kiː. 44. t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- 
biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 46. ʃəb̃ʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə 
goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
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61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
gʰəɾə, 73. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː, 74. s̪mɾɨt̪ɪ ʃeːʂə, 75. beːʈiːkə 
pəɪɾukʰə, 76. kɾɑːn̪t̪ɪjoːgə, 77. t̪ɾɪkɑːləd̪əɾʃiː, 78. pəɪt̪̃iːs̪ə 
s̪ɑːlə pətʃ͡ʰuɑː geːləũ, 79. d̪oːɦəɾiː ɦɑːkə, 80. s̪ubʰɪmɑːn̪iː 
d͡ʒɪn̪əgiː, 81. d̪eːkʰələ d̪ɪn̪ə, 82. gəpəkə pɪjɑːɦulə loːkə, 
83. d̪ɪʋɑːliːkə d̪iːpə, 84. əppən̪ə gɑːmə, 85. kʰɪlət̪oːɽə 
bʰuːmɪ, 86. tʃ͡ɪt̪əʋən̪əkə ʃɪkɑːɾə, 87. tʃ͡əuɾəs̪ə kʰeːt̪əkə 
tʃ͡əuɾəs̪ə upəd͡ʒə, 88. s̪əməjəs̪ə ̃pəɦɪn̪eː tʃ͡eːt̪ə kɪs̪ɑːn̪ə, 89. 
bʰəukə, 90. gɑːməkə ɑːʃɑː ʈuʈɪ geːlə, 91. pəs̪eːn̪ɑːkə 
moːlə, 92. kɾɨʂɪjoːgə, 93. ɦɑːɾələ tʃ͡eːɦəɾɑː d͡ʒiːt̪ələ ɾuːpə, 
94. ɾəɦəɪ d͡ʒoːkəɾə pəɾɪʋɑːɾə, 95. kəɾt̪ɑːkə ɾəg̃ə kəɾməkə 
s̪əg̃ə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 
pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾtʃ͡ə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə 
ʈʰəkeːləũ, 100. d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 
101. s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə, 102. bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː 
tʃ͡əlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- 
ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 
  

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

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

moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

 
s̪ɑːt̪əmə pəɽɑːʋə 
gɑːmeːkə mɑːn̪eː pəlɑːɾəpuɾeːkə d̪uːʈɑː 
ɖɾɑːɪʋəɾəkẽː kɑːmeːs̪əɾə pəkəɪɽə leːləɪn̪ə. əpən̪ə 
pɪt̪ɑːkə əmələd̪ɑːɾiː t̪əkəkə d͡ʒeː d̪ʰəɾoːɦəɾə tʃ͡iːd͡ʒə-
ʋəus̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə s̪əbʰəkẽː s̪əmeːʈɪ ɑː ʈɾeːkʈəɾəkə 
ɖɑːloː ɑː pʰɑːɽoː ləə̸ kɑːmeːs̪əɾə kələkət̪t̪ɑːkẽː 
oːɦɪn̪ɑː ʋɪd̪ɑːɪ keːləɪn̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː jɑːt̪ɾiːd͡ʒiː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
keːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː. n̪ɪməɦən̪u n̪ə_ɪ n̪ɪməɦən̪u iː d̪iːgəɾə 
bʰeːlə. 
d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə kɑːmeːs̪əɾə pəlɑːɾəpuɾə pəɦũtʃ͡ə geːlɑː. 
əkʰən̪ə t̪əkə pəlɑːɾəpuɾəmeː gɑːməkə kɪjoː n̪eː 
ʈɾeːkʈəɾeː kiːn̪ən̪eː tʃ͡ʰəlɑː ɑː n̪eː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃əkə ʃɪkʂeː 
pəun̪eː tʃ͡ʰəlɑː. s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː kɑːmeːs̪əɾə əpən̪ɑːkẽː 
n̪əbeː-n̪əbə bud͡ʒʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː mud̪ɑː eːt̪eː t̪ə ̃
mən̪əmeː bɪs̪əʋɑːs̪ə bən̪əleː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː əɦiː 
gɑːməkə d̪ʰəɾət̪iːpəɾə d͡ʒən̪moː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː pɑ̃ːtʃ͡ə 
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bəɾkʰə d̪ʰəɾɪkə d͡ʒiːʋən̪oː t̪ə ̃biːt̪əbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
oːn̪ɑː, gɑːməkə pəɾɪʋeːʃəmeː mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə 
gɑːməkə pəɾɪʋeːʃəmeː ʈɾeːkʈəɾəkə upəjoːgə ɦuə 
ləgələ tʃ͡ʰələ. kʰeːt̪oː d͡ʒoːt̪əbə ɑː mɑːʈɪjoː 
ugʰəbəbəlɑː kɑːdʒ͡ə tʃ͡əlɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ut̪s̪ɑːɦəs̪ə ̃
bʰəɾələ kɑːmeːs̪əɾə ɑːn̪ə-ɑːn̪ə ʈɾeːkʈəɾəbəlɑːs̪ə ̃
s̪eːɦoː bʰẽːʈə kəɾəɪkə ɑː d͡ʒeː s̪əbʰə ʈɾeːkʈəɾəs̪ə ̃
kɑːd͡ʒə kəɾəun̪eː tʃ͡ʰəlɑː t̪ɪn̪əkoː s̪əbʰəs̪ə ̃ ən̪ubʰəʋə 
pɾɑːpt̪ə kəɾəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə keːləɪn̪ə. ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
d̪əuɽəmeː kɑːmeːs̪əɾə ən̪t̪əɾd̪ʋən̪d̪ʋəmeː pʰəs̪̃ɪ 
geːlɑː. pʰəs̪̃ɪ iː geːlɑː d͡ʒeː bɪn̪ɑː bəd͡ʒəun̪eː keːt̪əu 
d͡ʒɑːeːbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ. t̪əẽː kɪn̪əkoː əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑːɪs̪ə ̃
mən̪ə mən̪ɑːɦiː kəɾəɪn̪ə d͡ʒeː upəkəɪɾə kəə̸ kɪn̪əkoː 
əɪʈʰɑːmə d͡ʒɑːeːbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ. kəɦəloː d͡ʒɑːɪeː d͡ʒeː 
bɪn̪u bəd͡ʒəun̪eː koːɦəʋəɾə geːləũ ɑː kən̪ɪjɑ̃ːkə 
mɑːeː putʃ͡ʰələɪn̪ə keːt̪əeː eːləũ.? mud̪ɑː iː ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː uʈʰɪjeː n̪eː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə 
d͡ʒeː bɪn̪u kɑːd͡ʒeː keːt̪əu d͡ʒɑːeːbə d͡ʒəɾuːɾə, 
upəkəɪɾə kəə̸ d͡ʒɑːeːbə bʰeːlə, mud̪ɑː kɑːdʒ͡əs̪ə ̃d͡ʒə ̃
keːt̪əu d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃oː kɑːd͡ʒeː d͡ʒɑːeːbə bʰeːlə. 
gɑːmeːkə d̪un̪uː ɖɾɑːɪʋəɾə, kɑːmeːs̪əɾə əɪʈʰɑːmə 
gɑːɽiː ləgɑː d̪un̪uː goːɾeː əpən̪ɑː-əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə 
tʃ͡əlɪ geːlɑː. əs̪əgəɾeː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə bəɪs̪ələ-
bəɪs̪ələ kɑːmeːs̪əɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə oːɦən̪ə boːn̪əmeː 
pʰəs̪̃ɪ geːlɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː bẽːt̪əkə boːn̪əmeː loːkə 
pʰəs̪̃əɪeː. eːkə t̪ə ̃ lət̪ɪjɑːɦə gɑːtʃ͡ʰə bẽːt̪əkə, t̪əɪpəɾə 
kəʈ̃ɑːɦə s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː kəɦəbə d͡ʒeː loːkə 
bẽːt̪ə keːt̪əu ɑːn̪ə boːn̪əs̪ə ̃ɑːn̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, s̪eːɦoː bɑːt̪ə 
n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. oːɦiː boːn̪əs̪ə ̃mɑːn̪eː bẽːt̪əkə boːn̪əs̪ə ̃
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n̪eː bẽːt̪ə ɑːn̪ɪ pət̪ʰɪjoː-tʃ͡ʰɪʈʈɑː bən̪əbəɪeː, kuɾs̪ɪjoː-
ʈeːbulə s̪eːɦoː bən̪əbəɪeː ɑː s̪ɪpɑːɦiː ɦɑːt̪ʰəkə 
lɑːʈʰɪjoː t̪ə ̃ bən̪əɪbət̪eː ətʃ͡ʰɪ. kəɦəɪleː t̪ə ̃ lət̪t̪ɪjeːkə 
mɑːɾɪ t̪ʰɑːn̪ɑːmeː mɑːɾələ d͡ʒɑːɪeː mɑːn̪eː bẽːt̪əkə, 
mud̪ɑː lət̪t̪iːkə lɑːʈʰiː keːɦeːn̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ oː t̪ə ̃
t̪ʰɑːn̪ɑːmeː bʰeːʈəɪeː. t̪əẽː kəɦəbə d͡ʒeː bẽːt̪əkə 
boːn̪ə dʒ͡ə ̃əɦɑ̃ː d͡ʒeːbeː n̪eː kəɾəbə t̪əkʰən̪ə bẽːt̪əs̪ə ̃
bʰẽːʈə keːn̪ɑː ɦəeːt̪ə. beːs̪iː bɑːt̪ə kət̪ʰiːleː, əkʰən̪ə 
eːt̪əbeː bud͡ʒʰuː d͡ʒeː bẽːt̪eː-bɑːt̪əs̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə 
ʈʰɑːɽʰoː ətʃ͡ʰɪ ɑː bẽːt̪eː-bɑːt̪əpəɾə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡əlɪt̪oː 
ətʃ͡ʰɪ. 
tʃ͡ɑːɾɪ gʰən̪ʈɑːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d̪un̪uː ɖɾɑːɪʋəɾə ɾəgʰuʋiːɾə 
ɑː mun̪eːs̪əɾə pun̪ə: kɑːmeːs̪əɾə əɪʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡ələ. 
pəɦũtʃ͡əbə utʃ͡ɪt̪oː ətʃ͡ʰɪeː, kɪeː t̪ə ̃ n̪oːkəɾiːkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəpəɾə n̪eː d̪un̪uː goːɾeː gɑːmə ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu kɑːmeːs̪əɾəkẽː n̪əbeː-n̪əbə 
ɑː pəɦɪleː-pəɦɪlə bud͡ʒʰɪ pəɽɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. əpən̪ə 
d͡ʒeː pɑ̃ːtʃ͡oː d̪ɪjɑːd̪iː pəɾɪʋɑːɾə tʃ͡ʰəɪn̪ə oː s̪əbʰə 
gʰəɾɑːɽiː d̪uɑːɾeː bɑːd̪ʰəmeː bəs̪ələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ləgəleː 
kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː iːɦoː uʈʰɪ d͡ʒɑːɪn̪ə d͡ʒeː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː dʒ͡iːʋən̪əkə biːs̪ə bəɾkʰəkə s̪ɑːd̪ʰən̪ɑːs̪ə ̃
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾə bən̪ɪ s̪əmɑːd͡ʒəmeː (gɑːməmeː) eːləũ ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɦɪn̪ɑː gɑːmə keːt̪eː t̪əpəs̪jɑːs̪ə ̃ t̪eːd͡ʒə gət̪ɪkə 
ɪd̃͡ʒiːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː d̪əuɽəɪt̪ə tʃ͡ələt̪ə s̪eːɦoː t̪ə ̃ d̪eːkʰəbə 
ətʃ͡ʰɪ. 
kɑːmeːs̪əɾəkə gɑːɽiːkə pɾətʃ͡ɑːɾə s̪əũs̪eː gɑːmə bʰəə̸ 
geːlə. d̪uːʈɑː ʈɾeːkʈəɾə gɑːməmeː ɑːeːlə əɪs̪ə ̃oːɦən̪ə 
loːkəkə, d͡ʒɪn̪əkə kɑːd͡ʒə pɑːɪkə əbʰɑːʋəmeː 
pətʃ͡ʰuɑːeːlə ɾəɦəɪn̪ə, mən̪əmeː ʋɪs̪əʋɑːs̪uː ɑːʃɑː 
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d͡ʒəgəbeː keːləɪn̪ə d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒə əkʰən̪oː d͡ʒiːʋɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ kɪeː t̪ə ̃eːkə-d̪oːs̪əɾəkə biːtʃ͡ə pəɪt̃ʃ͡ə-pɑːləʈə tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kɑːd͡ʒə ɦeːbeː kəɾət̪ə. 
kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː n̪eː t̪ət̪əmət̪iː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː 
bɪn̪u bəd͡ʒoːn̪eː kɪn̪əkoː əɪʈʰɑːmə keːn̪ɑː d͡ʒɑːeːbə. 
mud̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒəmeː t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
ɾuːpəmeː s̪əbʰəkə d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑːkẽː əpən̪ə 
d̪əɾəbəd͡ʒdʒ͡ɑː mɑːn̪ɪ əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə kɾɪjɑː-
kəlɑːpəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪməɾʃə kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. pɑ̃ːtʃ͡ə-
s̪ɑːt̪ə ɑːd̪əmiː kɑːmeːs̪əɾə əɪʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡ə tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰələ. oːn̪ɑː, bəg̃ɑːliːkə s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə ̃ kɑːmeːs̪əɾə 
ɑːeːlə tʃ͡ʰəlɑː t̪əẽː əpən̪ə ʃɪʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə n̪ɪmɑːɦəɪkə 
koːʃɪʃəmeː tʃ͡ʰeːlɑːɦeː mud̪ɑː əbeːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
d͡ʒɑːd̪ʰəɪɾə s̪ubeːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə n̪əɦɪ bən̪ɪ d͡ʒɑːɪeː t̪ɑːd̪ʰəɪɾə 
əbeːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː ʃɪʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə s̪ubeːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː ʃɪʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə keːn̪ɑː n̪ɪmɑːɦɪ s̪əkəɪeː. 
d͡ʒɑːd̪ʰəɪɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾeː beːʋəs̪t̪ʰɪt̪ə n̪əɦɪ ɦəeːt̪ə t̪ɑːd̪ʰəɪɾə 
ʃɪʂʈɑːtʃ͡ɑːɾəkə pɑːlən̪ə kəɾəbə t̪ə ̃ d̪uːɾə bʰeːlə, d͡ʒeː 
n̪ɪɾəmɑːn̪oː n̪əɦɪ kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. 
ɾəgʰuʋiːɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"kɑːmeː bʰɑːjə, d͡ʒəɦɪn̪ɑː gɑːməmeː eːkə bən̪ɪ 
puːɾʋəd͡ʒə s̪əg̃ə ɾəɦɪ d͡ʒiːʋən̪ə n̪ɪmɑːɦələɪn̪ə, ɑː 
əpən̪oː s̪əbʰə d͡ʒeːn̪ɑː kələkət̪t̪ɑːmeː bən̪əun̪eː 
ɾəɦələũ, s̪eː gɑːməmeː keːn̪ɑː bən̪ɪ tʃ͡ələt̪ə, t̪ə_ɪleː t̪ə ̃
t̪iːn̪uː goːɾeːkẽː eːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː ɑːbɪ tʃ͡əlɑːbəeː 
pəɽət̪ə kɪn̪eː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃s̪əbəɦəkə n̪iːkə ɦəeːt̪ə." 
ɾəgʰuʋiːɾə ɖɾɑːɪʋəɾəkẽː əpən̪ə ɖɾɑːɪʋəɾiːkə 
ən̪ubʰəʋə ɾəɦəɪn̪ə, mud̪ɑː kɑːmeːs̪əɾəkẽː t̪ə ̃s̪eː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː kɑːmeːs̪əɾoːkə mən̪əmeː eːt̪eː t̪ə ̃
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bən̪əleː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː goːd̪ɑːməs̪ə ̃ gɑːɽiː 
n̪ɪkɑːlɪ ɾəgʰuʋiːɾə gɑːmə t̪əkə s̪əg̃ə ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ 
t̪eːkəɾeː s̪əg̃ə n̪eː əpən̪oː tʃ͡ələbə ətʃ͡ʰɪ. ɦoːʃɪjɑːɾə bən̪ɪ 
kɑːmeːs̪əɾə ɾəgʰuʋiːɾəkẽː kəɦələɪn̪ə- 
"d͡ʒəɦɪn̪ɑː əpən̪ɑː s̪əbʰə, t̪iːn̪uː goːɾeː eːkə umeːɾɪjɑː 
tʃ͡ʰiː ɑː gɑːməmeː eːkəʈɑː n̪əʋə d͡ʒugəkə ʃuɾuːɑːt̪ə 
kəɾəeː mɑːn̪eː n̪əʋə kɑːd͡ʒə kəɾəeː kələkət̪t̪ɑːs̪ə ̃eːləũ 
ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː t̪iːn̪uː goːɾeːkə d͡ʒiːʋən̪ə s̪əg̃eː-s̪əg̃ə 
tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦəeː, jəeːɦə n̪eː t̪iːn̪uː goːɾeːkẽː 
n̪ɪmɑːɦəbɑːkə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ." 
n̪oːkəɾə tʃ͡ɑːləkə ɑː mɑːlɪkə tʃ͡ələbɑːɦə, t̪ə_ɪ biːtʃ͡ə t̪ə ̃
s̪əmbən̪d̪ʰə s̪uːt̪ɾə bən̪əbəeː pəɽət̪ə. t̪əẽː pʰuːləkə 
mɑːlɑː dʒ͡əkɑ̃ː ɾəgʰuʋiːɾə ɑː mun̪eːs̪əɾə əpən̪ə-əpən̪ə 
d͡ʒəgəɦə d̪eːkʰəbəɪt̪ə, d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əmbən̪d̪ʰə 
ɾəd̪ʰuʋiːɾəkẽː kələkət̪t̪ɑːmeː ɖɾɑːɪʋəɾəkə ɾuːpəmeː 
tʃ͡ʰələ oːɦiː s̪uːt̪ɾəkẽː lɑːguː kəɾəɪt̪ə, əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
ɾəkʰələkə. eːkə mɑːʈɪ-pɑːn̪ɪpəɾə ɾəɦən̪ɪɦɑːɾə t̪iːn̪uː 
goːɾeː, ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪməɾʃə ɦoːɪt̪eː eːkə s̪uːt̪ɾə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə 
kəə̸ leːləɪn̪ə. 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː n̪ɪtʃ͡oːɾɪ kɑːmeːs̪əɾə bəd͡ʒəlɑː- 
"kɑːɾoːbɑːɾə tʃ͡ʰiː, bʰuːlə-tʃ͡uːkə ɦeːbeː kəɾət̪ə mud̪ɑː 
ɦəmə s̪əbʰə pɾəmukʰə s̪uːt̪ɾə eːkəɾɑː mɑːn̪ɪ ɑːguː 
bəɽʰiː d͡ʒeː kɑːɾoːbɑːɾəmeː d͡ʒʰuːʈʰə-pʰuːs̪ə n̪əɦɪ 
bɑːd͡ʒiː. s̪əɦiː bɑːt̪oː ɑː s̪əɦiː leːn̪oː-d̪eːn̪əkə koːn̪oː-
n̪eː-koːn̪oː ɾɑːs̪t̪ɑː əpən̪ɑːmeː ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾɪ 
n̪ɪmɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ələbə." 
kɑːmeːs̪əɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾəgʰuʋiːɾoː ɑː mun̪eːs̪əɾoːkẽː 
d͡ʒət̃ʃ͡ələ. d͡ʒət̃ʃ͡ɪt̪eː s̪əbəɦəkə mən̪ə mɑːn̪ɪ geːləɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒə ̃t̪iːn̪uː goːɾeːkə biːtʃ͡ə s̪əɦiː kɑːd͡ʒoː ɑː s̪əɦiː 
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ʋɪtʃ͡ɑːɾoː bən̪ələ ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪əmeː keːt̪əu 
ʋɪʋɑːd̪əkə d͡ʒəgəɦə n̪əɦɪ ɾəɦət̪ə. mus̪kiː d̪əɪt̪ə 
ɾəgʰuʋiːɾə bɑːdʒ͡ələ- 
"ɑːɪs̪ə ̃ ɦəmə s̪əbʰə eːkəs̪uːt̪ɾəmeː bən̪ɦɪ əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə bʰəʋɪs̪əkə t̪əɪjɑːɾiːmeː lɑːgɪ d͡ʒɑːɪ." 
 
 
  

-d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələd͡ʒiːkə d͡ʒən̪mə 
məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːkə beːɾəmɑː gɑːməmeː 5 d͡ʒulɑːiː 
1947 ɪs̪ʋiːmeː bʰeːləɪn̪ə. məɳɖələd͡ʒiː ɦɪn̪d̪iː eːʋə ̃
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ ʃɑːs̪t̪ɾəmeː eːmə.eː.kə əɦəɾt̪ɑː pɑːbɪ 
d͡ʒiːʋɪkoːpɑːɾd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u kɾɨʂɪ kɑːɾjəmeː s̪əl̃əgn̪ə bʰəə ̸
ɾuːtʃ͡ɪ puːɾʋəkə s̪əmɑːd͡ʒə s̪eːʋɑːmeː lɑːgɪ geːlɑː. 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː ʋjɑːpt̪ə ɾuːɽʰɪʋɑːd̪iː eːʋə ̃ s̪ɑːmən̪t̪iː 
ʋjəʋəɦɑːɾə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ʋɪkɑːs̪əmeː ɦɪn̪əkɑː ʋɑːd̪ʰəkə 
bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə. pʰələt̪ə: d͡ʒəmiːn̪d̪ɑːɾə, s̪ɑːmən̪t̪əkə 
s̪əg̃ə gɑːməmeː puɾəd͡ʒoːɾə ləɽɑːɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːləɪn̪ə. 
pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ː ʃə 
s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə 
keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 



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

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 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː "ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
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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 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
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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. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.8.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 19 mə kʰeːpə 

 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 19 mə kʰeːpə 
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oːɦiːɾɑːt̪ɪs̪ə ̃ ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə juʋəkəs̪əbʰə 
pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə s̪uɾəkʂɑːmeː lɑːgɪ geːlɑːɦə . mud̪ɑː 
kəkəɾoː iː s̪ɑːɦəs̪ə n̪əɦɪ bʰeːləɪkə d͡ʒeː d͡ʒəjən̪t̪əkẽː 
s̪oːd͡ʒʰɑː-s̪oːd͡ʒʰiː koːn̪oː məd̪ət̪ɪ d̪eːbɑːkə gəppə 
kəɾəɪt̪ə . bʰoːd͡ʒən̪əkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː ɦeːt̪u bəɪs̪ɑːɾəmeː 
tʃ͡əɾtʃ͡ə bʰeːlə ɾəɦəɪkə . mud̪ɑː iː bɑːt̪ə s̪əbʰəkẽː 
buːd͡ʒʰələ ɾəɦəɪkə d͡ʒeː d͡ʒəjən̪t̪ə s̪eː mɑːn̪ət̪ɑːɦə 
n̪əɦɪ . s̪əbʰəkẽː iː ɑːʃtʃ͡əɾjə ləgəɪkə d͡ʒeː ɑːkʰɪɾə 
oː  eːt̪eːkə d̪ɪn̪əs̪ə ̃gɑːməmeː tʃ͡ʰət̪ʰɪ ,kəkəɾoːs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu 
ləeː n̪əɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə d͡ʒiːbɪ koːn̪ɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ? kʰɑːɪt̪oː tʃ͡ʰət̪ʰɪ kiː n̪əɦɪ ? 

"eːɦən̪ə n̪eː ɦoːəeː d͡ʒeː oː ən̪n̪eː bɪn̪ɑː pɾɑːɳə 
t̪jɑːgɪ d̪eːt̪ʰɪ . t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu d̪ʰəeːleː ɾəɦɪ 
d͡ʒɑːeːt̪ə ."-goːʋɪd̪̃ə bəd͡ʒəlɑːɦə. 

"mud̪ɑː kəeːlə kiː d͡ʒɑːeː ? oː kəkəɾoːs̪ə ̃koːn̪oː 
ʋjəkt̪ɪgət̪ə s̪əməs̪jɑːkə bɑːɾeːmeː tʃ͡əɾtʃ͡oː n̪əɦɪ 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . kəkəɾoː oːɦɪʈʰɑːmə d͡ʒəeːbɑːkə t̪ə ̃
pɾəʃn̪eː n̪əɦɪ uʈʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ."-mɑːd̪ʰəʋə bəd͡ʒəlɑːɦə. 

"kɪtʃ͡ʰu n̪eː kɪtʃ͡ʰu t̪ə ̃ɦəməɾoːs̪əbʰəkə kəɾt̪əʋjə 
ətʃ͡ʰɪ kɪ n̪əɦɪ?" 

"s̪eː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː . mud̪ɑː t̪əkəɾə n̪ɪɾɑːkəɾəɳə 
koːn̪ɑː ɦoːəeː? jəd̪ɪ ɦun̪əkɑː s̪eː s̪ʋiːkɑːɾə ɾəɦɪt̪ən̪ɪ 
t̪ə ̃ kɑːliːkɑːn̪t̪əkə  ɑːgɾəɦeː kɪeːkə n̪əɦɪ mɑːn̪ɪ lɪt̪ət̪ʰɪ 
d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː s̪əp̃uːɾɳə s̪ukʰə-s̪uʋɪd̪ʰɑːkə 
ɦoːɪt̪ən̪ɪ." 
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"s̪eː bɑːt̪ə s̪əɦiː tʃ͡ʰəɪkə . t̪ət̪ʰɑːpɪ ɦəməs̪əbʰə 
kɑːlɦɪ bʰoːɾeː d͡ʒɑː kəeː ɦun̪əkɑːs̪ə ̃pɾət̪jəkʂə gəppə 
kɪeːkə n̪əɦɪ kəeː liː?" 

"eːkəd̪əmə s̪əɦiː kəɦələɦũ . kɑːlɦɪ bʰoːɾeː 
ɦəməs̪əbʰə pɑːʈʰəʃɑːlɑː tʃ͡ələbə . əpən̪ɑː bʰəɾɪ 
pɾəjɑːs̪ə kəɾəbə, ɑːguː bʰəgəʋɑːn̪əkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ." 

eːɦɪ t̪əɾəɦeː goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋə ɑːpəs̪əmeː 
tʃ͡əɾtʃ͡ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . ut̪əɾɪbɑːɾɪʈoːləkə 
loːkəs̪əbʰəkə s̪əɦɑːn̪ubʰuːt̪ɪ d͡ʒəjən̪t̪əkə s̪əg̃eː 
eːɦuːbɑːt̪ə ləeː kəeː ɾəɦəɪkə d͡ʒeː oː n̪ɑːgəbɑːbɑːkə 
bəɦut̪ə pɾɪjəpɑːt̪ɾə tʃ͡ʰəlɑːɦə ɑː n̪ɑːgəbɑːbɑː t̪ə ̃
ut̪əɾɪbɑːɾɪeː ʈoːləkə tʃ͡ʰəlɑːɦə . oːɦɪʈoːləkə loːkə 
s̪əd̪ɪkʰən̪ə d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə d͡ʒɑː kəeː ɦun̪əkɑːs̪ə ̃
mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə ləɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. oː beːɾə-kubeːɾə 
gəɾiːbə-guɾəbɑːs̪əbʰəkẽː məd̪ət̪ɪoː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə . 

ut̪əɾəbəɾɪɑːʈoːləkə bəɪs̪ɑːɾə ɑː oːɦɪmeː leːlə 
geːlə eːkət̪əɾəpʰɑː n̪ɪɾɳəjəs̪əbʰəkə d͡ʒəjən̪t̪əkẽː 
koːn̪oː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː n̪əɦɪ ɾəɦən̪ɪ . bʰəeː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː pɾɑːt̪ə bʰeːn̪eː goːʋɪd̪̃ə ɑː mɑːd̪ʰəʋə 
eːɦɪs̪əbʰəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ kəɾɪt̪ət̪ʰɪ . mud̪ɑː 
s̪uɾəkʂɑːkə pɾəʃn̪əkẽː ʈɑːɾəbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰeːlən̪ɪ 
t̪ẽː goːʋɪd̪̃ə  tʃ͡ɑːɾɪgoːʈeːkẽː oːɦiː ɾɑːt̪ɪs̪ə ̃ pəʈʰeːn̪ɑːɪ 
ʃuɾu kəeː d̪eːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ . s̪ud̪ʰɑːkəɾə ɑː ɦun̪əkəɾə 
ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə n̪əɦɪ s̪oːtʃ͡ən̪eː ɦeːt̪ɑːɦə d͡ʒeː eːt̪eːkə 
d͡ʒəld̪iː iː s̪əbʰə bʰəeː d͡ʒeːt̪əɪkə . t̪ẽː ɾɑːt̪ɪkə ən̪ɦəɾɪɑː 
ɑː kʰəɾɑːbə məus̪əməkə pʰəeːd̪ɑː ləɪt̪ə oːɦiː ɾɑːt̪ɪ 
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əpən̪ə kɑːɾjəkɾəməkẽː ɑːguː bəɽʰəeːbɑːkə bɪtʃ͡ɑːɾə 
keːlən̪ɪ. 

ɾɑːt̪ɪmeː məus̪əmə bəɦut̪ə kʰəɾɑːbə tʃ͡ʰələ . 
ɾəɦɪ-ɾəɦɪ kəeː bɪd͡ʒələukɑː tʃ͡əməkɪ uʈʰəeː . ləgəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ d͡ʒeː koːn̪oː kʂəɳə bəɾəkʰɑː ʃuɾu bʰəeː d͡ʒɑːeːt̪ə 
. gʰəʈɑːʈoːpə meːgʰə s̪əũs̪eː ɑːs̪əmɑːn̪əmeː bʰəɾɪ 
geːlə tʃ͡ʰələ . eːɦən̪ə bʰəjɑːʋəɦə mɑːɦəuləmeː 
d͡ʒəjən̪t̪ə eːs̪əgəɾə oːɦɪ pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə ɖʰəɦələ-
ɖʰən̪əmɑːn̪ə_ɪt̪ə  tʃ͡ɑːɾəkə n̪iːtʃ͡ɑːmeː kəɦun̪ɑː kəeː 
d͡ʒɑːn̪ə bət̃ʃ͡əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə . eːɦən̪oː s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː 
ɦun̪əkəɾə s̪əp̃uːɾɳə d̪ʰjɑːn̪ə oːɦɪ ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰə  pəɾə 
lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələn̪ɪ . oːkəɾə upəs̪əɦ̃ɑːɾə lɪkʰɪ 
kɑːd͡ʒəkə ɪt̪ɪʃɾiː kəɾəbɑːkə tʃ͡ʰələ . 

oːɦɪ ɾɑːt̪ɪ s̪əj̃oːgə eːɦən̪ə bʰeːlə d͡ʒeː oː 
ləgʰuʃək̃ɑː ɦeːt̪u kən̪iːkeː pʰəʈəkiː geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə . 
ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰəkẽː s̪ɪɾəmɑː t̪əɾəmeː ɾɑːkʰɪ d̪eːn̪eː 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ə. ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə t̪ə ̃d̪ʰəpɑːeːlə ɾəɦəbeː kəɾəeː 
. məukɑː d̪eːkʰət̪əɦɪ oːɦɪ pɑːʈʰəʃɑːlɑːmeː  pɾəʋeːʃə 
keːləkə ɑː d͡ʒɑːn̪ə-beːd͡ʒɑːn̪ə ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰəkẽː t̪ɑːkəeː 
lɑːgələ . ən̪ɦɑːɾəmeː kɪtʃ͡ʰu d̪eːkʰɑːɪt̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ . 
tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə oːs̪əbʰə ɦəs̪oːt̪ʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . t̪ɑːbeː 
bɪd͡ʒələukɑː tʃ͡əməkələ. ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə 
ɾəkʰəbɑːɾəs̪əbʰə pɑːʈʰəʃɑːlɑːs̪ə ̃ s̪əʈəleː gɑːtʃ͡ʰiːmeː 
n̪ukɑːeːlə tʃ͡ʰələ . bɪd͡ʒələukɑːkə pɾəkɑːʃəmeː oː 
s̪əbʰə ləʈʰəɪt̪ə s̪əbʰəkẽː d̪eːkʰəbeː n̪əɦɪ 
keːləkə,tʃ͡ɪn̪ɦɪoː geːlə . əu bɑːbuː! ɑːbə t̪ə ̃
d̪eːkʰəeːbəlɑː d̪ɾɨʃjə bʰəeː geːlə . tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪əs̪ə ̃
tʃ͡ɑːɾuːgoːʈeː pɑːʈʰəʃɑːlɑːmeː pəɪs̪ələ. 
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pɑːʈʰəʃɑːlɑːmeː eːkəʈɑː ləʈʰəɪt̪ə eːməɦəɾə-oːməɦəɾə 
ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰə t̪əkəbɑːmeː ʋjəs̪t̪ə tʃ͡ʰələ . oːkəɾə eːkəʈɑː 
s̪əg̃iː bɑːɦəɾə ɾəkʰəbɑːɾiː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪkə . 
t̪ɑːbət̪eːmeː lɑːʈʰiː bəd͡ʒəɾələ -
d̪ʰəmɑːkə! d̪ʰəmɑːkə! oːɦɪ ləʈʰəɪt̪əkə bɑːmɑː 
pəɪɾəpəɾə lɑːʈʰiː ləgələɪkə . oː ʈʰɑːməɦɪ kʰəs̪ələ . 
t̪ɑːbeː d͡ʒəjən̪t̪ə s̪eːɦoː ɑːbɪ geːlət̪ʰɪ. bɑːɦəɾə ʈʰɑːɽʰə 
s̪ud̪ʰɑːkəɾəkə ləʈʰəɪt̪ə tʃ͡ɪtʃ͡ɪɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ - 

"tʃ͡oːɾə! tʃ͡oːɾə! d̪əuɽəɪt̪ə d͡ʒɑːu əu gəũʋɑː-
gʰəɾuɑːs̪əbʰə . 

ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkə tʃ͡ɪkəɾəbə-bʰoːkəɾəbə s̪un̪ɪ 
kəeː d̪un̪uːʈoːləkə loːkəs̪əbʰə d͡ʒəmɑː bʰəeː geːlə . 
d̪uːpəɦəɾə ɾɑːt̪ɪkə s̪əməjə tʃ͡ʰələ. ən̪ɦɑːɾə gud͡ʒd͡ʒə. 
ɑːs̪əmɑːn̪ə meːgʰəs̪ə ̃ɑːtʃ͡tʃ͡ʰɑːd̪ɪt̪ə tʃ͡ʰələ . bəɾəkʰɑːs̪eː 
ʃuɾu bʰəeː geːlə tʃ͡ʰələ . eːɦən̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː tʃ͡oːɾə 
pɑːʈʰəʃɑːlɑːmeː kiː tʃ͡oːɾəbəeː ɑːeːlə? oːt̪əeː tʃ͡ʰələ 
kiː? ɪeːɦə s̪əbɑːlə s̪əbʰəkə moːn̪əmeː  gʰumɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ . ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləbəlɑː s̪əbʰə kəɦəeː d͡ʒeː 
s̪ud̪ʰɑːkəɾəkə ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə tʃ͡oːɾiː kəɾəeː ɑːeːlə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə ɑː oː s̪əbʰə s̪eː ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə 
ɾəkʰəbɑːɾəkə n̪ɑːmə ləgəbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ . eːt̪əbeːmeː 
pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə pətʃ͡ʰəbəɾɪɑː d̪eːbɑːləkə bɪtʃ͡əlɑː 
s̪oːŋəɾə kʰəs̪ɪ pəɽələɪkə . tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪əs̪ə ̃ loːkəs̪əbʰə 
d̪əuɽələ . kəɦun̪ɑː kəeː oːkəɾɑː pʰeːɾə ʈʰɑːɽʰə kəeːlə 
geːlə . 



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

"ɦəməɾɑː n̪əɦɪ ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːɦɪʈʰɑːmə 
keːoː tʃ͡oːɾiː kəɾəeː ɑːeːlə ɦoːeːt̪ə . d͡ʒəɾuːɾə kɪtʃ͡ʰu 
ɑːoːɾə bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ."-s̪ud̪ʰɑːkəɾə bəd͡ʒəlɑːɦə. 

"əɦɑ̃ːs̪əbʰə ən̪eːɾeː eːt̪eːkə ɾɑːt̪ɪmeː 
pəɾeːs̪ɑːn̪ə bʰeːləɦũ . tʃ͡ɪt̪̃ɑːkə koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ 
."-d͡ʒəjən̪t̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"eːɦɪ bɑːt̪əkə t̪əpʰəs̪ɪɑː ɦoːeːbə bəɦut̪ə 
d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɑːkʰɪɾə iː s̪əbʰə  eːɦən̪ə kʰəɾɑːbə 
məus̪əməmeː eːt̪eːkə ɾɑːt̪ɪmeː eːt̪əeː kiː kəɾəeː 
ɑːeːlə ɾəɦət̪ʰɪ? t̪ət̪əbeː n̪əɦɪ ɦəməɾeːs̪əbʰəpəɾə 
uləʈeː d̪oːkʰə məɽʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ."-ut̪əɾəbɑːɾɪʈoːləkə 
ɾəkʰəbɑːɾəs̪əbʰə bəd͡ʒəlɑːɦə . 

"ɑːbə eːt̪eːkə ɾɑːt̪ɪmeː iː s̪əbʰə ʋɪʂəjəpəɾə 
tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəbə utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ . s̪əbʰəgoːʈeː əpən̪ə-əpən̪ə 
gʰəɾə d͡ʒɑː kəeː ʋɪʃɾɑːmə kəɾuː . kɑːlɦɪ 
s̪əbʰəbɑːt̪əpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəeːlə d͡ʒeːt̪əɪkə ."-d͡ʒəjən̪t̪ə 
bəd͡ʒəlɑːɦə . 

d͡ʒəjən̪t̪əkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ loːkəs̪əbʰə ɦəɦəɾɪ geːlə. 
mud̪ɑː ut̪eːɾəbɑːɾɪʈoːləkə ɾəkʰəbɑːɾəs̪əbʰə ləgə-
pɑːs̪əmeː  n̪ukɑːeːlə ɾəɦɪ geːlɑːɦə kɑːɾəɳə  oː s̪əbʰə 
d͡ʒəjən̪t̪əkə s̪uɾəkʂɑː ɦeːt̪u bəɦut̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə ɾəɦət̪ʰɪ . 
  

-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 
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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: 
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.ɖɔ kɪʃən̪ə kɑːɾiːgəɾə- əkɑːd̪əmiː puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː 
n̪ɑ̃ːgəɪɽə (ɦɑːs̪jə kəʈɑːkʂə) 
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ɖɔ. 
kɪʃən̪ə kɑːɾiːgəɾə 

əkɑːd̪əmiː puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː n̪ɑ̃ːgəɪɽə (ɦɑːs̪jə 
kəʈɑːkʂə) 

bɑːbɑː bəɽəbəɽɑːɪt̪ə bəd͡ʒəɪt̪ə ɾəɦəɪ d͡ʒeː kəɦəə t̪ə 
eːɦən̪oː kəɦũː n̪ɑ̃ːgəɪɽə bʰeːləɪjəɪ d͡ʒeː gumɑːn̪eː 
tʃ͡uːɾə bʰeːlə n̪əg̃əɽəɖoːləun̪ə s̪ən̪ə n̪ɑ̃ːgəɪɽə 
ɖoːləbəɪt̪ə ɾəɦəuə. koːiː bud͡ʒʰələkə gəmələkə kɪtʃ͡ʰoː 
n̪əɪ ɑː pʰuːpʰəkɑːɾə dʒ͡eː oːkəɾɑː s̪ən̪ə budʒ͡ʰən̪uːkə 
ɑːn̪ə koːn̪oː t̪eːs̪əɾə n̪əɪ? ɦəmə kɪeː eːkəɾɑː s̪əbəɦəkə 
gəpə mɑːɪn̪ə lɪjəə d͡ʒeː bəluː dʒ͡oːgət̪ɑː bəleː 
puɾuːs̪kɑːɾə bʰeːʈələɪɪeː? d͡ʒuːɾiː s̪əbə t̪ɑːbeː koːn̪ə 
kɪt̪ɑːbə lɪkʰə n̪eːɦɑːlə kəə d̪eːləkəɪ? məɪt̪ʰɪliː 
kɪt̪ɑːbəkə koːn̪ə ɾeːkɑːɖə t̪oːɽə bɪkɾiː ɦuə ləgələɪ? 

ɑː s̪əbəʈɑː ɖʰeːləmɑːɾɑː s̪əbə əpən̪ɑː t̪ɑːleː əgɪjɑː 
beːt̪ɑːlə bʰeːlə ɦoː ɦoː kə ɾəɦələ d͡ʒeː ɑːbə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː meː n̪əʋə t̪ɾɪmuːɾt̪iː s̪əd̃͡ʒoːd͡ʒəkə bən̪ələɪ 
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t̪ə ɑːbə məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə ʋəlɑː s̪əbə keː n̪oːbeːlə 
puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː n̪ɑ̃ːgəɪɽə bʰeːʈə d͡ʒeːt̪əɪ ɑː 
n̪əg̃əɽəɖoːləun̪ə s̪əbə t̪ə kiː kəɦɪjəə. 

ɦəmeː bɑːbɑː s̪eː puːtʃ͡ʰəliː ɦoː bɑːbɑː bʰɪs̪̃əɾeː 
bʰɪs̪̃əɾeː kiː ɦoːləu koːiː bʰɑ̃ːgə mɪlɑː pəɾəs̪ɑːd̪iː 
tʃ͡əɖʰɑːeː d̪eːləkəu d͡ʒeː eːt̪ən̪ɑː bəɽə bəɽə kəɾə 
ɾəɦələu? ɦoːləu kiː s̪eː boːləɦoː n̪eː d͡ʒeː bəluː kən̪iː 
ɦəməɾoː əɾuː bud͡ʒʰəbəɪ gə. ɦəməɾə bɑːt̪ə s̪un̪ə 
bɑːbɑː t̪əməs̪ɑːeːlə boːlələkəu ɦəu kɑːɾiːgəɾə t̪oːɾoː 
ɦəɾəd̪əmə loːɦətʃ͡ʰəɪleː gəpə ɦoːiː tʃ͡ʰəɦə? t̪ɑːməs̪eː 
ɦəməɾə d̪eːɦə d͡ʒəɽələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ɑː t̪oːɾɑː 
məd͡ʒɑːkə buːd͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɦə? ɦəmmeː 
boːləliːjəɪ n̪əɪ ɦoː bɑːbɑː ɦəməɾɑː mədʒ͡ɑːkə n̪ə 
s̪uːd͡ʒʰə ɾəɦələu ətʃ͡tʃ͡ʰɑː t̪oːɾɑː d̪eːɦə d͡ʒəɽə ɾəɦələu t̪ə 
eːkə loːʈɑː pɑːn̪iː pʰuːlə beːləpət̪ə tʃ͡əɽʰɑː d̪eːbəɪ 
t̪əbeː t̪ə s̪əbuːɾə ɦoːt̪əɪ. eːt̪ən̪ɑː s̪uːn̪ə bɑːbɑː ɦɑ̃ː ɦɑ̃ː 
keː bəd͡ʒələu ɦəu kɑːɾiːgəɾə t̪əɦũː pət̪ɾəkɑːɾə bʰəə̸ kiː 
əgət̪ɪjɑː tʃ͡ʰəũɽɑː s̪ən̪ə bɪtʃ͡ɑːɾəɪ tʃ͡ʰəɦə. ɦəmmeː 
kəɦəlɪjəɪ ɦoː bɑːbɑː ɦoːləu kiː s̪eː boːləɦoː n̪eː 
kəɪməɾɑː s̪ɑːmən̪eː loːkoː əɾuː kən̪iː bud͡ʒʰət̪əɪ. 
bɑːbɑː boːlələkəɪ ətʃ͡tʃ͡ʰɑː pəɦɪn̪eː eːkə d͡ʒuːmə 
t̪əmɑːkulə kʰuɑːbəɦə pʰeːɾə kəɦəɪ tʃ͡ʰɪjəə s̪əbəʈɑː 
kʰeːɾəɦɑː. pʰeːɾə ɦəmə bɑːbɑː keː kʰəɪn̪iː tʃ͡un̪ɑː 
d̪eːliː. 

t̪əmɑːkulə kʰɑː bɑːbɑː boːleː ləgələɪ ɦəu kiː kəɦɪjəə 
iː bʰɑːgeːs̪əɾə pəɖ̃ɑː ɦəɾəd̪əmə n̪əg̃əɽəɖoːləun̪ə 
d͡ʒẽːkɑː keːn̪eː pʰɪɾət̪əɦə. ɦəɾəd̪əmə d̪əməs̪iː 
d͡ʒʰɑːɾət̪əɦə d͡ʒeː ɦəməɾɑː əkɑːd̪əmiː puɾəs̪kɑːɾə 
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bʰeːʈə tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː s̪ən̪ə ʋəɾɪʂʈʰə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə ɑːn̪ə t̪eːs̪əɾə keː? ɦəmə kəɦəlɪjəɪ ɦəu 
bʰɑːgeːs̪əɾə t̪oːɦəɾə lɪkʰələ kɪt̪ɑːbə kəeː goːʈeː 
d̪eːkʰələkəɦə pəɖʰələkəɦə s̪eː kəɦəə t̪ə kən̪iː. ətʃ͡tʃ͡ʰɑː 
koːn̪ə kɪt̪ɑːbə ləɪ puɾuːs̪kɑːɾə d̪eːlə geːləɦə? 
bʰɑːgeːs̪əɾə ɦəməɾɑː kəɦələkə d͡ʒeː peːn̪ə ɖəɾɑːɪʋə 
meː d͡ʒuːɾiː ɑː kəməɖ̃ələ meː puɾuːs̪kɑːɾə kɾɨt̪ɪ leːlə 
ɦəməɾɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː puɾəs̪kɑːɾə d̪eːlə geːlə. 
ɦəməɾɑː ɦəs̪̃iː s̪ə ɾəɦələ n̪əɪ geːlə. ɦəmə putʃ͡ʰəlɪjəɪ 
ɦəu bʰɑːgeːs̪əɾə iː kəɦəə t̪ə t̪oːɦəɾə lɪkʰələ kɪt̪ɑːbə 
kəeː goːʈeː d̪eːkʰələkəɦə pəɖʰələkəɦə? t̪ə 
bʰɑːgeːs̪əɾə pəɖ̃ɑː kəɦəɪiːeː d͡ʒeː t̪əɪ s̪ə ɦəməɾɑː 
koːn̪ə kɑːd͡ʒə? d͡ʒuːɾiː d̪eːkʰə leːləkəɪ puɾuːs̪kɑːɾə 
bʰeːʈɪ geːlə ɑːɾə kiː? kəɦəə t̪ə d͡ʒoːgɑːɽə bəleː 
puɾuːs̪kɑːɾə bʰeːʈələɦə ɑː n̪əg̃əɽəɖoːləɪn̪ə bʰeːlə 
əgɪjɑː beːt̪ɑːliː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɦə. bʰɑːgeːs̪əɾə bɑːd͡ʒələ jəu 
bɑːbɑː əɦɑ̃ː keː t̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə keː eːkkoː ɾət̪ɪ gɪɑːn̪ə n̪əɪ 
ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə bəd͡ʒələũ ɦə ̃ t̪oːɾɑː t̪ə t̪əkeːɾə gɪɑːn̪ə 
tʃ͡ʰəɦə d͡ʒeː n̪oːbeːlə puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː lɑːd͡ʒeː ləd͡ʒɑː 
geːlə. kəʋɪ s̪əmmeːlən̪ə mẽː t̪ə t̪oːɾɑː n̪ɑːmeː 
lɑːkʰəkə lɑːkʰə ʈɪkəʈə kəʈɑːiː tʃ͡ʰəɪ kəɦələkəɪ d͡ʒeː. 

ɦəmmeː bɑːbɑː s̪eː putʃ͡ʰəliː ɦoː bɑːbɑː kutʃ͡ʰəu 
məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː s̪ɑːɦɪt̪jə pəɾə boːləɦoː n̪eː. eːt̪ən̪ɑː 
s̪un̪ə bɑːbɑː ɦɑ̃ː ɦɑ̃ː kəɾəɪt̪ə boːleː ləgələuɦə ɦəu 
kɑːɾiːgəɾə kiː kəɦɪjəə puɾuːs̪kɑːɾə d̪uɑːpeː məɪt̪ʰɪliː 
ʋəlɑː s̪əbə n̪ɪɾlədʒ͡d͡ʒə pəɪt̪ət̪ɑː bʰeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələɪ. əĩː 
ɦəu məɪt̪ʰɪliː kɪt̪ɑːbə d̪əɾʃəkə pɑːʈʰəkə d̪eːkʰəbeː 
kɪn̪əbeː n̪əɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əbə kət̪ʰiː d͡ʒʰuːʈʰoː t̪ɪt̪əməɦɑː 
d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə? oːn̪ɑː s̪əbə əpən̪ɑː 
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gɪɾoːɦə leːlə ʋəɾɪʂʈʰə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə kət̪ʰɑːkɑːɾə kəʋɪ 
ɑː eːkəɾɑː s̪əbə keː gɪɾoːɦəkə loːkə tʃ͡ʰoːɪɽə ɑːmə 
d̪əɾʃəkə pɑːʈʰəkə tʃ͡ɪn̪ɦəbeː d͡ʒən̪əbeː n̪əɪ kəɾəɪ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪ. tʃ͡əd̪̃ɑː kə ɑː məɪt̪ʰɪliː bʰoːd͡ʒəpuɾiː əkɑːd̪əmiː 
ɾuːpəɪjɑː pəɾə bʰeːlə kəʋɪ s̪əmmeːlən̪ə meː d͡ʒɑː 
n̪eːɦɑːlə ɦoːɪt̪ə ɾəɦət̪əɦə. t̪əɦuː meː d̪əɾʃəkoː s̪ə 
beːs̪iː kəʋɪ ɑː t̪ə_ɪoː n̪ɪɾələd͡ʒd͡ʒə bʰeːlə dʒ͡oːgɑːɽə 
bəleː əkɑːd̪əmiː puɾəs̪kɑːɾə ləə̸ n̪əg̃əɽəɖoːləun̪ə 
bən̪ələ gʰuːɾət̪əɦə d͡ʒeː ɦəməɾɑː puɾuːs̪kɑːɾə bʰeːʈɪ 
geːlə. d͡ʒeːn̪ɑː ə_ɪ n̪ɪɾələd͡ʒd͡ʒɑː s̪əbəɦəkə d̪ʰoːt̪iː 
ɖʰeːkɑː meː əkɑːd̪əmiː puɾuːs̪kɑːɾə ʋəlɑː n̪ɑ̃ːgəɪɽə 
lɑːgələ ɦoːu? 

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

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

Videhĕa_01_09_2016 

2. 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 

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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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 dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 1 
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s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə 

t̪iːs̪ə bəɾkʰə pəɦɪlukɑː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kəkkɑːkə 
bəd̪əɪlə geːləɪn̪ə. dʒ͡eː gɑːməkə kɪjoː-kɪjoː d̪eːkʰɪjoː 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː beːs̪iː loːkə n̪əɦɪjẽː d̪eːkʰə peːbə 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. dʒ͡eː kɪjoː n̪əɦɪ d̪eːkʰə peːbə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə oː s̪oːlɦoːən̪ɑː ɑːn̪ɦəɾeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə s̪eːɦoː bɑːt̪ə 
n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. ɑ̃ːkʰɪjoː tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː ɑː d̪eːkʰəbeː kəɾɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kəɦəbə d͡ʒeː iː t̪ə ̃gəũɑ̃ːkə bɑːt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː 
kɪjoː d̪eːkʰə peːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː kɪjoː n̪əɦɪ d̪eːkʰə 
peːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː s̪eːɦoː 
t̪ə ̃əpən̪eː oːɦiː gɑːməmeː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, oː əpən̪eː kiː 
d̪eːkʰə peːbə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ? 

d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː əpən̪eː d̪un̪uː t̪əɾəɦəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪ə ̃
d̪eːkʰɪjeː ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ə_ɪs̪ə ̃ s̪ət̃ʃ͡əɾɪt̪ə ɦoːɪt̪ə 
t̪eːs̪əɾoː ʋɪtʃ͡ɑːɾə mɑːn̪eː 'n̪ɪɾəʋɪtʃ͡ɑːɾə'kẽː s̪eːɦoː 
d̪eːkʰə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə 
kəkkɑːkə əpən̪ə kʰeːt̪iː-bɑːɽiː d͡ʒiːʋɪkɑː tʃ͡ʰəɪn̪ə oː 
puːɾʋəʋət̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə, t̪əẽː oːɦən̪ə d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾoː ɑː 
əpən̪oː ʋəeːɦə kɪs̪ɑːn̪ə ɾuːpəmeː oːɦɪn̪ɑː d̪eːkʰə 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. d̪oːs̪əɾə t̪əɾəɦəkə d͡ʒeː gəũɑ̃ː ɑː əpən̪oː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪əɦuːmeː oː ʋəeːɦə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
ɾuːpə d̪eːkʰə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, t̪əẽː bəd̪ələlə s̪ən̪ə 
d̪eːkʰəɪmeː ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. oː s̪pəʂʈə d̪eːkʰə 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒə_ɪ 
ɖʰɑ̃ːtʃ͡ɑːgət̪ə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː s̪əbʰəkẽː kɪtʃ͡ʰu-
n̪eː-kɪtʃ͡ʰu ɾəkkɑː-ʈoːkiː, d͡ʒʰəgəɽɑː-d͡ʒʰəd̃͡ʒʰəʈə, mɑːɾɪ-
piːʈɪ ɑː keːs̪ə-pʰəud̪ɑːɾiː bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə, 
t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː keːs̪ə-pʰəud̪ɑːɾiːkə koːn̪ə 
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bɑːt̪ə d͡ʒeː mɑːɾɪjoː-piːʈɪ, d͡ʒʰəgəɽoː-dʒ͡ʰəd̃͡ʒʰəʈə ɑː 
ɾəkkoː-ʈoːkiː keːkəɾoːs̪ə ̃ n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə d̪eːkʰə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə tʃ͡ɑːɦəkə ud̪ʰɑːɾiː leː, 
t̪əɦuːmeː kɪjoː ud̪ʰɑːɾiːkə d͡ʒʰəgəɽɑː kəɾəɪt̪ə t̪ə ̃kɪjoː 
tʃ͡ɑːɦəkə gɪn̪ət̪iːeːkẽː kəmə-beːs̪iː kəɾəɪt̪ə. t̪əɦɪn̪ɑː 
kəpəɽɑː d̪oːkɑːn̪ə ɦuə kɪ n̪uːn̪ə-t̪eːləkə, s̪əbʰəʈʰɑːmə 
eːkkeː gət̪ɪ. kəmə-beːs̪iː d͡ʒeː ɦuəeː mud̪ɑː ɦoːɪeː 
s̪əbʰəʈʰɑːmə. s̪eː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑːkẽː n̪əɦɪ ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. eːɦeːn̪ə beːʋəɦɑːɾɪkə ɾuːpə d̪eːkʰə s̪əmɑːd͡ʒə 
d̪oːs̪əɾə n̪ədʒ͡əɪɾəs̪ə ̃ dʒ͡iːbətʃ͡ʰə kɑːkɑːkẽː d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. 

ɑːbə tʃ͡əluː dʒ͡eː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː əpən̪eː əpən̪ɑːkẽː 
n̪ɪɾəʋɪtʃ͡ɑːɾiː ɾuːpəmeː keːn̪ɑː d̪eːkʰə peːbə ɾəɦəlɑː 
ətʃ͡ʰɪ. 

t̪iːs̪ə s̪ɑːlə puːɾʋə əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə kɪs̪ɑːn̪əkə 
mən̪əmeː d̪ʰɑːɾəɳɑː bən̪ələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː koːs̪iː 
n̪əɦəɾə ɑː pən̪ɪbɪd͡ʒəliːkə ut̪pɑːd̪ən̪ə bʰeːn̪eː 
s̪əbʰəkɪjoː gəɾəmiː mɑːs̪əkə ɾɑːt̪ɪmeː kʰeːt̪oː-
kʰəɾɪɦɑ̃ːn̪ə ɑː tʃ͡ɑːs̪oː-bɑːs̪əmeː ləkʂmiːkə s̪əg̃ə 
ɾəməkəɪt̪ə s̪əməjə bɪt̪ɑːeːbə, mud̪ɑː ɑːɪ kiː d̪eːkʰə 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ? ..d͡ʒiːʋən̪əkə eːɦeːn̪ə d̪əbə-un̪ɑːɾə 
gɑːməkə ɑːn̪oː-ɑːn̪ə kɪs̪ɑːn̪ə d̪eːkʰələɪn̪ə ɑː 
d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː s̪eːɦoː d̪eːkʰələɪn̪ə. 

d͡ʒəkʰən̪ə-s̪ət̪t̪ɑː d̪ɾɨʂʈɪ kɪs̪ɑːn̪ə-d̪ɾɨʂʈɪs̪ə ̃ mɪlələ t̪ə ̃
ən̪eːkoː s̪ək̃əʈəmeː pəɽələ kɪs̪ɑːn̪əpəɾə d̪ɾɨʂʈɪ 
d̪eːbɑːkə pəɾɪjɑːs̪ə bʰeːlə. biːs̪əmiː s̪əd̪iːkə əs̪s̪iː-
n̪əbbeːkə d̪əʃəkəmeː d̪ʰuɾə-dʒ͡ʰɑːɽə t̪ə ̃n̪əɦɪjẽː mud̪ɑː 
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s̪iːmɪt̪ə ɾuːpəmeː gɑːmə-gɑːməmeː boːɾɪg̃əkə leːlə 
n̪əbbeː pɾət̪ɪʃət̪ə muːljəkə s̪əɾəkɑːɾiː s̪əɦɑːjət̪ɑːs̪ə ̃
pɑːn̪ɪkə d͡ʒɑːgəɾəɳə bʰeːlə. kʰeːt̪iːkə leːlə pɑːn̪ɪkə 
muːljə oːɦən̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːɦən̪eː dʒ͡iːʋən̪əkə leːlə ətʃ͡ʰɪ. 
upədʒ͡ɑː bəɽʰəbəɪleː kʰɑːd̪əkə s̪əɦɑːjət̪ɑː ɑː biːɑːkə 
s̪əɦɑːjət̪ɑːkə s̪əg̃ə tʃ͡ʰoːʈə-tʃ͡ʰiːn̪ə ɪd̃͡ʒɪn̪ətʃ͡ɑːlɪt̪ə 
məʃiːn̪əkə s̪əg̃ə ɦəs̪t̪ətʃ͡ɑːlɪt̪ə məʃiːn̪ə s̪eːɦoː gɑːmə-
gɑːmə ɑːeːlə. jəeːɦə n̪eː bʰeːlə ɦɑːt̪ʰəkə 
ɦət̪ʰɪjɑːɾəmeː s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə. d͡ʒeːn̪ɑː-d͡ʒeːn̪ɑː s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə 
bəɽʰət̪ə, t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː bəɽʰət̪ə. 
t̪eːt̪əbeː n̪əɦɪ, s̪əbʰə pət̃ʃ͡ɑːjət̪əmeː t̪ə ̃n̪əɦɪjẽː mud̪ɑː 
kɪtʃ͡ʰu pət̃ʃ͡ɑːjət̪əmeː tʃ͡eːkoːs̪loːʋɑːkɪjɑːkə 
s̪əɦəjoːgəs̪ə ̃ s̪ʈeːʈə boːɾɪg̃ə s̪eːɦoː bʰeːlə. dʒ͡eː 
bɪdʒ͡əliːtʃ͡ɑːlɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː bɪd͡ʒəliːkə əbʰɑːʋəmeː 
tʃ͡ɑːlɪt̪ə t̪ə ̃n̪əɦɪ bʰeːlə mud̪ɑː kɪs̪ɑːn̪əkə biːtʃ͡ə ɑːʃəkə 
pɾədʒ͡dʒ͡ʋələn̪ə ɑːɾoː beːs̪iː, kɪeː t̪ə ̃mɪt̪ʰɪleːkə bʰiːt̪əɾə 
d̪un̪uːkə s̪ɾɨdʒ͡ən̪ə ɾəɦən̪eː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːs̪iː n̪əɦəɾə 
t̪əɦɪn̪ɑː bəɾɑːɦəkʂeːt̪ɾoː n̪uːn̪ət̪ʰəɾə ɑː ʃiːʃɑːpɑːn̪iː 
bʰeːbeː keːləɪn̪ə.  t̪əɦuːmeː əpən̪ə mɪt̪ʰɪlɑːmeː 
eːɦeːn̪ə ɾəg̃ə tʃ͡ʰeːləɪɦeː d͡ʒeː pətʃ͡ɑːs̪ə-pətʃ͡ɑːs̪ə 
biːgʰɑːkə n̪iːkə-n̪iːkə ɑːməkə kələmə-gɑːtʃ͡ʰiː s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰələ. bʰəgəʋɑːn̪əkə d̪eːlə ɑːmə s̪ən̪ə pʰələ, koːn̪oː 
kɪ ɾəkʰəɪbəlɑː upɑːjə tʃ͡ʰələ, s̪iːmɪt̪ə s̪əməjəmeː 
oːkəɾɑː kʰɑːɪkə tʃ͡ʰəɪ, n̪əɦɪ t̪ə ̃ əpən̪eː s̪əɽɪkəə̸ 
s̪əmɑːpt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə.  t̪əẽː beːs̪iː-s̪ə-̃beːs̪iː 
loːkəkẽː ɑːmə s̪ən̪ə pʰələ bʰeːʈət̪eː tʃ͡ʰələ. gɑːtʃ͡ʰiː-
kələməbəlɑː d͡ʒə ̃bəɽə kəɾət̪ɑː t̪ə ̃əmməʈə bən̪əut̪ɑː, 
mud̪ɑː oːɦoː keːt̪eː bən̪əut̪ɑː? t̪əɦuːmeː əmməʈə kɪ 
əkʰun̪əkɑː kʰəs̪s̪iː, muɾgiːkə mɑ̃ːs̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː pɑ̃ːtʃ͡ə 
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kɪloːkə pətʃ͡ɑːn̪ə eːkeːʈɑː s̪oːɖɑːmiːn̪əkə goːliːs̪ə ̃
ɦeːmɑːlə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə. ɑːkɪ ɦəd͡ʒɑːɾə-pən̪əɾəɦə 
s̪ɑːeː ɾəs̪əgullɑː-lɑːləmoːɦən̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː eːkeːʈɑː 
peːʃɑːʋəmeː pɑːn̪ɪ bən̪ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. əmməʈə t̪ə ̃
əmməʈə tʃ͡ʰiː, t̪əɦuːmeː ɑːməkə. əɽʰɑːɪ s̪ɑːeː 
gɾɑːməs̪ə ̃dʒ͡ə ̃pɑːn̪ə s̪ɑːeː gɾɑːmə tʃ͡əɽʰeːbəɪ t̪ə ̃t̪iːn̪ə 
d̪ɪn̪ə oːtʃ͡ʰɑːɪn̪ə d̪ʰəɽeːbeː kəɾət̪ə. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː s̪eː... 

kɪs̪ɑːn̪əkə eːɦeːn̪ə s̪əməs̪jɑː ɑːɪjeː n̪əɦɪ, oːn̪ɑː ɑːɪ 
bəd̪ələlə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ, s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə ̃ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ s̪ɑːleː-s̪ɑːlə kɪs̪ɑːn̪əkə d͡ʒɪn̪əgiːmeː un̪əʈə-
pʰeːɾə ɦoːɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. koːn̪oː s̪ɑːlə əd̪ʰɪkə 
bəɾəkʰɑː bʰeːlə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ pɑːn̪ɪkə n̪oːkəs̪ɑːn̪ə t̪ə ̃
koːn̪oː s̪ɑːlə kəmə bʰeːn̪eː ɑːkɪ bəɾəkʰeː n̪ə_ɪ bʰeːn̪eː 
ɾəud̪iː bʰeːlə dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃ pʰəs̪ələkə pəɪd̪ɑːʋɑːɾə n̪əɦɪ 
bʰeːlə. ɾəud̪ɪjoːkə eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə ɾuːpə ɾəɦəbeː 
kəeːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾɑː bəɾəɦəbəɾkʰɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ. 
s̪əbʰəkẽː bud͡ʒʰələ ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː bɑːɾəɦə bəɾkʰəkə 
ɾəud̪iːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪iːt̪ɑːkə d͡ʒən̪mə bʰeːlə ɾəɦəɪn̪ə. 
t̪əẽː kəɦəbə dʒ͡eː kɪs̪ɑːn̪əkə mən̪oːn̪ukuːlə s̪ɑːlə 
kəɦɪjoː n̪əɦɪ bʰeːlə s̪eːɦoː bɑːt̪ə n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. s̪eːɦoː 
koːn̪oː-koːn̪oː s̪ɑːlə bʰeːbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, 
kɪs̪ɑːn̪əkə s̪əg̃ə ən̪eːkoː s̪əməs̪jɑː tʃ͡ʰəɪn̪ə. 

kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒiːʋən̪əkə muːlə ɑːd̪ʰɑːɾə bʰuːmɪ ɑː pɑːn̪ɪ 
tʃ͡ʰiː. gɑːmə-gɑːməkə bun̪ɑːbəʈə s̪eːɦoː bʰɪn̪n̪ə-
bʰɪn̪n̪ə ɾuːpəkə ətʃ͡ʰɪeː, t̪əɦuːmeː əpən̪ɑː s̪əbəɦəkə 
mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə, d͡ʒeː d̪ʰɑːɾə-d̪ʰuɾə ɪlɑːkɑː 
tʃ͡ʰiːɦeː. mɑːt̪ɾə məd̪ʰubən̪iː d͡ʒɪlɑːmeː d̪uː 
d̪əɾdʒ͡ən̪əs̪ə ̃beːs̪iː n̪əd̪iː ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː t̪iːn̪uː ɾəg̃əkə ətʃ͡ʰɪ. 
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koːn̪oː-koːn̪oː n̪əd̪iː s̪ɑːloː bʰəɾɪ, mɑːn̪eː bɑːɾəɦoː 
mɑːs̪ə tʃ͡əlɑːɪmɑːn̪əkə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ koːn̪oː-koːn̪oː tʃ͡ʰəə 
mɑːs̪ə, ɑː koːn̪oː-koːn̪oː bɑːlukə buɾd͡ʒɑː bən̪ɪ s̪eːɦoː 
tʃ͡əməkəɪt̪ə ɾəɦəɪeː. kʰɑːeːɾə n̪əd̪iː-d̪ʰɑːɾəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə 
əkʰən̪ə n̪əɦɪ. 

gɑːməkə bun̪ɑːbəʈəmeː uːpəɾə-n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː mɑːn̪eː 
n̪iːtʃ͡ə-ũːtʃ͡ə ɾuːpə ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː gʰəɾə bən̪əbəɪleː 
ũːtʃ͡ə bʰuːmɪkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə ɦoːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː poːkʰəɪɾə-
d͡ʒʰɑ̃ːkʰəɪɾəkə kʰəgət̪ɑː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. mud̪ɑː s̪eː 
əkʰən̪ə n̪əɦɪ, əkʰən̪ə eːt̪əbeː dʒ͡eː gɑːmə-gɑːməkə 
eːkə t̪ɪɦɑːɪ-tʃ͡əũt̪ʰɑːɪ oːɦən̪ə d͡ʒəmiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾɑː 
tʃ͡əuɾiː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, dʒ͡eːkəɾə upəd͡ʒəkə koːn̪oː 
bʰəɾoːs̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəmeː 
ən̪eːkoː s̪ɑːd̪ʰən̪ə bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː s̪eː 
s̪əɪd̪d̪ʰɑːn̪t̪ɪkə ɾuːpəmeː ətʃ͡ʰɪ beːʋəɦɑːɾɪkəmeː n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ. 

un̪n̪əɪs̪ə s̪ɑːeː s̪ɑːʈʰɪkə d̪əʃəkəs̪ə ̃ koːs̪iː n̪əɦəɾə ɑː 
pən̪ɪbɪd͡ʒəliːkə leːlə əɪʈʰɑːməkə kɪs̪ɑːn̪ə uʈʰɪ kəə̸ 
ʈʰɑːɽʰə bʰeːlɑː. s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː ɑːn̪d̪oːlən̪əs̪ə ̃ d͡ʒuɽələ 
s̪ət̪t̪ɑːd̪ʰɑːɾiː s̪əbʰə s̪eːɦoː tʃ͡ʰeːlɑːɦeː. ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾiːkə 
d͡ʒiːʋən̪ə bən̪ən̪eː ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə tʃ͡ʰeːlɑːɦeː. 
ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾiːs̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkẽː d̪eːkʰə koːs̪iː n̪əd̪iːs̪ə ̃
n̪əɦəɾə leːlə ɑː d̪ʰɑːɾəkə upəd̪ɾəʋəkẽː ɾoːkəɪleː s̪eːɦoː 
koːs̪ɪjoː d̪ʰɑːɾəkə bəgələmeː ɑː kəməloː d̪ʰɑːɾəkə 
bəgələmeː bɑːn̪ɦə-tʃ͡ʰəɦəɾə bən̪ələ. kəməlɑː 
tʃ͡ʰəɦəɾəmeː t̪ə ̃ oːt̪eː d͡ʒən̪ə s̪əɦəjoːgə n̪əɦɪ mud̪ɑː 
koːs̪iː bɑːn̪ɦə bən̪əbəɪmeː bʰəɾəpuːɾə 
d͡ʒən̪əs̪əɦəjoːgə bʰeːʈələ. ɾɑːd͡ʒeːn̪d̪ɾə bɑːbuː s̪ən̪ə 
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ɾɑːʂʈɾəpət̪ɪ ɑː kɾɨʂɳəbɑːbuː s̪ən̪ə mukʰjəmət̪̃ɾiː 
əpən̪ɑː mɑːt̪ʰəpəɾə mɑːʈɪkə pət̪ʰɪjɑː uʈʰɑː bɑːn̪ɦə 
bən̪əuləɪn̪ə. 

koːs̪iː-kəməlɑːkə bɑːn̪ɦə-tʃ͡ʰəɦəɾə bən̪əlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪkə kʰeːlə ʃuɾuː bʰeːlə. s̪ɑːləkə-s̪ɑːlə 
koːs̪ɪjoː bɑːn̪ɦə ɑː kəməloː tʃ͡ʰəɦəɾə ʈuʈəeː ləgələ. 
bɑːɽʰɪkə gʰeːɾələ pɑːn̪ɪ gɑːməkə-gɑːməkẽː ud͡ʒɑːɪɾə 
ləgəbəeː ləgələ. gɑːmə-gɑːməkə poːkʰəɪɾə-ɪn̪ɑːɾə, 
gɑːtʃ͡ʰiː-kələmə, bɑːn̪ɦə-s̪əɽəkə, gʰəɾə-d̪uɑːɾɪ n̪əʂʈə 
ɦuə ləgələ. gɑːmə-gɑːməkə kɑːd͡ʒəmeː mɑːn̪eː 
gɪɾəɦəs̪t̪iːkə kɑːd͡ʒəmeː, kəmiː ɑːeːlə. 
beːɾoːdʒ͡əgɑːɾiː bəɽʰələ. mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə bʰuːmɪ 
tʃ͡ʰiːɦeː, d͡ʒəɪʈʰɑːmə bɑːɾəɦə mɑːs̪əmeː tʃ͡ʰəəʈɑː ɾɪt̪u 
ɑː t̪iːn̪əʈɑː məus̪əmə-d͡ʒɑːɽə, gəɾmiː, bəɾəs̪ɑːt̪ə 
ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː d͡ʒiːʋə-dʒ͡ən̪t̪us̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ gɑːtʃ͡ʰə-
bɪɾiːtʃ͡ʰə ɦoːɪt̪ə mən̪ukkʰə d̪ʰəɾɪkə bɑːɽʰɪ eːt̪əeː ətʃ͡ʰɪeː. 
ɑːn̪ə d̪eːʃə d͡ʒəkɑ̃ː t̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
eːkə d̪əɾdʒ͡ən̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑː pəɪd̪ɑː keːn̪ɪɦɑːɾɪ 
ɾɑːd͡ʒəmɑːt̪ɑː t̪ʰɪkiːɦə. puɾəs̪kɾɨt̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, 
t̪əɪʈʰɑːmə mɪt̪ʰɪlɑː t̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑː tʃ͡ʰiː. əɪʈʰɑːmə d̪əɾd͡ʒən̪ə 
bʰəɾɪ bətʃ͡tʃ͡ɑː t̪ə ̃ lulɦɪjoː-n̪ẽːgəɾiːkẽː ɦoːɪeː t̪əkʰən̪ə 
s̪uɾeːbəgəɾə t̪ə ̃ s̪əɦəd͡ʒeː s̪uɾeːbəgəɾeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d͡ʒə ̃
mɑːeː-bɑːpə s̪uɾeːbəgəɾə ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑː 
lulɦeː-n̪ɑ̃ːgəɾə kɪeː ɦəeːt̪ə. 

oːn̪ɑː, əpən̪eː əɪʈʰɑːmə-ʈɑːkə n̪əɦɪ, mɑːn̪eː 
mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡əleːʈɑːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəpəɾɑː-bʰoːd͡ʒəpuɾə 
t̪əkəkə ʃɾəmɪkə, kʰeːt̪ɪɦɑːɾə ʃɾəmɪkə, n̪eːpɑːləs̪ə ̃ ləə̸ 
kəə̸ ɑːs̪ɑːmə, bəg̃ɑːlə, bəg̃əlɑː d̪eːʃə ləgɑː, t̪əkə 
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pəʈuoː kɑːʈəeː ɑː d̪ʰɑːn̪ə ɾoːpəɪjoːleː ɑː kɑːʈəɪjoːleː 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəlɑː, tʃ͡ʰəə mɑːs̪ə bɑːɦəɾə kʰəʈɪ pəɾɪʋɑːɾəkə 
gudʒ͡əɾə tʃ͡ələbəɪ tʃ͡ʰəlɑː. d̪eːʃoːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ ən̪n̪əkə 
mɑːməlɑːmeː ʋəeːɦə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə d̪eːʃəs̪ə ̃
ən̪n̪ə kəɾd͡ʒə ləə̸ loːkəkə peːʈə bʰəɾələ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰələ. 
peːʈəkə s̪əməs̪jɑː bʰəjək̃əɾeː n̪əɦɪ məɦɑː bʰəjək̃əɾə 
tʃ͡ʰələ. oːn̪ɑː, ɑːd͡ʒukə n̪əd͡ʒəɪɾɪjeː d͡ʒə ̃ d̪eːkʰəbə t̪ə ̃
d̪eːʃəkə kʰeːt̪əs̪ə ̃ t̪iːn̪ə əɾəbə ʈən̪ə ən̪n̪ə upəd͡ʒəulə 
d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. t̪əɪʈʰɑːmə pətʃ͡iːs̪ə kəɾoːɽə ʈən̪ə 
upədʒ͡əpəɾə əʈ̃əkələ ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, eːt̪eːpəɾə əʈ̃əkən̪eː 
mɑːn̪eː pətʃ͡iːs̪ə kəɾoːɽə ʈən̪əpəɾə əʈ̃əkən̪eː pɾət̪ɪ-
beːkət̪iː d̪əs̪ə kɪloː ən̪n̪ə məɦiːn̪ɑːmeː upələbd̪ʰə 
bʰə_ɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː t̪ə ̃s̪pəʂʈə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒə ̃
pətʃ͡ɑːs̪ə kəɾoːɽə ʈən̪ə upədʒ͡ə ɦəeːt̪ə t̪ə ̃ biːs̪ə kɪloː 
pɾət̪ɪ-beːkət̪iː məɦiːn̪ɑːkə ɦɪs̪ɑːbeː ən̪n̪ə upələbd̪ʰə 
bʰəə̸ s̪əkəɪeː. 

s̪əbʰəkẽː bud͡ʒʰəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː gɑːməkə d͡ʒiːʋən̪əs̪ə ̃
ləə̸ kəə̸ d̪eːʃoːkə d͡ʒiːʋən̪ə oːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː gəɾiːbə 
loːkə beːs̪iː ən̪n̪ə kʰɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː əmiːɾə loːkə kəmə. 
t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə loːkə pəs̪eːɾiː bʰəɾɪ 
mɑːn̪eː pɑ̃ːtʃ͡ə s̪eːɾə d͡ʒə ̃ kʰɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃ beːs̪iːeː 
keːn̪ɑː kʰeːləɪn̪ə? t̪əɦuːmeː peːʈəkə kɪ koːn̪oː n̪ɑːpə 
ətʃ͡ʰɪ, kəuɾeː-kəuɾeː peːʈəkə tʃ͡ʰəbeː-tʃ͡ʰəbeː kʰeːt̪əkə 
bəɽʰoːt̪t̪əɾiː s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 

kʰeːt̪əs̪ə ̃ kʰɑːliː bʰoːdʒ͡ən̪eː-ʈɑːkə pəɪd̪ɑːʋɑːɾə n̪əɦɪ 
ɦoːɪeː. ɑːɪs̪ə ̃ t̪iːs̪ə s̪ɑːlə puːɾʋə, d͡ʒəkʰən̪ə əpən̪ɑː 
d̪eːʃəkə pətʃ͡ʰuɑːeːlə əɾt̪ʰəʋjəʋəs̪t̪ʰɑː tʃ͡ʰələ, t̪əkʰən̪ə 
kʰeːt̪əkə upəd͡ʒəkə bʰɑːgiːd̪ɑːɾiː pəɪt̪̃ɑːliːs̪ə pɾət̪ɪʃət̪ə 
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(45%) kələ-kɑːɾəkʰɑːn̪ɑːkə tʃ͡ʰələ ɑː ɑːn̪ə-ɑːn̪ə 
kʂeːt̪ɾəkə mɑːn̪eː kʰɑːn̪ə-kʰən̪iːd͡ʒəkə pətʃ͡əpən̪ə 
pɾət̪ɪʃət̪ə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː ɑːdʒ͡ukə t̪ə ̃ eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
bən̪ɪjẽː geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒeːkəɾɑː goːbəɾətʃ͡ʰət̪t̪ɑː 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, dʒ͡ə_ɪmeː d̪ʰɪjɑː-put̪ɑːkẽː bʰɪɾəɪ t̪əkəs̪ə ̃
pəɾəɦeːd͡ʒə kəɾəbəɪ tʃ͡ʰeːləũ s̪eː əkʰən̪ə bʰoːdʒ͡ən̪eː 
n̪əɦɪ məɦɑːbʰoːdʒ͡ən̪əkə ʋɪn̪jɑːs̪əkə ʃɾeːɳiːmeː ətʃ͡ʰɪ. 
kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒiːbətʃ͡ʰə 
kɑːkɑːkẽː koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə, mət̪ələbə eːt̪əbeː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪ɑːʈʰɪ bəɾkʰə d͡ʒiːʋən̪əkə 
s̪əməjə ɦəɾəkə bəɾəd̪ə d͡ʒəkɑ̃ː kən̪ɦɑː ʈʰɑːɽʰə keːn̪eː 
biːt̪eːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː ʃeːʂə d͡ʒiːʋən̪ə keːn̪ɑː biːt̪ət̪əɪn̪ə, 
bəs̪ə t̪eːt̪əbeː. 

budʒ͡ʰəleː bɑːt̪ə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː s̪ɪkən̪d̪əɾə d͡ʒəkʰən̪ə 
mɾɨt̪jus̪ədʒ͡ɪjɑːpəɾə d͡ʒɑːɪkə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː pəɦũtʃ͡əlɑː, 
mɑːn̪eː ɦun̪əkɑː d͡ʒəkʰən̪ə bud͡ʒʰɪ pəɽələɪn̪ə d͡ʒeː 
ɑːbə d̪un̪ɪjɑ̃ː n̪əɦɪ d̪ʰɑːɽət̪ə t̪əkʰən̪ə s̪əɦəjoːgiː 
s̪əbʰəkẽː kəɦələkʰɪn̪ə- 'dʒ͡əkʰən̪ə əs̪əməs̪ɑːn̪ə 
d͡ʒɑːɪleː tʃ͡ətʃ͡əɾiːpəɾə tʃ͡əɽʰəbə t̪ə ̃ɦəməɾə d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰə 
kʰoːlɪ tʃ͡ətʃ͡əɾiːs̪ə ̃ n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːmeː ləʈəkɑː d̪ɪɦəə̸, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
d̪eːkʰən̪ɪɦɑːɾə budʒ͡ʰət̪ɑː d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ːpəɾə ʃɑːs̪ən̪ə 
kəɾəɪbəlɑːkə s̪əpən̪ɑː keːt̪əeː geːlə. n̪eː kɪjoː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː kɪtʃ͡ʰu ləə̸ kəə̸ ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː ləə̸ kəə̸ 
d͡ʒɑːeːt̪ə...' 

pəʃtʃ͡ɪmiː d̪eːʃəkə s̪ɪkən̪d̪əɾə tʃ͡ʰəlɑː t̪əẽː məɾəɪbeːɾə 
meː mɑːn̪eː ən̪t̪ɪmə s̪əməjəmeː iː bɑːt̪ə bud͡ʒʰələɪn̪ə, 
mud̪ɑː əpən̪ɑː s̪əbʰə t̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə n̪eː bʰeːlɪəɪ, 
pəɪtʃ͡ʰəlɑː puɾukʰɑː tʃ͡eːt̪ɑːɪjeː geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə n̪eː d͡ʒeː 
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bʰɑːjə bʰuːt̪ə-bʰəʋɪs̪ə d̪un̪uː pʰus̪ɪ tʃ͡ʰiː, ʋəɾt̪əmɑːn̪ə 
s̪ət̪jə tʃ͡ʰiː. t̪əẽː ʋəɾt̪əmɑːn̪əkə kʂəɳə-kʂəɳə pələ-
pələkẽː kʂəɳəɪkə-kʂəɳəɪkə pələɪkə-pələɪkə 
ɑːn̪ən̪d̪ɪt̪ə bʰəə̸ ɑːn̪ən̪d̪əkə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbəɪt̪ə 
tʃ͡əlɪɦəə̸. jəeːɦə d̪un̪ɪjɑ̃ːkə ɾəɦəs̪jə tʃ͡ʰiː ɑː d͡ʒɪn̪əgiːkə 
d̪ʰəɾmə. dʒ͡əkʰən̪eː kəɾməməjə d͡ʒiːʋən̪ə 
d̪ʰəɾməməjə d̪ʰəɽɪ tʃ͡ələt̪ə t̪əkʰən̪eː n̪eː joːgəməjə 
jəd͡ʒɲəməjə bən̪ɪ tʃ͡ələt̪ə. ɑː t̪əkʰən̪eː n̪eː 
məɾt̪əbʰuːmɪkə əs̪s̪ələ ʈəpɑːn̪ə bʰeːlə. 

d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kəkkɑːkə bʰɑːgjə n̪iːkə tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː d͡ʒeː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əmeː kəɦɪjoː keːkəɾoːs̪ə ̃ eːkə pɑːɪ 
məd̪əɪt̪ɪkə ɾuːpəmeː n̪əɦɪ leːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː beːʈiː n̪əɦɪ 
ɾəɦən̪eː d̪ɑːn̪oː-d̪əɪtʃ͡ʰən̪ɑː d̪eːbəeː n̪əɦɪ pəɽələɪn̪ə. 
ʃəbd̪eːkə t̪ə ̃ kʰeːlə tʃ͡ʰiː, 'd̪ɑːn̪ə-d̪əɦeːd͡ʒə'kẽː 'd̪ɑːn̪ə-
d̪əɪtʃ͡ʰən̪ɑː' bən̪ɑː d̪ɪjəu, kɑːn̪uːn̪eː kiː kəɾət̪ə. 

eːkə t̪ə ̃ oːɦun̪ɑː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kəkkɑːkə s̪əs̪̃kɑːɾəmeː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə pɾət̪ɪ ʋɪɾoːd̪ʰə tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː d͡ʒeː keːt̪eː 
n̪ɪɾələdʒ͡ə s̪əmɑːd͡ʒə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː mɑːt̪ɑː-
pɪt̪ɑː əpən̪ə peːʈə ɑː d͡ʒiːʋən̪ə kɑːʈɪ d͡ʒə ̃ beːʈiːkẽː 
s̪əməɾuːpə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə bud͡ʒʰɪ, biːs̪ə-pətʃ͡iːs̪ə lɑːkʰə 
ɾuːpəɪɑː kʰəɾtʃ͡ə kəɾɪ ɖɔkʈəɾiː ʃɪkʂɑː d̪ɪəbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, 
t̪əɪpəɾə bɪɑːɦəmeː pətʃ͡ɑːs̪ə lɑːkʰə d̪əɦeːd͡ʒəmeː 
kʰəɾtʃ͡ə ɦuəeː, jəeːɦə t̪ə ̃ n̪ɪɾələdʒ͡ə s̪əmɑːd͡ʒə tʃ͡ʰiː. 
d͡ʒɪn̪əkɑː eːt̪əboː budʒ͡ʰəɪkə ɦoːʃə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː 
put̪oːɦukə kəmɑːɪ əpən̪ɑː gʰəɾə əut̪ə n̪əɦɪ kɪ 
d͡ʒən̪məd̪ɑːt̪əkə..! 

mət̃ʃ͡əpəɾə pɾəʋətʃ͡ən̪ə d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ ɦoːɪeː d͡ʒeː 
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'd̪əɦeːd͡ʒə pɑːpə tʃ͡ʰiː', 'd̪əɦeːd͡ʒə əpəɾɑːd̪ʰə tʃ͡ʰiː' 
mud̪ɑː t̪ə_ɪleː n̪eː kɑːn̪uːn̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə 
bən̪d̪ʰən̪ə. kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə puːɾʋə t̪əkə, s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
beːʈɑːkə pɾət̪ɪ dʒ͡eː d̪əɦeːd͡ʒə lə_ɪ tʃ͡ʰəlɑː oː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə mũɦə kʰəs̪ɑː kəə̸ tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəlɑː 
mud̪ɑː ɑːɪ oː oːɦɪn̪ɑː mũɦə uʈʰɑː kəə̸ tʃ͡əlɪ ɾəɦəlɑː 
ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eːn̪ɑː pəɪgʰə-s̪ə-̃pəɪgʰə jəd͡ʒɲə keːlɑː-
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə jəd͡ʒɲəkəɾt̪ɑː tʃ͡ələɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. d̪eːkʰət̪eː tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː s̪oːd͡ʒʰɑː-s̪oːdʒ͡ʰiː keːn̪ɑː pɑːpə d̪ʰəɾmə bən̪əɪeː 
ɑː d̪ʰəɾmə keːn̪ɑː pɑːpə bən̪əɪeː. ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪkə pɾəʃn̪ə 
ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː d̪əɦeːd͡ʒəs̪ə ̃ s̪əmɑːd͡ʒəmeː koːn̪ə-koːn̪ə 
t̪əɾəɦəkə bɑːd̪ʰɑː d͡ʒiːʋən̪əmeː upəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡iːʋən̪ə əd̪ʰɪkə-s̪ə-̃əd̪ʰɪkə s̪ugəmə ɖʰəg̃əs̪ə ̃
tʃ͡ələeː, jəeːɦə n̪eː s̪əbəɦəkə kɑːmən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑːkẽː d̪uːʈɑː beːʈɑː tʃ͡ʰəɪn̪ə. əpən̪ə pɪt̪ɾɨ 
d̪ɑːjɪt̪ʋə bud͡ʒʰɪ d̪un̪uː beːʈɑːkẽː əpən̪ɑː ʃəkt̪ɪkə 
ən̪ukuːlə pɑːlən̪ə keːləɪn̪ə. mɑːn̪eː iː dʒ͡eː ɑːn̪eː 
mɑːeː-bɑːpə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː s̪eːɦoː d̪un̪uː 
beːʈɑːkẽː pɑːlələɪn̪ə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃pɑ̃ːtʃ͡ə-pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰəkə 
s̪əməjə d̪un̪uː d̪eːkʰə leːləkəɪn̪ə. mɑːn̪eː dʒ͡ən̪məs̪ə ̃
pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰəkə əbəs̪t̪ʰɑː d̪ʰəɾɪ. oːn̪ɑː, d̪un̪uː 
s̪ən̪t̪ɑːn̪əkə biːtʃ͡ə d͡ʒən̪məkə d̪uːɾiː pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː s̪eːʋɑː eːkəɾəg̃ɑːɦeː keːləɪn̪ə. ɑːn̪eː 
mɑːeː-bɑːpə dʒ͡əkɑ̃ː pəɦɪlə beːʈɑː- s̪ubʰəd̪ɾəkẽː 
gɑːməkə s̪kuːləmeː n̪ɑːõː lɪkʰəuləɪn̪ə. 

bʰəɪjɑːɾiːmeː əs̪əgəɾə s̪ubʰəd̪ɾə t̪əẽː mɑːeː-bɑːpəkə 
puːɾɳə s̪ɪn̪eːɦəs̪ə ̃ s̪ɪn̪eːɦɪlə ɦɾɨd̪əjə s̪ubʰəd̪ɾəpəɾə 
ɾəɦələɪn̪ə. s̪ubʰəd̪ɾə pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰəkə bʰeːlə t̪əkʰən̪ə 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 139 

s̪uʃiːləkə dʒ͡ən̪mə bʰeːlə. oːn̪ɑː, bʰəɪjɑːɾiːmeː 
s̪ubʰəd̪ɾə ləgɑː s̪uʃiːləkẽː mɑːt̪ɑː-pɪɑːt̪əkə s̪əg̃ə 
d͡ʒeːʈʰə bʰɑːɪkə s̪ɪn̪eːɦə s̪eːɦoː bʰeːʈəeː ləgələɪn̪ə. 
mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː ɦoːt̪ʰɪ ʋɑː pəɾɪʋɑːɾəkə kɪjoː ɑːn̪ə ɑːkɪ 
bətʃ͡tʃ͡ɑː-bətʃ͡tʃ͡ɑːkə biːtʃ͡ə s̪eːɦoː əpən̪ə pɾeːmə-
bən̪d̪ʰən̪ə ətʃ͡ʰɪeː.   

d͡ʒən̪meːkɑːləs̪ə ̃ mɑːn̪eː mɑːɪjəkə gəɾbʰəs̪ə ̃
s̪ən̪t̪ɑːn̪ə d͡ʒən̪məkə s̪əməjə d̪ʰəɾɪ d͡ʒəɦɪn̪ɑː mɑːeː 
t̪əɦɪn̪ɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː əs̪iːmə gəɽuːmeː ɾəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d̪ukʰəkə oːɦən̪ə ɾuːpə d̪un̪uːpəɾə ɾəɦəbeː kəɾəɪeː 
d͡ʒeːkəɾɑː əs̪iːmə piːɽɑː s̪eːɦoː kəɦɪt̪eː tʃ͡ʰɪəɪ. d͡ʒə_ɪ 
d̪eːʃəkə ʋɑː pəɾɪʋɑːɾəkə eːɦeːn̪ə bʰəjək̃əɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
ɾəɦəɪeː, mɑːn̪eː ən̪n̪ə beːt̪əɾeː mɑːɪkə ʃəɾiːɾə t̪əɦəs̪ə-
n̪əɦəs̪ə bʰeːlə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, t̪əɪʈʰɑːmə t̪ə ̃bətʃ͡tʃ͡ɑːkə 
d͡ʒən̪məkə piːɽɑːkə s̪əg̃ə gʰəɾəmeː ən̪n̪əkə 
əbʰɑːʋəkə d̪ukʰəs̪ə ̃d̪ukʰɪt̪ə mən̪ə ɑːɾoː piːɽɪt̪ə ɾəɦɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃d͡ʒətʃ͡tʃ͡ɑː-bətʃ͡tʃ͡ɑːkə mɾɨt̪jud̪əɾə 
d̪eːʃəkə mɾɨt̪jud̪əɾəs̪ə ̃ uːpəɾə ɾəɦət̪ə t̪ə ̃ əɪmeː 
ɑːʃtʃ͡əɾjeː kiː bʰeːlə. s̪eː ɾəɦəbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː, 
ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəmeː s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə ɦoːɪt̪ə kɪtʃ͡ʰu 
s̪ud̪ʰɑːɾə bʰeːbeː kəeːlə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː t̪əɦuːmeː t̪ə ̃
kʰɑːɽiːn̪umɑː ətʃ͡ʰɪeː. d͡ʒeː keːɦeːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə 
mɾɨt̪ju-d̪əɾəkə s̪iːmɑː keːɦeːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

s̪əj̃oːgə kəɦɪjəu ɑːkɪ d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kəkkɑːkə pəɾɪʋɑːɾəkə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪkə s̪əg̃ə d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkə d̪ʰəɾmə-kəɾmə, 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒeːʈʰə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə- s̪ubʰəd̪ɾəkẽː pɑːləɪt̪ə-
poːs̪əɪt̪ə d̪əs̪ə bəɾkʰəkə bən̪əuləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː tʃ͡ʰoːʈə 
s̪ən̪t̪ɑːn̪ə- s̪uʃiːləkə s̪eːʋɑː s̪eːɦoː ʃuɾuː keːləɪn̪ə. 



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

oːn̪ɑː, iːɦoː kəɦɪjeː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː 
gɪd̪ʰəkɪtʃ͡tʃ͡əɪn̪ə s̪ən̪t̪ɑːn̪ə s̪eːɦoː n̪əɦɪjẽː bʰeːləɪn̪ə. 
gɪd̪ʰəkɪtʃ͡tʃ͡əɪn̪ə bʰeːlə, s̪ɑːleː-s̪ɑːlə s̪eːɦoː ɑː eːkəs̪əg̃ə 
eːkəs̪ə ̃əd̪ʰɪkə bətʃ͡tʃ͡ɑːkə dʒ͡ən̪mə s̪eːɦoː. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː bətʃ͡tʃ͡ɑːkə pɾət̪ɪ əpən̪ə 
kəɾməkə d̪ʰɑːɾəkẽː s̪ən̪t̪ɑːn̪oːn̪mukʰiː bən̪ɑː 
pəɾɪʋɑːɾəmeː ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰəlɑː t̪əɦɪn̪ɑː ʃjɑːmɑː s̪eːɦoː 
ʈʰɑːɽʰə ɾəɦəliː. oːn̪ɑː, d̪un̪uː beːkət̪iːkə biːtʃ͡ə, mɑːn̪eː 
d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː ɑː ʃjɑːmɑː kɑːkiːkə biːtʃ͡ə ʋəɪʋɑːɦɪkə 
s̪əmbən̪d̪ʰə dʒ͡əɦɪjeː bʰeːləɪn̪ə t̪əɦɪjeː d̪un̪uː pəɾɑːn̪iː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ kəə̸ s̪əɦəmət̪ə bʰəə̸ geːləɪt̪ʰə dʒ͡eː mən̪ukkʰə 
mɑːt̪ɾə ən̪n̪eː-pɑːn̪ɪ, mɑːleː-d͡ʒɑːlə ɑːkɪ gɑːtʃ͡ʰə-
bɪɾiːtʃ͡ʰə-ʈɑːkə s̪ɾɨdʒ͡ən̪əkəɾt̪ɑː n̪əɦɪ, mən̪ukkʰəkə 
s̪ɾɨd͡ʒən̪əkəɾt̪ɑː s̪eːɦoː tʃ͡ʰət̪ʰɪeː, t̪əẽː əpən̪ɑː d̪un̪uː 
pəɾɑːn̪iːkə dʒ͡iːʋən̪əkəpəɦɪlə s̪ək̃əlpə jəɦəeː bʰeːlə 
d͡ʒeː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d͡ʒən̪mə-s̪ə-̃tʃ͡eːt̪ən̪ə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː 
pəɦũtʃ͡ɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə ɾuːpəmeː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪ɪəɪ... oːn̪ɑː, 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒɑːlə tʃ͡ʰiː t̪əɦɪn̪ɑː məɦɑːd͡ʒɑːlə 
s̪eːɦoː tʃ͡ʰiːɦeː, t̪əẽː d͡ʒəd̃͡ʒɑːlə məɦɑːdʒ͡ɑːlə ɾuːpəmeː 
ətʃ͡ʰɪeː.  

kɾɨʂɳə jud̪ʰɪʂʈʰɪɾə ɑː d̪uɾjoːd̪ʰən̪əkẽː kəɦələɪn̪ə d͡ʒeː 
d̪ʋɑːɾəkɑːmeː n̪iːkə ɑːd̪əmiː keːt̪eː ətʃ͡ʰɪ ɑː əd̪ʰəlɑː 
ɑːd̪əmiː keːt̪eː ətʃ͡ʰɪ, eːkəɾə s̪uːtʃ͡iː bən̪ɑː kəə̸ d̪un̪uː 
goːɾeː d̪ɪə. 

əpən̪ə-əpən̪ə n̪ədʒ͡əɪɾɪjeː d̪un̪uː goːɾeː n̪iːkə-
əd̪ʰəlɑːkə s̪uːtʃ͡iː bən̪əbəeː d̪ʋɑːɾəkɑː n̪əgəɾəmeː 
pɾəʋeːʃə keːlɑːɦə. eːkə d̪ɪs̪əs̪ə ̃ pəɦɪjəbəɪt̪ə d̪un̪uː 
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goːɾeː ələgə bʰəə̸ s̪uːtʃ͡iː t̪əɪjɑːɾə kəɾəeː ləgəlɑː. 

s̪uːtʃ͡iː t̪əɪjɑːɾə keːlɑː-pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə jud̪ʰɪʂʈʰɪɾoː ɑː 
d̪uɾjoːd̪ʰən̪oː, d̪un̪uː goːɾeː kɾɨʂɳə ləgə pəɦũtʃ͡əlɑː. 
d̪un̪uː əpən̪ə-əpən̪ə s̪uːtʃ͡iː pɾəs̪t̪ut̪ə keːləɪn̪ə. d̪un̪uː 
s̪uːtʃ͡iːmeː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ lɪkʰələ d̪eːkʰə kɾɨʂɳə 
d̪uɾjoːd̪ʰən̪əkẽː putʃ͡ʰələɪn̪ə. d̪uɾjoːd̪ʰən̪ə d͡ʒəʋɑːbə 
d̪eːləkəɪn̪ə- 

"məɦɑːɾɑːdʒ͡ə.! eːkkeːbeːɾə n̪əɦɪ, s̪ɑːt̪ə beːɾə s̪əũs̪eː 
n̪əgəɾə gʰumɪkəə̸ muɑːɪn̪ɑː keːləũ mud̪ɑː eːkoːʈɑː 
n̪iːkə loːkə n̪əɦɪ bʰeːʈələ, s̪uːtʃ͡iː keːkəɾə bən̪əɪbət̪əũ, 
t̪əẽː s̪uːtʃ͡iːpət̪ɾə kʰɑːliː ətʃ͡ʰɪ." 

d̪uɾjoːd̪ʰən̪əkə t̪əɾkə s̪uːtʃ͡iː gəd͡ʒeːɾiː dʒ͡əkɑ̃ː kəɦɪjəu 
ɑːkɪ pəɾəbɑː-pəuɾəkiː d͡ʒəkɑ̃ː kɾɨʂɳə əpən̪ə peːʈəkə 
s̪ɑ̃ːs̪ə peːʈeːmeː gʰõːʈələɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ. 
mən̪əmeː pʰuɾələɪn̪ə ləgəleː pʰeːɾə jud̪ʰɪʂʈʰɪɾəkẽː 
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. jud̪ʰɪʂʈʰɪɾə d͡ʒəʋɑːbə d̪əɪt̪ə 
kəɦələkəɪn̪ə- 

"məɦɑːɾɑːdʒ͡ə, ɦəməɾoː ʋəeːɦə s̪əməs̪jɑː bʰeːlə. 
s̪ɑːt̪ə beːɾəkẽː kəɦəeː d͡ʒeː s̪əũs̪eː d̪ʋɑːɾəkɑː n̪əgəɾə 
ɦəmə n̪əə beːɾə gʰumɪ-gʰumɪ kəə̸ eːkə-eːkə beːkət̪iː 
ɑː eːkə-eːkə pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə-pəɽət̪ɑːlə keːləũ 
mud̪ɑː eːkoːʈɑː əd̪ʰəlɑː ɑːd̪əmiː n̪əɦɪ bʰeːʈələ. t̪əẽː 
kiː lɪkʰɪt̪əũ, s̪uːtʃ͡iː pət̪ɾə kʰɑːliː ətʃ͡ʰɪ." 

ɑːbə kəɦəbə d͡ʒeː d̪un̪uːmeː kɪn̪əkəɾə ɾɪpoːɾʈə s̪əɦiː 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə ɑː kɪn̪əkəɾə gələt̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə? n̪eː kɪn̪əkoː 
s̪əɦiː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə ɑː n̪eː kɪn̪əkoː gələt̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
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əpən̪ə-əpən̪ə n̪əd͡ʒəɪɾɪjeː d̪un̪uːkə s̪əɦɪjoː ɑː gələt̪ɪjoː 
t̪ə ̃tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː. jəeːɦə tʃ͡ʰiː d̪ɾɨʂʈɪ. kəɦəɪkɑːlə t̪ə ̃s̪əbʰə 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ d̪ɾɨʂʈɪɦiːn̪ə. mud̪ɑː ɦiːn̪ə ɑː ʃɾeːʂʈʰə d̪ɾɨʂʈɪ 
kiː bʰeːlə s̪eː bʰɑ̃ːd͡ʒeːpəɾə tʃ͡əɽʰəbeː n̪eː kəɾəɪeː. 

biːs̪ə bəɾkʰə puɾəɪt̪ə-puɾəɪt̪ə s̪ubʰəd̪ɾə əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkə eːkə s̪iːɽʰiː pɑːɾə kəə̸ geːlə. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː 
məɪʈɾɪkə t̪əkəkə ʃɪkʂɑː gɾəɦəɳə kəɾəɪt̪ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkə 
ɾuːpəmeː ʃɑːd̪iː-s̪ud̪ɑː s̪eːɦoː bʰəə̸ geːlɑː. dʒ͡iːʋən̪oː 
t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː, dʒ͡əɦɪn̪ɑː pəɦɑːɽə, s̪əmud̪ɾəs̪ə ̃
d̪ʰɑːɾə pʰuʈɪ n̪ɪkələɪeː t̪əɦɪn̪ɑː mən̪ukkʰoːmeː ɦoːɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. d̪ʰɑːɾə ɾuːpəmeː s̪ət̃ʃ͡ɑːɾɪt̪ə ɦoːɪt̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
s̪eːɦoː ɑːguː muɦẽː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 

s̪ubʰəd̪ɾəkẽː pəɾɪʋɑːɾəkə kɾɪjɑː d̪eːkʰə d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkə 
d̪ɪʃə d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː ɑːɾt̪ʰɪkə boːd͡ʒʰə kəməɪt̪ə 
d̪eːkʰələɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
bʰɑːɾəgɾɑːɦiːkə ɾuːpə s̪eːɦoː d̪eːkʰələɪn̪ə d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
mən̪əmeː t̪ɾɨpt̪ɪt̪ɑː d͡ʒəgələɪn̪ə. mud̪ɑː pəɾɪʋɑːɾəkə 
gət̪ɪkə dʒ͡eː mət̪ɪ ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː kəmiː n̪əɦɪ bʰeːləɪn̪ə. 
n̪ə_ɪ ɦoːɪkə kɑːɾəɳə bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː eːkə d̪ɪs̪ə s̪uʃiːləkə 
d͡ʒiːʋən̪ə n̪ɪɾmɑːɳə pətʃ͡ʰuɑːeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə ɑː d̪oːs̪əɾə 
əpən̪oː dʒ͡iːʋən̪ə t̪ə ̃ eːkə kʰɑːɽiː ʈəpɪjeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə dʒ͡iːʋən̪əkə n̪ɪɾmɑːɳə 
s̪eːɦoː kəɾəbeː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 

oːn̪ɑː, əkʰən̪ə t̪əkəkə d͡ʒiːʋən̪ɑːn̪ubʰəʋəmeː 
d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː əpən̪ə t̪ət̪̃ɾə-mət̪̃ɾəkẽː məd͡ʒəguːt̪ə 
kəɾəɪt̪ə eːt̪eː mɑːn̪ɪjẽː kəə̸ bud͡ʒʰɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː 
mən̪ukkʰəkə dʒ͡iːʋən̪ə əmuːljə s̪əmpəd̪ɑː tʃ͡ʰiː, eːkəɾə 
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koːn̪oː muːljə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪əẽː muːljəɦiːn̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
bən̪ɑː d͡ʒiːbə leːbə s̪əbʰəs̪ə ̃pəɪgʰə bʰeːlə. d͡ʒiːbətʃ͡ʰə 
kɑːkɑː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː budʒ͡ʰɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪ə əkɑːʃoːn̪mukʰə s̪ɑːt̪ə s̪iːɽʰiː ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɦɪn̪ɑː pət̪ɑːloːn̪mukʰə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. əɦiːkə biːtʃ͡ə, 
mɑːn̪eː tʃ͡əud̪əɦoː bʰuʋən̪əkə biːtʃ͡ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ələɪeː. 

mən̪uʂjəkə d͡ʒiːʋən̪əkə joːgə ɾuːpə kəɦɪjəu ɑːkɪ joːgiː 
ɾuːpə, oː ʃəɾiːɾəd̪ʰɑːɾiː mən̪ukkʰeːʈɑːkẽː bʰeːʈə 
s̪əkəɪeː. s̪ət̪ə-tʃ͡ɪt̪t̪ə-ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, 
t̪ə_ɪmeː bʰəgəʋɑːn̪oː tʃ͡ʰəʈ̃ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪əẽː 
d̪eːʋət̪oː s̪əbʰə mən̪ukkʰə bən̪əɪleː ləlɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 

əkʰən̪ə dʒ͡iːbətʃ͡ʰə kəkkɑːkə umɾə s̪ɑːʈʰɪ bəɾkʰəkə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə oː pətʃ͡ɑːs̪ə bəɾkʰəkə bʰeːlɑː 
t̪əkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə dʒ͡ɪmmeːd̪ɑːɾiːs̪ə ̃ əpən̪ɑːkẽː 
mukt̪ə kəə̸ leːləɪn̪ə. mɑːn̪eː iː d͡ʒeː d̪un̪uː beːʈɑːkə 
əpən̪ə d̪ɑːjɪt̪ʋə bən̪əɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə-əpən̪ə 
s̪əkʰɑː-s̪ən̪t̪ɑːn̪əkẽː əpən̪ɑː ɾuːpəmeː t̪əɪjɑːɾə 
kəɾəɪt̪ʰə. t̪əẽː dʒ͡iːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː ɑːʃʋəs̪t̪ə bʰəə̸ geːlɑː 
d͡ʒeː əɪgəlɑː piːɽʰiːkə bʰɑːɾəs̪ə ̃mukt̪ə bʰeːləũ, mud̪ɑː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə-ʋɪn̪ɪməjə kəɾəbəkə d̪ɑːjɪt̪ʋə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː. kɪjoː 
əpən̪ə kəɾəeː ʋɑː n̪əɦɪ kəɾəeː iː d͡ʒɪmmɑː n̪ə_ɪ ɾəɦələ, 
mud̪ɑː dʒ͡əkʰən̪ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
d͡ʒəs̪ə-ədʒ͡əs̪əkə t̪ə ̃bʰɑːgiː bən̪əbeː kəɾəbə. 

oːn̪ɑː, ɑːd͡ʒukə d͡ʒeː pəɾɪʋeːʃə bən̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 
oːɪmeː ət̪iːt̪əkə pɾət̪ɪ d̪ɾɨʂʈɪɦiːn̪ət̪ɑː ɑː bʰəʋɪʂjəkə 
pɾət̪ɪ d̪ɾɨʂʈɪpuːɾɳət̪ɑː ɑːbɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mɑːn̪eː iː 



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

d͡ʒeː pəɪtʃ͡ʰəlɑː piːɽʰiː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː, d̪ɑːd̪ɑː-d̪ɑːd̪iːkə 
pɾət̪ɪ dʒ͡əɦɪn̪ɑː n̪əʋə piːɽʰiːkə d̪ɾɨʂʈɪmeː d̪oːʂəɦiːn̪ət̪ɑː 
eːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪ə bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑːkə pɾət̪ɪ 
puːɾɳət̪ɑː s̪eːɦoː eːbeː keːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː d̪iːgəɾə bʰeːlə 
d͡ʒeː ʃɾəməʃiːlət̪ɑː ʃɾəməɦiːn̪ət̪ɑː d̪ɪs̪ə bəɽʰɪ geːn̪eː 
s̪uʋɪd̪ʰɑːbʰoːgiː dʒ͡iːʋən̪əkə ʋɪkɑːs̪ə t̪eːd͡ʒiːs̪ə ̃ bʰəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː eːkəɾɑː ʃubʰə keːn̪ɑː kəɦəbəɪ? 

pɾədʒ͡dʒ͡əʋəlɪt̪ə ɦoːɪt̪ə ʃəkt̪ɪ d͡ʒə ̃ ɑːguːkə d̪ɪs̪əkə 
ɦoːɪt̪ə t̪əkʰən̪ə n̪eː, s̪eː t̪ə ̃ oːɦən̪ə pɾəd͡ʒdʒ͡əʋələn̪ə 
t̪əɪjɑːɾə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ĩːd̪ʰən̪əkə s̪ʋəɾuːpə 
bən̪ɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.! 

s̪ɑːʈʰɪ bəɾkʰə ʈəpəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒiːbətʃ͡ʰə kɑːkɑː 
əpən̪ə dʒ͡iːʋən̪əkə ʋɪɾɑːʈə ɾuːpə d̪eːkʰəbəɪt̪ə 
s̪ubʰəd̪ɾəkẽː kəɦələɪn̪ə- 

"bəuɑː, jəeːɦə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː." 
 
əɪ ɾətʃ͡ən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

2.11.dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-2 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
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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 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
  

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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əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 
 
  

bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə 

ʃɑːs̪ən̪ət̪ət̪̃ɾəkə s̪uːt̪ɾə-n̪iːt̪ɪs̪ə ̃ d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪ə 
uʈʰəɪ-kʰəs̪əɪeː ʈʰiːkə t̪əɦɪn̪ɑː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkẽː əpən̪ə 
d͡ʒɪn̪əgiː d̪eːkʰə mən̪ə kʰəs̪əeː-uʈʰəeː ləgələɪn̪ə.! 
mən̪ə kəɦələkəɪn̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː t̪əkʰən̪eː n̪eː d͡ʒɑːn̪ɪ 
pɑːeːbə d͡ʒəkʰən̪ə əkɑːs̪ə-s̪ə-̃pət̪ɑːlə ɑː pət̪ɑːlə-s̪ə-̃
əkɑːs̪ə d̪eːkʰəɪkə əkʂə ɑ̃ːkʰɪmeː əut̪ə. mud̪ɑː s̪eː 
koːn̪oː pəɪt̪ʰəkə ɑːiː ɖɾɔpəs̪ə ̃ t̪ʰoːɽeː əut̪ə. oː əut̪ə 
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d͡ʒəkʰən̪ə dʒ͡ɪn̪əgiːkẽː kʰən̪t̪iːs̪ə,̃ əɪʈʰɑːmə kəbiːɾə 
bɑːbɑːkə kʰən̪t̪iː n̪əɦɪ budʒ͡ʰəbə d͡ʒeː 
d͡ʒəgəɾən̪ɑːt̪ʰəmeː s̪əmud̪ɾəkə s̪iːmɑːpəɾə d͡ʒɑː kəə̸ 
kʰət̪̃ɪjəuləɪn̪ə, kʰun̪ɪ kəə̸ kʰət̪t̪iː bən̪ɑː kʰət̪ɪjɑːeːbə, 
t̪əkʰən̪eː n̪eː kʰeːt̪ə-pət̪ʰɑːɾəkə kʰət̪ɪjəun̪ə d͡ʒəkɑ̃ː 
d͡ʒiːʋən̪oːkə kʰət̪ɪɑːn̪ə bən̪ət̪ə. oːn̪ɑː, s̪əbʰəkẽː 
budʒ͡ʰələ ətʃ͡ʰɪeː dʒ͡eː tʃ͡əubiːs̪ə gʰən̪ʈɑːkə bʰiːt̪əɾə 
d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ ɦoːɪeː, mud̪ɑː d̪ɪn̪əmeː d̪ɪn̪ə keːɦeːn̪ə 
bʰeːlə ɑː ɾɑːt̪ɪmeː ɾɑːt̪ɪ keːɦeːn̪ə bʰeːlə, jəeːɦə d̪eːkʰə 
pəeːbə n̪eː bʰeːlə d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː əpən̪ɑːkẽː d̪eːkʰə 
pəeːbə.! 

d̪ɪn̪əmeː d̪ɪn̪ə ɑː ɾɑːt̪ɪmeː ɾɑːt̪ɪ kiː bʰeːlə? ɾɑːt̪ɪkə 
biːtʃ͡ə eːkəʈɑː ɾɑːt̪ɪ oːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː puːɾɳɪmɑːkə 
tʃ͡ɑːn̪əs̪ə ̃dʒ͡əgəməgɑːɪeː ɑː d̪oːs̪əɾə ɾɑːt̪ɪ kiː eːɦeːn̪ə 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ dʒ͡ə_ɪmeː ɪdʒ͡oːɾɪjɑː-ɪd͡ʒoːt̪əkə d̪əɾəs̪oː n̪eː 
ɾəɦəɪeː ɑː əmɑːʋɑːʃjɑːkə ən̪ɦɑːɾəkə ən̪ɦɑːɾə 
tʃ͡ʰɑːɽən̪eː ɾəɦəɪeː? s̪eːɦoː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː.! mud̪ɑː 
d̪un̪uːmeː dʒ͡əɦɪn̪ɑː ən̪ɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː ɪd͡ʒoːt̪oː 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, s̪eː keːn̪ɑː n̪əɦɪ kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə. ɦə,̃ eːt̪eː 
d̪eːkʰəmeː dʒ͡əɾuːɾə əbəɪeː d͡ʒeː puːɾɳɪmɑːkə eːkəʈɑː 
tʃ͡ɑːn̪ə ən̪ɦɑːɾəkẽː ɖəs̪̃ən̪eː ɾəɦəɪeː ɑː d̪oːs̪əɾə 
əmɑːʋəʃjɑːkə ən̪ɦɑːɾəkẽː lɑːkʰoː-kəɾoːɽoː t̪əɾeːgən̪ə 
ɖəs̪̃əɪleː pəɾɪjɑːs̪əɾət̪ə ɾəɦəɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ɾəɦəɪeː 
oː pɾəkɾɨt̪ɪkə kʰeːlə tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə biːd͡ʒəkə 
t̪ə ̃s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː, oːkəɾə t̪ə ̃əpən̪ə pɾəkɾɨt̪ɪ ɦoːɪeː dʒ͡eː 
əpən̪ə pɾəkɾɨt̪ɪgət̪ə ɾuːpəmeː tʃ͡ələɪt̪ə ɑːbɪ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. 

eːkɑːeːkə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mən̪ə oːɪ s̪iːmɑːpəɾə 
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pəɦũtʃ͡ə geːləɪn̪ə dʒ͡əɪʈʰɑːmə bən̪əmɑːn̪ukʰə əpən̪ə 
d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪkẽː d͡ʒoːkʰəɪ-t̪əuləɪeː. eːkə s̪iːmɑː pəɾəkə 
d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰət̪eː d͡ʒɲɑːn̪ətʃ͡ən̪oː bʰuːt̪ə-bʰəʋɪs̪əkẽː 
t̪əɾɑːdʒ͡uːkə d̪un̪uː pələɽɑːpəɾə ɾɑːkʰɪ ʋəɾt̪əmɑːn̪əkə 
ɖəɳɖiː pəkəɪɽə dʒ͡oːkʰəeː ləgəlɑː kɪ d̪ʰəkə-d̪eː eːkəʈɑː 
bɪs̪əɾələ bɑːt̪ə moːn̪ə pəɽələɪn̪ə. moːn̪ə pəɽələɪn̪ə, 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾɑːmɑːjəɳə-məɦɑːbʰɑːɾət̪ə ʋɑː kəbiːɾəkə 
biːdʒ͡əkəkə eːkə-eːkə pɑ̃ːt̪ɪkə eːkə-eːkə ʃəbd̪əkẽː 
bʰɪn̪n̪ə-bʰɪn̪n̪ə ɾuːpəmeː ʋɪbʰɑːd͡ʒɪt̪ə kəɾəɪt̪ə kɪjoː 
əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə pɑ̃ːt̪iːkẽː pət̪̃ɪjəbəɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː 
əpən̪oː kɪeː n̪eː pət̪̃ɪjɑːbiː. 

oːn̪ɑː, gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə əkʰən̪ukə d͡ʒiːʋən̪ə ɾoːgɑːɦə 
bʰə_ɪjeː geːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ, dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃ mən̪əmeː kʰɪn̪n̪ət̪ɑː 
s̪eːɦoː əpən̪ə dʒ͡əgəɦə bən̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː 
upɑːɪjeː kiː? upɑːjə t̪ə ̃ oːɪʈʰɑːmə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəɪʈʰɑːmə d͡ʒiːʋən̪eː n̪əɦɪ ɾəɦət̪ə 
t̪əɪʈʰɑːmə t̪ə ̃ keːɦən̪oː əʈʈɑːlɪkɑː kɪeː n̪eː bən̪əun̪eː 
ɾəɦiː, mud̪ɑː oː bʰuːt̪ɑːɦɪ bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. 

mɑːn̪ɪ lɪə, əɦɑ̃ː d̪ɪlliːmeː ʋɑː mumbə_ɪmeː n̪oːkəɾiː 
ʋɑː beːpɑːɾə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ n̪iːkə kəmɑːn̪ə 
kəmɑːɪ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪkə d͡ʒeː əpən̪ɑː 
s̪əbʰəkə gɾɑːmiːɳə pəɾɪʋɑːɾəkə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɾəɦələ, 
mɑːn̪eː ɑːɪs̪ə ̃ biːs̪ə-t̪iːs̪ə bəɾəkʰə puːɾʋəkə, oːn̪ɑː 
t̪ə_ɪs̪ə ̃ pəɦɪn̪əũs̪ə ̃ gɑːməkə loːkə s̪əbʰə d̪ɪlliː-
mumbə_ɪkə əʈʈɑːlɪkɑː d̪eːkʰə n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː ɑː pɑːɪ 
kəmeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə oːɦoː oːɦiː əʈʈɑːlɪkɑːkə 
pɾəʋɑːɦəmeː əpən̪oː ɾəɦəɪkə gʰəɾə ʃəɦəɾoːmeː 
bən̪əuləɪn̪ə ɑː gɑːməkə d͡ʒeː əpən̪ə puːɾʋə-d͡ʒiːʋən̪ə 
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tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, mɑːn̪eː ʃəɦəɾə əbəɪs̪ə ̃ puːɾʋəkə, oː t̪ə ̃
jəeːɦə n̪eː kəɦələkəɪn̪ə dʒ͡eː gɑːməmeː pɑ̃ːtʃ͡oː 
pɾət̪ɪʃət̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃ kəmə pəɾɪʋɑːɾəkə 
gʰəɾɑːɽiːpəɾə pəd͡ʒeːbɑːkə n̪ɑːõː leːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
gɑːməkə ət̪iːt̪əkə d̪ɾɨʃjə jəeːɦə n̪eː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː ɑːd͡ʒukə 
pəɾɪʋeːʃəs̪ə ̃ bəɦut̪ə d̪uːɾə tʃ͡ʰələ. gɑːməkə d͡ʒeː 
puːɾʋə s̪ɪn̪eːɦə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪ə_ɪ ən̪ukuːlə pəɾəd̪eːʃiː 
bʰɑːjə gɑːmoːmeː ɾəɦəɪkə gʰəɾə bən̪ɑː leːləɪn̪ə. 
d̪eːkʰɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː eːkə d̪ɪs̪ə meːʈɾoː ʈɾeːn̪əkə 
d͡ʒəɾuːɾət̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə ɖʰeːɾəkə-ɖʰeːɾə loːkə 
bəɪs̪ələ-bəɪs̪ələ s̪əməjə kɑːʈɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. eːkə d̪ɪs̪ə 
s̪kuːlə-kəuleːdʒ͡əmeː ʃɪkʂəkə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː 
t̪eːkəɾeː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə pəɾiːkʂɑːkə ɾɪd͡ʒəlʈə n̪iːkə bʰəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

əpən̪ə bəɦəɪt̪ə mən̪əkẽː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə iː kəɦɪ boːɪs̪ə 
kəə̸ ɾoːkələɪn̪ə d͡ʒeː kəbiːɾə bɑːbɑː bɪn̪u ɖən̪ɖiː-
pələɽɑːkə t̪əɾɑːd͡ʒuːpəɾə d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː d͡ʒoːkʰɪ leːləɪn̪ə 
ɑː əpən̪ɑː but̪eː əpən̪oː dʒ͡iːʋən̪əkẽː t̪əulələ n̪əɦɪ 
ɦəeːt̪ə.! ..pəɦɑːɽiː d͡ʒʰəɽən̪ɑːkə pɑːn̪ɪ d͡ʒəkɑ̃ː 
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mən̪ə pəɦɑːɽəpəɾə s̪ə ̃ ut̪əɾələɪn̪ə. 
ut̪əɪɾət̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒʰəɽən̪ɑːkə d͡ʒʰəɦəɾəbəkẽː 
pɑːt̪ʰəɾəkə koːn̪oː ʈukəɽɑː pəɦɑːɽəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪ɪ 
ɾoːkɪkəə̸ mũɦə gʰumɑː d̪ə_ɪeː t̪əɦɪn̪ɑː 
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mũɦə gʰumɪ geːləɪn̪ə. mud̪ɑː 
d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə ̃ d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː.! t̪ʰəɾmɑːmiːʈəɾəkə pɑːɾɑː 
d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒiːʋən̪əkẽː ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃ pəkəɽəbə kəʈʰɪn̪ə 
ətʃ͡ʰɪeː. liːlɑːkə s̪əg̃ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɾɑːs̪əliːlɑː ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 
n̪eː kəd̪əməliːlɑː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː.! 
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ʋɪtʃ͡ɪt̪ɾə s̪t̪ʰɪt̪ɪkə biːtʃ͡ə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə əpən̪ɑː mən̪əkẽː 
t̪ʰiːɾə kəɾəɪkə koːʃɪʃə kəɾəeː ləgəlɑː mud̪ɑː... mud̪ɑː iː 
d͡ʒeː əkʰən̪ə t̪əkə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə eːt̪əbeː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəlɑː 
d͡ʒeː s̪əmɑːd͡ʒəmeː beːʈɑː ʋɑː pət̪ɪkə mɾɨt̪jukə 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː mɑːeː ʋɑː gʰəɾən̪iːkẽː, 
s̪əmɑːd͡ʒəkə d̪ɑːɪ-mɑːɪ jəeːɦə n̪eː əs̪iːɾəʋɑːd̪ə d̪əɪt̪ə 
kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə dʒ͡eː ɾɑːd͡ʒɑː-d̪əɪʋə əɦɪn̪ɑː ɦoːɪeː, t̪əẽː 
mən̪əkẽː t̪ʰiːɾə kəɾuː. bʰəlẽː əs̪iːɾəʋɑːd̪əkə mɑːn̪eː 
əɾt̪ʰə əpən̪eː bud͡ʒʰəɪt̪ʰə ʋɑː n̪əɦɪ. mən̪əkẽː t̪ʰiːɾə 
kəɾəbə bɑːlə-boːd̪ʰəkə kʰeːlə n̪ə_ɪ n̪eː tʃ͡ʰiː, əɪʈʰɑːmə 
məɦɑːbʰɑːɾət̪əkə pɾəɦlɑːd̪əkə bɑːt̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəbə 
d͡ʒeː bɑːləpən̪eːmeː mən̪əkẽː t̪ʰiːɾə kəə̸ leːləɪn̪ə. 
əɪʈʰɑːmə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə bɑːt̪ə tʃ͡əlɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː dʒ͡iːʋən̪əkə kʰeːlə əs̪ɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː 
kəʈʰɪn̪ə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. t̪əɦuːmeː mən̪əkə kʰeːləkẽː 
pəkəɽəbə t̪ə ̃ ɑːɾoː kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əbʰə d͡ʒən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː əɪ s̪əs̪̃ɑːɾəmeː d̪ukʰəs̪ə ̃d͡ʒiːʋən̪ə ʃuɾuː ɦoːɪeː ɑː 
əɽən̪ɑː s̪ɑ̃ːɖʰə d͡ʒəkɑ̃ː mən̪əkə t̪ʰiːɾət̪ɑː ɦoːɪt̪ə 
d͡ʒɑːɪeː. d̪un̪ɪjɑ̃ː t̪ə ̃ d̪uː bʰɑːgəmeː bəʈ̃ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪeː. 
eːkə bʰɑːgə bʰeːlə d̪ukʰəkə d̪un̪ɪjɑ̃ː ɑː d̪oːs̪əɾə bʰɑːgə 
bʰeːlə s̪ukʰəkə d̪un̪ɪjɑ̃ː. kəbiːɾə bɑːbɑː bʰən̪ẽː n̪eː 
kəɦən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː d̪oː pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡ə meː, 
bɑ̃ːkiː bətʃ͡eː n̪eː koːɪ. kʰɑːeːɾə kəbiːɾə bɑːbɑːkə 
əpən̪ə d̪ɪn̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə ɑː əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə 
mud̪ɑː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. d͡ʒeː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə s̪əeːɦə n̪eː d̪eːkʰət̪ɑː. jəɦəeː n̪eː d̪eːkʰət̪ɑː 
d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ukʰoːkə ɖəɾeː mən̪ə t̪ʰəɾət̪ʰəɾeːn̪eː 
ət̪ʰiːɾə bʰə_ɪjeː dʒ͡ɑːɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː s̪ukʰoːkə d͡ʒeː mən̪ə 
ɦoːɪeː oːɦuːmeː gʰəbə-gʰəbiː d̪ʰəɪjeː lə_ɪeː. oːlə ɑːkɪ 
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əɾɪkət̃ʃ͡ən̪ə dʒ͡əkɑ̃ː pɑːt̪oː ɑː pʰəloːmeː kəbə-kəbiː 
ɑːbɪjeː d͡ʒɑːɪeː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ mən̪ə t̪ʰɪɾə ɦoːɪt̪ə-ɦoːɪt̪ə 
əs̪ət̪ʰɪɾə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. jəeːɦə t̪ə ̃ tʃ͡ʰiː mən̪ə, d͡ʒeː 
əpən̪ə t̪iːn̪ə t̪əɾəɦəkə kʰɑːn̪ɑː bən̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ, s̪ukʰəkə 
mən̪ə, d̪ukʰəkə mən̪ə ɑː d̪un̪uːkə biːtʃ͡əkə s̪u-
d̪ukʰəkə mən̪ə. 

eːkɑːeːkə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mən̪əkə kɪtʃ͡ʰu kuɦeːs̪ə 
tʃ͡ʰəʈ̃ələɪn̪ə. tʃ͡ʰəʈ̃ɪt̪eː d̪un̪ɪjẽː d͡ʒəkɑ̃ː əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪əkẽː d̪ʰɾuʋiːkəɾəɳə keːləɪn̪ə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
bʰuːgoːləkə bʰɑːʂɑːmeː ut̪t̪əɾiː d̪ʰɾuʋə ɑː d̪ətʃ͡tʃ͡ʰɪn̪iː 
d̪ʰɾuʋə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəɪʈʰɑːmə tʃ͡ʰəə mɑːs̪əkə d̪ɪn̪ə ɑː tʃ͡ʰəə 
mɑːs̪əkə ɾɑːt̪ɪ ɦoːɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪oːmeː 
ən̪ɦɑːɾə-ɪdʒ͡oːt̪ə d̪un̪uː ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡əɪʈʰɑːmə tʃ͡ʰəə 
mɑːs̪əkə ɾɑːt̪ɪ ɦəeːt̪ə t̪əɪʈʰɑːmə kɪ əkʰun̪əkɑː d͡ʒəkɑ̃ː 
loːkə bɪd͡ʒəliːkə ɪdʒ͡oːt̪əmeː ɾɑːt̪ɪkẽː d̪ɪn̪ə bən̪ɑː 
d͡ʒiːʋən̪ə liːlɑː kəɾət̪ə ɑːkɪ kumbʰəkəɾɳə d͡ʒəkɑ̃ː 
s̪ut̪əbeː kəɾət̪ə. 

d̪un̪ɪjɑ̃ːkə d̪ʰɾuʋiːkəɾəɳə n̪əɦɪ, əpən̪eː d͡ʒiːʋən̪əkə 
d̪ʰɾuʋiːkəɾəɳə kəɾəɪt̪ə n̪eː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ kələɪpə-kələɪpə 
kəɦələɪn̪ə, 'ɑːd̪ʰə d͡ʒən̪əmə ɦəmə n̪iːn̪ə gəmɑːoːlə.!' 
..eːkə t̪ə ̃ɑːd̪ʰɑː d͡ʒiːʋən̪ə oːɦɪn̪ɑː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːɪeː. bɑ̃ːkiː 
d͡ʒeː bət̃ʃ͡ələ ɑːd̪ʰɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː əpən̪ə ʃəɾiːɾə kɾɪjɑːkə 
s̪əg̃ə dʒ͡iːʋən̪ə-d̪ʰəɾmoːkə kɾɪjɑː t̪ə ̃ kəɾəbeː ətʃ͡ʰɪ, 
t̪ə_ɪleː s̪əmɑːɪjeː keːt̪eː bət̃ʃ͡əɪeː.! 

d͡ʒɪn̪əgiːkə kʰeːləs̪ə,̃ mɑːn̪eː pəɾeːʃɑːn̪iːs̪ə ̃
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mən̪ə bʰiːt̪əɾeː-bʰiːt̪əɾə əkətʃ͡ʰəeː 
ləgələɪn̪ə. əɪʈʰɑːmə iː n̪əɦɪ bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː, d͡ʒeː 
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d̪un̪ɪjɑ̃ː pɾɪjə d̪ʰɑːɾə bəɦəbəɪkə ʃəkt̪ɪ əpən̪ɑː 
peːʈəmeː ɾəkʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪ d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃ loːkə t̪ʰoːɽeː 
ʋɪɾəkt̪ə ɦuə tʃ͡ɑːɦəɪeː. oː t̪ə ̃ məɦɑːdʒ͡ən̪ə dʒ͡əkʰən̪ə 
s̪uːd̪əkə-s̪uːd̪ə ɑː muːɽə-muːɽəkə ɦɪs̪ɑːbəkə 
beːʋəɦɑːɾə d͡ʒiːʋən̪əmeː ɑːbɪ ʋjəkt̪ə kəɾəɪeː t̪əkʰən̪ə 
n̪eː əɪ d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃ loːkəkẽː əkətʃ͡tʃ͡ʰə ləgəɪeː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
muːs̪eːkə d̪əbɑːɪ kʰɑː ʋɑː gəɾəd̪əɪn̪əmeː pʰəs̪̃əɾiː 
ləgɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃əpən̪ɑːkẽː meːʈəɪbət̪eː ətʃ͡ʰɪ. kəɦəbə 
d͡ʒeː muːs̪əkə d̪əbɑːɪ t̪ə ̃puɾɑːn̪ə bʰəə̸ geːlə, t̪əɦɪn̪ɑː 
pʰəs̪̃əɾiː ləgɑːeːbə s̪eːɦoː puɾɑːn̪ə bʰəə̸ geːlə, ɑːbə t̪ə ̃
eːɦeːn̪ə bɪdʒ͡əliː ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː t̪uləs̪iː bɑːbɑːkə 
ɾɑːmɑːjəɳɪkə pɑ̃ːt̪iː, məɾəɪkɑːlə bəɦut̪ə bʰɑːɾiː d̪ukʰə 
ɦoːɪeː, mɑːn̪eː pɾɑːɳɑːn̪t̪ə ɦoːɪkɑːləkə d̪ukʰə, s̪eːɦoː 
bəd̪ələɪleː kəɦəbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. bʰɑːjə! d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː 
n̪eː. ʋən̪əmeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪iːt̪ɑːkə ɦəɾəɳə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə ɾɑːmə dʒ͡əɦɪn̪ɑː gɑːtʃ͡ʰə-bɪɾiːtʃ͡ʰəkẽː 
putʃ͡ʰɪ-putʃ͡ʰɪ s̪iːt̪ɑːkə bʰɑ̃ːd͡ʒə ləgəbəeː tʃ͡ɑːɦələɪn̪ə 
t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪oː tʃ͡ʰiː. mɾɨt̪ju əmɾɨt̪əkẽː putʃ͡ʰɪ-
putʃ͡ʰɪ putʃ͡ʰɪjɑːbəeː pəɽəɪeː. s̪əgʰən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
ʋən̪əmeː dʒ͡əɦɪn̪ɑː dʒ͡iːʋən̪əkẽː t̪əkəɪleː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːmeː 
ut̪əɾəeː pəɽəɪeː, mɑːn̪eː muːlə ləgə dʒ͡ɑːeː pəɽəɪeː, 
n̪ə_ɪ t̪ə ̃ pət̪ɑːləkə pɑːn̪ɪ d͡ʒəkɑ̃ː uːpəɾəkɑː-n̪iːtʃ͡əlɑː 
leːjəɾəkə pɑːn̪ɪkə guɳə bud͡ʒʰəbeː n̪eː kəɾəbə, 
t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪oːkə t̪ɑːkə t̪ɑːkəeː pəɽəɪeː. 
əjoːd̪ʰjɑːs̪ə ̃ n̪ɪkələlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjeː, mɑːn̪eː d͡ʒəkʰən̪ə 
ɾɑːmə pət̃ʃ͡əʋəʈiː pəɦũtʃ͡əlɑː t̪əkʰən̪ə, ɾɑːməkẽː 
ɖʰeːɾoː loːkəs̪ə ̃bʰẽːʈə bʰeːləɪn̪ə, mud̪ɑː oːɪ ɖʰeːɾiːmeː 
kɪtʃ͡ʰu gən̪əleː-guːt̪ʰələ n̪eː mɪt̪ɾə bən̪ələɪn̪ə, bɑ̃ːkiː t̪ə ̃
oːɦɪn̪ɑː n̪eː ʋən̪əmeː gʰuməɪt̪ə ɾəɦɪ geːlɑː. t̪əɦɪn̪ɑː 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 153 

n̪eː d͡ʒiːʋən̪oː ətʃ͡ʰɪ. 

ɦɑːʈə-bɑːd͡ʒɑːɾə ʋɑː meːlɑː-ʈʰeːlɑːmeː lɑːkʰoː 
loːkəkə bʰiːɽə ɾəɦəɪeː mud̪ɑː t̪ə_ɪmeː s̪əɾə-
s̪əmbən̪d̪ʰiː ʋɑː ɦɪt̪ə-miːt̪əkə s̪ək̃ʰjɑː kəmə ɾəɦɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ, oːɦiː kəməkə s̪əmbən̪d̪ʰə n̪eː dʒ͡iːʋən̪əkə 
d̪ʰɑːɾə ʈəpəbəɪeː. əɪʈʰɑːmə ɦəmə iː n̪əɦɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒeː ɑːd͡ʒukə eːɦeːn̪ə pəɾɪʋeːʃə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒə_ɪmeː n̪eː upɑːɾdʒ͡ən̪eːkə ʈʰeːkɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː 
upəbʰoːgeːkə. d̪un̪uː beːʈʰeːkɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː bʰəə̸ geːlə 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡iːʋən̪əkə dʒ͡eː ɑːd̪ʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪ oːkəɾɑː d͡ʒɑːbeː 
n̪əɦɪ ʈʰeːkən̪ɑːeːbə t̪ɑːbeː d͡ʒiːʋən̪əkẽː ʈʰɑːɽʰə keːn̪ɑː 
kəɾəbə. dʒ͡əkʰən̪ə mən̪ukkʰəkə ɾuːpəmeː d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː 
tʃ͡ʰiː t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃ d̪un̪ɪjõː ɑː əpən̪oː ʈʰeːkɑːn̪ə peːbə 
leːbə t̪əkʰən̪eː n̪eː d̪un̪ɪjɑ̃ːkə s̪əg̃ə pəeːɾə-meː-
pəeːɾə, mɑːn̪eː gət̪ɪ-meː-gət̪ɪ mɪlɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːkə 
d̪ʰɑːɾəkə d̪ʰɑːɾɑːmeː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪ə s̪əmud̪ɾə 
pəɦũtʃ͡əbə. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪ s̪əbʰəs̪ə ̃
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkẽː koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə. mət̪ələbə 
eːt̪əbeː tʃ͡ʰəɪn̪ə dʒ͡eː s̪əməgɾə ɾuːpəkə dʒ͡ɪn̪əgiː keːn̪ɑː 
bən̪ɑːkəə̸ s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː d͡ʒiːʋən̪ə d̪ʰɑːɾəɳə 
keːn̪eː ɾəɦət̪ɑː. 

bədʒ͡əɪkə kɾəməmeː s̪əbʰə bədʒ͡ɪt̪eː tʃ͡ʰiː dʒ͡eː 
pʰəllɑ̃ːs̪ə ̃ upəkɑːɾə bʰeːlə ɑː pʰəllɑ̃ːkẽː upəkɑːɾə 
keːlɪəɪ, eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə eːkɑ̃ːkiː d͡ʒiːʋən̪əkə tʃ͡ʰiː, 
mud̪ɑː dʒ͡əkʰən̪ə s̪əməgɾə ɾuːpəmeː əpən̪ɑːkẽː 
ɖʰɑːlɪ tʃ͡ələbə t̪əkʰən̪ə jəeːɦə ʋɪtʃ͡ɑːɾə upəkɑːɾəkə 
d͡ʒəgəɦə əpən̪ə d̪ɑːjɪt̪ʋə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. əpən̪ɑː 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪əbʰə bud͡ʒʰɪjeː ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː koːɪ 
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kəɾeː ɑːpə leː mɑːeː leː n̪eː bɑːpə leː. ..t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃iː 
budʒ͡ʰəbəɪ dʒ͡eː ɦəmə mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə s̪eːʋɑː keːləũ, 
t̪ə ̃əpən̪ə d̪ɑːjɪt̪ʋə  kəiː bʰeːlə? 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː poːkʰəɪɾə ʋɑː t̪ɑːlɑːʋəmeː d̪eːkʰələ koːn̪oː 
mɑːtʃ͡ʰəkẽː pəkəɽəɪleː beːɾə-beːɾə mətʃ͡ʰəʋɑːɦə 
d͡ʒɑːlə pʰeːkəɪeː t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪oːkə muːlə 
t̪ət̪t̪ʋə pəkəɽəɪleː kəɾməkə dʒ͡ɑːləkẽː beːɾə-beːɾə 
pʰeːkəeː pəɽəɪeː. t̪əɦuːmeː oːɪʈʰɑːmə d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
məʈɪjɑːɾə mɑːʈɪkə ɾəs̪t̪ɑː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeːkəɾə d̪un̪uː piːʈʰə 
piːtʃ͡ʰəɾɑːɦə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. piːtʃ͡ʰəɾɑːɦoː kiː eːkkeː ɾəg̃ə 
ɦoːɪeː. pɑːn̪ɪmeː bʰiːdʒ͡ələ mɑːʈɪkə piːtʃ͡tʃ͡ʰəɾə s̪eːɦoː 
ɦoːɪeː ɑː bɪn̪u pɑːn̪ɪkə mɑːn̪eː ɾəud̪əmeː s̪ukʰələ 
piːtʃ͡ʰəɾɑːɦə s̪eːɦoː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪʈʰɑːmə t̪ə ̃
d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːʋɑːɪn̪ə ɦeːbeː kəɾət̪ə kɪn̪eː. ən̪ɦɑːɾə-
ɪd͡ʒoːt̪əkə biːtʃ͡ə kʰeːleːn̪ɪɦɑːɾə mən̪ukkʰə t̪ə ̃tʃ͡ʰət̪ʰɪeː. 
mɑːn̪ɪ lɪə d͡ʒeː ɦəmə koːn̪oː kɑːd͡ʒə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
keːləũ, s̪əməjə, pəɾɪʋeːʃə ɪt̪jɑːd̪ɪ ən̪eːkoː s̪oːdʒ͡ʰɑːmeː 
ətʃ͡ʰɪeː, t̪ə_ɪs̪ə ̃dʒ͡ə ̃kəmə keːləũ, t̪ə_ɪjoː gələt̪ə bʰeːlə 
ɑː d͡ʒə ̃ beːs̪ɪjoː keːləũ t̪ə ̃ oː kiː bʰeːlə, oːɦoː n̪eː 
gələt̪t̪eː bʰeːlə. eːkə-eːkə kʂəɳə ʋɪʂə əmɾɨt̪əkə s̪əg̃ə 
tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦəɪeː. t̪ə_ɪleː əpən̪ə ʋɪʂə-əmɾɨt̪əkẽː tʃ͡ɪn̪ɦə 
tʃ͡ələbeː n̪eː dʒ͡iːʋən̪ə pəeːbə bʰeːlə. 

bədʒ͡əɪkə kɾəməmeː s̪əbʰə bədʒ͡ɪt̪eː tʃ͡ʰiː dʒ͡eː 
mən̪ukkʰəkẽː d͡ʒiːʋən̪əkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː ɦeːbɑː tʃ͡ɑːɦiː, 
mud̪ɑː əd̪ʰɪkɑːɾə ɑː kəɾt̪əʋjəkẽː kɑːt̪əmeː ɾɑːkʰɪ kəə̸ 
n̪ə_ɪ n̪eː ɦəeːt̪ə? dʒ͡əɦɪn̪ɑː s̪ʋət̪ət̪̃ɾə d͡ʒiːʋən̪ə 
n̪ɪɾguɳə  ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː oːkəɾə əpən̪ə s̪iːmɑː s̪eːɦoː 
əd̪ʰɪkɑːɾə-kəɾt̪əʋjəkə biːtʃ͡ə ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə iːɦoː 
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ʋɪtʃ͡ɑːɾə biːtʃ͡əmeː ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː eːkə upəkɑːɾə bʰeːlə 
əguɾəʋɑːɾə, mɑːn̪eː d͡ʒɪn̪əkəɾə koːn̪oː upəkɑːɾə 
uːpəɾəmeː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, t̪ɪn̪əkəɾə upəkɑːɾə, d̪oːs̪əɾə 
ətʃ͡ʰɪ dʒ͡iːʋən̪əmeː ud̪ʰɑːɾə upəkɑːɾəkə kəɾd͡ʒə. 
mɑːn̪eː bʰeːlə d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d͡ʒiːʋən̪əkə eːkə pələɽɑː 
bʰeːlə dʒ͡ən̪mə ɑː d̪oːs̪əɾə bʰeːlə mɾɨt̪ju, t̪ə_ɪ d̪un̪uːkə 
biːtʃ͡ə n̪eː s̪əbʰə tʃ͡ʰiː, dʒ͡eː mɑːeː-bɑːpə dʒ͡ən̪məkə 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d̪ʰəɾət̪iːpəɾə ʈʰɑːɽʰə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, oːt̪eː kəeːlə kɑːd͡ʒəkə, əɪʈʰɑːmə s̪eːʋɑː n̪əɦɪ, 
d̪ɑːjɪt̪ʋəkə d̪ɑːjɪt̪ʋə beːʈɑː-beːʈiːkə kəpɑːɾəpəɾə 
tʃ͡əɽʰɪjeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, d͡ʒeːkəɾɑː d̪ɑːjɪt̪ʋəpuːɾɳə 
ud̪ʰɑːɾə upəkɑːɾə kəɦɪ-bud͡ʒʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. t̪əɦuːmeː 
eːɦeːn̪ə d̪ɑːjɪt̪ʋə d͡ʒeː n̪eː bɪs̪əɾələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː ɑː n̪eː 
tʃ͡ʰoːɽələ dʒ͡ɑː s̪əkəɪeː. t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ beːʈɑː-beːʈiː 
mɑːeː-bɑːpəkẽː kəɦəɪt̪ʰə d͡ʒeː əɦɑ̃ː kiː keːləũ, 
d̪ukʰəd̪ə bʰeːbeː kəeːlə. əɪʈʰɑːmə eːkəʈɑː bɑːt̪ə ɑːɾoː 
ətʃ͡ʰɪ. oː ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː d̪ukʰəkə s̪eːɦoː s̪iːmɑː n̪əɦɪjẽː ətʃ͡ʰɪ. 
t̪ən̪ə-mən̪ə-d̪ʰən̪ə-dʒ͡ən̪ə, keːt̪eː kəɦəbə, əs̪iːmə 
d̪ukʰəkə s̪iːmɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪʈʰɑːmə d̪oːs̪əɾə bɑːt̪ə 
s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. bʰəlẽː oː ʋɪpəɾiːt̪eː kɪeː n̪eː ɦuəeː 
mud̪ɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃d͡ʒəɾuːɾeː. kiː oːɦən̪ə mɑːeː-bɑːpəkẽː 
iː n̪əɦɪ putʃ͡ʰələ dʒ͡ɑːn̪ɪ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə beːʈɑːkẽː 
beːtʃ͡ɪ  n̪eːn̪eː tʃ͡ʰiː, t̪əkʰən̪ə əɦɑ̃ːkẽː oːɪ beːʈɑː-
put̪oːɦupəɾə koːn̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə bət̃ʃ͡ələ ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒeː 
mũɦə uʈʰɑː beːʈɑː-put̪oːɦu d̪ɪs̪ə d̪eːkʰəbə. kʰɑːeːɾə 
d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, budʒ͡ʰəleː bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
s̪əmud̪ɾə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒoː ətʃ͡ʰɪeː. n̪iːkə-
beːd͡ʒɑː ɦoːɪt̪eː ɾəɦəɪeː. n̪iːkə-beːd͡ʒɑːɪkə mɑːn̪eː 
bʰeːlə, eːkəʈɑː n̪iːkə eːkəʈɑː beːd͡ʒɑːeː , mud̪ɑː 
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eːɦən̪oː n̪iːkə ətʃ͡ʰɪeː dʒ͡eː d͡ʒəgəɦə ɑː s̪əməjə peːbə 
əd̪ʰəlɑː bən̪ɪ d͡ʒɑːɪeː ɑː eːɦən̪oː beːd͡ʒɑː ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː 
s̪əməjə peːbə n̪iːkə bən̪ɪ dʒ͡ɑːɪeː. əɪʈʰɑːmə t̪ə ̃
ʋeːd̪əkə mət̪̃ɾə d̪eːkʰəeː pəɽət̪ə kɪn̪eː, 'guɳəɾəɦɪt̪ə ̃
kɑːmən̪ɑːɾəɦɪt̪ə ̃ pɾət̪ɪkʂəɳə 
ʋəɾd̪ʰəmɑːn̪əməʋɪtʃ͡tʃ͡ʰɪn̪n̪ə ̃
s̪uːkʂmət̪əɾəmən̪ubʰəʋəɾuːpəm.' 

d͡ʒuɽəʃiːt̪ələ pɑːʋən̪ɪkə poːkʰəɾɪkə pɑːn̪ɪ d͡ʒəkɑ̃ː 
d͡ʒiːʋən̪ə t̪ʰəɦɑːeːloː ɑː bəluɑːeːloː t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkəʈɑː d̪ʰuɾɪjɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː d̪oːs̪əɾə 
s̪uɽʰɪjɑːeːlə s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. eːɦən̪eː pʰeːɽəmeː pəɽɪ n̪eː 
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə oːd͡ʒʰəɾɑː geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. beːʋəʃə-
beːkɑːbuː bʰeːlə mən̪ə d͡ʒeːʈʰəkə ɾəud̪ɪjɑːeːlə ɦɑːt̪ʰiː 
d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ɪt̪əkɑːɾə mən̪əmeː mɑːɾɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. 
eːkɑːeːkə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə s̪ə ̃ uʈʰɪ gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə 
əpən̪ə bɑːlə mɪt̪ɾə- s̪umət̪ɪlɑːlə əɪʈʰɑːmə ʋɪd̪ɑː 
bʰeːlɑː. mən̪ə t̪eːt̪eː tʃ͡ɪt̪əɪɾə geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː 
ɾəs̪t̪ɑː, mɑːn̪eː əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməs̪ə ̃ s̪umət̪ɪlɑːləkə 
gʰəɾəkə biːtʃ͡əkə bɑːʈə, keːn̪ɑː kəʈələɪn̪ə s̪eː əpən̪eː 
budʒ͡ʰəbeː n̪eː keːlɑːɦə. mən̪ə əs̪ət̪ʰɪɾə ɾəɦɪt̪əɪn̪ə 
t̪əkʰən̪ə n̪eː budʒ͡ʰɪt̪əɪt̪ʰə dʒ͡eː ɾəs̪t̪ɑː əpən̪ɑː kəʈəɪeː 
ɑːkɪ əpən̪eː ɾəs̪t̪ɑːkẽː kɑːʈəɪ tʃ͡ʰiː. ud̪gɪn̪ə d̪eːkʰə 
s̪umət̪ɪlɑːlə pʰəɾɪkkeːs̪ə ̃ bud͡ʒʰɪ geːlɑː d͡ʒeː 
gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə s̪əməjəkə koːn̪oː pʰeːɽəmeː pəɽələ ətʃ͡ʰɪ. 

əkʰən̪ukə d̪əɾəbədʒ͡dʒ͡ɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə n̪əɦɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰiː, 
puːɾʋəkə mɪt̪ʰɪlɑːkə tʃ͡əɾtʃ͡ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː, s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
kɪtʃ͡ʰueː pəɾɪʋɑːɾə eːɦeːn̪ə tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒɪn̪əkɑː əpən̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃ beːs̪iː s̪ut̪əɪ-bəɪs̪əɪkə d͡ʒəgəɦə 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 157 

d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːkə ɾuːpəmeː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. d͡ʒeːn̪ɑː-
d͡ʒeːn̪ɑː pɑːtʃ͡ʰuː un̪əɪʈə d̪eːkʰəbə t̪eːn̪ɑː-t̪eːn̪ɑː 
pətʃ͡ʰuɑːeːlə s̪t̪ʰɪt̪ɪ n̪əd͡ʒəɪɾɪkə s̪oːd͡ʒʰəmeː əut̪ə. ɑːɪjeː 
n̪əɦɪ s̪əbʰə d̪ɪn̪əs̪ə ̃əpən̪ɑː əɪʈʰɑːmə d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə 
məɦət̪ʋə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə-ə-pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə s̪əbəɦəkə 
leːlə s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə s̪t̪ʰələ bən̪ɑː puːɾʋəd͡ʒə əpən̪ə 
məɾjɑːd̪ɑː bən̪əun̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦeː. mũɦə d̪eːkʰə 
mũgəbɑː bəʈ̃əɪkə kəlɑː tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː. bʰukʰələ-
d̪ukʰələ ʋɑː ɾuːkʰələ-s̪ukʰələ s̪əbʰəkẽː mũgəbɑː 
kʰuɑː mũɦə mɪʈʰɑː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːpəɾə s̪əməjə 
bɪt̪əɪbət̪eː tʃ͡ʰəlɑː. əkʰun̪əkɑː tʃ͡əɾtʃ͡ə n̪əɦɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰiː, 
d͡ʒeː gədʒ͡ə-pʰiːt̪ɑːs̪ə ̃ gʰəɾɑːɽɪjoː n̪ɑːpələ d͡ʒɑːɪeː ɑː 
d̪ʰəɾət̪iː-s̪ə-̃əkɑːs̪ə d̪ʰəɾɪkə bɪkəɾiː s̪eːɦoː ɦuə ləgələ 
ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː t̪əɦuː biːtʃ͡ə kiː oːɦən̪ə loːkə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
d͡ʒɪn̪əkɑː əppən̪ə gʰəɾɑːɽiː n̪ə_ɪ ɾəɦən̪eː ɪn̪d̪ɪɾoː 
ɑːʋɑːs̪ə n̪əɦɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə? gəɾiːbəkə s̪eːʋɑː t̪ə ̃
bʰə_ɪjeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː bʰiːkʰəməg̃ɑːkə s̪ək̃ʰjɑː 
s̪eːɦoː bəɽʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, iːɦoː n̪eː d̪eːkʰəbə. 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə bʰiːkʰəməg̃ɑːkə peːʈə n̪əɦɪ bʰəɾələ ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɪʈʰɑːmə s̪əmpən̪n̪ət̪ɑː kiː bʰeːlə. 

s̪umət̪ɪlɑːləmeː eːt̪eː ɦoːʃə tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
tʃ͡eːɦəɾɑː d̪eːkʰə keːkəɾoː dʒ͡iːʋən̪ə ɑ̃ːkɪ lə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
t̪əɦɪn̪ɑː mũɦə d̪eːkʰə d͡ʒiːʋən̪ə-tʃ͡əɾɪt̪ɾəkə boːd̪ʰə 
s̪eːɦoː bʰə_ɪjeː dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə. ud̪ɪgn̪ə tʃ͡eːɦəɾɑː d̪eːkʰə 
s̪umət̪ɪlɑːlə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkẽː kəɦələɪn̪ə- 

"ɑːbəɦə-ɑːbəɦə gɪjɑːn̪ə. keːt̪əeː ɦeːɾɑːeːlə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰəɦə." 
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s̪umət̪ɪlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə mən̪əmeː 
uʈʰələɪn̪ə dʒ͡eː d͡ʒə ̃ pəɦɪn̪eː əpən̪ə mən̪oːd̪əʃɑː 
kəɦəbəɪn̪ə t̪ə ̃oː d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəə̸ bɑːd͡ʒəbə ɦəeːt̪ə. 
t̪əẽː pəɦɪn̪eː kɪeː n̪eː əpən̪ə mən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əɦɪ 
kəɦɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə tʃ͡əuɦəd̪d̪iːeː bɑːn̪ɦɪ liː. gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, loːkə t̪ə ̃ oːt̪əeː ɦeːɾɑːɪeː d͡ʒeːt̪əeː 
əgəmə-ət̪ʰɑːɦə s̪əmud̪ɾə dʒ͡əkɑ̃ː d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰəɪeː 
mud̪ɑː d͡ʒəɪʈʰɑːmə d̪un̪ɪjẽː ɦeːɾɑː geːlə ətʃ͡ʰɪ 
t̪əɪʈʰɑːmə loːkəkə ɦeːɾɑːeːbə keːn̪ɑː bʰeːlə." 

gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪umət̪ɪlɑːlə budʒ͡ʰɪ 
geːlɑː d͡ʒeː, d͡ʒeː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː 
ɦeːɾɑːeːbəkə tʃ͡əɾtʃ͡ə kəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː əpən̪eː n̪əɦɪ 
ɦeːɾɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ, mən̪ə keːt̪əu ləs̪əkɑːmeː ləs̪əɪkə 
geːlə tʃ͡ʰə_ɪ. əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə uʈʰəbəɪt̪ə s̪umət̪ɪlɑːlə 
bədʒ͡əlɑː- 

"gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə, t̪eːɦeːn̪ə s̪əməjə ɑːbɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
mən̪ə s̪əd̪ɪkɑːlə ɾeːd͡ʒɑːn̪ɪs̪ə-ɾeːd͡ʒɑːn̪ɪs̪ə ɾəɦəɪeː. 
kəkʰən̪oː eːkə gʰən̪ʈɑː bəɪs̪ə d̪oːs̪əɾoː-t̪eːs̪əɾəkə 
d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːpən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə s̪eː pələkʰəɪt̪ɪjeː 
n̪eː ɦoːɪeː." 

əpən̪ɑː d͡ʒən̪əɪt̪ə s̪umət̪ɪlɑːlə s̪əbʰə bɑːt̪ə bɑːd͡ʒɪ 
geːlɑː mud̪ɑː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə ud̪ɪgn̪ə mən̪ə ɾəɦən̪eː 
n̪iːkə dʒ͡əkɑ̃ː bud͡ʒʰəbeː n̪eː keːləkəɪn̪ə. gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə 
bədʒ͡əlɑː- 

"s̪umət̪ɪ bʰɑːjə, bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə əun̪əɪn̪iː-bɪləun̪iː d̪ʰeːn̪eː 
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ɾəɦəɪeː. keːt̪əboː mən̪əkẽː d͡ʒɑ̃ːt̪ɪ kəə̸ ɾɑːkʰəeː tʃ͡ɑːɦəɪ 
tʃ͡ʰiː, s̪eː ɾəɦəbeː n̪eː kəɾəɪeː." 

gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə bʰɑːʋə bʰuːmɪ s̪umət̪ɪlɑːlə ɑ̃ːkɪ 
leːləɪn̪ə, mud̪ɑː ʈʰoːɦə pʰɑːɽɪ kəɦəɪs̪ə ̃ pəɾəɦeːd͡ʒə 
kəɾəɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- 

"gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə, mən̪ə kɪ d͡ʒɑ̃ːt̪ɪkəə̸ ɾəɦəɪbəlɑː tʃ͡ʰiː, u t̪ə ̃
eːɦeːn̪ə bʰuːt̪ə tʃ͡ʰiː dʒ͡eːkəɾɑː kɑːd͡ʒəmeː  d͡ʒəkʰən̪ə 
bɑːn̪ɦɪkəə̸ ɾɑːkʰələ d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əkʰən̪eː d͡ʒɑ̃ːt̪ɪkəə̸ ɾəɦɪ 
s̪əkəɪeː, n̪əɦɪ t̪ə ̃əun̪eːboː-ʋəueːboː kəɾət̪ə." 

s̪umət̪ɪlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə ʃəbd̪ə s̪un̪ɪ gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə 
bʰɑːʋukə bʰəə̸ geːlɑː mud̪ɑː ʃəbd̪əkə bʰiːt̪əɾə d͡ʒeː 
məɾmə ətʃ͡ʰɪ s̪eː budʒ͡ʰəbeː n̪eː keːləɪn̪ə. ʋɪɦʋələ 
ɦoːɪt̪ə putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 

"s̪eː keːn̪ɑː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə?" 

gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪əkə ʋɪɦʋələt̪ɑː d̪eːkʰə s̪umət̪ɪlɑːləkə 
mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪eːləkəɪn̪ə mɑːn̪eː s̪umət̪ɪlɑːləkẽː 
kəɦələkəɪn̪ə, kʰɪs̪s̪ɑː-pɪɦɑːn̪iːs̪ə ̃ loːkə beːs̪iː 
budʒ͡ʰəɪeː ɑː s̪oːdʒ͡ʰeː ʃəbd̪əʋɑːɳəs̪ə ̃ kəmə 
budʒ͡ʰəɪeː. kət̪ʰɑː-pɪɦɑːn̪iːmeː iː ʃəkt̪ɪ keːn̪ɑː əbəɪeː, 
s̪eː əkʰən̪ə n̪əɦɪ, əkʰən̪ə bəs̪ə eːt̪əbeː dʒ͡eː ʃəbd̪ə-
ʃəkt̪ɪ dʒ͡eːt̪eː mɾɨt̪juʋɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃ kəmə 
kət̪ʰɑːʃəkt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪umət̪ɪlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- "eːkəʈɑː 
kʰɪs̪s̪ɑː s̪un̪əbəɪ tʃ͡ʰɪə, gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə. eːkəʈɑː ɾɨʂɪ 
ɾəɦəɪt̪ʰə, əpən̪ə s̪əmbən̪d̪ʰə d̪un̪ɪjɑːs̪ə ̃ ɦəʈɑː 
əpən̪ɑːkẽː əpən̪eːmeː s̪əmeːʈə n̪eːn̪eː tʃ͡ʰəlɑː t̪əẽː 
əs̪əgəɾeː ɾəɦəɪt̪ʰə." 
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bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 

"pət̪n̪ɪjõː n̪eː ɾəɦəɪn̪ə?" 

s̪umət̪ɪlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"kɪjoː n̪eː ɾəɦəɪn̪ə. s̪əj̃oːgəs̪ə ̃ eːkəʈɑː bʰuːt̪ə ɑːbɪ 
upəd̪ɾəʋə kəɾəeː ləgələɪn̪ə. kəɦɪjoː kɔpiːkə pən̪n̪ɑː 
uləʈɑː kəə̸ ɾɑːkʰɪ d̪əɪn̪ə t̪ə ̃kəɦɪjoː kɪt̪ɑːbəkə d͡ʒəgəɦeː 
bəd̪əɪlə kəə̸ ɾɑːkʰɪ d̪əɪn̪ə. t̪əg̃ə ɦoːɪt̪ə oː ɾɨʂɪ bʰuːt̪əkẽː 
kəɦələkʰɪn̪ə, t̪ũː eːn̪ɑː kɪeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɦə? t̪əɪpəɾə oː 
bʰuːt̪ə kəɦələkəɪn̪ə, ɦəməɾɑː s̪ət̃ʃ͡ə-mət̃ʃ͡ə bəɪs̪ələ 
n̪iːkə n̪ə_ɪ ləgəɪeː. t̪əẽː upəd̪ɾəʋə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. ɾɨʂɪ 
kəɦələkʰɪn̪ə, bəs̪ə t̪əɦiːleː. ɦɑːt̪ʰəkə ɪʃɑːɾɑːs̪ə ̃
ɑːguːmeː ʈʰɑːɽʰə bʰeːlə ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰəkẽː 
d̪eːkʰəbəɪt̪ə ɾɨʂɪ kəɦələkʰɪn̪ə, əɪ gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪əd̪ɪkɑːlə 
tʃ͡əɽʰəɪt̪ə-ut̪əɾəɪt̪ə ɾəɦəɦə. bʰuːt̪ə s̪əeːɦə kəɾəeː 
ləgələ. t̪ə_ɪs̪ə ̃ɾɨʂɪ tʃ͡əɪn̪ə bʰəə̸ geːlɑː." 

s̪umət̪ɪlɑːləkə s̪əbʰə bɑːt̪ə gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ 
s̪əkəlɑː mud̪ɑː eːt̪eː t̪ə ̃bud͡ʒʰəbeː keːlɑːɦə dʒ͡eː bʰəɾɪ 
mən̪ə kɑːd͡ʒə d͡ʒəkʰən̪ə keːkəɾoː bʰeːʈə d͡ʒɑːɪeː 
t̪əkʰən̪ə ən̪ɑːjɑːs̪eː n̪eː d͡ʒiːʋən̪ə pɑːbɪ dʒ͡ɑːɪeː. 

gɪjɑːn̪ətʃ͡ən̪ə bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, əkʰən̪ə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː. pʰeːɾə kəɦɪjoː..." 
  

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

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

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 

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

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
  

http://www.videha.co.in/
https://drive.google.com/file/d/1nLlcrvWUT8OKyujzMJ8ZwX2s1oGOhHCI/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_353.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 3 

ɑːeːlə ɑːʃɑː tʃ͡əlɪ geːlə 

s̪uɾd͡ʒəgɾəɦəɳə ʋɑː tʃ͡ən̪d̪ɾəgɾəɦəɳə tʃ͡ʰuʈəlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə dʒ͡əɦɪn̪ɑː loːkə n̪əd̪iː, s̪əɾoːʋəɾə ʋɑː 
poːkʰəɪɾəmeː n̪əɦɑːɪleː d̪ʰəɾoːɦɪ lɑːgɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
t̪əɦɪn̪ɑː ɾuːd̪ɾəpuɾə gɑːməmeː ɾɑːmeːʃʋəɾəməkə 
d̪əɾʃən̪ə kəɾəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əmɑːd͡ʒəkə loːkəmeː 
d͡ʒəgələɪn̪ə. dʒ͡ɪn̪əkɑː əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰəmeː 
bəʈəkʰəɾtʃ͡ɑː  ɾəɦəəɪn̪ə s̪eː t̪ə ̃n̪ɪtʃ͡eːn̪eː ɾəɦəlɑː mud̪ɑː 
d͡ʒɪn̪əkɑː əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰə-muʈʈʰiːmeː pɑːɪ n̪əɦɪ 
ɾəɦəɪn̪ə oː ɾɨɳə-pəɪt̃ʃ͡ə t̪ɑːkəeː d̪oːs̪əɾɑː-t̪eːs̪əɾɑːkə 
gʰəɾəpəɾə d͡ʒɑːeː-ɑːbəeː ləgəlɑː, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
ɾɑːmeːʃʋəɾəmə dʒ͡eːbɑːkə d͡ʒɪdʒ͡ɲɑːs̪ɑː əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə 
loːkəkə mən̪əmeː d͡ʒəgələɪn̪ə. moːt̪iːlɑːlə s̪eːɦoː 
mən̪eː-mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəə̸ leːlɑː d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə loːkə eːkəmuɦəɾiː bʰəə̸ 
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ɾɑːmeːʃʋəɾəmə dʒ͡ɑːɪleː t̪əɪjɑːɾə bʰeːlɑː ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə 
əpən̪oː kɪeː n̪eː d͡ʒɑːeːbə. 

əs̪əkəɾə-d̪us̪əkəɾəmeː n̪eː koːn̪oː n̪əʋə pɾəʃn̪ə 
uʈʰən̪eː mən̪əmeː əd̪ʰɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə dʒ͡əgəɪeː mud̪ɑː 
s̪əmuːɦəmeː t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ ɦoːɪeː. bʰeːɽɪjɑː-d̪ʰəs̪ɑːn̪ə 
loːkə bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. dʒ͡əɦɪn̪ɑː əpən̪ə-əpən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə kɑːn̪ɦiːn̪ukuːlə loːkə keːt̪əu bɑːɦəɾə 
d͡ʒeːbɑːkɑːlə s̪əg̃iː t̪ɑːkəeː ləgəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː 
moːt̪iːlɑːlə əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾiː s̪əg̃iː t̪ɑːkəɪleː ɦiːɾɑːlɑːlə 
əɪʈʰɑːmə ʋɪd̪ɑː bʰeːlɑː. oːn̪ɑː, ɦiːɾɑːlɑːlə ɑː 
moːt̪iːlɑːləkə umeːɾəmeː d̪əs̪ə s̪ɑːləkə t̪əɾəpəʈə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə, mud̪ɑː eːkəʋɪtʃ͡ɑːɾiː ɾəɦən̪eː eːkə_umeːɾɪjɑː 
bʰɑːeː-bʰəɪjɑːɾiː d͡ʒəkɑ̃ː d̪un̪uːkə biːtʃ͡ə s̪əmbən̪d̪ʰə 
bən̪ɪjẽː geːlə tʃ͡ʰəɪn̪ə. ɦiːɾɑːlɑːləkə umeːɾə s̪ɑːɪʈʰə 
bəɾəkʰə ʈəpɪ eːkəs̪əʈʰəməmeː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə ɑː 
moːt̪iːlɑːləkə eːkɑːʋən̪əməkə ən̪t̪ɪməmeː d͡ʒɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. 

d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːpəɾə bəɪs̪ələ ɦiːɾɑːlɑːlə s̪eːɦoː gɑːmə-
s̪əmɑːd͡ʒəkẽː d̪eːkʰə mən̪eː-mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː ɑːeːlə ɑːʃɑː tʃ͡əlɪ geːlə.! tʃ͡ɑːliːs̪ə bəɾəkʰə 
puːɾʋeː mən̪əmeː ɾoːpɑːeːlə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃
n̪ɪtʃ͡eːn̪ə ɦoːɪt̪eː, mɑːn̪eː pəɾɪʋɑːɾəkə 
d͡ʒəʋɑːbəd̪eːɦiːkə kɑːd͡ʒəs̪ə ̃ n̪ɪtʃ͡eːn̪ə bʰeːlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ɑːɾuː d̪ʰɑːməkə d̪əɾʃən̪ə kəɾɪ kəə̸ ʃəɾiːɾə 
t̪ɪjɑːgə kəɾəbə, mud̪ɑː s̪eː mən̪eːmeː ɾəɦɪ geːlə. 
mən̪eː-mən̪ə ɦiːɾɑːlɑːlə s̪oːtʃ͡ɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː kɪ t̪ə_ɪ 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː moːt̪iːlɑːlə ləgəmeː ɑːbɪ ʈoːkələkəɪn̪ə- 
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"bʰɑːjə, əɦĩːkẽː kəɦəɪleː eːləũ ɦeːn̪ə d͡ʒeː gɑːməkə 
loːkə un̪əɪʈə kəə̸ ɾɑːmeːʃʋəɾəmə dʒ͡ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, 
əpən̪oː d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ tʃ͡əluː." 

moːt̪iːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ ɦiːɾɑːlɑːlə mən̪eː-mən̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəeː ləgəlɑː d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə moːt̪iːlɑːlə 
d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːpəɾə ɑːbɪ kəɦɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪əkʰən̪ə kiː 
kəɦɪəɪ? d͡ʒə ̃ 'n̪ə_ɪ dʒ͡ɑːeːbə' kəɦəbəɪ t̪ə ̃ putʃ͡ʰəbeː 
kəɾət̪ə dʒ͡eː 'kɪeː n̪eː dʒ͡ɑːeːbə?' ɑː d͡ʒə ̃ 'ɦə'̃ kəɦəbəɪ 
t̪ə ̃ən̪eːɾeː pəɪt̃ʃ͡ə-ud̪ʰɑːɾəkə pẽːtʃ͡əmeː pəɽɪ d͡ʒɑːeːbə.! 
ɦiːɾɑːlɑːləkẽː tʃ͡upə d̪eːkʰə moːt̪iːlɑːlə d̪oːɦəɾɑː kəə̸ 
putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 

"bʰɑːjə, kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒələũ n̪əɦɪ?" 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"moːt̪iːlɑːlə, mən̪əmeː əpən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
d͡ʒəkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃ n̪ɪtʃ͡eːn̪ə ɦəeːbə t̪ə ̃
tʃ͡ɑːɾuːd̪ʰɑːməkə t̪iːɾt̪ʰə d͡ʒəɾuːɾə kəɾəbə, mud̪ɑː..." 

moːt̪iːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"kiː mud̪ɑː, bʰɑːjə?" 

əpən̪ə mən̪əkə d̪ɑːbələ ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː kʰoːləɪt̪ə 
ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"moːt̪iː, eːkə t̪ə ̃oːɦun̪ɑː keːkəɾoː ləgə d͡ʒʰuːʈʰə n̪əɦɪ 
bədʒ͡əɪ tʃ͡ʰiː, t̪ũː t̪ə ̃ s̪əɦədʒ͡eː tʃ͡ʰoːʈə bʰɑːeː s̪əd̪ɾɨʃə 
tʃ͡ʰəɦə, t̪oːɾeː keːn̪ɑː d͡ʒʰuːʈʰə kəɦəbəɦə." 
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moːt̪iːlɑːlə putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- "s̪eː kiː bʰɑːjə?" 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- "ɑːɪ n̪eː d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰəɦəkə d͡ʒeː 
s̪əmɑːd͡ʒəkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə loːkə eːkəmuɦəɾiː bʰəə̸ 
ɾɑːmeːʃʋəɾəməkə d̪əɾʃən̪ə kəɾəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə keːləɪn̪ə 
ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː əpən̪ɑː mən̪əmeː ɑːɪs̪ə ̃tʃ͡ɑːliːs̪ə bəɾəkʰə 
puːɾʋeː ɾoːpɪ n̪eːn̪eː ɾəɦiː d͡ʒeː əkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkẽː 
s̪əmɦɑːɾɪ əs̪ət̪ʰɪɾə kəɾəbə dʒ͡iːʋən̪əkə s̪əbʰəs̪ə ̃
məɦət̪ʋəpuːɾɳə kɑːd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾə 
əs̪ət̪ʰɪɾə bʰəə̸ tʃ͡əɪn̪əs̪ə ̃ tʃ͡ələeː ləgət̪ə t̪əkʰən̪ə t̪iːɾt̪ʰə-
ʋəɾt̪ə kəɾəbə." 

oːn̪ɑː, ɦiːɾɑːlɑːlə əpən̪ə peːʈəkə s̪əbʰə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bɑːd͡ʒɪ 
geːlɑː mud̪ɑː moːt̪iːlɑːlə s̪eː bud͡ʒʰəbeː n̪eː keːləɪn̪ə. 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ peːləũ?" 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"moːt̪iː, ɑːɪs̪ə ̃ tʃ͡ɑːliːs̪ə bəɾəkʰə puːɾʋə, d͡ʒəɦɪjɑː 
əpən̪ə d̪uɾɑːgəmən̪ə bʰeːlə ɑː pət̪n̪iː gʰəɾə eːliː, t̪əɦiː 
d̪ɪn̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰiː. dʒ͡ɑːbeː t̪əkə d̪uɾɑːgəmən̪ə n̪əɦɪ 
bʰeːlə tʃ͡ʰələ ɑː mɑːeː-bɑːbuː s̪eːɦoː d͡ʒiːbəɪ tʃ͡ʰəlɑː 
t̪ɑːbeː t̪əkə ɦun̪əkeː pəɾɪʋɑːɾə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰeːlɪəɪn̪ə. 
mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə d̪uɾɑːgəmən̪ə bʰeːlə ɑː pət̪n̪iː gʰəɾə 
eːliː t̪əkʰən̪ə pəɾɪʋɑːɾəkə biːtʃ͡ə n̪əʋə pəɾɪʋɑːɾəkə 
ud̪əjə oːɦɪn̪ɑː bʰeːlə d͡ʒəɦɪn̪ɑː bɑ̃ːs̪ə, kʰəɾəɦiː ʋɑː 
keːɾɑːkə biːʈəmeː n̪əʋə gɑːtʃ͡ʰəkə d͡ʒən̪mə bʰeːn̪eː 
ɦoːɪeː." 
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əpən̪ɑː d͡ʒən̪əɪt̪ə ɦiːɾɑːlɑːlə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə 
s̪ət̪jəʋɾɨt̪t̪ɪkẽː moːt̪iːlɑːləkə s̪oːd͡ʒʰɑːmeː ɾəkʰələɪn̪ə, 
mud̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə d͡ʒeː əkʰən̪ə t̪əkəkə 
ʋəɪtʃ͡ɑːɾɪkə pəɾɪʋeːʃə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː t̪ə ̃ jəeːɦə n̪eː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒɑːbeː t̪əkə pəɾɪʋɑːɾəmeː mɑːt̪ɑː-
pɪt̪ɑː dʒ͡iːbəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ɑːbeː t̪əkə pət̪n̪iːkə 
koːn̪ə bɑːt̪ə d͡ʒeː d̪ʰɪjoː-put̪oː bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːt̪ɪjoː 
loːkə əpən̪ə pəɾɪʋɑːɾə n̪əɦɪ budʒ͡ʰɪ mɑːt̪eː-pɪt̪ɑːkə 
pəɾɪʋɑːɾə budʒ͡ʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, t̪əɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːlə s̪eːɦoː 
budʒ͡ʰələɪn̪ə. t̪əẽː pəɾɪʋɑːɾəkə biːtʃ͡ə n̪əʋə 
pəɾɪʋɑːɾəkə s̪ɾɨdʒ͡ən̪ə keːn̪ɑː ɦoːɪeː t̪ə_ɪ d̪ɪs̪ə 
moːt̪iːlɑːləkə n̪əd͡ʒəɪɾə geːbeː n̪eː keːləɪn̪ə. bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰɑːjə, eːɦeːn̪ə kɪ əɦĩːʈɑːkẽː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑːkɪ 
s̪əbʰəkẽː ɦoːɪeː." 

moːt̪iːlɑːləkẽː əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾɑːn̪ukuːlə bən̪əbəɪkə 
kʰɪjɑːləs̪ə ̃ ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː. d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə ʋɑː s̪əg̃iːt̪əkɑːɾə əpən̪ə pəɪtʃ͡ʰəlɑː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋɑː d̪ʰun̪ə (ləjə) kẽː əɪgəlɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ʋɑː 
ləjəkẽː d͡ʒoːɽəɪkɑːlə ʋɪtʃ͡ɑːɾəʋəd̪d̪ʰə ʋɑː ləjəʋəd̪d̪ʰə 
ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː ɦiːɾɑːlɑːlə moːt̪iːlɑːləkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː ʋɪtʃ͡ɑːɾəʋəd̪d̪ʰə kəɾəɪt̪ə bədʒ͡əlɑː- 

"moːt̪iː! t̪oːɦĩːʈɑː n̪əɦɪ, əpən̪oː d̪eːkʰəboː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː ɑː 
budʒ͡ʰɪt̪oː t̪ə ̃ tʃ͡ʰiːɦeː d͡ʒeː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə 
əmələd̪ɑːɾiːmeː pəɾɪʋɑːɾəkə d͡ʒəʋɑːbəd̪eːɦə beːʈɑː 
n̪əɦɪ mɑːɪjeː-bɑːpə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
pəɾɪʋɑːɾəkə s̪ɾɨdʒ͡ən̪ə ɦoːɪeː, mɑːn̪eː pət̪ɪ-pət̪n̪iːkə 
gəʈʰən̪ə ɦoːɪeː, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ beːʈoː dʒ͡əʋɑːbəd̪eːɦə 
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bən̪ɪjẽː d͡ʒɑːɪeː kɪn̪eː." 

əpən̪ɑː dʒ͡ən̪əɪt̪ə ɦiːɾɑːlɑːlə pəɾɪʋɑːɾə-s̪ɾɨd͡ʒən̪əkə 
pəɦɪlə s̪uːt̪ɾə bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑː, mud̪ɑː s̪eː s̪uːt̪ɾə 
moːt̪iːlɑːləkə mən̪əmeː gʰəɾə kəɾəbeː n̪eː 
keːləkəɪn̪ə. s̪əɾəpəʈə tʃ͡ɑːlɪkə d̪əuɽə d̪əuɽəɪt̪ə 
moːt̪iːlɑːlə pun̪ə: əpən̪əɦɪ d̪ʰun̪ɪmeː bəd͡ʒəlɑː-  

"bʰɑːjə, eːɦeːn̪ə kɪ əɦĩːʈɑːkẽː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑːkɪ 
s̪əbʰəkẽː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ." 

moːt̪iːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː əd̪ʰəɖəɾeːɾəpəɾə s̪ə ̃kɑːʈəɪt̪ə 
n̪əɦɪ bəlkɪ ləʋɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə, mɑːn̪eː moːɽəɪt̪ə, 
ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃ s̪əbʰəkẽː ɦoːɪeː.! mud̪ɑː beːkət̪iː-
beːkət̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː s̪eːɦoː ən̪t̪əɾə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeːkəɾə dʒ͡eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾəɦələ s̪eː t̪eːɦeːn̪ə 
budʒ͡ʰəboː kəɾəɪeː ɑː oːɦən̪eː d͡ʒiːʋən̪oː bən̪əɪbət̪eː 
ətʃ͡ʰɪ." 

oːn̪ɑː, moːt̪iːlɑːləkə mən̪əmeː ɾɑːmeːʃʋəɾəmə 
d͡ʒeːbɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪ɑːtʃ͡ɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə kɪ 
bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː ɦiːɾɑːlɑːlə əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə 
tʃ͡əɾtʃ͡ə ʃuɾuː kəə̸ d̪eːləɪn̪ə. mud̪ɑː s̪eː moːt̪iːlɑːləkə 
mən̪əkẽː n̪iːkə dʒ͡əkɑ̃ː tʃ͡ʰubɪjeː n̪eː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ukʰəɽələ-ukʰəɽələ s̪ən̪ə mən̪ə moːt̪iːlɑːləkə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː. əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː pun̪ə: əguəbəɪt̪ə 
moːt̪iːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰɑːjə.! pəɾɪʋɑːɾə tʃ͡ʰiː n̪eː, n̪eː d̪uːʈɑː pəɾɪʋɑːɾə 
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eːkəɾəg̃ə ɦoːɪeː ɑː n̪eː bɪn̪ɑː d̪uː-pəɾɪʋɑːɾəkẽː 
eːkəs̪əg̃ə tʃ͡ələn̪eː kəljɑːɳeː ɦoːɪeː." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bədʒ͡əlɑː- 

"ɦə ̃s̪eː t̪ə ̃n̪əɦɪjẽː ɦoːɪeː." 

ɦiːɾɑːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əɦə peːbɪt̪eː moːt̪iːlɑːlə 
bədʒ͡əlɑː- "əɦiː d̪uɑːɾeː n̪eː eːləũ ɦeːn̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə 
ɑːn̪oː-ɑːn̪oː pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əg̃ə t̪iːɾt̪ʰə-ʋəɾt̪ə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ələbə t̪əkʰən̪eː n̪eː eːkə-d̪oːs̪əɾəmeː d͡ʒiːʋən̪əkə 
s̪ək̃əlpə-s̪uːt̪ɾə s̪eːɦoː mədʒ͡əguːt̪ə ɦoːɪt̪ə dʒ͡ɑːeːt̪ə ɑː 
eːkə-d̪oːs̪əɾəpəɾə bɪs̪əʋɑːs̪ə s̪eːɦoː bəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ələt̪ə." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ." 

ɦiːɾɑːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə s̪əɦə d̪eːkʰə moːt̪iːlɑːlə 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, ləgə-pɑːs̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪ə (d̪ʰəɾməs̪t̪ʰɑːn̪ə) meː 
loːkə əs̪əgəɾoː-d̪us̪əgəɾə d͡ʒɑːɪ-əbəɪeː, mud̪ɑː 
ɾɑːmeːʃʋəɾəmə t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. d̪eːʃəkə 
d̪ətʃ͡tʃ͡ʰɪn̪əʋəɾɪjɑː tʃ͡ʰoːɾəpəɾə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡əɪleː ɦəd͡ʒɑːɾoː kɪloːmiːʈəɾəkə 
ɾɑːs̪t̪ɑː t̪əjə kəɾəeː pəɽəɪeː." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃t̪əjə kəɾəɪjeː pəɽəɪeː." 
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'kəɾəɪjeː pəɽəɪeː' s̪un̪ɪt̪eː d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳoː 
ɦəʋɑːkə s̪ɪɦəkiː peːbə gɑːtʃ͡ʰəs̪ə ̃pɑːkələ ɑːmə d̪ʰəbə-
d̪ʰəbə kʰəs̪əɪeː t̪əɦɪn̪ɑː moːt̪iːlɑːləkə peːʈəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
d̪ʰəbə-d̪eː kʰəs̪ələɪn̪ə- 

"bʰɑːjə, ləgə-pɑːs̪əkə d̪ʰəɾməs̪t̪ʰɑːn̪oː oːɦən̪eː ɦoːɪeː 
d͡ʒeːɦeːn̪ə n̪iːkə-s̪ə-̃n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə beːkət̪iːgət̪ə ɦoːɪeː, 
mud̪ɑː d̪uːɾəkə s̪t̪ʰɑːn̪oː t̪ə ̃ oːɦən̪ə ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeːɦeːn̪ə s̪əmuːɦəkə biːtʃ͡ə s̪ɑːmuːɦɪkə kɑːd͡ʒə 
ɦoːɪeː." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ." 

ɦiːɾɑːlɑːləkə s̪əɦiːʈə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ moːt̪iːlɑːlə 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, d͡ʒeːt̪əeː d͡ʒeː ɦoːɪeː s̪eː t̪eːt̪əeː ɦoːu. 
d͡ʒɑːn̪əeː d͡ʒəə ɑː d͡ʒɑːn̪əeː d͡ʒət̪t̪ɑː. mud̪ɑː əpən̪ɑː 
d̪un̪uː bʰəɪjɑːɾiːmeː s̪eː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkə-
d̪oːs̪əɾəkə s̪ukʰə-d̪ukʰəkẽː d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ eːkə bud͡ʒʰəɪ 
tʃ͡ʰiː t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː d͡ʒiːʋən̪ə-jɑːt̪ɾɑːmeː s̪eːɦoː eːkəs̪əg̃ə 
ɾəɦəbeː kəɾəbə. eːkəɾəg̃ə pəɾɪʋɑːɾə ɾəɦən̪eː 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː əɦɑ̃ːkə pəɾɪʋɑːɾə ətʃ͡ʰɪ t̪əɦɪn̪ɑː n̪eː əpən̪oː 
ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː d͡ʒə ̃koːn̪oː n̪iːkə-beːd͡ʒɑːeː kɑːd͡ʒəkə jɑːt̪ɾɑː 
ɾəɦət̪ə t̪ə ̃d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾɪjeː kəə̸ n̪eː kəɾəbə." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"eːkəɾɑː keː kɑːʈət̪ə." 
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əpən̪ə əkɑːʈjə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ moːt̪iːlɑːləkə mən̪ə 
d̪əɦəɪlə geːləɪn̪ə. bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, d͡ʒəkʰən̪ə s̪əmɑːd͡ʒəkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə loːkə 
eːkəmuɦəɾiː bʰəə̸ t̪iːɾt̪ʰə kəɾəeː d͡ʒɑː ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ 
t̪əkʰən̪ə əpən̪oː d̪un̪uː bʰɑ̃ːɪ kɪeː n̪eː tʃ͡əliː." 

moːt̪iːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"s̪əmɑːd͡ʒəkə loːkə t̪ə ̃ loːkeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, s̪əd̪ɪkɑːlə 
bʰeːɽɪjɑː-d̪ʰəs̪ɑːn̪əkə bɑːʈə pəkəɪɽə tʃ͡əlɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
mud̪ɑː əpən̪oː s̪əbʰə d͡ʒə ̃ oːɦɪn̪ɑː tʃ͡ələbə t̪əkʰən̪ə 
bʰeːɽɪjɑː-d̪ʰəs̪ɑːn̪ə loːkəs̪ə ̃ən̪t̪əɾeː kiː bʰeːlə. əpən̪ə 
biːt̪ələ d̪ɪn̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə pəɦɪn̪eː s̪un̪ɪ ləeːɦə, pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː s̪uːɦəkɑːɾɪ ɑːguːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbə." 

moːt̪iːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"bʰɑːjə, kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽɪ mɑːn̪eː pəɾɪʋɑːɾəkə kɑːd͡ʒə, 
mɑːt̪ɾə d̪eːʋəs̪t̪ʰɑːn̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəeː ɑːeːlə tʃ͡ʰeːləũ 
t̪əẽː s̪əməjə kəmə ətʃ͡ʰɪ, əgut̪ɑːeːlə tʃ͡ʰiː." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"beːs̪iː n̪əɦɪ mɑːt̪ɾə eːkkeːʈɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ, ləgəleː 
kəɦɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪə." 

ɦiːɾɑːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ moːt̪iːlɑːlə tʃ͡upeː ɾəɦəlɑː, 
mud̪ɑː n̪əd͡ʒəɪɾə uʈʰɑː ɦiːɾɑːlɑːləkə n̪əd͡ʒəɪɾəpəɾə 
d͡ʒəɾuːɾə d̪eːləɪn̪ə. 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- "ɾɑːmeːʃʋəɾəmeːʈɑː n̪əɦɪ, 
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d̪eːʃəkə tʃ͡ɑːɾuː d̪ʰɑːmə ɾɑːmeːʃʋəɾəmə, 
d͡ʒəgəɾən̪ɑːt̪ʰə, d̪ʋɑːɾɪkɑː ɑː əməɾən̪ɑːt̪ʰə kə d̪əɾʃən̪ə 
kəɾəbəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə əpən̪oː mən̪əmeː ɾoːpən̪eː 
tʃ͡ʰeːləũ, mud̪ɑː d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑː bʰeːn̪eː 
s̪eːɦoː ɑː mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑːkə ɑːju bəɽʰən̪eː s̪eːɦoː, 
pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾəkə boːd͡ʒʰə bəɽʰɪt̪eː geːlə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
tʃ͡ɑːɾuːd̪ʰɑːməkə d̪əɾʃən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪əɾə pəɽəɪt̪ə 
geːlə. əkʰən̪ə t̪əkə d̪eːkʰət̪eː tʃ͡ʰəɦəkə, mɑːt̪ɑː-
pɪt̪ɑːkə pɑːɾə ləgəbəɪt̪ə d̪uːʈɑː beːʈoːkẽː pəɽʰeːləũ-
lɪkʰeːləũ, bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə keːləũ ɑː tʃ͡ɑːɾɪʈɑː beːʈiːkə 
bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə s̪eːɦoː kəɾəbeː keːləũ." 

'tʃ͡ɑːɾɪʈɑː beːʈiːkə bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə' s̪un̪ɪ moːt̪iːlɑːləkə 
n̪əd͡ʒəɪɾə əppən̪ə d̪un̪uː beːʈiːpəɾə pəɽələɪn̪ə. 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, t̪eːɦeːn̪ə d̪uɾuɦə pəɾɪʋeːʃə s̪əmɑːdʒ͡ə bən̪ɑː 
leːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː gəg̃oː əs̪ən̪ɑːn̪əs̪ə ̃bʰɑːɾiː beːʈiːkə 
bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ." 

bʰɑːɾiː-s̪ə-̃bʰɑːɾiː kɑːdʒ͡ə kɪeː n̪eː ɦuəeː, d͡ʒeːkəɾɑː 
kəɾəɪkɑːlə kəʈʰɪn̪ə-s̪ə-̃kəʈʰɪn̪ə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪkə s̪ɑːmən̪ɑː 
kɪeː n̪eː kəɾəeː pəɽəeː, mud̪ɑː kɑːdʒ͡ə bʰeːlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə mən̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əməgəmə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː 
t̪əɦɪn̪ɑː ɦiːɾɑːlɑːləkẽː bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, mud̪ɑː 
moːt̪iːlɑːləkẽː t̪ə ̃ s̪eː n̪əɦɪ bʰeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə t̪əẽː 
n̪əd͡ʒəɪɾə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː  kʰəs̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, d͡ʒeːkəɾɑː 
d̪eːkʰə-s̪un̪ɪ boːlə-bʰəɾoːs̪ə d̪əɪt̪ə ɦiːɾɑːlɑːlə 
bədʒ͡əlɑː- 
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"moːt̪iːlɑːlə, pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒə ̃ʃɑːn̪t̪ə-tʃ͡ɪt̪t̪əs̪ə ̃
n̪ɪmɑːɦɪ liː, t̪ə ̃ oː gəg̃oːəs̪ən̪ɑːn̪əs̪ə ̃ pəɪgʰə kɑːd͡ʒə 
bʰeːbeː kəeːlə kɪn̪eː." 

ɦiːɾɑːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə ʋɑːɳə d͡ʒeːn̪ɑː moːt̪iːlɑːləkə 
ɦɾɨd̪əjəkẽː tʃ͡ʰeːd̪ə d̪eːləkəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː t̪ɪləmɪlɑːɪt̪ə 
bədʒ͡əlɑː- 

"bʰɑːjə, pəɾɪʋɑːɾəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰoːɽuː. d͡ʒə_ɪ kɑːd͡ʒeː 
ɑːeːlə tʃ͡ʰiː t̪əɪpəɾə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾuː." 

ɦiːɾɑːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 

"moːt̪iː, əkʰən̪ə əpən̪eː s̪ɑːɪʈʰə bəɾəkʰə ʈəpɪ 
eːkəs̪əʈʰəməmeː pɾəʋeːʃə keːləũ ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪbiːtʃ͡ə 
mɑːt̪oː-pɪt̪ɑːkə pɑːɾə-gʰɑːɾə ləgeːləũ ɑː beːʈɑː-
beːʈiːkə s̪eːɦoː pɑːɾə-gʰɑːʈə ləgeːbeː keːləũ. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
pəɾɪʋɑːɾəkə bʰɑːɾəs̪ə ̃mukt̪ə bʰə_ɪjeː geːlə tʃ͡ʰiː, t̪əẽː 
ɑːbə əpən̪oː mən̪əmeː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ʃeːʂə d͡ʒɪn̪əgiː kɪeː 
n̪eː d̪ʰəɾmə-kəɾməmeː bɪt̪ɑːbiː, mud̪ɑː..?" 

'mud̪ɑː' s̪un̪ɪkəə̸ t̪ə ̃ n̪əɦɪ mud̪ɑː ɦiːɾɑːlɑːləkə 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰə moːt̪iːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- "bʰɑːjə, əɦɑ̃ːkə 
d͡ʒiːʋən̪əkə ɦɪs̪ɑːbeː əpən̪eː biːtʃ͡ə məd͡ʒʰəd̪ʰɑːɾəmeː 
pəɽələ tʃ͡ʰiːɦeː, t̪əɪʈʰɑːmə ɾɑːmeːʃʋəɾəməkə d̪əɾʃən̪ə 
kəɾəbə d͡ʒəɾuːɾiː ɑːkɪ beːʈiːkə bɪɑːɦə-d̪ɑːn̪ə pɑːɾə 
ləgɑːeːbə?" 

moːt̪iːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ ɦiːɾɑːlɑːlə budʒ͡ʰɪ geːlɑː 
d͡ʒeː dʒ͡ə_ɪ mən̪eː moːt̪iːlɑːlə ɑːeːlə tʃ͡ʰələ s̪eː ɑːbə 
ɑːguː-pɑːtʃ͡ʰuː ɦuə ləgələɪ. ɦiːɾɑːlɑːlə bədʒ͡əlɑː- 
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"moːt̪iː, s̪əbʰə d̪ɪn̪ə mən̪əmeː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
tʃ͡ɑːɾuːd̪ʰɑːməkə jɑːt̪ɾɑː kəɾiː mud̪ɑː d̪uːɾəkə jɑːt̪ɾɑː 
ɾəɦən̪eː beːs̪iː oːɾɪjɑːn̪oː-bɑːt̪əkə kʰəgət̪ɑː tʃ͡ʰəə̸leː. 
eːkə t̪ə ̃ʈɾeːn̪əkə s̪əpʰəɾə ɦəeːt̪ə d͡ʒə_ɪmeː s̪əməɪjəkə 
s̪əg̃ə kʰəɾtʃ͡oː-bəɾtʃ͡ə ɦeːbeː kəɾəɪt̪ə. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə 
s̪ɑːɪʈʰə bəɾkʰəkə umɾəs̪ə ̃ beːs̪iːbəlɑːkẽː gɑːɽiːkə 
bʰɑːɽɑːmeː s̪uʋɪd̪ʰɑː bʰeːʈələ t̪əkʰən̪ə mən̪ə ɑːɾoː 
ɦələɪs̪ə geːlə dʒ͡eː pəɾɪʋɑːɾəkə n̪ɪməɾəd͡ʒən̪ɑː bʰeːlɑː 
pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ɑːɾuː d̪ʰɑːməkə d̪əɾʃən̪ə s̪eːɦoː ɦeːbeː 
kəɾət̪ə. mud̪ɑː gɑːɽiːkə bʰɑːɽɑːmeː d͡ʒeːt̪eːkə tʃ͡ʰuːʈə 
bʰeːlə t̪ə_ɪs̪ə ̃ beːs̪iː bəɽʰɪjeː geːlə, mɑːn̪eː s̪uʋɪd̪ʰɑː 
s̪əmɑːpt̪ə bʰəə̸ geːlə, ɑːbə n̪ə_ɪ d͡ʒɑː s̪əkəbə. oːn̪ɑː 
t̪iːɾt̪ʰə-ʋəɾt̪əkə n̪ɑːməpəɾə pəɪt̃ʃ͡ə-pɑːləʈə s̪eːɦoː 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː bʰeːʈət̪eː ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː dʒ͡əkʰən̪ə 
kəɾd͡ʒeː ləə̸ kəɾdʒ͡ə tʃ͡ukɑːeːbə t̪əkʰən̪ə kəɾd͡ʒɑːs̪ə ̃
tʃ͡ʰuʈəkɑːɾɑː keːn̪ɑː bʰeːʈət̪ə." 

moːt̪iːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- "ɦə,̃ s̪eː t̪ə ̃n̪əɦɪjẽː bʰeːʈət̪ə." 

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

  

 

2.13.dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- 
kət̪ʰɑː-4 d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
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ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə s̪əmiːkʂəkəkə s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə meː 
əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ əɦɑ̃ː pəɽʰələũ- 
1. kɑːmɪn̪iːkə pɑ̃ːtʃ͡ə ʈɑː kəʋɪt̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
məd̪ʰukɑːn̪t̪ə d͡ʒʰɑːkə ʈɪppəɳiː 

Videhĕa_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 
oːɪpəɾə gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkə ʈɪppəɳiː 

VIDEHA_354 
əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː ɑːgɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə kɪtʃ͡ʰu 
gəɳəmɑːn̪jə kət̪ʰɑːkəɾəs̪ə ̃ ɦun̪əkɑː n̪əd͡ʒəɾɪmeː 
ɦun̪əkəɾə əpən̪ə s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə 5-5 ʈɑː kət̪ʰɑː 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. kət̪ʰɑːkɑːɾə loːkən̪ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ:- 
  

1.kəpɪleːʃʋəɾə ɾɑːut̪ə 
2.umeːʃə məɳɖələ 
3.ɾɑːmə ʋɪlɑːs̪ə s̪ɑːɦu 
4.ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɳɖələ 
5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 

6.n̪ən̪d̪ə ʋɪlɑːs̪ə ɾɑːjə 
7.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

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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8.d̪uɾgɑːn̪ən̪d̪ə məɳɖələ 
 
  

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 4 

d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɑːn̪ə  

d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑːkə ɑːguːkə bʰɑːləs̪əɾiː pʰuːləkə 
gɑːtʃ͡ʰəkə n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːmeː bəɪs̪ələ s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə, əpən̪ə 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪ɑːt̪ə d̪ɪn̪əs̪ə ̃
s̪oːgɑːeːlə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjəkẽː koːn̪oː bɑːʈə n̪əɦɪ 
s̪udʒ͡ʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪn̪ə. s̪ɑːt̪ə d̪ɪn̪ə puːɾʋə eːɦeːn̪ə 
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bʰuməkəmə bʰeːlə tʃ͡ʰələ dʒ͡ə_ɪmeː s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə 
t̪iːn̪uː gʰəɾə kʰəs̪ɪ pəɽələɪn̪ə, jəeːɦə s̪oːgəkə kɑːɾəɳə 
tʃ͡ʰɪəɪn̪ə. d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːkə ɑːguːkə tʃ͡ɑːpɑːkələkə 
pɑːɪpə bɑːlus̪ə ̃t̪eːn̪ɑː bʰəɾɪ geːləɪn̪ə d͡ʒeː pɑːn̪ɪ d̪eːbə 
bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. gʰəɾə kʰəs̪ən̪eː bəɾəd̪ə-
məɦĩːs̪ə məɾɪ geːləɪn̪ə. eːkə d̪ɪs̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə 
d͡ʒiːʋən̪əkə ən̪t̪ə d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə-
d̪ɪs̪ə d̪ʰəɾət̪iːpəɾə bəɪs̪ələ eːkəʈɑː pɾɑːɳəpɾɪjə 
mən̪ukkʰə s̪eːɦoː s̪oːdʒ͡ʰəɦeːmeː ɾəɦəɪn̪ə. ɾəɦɪ-ɾəɦɪ 
kəə̸ s̪ɑːt̪ə d̪ɪn̪əkə biːtʃ͡ə s̪ət̪əɾəɦəʈɑː s̪ə ̃beːs̪iː tʃ͡ʰoːʈə-
tʃ͡ʰoːʈə bʰuməkəmə bʰeːlə, oːn̪ɑː t̪ə_ɪs̪ə ̃ d͡ʒɑːn̪ə-
mɑːləkə koːn̪oː kʂət̪ɪ gɑːməmeː n̪əɦɪ bʰeːlə mud̪ɑː 
d̪ʰəɾət̪iː t̪ə ̃ɖoːləbeː kəeːlə. s̪oːgɑːeːlə mən̪ə ɾəɦən̪eː 
s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə ɑ̃ːkʰɪkə ɑːguː ʃoːkəs̪ə ̃ bʰəɾələ 
d̪un̪ɪjɑ̃ː pəs̪əɾələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə kɪ t̪ə_ɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː ʈuʈələ 
mən̪eː pət̪n̪iː ɑːbɪ putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 

"ɑːbə kiː kəɾəbə?" 

pət̪n̪iːkə pɾəʃn̪ə s̪un̪ɪ s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə d̪ʰəɽəpʰəɽəmeː 
kɪtʃ͡ʰu ut̪t̪əɾə d̪ə_ɪs̪ə ̃əpən̪ɑːkẽː pəɾəɦeːd͡ʒə keːləɪn̪ə. 
pəɾəɦeːd͡ʒə kəɾəɪkə kɑːɾəɳə bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː d̪eːkʰət̪eː 
tʃ͡ʰiː d͡ʒeː eːɦeːn̪ə tʃ͡ələɪn̪ə gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
bən̪əleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː kɪjoː putʃ͡ʰət̪ɑː, bʰɑːjə kiː ɦɑːlə-
tʃ͡ɑːlə? t̪ə ̃ muɦẽː lɑːgələ d̪oːs̪əɾəkə ut̪t̪əɾə bʰeːʈəɪ 
tʃ͡ʰəɪn̪ə dʒ͡eː 's̪əbə ʈʰiːkeː-ʈʰɑːkə ətʃ͡ʰɪ.' kiː d͡ʒiːʋən̪ə 
kʰeːlə tʃ͡ʰiː dʒ͡eː eːt̪eː əs̪ɑːn̪iːs̪ə ̃ ʈʰiːkə-ʈʰɑːkə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːeːt̪ə? ʈʰiːkə ɦoːɪmeː kiː s̪əbʰə kəɾəeː pəɽəɪeː s̪eː 
t̪ə ̃ʈʰiːkə bʰeːləɦɑː dʒ͡ən̪əɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, dʒ͡eː keːn̪ɑː keːt̪eː 
d͡ʒiːʋən̪ə keːn̪ɑː ʈʰiːkə bʰeːlə.... 
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mən̪eː-mən̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə mən̪ə-mət̪ʰən̪oː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː ɑː pət̪n̪iːkẽː uːpəɾə-s̪ə-̃n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː, mɑːn̪eː 
mɑːt̪ʰəs̪ə ̃pəeːɾə ləgə t̪əkə ɑː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ːs̪ə ̃uːpəɾə, n̪əkʰə-
s̪ɪkʰə kəɦɪjəu ɑːkɪ s̪ɪkʰə-n̪əkʰə t̪əkə, n̪əd͡ʒəɪɾə s̪eːɦoː 
kʰɪɾɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː. məɾəɪt̪ə mən̪ə s̪umən̪t̪ə 
bʰɑːjəkẽː əpən̪eː pət̪n̪iː-d̪eː upəɪkə kəɦələkəɪn̪ə- 
'ɑːbə oː n̪ə_ɪ dʒ͡iːt̪iː. eːkə d̪ɪs̪ə t̪ə ̃ bən̪ələ-bən̪ɑːeːlə 
d͡ʒiːʋən̪ə s̪əs̪̃ɑːɾə n̪əʂʈə bʰəə̸ geːləɪn̪ə ɑː d̪oːs̪əɾə-d̪ɪs̪ə 
ʃəɾiːɾəmeː ɑːbə oː ʃəkt̪ɪ n̪əɦɪ ɾəɦələɪn̪ə dʒ͡eː pun̪ə: 
pəɦɪlukeː dʒ͡əkɑ̃ː bən̪ɑː pəut̪iː.' 

eːkə d̪ɪs̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə mən̪əmeː bɪɑːɦəkə 
pəɾɑːt̪ə bʰən̪eː d͡ʒeː s̪ɑːs̪u ɑːs̪ɪɾəʋɑːd̪ə d̪əɪt̪ə kəɦən̪eː 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, 'bɑːu, d̪un̪uːkə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒuɽɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
əɦɪn̪ɑː, d͡ʒɑːd̪ʰəɪɾə ɑ̃ː kʰɪ t̪əkəɪt̪ə ɾəɦəbə t̪ɑːd̪ʰəɪɾə 
d͡ʒuɽələ ɾɑːkʰəbə.' uʈʰələɪn̪ə, t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə-d̪ɪs̪ə iːɦoː 
uʈʰəbeː keːləɪn̪ə d͡ʒeː əkʰən̪ə dʒ͡ə_ɪ s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː pəɦũtʃ͡ə 
geːlə tʃ͡ʰiː, pun̪ə: oːɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːkə ɑːʃɑː t̪oːɽɪ n̪əʋə 
ɾuːpəmeː əpən̪ə dʒ͡iːʋən̪əkə n̪əʋə d̪un̪ɪjɑ̃ː bən̪əbəeː 
pəɽət̪ə. pət̪n̪iː t̪ə ̃ pət̪n̪iː bʰeːliː, d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əbʰəs̪ə ̃
ləgəkə s̪əg̃iː, t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃ pɾɪjə ʋɑː dʒ͡ən̪əpɾɪjə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃s̪ət̃ʃ͡ɑːlɪt̪ə n̪ə_ɪ ɦəeːbə, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃oːɦən̪eː 
ɦəeːt̪ə dʒ͡eːɦeːn̪ə kɪjoː s̪ɑːd̪ʰəkə s̪ɪt̪ɑːɾəpəɾə əpən̪ə 
s̪ɑːd̪ʰən̪ɑːkə s̪ʋəɾə s̪ɑːd̪ʰɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː bəgələkə 
loːɦɑːɾə gʰən̪əs̪ə ̃ n̪əɦɑːiːpəɾə n̪əməɦəɾə tʃ͡oːʈə kəə̸ 
ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ. 

mus̪kuɾɑːɪt̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 

"kəɾəɪleː t̪eː iː d̪un̪ɪjɑ̃ː pəɽələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə t̪ə.̃?" 
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't̪əkʰən̪ə t̪ə'̃ kəɦɪ s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə əɪ d̪uɑːɾeː tʃ͡upə 
bʰəə̸ geːlɑː d͡ʒeː kəmə-s̪ə-̃kəmə pət̪n̪ɪjõː t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu 
əppən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɾəkʰəbeː kəɾət̪iː. ɦun̪əkoː leːlə t̪ə ̃
n̪əməɦəɾə s̪əs̪̃ɑːɾə tʃ͡ʰəɪn̪ɦeː. əpən̪eː ɑ̃ːkʰɪjeː oːɦən̪oː 
t̪ə ̃d̪eːkʰəbeː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə dʒ͡eː keːkəɾoː kəmɑːɪbəlɑː 
d͡ʒəʋɑːn̪ə beːʈɑː məɾɪ dʒ͡ɑːɪeː, t̪əɪjoː tʃ͡ʰɑːt̪iː s̪əkkət̪ə 
kəɾəbeː kəɾəɪeː t̪ə ̃ koːn̪oː bɑːlə-boːd̪ʰəkə mɑːeː-
bɑːpə məɾɪ d͡ʒɑːɪeː t̪ə ̃ pʰeːɾə oː keːn̪ɑː dʒ͡iːbəɪeː..! 
mud̪ɑː s̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiːkə mən̪əmeː 
d͡ʒəgəbeː n̪eː keːləɪn̪ə. eːkə t̪ə ̃ oːɦun̪ɑː kəmə 
pəɽʰələ-lɪkʰələ loːkə beːs̪iː bɪs̪əɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, mɑːn̪eː 
bɪs̪əɾɑːɦə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː əd̪ʰɪkə pəɽʰələ-lɪkʰələ loːkə 
kəmə bɪs̪əɾəboː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː bɪs̪əɾɑːɦoː t̪ə ̃ɦoːɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiː t̪ə ̃ s̪əɦəd͡ʒeː ʋɪd̪jɑːləjə-
məɦɑːʋɪd̪jɑːləjə d͡ʒeːbɑːs̪ə ̃ s̪oːlɦoːən̪ɑː beːmɑːkə 
ɾəɦəliː. mud̪ɑː t̪əɪjoː s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiːkə mən̪əmeː 
d͡ʒiːʋən̪əkə pɾət̪ɪ eːt̪eː t̪ə ̃ s̪ɪn̪eːɦə tʃ͡ʰeːləɪn̪ɦeː d͡ʒeː 
kəɦun̪ɑː-n̪eː-kəɦun̪ɑː, kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪ə ɑːɾoː d̪eːkʰə liː. 

pətʃ͡əpən̪ə-s̪ɑːʈʰɪ bəɾkʰəkə əʋəs̪t̪ʰɑː d̪un̪uː s̪əg̃iːkə 
bʰə_ɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə ̃əpən̪oː əuɾud̪ɑːs̪ə ̃məɾəbə t̪ə ̃
pɑ̃ːtʃ͡ə-d̪əs̪ə bəɾəkʰə ɑːɾoː s̪əeːɦə n̪eː d͡ʒiːbə. s̪əgʰən̪ə 
d̪ʰun̪ɪ ləgələ dʒ͡əkɑ̃ː s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiːkə mən̪əmeː 
koːn̪oː eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə uʈʰɪjeː n̪eː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪ʰun̪ɪmeː ən̪ɦɑːɾə ɾəɦɪt̪oː kɪtʃ͡ʰu 
pɾɨt̪ʰʋiːput̪ɾə t̪ə ̃ eːɦeːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪjeː d͡ʒeː 
oːkəɾɑː  ən̪ɦəɾɪjɑːkə ən̪ɦɑːɾə n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ, d̪ɪn̪eː 
d͡ʒəkɑ̃ː kəɾməbʰuːmɪmeː məgən̪ə bʰeːlə kəɾməjoːgə 
mɪləɪbət̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. bʰəlẽː ɦun̪əkɑː mən̪əmeː eːɦeːn̪ə 
ɑːeːlə ɦoːn̪ɪ ʋɑː n̪əɦɪ ɑːeːlə ɦoːn̪ɪ d͡ʒeː ɦəd͡ʒɑːɾə 
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bəɾəkʰə pɑːtʃ͡ʰuː mɑːn̪eː ət̪iːt̪ə kəɦɪjəu ɑːkɪ bʰuːt̪ə, ɑː 
ɦəd͡ʒɑːɾə bəɾəkʰə ɑːguː mɑːn̪eː bʰəʋɪs̪ə kəɦɪjəu kɪ 
s̪əpən̪ɑː, d̪un̪uːkə biːtʃ͡ə t̪ə ̃ ɑːd͡ʒukə d͡ʒoːɽə ətʃ͡ʰɪeː. 
mud̪ɑː ɑːdʒ͡ukə d͡ʒoːɽə t̪ə ̃ɑːd͡ʒukə kəɾmeːs̪ə ̃mɑːn̪eː 
kɑːd͡ʒeːs̪ə ̃ d͡ʒoːɽəɪt̪ə ɑːd͡ʒukə ən̪t̪ɪmə s̪iːmɑːpəɾə 
pəɦũtʃ͡ɑː, kɑːlɦɪkə kəɾmə kɑːlɦɪleː s̪eːɦoː tʃ͡ʰoːɽɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. əɦiː kɾəməmeː n̪eː mɑːn̪əʋə s̪əməjəkə s̪əg̃ə 
pɾəkɾɨt̪əs̪t̪ʰə bʰəə̸ d͡ʒiːʋən̪ə d̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 

eːkə d̪ɪs̪ə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiːkə mən̪ə ʃoːkəs̪ə ̃ʋjɑːkulə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə-d̪ɪs̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə mən̪ə 
kəbiːɾəbɑːbɑːkə s̪əg̃ə-s̪əg̃ə mɪt̪ʰɪlɑːkə gɑːmeː-
gɑːmə gʰumɪ-gʰumɪ gɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː 'd̪oː 
pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡əmeː bɑ̃ːkiː bət̃ʃ͡əeː n̪eː koːɪ.' bʰɑːjə, 
ɾɑːt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃d̪ɪn̪oː ɦeːbeː kəɾət̪ə, d̪ukʰə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃s̪ukʰoː 
ɦeːbeː kəɾət̪ə. t̪əɦɪn̪ɑː ɾəud̪iː ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃d̪ɑːɦɪjoː ɦeːbeː 
kəɾət̪ə. budʒ͡ʰɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː d̪ʰəɾət̪iːkə pɾɑːɳiːs̪ə ̃keːt̪eː 
guɳɑː beːs̪iː pɑːn̪ɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː pəs̪əɾələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əkʰən̪ə 
pɑːn̪ɪkə əbʰɑːʋə kɪeː ətʃ͡ʰɪ? kəɦəbə d͡ʒeː oː n̪oːn̪əgəɾə 
ətʃ͡ʰɪ. kɪeː n̪oːn̪əpən̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː t̪ə ̃əpən̪eː s̪əbʰəkẽː 
n̪eː budʒ͡ʰəeː pəɽət̪ə. kəbiːɾə bɑːbɑː kəɦən̪əɦɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 'pɑːn̪iː mẽː miːn̪ə pɪjɑːs̪iː, d̪eːkʰə-d̪eːkʰə 
lɑːgəɪ ɦɑ̃ːs̪iː.' 

məgən̪ə bʰeːlə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjəkẽː əpən̪ə bɪɑːɦə-
d̪ɪn̪əkə s̪əʋɪt̪ɑːkə ɾuːpə ɑːguːmeː ɑːbɪ ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə. s̪əʋɪt̪ɑːkə ɾuːpə d̪eːkʰə s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə 
mən̪ə-mən̪t̪əɾə ʋɪɦus̪əɪt̪ə kəɦələkəɪn̪ə- 'ən̪eːɾeː d͡ʒeː 
ɾoːgə kəmə ɑː d̪əɾəd̪əkə piːɽɑː beːs̪iː bən̪ɑː ɑːɦɪ-
ɑːləmə kəɾəbə t̪əkʰən̪ə iː d̪un̪ɪjɑ̃ː eːkoː d̪ɪn̪ə d͡ʒiːbəeː 
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d̪eːt̪ə.' 

d͡ʒəɦɪn̪ɑː eːkə d̪ɪs̪ə pɾɑːkɾɨt̪ɪkə pɾəkoːpə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
d̪oːs̪əɾə-d̪ɪs̪ə s̪ɑːɽʰeː t̪iːn̪ə ɦɑːt̪ʰəkə loːkəkə pɾəkoːpə 
s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪeː. t̪əɦɪn̪ɑː eːkə d̪ɪs̪ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪eːʋə 
ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə-d̪ɪs̪ə d̪ɑːn̪əʋoː n̪ə_ɪ ʈʰɑːɽʰə 
ətʃ͡ʰɪ, s̪eːɦoː keːn̪ɑː n̪ə_ɪ kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə. t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃
bʰeːlə dʒ͡eː d̪un̪uːkə biːtʃ͡əkə dʒ͡eː joːgəkɾɪjɑː ətʃ͡ʰɪ 
oːkəɾɑː dʒ͡əkʰən̪ə ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾiːs̪ə ̃ 'ɪ-mɑːn̪ə' mɑːn̪ɪ 
ɑːguː tʃ͡ələbə t̪əkʰən̪eː n̪eː ɾəs̪əpuːɾɳə d͡ʒiːʋən̪əkə 
ɾəs̪ɑːeːlə pʰələ bʰeːʈət̪ə. kʰɑːeːɾə, d͡ʒeː bʰeːʈət̪ə ʋɑː 
bʰeːʈə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, s̪əbəɦəkə s̪oːdʒ͡ʰɑːmeː ətʃ͡ʰɪeː. 
mən̪eː-mən̪ə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə n̪əd͡ʒəɪɾə 
s̪əʋɪt̪ɑːpəɾə bɪd͡ʒələukɑːkə ɪd͡ʒoːt̪ə d͡ʒəkɑ̃ː 
tʃ͡ʰɪʈəkələɪn̪ə. 

tʃ͡eːt̪ən̪ə əʋəs̪t̪ʰɑːmeː pət̪ɪkẽː d̪eːkʰə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiː 
əpən̪ɑːkẽː tʃ͡eːt̪əbəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 

"dʒ͡əkʰən̪ə d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkẽː d͡ʒiːbəɪ-məɾəɪleː mət̪oː-
pɪt̪ɑː ɑː s̪əɾoː-s̪əmɑːd͡ʒə bɑːn̪ɦɪ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ jəeːɦə n̪eː n̪iːkə ɦəeːt̪ə dʒ͡eː eːkkeː 
s̪ɪɾəɦɑːn̪eː məɾiː ʋɑː d͡ʒiːbiː." 

pət̪n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ, əpən̪ə d̪un̪uː pəɾɑːn̪iːkə 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪eːkʰə s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 

"utʃ͡ɪt̪eː kɪn̪eː?" 

oːn̪ɑː, bədʒ͡əɪkə kɾəməmeː s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə bɑːd͡ʒɪ 
geːlɑː, mud̪ɑː bəd͡ʒəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə əpən̪eː mən̪ə 



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

moːɦə dʒ͡əgəbəɪt̪ə kəɦələkəɪn̪ə, 'eːɦən̪oː t̪ə ̃
s̪əmbʰəʋə ətʃ͡ʰɪeː dʒ͡eː əpən̪ɑː mən̪əmeː d͡ʒeː 
kəɾməʃiːlə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ oː ɦun̪əkɑːmeː  n̪ə_ɪ ɦoːɪn̪ə. 
mud̪ɑː s̪eː bud͡ʒʰəbə keːn̪ɑː?' 

t̪əɪbiːtʃ͡ə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiː bəd͡ʒəliː- "ɦəməɾə mət̪oː-
pɪt̪ɑː ɑː s̪əmɑːd͡ʒoː əɦɑ̃ːkə ɦɑːt̪ʰə pəkəɽɑː n̪eː 
ɦəməɾɑː tʃ͡ʰoːɽələɪn̪ə. t̪əɪʈʰɑːmə ɑːbə əɦɑ̃ː n̪eː 
s̪oːtʃ͡əboː kəɾəbəɪ ɑː d͡ʒiːbəɪleː kɪtʃ͡ʰu kəɾəboː 
kəɾəbəɪ." 

pət̪n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə mən̪əmeː 
d͡ʒeːn̪ɑː pɾəʃɑːn̪t̪ə məɦɑːs̪ɑːgəɾə uməɪɽə geːlə ɦoːn̪ɪ 
t̪əɦɪn̪ɑː uməɪɽə geːləɪn̪ə. pɾəʃɑːn̪t̪ətʃ͡ɪt̪t̪ə ɦoːɪt̪eː 
s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 

"koːn̪oː tʃ͡ɪn̪t̪ɑː-pʰɪkɪɾə kəɾəɪkə d͡ʒəɾuːɾət̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒiːʋən̪ə pəeːbə kəʈʰɪn̪oː ətʃ͡ʰɪ ɑː ukəɽuːoː ətʃ͡ʰɪ, 
mud̪ɑː d̪eːbə  t̪ə ̃ əs̪ɑːd̪ʰjə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː eːɦeːn̪ə 
pʰəs̪ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mən̪əmeː upədʒ͡əbəɪ pəɽət̪ə n̪eː 
d͡ʒeː s̪əg̃ə mɪlɪ dʒ͡iːbeː n̪eː s̪ɑːɾt̪ʰəkə d͡ʒiːʋən̪ə tʃ͡ʰiː." 

pət̪n̪iːkə mũɦələguɑː puɾukʰə d͡ʒəkɑ̃ː t̪ə ̃ s̪umən̪t̪ə 
bʰɑːjə tʃ͡ʰət̪ʰɪeː, un̪əʈɑː kəə̸ pət̪n̪iːkẽː putʃ͡ʰələɪn̪ə- 

"ɑːbə kiː kəɾəbə. d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə ̃ gʰeːgʰə bən̪ɪjẽː geːlə 
ətʃ͡ʰɪ." 

əpən̪ə muɦəs̪ə ̃ n̪ɪkələlə 'gʰeːgʰə' ʃəbd̪ə d͡ʒeːn̪ɑː 
s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə əpən̪eː mən̪əkẽː gʰẽːgʰɪjɑː 
d̪eːləkəɪn̪ə. mud̪ɑː ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾɪjoːkə d͡ʒiːʋən̪ə t̪ə ̃
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d͡ʒiːʋən̪əkə utʃ͡tʃ͡əkoːʈɪkə s̪iːmɑː tʃ͡ʰiːɦeː. d͡ʒə_ɪ 
ɪmɑːn̪əs̪ə ̃loːkə əpən̪ə ɪmən̪əd̪ɑːɾɪjoːkə oːɪ s̪iːmɑːkẽː 
tʃ͡ʰubɪjeː lə_ɪeː, d͡ʒəɪʈʰɑːməs̪ə ̃mən̪ə-mən̪d̪ɪɾəkə məɳɪ 
məɳɪməjə bʰəə̸ tʃ͡ət̪uɾd̪ɪkə tʃ͡ʰɪʈəkəɪeː. 

pət̪ɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː gɾɨɦiːt̪ə  ɦəoːɪt̪ə d̪eːkʰə s̪əʋɪt̪ɑː 
bʰəudʒ͡iː bədʒ͡əliː- 

"əpən̪ɑː t̪ə ̃ koːn̪oː bɑːʈəkə ɪd͡ʒoːt̪ə n̪əɦɪjẽː d̪eːkʰə 
peːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, əɦɑ̃ː n̪eː pət̪ɪ tʃ͡ʰɪəɪ?" 

pət̪n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə pəgʰɪlə geːlɑː. 
bʰɑːjə, pəgʰɪləbə bʰeːlə, koːn̪oː ʋəs̪t̪ukə oː ɾuːpə ɑː 
əʋəs̪t̪ʰɑː, d͡ʒəɪʈʰɑːməs̪ə ̃ oː s̪əɽəɪn̪ɪkə s̪iːmɑːmeː 
pɾəʋeːʃə kəɾəɪeː. d̪un̪ɪjɑ̃ː t̪ə ̃d̪un̪ɪjɑ̃ː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː s̪ɑːd̪ʰjə-
əs̪ɑːd̪ʰjə d̪un̪uː tʃ͡ʰiː. dʒ͡əɦɪn̪ɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːkə d͡ʒeː 
bən̪ɑːbəʈə ətʃ͡ʰɪ oː eːkəɾəg̃ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ, t̪əɦɪn̪ɑː 
d͡ʒən̪məbʰuːmɪkə bən̪ɑːʈəbə s̪eːɦoː eːkəɾəg̃ə n̪əɦɪjẽː 
ətʃ͡ʰɪ. koːn̪oː kʂeːt̪ɾə eːɦeːn̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒeːn̪ɑː 
s̪ɑːɪʋeːɾɪjɑː, d͡ʒeːkəɾɑː bʰuːgoːləkə bʰɑːʂɑːmeː 
ut̪t̪əɾiː-d̪ʰɾuʋəkə s̪əbʰəs̪ə ̃ləgəkə bʰuːmɪ bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː. 
d͡ʒəɪʈʰɑːməkə upəd͡ʒɑːuː bʰuːmɪkə d̪əʃɑː oːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː n̪əə-n̪əə mɑːs̪ə d̪ʰəɾɪ bəɾpʰəkə ɖʰɑːkəs̪ə ̃ɖʰəkələ 
ɾəɦəɪeː. t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃bʰuːməd̪ʰjə s̪ɑːgəɾə kʂeːt̪ɾiːjə 
bʰuːmɪkə kəlpən̪ɑː mən̪əmeː ɾoːpɪ kɪs̪ɑːn̪ə d͡ʒiːʋən̪ə 
tʃ͡ələbəɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾət̪ɑː, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ oːɦɪn̪ɑː n̪eː 
ɦeːt̪əɪn̪ə dʒ͡eːn̪ɑː d̪ʰɾuʋəkə koːn̪ə d̪oːkʰə bʰeːlə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə dʒ͡eː s̪ət̪əjugəs̪ə ̃ beːtʃ͡ɑːɾeːkẽː eːkəʈəg̃ɑː 
ʈʰɑːɽʰə keːn̪eː tʃ͡ʰəɪn̪ə. t̪əɪʈʰɑːmə iːɦoː n̪eː əpən̪eː 
s̪oːtʃ͡ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəbəɪ dʒ͡eː əbʰɪmən̪ju kɪeː bɑːljeː 
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ʋəjəmeː ɦən̪umɑːn̪ə d͡ʒəkɑ̃ː s̪iːt̪ɑː ɾɑːməkẽː 
ɦɾɨd̪əjəmeː ɾoːpɪ ɾəɳəbʰuːmɪkə s̪ək̃əlpə leːləkə? 
ʋəeːɦə s̪ək̃əlpə n̪eː beːtʃ͡ɑːɾeːkẽː ɑːɪjoː kɾɨʂɳə d͡ʒəkɑ̃ː 
bətʃ͡tʃ͡eːkə ɾuːpə loːkə-s̪əmɑːd͡ʒəmeː pəs̪əɾəloː ətʃ͡ʰɪ 
ɑː pəs̪ɑːɾəloː t̪ə ̃d͡ʒɑːɪjeː s̪əkəɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, 
s̪əbəɦəkə əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ. əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː 
əpən̪eː tʃ͡ɑːɦiː t̪ə ̃ d̪un̪ɪjɑ̃ːkẽː kʰeːləun̪ɑː bən̪ɑː kʰeːliː 
ʋɑː d̪un̪ɪjẽː kʰeːləun̪ɑː bən̪ɑː kʰeːləeː, s̪eː t̪ə ̃ bʰeːlə 
bʰəʋɪs̪ə ɑː bʰəʋɪs̪əkə kəlpən̪ɑː..! 

ʋɪs̪mɪt̪ə ɦoːɪt̪ə, ʋɪs̪mɪt̪ə bʰeːlə, dʒ͡iːʋən̪əs̪ə ̃ ɦɑːɾɪ 
mɑːn̪ɪ oːɪ n̪ɑːɾəkiːjə d͡ʒiːʋən̪əmeː pəɦũtʃ͡ə d͡ʒɑːeːbə 
d͡ʒeːkəɾɑː mɾɨt̪jukə əʋəs̪t̪ʰɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, s̪eːɦoː t̪ə ̃
d͡ʒiːʋən̪ə n̪əɦɪjẽː bʰeːlə. ʈʰɑ̃ːɦɪ-pəʈʰɑ̃ːɦɪ s̪umən̪t̪ə 
bʰɑːjə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəud͡ʒiːkẽː kəɦələɪn̪ə- 

"dʒ͡əkʰən̪ə d̪un̪uː beːkət̪iː tʃ͡ɑːɾɪ ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃ t̪əkəɪ tʃ͡ʰiː, 
t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃dʒ͡iːʋən̪ə muːs̪ə dʒ͡əkɑ̃ː mɑːʈɪkə t̪əɾəmeː 
n̪ukɑːeː tʃ͡ɑːɦət̪ə s̪eː t̪ʰoːɽeː ɦuə d̪eːbə_ɪ." 

mus̪əɦəɾəkə bətʃ͡tʃ͡ɑː dʒ͡əɦɪn̪ɑː mɑːʈɪkə t̪əɾəkə 
bɪləmeː muːs̪əkə s̪əg̃ə muːs̪əkə bətʃ͡tʃ͡oːkẽː pəkəɪɽə 
kʰeːləun̪ɑː bən̪ɑː, mus̪əɾiːkə ̃goːbəɾə s̪ũgʰɑː-s̪ũgʰɑː 
d͡ʒiːʋən̪ə d̪ə_ɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ, bʰəlẽː oː pun̪ə: mus̪əɾiːs̪ə ̃
ʈus̪əɾiːeː kɪeː n̪eː bən̪ɪ d͡ʒɑːeː, t̪əɦɪn̪ɑː s̪umən̪t̪ə 
bʰɑːɪkə mən̪əmeː bʰeːləɪn̪ə. 

pət̪n̪iːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː d̪eːkʰə-s̪un̪ɪ s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə oːɪ 
s̪iːmɑː-ɾeːkʰɑːpəɾə pəɦũtʃ͡ə geːlɑː, d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
pəɦũtʃ͡əlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə mən̪ukkʰə əpən̪ə 
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d͡ʒiːʋən̪ətʃ͡əkɾəmeː əpən̪ɑːkẽː s̪əmɑːɦɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
d̪ɪʃɑː-n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə kəɾəɪeː. əpən̪ə ɦɑːɾɪkẽː ɦəɾəɳə n̪əɦɪ 
kəɦɪ ɦəɾən̪ɑːɦəkẽː ɦəɾəɳə n̪əɦɪ d͡ʒiːjən̪ə s̪eːɦoː 
d̪ə_ɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. ɦəɾɑːeːlə-bʰoːt̪ʰɪjɑːeːlə kəɦɪjeːkəə̸ n̪eː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃d͡ʒeːboː kəɾəbeː kəɾət̪ə d͡ʒeː utʃ͡ɪt̪oː ɦəeːt̪ə. 
s̪umən̪t̪ə bʰɑːjə oːɪ s̪iːmɑːpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː, mɑːn̪eː 
ʋəɪd̪ɪkə s̪iːmɑːpəɾə, d͡ʒeːt̪əeː d͡ʒiːʋən̪ə pəd̪d̪ʰət̪ɪkə 
d̪ɪʃɑː-n̪ɪɾd̪eːʃə bʰeːʈəɪeː. ʋəɪd̪ɪkə s̪iːmɑːpəɾə 
pəɦũtʃ͡ət̪eː s̪umən̪t̪ə bʰɑːɪkə mən̪əmeː s̪ək̃əlpəkə 
ud̪əjə bʰeːləɪn̪ə. t̪əɪbiːtʃ͡ə s̪əʋɪt̪ɑː bʰəudʒ͡iː s̪eːɦoː 
əpən̪ɑːkẽː s̪ək̃əlpɪt̪ə kəɾəɪt̪ə gɑːbəeː ləgəliː- 

"s̪ɑːt̪ʰiː ɦɑːt̪ʰə mɪlɑːn̪ɑː, eːkə əkeːlɑː t̪ʰəkə d͡ʒɑːjeː..." 
  

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

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

Videhĕa_01_09_2016 

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

VIDEHA_353 

3. mun̪n̪iː kɑːmət̪əkə eːkɑ̃ːkiː "d͡ʒɪn̪d̪əgiːkə moːlə" ɑː 

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
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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 dʒ͡əgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː 
əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- 
s̪əmpɑːd̪əkə 

https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_354.pdf
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 5 

əppən̪ə s̪ɑːt̪iː 

ɾəməbət̪ɪjɑː gɑːməkə tʃ͡əukə. bʰɪn̪əs̪uɾukɑː ɑːʈʰə 
bədʒ͡ɪ geːlə tʃ͡ʰələ. n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː əpən̪ə 
s̪əməjɑːn̪us̪ɑːɾə tʃ͡əukəpəɾə pəɦũtʃ͡ə geːlə tʃ͡ʰəlɑː. 
oːn̪ɑː, tʃ͡əukəkə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː 
bʰoːɾeːs̪ə ̃ ʃuɾuː bʰəə̸ dʒ͡ɑːɪeː mud̪ɑː s̪oːn̪ɑː-tʃ͡ɑːn̪iː, 
kəpəɽɑː-lət̪t̪ɑːkə d̪oːkɑːn̪ə ɑːʈʰə bəd͡ʒeː kʰud͡ʒəɪeː. 
s̪kuːlə bʰəlẽː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː kɪeː n̪eː kʰud͡ʒəeː mud̪ɑː 
s̪əbʰəkə s̪əɦəjoːgeː bʰoːɾeːs̪ə ̃tʃ͡əukə t̪ə ̃tʃ͡əlɪjeː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. 

ɑːbə kəɦəbə dʒ͡eː d͡ʒəkʰən̪ə tʃ͡əukəkə tʃ͡ɑːɦəkə 
d̪oːkɑːn̪ə t̪iːn̪ə bəd͡ʒeː bʰoːɾeːmeː kʰud͡ʒɪ d͡ʒɑːɪeː 
t̪əkʰən̪ə n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː ɑːʈʰə bəd͡ʒeːmeː kɪeː 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə? 
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n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə əpən̪ə s̪oːtʃ͡ə tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪əẽː 
əppən̪ə s̪oːtʃ͡ɑːn̪us̪ɑːɾə tʃ͡ɑːlɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, d͡ʒə_ɪkẽː pəkəɪɽə 
n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː tʃ͡əlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪oːtʃ͡ɑːn̪us̪ɑːɾə 
tʃ͡ɑːlɪ iː tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː s̪əũdʒ͡ʰukɑː t̪ɑːɽiː piːbən̪ɪɦɑːɾəkẽː 
t̪iːn̪ə bədʒ͡eː bʰoːɾəmeː tʃ͡ɑːɦəkə t̪ɾɨʂɳɑː d͡ʒəgəɪ tʃ͡ʰəɪ, 
t̪əẽː pəɦɪn̪eː oː pəɦũtʃ͡əɪeː. s̪oːd͡ʒʰeː tʃ͡ɑːɦeːʈɑː 
piːbəɪleː loːkə t̪ʰoːɽeː tʃ͡əukəpəɾə əbəɪeː. tʃ͡ɑːɦəkə 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə bɪn̪u bəd͡ʒəulə pɑ̃ːtʃ͡əgoːɾeːs̪ə ̃ gəpoː-
s̪əpə t̪ə ̃ kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦuːleː n̪eː loːkə tʃ͡əukəpəɾə 
əbəɪeː. əd̪ʰəɾət̪ɪjɑː s̪əməjə ɾəɦɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ t̪əẽː d̪ɪn̪ukɑː 
kɑːd͡ʒə əkʰən̪ə ɦeːbeː n̪eː kəɾət̪ə, t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃bʰeːlə 
d͡ʒeː n̪ɪs̪ətʃ͡ɪn̪t̪iːkə s̪əməjə tʃ͡ʰiːɦeː. t̪ɾɨʂɳɑː t̪ɾɨpt̪ɪkə leːlə 
tʃ͡ɑːɦə piːbɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. mən̪ə ʃɑːn̪t̪ə bʰeːloː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
d͡ʒə ̃loːkə n̪ɪs̪ətʃ͡ɪn̪t̪əs̪ə ̃əpən̪oː dʒ͡iːʋən̪ə gɑːt̪ʰɑː n̪ə_ɪ 
gɑːoːt̪ə t̪əkʰən̪ə gɑːoːt̪ə kəkʰən̪ə. gɑːmeːkə tʃ͡əukə 
tʃ͡ʰiː, d͡ʒəɦɪn̪ɑː-d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪oːkɑːn̪əkə kəɽiː bəɽʰəɪeː, 
t̪əɦɪn̪ɑː-t̪əɦɪn̪ɑː gəɦɪk̃iːkə ɑːbɑː-d͡ʒɑːɦiː s̪eːɦoː 
bəɽʰɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃ ʋɪtʃ͡ɑːɾoːkə kəɽiː tʃ͡əlɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪əũs̪eː gɑːməkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə, əɪʈʰɑːmə 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾəkə mɑːn̪eː gʰəʈən̪ɑː ʋɪʃeːʂəs̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ, 
s̪ɑːmɑːn̪jə d͡ʒiːʋən̪əs̪ə ̃ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, eːkəʈʰɑːmə bəɪs̪ə 
loːkəkẽː bʰeːʈɪjeː dʒ͡ɑːɪeː. ɑːʈʰə bəd͡ʒeː ɦoːɪt̪ə-ɦoːɪt̪ə 
gɑːməkə tʃ͡ɪt̪ɾə-ʋɪtʃ͡ɪt̪ɾə s̪əbʰə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə tʃ͡əukəpəɾə 
pəɦũtʃ͡ɪjeː d͡ʒɑːɪeː. t̪əẽː n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː əppən̪ə 
tʃ͡ɑːɦə piːbəɪkə s̪əməjə, ɑːʈʰə bəd͡ʒeː bən̪əun̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. oːn̪ɑː, tʃ͡əukəpəɾə bəɪɪs̪əɪkə əɖɖoː tʃ͡ɑːɦeː 
ʈoːkɑːn̪əʈɑː kẽː mɑːn̪ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː. bɑ̃ːkiː 
d̪oːkɑːn̪ə eːkəbʰəgguː ətʃ͡ʰɪ t̪əẽː oːɪʈʰɑːmə 
eːkəbʰəgguːkə d͡ʒəmɑːʋə ɾəɦəɪeː. eːkəʈɑː bɑːt̪ə 
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ɑːɾoː putʃ͡ʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː, oː iː d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦəkə tʃ͡ələɪn̪ə 
eːɦeːn̪ə bʰəə̸ geːlə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː koːɽʰɪjoː-kɑːɦɪloː 
d͡ʒəkʰən̪ə oːtʃ͡ʰɑːɪn̪eːpəɾə moːɾən̪ɪg̃ə-ʈiːkə s̪eːʋən̪ə 
kəɾəɪeː ɑː n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː s̪ən̪ə puɾɑːn̪ə umeːɾəkə 
loːkə ɑːʈʰə bəd͡ʒeːmeː tʃ͡ɑːɦə piːbəeː tʃ͡əukəpəɾə kɪeː 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə? n̪əɦɪ, bɑːt̪ə d̪oːs̪əɾə ətʃ͡ʰɪ. oː ətʃ͡ʰɪ 
gɑːməkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾəkə s̪əmiːkəɾəɳə s̪un̪əeː d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, tʃ͡ɑːɦə t̪ə ̃eːkəʈɑː bəɦɑːn̪ɑː tʃ͡ʰɪəɪn̪ə. oː n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒɑːn̪ɪ ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾuːpəɪɑː-d̪uː-
ɾuːpəɪɑːkə gɪlɑːs̪ə ʋɑː kəpəkə ʋəs̪t̪u tʃ͡ʰiː tʃ͡ɑːɦə, 
t̪əɦuːmeː eːkəɾuːpət̪ɑː n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ. ən̪eːkoː s̪iːɽʰiːmeː 
tʃ͡ɑːɦə bən̪ɪt̪oː ətʃ͡ʰɪ ɑː bɪkəɾɪjoː bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəkʰən̪eː tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə d͡ʒɑːeːbə kɪ 
d̪oːkɑːn̪əd̪ɑːɾə putʃ͡ʰɪ d̪eːt̪ɑː, 'koːn̪ə tʃ͡ɑːɦə piːbə?' 

kʰɑːeːɾə d͡ʒeː d͡ʒeːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ s̪eː t̪eːt̪əeː ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃
n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑːkẽː koːn̪ə mət̪ələbə tʃ͡ʰəɪn̪ə, 
mət̪ələbə eːt̪əbeː ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦeː 
ɾuːpəɪɑː gʰəʈɪjɑː bʰeːlə ɦuəeː ɑːkɪ tʃ͡iːd͡ʒeː-ʋəus̪ə 
gʰəʈɪjɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːeː, mud̪ɑː əpən̪ə d͡ʒeː bən̪ɦəuɑː 
d͡ʒiːʋən̪ə ətʃ͡ʰɪ, bəs̪ə t̪əɦiːmeː n̪eː tʃ͡ələɪkə ətʃ͡ʰɪ. 
budʒ͡ʰɪt̪eː tʃ͡ʰiː dʒ͡eː pəɾɪʋeːʃə eːɦeːn̪ə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː guɳəgəɾeː ʋəs̪t̪u kɪeː n̪eː ɦuəeː mud̪ɑː d͡ʒə ̃
oːkəɾə d̪ɑːmə kəmə tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ oːkəɾə puːtʃ͡ʰə 
bɑːd͡ʒɑːɾəmeː kəmɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː əguɳəʃiːloː ɑːkɪ 
əguɳəkɑːɾɪjoː ʋəs̪t̪u d͡ʒə ̃ məɦəgə tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ oːkəɾə 
puːtʃ͡ʰə bəɽʰɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ. jəeːɦə t̪ə ̃ pɾətʃ͡ɑːɾə 
mɑːd̪ʰjəmə tʃ͡ʰiː, dʒ͡eː t̪iːt̪əkẽː miːʈʰə bən̪əbəɪeː ɑː 
miːʈʰəkẽː t̪iːt̪ə. miːɖɪjoː jugəkə d͡ʒeː ləkʂəɳə ətʃ͡ʰɪ, 
s̪eːɦoː t̪ə ̃d̪eːkʰeːbeː kəɾət̪ə kɪn̪eː. 
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gɑːməkə tʃ͡əukəpəɾə n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː tʃ͡ɑːɦə 
piːbɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ʰə kɪ d̪uː goːɾeːkə biːtʃ͡ə tʃ͡ɑːɦeː 
d̪oːkɑːn̪əpəɾə gʰõːgʰɑːud͡ʒə ʃuɾuː bʰeːlə. eːkəgoːɾeː 
əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪ə_ɪt̪ə dʒ͡eː tʃ͡ɑːɦeː d̪oːkɑːn̪ə n̪eː 
gɑːməkə tʃ͡əukə bən̪əuləkə, t̪ə ̃d̪oːs̪əɾə goːɾeː ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
d̪ə_ɪt̪ə d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦoː d̪oːkɑːn̪əkẽː tʃ͡əukəpəɾə koːn̪oː 
moːdʒ͡əɾeː ətʃ͡ʰɪ.... t̪eːkəɾeː gʰõːgʰɑːudʒ͡ə ɦuə ləgələ. 

lət̪ɪɑːɦeː  d͡ʒəkəɑ̃ː ʋɪtʃ͡ɑːɾoː ɑː gəppoː-s̪əppə ətʃ͡ʰɪeː. 
mɑːn̪eː iː d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː lət̪t̪iː əpən̪eː pəɪɾəpəɾə t̪ə ̃
n̪əɦɪ mud̪ɑː d̪ʰəɾət̪iːeː d̪ʰeːn̪eː ɑːkɪ koːn̪oː ɑːləmeː, 
ɑːləmə bʰeːlə s̪əɦəjoːgiː, bʰeːʈən̪eː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ t̪ə ̃
bəɽʰəbeː kəɾəɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː d̪un̪uː goːɾeːkə biːtʃ͡ə 
mɑːn̪eː məkʰɑːn̪əlɑːlə ɑː s̪ɪg̃əɦɑːɾəlɑːləkə biːtʃ͡ə 
gəpə-s̪əppə bəɽʰɪ geːlə. məkʰɑːn̪əlɑːlə bɑːdʒ͡ələ- 

"koːn̪oː gɑːmə-gʰəɾəmeː d͡ʒɑːbeː tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪ə 
n̪əɦɪ kʰudʒ͡ət̪ə t̪ɑːbeː tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑː n̪ə_ɪ bən̪ət̪ə. 
t̪əẽː tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑːkə n̪ɪɾəmɑːn̪əkəɾt̪ɑː tʃ͡ɑːɦəkə 
d̪oːkɑːn̪ə bʰeːlə." 

s̪ɪg̃əɦɑːɾəlɑːləkẽː t̪ɑːməs̪ə uʈʰɪ geːlə_ɪ. oːn̪ɑː, 
t̪ɑːməs̪ə utʃ͡ɪt̪eː uʈʰələɪ d͡ʒeː d͡ʒɑːbeː d̪ʰəɾɪ gɑːmə-
gɑːməmeː beːpɑːɾiːkə leːn̪ə-d̪eːn̪ə n̪ə_ɪ ʃuɾuː ɦəeːt̪ə 
t̪ɑːbeː tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑːkə moːleː kiː. əɪʈʰɑːmə iː n̪ə_ɪ 
budʒ͡ʰəbə dʒ͡eː gɑːmə-gɑːməkə ʋəus̪əs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
gəɦən̪ɑː-d͡ʒeːbəɾə d̪ʰəɾɪkə luːʈə bɑːɦəɾiː loːkə kəə̸ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ..s̪ɪg̃əɦɑːɾəlɑːlə bɑːd͡ʒələ- 

"pɑːn̪ɪmeː kiː məkʰɑːn̪eːʈɑː ɦoːɪeː d͡ʒeː s̪əbʰə t̪əɾə-
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uːpəɾə ɦoːɪeː." 

oːn̪ɑː, gəpə-s̪əppə oːɦən̪ə loːkəkə biːtʃ͡ə bʰəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ dʒ͡eː pɑːn̪ɪjẽːmeː s̪ə ̃ pɑːɪkẽː tʃ͡ʰɑːn̪ɪ ən̪əɪeː ɑː 
pɑːn̪ɪjẽːkə ɾəs̪əmeː mɑːn̪eː t̪ɑːɽiː-d̪ɑːɾuːmeː, t̪iːt̪əɪt̪ə-
bʰiːdʒ͡əɪt̪ə gəməbəɪeː. əpən̪ɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾeː 
məkʰɑːn̪oːlɑːlə bɑːdʒ͡ələ ɑː s̪ɪg̃əɦɑːɾoːlɑːlə bɑːd͡ʒələ. 

kɑːt̪əmeː bəɪs̪ələ n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː d̪un̪uː goːɾeːkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ mən̪eː-mən̪ə məgən̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəlɑː. məgən̪ə ɦoːɪkə kɑːɾəɳə əpən̪ɑː mən̪eːmeː 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə uʈʰɪ geːləɪn̪ə dʒ͡eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələkə ɖoːɦə-
ɖɑːbəɾəs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ tʃ͡əuɾə-tʃ͡ɑ̃ːtʃ͡əɾə, poːkʰəɪɾə-
d͡ʒʰɑ̃ːkʰəɪɾə, məɾələ-d̪ʰɑːɾə, məɾələ d̪ʰɑːɾə oː bʰeːlə 
d͡ʒeː d͡ʒeːkəɾə d̪ʰɑːɾɑː bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə ɑː poːkʰəɪɾə 
d͡ʒəkɑ̃ː biːtʃ͡ə-biːtʃ͡əmeː bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɪs̪əg̃ə 
gɑːmə-gɑːməmeː s̪əɽəkə bən̪ən̪eː s̪eːɦoː pɑːn̪ɪkə 
d͡ʒəmɑːʋə bəɽʰɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. pɾəʃn̪ə məkʰɑːn̪əkə ətʃ͡ʰɪ. 
məkʰɑːn̪əkə kʰeːt̪iːkə joːgə keːt̪eː d͡ʒələkəɾə ətʃ͡ʰɪ. 
əkʰən̪ə t̪əkə dʒ͡eː məkʰɑːn̪ə upədʒ͡əbəɪkə t̪əkən̪iːkə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː keːɦeːn̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, ɑː n̪əbə 
t̪əkən̪iːkəkə ən̪ukuːlə d͡ʒeː kʰeːt̪iːkẽː s̪iːmɪt̪ə 
d͡ʒɑːɪt̪ɪkə biːtʃ͡ə, pəɦɪlukɑː ɖʰəg̃əs̪ə,̃ kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə 
t̪əkʰən̪ə lɑːbʰəkə əʃ̃ə keːt̪eː ɾəɦət̪ə.? əkʰən̪ə beːs̪iː 
n̪əɦɪ. mɑːn̪eː əkʰən̪ə ɑːn̪d̪ʰɾə pɾəd̪eːʃəkə d͡ʒʰɪg̃ɑː ɑː 
ɪlɪs̪ə mɑːtʃ͡ʰə n̪iːkə kɪ əpən̪ɑː əɪʈʰɑːməkə ɾoːɦu-
bʰɑːkuɾə n̪iːkə, s̪eː bɑːd̪əmeː. əkʰən̪ə ən̪eːɾeː kɪeː 
s̪əməjə d̪uɾɪ kəɾəbə d͡ʒeː s̪əpeːt̪ɑː (mɑːləd̪əɦə) 
d͡ʒəkɑ̃ː ɾoːɦu mɑːtʃ͡ʰoː ɦəd͡ʒɑːɾə bəɾəkʰə pəɦɪn̪eː 
d͡ʒeːɦeːn̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰələ t̪eːɦən̪eː əkʰən̪oː ɦoːɪeː. s̪əbʰə 
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tʃ͡iːdʒ͡əmeː n̪əbə t̪əkən̪iːkə ɑːeːlə, mɑːn̪eː s̪əbʰə 
tʃ͡iːdʒ͡əkə ʋɪkəs̪ɪt̪ə ɾuːpə s̪oːd͡ʒʰəmeː ɑːeːlə ɑː əpən̪ɑː 
s̪əbʰə t̪ɑːbeː s̪ʋəɾə mɪlɑːn̪iː kəɾəɪt̪ə gəbəɪt̪ə ɾəɦiː d͡ʒeː 
's̪əbʰə s̪əkʰiː s̪ɑːs̪uɾə geːlə ɦəməɾɑː leːlə tʃ͡əɪt̪ə pəɽɪ 
geːlə.'  

tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə t̪ə ̃ d̪əɾdʒ͡ən̪oː ɾəg̃əkə 
s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə d̪əɾd͡ʒən̪oː loːkəkə ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
məkʰɑːn̪oːlɑːlə ɑː s̪ɪg̃əɦɑːɾoːlɑːləkẽː guləʈeːn̪ə 
lələkɑːɾɪkəə̸ kəɦələkə- 

"tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əkẽː ʈʰəʈʈʰɑː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəɦəkə. 
əpən̪ə-əpən̪ə mũɦə bən̪n̪ə ɾɑːkʰəɦə. d̪oːs̪əɾoː-
t̪eːs̪əɾoː gəpə-s̪əppə ɦəeːt̪ə kɪ t̪oːɾeː d̪un̪uː goːɾeːkə 
gʰõːgʰɑːud͡ʒə loːkə s̪un̪əɪt̪ə ɾəɦət̪ə." 

guləʈeːn̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d̪un̪uːgoːɾeː tʃ͡upə bʰəə̸ 
geːlə. tʃ͡uppoː keːn̪ɑː n̪eː ɦoːɪt̪ə. s̪əmɑːd͡ʒə t̪ə ̃
s̪əmɑːd͡ʒə tʃ͡ʰiː. əpən̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə loːkə bəʈ̃əɪeː ɑː 
loːkoːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪əməʈəɪeː. beːkət̪iːs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ 
pəɾɪʋɑːɾə, s̪əmɑːd͡ʒə d̪ʰəɾɪ ətʃ͡ʰɪeː. ɑːd͡ʒukə d͡ʒeː s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
ətʃ͡ʰɪ, t̪ə_ɪ ən̪ukuːlə s̪ət̪jəkẽː pəkəɪɽə dʒ͡əkʰən̪ə ɖeːgə 
uʈʰət̪ə t̪əkʰən̪ə oː s̪əɦiː d̪ʰəɾət̪iːpəɾə pəɽət̪ə. 

məkʰɑːn̪əlɑːlə ɑː s̪ɪg̃əɦɑːɾəlɑːləkə biːtʃ͡əkə gələguːlə 
n̪iːkə dʒ͡əkɑ̃ː ʃɑːn̪t̪oː n̪eː bʰeːlə tʃ͡ʰələ kɪ tʃ͡ɑːɦəkə 
d̪oːkɑːn̪əkə ɑːgueːmeː mən̪əs̪ukʰəlɑːlə d͡ʒoːɾə-
d͡ʒoːɾəs̪ə ̃ beːʈɑːkẽː kəɦəɪt̪ə- "ɪs̪kuːlə d͡ʒeːmeː kɪ 
n̪əɦɪ?" 

beːʈɑː, d̪ulɑːɾətʃ͡ən̪ə bəd͡ʒəɪt̪ə- "ɪs̪kuːlə n̪ə_ɪ 
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d͡ʒeːbəɦə, moːbɑːɪlə kiːn̪ɪ d̪ɑːeː, gɑːmeːpəɾə 
əs̪əgəɾeː pəɽʰəbə." 

n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː guləʈeːn̪əkẽː kəɦələkʰɪn̪ə- 
"guləʈeːn̪ə, kən̪eː bəɦəɾɑːkəə̸ n̪iːkə dʒ͡əkɑ̃ː bud͡ʒʰəkə 
t̪ə,̃ kət̪ʰiːkə gələguːlə ɦoːɪeː." 

guləʈeːn̪əkə mən̪əmeː uʈʰələ, ən̪eːɾeː ən̪əkəɾə 
kəɦɑː-kəɦiːkə moːʈəɾiː əpən̪ɑː s̪ɪɾəpəɾə kɪeː leːbə. 
n̪iːkə jəeːɦə ɦəeːt̪ə d͡ʒeː mən̪əs̪ukʰəlɑːlə d̪un̪uː-
bɑːpuːt̪əkẽː n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə s̪oːd͡ʒʰɑːmeː 
pəɦũtʃ͡ɑː d̪eːbə. guləʈeːn̪ə s̪əeːɦə keːləkə. 
mən̪əs̪ukʰəlɑːlə d̪un̪uː-bɑːpuːt̪əkẽː n̪iːləkəɳʈʰə 
kəkkɑːkə ɑːguːmeː pəɦũtʃ͡ɑː, əpən̪eː kɑːt̪əmeː 
ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ geːlə. 

n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː mən̪eː-mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾɪjeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː pəɦɪn̪eː mən̪əs̪ukʰəlɑːləkẽː putʃ͡ʰɪəɪ ɑːkɪ 
d̪ulɑːɾətʃ͡ən̪əkẽː, t̪ə_ɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː mən̪əs̪ukʰəlɑːlə 
əpən̪eː pʰuɾən̪eː bɑːdʒ͡ələ- 

"kɑːkɑː! kiː kəɦəbə, biːt̪ə bʰəɾɪkə tʃ͡ʰəuɽɑː bʰoːɾeː-
bʰoːɾə ʈʰəkɪ leːləkə." 

mən̪əs̪ukʰəlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː 
mən̪eː-mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː 
mən̪əs̪ukʰəlɑːləkẽː putʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː kiː ʈʰəkɪ leːləkəɦə? 
mud̪ɑː bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː mən̪əs̪ukʰəlɑːlə d̪oːɦəɾɑːkəə̸ 
bɑːd͡ʒələ- 

"kɑːkɑː, tʃ͡ɑːɦə-bɪs̪kuʈə kʰuɑː, tʃ͡ʰəuɽɑːkẽː d͡ʒəkʰən̪ə 
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ɪs̪kuːlə dʒ͡ɑːɪleː kəɦəlɪəɪ t̪əkʰən̪ə kəɦələkə- 'kəũpiː 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ.' s̪əg̃eː ɑːn̪ɪ tʃ͡əukəpəɾə kəũpiː d͡ʒəkʰən̪ə 
kiːn̪ɪ d̪eːlɪəɪ, ɑːbə kəɦəɪeː d͡ʒeː moːbɑːɪlə kiːn̪ɪ d̪ɑːeː 
gʰəɾeːpəɾə pəɽʰəbə." 

ʋɪʂəjəkə gəmbʰiːɾət̪ɑː d̪eːkʰə n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə 
mən̪əmeː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː n̪eː tʃ͡upə ɾəɦəbə n̪iːkə 
ɦəeːt̪ə ɑː n̪eː bɑːd͡ʒəbə. bɑːpə-beːʈɑːkə biːtʃ͡əkə 
pɾəʃn̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦuːmeː eːkə əboːd̪ʰə, d̪oːs̪əɾə 
s̪əboːd̪ʰə. s̪əboːd̪ʰəkə t̪ə ̃ utʃ͡ɪt̪ə bən̪ɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
əboːd̪ʰəkẽː s̪əboːd̪ʰɪ ɾɑːs̪t̪ɑː d̪ʰəɽɑːeːbə. ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː 
moːɽə d̪əɪt̪ə n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː bəd͡ʒəlɑː- 

"mən̪əs̪ukʰə, bɑːləboːd̪ʰə beːʈɑː tʃ͡ʰəɦə, kəɦun̪ɑː 
bəus̪ə-bɑːs̪ɪkəə̸ ɪs̪kuːlə d̪ʰəɽɑːʋəɦə." 

n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ mən̪əs̪ukʰəlɑːlə 
əpən̪ə beːʈɑːkẽː əgueːn̪eː gʰəɾə d̪ɪs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːlə. 
guləʈeːn̪ə bɑːd͡ʒələ- "kɑːkɑː, kiː kəɦəbə! d͡ʒeːɦoː n̪eː 
ɦoːɪ-kəə̸ ətʃ͡ʰɪ s̪eːɦoː s̪əbʰə ɦoːɪeː." 

ɦə-̃ɦũː bɪn̪ɑː bəd͡ʒən̪əɦɪ n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː mən̪eː-
mən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəeː ləgəlɑː. ʋɪd̪jɑːləjə bətʃ͡tʃ͡ɑː dʒ͡ɑːeː ʋɑː 
n̪əɦɪ dʒ͡ɑːeː? eːkɑːeːkə n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə mən̪ə 
un̪əɪʈəkəə̸ oːɪ d̪ʰəɾət̪iːpəɾə pəɦũtʃ͡ə geːləɪn̪ə, 
d͡ʒəɪʈʰɑːmə s̪əɾəkɑːɾiː ʋɪd̪jɑːləjəkẽː pəg̃u bən̪ɑː, 
ʃɪkʂɑːkẽː beːpɑːɾiːkəɾəɳəkə d̪ɪʃɑː d̪ɪs̪ə moːɽələ geːlə. 
d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ s̪əmɑːd͡ʒə-t̪ət̪̃ɾə kəməd͡ʒoːɾə pəɽələ. 
məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə d̪ʰəɾɪ əɾɑːd͡ʒəkə 
s̪t̪ʰɪt̪ɪ bən̪ɪ geːlə. t̪iːn̪ə-t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ-tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːləkə 
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pəɾiːkʂɑː ɾuːkɪ geːlə. s̪əɾʈɪpʰɪkeːʈəkə bɪkəɾiː-bəʈʈɑː 
ʃuɾuː bʰeːlə. 

mən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑːkẽː t̪eːt̪eː 
d̪ʰəd̪ʰəɪkə geːləɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒoːɾə-d͡ʒoːɾəs̪ə ̃ bɑːd͡ʒəeː 
ləgəlɑː- "kɪjoː əppən̪ə s̪ɑːt̪iː s̪əmɑːd͡ʒəmeː bɑːd͡ʒəɦə 
ʋɑː mũɦə tʃ͡upə ɾɑːkʰəɦə, mud̪ɑː ɦəməɾoː t̪ə ̃ eːt̪eː 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əɾoːkɑːɾə ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː əppən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
s̪əmɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə ɾɑːkʰiː." 

n̪iːləkəɳʈʰə kəkkɑːkə gəɾd͡ʒən̪ə s̪un̪ɪ mən̪əmeː bʰeːlə 
d͡ʒeː oːɪʈʰɑːmə mɑːn̪eː n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː ləgə, 
pəɦũtʃ͡əbə dʒ͡əɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. əpən̪eː gʰəɾeːpəɾə ɾəɦiː. 
tʃ͡əukəkə bəgəleːmeː əpən̪ə gʰəɾə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
əpən̪eː mən̪ə pɑːtʃ͡ʰuoː t̪əkəeː t̪ə ̃ɦuəeː d͡ʒeː pəɾəs̪uː 
s̪ɑːɪɾɪkə bɪɑːɦəmeː d͡ʒɑːeːbə d͡ʒəɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦuːmeː 
beːtʃ͡ɑːɾiː bɪɑːɦəkə pəɾɑːt̪eː əmeːɾɪkɑː tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. 
n̪iːləkəɳʈʰeː kɑːkɑː tʃ͡ʰɪɑːɦə, d͡ʒə ̃ kəɦĩː gəpeː-
s̪əppəmeː mɑːɾɪ pʰəs̪̃ɑː leːləɪn̪ə t̪əkʰən̪ə koːʈə-
kətʃ͡əɦəɾiː d̪eːkʰəbə ɑːkɪ s̪ɑːɪɾɪkə bɪɑːɦə d̪eːkʰəeː 
d͡ʒɑːeːbə.? mən̪ə ɑːguː-pɑːtʃ͡ʰuː kəɾɪt̪eː ɾəɦəeː kɪ 
n̪iːləkəɳʈʰə kɑːkɑː əpən̪eː tʃ͡upə bʰəə̸ geːlɑː. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
gəɾədʒ͡əɪt̪ə meːgʰəkə gəɾd͡ʒən̪ə dʒ͡əkɑ̃ː, d͡ʒeː 
ʋɑːjuməɳɖələmeː ən̪eːɾoː ɖʰən̪əɖʰən̪ɑːɪt̪ə ɾəɦəɪeː 
ʋɑː ʃɑːn̪t̪eː ɾəɦəɪeː, t̪əɦɪn̪ɑː s̪əbʰə ʃɑːn̪t̪ə bʰeːlə. 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- koːɾoːn̪ɑː: kɑːlə! 

 

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

koːɾoːn̪ɑː: kɑːlə! 
 
iː mɾɨt̪jukə koː n̪oː məɦɑː d̪uːt̪ə , 
ɑːpʰəd̪ə keː pɾələjək̃ɑː ɾiː puːt̪ə. 
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iː ʈun̪əkiː s̪əmpuːɾɳə ʋəs̪ud̪ʰɑː pəɾə, 
bɪ kʰə -ʋɑː ɳə, d͡ʒiː ʋən̪ə -s̪ud̪ʰɑː pəɾə. 
 
gʰoː ɾələkə ʋɪ ʂɑː ɳu bɪ kʰə ʋɑː ju meː, 
s̪eːn̪ɦə ləgeːləkə ,ɑːju meː. 
 
bʰəə̸ geːlə mɑː n̪əʋə əs̪əɦɑː jə, 
ʋən̪əkə' ɑːgɪ s̪ən̪ə, pəs̪əɾələ d͡ʒɑː ɪ. 
 
s̪əbəɦəkə pɾɑː ɳə pəɽələ pəɾələjə meː, 
bɪ t̪əɪ ɾɑː t̪ɪ -d̪ɪ n̪ə keːʋələ bʰəjə meː. 
 
n̪eːn̪ɑː -bʰuʈəkɑː , ʋɾɨd̪d̪ʰə, d͡ʒuɑːn̪ə, 
gʰəɾə meː d̪ubəkɪ , bətʃ͡ɑː bəɪ d͡ʒɑː n̪ə. 
 
t̪ʰəmɦɪ geːlə d͡ʒən̪u dʒ͡ɪ n̪əgiː keː tʃ͡əkkɑː , 
mɑː n̪əʋəəs̪t̪ɪ t̪ʋə pəɾə ətʃ͡ʰɪ iː d̪ʰəkkɑː . 
 
ɾukɪ geːlə d̪un̪ɪ ɑː keː kɑː ɾəbɑː ɾə, 
lɑː gəɪ, ʋəs̪ud̪ʰɑː t̪əə̸, d͡ʒəməkə d̪oː ɑːɾə. 
 
bɑː ʈə -gʰɑː ʈə ,s̪əbʰə s̪un̪əs̪ɑː n̪ə, 
tʃ͡əməkəɪ ɑːgɪ , d̪əməkəɪ məs̪ɑː n̪ə. 
 
bən̪ɦəkə d͡ʒɪ n̪əgiː koː ɾoː n̪ɑː kə ɦɑː t̪ʰə, 
d͡ʒʰɪ kəɪkə pɾɑː ɳə ,ləgɑː koː n̪oː lɑː t̪ʰə. 
 
koː ɾoː n̪ɑː kə' koː n̪oː n̪eː tʃ͡ʰələɪkə d̪əbɑː ɪ , 
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loː kəkə əɾud̪ɑː , tʃ͡ʰɪ n̪ɪ -tʃ͡ʰɪ n̪ɪ kʰɑː ɪ. 
 
mɑː s̪kə s̪ə ̃d͡ʒəbələkə muɦə ,loː kə, 
əs̪ɑː ʋəd̪ʰɑː n̪ə, geːlət̪ʰɪ pəɾəloː kə. 
 
d͡ʒəgəɦə , bʰeːʈəbə moː s̪əkɪ lə əs̪pət̪ɑː lə meː, 
kɪ tʃ͡ʰu bɑ̃ː tʃ͡ələ ,ɑː kɪ tʃ͡ʰu kɑː lə-gɑː lə meː. 
 
pɾələjə mətʃ͡əəoːləkə koː ɾoː n̪ɑː beːs̪iː , 
pəɦɪ loː s̪ə ̃,d̪oː s̪əɾə kʰeːpə meː, 
gʰəɾəɦəɲd͡ʒə pəɾɪ ʋɑː ɾə -pəɾɪ ʋɑː ɾə bʰeːlə, 
ɑːŋən̪ə -gʰəɾə ɖuːbələ n̪eːpə meː.meː 
 
kʰəkʰəɽiː bʰəə̸ geːlə gəmɦəɾɑː eːlə d̪ʰɑː n̪ə, 
koː ɪkʰeː meː tʃ͡ʰuːʈələ ,ʃɪ ʃukə pɾɑː ɳə. 
 
əs̪pət̪ɑː lə meː gẽːʈələ muɾd̪ɑː 
s̪əbəɦəkə ,lɑː gɪ geːləɪ bʰiː ɽə, 
ət̪̃ɪ mə ʈʰɑ̃ː ' pəəoːləkə kət̪eːkoː 
 
mɾɨt̪əkə, bɑː lu meː, n̪əd̪iː -t̪iː ɾə. 
 
d͡ʒɪ n̪əgiː bʰeːlə ən̪ɦɑː ɾeː -ən̪ɦɑː ɾə, 
loː kə, loː kə s̪ə ̃ən̪ətʃ͡ɪ n̪ɦɑː ɾə. 
 
ən̪əgən̪ɪ t̪ə pəɾɪ ʋɑː ɾə bʰeːlə ən̪ɑː t̪ʰə, 
ɑːeːlə ʋɪ pət̪t̪ɪ ,n̪eːn̪ɑː s̪əbʰə mɑː t̪ʰə. 
 
əd̪ɾɨʃjə ətʃ͡ʰɪ iː məɦɑː d̪uʂʈə, 
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kʰuːn̪ə pɪ bɪ -pɪ bɪ ,bʰeːlə puʂʈə. 
 
pəɾəɲtʃ͡ə, t̪ʰəmɦələ geːlə, pɾələjə, 
pʰeːɾə, d͡ʒɪ n̪əgiː kə' bʰeːlə d͡ʒəjə. 
 
kɪ tʃ͡ʰu s̪əməjə bɑː d̪ə ,koː ɾoː n̪ɑː keː, 
tʃ͡ɑː ŋguɾə s̪ə ̃tʃ͡ʰuʈələɪ loː kəkə d͡ʒɑː n̪ə, 
ʋəɪd͡ʒɲɑː n̪ɪ kə, ɖɑː kəd̪əɾə s̪əbʰə mɪ lɪ kəə̸, 
d͡ʒəld̪iː s̪ə ̃ləəoːlət̪ʰɪ , s̪əmɑː d̪ʰɑː n̪ə. 
 
məɦɑː kəʋətʃ͡ə ,koː ɾoː n̪ɑː kə ʋɪ ɾud̪d̪ʰə, 
ɑːeːlə ʋəɪks̪iː n̪ə ,ləɽəjə jud̪d̪ʰə. 
 
s̪əpʰələ, s̪upʰələ bʰeːlə s̪əmɑː d̪ʰɑː n̪ə, 
bɑːæ̃ tʃ͡ələ ,məɦɑː mɑː ɾiː s̪ə ̃pɾɑː ɳə. 
 
mud̪ɑː , tʃ͡ʰoː ɽələkə n̪əɦɪ eːkʰən̪oː d͡ʒɑː n̪ə, 
kəɾiː , s̪uɾəkʂɑː -pɾoː ʈoː kæləkə' s̪əmmɑː n̪ə. 
 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.2.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə- 2 ʈɑː gədʒ͡ələ 

 

ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
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d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 
 
 
1 
 
ɦəməɦĩː kʰɑːliː s̪ũd̪əɾə s̪ũd̪əɾə 
bɑ̃ːkiː d̪un̪ɪjɑ̃ː bɑːn̪əɾə bɑːn̪əɾə 
 
ɦun̪əkəɾə ʈʰeːkɑːn̪ɑː n̪oːʈə kəɾuː 
s̪ət̪t̪ɑː ɖoːɾiː dʒ͡ɪmɦəɾə d͡ʒɪmɦəɾə 
 
ɾəs̪t̪ɑː bʰeːʈələ tʃ͡ɪkkən̪ə tʃ͡un̪əmun̪ə 
pəɦɪjɑː leːkɪn̪ə pət̃ʃ͡əɾə pət̃ʃ͡əɾə 
 
s̪əbʰə ʈɑː s̪əpən̪ɑː puɾəbeː keːləɪ 
bɑ̃ːkiː s̪əpən̪ɑː ɑ̃ːtʃ͡əɾə kɑːd͡ʒəɾə 
 
əmiːɾə ləgə tʃ͡ʰət̪ʰɪ gəg̃ɑː d͡ʒəmun̪ɑː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ gəɾiːbə ləgə ĩːʈɑː pɑːt̪ʰəɾə 
 
s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-22-22-2 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. d̪uː 
ʈɑː ələgə-ələgə ləgʰukẽː d̪iːɾgʰə mɑːn̪ələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
iː bəɦəɾeː miːɾə ətʃ͡ʰɪ. 
 
 
2 
 
əpən̪eː kəɦələkə ɑːɦə 
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əpən̪eː bud͡ʒʰələkə ʋɑːɦə 
 
əpən̪eː moːn̪eː pɾiːt̪ə 
əpən̪eː moːn̪eː ɖɑːɦə 
 
əpən̪eː bən̪ələɪ d̪ʰɑːɾə 
əpən̪eː leːləkə t̪ʰɑːɦə 
 
əpən̪ɑː ɑːguː loːɦə 
əpən̪eː pɑːtʃ͡ʰuː lɑːɦə 
 
əpən̪eː məɾəɦəmə bʰeːlə 
əpən̪eː bən̪ələɪ gʰɑːɦə 
 
s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-2221 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. 

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

3.3.ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə- ɦəʈʈʰiː d͡ʒɑːɽə 
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ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə 
 
ɦəʈʈʰiː d͡ʒɑːɽə 

d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə 

n̪əiː tʃ͡ʰəu d̪əɾeːgə d̪ʰiːjɑː - put̪ɑː pəɾə 

buɽʰə- puɾɑːn̪ə keː keːn̪eː lɑːtʃ͡ɑːɾə 

s̪əũs̪eː bəɽʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ 

t̪oːɦəɾə ət̪jɑːtʃ͡ɑːɾə 

d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə.. 

  

tʃ͡ʰoːʈə bʰeːlə d̪ɪn̪ə ɑː n̪əməɦəɾə bʰeːlə ɾɑːjət̪ə 

buiːd͡ʒʰə n̪eː pəɽeː kɪ d͡ʒɑːɽə ɑːbə d͡ʒɑːjət̪ə 

oːɽʰən̪eː tʃ͡ɑːd̪əɾə ɑː d̪ʰeːn̪eː ʋɪs̪t̪əɾə 

d͡ʒəʋən̪əkɑː s̪əbə bʰeːlə s̪eːɦɑːeː lɑːtʃ͡ɑːɾə 

ɑːboː bʰɑːbʰəʈə s̪əmeːʈə t̪u 

əɪɦiː mɑːd̪eː kəɾəɪ ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
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d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə.. 

  

gɑːmə ɑːbə ʃəɦəɾə bəɪn̪ə ɾəɦələɪ 

d͡ʒɑːɾəɪn̪ə kɑːʈʰiː keː pəɾələ əkɑːlə 

s̪əbʰəɦəkə gʰəɾə ɑːbə gəɪs̪ə s̪ɪlɪɖ̃əɾə 

gʰuɾəkə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ koːn̪oː d͡ʒoːgɑːɾə 

ɑːbə kəɦə ɦəmə koːn̪ɑː d͡ʒʰeːləbə 

puːs̪ə mɑːs̪ə keː ʋəd͡ʒɾə pɾəɦɑːɾə 

d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə.. 

  

s̪kuːlə kɔleːd͡ʒə s̪əbə bəd̪̃ə pəɾələɪ 

kɑːmə - kɑːd͡ʒə s̪əbə bʰeːləɪ ʈʰəpə 

ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 

d̪ʰjɑːn̪ə s̪õː s̪un̪u ɦəməɾə gəpə 

ɾɑːkʰuː tʃ͡ɑːd̪əɾə bɑːn̪ɦuː gɑ̃ːt̪iː 

n̪əɪ ɾɑːkʰəbə kət̪t̪oː ugʰɑːɾə 
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bɑ̃ːtʃ͡əbə keː ətʃ͡ʰɪ jeːɦə upətʃ͡ɑːɾə 

kɪeːkə t̪ə d͡ʒɑːɽə ɑːbə 

tʃ͡ʰoːɪɾə ɾəɦələ gəɦumən̪ə s̪ən̪ə pʰupʰəkɑːɾə 

d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə.. 

  

pəɦɪləkɑː bɑːt̪ə kɪtʃ͡ʰu əuɾə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ 

gʰəɾə pɪtʃ͡ʰu eːkəʈɑː d̪əlɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ 

d̪əlɑːn̪ə pəɾə gʰuːɾəkə oːɾɪjɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ 

t̪iːlɑː s̪ək̃ɾɑ̃ːt̪ɪ s̪ən̪ə pɑːbəɪn̪ə pəɾə 

tʃ͡uɾəlɑːiː-muɾəɦiː keː d͡ʒələpɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ 

ɑːbə n̪əɪ oː d̪əlɑːn̪ə n̪əɪ ɾəɦələ oː gʰuːɾə 

ɑːbə əpən̪oː s̪ə loːkə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d̪uːɾə 

ləukɪkət̪ɑː keː bʰeːlə ud͡ʒɑːɾə 

moːbɑːɪlə ɑː ɪn̪ʈəɾən̪eːʈeː t̪əkə 

s̪əməʈələ ɾəɦɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ pəɾɪʋɑːɾə 

d͡ʒoː ɾeː ɦəʈʈʰiː d͡ʒəɾələɦəbɑː d͡ʒɑːɽə 



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

kə ɾəɦəleː ətʃ͡ʰɪ s̪əbəkeː biːmɑːɾə.. 
 
-ʃjɑːmə bɪɦɑːɾiː mɪʃɾə, ʋəɾɪʂʈʰə leːkʰɑːkɑːɾə, 
s̪n̪ɑːt̪əkoːt̪t̪əɾə (ʋɑːɳɪd͡ʒjə), ɾɑːgʰoːpuɾə, d̪əɾəbʰəg̃ɑː, 
bɪɦɑːɾə - 847239 
moː. 8743953128 

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

 

 

 

 

 

 

4. ʋɪd̪eːɦə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə 

s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 
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1 

"ʋɪd̪eːɦəkə d͡ʒiːʋɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə-s̪əmpɑːd̪əkə ɑː 
ɾəg̃əmət̃ʃ͡əkəɾmiː- ɾəg̃əmət̃ʃ͡ə-n̪ɪɾd̪eːʃəkə pəɾə 
ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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. 
ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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 ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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.  

ʋɪd̪eːɦə əɾəʋɪn̪d̪ə ʈʰɑːkuɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

https://drive.google.com/file/d/1RYmkj2Vz9Cms3IZSbEZvAHjlnTnR2XNA/view?usp=sharing
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ʋɪd̪eːɦə d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə ɾɑːdʒ͡ən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə d̪ɑːs̪ə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə keːd̪ɑːɾə n̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə pɾeːmə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-
547X VIDEHA 

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 

http://www.videha.co.in/
https://drive.google.com/file/d/1uQfpFbdwxyTMm0S_NZ_Jg0hvbs4keLkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxPFav09WzWYDsGELhptCcOebzO9KND2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IyyIvn--3dtxZ-jM17eb7Qb350bHmQu/view?usp=sharing
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_348.pdf
https://ia902509.us.archive.org/32/items/videha-shishu-utsav/VIDEHA_352.pdf
https://ia802502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_357.pdf
https://ia902502.us.archive.org/16/items/videha-262/VIDEHA_358.pdf
http://videha.co.in/
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ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə 371 mə (01 d͡ʒuːn̪ə 2023) ək̃əmeː 
"mɪt̪ʰɪlɑː s̪ʈuːɖẽːʈə juːn̪ɪjən̪ə (eːmə.eːs̪ə.juː.)" pəɾə 
ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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 ɑ̃ː d̪oːlən̪ə 
ɑː t̪əkəɾə leːkʰɑː-d͡ʒoːkʰɑː eːʋəm oːkəɾə pɾəbʰɑːʋə 
bɑː 
5) eːmə.eːs̪ə.juː. s̪əd̪̃əɾbʰɪt̪ə ɑːn̪ə koːn̪oː leːkʰə. 

371mə ək̃əkə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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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"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 

ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ kəlɑːkəɾmiː 
pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə (1)əɾəʋɪn̪d̪ə 
ʈʰɑːkuɾə, (2)d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə, 

http://videha.co.in/
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(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 d͡ʒoːɽɪ kəjə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə bəɦən̪n̪eː 
əpən̪ə-ɑːt̪mə-pɾəʃəs̪̃ɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. "ʋɪd̪eːɦə 
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 

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


विदेह ३६२ म अंक १५ जनिरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८१ अंक ३६२)|| 213 

"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 s̪oːd͡ʒʰeː "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 d͡ʒɑː 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-
pɾəkɑːʃən̪əkə əd̪ʰɪkɑːɾə ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. əɪ iː-
pət̪ɾɪkɑːmeː koːn̪oː ɾojəlʈiːkə/ pɑːɾɪʃɾəmɪkəkə 
pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
(4) "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə"kə pʰɔɾmeːʈə: 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə pəɾɪtʃ͡əjə (ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkə 
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d͡ʒən̪mə, n̪ɪʋɑːs̪ə-s̪t̪ʰɑːn̪ə ɑː kɑːɾjəs̪t̪ʰələkə 
bʰəugoːlɪkə-s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə ʋɪʋeːtʃ͡ən̪ɑː s̪əɦɪt̪ə) ɑː 
ɾətʃ͡ən̪ɑːʋəliː (s̪əmiːkʂɑː s̪əɦɪt̪ə). 

gʰoːʂəɳɑː: "ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 
ən̪t̪əɾgət̪ə (1) ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə 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 d͡ʒɑːjət̪ə. 

gʰoːʂəɳɑː 2: oːn̪ɑː t̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː put̪ɾə pɾəd̪iːpə pəɾə 
ʋɪd̪eːɦə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 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 d̪ʋɑːɾɑː d͡ʒeː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ 
t̪əkəɾə s̪əg̃eː ʋɪd̪eːɦə oːɦən̪ə leːkʰəkə-s̪ɑːɦɪt̪jəpəɾə 
əpən̪ə d̪ʰeːɑːn̪ə s̪eːɦoː kẽːd̪ɾɪt̪ə kəɾət̪ə d͡ʒɪn̪əkɑːpəɾə 
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ʋɪd̪eːɦəkə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə koːn̪oː kɑːɾəɳəʋəʃə n̪əɪ 
pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰəə̸ s̪əkələ. əɪ n̪əʋə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə mukʰjə 
bɪd̪̃u eːn̪ɑː ətʃ͡ʰɪ- 
1) ɦəmə eːkəʈɑː koːn̪oː leːkʰəkə ʋɑː kəlɑːkɑːɾəpəɾə 
eːkɑːgɾə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː kəɾəbə d͡ʒəkəɾə bʰɑːʂɑː məɪt̪ʰɪliː 
ət̪ʰəʋɑː əg̃ɾeːd͡ʒiː ɾəɦət̪ə. əɪ poːt̪ʰiːkə pəɦɪlə ɾuːpə iː-
bukə keːɾə ɾuːpəmeː əɪt̪ə ɑː pɾəjɑːs̪ə ɾəɦət̪ə d͡ʒeː 
eːkəɾə pɾɪʈ̃ə s̪eːɦoː ɑːbəeː d͡ʒeː kɪ pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪpəɾə 
n̪ɪɾbʰəɾə kəɾət̪ə. 
2) əɪ ʃɾɨk̃ʰəlɑːmeː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡əd̪̃ɾə jɑːd̪əʋəpəɾə 
kẽːd̪ɾɪt̪ə "n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡əd̪̃ɾə jɑːd̪əʋə" eːʋə ̃
ɾɑːd͡ʒəd̪eːʋə məɖ̃ələpəɾə kẽːd̪ɾɪt̪ə "Rajdeo Mandal- 
Maitht̆ili Writer" pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uː 
poːt̪ʰiːkə loːkɑːɾpəɳə 31 d̪ɪs̪əmbəɾə 2022 kẽː 111mə 
s̪əgəɾə ɾɑːt̪ɪ d̪iːpə dʒ͡əɾəjə meː kəeːlə geːlə. 
3)ɑːgɑ̃ːkə gʰoːʂəɳɑː 
leːlə http://videhĕa.co.in/investigation.h.̆tm d̪eːkʰəɪ
t̪ə ɾəɦiː. 

Rajdeo Mandal- Maitht̆ili Writer (Now witht̆ 
Supplement I & II) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə (mɪt̪ʰɪlɑːkʂəɾə) 

-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no 
+919560960721 HTTP://VIDEHA.CO.IN/ ISSN 2229-
547X VIDEHA 
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5 

ʋɪd̪eːɦə bɾɔɖəkɑːs̪ʈə lɪs̪ʈə 

ʋɪd̪eːɦə WWW.VIDEHA.CO.IN s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 
leːlə əpən̪ə whw̆atsapp n̪əmbəɾə ɦəməɾə 
whw̆atsapp no +919560960721 pəɾə pəʈʰɑːu, oːkəɾə 
pɾəjoːgə mɑːt̪ɾə ʋɪd̪eːɦə s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə 
d̪eːbɑːkə leːlə kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 

6 

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 ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪əɪ 
(kʰə) s̪əɾəkɑːɾiː əkɑːd̪eːmiːmeː pəɪs̪əbɑːkə gəeːɾə-
loːkət̪ɑ̃ːt̪ɾɪkə ʋɪd̪ʰɑːn̪ə 
(gə) s̪ət̪t̪ɑːguʈə ɑː əkɑːd̪əmiː keːɾə kɑːd͡ʒə kəɾəbɑːkə 
t̪əɾiːkɑː 
(gʰə) s̪əɾəkɑːɾiː s̪ət̪t̪ɑːkə tʃ͡ʰəd̪mə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː 
upəd͡ʒələ t̪ɑːt̪kɑːlɪkə s̪əmɑːn̪ɑ̃ːt̪əɾə s̪ət̪t̪ɑːkə 
kɑːɾjəpəd̪d̪ʰət̪ɪ 
(ŋə) əkɑːd̪eːmiː puɾəs̪kɑːɾəmeː pɑːɪ pʰəɪkʈəɾəhə̆ 
mɪt̪ʰəkə bɑː jət̪ʰɑːɾt̪ʰə 
2. ʋjəkt̪ɪgət̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əs̪̃t̪ʰɑːn̪ə ɑː puɾəs̪kɑːɾəkə 
ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪ 
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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 s̪ə̃geː 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 
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