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əɪ poːt̪ʰiːkə s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkɑːɾə s̪uɾəkʂɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kɔpiːɾɑːɪʈə (©) d̪ʰɑːɾəkəkə lɪkʰɪt̪ə 
ən̪umət̪ɪkə bɪn̪ɑː poːt̪ʰiːkə koːn̪oː ə̃ʃəkə tʃ͡ʰɑːjɑː pɾət̪ɪ eːʋə̃ ɾɪkɔɖɪg̃ə s̪əɦɪt̪ə ɪleːkʈɾɔn̪ɪkə 
ət̪ʰəʋɑː jɑ̃ːt̪ɾɪkə, koːn̪oː mɑːd̪ʰjəməs̪ə̃, ət̪ʰəʋɑː d͡ʒɲɑːn̪əkə s̪əg̃ɾəɦəɳə ʋɑː 
pun̪əɾpɾəjoːgəkə pɾəɳɑːliː d̪ʋɑːɾɑː koːn̪oː ɾuːpəmeː pun̪əɾut̪pɑːd̪ən̪ə ət̪ʰəʋɑː 
s̪ə̃tʃ͡ɑːɾən̪ə-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.t̆ml 
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 s̪ə̃ ’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 s̪ə̃gə 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/ s̪ə̃gɾəɦə 
(s̪əp̃uːɾɳə ut̪t̪əɾəd̪ɑːjɪt̪ʋə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑː məd̪ʰjə) 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com kẽː meːlə əʈəɪtʃ͡əmeːɳʈəkə ɾuːpəmẽː pəʈʰɑː 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əg̃əmeː oː əpən̪ə s̪ə̃kʂɪpt̪ə pəɾɪtʃ͡əjə ɑː əpən̪ə s̪kəɪn̪ə kəeːlə geːlə 
pʰoːʈoː s̪eːɦoː pəʈʰɑːbət̪ʰɪ. eːt̪əə̸ pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː/ s̪ə̃gɾəɦə s̪əbʰəkə kɔpiːɾɑːɪʈə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ s̪əg̃ɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə ləgəmeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː d͡ʒət̪əə ̸ ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ 
s̪ə̃gɾəɦəkəɾt̪t̪ɑːkə 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 lɪpjə̃t̪əɾəɳə 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 ʋɪd̪eːɦəs̪ə̃ n̪əɪ d͡ʒuɽət̪ʰu. ʋɪd̪eːɦə iː pət̪ɾɪkɑːkə 
mɑːs̪əmeː d̪uː ʈɑː ə̃kə n̪ɪkələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː mɑːs̪əkə 01 ɑː 15 t̪ɪt̪ʰɪkẽː 
www.videhĕa.co.in pəɾə iː pɾəkɑːʃɪt̪ə kəeːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.  
Videhĕa eJournal (link www.videhĕa.co.in) is a multidisciplinary online journal 
dedicated to tht̆e promotion and preservation of tht̆e Maitht̆ili language, literature 

h
http://www.geocities.com/ggajendra
h
h
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and culture. It is a platform for schc̆olars, researchc̆ers, writers and poets to 
publishs̆ tht̆eir works and shs̆are tht̆eir knowledge about Maitht̆ili language, 
literature, and culture. ThT̆e journal is publishs̆ed online to promote and preserve 
Maitht̆ili language and culture. ThT̆e journal publishs̆es articles, researchc̆ papers, 
book reviews, and poetry in Maitht̆ili and Englishs̆ languages. It also features 
translations of literary works from otht̆er languages into Maitht̆ili. It is a peer-
reviewed journal, whw̆ichc̆ means tht̆at articles and papers are reviewed by experts 
in tht̆e field before tht̆ey are accepted for publication. 
 
Videhĕa e-Journal: Issue No. 364 at www.videhĕa.co.in  

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


 

 

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

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

əkkʰəɾə kʰəmbʰɑː (ɑːkʰəɾə kʰɑːmɦə) 

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

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

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  

1.2.363 pəɾə ʈɪppəɳiː  

2.gəd̪jə kʰəɳɖə  

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (leːkʰəkə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.2.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə (leːkʰəkə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.3.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː- pɪjəud͡ʒə 

2.4.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- uɽələ tʃ͡ɪɽəɪ 



 

 

2.5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- bəɾtʃ͡əs̪ʋəbɑːd̪iː 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ bən̪ɑːmə ɦɑːʃɪjɑːkə s̪əmɑːd͡ʒə uɾpʰə 
pətʃ͡əpən̪ɪjɑː s̪əg̃ʰəɾʂə 

2.6.joːgeːn̪d̪ɾə pɑːʈʰəkə 'ʋɪjoːgiː'-ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə 

2.7.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (kʰeːpə-13) 

2.8.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- kən̪ɪjẽː-mən̪ɪjẽː 
pũːd͡ʒiː 

2.9.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə n̪əəmə pəɽɑːʋə) 

2.10.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 21 mə kʰeːpə 

2.11.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.12.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 



 

 

2.13.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.14.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.15.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː 5 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

3.pəd̪jə kʰəɳɖə 

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- gəɦən̪ə 

3.2.d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'- pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ʈɑː 
ɾubɑːɪ 

3.3.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə-2 ʈɑː gəd͡ʒələ 

3.4.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- 2 ʈɑː pəd̪jə 



 

 

ən̪uləgn̪əkə 1: məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂɑː ɑː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə 
pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə n̪uːt̪ən̪ə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
tʃ͡oːɾɪkə kʰulɑːs̪ɑːpəɾə pɑːʈʰəkiːjə ʈɪppəɳiː) 

ən̪uləgn̪əkə 2: məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂɑː ɑː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə 
pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə puɾɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
tʃ͡oːɾɪkə kʰulɑːs̪ɑːpəɾə pɑːʈʰəkiːjə ʈɪppəɳiː ɑː kɪtʃ͡ʰu 
pɾəmɑːɳə) 

4. ʋɪd̪eːɦə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə  

ən̪uləgn̪əkə 3: məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂɑː ɑː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə 
pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə puɾɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
tʃ͡oːɾɪkə kʰulɑːs̪ɑːpəɾə kɪtʃ͡ʰu pɾəmɑːɳə) 
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1.1.gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1.2.ək̃ə 363 pəɾə ʈɪppəɳiː 
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1.1.gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə- n̪uːt̪ən̪ə ək̃ə 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə 

1 

ɾɨgəʋeːd̪əkə puɾoːɦɪt̪ə ɦoːt̪ɑː, s̪ɑːməʋeːd̪əkə 
ud̪gɑːt̪ɾɨ, jəd͡ʒuɾʋeːd̪əkə əd̪ʰʋɑːɾju ɑː ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əkə 
bɾɑːɦməɳə; ɑː t̪əkəɾə s̪əɦəjoːgiː puɾoːɦɪt̪ə s̪əbʰə, 
puːɾɑː-puːɾiː s̪ət̪ɾəɦə t̪əɾəɦəkə puɾoːɦɪt̪ə ʋəɪd̪ɪkə 
kɑːləmeː ɾəɦət̪ʰɪ. ɑː ɑːbə eːkkeːʈɑː bɾɑːɦməɳə 
puɾoːɦɪt̪ə keːn̪ɑː bʰəə̸ geːlə?  oːɖɪs̪ɑːmeː əkʰən̪oː 
'ɦoːt̪ɑː' ʈɑːɪʈɪlə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɑː oːt̪ukkɑː ɾɨgəʋeːd̪iː, 
s̪ɑːməʋeːd̪iː ɑː jədʒ͡uɾʋeːd̪iː bɾɑːɦməɳə ɦɪs̪̃əkə 
(!)pɪpplɑːd̪ə s̪əɦ̃ɪt̪ɑːkə ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪iː bɾɑːɦməɳəmeː 
bɪjɑːɦə-d̪ɑːn̪ə n̪əɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪əmeː 
kət̪eːkə ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː s̪əmɑːd͡ʒəkə puɾoːɦɪt̪ə bɾɑːɦməɳə 
bən̪ɪ geːlɑː. kɑːliːbən̪d̪iːkə 
s̪eːʋɑː, bʰəgəɪt̪ə, pʰuləɦɑːs̪ɪ kəɾəɪleː puɾoːɦɪt̪ə əbəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, gəeːɾə bɾɑːɦməɳə bɑː bɾɑːɦməɳoː, 
kɪjoː bʰəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d͡ʒeː pʰiːlɖəʋəɾkə bɪn̪u keːn̪eː 
bəd͡ʒət̪ɑː s̪eː kəɦət̪ɑː bɾɑːɦməɳə keːn̪ɑː gəɦəbəɾə ɑː 
bʰəgət̪ɑː bən̪ət̪ə, mud̪ɑː gɾɑːmə-ɾud̪ɾəpuɾə (bʰɑːjɑː 
t̪ulɑːpət̪əgəd̃͡ʒə, d͡ʒɪlɑː məd̪ʰubən̪iː) meː gəɦəbəɾəkə 
s̪eːʋɑː bɾɑːɦməɳə bʰəgəɪt̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɪt̪ʰɪlɑːmeː 
pəs̪əɾələ s̪ət̪ɑːɾə (s̪ət̪̃ʰɑːlə) s̪əmud̪ɑːjəmeː muɾmu 
pəɳɖɪt̪ə ləjəmeː s̪ɪn̪d̪ʰu n̪əd̪iː gʰɑːʈiː s̪əbʰjət̪ɑːkə 
kɑːləkə gɾən̪t̪ʰəkə bɪn̪ət̪iː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː s̪ət̪̃ʰɑːlə 
s̪əmud̪ɑːjəkə loːkə əɦɑ̃ːkẽː bət̪eːt̪ɑː.  d̪əlɪt̪ə 
ʋɪməɾʃəmeː ʋɑːlmiːkɪ ɾɑːmɑːjəɳəkə ut̪t̪əɾəkɑːɳɖəkə 
ʃəmbuːkə ʋəd̪ʰəkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪeː, t̪əpə 
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kəɾəbɑːkə kɑːɾəɳə ʃəmbuːkəkə ʃɪkɑːɪt̪ə d͡ʒeː oː ɑːgɑ̃ː 
n̪əɪ bəɽʰɪ dʒ͡ɑːjə, ɑː t̪ə_ɪ ʃɪkɑːɪt̪əkə n̪ɪʋɑːɾəɳɑːɾt̪ʰə 
bʰəgəʋɑːn̪ə ɾɑːmə d̪ʋɑːɾɑː ʃəmbuːkə ʋəd̪ʰə. puɾuʂə-
pəɾiːkʂɑːmeː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ kət̪ʰɑː kəɦəɪt̪ə-kəɦəɪt̪ə 
leːkʰəkiːjə ʋəkt̪əʋjə d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡eː ɾɑːd͡ʒəpuːt̪ən̪iː 
tʃ͡əɾɪt̪ɾəɦiːn̪ə ɦoːɪeː. iː d̪un̪uː oːɦɪn̪ɑː bʰeːlə d͡ʒeːn̪ɑː 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əmeː ʃuːd̪ɾəkə pət̪n̪iːkẽː bɪn̪ɑː s̪ʋiːkɾɨt̪ɪkə 
kɪjoː ɦɑːt̪ʰə pəkəɽɪ ləə̸ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ bəlɑː 
ʋəkt̪əʋjə, d͡ʒeː s̪oːʃələ miːɖɪjɑːmeː ɑː 
ən̪t̪əɾdʒ͡ɑːləpəɾə əɦɑ̃ːkẽː bʰeːʈət̪ə, dʒ͡əkəɾə koːn̪oː 
s̪ən̪d̪əɾbʰə muːlə ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əmeː t̪ɑːkəɪt̪ə ɾəɦuː n̪əɪ 
bʰeːʈət̪ə, bəd͡ʒən̪əɦɑːɾə lut̪t̪iː ləgɑː kəə̸ n̪ɪpət̪t̪ɑː, 
koːn̪oː s̪ən̪d̪əɾbʰə n̪əɪ d̪eːt̪ɑː ɑː əɦɑ̃ː əpəs̪jɑ̃ːt̪ə ɾəɦuː, 
bəɾɖən̪ə ɔpʰə pɾuːpʰə ɑːɾoːpə ləgeːn̪ɪɦɑːɾəpəɾə n̪əɪ, 
əɦɑ̃ːpəɾə. əɦɑ̃ː kə uːɾdʒ͡ɑːkə kʂəjə bʰeːlə mud̪ɑː 
pʰeːɾə ən̪t̪əɾdʒ͡ɑːlə ʈʰiːkə kəə̸ leːləkə, pɑːʈʰə ʋɪkɾɨt̪ə 
n̪əɪ bʰeːlə. pəɦɪn̪eː ɑːu puɾuʂə pəɾiːkʂɑːpəɾə, 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː əʋəɦəʈʈʰəbəlɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ d͡ʒə_ɪ ɾɑːd͡ʒɑːkə 
d̪əɾəbɑːɾiː ɾəɦət̪ʰɪ t̪əkəɾə d͡ʒɑːt̪ɪkə s̪t̪ɾiːkə ʋɪʂəjəmeː 
eːɦeːn̪ə lɪkʰəbɑːkə ɦun̪əkɑː s̪ɑːd̪ʰɑ̃ːʃə ɦeːt̪ən̪ɪ? 
koːn̪oː kəluʂɪt̪ə mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑːkə pəɾəʋəɾt̪iː lɪpɪkɑːɾə 
əpən̪ə bʰɑːʋən̪ɑːkə ən̪us̪ɑːɾə ɦeːɾəpʰeːɾə d͡ʒə ̃ kəə̸ 
d̪eːləkəɪ t̪ə ̃ ɑːɪkə ʈɪppəɳiːkɑːɾə ɑː ən̪uʋɑːd̪əkəkẽː 
ʈɪppəɳiː d̪əə̸ kəə̸ s̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪pəʂʈə kəə̸ d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
ɾɑːmə ʃəmbuːkəkẽː mɑːɾələn̪ɪ bɑː ʃəmbuːkəkə 
ʃɪkɑːɪt̪ə keːn̪ɪɦɑːɾə kəluʂɪt̪ə lɪpɪkɑːɾə ʃəmbuːkəkẽː 
mɑːɾələn̪ɪ? ɑːbə ɑːu ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əpəɾə. 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əmeː lɪkʰələ tʃ͡ʰəɪ ɦeː n̪ɑːɾiː, ɦəmə 
s̪ɑːməʋeːd̪ə tʃ͡ʰiː ɑː əɦɑ̃ː ɾɨgəʋeːd̪ə, ɦeː ʋəd̪ʰu, 
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əɦɑ̃ːkə ɦɑːt̪ʰə ɦəmə s̪əmɾɨd̪d̪ʰɪ leːlə gɾəɦəɳə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. ɑː oːɦun̪oː ʋɾɑːt̪jə pəɾəmpəɾɑːkə 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪ə ɑː s̪ɑ̃ːkʰjə ətʃ͡ʰɪ, ʋɾɑːt̪jə d͡ʒeː gɑːjət̪ɾiː 
mət̪̃ɾə n̪əɪ pəɽʰələt̪ʰɪ t̪iːn̪ə kʰɑːɽʰiː ɑː t̪ẽː bən̪ɪ geːlɑː 
ʋən̪ətʃ͡əɾə, bən̪əbiːɦəɾə. ɑː əkʰun̪əkɑː gʰəɾə ʋɑːpəs̪iː 
s̪ən̪ə ʋɪd̪ʰə tʃ͡ʰələ 'ʋɾɑːt̪jəs̪t̪oːmə' ʋɪd̪ʰə, 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə ʋɾɑːt̪jəkẽː gʰuɾeːbɑː leːlə. 
kət̪əu ɦun̪əkɑː ʃɑːɾiːɾɪkə ɑː ləɪg̃ɪkə ɦɪs̪̃əkə, n̪ɪʃɑ̃ːmeː 
ɾəɦəɪbəlɑː s̪ən̪ə ʋɪʋəɾəɳə bʰeːʈət̪ə mud̪ɑː 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əmeː ɦun̪əkɑː joːgiːkə ɾuːpəmeː 
d̪eːkʰəbə. ən̪jət̪ɾə oː s̪ət̪jəkə ɾəkʂəkə ɑː ʃɪʋəbʰəkt̪ə 
ʋəɪd̪jə s̪ən̪ə s̪eːɦoː ʋəɾɳɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪iː bɾɑːɦməɳəkẽː s̪eːɦoː ɦɪs̪̃əkə kəɦələ 
geːlə. kəluʂɪt̪ə lɪpɪkɑːɾə ʋeːd̪oːmeː kʂeːpəkəkə 
pɾəʋeːʃə keːlən̪ɦɪ d͡ʒeː bʰɑːʂɑː ʋɪd͡ʒɲɑːn̪iː ɑːbə 
pəkəɽɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mən̪t̪ɾɑːɾt̪ʰəmeː məɦəɾʂɪ 
pət̪əd̃͡ʒəlɪkə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə mən̪t̪əʋjə "jətʃ͡tʃ͡ʰəbd̪ə 
ɑːɦə t̪əd̪əs̪mɑːkə ̃ pɾəmɑːɳəm" əɾt̪ʰɑːt̪ d͡ʒeː ʃəbd̪ə 
ɑːkɪ mət̪̃ɾəkə pəd̪ə kəɦəɪeː, s̪əeːɦə ɦəməɾɑː ɦeːt̪u 
pɾəmɑːɳə ətʃ͡ʰɪ- eːkəɾə əɾt̪ʰə bɑːd̪əmeː d͡ʒɑː kəə̸ 
ʋeːd̪eː pɾəmɑːɳə ətʃ͡ʰɪ- s̪eː koːn̪ɑː bʰeːlə s̪eː n̪əɪ 
d͡ʒɑːn̪ɪ. ʋeːd̪əmeː s̪ɑːmɑːn̪jə d͡ʒən̪ə upəjoːgiː ɑː 
n̪ɪɾəpeːkʂə s̪ɑːɦɪt̪jə tʃ͡ʰələ. s̪əbʰə bɾɑːɦməɳə, kʂət̪ɾɪjə, 
ʋəɪʃjə ɑː ʃuːd̪ɾəmeː d̪iːpt̪ɪ bʰəɾɪ d̪ɪjəu ɑː oːɦiː d̪iːpt̪ɪs̪ə ̃
ɦəməɾoː bʰəɾɪ d̪ɪə.- iː jəd͡ʒuɾʋeːd̪əmeː tʃ͡ʰəɪ. 

s̪iːt̪ɑː əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kəməlɑː d̪ʰɑːɾə pɑːɾə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː məlɑːɦə kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː ɦəməɾɑː 
ɪn̪ɑːmə tʃ͡ɑːɦiː, ɑː ɪn̪ɑːmoː kiː t̪ə ̃ s̪iːt̪ɑːkə n̪ən̪əd̪ɪ. 
s̪iːt̪ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə, d̪eːləũ, bʰoːgə kəɾə, jugə-jugə 
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d̪ʰəɾɪ. s̪iːt̪ɑːkə n̪əɪɦəɾə mɪt̪ʰɪlɑː tʃ͡ʰɪjən̪ɦəɪ , məlɑːɦə 
eːt̪əboː ɦəs̪̃iː ʈʰəʈʈʰɑː n̪əɪ kəɾət̪ə. ɑː s̪eː mɪt̪ʰɪlɑːkə 
d̪uːd̪ʰəʋəʃ̃iː s̪əmpɾəd̪ɑːjə gəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, koːɾəɪlə ɑː 
bud̪ʰən̪əkə mɑːjəs̪ə ̃ɦəməɾə s̪un̪ələ ətʃ͡ʰɪ. 

gɪd̪əɾəmɑːɾɑːkə ələgə bʰɑːʂɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ ɦəu, loːkə 
s̪əbʰə oːkəɾɑː s̪əbʰəkẽː gɪd̪əɾəmɑːɾɑː ɑː məgəɦɪjɑː 
ɖoːmə kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː oː s̪əbʰə əpən̪ɑːkẽː 
bəd̃ʒ͡ɑːɾɑː kəɦəɪeː, əpən̪ə bʰɑːʂɑːkẽː bəd̃͡ʒɑːɾɑː 
bʰɑːʂɑː kəɦəɪeː. mũɦəpəɾə gɪd̪əɾəmɑːɾɑː kəɦɪ kəə̸ 
d̪eːkʰɪjəu, dʒ͡ʰəgəɽeː kəə̸ leːt̪ə. bəd̃͡ʒɑːɾɑː s̪əbʰə əɪ 
ʋɪʃʋəkẽː n̪iːkə ɑː kʰəɾɑːpə d̪ʋɑːɾɑː s̪ət̃ʃ͡ɑːlɪt̪ə mɑːn̪əɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

n̪əgɾə s̪əbʰəmeː kəg̃əlɑː-bʰɪkʰəməg̃ɑːkə moːɦəllɑː 
bəs̪ɪ geːlə tʃ͡ʰəɪ, əɪ moːɦəllɑːmeː d͡ʒɑːt̪ɪ-pɑːt̪ɪ n̪əɪ 
tʃ͡ʰəɪ. s̪ɪməɾɑː ləgə bəɽəkɑː ʈeːɳʈəbəlɑː bəs̪t̪iː tʃ͡ʰəɪ 
bəd̃ʒ͡ɑːɾɑː s̪əbʰəkə, s̪ukʰẽːt̪əmeː. bən̪əɪeː udʒ͡əɾəɪeː. 
s̪ət̪ɑːɾə s̪əbʰə məd̪ʰeːpuɾəs̪ə ̃ puːbə d̪əkʂɪɳə 
d̪uɑːləkəkə d̪əkkʰɪn̪ə kəɾəɦəɾɑːmeː ɑː ʈəɽʰɪjɑːmeː 
ɾəɦəɪeː. t̪iːɾə-d̪ʰən̪uʂəmeː mɑːɦɪɾə s̪ət̪̃ʰɑːlə s̪əbʰə. 

s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə məɪt̪ʰɪliː loːkəkət̪ʰɑː 
'eːkəʈɑː tʃ͡ɪn̪əmɑː kʰeːlɪəɪ ɾəoː bʰə_ɪjɑː' keːɾə 
s̪əmbən̪d̪ʰəmeː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ -"mən̪us̪mɾɨt̪ɪ meː 
kəɦələ geːlə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː tʃ͡upətʃ͡ɑːpə kəkəɾoː pʰuːlə 
t̪oːɽɪ leːbə tʃ͡oːɾɪ n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ; t̪əɦɪn̪ɑː kəkəɾoː 
eːkəʈɑː tʃ͡iːn̪ə kʰɑː leːbə koːn̪oː əpəɾɑːd̪ʰə n̪əɦɪ bʰeːlə. 
ɪeːɦə kət̪ʰɑːkə ɑːt̪məʋɑːtʃ͡ən̪ə t̪ʰɪkə. kət̪ʰɑː iː 
pɾət̪ɪmɑːn̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əbʰəkə 
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d͡ʒiːʋəkə moːlə bəɾɑːbəɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə . əs̪əɦɑːjə ɑː 
n̪ɪɾd̪ʰən̪oː kẽː d͡ʒiːbɑːkə əd̪ʰɪkɑːɾə tʃ͡ʰəɪkə. eːɦɪ 
s̪əs̪̃ɑːɾə meː oːkəɾoː leːlə eːkəʈɑː s̪peːs̪ə (d͡ʒəgəɦə) 
ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː." iː mən̪us̪mɾɨt̪ɪ eːkə ʈʰɑːmə eːɦeːn̪ə 
s̪əɦɪʂɳu ətʃ͡ʰɪ, eːkəɾə pɑːʈʰə ɑːd̪ʰun̪ɪkə ʋɪd̪ʰɪ 
ʃəbd̪ɑːʋəliːs̪ə ̃ jukt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ləgəɪeː d͡ʒeːn̪ə ʋɪd̪ʰɪkə 
d̪ɾɨʂʈɪs̪ə ̃ koːn̪oː gəɪpə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ, mud̪ɑː oːt̪t̪əɪ kɪtʃ͡ʰu 
kɾuːɾə gəpə s̪eːɦoː gʰoːs̪ɪjɑː d̪eːlə geːlə. 

ʋeːd̪əkə ʋɪd̪eːʃiː bʰɑːʂɑː ən̪uʋɑːd̪ə s̪əbʰəmeː ɾɨʂɪkə 
n̪ɑːmə ɦəʈɑː d̪eːlə geːlə, mud̪ɑː muːləmeː əkʰən̪oː 
bʰeːʈə dʒ͡ɑːjət̪ə. ʋəɪd̪ɪkə d̪ɾəʂʈɑː t̪ə ̃s̪t̪ɾiː ɑː ʃuːd̪ɾə ɾɨʂɪ 
s̪eːɦoː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪əkʰən̪ə ʃuːd̪ɾə ɑː s̪t̪ɾiːkə ʋɪɾud̪d̪ʰə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː keː gʰoːs̪ɪjeːləkə? d͡ʒeː ʃuːd̪ɾə ɾɨʂɪ kəʋəʂə 
əɪluːʂə ʋəɪd̪ɪkə ɾɨtʃ͡ɑːkə d̪ɾəʂʈɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː məɦɪlɑː 
əpɑːlɑː ʋəɪd̪ɪkə ɾɨtʃ͡ɑːkə d̪ɾəʂʈɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː kɑːt̪ə-
kəɾoːʈəmeː kɪeː ʈʰɑːɽʰə ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ? mud̪ɑː ʋeːd̪əmeː 
ɾɨʂɪ, d̪eːʋət̪ɑː ɑː tʃ͡ʰən̪d̪ə jəeːɦə t̪iːn̪əʈɑː ʃəbd̪ə s̪əbʰə 
s̪uːkt̪ə kɾəmɑ̃ːkəkə s̪əg̃ə bʰeːʈət̪ə, d̪ɾəʂʈɑː ɦəmə əɦɑ̃ː 
kəɦəɪ tʃ͡ʰɪjən̪ɦɪ, mud̪ɑː t̪əkəɾoː d̪uɾupəjoːgəkə 
pɾəjɑːs̪ə bʰeːlə. ʋəɪd̪ɪkə ɾɨʂɪ s̪ʋəjək̃ẽː ɑː d̪eːʋət̪ɑːkẽː 
s̪eːɦoː kəʋɪ kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əmpuːɾɳə ʋəɪd̪ɪkə s̪ɑːɦɪt̪jə 
əɪ kəʋɪ tʃ͡eːt̪ən̪ɑːkə ʋɑːŋməjə muːɾt̪t̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. oːt̪əə̸ 
ɑːd̪ʰjɑːt̪mə tʃ͡eːt̪ən̪ɑː, ɑːd̪ʰɪd̪əɪʋət̪ʋəmeː ut̪t̪iːɾɳə 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, eːʋəm oːkəɾɑː ɑːd̪ʰɪbʰəut̪ɪkə bʰɑːʂɑːmeː 
ɾuːpə d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː oːɪ s̪əməeːmeː s̪eːɦoː 
s̪əmmɪlɪt̪ə ɾuːpẽː s̪ɑːlə bʰəɾɪ ɾɨtʃ͡ɑː pɑːʈʰə 
kəɾəɪbəlɑːkẽː pɑːɾd͡ʒən̪jəkə s̪ʋɑːgət̪əmeː ʈəɾɾə-ʈəɾɾə 
kəɾəɪbəlɑː beːŋə-məɳɖuːkə s̪ən̪ə ʋɪʃeːʂəɳə 
ət̪ʰəɾʋəʋeːd̪əmeː d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰəɪ. mɑːn̪eː 
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gɑːjən̪əmeː əs̪əɦəmət̪ɪkə s̪ʋəɾəkə s̪ʋiːkɾɨt̪ɪ tʃ͡ʰələɪ. 
ɾɨgəʋeːd̪əmeː s̪eːɦoː məɳɖuːkə gɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ. 
mən̪t̪ɾɑːɾt̪ʰəmeː məɦəɾʂɪ pət̪əd̃͡ʒəlɪkə ʋəɪd͡ʒɲɑːn̪ɪkə 
mən̪t̪əʋjə 'jətʃ͡tʃ͡ʰəbd̪ə ɑːɦə t̪əd̪əs̪mɑːkə ̃pɾəmɑːɳəm' 
əɾt̪ʰɑːt̪ d͡ʒeː ʃəbd̪ə ɑːkɪ mət̪̃ɾəkə pəd̪ə kəɦəɪeː, s̪əeːɦə 
ɦəməɾɑː ɦeːt̪u pɾəmɑːɳə ətʃ͡ʰɪ- eːkəɾə əɾt̪ʰə 
bɑːd̪əmeː d͡ʒɑː kəə̸ ʋeːd̪eː pɾəmɑːɳə ətʃ͡ʰɪ- s̪eː koːn̪ɑː 
bʰeːlə s̪eː n̪əɪ d͡ʒɑːn̪ɪ. ɦəməɾɑː leːlə t̪ə ̃mət̪̃ɾəkə ɾɨʂɪ, 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪eːʋət̪ɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪un̪uː kəʋɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪uːkt̪əkə 
leːkʰəkə, ɑː s̪əeːɦə ɦəməɾɑː leːlə pɾəmɑːɳə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒən̪əkə s̪əɦəs̪ɾə gɑːjə keːɾə ʃəɾt̪ə pəɾə ʃɑːs̪t̪ɾɑːɾt̪ʰə 
ɾɑːkʰələn̪ɦɪ. jɑːd͡ʒɲəʋəlkjə gɑːjə s̪əbʰəkẽː ɾoːmɪ 
bɪd̪ɑː ɦoːɪpəɾə tʃ͡ʰəlɑː ɑːkɪ gɑːɾgiːkə pɾəʃn̪ə ʃuɾuː. 
jɑːd͡ʒɲəʋəlkjəkə ut̪t̪əɾəpəɾə oː pɾət̪ɪpɾəʃn̪ə puːtʃ͡ʰəə̸ 
ləgəliː. jɑːd͡ʒɲəʋəlkjə bəd͡ʒəlɑː- əɦɑ̃ːkə mɑːt̪ʰə n̪eː 
bʰəg̃ɑː d͡ʒɑːjə, mɑːt̪ʰəkə kə_ɪeːkə pʰɑ̃ːkə n̪eː bʰəə̸ 
d͡ʒɑːjə pɾəʃn̪ə puːtʃ͡ʰɪ-puːtʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː gɑːɾgiː t̪ə_ɪjoː 
putʃ͡ʰələn̪ɦɪ- s̪əməjə kɑːlə kəkəɾə əd̪ʰiːn̪ə. 
jɑːd͡ʒɲəʋəlkjə bəd͡ʒəlɑː- əkʂəɾəkə. 

d͡ʒəkʰən̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː d̪ʋɑːɾɑː 
mɑːn̪jət̪ɑːpɾɑːpt̪ə kət̪ʰɪt̪ə lɪʈeːɾeːɾiː eːʃoːs̪ɪjeːʃən̪ə 
tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪkə pət̪ɾɪkɑːkə s̪əmpɑːd̪əkə ɑːɪjoː 
leːkʰəmeː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃kɑːɾəkə ən̪t̪əɾgət̪ə 
d͡ʒoːɽə-gʰəʈɑːʋə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. "pətʃ͡əpən̪ɪjɑː məɪt̪ʰɪliː" 
meː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə əɪ s̪əmpɑːd̪əkə 
məɦoːd̪əjəkə ʋɪʂəjəmeː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "ɖɔ. 
ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː 'ɾəməɳə'əpən̪ə n̪oːʈəbukə meː 
ʈɪpən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə-'bɾɑːɦməɳə kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪oːɪt̪ə 
tʃ͡ʰiː, s̪oːlɦəkən̪ə kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ bɑːbʰən̪ə tʃ͡ʰiː. ɦəmə kiː 
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kəɦiː d͡ʒeː kiː tʃ͡ʰiː?' eːɦɪ ʈiːpə meː s̪oːlɦəkən̪ə leːlə 
d͡ʒeː n̪ɪɾɑːd̪əɾə ʋjəkt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, s̪eː ɑːɾə kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ; 
d͡ʒɑːt̪iːjə ʋɪd̪ʋeːʂə ɑː gʰɾɨɳɑːkə bʰɑːʂɪkə əbʰɪʋjəkt̪ɪ 
t̪ʰɪkə." jəeːɦə ʋɪʂəjə ɦəmə məɦeːn̪d̪ɾə mələg̃ɪjɑːkə 
n̪ɑːʈəkə s̪əbʰəmeː pɾəjukt̪ə əɦiː t̪əɾəɦəkə ʃəbd̪ɑːʋəliː 
pəɾə uʈʰəbəɪt̪ə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː ɾəg̃əmət̃ʃ͡ə koːn̪oː n̪ɪʃɑ̃ːmeː mɑːt̪ələ ətʃ͡ʰɪ 
ɑː d̪oːs̪əɾəkə bʰɑːʋən̪ɑːs̪ə ̃ oːkəɾɑː koːn̪oː mət̪ələbə 
n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə biːs̪əmə ʃət̪ɑːbd̪iːmeː 
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə poːt̪ʰiːmeː loːɾɪkəpəɾə məɪt̪ʰɪliː 
ɑːleːkʰəmeː eːkəʈɑː s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː 
bɾɑːɦməɳəpəɾə kəeːlə ʃuːd̪ɾəkə ət̪jɑːtʃ͡ɑːɾəkə 
ʋɪɾud̪d̪ʰə loːɾɪkə ʈʰɑːɽʰə bʰeːlɑːɦə, ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 
'ɾəməɳə' ɑː mələg̃ɪjɑːkə ɦɑːlə d̪eːkʰəbeː keːləũ 
t̪əkʰən̪ə ɦɪn̪əkəɾə s̪əbʰəkə mən̪əs̪ɪ-puːɾʋədʒ͡ə 
əkəbəɾəkɑːliːn̪ə t̪uləs̪iːkẽː kiː d̪oːʂə d̪eːlə d͡ʒɑːjə! 
d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʂɳu ʃəɾmɑː pət̃ʃ͡ət̪ət̪̃ɾəkə kət̪ʰɑː kəɦəɪt̪ə-
kəɦəɪt̪ə s̪t̪ɾiː ɑː ʃuːd̪ɾəkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː əkɑːɾəɳə kɾuːɾə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ s̪əeːɦə ɦɑːlə ɾɑːmə tʃ͡əɾɪt̪ə mɑːn̪əs̪əkə 
ətʃ͡ʰɪ. pət̃ʃ͡ət̪ət̪̃ɾəmeː kʰɪs̪s̪ɑː s̪əbʰə n̪iːkə tʃ͡ʰəɪ mud̪ɑː 
s̪t̪ɾiː ɑː ʃuːd̪ɾəkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː ʋɪʂɳu ʃəɾmɑː pəɽɪ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪eː eːkəɾə pun̪əɾleːkʰən̪ə n̪ɑːɾɑːjəɳə pəɳɖɪt̪ə 
keːlən̪ɪ, oːɦiː s̪əbʰə kʰɪs̪s̪ɑːkẽː, ɦɪt̪oːpəd̪eːʃə 
n̪ɑːməs̪ə.̃ ɑː ɦɪt̪oːpəd̪eːʃə beːs̪iː ʋjɑːʋəɦɑːɾɪkə ətʃ͡ʰɪ, 
t̪ə ̃ kiː ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'ɾəməɳə' ɑː məɦeːn̪d̪ɾə 
mələg̃ɪjɑː mɑːpʰiː məg̃ət̪ɑːɦə ɑː əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
s̪əbʰəkə pun̪əɾleːkʰən̪ə kəɾət̪ɑː? puɾuʂə pəɾiːkʂɑːkə 
ən̪uʋɑːd̪əkə upəjukt̪ə s̪t̪ʰələpəɾə iː ʈɪppəɳiː kəɾət̪ɑː 
d͡ʒeː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː əʋəɦəʈʈʰə bəlɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə 
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d͡ʒəkʰən̪ə ɾɑːd͡ʒɑːkə pɾəʃəs̪t̪ɪ-pɑːʈʰəmeː pun̪əhə̆-
pɾɑːt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ t̪əkʰən̪ə kiː ɦun̪əkəɾə iː s̪ɑːd̪ʰɑ̃ːʃə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː oː ɾɑːd͡ʒəpuːt̪ən̪iːkə tʃ͡əɾɪt̪ɾəkə ʋɪʂəjəmeː 
gələt̪ə bɑːt̪ə lɪkʰət̪ɑː ɑː iː s̪əməs̪t̪ə kɑːd͡ʒə 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː lɪpɪkɑːɾəkə kɪɾəd̪ɑːn̪iː ətʃ͡ʰɪ? pun̪əhə̆ 
ɦɪt̪oːpəd̪eːʃəmeː n̪ɑːɾɑːjəɳə pəɳɖɪt̪ə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ: 

ɑːɦɑːɾə n̪ɪd̪ɾɑː bʰəjə məɪt̪ʰun̪ə ̃ tʃ͡ə s̪ɑːmɑːn̪jəmeːt̪ət̪ 
pəʃubʰɪɾn̪əɾɑːɳɑːm . 

d̪ʰəɾmoː ɦɪ t̪eːʂɑːməd̪ʰɪkoː ʋɪʃeːʂə: d̪ʰəɾmeːɳə 
ɦiːn̪ɑːhɑ̆ pəʃubʰɪhɪ̆ s̪əmɑːn̪ɑːhɑ̆ .. 

ɑːɦɑːɾə, n̪ɪd̪ɾɑː, bʰəjə ɑː məɪt̪ʰun̪ə iː mən̪ukkʰə ɑː 
mɑːlə-d͡ʒɑːləmeː eːkkeː ɾəŋə ɦoːɪeː.  mən̪əukkʰəmeː 
ʋɪʃeːʂə kʰɑːliː d̪ʰəɾmə ətʃ͡ʰɪ n̪əɪ t̪ə ̃əɪ s̪ə ̃ʋɪɦiːn̪ə oːɦoː 
mɑːleː-d͡ʒɑːlə s̪ən̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

2  

ən̪t̪əɾdʒ͡ɑːlə bʰeːlə s̪ɑːɪbəɾə s̪peːs̪ə. 

mud̪ɑː kʰət̪əɾɑː oːt̪t̪əu ətʃ͡ʰɪ, ʋɑːɪɾəs̪ə, s̪pəɪmə, 
mɑːləʋeːjəɾə, s̪pɑːɪʋeːjəɾə, ʈɾoːd͡ʒən̪ə ɦɔɾs̪ə ɑː 
ʋɔɾməkə kʰət̪əɾɑː. 

ʋɑːɪɾəs̪ə ətʃ͡ʰɪ ɾəkt̪əbiːd͡ʒiː, əpən̪eː iː eːkəs̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə 
pɾoːgɾɑːmə bəɦɑːɾə kəɾəɪeː, oːn̪ɑː iːɦoː əpən̪eː ətʃ͡ʰɪ 
pɾoːgɾɑːmə. s̪ɪs̪ʈəmə, s̪ʈiːlt̪ʰə, pʰɑːɪlə ɑː 
poːliːmɔɾpʰɪkə ʋɑːɪɾəs̪ə eːkəɾə pɾəkɑːɾə bʰeːlə. 

ʋɔɾmə s̪eːɦoː ʋɑːɪɾəs̪ə s̪ən̪ə pɾoːgɾɑːmə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
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n̪eːʈəʋəɾkəs̪ə ̃pəs̪əɾəɪeː. 

ʈɾoːdʒ͡ən̪ə ɦɔɾs̪ə bəɽeː kəlɑːmiː, lɑːgət̪ə d͡ʒeː kəɾət̪ə 
iːɾə gʰɑːʈəkə kɑːd͡ʒə mud̪ɑː kəə̸ d̪eːt̪ə ʋiːɾə gʰɑːʈəkə 
kɑːd͡ʒə.s̪pɑːɪʋeːjəɾə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːs̪uːs̪ə d͡ʒeː ʋjəkt̪ɪ bɑː 
s̪əg̃əʈʰən̪əkə dʒ͡ɑːs̪uːs̪iː kəɾəɪeː. mɑːləʋeːjəɾə ətʃ͡ʰɪ əɪ 
s̪əbʰəkəkə mɑːn̪eː ʋɑːɪɾəs̪ə, ʋɔɾmə, s̪pɑːɪʋeːjəɾə ɑː 
ʈɾoːdʒ͡ən̪ə ɦɔɾs̪əkə s̪əmmɪlən̪ə dʒ͡eː n̪eːʈəʋəɾkəkə 
kəmpjuːʈəɾəkẽː n̪ukəs̪ɑːn̪ə pəɦũtʃ͡ɑːbəɪeː. koːn̪oː 
pʰeːkə tʃ͡iːdʒ͡əkẽː kɪn̪əbɑːkə-beːs̪ɑːɦəbɑːkə leːlə 
əd͡ʒɲɑːt̪ə loːkəkẽː pəʈʰɑːoːlə beːɦɪs̪ɑːbə iː-pət̪ɾə 
bʰeːlə s̪pəɪmə. 

eːɳʈiː ʋɑːjəɾəs̪ə əɪ s̪əbʰəpəɾə ləgɑːmə ləgəbəɪeː. 
pʰɑːjəɾəʋɑːlə ɦəɪkəɾə bɑː kɾəɪkəɾə s̪əbʰəkẽː əɦɑ̃ːkə 
kəp̃juːʈəɾə bɑː n̪eːʈəʋəɾkəkə pəɾə ɑːkɾəməɳə bɑː 
əd̪ʰɪkɑːɾəkẽː ɾoːkəbɑːleːlə kɪlɑːkə d̪eːbɑːɾə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː ən̪t̪əmeː ɦəməɾə eːt̪ʰɪkələ ɦəɪkəɾə, d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ 
ɦəɪkəɾə bɑː kɾəɪkəɾə s̪əbʰəkə bɑːpə, d͡ʒeː əɦɑ̃ːkə 
bʰəlɑːɪ leːlə əɦɑ̃ːkə eːɳʈiːʋɑːjəɾəs̪ə ɑː 
pʰɑːjəɾəbɑːləkẽː t̪oːɽəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəɾəɪeː, ɑː d͡ʒə ̃
s̪eː bʰəə̸ geːləɪ t̪ə ̃eːɳʈiːʋɑːjəɾəs̪ə ɑː pʰɑːjəɾəbɑːləkẽː 
ɑːɾə mədʒ͡əgoːt̪ɑː kəɾəɪeː n̪iːkə pɾoːgɾɑːmɪg̃əs̪ə ̃ ɑː 
t̪əkʰən̪ə pʰeːɾə əʈəɪkə kəɾəɪeː. budʒ͡ʰɪjəu mɔkəɖɾɪlə 
kəɾəɪeː. 

eːkəʈɑː əpən̪ə tʃ͡ʰəʋɪ bən̪ɑːu, d͡ʒəkəɾɑːs̪ə ̃n̪iːkə loːkə 
pɾeːmə kəɾəɪeː ɑː d͡ʒeː joːgjə ətʃ͡ʰɪ kəɾməʈʰə ətʃ͡ʰɪ. 

mud̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː əɦɑ̃ː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbə, s̪əməjə 
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biːt̪ət̪ə ɦəməɾɑː s̪əbʰəmeːs̪ə ̃ bəɦut̪əkə əpən̪ə 
moːn̪əkə tʃ͡ʰəʋɪ d̪uːʂɪt̪ə ɦeːbəə̸ lɑːgəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː s̪eː 
ɦoːɪeː oːɪ gəpə s̪əbʰəpəɾə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːlɑːs̪ə ̃ d͡ʒeː 
d̪oːs̪əɾə ɦəməɾɑː ʋɪʂəjəmeː kiː s̪oːtʃ͡əɪeː bɑː 
bɑːd͡ʒəɪeː. mud̪ɑː oː əpən̪ə tʃ͡ʰəd̪mə d͡ʒɲɑːn̪ə bɑː 
kəɦɪjoː kɑːlə n̪iːkoː dʒ͡ɲɑːn̪ə bɑː kəɦuː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
t̪ə ̃d̪əə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː kiː oː ɦəməɾə əpən̪ə tʃ͡ʰəʋɪ 
bɑː joːgjət̪ɑː ɦəməɾɑː d̪əə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, n̪əɪ ʋəɾən̪ oː 
beːʃiːkɑːlə t̪əkəɾə un̪əʈɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mɑːt̪ɑː-pɪt̪ɑː ɑː 
ʃɪkʂəkə s̪eːɦoː kəkʰən̪oː kɑːlə ən̪ɑːjɑːs̪ə əɪmeː 
s̪əmmɪlɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪əg̃iː-s̪ɑːt̪ʰiː, s̪əɾə-
s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əmbən̪d̪ʰiː s̪eːɦoː. oː kəmə bɑː beːʃiː 
s̪un̪d̪əɾə ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾə gəɳɪt̪ə oːɪ bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃ n̪iːkə-
əd̪ʰəlɑː tʃ͡ʰəɪ, oːɪ t̪eːd͡ʒə bɑː buɽəbəkəkẽː d̪oːs̪t̪ə 
bən̪ɑːu bɑː n̪əɪ bən̪ɑːu, oːkəɾeː d̪uɑːɾeː ɦəmə s̪əbʰə 
d͡ʒɪt̪ələũ bɑː ɦɑːɾələũ. ɦun̪əkəɾə kɾɪjɑːkəlɑːpə ɑː 
boːlə iː s̪əbʰə kəɾəɪeː, mud̪ɑː s̪eː t̪əkʰən̪eː ɦəeːt̪ə n̪eː 
d͡ʒəkʰən̪ə əɦɑ̃ː t̪ə_ɪpəɾə kɑːn̪ə-bɑːt̪ə d̪eːbəɪ. 

s̪əpʰələt̪ɑː d͡ʒeː ʋɑːs̪t̪əʋəmeː s̪əpʰələt̪ɑː ɦoːɪ, bɪn̪u 
kəmpɾoːmɑːɪd͡ʒəbəlɑː s̪əpʰələt̪ɑː, t̪ə_ɪs̪ə ̃ əɦɑ̃ːkə 
ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə ɑːgɑ̃ː bəɽʰət̪ə. əs̪əpʰələt̪ɑː loːkəkẽː 
ɦət̪oːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə t̪əkʰən̪eː kəɾət̪ə dʒ͡əkʰən̪ə oː 
ʋɑːs̪t̪əʋəmeː əs̪əpʰələt̪ɑː ɦoːɪ. d͡ʒeːks̪ə ɖeːɾiːɖɑːkə 
ʋɪkʰəɳɖən̪əʋɑːd̪ə kət̪eːkə s̪ɑːɦɪt̪jəkẽː n̪iːtʃ͡ɑ̃ːs̪ə ̃
uːpəɾə ləə̸ geːlə ɑː kət̪eːkə kẽː uːpəɾəs̪ə ̃ n̪iːtʃ͡ɑ̃ː. t̪ə ̃
tʃ͡oːɾɪ kəə̸ kəjə ɾətʃ͡ən̪ɑːt̪məkə s̪ɑːɦɪt̪jə lɪkʰəbə ɑː 
t̪ə_ɪpəɾə mɪʃeːlə pʰoːkoːkə ɖɪs̪iːpliːn̪əɾiː ɪs̪̃ʈiːʈjuːʃən̪ə 
s̪əbʰəs̪ə ̃
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puɾəs̪kɑːɾə leːbə muːljə leːbə s̪əpʰələt̪ɑː bʰeːlə ɑːkɪ 
s̪əpʰələt̪ɑː? ɑː s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə s̪ən̪ə s̪uʃiːlə 
s̪ən̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː bʰəɾɪ əɽən̪ɑːɪ ɑː t̪əkəɾə muːljə 
tʃ͡ukeːn̪ɑːɪ bʰeːlə s̪əpʰələt̪ɑː ɑːkɪ əs̪əpʰələt̪ɑː? 

t̪ə ̃əpən̪ə ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə bən̪eːn̪eː ɾəɦuː, ən̪uʃɑːs̪ən̪ə 
əɖɪgə ɾɑːkʰuː. joːgjət̪ɑːmeː s̪əbʰəd̪ɪn̪ə ʋɾɨd̪d̪ʰɪ kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦuː, dʒ͡eː eːkə d̪ɪn̪ə eːɦeːn̪ə biːt̪əjə d͡ʒeː əɦɑ̃ːkə 
joːgjət̪ɑːmeː koːn̪oː ʋɾɨd̪d̪ʰɪ n̪əɪ bʰeːlə t̪ə ̃budʒ͡ʰuː oː 
d̪ɪn̪ə bəɾbɑːd̪ə bʰəə̸ geːlə. ɑː s̪t̪ʰɪt̪əpɾəd͡ʒɲə bən̪uː, 
ɑːt̪məʋɪʃʋɑːs̪ə ɾɑːkʰuː. ɑː d͡ʒə ̃əɦɑ̃ːmeː iː s̪əbʰə guɳə 
ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ əɦɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə tʃ͡ʰiː, 
əɦɑ̃ːkə s̪ʋɑːgət̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

bʰoːɾeː s̪əkɑːleː uʈʰuː, gʰəɾəkə kɑːd͡ʒə s̪eːɦoː kəɾuː, 
əɪs̪ə ̃ əɦɑ̃ː dʒ͡əbɑːbəd̪eːɦə ɑː ɑːt̪mən̪ɪɾbʰəɾə bʰəə̸ 
s̪əkəbə. s̪əməs̪jɑː eːlɑːpəɾə s̪əɦɑːjət̪ɑː mɑ̃ːgəɪs̪ə ̃
lɑːd͡ʒə n̪əɪ kəɾuː ɑː d̪oːs̪əɾɑːkə s̪əməs̪jɑːmeː 
d̪oːs̪əɾɑːkẽː s̪eːɦoː s̪əɦɑːjət̪ɑː kəɾuː. ʃəkt̪ɪʃɑːliː 
d̪uʃmən̪əkə s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ː ʈʰɑːɽʰə bʰeːn̪ɑːɪ kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ, əɪ 
leːlə tʃ͡ɑːɦiː s̪ɑːɦəs̪ə, n̪iːkə-əd̪ʰəlɑːkə pʰəɾɪtʃ͡tʃ͡ʰə d̪ɾɨʂʈɪ 
ɑː s̪ət̪jə, ɑː ən̪jɑːjəkə kʰɪlɑːpʰə kəkʰən̪oː ɦət̪ʰɪjɑːɾə 
n̪əɪ ɾɑːkʰuː. tʃ͡ɪtʃ͡ɪjeːlɑːs̪ə ̃ kɪjoː n̪əɪ s̪un̪ət̪ə, kəə̸ kəjə 
d̪eːkʰɑːu, kən̪n̪ɑːɾoːɦəʈə ɑː upəɾɑːgɑː-upəɾɑːgiːs̪ə ̃
kɪtʃ͡ʰu n̪əɪ ɦəeːt̪ə, kəə̸ kəjə d̪eːkʰɑːu, d͡ʒeː bʰɑːʂəɳə 
d̪əɪ tʃ͡ʰiː s̪eː kəɾəboː kəɾuː. 

ən̪t̪əɾdʒ͡ɑːləpəɾə s̪eːɦoː bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə kʰəɾɑː tʃ͡ʰəɪ, n̪eː 
pʰeːkə n̪juː bən̪ɑːu n̪əɦɪjeː pəs̪ɑːɾuː, ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləkə 
əpəɾɑːd̪ʰiː s̪əbʰəs̪ə ̃bətʃ͡uː. 
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əpən̪ɑːs̪ə ̃ kəməd͡ʒoːɾə ɑː tʃ͡ʰoːʈəkẽː ɖəɾɑːu n̪əɪ, 
oːkəɾɑː pɾət̪ɑːɾɪt̪ə n̪əɪ kəɾuː, d͡ʒeː kɪjoː əɦɑ̃ː  s̪əg̃ə iː 
kəɾəɪeː t̪əkəɾə kʰɪlɑːpʰə ʃɪkɑːɪt̪ə kəɾuː. 

d͡ʒəjəpuɾə-pʰuʈə (n̪əkəliː pəeːɾə), kəmə d̪ʰũɑː bəlɑː 
tʃ͡ulɦɑː s̪ən̪ə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪eːɦoː 
ən̪ʋeːʂəɳə, n̪ɪʂkɑːmə kəɾmə ɑː bɪn̪u pɑːɪ/ 
puɾəs̪kɑːɾəkə lɑːlətʃ͡əkə kəeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə 
ɪs̪ə ̃ ɦəmə s̪əbʰə n̪iːkə s̪əmɑːd͡ʒə bən̪ɑːbiː ɑːgɑ̃ː 
bəɽʰɑːbiː. 

s̪əbʰəmeː kɪtʃ͡ʰu iːləmə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡eːn̪ɑː pɪpəɦiː 
bədʒ͡eːbɑːkə iːləmə. d͡ʒə ̃ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪əɪ ɦuəjə t̪ə ̃oːɪmeː 
pʰuːkɪ kəə̸ d̪eːkʰɪjəu. oːɪleːlə kəeːkə bəɾkʰəkə 
pɾəʃɪkʂəɳəkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪əɦɪn̪ɑː loːkə 
n̪ɾɨt̪jə, n̪ɑːtʃ͡əmeː s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪ ɑː ləkəɽiː ɑː mɑːʈɪ 
s̪əmbən̪d̪ʰiː iːləmə s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪ. oːɪ kəlɑːkə 
s̪əmmɑːn̪ə kəɾuː. 

oːɦiː ʋɪkɑːs̪əkə s̪ʋɑːgət̪ə kəɾuː d͡ʒə_ɪs̪ə ̃pəɾjɑːʋəɾəɳə 
n̪əʂʈə n̪əɪ ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, dʒ͡ət̪eːkə gɑːtʃ͡ʰə kɑːʈəɪ tʃ͡ʰiː 
t̪ə_ɪs̪ə ̃d̪əs̪ə guɳɑː gɑːtʃ͡ʰə ɾoːpuː. 

əs̪əgəɾə kɑːd͡ʒə kəɾəɪmeː ɖəɾə lɑːgəɪeː, tʃ͡ʰoːʈoːs̪ə ̃
tʃ͡ʰoːʈoː kɑːd͡ʒə? mud̪ɑː s̪eː s̪əbʰə kɑːlə n̪əɪ bʰeːʈət̪ə, 
s̪əbʰə kɑːlə n̪eː s̪əg̃eː bʰeːʈət̪ə n̪eː s̪əməɾt̪ʰən̪eː. 

bʰuːt̪ə kẽː bɪs̪əɾɪ d͡ʒɑːu, iː n̪iːkə ɦuəjə t̪əkʰən̪oː, bɑː 
əd̪ʰəlɑː ɦuəjə t̪əkʰən̪oː. 

kɪtʃ͡ʰu s̪əg̃iː s̪ɑːt̪ʰiː ɑː s̪əg̃əʈʰən̪ə əɦɑ̃ːkẽː d̪ukʰiː kəɾəɪ 
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tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪ɑːməs̪ə uʈʰəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦət̪oːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦun̪əkɑː bɪd̪ɑː kəɾəbɑːkə s̪əməjə ɑːbɪ geːlə. 
n̪iːkə d̪ɪn̪ə əkʰən̪oː ɑːbəɪbələ ətʃ͡ʰɪ, əd̪ʰəlɑː s̪əməjə 
kəɦɪjɑːd̪ʰəɾɪ tʃ͡ələt̪ə. əd̪ʰəlɑː s̪əməjəmeː s̪iːkʰələ 
ʃɪkʂɑː d̪uːɾəgɑːmiː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ɦəmə əpən̪ə 
gələt̪iː n̪əɪ d̪oːɦəɾɑːbiː. kɑːd͡ʒəkə biːtʃ͡ə ʋɪɾɑːmə d̪əə̸ 
tʃ͡ɪn̪t̪ən̪ə kəɾəbə s̪eːɦoː ɑːʋəʃjəkə, gɑːmə, s̪əɾə-
kuʈumə, d̪oːs̪ə-məɦiːmə oːɪʈʰɑːmə eːn̪ɑːɪ-geːn̪ɑːɪ 
s̪eːɦoː ɑːʋəʃjəkə. 

bɪɦɑːɾɪkə bɑːd̪ə pən̪ɪs̪oːkʰɑː d̪eːkʰəbɑː leːlə t̪əɪjɑːɾə 
ɾəɦuː. s̪əbʰə d̪ɪn̪ə ɦəeːt̪ə dʒ͡ɑːd̪uː. ɑː s̪eː ɦəeːt̪ə 
d͡ʒəkʰən̪ə əɦɑ̃ː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə koːn̪oː n̪eː koːn̪oː eːkkoː 
goːʈeːkə s̪əɦɑːjət̪ɑː kəɾiː. s̪əd̪ɑː əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː 
lɪkʰɪ kəə̸ d͡ʒəmɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦuː. d͡ʒələkʰəɪ bɪn̪u n̪ɑːgɑː 
keːn̪eː kəɾuː, s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə gʰəɳʈɑː s̪uːt̪uː, bʰoːd͡ʒən̪ə 
eːɦeːn̪ə kəɾuː dʒ͡eː ʃəɾiːɾə leːlə s̪ʋɑːs̪t̪ʰjəkɑːɾiː ɦuəjə. 
moːn̪ə t̪əɪjoː utʃ͡əʈəə̸ lɑːgəjə t̪ə ̃d̪ʰjɑːn̪ə ləgɑːu, tʃ͡ɪt̪ɾə 
bən̪ɑːu, pəɽʰuː, s̪əg̃iːs̪ə ̃gəpə kəɾuː, gʰuːmuː pʰɪɾuː, 
s̪əg̃iːt̪əpəɾə n̪ɑːtʃ͡uː. 

d͡ʒiːʋən̪ə əmuːljə ətʃ͡ʰɪ, eːkəɾə s̪əbʰə kʂəɳəkə pɾət̪ɪ 
s̪əmmɑːn̪ə ɾɑːkʰuː. bɪn̪u ʃɪkɑːɪt̪əkə meːɦən̪ət̪ɪ kəɾuː 
ɑː s̪eː t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ ɑːɾoː kəɾuː d͡ʒəkʰən̪ə əɪs̪ə ̃
əs̪əpʰələt̪ɑː pɾɑːpt̪ə ɦuəjə. d̪eːkʰələ s̪əpən̪ɑː mɑːn̪eː 
ləkʂjə d̪ɪs̪ə s̪əbʰə d̪ɪn̪ə eːkə ɖeːgə, ɑː oː d͡ʒə ̃
mən̪oːɾəd̃ʒ͡əkə lɑːgəjə t̪ə ̃ bud͡ʒʰuː d͡ʒeː əɦɑ̃ː 
s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə tʃ͡ʰiː, əɦɑ̃ːkə s̪ʋɑːgət̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. 
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kəʈʰəɦəs̪̃iː, ɑ̃ːkʰɪ d̪ʰəɾɪ n̪əɪ geːlə, t̪ɑːməs̪əkẽː 
n̪ukeːbɑː leːlə, iː kʰuʃiː n̪əɪ d̪eːkʰeːləkə, iː 
ɦɑːs̪jəkəɳɪkɑː s̪un̪əlɑːkə bɑːd̪əkə ɦɑːs̪jə ɦəs̪̃iː n̪əɪ 
tʃ͡ʰələ, iː d̪oːs̪əɾɑːkẽː s̪əg̃iː bən̪ɑːbəɪbəlɑː oːkəɾɑː 
ʋɪʃʋɑːs̪ə d̪ɪɑːbəɪbəlɑː d͡ʒeː oː ɦəməɾɑː leːlə kʰət̪əɾɑː 
n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ s̪eː ɦəs̪̃iː n̪əɪ tʃ͡ʰələ. ʋɾɨd̪d̪ʰə ɑː beːmɑːɾəkə 
s̪əɦɑːjət̪ɑː kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, jud̪d̪ʰə ɑː pɾɑːkɾɨt̪ɪkə 
ɑːpəd̪ɑːs̪ə ̃ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə loːkə ɑː d̪eːʃəkə məd̪ət̪ɪ 
kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, iː kəɦɪjoː n̪ɪɾəɾt̪ʰəkə n̪əɪ ɦəeːt̪ə. 
əɦɑ̃ːkə s̪oːdʒ͡ʰɑ̃ː s̪pəʂʈə ləkʂjə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, 
pəɾɪʃɾəmə ɑː ləgən̪əs̪ə ̃ oː pɾɑːpt̪ə s̪eːɦoː ɦəeːt̪ə. 
ən̪jɑːjiː ɑː kəʂʈə pəɦũtʃ͡eːn̪ɪɦɑːɾəkə pɾət̪ɪ bəd͡ʒən̪ɑːɪ 
s̪iːkʰuː, mɑːn̪əʋət̪ɑːkə pɾət̪ɪ n̪ɪʂkɑːmə bʰɑːʋəs̪ə ̃
s̪eːʋɑː keːn̪ɪɦɑːɾəkə pɾət̪ɪ kɾɨt̪əd͡ʒɲə ɦəu. d̪ɪʋjɑ̃ːgə 
loːkəkə pɾət̪ɪ ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː d̪ʰjɑːn̪ə ɾɑːkʰəbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː, ɦun̪əkɑː pɾət̪ɪ s̪əʋ̃eːd̪ən̪əʃiːlə ɾəɦəbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. d̪ɪʋjɑ̃ːkə loːkə d̪ɪʋjɑ̃ːgət̪ɑːkə əlɑːbeː s̪eːɦoː 
bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə guɳəs̪ə ̃ʋɪbʰuːʂɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦəməɾɑː s̪eː 
d̪eːkʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, ɑː ɦun̪əkɑː əpən̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə 
bʰeːʈən̪ɪ t̪ə_ɪmeː s̪əg̃ə d̪eːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. ʋɪʃʋə 
s̪ʋɑːs̪t̪ʰjə s̪əg̃əʈʰən̪əkə ən̪us̪ɑːɾə ʋɪʃʋəmeː pən̪d̪ɾəɦə 
pɾət̪ɪʃət̪ə loːkə d̪ɪʋjɑ̃ːgə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bʰɑːɾət̪əmeː pəɦɪlə 
beːɾə 2001 meː d̪ɪʋjɑ̃ːgə loːkəkə gəɳən̪ɑː bʰeːlə d͡ʒeː 
mɑːt̪ɾə 2.1 pɾət̪ɪʃət̪ə ətʃ͡ʰɪ, iː pɾət̪ɪʃət̪ə ʋɪʃʋɑːs̪ə joːgjə 
n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪əɦəkəɾmiː, s̪əg̃iː s̪ɑːt̪ʰiː s̪ən̪ə bən̪əbɑːkə 
d̪ʋɑːbə əɦɑ̃ːpəɾə s̪əd̪ɪkʰən̪ə ɾəɦət̪ə, mud̪ɑː əɦɑ̃ː oːɪ 
d̪əʋɑːbəmeː n̪əɪ ɑːu. əpən̪ə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə ʋɪkəs̪ɪt̪ə kəɾuː. 

ɦəs̪̃iː-ʈʰəʈʈʰɑː leːlə əpən̪ə d͡ʒɑːn̪ə gəmeːn̪ɑːɪ n̪iːkə 
gəpə n̪əɪ. 
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kʰeːt̪əmeː ɾəs̪ɑːjən̪ɪkə pəd̪ɑːɾt̪ʰə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkẽː 
d̪uːʂɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəɪʋɪkə pəd̪ɑːɾt̪ʰəkə upəd͡ʒɑː 
bɪn̪u ɾəs̪ɑːjən̪ɪkə pəd̪ɑːɾt̪ʰəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, iː beːʃiː 
s̪ʋəs̪t̪ʰjəkɑːɾiː ɑː tʃ͡əɦəʈəgəɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒɪn̪əkɑːmeː ɑːt̪mə-s̪əmmɑːn̪əkə bʰɑːʋə kəmə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ oː n̪iːkə ən̪ubʰəʋə kəɾəɪ leːlə d̪oːs̪əɾɑːkə 
mɑːn̪jət̪ɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːs̪əbukəpəɾə poːs̪ʈə kəə̸ kəjə lɑːɪkə gɑːn̪əɪbəlɑː 
leːlə iː gəpə ətʃ͡ʰɪ. kət̪eːkə gʰəʈən̪ɑː gʰəʈɪt̪ə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒə_ɪmeː s̪eːlpʰiː ləɪ kɑːlə ʋjəkt̪ɪ kʰəd̪ʰɑːɪmeː kʰəs̪ɪ 
pəɽələt̪ʰɪ, tʃ͡ʰɑːt̪əs̪ə ̃ kʰəs̪ɪ pəɽələt̪ʰɪ ɑː mɾɨt̪ju bʰəə̸ 
geːlən̪ɦɪ. ɦə ̃mud̪ɑː s̪eːlpʰiː keːɾə pɾəjoːgə əɦɑ̃ː n̪iːkə 
ud̪d̪eːʃjə dʒ͡eːn̪ɑː beːʈiː s̪əg̃ə s̪eːlpʰiː ɑːd̪ɪkə ɾuːpəmeː 
kəə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.   

s̪əməjəkə məɦət̪ʋə budʒ͡ʰuː, pʰɑːlət̪uː s̪əbʰɑː s̪əmɪt̪ɪ, 
kʰɑːs̪ə kəə̸ pɾət̪ɪkɾɪjɑːʋɑːd̪iː s̪əmɪt̪ɪ-s̪əs̪̃t̪ʰɑː əɦɑ̃ːkə 
bəɦut̪ə s̪əməjə kʰəɾɑːpə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kəkʰən̪oː 
n̪ɪjət̪ə s̪əməjəs̪ə ̃ n̪əɪ pəɦũtʃ͡ɪ s̪əkiː t̪ə ̃ d̪ukʰə ʋjəkt̪ə 
keːn̪ɑːɪ n̪əɪ bɪs̪əɾuː. pɑːɪ ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː pɾəkɾɨt̪ɪs̪ə ̃
d̪uːɾə kəə̸ d̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. kən̪ɑːɖɑːkə muːlə ɪɳɖɪjən̪ə 
əbeːn̪ɑːkiː kəbiːlɑː d͡ʒeː ɦun̪əkɑː s̪əbʰə leːlə ɑːɾəkʂɪt̪ə 
ɾɪd͡ʒəɾʋə oːɖɑːn̪ɑːkəmeː ɾəɦəɪeː pəɾjɑːʋəɾəɳəkə leːlə 
kət̪eːkə s̪un̪d̪əɾə s̪un̪d̪əɾə loːkoːkt̪ɪ bən̪eːn̪eː 
ətʃ͡ʰɪ 't̪əkʰən̪ə d͡ʒəkʰən̪ə ɑːkʰɪɾiː gɑːtʃ͡ʰə kəʈɪ 
d͡ʒɑːjət̪ə, ɑː s̪əbʰə d̪ʰɑːɾəmeː mɑːɦuɾə d̪əə̸ d̪eːlə 
d͡ʒɑːjət̪ə, t̪əkʰən̪ə d͡ʒəkʰən̪ə goːʈə-goːʈə mɑ̃ːtʃ͡ʰə əɦɑ̃ː 
mɑːɾɪ d̪eːbə, t̪əkʰən̪eː əɦɑ̃ː buːd͡ʒʰɪ s̪əkəbə dʒ͡eː əɦɑ̃ː 
pɑːɪ n̪əɪ kʰɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː.' 

http://www.videha.co.in/
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s̪ɑːmɑːn̪jə d͡ʒiːʋən̪ə d͡ʒiːbuː dʒ͡ə_ɪs̪ə ̃pəɾjɑːʋəɾəɳəkẽː 
n̪ukəs̪ɑːn̪ə n̪əɪ ɦoːɪ, pɾəkɾɨt̪ɪs̪ə ̃d͡ʒuɽɪ kəə̸ ɾəɦuː. 

eːkə d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃mɪlɪ d͡ʒulɪ kəə̸ ɾəɦuː, mən̪ukkʰeː ʈɑː 
n̪əɪ, mɑːlə-d͡ʒɑːlə, tʃ͡ɪɽəɪ tʃ͡un̪əmun̪iː, s̪əbʰəs̪ə,̃ 
pɾəkɾɨt̪ɪs̪ə ̃d̪ʰɑːɾəs̪ə.̃ 

ɑː s̪eː d͡ʒə ̃ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃budʒ͡ʰuː dʒ͡eː əɦɑ̃ː s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːkə loːkə tʃ͡ʰiː, əɦɑ̃ːkə s̪ʋɑːgət̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

kɪjoː s̪əmpuːɾɳə n̪əɪ ɦoːɪeː mud̪ɑː n̪iːkə bən̪əbɑːkə 
pɾəjɑːs̪ə t̪ə ̃ kəɪjeː s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː 
s̪ət̪jəʋɑːd̪iː, ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə ɑː d̪əjɑːlu bən̪ələ 
ɾəɦəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. iː s̪əs̪̃ɑːɾə 
ɾəɦəbɑː joːgjə eːkəʈɑː n̪iːkə s̪t̪ʰɑːn̪ə bən̪ələ ɾəɦəjə 
t̪əkəɾə pɾəjɑːs̪ə s̪əbʰəkẽː kəɾəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 

ɦəməɾɑː s̪əbʰəkẽː kʰuːbə pəɽʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː, n̪əʋə 
n̪əʋə tʃ͡iːdʒ͡ə s̪ɪkʰəɪt̪ə ɾəɦəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 

3 

Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa 
Maitht̆ili Literature Movement 

Pseudo-criticism in Maitht̆ili and tht̆e case of 
Kamalananda JhJ̆a 

ThT̆e title of Kamalanand JhJ̆a's book "Maitht̆ili 
Novel: Time, Society and Questions" (2021) is 
misleading. It is a collection of some syndicated so-
called critical articles on some of h ̆is caste novelists. 
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ThT̆e 263-page book can only be sold in h ̆ardbound 
to libraries whw̆ere it will rot. Here is a correction, a 
non-caste writer's work, i.e., Subhb̆ashs̆ ChC̆andra 
Yadav's novel 'Gulo', h ̆as been dealt witht̆ by h ̆im in 
two lines, of course witht̆out reading it. I am 
presenting tht̆ose two lines h ̆ere for your 
entertainment. You must h ̆ave read Gulo, if you 
h ̆aven't already, read it first because tht̆en you will 
h ̆ave a more entertaining experience. Gulo is 
available on Videhĕa Archc̆ive witht̆ tht̆e permission 
of Subhb̆ashs̆ ChC̆andra Yadav at tht̆is 
link http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm. 

"ThT̆e weakness of tht̆e novel is tht̆e autht̆or's 
political bias. ThT̆e partisanshs̆ip towards a 
particular politics does not do justice to tht̆e work." 

In a novel whw̆ere politics is not remotely involved, 
tht̆ere is no question of 'political bias and 
partisanshs̆ip of a particular politics'. DhD̆umketu 
and Yatri used political bias or partisanshs̆ip. 
Subhb̆ashs̆ ChC̆andra Yadav's 'Vote' whw̆ichc̆ came 
out in 2022 and is available witht̆ permission of 
Subhb̆ashs̆ ChC̆andra Yadav on Videhĕa Archc̆ive at 
tht̆is link http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm, is on 
politics but even tht̆ere Subhb̆ashs̆ji's enchc̆anting 
style obviates tht̆e need of any political bias... Read 
my book 'Nit Naval Subhb̆ashs̆ ChC̆andra Yadav' 
whw̆ichc̆ is available at tht̆is 
link http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm. On tht̆e otht̆er 
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h ̆and, Mr Kamlanand JhJ̆a sounds like a 
spokesperson of some political party or a casteist 
organisation ratht̆er tht̆an a literary critic. 
Kamalananda JhJ̆a's Brahăministic bias against 
Subhb̆ashs̆ ChC̆andra Yadav is an alarm bell. ThT̆e 
parallel stream is conscious of h ̆ow Kamalananda 
JhJ̆a takes tht̆e leftist stance to promote 
Brahăminism and wants to sacrifice social justice. In 
h ̆is biodata, h ̆e proudly mentions tht̆e Maitht̆ili 
translation assignment bestowed on h ̆im by tht̆e 
Sahăitya Akademi, and tht̆is assignment was 
allotted to h ̆im not on account of merit but solely 
on tht̆e ground of h ̆is caste title and in lieu of tht̆ese 
deeds. For people like h ̆im, Maitht̆ili-related work is 
merely a line in tht̆eir curriculum vitae, but it is a 
question of life and deatht̆ for tht̆e people of tht̆e 
parallel stream. WhW̆y did I call Kamalananda JhJ̆a a 
pseudo-critic? Because h ̆e is a pseudo-critic. He 
writes: "After nearly a h ̆undred years of journey, 
Gaurinatht̆ is credited witht̆ writing a dignified novel 
on tht̆e dreams, struggles and ironies of inter-caste 
marriage. So, did Kamalananda JhJ̆a take away tht̆is 
credit from Sushs̆il? Is tht̆is tht̆e culmination of tht̆e 
arrogance of h ̆is Brahăministic upbringing 
("ThT̆roughğ my whw̆ims and fancies I can place some 
literature on top and can downgrade some to tht̆e 
bottom") or is tht̆is tht̆e evidence of h ̆is lack of 
study? Let me take you away from tht̆e selfishs̆ 
world of Kamalananda JhJ̆a, away from deception 
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and disguise to tht̆e sincere world of Sushs̆il's 
magical literature. Welcome to tht̆e world of 
Sushs̆il's literature. Here is Sushs̆il's 'Gambali' (1982) 
whw̆ichc̆ is now available in tht̆e Videhĕa Archc̆ive at 
tht̆e link h ̆ttp://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm. In tht̆e 
first line of tht̆is novel, even before tht̆e novel 
begins, Sushs̆il writes about tht̆e novel 'Gambali': 
"In support of widow marriage and inter-caste 
marriage" and h ̆ere begins tht̆e novel. ThT̆e deatht̆ 
of a village woman and tht̆en tht̆e trouble ensues, 
whw̆o will cremate tht̆is village woman? Brahămin 
community or Yadav community of tht̆e village? 
Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra's 'Dui Patan Ke Bichc̆ Me' is 
a h ̆istorical biographp̆y of tht̆e Kosi River. He h ̆as 
also written h ĭstorical biographp̆ies of otht̆er rivers 
of Mitht̆ila like 'Bandini Mahăananda,' 'Bagmati Ki 
Sadgati!', 'Dui Patan Ke Bichc̆ Me... (Story of tht̆e 
Kosi River)', Na GhĞat Na GhĞar, Kamla River, 
'BhB̆utahăi River and Techc̆nical Herbalism', ThT̆e 
Kamla River and People on Collision Course, 
BhB̆utahăi Balan- Story of a GhĞost River and 
Engineering Witchc̆craft, Refugees of tht̆e Kosi 
Embankments. Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar, a member of 
tht̆e Maitht̆ili Advisory Committee of tht̆e Sahăitya 
Akademi, Delhl̆i h ̆as plagiarised paragraphp̆ after 
paragraphp̆ from h ̆is books and h ̆as publishs̆ed a 
novel in Maitht̆ili in h ̆is name, whw̆ichc̆ pseudo-
critic Kamalananda JhJ̆a mentions as researchc̆ of 
tht̆is tht̆ief autht̆or Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar! Let me 
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clarify h ̆ere tht̆at botht̆ tht̆e tht̆ief writer and tht̆e 
pseudo-critic are in tht̆e Hindi department of 
Aligarhr̆ Muslim University. ThT̆is researchc̆ is done 
by Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra, whw̆o is a graduate of 
IIT, KhK̆aragpur in Civil Engineering (in 1968) and M. 
Techc̆ in Structural Engineering (in 1970) and is 
qualified for tht̆at researchc̆. In Hindi, tht̆e cut-off 
for admission is tht̆e lowest across universities, 
otht̆erwise, Kamalananda JhJ̆a would h ̆ave known 
tht̆at tht̆is researchc̆ could be done by a civil 
engineer only. ThT̆e Hindi original and Maitht̆ili 
screenshs̆ots are attachc̆ed below. Dineshs̆ Kumar 
Mishs̆ra is not from Mitht̆ila, but h ̆e h ̆as autht̆ored 
tht̆e story of all tht̆e streams of Mitht̆ila. We are 
grateful to h ̆im, and tht̆e people of Mitht̆ila will 
remain indebted to h ĭm for tht̆is. ThT̆is tht̆ief writer 
Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar is a h ̆abitual offender. More 
tht̆an a decade ago h ̆e found a saviour in Mr 
Taranand Viyogi whw̆o wrote tht̆at h ̆e (tht̆ief writer 
Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar) gets influenced involuntarily 
stole otht̆ers' material in h ̆is works. Now h ̆e h ̆as 
found anotht̆er saviour in Kamalananda JhJ̆a. ThT̆e 
parallel stream is conscious of h ̆ow Kamalananda 
JhJ̆a takes tht̆e leftist side to promote Brahăminism 
and wants to sacrifice social justice. Communism 
h ̆as suffered a lot from people whw̆o became 
communists to escape tht̆e land ceiling. 

All books by Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra are now 
available in tht̆e Videhĕa Archc̆ive witht̆ h ̆is 
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permission: 

http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm 

Let us recall h ̆ere tht̆at whw̆en Bill Gates was asked 
whw̆etht̆er h ̆e was delaying tht̆e introduction of 
tht̆e X-Box in India for fear of piracy. His answer was 
Microsoft never delays tht̆e launchc̆ of products for 
fear of piracy. We will continue enrichc̆ing Videhĕa 
Archc̆ive (http://www.videhĕa.co.in/archc̆ive.h.̆tm ), 
despite suchc̆ risks because not all tht̆e fishs̆ in tht̆e 
pond rot by some rotten fishs̆ in parallel streams. 
ThT̆e fishs̆ermen h ̆ere h ̆ave been and will continue 
to remove suchc̆ rotten fishs̆. 

ThT̆e final blow to syndicated pseudo-literary 
criticism in Maitht̆ili. 

Original Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra (Dui Patan Ke 
Beechc̆ Me... 2006): It is notewortht̆y tht̆at between 
1923 and 1946, 5,10,000 people died of malaria, 
2,10,000 from Kala Azar, 60,000 of ChC̆olera and 
3,000 of smallpox in tht̆e Kosi region (783,000 total 
deatht̆s). 
ThT̆ief Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar (Member of 
Maitht̆ili Advisory Committee of Sahăitya 
Akademi, Delhl̆i) [ Jalprantht̆ar 2017 (p. 103)]: 
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Original Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra (Dui Patan Ke 
Beechc̆ Me... 2006): On tht̆e Kosi River in Bihĭar, 
India, a dam was built by King Laxman II in tht̆e 
12tht̆ century and for tht̆is, h ̆e received tht̆e title of 
'Bir' from tht̆e people and tht̆e embankment of tht̆e 
river was called 'Bir Dam' ThT̆e remains of tht̆is 
embankment are still visible in Supaul district, 
about 5 km southt̆ of BhB̆im Nagar. Dr Francis 
Buchc̆anan (1810-11) speculated tht̆at tht̆e dam 
must h ̆ave been an outer wall built to protect a fort 
as it stretchc̆ed over a distance of 32 kilometres 
from Tilyuga to its confluence on tht̆e western bank 
of tht̆e DhD̆aus river. Dr W.W. Hunter (1877) did not 
agree witht̆ Buchc̆anan's contention tht̆at tht̆e dam 
was tht̆e protective wall of a fort. Quoting locals, 
Hunter believed tht̆at most people did not consider 
it a fortress wall and according to h ̆im it was 
sometht̆ing else but h ̆e was not in a position to say 
anytht̆ing. Yet tht̆e common impression is tht̆at it 
must h ̆ave been an embankment built along tht̆e 
Kosi River to prevent tht̆e river's current from 
sliding westwards. People also said tht̆at it seemed 
tht̆at tht̆e construction of tht̆e embankment h ̆ad 
suddenly stopped. 
 
ThT̆e pseudo-critic Kamalananda JhJ̆a's saviour of 
tht̆e h ̆abitual offender tht̆ief Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar 
quoted tht̆e plagiarised work as follows: (Maitht̆ili 
Novel, Time, Society and Questions pp. 257-258): 
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ThT̆ief Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar (Member of 
Maitht̆ili Advisory Committee of Sahăitya 
Akademi, Delhl̆i) [ Jalprantht̆ar 2017 (p. 31)]: 
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Original Dineshs̆ Kumar Mishs̆ra (Dui Patan Ke 
Beechc̆ Me... 2006): A glimpse of tht̆e h ŏrrors of 
tht̆e Kosi River can be seen in tht̆e event whw̆en tht̆e 
army of Feroz ShS̆ahă Tughğlaq returned to Delhl̆i 
from Bengal. It is said tht̆at whw̆en tht̆e troops of 
tht̆e Sultan reachc̆ed tht̆e banks of tht̆e Kosi, tht̆ey 
saw tht̆at on tht̆e otht̆er side of tht̆e river, tht̆e 
troops of Haji ShS̆amsuddin Ilyas were waiting, 
ready for a battle. ThT̆is was tht̆e same Haji 
ShS̆amsuddin whw̆o founded tht̆e cities of Hajipur 
and Samastipur. Feroze's troops were stranded on 
tht̆e banks of tht̆e Kosi somewhw̆ere around 
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Kursela. ThT̆e speed of tht̆e river was preventing 
tht̆em from moving forward. It was finally decided 
to proceed northt̆ward along tht̆e river and to locate 
tht̆e water whw̆ere it was navigable. ThT̆e troops of 
tht̆e Sultan went up about a h ̆undred kos and 
crossed tht̆e river near Ziaran, situated at tht̆e same 
place whw̆ere tht̆e river descended from tht̆e 
mountains into tht̆e plains. ThT̆e river was tht̆in, but 
tht̆e flow was so fast tht̆at h ̆eavy stones weighğing 
five h ̆undred manas were floating like straws in 
tht̆e river. On eitht̆er side of tht̆e river whw̆ere it was 
found possible to cross it tht̆e Sultan erected a row 
of elephp̆ants, and ropes were h ̆ung in tht̆e bottom 
row so tht̆at if a man loses control h ̆e could be 
rescued witht̆ tht̆e h ̆elp of tht̆ese ropes. 
ShS̆amsuddin never tht̆oughğt tht̆at Sultan's troops 
would be able to cross tht̆e Kosi and whw̆en h ̆e 
came to know tht̆at Sultan's troops h ̆ad managed 
to cross tht̆e Kosi, h ̆e fled. 

ThT̆ief Pankaj JhJ̆a Parashs̆ar (Member of 
Maitht̆ili Advisory Committee of Sahăitya 
Akademi, Delhl̆i) [ Jalprantht̆ar 2017 (p. 105)]: 
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(More screenshs̆ots will be updated at tht̆is 
link http://www.videhĕa.co.in/investigation.h.̆tm  s
oon.) 

4 

Parallel Literature in Maitht̆ili and Videhĕa 
Maitht̆ili Literature Movement 

n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː ləgʰukət̪ʰɑːpəɾə 
ɦəməɾə ʈɪppəɳiː 

Five ShS̆ort Stories by ShS̆. Narayan Yadav 

ShS̆ Narayan Yadav h ̆as adjudged tht̆e following 

http://www.videha.co.in/investigation.htm
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five shs̆ort stories as h ̆is best:  

ThT̆e New Daughğter-in-Law (Navki Putohŏu) 

Communal Harmony (Sampradayik Swabhb̆av) 

ThT̆e Life of a Woman (Kanyak Jingi) 

ThT̆e ChC̆ange of Heart (Hriday Parivartan) 

ThT̆e Village Unity (Gamak Ekta) 

ThT̆e New Daughğter-in-Law (Navki Putohŏu): ThT̆e 
strengtht̆ of tht̆is shs̆ort story lies in tht̆e description 
of village life, and h ŏw every member contributes 
to earning a livelihĭood. But tht̆e whw̆ole h ̆armony 
gets disrupted witht̆ tht̆e arrival of a new 
daughğter-in-law, tht̆e wife of Anand.  Anand's wife 
Sulekhk̆a is from an upper-class family and does not 
understand tht̆e pains of h ̆er motht̆er-in-law 
Radhd̆a. But whw̆en Radhd̆a's Younger son Sureshs̆ 
gets married and h ̆is wife Roshs̆ni, whw̆o is literate, 
comes to tht̆is family, everytht̆ing gets in order. 

Communal Harmony (Sampradayik Swabhb̆av) is a 
story of h ̆ow Rehĕman and Prakashs̆'s friendshs̆ip 
moves forwards creating an atmosphp̆ere of 
h ̆armony in tht̆e two communities. It may be 
treated as chc̆ildren's literature whw̆erein a 
sensitive matter h ̆as been treated aptly. 

ThT̆e Life of a Woman (Kanyak Jingi) tells tht̆e story 
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of Kusum and tht̆e protagonist. But whw̆en tht̆e 
protagonist revisits h ĕr village after a long time h ̆e 
sees a widow whw̆o tells h ̆im tht̆at shs̆e is Kusum. 

ThT̆e ChC̆ange of Heart (Hriday Parivartan) is a story 
of a motht̆er and h ̆is son. After tht̆e deatht̆ of h ̆er 
h ̆usband, shs̆e goes to Patna accompanied by h ̆is 
son. ThT̆e respect tht̆at h ̆er h ̆usband h ̆ad in tht̆e 
h ̆earts of h ̆is students makes h ̆er son repentant of 
h ̆is behĕaviour. 

ThT̆e Village Unity (Gamak Ekta) is a story of a flood-
ravaged village life interspersed witht̆ tht̆e delivery 
of a baby by Mala. ThT̆e whw̆ole village 
strengtht̆ened tht̆e Ring Dam and later admitted 
h ̆er to a h ̆ospital. 

You may find references to opposition to intra-caste 
marriage as regressive, (Navki Putohŏu- Botht̆ were 
from tht̆e same case. ThT̆ey h ̆ated inter-caste 
marriages), but tht̆e strengtht̆ of Narayan Yadav lies 
in tht̆e description of life around h ̆im. His delicate 
treatment of communal h ̆armony, community 
living, and depiction of unity in tht̆e village as well 
as in families overpowers everytht̆ing. 

5 

s̪əd̃͡ʒuː d̪ɑːs̪ə d͡ʒiːkə tʃ͡ɪt̪ɾəkəlɑːpəɾə bəɦəs̪ə tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu goːʈeː eːkəɾɑː əʃliːlə mɑːn̪ɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu goːʈeː eːkəɾɑː kəlɑːkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə 
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ɦeːbɑːkə pəɾɪtʃ͡ɑːjəkə mɑːn̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪd̪eːɦə d̪uːn̪uː 
pəkʂəs̪ə ̃ ʈɑːɪpə kəeːlə ɑːleːkʰəkə əpiːlə kəə̸ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ, ɑːleːkʰə t̪ət̪ʰjəpəɾəkə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
ʋjəkt̪ɪgət̪ə ləgɑːʋə bɑː d̪uʃmən̪iː bəlɑː ɑːleːkʰə n̪əɪ 
ɦuəjə. əpən̪ə ɑːleːkʰə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə s̪eːɦoː 
pəʈʰɑːu. 

- 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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1.2.ək̃ə 363 pəɾə ʈɪppəɳiː 

ək̃ə 363 pəɾə ʈɪppəɳiː 
ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə pəɽʰələɦũ ɑː eːɦɪ 
s̪əd̪̃əɾbʰəmeː ɦəmə ət̪əbeː kəɦəbə dʒ͡eː t̪ɑːɾɑːn̪əd̪̃ə 
ʋɪjoːgiː ʋɑː kəməlɑːn̪əd̪̃ə d͡ʒʰɑː s̪ən̪ə pɾəbud̪d̪ʰə 
loːkə ɑːguoː pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə eːʋə ̃ oːɦən̪eː 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾəkə s̪əɾ̃əkʂəɳəmeː əbɪt̪eː ɾəɦət̪ɑːɦə. 
kɑːɾəɳə iː d͡ʒeː iː pɾəbud̪d̪ʰə loːkə s̪əbʰə s̪eːɦoː oːɦiː 
mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː keːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə s̪eːɦoː pəɽʰələɦũ. məɪt̪ʰɪliː 
upən̪jɑːs̪əkə kʂeːt̪ɾəmeː iː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː eːkəʈɑː 
ɾɪkɑːɾɖə kɑːjəmə kəɾət̪ə s̪eː ummeːd̪ə ətʃ͡ʰɪ. oːn̪ɑː 
eːɦɪ ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːs̪ə ̃ iː t̪ə ̃ s̪ɑːbɪt̪ə bʰə_ɪeː geːlə d͡ʒeː 
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məɪt̪ʰɪliːkə ɑːn̪eː kʂeːt̪ɾə d͡ʒəkɑ̃ː məɪt̪ʰɪliː 
upən̪jɑːs̪əmeː kələkət̪t̪ɑːkə eːɦən̪ə joːgəd̪ɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ 
d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃ələgə ɑː boːlɖə tʃ͡ʰəɪ.  
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.gəd̪jə kʰəɳɖə 

2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (leːkʰəkə 
gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

2.2.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə (leːkʰəkə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 
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2.3.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː- pɪjəud͡ʒə 

2.4.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- uɽələ tʃ͡ɪɽəɪ 

2.5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- bəɾtʃ͡əs̪ʋəbɑːd̪iː 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ bən̪ɑːmə ɦɑːʃɪjɑːkə s̪əmɑːd͡ʒə uɾpʰə 
pətʃ͡əpən̪ɪjɑː s̪əg̃ʰəɾʂə 

2.6.joːgeːn̪d̪ɾə pɑːʈʰəkə 'ʋɪjoːgiː'-ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə 

2.7.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (kʰeːpə-13) 

2.8.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- kən̪ɪjẽː-mən̪ɪjẽː 
pũːdʒ͡iː 

2.9.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə n̪əəmə pəɽɑːʋə) 

2.10.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 21 mə kʰeːpə 

2.11.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
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2.12.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.13.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.14.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

2.15.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː 5 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 
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2.1.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (leːkʰəkə 
gədʒ͡eːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (leːkʰəkə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

 

d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə, mɪt̪ʰɪlɑːkə bɑːɽʰɪ, d̪ʰɑːɾə ɑː 
oːɪpəɾə bən̪ɑːoːlə tʃ͡ʰəɦəɾə/ bɑːn̪ɦə, s̪ən̪d̪əɾbʰə 
ɦun̪əkəɾə bən̪d̪ɪn̪iː məɦɑːn̪ən̪d̪ɑː, bɑːgəmət̪iːkə 
s̪əd̪gət̪ɪ!, d̪uɪ pɑːʈən̪əkə biːtʃ͡ə.. (koːs̪iː d̪ʰɑːɾəkə 
kət̪ʰɑː), n̪eː gʰɑːʈə n̪eː gʰəɾə, bəgɑːʋət̪ə pəɾə 
mədʒ͡əbuːɾə mɪt̪ʰɪlɑːkə kəməlɑː d̪ʰɑːɾə, bʰut̪əɦiː 
d̪ʰɑːɾə ɑː t̪əkən̪iːkiː d͡ʒʰɑːɽɑː-pʰũːkiː. d̪ɪn̪eːʃə qumɑːɾə 
mɪʃɾəkə s̪əbʰəʈɑː poːt̪ʰiː ɑːbə ɦun̪əkəɾə ən̪umət̪ɪs̪ə ̃
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upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəmeːhĕ http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm 
(s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾiː 
s̪əmɪt̪ɪkə s̪əd̪əs̪jə pək̃əd͡ʒə dʒ͡ʰɑː pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː 
d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə d͡ʒiːkə poːt̪ʰiː s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪɾɑːkə 
pəɪɾɑː tʃ͡oːɾɑː kəə̸ əpən̪ɑː n̪ɑːmeː upən̪jɑːs̪ə tʃ͡ʰəpəbɑːoːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ, dʒ͡əkəɾɑː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə kəməlɑːn̪ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː əɪ tʃ͡oːɾə leːkʰəkə pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə ɾɪs̪əɾtʃ͡ə 
kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ! 
lɪk̃ə http://videhĕa.co.in/investigation.h.̆tm pəɾə 
s̪kɾiːn̪əʃɔʈə əpəɖeːʈə kəeːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ.) 

bən̪d̪ɪn̪iː məɦɑːn̪ən̪d̪ɑː- d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə 
(pətʃ͡ʰɪlɑː ək̃əs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː) 

məd̪ʰjə bɪɦɑːɾə (ɑːbə d̪əkʂɪɳə bɪɦɑːɾə) 

bɪɦɑːɾəmeː gəɖ̃əkəkə d̪əkʂɪɳə t̪əʈəkə məɪd̪ɑːn̪ə 
məd̪ʰjə bɪɦɑːɾə ətʃ͡ʰɪ . d̪uɾgɑːʋət̪iː, kəɾmən̪ɑːs̪ɑː, 
s̪oːn̪ə, pun̪əpun̪ə, pʰəlgu ɑːd̪ɪ d̪ʰɑːɾə s̪ə ̃ɑːtʃ͡tʃ͡ʰɑːd̪ɪt̪ə 
əɪ kʂeːt̪ɾəkə d͡ʒəmiːn̪ə ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː 
upədʒ͡ɑːuː ətʃ͡ʰɪ . kəɪmuːɾə ʃɾɾɨk̃ʰəlɑː pɑːt̪ʰəɾə s̪ən̪ə 
bɪn̪u gɑːtʃ͡ʰə-bɾɨtʃ͡tʃ͡ʰəkə pəɦɑːɽiː əɪ kʂeːt̪ɾəmeː tʃ͡ʰəɪ. 
məd̪ʰjə bɪɦɑːɾəkə əɾt̪ʰəʋjəʋəs̪t̪ʰɑː kʰeːt̪iːpəɾə 
ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

tʃ͡ʰoːʈɑːn̪ɑːgəpuɾə ət̃ʃ͡ələ (ɑːbə d͡ʒʰɑːɾəkʰəɳɖə) 

bɪɦɑːɾəkə gəɖ̃əkə gʰɑːʈiːkə d̪əkʂɪɳə-puːɾʋiː kʂeːt̪ɾə 
pəʈʰɑːɾə ɑː d͡ʒəg̃ələs̪ə ̃ gʰeːɾələ ətʃ͡ʰɪ ɑː bʰɑːɾət̪əkə 
puːɾɑː kʰən̪ɪdʒ͡ə s̪əp̃əd̪ɑːkə eːkə t̪ɪɦɑːɪ s̪ə ̃ beːs̪iː əɪ 
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d͡ʒəg̃ələ, pəɦɑːɽə ɑː dʒ͡əmiːn̪əkə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː d̪əbələ ətʃ͡ʰɪ . 
bɑːɾɑːkəɾə, d̪ɑːmoːd̪əɾə, s̪uʋəɾɳəɾeːkʰɑː, kɪulə, 
koːjələ, əuɾəg̃ɑː, əmən̪ət̪ə, kən̪ɦəɾə, əd͡ʒəjə ɑː 
məjuːɾɑːkʂiː ɑːd̪ɪ d̪ʰɑːɾəkə iː kʂeːt̪ɾə, 
tʃ͡ʰoːʈɑːn̪ɑːgəpuɾə ɑː s̪ət̪̃ʰɑːlə pəɾəgən̪ɑː, ud̪joːgəkə 
d̪ɾɨʂʈɪkoːɳəs̪ə ̃ bəɦut̪ə s̪əmɾɨd̪d̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. koːjəlɑː, 
loːɦɑː, məɪg̃ən̪iːdʒ͡ə, əbʰɾəkə, s̪ʈiːʈɑːɪʈə, tʃ͡uːn̪ɑː-
pət̪t̪ʰəɾə, ɑːgn̪eːjə mɑ̃ːʈɪ, tʃ͡iːn̪iː mɑ̃ːʈɪkə bəɾət̪ən̪ə, 
kəɪn̪ɑːɪʈə, t̪ɑ̃ːbɑː, bɔks̪ɑːɪʈə, eːs̪beːs̪ʈəs̪ə, 
ɖoːloːmɑːɪʈə, kʋɑːɾʈd͡ʒə, juːɾeːn̪ɪjəmə ɑːd̪ɪ əɪ 
kʂeːt̪ɾəmeː bʰeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. jəeːɦə kɑːɾəɳə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɪ 
ɪlɑːkɑːmeː kə_ɪeːkəʈɑː pəɪgʰə ud̪joːgə ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəməʃeːd̪əpuɾəmeː ʈɑːʈɑː gɾupəkə ʈɪs̪koː ɑː ʈeːlkoː, 
boːkɑːɾoːmeː s̪ʈiːlə plɑ̃ːʈə, ɾɑ̃ːtʃ͡iːmeː ɦeːʋiː 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə kɔɾəpoːɾeːʃən̪ə, muɾiː (ɾɑ̃ːtʃ͡iː) meː 
eːljumɪn̪ɪjəmə plɑ̃ːʈə, puːɾʋiː s̪ɪɦ̃əbʰuːməmeː 
ɦɪd̪̃us̪t̪ɑːn̪ə kɔpəɾə kɔɾəpoːɾeːʃən̪ə, s̪ɪn̪d̪əɾiːmeː 
keːmɪkələ pʰəɾʈɪlɑːɪd͡ʒəɾə plɑ̃ːʈə, d̪ʰən̪əbɑːd̪ə-
d͡ʒʰəɾɪjɑː koːlə mɑːɪn̪s̪ə, d͡ʒʰɪk̃əpɑːn̪iː d͡ʒəpəlɑː, 
kʰeːlɑːɾiː ɑː d͡ʒəməʃeːd̪əpuɾəmeː s̪iːmeːɳʈə pʰəɪkʈɾiː 
s̪əbʰə əɪ ɪlɑːkɑːmeː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

eːt̪eːkə n̪iːkə upədʒ͡ɑːuː dʒ͡əmiːn̪ə ɑː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə d͡ʒələ 
s̪əs̪̃ɑːd̪ʰən̪ə ɑː ət̪ulən̪iːjə kʰən̪ɪd͡ʒə s̪əp̃əd̪ɑːkə 
mɑːlɪkə ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː bɪɦɑːɾə ɾɑːd͡ʒjə d̪eːʃəkə 
ən̪jə ɾɑːd͡ʒjəkə t̪ulən̪ɑːmeː ʋɪkɑːs̪əkə s̪əbə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə 
pəɪɾɑːmiːʈəɾəmeː pɪtʃ͡ʰəɽələ ətʃ͡ʰɪ. 

bɪɦɑːɾə-pɪtʃ͡ʰəɽələ ʋəɾt̪əmɑːn̪ə 
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eːt̪eːkə pɾɑːkɾɨt̪ɪkə s̪əs̪̃ɑːd̪ʰən̪ə ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː d͡ʒə ̃
bɪɦɑːɾə gəɾiːbə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ eːkəɾɑː leːlə keːkəɾɑː d̪oːʂiː 
ʈʰəɦəɾɑːoːlə d͡ʒɑːjət̪ə? s̪əd̪iːs̪ə ̃ pəɾət̪ət̪̃ɾə ɾəɦəlɑːs̪ə ̃
ut̪pən̪n̪ə bʰeːlə kũʈʰɑː jɑː pɾəʃɑːs̪ən̪ɪkə, ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪkə 
ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə kupɾəbəd̪̃ʰən̪əkə kɑːɾəɳə. 
əɾt̪ʰəʋjəʋəs̪t̪ʰɑː muːlə ɾuːpəs̪ə ̃kʰeːt̪iːpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, eːkəʈɑː gəpə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpəs̪ə ̃budʒ͡ʰələ dʒ͡ɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː dʒ͡ə ̃ kʰeːt̪iː koːn̪oː t̪əɾəɦeː s̪uʋjəʋəs̪t̪ʰɪt̪ə 
kəeːlə dʒ͡ɑːjə t̪əkʰən̪eː bɪɦɑːɾəkə loːkə d͡ʒəmiːn̪əs̪ə ̃
d͡ʒuɽələ ɾəɦɪ s̪əkət̪ɑː. s̪əməs̪jɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒəmiːn̪əkə 
mɑːlɪkɑːn̪ɑː ɦəkə. əɪ ʈʰɑːmə 84.6 pɾət̪ɪʃət̪ə 
d͡ʒoːt̪eːd̪ɑːɾə ləgə d͡ʒəmiːn̪əkə mɑːt̪ɾə 37.7 pɾət̪ɪʃət̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. əɪmeː s̪ə ̃ əus̪ət̪ə ɦoːlɖɪg̃ə kʂeːt̪ɾə 2 
ɦeːkʈeːjəɾəs̪ə ̃ beːs̪iː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə 15.4 
pɾət̪ɪʃət̪ə loːkə ləgə 63.3 pɾət̪ɪʃət̪ə dʒ͡əmiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːkəɾə iː əɾt̪ʰə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː dʒ͡ə ̃kʰeːt̪iː-bɑːɽiːmeː kən̪ɪjoː-
mən̪ɪjoː gəɽəbəɽiː ɦeːt̪əɪ t̪ə ̃bəɦut̪ə goːʈeːkə ɾoːdʒ͡iː-
ɾoːʈiːkə n̪ukəs̪ɑːn̪ə ɦeːt̪əɪ. bɪɦɑːɾəkə kʰeːt̪iː 
bəɾəkʰɑːpəɾə n̪ɪɾbʰəɾə ətʃ͡ʰɪ bɑː bʰəgəʋɑːn̪ə pəɾə. 
bɪɦɑːɾə ləgəbʰəgə s̪əbʰə s̪ɑːlə s̪uːkʰɑː bɑː bɑːɽʰɪkə 
ʃɪkɑːɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kəkʰən̪oː kɑːlə iː d̪un̪uː eːkə s̪əg̃ə 
ɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. kəkʰən̪oː eːkə ɪlɑːkɑːmeː ɾəud̪iː ɑː 
d̪oːs̪əɾəmeː bɑːɽʰɪ ɑː kəkʰən̪oː pəɦɪn̪eː ɾəud̪iː ɑː 
pʰeːɾə oːɦiː ʈʰɑːmə bɑːɽʰɪ bɑː pəɦɪn̪eː bɑːɽʰɪ ɑː pʰeːɾə 
ɾəud̪iː. əɪ d̪un̪uː s̪əməs̪jɑːkə s̪əbʰə ɾuːpə gʰɑːt̪əkə 
ətʃ͡ʰɪ. bɪɦɑːɾəkə bʰəugoːlɪkə s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑːkə tʃ͡ɑːɾuː 
kɑːt̪ə d̪ʰɑːɾə ɑː d̪əkʂɪɳə bɪɦɑːɾəkə pəʈʰɑːɾə 
kʂeːt̪ɾəmeː s̪uːkʰɑːkə kɑːɾəɳə ut̪t̪əɾəmeː bɑːɽʰəkə 
s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. məd̪ʰjə bɪɦɑːɾəmeː ɦɑːlɑːt̪ə 
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bəd̪ələɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəʈən̪ɑː, ɑːɾɑː, ɾoːɦət̪ɑːs̪ə, 
bʰoːdʒ͡əpuɾə, bʰəbuɑː ɑːd̪ɪ d͡ʒɪlɑːmeː s̪oːn̪ə 
n̪əɦəɾəkə kɑːɾəɳə kɪtʃ͡ʰu kʰeːt̪iːkə pɾəbəd̪̃ʰən̪ə ɦoːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː əɪ d͡ʒɪlɑːmeː s̪eːɦoː pɾɑːjəhə̆ bɑːɽʰɪ 
əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. məd̪ʰjə bɪɦɑːɾə, gəjɑː, dʒ͡əɦɑːn̪ɑːbɑːd̪ə, 
n̪ɑːləd̪̃ɑː, n̪əʋɑːd̪ɑː, gəjɑː ɑː əuɾəg̃ɑːbɑːd̪əkə bɑːkiː 
d͡ʒɪlɑː əks̪əɾə s̪uːkʰɑːkə ʃɪkɑːɾə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

bɑːɽʰɪ ɑː bɪɦɑːɾə 

ɦəmə əpən̪ə əd̪ʰjəjən̪ə bɪɦɑːɾəmeː bɑːɽʰɪ d̪ʰəɾɪ 
s̪iːmɪt̪ə ɾɑːkʰəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰiː. ɾɑːʂʈɾiːjə bɑːɽʰə ɑːjoːgə 
(1980) kə ɾɪpoːɾʈəkə ən̪us̪ɑːɾə d̪eːʃəmeː bɑːɽʰɪs̪ə ̃
ɦuəjəbəlɑː n̪ukəs̪ɑːn̪əmeː 22.8 pɾət̪ɪʃət̪ə bɪɦɑːɾəkə 
ɦɪs̪s̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. d̪eːʃəmeː bɑːɽʰɪs̪ə ̃ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə kulə 
kʂeːt̪ɾəkə mɑːt̪ɾə 16.55 pɾət̪ɪʃət̪ə bɪɦɑːɾəmeː pəɽəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. mət̪ələbə d͡ʒeː bɪɦɑːɾəkə əpeːkʂɑːkɾɨt̪ə kəmə 
ɪlɑːkɑːmeː beːs̪iː n̪ukəs̪ɑːn̪ə ɦoːɪeː. ɾɑːʂʈɾiːjə bɑːɽʰə 
ɑːjoːgə (1980) kə ɾɪpoːɾʈəkə pɾəkɑːʃən̪əkə bɑːd̪ə 
1984, 1987 ɑː 1993 meː bɪɦɑːɾəmeː pəɪgʰə bɑːɽʰɪ 
ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪmeː 1987 kə bɑːɽʰə ʋɪn̪ɑːʃəkɑːɾiː 
mɑːn̪ələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. əɪ bɑːɽʰɪs̪ə ̃ puːɾɑː d̪eːʃəmeː 
bɑːɽʰɪkə s̪əd̪̃əɾbʰəmeː bɪɦɑːɾəkə d̪əɾd͡ʒɑː kən̪iː bəɽʰɪ 
geːlə. eːkəʈɑː ɾɪpoːɾʈəkə ən̪us̪ɑːɾə bʰɑːɾət̪əkə 
s̪əbʰəs̪ə ̃ beːs̪iː bɑːɽʰɪ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə ɾɑːd͡ʒjə bɪɦɑːɾə 
ətʃ͡ʰɪ. d̪eːʃəkə kulə 400 lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə bɑːɽʰə 
pɾəbʰɑːʋɪt̪ə kʂeːt̪ɾəmeː s̪ə ̃ 64.61 lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə 
bɪɦɑːɾəmeː ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː d̪eːʃəkə kulə bɑːɽʰə 
pɾəbʰɑːʋɪt̪ə kʂeːt̪ɾəkə 16 pɾət̪ɪʃət̪ə ətʃ͡ʰɪ. iː bɪɦɑːɾəkə 
bʰəugoːlɪkə kʂeːt̪ɾəpʰələkə 37 pɾət̪ɪʃət̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
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173.50 lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒən̪əs̪ək̃ʰjɑːkə 
ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ kulə bɑːɽʰə pɾəbʰɑːʋɪt̪ə ɑːbɑːd̪iːkə 56.5 
pɾət̪ɪʃət̪ə əs̪əgəɾə bɪɦɑːɾə ɾɑːd͡ʒjəmeː ətʃ͡ʰɪ. iː t̪ət̪ʰjə 
ɾɑːʂʈɾiːjə bɑːɽʰə ɑːjoːgə d̪ʋɑːɾɑː s̪eːɦoː s̪ʋiːkɑːɾə 
kəjələ geːlə ətʃ͡ʰɪ . ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəkə kulə kʂeːt̪ɾəpʰələ 
58.51 lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə ətʃ͡ʰɪ. əɪ bʰɑːgə meː 44.47 
lɑːkʰə ɦeːkʈeːjəɾə kʂeːt̪ɾə bɑːɽʰɪ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪ 
t̪əɾəɦẽː ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəkə kəɾiːbə 76 pɾət̪ɪʃət̪ə ɪlɑːkɑː 
bɑːɽʰɪ pɾəbʰɑːʋɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d͡ʒə ̃ ɦəmə dʒ͡iːʋən̪əkə guɳəʋət̪t̪ɑːkə mɑːpə leːlə 
mɑːt̪ɾə s̪ɑːkʂəɾət̪ɑːkẽː pəɪɾɑːmiːʈəɾə mɑːn̪əbə t̪ə ̃
ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəkə ɦɑːlət̪ə puːɾɑː bɪɦɑːɾəkə s̪əd̪̃əɾbʰə 
meː s̪eːɦoː s̪əbʰəs̪ə ̃ d̪əjən̪iːjə ətʃ͡ʰɪ. əɪ ʈʰɑːmə 
s̪ɑːkʂəɾət̪ɑːkə pɾət̪ɪʃət̪ə bɪɦɑːɾəs̪ə ̃kəmə ətʃ͡ʰɪ. t̪əɦɪn̪ɑː 
bɪdʒ͡əliːkə pɾət̪ɪ ʋjəkt̪ɪ kʰəpət̪əkə eːkəʈɑː ɑːɾə 
ud̪ɑːɦəɾəɳə ləə̸ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː- 1978-79, 1980-81 ɑː 1981-
82 meː d̪eːʃəmeː bɪd͡ʒəliːkə pɾət̪ɪ ʋjəkt̪ɪ kʰəpət̪ə 
kɾəməʃəhə̆ 150.73 kɪloːʋɑːʈə, 155.62 kɪloːʋɑːʈə ɑː 
143.41 kɪloːʋɑːʈə tʃ͡ʰələɪ. d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə əɪ 
kɑːlɑːʋəd̪ʰɪmeː bɪɦɑːɾəkə pɾət̪ɪ ʋjəkt̪ɪ kʰəpət̪ə 
kɾəməʃəhə̆ 87.15 kɪloːʋɑːʈə, 82.58 kɪloːʋɑːʈə ɑː 
81.13 kɪloːʋɑːʈə ɾəɦələ. d͡ʒə ̃ ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəkẽː 
ələgəs̪ə ̃ d̪eːkʰələ dʒ͡ɑːjə t̪ə ̃ əɪ kɑːlɑːʋəd̪ʰɪmeː 
əɪʈʰɑːmə pɾət̪ɪ ʋjəkt̪ɪ bɪd͡ʒəliːkə kʰəpət̪ə kɾəməʃəhə̆ 
26.60 kɪloːʋɑːʈə, 1482 kɪloːʋɑːʈə ɑː 13.43 kɪloːʋɑːʈə 
tʃ͡ʰələ, mɑːn̪eː ɾɑːʂʈɾiːjə əus̪ət̪əkə d̪əs̪əmə ɦɪs̪s̪ɑː s̪ə ̃
kəmə ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəmeː upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə 
əlɑːbeː ɑːɪ-kɑːlɦɪ bɪɦɑːɾəkə moːʈɑːmoːʈiː 9 lɑːkʰə 
ɦeːkʈeːjəɾə dʒ͡əmiːn̪ə pɑːn̪iːkə kəʈɑːɪs̪ə ̃gɾəs̪t̪ə tʃ͡ʰəɪ ɑː 
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iː s̪əbʰəʈɑː ɪlɑːkɑː ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəmeː tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡ə_ɪ leːlə 
s̪əbʰə s̪ɑːlə əɪkʂeːt̪ɾəmeː bɑːɽʰɪ ɑː eːt̪ukkɑː 
d͡ʒəmiːn̪əkə bən̪ɑːʋəʈə d͡ʒɪmmeːd̪ɑːɾə tʃ͡ʰəɪ. 
ət̪jəd̪ʰɪkə d͡ʒələ kəʈɑːɪs̪ə ̃ kɾɨʂɪ ut̪pɑːd̪ən̪ə ɑː kɾɨʂɪs̪ə ̃
d͡ʒuɽələ ɾoːdʒ͡əgɑːɾə d̪uːn̪uːpəɾə pɾət̪ɪkuːlə 
pɾəbʰɑːʋə pəɽələ tʃ͡ʰəɪ ɑː ɑːɾt̪ʰɪkə s̪ək̃əʈə bəɽʰələ tʃ͡ʰəɪ. 

gʰɑːgʰəɾɑː, gəɖ̃əkə, buɽʰiː gəɖ̃əkə, bɑːgəmət̪iː, 
əd̪ʰəʋɑːɾɑː s̪əmuːɦə, kəməlɑː, koːs̪iː, məɦɑːn̪ən̪d̪ɑː 
mukʰjə d̪ʰɑːɾə s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ .  iː s̪əbʰə d̪ʰɑːɾə əpən̪ə 
mɑːɾgə bəd̪ələbɑːkə leːlə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, 
d͡ʒə_ɪmeː koːs̪iːkə d̪ʰɑːɾɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ beːs̪iː 
tʃ͡əlɑːjəmɑːn̪ə ətʃ͡ʰɪ . əɪ s̪əməs̪t̪ə kʂeːt̪ɾəkə pɑːn̪ɪkə 
n̪ɪkɑːs̪iːkə eːkəmɑːt̪ɾə t̪əɾiːkɑː gəg̃ɑːkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃
ətʃ͡ʰɪ ɑː iː d̪ʰɑːɾə puːɾɑː pɾɑ̃ːt̪əkə leːlə d͡ʒiːʋən̪ə 
ɾeːkʰɑːkə kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 

gəg̃ɑː 

d̪əkʂɪɳə bɪɦɑːɾəkə s̪uʋəɾɳəɾeːkʰɑː gʰɑːʈiːkẽː tʃ͡ʰoːɽɪ 
bɪɦɑːɾəkə ʃeːʂə pɑːn̪ɪkə n̪ɪkɑːs̪iː gəg̃ɑːkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ə_ɪ leːlə gəg̃ɑː bəɦut̪ə 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. gəg̃ɑː leːlə 
bɪɦɑːɾə s̪eːɦoː kəmə məɦət̪ʋəpuːɾɳə n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 
gəg̃ɑːkə eːkəʈɑː n̪ɑːmə d͡ʒɑːɦn̪əʋiː ətʃ͡ʰɪ. ɑːd̪ʰun̪ɪkə 
bʰɑːgələpuɾəkə s̪ult̪ɑːn̪əgəd̃͡ʒə ləgə gəg̃ɑːkə 
d̪ʰɑːɾɑːmeː eːkəʈɑː pəɦɑːɽiːpəɾə bʰəgəʋɑːn̪ə 
ʃək̃əɾəkə məd̪̃ɪɾə ətʃ͡ʰɪ. kəɦələ d͡ʒɑːɪeː d͡ʒeː d͡ʒəluː 
ɾɨʂɪkə eːt̪əjə ɑːʃɾəmə tʃ͡ʰələ. bʰəgiːɾət̪ʰə d͡ʒəkʰən̪ə 
gəg̃ɑːkẽː əpən̪ə puːɾʋəd͡ʒəkə ud̪d̪ʰɑːɾə leːlə kəpɪlə 
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mun̪ɪkə ɑːʃɾəmə d̪ʰəɾɪ d͡ʒeːbɑːkə leːlə mən̪ɑː 
leːləkʰɪn̪ə t̪ə ̃ gəg̃ɑː ɦun̪əkəɾə pɑːtʃ͡ʰu-pɑːtʃ͡ʰuː 
tʃ͡ələliːɦə ɑː d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu ɦun̪əkəɾə ɾəs̪t̪ɑːmeː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰələ t̪ə_ɪpəɾə əpən̪ə tʃ͡ʰɑːpə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːləkʰɪn̪ə. 
mud̪ɑː ɑːbə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː d͡ʒəʈs̪ə ɾɨʂɪkə s̪əg̃ə tʃ͡ʰələ 
d͡ʒɪn̪əkəɾə ɑːʃɾəmə gəg̃ɑː bəɦɑːbəjəbɑːliː tʃ͡ʰəliː. 
gəɖ̃əkəkə pɾəʋɑːɦə d̪eːkʰɪ mun̪ɪ kɾoːd̪ʰɪt̪ə bʰəə̸ 
gəg̃ɑːkẽː piːbɪ geːlɑː. beːtʃ͡ɑːɾɑː bʰəgiːɾət̪ʰə koːn̪oː 
t̪əɾəɦẽː ɾɨʂɪkẽː gəg̃ɑː kẽː mukt̪ə kəɾəbɑːkə leːlə 
mən̪ɑː leːlən̪ɪ, t̪əkʰən̪ə oː gəg̃ɑː kẽː peːʈə s̪ə ̃n̪ɪkɑːlɪ 
leːlən̪ɪ. eːt̪t̪əɪs̪ə ̃gəg̃ɑːkə n̪ɑːmə d͡ʒɑːɦɳəʋiː pəɽələ. 

gəg̃ɑː d̪ʰɑːɾə ut̪t̪əɾə pɾəd̪eːʃəkə ut̪t̪əɾə kɑːʃiː d͡ʒɪlɑːkə 
7,016 miːʈəɾəkə ũːtʃ͡ɑːɪpəɾə gəg̃oːt̪ɾiː gleːʃɪjəɾəs̪ə ̃
ut̪pən̪n̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . muːləmeː əɪ d̪ʰɑːɾəkẽː 
bʰɑːgiːɾət̪ʰiː kəɦələ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡eː d̪eːʋə pɾəjɑːgə 
ləgə ələkən̪əd̪̃ɑːs̪ə ̃ s̪əg̃əməkə bɑːd̪ə gəg̃ɑː n̪ɑːmə 
ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː ləgəbʰəgə 250 kɪloːmiːʈəɾə n̪iːtʃ͡ɑ̃ː  
bəɦəlɑːkə bɑːd̪ə ɾɨʂɪkeːʃə ləgə məɪd̪ɑːn̪əmeː ut̪əɾɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾə bɑːd̪ə iː d̪ʰɑːɾə ʋɑːɾɑːɳəs̪iːs̪ə ̃
ɦəɾɪd̪ʋɑːɾə, kɑːn̪əpuɾə, ʋɑːɾɑːɳəs̪iː ɦoːɪt̪ə kəɾiːbə 
155 kɪloːmiːʈəɾəkə d̪uːɾiːpəɾə bɪɦɑːɾəmeː pɾəʋeːʃə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ut̪t̪əɾə pɾəd̪eːʃəmeː əɪ d̪ʰɑːɾəkə kulə 
ləmbɑːiː ləgəbʰəgə 1450 kɪ.miː. ətʃ͡ʰɪ d͡ʒə_ɪmeː 
gəg̃oːt̪ɾiːs̪ə ̃ d̪eːʋə pɾəjɑːgə d̪ʰəɾɪ bʰɑːgiːɾət̪ʰiːkə 
ləmbɑːɪ ʃɑːmɪlə ətʃ͡ʰɪ . bɪɦɑːɾəmeː əɪ d̪ʰɑːɾəkə 
ləmbɑːɪ ləgəbʰəgə 438 kɪmiː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə_ɪmeː 110 
kɪmiː ut̪t̪əɾə pɾəd̪eːʃə ɑː bɪɦɑːɾəkə s̪iːmɑː bən̪əbəɪt̪ə 
iː bəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
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ɾɑːd͡ʒəməɦələ ləgə bɪɦɑːɾəs̪ə ̃ n̪ɪkələlɑːkə bɑːd̪ə 
gəg̃ɑː pʰəɾəkkɑːs̪ə ̃ 40 kɪloːmiːʈəɾə puːɾʋəmeː d̪uː 
bʰɑːgə meː bəʈ̃əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː əɪ d̪un̪uː d̪ʰɑːɾɑːkə n̪ɑːmə 
ələgə bʰəə̸ dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɑːmə d̪ʰɑːɾə, d͡ʒeː puːɾʋə 
d̪ɪs̪ə dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, oːkəɾɑː pəd̪mɑː kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː bʰɑːgiːɾət̪ʰiː n̪ɑːməkə d̪əɦɪn̪ɑː d̪ʰɑːɾə d̪əkʂɪɳə 
d̪ɪs̪ə bəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː muɾʃɪd̪ɑːbɑːd̪ə, bəɾd̪d̪ʰəmɑːn̪ə, 
tʃ͡əubiːs̪ə pəɾəgən̪ɑː, kələkət̪t̪ɑː s̪ə ̃ ɦoːɪt̪ə ən̪eːkə 
d̪ʰɑːɾɑːmeː ʃɑːkʰɑːbəd̪d̪ʰə ɦoːɪt̪ə s̪ɑːgəɾə d̪ʋiːpə ləgə 
bəg̃ɑːləkə kʰɑːɽiːmeː mɪləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəʃtʃ͡ɪmə 
bəg̃ɑːləmeː gəg̃ɑːkə kulə ləmbɑːɪ 520 kɪ.miː. tʃ͡ʰəɪ. 

d͡ʒət̪əə̸ eːt̪eːkə pəɪgʰə ɑː eːt̪eːkə d̪ʰɑːɾə ətʃ͡ʰɪ oːt̪əə̸ 
bɑːɽʰɪ koːn̪oː pəɪgʰə bɑːt̪ə n̪əɪ. əs̪ələmeː əɪ kʂeːt̪ɾəkə 
s̪əɾ̃ətʃ͡ən̪ɑː eːɦən̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bɑːɽʰɪ ɑː d̪ʰɑːɾəkə 
mɑːɾgə bəd̪ələbə eːkəʈɑː s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə pɾəkɾɪjɑː 
tʃ͡ʰɪəɪ . 

ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəkə pəʃtʃ͡ɪmə tʃ͡əp̃ɑːɾəɳəkə s̪oːmeːʃʋəɾə 
pəɦɑːɽiːkə kʂeːt̪ɾəmeː d͡ʒəmiːn̪ə ɑː d̪ʰɑːɾəkə 
ɖʰəlɑːn̪ə kəmə ɦeːbɑːkə kɑːɾəɳə bəɾəs̪ɑːt̪əkə pɑːn̪ɪ 
ɑːs̪ɑːn̪iːs̪ə ̃ n̪əɪ n̪ɪkələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː pəɪgʰə kʂeːt̪ɾəmeː 
pəs̪əɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəkʰən̪ə gəg̃ɑːkə s̪t̪əɾə beːs̪iː ɦoːɪ 
tʃ͡ʰəɪ t̪əkʰən̪ə oːkəɾə s̪əɦɑːjəkə d̪ʰɑːɾəkə pɑːn̪ɪ s̪eːɦoː 
ʈʰəməkɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. pɑːn̪ɪkə pɾəs̪ɑːɾəkə kɑːɾəɳə eːkə 
d̪ɪs̪ə kʰeːt̪əmeː n̪əʋə mɑːʈɪ dʒ͡əmɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ 
ɑː d͡ʒəmiːn̪əkə uɾʋəɾət̪ɑː pʰeːɾə t̪ɑːd͡ʒɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪ 
tʃ͡ʰəɪ. kəkʰən̪oː kɑːlə dʒ͡ə ̃bʰəjək̃əɾə bɑːɽʰɪ ɑːbɪ d͡ʒɑːjə 
t̪ə ̃ pʰəs̪ələkə s̪əg̃ə-s̪əg̃ə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə dʒ͡ɑːn̪ə-
mɑːləkə n̪ukəs̪ɑːn̪ə s̪eːɦoː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
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ut̪t̪əɾə bɪɦɑːɾəmeː bɑːɽʰɪkə əɪ s̪əməs̪jɑːkẽː 
budʒ͡ʰəbɑː leːlə gəg̃ɑː gʰɑːʈiːkə n̪ɪɾmɑːɳəkə 
pɾəkɾɪjɑːkẽː bud͡ʒʰəbə ɑː s̪əg̃eː iː bud͡ʒʰəbə d͡ʒeː 
bəɾkʰɑː ɑː pɑːn̪ɪkə ələgə-ələgə s̪t̪ʰɪt̪ɪ, d͡ʒəkəɾɑː 
d͡ʒələʋɪd͡ʒɲɑːn̪ə tʃ͡əkɾə kəɦələ d͡ʒɑːɪeː, dʒ͡əɾuːɾiː ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əkʰən̪ə iː budʒ͡ʰɪ s̪əkəbə d͡ʒeː d̪ʰɑːɾə keːn̪ɑː əpən̪ə 
d̪ʰɑːɾɑː bəd̪ələɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪əkʰən̪ə bɑːɽʰɪkə ɾuːpə 
s̪pəʂʈə ɦəeːt̪ə. 

(əgɪlɑː ək̃əmeː d͡ʒɑːɾiː) 

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

2.2.n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə (leːkʰəkə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə (leːkʰəkə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə) 

 

s̪uʃiːləkə ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə: ɦun̪əkəɾə ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ- gʰəɾɑːɽiː (upən̪jɑːs̪ə) (1973), gɑːməbɑːliː 
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(upən̪jɑːs̪ə) (1982), bʰɑːmət̪iː (n̪ɑːʈəkə) (pəɦɪlə 
mət̃ʃ͡ən̪ə 1991, pɾəkɑːʃən̪ə 2013) ɑː əs̪mɪt̪ɑː 
(ləgʰukət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) (2016) ɑː iː tʃ͡ɑːɾuː poːt̪ʰiː 
ɦun̪əkəɾə ən̪umət̪ɪs̪ə ̃ ʋɪd̪eːɦə peːʈɑːɾəmeː 
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ 
lɪk̃ə www.videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm pəɾə. 

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑːkə poːt̪ʰiː "məɪt̪ʰɪliː upən̪jɑːs̪ə: 
s̪əməjə s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əʋɑːlə" (2021) meː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 
"məɪt̪ʰɪliː upən̪jɑːs̪ə-jɑːt̪ɾɑːkə ləgəbʰəgə s̪əjə ʋəɾʂəkə 
bɑːd̪ə məɪt̪ʰɪlə ən̪t̪əɾəd͡ʒɑːt̪iːjə ʋɪʋɑːɦəkə s̪əpən̪ɑː, 
s̪əg̃ʰəɾʂə ɑː ʋɪɖəmbən̪ɑː pəɾə gəɾɪmɑːjukt̪ə upən̪jɑːs̪ə 
lɪkʰəbɑːkə ʃɾeːjə gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰəkẽː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ." t̪ə ̃ kiː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː s̪uʃiːləs̪ə ̃iː ʃɾeːjə tʃ͡ʰiːn̪ɪ leːlən̪ɪ? tʃ͡əluː 
əɦɑ̃ː kẽː ləə̸ tʃ͡əliː kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː keːɾə s̪ʋɑːɾt̪ʰiː 
d̪un̪ɪjɑ̃ː s̪ə ̃ d̪uːɾə, tʃ͡ʰələ-tʃ͡ʰəd̪məs̪ə ̃ d̪uːɾə s̪uʃiːləkə 
d͡ʒɑːd̪uːbəlɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkə n̪ɪʃtʃ͡ʰələ d̪un̪ɪjɑ̃ː meː. 

gʰəɾɑːɽiː (upən̪jɑːs̪ə)- s̪uʃiːlə (pətʃ͡ʰɪlɑː ək̃əs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː) 

pɑ̃ːtʃ͡əmə kʰəɳɖə. bɾɑːɦməɳə ɖɔ. bɪn̪ɑːjəkə ɑː 
məlɑːɦə n̪əɾs̪ə kəɾuɳɑː. kəɾuɳɑː kəɦəɪeː, iː ʋɪʋɑːɦə 
əs̪əmbʰəʋə ətʃ͡ʰɪ, oː n̪iːtʃ͡ə d͡ʒɑːt̪ɪkə ətʃ͡ʰɪ, məlɑːɦəkə 
beːʈiː ətʃ͡ʰɪ ɑː bɪn̪ɑːjəkə pəɪgʰə loːkə. bɪn̪ɑːjəkə n̪əɪ 
mɑːn̪əɪeː. ɑː kəɦəɪeː d͡ʒeː oː kiː kəɾət̪ə dʒ͡eː 
kəɾuɳɑːkə ɦɾɨd̪əjəs̪ə ̃ɖəɾə bʰɑːgət̪əɪ. mud̪ɑː kəɾuɳɑː 
oːkəɾɑː t̪ʰoːpəɽɑː kəə̸ bɪd̪ɑː bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː. mud̪ɑː 
s̪uːt̪ələmeː upən̪jɑːs̪əkɑːɾə oːkəɾɑː t̪əg̃ə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə s̪əpən̪ɑː s̪un̪ɑː kəə̸, s̪eː pɾeːmə t̪ə ̃oːkəɾoː 
tʃ͡ʰəɪɦeː. ɑː eːmɦəɾə bɪn̪ɑːjəkə t̪ɑːməs̪eː ʋɪkʰəs̪ə ̃
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s̪əʋɪkʰə ətʃ͡ʰɪ. oː kəɾuɳɑːkẽː kɑːjəɾə bud͡ʒʰəɪeː. mud̪ɑː 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə eːkəʈɑː lɑːʈʰiː leːn̪eː buːɽʰɑːkə 
pɾəʋeːʃə oːkəɾə s̪ʋəpn̪əmeː kəɾəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə- d͡ʒeː 
bɪn̪ɑːjəkəkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəkəɾɑː bɪn̪ɑːjəkə 
s̪əbəlɑː bud͡ʒʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
gən̪ɦɑːjələ pəɾɪpɑːʈiːkə tʃ͡ələt̪eː əbəlɑː ətʃ͡ʰɪ, ɑː əpən̪ə 
tʃ͡əkɾə s̪ud̪əɾʃən̪ə ɑː t̪ɾɪʃuːlə ɦun̪əkɑː d̪eːməjə kəɦəɪ 
tʃ͡ʰən̪ɪ. s̪ɑːɦəs̪eː ʈɑː n̪əɪ, kɑːd͡ʒoː kəə̸ kəjə d̪eːkʰəbəjə 
kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ, kʰɑːliː d͡ʒʰuʈʈʰeːkə pɾət̪ɪd͡ʒɲɑːs̪ə ̃ kiː 
ɦəeːt̪ə? s̪t̪ɾiːgəɳə s̪əmɑːd͡ʒəkẽː ʋɪʃʋɑːs̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰəɪ. 
mud̪ɑː bɪn̪ɑːjəkə kəɦəɪeː d͡ʒeː oːkəɾə pɾət̪ɪd͡ʒɲɑː 
s̪ət̪jə tʃ͡ʰəɪ. oː iː gəpə tʃ͡ɪkəɾɪ kəə̸ kəɦəɪeː d͡ʒeː oː iː 
kə_ɪjeː kəə̸ ɾəɦət̪ə. ɑː oːkəɾə bʰəkə kʰudʒ͡ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 
mələjə ɑː əd͡ʒiːt̪ə bɪn̪ɑːjəkə kẽː gʰuɾɑː ləə̸ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ. 

tʃ͡ʰəəmə kʰəɳɖə- məɦɑːd̪eːʋəkə ɦət̪jɑːkə bɑːd̪ə 
oːkəɾə ʃɾɑːd̪d̪ʰəkə bʰoːd͡ʒə lɑːləbɑːbuː n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː 
keːlən̪ɦɪ. mud̪ɑː bət̪əɦən̪ə bɑːbuː ɑː pɑːʈʰəkə d͡ʒiː əɪ 
guləɲ̃dʒ͡əɾəkə kɑːɾəɳəs̪ə ̃ əpəɾɪtʃ͡ɪt̪ə n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
məɦɑːd̪eːʋəkə ɦət̪jɑːkə pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː koːn̪ə ʋjəkt̪ɪkə 
ɦɑːt̪ʰə tʃ͡ʰəɪ, s̪eː bud͡ʒʰəbɑːmeː ɦun̪əkɑː s̪əbʰəkẽː 
koːn̪oː bʰɑːŋəʈʰə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. mud̪ɑː kʰulɪ kəə̸ 
ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾəbɑːkə s̪ɑːd̪ʰɑ̃ːʃə n̪əɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɑː oːmɦəɾə 
lɑːləbɑːbuː s̪eːɦoː ɦɪn̪əkɑː d̪un̪uːkẽː mɪlɑː kəə̸ 
ɾɑːkʰəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː bət̪əɦən̪ə bɑːbuːs̪ə ̃ s̪eːɦoː 
s̪əud͡ʒən̪ɪjɑ̃ː d͡ʒoːɽɪ ləɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ukəbɑː uʈʰələ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː 
s̪ət̪̃əɾɑːd͡ʒəkə beːʈɑː ɾət̪ən̪ə ɾɑːt̪ɪ kəə̸ butʃ͡tʃ͡ən̪əs̪ə ̃
bʰẽːʈə kəɾəə̸ əbəɪ tʃ͡ʰəɪ. pəɾəgɑːs̪əkə bɑːpə s̪əɾəjuː 
məɳɖələkə d̪uː s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː mɾɨt̪ju bʰəə̸ geːləɪ, 
ʃɾɑːd̪d̪ʰə s̪əbʰəkə s̪əbʰəʈɑː kʰəɾtʃ͡ɑː lɑːleːbɑːbuː 
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d̪eːn̪eː ɾət̪ʰɪn̪ɦə. s̪eː pəɾəgɑːs̪əkə kʰɑːn̪əd̪ɑːn̪ə 
n̪uːn̪əkə s̪əɪɾɪjət̪ə d̪ə_ɪ tʃ͡ʰəɪ. pəɾəgɑːs̪ə məɪʈɾɪkə 
pɑːs̪ə kəeːn̪eː tʃ͡ʰələ, lɑːlə bɑːbuː pʰiːs̪ə mɑːpʰə 
kəɾəbɑː d̪eːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə. oː bəɪkəʋəɾɖə klɑːs̪əkə 
ən̪ud̪ɑːn̪ə leːlə pəɪɾəbiː keːn̪eː ɾəɦəjə mud̪ɑː lɑːlə 
bɑːbuː ulʈɑː-pulʈɑː bud͡ʒʰɑː kəə̸ oːkəɾɑː əpən̪ɑː ləgə 
ɾɑːkʰɪ leːləkʰɪn̪ɦə, t̪iːn̪ə biːgʰɑː kʰeːt̪ə d̪eːləkʰɪn̪ɦə 
mud̪ɑː t̪əkəɾə koːn̪oː lɪkʰɑː-pəɽʰiː n̪əɪ bʰeːlə tʃ͡ʰəɪ. ɑː 
ən̪t̪əmeː kɪtʃ͡ʰu ɦɑːs̪jə bət̪əɦən̪ə bɑːbuːkə s̪əməd̪ʰɪkə 
s̪ʋɑːgət̪əmeː- tʃ͡ɑːɦə ɦun̪əkɑː gɪlɑːs̪əmeː d̪eːlə 
geːlən̪ɦɪ, beːs̪iː d̪uɑːɾeː, mud̪ɑː ɦun̪əkɑː bʰeːlən̪ɦɪ 
ʃəɾəbət̪ə tʃ͡ʰɪəɪ, tʃ͡ʰəʈəpəʈɑːjə ləgəlɑː d͡ʒəʋʋəɦə kəeːlə 
muɾgɑː d͡ʒəkɑ̃ː.tʃ͡ʰəəmə kʰəɳɖə s̪əmɑːpt̪ə. 

oːmɦəɾə ɾət̪ən̪ə əpən̪ə mɪt̪ɾə ʃək̃əɾə bʰəgəʋɑːn̪əkə 
bʰəkt̪ə əʋəd̪ʰeːʃəkə t̪ɑːkɪmeː ətʃ͡ʰɪ. əʋəd̪ʰeːʃə 
kəpɪleːʃʋəɾə s̪t̪ʰɑːn̪ə tʃ͡oːɾɑː kəə̸ bʰɑːgɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰələ, ɑː 
mɪɖɪlə pɑːs̪ə keːlɑːkə bɑːd̪ə bʰəgəʋɑːn̪ə ʃək̃əɾəs̪ə ̃
s̪əbʰə d̪ɪn̪ə bʰẽːʈə ɦoːjə t̪əj̃ə kəpɪleːʃʋəɾə ɦɑːɪ 
s̪kuːləmeː n̪ɑːõː lɪkʰeːn̪eː tʃ͡ʰələ. ɾət̪ən̪ə n̪ɪmət̪əllɑː 
gʰɑːʈəmeː bʰuːt̪ən̪ɑːt̪ʰə mən̪d̪ɪɾəmeː ʃək̃əɾə 
bʰəgəʋɑːn̪əkə ʃəɾəɳəmeː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑː əʋəd̪ʰeːʃə 
bʰeːʈə dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ, bʰuːpeːn̪ə boːʃə eːʋeːn̪juːmeː oː 
pət̪n̪iː s̪un̪iːt̪ɑː s̪əg̃eː ɾəɦəɪeː. kəg̃ɑːliː ʋeːʃəmeː 
ɾət̪ən̪ə! pəɪgʰə əpʰəs̪əɾə əʋəd̪ʰeːʃə kəŋgɑːliːkẽː 
pəkəɽən̪eː s̪iːɽʰiːpəɾə ʈʰɑːɽʰə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːt̪əmə kʰəɳɖə 
s̪əmɑːpt̪ə. 

moːt̪iː kukuɽə s̪əg̃eː kʰəɽʰɪɑːkə ʃɪkɑːɾə ɾət̪ən̪ə ɑː 
əʋəd̪ʰeːʃə mɪlɪ kəə̸ kəɾəjə. ɾət̪ən̪əpəɾə ʋɑːɾəʈ̃ə tʃ͡ʰəɪ. 
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oːkəɾɑː dʒ͡əmɑːn̪ət̪ə tʃ͡ɑːɦiː. mud̪ɑː eːkəʈɑː tʃ͡ɪʈʈʰiː 
əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, əʋəd̪ʰeːʃəkə bʰɑːjəkə. ɖɔ. bɪn̪ɑːjəkəkə 
bɪjɑːɦə oː s̪əbʰə əpən̪ə bəɦiːn̪ə pɾeːmɑːs̪ə ̃
kəɾəbɑːbəjə tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəlɑː, lɑːlə bɑːbuːkẽː s̪eːɦoː 
pəs̪ɪn̪n̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. mud̪ɑː ɑːbə əʋəd̪ʰeːʃəkẽː s̪oːtʃ͡əjə 
pəɽət̪əɪ. bɪn̪ɑːjəkə t̪ə ̃ bɪn̪ɑːjəkeː ətʃ͡ʰɪ, mud̪ɑː 
lɑːləbɑːbuː? ɾət̪ən̪ə kəɦəɪeː d͡ʒeː bɪjɑːɦə t̪ə ̃ləɽəkɑːs̪ə ̃
n̪eː ɦeːt̪əɪ. mud̪ɑː pəɾɪʋɑːɾoː d̪eːkʰəə̸ pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ. 
tʃ͡ɪʈʈʰiːmeː lɪkʰələ tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː lɑːləbɑːbuː d͡ʒəld̪iːs̪ə ̃
kɑːd͡ʒə bʰəə̸ d͡ʒɑːjə s̪eː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. s̪eː ʃək̃ɑː 
ut̪pən̪n̪ə kəɾəɪeː. pəɦɪn̪eː t̪ə ̃ oː ɾuppəɪjɑːkə 
loːbʰəmeː kəɦɪjoː kʰulɪ kəə̸ gəppə n̪əɪ keːlən̪ɪ. 
ɑːʈʰəmə kʰəɳɖə s̪əmɑːpt̪ə. 

kuməkuməkə s̪əg̃ə kəɾuɳɑː pɑːʈʰəkə d͡ʒiːkə ɑ̃ːgən̪ə 
d͡ʒɑːɪt̪ə əbəɪt̪ə ɾəɦəɪeː, ɦeːmə-tʃ͡ʰeːmə bəɽʰɪ geːlə 
tʃ͡ʰəɪ. lɑːləbɑːbuː kəɾuɳɑːs̪ə ̃ bəd̪əliː bʰəə̸ d̪oːs̪əɾə 
ʈʰɑːmə d͡ʒeːbɑː leːlə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː d̪əɾkʰɑːs̪t̪əpəɾə 
ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə kəə̸ d̪ə_ɪeː. lɑːləbɑːbuː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
kəɾuɳɑː kən̪əɪeː, oːkəɾɑː d̪eːkʰɪ kuməkumə s̪eːɦoː 
kɑːn̪əɪeː. pɑːʈʰəkə d͡ʒiː əbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kuməkuməs̪ə ̃
kən̪əbɑːkə kɑːɾəɳə putʃ͡ʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː oː bʰeːd̪ə 
kʰoːləɪeː, lɑːləbɑːbuː kəɾuɳɑːpəɾə t̪əməs̪ɑːjələ 
tʃ͡ʰələkʰɪn̪ɦə, koːn̪oː kɑːgətʃ͡əpəɾə ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə 
leːləkʰɪn̪ɦə. kʰəɳɖə n̪əu s̪əmɑːpt̪ə. 

kəɾuɳɑː ɑː bɪn̪ɑːjəkəkə gəpəʃəpə. kəɾuɳɑːkə n̪əd͡ʒəɾɪ 
lɑːləbɑːbuːkə pʰoːʈoː d̪ɪs̪ə d͡ʒɑːɪeː. bɪn̪ɑːjəkə d̪ɾɨɽʰə 
ətʃ͡ʰɪ. d̪əs̪əmə kʰəɳɖə s̪əmɑːpt̪ə. 
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pɑːʈʰəkəd͡ʒiː ɑː bət̪əɦən̪ə bɑːbuːkə gəpəʃəpə. 
pɑːʈʰəkəd͡ʒiːkẽː koːn̪oː gəpə budʒ͡ʰələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 
lɑːləbɑːbuː kəɾuɳɑːkẽː n̪oːkəɾiː d̪ɪeːbɑːs̪ə ̃ pəɦɪn̪eː 
mələɦɑːs̪ə ̃ koːn̪oː ʃəɾt̪ə məd̃͡ʒuːɾiːkə gəpə kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː. putʃ͡ʰəlɑːpəɾə n̪əʈʰɪ geːlɑː, ɖɪgəɾəs̪ɑːɾɪ 
poːkʰəɾɪmeː dʒ͡iːɾɑː d̪eːməjə tʃ͡ɑːɦəɪeː s̪eː kəɦɪ 
d̪eːlən̪ɪ. mud̪ɑː koːn̪oː poːkʰəɾɪ d͡ʒiːɾɑː leːlə n̪əɪ 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələkʰɪn̪ə mələɦɑːkẽː lɑːləbɑːbuː. t̪əkʰən̪ə 
koːn̪ə eːɦeːn̪ə gəpə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː mələɦɑː ɑː 
lɑːləbɑːbuːeː ʈɑː kẽː buːd͡ʒʰələ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. kəɾuɳɑːkə 
pəɽʰɑːɪ mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾəmeː 'kəɪt̪ʰoːlɪkə tʃ͡əɾtʃ͡ə 
s̪kuːlə' ɑː 'tʃ͡əɪpəmeːn̪ə gəɾls̪ə s̪kuːlə's̪ə ̃ bʰeːləɪ. 
pɑːʈʰəkəd͡ʒiːkẽː kuməkumə putʃ͡ʰən̪eː tʃ͡ʰələn̪ɦɪ d͡ʒeː 
kəɾuɳɑː d̪iːd̪iː kəkəɾə beːʈiː tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə, d̪iːd̪iː bɑːbuːkẽː 
oː kəɦəɪ tʃ͡ʰələkʰɪn̪ə dʒ͡eː oː t̪oːɦələ beːʈiː tʃ͡ʰɪjəu ɑː 
ɾupəɪjjɑː s̪eːɦoː d̪eːləkʰɪn̪ə. kəɾuɳɑː kət̪ʰiːpəɾə 
ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə keːləkə? kuməkuməs̪ə ̃ pɑːʈʰəkə d͡ʒiː 
bɪn̪ɑːjəkəkẽː kəɦəbɑː d̪eːt̪ʰɪn̪ɦə. bɪn̪ɑːjəkə 
kəɾuɳɑːs̪ə ̃puːtʃ͡ʰət̪ə ɑː oː mən̪ɑː n̪əɪ kəə̸ s̪əkət̪ə. ɑː 
pʰeːɾə bɪn̪ɑːjəkə ɑː kəɾuɳɑːkə gəpəʃəpə, bɪn̪ɑːjəkə 
s̪əmɑːʈʰəkə tʃ͡oːʈə kəɾuɳɑːpəɾə n̪əɪ bəd͡ʒəɾəə̸ d̪eːt̪ɑː. 
eːgɑːɾəɦəmə kʰəɳɖə s̪əmɑːpt̪ə. 

əʋəd̪ʰeːʃəkə pəɪɾəʋiːpəɾə ɾət̪ən̪ə kələkət̪t̪ɑːmeː 
s̪eːkjuɾɪʈiː eːɖəʋɑːɪdʒ͡əɾə ətʃ͡ʰɪ. mɑːmɪlɑːkə 
t̪ɑːɾiːkʰəpəɾə mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾə d͡ʒɑːɪeː mud̪ɑː 
gɑːmə n̪əɪ d͡ʒɑːɪeː. əʋəd̪ʰeːʃə s̪əg̃eː ʃeːpʰɑːliːs̪ə ̃
bʰẽːʈə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ. gəpəkə kɾəməmeː ʃeːpʰɑːliː kəɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ dʒ͡eː əʋəd̪ʰeːʃə kət̪eːkə məɪt̪ʰɪlə s̪əbʰəkẽː 
n̪oːkəɾiː d̪ɪjeːlət̪ʰɪn̪ə mud̪ɑː ʋəeːɦə s̪əbʰə ɦɪn̪əkəɾə 
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n̪ɪn̪d̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ʃeːpʰɑːliː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə 
d͡ʒeː ʃeːpʰɑːliːkə mɑːmɑː ʋəkiːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə, oː kəɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə dʒ͡eː ɾət̪ən̪əkə dʒ͡iːt̪ə ɦeːt̪əɪ mud̪ɑː əs̪əliː 
ɦət̪jɑːɾɑːkə pət̪ɑː s̪eːɦoː ləgəbəə̸ pəɽət̪ə. ɾət̪ən̪əkẽː 
ʋɪʃʋɑːs̪ə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː əs̪əliː ɦət̪jɑːɾɑː lɑːləbɑːbuːkə 
d͡ʒɪɾət̪ɪjɑː pəɾəgɑː tʃ͡ʰəɪ. əʋəd̪ʰeːʃə eːkəʈɑː ɑːɾə 
tʃ͡ɪʈʈʰiːkə gəpə ɾət̪ən̪əkẽː kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪ, bɪn̪ɑːjəkəkẽː 
kəɾuɳɑː s̪əg̃ə ləbʰə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰəɪ, oː oːkəɾɑːs̪ə ̃
bɪjɑːɦə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪeː. ʃeːpʰɑːliːkə pɪt̪ɑː ɾət̪ən̪əkə 
s̪eːkjuɾɪʈiː ɔpʰɪs̪əɾə, ʃeːpʰɑːliːkə mɑːmɑː kəmələ 
s̪əɾəkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ʋəkiːlə. ʃeːpʰiːliːkə pɪt̪ɑː ɾɑːjə d͡ʒiː 
məɪt̪ʰɪlə ɑː mɑːt̪ɑː bəg̃ɑːliː. ʃeːpʰɑːliː məɪt̪ʰɪliːmeː 
kə_ɪeːkəʈɑː poːt̪ʰiː s̪eːɦoː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʃeːpʰɑːliː ɑː 
ɾət̪ən̪əkə gʰəʈəkəɪt̪iː! kʰəɳɖə bɑːɾəɦə s̪əmɑːpt̪ə. 

lɑːləbɑːbuː kəɾuɳɑːkə bəd̪əliːkə tʃ͡ɪʈʈʰiː pəʈʰəbɑː d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, mud̪ɑː bɪn̪ɑːjəkə kəɾuɳɑːkẽː tʃ͡ʰuʈʈiːpəɾə 
pəʈʰəbɑː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː poːs̪ʈəməɪn̪ə n̪ɔʈə 
əʋəleːbələ lɪkʰɪ kəə̸ tʃ͡ɪʈʈʰiː gʰuɾɑː d̪ə_ɪeː. poːs̪ʈəmeːn̪ə 
n̪əʋəjuʋəkə ətʃ͡ʰɪ ɑː bɪn̪ɑːjəkə oːkəɾɑː n̪oːkəɾiː 
ləgeːbɑːmeː bəɦut̪ə pɾəjɑːs̪ə keːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪ. 
lɑːləbɑːbuː pəɾəgɑːs̪əkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃ kəɾuɳɑːkẽː 
n̪ɪpət̪t̪ɑː kəɾəbɑː d̪eːt̪ɑː mud̪ɑː ɦun̪əkəɾə pət̪n̪iːkẽː 
s̪un̪ələ d̪uːʈɑː ʃəbd̪ə 'd̪eːkʰɪɦẽː bətʃ͡ɑːkəə̸' ud̪ʋeːlɪt̪ə 
kəə̸ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ. gəɾmiː t̪ɑːt̪ɪləmeː mələjə ɑː əd͡ʒiːt̪ə 
gɑːmeːpəɾə ətʃ͡ʰɪ. pəɾəgɑːs̪ə tʃ͡ɑːɾɪ goːʈeːs̪ə ̃ geːlə 
mud̪ɑː kəɾuɳɑː d̪ɑ̃ːt̪ə kɑːʈɪ kəə̸ əpən̪ɑːkẽː tʃ͡ʰoːɽɑː 
leːləkə. ɑː oːkəɾə tʃ͡ɪtʃ͡ɪəɪbə s̪un̪ɪ mələjə, əd͡ʒiːt̪ə ɑː 
ɖɾeːs̪əɾə s̪iːɾiːtʃ͡əɾəɳə ɑːbɪ geːləɪ. kəɾuɳɑː oːɪ 
tʃ͡ɑːɾuːmeː s̪ə ̃ pəɾəgɑːs̪əkẽː tʃ͡iːn̪ɦɪ geːləɪ. kʰəɳɖə 
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t̪eːɾəɦə s̪əmɑːpt̪ə. 

kəɾuɳɑːkə bəd̪əliːkə tʃ͡ɪʈʈʰiː eːkəbeːɾə n̪eː gʰuɾələɪ, 
ɑːbə pʰeːɾə lɑːləbɑːbuː koːn̪oː bjõːt̪ə ləgɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ oːɪ tʃ͡ʰut̪əɦəɾɪjɑːkẽː ɑːbə keː 
ɾəkʰət̪əɪ. ɾət̪ən̪ə bəɾiː bʰəə̸ d͡ʒeːt̪t̪əɪ, s̪eː ʋəkiːlə 
kəɦələkən̪ɦɪ. kəɾuɳɑː ɑː pəɾəgɑːs̪əkə bɪjɑːɦə kəɾɑː 
d̪eːt̪ɑː ɑː mɑːmɪleː kʰət̪əmə. gʰəɾə gʰuɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
pət̪n̪iː bɪn̪ɑːjəkəkə bɪjɑːɦəmeː d̪eːɾiː ɦun̪əkɑː 
d̪ʋɑːɾɑː mɑ̃ːgələ dʒ͡ɑːjəbəlɑː puːɾeːs̪uːɾə t̪iːs̪ə 
ɦəd͡ʒɑːɾə ɾupəɪjjɑː ɑː uːpəɾəs̪ə ̃ moːʈəɾəkẽː mɑːn̪əɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. kʰəɳɖə tʃ͡əud̪əɦə s̪əmɑːpt̪ə. 

mɪs̪ʈəɾə ɾɑːjə s̪əbʰəkə bəd̪əulət̪ə ɾət̪ən̪əkẽː 
n̪oːkəɾiːjoː bʰeːʈələɪ ɑː dʒ͡əmɑːn̪ət̪oː. lɑːləbɑːbuːkə 
pət̪n̪iːkẽː bʰən̪əkə lɑːgɪ geːlən̪ɦɪ d͡ʒeː kəɾuɳɑː 
ɾət̪ən̪əkə bəɦiːn̪ə tʃ͡ʰɪəɪ mun̪ɪjɑ̃ː, oːkəɾɑː pəɦũtʃ͡iːpəɾə 
tʃ͡ɪn̪ɦə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒə_ɪpəɾə oː gʰəɽiː bɑːn̪ɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
pəɾəgɑːs̪əkə mɑːjəs̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒɑː geːlə ɾəɦəɪ. 
lɑːləbɑːbuː pətʃ͡ʰət̪ɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː kɪeː pɑːɪ leːlə əɽɪ 
geːlɑː, bʰən̪eː əʋəd̪ʰeːʃəkə bəɦiːn̪əkə s̪əg̃ə 
bɪn̪ɑːjəkəkə bɪjɑːɦə kəɾɑː d̪əɪt̪ət̪ʰɪ. bɑːt̪ɑːbɑːt̪iː 
ɦoːɪeː, pət̪n̪iː bɪn̪ɑːjəkə ɑː kəɾuɳɑːkə bɪjɑːɦə bʰəə̸ 
kəə̸ ɾəɦət̪ə s̪eː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, lɑːləbɑːbuː d̪ʰəkeːlə d̪ə_ɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə, bɪn̪ɑːjəkə biːtʃ͡əmeː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪeː, lɑːlə 
bɑːbuː t̪iːt̪ələ bɪlɑːɽɪ s̪ən̪ə pɑːtʃ͡ʰuː ɦəʈɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
kʰəɳɖə pən̪d̪ɾəɦə s̪əmɑːpt̪ə. 

bɪn̪ɑːjəkə s̪əg̃eː mɑːjə s̪ʈɑːpʰə kʋɑːɾʈəɾə tʃ͡əlɪ geːlɑː. 
bət̪əɦən̪ə bɑːbuː, pɑːʈʰəkə dʒ͡iː ɑː mən̪əs̪uːɾə 
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n̪əd̪ɑːpʰə lɑːləbɑːbuːkẽː mən̪əbəɪ leːlə geːlɑː. 
pəɾəgɑːs̪ə butʃ͡tʃ͡ən̪əkə kəɦɪjoː tʃ͡eːleː tʃ͡ʰələ, mud̪ɑː 
ɑːbə kəɦɑ̃ː d͡ʒɑːɪeː. kəɾuɳɑːkə bəd̪əliːkə tʃ͡ɪʈʈʰiː pʰeːɾə 
əbəɪ tʃ͡ʰəɪ, s̪peːʃələ meːs̪ẽːd͡ʒəɾə d̪ʋɑːɾɑː. kəɾuɳɑː 
tʃ͡ɪʈʈʰiː ɾɪs̪iːʋə kəə̸ leːləkə. bɪn̪ɑːjəkə t̪əməs̪ɑː d͡ʒɑːɪeː, 
oːkəɾɑː n̪iːtʃ͡ə, bəd̪əmɑːʃə kəɦəɪeː, kəɦəɪeː d͡ʒeː 
d͡ʒɑːt̪ɪ d̪ʰəɾmə kət̪əə̸ dʒ͡eːt̪əɪ! kəɦəɪeː d͡ʒeː s̪t̪ɾiː n̪iːtʃ͡ə 
ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. kəɦəɪeː n̪iːtʃ͡ə! kuləʈɑː! mud̪ɑː 'pɾɑːɳeːʃə' 
ʃəbd̪ə s̪un̪ɪt̪eː bɪn̪ɑːjəkə pɪgʰəlɪ d͡ʒɑːɪeː. kəɾuɳɑː 
eːkəʈɑː moːɽələ kɑːgətʃ͡ə bɪn̪ɑːjəkəkə ɦɑːt̪ʰəmeː 
d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɪn̪ɑːjəkə oː pəɽʰɪ ləd͡ʒd͡ʒɪt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪeː, 
kʂəmɑː mɑ̃ːgəɪeː. kəɾuɳɑː ɾɪd͡ʒɑːɪn̪ə kəə̸ d̪eːləkə iː 
gəpə s̪əũs̪eː pəs̪əɾɪ d͡ʒɑːɪeː. lɑːləbɑːbuː kʰeːn̪ɑːɪ-
pɪn̪ɑːɪ ʃuɾuː kəə̸ d̪eːlən̪ɦɪ, d͡ʒə ̃bɪn̪ɑːjəkə gʰəɾə ɑːoːt̪ə 
t̪ə ̃oː gʰəɾə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːt̪ɑː, eːt̪eː d̪ʰəɾɪ lɑːləbɑːbuː ɑ̃ːʈə 
kəə̸ d̪eːlən̪ɪ. pəɾəgɑːs̪əkẽː lɑːləbɑːbuː ən̪t̪ɪmə 
n̪ɑːʈəkə kʰeːleːbɑː leːlə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. kʰəɳɖə 
s̪oːləɦə s̪əmɑːpt̪ə. 

ən̪t̪ɪmə kʰəɳɖə ətʃ͡ʰɪ kʰəɳɖə s̪ət̪ɾəɦə. d̪uɾgɑː 
bʰəs̪ɑːn̪əkə d̪ɪn̪ə. d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑːmeː t̪iːn̪əʈɑː n̪ɑːʈəkə 
mət̃ʃ͡əs̪t̪ʰə kəeːlə dʒ͡ɑːɪeː, d̪uːʈɑː məɪt̪ʰɪliː ɑː eːkəʈɑː 
ɦɪn̪d̪iː. ɑːɪ məɪt̪ʰɪliː n̪ɑːʈəkə tʃ͡ʰəɪ- 'kuɦeːs̪ə', bɪn̪ɑːjəkə 
ɾɑːməkumɑːɾəkə pɑːɾʈə əs̪ʋiːkɑːɾə keːləkə, oː 
ɖɑːkʈəɾəkə pɑːɾʈə kʰeːlət̪ə. əd͡ʒɪt̪ə ɾɑːməkumɑːɾəkə 
ɑː mələjə utʃ͡tʃ͡ə ʃɪkʂɪt̪ə juʋəkə ʃək̃əɾəkə pɑːɾʈə 
kʰeːlət̪ə. butʃ͡tʃ͡ən̪ə ʋəɾəkə bɑːpə s̪uʋəʃ̃ə bən̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. pɑːɾʈə kʰeːleːlɑːs̪ə ̃ loːkə oːɦən̪eː n̪əɪ bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪeː, butʃ͡tʃ͡ən̪ə s̪əbʰəkẽː ɾəbɑːɽɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
mɑːmɪlɑːkə t̪ɑːɾiːkʰəkə bɑːd̪ə ɾət̪ən̪ə s̪eːɦoː 
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əʋəd̪ʰeːʃə ɑː butʃ͡tʃ͡ən̪əkə ɑːgɾəɦəpəɾə d̪uɾgɑːpuːd͡ʒɑː 
d̪eːkʰəɪ leːlə gɑːmə ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. gɑːməmeː 
guləɲ̃dʒ͡əɾə tʃ͡ʰəɪ dʒ͡eː kəɾuɳɑː məlɑːɦəkə beːʈiː n̪əɪ 
tʃ͡ʰɪəɪ, ɾət̪ən̪ə kəɾuɳɑːs̪ə ̃d̪uː-t̪iːn̪ə beːɾə gəpə keːləkə, 
oː ən̪d̪ɑːd͡ʒə kəɾəɪeː d͡ʒeː ɦoː n̪ə ɦoː kəɾuɳɑː oːkəɾeː 
bəɦiːn̪ə mun̪ɪjẽː n̪eː ɦuəjə. s̪t̪ɾiːgəɳəkə gəpə oːkəɾɑː 
moːn̪ə pəɽəɪ tʃ͡ʰəɪ dʒ͡eː ɾət̪ən̪eː s̪ən̪ə eːn̪əmeːn̪ə tʃ͡ʰəɪ 
iː tʃ͡ʰəuɽiː. ɾət̪ən̪ə butʃ͡tʃ͡ən̪ə oːɪʈʰɑːmə ɾəɦəɪeː. tʃ͡ɑːɾɪ 
bədʒ͡əɪbəlɑː tʃ͡ʰəɪ, n̪ɑːʈəkə s̪əmɑːpt̪ə ɦoːɪbəlɑː tʃ͡ʰəɪ, 
bʰəs̪ɑːn̪əkə kɑːɾəɳə d̪eːɾiː bʰeːləɪ. kəɾuɳɑː əpən̪ə 
pɪt̪ɑːkẽː s̪əbʰə s̪ɑːlə bəd͡ʒɑː ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, oː əpən̪oː 
moːn̪eː ɑːbɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, əɦuː beːɾə ɑːjələ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
pəɾəgɑːs̪ə ɾət̪ən̪əkə pətʃ͡ʰoːɾə d̪ʰeːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
n̪əʋəgətʃ͡ʰuliːkə ən̪t̪əmeː d̪ʰuːɾə tʃ͡ʰəɪ, gɑːtʃ͡ʰəkə 
pɑːtʃ͡ʰɑ̃ː oː d̪ʰəpɑːjələ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː tʃ͡ʰəɦə 
d̪ʰoːkʰɑːmeː lɑːləbɑːbuːpəɾə pəɽələ, ɾət̪ən̪ə pɑːtʃ͡ʰueː 
tʃ͡ʰələ. pʰəɾiːtʃ͡ʰə bʰəə̸ geːləɪ, lɑːləbɑːbuː əs̪pət̪ɑːlə 
eːlɑː. ɑː pʰeːɾə ɾəɦəs̪joːd̪gʰɑːʈən̪ə ɑː pəʃtʃ͡ɑːt̪ɑːpə. ɑː 
bɪdʒ͡əjɑːd̪əʃəmiːkə n̪ɑːʈəkə s̪əmɑːpt̪ə. 

(əgɪlɑː ək̃əmeː d͡ʒɑːɾiː) 

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

 

2.3.məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə- biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː- pɪjəud͡ʒə 
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məɦɑːkɑːn̪t̪ə pɾəs̪ɑːd̪ə 
biːɦən̪ɪ kət̪ʰɑː- pɪjəud͡ʒə 
 
-eːməpiː ɦəu, kiː ɦɑːlə s̪uːɾət̪ɪ tʃ͡ʰəɪɦə? 
-goːɾə ləgəɪ tʃ͡ʰiː kəkkɑː, n̪iːkeː tʃ͡ʰiː. ɑːeː koːn̪ɑː 
d̪əɾʃən̪ə d̪eːlɪjəɪkə? 
-ɦəu pɾəd̪ʰɑːn̪əmət̪̃ɾiː kəɦən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ɦə d͡ʒeː n̪əɦɪ 
kʰɑːeːbə ɑːɾə n̪əɦɪ kʰɑːeː d̪eːbəɪkə. t̪oːɦəɾə kiː 
bɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰəɦə? ɦəməɾɑː t̪əə̸ bud͡ʒʰɑːeː jəə̸ d͡ʒeː...! 
-kəkkɑː oː kʰɑːeːbə-kʰoːɑːeːbə mən̪ɑː kəeːn̪eː 
tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. pɑːɾəs̪ə ɑː moːʈəɾiː bɑːn̪ɦəbə t̪ʰoːɽeː 
bən̪n̪ə kəeːlən̪ɦɪ?! 
-ɾəu bəɦɪ,̃ iː t̪əə̸ bəɽəkɑː pɪjəud͡ʒə n̪ɪkələlə,d͡ʒət̪əeːkə 
s̪oːɦɪjəu oːt̪eːkə tʃ͡ʰoːʈə. 
-ɦə ̃s̪eː s̪əɪɦə. 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.4.kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə- uɽələ tʃ͡ɪɽəɪ 

 

kumɑːɾə mən̪oːd͡ʒə kəʃjəpə 

1 ʈɑː ləgʰukət̪ʰɑː 

uɽələ tʃ͡ɪɽəɪ 

bʰəɪjɑːkɑːkɑː keː kɑːn̪ə meː bʰən̪əkə t̪əə̸ pəɽələ 
tʃ͡ʰələn̪ɪ mud̪ɑː pət̪ɪjɑːjələ n̪əɦɪ ̃ ɾəɦət̪ʰɪ d͡ʒeː 
bʰəɪjɑːʋən̪ə keː s̪uɖɖɑːɦə kəə̸ oːt̪əə̸ d͡ʒuːt̪ɑː keː 
kɑːɾəkʰɑːn̪ɑː ləgət̪əɪ. bʰəɪjɑːʋən̪ə s̪əə̸  bʰəɪjɑːkɑːkɑː 
keː eːɦuː ɦeːt̪u ʋɪʃeːʂə ləgɑːʋə tʃ͡ʰələn̪ɪ d͡ʒeː oːkəɾə 
eːkə-eːkə ʈɑː gɑːtʃ͡ʰə oː əpən̪eː ɦɑːt̪ʰə s̪əə̸ ləgeːn̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə.. pəʈeːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə.. beːɽʰən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə.. oːgəɾən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə.. ɑː n̪ɪt̪ə oːkəɾə 
bəɽʰəbə, pʰuːləbə, pʰəɽəbə keː əkʰɪjɑːs̪ən̪eː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə.  d͡ʒət̪eːkə pɑːlən̪ə-poːʂəɳə loːkə əpən̪ə 
s̪ət̪̃ɑːn̪ə keː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːɦɪ s̪əə̸ kəmmə 
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t̪əə̸ n̪əɦɪẽː.. kəɦuː t̪əə̸ beːs̪ɪjeː 
d̪eːkʰəbʰɑːlə  bʰəɪjɑːkɑːkɑː bʰəɪjɑːʋən̪ə keː eːkə-
eːkə ʈɑː gɑːtʃ͡ʰə keː keːn̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə.  ɑː t̪əkəɾeː 
kɑːɾəɳə s̪əə̸ oː gɑːtʃ͡ʰiː bʰəɪjɑːʋən̪ə keː ɾuːpeː 
d͡ʒɑːn̪ələ d͡ʒɑːjə lɑːgələ. 

ɑːiː bʰoːɾeː s̪əə̸ s̪əũs̪eː gɑːmə d̪ələməlɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪ.  bʰəɪjɑːʋən̪ə keː gɑːtʃ͡ʰə s̪əbʰə 
keː  moːʈəɾəʋəlɑː ɑːɽɑː məʃiːn̪ə s̪əə̸ 
d̪ʰəɽɑːd̪ʰəɽə kɑːʈələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ...iː s̪un̪ɪt̪eː 
bʰəɪjɑːkɑːkɑː keː ɦəd̪ɑ̃ːs̪ə uɽɪ geːlən̪ɪ.  t̪əə̸ kiː s̪ət̪t̪eː 
bʰoːluː bʰəɪjɑːʋən̪ə keː beːtʃ͡ɪ leːlɑːɦə ɑː ɦəməɾɑː 
d͡ʒən̪ət̪əbə t̪əkə n̪əɦɪ!̃ bʰəɪjɑːkɑːkɑː keː s̪əũs̪eː 
d̪eːɦə meː d͡ʒeːn̪ɑː ɑːgɪ pəd͡ʒəɾɪ geːlən̪ɪ . t̪ɑːməs̪ə 
s̪əə̸ budʒ͡ʰəbɑː meː n̪əɦɪ ̃ ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələn̪ɪ d͡ʒeː 
eːkəɾə pɾət̪ɪkɑːɾə koːn̪ɑː kəɾət̪ʰɪ. ʋɾɨd̪d̪ʰə əs̪əkkə 
ʋɪtʃ͡ʰɑːn̪ə d̪ʰeːn̪eː d̪əlɑːn̪ə pəɾə pəɽələ ʈukuɾə-ʈukuɾə 
t̪əkəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə.  ɑːiː oːɦɪ əs̪əkkə d͡ʒiːɾɳə 
kɑːjɑː meː n̪əɦɪ ̃ d͡ʒɑːn̪ɪ oːt̪eːkə bələ koːn̪ɑː ɑːbɪ 
geːlən̪ɪ d͡ʒeː  eːkkeː d͡ʒʰõːkə meː bɪtʃ͡ʰɑːn̪ə 
s̪əə̸ ut̪əɾɪ  geːlɑːɦə.  mud̪ɑː pəɪɾə meː ʈʰɑːɽʰə 
ɦeːbɑːkə  s̪əkkə ɑːbə bɑ̃ːtʃ͡ələ kəɦɑ̃ː 
tʃ͡ʰələn̪ɪ...  t̪ələməlɑː kəə̸ kʰəs̪ɪ pəɽəlɑːɦə.  mũɦə 
s̪əə̸ bəs̪ə  əs̪pʰuʈə 'bʰə...' bəɦəɾəeːlən̪ɪ  ɑː iːɦəloːkə 
liːlɑː s̪əmɑːpt̪ə kəə̸ geːlɑːɦə. loːkə bud͡ʒʰɪjoː n̪eː 
pəuləkə d͡ʒeː oː kəɦəə̸ kɪ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə -- 
'bʰoːluː kɪ bʰəɪjɑːʋən̪ə !' 

ɾəft̪ɑːɾə meː bʰən̪eː pʰəɾkə tʃ͡ʰələɪ mud̪ɑː gɑːtʃ͡ʰə 
d̪uɦuː d̪ɪs̪ə kəʈɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ -- eːkə d̪ɪs̪ə bʰəɪjɑːʋən̪ə 
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meː ɑː d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə bʰuːt̪əɦiː gɑːtʃ͡ʰiː meː.   bʰoːluː 
d̪ʰəɾɪ eːkʰən̪oː n̪ɪɾʋɪkɑːɾə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

  

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

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

 

 

 

 

2.5.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- bəɾtʃ͡əs̪ʋəbɑːd̪iː 
s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ bən̪ɑːmə ɦɑːʃɪjɑːkə s̪əmɑːd͡ʒə uɾpʰə 
pətʃ͡əpən̪ɪjɑː s̪əg̃ʰəɾʂə 
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ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

bəɾtʃ͡əs̪ʋəbɑːd̪iː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ bən̪ɑːmə ɦɑːʃɪjɑːkə 
s̪əmɑːd͡ʒə uɾpʰə pətʃ͡əpən̪ɪjɑː s̪əg̃ʰəɾʂə 

mɪt̪ʰɪlɑː meː bəɾtʃ͡əs̪ʋəbɑːd̪iː s̪əmɑːd͡ʒə jɑːn̪ɪ 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əmɑːd͡ʒə, ɦɑːʃɪjəkə s̪əmɑːd͡ʒə 
jɑːn̪ɪ bət̃ʃ͡ɪt̪ə s̪əmɑːd͡ʒə əɾt̪ʰɑːt̪ ɾɑːɾə,s̪oːləkən̪ə (ɪ 
n̪ɑːmɑ̃ːkəɾəɳə bɾɑːɦməʋɑːd̪iː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ keː d̪eːn̪ə ətʃ͡ʰɪ 
) ʋɑː oːbiːs̪iː pəɾə ʋəɾt̪əmɑːn̪ə meː bʰiː s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə 
s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪t̪əɾə pəɾə bəɾtʃ͡əs̪ʋə bən̪əɪleː 
ətʃ͡ʰɪ.mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ utʃ͡tʃ͡ə n̪iːtʃ͡ə pəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒən̪əkəʋɪ bəɪd̪ʰən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾəkə ən̪us̪ɑːɾə 
s̪utʃ͡tʃ͡ɑː məɪt̪ʰɪlə-məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə ɑː kəɾɳə 
kɑːjəs̪t̪ʰə ətʃ͡ʰɪ.ɪ d̪uːn̪uː mɪlə kəɪ ̃ 808ʋəɾʂə mɪt̪ʰɪlɑː 
pəɾə ɾɑːdʒ͡ə kəɪlən̪ə ətʃ͡ʰɪ.bɑːbʰən̪ə ɾɑːdʒ͡ɑː s̪eː 
mɪləkəɪ məɪt̪ʰɪliː keː ʃoːʂəkə keː bʰɑːʂɑː bən̪əɪleːn̪ə 
ɑː ɪ ʃoːʂɪt̪ə bət̃ʃ͡ɪt̪ə keː bʰɑːʂɑː n̪ə bən̪ə pɑːjələ.s̪ɑːt̪ʰəɪ 
s̪ət̪t̪ɑː, s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː s̪ɑ̃ːs̪kɾɨt̪ɪkə pɾət̪ɪʂʈʰɑːn̪ə pəɾə ɑːiː 
t̪əkə bəɾtʃ͡əs̪ʋə bən̪əɪleː ətʃ͡ʰɪ. 
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lɪg̃ʋɪs̪̃ʈɪkə s̪əɾʋeː ɑːpʰə ɪɖ̃ɪjɑː meː mɪt̪ʰɪlɑː pəɾə 
gɪɾɪjəɾs̪ən̪ə əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə pɾəkəʈə kəɾəɪt̪ə lɪkʰəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ kɪ mɪt̪ʰɪlɑː eːkəʈɑː pɾɑːtʃ͡iːn̪ə ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ʋɑːlɑː d̪eːʃə 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əpən̪ə pəɾəmpəɾɑː keː ɑːiː t̪əkə bəkəɾɑːɾə 
ɾɑːkʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ.əkʰən̪əu ɪ bʰuːmɪ bɾɑːɦməɳə eːkəʈɑː 
ʋəɾgəkə ɑːd̪ʰiːn̪ə ɑː bəɾtʃ͡əs̪ʋə meː ətʃ͡ʰɪ.d͡ʒeː 
əs̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə ɾuːpə s̪ə ̃ s̪ət̪t̪ɑː ɑː kɑːjəd̪ɑː kəɪ ̃
bəkəɾɑːɾə ɾɑːkʰəɪ ̃keː d̪əɾpə s̪ə tʃ͡uːɾə ətʃ͡ʰɪ. 

s̪əɪkəɽoː s̪ɑːlə s̪ə ̃ mɪʈʈiːkə iː ʈukəɽɑː pəɾə bəɦut̪ə 
gəɾʋə kəɾəɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.ɑː ut̪əɾə,pəuːɾəbə ɑː 
pəʃtʃ͡ɪmə s̪ə ̃ ləgɑːt̪ɑːɾə ɑːkɾəməɳə kəɪ ̃ d͡ʒʰeːləɪt̪ə iː 
əpən̪ə pɑːɾəp̃əɾɪkə ʋɪʃeːʂət̪ɑː bən̪əun̪eː ɾəkʰən̪eː 
ətʃ͡ʰɪ.ʋə ən̪jə ɾɑːʂʈɾiːjət̪ɑːkə loːkə s̪əbʰə keː s̪əmɑːn̪ə 
bʰɑːʋə s̪ə ̃n̪əɪ əpən̪ɑːʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

keːd̪ɑːɾən̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː ɑːbɑːɾɑː n̪əɦɪt̪ən̪ə meː 
lɪkʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɾeːɳu d͡ʒiː əppən̪ə eːkəʈɑː bʰẽːʈə 
meː ɦəməɾɑː bət̪ələɪn̪ən̪ə kɪ məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑːkə 
kʂeːt̪ɾə s̪ək̃utʃ͡ələ,s̪əməʈələ ɑː eːkəʈɑː ʋɪʃeːʂə 
d͡ʒɑːt̪ɪkə eːkɑːd̪ʰɪkɑːɾə meː ətʃ͡ʰɪ. 

ɾɑːd͡ʒən̪iːt̪ɪʃɑːs̪t̪ɾiːkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə ən̪us̪ɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː meː 
d̪uː t̪əɾəɦəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ.eːkəʈɑː bɑːbʰən̪ə 
kɑːjət̪ʰəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ ɑː d̪oːs̪əɾə gəɪɾə bɑːbʰən̪ə 
kɑːjət̪ʰəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. ud̪ɑːɦəɾəɳə keː leːlə 
d͡ʒən̪eːu, ʃɑːd̪iː bjɑːɦə ɑː ən̪jə ʃubʰə əʋəs̪əɾə pəɾə 
pɑːgə pəɦən̪ən̪ɑːɪ, 
məd̪ʰuʃɾɑːʋəɳiː,kəoːd͡ʒəgəɾɑː,n̪əʋə bəd̪ʰukəɪ ̃ ʈeːmiː 
s̪eː d̪ɑːgəkə pɾət̪ʰɑː, ʋɪd̪ʰəʋɑː ʋɪʋɑːɦə n̪ɪʂeːd̪ʰə 
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pɾət̪ʰɑː ,ʃubʰə əʋəs̪əɾə pəɾə mɑ̃ːs̪ɑːɦɑːɾə bʰoːd͡ʒən̪ə 
ʃɑːmɪlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒəũ kɪ ɪ s̪əbʰə pɾət̪ʰɑː gəɪɾə bɑːbʰən̪ə 
kɑːjət̪ʰəkə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ meː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 

pə ̃goːʋɪn̪d̪ə d͡ʒʰɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑː meː 
d̪uːʈɑː s̪əmɑːd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ.d͡ʒeː eːkə d̪oːs̪əɾə s̪eː əpəɾɪtʃ͡ɪt̪ə 
ɑː əd̃͡ʒɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

boːliː ɑː bʰɑːʂɑː s̪ɑːɦɪt̪jə kəɪ ̃pɾəʃɾə ətʃ͡ʰɪ. bɪlkulə ələgə 
ətʃ͡ʰɪ.bɑːbʰən̪ə ɑː kɑːjət̪ʰə əpən̪ə məɪt̪ʰɪliː keː ʃud̪d̪ʰə 
ɑː mɑːn̪əkə mɑːn̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.d͡ʒeː pɑːɳɪn̪ɪ keː 
ʋjɑːkəɾəɳə d͡ʒeːn̪ɑː kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ɑː bət̃ʃ͡ɪt̪ə s̪əmɑːd͡ʒə keː məɪt̪ʰɪliː kəɪ ̃ pəʃtʃ͡əmiː 
məɪt̪ʰɪlə jɑːn̪iː bəd͡ʒdʒ͡ɪkɑː, d̪əkʂɪɳiː məɪt̪ʰɪliː jɑːn̪iː 
əg̃ɪkɑː,pəuɾəbiː məɪt̪ʰɪliː jɑːn̪iː ʈʰeːʈʰiː ɑː ɾɑːɾə bʰɑːʂɑː 
mɑːn̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.d͡ʒjõːkɪ bəd͡ʒd͡ʒɪkɑː ɑː əg̃ɪkɑː meː 
bʰɑːʂɑː s̪ɑːɦɪt̪jə keː ɾətʃ͡ən̪ɑː bʰeː geːlə 
ətʃ͡ʰɪ.bəd͡ʒd͡ʒɪkɑː,əg̃ɪkɑː keː s̪ɪd̪d̪ʰə kəʋɪd͡ʒən̪ə keː 
pəd̪õː keː pɾəjoːgə bəɾɳəɾət̪n̪ɑːkəɾəmeː d͡ʒjoːt̪ɪʃʋəɾə 
(1324)kəɪleː ətʃ͡ʰɪ. bɑːbəd͡ʒuːd̪ə ʋəɪ bəd͡ʒd͡ʒɪkɑː, 
əg̃ɪkɑː keː məɪt̪ʰɪliː kəɪ ̃bʰɑːʂɑː n̪əɪ, boːliː mɑːn̪əkeː 
tʃ͡ʰɑ̃ːʈɪ d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkəʈɑː bəd͡ʒd͡ʒɪkɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə əpən̪ə ɾətʃ͡ələ poːt̪ʰiː leːkeː məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə ,əkɑːd̪əmiː geːlɑː pəɾət̃ʃ͡ə ɾətʃ͡ən̪ɑː kəɪ ̃
məɪt̪ʰɪliː n̪əɪ mɑːn̪əkeː ləuʈɑː d̪eːlə gəɪlə. 

bɑːbʰən̪əʋɑːd̪iː bəɾtʃ͡əs̪ʋə mɪt̪ʰɪlɑː keː bət̃ʃ͡ɪt̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒə keː bəud̪d̪ʰə t̪ət̪ʰɑː kəbiːɾə s̪ɑːɦɪt̪jə s̪eː 
əpəɾɪtʃ͡ɪt̪ə ɾɑːkʰəɪ meː koːn̪õː kəs̪əɾə n̪əɪ tʃ͡ʰoːɽəɪt̪ə 
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ətʃ͡ʰɪ.t̪əɪ bət̃ʃ͡ɪt̪ə s̪əmɑːd͡ʒə gəɪɾə bɾɑːɦməɳə s̪ɑːɦɪt̪jə 
ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ s̪ə ̃ ən̪əd͡ʒɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bɾɑːɦməɳə ʋəɾgə 
əpən̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ keː bələ pəɾə bət̃ʃ͡ɪt̪ə 
s̪əmɑːd͡ʒə kəɪ ̃ mɑːn̪əs̪ɪkə gulɑːmə bən̪əɪleː ətʃ͡ʰɪ. 
ʃɑːs̪t̪ɾə puɾɑːɳə d͡ʒeːkɑː məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə bʰiː 
bɾɑːɦməɳəkə məɦɪmɑː s̪eː bʰəɾələ ətʃ͡ʰɪ.ɪn̪əkəɾə 
s̪ɑːɦɪt̪jə meː bət̃ʃ͡ɪt̪ə s̪əmɑːd͡ʒə kəɪ ̃əpən̪ɑː d͡ʒəmɑːn̪eː 
keː pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə məɪt̪ʰɪliː gɑːjəkə pə ̃ mɑ̃ːgəɪn̪ə 
kʰəbɑːs̪ə, s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pʰəɳiːʃʋəɾən̪ɑːt̪ʰə n̪ɑːt̪ʰə 
ɾeːɳu, mɪt̪ʰɪlɑː keː s̪ʋɑ̃ːt̪ət̪ɾjə  pɾət̪ʰəmə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ , s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə ən̪uːpə məɖ̃ələ 
ʃəɦiːd̪ə d͡ʒubbɑː s̪əɦən̪iː, ʃəɦiːd̪ə puːɾəɳə məɖ̃ələ ɑː 
ʃəɦiːd̪ə mət̪ʰuɾɑː məɖ̃ələ keː koːiː tʃ͡əɾtʃ͡ɑː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ. 

leːkʰəkə s̪əɦə pət̪ɾəkɑːɾə əɾəʋɪd̪̃ə d̪ɑːs̪ə əpən̪ɑː 
eːkəʈɑː ɑːleːkʰə meː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ kɪ ɪkkəs̪əʋĩː s̪əd̪iː 
kəɪ ̃d̪oːs̪əɾə d̪əʃəkə meː bʰiː məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː s̪ɑːɦɪt̪jə 
meː bɑːbʰən̪ə ɑː kɑːjət̪ʰə keː ɦiː upəs̪t̪ʰɪt̪ɪ d̪ɪkʰɑːiː 
d̪eːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː keː meː ɦɑːʃɪeː pəɾə keː 
loːgə d͡ʒɪn̪əkəɾə bʰɑːʂɑː məɪt̪ʰɪliː ətʃ͡ʰɪ əd̪ɾɨʃjə ətʃ͡ʰɪ. 

ɪt̪ɪɦɑːs̪əkɑːɾə pək̃əd͡ʒə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
ɑːd̪ʰun̪ɪkə kɑːlɪ meː kʰɑːs̪ə ɑːd͡ʒɑːd̪iː keː bɑːd̪ə 
ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ  gəəuɾəʋəʃɑːliː məɪt̪ʰɪlə s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ keː 
pɾət̪iːkə tʃ͡ɪn̪ɦə bən̪ə keː ubʰəɾə ləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

ə_ɪ ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə mɪt̪ʰɪlɑː meː d̪ũː ɾəg̃ə keː məɪt̪ʰɪlə 
ətʃ͡ʰɪ eːgoː bɑːbʰən̪ə ɑː d̪oːs̪əɾə s̪oːləkən̪ə. məɪt̪ʰɪliː 
bʰiː d̪ũː ɾəg̃ə keː eːgoː bɑːbʰən̪ə kəɪ ̃ məɪt̪ʰɪliː ɑː 
d̪oːs̪əɾə s̪oːləkən̪ə keː məɪt̪ʰɪliː. s̪əs̪̃kɾɨt̪ə keː n̪ɑːʈəkə 
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meː n̪ɪmn̪əʋəɾgiːjə pɑːt̪ɾə keː bʰɑːʂɑː keː əpəbʰɾəʃ̃ə 
bən̪ɑː d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦəɪ.t̪əɦɪn̪ɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ bʰiː 
d͡ʒən̪ə s̪ɑːmɑːn̪jə keː leːlə giːt̪ə gɑːn̪ɑː ɑː utʃ͡tʃ͡ə ʋəɾgə 
keː leːlə puɾuʂə pəɾiːkʂɑː lɪkʰən̪ən̪ə.ʋəɾgə bʰeːd̪ə keː 
ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə eːɦən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ə ɑː məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jə meː pɑːjələ dʒ͡ɑːt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ.ɑːdʒ͡ukə s̪əməjə meː 
bʰiː məɪt̪ʰɪliː keː s̪əs̪̃kɾɨt̪ən̪ɪʂʈʰə ɑː ʃɑːs̪t̪ɾiːjə bʰɑːʂɑː 
bən̪ɑːbeː keː ʂəɖjət̪̃ɾə tʃ͡ələ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.d͡ʒeː d͡ʒən̪ə 
s̪ɑːmɑːn̪jə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪ s̪eː bət̃ʃ͡ɪt̪ə ɾəɦəɪ. 

mɪt̪ʰɪlɑː meː eːt̪eː utʃ͡tʃ͡ə n̪iːtʃ͡ə ɑː tʃ͡ʰuɑːtʃ͡ʰuːt̪ə keː 
bʰɑːʋə ɦəɪ kɪ bɑːbʰən̪ə d̪əlɪt̪ə ʋəɾgə keː ɑːɪ t̪əkə 
puːd͡ʒɑː pɑːʈʰə ɑː s̪əs̪̃kɑːɾə n̪əɪ kəɾəʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d̪əlɪt̪ə 
keː ɪɦɑ̃ː bʰoːd͡ʒən̪ə keː s̪əʋɑːleː n̪əɪ ətʃ͡ʰɪ.s̪oːləkən̪ə 
keː puːd͡ʒɑː pɑːʈʰə ɑː s̪əs̪̃kɑːɾə kəɾəʋəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ.pəɾət̃ʃ͡ə  ɑːɪ d̪ʰəɾɪ s̪ɪd̪d̪ʰə ən̪n̪ə 
(bʰɑːt̪ə,d̪ɑːlə)bʰoːd͡ʒən̪ə n̪əɪ kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ.pəɾət̃ʃ͡ə  koːɾəd̃͡ʒɑːbʰoːdʒ͡ən̪ə ( tʃ͡uːɽɑː,d̪əɦiː, 
tʃ͡iːn̪iː, mɪʈʰɑːiː ɑː pʰələ)kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

məd̪̃ɪɾə meː d̪əlɪt̪ə gətʃ͡tʃ͡iː (məd̪̃ɪɾə keː tʃ͡əbuːt̪əɾɑː) 
pəɾə n̪ə tʃ͡əɖʰə s̪əkəɪt̪ə ɾəɦeː.s̪oːləkən̪ə məd̪̃ɪɾə keː 
gəɾbʰəgɾɨɦə meː n̪əɪ d͡ʒɑː s̪əkəɪ ətʃ͡ʰɪ. keːʋələ 
d͡ʒən̪eːuːd̪ʰɑːɾiː dʒ͡ɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

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

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

2.6.joːgeːn̪d̪ɾə pɑːʈʰəkə 'ʋɪjoːgiː'-ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə 
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joːgeːn̪d̪ɾə pɑːʈʰəkə 'ʋɪjoːgiː' 

ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə 

pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə bʰəkt̪ə loːkən̪ɪ d̪ʋɑːɾɑː bən̪ɑːoːlə 
bʰəgəʋɑːn̪əkə gʰəɾə, əɾt̪ʰɑːt̪ məʈʰə-mən̪d̪ɪɾə, meː 
bʰəgəʋɑːn̪əkə d̪əɾʃən̪ə kəʈʰɪn̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 
d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰiː loːkən̪ɪkə bʰiːɽəkə kɑːɾəɳə mən̪d̪ɪɾəkə 
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːpəkə s̪əbə bʰəgəʋɑːn̪ə kẽː kət̪eːkoː 
gʰeːɾɑː meː bən̪d̪ə kəə̸ kəeː ɾɑːkʰɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ ɑː 
d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰiː kẽː bʰəgəʋɑːn̪əkə kʂəɳɪkə d̪əɾʃən̪ə leːlə 
kət̪eːkoː gʰəʈ̃ɑːkə kəʂʈə s̪əɦəɪt̪ə ɖʰɑːʈʰə bən̪ɑːoːlə 
lɑːɪn̪ə meː lɑːgɪ tʃ͡ələeː pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. iː lɑːɪn̪ə 
kət̪eːkəʈɑː ɦeːt̪əɪkə ɑː kət̪eːkə gʰəʈ̃ɑːkə bɑːd̪ə 
bʰəgəʋɑːn̪əkə d̪əɾʃən̪ə ɦoːeːt̪ə s̪eː n̪ɪɾbʰəɾə kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə oːɦɪ məʈʰə-mən̪d̪ɪɾəkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰɪ pəɾə. 
bʰəgəʋɑːn̪ə oːeːɦə, ɾuːpə eːkeː, buːd͡ʒʰuː muːɾt̪ɪoː 
meː bəɦut̪ə beːs̪iː ən̪t̪əɾə n̪əɦɪ t̪əɪjoː koːn̪ə məʈʰə-
mən̪d̪ɪɾə meː əpən̪eː ɦun̪əkəɾə d̪əɾʃən̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː 
t̪ɑːɦɪ pəɾə n̪ɪɾbʰəɾə kəɾət̪ə d͡ʒeː lɑːɪn̪ə kət̪eːkəʈɑː 
ɾəɦət̪ə ɑː kət̪eːkə ləgə s̪ə ̃ɦun̪əkəɾə d̪əɾʃən̪ə ɦoːeːt̪ə. 
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s̪əbə gɑːmə meː eːkəʈɑː ʃɪʋə mən̪d̪ɪɾə ɾəɦɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪkə, d͡ʒət̪əeː gɾɑːmiːɳə loːkən̪ɪ pʰəɪlə s̪ə ̃puːd͡ʒɑː-
pɑːʈʰə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ʃɪʋəlɪŋgə pəɾə əpən̪ə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː 
bʰəɾɪ d͡ʒələ ɖʰɑːɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦun̪əkɑː pəd̃ʒ͡ɪəbɪt̪oː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, əpən̪ə giːt̪ə-pɾɑːɾt̪ʰən̪ɑː s̪ubən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, kɪoː 
ʈoːkən̪ɪɦɑːɾə n̪əɦɪ d͡ʒeː d͡ʒəld̪iː kəɾuː, ɦəʈɪ d͡ʒɑːu ɑːd̪ɪ. 
t̪əɦɪn̪ɑː gɑːməkə bʰəgəʋət̪iː mən̪d̪ɪɾə meː gʰəʈ̃ɑːkə 
gʰəʈ̃ɑː bəɪs̪ələ ɾəɦuː, pɑːʈʰə kəɾuː, kɪjoː n̪əɦɪ ʈoːkət̪ə. 
eːkəɾə ʋɪpəɾiːt̪ə d̪eːkʰɪ lɪjəukə kʰeːlɑː ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə 
d̪ʰɑːmə meː, kɑːʃiː ʋɪʃʋən̪ɑːt̪ʰəkə mən̪d̪ɪɾə 
meː, s̪oːmən̪ɑːt̪ʰə mən̪d̪ɪɾə meː, ʋəɪʂɳoː d̪eːʋiː 
mən̪d̪ɪɾə meː, kɑːmɑːkʰjɑː mən̪d̪ɪɾə meː ɑː ən̪jə 
t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə mən̪d̪ɪɾə s̪əbə meː. 
mən̪d̪ɪɾəkə pɾəs̪ɪd̪d̪ʰɪeː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə oːt̪əeː 
d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰiː loːkən̪ɪkə bʰiːɽə s̪ə ̃ɑː kɪ eːɦɪ pɾətʃ͡ɑːɾɪt̪ə 
kət̪ʰjə s̪ə ̃d͡ʒeː pʰəlɑ̃ː mən̪d̪ɪɾə meː puːd͡ʒɑː-əɾtʃ͡ən̪ɑː 
ət̪ʰəʋɑː d̪əɾʃən̪ə keːlɑː s̪ə ̃ mən̪oːʋɑːɲtʃ͡ʰɪt̪ə pʰələ 
bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

əpən̪ɑː d̪eːʃə meː t̪ɪɾupət̪ɪkə pəɽoːs̪ə meː t̪ɪɾumələ 
pəɦɑːɽiː pəɾə əʋəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰəgəʋɑːn̪ə 
ʋeːŋkəʈeːʃʋəɾəkə mən̪d̪ɪɾə d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰiːkə bʰiːɽəkə 
leːkʰẽː ʋɪʃʋə meː s̪əbəs̪ə ̃ pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒət̪əeː 
d̪əɾʃən̪ə leːlə s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳət̪ə: ɑːʈʰə-d̪əʃə gʰəʈ̃ɑː lɑːɪn̪ə 
meː lɑːgəbə d͡ʒəɾuɾiː tʃ͡ʰəɪkə. eːɦiː kɑːɾəɳə jəd̪jəpɪ 
ɑːn̪ə s̪əbə t̪iːɾt̪ʰə bʰəɪeː geːlə tʃ͡ʰələ, ɦəmə oːt̪əeː 
d͡ʒeːbɑː s̪ə ̃ pəɾəɦeːd͡ʒə kəeːn̪eː tʃ͡ʰələɦũ mud̪ɑː 
bʰəgəʋɑːn̪eː d͡ʒəkʰən̪ə d͡ʒɪd̪ə kəə̸ kəeː bəd͡ʒɑː leːlən̪ɪ 
t̪əkʰən̪ə əpən̪ə koːn̪ə upɑːjə ? mɑːn̪jət̪ɑː tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː 
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koːn̪oː d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə bʰəkt̪ə kẽː 
bəd͡ʒəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə t̪əkʰən̪eː loːkəkə pəeːɾə oːɦɪ 
mən̪d̪ɪɾə d̪ɪʃə uʈʰəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː ɦun̪əkeː ɑːʃiːɾʋɑːd̪əkə 
pʰələs̪ʋəɾuːpə jɑːt̪ɾɑːkə s̪əbəʈɑː kəʂʈə kəʈəɪt̪ə 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

bʰəgəʋɑːn̪ə ʋeːŋkəʈəkeːʃʋəɾəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑː bəg̃əloːɾə 
meː ɾəɦəɪt̪ə kəɾn̪ɑːʈəkə ɾɑːd͡ʒjə pəɾjəʈən̪ə ʋɪkɑːs̪ə 
pɾɑːd̪ʰɪkəɾəɳəkə 'ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə' bəlɑː ɑːkəɾʂəkə 
ʋɪʃeːʂə pəɪkeːd͡ʒə. t̪ɪɾupət̪ɪ bɑːlɑːd͡ʒiːkə d̪əɾʃən̪ə ɑː 
s̪eːɦoː ʃiːgʰɾə ! pəɪkeːd͡ʒə meː ʋəɾɳɪt̪ə 
s̪əməjɑːn̪us̪ɑːɾə mɑːt̪ɾə t̪iːn̪ə gʰəʈ̃ɑːkə bʰɪt̪əɾeː 
d̪əɾʃən̪əkə ɑːʃʋɑːs̪ən̪ə. d͡ʒeːn̪ɑː bud͡ʒʰɪjəu koːn̪oː 
ʋəɾəd̪ɑːn̪ə bʰeːʈəə̸ bəlɑː ɦoːɪkə ɑː kɪ koːn̪oː 
d͡ʒəɪkəpɔʈəkə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ʈɪkəʈə ɾəɦəeː. eːɦɪ beːɾə ɦəmə 
d̪uːn̪uː pɾɑːɳiː ɦun̪əkə d̪əɾʃən̪ə kəɾəbɑːkə leːlə 
t̪əɪjɑːɾə bʰəɪeː geːləɦũ. bəg̃əloːɾə s̪ə ̃ ɾɑːt̪ɪ meː bəs̪ə 
tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə, əɦələbʰoːɾeː t̪ɪɾupət̪ɪ pəɦũtʃ͡ɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə, eːkəʈɑː ɦoːʈələ meː pəɦɪn̪əɦɪ s̪ə ̃ ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː 
kəeːlə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ɖeːɽʰə-d̪uː gʰəʈ̃ɑː meː 
n̪ɪt̪jəkɾɪjɑː s̪ə ̃n̪ɪʋɾɨt̪t̪ə bʰəə̸ kəeː d͡ʒələpɑːn̪oː kəə̸ ləɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ loːkə. t̪əkʰən̪ə pəɦɪn̪eː t̪ɪɾupət̪ɪeː meː əʋəs̪t̪ʰɪt̪ə 
mɑːt̪ɑː pəd̪mɑːʋət̪iː (d͡ʒeː d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪ə meː 
bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːdʒ͡iː əɾt̪ʰɑːt̪ ʋɪʂɳukə pɾɪjɑː 
ləkʂmiːkə ɾuːpə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə) keː mən̪d̪ɪɾə meː d̪əɾʃən̪ə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əkʰən̪ə t̪ɪɾumələ pəɦɑːɽiː dʒ͡ɑː kəeː 
bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːdʒ͡iːkə d̪əɾʃən̪ə kəɾəɪt̪ə gʰuɾɪ 
əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɾəs̪t̪ɑː meː d̪ɪn̪əkə bʰoːd͡ʒən̪ə s̪eːɦoː 
bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə ɑː pɾɑːjə: ɑːʈʰə bəd͡ʒeː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə t̪əkə 
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bəg̃əloːɾə gʰuɾɪ əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɪkeːd͡ʒə meː ʃiːgʰɾə 
d̪əɾʃən̪əkə leːlə 300 ʈɑːkɑːkə ʋɪʃeːʂə ʈɪkəʈə ɑː 
gɑːɪɖəkə s̪uʋɪd̪ʰɑː s̪eːɦoː s̪əmmɪlɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

bəɾə beːs̪ə. bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːd͡ʒiː kẽː ɦɾɨd̪əjə meː 
ɾɑːkʰɪ pəɪkeːd͡ʒə keː d̪uːʈɑː ʈɪkəʈə kəʈɑː 
leːlə. 11 əkʈuːbəɾə 2022 kẽː ɾɑːt̪ɪ meː bəg̃əloːɾə s̪ə ̃
bəs̪ə s̪ə ̃ʋɪd̪ɑː bʰeːləɦũ. bəs̪ə buːd͡ʒʰuː d̪uɪeː bəd͡ʒeː 
ɾɑːt̪ɪ meː t̪ɪɾupət̪ɪ pəɦũtʃ͡ɪ geːləɪkə. ɦoːʈələ ʃəɦəɾəkə 
bɑːɦəɾeː ɾəs̪t̪ɑːkə kɑːt̪ə meː tʃ͡ʰələɪkə. s̪əbə goːʈeː 
ut̪əɾɪ kəeː əpən̪ə əpən̪ə ɾuːməkə tʃ͡ɑːbʰiː ləɪt̪ə 
geːləɦũ. ɦoːʈələ ʈʰiːkeːʈʰɑːkə, d͡ʒəkəɾɑː n̪ɪmn̪ə 
məd̪ʰjəʋəɾgəkə bəd͡ʒəʈə ɦoːʈələ kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə, kəməɾɑː meː s̪ɑːpʰə s̪əpʰɑːɪ meː koːn̪oː 
s̪ɪkɑːɪt̪ɪ n̪əɦɪ, ud͡ʒd͡ʒəɾə t̪əulɪjɑː, d̪uːʈɑː s̪ɑːbun̪əkə 
ʈɪkɪjɑː, gəɾəmə pɑːn̪ɪkə giːd͡ʒəɾə ɑːd̪ɪ s̪əbə 
kɪtʃ͡ʰu, d̪uːʈɑː kuɾs̪iː ɑː eːkəʈɑː tʃ͡ʰoːʈə ʈeːbulə 
pəɾjən̪t̪ə. 

ʈʰiːkə tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː ʈuːɾə gɑːɪɖə s̪əbə kəməɾɑː meː 
keːʋɑːɽə ʈʰəkəʈʰəkɑː d̪eːləkʰɪn̪ə. bɑːɦəɾə n̪ɪkəlɪ 
d̪eːkʰələ d͡ʒeː beːs̪iː loːkə pəɦɪn̪əɦɪ s̪ə ̃ d͡ʒələpɑːn̪ə 
kəɾəɪt̪ə. d͡ʒələpɑːn̪ə ʃud̪d̪ʰə d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪iːjə 
s̪ʈɑːɪlə meː bʰəɾɪ peːʈɑː moːʈəkɑː 
ut̪əppəmə, ɪɖəliː, bəɽɑː, upəmɑː, põːgələ ɑːd̪ɪ 
tʃ͡əʈən̪iː s̪ɑːmbʰəɾəkə s̪əg̃ə s̪əbə kɪtʃ͡ʰu. loːkə pɾɑːjə: 
s̪əbə kɪtʃ͡ʰu kʰeːləkə. ɦəməɾɑː eːt̪eːkə bʰoːɾeː 
d͡ʒələpɑːn̪ə kəɾəbɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː n̪əɦɪ 
bʰeːlə, ʃɾiːmət̪iːd͡ʒiː əpən̪ə ɾutʃ͡ɪ s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu 
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kʰeːlən̪ɪ, tʃ͡ɑːɦə piːbɪ s̪əbə goːʈeː bəs̪ə meː 
bəɪs̪ələɦũ. bəs̪ə ʃəɦəɾə d̪ɪs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːlə. 

ɦəməs̪əbə pəɦũtʃ͡ələɦũ pəd̪mɑːʋət̪iː mən̪d̪ɪɾə. 
ut̪əɾɪt̪eː d̪eːkʰələ t̪ʰələkəmələkə gutʃ͡tʃ͡ʰɑː leːn̪eː loːkə 
s̪əbə ʈʰɑːɽʰə, s̪əbə kẽː bələd͡ʒoːɽiː 
pəkəɾəbəɪt̪ə, pətʃ͡ɑːs̪ə ʈɑːkɑː d̪ɑːmə. t̪əɦɪn̪ɑː eːkəʈɑː 
məɦɪlɑː kəɾpuːɾəkə pəɪkeːʈə s̪eːɦoː d̪ʰəɾɑː 
d̪eːlən̪ɪ, oːɦoː pətʃ͡ɑːs̪ə ʈɑːkɑː. ən̪eːɾeː s̪əu ʈɑːkɑː uɽɪ 
geːlə. t̪əkəɾə bɑːd̪ə d̪eːkʰələ s̪uːtʃ͡ən̪ɑː d͡ʒeː pəɪʈ̃ə 
pəɦɪɾɪ d̪əɾʃən̪ə ʋəɾd͡ʒɪt̪ə, ʃud̪d̪ʰə bʰɑːɾət̪iːjə poːʃɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː. oːt̪əɦɪ d̪oːkɑːn̪ə meː ʋɪbʰɪn̪n̪ə d̪ɑːməkə lũgiː 
bʰeːʈəɪt̪ə, əɽʰɑːɪ s̪əu meː eːkəʈɑː kiːn̪ələ ɑː pəɪʈ̃əkə 
upəɾə ləpeːʈɪ leːlə. ʋɑːɦə ɾeː ʋjəʋəɦɑːɾə ! lũgiː 
beːtʃ͡ən̪ɪɦɑːɾəkə d̪ʰəd̪̃ʰɑː bʰeːləɪkə kɪ d̪eːʋiː-d̪eːʋət̪ɑː 
kẽː ʈʰəkən̪ɑːɪ ? əs̪t̪u, eːɦɪ s̪əbə meː t̪əɾkə keː əʋəs̪əɾə 
n̪əɦɪ bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. mən̪d̪ɪɾə pɾəʃɑːs̪ən̪ə kɑːn̪uːn̪ə 
bən̪ɑː d̪eːləkəɪkə, mɑːn̪əeː pəɽət̪ə. gɑːɪɖə ɾəs̪t̪ɑː 
bət̪ɑː d̪eːlən̪ɪ ɑː kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː gʰuɾəlɑː pəɾə t̪iːn̪ə 
n̪əmbəɾə geːʈə s̪ə ̃bɑːɦəɾə n̪ɪkəlɪ d͡ʒɑːeːbə t̪əə̸ bəs̪ə 
bʰeːʈɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. 

mən̪d̪ɪɾə meː pɾəʋeːʃəkə leːlə 25 ʈəkɑːkə ʈɪkəʈə 
leːbəeː pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ, ʈɪkəʈə 
leːlə koːn̪oː pəɪgʰə lɑːɪn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə. ʈɪkəʈə 
leːləɦũ ɑː lɑːɪn̪ə meː lɑːgɪ geːləɦũ. lɑːɪn̪ə bəɦut̪ə 
pəɪgʰə t̪əə̸ n̪əɦɪ t̪əɪjoː pətʃ͡ɑːs̪ə ʋjəkt̪ɪ t̪əə̸ ɦəməɾeː 
bəs̪ə keː tʃ͡ʰəlɑːɦə. eːɦən̪ə kɪtʃ͡ʰu ɑːɾə bəs̪ə ɑːeːlə 
tʃ͡ʰələɪkə. gʰus̪əkəɪt̪ə ɾəɦələɦũ. kən̪eː d̪uːɾə geːlɑːkə 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 69 

bɑːd̪ə eːkəʈɑː pɾət̪iːkʂɑːləjə meː bəɪs̪ɑː d̪eːlə geːlə. 
d̪eːkʰələ kəɾiːbə t̪iːs̪eːkə loːkəkə bəɪs̪eːkə leːlə 
ɾeːləʋeː s̪ʈeːs̪ən̪əkə ʋeːʈɪg̃ə ɾuːmə bəlɑː kuɾs̪iː 
ləgɑːoːlə. s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə gʰeːɾɑː ɑː eːkəʈɑː geːʈə. 
eːɦən̪eː tʃ͡ʰəoːʈɑː pɾət̪iːkʂɑːləjə əgələ-bəgələ bən̪ələ. 
mən̪d̪ɪɾə pɾəʃɑːs̪ən̪əkə s̪ɪpɑːɦiː s̪əbə eːkəʈɑː 
pɾət̪iːkʂɑːləjəkə geːʈə kʰoːlɪ kəɾiːbə pən̪d̪ɾəɦə-biːs̪ə 
mɪn̪əʈə ɾukɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə t̪əkʰən̪eː d̪oːs̪əɾə keː 
geːʈə kʰoːləɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. bʰiːɽə kẽː kən̪ʈɾoːlə 
kəɾəbɑːkə leːlə ut̪t̪əmə upɑːjə. 

kɪtʃ͡ʰu pɾət̪iːkʂɑːkə bɑːd̪ə ɦəməɾoː s̪əbə keː n̪əmbəɾə 
ɑːbɪeː geːlə, tʃ͡ələɪt̪ə geːləɦũ, d̪əkʂɪɳə bʰɑːɾət̪iːjə 
mən̪d̪ɪɾəkə ɾiːt̪ɪkə ən̪us̪ɑːɾə eːt̪əɦu d̪uːɾeː s̪ə ̃d̪əɾʃən̪ə 
kəɾəbɑːkə tʃ͡ʰələ, t̪əɦɪn̪ɑː kəeːlə. ɦɑːt̪ʰəkə 
t̪ʰələkəmələ eːkə ʈʰɑːmə s̪əbə d͡ʒəmɑː kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪkə, ɦəməɦũː s̪əbə oːt̪əɦɪ ɾɑːkʰɪ 
d̪eːlɪjəɪkə, kəɾpuːɾə ɑːgɪ meː d̪eːlɪjəɪkə ɑː ɑːpəs̪ə ɑːbɪ 
geːləɦũ. pʰeːɾə t̪iːn̪ə n̪əmbəɾə geːʈə t̪əkə əbəɪ meː ɑː 
bəs̪ə t̪əkəɪ meː kɪtʃ͡ʰu s̪əməjə t̪əə̸ ləgəbeː kəeːlə 
mud̪ɑː ɑːn̪ə loːkə s̪əbə t̪əə̸ ɑːɾoː n̪ɪʃtʃ͡ɪn̪t̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪ. 
ɦəməɾɑː s̪əbəɦɪkə pəɦũtʃ͡əlɑːkə bɑːd̪ə kəɾiːbə ɑːɾoː 
pən̪d̪ɾəɦə-biːs̪ə mɪn̪əʈə ləgələɪkə bəs̪əkə s̪əbə jɑːt̪ɾiː 
kẽː d͡ʒəmɑː kəɾəbɑː meː, t̪əkʰən̪ə bəs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːlə 
t̪ɪɾumələ pəɦɑːɽiː d̪ɪs̪ə. 

puːɾɑː ɾəs̪t̪ɑː t̪ɪɾupət̪ɪ ʃəɦəɾə kẽː d̪eːkʰəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələɦũ. mɑːt̪ɾə eːkəʈɑː d͡ʒɪlɑː s̪t̪əɾəkə ʃəɦəɾəkə 
ɦɪs̪ɑːbẽː d͡ʒəgəɦə bəɦut̪ə ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ɑː s̪ɑːpʰə-s̪ut̪ʰəɾɑː. 
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bɪɦɑːɾəkə koːn̪oː ʃəɦəɾə s̪ə ̃ t̪ulən̪ɑː kəɾəbə ʋjəɾt̪ʰə. 
bəs̪ə meː s̪əbə goːʈeː kẽː gɑːɪɖə məɦoːd̪əjə ʃiːgʰɾə 
d̪əɾʃən̪ə bəlɑː ʈɪkəʈə bɑ̃ːʈɪ d̪eːləkʰɪn̪ə ɑː beːɾə beːɾə 
tʃ͡eːt̪ɑː d̪eːləkʰɪn̪ə d͡ʒeː bɪn̪ɑː pəɾɪtʃ͡əjə pət̪ɾə keː 
mən̪d̪ɪɾə meː pɾəʋeːʃə n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə. kəɾiːbə tʃ͡ɑːliːs̪ə 
mɪn̪əʈə bɑːd̪ə ɦəmə s̪əbə pəɦũtʃ͡ələɦũ t̪ɪɾumələ 
pəɦɑːɽiːkə n̪iːtʃ͡ɑː əlɪpɪɾɪ ʈɾɑːn̪d͡ʒɪʈə bəs̪ə 
s̪ʈəɪɳɖə, d͡ʒət̪əeː ɑːn̪d̪ʰɾə pɾəd̪eːʃə ɾɑːd͡ʒjə 
pəɾɪʋəɦən̪ə keː ən̪eːkə bəs̪ə lɑːgələ tʃ͡ʰələɪkə. kəɦələ 
geːlə d͡ʒeː ət̪ɪ d͡ʒəɾuːɾiː s̪ɑːmɑːn̪əʈɑː ləə̸ ləɪt̪ə 
d͡ʒɑːu, bɑːkiː bəg̃əloːɾə s̪ə ̃ ɑːeːlə oːɦiː bəs̪ə meː 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːbɑːkə ətʃ͡ʰɪ, iː bəs̪ə n̪ɪtʃ͡tʃ͡eː meː 
ɾəɦət̪əɪkə, pəɦɑːɽiː pəɾə d͡ʒeːbɑːkə leːlə ɑːn̪d̪ʰɾə 
pɾəd̪eːʃə ɾɑːd͡ʒjə pəɾɪʋəɦən̪əkə s̪t̪ʰɑːn̪iːjə bəs̪ə 
leːbəeː pəɽət̪ə. iː s̪t̪ʰɑːn̪iːjə bəs̪ə jɑːt̪ɾiːkə leːlə upəɾə-
n̪iːtʃ͡ɑː kəɾɪt̪eː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə bʰəɾɪ d̪ɪn̪ə t̪ẽː oːɦɪ meː 
koːn̪oː s̪ɑːmɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰoːɽəbɑːkə tʃ͡ʰəɪkə. 

s̪əeːɦə kəɾəɪt̪ə geːləɦũ, ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə meː kɪtʃ͡ʰueː 
gʰəʈ̃ɑːkə t̪əə̸ bɑːt̪ə tʃ͡ʰələɪkə, loːkə kət̪eːkə s̪ɑːmɑːn̪ə 
leːt̪ə ? pɑːn̪ɪkə boːt̪ələ d͡ʒəɾuːɾeː ɾɑːkʰɪ leːlə s̪əg̃ə 
meː. s̪t̪ʰɑːn̪iːjə bəs̪ə s̪ə ̃ kən̪eː ɑːguː geːlɑːkə bɑːd̪ə 
eːkəʈɑː tʃ͡eːkəpoːs̪ʈə pəɾə ut̪əɾəeː pəɽələ, eːt̪əeː 
s̪ɑːmɑːn̪əkə eːks̪əɾeː d͡ʒɑ̃ːtʃ͡əkə s̪əg̃ə s̪ɪpɑːɦiː loːkən̪ɪ 
d̪ʋɑːɾɑː loːkəkə ʃəɾiːɾəkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə kəeːlə geːləɪkə 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦəʋɑːɪ əɖɖɑː pəɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. t̪əkəɾə 
bɑːd̪ə oːɦɪ kɑːt̪ə d͡ʒɑːkəeː pʰeːɾə bəs̪ə meː s̪əʋɑːɾə 
ɦoːɪt̪ə geːləɦũ. kəɾiːbə pəun̪ə gʰəʈ̃ɑːkə bɑːd̪ə ɦəmə 
s̪əbə bɑːlɑːd͡ʒiː mən̪d̪ɪɾə pəɾɪs̪əɾə meː bəs̪ə əɖɖɑː 
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pəɦũtʃ͡ələɦũ. eːt̪əeː eːkəʈɑː ʃɔpɪg̃ə kəmpleːks̪ə 
tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒət̪əeː t̪iːɾt̪ʰəjɑːt̪ɾiː loːkən̪ɪkə leːlə 
s̪ən̪eːs̪əbɑːɾiːkə s̪ɑːmɑːn̪ə bʰeːʈəɪt̪ə ɑː kɪtʃ͡ʰu 
bʰoːd͡ʒən̪ɑːləjə s̪eːɦoː. pəɪgʰə gɑːtʃ͡ʰə s̪əbə keː tʃ͡ɑːɾuː 
kɑːt̪ə s̪iːmẽːʈəkə tʃ͡əbuːt̪əɾɑː bən̪ɑːoːlə. eːt̪əɦɪ 
eːkəʈɑː d̪oːkɑːn̪ə meː ɦəməɾɑː loːkən̪ɪkə d͡ʒut̪t̪ɑː-
tʃ͡əppələ ɑː moːbɑːɪlə ɾəkʰəbɑːkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː kəeːlə 
geːlə. eːkəɾə bɑːd̪ə əgɪlɑː kɪtʃ͡ʰu gʰəʈ̃ɑː kʰuleː pəeːɾə 
ɾəɦəbɑːkə tʃ͡ʰələ. moːbɑːɪlə n̪əɦɪ ɾəɦəlɑː s̪ə ̃ ɑːbə 
pʰoːʈoː s̪eːɦoː n̪əɦɪ ləə̸ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələɦũ. mən̪d̪ɪɾə 
meː moːbɑːɪlə, kəɪməɾɑː ɑːd̪ɪ n̪ɪʂɪd̪d̪ʰə tʃ͡ʰəɪkə. 

eːkʰən̪ə kəɾiːbə s̪ɑːt̪eː bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰələɪkə. gɑːɪɖə 
məɦoːd̪əjə eːt̪əbɑː kəɦɪ d͡ʒeː pɾɑːjə: eːkə gʰəʈ̃ɑː 
pɾət̪iːkʂɑː kəɾəeː pəɽət̪ə ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ kẽː tʃ͡ʰoːɽɪ 
kət̪əɦu n̪ɪpət̪t̪ɑː bʰəə̸ geːlɑːɦə. ʈuːɾə pəɪkeːd͡ʒəkə 
pɾoːgɾɑːmə meː d̪əɾʃən̪ə leːlə n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə s̪əməjə 
tʃ͡ʰələ ɑːʈʰə bəd͡ʒeː s̪ə ̃ eːgɑːɾəɦə bəd͡ʒeː d̪ʰəɾɪ. t̪ẽː 
loːkə kẽː koːn̪oː ɦəɽəbəɽiː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə. loːkə s̪əbə 
əpən̪ə əpən̪ə gəə̸ɾə ləgɑː leːləkə ɑː bəɪs̪ɪ geːlə. 
bəɪs̪ələ bəɪs̪ələ kɪtʃ͡ʰu t̪əə̸ kəɾəbɑːkə tʃ͡ʰələɪkə s̪eː 
əpən̪ə əpən̪ə ɾutʃ͡ɪkə ən̪us̪ɑːɾə tʃ͡ɑːɦə-kɑːpʰiː piːbəə̸ 
lɑːgələ. ɦəmə ɑːbə pəɪʈ̃ə kʰoːlɪ əpən̪ə n̪əʋə lũgiː kẽː 
n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː pəɦɪɾɪ leːləɦũ. d͡ʒəkʰən̪ə ʃud̪d̪ʰə 
bʰɑːɾət̪iːjə ɖɾeːs̪əkə n̪ɪjəmə eːt̪əɦu tʃ͡ʰələɪkeː t̪əkʰən̪ə 
kɪeːkə ən̪eːɾeː pəɪʈ̃əkə upəɾə oːkəɾɑː ləpeːʈən̪eː 
ɾəɦɪt̪əɦũ ? kəɾiːbə ɑːʈʰə bəd͡ʒeː ɦəməɦũː d͡ʒələpɑːn̪ə 
kəə̸ leːləɦũ ɑː pɾət̪iːkʂɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦələɦũ. 
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kəɾiːbə s̪ɑːɽʰeː ɑːʈʰə bəd͡ʒeː gɑːɪɖə məɦoːd̪əjə 
upəs̪t̪ʰɪt̪ə bʰeːlɑːɦə ɑː ɦəməɾɑː s̪əbə kẽː 
bəɾɑːɦəs̪ʋɑːmiː mən̪d̪ɪɾə tʃ͡ələbɑːkə leːlə kəɦələn̪ɪ. 
mɑːn̪jət̪ɑː tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː t̪ɪɾumələ d̪eːʋəs̪t̪ʰɑːn̪ə meː 
bʰəgəʋɑːn̪ə ʋeːŋkəʈeːʃʋəɾəkə d̪əɾʃən̪ə s̪ə ̃ pəɦɪn̪eː 
bʰəgəʋɑːn̪ə ʋəɾɑːɦəs̪ʋɑːmiːkə d̪əɾʃən̪ə kəɾəbɑːkə 
tʃ͡ɑːɦiː t̪əkʰən̪eː ʋeːŋkəʈeːʃʋəɾə bʰəgəʋɑːn̪əkə 
d̪əɾʃən̪ə s̪upʰələ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ɾəs̪t̪ɑː meː oː kɪtʃ͡ʰu 
bət̪əbəɪt̪oː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələkʰɪn̪ə mud̪ɑː mɑːt̪ɾə 
kən̪n̪əɾə bʰɑːʂɑː meː. bəs̪ə meː oː əg̃ɾeːd͡ʒiː, ɦɪn̪d̪iː 
s̪əbə bəd͡ʒəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə mud̪ɑː eːkʰən̪ə bɪs̪əɾɪ 
geːlɑːɦə d͡ʒeː kən̪n̪əɾə n̪əɦɪ bud͡ʒʰən̪ɪɦɑːɾə 
t̪iːɾt̪ʰəjɑːt̪ɾiː s̪eːɦoː bəs̪ə meː tʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. 
əs̪t̪u, ɦun̪əkɑː pɑːtʃ͡ʰuː pɑːtʃ͡ʰuː tʃ͡ələɪt̪ə ɦəmə s̪əbə 
lɑːɪn̪ə meː lɑːgɪ geːləɦũ. eːt̪əeː gɑːɪɖə ələgə bʰəə̸ 
geːlɑːɦə. bʰiːɽə bəɦut̪ə beːs̪iː t̪əə̸ n̪əɦɪ t̪əɪjoː mən̪d̪ɪɾə 
t̪əkə gʰus̪əkəɪ meː ɑː d̪əɾʃən̪ə kəɾəɪ meː pɾɑːjə: ɑːd̪ʰɑː 
gʰəʈ̃ɑː lɑːgɪeː geːlə. eːkəɾɑː s̪əməjəkə s̪əd̪upəjoːgə 
s̪eːɦoː kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

eːt̪əeː s̪ə ̃ʋɪd̪ɑː bʰeːləɦũ mən̪d̪ɪɾə pəɾɪs̪əɾəkə eːkəʈɑː 
ɾəs̪t̪ẽː d͡ʒɑːɦɪ meː d̪eːkʰələ pɾəs̪ɑːd̪ə bəlɑː ləɖɖuːkə 
s̪ʈiːləkə kʰɑːliː ʈɾeː keː ɖʰeːɾə lɑːgələ. pɾɑːjə: eːkə 
miːʈəɾə ləmbɑː ɑː ɑːd̪ʰɑː miːʈəɾə tʃ͡əuɽɑː ʈɾeː kət̪eːkə 
tʃ͡ʰələ s̪eː kəɦəbə kəʈʰɪn̪ə, t̪əɪjoː ɦəd͡ʒɑːɾə s̪ə ̃upəɾeː 
ɾəɦələ ɦeːt̪əɪkə. eːɦɪ s̪əbə d̪əɾʃən̪iːjə ʋəs̪t̪u kẽː 
d̪eːkʰəɪt̪ə pəɦũtʃ͡ələɦũ oːɦɪ geːʈə ləgə dʒ͡ɑːɦɪ s̪ə ̃
ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪əkə ʈɪkəʈəd̪ʰɑːɾiː loːkən̪ɪ pɾəʋeːʃə 
kəɾɪt̪ət̪ʰɪ. eːt̪əeː beːs̪ə bʰiːɽə. ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪əkə ʈɪkəʈə 
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mɑːt̪ɾə ɦəməɾeː s̪əbəɦɪkə bəs̪əkə jɑːt̪ɾiː ləgə t̪əə̸ 
n̪əɦɪ n̪eː tʃ͡ʰələn̪ɪ, oːɦən̪eː ən̪eːkoː pəɾjəʈən̪ə 
kəmpən̪iː kət̪eːkoː bəs̪ə bʰəɾɪ kəeː t̪iːɾt̪ʰəjɑːt̪ɾiː 
s̪əbəkẽː ən̪ən̪eː tʃ͡ʰələ ɑː s̪əbəɦɪkə s̪əg̃ə oː t̪iːn̪əs̪əu 
ʈɑːkɑːkə ʈɪkəʈə tʃ͡ʰələn̪ɪ. oːt̪əbeː n̪əɦɪ, bəɦut̪oː tʃ͡ət̪uɾə 
loːkə əpən̪əɦɪ ɪn̪ʈəɾən̪eːʈə s̪ə ̃ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪əkə ʈɪkəʈə 
kəʈəun̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə s̪eːɦoː eːt̪əɦɪ pɾəʋeːʃə kəɾəbɑːkə 
leːlə ɑːbɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰələ ɑːbə 
pʰoːkəʈɪjɑː d̪əɾʃən̪ə keːn̪ɪɦɑːɾeː kəmə s̪ək̃ʰjɑː meː 
ɦeːt̪ɑːɦə, ɑː 300 ʈɑːkɑː keː ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə keːn̪ɪɦɑːɾə 
beːs̪iː. ɑːd͡ʒukə pəɾɪs̪t̪ʰɪt̪ɪ meː 300 ʈɑːkɑː bəɦut̪ə 
beːs̪iː n̪əɦɪeː bʰeːləɪkə. 

s̪t̪ʰɪt̪ɪ kẽː d̪eːkʰəɪt̪ə d͡ʒəkəɾɑː d͡ʒət̪əeː gəə̸ɾə 
ləgələɪkə, poːn̪ə ɾoːpɪ d̪eːləkə. kət̪eːkə kɑːlə loːkə 
ʈʰɑːɽʰə ɾəɦət̪ə ? ɑː eːkʰən̪ə t̪əə̸ əs̪əliː lɑːɪn̪ə bɑ̃ːkɪjeː 
tʃ͡ʰələɪkə. eːt̪əeː gɑːɪɖə məɦoːd̪əjə beːɾə beːɾə oːɦɪ 
geːʈə pəɾə s̪uɾəkʂɑː kəɾmətʃ͡ɑːɾiː s̪əbəkẽː 
d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː kəɾət̪ʰɪn̪ə geːʈə kʰoːləbɑːkə s̪əməjə 
leːlə, mud̪ɑː n̪eː ɦun̪əkɑː koːn̪oː s̪əmutʃ͡ɪt̪ə ut̪t̪əɾə 
bʰeːʈən̪ɪ ɑː n̪eː ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ buːd͡ʒʰɪ pɑːbiː d͡ʒeː 
əgɪlɑː kʰeːlɑː kəkʰən̪ə ʃuɾuː ɦoːeːt̪ə. ʈuːɾəkə 
pɾoːgɾɑːməkə ɦɪs̪ɑːbẽː s̪əməjə biːt̪ələ d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələɪkə, ɑːʈʰə bəd͡ʒeː s̪ə ̃eːgɑːɾəɦə bədʒ͡eː keː biːtʃ͡ə 
d̪əɾʃən̪ə ɦeːbɑːkə tʃ͡ʰələɪkə mud̪ɑː eːt̪əeː s̪ɑːɽʰeː n̪əoː 
bəd͡ʒeː geːʈoː kʰoːləbɑːkə koːn̪oː s̪uɾəs̪ɑːɾə n̪əɦɪ. ɑː 
eːɦɪ geːʈə s̪ə ̃kət̪eːkə d̪uːɾə pəɾə bʰəgəʋɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
s̪eː əd͡ʒɲɑːt̪ə. 
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ən̪t̪ə meː kəɾiːbə pəun̪eː d̪əs̪ə bəd͡ʒeː geːʈə kʰud͡ʒələɪ 
ɑː loːkəkə bʰiːɽə oːɦɪ meː ɖʰukɪ geːlə. eːkʰən̪ə t̪əə̸ 
loːkə s̪əɽəkeː pəɾə tʃ͡ʰələ. d͡ʒəkəɾɑː d͡ʒət̪eːkə s̪əkkə 
tʃ͡ʰələɪkə t̪ət̪eːkə t̪eːd͡ʒiː s̪ə ̃ tʃ͡əlɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. ɦəmə 
s̪əbə əpən̪əɦɪ ʋeːgẽː tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦələɦũ. s̪əɽəkə pəɾə 
loːkə bɪn̪ɑː koːn̪oː pɑ̃ːt̪iː bən̪əun̪eː d͡ʒəɦ̃ɪ-t̪əɦ̃ɪ tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. pɑ̃ːt̪iː bən̪əbəɪkə koːn̪oː ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə 
s̪eːɦoː n̪əɦɪ d̪eːkʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələɪkə. ɑːbə ɦəməɾɑː 
s̪əbəɦɪkə bəs̪ə keː jɑːt̪ɾiː loːkən̪ɪ tʃ͡ʰɪɽɪjɑː geːlə 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. iː kən̪eː tʃ͡ɪn̪t̪ɑːkə ʋɪʂəjə tʃ͡ʰələ mud̪ɑː 
pətʃ͡ɑːs̪ə goːʈeː kẽː s̪əg̃ə bɑːn̪ɦɪ kəeː ɾɑːkʰəbə s̪eːɦoː 
s̪əmbʰəʋə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə, t̪ɑːɦuː meː s̪əbə umeːɾəkə 
loːkə, n̪əʋəjuʋəkə, n̪əʋəjuʋət̪iː s̪ə ̃ ləə̸ kəeː 
ɦəməɾəɦu s̪ə ̃ umeːɾəgəɾə ʋjəkt̪ɪ s̪əbə bəs̪ə meː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə. pɾɑːjə: s̪ɑːt̪ə-ɑːʈʰə mɪn̪əʈə tʃ͡ələlɑːkə bɑːd̪ə 
eːkə ʈʰɑːmə ɾeːlɪŋgə bən̪ələ tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒɑːɦɪ meː 
loːkə ɖʰukɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. eːt̪əeː koːn̪oː s̪uɾəkʂɑː 
kəɾmətʃ͡ɑːɾiː n̪əɦɪ, bʰiːɽə beːs̪iː ɑː d̪ʰəkkɑːmukkiː 
s̪eːɦoː. əpən̪ɑː d̪eːʃə meː bʰiːɽə meː ən̪uʃɑːs̪ən̪ə 
ɾɑːkʰəbə əs̪əmbʰəʋeː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. eːkə beːɾə t̪əə̸ 
bud͡ʒʰɑːeːlə d͡ʒeː bʰiːɽəkə ɾeːlɑː meː kʰəs̪ɪ pəɽəbə. 
mud̪ɑː kəɦun̪ɑː d̪uːn̪uː goːʈeː əpən̪ɑː kẽː 
s̪əmɦɑːɾələɦũ. t̪əkəɾə bɑːd̪ə t̪əə̸ bʰiːɽəkə s̪əg̃ə 
tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦələɦũ. gət̪ɪ s̪ɑːd̪ʰɑːɾəɳə, buːd͡ʒʰuː 
eːkɑːd̪ʰə kɪloːmiːʈəɾə pɾət̪ɪ gʰəʈ̃ɑːkə ɦɪs̪ɑːbẽː. ɑːguː 
bud͡ʒʰɑːeːlə d͡ʒeː kət̪eːkə ʈʰɑːmə d̪uː d̪ɪs̪ə s̪ə ̃əbəɪt̪ə 
lɑːɪn̪ə eːkə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. eːɦən̪ə s̪t̪ʰələ pəɾə pʰeːɾə 
d̪ʰəkkɑːmukkiː bʰə_ɪeː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. ɾəs̪t̪ɑː s̪əbə 
t̪ət̪eːkə gʰumɑːʋəd̪ɑːɾə d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu buːd͡ʒʰəbə 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 75 

kəʈʰɪn̪ə kɪ kət̪eːkəʈɑː lɑːɪn̪ə tʃ͡ʰələɪkə. kʰulɑː d͡ʒəgəɦə 
meː s̪əɽəkəkə kɑːt̪ə jəd̪ɪ eːɦən̪ə lɑːɪn̪ə ɾəɦɪt̪əɪkə t̪əə̸ 
loːkə kəɦɪjoː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒeː d̪uː kɪloːmiːʈəɾə kɪ 
t̪iːn̪ə kɪloːmiːʈəɾə ləmbɑː lɑːɪn̪ə tʃ͡ʰəɪkə mud̪ɑː eːt̪əeː 
ɑːguː kɪ pɑːtʃ͡ʰuː əɦɑ̃ː mɑːt̪ɾə pətʃ͡iːs̪ə-pətʃ͡ɑːs̪ə pʰuʈə 
t̪əkə d̪eːkʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɪjəɪkə. biːtʃ͡ə meː kət̪əɦu 
lɑːɪn̪ə ɾukɪjoː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. pɾɑːjə: ɑːd̪ʰɑː gʰəʈ̃ɑː 
tʃ͡ələlɑːkə bɑːd̪ə d͡ʒeː ɪlɑːkɑː s̪əbə ɑːeːlə oːɦɪ meː 
d͡ʒəgəɦə d͡ʒəgəɦə ʃəutʃ͡ɑːləjəkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː bən̪ələ. 
loːkə lɑːɪn̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ kəeː ɑːʋəʃjəkət̪ɑː bʰeːlɑː pəɾə 
ʃəutʃ͡ɑːləjə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələ mud̪ɑː oːt̪eːkə pətʃ͡ʰuɑː 
d͡ʒeːbeː kəɾəɪt̪ə. 

biːtʃ͡ə-biːtʃ͡ə meː koːmɦəɾəɦu s̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə lɑːɪn̪əkə 
meːlə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə ɑː pʰeːɾə d̪ʰəkkɑːmukkiː 
ʃuɾuː. əpən̪ə s̪əg̃iː kẽː s̪əg̃ə ɾɑːkʰəbə eːɦən̪ə s̪əməjə 
meː kəʈʰɪn̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə, kʰɑːs̪ə kəə̸ kəeː 
ʋəjəs̪ɑːɦu loːkəkə leːlə. goːʈeːkə gʰəʈ̃ɑː tʃ͡ələlɑːkə 
bɑːd̪ə d̪eːkʰələ kət̪əɦu kət̪əɦu ɪməɾd͡ʒeːn̪s̪iː geːʈə 
bən̪ələ. eːkə ʋjəkt̪ɪ kẽː bətʃ͡tʃ͡ɑː t̪ət̪eːkə n̪eː kɑːn̪əə̸ 
ləgələn̪ɪ d͡ʒeː ɦun̪əkɑː eːɦɪ geːʈəkə ʋjəʋəɦɑːɾə 
kəɾəɦɪ ̃pəɽələn̪ɪ bəɦəɾeːbɑːkə leːlə. kəɾiːbə bɑːɾəɦə 
bəd͡ʒeː ɦəmə s̪əbə pəɦũtʃ͡ələɦũ oːɦɪ ɪlɑːkɑː meː 
d͡ʒət̪əeː kuɾs̪iː bəlɑː pɾət̪iːkʂɑːləjə s̪əbə bən̪ələ 
tʃ͡ʰələɪkə. kuɾs̪iːkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː oːɦɪn̪ɑː d͡ʒeːn̪ɑː bʰoːɾə 
meː pəd̪mɑːʋət̪iː mən̪d̪ɪɾə meː d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰəlɪjəɪkə 
mud̪ɑː ən̪t̪əɾə iː d͡ʒeː ɦɔlə beːs̪ə pəɪgʰə ɑː upəɾə s̪ə ̃
n̪iːtʃ͡ə t̪əkə s̪iːɽʰiːkə ɾuːpəmeː gəɪləɾiːn̪umɑː 
bən̪ɑːbəʈə. ɦɔlə meː ʈiːbʰiː pəɾə ɔn̪əlɑːɪn̪ə d̪əɾʃən̪əkə 
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d̪ɾɨʃjə tʃ͡ələɪt̪ə. gəɾbʰəgɾɨɦə meː pud͡ʒeːgəɾiː loːkən̪ɪ 
puːd͡ʒɑːpɑːʈʰə meː ʋjəs̪t̪ə ɑː t̪əkəɾɑː n̪əd͡ʒəd̪iːkə s̪ə ̃
d̪eːkʰəbɑːkə əʋəs̪əɾə eːɦɪ ʈiːbʰiː pəɾd̪ɑː pəɾə 
tʃ͡ʰələɪkə. d̪ʰʋən̪ɪ mud̪ɑː bən̪d̪ə kəeːlə tʃ͡ʰələɪkə. 

loːkə t̪ət̪eːkə n̪eː t̪ʰɑːkɪ geːlə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː d̪əɾʃən̪ə meː 
ɦoːɪt̪ə d̪eːɾiː kẽː gəmɪt̪oː kuɾs̪iː pəɾə bəɪs̪ɪ ɾəɦələ. 
d͡ʒəkəɾɑː d͡ʒəgəɦə n̪əɦɪ bʰeːʈələɪkə s̪eː s̪iːɽʰiː s̪əbə 
pəɾə tʃ͡ʰɪɽɪjɑː geːlə. kət̪eːkoː ʋjəkt̪ɪ 
bɪs̪kuʈə, bʰud͡ʒd͡ʒɑː ɑːd̪ɪ n̪ɪkɑːlɪ ud̪əɾəs̪t̪ʰə kəɾəeː 
lɑːgələ d͡ʒeː ɑːguːkə jɑːt̪ɾɑː leːlə uːɾd͡ʒɑː bʰeːʈət̪əɪkə. 
t̪ʰɑːkələ ɾəɦəlɑː s̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu kẽː n̪ɪn̪n̪ə s̪eːɦoː lɑːgɪ 
geːləɪkə. ɦɔlə meː ɦəmə s̪əbə gəɪləɾiːkə ũtʃ͡əkɑː 
bʰɑːgə s̪ə ̃ pɾəʋeːʃə kəeːn̪eː tʃ͡ʰələɦũ. n̪iːtʃ͡ɑː ɦɔləkə 
bɑːɦəɾə d̪oːs̪əɾə kɑːt̪ə d̪əɾʃən̪ɑːɾt̪ʰiː loːkən̪ɪ mən̪d̪ɪɾə 
d̪ɪs̪ə tʃ͡ələ d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə. kət̪eːkə pəɪgʰə lɑːɪn̪ə 
t̪əkəɾə koːn̪oː ən̪umɑːn̪ə n̪əɦɪ. loːkə kẽː ləgəɪ d͡ʒeː 
əgɪleː mɪn̪əʈə meː oː lɑːɪn̪ə ʃeːʂə ɦeːt̪əɪkə ɑː ɦəməɾɑː 
loːkən̪ɪkə n̪əmbəɾə ɑːoːt̪ə mud̪ɑː s̪eː ɦoːɪ n̪əɦɪ. 

eːɦɪ ɦɔlə meː ɦəməɾɑː loːkən̪ɪ kəɾiːbə pəɪt̪̃ɑːliːs̪ə 
mɪn̪əʈə t̪əkə ɾukələɦũ. t̪əkəɾə bɑːd̪ə pʰeːɾə n̪iːtʃ͡ɑː 
bəlɑː lɑːɪn̪ə meː lɑːgɪ gʰus̪əkəeː ləgələɦũ. kɪtʃ͡ʰu 
kɑːləkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ə eːkə ʈʰɑːmə d̪eːkʰələ pɾəʋeːʃəpət̪ɾə 
tʃ͡eːkə kəɾəbɑːkə kɑːun̪ʈəɾə s̪əbə bən̪ələ. eːt̪əeː 
lɑːɪn̪ə kɑːun̪ʈəɾəkə ɦɪs̪ɑːbẽː bəʈ̃ɪ geːlə. kɑːun̪ʈəɾə 
pəɾə kɑːd͡ʒə bəɦut̪ə mən̪t̪ʰəɾə gət̪ɪẽː bʰəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələɪkə. eːɦɪ lɑːɪn̪ə meː ɦəməɾɑː bəs̪əkə kɪtʃ͡ʰu 
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jɑːt̪ɾiː loːkən̪ɪ bʰeːʈɪ geːlɑːɦə. ɑːʃʋəs̪t̪ə bʰeːləɦũ d͡ʒeː 
bəs̪ə ɦəməɾɑː s̪əbə kẽː tʃ͡ʰoːɽɪ kəeː bʰɑːgət̪ə n̪əɦɪ. 

kəɾiːbə eːkə bəd͡ʒeː ɦəmə s̪əbə kɑːun̪ʈəɾə pəɾə 
pəɦũtʃ͡ɪ əpən̪ə ɑːd̪ʰɑːɾəkɑːɾɖə d̪eːkʰɑːoːlə. oːkəɾɑː 
ʈɪkəʈə meː d̪eːlə ʋɪʋəɾəɳə s̪ə ̃ mɪlɑːoːlə geːlə ɑː 
t̪əkʰən̪əɦɪ ɑːguː bəɽʰəbɑːkə ən̪umət̪ɪ bʰeːʈələ. 
eːkʰən̪əɦu bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːdʒ͡iː d̪uːɾeː tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
gʰus̪əkəɪt̪ə ɾəɦələɦũ. ɑːbə pʰeːɾə s̪əbə tʃ͡ʰɪɽɪjɑː geːlə 
ɑː bəs̪əkə jɑːt̪ɾiː s̪əbə s̪ə ̃ s̪əmpəɾkə ʈuːʈɪ geːlə. 
d͡ʒət̪əeː mən̪d̪ɪɾəkə mukʰjə d̪ʋɑːɾə tʃ͡ʰələɪkə oːt̪əeː 
pʰeːɾə ɾoːkɪ d̪eːlə geːlə. eːkeːʈɑː geːʈə, bʰiːt̪əɾə 
geːn̪ɪɦɑːɾə ɑː bɑːɦəɾə eːn̪ɪɦɑːɾə d̪uːn̪uː leːlə. kɪs̪t̪ə 
kɪs̪t̪ə meː loːkə kẽː d̪uːn̪uː d̪ɪs̪ə tʃ͡ʰoːɽələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪkə. kəɦun̪ɑː kəɾiːbə pəun̪eː d̪uː bəd͡ʒeː 
ɦəməs̪əbə ən̪t̪ət̪ə: gəɾbʰəgɾɨɦəkə s̪ɑːmən̪eː 
pəɦũtʃ͡ələɦũ d͡ʒət̪əeː s̪ə ̃ d̪ɪʋjə muːɾt̪ɪkə d̪əɾʃən̪ə 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. s̪ɑːmən̪eː bʰəgəʋɑːn̪əkə muːɾt̪ɪ 
d̪eːkʰɪ loːkə kẽː s̪əbə mən̪oːkɑːmən̪ɑːkə puːɾt̪ɪ bʰəɪeː 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. "oːm n̪əmoː bʰəgəʋət̪eː 
ʋɑːs̪ud̪eːʋɑːjə" mət̪̃ɾoːtʃ͡tʃ͡ɑːɾəkə s̪əg̃ə mɑːt̪ʰə 
d͡ʒʰukɑː ɦun̪əkɑː pɾəɳɑːmə kəeːlə. eːt̪eːkə kɑːlə t̪əkə 
lɑːɪn̪ə meː gʰus̪əkəɪt̪ə ɾəɦəbɑːkə pʰələ bʰeːʈələ. 

loːkə kẽː eːt̪əeː kɪtʃ͡ʰueː s̪eːkəɳɖə ɾukəbɑːkə 
ən̪umət̪ɪ, kɪn̪t̪u d͡ʒeːn̪ɑː s̪un̪ən̪eː tʃ͡ʰəlɪjəɪkə d͡ʒeː 
lɑːɪn̪ə meː gʰus̪əkəɪt̪eː loːkə kʂəɳɪkə d̪əɾʃən̪ə s̪ukʰə 
pəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒɑːɦɪ t̪əɾəɦəkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː s̪ə ̃ɦəmə 
kələkət̪ɪjɑː s̪əbə d̪əkʂɪɳeːʃʋəɾə kɑːliːkə mən̪d̪ɪɾə meː 
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puːɾɳə pəɾɪtʃ͡ɪt̪ə tʃ͡ʰiː, s̪eː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə. loːkə lɑːɪn̪ə 
meː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ, eːkə d̪oːs̪əɾɑː kẽː d̪ʰəkkɑː s̪eːɦoː 
n̪əɦɪ d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələ, t̪ẽː kət̪əboː s̪ʋəjəs̪̃eːʋəkə s̪əbə 
bɑːd͡ʒət̪ʰu, loːkə eːɦɪ koːn̪ə oːɦɪ koːn̪ə d̪ʰəə̸ kəeː 
d̪əɾʃən̪ə s̪ukʰə pɾɑːpt̪ə kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kəɾɪt̪əɦ̃ɪ 
tʃ͡ʰələ. loːkə t̪ʰeːt̪ʰəɾə, eːt̪eːkə kəʂʈə s̪ə ̃ t̪əə̸ loːkə 
d͡ʒɪn̪əgiː meː eːkə beːɾə eːt̪əeː pəɦũtʃ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ʃiːgʰɾə 
d̪əɾʃən̪əkə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː ɾəɦɪt̪əɦũ kət̪oːkə gʰəʈ̃ɑː lɑːɪn̪ə 
meː lɑːgələ ɾəɦələ, t̪əkʰən̪ə koːn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu s̪eːkəɳɖə 
meː d̪əɾʃən̪ə s̪ukʰə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪ɪəeː? ɦəməɦũː d̪uːn̪uː 
goːʈeː kəɦun̪ɑː d͡ʒət̪eːkə s̪əmbʰəʋə bʰeːlə əpən̪ə 
moːɾətʃ͡ɑː s̪əmɦɑːɾən̪eː ɾəɦələɦũ. iː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə mɑːt̪ɾə ɑːd͡ʒukə leːlə ɦəməɾeː s̪əbəɦɪkə 
s̪əməjə bʰeːlə tʃ͡ʰələɪkə ɑːkɪ ɑːbə eːɦɪn̪ɑː ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə s̪eː kəɦəbə kəʈʰɪn̪ə. ɦəmə kəkəɾoː eːkəɾɑː 
mɑːd̪eː kɪeːkə putʃ͡ʰəbəɪkə? kɪn̪t̪u eːt̪eːkə t̪əə̸ n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə 
d͡ʒeː d͡ʒəɦɪn̪ɑː bəɦut̪oː ɑːn̪ə t̪iːɾt̪ʰəs̪t̪ʰələ meː 
ɦəməɾɑː s̪əg̃ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, eːt̪əɦu bʰəgəʋɑːn̪ə 
bɑːlɑːd͡ʒiːkə ʋɪʃeːʂə kɾɨpɑː bʰəɪjeː geːlə ɑː d̪əɾʃən̪ə 
s̪ukʰə pɾɑːjə: ɑːd̪ʰɑː mɪn̪əʈə t̪əkə bʰeːʈələ. pʰeːɾə 
moːn̪ə mɑːɾɪ kəɾə bʰəgəʋɑːn̪ə ʋeːŋkəʈeːʃʋəɾə kẽː 
ɦɾɨd̪əjə meː d̪ʰjɑːn̪ə d̪ʰəɾəɪt̪ə "oːm n̪əmoː bʰəgəʋət̪eː 
ʋɑːs̪ud̪eːʋɑːjə" keː d͡ʒɑːpəkə s̪əg̃ə gʰuɾət̪iːkə bɑːʈə 
d̪ʰeːləɦũ. mən̪d̪ɪɾə pɾɑːŋgəɳə keː gʰuɾət̪iː bəlɑː 
ɾəs̪t̪ɑː meː eːkə ʈʰɑːmə mən̪d̪ɪɾəkə eːkəʈɑː 
kəɾmətʃ͡ɑːɾiː ləɖɖuː pɾəs̪ɑːd̪ə bəʈ̃əɪt̪ə, iː ləɖɖuː 
eːt̪ukɑː pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə ləɖɖuː s̪ə ̃bəɦut̪eː tʃ͡ʰoːʈə, buːd͡ʒʰuː 
gɑːməkə d̪oːkɑːn̪ə keː pət̃ʃ͡əʈəkəɦɪjɑː ləɖɖuːkə 
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ɑːkɑːɾə, kɪn̪t̪u ʋəs̪t̪u eːkeː. eːɦɪ pɾəs̪ɑːd̪ə kẽː 
ud̪əɾəs̪t̪ʰə kəeːlə. 

gʰuɾət̪iː meː geːʈəs̪ə ̃ bəɦəɾɑːeːbə s̪eːɦoː ɑːs̪ɑːn̪ə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ, kɑːɾəɳə bud͡ʒʰɪeː geːlə tʃ͡ʰɪəɪkə geːʈə 
eːkeːʈɑː. gʰuɾət̪iː bəlɑː loːkə lɑːɪn̪ə meː s̪eːɦoː n̪əɦɪ 
lɑːgəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. n̪eː koːn̪oː bɑːd̪ʰjət̪ɑː 
tʃ͡ʰələɪkə ɑː n̪eː koːn̪oː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː. mɑːt̪ɾə geːʈə ləgə 
ɾəs̪s̪iːkə ɖʰɑːʈʰə d̪uːʈɑː s̪ʋəjəs̪̃eːʋəkə pəkəɽən̪eː. 
eːn̪ɑː meː d͡ʒeː ɦeːbɑːkə tʃ͡ʰələɪkə s̪eː bʰeːbeː 
keːləɪ, d͡ʒəkʰən̪eː ɾəs̪s̪iː uʈʰɑːoːlə geːləɪkə loːkə 
bɑːn̪ɦələ pɑːn̪ɪkə d̪ʰɑːɾə d͡ʒəkɑ̃ː beːɦɪs̪ɑːbə d͡ʒoːɾə 
mɑːɾələkəɪ ɑː eːkəʈɑː məɦɪlɑː kʰəs̪ɪeː pəɽəliːɦə. 
s̪əj̃oːgə d͡ʒeː oː kɑːt̪ə meː tʃ͡ʰəliːɦə ɑː ɦun̪əkə ɑːt̪miːjə 
s̪əbə t̪uɾət̪t̪eː ɦun̪əkɑː s̪əmɦɑːɾɪ leːləkən̪ɪ n̪əɦɪ t̪əə̸ 
pəɪgʰə d̪uɾgʰəʈən̪ɑː bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə. 

geːʈəkə bɑːɦəɾə n̪ɪkəlɪ kəeː geːləɦũ əs̪əliː ləɖɖuː 
pɾəs̪ɑːd̪ə leːbɑːkə leːlə. ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪əkə ʈɪkəʈə meː 
eːkəʈɑː ləɖɖuː s̪ɑːmɪlə tʃ͡ʰələɪkə. ʈɪkəʈə 
d̪eːkʰɑːu, ləɖɖuː lɪəə̸. ət̪ɪɾɪkt̪ə ləɖɖuː leːlə pətʃ͡ɑːs̪ə 
ɾupəɪjɑːkə ɦɪs̪ɑːbẽː ət̪ɪɾɪkt̪ə bʰugət̪ɑːn̪ə kəɾɪjəukə. 
kɑːun̪ʈəɾə kəɾmətʃ͡ɑːɾiː beːs̪ə d̪əkʂə, ʈɾeː s̪ə ̃ ləɖɖuː 
n̪ɪkɑːlɪ loːkə kẽː d̪eːbɑː meː n̪juːn̪ət̪əmə s̪əməjə 
ləgəbəɪt̪ə. eːt̪əeː ləɖɖuːkə ʈɾeː s̪əbə eːkə keː upəɾə 
eːkə gẽːʈɪ kəeː ɾɑːkʰələ. d͡ʒəkʰən̪eː eːkəʈɑː ʈɾeː kʰɑːliː 
bʰeːlə, uʈʰɑː kəeː n̪iːtʃ͡ɑː ɾɑːkʰɪ d̪eːləkə, oːkəɾə n̪iːtʃ͡ɑː 
bəlɑː ʈɾeː s̪ə ̃bɑ̃ːʈəə̸ lɑːgələ. 
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ɦəd͡ʒɑːɾoː kʰɑːliː ʈɾeː, d͡ʒɑːɦɪ meː ləɖɖuː bən̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ ɦeːt̪əɪkə, s̪eː t̪əə̸ d̪eːkʰɪeː leːn̪eː 
tʃ͡ʰəlɪəɪkə, ləɖɖuː ʋɪt̪əɾəɳə ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː d̪eːkʰɪ oːt̪ukɑː 
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑːpəkə loːkən̪ɪkə pɾəʃəs̪̃ɑː kəeːn̪eː bɪn̪ɑː 
kɪjoː n̪əɦɪ ɾəɦɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɪgʰə ɦɔlə meː kəɾiːbə 
t̪iːs̪əʈɑː kɑːun̪ʈəɾə bən̪ələ. t̪əɪjoː s̪əbə kɑːun̪ʈəɾə pəɾə 
d̪əs̪ə-pən̪d̪ɾəɦə loːkəkə lɑːɪn̪ə ləgəleː tʃ͡ʰələɪkə. 
pɾɑːjə: eːkə mɪn̪əʈə loːkə kẽː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰələɪkə əpən̪ə 
kuːpən̪ə d̪eːkʰeːbɑː meː, ət̪ɪɾɪkt̪ə ləɖɖuːkə pəɪs̪ɑː 
d̪eːbɑː meː ɑː əpən̪ə ləɖɖuː uʈʰeːbɑː meː. ɦəməɾoː 
s̪əbə kẽː lɑːɪn̪ə meː kəɾiːbə pən̪d̪ɾəɦə mɪn̪əʈə lɑːgɪeː 
geːlə mud̪ɑː ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪əkə tʃ͡ɑːɾɪ gʰəʈ̃ɑːkə t̪ulən̪ɑː 
meː iː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə. 

bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːd͡ʒiːkə d̪əɾʃən̪ə bʰeːlə, pɾəs̪ɑːd̪ə 
bʰeːʈələ, ɑːbə iː gəuɳə bɑːt̪ə bʰeːlə d͡ʒeː eːgɑːɾəɦə 
bəd͡ʒeːkə bəd̪əlɑː d̪uː bɑːd͡ʒɪ geːlə tʃ͡ʰələɪkə. eːɦiː 
d̪əɾʃən̪ə leːlə loːkə d̪ɪn̪əkə d̪ɪn̪ə eːt̪əeː lɑːɪn̪ə meː 
ʈʰɑːɽʰə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, s̪uːt̪ɪ pəɾjən̪t̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
t̪əkəɾə bɑːd̪ə gʰuɾət̪iːkə ʋəɾɳən̪ə məɦət̪ʋəɦiːn̪ə bʰəə̸ 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ɾəɦəs̪jə ɾoːmɑ̃ːtʃ͡ə s̪eːɦoː n̪əɦɪ. mɑːt̪ɾə 
əpən̪ə d͡ʒəgəɦə, d͡ʒət̪əeː d͡ʒut̪t̪ɑː-tʃ͡əppələ ɑː 
moːbɑːɪlə ɾɑːkʰələ tʃ͡ʰələ, t̪əkəbɑːkə kɾəmə meː loːkə 
kẽː d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪ɑː kəɾəbɑː meː bʰɑːʂɑːkə s̪əməs̪jɑː 
bud͡ʒʰɑːeːlə. d͡ʒeːn̪ɑː ʋɪʃʋəpɾəs̪ɪd̪d̪ʰə t̪iːɾt̪ʰəs̪t̪ʰələ 
tʃ͡ʰɪəɪkə t̪eːn̪ɑː s̪əbət̪əɾɪ ɦɪn̪d̪iː əg̃ɾeːd͡ʒiː 
bud͡ʒʰən̪ɪɦɑːɾə loːkə n̪əɦɪ. bəlkɪ pulɪs̪ə s̪eːɦoː t̪eːlugu 
tʃ͡ʰoːɽɪ ɑːn̪ə bʰɑːʂɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə. ɪʃɑːɾɑː s̪ə ̃
d͡ʒəgəɦəkə ʋəɾɳən̪ə kəɾəɪt̪ə kɑːd͡ʒə tʃ͡əlɑːoːlə. ɾəud̪ə 
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t̪ɪkkʰə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələɪkə ɑː eːt̪eːkə kɑːlə kʰulɑː 
pəeːɾeː tʃ͡ələɪt̪ə ɑːbə ɦəməɾə d̪ʰəɾməpət̪n̪iːkə t̪əɾəbɑː 
meː kəʂʈə ɦoːməeː lɑːgələ tʃ͡ʰələn̪ɪ. ɦeːɾɑːɪt̪ə 
bʰoːt̪ɪɑːɪt̪ə kəɦun̪ɑː ɦun̪əkɑː s̪əmɦɑːɾəɪt̪ə oːɦɪ əɖɖɑː 
pəɾə pəɦũtʃ͡ɪjeː geːləɦũ d͡ʒət̪əeː bʰoːɾə meː bəs̪ə s̪ə ̃
ut̪əɾɪ d͡ʒut̪t̪ɑː ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰəlɪəɪkə. 

eːt̪əeː pəɦũtʃ͡ɪ pəɦɪn̪eː t̪əə̸ d̪oːkɑːn̪ə s̪ə ̃ moːbɑːɪlə 
leːlə. oː loːlɑː ɦɑːt̪ʰə meː əbɪt̪eː ɑːʃʋəs̪t̪ə bʰeːləɦũ 
d͡ʒeː ɑːbə bəs̪ə tʃ͡ʰuʈɪjoː d͡ʒɑːeːt̪ə t̪əə̸ kəɦun̪ɑː 
bəg̃əloːɾə pəɦũtʃ͡ɪjeː d͡ʒɑːeːbə ɑː s̪ɑːmɑːn̪ə t̪əə̸ 
bəg̃əloːɾə meː bəs̪ə ɖɪpoː s̪ə ̃ leːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪkə. moːn̪ə bʰeːlə ɦoːʈələ meː bʰoːd͡ʒən̪ə kəə̸ liː. 
beːɾoː bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələɪkə, bʰuːkʰoː lɑːgɪ geːlə tʃ͡ʰələ 
kɪn̪t̪u s̪əɦəjɑːt̪ɾiː loːkən̪ɪ kəɦələn̪ɪ d͡ʒeː bʰoːd͡ʒən̪əkə 
ɪn̪t̪əd͡ʒɑːmə ʈuːɾə pəɪkeːd͡ʒə meː tʃ͡ʰəɪkə ɑː d̪eːɾə-
s̪əbeːɾə bʰeːʈəbeː kəɾət̪ə. əs̪t̪u, moːn̪ə mɑːɾɪ kəeː 
bʰoːd͡ʒən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːlə. loːkə eːt̪əeː 
əpən̪ɑː ɦɪs̪ɑːbẽː s̪ən̪eːs̪əbɑːɾiː kɪn̪əɪt̪ə geːlə. 

eːkəʈɑː pʰoːʈoːgɾɑːpʰəɾə kəɦələn̪ɪ pʰoːʈoː kʰɪtʃ͡əbɑː 
ləɪ leːlə. s̪ət̪t̪eː eːt̪əeː pʰoːʈoː t̪əə̸ bʰeːlə n̪əɦɪeː. 
əpən̪ɑː kəɪməɾɑː s̪ə ̃mən̪d̪ɪɾəkə pʰoːʈoː ɑː kɪ koːn̪oː 
s̪eːlpʰiː ɑːd̪ɪ əs̪əmbʰəʋeː tʃ͡ʰələ. t̪əkʰən̪ə oː 
pʰoːʈoːgɾɑːpʰəɾə ɦəməɾɑː d̪uːn̪uːkə pʰoːʈoː 
leːlən̪ɪ, kəmpjuːʈəɾə meː mən̪d̪ɪɾəkə ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə 
pɾɨʂʈəbʰuːmɪ keː tʃ͡ɪt̪ɾə pəɾə oːkəɾɑː pʰoːʈɔʃɔpə 
d̪ʋɑːɾɑː d͡ʒoːɽəɪt̪ə ɦəməɾɑː eːkəʈɑː t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə 
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pʰoːʈoː bən̪ɑː d̪eːlən̪ɪ. eːt̪ukɑː ɪeːɦə s̪əbuːt̪ə ɑː 
pəɪgʰə s̪ən̪eːs̪ə. 

kɪtʃ͡ʰu pɾət̪iːkʂɑːkə upəɾɑːn̪t̪ə bəs̪ə ʋɪd̪ɑː 
bʰeːlə, n̪iːtʃ͡ɑː geːlɑː pəɾə əpən̪ə bəg̃əloːɾə bəlɑː bəs̪ə 
meː s̪əʋɑːɾə bʰeːləɦũ. jəd̪jəpɪ bəɦut̪ə d̪eːɾiː bʰəə̸ 
geːlə tʃ͡ʰələɪkə t̪ət̪ʰɑːpɪ d̪ɪn̪ukɑː bʰoːd͡ʒən̪ə keː 
ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː oːɦiː ɦoːʈələ meː kəeːlə tʃ͡ʰələ d͡ʒət̪əeː 
bʰoːɾəbɑː meː ɾukələ tʃ͡ʰələɦũ ɑː d͡ʒələpɑːn̪ə keːn̪eː 
tʃ͡ʰələɦũ. s̪ɑːɽʰeː tʃ͡ɑːɾɪ bəd͡ʒeː bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪt̪ə 
geːləɦũ. ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə bəɦut̪ə ʃiːgʰɾə t̪əə̸ n̪əɦɪ 
bʰeːlə, t̪ət̪ʰɑːpɪ bʰəgəʋɑːn̪ə bɑːlɑːdʒ͡iːkə kʰjɑːt̪ɪ kẽː 
d̪eːkʰəɪt̪ə d̪uː-t̪iːn̪ə gʰəʈ̃ɑː d̪eːɾə-s̪əbeːɾə koːn̪oː 
pəɪgʰə bɑːt̪ə n̪əɦɪeː kəɦələ d͡ʒeːt̪əɪkə. ʃiːgʰɾə d̪əɾʃən̪ə 
ʃəbd̪eː t̪ət̪eːkə ɑːkəɾʂəkə tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒeː ɦəməɾoː s̪ən̪ə 
əɦəd̪iː kẽː bɑːlɑːdʒ͡iːkə ʃəɾəɳə meː pəɦũtʃ͡ɑːɪjeː 
d̪eːləkə. kən̪eː beːs̪iː s̪əməjə t̪əkə bʰukʰəleː ɾəɦəeː 
pəɽələ ɑː kɪ kən̪eː t̪ʰɑːkɪ geːləɦũ, t̪ət̪əbeː kəʂʈə. 
upələbd̪ʰɪkə ɑːguː iː t̪utʃ͡tʃ͡ʰə tʃ͡ʰələ. kəɦələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː t̪iːɾt̪ʰəs̪t̪ʰɑːn̪ə meː kəʂʈə bʰeːleː pəɾə 
pʰələ bʰeːʈəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

gʰəɾəmuɦɑ̃ː bəs̪oː gʰəɾəmuɦɑ̃ː bəɾəd̪eː d͡ʒəkɑ̃ː 
kən̪eː t̪eːd͡ʒə tʃ͡ələbeː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. kəɾiːbə d̪əs̪ə 
bəd͡ʒeː ɾɑːt̪ɪ meː bəg̃əloːɾə pəɦũtʃ͡ɪ geːləɦũ. ʃiːgʰɾə 
d̪əɾʃən̪ə jɑːt̪ɾɑː s̪əmɑːpt̪ə bʰeːlə.  

-s̪əmpəɾkə- blɔkə 8, pʰləɪʈə 2biː, ɖɑːjəmən̪ɖə s̪ɪʈiː 
n̪ɔɾt̪ʰə, koːləkɑːt̪ɑː 700055, moːbɑːɪlə 9831037532 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

2.7.n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (kʰeːpə-13) 

n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə- əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə- 13) 

 
n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə (1960- ), ʃɪkʂɑː - eːm eː, n̪əɪɦəɾə - 
kʰəɾɑːd͡ʒəpuɾə,d̪əɾəbʰəŋgɑː, s̪ɑːs̪uɾə - goːɽʰɪjɑːɾiː 
(bələɦɑː), ʋəɾt̪t̪əmɑːn̪ə n̪ɪʋɑːs̪ə - 
ɾɑ̃ːtʃ͡iː,dʒ͡ʰɑːɾəkʰəɳɖə, d͡ʒʰɑːɾəkʰəɖ̃ə s̪əɾəkɑːɾə 
məɦɪlɑː eːʋə ̃ bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪uɾəkʂɑː 
ʋɪbʰɑːgə meː bɑːlə ʋɪkɑːs̪ə pəɾɪjoːd͡ʒən̪ɑː 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː pəd̪ə s̪əə̸̃ s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ɪ upəɾɑːn̪t̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾə leːkʰən̪ə. 
muːlə ɦɪn̪d̪iː- s̪ʋəɾgiːjə d͡ʒɪt̪eːn̪d̪ɾə kumɑːɾə kəɾɳə, 
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məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə- n̪ɪɾməlɑː kəɾɳə 
əgn̪ɪ ʃɪkʰɑː (bʰɑːgə - 13) 
 
puːɾʋə kət̪ʰɑː: d̪ɑːn̪əʋə ɾɑːd͡ʒə keːʃɪ s̪əə̸̃ pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə 
ɪn̪d̪ɾə keː d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪ə ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑːkə 
ʋiːɾət̪ɑː keː s̪əb̃əd̪̃ʰə meː d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
eːʋəmə ɦun̪əkɑː s̪əə̸̃ s̪əɦɑːjət̪ɑː məg̃əʋɑːkə n̪ɪɾd̪eːʃə 
d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l 
ɑːbə ɑːguː: 
d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪əkə əmɾɨt̪ə buːn̪d̪ə s̪ən̪ə məd̪ʰuɾə 
ʋɑːɳiː ʋɑːjuməɖ̃ələ meː gũːd͡ʒɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ,eːʋəmə 
ɪn̪d̪ɾə s̪əmeːt̪ə upəs̪t̪ʰɪt̪ə s̪əbʰə d̪eːʋəgəɳə,əps̪əɾɑː 
gəɳə kəɾɳə-gəɦʋəɾə keː mɑːɾgə s̪əə̸̃ pɾəʋɪʂʈə 
ɦoːməjəʋəlɑː oːɦɪ əmɾɨt̪ə ʋəɾʂɑː ɾuːpiː məd̪ʰuɾə 
ɑːʋɑːd͡ʒə keː puːɾɳə gəb̃ʰiːɾət̪ɑː s̪əə̸̃ d̪ʰjɑːn̪ə məgn̪ə 
ɦoːɪt̪ə əpən̪ə məs̪t̪ɪʂkə s̪əmeːt̪ə ɦɾɨd̪əjə meː s̪t̪ʰɑːn̪ə 
d̪əə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə- 
"eːɦɪ s̪əməjə bʰuːməɖ̃ələ pəɾə s̪ɑːt̪oː d̪ʋiːpəkə 
əd̪ʰɪpət̪ɪ s̪əmɾɑːʈə puɾuːɾəʋɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ l oː puɾuːɾəʋɑː 
d͡ʒeː tʃ͡əd̪̃ɾə ʋəʃ̃əkə məɳɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ l ɦun̪əkə pəɾɑːkɾəmə 
keː s̪əməkʂəkə koːn̪oː ən̪jə n̪əɾeːʃʋəɾə n̪əɦɪ ʈʰɑːɽʰə 
bʰəə̸ pɑːoːləl ɦun̪əkə məɦət̪iː ʃəkt̪ɪ s̪əə̸̃ 
d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ keː s̪ɑːmən̪ɑː puːɾʋəɦɪ meː bʰəə̸ 
tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ l oː mɑːɾgə meː ugələ dʒ͡ʰɑːɾə s̪ən̪ə əs̪uɾə 
s̪əbʰə kẽː kəʈəɪt̪ə geːlət̪ʰɪ ɑː keːʃɪ keː pəɾɑːd͡ʒɪt̪ə kəə̸ 
d̪eːlɑːɦə l keːʃɪ ɦun̪əkɑː s̪əə̸ bʰəjəbʰiːt̪ə pɑːt̪ɑːlə loːkə 
meː eːɦən̪ə n̪eː n̪ukɑːjələ kɪ pʰeːɾə oː kəɦɪjoː pɾɨt̪ʰʋiː 
d̪ɪs̪ə t̪ɑːkəɦoː keː ɦɪmmət̪ə n̪əɦɪ keːləkə. 
puɾuːɾəʋɑː s̪ʋəjə ̃ s̪əbʰə n̪əɾeːʃʋəɾə keː ʃɑːs̪ən̪ə 
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s̪ət̃ʃ͡ɑːlən̪əkə ʃɪkʂɑː d̪eːlə l ɑːbə pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə koːn̪oː 
d̪eːʃə eːɦən̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeːkəɾə pɾəd͡ʒɑː n̪ɪɾd̪ʰən̪ə 
ɦoːjə l əɾɑːd͡ʒəkət̪ɑː keː n̪ɑːmõːn̪ɪʃɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰəɪkə. 
s̪əbʰə d̪ɪʃɑː meː ʃɑ̃ːt̪ɪ keː s̪ɑːmɾɑːd͡ʒjə s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ! 
əmən̪ə tʃ͡əɪn̪ə keː bəʃ̃iː bəd͡ʒəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ l iː s̪əbə 
puɾuːɾəʋɑːkə d̪uːɾəd̪ɾɨʂʈɪ ɑː s̪əmədʒ͡ʰəd̪ɑːɾiː s̪əə̸ 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ l oː eːkə s̪əjə ɑːʈʰə əʃʋəmeːd̪ʰə jəd͡ʒɲə 
keːlət̪ʰɪ l kət̪eːkoː ɑːɾə ɑːn̪ə ɑːn̪ə jəd͡ʒɲə oː keːlət̪ʰɪ l 
kɪʋ̃ɑː oː tʃ͡ɑːɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪əə̸ s̪ʋəɾgəkə s̪ət̪t̪ɑː pəɾjət̪̃ə əpən̪ə 
bɑːɦubələ s̪əə̸ kʂəɳə mɑːt̪ɾə meː pələʈɪ 
d̪ɪt̪ət̪ʰɪ,mud̪ɑː oː bʰuːməɖ̃ələ keː ʃɑːs̪ən̪ə s̪əə̸̃ 
s̪ən̪t̪uʂʈə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l puːɾʋə d͡ʒən̪məkə t̪əpəs̪jɑː keː 
kɑːɾəɳə oː t̪əə̸ s̪ʋəjə ̃ məɦɑː pɾət̪ɑːpiː 
tʃ͡ʰəlɑːɦə,t̪əd̪ɑːpɪ oː eːɦɪ d͡ʒən̪mə meː əpən̪ə gʰoːɾə 
t̪əpəs̪jɑː s̪əə̸̃ bʰəgəʋɑːn̪ə ʋɪʂɳu keː pɾəs̪ən̪n̪ə kəə̸ 
leːlən̪ɪ l eːkəɾə kɑːɾəɳə ɦun̪əkɑː eːɦən̪ə əpəɾɪmɪt̪ə 
ʃəuɾjə ɑː bɑːɦubələ pɾɑːpt̪ə bʰeːlən̪ɪ kɪ ɑːɦɑ̃ː s̪ən̪ə 
s̪əɦəs̪t̪ɾõː keː əs̪əgəɾə d̪əmeː oː bʰuː-luɳʈʰɪt̪ə kəə̸ 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l oː ət̪jən̪t̪ə ɾuːpəʋɑːn̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l ɦun̪əkə 
s̪əũd̪əɾjə keː s̪əməkʂə s̪ʋəjə ̃kɑːməd̪eːʋə əpən̪ɑː keː 
ɦiːn̪ə buːd͡ʒʰɪ ləd͡ʒdʒ͡ɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ l ɦun̪əkə 
s̪əmət̪uljə s̪əũd̪əɾjəməjiː n̪ɑːɾiː pɾɨt̪ʰʋiː pəɾə n̪əɦɪ 
bʰeːʈəliːɦə,d͡ʒɑːɦɪ kɑːɾəɳə oː eːkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
əʋɪʋɑːɦɪt̪ə ɾəɦɪ bɾəɦmətʃ͡ɑːɾiː bən̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪəɪ l 
bɾəmɦətʃ͡əɾjəkə pɾət̪ɑːpə ɦun̪əkə t̪eːd͡ʒə s̪əə̸̃ s̪əj̃ukt̪ə 
bʰəə̸ ɦun̪əkɑː t̪ɾɪloːkə meː əd̪ʋɪt̪iːjə bən̪ɑː d̪eːləkə l 
ɾɑːkʂəs̪ə-gəɳə pəɾjət̪̃ə pɑːt̪ɑːlə-loːkə meː ɦun̪əkə 
jəʃoː gɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ l 
s̪un̪ələɦũ kɪtʃ͡ʰueː d̪ɪn̪ə puːɾʋə d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ 
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əpən̪ə put̪ɾiː s̪ʋəɾɳəɾeːkʰɑːkə ʋɪʋɑːɦəkə pɾəs̪t̪ɑːʋə 
ləə̸ s̪ʋəjə ̃ ɦun̪əkɑː s̪əməkʂə geːlə tʃ͡ʰələ pəɾət̃ʃ͡ə 
puɾuːɾəʋɑː oːɦɪ pɾəs̪t̪ɑːʋə keː əs̪ʋiːkɾɨt̪ə kəə̸ d̪eːlət̪ʰɪ l 
d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒə keːʃɪ oːɦɪ pɾəs̪t̪ɑːʋə keː d̪ʋɑːɾɑː 
puɾuːɾəʋɑː keː əpən̪ə pəkʂə meː kəɾəʋɑː ɦeːt̪u 
pɾəjət̪n̪əʃiːlə tʃ͡ʰələ ,pəɾət̃ʃ͡ə puɾuːɾəʋɑː oːkəɾə 
pɾəs̪t̪ɑːʋə keː əs̪ʋiːkɾɨt̪ə kəə̸ oː s̪əb̃ʰɑːʋən̪ɑː 
s̪əmɑːpt̪ə keːlən̪ɦɪ l kən̪ɪkə s̪oːtʃ͡uː d̪eːʋẽːd̪ɾə ! kəɦĩː 
d͡ʒeː ɾɑːdʒ͡ɑː puɾuːɾəʋɑː oːkəɾə pɾəs̪t̪ɑːʋə s̪ʋiːkɾɨt̪ə 
kəə̸ n̪eːn̪eː ɾəɦɪt̪ət̪ʰɪ t̪əkʰən̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ kət̪eːkə bʰəjək̃əɾə 
ɦoːɪt̪ə ? iː bɑːt̪ə t̪əə̸ əɦũ keː bud͡ʒʰɑːiːt̪ə ɦoːjət̪ə kɪ 
puɾuːɾəʋɑː jəd̪ɪ oːkəɾə s̪əɦəjoːgiː bʰəə̸ 
d͡ʒə_ɪt̪ət̪ʰɪ,t̪əkʰən̪ɪ t̪ɾɪbʰuʋən̪əkə əd̪ʰɪpət̪ɪ bən̪əʋɑː 
meː ɦun̪əkɑː kən̪ɪjoː ʋɪləmbə ɦoːjət̪ən̪ɪ l pəɾət̃ʃ͡ə 
ɦun̪əkɑː s̪ʋəɾgəkə əd̪ʰɪpət̪ɪ bən̪əʋɑːkə lɑːləs̪ɑː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰən̪ɪ. ɑː ɦun̪əkə s̪əumjə tʃ͡əɾɪt̪ɾə ɦun̪əkɑː 
d̪ɑːn̪əʋəɾɑːd͡ʒəkə kəun̪əɦu pɾəkɑːɾəkə s̪əɦəjoːgə 
kəɾəʋɑː s̪əə̸̃ d̪uːɾə ɾəkʰələkə. ɾɑːd͡ʒɑː puɾuːɾəʋɑː keː 
ʃɑːɾiːɾɪkə s̪ũd̪əɾət̪ɑː,ɦun̪əkə guɳə ɑː pəɾɑːkɾəməkə 
ʋəɾɳən̪ə keːn̪ɑːiː ɦəməɾə s̪ɑːməɾt̪ʰjə s̪əə̸̃ bɑːɦəɾə keː 
bɑːt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ɑːɦɪ s̪əə̸̃ eːt̪əbəɦɪ meː ɑːɦɑ̃ː s̪ət̪̃oːʂə 
kəɾuː l ɦəə̸̃ ɦəməɾə ən̪uɾoːd̪ʰə n̪əɦɪ ɑːd͡ʒɲɑː ətʃ͡ʰɪ kɪ 
ɑːɦɑ̃ː puɾuːɾəʋɑː s̪əə̸ s̪əɦɑːjət̪ɑːkə jɑːtʃ͡ən̪ɑː kəɾuː, 
eːɦɪ s̪əə̸̃ ɑːɦɑ̃ːkə pɾəbʰut̪ɑː pun̪əhə̆ ɑːɦɑ̃ː keː pɾɑːpt̪ə 
ɦoːjət̪ə l d̪ɑːn̪əʋə ɾɑːd͡ʒə keːʃɪ keː ɦəs̪t̪əkʂeːpə 
s̪ʋəɾgə loːkə s̪əə̸̃ s̪əmɑːpt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːeːt̪ə." 
ɪn̪d̪ɾə d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪əkə bɑːt̪ə s̪əə̸̃ ət̪jət̪̃ə pɾəs̪ən̪n̪ə 
bʰəə̸ geːlɑːɦə.ɦun̪əkə tʃ͡ɪt̪̃ɑː meːʈɪ geːlən̪ɪ l oː utʃ͡ɪt̪ə 
əʋəs̪əɾə pəɾə n̪ɑːɾəd̪ə keː mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə s̪əə̸̃ s̪ət̪̃oːʂə 
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ʋjəkt̪ə kəjələt̪ʰɪ. ɾɨʂɪʋəɾə n̪ɑːɾəd̪ə keː əbʰjəɾt̪ʰən̪ɑː 
kəɾəɪt̪ə oː kəɦələt̪ʰɪ - 
" əpən̪eːkə ɑːd͡ʒɲɑː ʃɪɾoːd̪ʰɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ d̪eːʋəɾʂɪ l ɦəmə 
eːkʰən̪əɦɪ s̪us̪eːn̪ə keː d̪ʋɑːɾɑː ɦun̪əkɑː d̪ɑːn̪əʋə keː 
s̪əg̃ə d̪eːʋət̪ɑːkə jud̪d̪ʰə meː ɦun̪əkə s̪əɦɑːjət̪ɑːkə 
jɑːtʃ͡ən̪ɑː ɦeːt̪u ɑːmət̪̃ɾəɳə pət̪ɾə pəʈʰəʋəɪt̪ə tʃ͡ʰiː." 
"ɦəə̸̃ eːɦɪ kɑːɾjə meː ʃiːgʰɾət̪ɑː kəɾuː,ɑːbə s̪ʋəɾgəkə 
pɾət̪ɪʂʈʰɑː əɦɪk̃ə ɦɑːt̪ʰə meː ətʃ͡ʰɪ" - n̪ɑːɾəd̪ə bɑːdʒ͡ɪ 
uʈʰəlɑːɦə l 
n̪ɑːɾəd̪ə mun̪ɪ keː mɑːɾgəd̪əɾʃən̪ə meː ɪn̪d̪ɾə eːkə 
pət̪ɾə puɾuːɾəʋɑː keː n̪ɑːmə lɪkʰələt̪ʰɪ l t̪ət̪pəʃtʃ͡ɑːt̪ə 
s̪us̪eːn̪ə keː ɦɑːt̪ʰə meː oː pət̪ɾə s̪əũpɪ ɦun̪əkɑː 
ən̪eːkõː pɾəkɑːɾə s̪əə̸̃ s̪əməd͡ʒʰɑː-bud͡ʒʰɑːkəə̸ pɾɨt̪ʰʋiː 
pəɾə pəʈʰəulət̪ʰɪ l eːkəɾə bɑːd̪ə oː d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪ə 
s̪əə̸̃ s̪ʋəɾgə loːkə meː ʋɪʃɾɑːmə kəɾəʋɑː ɦeːt̪u ɑːgɾəɦə 
kəɾəə̸ ləgəlɑːɦə l pəɾət̃ʃ͡ə ɦun̪əkə ɑːgɾəɦə keː 
d̪eːʋəɾʂɪ n̪ɑːɾəd̪ə əs̪ʋiːkɾɨt̪ə kəə̸ d̪eːlət̪ʰɪ.kiː kɪn̪əkoː 
ɑːgɾəɦə pəɾə n̪əd̪iːkə pɾəʋɑːɦə ʈʰəɦəɾələ ətʃ͡ʰɪ ? 
tʃ͡ələt̪ɪ pəʋən̪ə kɪn̪əkoː ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː pəɾə t̪ʰəmɦələ ətʃ͡ʰəɪ ? 
s̪ət̪puɾuʂəkə kɑːɾjə ətʃ͡ʰɪ s̪əs̪̃ɑːɾə keː kəljɑːɳə ɦeːt̪u 
ʋɪtʃ͡əɾəɳə kəɾəɪt̪ə ɾəɦən̪ɑːiː l s̪əɦ̃ɪt̪ɑːkə kət̪ʰən̪ə utʃ͡ɪt̪eː 
ətʃ͡ʰɪ - 'tʃ͡əɾəɪʋeːt̪ɪ-tʃ͡əɾəɪʋeːt̪ɪ' l 
ɪn̪d̪ɾə keː pɾəs̪ən̪n̪ə d̪eːxɪ s̪əbʰə d̪eːʋət̪ɑːkə mukʰə 
pəɾə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑːkə ɾeːkʰɑː pəs̪əɾɪ geːlə. ɦun̪əkəɾə 
s̪əbəɦəkə mukʰə d̪eːkʰɪ bud͡ʒʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ kɪʋ̃ɑː oː 
s̪əbʰə eːkʰən̪əɦɪ d̪ɑːn̪əʋə gəɳə keː pəɾɑːs̪t̪ə kəə̸ ɑːbɪ 
geːlə ɦoːt̪ʰɪ l əpən̪ə s̪ʋɑːmiːkə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː meː 
pɾəs̪ən̪n̪ə bʰeːn̪ɑːiː,d̪əu:kʰə meː d̪u:kʰiː ɾəɦən̪ɑːiː 
eːʋə ̃pɾət̪jeːkə əʋəs̪əɾə pəɾə ɦun̪əkəɾə s̪ɑːt̪ʰə d̪eːn̪ɑːiː 
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! jəɪɦə t̪əə̸ ɑːʃɾɪt̪əkə pəɾəmə d̪ʰəɾmə t̪ʰɪkə ! 
n̪ɑːɾəd̪ə mun̪ɪ ɑːpəs̪ə d͡ʒəjəʋɑː ɦeːt̪u ud̪jət̪ə bʰəə̸ 
geːlɑːɦə l ɦun̪əkɑː ʋɪd̪ɑː kəɾəʋɑː ɦeːt̪u kɪtʃ͡ʰu d̪uːɾə 
t̪əkə ɪn̪d̪ɾə ɦun̪əkɑː s̪əg̃eː geːlɑːɦə, t̪əd̪upəɾɑ̃ːt̪ə 
ɦun̪əkɑː d̪əɖ̃əʋət̪ə pɾəɳɑːmə kəɾəɪt̪ə ɦun̪əkɑː ʋɪd̪ɑː 
keːlət̪ʰɪ l ɦun̪əkəɾə pɾəs̪t̪ʰɑːn̪ə keːlɑː upəɾɑ̃ː t̪ə ɪn̪d̪ɾə 
əpən̪ə pɾɑːs̪ɑːd̪ə keː d̪ɪʃɑː meː gəmən̪ə keːlət̪ʰɪ l 
əpən̪ə kəkʂə meː pəɦũtʃ͡ɪ ɪn̪d̪ɾə d̪ʰəɾməpət̪n̪iː ʃətʃ͡iː 
keː s̪əg̃ə pɾeːmə puːɾɳə s̪əl̃ɑːpə meː məgən̪ə bʰəə̸ 
əpən̪ə eːt̪eːkə d̪ɪn̪əkə tʃ͡ɪt̪̃ɑːkə s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə kəɾəə̸ 
ləgəlɑːɦə l ɑːiː bəɦut̪ə d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪̃ə bʰəə̸ 
əpən̪ə pət̪n̪iː s̪əə̸̃ pɾeːmɑːlɑːpə kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə 
ɪn̪d̪ɾə l bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə s̪əə̸̃ pət̪n̪iː ʃətʃ͡iː keː ɦun̪əkə 
d̪əɾʃən̪ə n̪əɦɪ bʰeːlə tʃ͡ʰələn̪ɪ. ɑːiː ɦəʈʰɑːt̪ ɦun̪əkɑː 
əpən̪ə eːt̪eːkə n̪ɪkəʈə d̪eːkʰɪ ʃətʃ͡iː pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː s̪əə̸̃ 
ut̪pʰullə bʰeːlə tʃ͡ʰəliːɦə l 
tʃ͡ɪt̪̃ɑː eːkəʈɑː eːɦən̪ə mɑːn̪əs̪ɪkə ʋjɑːd̪ʰɪ t̪ʰɪkə d͡ʒeː 
upəɦɑːɾə s̪ʋəɾuːpə ʃɑːɾiːɾɪkə d̪uɾbələt̪ɑː s̪əɦəd͡ʒeː 
pɾəd̪ɑːn̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ.mɑːn̪əs̪ɪkə ʃɑ̃ːt̪ɪ n̪əʂʈə kəə̸ 
d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ,kɾoːd̪ʰə keː d͡ʒən̪məd̪ɑːt̪ɑː ətʃ͡ʰɪ,bud̪d̪ʰɪkə 
ɦəɾəɳə kəə̸ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒiːʋən̪ə-tʃ͡əɾjɑː bəd̪əlɪ 
d̪əɪt̪əətʃ͡ʰɪ,ɑː un̪n̪ət̪ɪkə mɑːɾgə əʋəɾud̪d̪ʰə kəə̸ 
əkəɾməɳjət̪ɑːkə əuʂəd̪ʰɪ pɪjɑːʋəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪl 
"puɾuːɾəʋɑː" n̪ɑːmə d̪eːʋət̪ɑː_gəɳəkeː leːlə 
d̪əd̪ʰiːtʃ͡ɪkə əs̪t̪ʰɪ keː s̪əd̪ɾɨʂə ɾɑːkʂəs̪əgəɳə s̪əə̸̃ 
pəɾɪt̪ɾɑːɳə ɦeːt̪u s̪əmpuːɾɳə əʋələb̃ən̪ə bən̪ɪ geːlə l 
ɦun̪əkə ʃəuɾjə gɑːt̪ʰɑː s̪un̪ɪ d̪eːʋət̪ɑːgəɳəkə ɦɾɨd̪əjə 
meː iːɾʂjɑːgn̪ɪ pɾəd͡ʒʋəlɪt̪ə bʰeːlə tʃ͡ʰələn̪ɪ.mud̪ɑː oːɦɪ 
ɦɾɨd̪əjə keː eːkə koːn̪ə meː ɑːʃɑː keː d̪iːpə pɾəd͡ʒʋəlɪt̪ə 
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tʃ͡ʰələn̪ɪ.ɾɑːkʂəs̪əgəɳə s̪əə̸̃ pəɾɪt̪ɾɑːɳə pɾɑːpt̪ə kəɾəʋɑː 
ɦeːt̪u l 
gəd̪̃ʰəɾʋə eːʋə ̃ kɪn̪n̪əɾə puɾuːɾəʋɑːkə guɳəgɑːn̪ə 
əpən̪ə məd̪ʰuɾə s̪ʋəɾə ləɦəɾiː meː kəɾəə̸ ləgəlɑːɦə l 
ɦun̪əkə məd̪ʰuɾə giːt̪ə meː s̪əg̃ə d̪eːməjə 
əps̪əɾɑːgəɳə ɑːbɪ 
geːliːɦə.gʰɾɨt̪ɑːtʃ͡iː,t̪ɪloːt̪t̪əmɑː,ɾəb̃ʰɑː, meːn̪əkɑː, 
kɾɨt̪əs̪t̪ʰəliː,puɳəd͡ʒiːkəs̪t̪ʰələ 
pɾəmloːtʃ͡ɑː,ən̪umloːtʃ͡ɑː,puːɾʋətʃ͡ɪt̪ɪ,s̪eːn̪əd͡ʒɪt̪ə, 
tʃ͡ɪt̪ɾəleːkʰɑː ən̪jɑːn̪jə ən̪eːkõː əps̪əɾɑːgəɳə keː mukʰə 
pəɾə puɾuːɾəʋɑːkə n̪ɑːmə tʃ͡ʰələ l kɪtʃ͡ʰu ɪn̪d̪ɾə keː 
s̪əg̃ə t̪əə̸ koːiːkoːiː ʋɪʂɳu keː s̪əg̃ə puɾuːɾəʋɑːkə 
t̪ulən̪ɑː kəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə l 
pəɾət̃ʃ͡ə ɦun̪əkɑː s̪əbəɦəkə məd̪ʰjə eːkə goːʈə 
eːɦeːn̪ə əps̪əɾɑː tʃ͡ʰəliːɦə,d͡ʒeː əpən̪ə ɦɾɨd̪əjə s̪t̪ʰələ 
keː əpən̪ə d̪un̪uː ɦɑːt̪ʰə s̪əə̸̃ d̪ɑːbən̪eː s̪əbəkeː 
s̪t̪əbd̪ʰə d̪ɾɨʂʈɪ s̪əə̸̃ n̪ɪɾəkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə l ɦun̪əkə 
mukʰə pəɾə n̪əɦɪ t̪əə̸ puɾuːɾəʋɑːkə n̪ɑːmə tʃ͡ʰələ ɑː 
n̪eː koːn̪oː pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː l oː kɪtʃ͡ʰu-kɪtʃ͡ʰu ɦeːɾɑːjələ 
bɪs̪əɾɑːjələ s̪ən̪ə əpən̪ɑː keː ən̪ubʰəʋə kəə̸ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰəliːɦə l bud͡ʒʰɑːiːt̪ə tʃ͡ʰələ kɪʋ̃ɑː puɾuːɾəʋɑːkə 
guɳəgɑːn̪ə s̪əə̸̃ ɦun̪əkɑː ɦɾɨd̪əjə meː kɑ̃ːʈə 
tʃ͡ubʰətʃ͡ubʰə kəɾəə̸ lɑːgələ ɦoːɪn̪ɦə,iː kɑ̃ːʈəkə ləɦəɾɪ 
s̪ən̪ə d̪əɾd̪ə puɾuːɾəʋɑːkə n̪ɑːmə ləə̸ ʋɪd̪jut̪ə ləɦəɾɪ 
s̪əmə puːɾɑː ʃəɾiːɾə meː d̪əuɾəɪt̪ə ɦoːɪ. oː s̪əbə kɪtʃ͡ʰu 
d̪eːkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə,s̪un̪ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə,pəɾət̃ʃ͡ə 
ʃəʋə s̪ən̪ə n̪ɪʃtʃ͡ələ bʰeːlə tʃ͡ʰəliːɦə l 
ɦun̪əkə eːɦɪ d̪əʃɑː pəɾə s̪əkʰiː tʃ͡ɪt̪ɾəleːkʰɑː ən̪eːkoː 
beːɾə ɑ̃ːkʰɪkə s̪ək̃eːt̪ə keːlət̪ʰɪ, ɦɑːt̪ʰə s̪əə̸̃ kõːtʃ͡ɪ s̪əbʰɑː 
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meː ən̪əʋɑːkə pɾəjɑːs̪ə keːlət̪ʰɪ,mud̪ɑː oː əpən̪ə 
ɦoːʃə ɦəʋɑːs̪ə bɪs̪əɾɑːjələ kɪtʃ͡ʰu kəɦəʋɑːkə s̪t̪ʰɪt̪ɪ meː 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰəliːɦə l koːn̪oː ɑːn̪əloːkə meː oː ʋɪtʃ͡əɾəɳə kəə̸ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə. oː tʃ͡ʰəliːɦə uɾʋəʃiː - s̪ʋəɾgəkə 
s̪əɾʋɑːd̪ʰɪkə s̪ũd̪əɾiː əps̪əɾɑː ! s̪əɾʋəʃɾeːʂʈʰə əps̪əɾəɑː ! 
pɾeːməkiːʈə ɦun̪əkɑː gʰɑːjələ kəə̸ geːlə tʃ͡ʰələ l bʰəlɑː 
iː bɑːt̪ə tʃ͡ɪt̪ɾəleːkʰɑː koːn̪ɑː bud͡ʒʰɪ s̪əkɪt̪ət̪ʰəɪ ? 
puɾuːɾəʋɑːkə əd̪ʋɪt̪iːjə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə uɾʋəʃiːkə ɦɾɨd̪əjə 
pəɾə əpən̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə kəə̸ n̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ l oː ʃəuɾjə ɑː 
s̪əũd̪əɾjə keː məɳɪkɑ̃ːtʃ͡ən̪ə s̪əɦəjoːgə s̪əə̸̃ n̪ɪɾmɪt̪ə 
oːɦɪ ɑːkɾɨt̪ɪ keː eːkə beːɾə əpən̪ə d̪ɾɨʂʈɪ s̪əə̸̃ pɾəkəʈə 
ɾuːpẽː d̪eːkʰɪ əpən̪ə n̪eːt̪ɾə keː d̪ʰən̪jə kəɾəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦəl uɾʋəʃiː keː pɾət̪iːt̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeːn̪ɑː 
ɦun̪əkə ʃəɾiːɾə s̪əə̸̃ ɦɾəd̪əjə n̪ɪkəlɪ d̪ʰəɾɑːt̪ələ pəɾə 
puɾuːɾəʋɑː keː n̪ɪkəʈə tʃ͡əlɪ geːlə ɦoːjə l mɑːt̪ɾə n̪ɪʃtʃ͡ələ 
n̪ɪɾd͡ʒiːʋə ʃəɾiːɾə s̪ʋəɾgə loːkə meː ɾəɦɪ geːlə ɦoːjoː l 
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2.8.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- kən̪ɪjẽː-mən̪ɪjẽː 
pũːdʒ͡iː 

 

d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 
kən̪ɪjẽː-mən̪ɪjẽː pũːd͡ʒiː 
biːt̪ələ d̪uː s̪ɑːləkə d̪əʃɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əbʰə gɑːmə-
gɑːməkẽː bʰeːlə t̪əɦɪn̪ɑː mən̪əmoːɦən̪əkẽː s̪eːɦoː 
bʰeːlə. mən̪əmoːɦən̪oː t̪ə ̃ əɦiː mɪt̪ʰɪlɑːkə eːkə əʃ̃ə 
ɾuːpəkə d̪ʰəɾət̪iː ətʃ͡ʰɪ kɪn̪eː. 
d͡ʒeː mən̪əmoːɦən̪ə d̪əs̪ə s̪ɑːlə pəɦɪn̪eː, ən̪n̪ə-
t̪iːmən̪ə-t̪əɾəkɑːɾiː, ɑːmə-keːɾɑː ɪt̪jɑːd̪ɪ pʰələ-
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pʰələɦəɾiː gɑːməkə puːɾt̪ɪ kəɾəɪt̪ə 
mən̪əmoːɦən̪əbəlɑː bɑːɦəɾɪjoː ɑːməd̪ən̪iː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰəlɑː oːɪ mən̪əmoːɦən̪ə gɑːməkə d̪əʃɑː d̪eːkʰəɪ-
d͡ʒoːkəɾə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə d̪un̪uː pɾəʃn̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːkə 
d̪ɪs̪ə gɑːməmeː bɑːn̪ɦə-s̪əɽəkə-bɪd͡ʒəliːkə s̪uʋɪd̪ʰɑː 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə gɑːməkə kʰeːt̪iːmeː 
bɪləɪn̪iː s̪eːɦoː lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ. bɑːɽʰɪkə bətʃ͡ɑːu leː eːkə 
d̪ɪs̪ə koːs̪iː-kəməlɑː tʃ͡ʰəɦəɾə-bɑːn̪ɦəkə gɑːɾəʈ̃iː bʰeːlə 
t̪ə ̃ d̪oːs̪əɾə d̪ɪs̪ə gɑːməmeː s̪əɽəkə-bɑːn̪ɦə bʰeːn̪eː 
pɑːn̪ɪkə d͡ʒəmɑːʋə n̪əɦɪ bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ s̪eːɦoː 
n̪əɦɪjẽː kəɦələ d͡ʒɑː s̪əkəɪeː, s̪eːɦoː bʰeːbeː kəeːlə 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɪlɑːkə eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əɾəkɑːɾiː kɑːɾjɑːləjə t̪əkəkə kɑːgəd͡ʒə-pət̪t̪əɾə 
pɑːn̪ɪmeː n̪əʂʈə ɦoːɪeː. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, ɦəɾɪ boːlə, 
ɦəɾɪ boːlə ɦoː ɾɑːmɑː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː mən̪əmoːɦən̪ə gɑːmə-s̪əmɑːdʒ͡əkə gət̪ɪ 
bʰeːləɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː əpən̪oː gət̪ɪ n̪ə_ɪ bʰeːlə s̪eː keːn̪ɑː 
n̪ə_ɪ kəɦəbə. gɑːməkə s̪əbʰə d͡ʒən̪ɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː 
mɑːt̪ɾə biːgʰɑː bʰəɾɪ dʒ͡əmiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə_ɪ bəleː kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə puːɾʋə t̪əkə pəɾɪʋɑːɾə ʈʰɑːɽʰə tʃ͡ʰələ. gɑːməmeː 
bɑːn̪ɦə-s̪əɽəkə t̪ə ̃ bʰeːlə mud̪ɑː upədʒ͡ɑːu bʰuːmɪ 
upəd͡ʒəɪ-d͡ʒoːkəɾə n̪əɦɪ bən̪ɪ s̪əkələ. əpən̪ɑː oːt̪eː 
ʃəkt̪ɪ n̪əɦɪ d͡ʒeː bʰəɾəpɑːɪ kəə̸ s̪əkəbə. əs̪ɑːd̪ʰə kɑːd͡ʒə 
gɑːmə-gɑːməmeː pəs̪əɾɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. s̪ɪɾpʰə 
mɑːʈɪkə uːpəɾeːkə mɑːn̪eː upəd͡ʒeːkə ʈɑː n̪əɦɪ, 
mɑːʈɪkẽː s̪əmət̪uːlə bən̪ɑːeːbə s̪eːɦoː bʰə_ɪjeː geːlə. 
ɑːd͡ʒukə məʃiːn̪iː jugəmeː eːɦeːn̪ə s̪t̪ʰɪt̪ɪ bən̪ələ 
ɾəɦəeː, oː d̪uɾbʰɑːgjə n̪əɦɪ t̪ə ̃ s̪əubʰɑːgjə keːn̪ɑː 
kəɦələ d͡ʒɑːeːt̪ə. d͡ʒəkʰən̪ə mən̪ukkʰə bən̪ɪ 
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mən̪ukkʰə d͡ʒən̪mə lə_ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əkʰən̪ə d͡ʒə ̃ pɑ̃ːtʃ͡ə 
goːɾeːkə pəɾɪʋɑːɾə s̪əmɦɑːɾɪ gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒə leː 
kɪtʃ͡ʰu n̪eː kəɾəɪt̪ʰə, iːɦoː t̪ə ̃ d̪uɾbʰɑːgjeː kəɦələ 
d͡ʒɑːeːt̪ə. mud̪ɑː mən̪eː-mən̪ə bud͡ʒʰən̪əɦɪ kiː ɦuəeː. 
ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː mən̪əmoːɦən̪oː tʃ͡ɑːɾuː d̪ɪs̪əs̪ə ̃
gʰeːɾɑː geːlə. bətʃ͡tʃ͡ɑːkə ʋɪd̪jɑːləjə bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə, 
əs̪pət̪ɑːlə bən̪n̪ə bʰəə̸ geːlə. kɑːd͡ʒə-ud̪əmə bən̪n̪ə 
bʰəə̸ geːlə. eːɦeːn̪ə eːkə gɑːməmeː n̪əɦɪ gɑːmə-
gɑːməmeː bʰeːlə. 
n̪əbə-d̪ʰəbə əpən̪eː bəg̃əloːɾəmeː n̪oːkəɾiː 
pəkəɽən̪əɦɪ tʃ͡ʰeːləũ. mɑːn̪eː ʈɾɑːn̪s̪əpoːɾʈəkə kɑːd͡ʒə, 
kɑːd͡ʒeː kʰət̪əmə bʰəə̸ geːlə_ɪ. gɑːmə ɑːbɪ eːkəʈɑː 
d̪oːkɑːn̪ə ʃuɾuː keːləũ. kəɦəbə d͡ʒeː d̪oːkɑːn̪əmeː 
kəmɑːɪ keːɦeːn̪ə ɦoːɪeː? t̪eːkəɾə d͡ʒəʋɑːbə t̪ə ̃jəeːɦə 
n̪eː d̪eːbə d͡ʒeː ʈʰɑːɽʰə keːn̪ɑː tʃ͡ʰiː. t̪iːn̪ə s̪ɑːləkə d͡ʒeː 
s̪əməjə ɾəɦələ oː bəɦut̪ə kɪtʃ͡ʰu s̪ɪkʰeːboː kəɾəbeː 
keːləkə. əɪʈʰɑːmə s̪ɪkʰɑːeːbəkə mɑːn̪eː bəd̪əlɑː leːbə 
n̪əɦɪ, luːɾɪs̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪ. bɪd͡ʒəliː eːn̪eː bɪd͡ʒəliː-
kɑːɾoːbɑːɾəkə kɪtʃ͡ʰu luːɾɪ s̪iːkʰə leːləũ. moːbɑːɪlə s̪eː 
kɪtʃ͡ʰu s̪iːkʰə leːləũ, gɑːɽiː-s̪əʋɑːɾiː bəɽʰən̪eː t̪ʰoːɽə-
t̪ʰɑːɽə oːkəɾə məɾəmmət̪ə kəɾəbə s̪iːkʰə leːləũ. 
eːɦeːn̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə əpən̪eː kəuleːd͡ʒeː d͡ʒiːʋən̪əs̪ə ̃
d͡ʒɑːn̪ɪ geːlə tʃ͡ʰeːləũ d͡ʒeː puːdʒ͡iː ʃɾəmə tʃ͡ʰiː n̪əɦɪ kɪ 
d̪ʰən̪ə. oːn̪ɑː, eːɦeːn̪ə pəɾɪʋeːʃə t̪iːn̪ə-tʃ͡ɑːɾɪ s̪ɑːləkə 
biːtʃ͡ə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ n̪əɦɪ kɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃pəɦɪn̪eː tʃ͡ʰələ. 
əpən̪oː mɑːn̪ɪt̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː əkʰən̪ə t̪əkəkə d͡ʒeː gɑːmə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ oː bəɦut̪ə kəʈʰɪn̪ə d̪əuɽəkə biːtʃ͡ə ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə muɽəkuʈʈiːmeː eːt̪əbeː kəɦəbə d͡ʒeː 
ɦəd͡ʒɑːɾoː bəɾkʰəs̪ə ̃ əpən̪ɑː s̪əbʰəkə puːɾʋəd͡ʒəkẽː 
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gulɑːmiːkə d͡ʒɪn̪əgiː gud͡ʒəɾələɪn̪ə. gulɑːmiːkə 
d͡ʒɪn̪əgiː keːɦeːn̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ, t̪eːkəɾɑː pətʃ͡əbəɪkə 
əbʰjɑːs̪ə bʰə_ɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
gɑːmə ɑːbɪ, əs̪əgəɾeːmeː kɑːd͡ʒəkə pət̪ʰɑːɾə ləgɑː 
d̪eːləũ. d͡ʒəɦɪn̪ɑː tʃ͡əɪt̪ə-bəɪʃɑːkʰəkə ɾəud̪əmeː guɾu 
gɾɨɦɪɳiː əpən̪ə gʰəɾəkə ən̪n̪əkẽː ɾəud̪əmeː pəs̪ɑːɾɪ 
s̪ukʰəbəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒɪn̪əgiː tʃ͡ʰiː, 
n̪oːkəɾɪɦɑːɾɑːkə n̪əɦɪ, t̪əẽː mən̪ə jəeːɦə n̪eː kəɦələkə 
d͡ʒeː gɑːmə t̪ə ̃gɑːmeː tʃ͡ʰiː, t̪əɪʈʰɑːmə d͡ʒə ̃əs̪əgəɾoː 
oːt̪eː s̪əməs̪jɑːkə n̪ɪməɾəd͡ʒən̪ɑːkə bʰɑːɾə uʈʰɑː leːbə, 
bɑːlə-boːd̪ʰəkə d̪ʰuɽəkʰeːlə n̪ə_ɪ n̪eː tʃ͡ʰiː. t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃
iːɦoː ɦeːbeː kəɾət̪ə d͡ʒeː gɑːməkə əɪgəlɑː muɦəɾɑː 
bən̪ɪ ɑːguːeː-ɑːguːeː tʃ͡ələeː ləgət̪ə. 
əkʰən̪ə t̪əkə gɑːmə kɪs̪ɑːn̪əkə gɑːmə kəɦəbəɪt̪ə 
ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃ kɪs̪ɑːn̪ə ʃəbd̪ə eːt̪eː t̪ə ̃
s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə bʰə_ɪjeː geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəgət̪ə, 
d͡ʒən̪əkə d͡ʒən̪ən̪iːs̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ ɑːd͡ʒukə pəɾɪʋeːʃəkə 
d͡ʒeː ũːtʃ͡ə koːʈɪkə ʃɾeːɳiː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə oːɦoː əpən̪ɑːkẽː 
kɪs̪ɑːn̪ə pəɾɪʋɑːɾəs̪ə ̃ d͡ʒuɽələ s̪əmmɑːn̪ə əpən̪ə 
əbʰjən̪t̪əɾəmeː kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
ɑːn̪eː gɑːmə d͡ʒəkɑ̃ː mən̪əmoːɦən̪oːkə upəd͡ʒɑːkə 
mɑːn̪eː ut̪pɑːd̪ən̪əkə pətʃ͡ɑːs̪ə pɾət̪ɪʃət̪əs̪ə ̃ uːpəɾə 
d͡ʒəmiːn̪ə məɾɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. əɪʈʰɑːmə bʰuːgoːləkə 
d̪ʰoːkʰɑːmeː n̪əɦɪ pəɽəbə d͡ʒeː məɾuːbʰuːmɪkə 
mɑːn̪eː bʰeːlə upəd͡ʒəs̪ə ̃ mɑːɾələ bʰuːmɪ. əpən̪ɑː 
əɪʈʰɑːmə mɑːn̪eː mɪt̪ʰɪlɑ̃ːtʃ͡ələmeː kuːlə bʰuːmɪkə 
t̪ɪɦɑːɪs̪ə ̃ beːs̪iː bʰuːmɪ d͡ʒələ-d͡ʒəmɑːʋəs̪ə ̃ gɾəs̪ɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪs̪əg̃ə ʋən̪ə-ʋɪbʰɑːgəkə ɖɪkʃən̪əɾiːeː un̪əʈələ 
ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒeː d̪ʰəɾət̪iː bəɾəɦəməs̪ɪjɑː pʰələ, 
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bəɾəɦəməs̪ɪjɑː pʰuːlə, bəɾəɦəməs̪ɪjɑː t̪iːmən̪ə-
t̪əɾəkɑːɾiː ɑː bəɾəɦəməs̪ɪjɑː ən̪n̪ə t̪əkəkə d̪ʰəɾət̪iː 
mɪt̪ʰɪlɑːkə d̪ʰəɾət̪iːkẽː bən̪ɑː n̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəɪʈʰɑːmə 
tʃ͡ən̪d̪ən̪ə (beːlə) s̪ən̪ə pʰələ ətʃ͡ʰɪ, t̪əɪʈʰɑːmə əkəʈʰə-
bəkəʈʰə boːn̪ə-d͡ʒʰɑːɽə ləgɑː d̪ʰəɾət̪iːkẽː əd͡ʒəbɑːɾɪ 
d̪eːbə, iːɦoː keːt̪əus̪ə ̃utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. 
kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒiːʋən̪ə d̪un̪uː d̪ɪs̪ə ətʃ͡ʰɪ. mɑːʈɪs̪ə ̃ upəd͡ʒə 
kəɾəɪbəlɑː s̪eːɦoː ɑː pɑːn̪ɪs̪ə ̃ upəd͡ʒə kəɾəɪbəlɑː 
s̪eːɦoː, əpən̪ɑː s̪əbʰəkẽː puːɾʋɑ̃ːtʃ͡ələkə mɑːn̪eː 
bəg̃əlɑːkə kɪs̪ɑːn̪əs̪ə ̃ kɪs̪ɑːn̪iː d͡ʒiːʋən̪ə s̪ɪkʰəeː 
pəɽət̪ə. əpən̪ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃beːs̪iː bəɾəkʰoː bəg̃ɑːləmeː 
ɦoːɪeː ɑː əpən̪eː s̪əbʰə d͡ʒəkɑ̃ː mɑːʈɪjoː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː gəg̃ɑːkɑːt̪əmeː tʃ͡əkə-tʃ͡əkə bɑːlu bəks̪əɾəs̪ə ̃
bʰɑːgələpuɾə t̪əkə d̪eːkʰəɪ tʃ͡ʰɪəɪ t̪əɦɪn̪ɑː bəg̃ɑːləkə 
muɾʃɪd̪ɑːbɑːd̪ə t̪əkə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː d͡ʒeː 'd͡ʒɑːn̪oː 
mɑːn̪oː pɑːn̪ə' mɪt̪ʰɪlɑːkə n̪ɑːmiː-gəɾɑːmiː tʃ͡ʰələ 
t̪əɪʈʰɑːmə əkʰən̪ə bəg̃əlɑː pɑːn̪ə bəg̃ɑːləs̪ə ̃ məg̃ɑː 
kəə̸ kʰɑːɪ tʃ͡ʰiː, eːkəɾɑː kiː kəɦəbəɪ? mɪt̪ʰɪlɑː tʃ͡ʰiː, loːkə 
pɑːn̪ə kʰeːbeː kəɾət̪ə, ət̪ɪt̪ʰɪ-əbʰjɑːgət̪əkẽː kʰueːbeː 
kəɾət̪əɪn̪ə. gɑːməkə biːtʃ͡əmeː, mɑːn̪eː 
mən̪əmoːɦən̪ə gɑːməkə biːtʃ͡əmeː d͡ʒeː tʃ͡ɑːɾuː 
d̪ɪs̪əs̪ə ̃ ɾəs̪t̪ɑː ɑːbɪ mɪlələ ətʃ͡ʰɪ, oːn̪ɑː əkʰun̪əkɑː 
bʰɑːʂɑːmeː tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑː s̪eːɦoː bʰeːlə, mud̪ɑː 
əkʰən̪ə t̪əkə mən̪əmoːɦən̪əbəlɑː oːkəɾɑː tʃ͡əubəʈʈiːeː 
kəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. əpən̪ə t̪ə ̃ oːɪʈʰɑːmə d͡ʒəmiːn̪ə n̪əɦɪ, 
mud̪ɑː d̪oːkɑːn̪əkə n̪ɑːməpəɾə s̪əmɑːdʒ͡ə (gəũɑ̃ː) 
s̪əɦəmət̪ɪ d̪eːləɪn̪ə d͡ʒeː gɑːməkə iː muɾɑːmə 
d͡ʒəgəɦə tʃ͡ʰiː, əɪʈʰɑːmə d̪oːkɑːn̪ə kʰoːluː. gɑːməmeː 
d̪oːkɑːn̪ə bʰeːn̪eː gəũẽːkẽː n̪eː lɑːbʰə ɦoːɪeː. əpən̪oː 
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mən̪əmeː bɪs̪əʋɑːs̪ə bən̪əleː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː eːɦeːn̪ə 
kɑːn̪uːn̪ə t̪ə ̃ ətʃ͡ʰɪeː d͡ʒeː d͡ʒeːkəɾə gʰəɾə t̪eːkəɾə 
d͡ʒəmiːn̪ə. d͡ʒə ̃ əpən̪ɑː t̪eːkəɾə s̪əbuːt̪ə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃
pəɾətʃ͡ɑː ɾuːpəmeː d̪eːleː d͡ʒɑːɪeː. s̪əj̃oːgə eːkəʈɑː 
iːɦoː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː mən̪əmoːɦən̪əmeː eːɦeːn̪ə s̪əs̪̃kɑːɾə 
əkʰən̪oː d͡ʒiːʋɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː gʰəɾə bən̪əbəɪleː bɑ̃ːs̪ə, 
kʰəɽʰə ɪt̪jɑːd̪ɪkə s̪əɦəjoːgə s̪əmɑːd͡ʒəmeː ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪjoː. beːkət̪iːgət̪ə ɾuːpəmeː t̪ə ̃kəmə d̪eːkʰə 
pəɽəɪt̪ə mud̪ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː d͡ʒiːʋɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
oːn̪ɑː, pəɾɪʋeːʃə ʈʰiːkə ʋɪpəɾiːt̪ə bən̪ɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ, 
mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu bʰeːlə, əpən̪ɑː t̪ə ̃ gʰəɾə (d̪oːkɑːn̪əkə 
gʰəɾə) bən̪əbəɪmeː n̪eː koːn̪oː dʒ͡əmiːn̪əkə s̪əməs̪jɑː 
bʰeːlə ɑː n̪eː gʰəɾə bən̪əbəɪkə. ɦəməɾə s̪uɾə-s̪ɑːɾə, 
mɑːn̪eː d̪oːkɑːn̪ə kəɾəɪkə s̪uɾə-s̪ɑːɾə d̪eːkʰə pɑːn̪ə-
s̪ɑːt̪ə goːɾeː ɑːɾoː ɦɑ̃ːɪ-ɦɑ̃ːɪ kəə̸ əpən̪ə d̪oːkɑːn̪ə 
kəɾəɪkə gʰəɾə ʈʰɑːɽʰə keːləkə. 
bəɦut̪ə t̪ə ̃ n̪əɦɪ, mɑːn̪eː ɦəd͡ʒɑːɾə boːlʈə bɑːuləkə 
ɪd͡ʒoːt̪ə d͡ʒəkɑ̃ː t̪ə ̃ n̪əɦɪ, mud̪ɑː d̪ɪɑːɾiː pɑːʋən̪ɪkə 
ɾɑːɽiː-kʰəɽʰəkə ukɑːɾiː d͡ʒəkɑ̃ː ɪd͡ʒoːt̪əs̪ə ̃ beːs̪iː 
d̪ʰũoːkə biːtʃ͡ə, dʒ͡əɦɪn̪ɑː d̪ɪpɑːʋəliː pɑːbəɪn̪ə 
mən̪əulə d͡ʒɑːɪeː t̪əɦɪn̪ɑː gɑːməkə kɪs̪ɑːn̪iː 
d͡ʒiːʋən̪əmeː kɑːɾoːbɑːɾiː d͡ʒiːʋən̪ə s̪eːɦoː tʃ͡ʰiːɦeː. 
oːn̪ɑː, gʰumən̪t̪uː ɾuːpəmeː mɑːn̪eː pət̪ʰɪjɑːmeː 
s̪əmɑːn̪ə ləə̸ mɑːt̪ʰəpəɾə uʈʰɑː əg̃ən̪eː-əg̃ən̪eː 
d͡ʒəɾuːɾɪjɑːt̪ə ʋəs̪t̪u beːtʃ͡əɪkə tʃ͡ələɪn̪ə s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
tʃ͡əlɪjeː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
tʃ͡əukəpəɾə pətʃ͡tʃ͡ʰɪmə ɾuːkʰɪjeː d̪oːkɑːn̪ə bən̪ɑː, 
əpən̪ə kɑːɾoːbɑːɾə ʃuɾuː keːləũ. d͡ʒə_ɪ d̪ɪn̪ə d̪oːkɑːn̪ə 
ʃuɾuː keːləũ, t̪eːkəɾə pətʃ͡ʰuləkɑː s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə, d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu 
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bʰɑːjə d̪oːkɑːn̪əpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː. tʃ͡ʰəə-pɑ̃ːtʃ͡əmeː pəɽɪ 
geːləũ, kɑːlɦɪ ləkʂmiːkə puːd͡ʒɑː keːlɑːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə 
n̪eː d̪oːkɑːn̪ə əɪʈ̃ʰɑːeːbə ɑːkɪ t̪ə_ɪs̪ə ̃pəɦɪn̪əɦɪ loːkəkẽː 
tʃ͡ɑːɦə piːɑː pɑːn̪ə kʰuɑː əɪʈ̃ʰɑː leːbə. 
eːkəʈɑː bɑːt̪ə d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːɪkə s̪əmbən̪d̪ʰəmeː 
s̪un̪əleː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə əɦɑ̃ːkẽː koːn̪oː kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪt̪ə d̪eːkʰət̪ɑː, t̪əkʰən̪ə oː n̪eː tʃ͡ɑːɦəkə ɑːgɾəɦə 
mɑːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː n̪eː gəppə-s̪əppə kəɾəbəkẽː 
pəs̪ɪn̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪ə_ɪmeː kɑːd͡ʒəd̪ʰɑːɾɪt̪ə d͡ʒə ̃
koːn̪oː pɾəʃn̪ə putʃ͡ʰəbəɪn̪ə t̪ə ̃ muɦẽːʈɑː s̪ə ̃ n̪əɦɪ 
kəɦət̪ɑː, ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃ kəɪɾɪjoː kəə̸ d̪eːkʰɑː d̪eːt̪ɑː. t̪ə̃eː 
mən̪əmeː bɪs̪əʋɑːs̪ə d͡ʒəməleː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
s̪oːd͡ʒʰɑːmeː mɑːn̪eː d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːɪkə 
s̪oːd͡ʒʰɑːmeː luɾuː-kʰuɾuː d͡ʒə ̃kəɾəeː ləgəbə t̪əkʰən̪ə 
oː əpən̪eː pəɦɪn̪əɦɪ kəɦɪ d̪eːt̪ɑː d͡ʒeː tʃ͡ɑːɦə-t̪ɑːɦəkə 
d͡ʒoːgɑːɾə n̪əɦɪ kəɾɪjəɦəɦə. əpən̪ə d̪ʰəɾmoː bət̃ʃ͡ɪ 
d͡ʒɑːeːt̪ə ɑː d̪ʰən̪oː bət̃ʃ͡ɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. s̪əeːɦə keːləũ. 
ɦɑːt̪ʰəmeː mɑːʈɪ-t̪ɑːt̪ɪ ləgəleː d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːjəkẽː 
kəɦələjəɪn̪ə- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, goːɽə ləgəɪ tʃ͡ʰiː. əɦĩː s̪əbʰəkə 
s̪eːʋɑː leː d̪oːkɑːn̪ə ʃuɾuː keːləũ ətʃ͡ʰɪ." 
oːn̪ɑː, bəd͡ʒəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə əpən̪eː bud͡ʒʰɪ pəɽələ d͡ʒeː 
beːs̪iː bəd͡ʒɑː geːlə. ɑːbə oː əpən̪ə bɑːt̪ə bəd͡ʒət̪ɑː kɪ 
ɦəməɾɑː əs̪iːɾəʋɑːd̪ə d̪eːt̪ɑː. mud̪ɑː t̪ə_ɪmeː ɾətʃ͡tʃ͡ʰə 
ɾəɦələ d͡ʒeː t̪ə_ɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːjə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"bəuɑː, geːləɦə n̪eːpɑːlə kəpɑːɾə geːlə s̪əg̃eː. mud̪ɑː 
t̪oːɦĩː s̪əbʰə n̪eː əpən̪ə d͡ʒən̪məbʰuːmɪkẽː 
mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ bən̪əbəɪkə ʃəkt̪ɪ tʃ͡ʰəɦəkə. t̪oːɾeː 
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s̪əbəɦəkə n̪eː gɑːmə-s̪əmɑːd͡ʒə s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰɪə." 
d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ mən̪ə t̪əɾoː ɦuə 
ləgələ ɑː uːpəɾoː ɦuə ləgələ. t̪əɾə-uːpəɾə ʃəbd̪əkə 
əɾt̪ʰə s̪əmɑːd͡ʒəmeː kʰuʃiːs̪ə ̃ leːlə d͡ʒɑːɪeː. n̪əbə 
ʋəs̪t̪ɾə ʋɑː n̪əbə kʰeːləun̪ɑː peːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒeː 
bətʃ͡tʃ͡ɑːkə eːkʃən̪ə (ɦɑːʋə-ɦɑːʋə) ɦoːɪeː, oː t̪əɾə-
uːpəɾəkə ɦoːɪeː. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː gɑːməmeː, t̪əɦɪn̪ɑː luːɾɪ-ɖʰəg̃əmeː əpən̪eː 
s̪oːlɦoːən̪ɑː tʃ͡əupəʈʈeː t̪ə ̃ n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. mud̪ɑː d͡ʒə_ɪ 
gət̪ɪs̪ə ̃ gɑːmə un̪əɪʈə-pun̪əɪʈə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː 
əpən̪ə d͡ʒɑːn̪ə bət̃ʃ͡ət̪ə kɪ d͡ʒɑːeːt̪ə s̪eː ʋɪtʃ͡ɑːɾəɳiːjə 
ətʃ͡ʰɪeː. d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːɪkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə pɾəʋɑːɦəmeː 
əpən̪eː pɾəʋɑːɦɪt̪ə ɦoːɪt̪ə bʰəs̪̃ɪ geːləũ kɪ bəd͡ʒɑː 
geːlə- 
"ɦə ̃s̪eː t̪ə ̃tʃ͡ʰɪəɪɦɪjeː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə." 
eːkɑːeːkə d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːɪkə mən̪əkə ʋɪtʃ͡ɑːɾəmeː 
d̪oːs̪əɾə pɾəʃn̪ə uʈʰɪ geːləɪn̪ə, oː bəd͡ʒəlɑː- 
"puːd͡ʒiː keːt̪eː ləgeːləɦə ətʃ͡ʰɪ?" 
əkʰən̪ə t̪əkə əpən̪ə mən̪ə əs̪ət̪ʰɪɾə n̪ə_ɪ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeː luːɾɪ-ɖʰəg̃ə puːd͡ʒiː tʃ͡ʰiː kɪ ɾuːpəɪɑː-pəɪs̪ɑː. gəpə-
s̪əppəkə kɾəməmeː luːɾɪjoːkẽː puːd͡ʒiː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː ɑː 
ɾuːpəɪoː-pɑːɪkẽː, mud̪ɑː oː keːkəɾɑː leː, d͡ʒeː kəɾət̪ə 
t̪eːkəɾeː leː n̪eː. oːn̪ɑː, keːkəɾoː ləgə pʰuːs̪ɪ n̪ə_ɪ 
bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː, mud̪ɑː bɑːlə-boːd̪ʰəkẽː ʋəus̪əɪkɑːlə n̪ə_ɪ 
bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː, s̪eːɦoː keːn̪ɑː n̪ə_ɪ kəɦəbə. mud̪ɑː 
kɑːɾoːbɑːɾə t̪ə ̃ kɑːɾoːbɑːɾə tʃ͡ʰiː, mɪs̪ɪjoː bʰəɾɪ pʰuːs̪ɪ 
ən̪utʃ͡ɪt̪ə tʃ͡ʰiːɦeː. bəd͡ʒələũ- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, pɑːɪ-kəuɽiːkə puːd͡ʒiː kəmə ətʃ͡ʰɪ, 
mud̪ɑː s̪ɑːɪkɪloː ɑː moːʈəɾə s̪ɑːɪkɪləkə bʰəg̃əʈʰiː, 
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moːbɑːɪlə-kəmpjuːʈəɾəkə kʰoːlə-kʰɑːlə, n̪əbə-d̪ʰəbə 
bɪd͡ʒəliːkə ɑːgəmən̪ə əʋəs̪t̪ʰɑːkə luːɾɪ s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ, 
t̪əɪs̪əg̃ə s̪əmɑːd͡ʒəs̪ə ̃ t̪əɾəkɑːɾiː upəd͡ʒəun̪ɪɦɑːɾəs̪ə ̃
ud̪ʰɑːɾiːkə ɑːʃʋɑːs̪ən̪ə s̪eːɦoː bʰeːʈələ ətʃ͡ʰɪ." 
d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːjə bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪əmɑːd͡ʒəkə d͡ʒeː ɾuːpə-ɾeːkʰɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː 
bʰəɾəpuːɾə puːd͡ʒiː tʃ͡ʰəɦə. t̪əɪs̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu ɑːɾoː 
kɾɪjəmɑːɳə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə puːd͡ʒiː s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɦeː." 
putʃ͡ʰələjəɪn̪ə- 
"s̪eː kiː bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə?" 
mus̪kiː d̪əɪt̪ə d̪ɪn̪əbən̪d̪ʰu bʰɑːjə bədʒ͡əlɑː- 
"pəɦɪlə tʃ͡ʰiː, eːkɑːgɾə bʰəə̸ kɑːd͡ʒə kəɾəbə ɑː d̪oːs̪əɾə 
tʃ͡ʰiː, ɑːməd̪ən̪iːkə ɦɪs̪ɑːbəs̪ə ̃ pəɾɪʋɑːɾəkə s̪əg̃ə 
əppən̪ə n̪ɪɾmɑːɳə kəɾəbə. oːn̪ɑː, d͡ʒəɦɪn̪ɑː ʃuɾuːkə 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː kɪjoː əpən̪ə əud͡ʒɑːɾə n̪ɪɾmɪt̪ə kəə̸ 
d͡ʒiːʋən̪ə bəɽʰəuləɪn̪ə ɑː kɪjoː ʃəɾiːɾeː bəleː bəɽʰəlɑː, 
t̪əɦɪn̪ɑː t̪ə ̃ɑːɪjoː ətʃ͡ʰɪeː." 
 
  

-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. 
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pʰələt̪ə: məɳɖələd͡ʒiː əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkə əd̪ʰɪkɑ̃ː ʃə 
s̪əməjə keːs̪ə-moːkəd̪əmɑː, d͡ʒəɦələ jɑːt̪ɾɑːd̪ɪmeː ʋjət̪iːt̪ə 
keːlɑːɦə. 2001 ɪs̪ʋiːkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə leːkʰən̪ə-
kʂeːt̪ɾəmeː eːlɑː. 2008 ɪs̪ʋiːs̪ə ̃ ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-
pət̪ɾɪkɑːd̪ɪmeː ɦɪn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦuə ləgələɪn̪ə. 
giːt̪ə, kɑːʋjə, n̪ɑːʈəkə, eːkɑ̃ː kiː, kət̪ʰɑː, upən̪jɑːs̪ə ɪt̪jɑːd̪ɪ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə məulɪkə ʋɪd̪ʰɑːmeː ɦɪn̪əkə ən̪əʋəɾət̪ə leːkʰən̪ə 
əd̪ʋɪt̪iːjə s̪ɪd̪d̪ʰə bʰəə ̸ ɾəɦələɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. əkʰən̪ə d̪ʰəɾɪ 
d̪əɾd͡ʒən̪ə bʰəɾɪ n̪ɑːʈəkə/eːkɑ̃ː kiː, pɑ̃ː tʃ͡ə s̪ɑːeːs̪ə ̃ uːpəɾə 
giːt̪ə/kɑːʋjə, un̪n̪əɪs̪ə goːʈə upən̪jɑːs̪ə ɑː s̪ɑːɽʰeː 
ɑːʈʰəs̪ɑːeː kət̪ʰɑː-kəɦɑːn̪iːkə s̪əg̃ə kɪtʃ͡ʰu məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
ʋɪʂəjəkə ʃoːd̪ʰɑːleːkʰə ɑːd̪ɪkə pus̪t̪əkɑːkɑːɾə, s̪ɑːeːs̪ə ̃
uːpəɾə gɾən̪t̪ʰəmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə tʃ͡ʰəɪn̪ə. 
mɪt̪ʰɪlɑː-məɪt̪ʰɪliːkə ʋɪkɑːs̪əmeː ʃɾiː d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə 
məɳɖələd͡ʒiːkə joːgəd̪ɑːn̪ə əʋɪs̪məɾəɳiːjə tʃ͡ʰəɪn̪ə. iː 
əpən̪ə s̪ət̪ət̪ə kɾɪjɑːʃiːlət̪ɑː oː ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə leːlə 
ʋɪbʰɪn̪n̪ə s̪əs̪̃t̪ʰɑːs̪əbʰəkə d̪ʋɑːɾɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə/puɾəs̪kɾɨt̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəlɑː ətʃ͡ʰɪ, jət̪ʰɑː- ʋɪd̪eːɦə s̪əmpɑːd̪əkə məɳɖələ 
d̪ʋɑːɾɑː gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː' ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə leːlə 
'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 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 101 

bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː- 'ʋəɪd̪jən̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
'jɑːt̪ɾiː' s̪əmmɑːn̪ə- 2016', ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪ʰəɾmɪt̪ɑːkə 
kʂeːt̪ɾəmeː əmuːljə joːgəd̪ɑːn̪ə ɦeːt̪u dʒ͡joːt̪s̪n̪ɑː-
məɳɖələ d̪ʋɑːɾɑː- 'kəumud̪iː s̪əmmɑːn̪ə- 2017', mɪt̪ʰɪlɑː-
məɪt̪ʰɪliːkə s̪əg̃ə ən̪jə ut̪kɾɨʂʈə s̪eːʋɑː leːlə əkʰɪlə 
bʰɑːɾət̪iːjə mɪt̪ʰɪlɑː s̪əg̃ʰə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ʋə. bɑːbuː s̪ɑːɦeːʋə 
tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪əmmɑːn̪ə- 2018', tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑːkə 
pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə 'jɑːt̪ɾiː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː puɾəs̪kɑːɾə- 2020', məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkə əɦəɾn̪ɪʃə s̪eːʋɑː ɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ɦeːt̪u mɪt̪ʰɪlɑː 
s̪ɑ̃ː s̪kɾɨt̪ɪkə s̪əmən̪ʋəjə s̪əmɪt̪ɪ, guʋɑːɦɑːʈiː-əs̪əmə 
d̪ʋɑːɾɑː 'ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪əmmɑːn̪ə- 
2020', bʰɑːɾət̪ə s̪əɾəkɑːɾə d̪ʋɑːɾɑː 's̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː 
puɾəs̪kɑːɾə- 2021' t̪ət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə oː s̪əs̪̃kɾɨt̪ɪmeː 
məɦət̪ʋəpuːɾɳə əʋəd̪ɑːn̪ə leːlə əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ʋɪtʃ͡ɑːɾə mət̃ʃ͡ə d̪ʋɑːɾɑː 'əməɾə ʃəɦiːd̪ə 
ɾɑːməpʰələ məɖ̃ələ ɾɑːʂʈɾiːjə puɾəs̪kɑːɾə- 2022' 
 
ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾə : 1. ɪn̪d̪ɾəd̪ʰən̪uʂiː əkɑːs̪ə, 2. ɾɑːt̪ɪ-d̪ɪn̪ə, 
3. t̪iːn̪ə d͡ʒeːʈʰə eːgɑːɾəɦəmə mɑːgʰə, 4. s̪əɾɪt̪ɑː, 5. 
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. 
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ʈʰuːʈʰə gɑːtʃ͡ʰə, 29. ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə gəmɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə bət̃ʃ͡eːləũ, 
30. ləɦəs̪ən̪ə, 31. pəg̃u, 32. ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰiː, 33. s̪utʃ͡ɪt̪ɑː, 
34. moːɽəpəɾə, 35. s̪ək̃əlpə, 36. ən̪t̪ɪmə kʂəɳə, 37. 
kuɳʈʰɑː- upən̪jɑːs̪ə. 38. pəjəs̪ʋɪn̪iː- pɾəbən̪d̪ʰə-n̪ɪbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː. 39. kəljɑːɳiː, 40. s̪ət̪əmɑːeː, 41. 
s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː, 42. t̪ɑːməkə t̪əməgʰəɪlə, 43. biːɾɑ̃ː gən̪ɑː- 
eːkɑ̃ː kiː. 44. t̪əɾeːgən̪ə, 45. bəd͡ʒən̪t̪ɑː-bud͡ʒʰən̪t̪ɑː- 
biːɦəɪn̪ə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 46. ʃəb̃ʰud̪ɑːs̪ə, 47. ɾəʈən̪iː 
kʰəɽʰə- d̪iːɾgʰə kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 48. gɑːməkə d͡ʒɪn̪əgiː, 49. 
əɾd̪d̪ʰɑ̃ː gɪn̪iː, 50. s̪ət̪əbʰəɪj̃ɑː poːkʰəɪɾə, 51. gɑːməkə 
ʃəkələ-s̪uːɾət̪ə, 52. əpən̪ə mən̪ə əpən̪ə d̪ʰən̪ə, 53. 
s̪əməɾət̪ʰɑːɪkə bʰuːt̪ə, 54. əppən̪ə-biːɾɑːn̪ə, 55. bɑːlə 
goːpɑːlə, 56. bʰəkəmoːɽə, 57. uləbɑː tʃ͡ɑːuɾə, 58. 
pət̪əd͡ʒʰɑːɽə, 59. gəɽʰəɪn̪əgəɾə ɦɑːt̪ʰə, 60. ləd͡ʒəbɪd͡ʒiː, 
61. ukəɽuː s̪əməjə, 62. məd̪ʰumɑːtʃ͡ʰiː, 63. pəs̪eːn̪ɑːkə 
d̪ʰəɾəmə, 64. guɽɑː-kʰud̪d̪iːkə ɾoːʈiː, 65. pʰələɦɑːɾə, 66. 
kʰəs̪əɪt̪ə gɑːtʃ͡ʰə, 67. eːgətʃ͡tʃ͡ʰɑː ɑːməkə gɑːtʃ͡ʰə, 68. 
ʃubʰətʃ͡ɪn̪t̪əkə, 69. gɑːtʃ͡ʰəpəɾə s̪ə ̃ kʰəs̪əlɑː, 70. 
ɖəbʰɪjɑːeːlə gɑːmə, 71. guleːt̪iː d̪ɑːs̪ə, 72. muɽɪjɑːeːlə 
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 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 103 

s̪əg̃ə, 96. gɑːməkə s̪uːɾət̪ə bəd̪əɪlə geːlə, 97. ən̪t̪ɪmə 
pəɾiːkʂɑː, 98. gʰəɾəkə kʰəɾtʃ͡ə, 99. n̪iːkə ʈʰəkɑːn̪ə 
ʈʰəkeːləũ, 100. d͡ʒiːʋən̪əkə kəɾmə d͡ʒiːʋən̪əkə məɾmə, 
101. s̪ət̃ʃ͡əɾəɳə, 102. bʰəɾɪ mən̪ə kɑːd͡ʒə, 103. ɑːeːlə ɑːʃɑː 
tʃ͡əlɪ geːlə, 104. d͡ʒiːʋən̪ə d̪ɑːn̪ə t̪ət̪ʰɑː 105. əppən̪ə s̪ɑːt̪iː- 
ləgʰu kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə. 
  

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

 

 

 

 

 

 

2.9.d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ- moːɽəpəɾə 
(d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə n̪əəmə pəɽɑːʋə) 
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d͡ʒəgəd̪iːʃə pɾəs̪ɑːd̪ə məɳɖələ 

moːɽəpəɾə (d̪ʰɑːɾɑːʋɑːɦɪkə upən̪jɑːs̪ə) 

n̪əəmə pəɽɑːʋə 

d̪əs̪ə bəɾkʰəkə pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə kɑːmeːs̪əɾəkə d͡ʒiːʋən̪ə 
d͡ʒeːn̪ɑː ɖʰəɦɪ kəə̸ s̪əmət̪ələ bʰuːmɪ d͡ʒəkɑ̃ː bən̪ɪ 
geːləɪn̪ə. n̪eː oː d̪eːʋiː ɑː n̪eː oː kəɾɑːɦə ɾəɦələɪn̪ə. 
loːɦɑːkə bən̪ələ ɪd̃͡ʒən̪ə eːkə n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə əʋəd̪ʰɪkə leːlə 
ɦoːɪeː. t̪eːkəɾɑː t̪eːn̪ɑː upəjoːgə kəɾəɪkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
əpən̪ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əg̃ə puːdʒ͡iːkə 
d͡ʒɪn̪əgiːkə s̪eːɦoː keːn̪ɑː dʒ͡iːʋɪt̪ə bən̪ɪ tʃ͡ələt̪ə t̪ə_ɪ 
d̪ɪs̪ə kɑːmeːs̪əɾəkə n̪əd͡ʒəɪɾə geːbeː n̪eː keːləɪn̪ə. 
s̪ʋəɾgəkə kəlpəʋɾɨkʂə d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒeː mɑ̃ːgəbə, d͡ʒeːt̪eː 
mɑ̃ːgəbə bʰeːʈəɪt̪ə ɾəɦət̪ə eːkkeː upeː pɑ̃ːtʃ͡ə bəɾkʰə 
d̪ʰəɾɪ d̪un̪uː ʈɾeːkʈəɾə bʰəɾəpuːɾə ɑːməd̪ən̪iː 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː d̪eːləkəɪn̪ə. tʃ͡ʰoːʈə-moːʈə pɑːɾʈə t̪ə ̃
s̪ɑːmɑːn̪jə ɾuːpẽː ləgɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː əs̪ʋəs̪t̪ʰə ʃəɾiːɾə 
d͡ʒəkɑ̃ː d͡ʒəkʰən̪ə ɪd̃͡ʒən̪ə əs̪ʋəs̪t̪ʰə ɦuə ləgələɪn̪ə, 
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t̪əkʰən̪ə eːkə-eːkə pɑːɾʈəkə ʈuːʈoː-pʰuːʈə ɑː məɾoː-
məɾəmmət̪ɪkə kʰəgət̪ɑː ɦuə ləgələɪn̪ə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
ɑːməd̪ən̪iːkə əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə bʰɑːgə, əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə bʰɑːgəkə 
d̪uː ɾuːpə pəɦɪlə gɑːɽiː kəmə tʃ͡ələbə ɑː d̪oːs̪əɾə 
pɑːɾʈə kiːn̪əɪkə kʰəɾtʃ͡ə, gɑːɽiːeː d̪ɪs̪ə d͡ʒɑːeː ləgələɪn̪ə. 
mud̪ɑː t̪əɪjoː kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əs̪uːbɑːmeː mɪs̪ɪjoː 
bʰəɾɪ ɖəgəməgɑːɦəʈə n̪əɦɪjẽː eːləɪn̪ə. t̪əɪs̪əg̃ə iːɦoː 
bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː ʈɾeːkʈəɾəkə bəɪk̃ə loːn̪əkẽː bəg̃ɑːlə 
s̪əɾəkɑːɾə mɑːpʰə kəə̸ d̪eːləkəɪn̪ə. 
d͡ʒiːʋən̪əkə ɑːməd̪ən̪iːmeː kəmiː, mɑːn̪eː ɑːɾt̪ʰɪkə 
kəmiː, ɾəɦɪt̪oː kɑːmeːs̪əɾə əpən̪ə d͡ʒeː tʃ͡ʰəʋɪ 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː bən̪ɑː leːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə_ɪmeː kəmiː n̪əɦɪ 
ɦuəeː, t̪eːkəɾə puːɾt̪ɪkə ʃəkt̪ɪ bʰəlẽː kʂiːɳə kɪeː n̪eː 
bʰeːlə ɦoːn̪ɪ, mud̪ɑː oːɪ kʂiːɳət̪ɑːkẽː əpən̪eː 
mən̪əmeː d̪ɑːbɪ ɑːn̪əkə mən̪əmeː əpən̪ɑːkẽː oːɦɪn̪ɑː 
d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾəkʰəlɑː, d͡ʒeːn̪ɑː kəʈʰə-put̪əliː n̪ɑːtʃ͡ə ɦoːɪeː. 
kʰɑːɪ-piːbəɪkə ʋəs̪t̪us̪ə ̃ ləə̸ kəə̸ oːɽʰəɪ-pəɦɪɾəɪkə 
kəpəɽɑːkə s̪əg̃ə pɑːɾɪʋɑːɾɪkə beːʋəɦɑːɾəkə ɾəkʰə-
ɾəkʰɑːʋəmeː kəmiː s̪eːɦoː ɑːbəeː ləgələɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
əpən̪oː ɑː pəɾɪʋɑːɾoːkẽː əkɑːs̪əkə t̪əɾeːgən̪ə 
d̪ɪn̪eːmeː d̪eːkʰɑːeː ləgələɪn̪ə. oːn̪ɑː, s̪ubʰəd̪ɾɑː dʒ͡eː 
biː.eː. pɑːs̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, pət̪ɪkə mən̪oːʋeːgəkẽː s̪eːɦoː ɑː 
mən̪iːʋəɪgəkə d̪ɑːbəkẽː s̪eːɦoː bud͡ʒʰəɪt̪ə ɾəɦəliː, 
mud̪ɑː d͡ʒəɦɪn̪ɑː pət̪ɪ pət̪n̪iːkə ɑːguː ɑː pət̪n̪iː pət̪ɪkə 
ɑːguː əʋɑːtʃ͡ə n̪əɦɪ bɑːd͡ʒəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪əɦɪn̪ɑː 
s̪ubʰəd̪ɾɑː s̪eːɦoː s̪əbʰəkɪtʃ͡ʰu bud͡ʒʰɪt̪oː kɪtʃ͡ʰu n̪eː 
n̪əɦɪ bɑːd͡ʒəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰeːliː. mən̪əmeː s̪ət̪̃oːkʰəkə 
gɑːtʃ͡ʰə ɦəɾɪjɑːeːlə ɾəɦəbeː kəɾəɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪ə 
s̪iːmɑː budʒ͡ʰɪ s̪əbʰəkẽː d͡ʒiːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. dʒ͡əkʰən̪ə 
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gʰəɾəkə (pəɾɪʋɑːɾəkə) gɑːɾəd͡ʒən̪ə pət̪ɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə 
t̪əkʰən̪ə ɦun̪əkɑː kɑːd͡ʒəmeː kɪtʃ͡ʰu bɑːd͡ʒəbə mɑːn̪eː 
d̪əkʰələ d̪eːbə, pət̪n̪iːkə leːlə ən̪utʃ͡ɪt̪ə tʃ͡ʰiːɦeː. keːt̪əu-
keːt̪əu ɦoːɪt̪oː ətʃ͡ʰɪeː. 
oːn̪ɑː, kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː tʃ͡ɪɽətʃ͡ɪɽɑːpən̪ə s̪eːɦoː 
bʰəɾəpuːɾə d͡ʒɑːgɪjeː tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. gɑːmə-
s̪əmɑːd͡ʒəkə t̪ə ̃əpən̪ə ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə-pɾət̪ɪʂʈʰɑː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
s̪əmət̪ʋə ɾuːpəmeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, oːn̪ɑː eːkət̪ʋə 
ɾuːpəmeː s̪eːɦoː ətʃ͡ʰɪ, ɾəɦəboː keːn̪ɑː n̪eː kəɾət̪ə. 
s̪əmət̪ʋə-s̪ə-̃eːkət̪ʋə ɑː eːkət̪ʋə-s̪ə-̃s̪əmət̪ʋəkə 
biːtʃ͡əkə ɑːbɑː-d͡ʒɑːɦiː s̪əbʰəkə d͡ʒiːʋən̪əmeː ləgələ 
ɾəɦɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə bəgəleːkə gɑːməmeː mɑːn̪eː 
pəlɑːɾəpuɾəkə s̪əʈələ d̪ulɑːɾəpuɾə gɑːməmeː 
d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə n̪ɑːməkə eːkəʈɑː beːkət̪iː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
s̪əmɑːd͡ʒəmeː d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːləkə əpən̪ə pəɦətʃ͡ɑːn̪ə 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒə_ɪ pəɦətʃ͡ɑːn̪əkə pʰələ s̪eːɦoː bʰeːʈɪt̪eː 
tʃ͡ʰəɪn̪ə d͡ʒeː d͡ʒʰuːʈʰoː bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾə ɦun̪əkɑː ləgə 
ɑːbɪ s̪ət̪jə bɑːt̪ə s̪un̪əboː kəɾəɪeː ɑː bəd͡ʒəboː t̪ə ̃
kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. bʰəlẽː oː oːɦən̪eː bəd͡ʒən̪ɪɦɑːɾə kɪeː n̪eː 
ɦuəeː d͡ʒeː bɑːgʰəkẽː bɪlɑːɪkə bʰət̪iːd͡ʒiːeː kəɦəɪt̪ə 
ɦoːu. 
d̪un̪uː gɑːməkə tʃ͡əukəpəɾə, mɑːn̪eː d̪ulɑːɾəpuɾə ɑː 
pəlɑːɾəpuɾəkə biːtʃ͡ə, d̪əs̪əʈɑː d̪oːkɑːn̪əkə tʃ͡əukə ətʃ͡ʰɪ 
d͡ʒeːkəɾɑː pəlɑːɾəpuɾəbəlɑː pəlɑːɾəpuɾəkə tʃ͡əukə 
bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə ɑː d̪ulɑːɾəpuɾəbəlɑː d̪ulɑːɾəpuɾəkə 
tʃ͡əukə bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. s̪əd̃͡ʒoːgə bʰeːlə d͡ʒeː 
kɑːmeːs̪əɾə s̪eːɦoː bʰoːɾəkə eːkət̪oːɾə kɑːd͡ʒə kəɾɪ 
oːɦiː tʃ͡əukəkə eːkəʈɑː tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə 
pəɦũtʃ͡ələ tʃ͡ʰəlɑː ɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə s̪eːɦoː pəɦũtʃ͡əlɑː. 
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gəɾəmɑːeːleː kɑːmeːs̪əɾə tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə 
pəɦũtʃ͡ɪt̪eː d͡ʒoːɾəs̪ə ̃bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪ulɑːɾəpuɾəbəlɑːkẽː d͡ʒəʋɑːn̪əkə koːn̪oː ʈʰiːkə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ.!" 
kʰəgələ loːkəkə mən̪əmeː əs̪ət̪̃oːʂəs̪ə ̃ d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
ɦoːɪeː d͡ʒeː kiː bʰeːʈət̪ə, keːt̪əeː bʰeːʈət̪ə; t̪əɦɪn̪ɑː 
kɑːmeːs̪əɾəkẽː s̪eːɦoː mən̪əmeː d͡ʒən̪əmɪjẽː geːlə 
ɾəɦəɪn̪ə. gʰəʈəbiːeː d̪ʰɑːɾəkə pɑːn̪ɪ d͡ʒəkɑ̃ː 
kɑːmeːs̪əɾəkə d̪ɪn̪ə-d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ɑ̃ː 
ut̪əɾəeː ləgələɪn̪ə. tʃ͡ɑːɦəkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə bəɪs̪ələ 
d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə bɪn̪ɑː kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒən̪əɦɪ kɑːmeːs̪əɾəkə 
gəʈʈɑː pəkəɪɽə putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
"kiː d̪ulɑːɾəpuɾəbəlɑːkẽː d͡ʒəʋɑːn̪əkə ʈʰiːkə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ?" 
s̪əs̪̃kɑːɾəs̪ə ̃ kɑːmeːs̪əɾə əpən̪ɑːkẽː oːɪ s̪iːmɑːpəɾə 
s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə kəə̸ leːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə d͡ʒeː s̪əbʰjə s̪əmɑːd͡ʒəkə 
beːkət̪iː s̪əbʰjə ɦoːɪeː. kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪əmeː kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪ə bən̪ələ ɾəɦələɪn̪ə d͡ʒeː pətʃ͡ʰuɑːeːlə s̪əmɑːd͡ʒəkə 
biːtʃ͡ə pəɦɪlə ɪd̃ʒ͡iːn̪ɪjəɾə tʃ͡ʰiː, kələkət̪t̪ɑːkə mɑːʈɪ-
pɑːn̪ɪmeː əpən̪ə ʋɑːlɑːʋəs̪t̪ʰɑː biːt̪ələ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː 
s̪eː s̪əbʰə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː mən̪əs̪ə ̃ʋɪliːn̪ə bʰəə̸ 
geːləɪn̪ə, ɑː mən̪əmeː ɾoːpɑː geːləɪn̪ə d͡ʒeː əpən̪oː 
pɑːɪbəlɑː tʃ͡ʰiːɦeː ɑː s̪əg̃ɪjoː-s̪ɑːt̪ʰiː pɑːɪjeːbəlɑː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə gəʈʈɑː pəkəɪɽə kɑːmeːs̪əɾəkẽː 
putʃ͡ʰələkəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː kɑːmeːs̪əɾə əpən̪ɑː gəʈʈɑːmeː 
d͡ʒʰɪʈʈɑː mɑːɾɪ tʃ͡ʰoːɽəbəeː ləgəlɑː kɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə 
t̪əɾɑːkə-d̪eː mũɦəpəɾə eːkəʈɑː t̪ʰɑːpəɾə mɑːɾɪ 
putʃ͡ʰələkəɪn̪ə- 
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"əɦɑ̃ː ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃əkə ʃɪkʂɑː pəun̪eː tʃ͡ʰiː, bəɽəbəɽʰɪjɑ̃ː, 
mud̪ɑː s̪əmɑːd͡ʒə kiː tʃ͡ʰiː, keːn̪ɑː bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
keːn̪ɑː bən̪ələ ɑːguː muɦẽː d̪əugəɪt̪ə tʃ͡ələt̪ə, eːɦeːn̪ə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə t̪ə ̃ ɦəɾə mən̪ukkʰəmeː eːbɑː tʃ͡ɑːɦiː. s̪eː 
d͡ʒɑːbeː d̪ʰəɾɪ n̪əɦɪ əut̪ə t̪ɑːbeː d̪ʰəɾɪ t̪ə ̃ s̪əmɑːd͡ʒə 
ləɽəkʰəɽɑːɪt̪eː ɾəɦət̪ə kɪn̪eː? t̪əɪbiːtʃ͡ə d͡ʒeː əɦɑ̃ː 
beːkət̪iːkə kɑːd͡ʒəkẽː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə ɾuːpəmeː budʒ͡ʰɪ 
bəd͡ʒəɪ tʃ͡ʰiː, t̪eːt̪əboː bud͡ʒʰəɪkə əʋəgət̪ɪ n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ." 
mũɦəmeː t̪ʰɑːpəɾə ləgəlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə kɑːmeːs̪əɾəkə 
mən̪əmeː d͡ʒeːn̪ɑː tʃ͡eːt̪ə d͡ʒəgələɪn̪ə. d͡ʒə_ɪs̪ə ̃əpən̪ə 
kəmiː mən̪əmeː d͡ʒəɾuːɾə eːləɪn̪ə mud̪ɑː loːkəkə 
biːtʃ͡ə d͡ʒeː t̪ʰɑːpəɾə mũɦəmeː ləgələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə, 
t̪eːkəɾə ʋɪs̪əʋɪs̪iː mən̪əmeː ɾəɦəbeː kəɾəɪn̪ə. 
bəd͡ʒəlɑː- 
"gɑːmə-gɑːməkə s̪əbʰjə loːkə tʃ͡əukə-tʃ͡əuɾɑːɦɑːpəɾə 
beːɪd͡ʒd͡ʒət̪ə ɦoːɪeː." 
d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"kiː n̪jɑːjɑːləjə tʃ͡əlɪkəə̸ pʰəɽɪjɑːeːbə.! ɑːkɪ 
s̪əmɑːd͡ʒeːmeː d̪əs̪ə goːɾeːkẽː bə_ɪs̪ɑːkəə̸ 
pʰəɽɪjɑːeːbə?" 
d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ kɑːmeːs̪əɾə s̪əkəs̪əkɑː 
geːlɑː. d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːləkẽː əkʰən̪ə t̪əkə kɑːmeːs̪əɾə n̪əɦɪ 
tʃ͡ɪn̪ɦɪn̪eː, s̪eː ɑːɪ tʃ͡iːn̪ɦɪ geːlɑː. t̪əɪbiːtʃ͡ə d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə 
pun̪ə: bəd͡ʒəlɑː- 
"s̪əmɑːd͡ʒə tʃ͡ʰiː, s̪əbʰəkẽː eːkeːʈʰɑːmə ɾəɦəbə ətʃ͡ʰɪ." 
d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə d͡ʒeː 's̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪əbʰəkẽː 
eːkeːʈʰɑːmə ɾəɦəbɑːkə ətʃ͡ʰɪ' s̪un̪ɪ kɑːmeːs̪əɾə tʃ͡upeː 
ɾəɦɪ geːlɑː. tʃ͡ɑːɦə piːbə pun̪ə: əpən̪ə kɑːd͡ʒəpəɾə 
pəɦũtʃ͡əlɑː. t̪əkʰən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːləkə mən̪əmeː 
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uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː iːɦoː bɑːt̪əkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː t̪ə ̃ lɪə 
pəɽət̪ə d͡ʒeː kɑːmeːs̪əɾə eːɦeːn̪ə bɑːt̪ə bɑːd͡ʒələ kɪeː. 
s̪əd̃͡ʒoːgə bən̪ələ, s̪əd̃͡ʒoːgə kɪ bən̪ələ d͡ʒeː gɑːmə-
s̪əmɑːd͡ʒəmeː eːn̪ɑː ɦoːɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒəkʰən̪ə d̪uː 
goːɾeːkə biːtʃ͡ə kəɦɑː-kəɦiː ɦoːɪeː t̪ə ̃ d̪un̪uː əpən̪ɑː-
əpən̪ɑː ɾəs̪t̪eː s̪əmɑːd͡ʒə d̪ɪs̪ə bəɽʰəbeː kəɾəɪeː t̪ə_ɪleː 
s̪əmɑːd͡ʒoːkẽː d͡ʒən̪ɑː pɾət̪ɪkɑːɾəkə ɾəs̪t̪ɑː s̪eːɦoː 
bən̪ɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. ɾɑːməlɑːlə s̪eːɦoː əpən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾəkẽː 
d͡ʒən̪əbəɪleː tʃ͡ɑːɦeːkə d̪oːkɑːn̪əpəɾə pəɦũtʃ͡əlɑː. 
ɾɑːməlɑːləkẽː d̪eːkʰət̪eː d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"ɾɑːməlɑːlə bʰɑːjə, əɦɑ̃ː bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə d͡ʒiːbə." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː kʰɪs̪s̪ɑː-pɪɦɑːn̪iː ʋɑː koːn̪oː poːt̪ʰiː 
pəɽʰəeː ləgəɪ tʃ͡ʰiː, t̪əɪbiːtʃ͡ə d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː pɑːt̪ɾə 
beːɾə-beːɾə ɑːguːmeː əbəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ɪn̪əkəɾə 
əuɾud̪ɑː beːs̪iː bʰə_ɪjeː d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə, t̪əɦɪn̪ɑː 
ɾɑːməlɑːləkẽː d̪eːkʰə d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə bɑːd͡ʒələ tʃ͡ʰəlɑː. 
əpən̪ə ʋjət̪ʰɪt̪ə kət̪ʰɑːkẽː ɾɑːməlɑːlə s̪un̪əbəɪt̪ə 
bəd͡ʒəlɑː- 
"d̪un̪ɪjɑ̃ː, t̪oːɦəɾə moːlə ɑːn̪ə gɑːməmeː d͡ʒeː ɦuə 
mud̪ɑː d̪ulɑːɾəpuɾəkə t̪ə ̃ ʃɪɾəməuɾjə ɦəmə t̪oːɾeː 
bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰɪə. gɑːməkə bɑːt̪ə tʃ͡ʰiː, t̪oːɦĩː s̪əbʰə n̪eː 
d̪eːkʰəbəɦəkə." 
ɾɑːməlɑːləkẽː bud͡ʒʰələ n̪əɦɪ d͡ʒeː d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə eːkə 
t̪ʰɑːpəɾə kɑːmeːs̪əɾəkə mũɦəpəɾə mɑːɾɪ tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
ɑːɦeː-mɑːɦeː, ɾɑːməlɑːləkə muɦəs̪ə ̃ s̪un̪ɪ, 
kɪs̪un̪əlɑːlə tʃ͡əɾɪjəbəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 
"ɾɑːməlɑːlə bʰəɪjɑː, əɦũː ɾɑːmeː d͡ʒəkɑ̃ː bəɽə 
mɑːjɑːʋiː tʃ͡ʰiː, keːt̪əu bɾəɦmə bən̪ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰiː t̪ə ̃
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keːt̪əu bən̪əʋɑːs̪iː ɑː keːt̪əu s̪iːt̪ɑːkə bʰɑ̃ːd͡ʒəmeː 
gɑːtʃ͡ʰoː-bɪɾiːtʃ͡ʰəs̪ə ̃ putʃ͡ʰəeː ləgəɪ tʃ͡ʰɪəɪ, t̪ə ̃ keːt̪əu 
ɾɑːmələlɑː s̪eːɦoː bən̪ɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰiː.! s̪oːdʒ͡ʰə-s̪ɑːd͡ʒʰə 
bɑːd͡ʒuː d͡ʒeː kɑːmeːs̪əɾəkə s̪əg̃ə kiː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ?" 
mən̪əkə piːɽɑːkẽː s̪un̪ɪ dʒ͡əɦɪn̪ɑː kɪjoː oːkəɾə 
piːɽəpən̪əkẽː pəkəɽəeː tʃ͡ɑːɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, d͡ʒə_ɪs̪ə ̃
piːɽɪt̪əkẽː d͡ʒeː piːɽəpən̪ə bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə t̪əɦɪn̪ɑː 
ɾɑːməlɑːləkẽː s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. ɦələs̪əɪt̪ə bəd͡ʒəlɑː- 
"kɪs̪un̪ə ʈɾeːkʈəɾəkə kɑːd͡ʒə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
eːɖəbʰɑːn̪s̪ə əd̪ʰɑː pɑːɪ d̪əə̸ d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːlɪəɪn̪ə. kɑːd͡ʒə 
bʰeːlɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə d͡ʒəkʰən̪ə ɦɪs̪ɑːbə kəɾəeː ləgələũ 
t̪əkʰən̪ə eːɖəbʰɑːn̪s̪ə pɑːɪ d͡ʒoːɽəbeː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə." 
ɾɑːməlɑːləkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə s̪un̪ɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːlɑːlə gʰəʈən̪ɑːkẽː 
bɪs̪əɾəd͡ʒən̪eː kəɾəbə n̪iːkə bud͡ʒʰələɪn̪ə. d͡ʒə ̃
eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə gʰəʈən̪ɑːkə gɪn̪ət̪iː kəɾəeː ləgəbə 
t̪əkʰən̪ə d͡ʒeː bud͡ʒʰəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɑːɪd̪ʰəɾɪ tʃ͡əud̪əɦoː 
ɦəd͡ʒɑːɾə ləɽɑːɪ d̪un̪ɪjɑ̃ːkə d̪ʰəɾət̪iːpəɾə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ, 
s̪eː bɑːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, eːkə-eːkə gɑːməkə eːɦeːn̪ə 
ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː tʃ͡əud̪əɦə ɦəd͡ʒɑːɾəs̪ə ̃beːs̪iːeː ləɽɑːɪ 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. kʰɑːeːɾə d͡ʒeː ətʃ͡ʰɪ, gʰəʈən̪ɑː bɪs̪əɾəd͡ʒən̪ə 
kəɾəɪt̪ə kɪs̪un̪ə lɑːlə bəd͡ʒəlɑː- 
"bʰɑːjə s̪ɑːɦəɪbə, tʃ͡ʰoːɽuː əɪ bɑːt̪əkẽː. kɑːd͡ʒəkə beːɾə 
ətʃ͡ʰɪ əpən̪ə-əpən̪ə d̪un̪ɪjɑ̃ː d̪eːkʰəeː tʃ͡ələɪ tʃ͡əluː." 
d̪ɪn̪ukɑː bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪleː d͡ʒəkʰən̪ə kɑːmeːs̪əɾə 
eːlɑː t̪əkʰən̪ə s̪ubʰəd̪ɾɑː bʰoːd͡ʒən̪eː kəɾəɪkɑːlə 
bəd͡ʒəliː- 
"ɖɔn̪əʋɑːs̪koːbəlɑː t̪iːn̪uː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː tʃ͡eːt̪ɑːʋən̪iː 
d̪əɪt̪ə kəɦələkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pəɾəs̪uː d̪ʰəɾɪ dʒ͡ə ̃ pʰiːs̪ə 
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n̪əɦɪ d͡ʒəmɑː kəɾəbə t̪ə ̃ʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃n̪ɪkɑːlɪ d̪eːbə." 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː koːn̪oː d͡ʒʰəd̃͡ʒʰɑːʋɑːt̪ə kɑːn̪əmeː pəɽɪt̪eː 
d͡ʒʰən̪əkɑːɾɪ d̪ə_ɪeː t̪əɦɪn̪ɑː kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪ə 
d͡ʒʰən̪əɪkə uʈʰələɪn̪ə. d͡ʒʰən̪əɪkə iː uʈʰələɪn̪ə d͡ʒeː 
əpən̪eː kələkət̪t̪ɑːkə oːɪ kəuleːd͡ʒəmeː pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰiː 
d͡ʒə_ɪmeː s̪ubʰɑːʂə bɑːbuː, ʋɪd̪ʰɑːn̪ətʃ͡ən̪ə ɾɑːjə ɑːd̪ɪ 
ən̪eːkoː bəg̃ɑːləkə ɾət̪n̪ə pəɽʰən̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, pət̪n̪iː 
s̪eːɦoː bʰɑːgələpuɾəkə ʈiː.eːn̪ə.biː. kəuleːd͡ʒəs̪ə ̃
gɾeːd͡ʒueːʃən̪ə keːn̪eː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. t̪əɪʈʰɑːmə bɑːlə-
bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː ɖɔn̪əʋɑːs̪koː s̪ən̪ə ʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃
tʃ͡eːt̪ɑːʋən̪iː bʰeːʈə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.! 
kɑːmeːs̪əɾəkə mən̪ə ʈuʈəeː ləgələɪn̪ə. ʈuʈəɪt̪ə mən̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑːkə oː bɑːt̪ə ɑːɪ mɑːn̪əɪleː t̪əɪjɑːɾə 
bʰəə̸ geːləɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː bɑːt̪ə kɑːmeːs̪əɾəkẽː 
ɪd̃͡ʒiːn̪ɪjəɾɪg̃ə kəuleːd͡ʒəmeː pɾəʋeːʃə pəbəɪ d̪ɪn̪ə 
bən̪əɾd͡ʒiːd̪ɑːd̪ɑː kəɦən̪eː tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə d͡ʒeː 
'kɑːmeːs̪əɾə, d̪ɾɨɽʰə s̪ək̃əlpə leː d̪ɾɨɽʰə pət̪ʰoːkə 
kʰəgət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒə ̃ s̪eː n̪əɦɪ bʰeːlə t̪əkʰən̪ə oːɪ 
s̪ək̃əlpəkẽː ɾəɦəɪ-d͡ʒɑːɪkə ən̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ət̪ɑː bən̪əleː 
ɾəɦəɪeː.' 
  

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

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.10.ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə- mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ 
(upən̪jɑːs̪ə)- 21 mə kʰeːpə 

 

ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə 

mɑːt̪ɾɨbʰuːmɪ (upən̪jɑːs̪ə)- 21 mə kʰeːpə 

21  

d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə bʰoːɾeː n̪ɑːgəbɑːbɑː pɑːʈʰəʃɑːlɑː 
ɑːbɪ d͡ʒəjən̪t̪əs̪ə ̃bʰẽːʈə keːlən̪ɪ . 

"ɦəmə ʋɑːpəs̪ə d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰiː . bʰeːlə d͡ʒeː d͡ʒəeːbɑːs̪ə ̃pəɦɪn̪eː əɦɑ̃ːkə bʰẽːʈə 
keːn̪eː tʃ͡əliː ." 
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"əɦɑ̃ː əeːləɦũ t̪ə ̃ ɦəməɾɑː bəɦut̪ə us̪ɑːs̪ə 
bʰeːlə . ɦəməɾɑː ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː əɦɑ̃ːkə 
s̪ɑːmən̪eːmeː pɑːʈʰəʃɑːlɑːkə kɑːd͡ʒəkẽː ɑːguː kəeːlə 
d͡ʒɑːeː . eːkə beːɾə ʃuɾu bʰəeː d͡ʒeːt̪əɪkə t̪ə ̃ tʃ͡ələɪt̪ə 
ɾəɦət̪əɪkə ." 

"eːt̪eːkə ɑːs̪ɑːn̪ə bɑːt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . eːɦɪʈʰɑːmə 
bəɦut̪ə t̪əɾəɦəkə bɑːt̪əs̪əbʰə tʃ͡ʰəɪkə . eːɦɪmeː 
bəɽəkɑː-bəɽəkɑː loːkəs̪əbʰəkə ɦɑːt̪ʰə tʃ͡ʰəɪkə . əɦɑ̃ːkə 
ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰə ləeː kəeː s̪eːɦoː bəɦut̪ə ʂəɽəjət̪̃ɾə bʰəeː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . əɦɑ̃ːkẽː t̪ə ̃ s̪ʋəjə ̃ bud͡ʒʰəleː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmə d̪ʰəɾɪ iː ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰə əɦɑ̃ːkə 
pətʃ͡ʰoːɽə keːn̪eː tʃ͡ʰələ. " 

"t̪əkʰən̪ə kiː kəeːlə d͡ʒɑːeː?" 

"ɦəməɾɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾəs̪ə ̃ eːɦɪ ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰəkẽː 
kɑːliːkɑːn̪t̪ə ləgə pəʈʰɑː d̪ɪəukə . oːt̪əɦɪ eːkəɾə 
ʋɪmoːtʃ͡ən̪oː ɦoːeːt̪ə ɑː t̪əkəɾəbɑːd̪ə ɑːguːkə 
kɑːɾjəkɾəmə s̪eːɦoː t̪əɪjɑːɾə kəeːlə d͡ʒɑːeːt̪ə ." 

"mud̪ɑː iː kɑːliːkɑːn̪t̪ə ləgə d͡ʒɑːeːt̪ə koːn̪ɑː?" 

"bəɽʰɪɑ̃ː ɦoːɪt̪ə dʒ͡eː əɦɑ̃ː ɦəməɾeː s̪əg̃eː 
tʃ͡əlɪt̪əɦũ . t̪ɑːbeː eːɦuːʈʰɑːmə mɑːɦəulə ʃɑ̃ːt̪ə 
ɦeːt̪əɪkə ." 

"ʈʰiːkə tʃ͡ʰəɪkə. " 

s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː d͡ʒəjən̪t̪ə n̪ɑːgəbɑːbɑːkə s̪əg̃eː 
ʃoːd̪ʰəgɾət̪̃ʰə ləeː bɪd̪ɑː bʰəeː geːlɑːɦə . d͡ʒəjən̪t̪əkeː 
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n̪ɑːgəbɑːbɑː s̪əg̃eː d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰɪ s̪əũs̪eː 
ut̪əɾɪbɑːɾɪʈoːlə uləʈɪ geːlə . s̪əbʰəkẽː bʰeːləɪkə d͡ʒeː 
d͡ʒəjən̪t̪ə t̪əg̃ə bʰəeː ləkʰən̪əpuɾə tʃ͡ʰoːɽɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
. oːn̪ɑː iː bɑːt̪ə d͡ʒəjən̪t̪ə kəkəɾoː kəɦən̪eː n̪əɦɪ 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ə . kəkəɾoː pət̪oː n̪əɦɪ tʃ͡əlɪt̪əɪkə. mud̪ɑː 
d͡ʒəkʰən̪ə n̪ɑːgəbɑːbɑːkə s̪əg̃eː d̪ʰɑːɾəkə kɑːt̪ə oː 
pəɦũtʃ͡əlɑːɦə t̪ə ̃ s̪ud̪ʰɑːkəɾə əpən̪ə ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkə 
s̪əg̃eː t̪ʰɑːn̪ɑːs̪ə ̃tʃ͡ʰuʈɪ kəeː ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ . ɦɪn̪əkɑː 
loːkən̪ɪkẽː d͡ʒɑːɪt̪ə d̪eːkʰɪ oːkəɾə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑːkə ət̪̃ə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ . 

"n̪ɑːgəbɑːbɑː! d̪ʰən̪jə tʃ͡ʰiː əɦɑ̃ː . iː kɑːd͡ʒə d͡ʒə ̃
pəɦɪn̪eː keːn̪eː ɾəɦɪt̪əɦũ t̪ə ̃ eːt̪eːkə pʰəs̪ɑːd̪ə n̪əɦɪ 
ɦoːɪt̪ə . kʰəɪɾə! koːn̪oː bɑːt̪ə n̪əɦɪ . ɦəmə t̪ə ̃
d͡ʒəjən̪t̪əkẽː pəɦɪn̪eː kəɦən̪eː ɾəɦɪəɪkə d͡ʒeː gɑːməkə 
ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳə oːkəɾɑː s̪ən̪ə ʋɪd̪ʋɑːn̪əkẽː ɾəɦəeː 
d͡ʒoːgəɾə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ . oːkəɾɑː d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːmeːmeː 
ɾəɦəbə ʈʰiːkə ɦeːt̪əɪkə . oːɦun̪ɑː ɑːbə pɑːʈʰəʃɑːlɑː keː 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ? tʃ͡ɑːɾuːkɑːt̪ə əg̃ɾeːd͡ʒiː mɑːd̪ʰjəməkə 
ɪs̪əkuːləs̪əbʰə kʰud͡ʒɪ geːlə tʃ͡ʰəɪkə . loːkə d̪eːɦoː beːtʃ͡ɪ 
kəeː əpən̪ə bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː pəblɪkə ɪs̪əkuːləmeː 
pəɽʰəbəeː tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ." 

"n̪ɑːgəbɑːbɑː kɪtʃ͡ʰu n̪əɦɪ d͡ʒəbɑːbə 
d̪eːləkʰɪn̪ə, n̪eː d͡ʒəjən̪t̪ə kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒəlɑːɦə . 
s̪ud̪ʰɑːkəɾə ʋɪd͡ʒəjiː mud̪ɾɑːmeː ləʈʰəɪt̪əs̪əbʰəkə 
s̪əg̃eː ɑːguː bəɽʰɪ geːlɑːɦə . gɑːməs̪ə ̃ d͡ʒəjən̪t̪əkə 
d͡ʒəeːbɑːkə s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾə kɾəməʃəhə̆ s̪əũs̪eː pəs̪əɾɪ 
geːlə. iː bɑːt̪ə goːʋɪd̪̃əkə kɑːn̪ə d̪ʰəɾɪ s̪eːɦoː pəɦũtʃ͡ələ 
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. pəɦũtʃ͡əɪkə ɾəɦəɪkə . t̪ʰoːɽəbeː kɑːləkə bɑːd̪ə 
goːʋɪd̪̃əkə mɑːd̪ʰəʋəs̪ə ̃bʰẽːʈə bʰeːlən̪ɪ . 

"d͡ʒəjən̪t̪ə gɑːmə tʃ͡ʰoːɽɪ kəeː d͡ʒɑː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ."-goːʋɪd̪̃ə bəd͡ʒəlɑːɦə. 

's̪eː t̪ũː koːn̪ɑː bud͡ʒʰələɦəkə? -mɑːd̪ʰəʋə 
putʃ͡ʰələkən̪ɪ . 

"s̪əũs̪eː gɑːməmeː ɦəllɑː tʃ͡ʰəɪkə . loːkəs̪əbʰə 
d̪ʰɑːɾəpəɾə kəɾəmɑːn̪ə lɑːgələ ətʃ͡ʰɪ . ɦun̪əkɑː 
ləuʈəbɑːkə ɑːgɾəɦə kəeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ." 

"t̪ə ̃kiː oː mɑːn̪ɪ n̪əɦɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ?" 

"tʃ͡ələɦə n̪eː . oːt̪əɦɪ d͡ʒɑː kəeː s̪əɦiː bɑːt̪əkə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː bʰeːʈɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ." 

mɑːd̪ʰəʋə ɑː goːʋɪd̪̃ə d̪ʰɑːɾəkə kɑːt̪ə 
pəɦũtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . oːɦɪʈʰɑːmə ləkʰən̪əpuɾə 
d̪un̪uːʈoːləkə loːkəkə kəɾəmɑːn̪ə lɑːgələ tʃ͡ʰələ . 
s̪əbʰə eːt̪əbeː bɑːd͡ʒɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ - 

"iː t̪ə ̃ bəɦut̪ə kʰəɾɑːbə bʰeːlə . eːɦən̪ə 
ʋɪd̪ʋɑːn̪ə loːkəkẽː əpən̪ə ɖiːɦə-ɖɑːbəɾə tʃ͡ʰoːɽəeː pəɽɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə ." 

bʰiːɽəkẽː tʃ͡iːɽəɪt̪ə d̪un̪uːgoːʈeː d͡ʒəjən̪t̪ə ləgə 
pəɦũtʃ͡əlɑːɦə . oː s̪əbʰə d͡ʒəjən̪t̪əkə pəɪɾə pəɾə kʰəs̪ɪ 
pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . 
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"ɦəmə kɪn̪n̪əɦu əɦɑ̃ːkẽː ʋɑːpəs̪ə n̪əɦɪ d͡ʒɑːeː 
d̪eːbə . iː t̪ə ̃ bəɦut̪ə bʰɑːɾiː ən̪jɑːjə ɦoːeːt̪ə . 
ɦəməɾɑːs̪əbʰəkẽː d͡ʒiːbəɪt̪ə iː kəd̪ɑːpɪ n̪əɦɪ ɦoːeːt̪ə ." 

"əɦɑ̃ːs̪əbʰə pəɾeːs̪ɑːn̪ə n̪əɦɪ ɦoːu . 
t̪ʰoːɽeːd̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə d͡ʒəjən̪t̪ə s̪ʋəjə ̃gɑːmə ʋɑːpəs̪ə 
ɑːbɪ d͡ʒeːt̪ɑːɦə . d͡ʒɑːn̪əkiːd̪ʰɑːməmeː kɪtʃ͡ʰu d͡ʒəɾuːɾiː 
kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰən̪ɪ. t̪əkəɾəbɑːd̪ə ɑːguːkə bɑːt̪ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
kəeːlə d͡ʒeːt̪əɪkə ." 

" d͡ʒə ̃ ɦəməɾɑː d̪un̪uːgoːʈeːkẽː s̪əg̃eː 
d͡ʒəeːbɑːkə ən̪umət̪ɪ d̪eːt̪ʰɪ t̪əkʰən̪eː ɦɪn̪əkɑː d͡ʒɑːeː 
d̪eːbən̪ɪ ." 

"koːn̪oː ɦəɾd͡ʒə n̪əɦɪ . d͡ʒə ̃ əɦɑ̃ː s̪əbʰəkẽː 
s̪əeːɦə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ tʃ͡əlɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː . mud̪ɑː 
gəũʋɑːs̪əbʰəkẽː t̪ə ̃mən̪ɑːu ." 

goːʋɪd̪̃ə,ɑː mɑːd̪ʰəʋə d͡ʒəjən̪t̪ə ɑː 
n̪ɑːgəbɑːbɑːkə s̪əg̃eː bɪd̪ɑː bʰəeː geːlɑːɦə . 
gəũʋɑːs̪əbʰə bəɽiːkɑːlə d̪ʰəɾɪ iː d̪ɾɨʃjə d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦɪ 
geːlɑːɦə . 
 
-ɾəbiːn̪d̪ɾə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə, pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə: s̪ʋəɾgiːjə 
s̪uːɾjə n̪ɑːɾɑːjəɳə mɪʃɾə, mɑːt̪ɑːkə n̪ɑːmə: s̪ʋəɾgiːjɑː 
d̪əjɑːkɑːʃiː d̪eːʋiː, bəeːs̪ə: 69 ʋəɾʂə, pəɪt̪ɾɨkə gɾɑːmə: 
əɽeːɾə ɖiːɦə, mɑːt̪ɾɨkə: s̪ɪn̪gʰɪɑː ɖjoːɽʰiː, ʋɾɨt̪ɪ: bʰɑːɾət̪ə 
s̪əɾəkɑːɾəkə upə s̪ətʃ͡ɪʋə (s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə), s̪peːʃələ 
meːʈɾoːpoːlɪʈən̪ə məd͡ʒɪs̪ʈɾeːʈə, d̪ɪlliː(s̪eːʋɑːn̪ɪʋɾɨt̪t̪ə), 
ʃɪkʂɑː: tʃ͡ən̪d̪ɾəd̪ʰɑːɾiː mɪt̪ʰɪlɑː məɦɑːʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃biː.eːs̪ə-
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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. 

 

 



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

 

2.11.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-1 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə 

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː 
kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 1 

n̪əʋəkiː put̪oːɦu 

ɑːn̪ən̪d̪əkə bɪɑːɦə bəɽə d̪ʰuːmə-d̪ʰɑːməs̪ə ̃ bʰeːlə 
tʃ͡ʰələ. kən̪ɪjɑ̃ː ət̪ɪ s̪un̪n̪əɪɾə, t̪əẽː d̪ɑːn̪oː-d̪əɦeːd͡ʒə 
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kəmeː bʰeːʈələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ɑːn̪ən̪d̪əkə pɪt̪ɑːʃɾiːkə 
gʰoːʂəɳɑː tʃ͡ʰələ- 

"kəd̪ə ũːtʃ͡iː, n̪ɑːkə ləmbiː əuɾə ɾəg̃ə goːɾiː ɦoː t̪oː 
ɑːoː, n̪əɦĩː t̪oː bɑːɦəɾə d͡ʒɑːoː." 

əɦiː əd̪ʰɑːɾəpəɾə kən̪ɪjɑ̃ːkə tʃ͡un̪ɑːʋə bʰeːlə tʃ͡ʰələ. 
kən̪ɪjɑ̃ːkə ɑːgət̪ə-bʰɑːgət̪əmeː ɑːn̪ən̪d̪əkə mɑːeː 
ɾɑːd̪ʰɑːd̪eːʋiː pəɾeːʃɑːn̪ə tʃ͡ʰeːliː. mən̪əmeː ɦoːɪt̪ə 
ɾəɦəɪn̪ə d͡ʒeː put̪oːɦu əut̪ə t̪ə ̃ kɑːmə-kɑːd͡ʒəmeː 
məd̪əd̪ə kəɾət̪ə. s̪eːʋɑː s̪uʃɾuʂɑː kəɾət̪ə. bʰɑːn̪əs̪ə-
bʰɑːt̪ə kəɾət̪ə. mɑːlə-d͡ʒɑːləkə d̪eːkʰə-ɾeːkʰə s̪eːɦoː 
kəɾət̪ə. bɑːd̪ʰəs̪ə ̃ɑːeːbə t̪ə ̃eːkə loːʈɑː pɑːn̪ɪ lɑːbət̪ə 
ɑː bɪəɪn̪ə ɦəũkət̪ə.... ɑːd̪ɪ-ɑːd̪ɪ s̪əbʰə ʈəɦələ-ʈɪkoːɾɑː 
kəɾət̪ə....  

ɑːɪ ɑːn̪ən̪d̪əkə mɑːeː ɾɑːd̪ʰɑː d̪eːʋiː bəɽə kʰuʃə 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. kʰuʃə əɪ leːlə n̪əɦɪ dʒ͡eː ɑːn̪ən̪d̪ə kən̪ɪjɑ̃ː ləeː 
kəə̸ ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə, kʰuʃə əɪ leːlə d͡ʒeː ɑːn̪ən̪d̪ə 
bɪɑːɦə kəɾəɪleː t̪əɪjɑːɾeː n̪əɦɪ bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
bɪɑːɦoːkə uməɾə ɦoːɪ tʃ͡ʰə_ɪ. uməɾə ɖʰəɾələ dʒ͡ɑː 
ɾəɦələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ. oː bɪɑːɦə n̪ə_ɪ kəɾəbɑːkə ɦeːt̪u 
ən̪eːkoː bəɦɑːn̪ɑː bən̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. kəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ 
əɪgəlɑː s̪ɑːlə kəɾəbə, ɑː d͡ʒəkʰən̪ə əɪgəlɑː s̪ɑːlə ɑːeːlə 
t̪ə ̃ pʰeːɾə əɪgəlɑː s̪ɑːləkə bəɦɑːn̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ 
tʃ͡ʰələ. ɾɑːd̪ʰɑːkə ɑːgɾəɦəpəɾə bɪɑːɦəkə leːlə t̪əɪjɑːɾə 
bʰeːlə tʃ͡ʰələ. t̪əẽː ɾɑːd̪ʰɑː kʰuʃə tʃ͡ʰeːliː. 

oː d̪ɪn̪ə ɑːbɪ geːlə d͡ʒəkʰən̪ə ɑːn̪ən̪d̪ə əpən̪ə pət̪n̪iːkẽː 
əpən̪ɑː gʰəɾə ən̪ələkə. moːʈəɾə gɑːɽiːkə əbɑːd͡ʒə 
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s̪un̪ɪt̪eː əɽoːs̪ə-pəɽoːs̪əkə d̪ɑːɪ-mɑːɪ loːkəɪn̪ə s̪əbʰə 
əpən̪ə-əpən̪ə kɑːmə-kɑːd͡ʒə tʃ͡ʰoːɽɪ-tʃ͡ʰɑːɽɪ kən̪ɪjɑ̃ː 
d̪eːkʰəeː ɑːbəeː ləgəliː. n̪ən̪əuɾəʋɑːliː s̪ɑːgəmeː s̪ə ̃
əʈəkiː-məʈəkiː biːtʃ͡ʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːliː. oːɦoː s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu 
tʃ͡ʰoːɽɪ d̪əugələ eːliː. 

ləupʰɑːʋɑːliː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d̪uːd̪ʰə pɪjɑːbəɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː s̪eː 
bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː n̪eːn̪əɦɪ d̪əugəliː. ɦəɾəɽiːʋɑːliː ɑː 
ʈʰɑːɽʰiːʋɑːliːkẽː ɑːməkə ʈukəlɑː leːlə d͡ʒʰəgəɽɑː 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪ, oːɦoː d̪un̪uː goːɾeː d͡ʒʰəgəɽɑː tʃ͡ʰoːɽɪ 
kən̪ɪjɑ̃ː d̪eːkʰəeː ləpʰəɾələ ʋɪd̪ɑː bʰeːliː. ɾɑːd̪ʰɑː 
bəɾət̪ən̪ə mɑːd͡ʒəɪ tʃ͡ʰeːliː. bəɾət̪ən̪ə mɑːd͡ʒəbə tʃ͡ʰoːɽɪ 
kən̪ɪjɑ̃ːkə pəɾɪtʃ͡ʰəɳə ɦeːt̪u s̪ɑːməgɾiː oːɾɪjɑːbəeː 
ləgəliː. s̪əbʰə d̪ɑːɪ-mɑːɪ d͡ʒəmɑː bʰəə̸ geːliː. 
mɑːt̪ʰəpəɾə d̪əuɾɑː d͡ʒə_ɪmeː d̪iːpə d͡ʒəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰeːləɪ, 
ləjə məɾəut̪ə bən̪ɦən̪eː giːt̪ə gəbəɪt̪ə moːʈəɾə gɑːɽiː 
ləgə, pəɦũtʃ͡əliː. giːt̪əkə boːlə tʃ͡ʰələ- 

"eːləɪ ʃubʰə-keː ləgən̪əmɑː ʃubʰeː ɦeː ʃubʰeː...." 

pɑ̃ːtʃ͡ə-s̪ɑːt̪ə goːʈə s̪əd̪ʰəʋɑː məugiː s̪əbʰə kən̪ɪjɑ̃ːkə 
pəɾɪtʃ͡ʰəɳə keːləkə. t̪eːkəɾə bɑːd̪ə kən̪ɪjɑ̃ːkə n̪ən̪əɪd̪ə 
ɾuːpəmə d̪ɑːɪ kən̪ɪjɑ̃ː-bəɾəkẽː ɑ̃ːgən̪ə ləeː geːlə. 
d͡ʒət̪eːkə d̪ɑːɪ-mɑːɪ loːkəɪn̪ə ɑːeːlə tʃ͡ʰeːliː oː s̪əbʰə 
əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾə d̪ɪs̪ə ʋɪd̪ɑː bʰeːliː. 

bɑːʈəmeː kən̪ɪjɑ̃ːkə ʈɪkɑː-ʈɪpəɳɳiː ɦuə lɑːgələ. 
s̪ɪs̪əʋɑːɾɪʋɑːliː kɑːkiː d͡ʒeː s̪əbʰəs̪ə ̃ bud͡ʒuɾgə tʃ͡ʰeːliː 
oː bədʒ͡əliː- 

"geː d̪ɑːɪ, ɑːɪ t̪əkə eːɦeːn̪ə kən̪ɪjɑ̃ː n̪ə_ɪ d̪eːkʰən̪eː 
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ɾəɦiː. d̪eːkʰəɦiː n̪eː keːkəɾoː d̪eːkʰə kəə̸ mɑːt̪ʰoː 
d͡ʒʰəp̃ələkəɪ. ɦəməɾə put̪oːɦu eːɦeːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə n̪eː t̪ə ̃
tʃ͡ʰɑːuɾə ləgɑː kəə̸ d͡ʒiː kʰĩːtʃ͡ə ləɪt̪ɪəɪ. kəɦuː t̪ə ̃
s̪əs̪uɾoːkə lɑːd͡ʒə keːləkəɪ." 

n̪əʋɑːn̪iːʋɑːliː bədʒ͡əliː- 

"eːt̪eːkəʈɑː kəɦĩː məugiː ɦoːɪ tʃ͡ʰə_ɪ..!" 

t̪əɪpəɾə bʰeːdʒ͡ɑːʋɑːliː bədʒ͡əliː- 

"piːʈʰə keːɦeːn̪ə tʃ͡ɑːkəɾə-tʃ͡əuɾəs̪ə tʃ͡ʰəɪ, dʒ͡eːn̪ɑː 
gɑːmɑː pəɦələmɑːn̪ə ɦoːɪ!" 

gulətʃ͡ʰəɾɾɑː tʃ͡ʰoːɽəɪt̪ə s̪əbʰə əpən̪ə-əpən̪ə gʰəɾə 
geːlə. ɾɑːd̪ʰɑː bʰən̪əs̪ɑː gʰəɾəmeː d͡ʒɑː beːʈɑː-
put̪oːɦukə leːlə kʰuːbə n̪iːkə t̪iːmən̪ə-t̪əɾəkɑːɾiː 
bən̪əuləkə. pɑːpəɽə, t̪ɪləuɾiː, t̪ɪləkoːɾəkə t̪əɾuːɑː 
t̪ʰɑːɾiːmeː s̪əd͡ʒɑː beːʈɑː ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː put̪oːɦu 
s̪uleːkʰɑː leːlə oːkəɾɑː koːʈʰəliːmeː pəɦũtʃ͡əliː. 

mɑːeːkẽː d̪eːkʰət̪eː ɑːn̪ən̪d̪ə bɑːdʒ͡ələ- 

"mɑːeː, əkʰən̪ə ɑːʈʰoː n̪əɦɪ bɑːdʒ͡ələ ətʃ͡ʰɪ ɑː t̪ũː 
kʰɑːn̪ɑː ləə̸ kəə̸ ɑːbɪ geːlẽː." 

ɾɑːd̪ʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"ɦə ̃ beːʈɑː,kən̪əɪjɑ̃ː d͡ʒeː ɑːeːlə ətʃ͡ʰɪ. n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ 
kən̪ɪjɑ̃ː kəkʰən̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə keːn̪eː ɦeːt̪iː." 

bədʒ͡əɪt̪ə ɾɑːd̪ʰɑː ʈeːbuləpəɾə t̪ʰɑːɾiː ɾɑːkʰɪ 
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tʃ͡ɑːpɑːkələpəɾə s̪ə ̃eːkə loːʈɑː dʒ͡ələ ɑː eːkəʈɑː gɪlɑːs̪ə 
s̪eːɦoː ɑːn̪ɪ kəə̸ ʈeːbuləpəɾə ɾɑːkʰɪ d̪eːləkə. 

ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː oːkəɾə pət̪n̪iː s̪uleːkʰɑː d̪un̪uː goːɾeː 
bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəeː lɑːgələ. s̪uleːkʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"bʰoːdʒ͡ən̪ə keː bən̪əuləkə ətʃ͡ʰɪ." 

ɑːn̪ən̪d̪ə kəɦələkəɪ- 

"bʰoːdʒ͡ən̪ə mɑ̃ː bən̪eːn̪eː ɦeːt̪iː." 

s̪uleːkʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"kʰɑːn̪ɑː bən̪əbəɪleː n̪əukəɾɑːn̪iː n̪əɦɪ ɾəkʰən̪eː tʃ͡ʰiː. 
ɦəməɾɑː oːt̪əeː t̪ə ̃ɑ̃ːgən̪əkə leːlə eːkəʈɑː n̪əukəɾɑːn̪iː 
ɑː d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑː pəɾəɦəkə leːlə eːkəʈɑː n̪əukəɾə 
ətʃ͡ʰɪ." 

ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː s̪uleːkʰɑː bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəeː lɑːgələ. 

ɾɑːd̪ʰɑː biːtʃ͡ə-biːtʃ͡əmeː ɑːbɪ pəɾəs̪ən̪ə d̪əeː d̪əɪt̪ə 
ɾəɦət̪ʰɪn̪ə. bʰoːdʒ͡ən̪ə s̪əmɑːpt̪ə bʰeːlə. ɾɑːd̪ʰɑː 
d͡ʒuːʈʰə pʰeːɾɪ eːkə d͡ʒəgə pɑːn̪ɪ ɑː eːkəʈɑː gɪlɑːs̪ə 
ɑːn̪ɪ ʈeːbuləpəɾə ɾɑːkʰɪ d̪eːləkʰɪn̪ə.  

ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː s̪uleːkʰɑː puːɾəbə-pətʃ͡tʃ͡ʰɪməkə gəpə-
s̪əppə kəɾəɪt̪ə kəkʰən̪ə s̪ut̪əliː s̪eː ɾɑːd̪ʰɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɪ 
s̪əkəliː. 

ɾɑːd̪ʰɑː bʰoːɾeː uʈʰɪ əg̃ən̪ɑː-d̪əɾəbəd͡ʒd͡ʒɑːmeː 
d͡ʒʰɑːɽuː ləgəuləkə. gʰəɾə ɑː ɑ̃ːgən̪əmeː 
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pʰɪn̪ɑːɪləbəlɑː pɑːn̪ɪs̪ə ̃ poːtʃ͡ʰɑː ləgəuləkə, t̪eːkəɾə 
bɑːd̪ə ɾəs̪oːɪ gʰəɾəmeː d͡ʒɑː s̪əbʰə bəɾət̪ən̪ə-ʋɑːs̪ən̪ə 
s̪əbʰə s̪ɑːpʰə keːləkə. tʃ͡ɑːɦə bən̪əuləkə. d̪uː kəpə 
tʃ͡ɑːɦə pəɦɪn̪eː s̪uleːkʰɑː ɑː ɑːn̪ən̪d̪əkə ɦeːt̪u 
tʃ͡ʰən̪ələkə. tʃ͡ɑːɦə ləə̸ kəə̸ ɑːn̪ən̪d̪əkə koːʈʰəɾiːkə 
d̪əɾəbədʒ͡d͡ʒɑː kʰəʈəkʰəʈeːləkə ɑː bɑːd͡ʒələ- 

"beːʈɑː ɑːn̪ən̪d̪ə, uʈʰuː. d̪eːkʰuː s̪uɾuːd͡ʒə bʰəgəʋɑːn̪ə 
n̪ɪkəɪlə geːlə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. tʃ͡ɑːɦə piːbə liːə t̪əkʰən̪ə 
s̪ut̪əbə." 

d̪əɾəbɑːd͡ʒɑː kʰud͡ʒələ ɾɑːd̪ʰɑː tʃ͡ɑːɦəkə ʈɾeː 
ʈeːbuləpəɾə ɾɑːkʰɪ bɑːɦəɾə ɑːbɪ geːliː. eːkə kəpə 
tʃ͡ɑːɦə əpən̪ə beːʈiː ɾuːpəmə leːlə ɑː eːkə kəpə tʃ͡ɑːɦə 
əpən̪eː ʋɑːs̪t̪eː ləeː piːə ləgəliː. 

ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː s̪uleːkʰɑː s̪eːɦoː tʃ͡ɑːɦə piːbəɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ʰə. 
s̪uleːkʰɑː ɾəut̪ukɑː bʰoːd͡ʒən̪əkə ɑː əkʰun̪əkɑː 
tʃ͡ɑːɦəkə pɾəʃəs̪̃ɑː kəɾəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 

"ɑːn̪ən̪d̪əd͡ʒiː, əɦɑ̃ːkə mɑːeː ən̪əmoːlə ɾət̪n̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
ɦɪn̪əkɑː ɦɑːt̪ʰəkə tʃ͡ɑːɦə ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə t̪ə ̃ muɦõːs̪ə ̃
n̪əɦɪ tʃ͡ʰuʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

ɑːn̪ən̪d̪əd͡ʒiː bəd͡ʒəlɑː- 

"s̪uleːkʰɑː, mɑːeːkẽː s̪əbʰə luːɾɪ tʃ͡ʰə_ɪ. eːkəʈɑː beːʈiː 
tʃ͡ʰə_ɪ. d̪eːkʰɪjəu n̪eː oːkəɾoː s̪əbʰə luːɾɪ s̪ɪkʰɑː d̪eːn̪eː 
ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː bəɦɪn̪əkẽː koːn̪ə luːɾɪ n̪eː ətʃ͡ʰɪ. iː 
s̪əbʰəʈɑː mɑːɪkə d̪eːn̪ə ətʃ͡ʰɪ." 
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t̪ɑːbət̪ə tʃ͡ɑːɦəkə tʃ͡us̪kiː ləɪt̪ə ɾuːpəmə bʰəud͡ʒiːkə 
koːʈʰəɾiːmeː pɾəʋeːʃə keːliː ɑː bəd͡ʒəliː- 

"bʰəudʒ͡iː, ɦəməɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kɪeː kəɾəɪ tʃ͡ʰiː." 

s̪uleːkʰɑː əɪʈ̃ʰəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 

"ɦəmə əɦɑ̃ːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kɪeːkə kəɾəbə. əɦɑ̃ːkə bʰɑːɪjeː 
əɦɑ̃ːkə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

ɑːn̪ən̪d̪əd͡ʒiː bəd͡ʒəlɑː- 

"bəɦɪn̪ə, kən̪iː bʰəud͡ʒiːkẽː əpən̪ə luːɾɪ s̪əbʰə s̪iːkʰɑː 
d̪əɦiːn̪ə." 

bʰəudʒ͡iː tʃ͡əd̪ə-d̪eː bəd͡ʒəliː- 

"ɦəməɾɑː koːn̪ə luːɾɪ n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ.  dʒ͡əeː ɦəmə əɦɑ̃ːkə 
bəɦɪn̪əs̪ə ̃ luːɾɪ s̪ɪkʰəbə. oː əpən̪ə luːɾɪ əpən̪eː ləgə 
ɾɑːkʰət̪ʰu." 

ɾuːpəmə əpən̪ə bʰəudʒ͡iːkə ɦɑːʋə-bʰɑːʋə, bɑːt̪ə-
ʋɪtʃ͡ɑːɾə ɑː əɦək̃ɑːɾəkẽː bʰɑ̃ːpɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. oː tʃ͡ɑːɦə 
piːbəɪt̪ə əpən̪ɑː koːʈʰəɾiːmeː tʃ͡əlɪ geːlə. 

ɑːn̪ən̪d̪ə əpən̪ə kʰeːt̪iː-pət̪ʰɑːɾiːkẽː d̪eːkʰəɪleː bɑːd̪ʰə-
boːn̪ə d͡ʒɑːeː ləgəlɑː. ɾɑːd̪ʰɑː d͡ʒən̪ə-boːn̪ɪɦɑːɾəkə 
d͡ʒələkʰəɪ ləeː kʰeːt̪əpəɾə pəɦũtʃ͡ɑːbəeː ləgəliː. 
ɾɑːd̪ʰɑː oːməɦəɾəs̪ə ̃ mɑːlə-məʋeːʃiːkə leːlə eːkə 
pət̪ʰɪjɑː gʰɑːs̪oː n̪eːn̪eː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː. ɾɑːd̪ʰɑːkẽː 
mən̪əmeː ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ dʒ͡eː put̪oːɦu kʰɑːn̪ɑː 
bən̪ɑː kəə̸ ɾəkʰən̪eː ɦeːt̪iː. mud̪ɑː put̪oːɦu t̪ə ̃
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d͡ʒələkʰəɪ kəeː d͡ʒeː s̪ut̪əɪ tʃ͡ʰeːliː s̪eː s̪ɑːs̪ukẽː 
bɑːd̪ʰəs̪ə ̃ eːlɑːkə bɑːd̪ə ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə bən̪əlɑːkə 
bɑːd̪eː uʈʰəɪ tʃ͡ʰeːliː. uʈʰɪ s̪n̪ɑːn̪ə kəeː əpən̪eːs̪ə ̃
kʰɑːn̪ɑː pəɾəɪs̪ə bɪn̪u keːkəɾoː kʰuəun̪əɦɪ əpən̪eː kʰɑː 
kəeː pun̪ə: koːʈʰəɾiːmeː bən̪d̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː. 

əɪ t̪əɾəɦẽː bəɦut̪oː d̪ɪn̪ə biːt̪ɪ geːlə mud̪ɑː 
s̪uleːkʰɑːmeː koːn̪oː s̪ud̪ʰɑːɾə n̪əɦɪ bʰəə̸ s̪əkələ. 
kəeːkə beːɾə ɑːn̪ən̪d̪oː kəɦɪ kəə̸ t̪ʰɑːkɪ geːlə tʃ͡ʰəlɑː. 
s̪uleːkʰɑː gʰəɾəkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkẽː bɪgɑːɾəeː lɑːgələ. 
s̪ɑːs̪u-put̪oːɦumeː mən̪ə-muʈɑːʋə bəɽʰɪ geːlə. 
ɾɑːd̪ʰɑːkə mən̪əmeː bʰeːlə tʃ͡ʰələɪn̪ə d͡ʒeː put̪oːɦu 
əut̪ə. s̪eːʋɑː kəɾət̪ə. kəpəɽɑː-lət̪t̪ɑː s̪ɑːpʰə kəɾət̪ə. 
mud̪ɑː s̪əbʰə mən̪oːɾət̪ʰə.... s̪eːʋɑː keːn̪ɑːɪ t̪ə ̃ d̪uːɾə 
d͡ʒeː pɾeːməs̪ə ̃bɑːt̪oː n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə.  

ɾɑːd̪ʰɑː bʰoːɾeː uʈʰɪ s̪əbʰə gʰəɾə-d̪uɑːɾəkẽː d͡ʒʰɑːɽuːs̪ə ̃
s̪ɑːpʰə kəeː poːtʃ͡ʰɑː ləgɑː məʋeːʃiːkə leːlə tʃ͡ɑːɾɑː 
lɑːbəeː tʃ͡ələ geːlə. d͡ʒəkʰən̪ə oː bɑːd̪ʰəs̪ə ̃ɑːbəɪt̪ʰə t̪ə ̃
s̪uleːkʰɑːkẽː s̪ut̪əleː d̪eːkʰələɪn̪ə. mən̪ə t̪ə ̃ gʰoːɾə 
bʰəə̸ geːləɪn̪ə. mən̪əmeː iː ɑːʃɑː lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə dʒ͡eː gʰəɾə dʒ͡ɑːeːbə t̪ə ̃s̪uleːkʰɑː eːkə loːʈɑː 
pɑːn̪ɪ ɑːn̪ɪ ɑːgɑ̃ːmeː d̪eːt̪iː. bɪəɪn̪ə ɖoːleːt̪iː. mud̪ɑː 
eːkoːʈɑː mən̪oːɾət̪ʰə puːɾə n̪əɦɪ bʰeːlə. 

put̪oːɦukẽː s̪ut̪ələ d̪eːkʰə ɾɑːd̪ʰɑː əpən̪eːs̪ə ̃
tʃ͡ɑːpɑːkələpəɾə d͡ʒɑː ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə d̪ʰoːləɪn̪ə. ɾəs̪oːɪ 
gʰəɾə kʰoːlɪ n̪ɑːʃt̪ɑː pəɾoːs̪ɪ kəeː ɦəʋɑːmeː bəɪs̪ə 
n̪ɑːʃt̪ɑː kəeː ləɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː. ɾɑːd̪ʰɑː s̪uleːkʰɑːkə 
kʰɑːt̪ɪɾəd̪ɑːɾiː kəɾəɪt̪ə-kəɾəɪt̪ə ubɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːliː. bɪn̪ɑː 
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kɪtʃ͡ʰu bəd͡ʒən̪əɦɪ. kɪtʃ͡ʰu ʈʰəɖ̃ʰɑːɪt̪ə pʰeːɾə bʰən̪əs̪ɑː 
gʰəɾə kʰoːlɪ bʰɑːn̪əs̪ə kəɾəeː ləgəliː. mud̪ɑː s̪uleːkʰɑː 
s̪ut̪əleː ɾəɦəliː. 

ɾɑːd̪ʰɑː mən̪əmeː s̪oːtʃ͡əɪ tʃ͡ʰeːliː d͡ʒeː beːʈɑː kʰeːt̪əs̪ə ̃
ɑːeːt̪ə ɑː bʰoːd͡ʒən̪ə s̪əməjəpəɾə n̪əɦɪ bʰeːʈət̪əɪ t̪ə ̃
s̪uleːkʰɑːkẽː gɑːɾɪ-pʰəd͡ʒd͡ʒʰəɪt̪ə kəɾət̪ə. ɑːɪ beːʈɑːs̪ə ̃
ʃɪkɑːjət̪ə kəɾəbɑːkə utʃ͡ɪt̪ə məukɑː d̪eːkʰə ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ. t̪əẽː s̪uleːkʰɑːkẽː s̪ut̪əleː tʃ͡ʰoːɽɪ d̪eːləkə. 

s̪uleːkʰɑːkə n̪iːn̪ə ətʃ͡ɑːn̪əkə ʈuʈɪ geːlə. oː 
d̪ʰəɽəpʰəɽɑːɪt̪ə bʰən̪əs̪ɑː gʰəɾə geːliː. oːt̪əeː 
d̪eːkʰələɪn̪ə dʒ͡eː s̪ɑːs̪u bʰən̪əs̪ɑː bən̪ɑː ɾəɦəliː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪uleːkʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"tʃ͡ulɦɑː ləgəs̪ə ̃ɦəʈət̪ʰɪn̪ə n̪eː ɦəmə bʰɑːn̪əs̪ə bən̪ɑː 
lə_ɪ tʃ͡ʰiː." 

ɾɑːd̪ʰɑː tʃ͡ulɦɑː ləgəs̪ə ̃ n̪əɦɪ uʈʰəliː. s̪uleːkʰɑː mũɦə 
bɪdʒ͡əkəbəɪt̪ə əpən̪ɑː koːʈʰəɾiːmeː d͡ʒɑː s̪ut̪ɪ ɾəɦəliː. 

ɑːn̪ən̪d̪ə kʰeːt̪əmeː kɑːmə-kɑːd͡ʒəkẽː s̪ələʈɪjɑː 
d͡ʒəkʰən̪ə kələu beːɾəmeː gʰəɾə eːlɑː t̪ə ̃ d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə mɑːeː kʰɑːn̪ɑː bən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪uleːkʰɑː 
əpən̪ɑː koːʈʰəɾiːmeː s̪ut̪ələ ətʃ͡ʰɪ. mɑːeːs̪ə ̃
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 

"mɑːeː, bʰɑːn̪əs̪ə t̪ũː bən̪ɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰẽː! s̪uleːkʰɑːkẽː 
kɪtʃ͡ʰu bʰəə̸ geːləɪɦẽː kiː?" 

ɾɑːd̪ʰɑː əpən̪ə beːʈɑːkə muɦəs̪ə ̃ iː bɑːt̪ə s̪un̪ɪt̪eː 
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t̪əməʃɑːeːlə mud̪ɾɑːmeː bɑːd͡ʒələ- 

"kən̪ɪjɑ̃ːkẽː kiː ɦeːt̪ə_ɪ. ɦəmə t̪ə ̃ t̪oːɾɑː s̪əbəɦəkə 
n̪əukəɾɑːn̪iː tʃ͡ʰiːɦeː." 

ɑːn̪ən̪d̪ə t̪ɑːməs̪eː s̪uleːkʰɑːkẽː uʈʰəuləkə ɑː oːkəɾɑː 
gɑːɽɪ-pʰəd͡ʒdʒ͡ʰəɪt̪ə kəɾəeː lɑːgələ. s̪uleːkʰɑː 
mɑːn̪əeːʋɑːliː n̪əɦɪ. oːɦoː ɑːn̪ən̪d̪əkə t̪eːɾəɦoː-
puɾəkʰɑːkẽː ukəʈəeː lɑːgələ. 

ɑːn̪ən̪d̪ə kʰeːt̪əs̪ə ̃ gəɾəmɑːeːlə ɑːeːleː tʃ͡ʰələ, 
t̪əməs̪ɑːeːlə tʃ͡ʰəlɑːɦeː s̪uleːkʰɑːkẽː eːkə-d̪uː 
t̪ʰəppəɾə ləgɑː d̪eːləkə. ɑːbə t̪ə ̃ s̪uleːkʰɑː d͡ʒoːɾə-
d͡ʒoːɾəs̪ə ̃kɑːn̪əeː ləgəliː. 

kɑːn̪əbə s̪un̪ɪ əɽoːs̪ɪjɑː-pəɽoːs̪ɪjɑː d͡ʒəmɑː bʰəə̸ geːlə. 
ɾɑːd̪ʰoː bʰən̪əs̪ɑː gʰəɾəs̪ə ̃d̪əugələ eːliː. ɑː beːʈɑːkẽː 
ɖɔʈ̃ə-pʰəʈəkɑːɾə d̪eːbəeː ləgəliː. ɑːn̪ən̪d̪əkẽː ɦɑːt̪ʰə 
pəkəɪɽə koːʈʰəɾiːs̪ə ̃ bɑːɦəɾə keːliː. ɑː s̪uleːkʰɑːkẽː 
boːd̪ʰəeː ləgəliː. 

put̪oːɦu pəɪgʰə bɑːpəkə beːʈiː t̪əẽː oː keːkəɾoː 
t̪ɑːn̪ɑː-bɑːn̪ɑː s̪əɦəeːʋɑːliː n̪əɦɪ tʃ͡ʰeːliː. ɾɑːd̪ʰoːkẽː 
gɑːɽɪ-pʰəd͡ʒdʒ͡ʰəɪt̪ə kəɾəeː ləgəliː. bɑːt̪ə d̪ɪn̪ɑːn̪ud̪ɪn̪ə 
t̪ən̪ɑːʋə ɑː əʃɑːn̪t̪ɪkə t̪əɾəpʰə bəɽʰəeː lɑːgələ. 
s̪uleːkʰɑː d̪uː d̪ɪn̪əs̪ə ̃kɪtʃ͡ʰu n̪eː kʰeːn̪eː tʃ͡ʰeːliː. 

ɾɑːd̪ʰɑːkə kɑːmə-kɑːd͡ʒə bəɽʰɪ geːlə. ɑːbə t̪ə ̃ɑːn̪ən̪d̪ə 
ɑː ɑːn̪ən̪d̪əkə mɑːɪjoː pəɾeːʃɑːn̪ə ɾəɦəeː lɑːgələ. 
d̪un̪uːkẽː ɖəɾə ɦoːməeː ləgələɪn̪ə d͡ʒeː kəɦĩː 
ɑːt̪məɦət̪jɑː n̪eː kəə̸ lɪəeː. keːt̪eːkə bud͡ʒʰəɪlɑː-
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s̪udʒ͡ʰeːlɑːs̪ə ̃ ɑː gʰəʈən̪ɑːkə d͡ʒɪmmeːd̪ɑːɾiː əpən̪ɑː 
uːpəɾəmeː ləeː d̪un̪uː mɑːjə-put̪ə gələt̪iː s̪uleːkʰɑːs̪ə ̃
mɑːn̪ələkə, t̪əkʰən̪ə s̪uleːkʰɑː d͡ʒeː d̪uː d̪ɪn̪əs̪ə ̃
bʰuːkʰələ-pɪjɑːs̪ələ tʃ͡ʰələ. d̪ət̪əməɪn̪ə keːləɪn̪ə ɑː 
mũɦə d̪ʰoːləɪn̪ə. ɑː pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə bʰoːd͡ʒən̪ə keːləɪn̪ə. 

ɾɑːd̪ʰɑː ɦɑːɾɪ mɑːn̪ɪ s̪əbʰə kɑːɾjə puːɾʋəʋət̪eː kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦələ. d̪ʰiːɾeː-d̪ʰiːɾeː d̪un̪uː pət̪ɪ-pət̪n̪iːmeː mɪlɑːn̪ə 
bʰeːlə_ɪ. ɑːn̪ən̪d̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"s̪uleːkʰɑː s̪əbʰə mɑːɪ-bɑːpəkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪn̪ə 
d͡ʒeː put̪oːɦu gʰəɾəkə kɑːmə-d̪ʰən̪d̪ʰɑːkẽː d̪eːkʰəɪt̪ʰə 
ɑː s̪ɑːs̪u-s̪əs̪uɾəkə s̪eːʋɑː kəɾəɪt̪ʰə." 

ɑːn̪ən̪d̪əkə eːt̪eːkə bəd͡ʒən̪ɑːɪjoː s̪əmɑːpt̪ə n̪əɦɪ 
bʰeːlə tʃ͡ʰələ kɪ bɪtʃ͡tʃ͡eːmeː s̪uleːkʰɑː bɑːd͡ʒɪ uʈʰələ- 

"ɦəmə əɦɑ̃ː-s̪əbəɦəkə n̪əukəɾən̪iː bən̪ɪ n̪əɦɪ ɑːeːlə 
tʃ͡ʰiː. ɦəməɾə bɑːpə keːɦeːn̪ə tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː ɦəməɾɑː 
eːkəʈɑː bʰɪkʰəməg̃ɑː oːt̪əeː bɪjɑːɦɪ d̪eːləkə." 

kəɦəɪt̪ə s̪uleːkʰɑː kɑːn̪əeː ləgəliː. 

s̪uleːkʰɑː d̪ʰən̪ɪkə gʰəɾəkə beːʈiː. kəɦɪjoː bʰɑːn̪əs̪ə 
keːn̪ɑːɪ t̪ə ̃ d̪uːɾə d͡ʒeː əpən̪ə kəpəɽoː n̪əɦɪ s̪ɑːpʰə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. əɪ pɾəkɑːɾeː oː əpən̪ə məɾd͡ʒiːs̪ə ̃
kɑːmə-kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

ɾɑːd̪ʰɑːkə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː tʃ͡ʰələ d͡ʒeː put̪oːɦu ɦəməɾɑːs̪ə ̃
putʃ͡ʰəɪt̪ʰə dʒ͡eː kʰɑːn̪ɑːmeː kiː s̪əbʰə bən̪eːbɑːkə 
ətʃ͡ʰɪ. keːt̪eːkə tʃ͡ɑːuɾə, keːt̪eːkə d̪ɑːlɪ... ɪt̪jɑːd̪ɪ ɪt̪jɑːd̪ɪ. 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 133 

mud̪ɑː s̪uleːkʰɑː əpən̪ə məɾd͡ʒiːs̪ə ̃ koːn̪oː kɑːd͡ʒə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. əpən̪ɑː mən̪ə moːt̪ɑːbɪkə ɾəs̪oːɪ 
bən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. oː kʰɑːn̪ɑː d̪oːs̪əɾəkẽː pəs̪ɪn̪ə ɦoːɪ 
ət̪ʰəbɑː n̪əɦɪ. 

eːkə d̪ɪn̪əkə bɑːt̪ə tʃ͡ʰiː. s̪uleːkʰɑː t̪əɾuːɑː tʃ͡ʰɑːn̪ɪ ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ. iː d̪eːkʰə ɾɑːd̪ʰɑː bɑːd͡ʒələ- 

"tʃ͡ʰɑːn̪ɪ kəə̸ kʰeːbɑːkə tʃ͡ʰəɦə t̪ə ̃ bɑːpəkẽː kəɦəkə 
d͡ʒeː eːkə ʈiːn̪ə t̪eːlə bʰeːd͡ʒə d̪eːt̪əɦə." 

əɪpəɾə s̪uleːkʰɑː d͡ʒəʋɑːbə d̪eːləkə- 

"ɦɪn̪əkəɾə bɑːpə kəɦɪjoː eːkə kɪloː t̪eːlə bʰeːd͡ʒə 
d̪eːn̪eː tʃ͡ʰeːləɪn̪ə." 

ɾɑːd̪ʰɑː s̪uleːkʰɑːkə d͡ʒəʋɑːbə s̪un̪ɪ t̪ɪləmɪlɑː kəə̸ ɾəɦɪ 
geːliː. 

əɪ pɾəkɑːɾeː s̪ɑːs̪u ɑː put̪oːɦumeː koːn̪oː-koːn̪oː 
tʃ͡ʰoːʈoː-tʃ͡ʰoːʈoː bɑːt̪əpəɾə kəkʰən̪oː bəɦəs̪əʋɑːd͡ʒiː 
ʃuɾuː bʰəə̸ dʒ͡ɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

ɾɑːd̪ʰɑː əpən̪ə mən̪ə məs̪oːɪs̪ə kəə̸ ɾəɦɪ d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰeːliː. 
kɑːməkɑːd͡ʒu ɾɑːd̪ʰɑː d̪ɪn̪ə-pɾət̪ɪ-d̪ɪn̪ə tʃ͡ɪɽətʃ͡ɪɽɑː 
s̪ʋəbʰɑːʋəkə ɦoːbəeː lɑːgələ. oːn̪ɑː, eːɦeːn̪ə bɑːt̪ə 
n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ dʒ͡eː ɑːn̪ən̪d̪ə əpən̪ɑː pət̪n̪iː s̪uleːkʰɑːkẽː 
n̪əɦɪ s̪əmədʒ͡ʰɑːbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. pəɾən̪t̪u s̪uleːkʰɑː 
əpən̪ɑː s̪ɑːmən̪eː keːkəɾoː moːdʒ͡əɾeː n̪eː d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ. eːʋəm pɾəkɑːɾeːɳə pət̪ɪ-pət̪n̪iːmeː s̪eːɦoː 
mən̪ə-muʈɑːʋə bəɽʰɪ geːlə. 
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s̪uleːkʰɑː əpən̪ɑː pəɾɪʋɑːɾəkẽː n̪əɾəkə bən̪ɑː d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰələ. s̪uleːkʰɑː ɾuːpəʋət̪iː tʃ͡ʰələ t̪əẽː d̪əɦeːd͡ʒoːmeː 
tʃ͡ʰuːʈə bʰeːlə tʃ͡ʰələ. oːkəɾɑː əpən̪ə s̪un̪d̪əɾət̪ɑː ɑː 
bɑːpəkə s̪əmpəɪt̪əpəɾə gʰəməɳɖə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. oː 
əpən̪ɑːkẽː gʰəɾəkə mɑːləkɪn̪ə ɑː ən̪jə s̪əd̪əs̪jəkẽː 
n̪əukəɾə budʒ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

ɾɑːd̪ʰɑː ʈuʈɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. eːkə t̪ə ̃ kɑːmə-kɑːd͡ʒəkə 
boːdʒ͡ʰə, d̪oːs̪əɾə tʃ͡ʰoːʈoː-tʃ͡ʰoːʈoː bɑːt̪əkə leːlə ɦəɾə-
ɦəɾə kʰəʈə-kʰəʈə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

eːməɦəɾə d̪oːs̪əɾə beːʈɑː s̪uɾeːʃə pɾət̪ɪjoːgɪt̪ɑː 
pəɾiːkʂɑːmeː d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
biː.eːɖə. pɑːs̪ə kəeː tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. ʈiːiːʈiː pəɾiːkʂɑːmeː 
s̪eːɦoː n̪iːkə ək̃ə ɑːeːlə ɾəɦə_ɪ. t̪əẽː oː ʃɪkʂəkə bʰəə̸ 
geːlə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː s̪uɾeːʃə əpən̪ɑː gʰəɾəmeː d͡ʒeːʈʰə 
bʰɑːɪkə pət̪n̪iː d͡ʒeː bəɽəkɑː gʰəɾəkə beːʈiː tʃ͡ʰələ, 
oːkəɾə kɪɾəd̪ɑːn̪iː d̪eːkʰə n̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ. t̪əẽː ɦeːt̪ueː oː 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰələ dʒ͡eː ɦəmə koːn̪oː məd̪ʰjəmə ʋəɾgəkə 
pəɾɪʋɑːɾəkə ləɽəkiːs̪ə ̃ ʃɑːd̪iː kəɾəbə. ləɽəkiːkə ʃiːlə-
s̪ʋəbʰɑːʋə n̪iːkə ɦoːɪ. kɑːd͡ʒulə ɦoːɪ. gʰəɾəkə kɑːd͡ʒə-
kəɾəɪmeː n̪ɪpuɳə ɦoːɪ. oːɦən̪ə guɳəʋɑːliː ləɽəkiːs̪ə ̃
ʃɑːd̪iː kəɾəbɑːkə s̪oːtʃ͡əmeː tʃ͡ʰələ. 

s̪uɾeːʃəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiː ɑːbə buɽʰə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰəlɑː. oː 
d͡ʒeːʈʰəkiː put̪oːɦukə ʋjəʋəɦɑːɾəs̪ə ̃ eːt̪eːkə n̪eː 
ɑːɦət̪ə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː bləɖə-pɾeːs̪əɾəkə 
ʃɪkɑːɾə bʰəə̸ geːlɑː. s̪uɾeːʃəkə mɑːeːkẽː d͡ʒət̪eːkə 
pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː d͡ʒeːʈʰəkɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦə kəɾəɪmeː 
tʃ͡ʰələ t̪ət̪eːkə s̪uɾeːʃəkə bɪɑːɦəmeː n̪əɦɪ. oː goːn̪uː 
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d͡ʒʰɑːkə bɪlɑːɽɪ d͡ʒəkɔ ̃ pɑːkɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰeːliː. t̪əẽː 
tʃ͡ʰoːʈəkɑː beːʈɑːkə bɪɑːɦəkə tʃ͡əɾtʃ͡oː n̪ə_ɪ kəɾəɪ tʃ͡ʰeːliː. 
ɑː ɾɑːd̪ʰɑːkẽː koːn̪oː ʋɪʃeːʂə d͡ʒɪd͡ʒɲɑːs̪oː n̪əɦɪjẽː 
tʃ͡ʰələ. 

s̪əj̃oːgəʋəʃə bʰəʋɑːn̪iː pɾəs̪ɑːd̪əd͡ʒiː əpən̪ə beːʈiː 
ɾoːʃən̪iːkə kət̪ʰɑː ləə̸ kəə̸ eːlɑː. s̪uɾeːʃə pəɦɪn̪əɦɪs̪ə ̃oːɪ 
pəɾɪʋɑːɾəkẽː d͡ʒən̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələ. bʰəʋɑːn̪iː pɾəs̪ɑːd̪əkə 
put̪ɾə s̪uɾeːʃəkə s̪əg̃iː tʃ͡ʰələ. t̪əẽː s̪uɾeːʃə bʰəʋɑːn̪iː 
pɾəs̪ɑːd̪əkə oːɪʈʰɑːmə d͡ʒɑːɪt̪ə-əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
ɾoːʃən̪iːkə ʃiːlə-s̪ʋəbʰɑːʋəs̪ə ̃ s̪uɾeːʃə t̪ət̪eːkə n̪eː 
pɾəbʰɑːʋɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒeː eːkoː beːɾə n̪ɑːkəɾə-n̪ukəɾə 
n̪əɦɪ keːləkə. kət̪ʰɑːkə məd̃͡ʒuːɾiː d̪əeː d̪eːləkə. 

d̪un̪uː pəɾɪʋɑːɾə s̪ʋədʒ͡ɑːt̪iːjə  tʃ͡ʰələ. ən̪t̪əɾəd͡ʒɑːt̪iːjə 
ʋɪʋɑːɦəs̪ə ̃ oː gʰɾɨɳɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. eːməɾəɦə 
ɾɑːd̪ʰɑːkẽː koːn̪oː ut̪s̪ukət̪ɑː ɑː pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː n̪əɦɪ 
tʃ͡ʰələ. oː mən̪eː-mən̪ə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰələ bəɽəkiː 
put̪oːɦu t̪ə ̃s̪əbʰə guɾə goːbəɾə kəjə d̪eːləkə. ɑːbə iː 
kiː kəɾət̪ə oː bʰəgəʋɑːn̪ə d͡ʒɑːn̪əɪt̪ʰə....  

s̪uɾeːʃəkə bɪɑːɦə bʰeːlə. bəɾə-kən̪ɪjɑ̃ː gʰəɾə ɑːeːlə. 
ɾɑːd̪ʰɑːkə mən̪ə ʈuʈələ tʃ͡ʰələ t̪əẽː oː pəɾɪtʃ͡ʰən̪oːmeː 
n̪əɦɪ geːlə. lɑːtʃ͡ɑːɾə bʰəə̸ d̪ɪjɑːd̪ən̪iː s̪uleːkʰɑː bəɾə-
kən̪ɪjɑ̃ːkə pəɾɪtʃ͡ʰəɳə kəeː gʰəɾə ləuləkə. ɾɑːd̪ʰɑː 
t̪əbɪjət̪ə kʰəɾɑːpəkə bəɦɑːn̪ɑː keːn̪eː tʃ͡ʰeːliː. 
ɾoːʃən̪iːkẽː dʒ͡əkʰən̪ə pət̪ɑː lɑːgələ dʒ͡eː s̪ɑːs̪u mɑ̃ː 
biːmɑːɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə t̪ə ̃ oː koːɦəbəɾə gʰəɾəs̪ə ̃ n̪ɪkəɪlə 
s̪ɑːs̪ukə kəməɾɑːmeː geːlə ɑː pəɦɪn̪eː ɾɑːd̪ʰɑːkə 
pəeːɾə tʃ͡ʰubɪ pɾəɳɑːmə keːləkə ɑː putʃ͡ʰələkə- 
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"mɑ̃ː, t̪əbɪjət̪ə ʈʰiːkə ətʃ͡ʰɪ kiː n̪əɦɪ." 

eːkɑːeːkə n̪əbəkiː put̪oːɦukẽː d̪eːkʰə ɾɑːd̪ʰɑː ləd͡ʒɑː 
geːliː. uʈʰɪ kəə̸ bəɪs̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 

"kən̪ɪjɑ̃ː, mɑːt̪ʰəmeː d̪əɾd̪ə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ." 

ɾoːʃən̪iː t̪uɾən̪t̪eː bʰɪks̪ə ləeː s̪ɑːs̪ukə mɑːt̪ʰəmeː 
ləgəuləkə. ɑː kɪtʃ͡ʰu kɑːlə d̪ʰəɾɪ pəeːɾəkẽː s̪eːɦoː 
d̪əbəuləkə. ɑːɪ bəɽə pʰuɾt̪iːs̪ə ̃s̪uleːkʰɑː kʰuːbə n̪iːkə 
d͡ʒəkɑ̃ː bʰɑːn̪əs̪ə-bʰɑːt̪ə kəeː ɾoːʃən̪iːkẽː bʰoːd͡ʒən̪ə 
pəɾoːs̪ɪ kʰeːbɑːkə leːlə d̪əɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"kən̪ɪjɑ̃ː, kʰɑːn̪ɑː kʰɑː liːə, kəkʰən̪ə kʰeːn̪eː ɦəeːbə 
kəkʰən̪ə n̪əɦɪ." 

ɾoːʃən̪iː bədʒ͡əliː- 

"dʒ͡əkʰən̪ə s̪ɑːs̪u mɑ̃ː bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾət̪iː t̪eːkəɾə 
bɑːd̪eː ɦəmə bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəbə." 

t̪əɪpəɾə s̪uleːkʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"mɑ̃ːkə t̪əbɪjət̪ə kʰəɾɑːpə tʃ͡ʰəɪn̪ə, d͡ʒəkʰən̪ə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː 
ɦeːt̪əɪn̪ə kʰɑː leːt̪iː." 

ɾoːʃən̪iː əpən̪ə kʰɑːn̪ɑː ləeː kʰud̪ə s̪ɑːs̪u mɑ̃ːkə 
kəməɾɑːmeː geːliː ɑː eːkə kəuɾə bʰɑːt̪ə d̪ɑːlɪmeː 
mɪlɑː ɦɑːt̪ʰəmeː ləeː bəd͡ʒəliː- 

"mɑ̃ː, tʃ͡ʰoːʈəkiː put̪oːɦukə ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃ eːkə kəuɾə 
kʰɑːn̪ɑː kʰɑːt̪ʰu." 
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kəɦəɪt̪ə ɦɑːt̪ʰə s̪ɑːs̪u mɑ̃ːkə mũɦəmeː d̪eːləkə. 

ɾɑːd̪ʰɑːkə eːkə kəuɾə bʰɑːt̪əs̪ə ̃ s̪əbʰə d̪ukʰə d̪uːɾə 
bʰəə̸ geːlə. bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəɪt̪ə kəɦələkə- 

"beːʈiː, dʒ͡ɑːu əɦũː bʰoːdʒ͡ən̪ə kəeː liːə." 

"n̪əɦɪ mɑ̃ː d͡ʒɑːbət̪ə əɦɑ̃ː n̪əɦɪ kʰɑːeːbə t̪ɑːbət̪ə 
ɦəməɦũː n̪əɦɪ bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəbə."  

ɾɑːd̪ʰɑː tʃ͡ʰoːʈəkiː put̪oːɦukə d͡ʒɪd̪d̪əkẽː n̪əɦɪ ʈɑːɾɪ 
s̪əkələ. ɾɑːd̪ʰɑː bʰəɾɪ peːʈə bʰoːd͡ʒən̪ə keːləkə. 
ɾɑːd̪ʰɑːkə kʰɑːn̪ɑː kʰeːlɑːkə bɑːd̪ə ɾoːʃən̪iː d͡ʒuːʈʰə 
pʰeːɾɪ koːʈʰəɾiːs̪ə ̃bɑːɦəɾə bʰeːlə. 

pətʃ͡ʰɑːɪt̪ə s̪uleːkʰɑː ɑː ɾoːʃən̪iː mɑːn̪eː d̪un̪uː 
d̪ɪjɑːd̪ən̪iː s̪əg̃ə-s̪əg̃ə bʰoːd͡ʒən̪ə keːləkə. bʰoːdʒ͡ən̪ə 
keːlɑː bɑːd̪ə s̪uleːkʰɑː s̪ut̪əbɑːkə leːlə əpən̪ɑː 
koːʈʰəɾiːmeː tʃ͡ələ geːlə. ɑː ɾoːʃən̪iː eːkə loːʈɑː pɑːn̪ɪ 
ləeː s̪ɑːs̪u mɑ̃ːkə koːʈʰəɾiːmeː d͡ʒɑː ɾɑːkʰɪ d̪eːləkə ɑː 
s̪ɑːs̪u-mɑ̃ːkə pəeːɾə d̪əbɑːbəeː lɑːgələ. 

ɾɑːd̪ʰɑː d͡ʒəkʰən̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"dʒ͡ɑːu kən̪ɪjɑ̃ː, əɦɑ̃ːkə ɑːɪ pəɦɪlə d̪ɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ, t̪ʰɑːkələ 
ʈʰeːɦɪjɑːeːlə ɦəeːbə. əɾɑːmə kəɾuː geː." 

t̪əkʰən̪ə ɾoːʃən̪iː s̪ɑːs̪u-mɑ̃ːkẽː bɪtʃ͡ʰəun̪ə d͡ʒʰɑːɾɪ 
məʃəɦəɾiː ləgɑː kəeː əpən̪ə koːʈʰəɾiːmeː ɑːɾɑːmə 
kəɾəkə leːlə tʃ͡ələ geːliː. 

ɾɑːd̪ʰɑː mən̪eː-mən̪ə ɾoːʃən̪iːkẽː ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə d̪əə̸ 



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

ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. ɑː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə tʃ͡ʰələ. bʰəʋɪʂjəmeː d͡ʒeː 
ɑ̃ːgɑː ɦuəeː mud̪ɑː əkʰən̪ə t̪ə ̃ əbəɪt̪ə d̪eːɾiː eːt̪eːkə 
kʰɑːt̪ɪɾəd̪ɑːɾiː t̪ə ̃keːləkə. ɾɑːd̪ʰɑː tʃ͡ʰoːʈəkiː put̪oːɦukə 
pəɾɪtʃ͡ʰəɳəmeː n̪ə_ɪ geːliː t̪eːkəɾə ɑːbə pəʃtʃ͡ɑːt̪ɑːpə 
ɦuə lɑːgələ tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ɾoːʃən̪iː s̪ɑːkʂɑːt̪ə d̪eːʋiː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə dʒ͡eː ɦəməɾɑː gʰəɾəkẽː s̪ʋəɾgə bən̪əut̪ə.... 
jəeːɦə s̪əbʰə s̪oːtʃ͡əɪt̪ə-ʋɪtʃ͡ɑːɾəɪt̪ə ɾɑːd̪ʰɑː kəkʰən̪ə 
s̪ut̪ɪ ɾəɦəliː s̪eː n̪əɦɪ d͡ʒɑːɪn̪ə.  

ɾoːʃən̪iː ɑː ɾɑːd̪ʰɑːkə biːtʃ͡ə dʒ͡eː kɾɪjɑːkəlɑːpə ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ s̪eː s̪uleːkʰɑː d̪eːkʰəɪt̪ə ɾəɦələ. s̪uleːkʰɑː əpən̪ə 
s̪ɑːs̪u-mɑ̃ːkə əd̪əkʰoːɪ-bəd̪əkʰoːɪ ɾoːʃən̪iːkẽː 
s̪un̪ɑːbəeː ləgəliː. ɾoːʃən̪iː s̪uleːkʰɑːkə koːn̪oː bɑːt̪əkə 
d͡ʒəʋɑːbə n̪əɦɪ d̪ə_ɪ tʃ͡ʰeːləkʰɪn̪ə. 

ɾoːʃən̪iːkẽː əpən̪ə bɪɑːɦəkə puːɾʋəɦɪs̪ə ̃ s̪uleːkʰɑːkə 
kɪɾəd̪ɑːn̪iː s̪uɾeːʃəkə mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃bud͡ʒʰələ ɾəɦəɪn̪ə. 
bʰoːɾeː ɾoːʃən̪iː uʈʰɪ d͡ʒʰɑːɽuː ləə̸ kəə̸ gʰəɾə-ɑ̃ːgən̪əkẽː 
bɑːɦəɾəeː-s̪oːɦəɾəeː ləgəliː. pʰəɾiːtʃ͡ə n̪əɦɪ bʰeːlɑːkə 
kɑːɾəɳeː d͡ʒəkʰən̪ə s̪uleːkʰɑː əg̃ən̪ɑː bəɦɑːɾəɪt̪ə 
d̪eːkʰələkə t̪ə ̃ oːkəɾɑː pəɦɪn̪eː bʰeːləɪn̪ə d͡ʒeː 
ɾɑːd̪ʰɑːɑːn̪ə d̪ɪn̪ukɑː d͡ʒəkɑ̃ː ɑ̃ːgən̪əmeː d͡ʒʰɑːɽuː 
ləgɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː d͡ʒəkʰən̪ə ɑːgɔ ̃bəɽʰələ t̪ə ̃
ɾoːʃən̪iːkẽː bɑːɽʰəɪn̪ə ləgəbəɪt̪ə d̪eːkʰələkə t̪ə ̃
ɑːʃtʃ͡əɾjətʃ͡əkɪt̪ə ɦoːɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"kən̪ɪjɑ̃ː, əɦɑ̃ː kɑːlɦɪjeː eːləũ ɑː ɑːɪjeː bɑːɽʰəɪn̪ə 
pəkəɪɽə leːləũ. kəɦuː t̪ə ̃ əɦɑ̃ːkə mɑːeː-bɑːpə kiː 
kəɦət̪ɑː. eːt̪eːkə kɑːd͡ʒə keːn̪ɑːɪ koːn̪oː d͡ʒəɾuːɾiː 
tʃ͡ʰə_ɪ!" 
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ɾoːʃən̪iː bədʒ͡əliː- 

"bəɦɪn̪ə, iː t̪ə ̃ɦəməɾə əpən̪ə kɑːd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə n̪ə_ɪ 
kəɾəbə t̪ə ̃keː kəɾət̪ə." 

s̪uleːkʰɑː tʃ͡upeː ɾəɦɪ geːliː. ɾɑːd̪ʰɑː bʰoːɾeː uʈʰɪ 
bɑːd̪ʰəs̪ə ̃ gʰɑːs̪ə ɑːn̪əeː geːlə tʃ͡ʰeːliː. tʃ͡ʰoːʈəkiː 
put̪oːɦukə ʋjəʋəɦɑːɾəs̪ə ̃ ɾɑːd̪ʰɑː gəd̪əgəd̪ə tʃ͡ʰeːliː. 
t̪əẽː ɾɑːt̪ɪ kʰuːbə mən̪əs̪ə ̃s̪ut̪əloː tʃ͡ʰeːliː. 

ɾoːʃən̪iː gʰəɾə-d̪uɑːɾɪkẽː bəɦɑːɾɪ eːkəʈɑː ʈoːkəɾiːmeː 
bɑːɦəɾən̪ə-s̪oːɦəɾən̪ə uʈʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːliː. t̪ɑːbət̪ə 
ɾɑːd̪ʰɑː gʰɑːs̪ə ləə̸ kəə̸ ɑ̃ːgən̪əmeː pɾəʋeːʃə keːləɪn̪ə. 
ɑːkɪ ɾoːʃən̪iː d̪eːkʰələkə, tʃ͡əʈeː bɑːɽʰəɪn̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ 
s̪ɑːs̪ukə mɑːt̪ʰəpəɾə s̪ə ̃ gʰɑːs̪əkə tʃ͡ʰɪʈʈɑː ləə̸ gʰɑːs̪ə 
ɾəkʰəɪkə dʒ͡əgəɦəpəɾə d͡ʒɑː kəə̸ ɾɑːkʰɪ ɑːeːlə. 

ɾɑːd̪ʰɑː ɾoːʃən̪iːkẽː kəɦəeː lɑːgələ- 

"t̪ũː kɪeːkə bəɽʰən̪iː d̪ʰeːləɦə. ɦəmə əbɪt̪əũ t̪ə ̃
d͡ʒʰɑːɽuː ləgɑː d̪ɪt̪əũ." 

iː kəɦəɪt̪ə ɾoːʃən̪iːkə ɦɑːt̪ʰəs̪ə ̃ bɑːɽʰəɪn̪ə leːbəeː 
ləgəliː. mud̪ɑː ɾoːʃən̪iː bəd͡ʒəliː- 

"mɑːeː, ɑːbə əɦɑ̃ːkẽː kɑːd͡ʒə kəɾəɪkə d͡ʒəmɑːn̪ɑː n̪ə_ɪ 
ətʃ͡ʰɪ. əɦɑ̃ː bəɪs̪uː, əɾɑːmə kəɾuː ɑː ɦəmə s̪əbʰə 
kɑːd͡ʒə kəɾəbə." 

ɾɑːd̪ʰɑː s̪us̪ət̪ɑːeː lɑːgələ. t̪ɑːbət̪ə ɾoːʃən̪iː s̪ɑːs̪ukə 
leːlə eːkə loːʈɑː pɑːn̪ɪ ɑː eːkəʈɑː d̪ət̪əməɪn̪ə ɑːn̪ɪ 
ɦɑːt̪ʰəmeː t̪ʰəmɦəbəɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 
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"s̪ɑːs̪u-mɑ̃ː, iː d̪ət̪əməɪn̪ə kəɾəut̪ʰə ɦəmə t̪ɑːbət̪ə 
d͡ʒələkʰəɪ bən̪ɑː d̪ə_ɪ tʃ͡ʰɪəɪn̪ə." 

d͡ʒələkʰəɪ t̪əɪjɑːɾə bʰeːlə. s̪uɾeːʃəkə leːlə bʰoːd͡ʒən̪ə ɑː 
ʈɪpʰiːn̪ə s̪eːɦoː t̪əɪjɑːɾə keːləkə. kɪeːkə t̪ə ̃ s̪uɾeːʃəkẽː 
ʋɪd̪jɑːləjə d͡ʒeːbɑːkə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ɑːn̪ən̪d̪ə ɑː ɾɑːd̪ʰɑː 
d͡ʒələkʰəɪ kəə̸ əpən̪ə-əpən̪ə kɑːd͡ʒəmeː lɑːgɪ geːlə. 
eːməɦəɾə ɾoːʃən̪iː əpən̪ə dʒ͡eːʈʰə d̪ɪjɑːd̪ən̪iːkẽː 
mɑːn̪eː s̪uleːkʰɑːkẽː ɦun̪əkə koːʈʰəɾiːmeː d͡ʒələkʰəɪ 
ləə̸ kəə̸ pəɦũtʃ͡əliː. 

s̪uleːkʰɑː ɑː ɾoːʃən̪iː s̪əg̃eː d͡ʒələkʰəɪ keːləɪn̪ə. ɑː 
d̪un̪uː əpən̪ɑː-əpən̪ɑː kɑːd͡ʒəmeː lɑːgɪ geːliː. ɾoːʃən̪iː 
ɾɑːd̪ʰɑːkə ɑːd̪ʰɑːs̪ə ̃ beːs̪iː kɑːd͡ʒəkẽː s̪əmɦɑːɾɪ 
leːləɪn̪ə. s̪uleːkʰɑː ɾoːʃən̪iːkə ʋjəʋəɦɑːɾəs̪ə ̃ ɑːɦət̪ə 
ɦoːɪt̪ə ɾəɦəliː ɑː mən̪eː-mən̪ə əpən̪ɑːkẽː əpəɾɑːd̪ʰiː 
mɑːn̪ɪ pəʃtʃ͡ɑːt̪ɑːpoː kəɾəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰeːliː. ɾoːʃən̪iːkə 
d͡ʒɲɑːn̪ə, ʋɪd̪ʋut̪ɑː ɑː tʃ͡ɑːlɪ-tʃ͡ələn̪ə oːkəɾɑː 
gʰəməɳɖəkẽː t̪oːɽɪ d̪eːləkə. 

ɾɑːd̪ʰɑː ɑːbə s̪əkun̪ə məɦəs̪uːs̪ə kəɾəeː ləgəliː. pʰeːɾə 
gʰəɾəmeː kʰuʃəɦɑːliː ɑːbəeː lɑːgələ. eːkə d̪ɪn̪ə 
ɾoːʃən̪iː əpən̪ə gʰəɾəkə s̪əbʰə kɑːmə-kɑːd͡ʒə n̪ɪpəʈɑː 
bʰoːdʒ͡ən̪ə kəeː s̪ut̪ələ tʃ͡ʰeːliː. 

t̪ɑːbət̪ə ɾoːʃən̪iː koːʈʰəɾiːmeː tʃ͡əukiːpəɾə s̪ut̪ələ 
ɾɑːd̪ʰɑːkə pəeːɾə d̪əbɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰeːliː. oːɦiː s̪əməjə 
glɑːn̪ɪs̪ə ̃ məɾmɑːɦət̪ə s̪uleːkʰɑː kən̪əɪt̪ə oːɪ 
kəməɾɑːmeː gʰus̪ələ ɑː bɑːd͡ʒələ- 

"mɑːeː, əɪ əbʰɑːgɪn̪əkẽː kʂəmɑː kəeː d̪iːə. əɦɑ̃ː 
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ɦəməɾɑː s̪əbəɦəkə s̪ukʰə-s̪uʋɪd̪ʰɑːkə leːlə eːt̪eːkə 
d̪ɪn̪ə-ɾɑːt̪ɪ kʰəʈəɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰiː. mɑːeː, ɦəməɾɑːs̪ə ̃
əɦɑ̃ːkẽː bəɽə kəʂʈə bʰeːlə. ɦəmə əɦək̃ɑːɾiː bʰəə̸ geːlə 
tʃ͡ʰeːləũ. ɾoːʃən̪iː ɦəməɾɑː gʰəɾəkə s̪ɑːkʂɑːt̪ə ləkʂmiː 
tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. eːt̪eːkə pəɽʰələ-lɪkʰələ bʰəə̸ kəə̸ d͡ʒeː 
ɦəməɾɑː s̪əbəɦəkə s̪eːʋɑː kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə oːɦiːs̪ə ̃
ɦəməɾoː ɾoːʃən̪iːs̪ə ̃ ʃɪkʂɑː bʰeːʈələ dʒ͡eː pəɾɪʋɑːɾəkə 
s̪əd̪əs̪jə kʰɑːs̪ə kəeː s̪ɑːs̪u-mɑ̃ː s̪ə ̃bəɽʰɪ əɪ s̪əs̪̃ɑːɾəmeː 
kɪjoː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. t̪əẽː ɦəməɾɑː s̪ən̪ə əbʰɑːgɪn̪əkẽː 
mɑːpʰə kəeː d̪iːə." 

kən̪əɪt̪ə s̪ɑːs̪u-mɑ̃ːkẽː pəeːɾə d̪əbɑːbəeː ləgəliː. 
ɾɑːd̪ʰɑː bəd͡ʒəliː- 

"beːʈiː bʰoːɾəkə ɦeːɾɑːeːlə d͡ʒə ̃s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː gʰəɾə ɑːbɪ 
d͡ʒɑːeː t̪ə ̃oːkəɾɑː ɦeːɾɑːeːlə n̪əɦɪ kəɦələ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 

ɑːn̪ən̪d̪ə pəɽʰələ-lɪkʰələ juʋəkə, s̪əbʰə t̪əmɑːʃɑː 
d̪eːkʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. bɑːd͡ʒələ- 

"mɑːeː, s̪uleːkʰɑːkẽː mɑːpʰə kəeː d̪əɦiːn̪ə. kulə ɑː 
n̪iːkə kʰɑːn̪əd̪ɑːn̪əkə beːʈiː tʃ͡ʰoːʈəkiː 
kən̪ɪjɑ̃ː  ɦəməɾəɑː gʰəɾəkẽː s̪ɑːkʂɑːt̪ ləkʂmiː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
məd̪ʰjəmə gʰəɾəkə beːʈiː eːɦeːn̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
bɪgəɾələ gʰəɾəkẽː s̪ud̪ʰɑːɾɪ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

iː kəɦəɪt̪ə ɑːn̪ən̪d̪oːkə ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃ n̪oːɾə d͡ʒʰəɦəɾəeː 
lɑːgələ. 

 
-n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, pət̪n̪iːkə n̪ɑːmə : ʃɾiːmət̪iː 
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s̪umɪt̪ɾɑː d̪eːʋiː. d͡ʒən̪mə : 14 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1956, 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə : s̪ʋə. ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə jɑːd̪əʋə. mɑːt̪ɑːkə 
n̪ɑːmə : s̪ʋə. məɦeːʃʋəɾiː d̪eːʋiː. d̪ɑːd̪ɑːkə n̪ɑːmə : 
s̪ʋə. bʰoːlɑː jɑːd̪əʋə. n̪ɑːn̪ɑːkə n̪ɑːmə : məɦɑːn̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪ʋə. ɾɑːmə ləkʰən̪ə s̪əlɦəɪt̪ɑː. 
d͡ʒən̪mə s̪t̪ʰɑːn̪ə : ɖuməɾɑː, muːlə gɑːmə : ɖuməɾɑː, 
poː.- ɖuməɾɑː, bʰɑːjɑː : ɾuːd̪ɾəpuɾə, pɾəkʰəɳɖə 
:  ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 
mɑːt̪ɾɨkə : n̪əɾəɦiː, t̪ʰɑːn̪ɑː : kʰuʈəun̪ɑː, peːʃɑː : 
əd̪ʰjɑːpən̪ə, əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, 
mɑːt̪ɾə pẽːʃən̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː.  ʃɪkʂɑː : 
eːmə.eː. (məɪt̪ʰɪliː), leːkʰən̪ə : kət̪ʰɑː, kəʋɪt̪ɑː ɑː 
ɑːleːkʰə ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə.  

moːbɑːɪlə n̪ə:̃ 9939041116, 9430631993, 
8541096004 

s̪əd̪jə: pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪əɪ : kʰɑːliː gʰəɾə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), 
pɾəkɑːʃɪt̪ə/əpɾəkɑːʃɪt̪ə ən̪jə kɾɨt̪ɪ : (1.) n̪ɑːt̪iː d̪us̪ələkə 
n̪ɑːn̪ɑːkẽː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), (2.) bɑːbɑː n̪ɑːmə 
keːʋələmə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) , (3.) s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 
(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), (4.) n̪əʋəkiː put̪oːɦu (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə) 

əɪ ɾətʃ͡ən̪ɑːpəɾə əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.12.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-2 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə 

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː 
kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

http://videha.co.in/videha.htm
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n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 2 

s̪ɑːmpɾɑːd̪ɑːjɪkə s̪əd̪bʰɑːʋə 

kɑːn̪əpuɾə ʃəɦəɾəmeː tʃ͡ʰoːʈə-pəɪgʰə bəɦut̪oː 
moːɦəllɑː ətʃ͡ʰɪ. oːɪ ʃəɦəɾəmeː ɦəɾeːkə 
d͡ʒɑːt̪ɪ,d̪ʰəɾəmə, s̪əmpɾəd̪ɑːjəkə loːkə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪ 
ʃəɦəɾəmeː eːkəʈɑː ɦɪn̪d̪uː ʋɑːɦuljə moːɦəllɑː ətʃ͡ʰɪ ɑː 
eːkəʈɑː mus̪lɪmə bɑːɦuljə. 

d̪un̪uː moːɦəllɑːkə biːtʃ͡ə kɪtʃ͡ʰu ugɾəʋɑːd̪iː, 
kəʈʈəɾəpət̪̃ʰiː mullɑː pəɳɖɪt̪ə n̪əpʰəɾət̪əkə kʰɑːd̪ʰɪ 
kʰoːɪd̪ʰə d̪eːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. eːkə-d̪oːs̪əɾɑːkə kʰuːn̪əkə 
pjɑːs̪ɑː ɦəɾəd̪əmə, eːkə-d̪oːs̪əɾə bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
eːkə moːɦəllɑːkə loːkə d̪oːs̪əɾə moːɦəllɑːmeː n̪əɦɪ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bʰəjə ɑː ɑːt̪ək̃əkə mɑːɦəulə ɦəɾəd̪əmə 
bən̪ələ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 

ɦɪn̪d̪uː moːɦəllɑːmeː s̪uɾeːʃə n̪ɑːməkə ʋjəkt̪ɪkẽː eːkə 
mɑːt̪ɾə put̪ɾə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeːkəɾə n̪ɑːmə ətʃ͡ʰɪ pɾəkɑːʃə 
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kumɑːɾə. pɾəkɑːʃə ət̪ɪ meːgʰɑːʋiː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə ətʃ͡ʰɪ. s̪uɾeːʃə 
kəɾt̪t̪əʋjən̪ɪʂʈʰə, ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə, n̪ɪʂpəkʂə ɑː 
n̪ɪʂʈʰɑːʋɑːn̪ə ʋjəkt̪ɪ ətʃ͡ʰɪ mud̪ɑː gəɾiːbə ətʃ͡ʰɪ. gəɾiːbə 
ɾəɦɪt̪oː ɦɪn̪d̪uː s̪əmɑːd͡ʒəmeː s̪uɾeːʃəkə bəɽə 
mɑːn̪jət̪ɑː tʃ͡ʰəɪn̪ə. pɾəkɑːʃəkə ʋjəʋəɦɑːɾə ɑː 
meːgʰɑːpəɾə kʰuʃə bʰəə̸ moːɦəllɑːkə loːkə s̪əbʰə 
tʃ͡ən̪d̪ɑː d̪əeː oːkəɾɑː pəɽʰeːbɑːkə leːlə s̪əɦəjoːgə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː. 

pɾəkɑːʃə ɑːʈʰəmiː pɑːs̪ə kəeː n̪əumiːmeː n̪ɑːõː 
lɪkʰəuləɪn̪ə. oːɪ kəkʂɑːmeː ɾəɦəmɑːn̪ə n̪ɑːməkə 
eːkəʈɑː ləɽəkɑː s̪eːɦoː pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɾəɦəmɑːn̪əkə 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːõː s̪uleːmɑːn̪ə tʃ͡ʰɪəɪn̪ə. s̪uleːmɑːn̪ə 
d̪ʰən̪iː-mən̪iː oː n̪eːt̪ɑː ʈɑːɪpəkə loːkə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
moːɦəllɑːʋɑːs̪iːkə kəljɑːɳəkə bɑːt̪ə s̪əd̪ɪkʰən̪ə 
s̪oːtʃ͡əɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɾəɦəmɑːn̪ə, s̪uleːmɑːn̪əkə 
eːkələut̪ɑː beːʈɑː ətʃ͡ʰɪ. oː məɦɑː ud̪əɳɖə t̪ət̪ʰɑː 
iːɾʂjɑːlu s̪ʋəbʰɑːʋəkə ləɽəkɑː ətʃ͡ʰɪ. pəɽʰəɪmeː məɦɑː 
bʰus̪əkəulə, mud̪ɑː pʰuʈəʋɔlə-kɾɪkeːʈəmeː 
tʃ͡əɪmpɪjən̪ə ətʃ͡ʰɪ. kʰeːləmeː oːɦən̪ə ləɽəkɑː oːɪ 
pəɾoːpəʈʈɑːmeː koːn̪oː d̪oːs̪əɾə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. 

pɾəkɑːʃə ɑː ɾəɦəmɑːn̪ə eːkkeː ʋəɾgəmeː pəɽʰəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. d̪un̪uː d̪uː d̪ʰɑːɾɑːkə ləɽəkɑː t̪əẽː d̪un̪uːmeː 
moːɦəllɑːkə ʋɑːt̪ɑːʋəɾəɳəkə ən̪us̪ɑːɾə eːkə-
d̪oːs̪əɾɑːkə dʒ͡ɑːn̪iː d̪uʃmən̪ə bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
ɾəɦəmɑːn̪ə ʋəɾgəkə ud̪əɳɖə ləɽəkɑː s̪əbəɦəkə eːkə 
ʈoːliː bən̪əun̪eː tʃ͡ʰələ. 

pɾəkɑːʃəs̪ə ̃ oːkəɾɑː d͡ʒələn̪ə ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. 
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guɾudʒ͡iː ɑː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə loːkəɪn̪əkə biːtʃ͡ə ɾəɦəmɑːn̪əs̪ə ̃
beːs̪iː pɾəkɑːʃəkə mɑːn̪jət̪ɑː tʃ͡ʰeːlə_ɪ. d͡ʒə_ɪleː 
ɾəɦəmɑːn̪ə pɾəkɑːʃəs̪ə ̃ iːɾʂjɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
ɾəɦəmɑːn̪ə pɾəkɑːʃəkẽː n̪iːtʃ͡ɑː d̪eːkʰəbəɪleː oːkəɾɑː 
mɑːɾəbɑːkə t̪əɪjɑːɾiːmeː lɑːgələ tʃ͡ʰələ. əɪ bɑːt̪əkə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː pɾəkɑːʃəkẽː bʰəə̸ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. pɾəkɑːʃə 
mən̪eː-mən̪ə s̪oːtʃ͡ələkə d͡ʒeː bud̪ʰɪs̪ə ̃ kɑːd͡ʒə 
leːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. pɾəkɑːʃə bʰiːt̪əɾeː-bʰiːt̪əɾə 
ɾəɦəmɑːn̪əs̪ə ̃d̪oːs̪t̪iː kəɾəɪkə pɾəjɑːs̪əmeː lɑːgɪ geːlə. 

eːkə d̪ɪn̪ə ʋɪd̪jɑːləjəkə kɾɪjɑː-kəlɑːpəkə n̪ɪɾiːkʂəɳə 
ɦeːt̪u dʒ͡ɪlɑː ʃɪkʂɑː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiːkə ɑːgəmən̪ə bʰeːlə. 
ʋəɾgə ʃɪkʂəkə əpən̪ə-əpən̪ə ʋəɾgəmeː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə 
loːkəɪn̪əkẽː əɪ s̪uːtʃ͡ən̪ɑːkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː d̪əeː tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰələ. tʃ͡ʰɑːt̪ɾə loːkəɪn̪əkẽː əɪ bɑːt̪əkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
s̪eːɦoː d̪əeː d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰələ kɪ s̪əbʰə kɪlɑːs̪əmeː 
pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əbʰəs̪ə ̃ pɾɨt̪ʰəkə-pɾɨt̪ʰəkə 
pɾəʃn̪ə putʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ə. 

ɑːbə ɾəɦəmɑːn̪ə tʃ͡ʰəʈəpəʈɑːeː lɑːgələ, d͡ʒeːn̪ɑː bɪn̪u 
pɑːn̪ɪjẽː mɑːtʃ͡ʰəkə d̪əʃɑː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɾəɦəmɑːn̪əkẽː 
t̪eːɦən̪eː s̪ən̪ə ɦuə ləgələɪ. pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiːkə pɾəʃn̪əkə 
d͡ʒəʋɑːbə keːn̪ɑː d̪eːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. əɪ 
gun̪əd̪ʰun̪əmeː lɑːgələ tʃ͡ʰələ ɾəɦəmɑːn̪əkə t̪əkʰən̪eː 
pɾəkɑːʃəpəɾə n̪əd͡ʒəɪɾə pəɽələɪ. pɾəkɑːʃəs̪ə ̃d̪uʃmən̪iː 
tʃ͡ʰeːləɪ. oːkəɾɑː oː məd̪əd̪ə kəɾəɪleː keːn̪ɑː 
kəɦət̪ə.mən̪əmeː s̪ək̃oːtʃ͡ə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːlə_ɪ.  

pɾəkɑːʃoː əɪ t̪ɑːkəmeː tʃ͡ʰələ kɪ ɾəɦəmɑːn̪əs̪ə ̃ d̪oːs̪t̪iː 
koːn̪ə ɦɪs̪ɑːbeː kəɾiː. d̪oːs̪t̪iː əɪ leːlə d͡ʒeː ɾəɦəmɑːn̪ə 
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d̪ʰən̪iːkə bɑːpəkə beːʈɑː ətʃ͡ʰɪ. ɾəɦəmɑːn̪əkə pɪt̪ɑːkə 
d̪əbəd̪əbɑː əɪ pəɾoːpəʈʈɑːmeː tʃ͡ʰələ. d̪oːs̪t̪iː ɑː 
d̪uʃmən̪iː bəɾɑːbəɾiːeːmeː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. d̪un̪uː eːkeː 
kɪlɑːs̪əmeː tʃ͡ʰələ. pɾəkɑːʃə gəɾiːbə bɑːpəkə beːʈɑː 
tʃ͡ʰələ t̪əẽː oː bud̪ʰɪs̪ə ̃kɑːd͡ʒə leːbɑːkə t̪ɑːkəmeː tʃ͡ʰələ. 
ɑːɪ ɾəɦəmɑːn̪əkẽː əd̪ʰɪkə tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə d̪eːkʰə pɾəkɑːʃə 
ɪʃɑːɾɑːs̪ə ̃oːkəɾɑː bədʒ͡əuləkə. 

ɾəɦəmɑːn̪oː əɦiː t̪ɑːkəmeː tʃ͡ʰələ dʒ͡eː pɾəkɑːʃəs̪ə ̃
məd̪əd̪ə keːn̪ɑː bʰeːʈət̪ə. ɾəɦəmɑːn̪ə ɑː pɾəkɑːʃə 
gupt̪əguː kəɾəeː lɑːgələ. pɾəkɑːʃə ɾəɦəmɑːn̪əkẽː 
s̪əlɑːɦə d̪əɪt̪ə kəɦələkə- 

"əɦɑ̃ː ɑːɪ ɦəməɾeː bəgələmeː bəɪs̪əbə. ɦəmə s̪əbʰə 
pɾəʃn̪əkə dʒ͡əʋɑːbə əpən̪ɑː ɦɑːt̪ʰəpəɾə lɪkʰə, ɦɑːt̪ʰə 
əɦɑ̃ːkə ɑːguːmeː ɾɑːkʰɪ d̪eːbə. əɦɑ̃ː d̪eːkʰə kəeː 
d͡ʒəʋɑːbə d̪əeː d̪eːbə_ɪ." 

ɑːbə ɾəɦəmɑːn̪ə bəɽə kʰuʃə tʃ͡ʰələ. kʰuʃə əɪ kɑːɾəɳeː 
d͡ʒeː ɑːbə ɦəməɾɑː əpəmɑːn̪ɪt̪ə n̪əɦɪ ɦuə pəɽət̪ə. 
ɑːpʰəd̪ə-ʋɪpəɪt̪ə ɑː mus̪ɪbət̪ə eːlɑːpəɾə ʃət̪ɾuoː mɪt̪ɾə 
bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

bɑːɽʰɪ eːlɑːpəɾə d͡ʒəɦɪn̪ɑː s̪əbʰə d͡ʒiːʋə d͡ʒən̪t̪u 
d͡ʒəkʰən̪ə eːkəʈɑː ʈɪlɑː ũːtʃ͡əgəɾə s̪t̪ʰɑːn̪əpəɾə ʃəɾəɳə 
ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ t̪ə ̃ ɾɑːgə-d̪ʋeːʃə, d̪uʃmən̪iː s̪əbʰəʈɑː 
mɪt̪ɾət̪ɑːmeː bəd̪əɪlə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰəɪ t̪əɦɪn̪ɑː 
ɾəɦəmɑːn̪əkẽː bʰeːləɪn̪ə. 

pɾəkɑːʃə əpən̪ə bud̪ʰɪkə pɾəjoːgə ɾəɦəmɑːn̪əpəɾə 
keːləkə. ʋəɾgəmeː əguləkɑː bɾẽːtʃ͡əkə pɑːtʃ͡ʰuːbəlɑː 
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bɾẽːtʃ͡əpəɾə biːtʃ͡əmeː d̪un̪uː goːɾeː bəɪs̪ələ. d̪un̪uːkẽː 
eːkəʈʰɑːmə ɑː eːkə bɾẽːtʃ͡əpəɾə bəɪs̪ələ d̪eːkʰə 
ʋəɾgəkə s̪əbʰə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə ətʃ͡əmbʰɪt̪ə bʰəə̸ geːlə. ʋəɾgə 
ʃɪkʂəkəkẽː s̪eːɦoː əɪ ʈəʈəkɑː mɪt̪ɾət̪ɑːpəɾə ɑːʃtʃ͡əɾjə 
bʰeːləɪn̪ə, oː ət̪ɪ ɦəɾʂɪt̪ə bʰəə̸ geːlɑː. ɦəɾʂɪt̪ə əɪ leːlə 
d͡ʒeː ɾəɦəmɑːn̪ə ud̪əɳɖə tʃ͡ʰələ. 

ud̪əɳɖə tʃ͡ʰɑːt̪ɾəkə s̪əg̃ə ɖəɾeː ɑːkɪ mɪt̪ɾət̪ɑːs̪ə ̃ ɑːɾoː 
tʃ͡ʰɑːt̪ɾə s̪əbʰə s̪ɑːt̪ʰə d̪eːbəeː ləgəɪt̪ə tʃ͡ʰə_ɪ. 
d͡ʒəkʰəɪn̪ə-t̪əkʰəɪn̪ə ʋəɾgəmeː ɦəllɑː-pʰəs̪ɑːd̪ə 
kəɾəbəeː-bəlɑː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə ɾəɦəmɑːn̪ə ɑːɪ ʋɪd̪jɑːləjəkə 
ʃɪʂʈə, ən̪uʃɑːs̪ɪt̪ə tʃ͡ʰɑːt̪ɾəkə mɪt̪ɾə bʰəə̸ geːlə. əɪs̪ə ̃
kʰuʃiː ɑːɾə kiː. 

n̪ɪɾd̪ʰɑːɾɪt̪ə s̪əməjəpəɾə d͡ʒɪlɑː ʃɪkʂɑː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː 
n̪əʋəmə ʋəɾgəmeː pɾəʋeːʃə keːləɪn̪ə. pəɦɪn̪eː 
n̪ɪɾloːbʰiː bən̪ɪ pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː ʋɪd̪jɑːləjəkə n̪ɪɾiːkʂəɳə 
kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː. puːɾɑː d̪ɪn̪ə ʋɪd̪jɑːləjəmeː d̪əə̸ eːkə-
eːkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾəkə pɾəgət̪ɪs̪ə ̃ əʋəgət̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː ɑː 
ʋɪd̪jɑːləjəkə s̪əɾʋɑ̃ːgiːɳə ʋɪkɑːs̪əkə leːlə mɑːɾgə 
n̪ɪɾd̪eːʃə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑː. 

ʃɪkʂɑːkə guɳəʋət̪t̪ɑːpəɾə s̪əbəɦəkə d̪ʰɪjɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. ʃɪkʂəkoː kəɾt̪t̪əʋjən̪ɪʂʈʰə ɑː pəɾɪʃɾəmiː 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː ɑːd͡ʒukə d̪ɪn̪əmeː 
guɳəʋət̪t̪ɑːpəɾə ʋɪʃeːʂə bʰɑːʂəɳə ɑː kɑːmə ʋɪpəɾiːt̪ə 
d̪eːkʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. tʃ͡ʰɑːt̪ɾə kəmə ɑː ʃɪkʂəkəkə 
bʰəɾəmɑːɾə ɾəɦɪt̪oː eːkoː gʰəɳʈiː kɪlɑːs̪ə n̪ə_ɪ tʃ͡ələɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː n̪eː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiːeː ɪmɑːn̪əd̪ɑːɾə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
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n̪ɪɾiːkʂəɳəkə kɾəməmeː ʋɪd̪jɑːləjəs̪ə ̃ s̪eːʋɑː ʃulkə, 
gɑːɽiː t̪eːləkə bəɦɑːn̪eː ʋɪd̪jɑːləjəkə pɾəd̪ʰɑːn̪əs̪ə ̃
tʃ͡ũgiː əs̪uːlə kəɾəɪ tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː loːkəɪn̪əkə 
koːn̪oː muːljə ʋɪd̪jɑːləjəmeː n̪əɦɪ ɾəɦɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾə s̪iːmɑː pɑːɾə kəeː tʃ͡ukələ ətʃ͡ʰɪ. 
uːpəɾəs̪ə ̃ n̪iːtʃ͡ɑː d̪ʰəɾɪ bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾəmeː ɑːkəɳʈʰə 
ɖumələ ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡eːn̪ɑː məkɑːn̪əkə s̪iːɽʰiːkə s̪əpʰɑːɪ 
n̪iːtʃ͡ɑːbəlɑː pəud̪ɑːn̪əs̪ə ̃ n̪əɦɪ kəeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. uːpəɾəkɑː pəud̪ɑːn̪əs̪ə ̃s̪ɑːpʰə kəeːlɑːs̪ə ̃puːɾɑː 
s̪iːɽʰiːkə s̪əpʰɑːɪ ɦoːeːt̪ə t̪əɦɪn̪ɑː bʰɾəʂʈɑːtʃ͡ɑːɾəkə 
kʰɑːt̪mɑː upəɾeːs̪ə ̃s̪əmbʰəʋə ətʃ͡ʰɪ. 

ɾəɦəmɑːn̪ə ɑː pɾəkɑːʃə d̪oːs̪əɾə bɾẽːtʃ͡əpəɾə 
eːkeːʈʰɑːmə bəɪs̪ələ tʃ͡ʰəlɑː. pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə 
loːkəɪn̪ə s̪əbʰəs̪ə ̃ pɾəʃn̪ə putʃ͡ʰəeː ləgəlɑː. tʃ͡ʰɑːt̪ɾə 
loːkəɪn̪ə jət̪ʰɑːs̪əmbʰəʋə d͡ʒəʋɑːbə d̪eːbəeː lɑːgələ. 
ɾəɦəmɑːn̪əkə ʋɑːɾiː eːlə_ɪ. pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː 
ɾəɦəmɑːn̪əs̪ə ̃pɾəʃn̪ə putʃ͡ʰələɪn̪ə- 

"ʃɪkʂəkə keː ət̪ɪɾɪkt̪ə n̪əɦĩː boːlən̪eːʋɑːlɑː guɾu kəun̪ə 
ɦoːt̪ɑː ɦəɪ?" 

ɾəɦəmɑːn̪ə pɾəkɑːʃəkə bɑːmɑː ɦɑːt̪ʰəpəɾə lɪkʰələ 
d͡ʒəʋɑːbə d̪eːkʰə bɑːdʒ͡ələ- 

"poːt̪ʰiː." 

pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː- 

"əg̃ɾeːd͡ʒiː keː s̪ɪg̃uləɾəmeː kɪt̪ən̪eː əkʂəɾə ɦoːt̪eː 
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ɦəɪ?̃" 

ɾəɦəmɑːn̪ə kɪtʃ͡ʰu s̪oːtʃ͡əɪt̪ə õːgəɾiːpəɾə gɪn̪əɪt̪ə 
pɾəkɑːʃəkə ɦɑːt̪ʰəpəɾə d̪eːkʰə ut̪t̪əɾə d̪eːləkə- 

"ɑːʈʰə." 

ɦəɾeːkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾəs̪ə ̃ t̪iːn̪ə pɾəʃn̪ə putʃ͡ʰəbɑːkə tʃ͡ʰeːləɪ 
t̪əẽː t̪eːs̪əɾə pɾəʃn̪ə pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə- 

"eːkə s̪eː n̪əə t̪əkə kɑː joːgəpʰələ kɪt̪ən̪ɑː ɦoːt̪ɑː ɦəɪ?" 

ɾəɦəmɑːn̪ə kɪtʃ͡ʰu s̪oːtʃ͡əbɑːkə ɑːkɾɨt̪ɪ kəɾəɪt̪ə ɦɑːt̪ʰə 
mũɦəkẽː tʃ͡əməkəbəɪt̪ə ɑːguːmeː pɾəkɑːʃəkə 
ɦɑːt̪ʰəkẽː d̪eːkʰəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"pəɪt̪̃ɑːliːs̪ə." 

d͡ʒɪlɑː ʃɪkʂɑː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː t̪iːn̪uː pɾəʃn̪əkə s̪əɦiː 
d͡ʒəʋɑːbə s̪un̪ɪ bəd͡ʒəlɑː- 

"jəɦə ləɽəkɑː bəɦut̪ə d͡ʒɪn̪iːjəs̪ə ɦəɪ." 

ɾəɦəmɑːn̪əkə pɾəʃəs̪̃ɑː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiːkə muɦəs̪ə ̃
s̪un̪ɪ ʋəɾgə ʃɪkʂəkə ɑː ʋəɾgəkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾəs̪əbʰə ɑːʃtʃ͡əɾjə 
tʃ͡əkɪt̪ə bʰeːlɑː. t̪ɑːbət̪ə pɾəkɑːʃə d͡ʒeː əpən̪ɑː 
ɦət̪ʰeːliːpəɾə d͡ʒəʋɑːbə lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰələ t̪eːkəɾɑː kʰuːbə 
n̪iːkəs̪ə ̃ meːʈɑː d̪eːn̪eː tʃ͡ʰələ. əɪ kəɾɪʃmɑːkẽː ʋəɾgə 
ʃɪkʂəkə ɑː d̪un̪uː tʃ͡ʰɑːt̪ɾeː d͡ʒɑːn̪ɪ s̪əkələ. 

ɑːbə pɾəkɑːʃə ɑː ɾəɦəmɑːn̪əmeː mɪt̪ɾət̪ɑː bəɽʰəeː 
lɑːgələ. d̪un̪uː eːkə-d̪oːs̪əɾəkẽː d̪ɪloːd͡ʒɑːn̪əs̪ə ̃
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mɑːn̪əeː lɑːgələ. ʋəɾgə ʃɪkʂəkə s̪eːɦoː bəɽə kʰuʃə 
tʃ͡ʰəlɑː. kʰuʃiː əɪ leːlə tʃ͡ʰəlɑː d͡ʒeː ɾəɦəmɑːn̪ə 
ʋɪd̪jɑːləjəkẽː t̪ən̪ɑːʋə gɾəs̪t̪ə bən̪əun̪eː ɾəɦəɪ tʃ͡ʰələ. 
ɑːbə pɾəkɑːʃə n̪ɪɾbʰɪkə ɾuːpeː pəʈʰən̪ə-pɑːʈʰən̪ə 
kəɾəeː lɑːgələ. ɾəɦəmɑːn̪əkẽː s̪əbʰə ʋɪʂəjəkə t̪əɪjɑːɾiː 
kəɾəbəeː lɑːgələ. 

ɾəɦəmɑːn̪əmeː ɦəʈʰɑːt̪ iː pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə d̪eːkʰə 
ɾəɦəmɑːn̪əkə əbbɑː s̪uleːmɑːn̪ə eːkəɾə ɾɑːd͡ʒə 
d͡ʒən̪əbɑːkə pɾəjɑːs̪ə keːləɪn̪ə. beːʈɑːs̪ə ̃
putʃ͡ʰələkʰɪn̪ə. ɾəɦəmɑːn̪ə s̪əbʰəʈɑː ʋɾɨt̪ɑːn̪t̪ə 
əbʋɑːdʒ͡ɑːn̪əkẽː kəɦɪ s̪un̪əuləkə. s̪uleːmɑːn̪əkẽː 
pɾəkɑːʃəkə pɾət̪ɪ s̪ɪn̪eːɦə d͡ʒɑːgələ. s̪əməjə-
s̪əməjəpəɾə s̪uleːmɑːn̪ə pɾəkɑːʃəkẽː upəɦɑːɾə 
ɾəɦəmɑːn̪əkə ɦɑːt̪ʰeː bʰeːd͡ʒəeː lɑːgələ. 

əɪ bɑːt̪əkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː pɾəkɑːʃəkə pɪt̪ɑːd͡ʒiːkẽː 
s̪eːɦoː bʰeːləɪn̪ə. d̪un̪uː əʋɪbʰɑːʋəkəkẽː eːkə-
d̪oːs̪əɾɑːkə put̪ɾəkə pɾət̪ɪ s̪ɪn̪eːɦə-bʰɑːʋə d͡ʒɑːgələ. 
pɾəkɑːʃə ɾəɦəmɑːn̪əkẽː d̪ɪʃɑː n̪ɪɾd̪eːʃə ɑː ɾəɦəmɑːn̪ə 
pɾəkɑːʃəkẽː əpən̪ə kʰeːləbəlɑː kəuʃələs̪ə ̃ d̪əkʂə 
bən̪eːbɑːmeː lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɾəɦəmɑːn̪əkə 
d̪ɪn̪ə gʰumɪ geːlə_ɪ.s̪əbʰə əʋɑːɾɑːpən̪iː, bəd̪əmɑːʃiː 
tʃ͡ʰuʈɪ geːlə_ɪ. ɦəd̪iːʃəkə eːkə pɑ̃ːt̪ɪ tʃ͡ʰəɪ- 'lɑː ɪlɑːɦiː 
iːlələɦə muɦəmməd̪eː ɾəs̪uləllɑːɦə.' 

kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə ɾəməd͡ʒɑːn̪əkə mɑːs̪ə ɑːbɪ geːlə. 
mus̪ələmɑːn̪əkə bətʃ͡tʃ͡ɑːs̪ə ̃ buɽʰə d̪ʰəɾɪ, məɾd̪əs̪ə ̃
d͡ʒən̪ɑːn̪iː t̪əkə əllɑːɦəkə ɪʋɑːd̪ət̪əmeː ɾoːd͡ʒɑː 
ɾɑːkʰəeː lɑːgələ. ɾəɦəmɑːn̪ə s̪eːɦoː ɪs̪lɑːmə 
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d̪ʰəɾməkə ɾəkʂɑːɾt̪ʰə ɾoːdʒ͡ɑː ɾəkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
ɾəmədʒ͡ɑːn̪əkə əʋəd̪ʰɪmeː pɾəkɑːʃə ɾoːd͡ʒɑː 
kʰoːləbɑːkə (ɪpʰt̪ɑːɾə pɑːɾʈiː) ɦeːt̪u koːn̪oː-koːn̪oː 
s̪əmɑːn̪ə ɾəɦəmɑːn̪əkə ɦeːt̪u gʰəɾəs̪ə ̃ lɑːbɪ d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ.  

ɾəbɪ d̪ɪn̪ə ɾoːdʒ͡ɑːkə bɑːd̪ə iːd̪ə pəɾʋə ɑːbɪ geːlə. 
ɾəɦəmɑːn̪ə, pɾəkɑːʃəkẽː iːd̪əkə kʰuʃiːmeː d̪ɑːbət̪ə 
d̪eːləkə. ɑːbə pɾəʃn̪ə tʃ͡ʰeːləɪ d͡ʒeː eːkə ʈoːlə-d̪oːs̪əɾə 
ʈoːləkə dʒ͡ɑːn̪iː d̪uʃmən̪ə bən̪ələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
pɾəkɑːʃə oːɪ ʈoːlə keːn̪ɑː d͡ʒeːt̪ɑː, əɪ t̪ɑːɾət̪əmjəmeː 
tʃ͡ʰələ kɪ eːkəʈɑː upɑːjə s̪ud͡ʒʰələɪn̪ə. pɾəkɑːʃə 
pɑːd͡ʒɑːmɑː-kuɾt̪ɑː pəɦɪɾə d̪upəɦəɾəmeː 
ɾəɦəmɑːn̪əkə oːt̪əeː pəɦũtʃ͡ələ. 

ɾəɦəmɑːn̪əkə mɑːeː-bɑːbuːd͡ʒiː pɾəkɑːʃəkẽː d̪eːkʰə 
bəɽə kʰuʃə bʰeːlə. pɾəkɑːʃəkə kʰuːbə ɑːʋə-bʰəgət̪ə 
bʰeːlə. kʰuːbə meːʋɑː-mɪʈʰɑːɪ kʰuəuləkə. d̪un̪uː 
mɪt̪ɾə s̪əd̪̃ʰjɑː d̪ʰəɾɪ kʰeːlɑːɪt̪ə-d̪ʰupɑːɪt̪ə ɑː gəpə-
s̪əppəmeː lɑːgələ ɾəɦələ. mun̪əɦɑːɾɪ s̪ɑ̃ːdʒ͡ʰə bʰəə̸ 
geːlə. 

pɾəkɑːʃə gʰəɾə ɑːbəkə leːlə d̪ʰəɽəpʰəɽɑːɪt̪ə s̪iːɽʰiːs̪ə ̃
n̪iːtʃ͡ɑː ut̪əɾəeː lɑːgələ, ɑːkɪ s̪iːɽʰiːs̪ə ̃ pəeːɾə pɪtʃ͡ʰəɪɾə 
geːləɪn̪ə. s̪iːɽʰiːpəɾə luɽʰəkəɪt̪ə n̪ɪtʃ͡əlɑː pəud̪ɑːn̪əpəɾə 
gɪɾələ. kəpɑːɾə pʰuʈɪ geːləɪn̪ə. bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə kʰuːn̪ə 
bəɦələɪn̪ə. ɾəɦəmɑːn̪əkə pɪt̪ɑː s̪uleːmɑːn̪ə əpən̪ə 
tʃ͡ɑːɾɪtʃ͡əkɪjɑː gɑːɽiːs̪ə ̃ pɾəkɑːʃəkẽː ɖɑːkʈəɾə ləgə ləə̸ 
geːləɪn̪ə. klɪn̪ɪkəmeː oːkəɾɑː kʰuːn̪əkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
pəɽələɪ. s̪uleːmɑːn̪əkə kʰuːn̪əkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə bʰeːlə. 
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pɾəkɑːʃəkə kʰuːn̪əs̪ə ̃ mɪlələ. ɑːʋəʃjəkət̪ɑːn̪us̪ɑːɾə 
s̪uleːmɑːn̪ə əpən̪ə kʰuːn̪ə d̪əeː pɾəkɑːʃəkə d͡ʒɑːn̪ə 
bət̃ʃ͡əuləkə ɑː s̪əbʰə d̪əʋɑːɪ kʰəɾiːd̪ə d̪əʋɑːɪjəkə s̪əg̃ə 
pɾəkɑːʃəkẽː gʰəɾə pəɦũtʃ͡əuləkə. 

pɾəkɑːʃəkə pɪt̪ɑː s̪uɾeːʃə bəɽə kʰuʃə bʰeːlɑː. kɪtʃ͡ʰu 
d̪ɪn̪əkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ə  ʈʰəiːkə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə pɾəkɑːʃə 
pun̪ə: ʋɪd̪jɑːləjə dʒ͡ɑːeː lɑːgələ. pɾəkɑːʃə ɑː 
ɾəɦəmɑːn̪əkə d̪oːs̪t̪iː ʋɪd̪jɑːləjəmeː pun̪ə: ʃəɪkʂəɳɪkə 
mɑːɦəuləkẽː s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə keːləkə. ɑːbə ʋɪd̪jɑːləjəmeː 
pɾəkɑːʃə ɑː ɾəɦəmɑːn̪ə pəɦɪlə ɑː d̪oːs̪əɾə s̪t̪ʰɑːn̪ə 
pɾɑːpt̪ə kəɾəeː lɑːgələ. 

kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə ɦoːliː pɑːʋəɪn̪ə ɑːbɪ geːlə. 
ɦoːliːmeː pɾəkɑːʃə, ɾəɦəmɑːn̪əkẽː əpən̪ɑː gʰəɾəpəɾə 
pɑːʋəɪn̪əmeː bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾəɪleː n̪əut̪ə d̪eːləkə. 
ɾəɦəmɑːn̪ə əpən̪ɑː mɑːeː-bɑːbuːs̪ə ̃bɪn̪u putʃ͡ʰən̪əɦɪ 
bəɽʰɪjɑ̃ː pɑːd͡ʒɑːmɑː-kuɾt̪ɑː pəɦɪɾə pɾəkɑːʃəkə gʰəɾə 
pəɦũtʃ͡əlɑː. 

pɾəkɑːʃəkə mɑːeː-bɑːpə ɾəɦəmɑːn̪əkẽː əpən̪oː 
beːʈɑːs̪ə ̃əd̪ʰɪkə mɑːn̪əeː lɑːgələ. kʰuːbə n̪iːkə-n̪iːkə 
bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəuləkə. d̪un̪uː kʰuːbə ɑːn̪ən̪d̪ə 
mən̪əuləkə. s̪ɑ̃ːd͡ʒʰuː pəɦəɾə kɪtʃ͡ʰu gɾɑːmiːɳəkə 
ʈoːliː, ɦoːliː gəbəɪt̪ə d͡ʒoːgɪɾɑː gəbəɪt̪ə s̪əɽəkəpəɾə 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. pɾəkɑːʃə ɑː ɾəɦəmɑːn̪ə oːɪ məɳɖəliːkə 
əbʰɪn̪əjə d̪eːkʰəbɑːkə leːlə pəɦũtʃ͡əlɑː. 

pʰəguɑːkə giːt̪ə gəbəɪt̪ə kɪtʃ͡ʰu gɾɑːmiːɳə- 'buɾɑː n̪ə 
mɑːn̪oː ɦoːliː ɦəɪ' kəɦəɪt̪ə pɾəkɑːʃəkẽː ɾəg̃əs̪ə ̃
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s̪əɾɑːʋoːɾə kəeː d̪eːləkə. kɪtʃ͡ʰu ʃəɾɑːɾət̪iː ləɽəkɑː 
ɾəɦəmɑːn̪əkẽː pɾəkɑːʃəkə ɾɪʃt̪eːd̪ɑːɾə d͡ʒɑːn̪ɪ oːkəɾoː 
ɾəg̃ə d̪eːbɑːkə leːlə d̪əugələ. ɾəɦəmɑːn̪ə ɾəg̃əkə 
ɖəɾəs̪ə ̃ n̪əɦɪ, əpən̪ə əbbɑːd͡ʒɑːn̪əkə ɖəɾəs̪ə ̃ ɾəg̃əs̪ə ̃
bət̃ʃ͡əbɑːkə leːlə eːkəʈɑː gəliːmeː pəɽɑːeːlə. gəliːkə 
ən̪t̪ɪmə tʃ͡ʰoːɾəpəɾə eːkəʈɑː ɪn̪ɑːɾə tʃ͡ʰələ, ɪn̪ɑːɾə bɪn̪ɑː 
gʰeːɾələ tʃ͡ʰələ. ɾəɦəmɑːn̪ə bʰɑːgəɪkə kɾəməmeː oːɪ 
ɪn̪ɑːɾəmeː kʰəs̪ɪ pəɽələ. ɦəllɑː bʰeːlə.pɾəkɑːʃə ɑː 
pɾəkɑːʃəkə bɑːbuːd͡ʒiː d̪əugə kəə̸ eːlɑː. pɾəkɑːʃəkə 
pɪt̪ɑːd͡ʒiː ɪn̪ɑːɾəmeː kəɽiː pəkəɪɽə n̪iːtʃ͡ɑː ut̪əɾəlɑː. 
ɾəɦəmɑːn̪əkə kəpɑːɾə pʰuʈɪ geːlə tʃ͡ʰələ. 
ɾəɦəmɑːn̪əkẽː s̪uɾeːʃə ɪn̪ɑːɾəs̪ə ̃ n̪ɪkɑːlələkə. əpən̪ə 
əg̃ə poːtʃ͡ʰɑːs̪ə ̃oːkəɾɑː pʰuʈələ kəpɑːɾəkẽː bən̪ɦələkə 
ɑː t̪uɾən̪t̪ə ɖɑːkʈəɾə ləgə geːlə. 

ɾəɦəmɑːn̪əkẽː d͡ʒɑːbət̪ə ɖɑːkʈəɾə ləgə ləə̸ d͡ʒɑːt̪ʰɪ 
t̪ɑːbət̪ə mɑːt̪ʰəs̪ə ̃bəɦut̪ə kʰuːn̪ə bəɦɪ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. 
ɾəɦəmɑːn̪əkə pɾɑːɳə bət̃ʃ͡ən̪ɑːɪ muʃkɪlə bʰəə̸ geːlə. 
d̪eːɦəs̪ə ̃kʰuːn̪ə n̪ɪkəɪlə tʃ͡ukələ tʃ͡ʰələ. 

ɖɑːkʈəɾə ɪlɑːd͡ʒəkə ɦeːt̪u kʰuːn̪əkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
bət̪əuləkə. kʰuːn̪əkə d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə bʰeːlə. ɾəɦəmɑːn̪əkə 
kʰuːn̪ə pɾəkɑːʃəkə mɑːɪkə kʰuːn̪əs̪ə ̃ mɪlələ. 
pɾəkɑːʃəkə mɑːɪkə kʰuːn̪əs̪ə ̃ɾəɦəmɑːn̪ə ʈʰiːkə bʰeːlə. 
ɑː ɑːd̪ʰɑː ɾɑːt̪ɪkə pəɦəɾəmeː s̪uɾeːʃə ɾəɦəmɑːn̪əkẽː 
ləeː oːkəɾɑː gʰəɾəpəɾə pəɦũtʃ͡ɑː s̪uleːmɑːn̪əkẽː 
s̪əbʰəʈɑː ʋɾɨt̪ɑːn̪t̪ə s̪un̪əuləkə. s̪uleːmɑːn̪əkə mɑːt̪ɾə 
eːkə goːʈə s̪ən̪t̪ɑːn̪əkə ɾəkʂɑː s̪uɾeːʃəd͡ʒiː keːləɪn̪ə. 

iːd̪ə pɑːʋɪn̪əkə d̪ɪn̪ə s̪uleːmɑːn̪ə s̪uɾeːʃəkə beːʈɑːkẽː 
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bət̃ʃ͡əun̪eː tʃ͡ʰəlɑː. s̪uleːmɑːn̪əkə mən̪əmeː uʈʰələ- 
kəɾə bʰəlɑː t̪ə ̃ɦoː bʰəlɑː.... 

t̪əɪbiːtʃ͡ə ɾəɦəmɑːn̪ə mũɦəməg̃ɑː ɪn̪ɑːmə s̪uɾeːʃəkẽː 
d̪eːbəeː tʃ͡ɑːɦələɪn̪ə. mud̪ɑː gəɾiːbə ɾəɦɪt̪oː s̪uɾeːʃə 
eːkəɾɑː pɑːpə budʒ͡ʰələkə. 

bʰɪn̪əs̪əɾəmeː s̪uleːmɑːn̪ə d̪əʋɑːɪkə d̪oːkɑːn̪əs̪ə ̃
ɾəɦəmɑːn̪əkə leːlə d̪əʋɑːɪ kʰəɾiːd̪əʋɑːkə leːlə geːlə. 
s̪əbʰə d̪əʋɑːɪ kʰəɾiːd̪ə ən̪ələkə ɑː ɾəɦəmɑːn̪əkẽː 
d̪əʋɑːɪ kʰueːbɑːkə ɦeːt̪u oːkəɾɑː ʋɪs̪t̪əɾə ləgə geːlə t̪ə ̃
ɾəɦəmɑːn̪ə bʰɑːʋə-ʋɪbʰoːɾə bʰəə̸ bɑːdʒ͡ələ- 

"əbʋɑːdʒ͡ɑːn̪ə, pɾəkɑːʃəkə mɑːt̪ɑːkə kʰuːn̪əs̪ə ̃
ɦəməɾə dʒ͡ɑːn̪ə bət̃ʃ͡ɪ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː əɦɑ̃ːkə kʰuːn̪əs̪ə ̃
pɾəkɑːʃəkə dʒ͡ɪn̪əgiː ɑːpəs̪ə ɑːbɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰə_ɪ. əɪs̪ə ̃ t̪ə ̃
iː s̪ɑːbɪt̪ə bʰəə̸ geːlə d͡ʒeː ɦɪn̪d̪uː-mus̪ələmɑːn̪əkə 
kʰuːn̪əmeː koːn̪oː pʰəɾkə n̪ə_ɪ ətʃ͡ʰɪ. t̪ə ̃ d̪un̪uː 
s̪əmpɾəd̪ɑːjəkə biːtʃ͡ə d̪uʃmən̪iː kɪeː tʃ͡ʰəɪ. 
əbʋɑːdʒ͡ɑːn̪ə, d̪un̪uː ʈoːləkə biːtʃ͡ə s̪ɑːmpɾɑːd̪ɑːjɪkə 
s̪əd̪bʰɑːʋə kɑːjəmə kəɾəbɑːkə pɾəjɑːs̪ə kɪeː n̪eː kəɾəɪ 
tʃ͡ʰiː." 

ɾəɦəmɑːn̪əkə iː bud̪d̪ʰɪmət̪ɑːpuːɾɳə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ 
s̪uleːmɑːn̪ə əʋɑːk ɾəɦɪ geːlə. 

 
-n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, pət̪n̪iːkə n̪ɑːmə : ʃɾiːmət̪iː 
s̪umɪt̪ɾɑː d̪eːʋiː. d͡ʒən̪mə : 14 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1956, 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə : s̪ʋə. ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə jɑːd̪əʋə. mɑːt̪ɑːkə 
n̪ɑːmə : s̪ʋə. məɦeːʃʋəɾiː d̪eːʋiː. d̪ɑːd̪ɑːkə n̪ɑːmə : 
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s̪ʋə. bʰoːlɑː jɑːd̪əʋə. n̪ɑːn̪ɑːkə n̪ɑːmə : məɦɑːn̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪ʋə. ɾɑːmə ləkʰən̪ə s̪əlɦəɪt̪ɑː. 
d͡ʒən̪mə s̪t̪ʰɑːn̪ə : ɖuməɾɑː, muːlə gɑːmə : ɖuməɾɑː, 
poː.- ɖuməɾɑː, bʰɑːjɑː : ɾuːd̪ɾəpuɾə, pɾəkʰəɳɖə 
:  ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 
mɑːt̪ɾɨkə : n̪əɾəɦiː, t̪ʰɑːn̪ɑː : kʰuʈəun̪ɑː, peːʃɑː : 
əd̪ʰjɑːpən̪ə, əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, 
mɑːt̪ɾə pẽːʃən̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː.  ʃɪkʂɑː : 
eːmə.eː. (məɪt̪ʰɪliː), leːkʰən̪ə : kət̪ʰɑː, kəʋɪt̪ɑː ɑː 
ɑːleːkʰə ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə.  

moːbɑːɪlə n̪ə:̃ 9939041116, 9430631993, 
8541096004 

s̪əd̪jə: pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪əɪ : kʰɑːliː gʰəɾə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), 
pɾəkɑːʃɪt̪ə/əpɾəkɑːʃɪt̪ə ən̪jə kɾɨt̪ɪ : (1.) n̪ɑːt̪iː d̪us̪ələkə 
n̪ɑːn̪ɑːkẽː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), (2.) bɑːbɑː n̪ɑːmə 
keːʋələmə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) , (3.) s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 
(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), (4.) n̪əʋəkiː put̪oːɦu (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə) 

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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2.13.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-3 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə 

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː 
kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

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


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

kət̪ʰɑː 3 

kən̪jɑ̃ːkə d͡ʒɪn̪əgiː 

biː.eː.kə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə tʃ͡ʰeːləũ. gəɾəmiːkə tʃ͡ʰuʈʈiː tʃ͡ʰələ. 
mən̪ə bəɦələbəɪ-leː əpən̪ə d͡ʒeːʈʰə bəɦɪn̪əkə gɑːmə 
geːlə ɾəɦiː. pɑ̃ːtʃ͡ə bʰɑːeː-bəɦɪn̪əmeː s̪əbʰəs̪ə ̃dʒ͡eːʈʰə 
bəɦɪn̪ə, mɑːeː-bɑːbuːkə bəɽə d̪ulɑːɾuː tʃ͡ʰeːliː. bəɽə 
d̪ʰuːmə-d̪ʰɑːməs̪ə ̃ n̪ɑːmiː-gɑːmiː pəɾɪʋɑːɾəmeː 
bɪɑːɦoː bʰeːlə tʃ͡ʰeːləɪn̪ə. bəɦɪn̪əkə dʒ͡eːʈʰə s̪əs̪uɾəkẽː 
eːkəʈɑː beːʈiː tʃ͡ʰeːlə_ɪ. oːkəɾə n̪ɑːõː kus̪umə tʃ͡ʰələ. 
n̪ɑːmeː s̪ən̪ə s̪un̪n̪əɪɾə s̪eːɦoː tʃ͡ʰeːliː kus̪umə. oː 
məɪʈɾɪkə pɾət̪ʰəmə ʃɾeːɳiːs̪ə ̃ pɑːs̪ə bʰəə̸ ɪn̪ʈəɾəmeː 
pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː. s̪oːləɦə bəɾkʰəkə oː məɪt̪ʰɪlə lələn̪ɑː, 
d͡ʒeːkəɾə s̪un̪d̪əɾət̪ɑː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪkə kəʋɪ kəlpən̪ɑː 
kɑːmɪn̪iː ɑː ɪn̪d̪ɾə bʰəgəʋɑːn̪əkə uɾʋəs̪iːs̪ə ̃ upəmɑː 
pɾɑːpt̪ə kəɾəeːʋɑːliː ɑː ɦəmə 20-22 bəɾkʰəkə 
kəuleːd͡ʒəkə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə. d͡ʒəkʰən̪ə d̪iːd̪iːkə gɑːmə 
pəɦũtʃ͡ələũ t̪ə ̃ oː s̪un̪d̪əɾə ɦɑːt̪ʰəmeː loːʈɑː ləeː 
ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə d̪ʰoːbɑːkə leːlə pɑːn̪ɪ ən̪ələkə. ɦəmə 
ɦɑːt̪ʰə-pəeːɾə kiː d̪ʰoːəbə, oːɪ s̪un̪d̪əɾiːkə mukʰə-
məɳɖələkẽː eːkəʈəkə n̪ɪɦɑːɾəɪt̪ə ɾəɦələũ. d̪iːd̪iː 
ɦəməɾə bʰɑːʋən̪ɑːs̪ə ̃əʋəgət̪ə ɦoːɪt̪ə bəd͡ʒəliː- 

"bəuɑː, iː ɦəməɾə n̪ən̪əɪd̪ə tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. iː əɦĩː d͡ʒoːkəɾəkə 
kən̪ɪjɑ̃ː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. ɦəmə eːkəɾə bɪɑːɦə əɦĩːs̪ə ̃ kəɾɑː 
d̪eːbə. d͡ʒə ̃ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː ɦuəeː t̪ə.̃" 

iː bɑːt̪ə s̪un̪ɪt̪eː ɦəmə bʰɑːʋə-ʋɪbʰoːɾə bʰəə̸ geːləũ. 
mən̪əmeː n̪ɑːn̪ɑː pɾəkɑːɾəkə ud̪ʋeːgə d͡ʒɑːgəeː 
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lɑːgələ. oː s̪un̪d̪əɾiː ɦəməɾɑː s̪əg̃ə məd͡ʒɑːkə kəɾəɪt̪ə 
bədʒ͡əliː- 

"kiː ɦəmə eːɦən̪eː bəɾəs̪ə ̃bɪɑːɦə kəɾəbə." 

mədʒ͡ɑːkəmeː t̪ə ̃ oː dʒ͡eː bədʒ͡əbɑːkə tʃ͡ʰeːləɪ s̪eː 
bɑːd͡ʒɪ geːlə mud̪ɑː kus̪uməkə ɦɾɨd̪əjəmeː ɦəməɾə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə pɾɪjət̪əməkə ɾuːpəmeː bɑːs̪ə kəɾəeː lɑːgələ. 
d͡ʒəɦɪn̪ɑː ɦəməɾɑː leːlə oː ən̪əmoːlə ɾət̪n̪ə s̪ʋəɾupɑː 
tʃ͡ʰeːliː t̪əɦɪn̪ɑː ɦun̪əkɑː leːlə ɦəməɦũː. oːɦoː 
ɦəməɾɑː ɑːgət̪ə-bʰɑːgət̪əmeː lɑːgɪ geːliː. d̪un̪uːkə 
eːkə-d̪oːs̪əɾɑːkə pɾət̪ɪ ɑːkəɾʂəɳə s̪ʋəbʰɑːʋɪkeː tʃ͡ʰələ. 

oː ɑːɪ ɦəməɾɑː s̪ʋɑːgət̪əkə leːlə əpən̪eːs̪ə ̃tʃ͡ʰəppən̪ə 
pɾəkɑːɾəkə ʋjəd̃͡ʒən̪ə bən̪əuləkə. d̪iːd̪iː d̪oːs̪əɾə 
kɑːd͡ʒəmeː bɑːd͡ʒʰələ tʃ͡ʰeːliː. kus̪umə dʒ͡ʰəʈə-d̪eː 
ɦəməɾɑː bʰoːd͡ʒən̪ə kəɾeːbɑːkə t̪əɪjɑːɾiːmeː d͡ʒuʈɪ 
geːliː. gʰəɾəmeː piːɽʰiː d̪əeː bʰoːd͡ʒən̪əkə d͡ʒoːgɑːɾə 
kəɾəeː ləgəliː. ɦɑːt̪ʰəmeː pɑːn̪ɪ ləeː ɦəməɾɑː ləgə 
ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ bəd͡ʒəliː- 

"pɑːɦun̪ə, bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəeː tʃ͡əluː." 

ɦəməɦũː bʰuːkʰələ tʃ͡ʰeːləũ. bʰoːd͡ʒən̪əkə 
pɾət̪jɑːs̪ɑːmeː tʃ͡ʰeːləũ. ɑː mən̪əmeː kus̪uməkə 
s̪ən̪ɦɪjɑːɪkə d͡ʒɪdʒ͡ɲɑːs̪ɑːkə t̪əlɑːs̪ə kəɾɪt̪eː tʃ͡ʰeːləũ. 
bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəɪleː uʈʰələũ. piːɽʰiːpəɾə ɑːbɪ bəɪs̪ələũ. 

kus̪umə t̪ʰɑːɾiːmeː bʰoːd͡ʒən̪ə s̪ɑ̃ːʈʰɪ ɦəməɾɑː 
ɑːguːmeː d̪eːləkə ɑː eːkəʈɑː bɪəɪn̪ə ləə̸ bəgələmeː 
bəɪs̪ə pək̃ʰɑː ɖoːləbəeː ləgəliː. ɦəmə pɾeːməs̪ə ̃
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bʰoːdʒ͡ən̪ə kəɾəeː ləgələũ. pək̃ʰɑː ɖoːləbəɪt̪ə kus̪umə 
bədʒ͡əliː- 

"kiː pɑːɦun̪ə, t̪iːmən̪ə-t̪əɾəkɑːɾiː kʰeːbɑːkə joːgə 
bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ kɪn̪eː?" 

"kʰeːbɑːkə joːgə kɪeːkə n̪eː ɾəɦət̪ə, kɑːɾəɳə 
bən̪əuləkə keː ətʃ͡ʰɪ. ɑːɪ d̪ʰəɾɪ eːt̪eːkə s̪us̪ʋɑːd̪u 
bʰoːdʒ͡ən̪ə n̪əɦɪ keːn̪eː tʃ͡ʰeːləũ." 

əpən̪ə pɾəʃəs̪̃ɑːkə ʃəbd̪ə s̪un̪ɪ kus̪uməkə s̪ɑːɦəs̪ə 
bəɽʰələɪ ɑː ɦəməɾɑːs̪ə ̃putʃ͡ʰələkə- 

"tʃ͡ʰuʈʈiː keːt̪eːkə d̪ɪn̪ə ɑːɾə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː d͡ʒɑːɪkə leːlə 
əkʰən̪eːs̪ə ̃ ʋjəgɾə tʃ͡ʰiː. kiː eːt̪əeː mən̪ə n̪ə_ɪ ləgəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ?" 

ɦəmə t̪uɾət̪ə dʒ͡əʋɑːbə d̪eːləũ- 

"eːt̪əeː mən̪ə n̪əɦɪ lɑːgət̪ə t̪ə ̃ keːt̪əeː lɑːgət̪ə, 
kəuleːd͡ʒəkə ɦoːs̪ʈələmeː. d͡ʒeːt̪əeː bʰɑːt̪əmeː ɑ̃ːkəɾə 
ɑː d̪ɑːlɪmeː n̪ɪtʃ͡tʃ͡ʰəkə pɑːn̪ɪ ɾəɦəɪ tʃ͡ʰə_ɪ." 

ɦəmə kʰɑːɪt̪oː tʃ͡ʰeːləũ ɑː bət̪ɪjɑːɪt̪oː tʃ͡ʰeːləũ. oːɦiː 
kɾəməmeː eːkəʈɑː s̪əd͡ʒəməɪn̪əkə biːɑː ɦɑːt̪ʰəmeː 
ɑːbɪ geːlə. ɦəmə mədʒ͡ɑːkə kəɾəɪt̪ə bəd͡ʒələũ- 

"ɦeː koːɪliː ɦeː koːɪliː, ɦəməɾə bɪjɑːɦə keːt̪əeː." 

t̪ə ̃biːoː kus̪uməkə d̪eːɦəpəɾə tʃ͡əlɪ geːlə. iː pɾəkɾɪjɑː 
t̪iːn̪ə beːɾə keːləũ. t̪iːn̪uː beːɾə biːɑː kus̪umeːkə 
t̪əɾəpʰə geːlə. ɦəmə bəd͡ʒələũ- 
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"kus̪umə,kəoːjəliː t̪ə ̃əpən̪ə n̪ɪɾɳəjə s̪un̪ɑː d̪eːləkə." 

iː s̪un̪ɪt̪eː kus̪umə lədʒ͡ɑː geːliː. kus̪umoː 
mədʒ͡ɑːkeːmeː bədʒ͡əliː- 

"ɦəmə eːɦən̪eː d̪uləɦɑːs̪ə ̃ʋɪjɑːɦə kəɾəbə!" 

oːn̪ɑː, oːkəɾɑː mən̪əmeː ɦoːɪt̪ə ɾəɦəɪ d͡ʒeː kəkʰən̪ə 
ɦəmə əɪ d̪uləɦɑːkẽː əpən̪ə bʰət̪ɑːɾə bən̪ɑː liː. 
ɦəməɾoː mən̪əmeː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰələ d͡ʒə ̃ loːkə ɑː 
gɑːɾəd͡ʒɪjən̪əkə s̪əɦəmət̪ɪ ɦoːɪt̪ə t̪ə ̃ɦəmə kus̪uməkẽː 
əpən̪ə əɾd̪d̪ʰɑ̃ːgɪn̪iː bən̪ɑː liː. eːɦən̪eː s̪t̪ʰɪt̪ɪmeː 
pɾeːmiː ɑː pɾeːmɪkɑː gʰəɾəs̪ə ̃ pʰəɾɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. ɑː pɾeːmə bɪɑːɦə kəə̸ ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d̪iːd̪iːkə gɑːməmeː mən̪ə lɑːgəeː lɑːgələ. kus̪uməkə 
pɾeːmə ɦəməɾɑː pɾət̪ɪ ɑː ɦəməɾə pɾeːmə kus̪uməkə 
pɾət̪ɪ d̪ɪn̪ɑːn̪ud̪ɪn̪ə bəɽʰəeː lɑːgələ. d̪un̪uː kʰuːbə 
bət̪ɪjɑːɪt̪ə ɾəɦiː. ɑː kʰuːbə kʰeːlɑːɪt̪ə ɾəɦiː. kʰuːbə 
mən̪ə ləgəɪt̪ə ɾəɦəeː. keːn̪ɑː kəuleːd͡ʒə kʰud͡ʒəɪkə 
d̪ɪn̪ə ləgə ɑːbɪ geːlə s̪eː n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ peːləũ. eːkə 
d̪ɪn̪əkə ʋɑːs̪t̪eː ɑːeːlə tʃ͡ʰeːləũ ɑː d̪əs̪ə d̪ɪn̪ə bɪt̪ə geːlə. 

ɦəmə kəuleːd͡ʒə əbəɪkə t̪əɪjɑːɾiːmeː lɑːgɪ geːləũ. 
kus̪umə kʰɪn̪n̪ə mən̪eː ɦəməɾɑː t̪əɪjɑːɾiːmeː 
s̪əɦəjoːgə kəɾəeː ləgəliː.ɦəmə d̪iːd̪iːkə gɑːməs̪ə ̃
ʋɪd̪ɑː bʰeːləũ. kus̪uməkẽː ɦəməɾɑːs̪ə ̃ʋɪtʃ͡ʰuɽəbɑːkə 
bəɽə kəʂʈə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰeːləɪ, oː tʃ͡ʰəʈəpəʈɑːeː 
ləgəliː. ɑːɪ oː bəɽə ud̪ɑːs̪ə bud͡ʒʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰeːliː. 
ʋɪd̪ɑː ɦoːɪt̪ə kɑːlə eːkəʈɑː ʈɪpʰɪn̪ə-kəɪɾɪjəɾə ɦəməɾɑː 
ɦɑːt̪ʰəmeː d̪əɪt̪ə ɖʰəbəɖʰəbɑːeːlə ɑ̃ːkʰɪjeː bəd͡ʒəliː- 
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"iː bəʈəkʰəɾtʃ͡ɑː tʃ͡ʰiː. eːkəɾɑː ɾɑːkʰɪ lɪə. bɑːʈəmeː 
bʰuːkʰə lɑːgət̪ə t̪ə ̃ kʰɑː leːbə. ɑː pɑːɦun̪ə əɦɪn̪ɑː 
əbəɪt̪ə dʒ͡ɑːɪt̪ə ɾəɦəbə." 

kəuleːd͡ʒə ɑːbɪ geːləũ. bəɦut̪ə d̪ɪn̪ə bɪt̪ə geːlə. 
kus̪uməkə d̪ʰɪjɑːn̪ə mən̪əs̪ə ̃ɦəʈɪ geːlə. 

oːməɦəɾə kus̪uməkə pɪt̪ɑːd͡ʒiːkə d̪eːɦɑːn̪t̪ə bʰəə̸ 
geːlə. d̪iːd̪iː s̪eːɦoː bəɦən̪oːɪkə s̪əg̃eː d̪ɪlliː tʃ͡əlɪ geːliː. 
kus̪uməkə mɑːɪkə ɦɑːlət̪ə d̪əjən̪iːjə bʰəə̸ geːlə. 
bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə dʒ͡əmiːn̪ə-d͡ʒət̪t̪ʰɑː kus̪uməkə pɪt̪ɑːkə 
ɪlɑːd͡ʒəmeː bɪkɑː geːlə. kus̪uməkə bɪɑːɦə 
d̪əɦeːd͡ʒəkə kɑːɾəɳeː joːgjə bəɾəs̪ə ̃n̪ə_ɪ bʰəə̸ s̪əkələ. 
kus̪uməkə d̪uləɦɑː məɦɑː ʃəɾɑːbiː ɑː d͡ʒuɑːɾiː 
n̪ɪkələlə. dʒ͡ət̪eːkə dʒ͡eː kus̪uməkə gəɦən̪ɑː-guɽɪjɑː 
ɑː d͡ʒəmiːn̪ə-d͡ʒət̪t̪ʰɑː tʃ͡ʰələ, s̪əbʰəʈɑː beːtʃ͡ə kəə̸ piːbə 
geːlə. ən̪t̪əmeː kus̪uməkə bʰɑːgjə pʰuʈɪ geːlə ɑː 
kʰət̪əɾən̪ɑːkə beːmɑːɾiːs̪ə ̃gʰəɾəbəlɑːkə məut̪ə bʰəə̸ 
geːlə_ɪ. 

ʋeːtʃ͡ɑːɾiː kus̪umə ən̪ɑːt̪ʰə bʰəə̸ geːliː. s̪ɑːs̪uɾəkə 
n̪əud͡ʒəʋɑːn̪ə ləɽəkɑː s̪əbəɦəkə kud̪ɾɨʂʈɪ 
kus̪uməpəɾə pəɽəeː ləgələɪ. kəeːkə beːɾə oːkəɾɑː 
pəʈəjəbɑːkə ʋɑːs̪t̪eː pəɾɪjɑːs̪oː bʰeːlə tʃ͡ʰələ. oː 
əpən̪ɑːkẽː ən̪ɑːt̪ʰə bud͡ʒʰɪ s̪ɑːs̪uɾə tʃ͡ʰoːɽɪ n̪əɪɦəɾəmeː 
ɑːbɪ ɾəɦəeː ləgəliː. 

ɦəməɦũː pəɽʰɪ-lɪkʰə kəə̸ n̪oːkəɾiː kəɾəeː ləgələũ. 
bɪɑːɦə-ʃɑːd̪iː bʰeːlə. bɑːlə-bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪eːɦoː bʰeːlə. 
kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə d̪iːd̪iːkə gɑːməs̪ə ̃ eːkəʈɑː 
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n̪ɪmət̪̃ɾəɳə-pət̪ɾə ɑːeːlə, d͡ʒə_ɪmeː ɦəməɾə 
bʰɑːgɪn̪əkə ʋɪɑːɦəkə ulleːkʰə kəeːlə geːlə tʃ͡ʰələ. 

bʰɑːgɪn̪əkə ʋɪɑːɦəmeː bʰɑːgə leːbɑːkə leːlə d̪iːd̪iːkə 
gɑːmə eːləũ. eːt̪əeː eːlɑːkə bɑːd̪ə kus̪umə mən̪ə pəɽɪ 
geːlə. kus̪uməkə kʰoːdʒ͡ə keːləũ. eːkəʈɑː ʋɪd̪ʰəʋɑː 
s̪ən̪ə məugiːs̪ə ̃bʰeːʈə bʰeːlə. ɦun̪əkɑːs̪ə ̃kus̪uməkə 
ɦɑːlə-tʃ͡ɑːlə putʃ͡ʰəɪt̪ə kəɦələjəɪn̪ə- 

"ɦəməɾɑː kus̪uməs̪ə ̃mɪlɑː d̪iːə." 

oː kɑːn̪əeː ləgəliː ɑː bəd͡ʒəliː- 

"pɑːɦun̪ə, ɦəməɦĩː kus̪umə tʃ͡ʰiː." 

ɦəmə əʋɑːk bʰəə̸ geːləũ. bəɽə kəʂʈə bʰeːlə 
kus̪uməkə d̪uɾd̪əʃɑː d̪eːkʰə kəə̸. s̪oːtʃ͡əmeː pəɽɪ 
geːləũ- eːt̪eːkə d̪ɪn̪əmeː iː pəɾɪʋəɾt̪t̪ən̪ə bʰəə̸ geːlə! 
kən̪jɑ̃ːkə d͡ʒɪn̪əgiː keːɦeːn̪ə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ..!  

 
-n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, pət̪n̪iːkə n̪ɑːmə : ʃɾiːmət̪iː 
s̪umɪt̪ɾɑː d̪eːʋiː. dʒ͡ən̪mə : 14 dʒ͡ən̪əʋəɾiː 1956, 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə : s̪ʋə. ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə jɑːd̪əʋə. mɑːt̪ɑːkə 
n̪ɑːmə : s̪ʋə. məɦeːʃʋəɾiː d̪eːʋiː. d̪ɑːd̪ɑːkə n̪ɑːmə : 
s̪ʋə. bʰoːlɑː jɑːd̪əʋə. n̪ɑːn̪ɑːkə n̪ɑːmə : məɦɑːn̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪ʋə. ɾɑːmə ləkʰən̪ə s̪əlɦəɪt̪ɑː. 
d͡ʒən̪mə s̪t̪ʰɑːn̪ə : ɖuməɾɑː, muːlə gɑːmə : ɖuməɾɑː, 
poː.- ɖuməɾɑː, bʰɑːjɑː : ɾuːd̪ɾəpuɾə, pɾəkʰəɳɖə 
:  ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 
mɑːt̪ɾɨkə : n̪əɾəɦiː, t̪ʰɑːn̪ɑː : kʰuʈəun̪ɑː, peːʃɑː : 
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əd̪ʰjɑːpən̪ə, əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, 
mɑːt̪ɾə pẽːʃən̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː.  ʃɪkʂɑː : 
eːmə.eː. (məɪt̪ʰɪliː), leːkʰən̪ə : kət̪ʰɑː, kəʋɪt̪ɑː ɑː 
ɑːleːkʰə ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə.  

moːbɑːɪlə n̪ə:̃ 9939041116, 9430631993, 
8541096004 

s̪əd̪jə: pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪əɪ : kʰɑːliː gʰəɾə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), 
pɾəkɑːʃɪt̪ə/əpɾəkɑːʃɪt̪ə ən̪jə kɾɨt̪ɪ : (1.) n̪ɑːt̪iː d̪us̪ələkə 
n̪ɑːn̪ɑːkẽː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), (2.) bɑːbɑː n̪ɑːmə 
keːʋələmə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) , (3.) s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 
(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), (4.) n̪əʋəkiː put̪oːɦu (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə) 

  

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

 

2.14.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː-4 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə 

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː 
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kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 

 

n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 4 

ɦɾɨd̪əjə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə 

gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuː eːkə bəɦumukʰiː pɾət̪ɪbʰɑːkə 
d̪ʰən̪iː, mɪlən̪əs̪ɑːɾə, kəɾt̪t̪əʋjən̪ɪʂʈʰə s̪əɾəkɑːɾiː 
ʋɪd̪jɑːləjəkə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːtʃ͡ɑːɾjə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
s̪eːʋɑːkɑːləkə d̪əɾəmjɑːn̪ə oː bəɦut̪oːkẽː upəkɑːɾə 
kəjən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. koːn̪oː əs̪əmbʰəʋəs̪ə ̃ əs̪əmbʰəʋə 
kɑːmə ɑːs̪ɑːn̪iːs̪ə ̃kəɾɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. ʋɪd̪jɑːləjəkə 
ɦəɾeːkə gət̪ɪ-ʋɪd̪ʰɪpəɾə ɦɪn̪əkə d̪ʰjɑːn̪ə ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. tʃ͡ʰɑːt̪ɾəs̪ə ̃ ləjə ʃɪkʂəkə d̪ʰəɾɪ s̪əbʰə kɪjoː 
ɦɪn̪əkɑːs̪ə ̃ kʰuʃə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɦɪn̪əkə ʋjəkt̪ɪt̪ʋə ɑː 
kɾɨt̪ɪt̪ʋəs̪ə ̃ ʋɪd̪jɑːləjəkə ɑːs̪oː-pɑːs̪əkə loːkə s̪əbʰə 
kʰuʃə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. tʃ͡ʰɑːt̪ɾə ɑː əbʰɪbʰɑːʋəkẽː d͡ʒeː 
koːn̪oː ʋɪd̪jɑːləjəkə kɑːɾjə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ oː əpən̪ə 
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kɑːmə bud͡ʒʰɪ t̪uɾət̪̃ə kəɾɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. 

ɪlɑːkɑː bʰəɾɪmeː ɦɪn̪əkə jəʃə pʰəɪlələ tʃ͡ʰələ. ɦɪn̪əkə 
əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ɪkə upəɾɑːn̪t̪ə ʋɪd̪ɑːɪ s̪əmɑːɾoːɦəmeː 
ɪlɑːkɑː bʰəɾɪkə loːkə ɑːjələ tʃ͡ʰəlɑːɦə. pɾəbʰɑːɾiː 
pəɪgʰə ɑːjoːd͡ʒən̪ə kəjən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. s̪eːʋɑː n̪ɪʋɾɨt̪ɪkə 
lɑːbʰə ɦeːt̪u d͡ʒɪlɑː pəd̪ɑːd̪ʰɪkɑːɾiː kɑːɾjələjəkə 
tʃ͡əkkəɾə ləgəbəjə ləgəlɑːɦə. bəɦut̪oː d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə 
d͡ʒɪlɑː kɑːɾjələjəs̪ə ̃ ɦɪn̪əkə kɑːgəd͡ʒɑːt̪ə 
məɦɑːleːkʰɑːkɑːɾə kɑːɾjɑːləjə pəɦũtʃ͡ələ. 

ɑːbə gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuː pəʈən̪ɑːkə tʃ͡əkkəɾə ləgəʋəjə 
ləgəlɑːɦə. bəɽə kəʈʰɪn̪əs̪ə ̃pəɪʃ̃ən̪ə tʃ͡ɑːluː bʰeːləɪn̪ɦə. 
gʰəɾə-pəɾɪʋɑːɾə n̪iːkə d͡ʒəkɑ̃ː tʃ͡ələjə ləgələɪn̪ɦə. 
d̪uːʈɑː beːʈɑː ɑː d̪uːʈɑː beːʈiːkə ʃɑːd̪iː-bɪjɑːɦə s̪eːɦoː 
n̪iːkə pəɾɪʋɑːɾəmeː bʰeːlə tʃ͡ʰələ. s̪əbʰə t̪əɾəɦẽː ʈʰiːkə 
ʈʰɑːkə tʃ͡ʰələ. kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ə oː s̪ʋəɾgəʋɑːs̪iː 
bʰəjə geːlɑːɦə. pət̪n̪iː d͡ʒiːbɪt̪ə tʃ͡ʰələt̪ʰɪn̪ɦə. beːʈɑːkə 
s̪əg̃ə əpən̪ə gɑ̃ːʋəmeː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. gɪɾəd̪ʰɑːɾiː 
bɑːbuːkə d̪eːɦɑ̃ːt̪əkə pəʃtʃ͡ɑːt̪ə s̪əɾəkɑːɾiː 
n̪ɪjəmɑːn̪us̪ɑːɾə ɦɪn̪əkɑː pət̪n̪iːkẽː pẽːʃən̪ə bʰeːʈəkə 
tʃ͡ɑːɦiː. t̪ɑːɦɪ ɦeːt̪u kɪtʃ͡ʰu ɑːʋəʃjəkə pʰɑːɾməpəɾə 
ɦɪn̪əkɑː pət̪n̪iːkẽː ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə kəɾəə̸ pəɽɪt̪ən̪ɦɪ. eːɦɪ 
leːlə d̪un̪uː mɑːjəpuːt̪ə məɦɑːleːkʰɑːkɑːɾə kɑːɾjələjə 
pəʈən̪ɑː d͡ʒəjəbɑːkə ɦeːt̪u ʋɪtʃ͡ɑːɾə kəɾəjə ləgəlɑːɦə. 

ɑːiː d̪ʰəɾɪ n̪eː beːʈɑː ɑː n̪eː mɑːjə pəʈən̪ɑː geːlə tʃ͡ʰələ. 
koːn̪oː ʃəɦəɾoː s̪eːɦoː n̪əɦɪ geːlə tʃ͡ʰələ. ʃəɦəɾəkə 
tʃ͡əɦələ-pəɦələ ʋɪtʃ͡ɪt̪ɾə tʃ͡ʰələ. mɑːjə beːʈɑː s̪oːtʃ͡əmeː 
pəɽɪ geːlə. koːn̪ɑː pəʈən̪ɑː d͡ʒɑːjəʋə. pẽːʃən̪əkə ɑːbə 
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oː ʋjəʋəs̪t̪ʰɑː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. ɑːbə t̪ə ̃s̪əbʰə kɑːɾjə bəɪk̃əkə 
mɑːd̪ʰjəməs̪ə ̃bʰəjə dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. beːʈɑːkə s̪ʋəbʰɑːʋə 
eːɦeːn̪ə tʃ͡ʰələ dʒ͡eː ɦəɾeːkə bɑːt̪əpəɾə mɑːjəkẽː 
ɖəʈ̃əɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɦəɾə ɦəmeːʃɑː mɑːjəs̪ə ̃
n̪ɑːɾɑːd͡ʒeː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 

d͡ʒəkʰən̪ə pẽːʃən̪ə ɦeːt̪u pəʈən̪ɑː d͡ʒəjəbɑːkə leːlə 
beːʈɑːkẽː kəɦələɪn̪ə t̪ə ̃ beːʈɑː d͡ʒʰudʒ͡ʰəlɑːɪt̪ə 
mɑːjəkẽː ɖɔʈ̃əjə ləgəlɑːɦə. beːʈɑː mɑːjəkẽː mɑːjə 
n̪əɦɪ budʒ͡ʰəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. ɦəɾə ɦəmeːʃɑː gɑːɾɪ-
pʰəd͡ʒəɦəɪt̪ə s̪eːɦoː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mɑːjə beːʈɑːkə 
d̪ʋɑːɾɑː d̪eːlə kəʂʈəkẽː s̪əɦən̪ə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəliːɦə. 
mɑːjə beːʈɑːkə ɦəɾə ɦəmeːʃɑː kʰɑːt̪iːɾəd̪ɑːɾiːmeː 
lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəliːɦə. beːʈɑː mɑːjəkə məɦət̪ʋə 
n̪əɦɪ budʒ͡ʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. beːʈɑː ud̪ɑːs̪ə ɾəɦəjə oː 
mɑːjəkẽː n̪iːkə n̪əɦɪ ləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

mɑːjəkə n̪əd͡ʒəɾɪmeː d͡ʒəbɑːn̪oː beːʈɑː bətʃ͡tʃ͡eː 
ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mɑːjə s̪əs̪̃ɑːɾəmeː s̪əbʰəs̪ə ̃ d̪uɾləbʰə 
bəs̪t̪u t̪ʰɪkə. dʒ͡əkəɾə t̪ulən̪ɑː s̪əs̪̃ɑːɾəmeː koːn̪oː 
bəs̪t̪us̪ə ̃n̪əɦɪ kəjələ dʒ͡ɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː gɪɾəd̪ʰɑːɾiː 
bɑːbuːkə pət̪n̪iː əpən̪ɑː beːʈɑːkẽː n̪ɑːs̪əməd͡ʒʰə 
d͡ʒɑːn̪ɪ oːkəɾə s̪əbʰə gələt̪iːkẽː bɪs̪əɪɾə dʒ͡ɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦə. mɑːjə bəd͡ʒəliːɦə- 

"beːʈɑː, pẽːʃən̪eː gʰəɾə tʃ͡ələjəbɑːkə ɦeːt̪u s̪əɦɑːɾɑː 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡ə ̃ eːkəɾɑː tʃ͡ɑːluː n̪əɦɪ kəɾɑːjəʋə t̪ə ̃ gudʒ͡əɾə 
koːn̪ɑː tʃ͡ələt̪ə. pəʈən̪ɑː t̪ə ̃d͡ʒeːbɑːkeː tʃ͡ʰəɦə." 

beːʈɑːkẽː pəʈən̪ɑː d͡ʒəjəʋɑːmeː pəɾeːʃɑːn̪iː 
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budʒ͡ʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələɪn̪ɦə. mɑːjəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ 
beːʈɑː kəɾkəs̪ə s̪ʋəɾəmeː bɑːd͡ʒələ- 

"oː koːn̪oː gɑːmə-gʰəɾə tʃ͡ʰɪəɪ d͡ʒeː kəkəɾoː 
oːɦɪʈʰɑːmə ɾəɦɪ d͡ʒɑːu. oː t̪ə ̃ʃəɦəɾə tʃ͡ʰəɪkə. ʃəɦəɾəkə 
loːkəkẽː kɑːməs̪ə ̃ pʰuɾs̪ət̪ə kəɦɑ̃ː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 
ʃəɦəɾəmeː eːkə d̪oːs̪əɾɑːs̪ə ̃ kəkəɾoː mət̪ələʋeː n̪əɦɪ 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. ʃəɦəɾəmeː kɪjoː məɾɪ d͡ʒɑːjə kɪjoː d͡ʒiː 
d͡ʒɑːjə, eːt̪əjə s̪əbʰə t̪eːɦəleː tʃ͡ʰəɪkə. bəɦut̪ə pəɽʰəloː 
lɪkʰəloː loːkə s̪əbʰəʈɑː n̪ɪʈʰəlleː tʃ͡ʰəɪkə. eːkə 
d̪oːs̪əɾɑːkẽː ʈʰəkəɪ-pʰus̪ɪjəʋəɪmeː lɑːgələ ɾəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə." 

mɑːjə bəd͡ʒəliːɦə- 

"beːʈɑː, oːt̪əjə d̪ʰəɾməʃɑːlɑː t̪ə ̃ tʃ͡ʰəɪkə. ɦoːʈələ t̪ə ̃
tʃ͡ʰəɪkə. oːt̪əɦɪ ɾəɦɪ dʒ͡ɑːjəʋə." 

mɑːjəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ beːʈɑː mɑːjəkẽː ɖəʈ̃əɪt̪ə 
kəɦələkə- 

"t̪uː tʃ͡upə ɾəɦə. ən̪eːɾeː d̪ɪmɑːgə n̪əɦɪ kʰəɾɑːʋə kəɾə." 

mɑːjə tʃ͡upə bʰəə̸ geːlə. kɪtʃ͡ʰu s̪oːtʃ͡əɪt̪ə bɑːd͡ʒəlɪ- 

"koːn̪əɦun̪ɑː putʃ͡ʰəɪt̪ə-pɑːtʃ͡ʰəɪt̪ə pəʈən̪ɑː eː.d͡ʒiː. 
ɔpʰɪs̪ə tʃ͡əlɪjeː d͡ʒɑːjəbə." 

d̪oːs̪əɾə d̪ɪn̪ə gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə beːʈɑː pəʈən̪ɑː 
d͡ʒəjəbɑːkə ɦeːt̪u ɪn̪ʈəɾəs̪iːʈiː ʈɾeːn̪əkə ʈɪkəʈə kəʈɑː 
ən̪ələkə t̪ə ̃ mɑːjəkẽː kəɦələkə d͡ʒeː mɑːjə, ʈɪkəʈə 
bʰəə̸ geːlə. mɑːjə bɑːd͡ʒəlɪ- beːʈɑː, bəʈəkʰəɾtʃ͡ɑː kɪtʃ͡ʰu 
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bən̪ɑː liːə. beːʈɑː pʰeːɾə d͡ʒʰud͡ʒʰəlɑːkəjə bɑːd͡ʒələ 
oːt̪əɦɪ koːn̪oː ɦoːʈələmeː kʰɑː-piːʋə leːbə. mɑːjə 
pʰeːɾə əs̪ət̪ʰɪɾə mən̪əs̪ə ̃pɾeːməs̪ə ̃bɑːd͡ʒəlɪ- 

"beːʈɑː, oːt̪əjə bʰoːdʒ͡ən̪ə əs̪ɪjɑː-bəs̪ɪjɑː bʰeːʈət̪ə ɑː 
pəɪs̪ɑː s̪eːɦoː əd̪ʰɪkə lɑːgət̪ə." 

mɑːjəkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪt̪əɦɪ beːʈɑː d͡ʒoːɾəs̪ə ̃bɑːd͡ʒələ- 

"dʒ͡oː dʒ͡eː mən̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəu s̪eː kəɾə." 

mɑːjə bəʈəkʰəɾtʃ͡ɑːkə bɑːs̪t̪eː puːɾiː, t̪əɾəkɑːɾiː, peːɽɑː 
bən̪əuləkə. uːpəɾəs̪ə ̃ kən̪eːkə n̪uːn̪ə, ɦəɾɪjəɾəkɑː 
miːɾətʃ͡ɑːiː ɑː ətʃ͡ɑːɾə s̪eːɦoː eːkəʈɑː d͡ʒʰoːɾɑːmeː ləjə 
leːləkə. 

s̪ubəɦə 6 bədʒ͡eː d͡ʒəjən̪əgəɾəs̪ə ̃ ɪn̪ʈəɾə s̪iːʈiː ʈɾeːn̪ə 
d͡ʒeː ɖeːɽʰə bəd͡ʒeː pəʈən̪ɑː pəɦũtʃ͡əɪ tʃ͡ʰəɪkə s̪eː 
ʈɾeːn̪ə pəkəɾələkə. ɾeːlə gɑːɽiː məd̪ʰubən̪iːs̪ə ̃s̪ɑːɽʰeː 
tʃ͡ʰəɦə bədʒ͡eː kʰud͡ʒələ. mɑːjə beːʈɑː ʈɾeːn̪əmeː 
tʃ͡əɽʰələ. eːɦɪ ɪn̪ʈəɾə s̪iːʈiːmeː bʰiːɽə-bʰɑːɾə kəmə 
ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪ə ̃d̪un̪uː mɑːjə beːʈɑː mən̪ə pəs̪ən̪d̪ə 
s̪iːʈə kʰoːd͡ʒɪ kəə̸ ʋəɪs̪ələ. kʰɪɽəkiː ləgəkə s̪iːʈə bəɽʰɪjɑː 
budʒ͡ʰeːləɪkə t̪əẽː d̪uːn̪uː ɑːmən̪eː-s̪ɑːmən̪eː bəɪs̪ələ. 
gɑːɽiː d̪ɾuːt̪ə gət̪ɪs̪ə ̃tʃ͡ələjə lɑːgələ. 

gɑːɽiːkə bɑːɦəɾəkə ʋɑːt̪ɑːbəɾəɳə, pɾəkɾɨt̪ɪkə 
s̪əun̪d̪əɾjət̪ɑːkẽː n̪ɪɦɑːɾəeː lɑːgələ. ɑːiː d̪ʰəɾɪ mɑːjə 
beːʈɑː eːɦeːn̪ə d̪ɾɨʃjə n̪əɦɪ d̪eːkʰən̪eː tʃ͡ʰələ. ɪn̪ʈəɾə 
s̪iːʈiː s̪əməs̪t̪iːpuɾə pəɦũtʃ͡ələ. ɪd̃ʒ͡ən̪ə ɑːguːs̪ə ̃ kɑːʈɪ 
pɑːtʃ͡ʰɑːmeː dʒ͡oːɽələ geːlə. mud͡ʒəpʰpʰəɾəpuɾə 
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ɦoːɪt̪ə ɖeːɽʰə bədʒ͡eː pəʈən̪ɑː pəɦũtʃ͡ələ. pəʈən̪ɑː 
s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ ut̪əɾɪ s̪ʈeːʃən̪əs̪ə ̃ bɑːɦəɾə ɑːjələ. d̪uːn̪uː 
mɑːjə beːʈɑː məɦɑːʋiːɾə mən̪d̪ɪɾə pəɦũtʃ͡ələ. pəɪɾə-
ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːjə bəd͡ʒəɾəg̃ə ʋəliːkə puːd͡ʒɑː kəjələɪn̪ɦə. 
pɾəs̪ɑːd̪ə tʃ͡əɽʰəuləɪn̪ɦə. pʰeːɾə d̪uːn̪uː mɑːjə beːʈɑː 
s̪əɽəkəpəɾə ɑːjələ. 

eːkəʈɑː ʋəʈoːɦiː bɑːʈə d̪ʰəjən̪eː d͡ʒɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰələ. 
beːʈɑː-bəʈoːɦiːkẽː ʈoːkələkə- 

"ɦəməɾɑː məɦɑː leːkʰɑːkɑːɾə kɑːɾjɑːləjə d͡ʒəjəbɑːkə 
ətʃ͡ʰɪ s̪eː koːn̪ɑː d͡ʒɑːjəbə ɾɑːs̪t̪ɑː bət̪ɑː d̪iːə." 

bəʈoːɦiː bɑːd͡ʒələ- 

"eːɦɪʈʰɑːməs̪ə ̃ʈeːmpuː pəkəɽɪ liːə ɑː oː ʈeːmpuː ɑːɾə. 
blɔkə tʃ͡əuɾɑːɦɑːs̪ə ̃ ɑːgɑː moːɽəpəɾə ut̪ɑːɾɪ d̪eːt̪ə ɑː 
əɦɑ̃ː oːɦɪʈʰɑːməs̪ə ̃ d̪əɦɪn̪ɑː bəgələmeː məɦɑː 
leːkʰɑːkɑːɾə kɑːɾjɑːləjə tʃ͡əlɪ d͡ʒɑːjəʋə." 

d̪un̪uː goːʈeː ʈeːmpuːpəɾə tʃ͡əɽʰələ ɑː kɪtʃ͡ʰueː 
d̪eːɾəmeː məɦɑː leːkʰɑːkɑːɾə ɔpʰɪs̪ə pəɦũtʃ͡ɪ geːlə. 
kəkəɾoːs̪ə ̃ puːtʃ͡ʰɪ ən̪d̪əɾə d͡ʒɑːjə lɑːgələ. geːʈəpəɾə 
bəɪs̪ələ s̪ɪpɑːɦiː ʈoːkələkə- 

"kəɦɑ̃ː dʒ͡ɑː ɾəɦeː ɦəɪ?̃ pəɦəleː pəɾəmɪʃən̪ə leː lẽː 
t̪əʋə ən̪d̪əɾə d͡ʒɑːəɪg̃eː." 

beːʈɑː d̪əkʂɪɳəʋəɾɪjɑː ɾuːməmeː geːlə ɑː əpən̪ə 
s̪əbʰə kɑːgəd͡ʒɑːt̪ə pəɾəmɪʃən̪ə d̪eːn̪ɪɦɑːɾə 
kəɾmətʃ͡ɑːɾiːkẽː d̪eːkʰɑː d̪eːləkə. 
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kəɾmətʃ͡ɑːɾiː pẽːʃən̪əbəlɑː kɑːgəd͡ʒə d̪eːkʰɪ eːkəʈɑː 
pəɾəmɪʃən̪əbəlɑː puːɾd͡ʒɑː t̪ʰəmɑː d̪eːlən̪ɪ. oː 
puːɾd͡ʒɑː ləjə s̪ɪpɑːɦiː ləgə geːlə. s̪ɪpɑːɦiː puːɾdʒ͡ɑː 
d̪eːkʰɪ ən̪d̪əɾə dʒ͡ɑːɪkə leːlə ɑːd̪eːʃə d̪eːləkə. t̪ɑːbət̪ə 
kəɾmətʃ͡ɑːɾiː loːkən̪ɪkə ʈɪpʰɪn̪ə s̪əmɑːpt̪ə bʰəə̸ geːlə 
tʃ͡ʰələ. kəɪñ̪əʈiːn̪ə kʰɑːliː bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələ. d̪un̪uː 
mɑːjə-puːt̪əkẽː bʰuːkʰə beːs̪iː lɑːgɪ geːlə tʃ͡ʰələ. 
d̪un̪uː kəɪʈɪg̃əmeː geːlə. eːkəʈɑː ɾuːmə kʰɑːliː tʃ͡ʰələ, 
kuɾs̪iː, ʈeːbulə s̪eːɦoː lɑːgələ tʃ͡ʰələɪkə. oːt̪əjə pɑːn̪ɪ 
piːbɑːkə n̪ələ s̪eːɦoː lɑːgələ tʃ͡ʰələ. d̪un̪uː mɑːjə-
puːt̪ə oːɦɪ koːʈʰəɾiːmeː d͡ʒɑː kəjə kuɾs̪iːpəɾə bəɪs̪ɪ 
ʈeːʋuləpəɾə d͡ʒʰoːlɑːs̪ə ̃ puːɾiː s̪əbd͡ʒiː n̪ɪkɑːlɪ d̪uː 
ʈʰɑːmə əkʰəʋɑːɾə pəɾə pəɾoːs̪ɑː ləgɑːɪjeː ɾəɦələ 
tʃ͡ʰələ ɑːkɪ d̪uːʈɑː s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə ʋjəkt̪ɪ oːɦɪ kəməɾɑːmeː 
pɾəʋeːʃə kəjələɪn̪ɦə. 

pəɦɪn̪eː t̪ə ̃d̪un̪uː mɑːjə-puːt̪əkẽː ɖəɾə bʰeːləɪn̪ɦə. oː 
d̪un̪uː s̪ədʒ͡dʒ͡ən̪ə mɑːjə beːʈɑːkə mən̪oːd̪əʃɑːkẽː 
bʰɔp̃ɪ oːɦɪmeː s̪ə ̃eːkə s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə- 

"mɑːjəd͡ʒiː, pẽːʃən̪əbəlɑː pʰɑːɾəməpəɾə s̪ɑːɪn̪ə 
kəɾəkə leːlə ɑːjələ tʃ͡ʰiː?" 

mɑːjəd͡ʒiː bəd͡ʒəliːɦə- 

"ɦə ̃beːʈɑː." 

pʰeːɾə d̪oːs̪əɾə s̪ədʒ͡d͡ʒən̪ə bədʒ͡əlɑːɦə- 

"mɑːiːd͡ʒiː gʰəɾəs̪ə ̃ bəʈəkʰəɾtʃ͡ɑːmeː kiː s̪əbʰə bən̪ɑː 
kəə̸ ləun̪eː tʃ͡ʰiː. bəɦut̪ə n̪əs̪iːʋəbəlɑːkẽː mɑːjəkə 
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ɦɑːt̪ʰəkə bʰoːdʒ͡ən̪ə bʰeːʈəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ." 

iː bɑːt̪ə s̪un̪əɪt̪ə mɑːjə bəd͡ʒəliːɦə- 

"bəuɑː, d͡ʒəkʰən̪ə ɦəməɾɑː əɦɑ̃ː mɑːjə kəɦələɦũ 
t̪əkʰən̪ə ɦəməɾɑː ɦɑːt̪ʰəkə bən̪əulə puːɾiː, s̪əbdʒ͡iː, 
peːɾɑː d͡ʒəɾuːɾə kʰɑː liːə." 

mɑːjəd͡ʒiː oːɦoː d̪un̪uː ɑːd̪əmiːkẽː puːɾiː, s̪əbd͡ʒiː, 
peːɽɑː peːpəɾəpəɾə pəɾoːs̪ɪ ɑːgɑ̃ː bəɽʰɑː d̪eːləkə. 

d̪un̪uː s̪ədʒ͡dʒ͡ən̪ə n̪ələpəɾə s̪ə ̃ ɦɑːt̪ʰə d̪ʰoːɪ, kʰɑːjə 
lɑːgələ. kʰəjəlɑːkə bɑːd̪ə bʰoːd͡ʒən̪əkə pɾəs̪əʃ̃ɑː 
kəɾəɪt̪ə bɑːd͡ʒələ- 

"mɑːjəd͡ʒiː, məd͡ʒɑː ɑːbɪ geːlə. eːt̪eːkə s̪ʋɑːd̪ɪʂʈə 
bʰoːdʒ͡ən̪ə dʒ͡iːʋən̪əmeː pəɦɪlə beːɾə kʰəjələɦũ." 

s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə bəd͡ʒəlɑːɦə- 

"mɑːjəd͡ʒiː, əɦɑ̃ːkə beːʈɑː bəɽə bʰɑːgjəʃɑːliː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
əɦɑ̃ː s̪ən̪ə mɑːjə oːkəɾɑː bʰeːʈələɪkə. ɑːiː ɦəməɾoː 
əpən̪ə mɑːjəkə s̪məɾəɳə ɑːbɪ geːlə." 

ɑː oːɦɪ s̪əd͡ʒd͡ʒən̪əkə ɔk̃ʰɪs̪ə ̃n̪oːɾə ʈəpəkəjə lɑːgələ. 

d̪uːn̪uː s̪ədʒ͡dʒ͡ən̪əkə bɑːt̪ə s̪un̪ɪ gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə 
beːʈɑː d͡ʒeː ɦəɾə ɦəmeːʃɑː əpən̪ə mɑːjəpəɾə 
t̪əməs̪ɑːɪleː ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mən̪əɦɪ mən̪ə s̪oːtʃ͡əjə 
lɑːgələ d͡ʒeː iː d̪un̪uː s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə d͡ʒeː ən̪əd͡ʒɑːn̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, oː ɦəməɾɑː mɑːjəkẽː eːt̪eːkə s̪əmmɑːn̪ə 
d̪eːləkə ɑː ɦəmə s̪əmiːpəmeː ɾəɦɪt̪əɦũ mɑːjəkə 
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məmət̪ɑːkẽː n̪əɦɪ budʒ͡ʰɪ s̪əkələɦũ. 

beːʈɑːkə mən̪ə glɑːn̪ɪs̪ə ̃bʰəɾɪ geːlə. oː mən̪əɦɪ-mən̪ə 
pəʃtʃ͡ɑːt̪ɑːpə kəɾəjə ləgəlɑːɦə. oːɦɪ s̪əd͡ʒd͡ʒən̪əmeː s̪ə ̃
eːkə s̪ədʒ͡d͡ʒən̪ə bədʒ͡əlɑːɦə- 

"mɔd̃͡ʒiː kən̪eːkə kɑːlə ʈʰəɦəɾuː. ɦəmə t̪uɾət̪̃ə 
ɔpʰɪs̪əs̪ə ̃ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. əɦɑ̃ːkə kɑːd͡ʒə kəɾɑː d̪eːbə. 
koːn̪oː kəʂʈə n̪əɦɪ ɦoːməjə d̪eːbə." 

oː s̪ədʒ͡dʒ͡ən̪ə kən̪eːkɑːləkə bɑːd̪ə eːkəʈɑː pʰɑːɾəmə 
ɦɑːt̪ʰəmeː n̪eːn̪eː mɑːjə ləgə əjəlɑːɦə ɑː bəd͡ʒəlɑːɦə- 

"mɑːjə əɦɑ̃ː ləgə d͡ʒeː kɑːgəd͡ʒə ətʃ͡ʰɪ oː lɑːuː." 

oːɦɪ pʰɑːɾəməkẽː pẽːʃən̪əbəlɑː kɑːgəd͡ʒəs̪ə ̃ s̪əbʰə 
mɪlɑːn̪ə kəə̸ s̪əbʰə pʰɑːɾəməmeː d̪eːlə ʋjəuɾɑːkẽː 
bʰəɾələkə. kɑːgədʒ͡ə ɦɑːt̪ʰəmeː ləjə mɑːjəkẽː s̪əg̃ə 
kəjə ɔpʰɪs̪ə pəɦũtʃ͡ələ. mɑːjəs̪ə ̃ ɔpʰɪs̪əɾəkə 
s̪ɑːmən̪eːmeː ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə kəɾɑː kɑːgəd͡ʒə (pʰɑːɾmə) 
d͡ʒəmɑː kəjə d̪eːlət̪ʰɪn̪ɦə. d̪əs̪ə mɪn̪əʈəmeː s̪əbʰə 
kɑːd͡ʒə kəɾɑː mɑːjə s̪əɦɪt̪ə oː s̪əd͡ʒd͡ʒən̪ə bɑːɦəɾə 
əjəlɑːɦə. beːʈɑːkə leːlə iː kɑːmə bəɽə kəʈʰɪn̪ə 
budʒ͡ʰən̪ɑː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mɑːjə ɑː beːʈɑː bəɽə kʰuʃə 
tʃ͡ʰələ. mɑːjə oːɦɪ d̪un̪uː s̪əd͡ʒd͡ʒən̪əkẽː ɦɾɨd̪əjəs̪ə ̃
ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə d̪eːləɪn̪ɦə. beːʈɑː s̪oːtʃ͡əjə lɑːgələ d͡ʒeː 
mɑːjəkə n̪uːn̪əmeː eːt̪eːkə ʃəkt̪ɪ tʃ͡ʰəɪkə dʒ͡eː 
tʃ͡uʈəkiːmeː ɦəməɾə kɑːd͡ʒə bʰəə̸ geːlə. mɑːjə oːɦɪ 
d̪un̪uː s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪əkẽː ɑːʃiːɾʋɑːd̪ə d̪əɪt̪ə bəd͡ʒəliːɦə- 

"beːʈɑː, əɦɑ̃ː  loːkən̪ɪkə upəkɑːɾəkẽː ɦəmə d͡ʒiːʋən̪ə 
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bʰəɾɪ n̪əɦɪ bʰuːɪlə s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː." 

eːɦɪpəɾə d̪un̪uː s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə bɑːd͡ʒələ- "mɑːjə, ɦəmə 
əɦɑ̃ːkə n̪əməkə dʒ͡eː kʰəjələɦũ. ɦəmə s̪əbʰə əɦɑ̃ːkə 
beːʈɑː s̪əmɑːn̪ə tʃ͡ʰiː."  

iː bɑːt̪ə s̪un̪əɪt̪ə beːʈɑːkẽː ʃəɾməs̪ə ̃ mɑːt̪ʰə d͡ʒʰuːkɪ 
geːləɪkə. beːʈɑːkẽː iː eːɦəs̪ɑːs̪ə bʰeːləɪkə d͡ʒeː mɑːjə 
oːkəɾɑː dʒ͡ən̪mə d̪eːləkə, poːs̪ələkə, pɑːlələkə ɑː 
ɦɑːt̪ʰə pəkəɽɪ tʃ͡əleːn̪ɑːɪ s̪ɪkʰəuləkə. əpən̪ə d̪uːd̪ʰə 
pɪɑː ɦəməɾɑː eːt̪eːkəʈɑː bən̪əuləkə. ɑː ɦəmə oːɦɪ 
mɑːjəkẽː t̪ɪɾəs̪kɑːɾə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələɦũ. ɦəməɾɑːs̪ə ̃
bəɽʰɪ eːɦɪ s̪əs̪̃ɑːɾəmeː kɪjoː pɑːpiː n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. oː d̪un̪uː 
s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə mɑːjəs̪ə ̃ ʋɪd̪ɑː ləɪt̪ə əpən̪ə kɑːd͡ʒəpəɾə 
tʃ͡əlɪ geːlə. 

oː d̪un̪uː s̪ədʒ͡d͡ʒən̪ə gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə n̪ɑːməpəɾə 
mɑːjəkə s̪əbʰə kɑːmə kəɾɑː d̪eːləkə. kɪjəɪkə t̪ə ̃ oː 
d̪un̪uː s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə ʃɪʂjə tʃ͡ʰələ. oː 
s̪əd͡ʒdʒ͡ən̪ə loːkən̪ɪ gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə pət̪n̪iːkẽː 
tʃ͡ɪn̪ɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. mud̪ɑː əpən̪ə pəɾɪtʃ͡əjə n̪əɦɪ d̪eːləkə. 

ɑːbə gɪɾəd̪ʰɑːɾiː bɑːbuːkə beːʈɑː d͡ʒeː mɑːjəkẽː 
ɦəmeːʃɑː t̪ɪɾəs̪kɾɨt̪ə kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰələ t̪eːkəɾə ɦɾɨd̪əjə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə bʰəjə geːləɪn̪ɦə. ɑː mən̪əɦɪ-mən̪ə 
ʃəpət̪ʰə kʰəjələɪn̪ɦə d͡ʒeː mɑːjəkẽː d͡ʒiːʋən̪ə bʰəɾɪ 
s̪eːʋɑː kəɾəbə. mɑːjəkə pəɪɾəpəɾə kʰəs̪ɪ pəɽəlɑːɦə ɑː 
ɦəboː ɖʰəkɑːɾə bʰəjə kɑːn̪əjə ləgəlɑːɦə. bəd͡ʒəlɑːɦə- 

"mɑːjə, ɦəməɾɑːs̪ə ̃ bəɽə pəɪgʰə gələt̪iː bʰeːlə. 
ɦəməɾɑː dʒ͡eː d̪əɳɖə d̪eːbɑːkə tʃ͡ʰəu s̪eː d̪əjə d̪eː." 
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mɑːjə beːʈɑːkẽː ɦɑːt̪ʰə pəkəɽɪ uʈʰəuləkə ɑː 
kəleːd͡ʒɑːs̪ə ̃ ləgɑː leːləkə. beːʈɑːkə ɦɾɨd̪əjə 
pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə bʰəjə geːlə. 
 
-n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, pət̪n̪iːkə n̪ɑːmə : ʃɾiːmət̪iː 
s̪umɪt̪ɾɑː d̪eːʋiː. d͡ʒən̪mə : 14 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1956, 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə : s̪ʋə. ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə jɑːd̪əʋə. mɑːt̪ɑːkə 
n̪ɑːmə : s̪ʋə. məɦeːʃʋəɾiː d̪eːʋiː. d̪ɑːd̪ɑːkə n̪ɑːmə : 
s̪ʋə. bʰoːlɑː jɑːd̪əʋə. n̪ɑːn̪ɑːkə n̪ɑːmə : məɦɑːn̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪ʋə. ɾɑːmə ləkʰən̪ə s̪əlɦəɪt̪ɑː. 
d͡ʒən̪mə s̪t̪ʰɑːn̪ə : ɖuməɾɑː, muːlə gɑːmə : ɖuməɾɑː, 
poː.- ɖuməɾɑː, bʰɑːjɑː : ɾuːd̪ɾəpuɾə, pɾəkʰəɳɖə 
:  ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 
mɑːt̪ɾɨkə : n̪əɾəɦiː, t̪ʰɑːn̪ɑː : kʰuʈəun̪ɑː, peːʃɑː : 
əd̪ʰjɑːpən̪ə, əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, 
mɑːt̪ɾə pẽːʃən̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː.  ʃɪkʂɑː : 
eːmə.eː. (məɪt̪ʰɪliː), leːkʰən̪ə : kət̪ʰɑː, kəʋɪt̪ɑː ɑː 
ɑːleːkʰə ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə.  

moːbɑːɪlə n̪ə:̃ 9939041116, 9430631993, 
8541096004 

s̪əd̪jə: pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪əɪ : kʰɑːliː gʰəɾə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), 
pɾəkɑːʃɪt̪ə/əpɾəkɑːʃɪt̪ə ən̪jə kɾɨt̪ɪ : (1.) n̪ɑːt̪iː d̪us̪ələkə 
n̪ɑːn̪ɑːkẽː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), (2.) bɑːbɑː n̪ɑːmə 
keːʋələmə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) , (3.) s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 
(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), (4.) n̪əʋəkiː put̪oːɦu (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə) 
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əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

 

 

2.15.n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː- kət̪ʰɑː 5 
d͡ʒə_ɪpəɾə s̪əmpɑːd̪əkiːjə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə 

ʋɪd̪eːɦəkə leːkʰəkəkə ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ɑː oːɪpəɾə 
s̪əmiːkʂɑː s̪iːɾiːd͡ʒə 

əɪ ək̃əmeː pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː 
kət̪ʰɑː d͡ʒə_ɪpəɾə ɦəməɾə s̪əmiːkʂɑː əg̃ɾeːd͡ʒiːmeː 
s̪əmpɑːd̪əkiːjə pɾɨʂʈʰə pəɾə ətʃ͡ʰɪ.- s̪əmpɑːd̪əkə 
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n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋəkə 5 ʈɑː kət̪ʰɑː 

kət̪ʰɑː 5 

gɑːməkə eːkət̪ɑː 

mɑːlɑː eːkə s̪əpt̪ɑːɦə pəɦɪn̪eː əpən̪ə s̪ɑːs̪uɾə 
ɑːlɑːpuɾəs̪ə ̃ n̪əɪɦəɾə məd͡ʒʰɑːɾiː ɑːjələ tʃ͡ʰəliːɦə. 
kɪjəɪkə t̪ə ̃oːkəɾɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː ɦoːn̪ɪɦɑːɾiː tʃ͡ʰəɪkə. s̪ɑːt̪əmə 
mɑːs̪ə bɪt̪ə ɑːʈʰəmə tʃ͡əɽʰələ tʃ͡ʰəɪkə. beːʈiːkə leːlə 
mɑːɪjeː s̪əbʰəs̪ə ̃əd̪ʰɪkə ɑːt̪miːjə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾəs̪əbə 
beːd̪ən̪ɑː mɑːiːkə mũɦeː d̪eːkʰəlɑːs̪ə ̃ kəmə bʰəjə 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾɑːjə: d̪eːkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː 
s̪ət̪̃ɑːn̪oːt̪pət̪ɪkə s̪əməjəmeː n̪əɪɦəɾeː n̪iːkə ɦoːɪt̪ə 
tʃ͡ʰəɪkə. 

ɾɑːməd̪ʰən̪iː kɑːkɑː ɦəkɑːs̪ələ pɪjɑːs̪ələ, d̪əugələ 
d̪əugələ gʰəɾə əjəlɑːɦə ɑː ɦəp̃ʰəs̪ɪjəɪt̪ə əpən̪ə 
pət̪n̪iːs̪ə ̃kəɦələɪn̪ɦə- 

"ɑːiː əkʰən̪ə mɑːlɑːkẽː s̪ɑːs̪uɾə ɑːlɑːpuɾə bʰeːd͡ʒə 
d̪ɪjəukə. kɪjəɪkə t̪ə ̃ bəɽə d͡ʒoːɾə bɑːɽʰɪ ɑːbɪ ɾəɦələ 
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tʃ͡ʰəɪkə. əpən̪ɑː s̪əbʰəkə gʰəɾə koːs̪iːkə kətʃ͡ʰeːɾə pəɾə 
ətʃ͡ʰɪ. gɑːməkə tʃ͡ɑːɾuː kɑːt̪ə ɾɪg̃ə bɑːn̪d̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. oː ɾɪg̃ə 
bɑːn̪d̪ʰə pəɾə pɑːn̪ɪ lɑːpələpə kəjə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
kəkʰən̪oː ɾɪg̃ə bɑːn̪d̪ʰəkẽː t̪oːɪɾə əpən̪ɑː gɑːməkẽː 
d̪əɦɑː d̪eːt̪ə. t̪ẽː mɑːlɑːkẽː s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒə d̪ɪjəukə. 
kəməs̪ə ̃ kəmə oːt̪əjə t̪ə ̃ oːkəɾə d͡ʒɑːn̪ə bɔt̃ʃ͡ɪ 
d͡ʒeːt̪əɪkə. n̪əd̪iːkə pɑːn̪ɪ bəɽʰɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒeːməɦəɾə t̪ɑːkuː oːməɦəɾə pɑːn̪ɪjeː-pɑːn̪ɪ d̪eːkʰɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ." 

eːɦɪ ɪlɑːkɑːmeː s̪əbʰə s̪ɑːlə bɑːɽʰɪ əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɑːɽʰɪ 
kiː əut̪əɪkə, ɑːpʰəd̪ ʋɪpət̪ə ɑː mus̪ɪʋət̪ə ɑːbɪ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. koːʃiːkən̪ɦɑː loːkəkə dʒ͡iːʋən̪ə bəɾəs̪ɑːt̪ə bʰəɾɪ 
bəɽə kəʂʈəpɾəd̪ə bʰəjə dʒ͡ɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒɑːn̪ə mɑːlə 
s̪əd̪ɪkʰən̪ə kʰət̪əɾeːmeː ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. koːʃiːkən̪ɦɑːmeː 
kʰeːt̪iːjeː s̪əbʰəkə d͡ʒiːʋən̪əkə s̪əɦɑːɾɑː ətʃ͡ʰɪ. s̪ɑːləmeː 
t̪iːn̪əʈɑː pʰəs̪ələ n̪iːkə d͡ʒəkɔ ̃upədʒ͡əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. geːɦũ, 
məkəiː, d̪ʰɑːn̪ə ɑː eːkəɾə ət̪ɪɾɪkt̪ə s̪əɾəs̪õː, t̪oːɽiː, ɾɑːiː, 
d̪ʰən̪ɪjɔ,̃ pjɑːd͡ʒə, ləɦəs̪uːn̪ə, t̪iːs̪iː ɑːoːɾə 
əd͡ʒəmɑːɪn̪əkə kʰeːt̪iːs̪ə ̃ oːt̪ukɑː loːkə s̪əbʰə 
s̪əmɾɨd̪d̪ʰə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. n̪əkəd̪iː pʰəs̪ələkə 
məɦət̪ʋə kɪtʃ͡ʰu ɑːoːɾə tʃ͡ʰəɪkə. keːʋələ bəɾəs̪ɑːt̪əmeː 
kɪtʃ͡ʰu kəʂʈə s̪əɦəjə pəɽəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. kʰeːt̪iːkə 
pɾəd̪ʰɑːn̪ət̪ɑː eːt̪əjə mukʰjə ətʃ͡ʰɪ. kəɦəbiː tʃ͡ʰəɪkə 
ut̪t̪əmə kʰeːt̪iː, məd̪ʰjəmə ʋɑːɳə, n̪ɪʂɪd̪ə tʃ͡ɑːkəɾiː 
bʰiːkʰə n̪ɪd̪ɑːn̪ə. iː bɑːɽʰɪ kʰeːt̪iːkẽː tʃ͡əupəʈə kəjə 
d̪eːləkə ətʃ͡ʰɪ. 

mɑːlɑː eːkə s̪əpt̪ɑːɦə pəɦɪn̪əɦɪ əpən̪ə s̪ɑːs̪uɾəs̪ə ̃
eːt̪əjə ɑːjələ tʃ͡ʰəliːɦə. oːkəɾɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː ɦoːn̪ɪɦɑːɾiː 
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tʃ͡ʰəɪkə. s̪ɑːt̪əmə bɪt̪ə ɑːʈʰəmə tʃ͡əɽʰələ tʃ͡ʰəɪkə. 
beːʈiːkə leːlə mɑːjə s̪əbʰəs̪ə ̃ pɾɪjə ɑː ɑːt̪miːjə loːkə 
ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾəs̪əʋə ʋeːd̪ən̪ɑː mɑːɪkə mũɦə 
d̪eːkʰəlɑːs̪ə ̃kəmə bʰəjə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾɑːjə: d̪eːkʰələ 
d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ dʒ͡eː beːʈiːkə s̪ət̪̃ɑːn̪oːt̪pət̪ɪkə s̪əməjə 
n̪əɪɦəɾeː n̪iːkə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. 

mɑːiː d͡ʒət̪eːkə jət̪ən̪əs̪ə ̃ d̪eːkʰə bʰɑːlə beːʈiːkẽː 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oːt̪eːkə s̪ɑːs̪u n̪əɦɪ. mɑːjə ɑː s̪ɑːs̪umeː 
bəɽə ən̪t̪əɾə tʃ͡ʰəɪkə. mɑːjəkə məmət̪ɑː d͡ʒət̪eːkə 
beːʈiː pəɾə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə oːt̪eːkə məmət̪ɑː s̪ɑːs̪ukẽː 
n̪əɦɪ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə. kət̪əu-kət̪əu oːɦoː d̪eːkʰələ 
geːləɪkə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːs̪u əpən̪oː mɑːjəs̪ə ̃put̪oːɦukẽː 
pɾəs̪əʋəkə s̪əməjə beːs̪iː d̪eːkʰə-ɾeːkʰə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

eːɦeːn̪ə kəmeː s̪ɑːs̪u ətʃ͡ʰɪ. əd̪ʰɪkət̪t̪əɾə s̪ɑːs̪ukẽː 
put̪oːɦukə pɾət̪ɪ bʰɑːʋən̪ɑː kʰəɾɑːʋə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪ẽː 
mɑːlɑːkẽː oːkəɾə mɑːjə əpən̪ɑː oːɦɪʈʰɑːmə bəd͡ʒɑː 
leːləkən̪ɦɪ. s̪əg̃əmeː d̪uː s̪ɑːləkə eːkəʈɑː beːʈɑː s̪eːɦoː 
tʃ͡ʰələ. mɑːlɑːkə mɑːjəkẽː pət̪ɑː n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ d͡ʒeː 
eːɦeːn̪ə bʰiːʂəɳə bɑːɽʰɪ əut̪əɪkə. n̪əɦɪ t̪ə ̃ beːʈiːkẽː 
n̪əɦɪ ən̪ɪt̪ət̪ʰɪ. gəɾbʰəʋət̪iː ɾəɦəlɑːkə kɑːɾəɳeː 
mɑːlɑːkẽː ləun̪eː tʃ͡ʰələ. d͡ʒeː n̪əɪɦəɾəmeː ɾəɦət̪ə. 
eːt̪əjə əs̪pət̪ɑːləmeː bʰəɾt̪iː kəɾɑː d̪eːbəɪkə. 

mud̪ɑː ɦɑːjə ɾeː d̪eːbəkə tʃ͡əkɾə d͡ʒeː bɑːɽʰɪmeː 
gʰəɾəs̪ə ̃ n̪ɪkələbə kəʈʰiːn̪ə bʰəjə geːlə. mɑːjə 
guməs̪umə bəɪs̪ɪ s̪oːtʃ͡ɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəliːɦə, d͡ʒeː ɑːbə kiː 
kəɾəkə tʃ͡ɑːɦiː? mɑːlɑːkẽː s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒə d̪ɪjəɪkə kiː 
n̪əɦɪ. eːɦɪ t̪ɑːɾət̪əmjəmeː pəɽələ tʃ͡ʰəliːɦə. s̪ɑːs̪uɾə 
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bʰeːd͡ʒən̪ɑːɪkə əɾt̪ʰə bʰeːlə əpən̪ə mɑːn̪əɦɑːn̪ɪ. 
beːʈiːkẽː s̪əbʰə d̪ɪn̪ə s̪ɑːs̪u d̪ɪjɑːd̪ən̪iːkə upəɾɑːgə 
s̪un̪əjə pəɽət̪əɪn̪ə. s̪ɑːs̪u d̪ɪjɑːd̪ən̪iː iː kəɦɪt̪ət̪ʰɪ d͡ʒeː 
d̪eːkʰəlɪjəu t̪oːɾɑː mɑːjə-bɑːpəkẽː d͡ʒeː bɪn̪ɑː 
ʋɪd̪ɑːgəɾiː kəɾəun̪əɦɪ s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒə d̪eːləkəu. 
kɪtʃ͡ʰuoː d̪ɪn̪ə n̪əɦɪ ɾɑːkʰɪ s̪əkələɦũ. 

mɑːjə iː s̪oːtʃ͡ɪ d̪ɾɨɽʰə n̪ɪʃtʃ͡əjə kəjələkə d͡ʒeː əpən̪eː 
məɾəbə t̪ə ̃ məɾəbə mud̪ɑː beːʈiːkẽː s̪ɑːs̪uɾə n̪əɦɪ 
bʰeːd͡ʒəbə. iːɦoː s̪oːtʃ͡əjə ləgəliːɦə dʒ͡eː ɦəɾeːkə s̪ɑːlə 
bɑːɽʰɪ əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. s̪əɾəkɑːɾə ɑː pɾəʃɑːs̪ən̪ə bɑːɽʰɪkə 
n̪ɑːmə pəɾə luːʈə-kʰəs̪oːʈə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. bɑːɽʰɪ n̪əɦɪ 
ɑːoːt̪ə oːkəɾə s̪t̪ʰɑːjiː s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. bɑːɽʰɪkə d͡ʒə ̃ s̪t̪ʰɑːjiː s̪əmɑːd̪ʰɑːn̪ə bʰəjə 
d͡ʒɑːjət̪ə t̪ə ̃ɑːɪ iː d̪ɪn̪ə d̪eːkʰəbɑːmeː n̪əɦɪ əbəɪt̪ə. 

mɑːlɑːkə bɑːbuːd͡ʒiː pʰeːɾə oːkəɾɑː mɑːjəkẽː 
ʈoːkələkə- 

"d͡ʒə ̃ bɑːɽʰɪ tʃ͡əlɪjoː d͡ʒɑːjət̪ə t̪ə ̃ pɑːn̪ɪkẽː gʰəʈəɪmeː 
eːkə d̪uː mɑːs̪ə lɑːgɪ d͡ʒɑːjət̪ə. t̪ə ̃ mɑːlɑːkẽː ɑːɪjeː 
s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒə d̪ɪjəukə. d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪əkə 
d͡ʒʰəd̃ʒ͡ʰəʈə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. iː kəɪkə d̪ɪn̪əkə s̪ək̃əʈə ətʃ͡ʰɪ." 

mud̪ɑː mɑːlɑːkə mɑːjəkə mən̪ə n̪əɦɪ mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələ 
d͡ʒeː ɦəmə mɑːlɑːkẽː s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒə d̪iː. oː s̪oːtʃ͡əɪt̪ə 
tʃ͡ʰəliːɦə dʒ͡eː əpən̪eː bʰukʰəleː ɾəɦəbə t̪ə ̃ ɾəɦəbə 
mud̪ɑː beːʈiːkẽː koːn̪oː kəʂʈə n̪əɦɪ ɦoːməjə d̪eːbəɪkə. 
bɪn̪ɑː ʋɪd̪ɑːgəɾiː kəɾəun̪əɦɪ koːn̪ɑː s̪ɑːs̪uɾə d͡ʒɑːjə 
d̪eːbəɪkə. dʒ͡iːbən̪ə bʰəɾɪ ɦəməɾɑː beːʈiːkẽː loːkə 
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uləɦən̪ə upəɾɑːgə d̪eːt̪ə. 

mɑːlɑːkə mɑːjə əɽələ ɾəɦəliːɦə. oː mɑːlɑːkẽː 
kɪn̪n̪əɦũ n̪əɦɪ s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒəbɑːkə pəkʂəmeː 
tʃ͡ʰəliːɦə. mɑːlɑːkə mɑːjə ɑː bɑːbuːd͡ʒiːmeː bət̪əg̃əɾə 
ɦoːməjə lɑːgələ. mɑːlɑːkə mɑːjə əɽələ ɾəɦəliːɦə. 
ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə pɾət̪ɪʂʈʰɑːkə s̪əʋɑːlə ətʃ͡ʰɪ. ɦəmə koːn̪ɑː 
beːʈiːkẽː s̪ɑːs̪uɾə bʰeːd͡ʒəbə. d̪un̪uː pɾɑːɳiːmeː 
d͡ʒoːɾə-d͡ʒoːɾəs̪ə ̃ bɑːt̪ə ɦoːməjə ləgələɪkə. ɑːs̪ə-
pɑːs̪əkə pəɾoːs̪ɪjɑː loːkən̪ɪ d͡ʒəmɑː bʰəjə geːlə. s̪əbʰə 
d̪un̪uːkə bɑːt̪ə bud͡ʒʰələkə. 

s̪əmɑːd͡ʒəkə loːkoː s̪əbʰə mɑːlɑːkə mɑːjəkə 
pəkʂəmeː boːʈə d̪eːləkə. kɪtʃ͡ʰu kɑːləkə bɑːd̪ə puːɾɑː 
gɑːməkə s̪t̪ɾiː-puɾuʂə d͡ʒəmɑː bʰəə̸ geːlə. s̪əbʰəkə 
ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰeːlə dʒ͡eː s̪əbʰə kɪjoː mɪlɪ ɾɪg̃ə bɑːn̪d̪ʰəpəɾə 
s̪ə ̃d͡ʒeː pɑːn̪ɪ gɑːməmeː ɑːbəkə leːlə d͡ʒʰɪɾəd͡ʒʰɪɾɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰələ t̪əkəɾɑː ɾoːkəbɑːkə upɑːjə kəɾəkə tʃ͡ɑːɦiː. s̪əbʰə 
kɪjoː mɪlɪ kʰəlɪjɑː s̪ɪmẽːʈəkə boːɾɑːmeː mɔʈ̃ɪ bʰəɾɪ 
bɑːn̪d̪ʰə pəɾə d͡ʒəmɑː kəɾəjə lɑːgələ. pɑːn̪ɪ d͡ʒeː 
bɑːn̪d̪ʰə pəɾə ɦoːɪt̪ə gɑːməmeː əbəɪt̪ə tʃ͡ʰələ s̪eː 
bən̪d̪ə bʰəjə geːlə. bʰəɾɪ ɾɑːt̪ɪ puːɾɑː gəũɔ ̃d͡ʒɑːgələ 
ɾəɦɪ geːlə. boːɾɑː-pəɾə-boːɾɑː d̪eːməjə lɑːgələ ɾɪg̃ə 
bɑːn̪d̪ʰəkẽː t̪ət̪eːkə n̪eː məd͡ʒəguːt̪ə kəjələkə d͡ʒeː 
n̪eː bɑːn̪d̪ʰə ʈuʈələ ɑː n̪eː eːkoː ɾət̪t̪iː pɑːn̪ɪ 
gɑːməjəmeː ɑːjələ. gəũɔ-̃gʰəɾuːɑː ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
kəʈʰɪn̪ə meːɦən̪ət̪əs̪ə ̃gɑːməmeː pɑːn̪ɪ n̪əɦɪ ɑːjələ. 

d̪uː-tʃ͡ɑːɾɪ d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə bɑːɽʰɪkə pɑːn̪ɪ kəmə ɦoːməjə 
lɑːgələ. gəũɔ ̃s̪əbʰə kəɦəjə lɑːgələ- 
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"mɑːlɑː ɦəməɾɑː gɑːməkə beːʈiː ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾɑː 
s̪əbʰəkə beːʈiː ətʃ͡ʰɪ. oːkəɾɑː bɪn̪ɑː s̪ɑːs̪uɾəbəlɑːkə 
bɪd̪ɑːgəɾiː kəɾəun̪eː koːn̪ɑː s̪ɑːs̪uɾə d͡ʒɑːjə d̪eːbəɪkə. 
gɑːməkə n̪əɾə-ɦəs̪̃ɑːjə n̪əɦɪ ɦoːməjə d̪eːbəɪkə. 
eːkəɾɑː ɾəkʂɑːkə ɦeːt̪u dʒ͡ət̪eːkə ɾɑːt̪ɪ dʒ͡ɑːgəjə pəɽət̪ə 
oːt̪əɪkə ɾɑːt̪ɪ dʒ͡ɑːgəbə. mud̪ɑː əpən̪ɑː ɪd͡ʒd͡ʒət̪əkẽː 
buɾəə̸ n̪əɦɪ d̪eːbə. mɑːlɑː ɦəməɾɑː gɑːməkə 
ɪd͡ʒd͡ʒət̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦəməɾə məɾjɑːd̪ɑː t̪ʰɪkiːɦə." 

puːɾɑː gɔʋ̃əbəlɑː d̪uː t̪iːn̪ə d̪ɪn̪ə t̪əkə kəʈʰɪn̪ə 
pəɾɪʃɾəmə kəjə pɑːn̪ɪkẽː gɑːməmeː n̪əɦɪ ɑːbəjə 
d̪eːləkə. ɾəs̪eː-ɾəs̪eː pɑːn̪ɪ kəmə bʰəjə geːlə ɑː 
bɑːn̪d̪ʰə s̪eːɦoː məd͡ʒəguːt̪ə bʰəə̸ geːlə. gəũɔ ̃
s̪əbʰəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə bʰeːləɪn̪ɦə d͡ʒeː pɾəs̪əʋə kɑːlə d̪ʰəɾɪ 
mɑːlɑː eːt̪əjə ɾəɦət̪iːɦə.      

kɪtʃ͡ʰu d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə bɑːɽʰɪkə pɑːn̪ɪ kəmə bʰəjə geːlə. 
mɑːlɑːkẽː bətʃ͡tʃ͡ɑː d͡ʒən̪mə leːbɑːkə s̪əməjə ləgɪtʃ͡ɑː 
geːlə. mɑːlɑː bəɽə kəməd͡ʒoːɾə tʃ͡ʰəliːɦə. mɑːlɑːkə 
pɪt̪ɑːkə ɦɑːlət̪ə d̪əjən̪iːjə tʃ͡ʰələ. oːkəɾɑː oːt̪eːkə 
upɑːjə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələɪkə d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ mɑːlɑːkẽː 
əs̪pət̪ɑːləmeː bʰəɾt̪iː kəɾɑːoːlə d͡ʒɑːjə. d͡ʒəɦɪn̪ɑː 
gɑːməmeː bɑːɽʰɪ n̪əɦɪ ɑːbəjə t̪əkəɾɑː ɾoːkəkə leːlə 
gɾɑːmiːɳə eːkət̪ɑː pɾəbələ tʃ͡ʰələ t̪əɦɪn̪ɑː puːɾɑː gɔʋ̃ə 
eːkə bʰəjə kɪtʃ͡ʰu ɑːɾt̪ʰɪkə məd̪əd̪ə kəjə mɑːlɑːkẽː 
əs̪pət̪ɑːlə pəɦũtʃ͡əuləkə. mɑːlɑːkẽː pɑːn̪ɪ tʃ͡əɽʰəjə 
ləgələɪkə. mɑːlɑːkə s̪ʋɑːs̪t̪ʰjəmeː s̪ud̪ʰɑːɾə bʰeːləɪkə 
ɑː oː s̪ʋəbʰɑːʋɪkə ɾuːpeː bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d͡ʒən̪mə d̪eːləkə. 
puːɾɑː mədʒ͡ʰɑːɾiː gɑːməkə loːkə kʰuʃə tʃ͡ʰələ. 
əs̪pət̪ɑːləkə ɖɔkʈəɾəkẽː s̪əbʰə bɑːt̪əkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
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bʰeːləɪkə. ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦeːbə s̪eːɦoː bʰəɾəpuːɾə 
məd̪əd̪ə kəjələn̪ɦɪ. d̪əbɑːiːkə bjəʋəs̪t̪ʰɑː əs̪pɑːleːs̪ə ̃
bʰəjə geːləɪkə. ɖɔkʈəɾə s̪ɑːɦeːbə bəd͡ʒəlɑːɦə d͡ʒeː 
gɾɑːmiːɳə eːkət̪ɑːmeː oː ʃəkt̪ɪ tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː kəʈʰɪn̪əs̪ə ̃
kəʈʰɪn̪ə kɑːməkẽː ɑːs̪ɑːn̪ə bən̪ɑː d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
gɾɑːmiːɳə dʒ͡iːʋən̪əmeː s̪əmɑːd͡ʒɪkət̪ɑːkə jəɪɦə 
mət̪ələbə ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə d͡ʒeː əpən̪eː d̪u:kʰə kɑːʈɪ 
d̪oːs̪əɾəkẽː s̪ukʰə pɾəd̪ɑːn̪ə kəɾiː. 

 
-n̪ɑːɾɑːjəɳə jɑːd̪əʋə, pət̪n̪iːkə n̪ɑːmə : ʃɾiːmət̪iː 
s̪umɪt̪ɾɑː d̪eːʋiː. d͡ʒən̪mə : 14 d͡ʒən̪əʋəɾiː 1956, 
pɪt̪ɑːkə n̪ɑːmə : s̪ʋə. ɾɑːd͡ʒeːʃʋəɾə jɑːd̪əʋə. mɑːt̪ɑːkə 
n̪ɑːmə : s̪ʋə. məɦeːʃʋəɾiː d̪eːʋiː. d̪ɑːd̪ɑːkə n̪ɑːmə : 
s̪ʋə. bʰoːlɑː jɑːd̪əʋə. n̪ɑːn̪ɑːkə n̪ɑːmə : məɦɑːn̪ə 
s̪ʋət̪ət̪̃ɾət̪ɑː s̪eːn̪ɑːn̪iː s̪ʋə. ɾɑːmə ləkʰən̪ə s̪əlɦəɪt̪ɑː. 
d͡ʒən̪mə s̪t̪ʰɑːn̪ə : ɖuməɾɑː, muːlə gɑːmə : ɖuməɾɑː, 
poː.- ɖuməɾɑː, bʰɑːjɑː : ɾuːd̪ɾəpuɾə, pɾəkʰəɳɖə 
:  ən̪d̪ʰəɾɑːʈʰɑːɽʰiː, d͡ʒɪlɑː- məd̪ʰubən̪iː (bɪɦɑːɾə) 
mɑːt̪ɾɨkə : n̪əɾəɦiː, t̪ʰɑːn̪ɑː : kʰuʈəun̪ɑː, peːʃɑː : 
əd̪ʰjɑːpən̪ə, əʋəkɑːʃə pɾɑːpt̪ə pɾəd̪ʰɑːn̪ɑːd̪ʰjɑːpəkə, 
mɑːt̪ɾə pẽːʃən̪əpəɾə ɑːd̪ʰɑːɾɪt̪ə dʒ͡ɪn̪əgiː.  ʃɪkʂɑː : 
eːmə.eː. (məɪt̪ʰɪliː), leːkʰən̪ə : kət̪ʰɑː, kəʋɪt̪ɑː ɑː 
ɑːleːkʰə ʋɪbʰɪn̪n̪ə pət̪ɾə-pət̪ɾɪkɑːmeː pɾəkɑːʃɪt̪ə.  

moːbɑːɪlə n̪ə:̃ 9939041116, 9430631993, 
8541096004 

s̪əd̪jə: pɾəkɑːʃɪt̪ə kɾɨt̪əɪ : kʰɑːliː gʰəɾə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), 
pɾəkɑːʃɪt̪ə/əpɾəkɑːʃɪt̪ə ən̪jə kɾɨt̪ɪ : (1.) n̪ɑːt̪iː d̪us̪ələkə 
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n̪ɑːn̪ɑːkẽː (kəʋɪt̪ɑː s̪əg̃ɾəɦə), (2.) bɑːbɑː n̪ɑːmə 
keːʋələmə (kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə) , (3.) s̪əməd͡ʒʰəut̪ɑː 
(kət̪ʰɑː s̪əg̃ɾəɦə), (4.) n̪əʋəkiː put̪oːɦu (kət̪ʰɑː 
s̪əg̃ɾəɦə) 

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

3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- gəɦən̪ə 

3.2.d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'- pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ʈɑː 
ɾubɑːɪ 

3.3.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə-2 ʈɑː gəd͡ʒələ 

3.4.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- 2 ʈɑː pəd̪jə 
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3.1.ɾɑːd͡ʒə kɪʃoːɾə mɪʃɾə- gəɦən̪ə 

 

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

gəɦən̪ə 
 
d͡ʒʰɑ̃ː pələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d̪ʰoː n̪ɦɪ s̪ə,̃ 
ɑː' n̪eː bɑː d̪ələ, ɦun̪əkɑː s̪ə ̃n̪əɾɑː d͡ʒə, 
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mɑː ɾt̪əɳɖə kẽː gɾəs̪ɪ t̪ə keːləkə ətʃ͡ʰɪ , 
ɾɑː ɦu -keːt̪u keː ətʃ͡ʰɪ iː kɑː d͡ʒə. 
 
s̪əp̃uːɾɳə gəɦən̪ə ,pəs̪əɾələ ən̪ɦɑː ɾə , 
ləgəɪtʃ͡ʰə ,n̪ɪ ʃɑː keː kɾɨʂɳəpəkʰə. 
d̪ɪ ʋəs̪ə bən̪ɪ geːlə ɾɑː t̪ɪ ətʃ͡ʰɪ , 
gʰugʰuɑːeː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ʃət̪əməkʰə, 
 
ɪd͡ʒoː t̪əkə məɦɑː d͡ʒjoː t̪ɪ ʂpɪ ̃ɖə, 
d͡ʒjoː t̪ɪ ɾməjə kəɾət̪ʰɪ t̪ɾɪ loː kə, 
ɦun̪əkɑː ətʃ͡ʰəɪt̪eː pɾəkɑː ʃə koː n̪ɑː kəə̸, 
mən̪ɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ʃoː kə? 
 
tʃ͡ʰuʈət̪ɑː ɦə n̪əɦɪ d͡ʒə ̃t̪əmə -pɑː ʃə s̪ə,̃ 
bʰəə̸ d͡ʒɑː eːt̪ə d͡ʒəgə meː pɾələjə, 
d͡ʒiː t̪ɪ d͡ʒɑː eːt̪ə t̪ɪ mɪ ɾə ,ɑːoːɾə 
bʰəə̸ d͡ʒɑː eːt̪ə oːkəɾeː d͡ʒəjə. 
 
d̪ɪ ʋɑː kəɾə əs̪oː t̪ʰəkɪ t̪ə bʰeːlə, 
bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː əs̪əɦɑː jə, 
ən̪ɦɑː ɾəkə kəbəd͡ʒɑː meː ʋəs̪ud̪ʰɑː , 
ətʃ͡ʰɪ t̪əmə keː iː keːɦeːn̪ə ən̪jɑː jə? 
 
mud̪əɑː , d͡ʒiː t̪ɪ koː n̪ɑː d͡ʒɑː eːt̪ə ən̪ɦɑː ɾə? 
pɾəkɑː ʃə t̪əə̸ ,ɦoː ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ əd͡ʒeːjə, 
kɪ tʃ͡ʰueː kɑː lə keː bɑː d̪ə meː, 
d͡ʒoː t̪ɪ pəəoːləkə d͡ʒiː t̪əkə' ʃɾeːjə. 
 
mukt̪ə bʰeːlɑː ɦə t̪əmɪ s̪t̪ɾɑː s̪ə,̃ 
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pun̪ɪ ugəlɑː n̪əbʰə meː d̪ɪ ʋɑː kəɾə, 
ɦeːbɑː kə d͡ʒəeːɦə, s̪əeːɦə bʰeːləɪkə , 
t̪əmə, pʰeːɾə ɪd͡ʒoː t̪əkə tʃ͡ɑː kəɾə. 
 
oːɦɪ n̪ɑː , kəɦɪ oː ,puːɾɳɪ meː ɾɑː t̪ɪ , 
bʰəə̸ d͡ʒɑː ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ gəɦən̪ə-gɾəs̪ɪ t̪ə ɾɑː keːʃə, 
ɪd͡ʒoː ɾɪ ɑː s̪ɑː t̪iː gʰoː ɾə t̪əmɪ s̪t̪ɾɑː , 
tʃ͡ɑː n̪ən̪ɪ n̪əɦɪ kən̪ɪ koː ɾəɦɪ d͡ʒɑː ɪtʃ͡ʰə ʃeːʂə. 
 
gəɦən̪ə t̪əə̸ pəɾɪ ɳɑː mə ətʃ͡ʰɪ , 
d̪uɾgʰəʈən̪ɑː ,kʰəgoː ləkə d̪oː ɑːɾɪ , 
eːmɦəɾə ,uʈʰəɪtʃ͡ʰə s̪əmud̪ɾə meː , 
n̪əməɦəɾə -n̪əməɦəɾə d͡ʒoː ɑːɾɪ . 
 
kʰəgɾɑː s̪ə meː t̪əə̸ ɪd͡ʒoː t̪ə s̪ʋəjə ̃, 
bʰəə̸ d͡ʒɑː ɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ oː ən̪ɑː t̪ʰə, 
d̪uʂpɾəbʰɑː ʋə bɑː n̪ɦələ -tʃ͡ʰeːkələ n̪əɦɪ , 
pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ pɾɨt̪ʰʋiː kə mɑː t̪ʰə. 
 
ʋɪ d͡ʒɲɑː n̪əkə kʰoː d͡ʒə upəɾɑː n̪t̪ə meː, 
tʃ͡ələlə ,pət̪ɑː gəɦən̪ə keː ɦeːt̪u, 
gɾəɦəɳəkə d̪oː kʰiː kɪ oː n̪eː ətʃ͡ʰɪ , 
n̪əɦɪ ɾɑː ɦu ,ɑː' n̪əɦɪ keːt̪u. 
 
ʋɪ ʃeːʂə pəɾɪ s̪t̪ʰɪ t̪ɪ kʰəgoː lə keː, 
s̪uːɾjə oː pɾɨt̪ʰʋiː kə biː tʃ͡ə d͡ʒə ̃tʃ͡ɑː n̪ə, 
æ̃ʈəkəɪtʃ͡ʰə ɾəʋɪ -ɪd͡ʒoː t̪ə, ɾəs̪t̪eː meː, 
s̪uːɾjə gəɦən̪əkə ɪeːɦə ətʃ͡ʰɪ pɾəmɑː ɳə. 
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d͡ʒə,̃ ʋɪ ʋəs̪ʋɑː n̪ ɑː tʃ͡ən̪d̪ɾə biː tʃ͡ə meː, 
pɾɨt̪ʰʋiː ɑːbɪ geːliː ɦə, 
eːɦɪ kɑː ɾəɳə s̪ə ̃tʃ͡ən̪d̪ɾəgəɦən̪ə, 
ʋɪ d̪ʰuɾəʃmɪ n̪eː bʰuː pəəoːliː ɦə. 
 
ʈʰɑː ɽʰə ɾəɦəɪt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ pəɾɪ s̪t̪ʰɪ t̪ɪ , 
bəd̪ələɪt̪ə,tʃ͡ələɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ , 
mən̪ukʰəkə d͡ʒɪ n̪əgiː kə s̪əɦəjoː gɪ n̪iː , 
ɑː, kəkʰən̪oː tʃ͡ʰələɪt̪ə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ . 
 
d̪eːʋoː n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ tʃ͡ʰuʈələ gəɦən̪ə s̪ə,̃ 
bəd̪ələɪt̪ə ɾəɦəɪtʃ͡ʰə , eːɦɪ n̪ɑː kə' s̪əməjə, 
gəɦən̪ə -ugəɾɑː s̪ə ɦoː ɪt̪eː ɾəɦəɪtʃ͡ʰə, 
pəɾɑː d͡ʒəjə kəkʰən̪oː ,ɑː kəkʰən̪oː d͡ʒəjə. 
 
t̪ɑː kəkə' tʃ͡ɑː ɦiː bɑː ʈə ugəɾɑː s̪əkə, 
tʃ͡ʰoː ɽiː n̪eː kəkʰən̪oː ɦɑː t̪ʰə ɑːs̪əkə. 
 
ʈuʈət̪əɪ s̪ɪ n̪d̪ʰu meː d͡ʒoː ɑːɾɪ kə bələ, 
ɑːpəs̪ə d͡ʒeːt̪əɪ ,pɾələjə keː d͡ʒəə̸lə. 
 
d̪eːkʰəbəɪ , n̪ɪ kələt̪əɪ , ɪd͡ʒoː t̪ə ən̪ɦɑː ɾə s̪ə,̃ 
uʈʰət̪əɪ s̪əg̃iː t̪ə, ʋiː ɳɑː kə ʈuʈələ t̪ɑː ɾə s̪ə.̃ 
 
məɾubʰuːmɪ meː pʰuʈət̪əɪ pɑː n̪ɪ kə d̪ʰɑː ɾə, 
tʃ͡ələɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə umeːd̪eː pəɾə s̪əs̪̃ɑː ɾə. 
 
kəməd͡ʒoː ɾə pəɽət̪əɪ bʰəməɾəkə ɑːʋəɾt̪t̪ə, 
bəd̪̃ʰən̪ə s̪ə ̃mukt̪ɪ keː, tʃ͡ʰəɪ koː n̪oː ʃəɾt̪ə. 
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bɪ ɽəɾoː -bɪ ɦɑː ɾɪ kə ʈuʈət̪əɪ ʈɑː ŋə, 
oːkəɾeː s̪ə ̃koː n̪oː , pʰuʈət̪əɪ s̪əmɑː ŋə. 
 
eːləɪ gəɦən̪ə 
ugəɾɑː s̪ə bʰeːləɪ, 
tʃ͡əlɪ geːləɪ, t̪əɦən̪ə. 
 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 

 

 

3.2.d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'- pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ʈɑː 
ɾubɑːɪ 
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d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u' 

pətʃ͡tʃ͡iːs̪ə ʈɑː ɾubɑːɪ 

ɾubɑːɪ 1 
ɑ̃ːtʃ͡əɾə n̪əɦɪ uʈʰɑːbuː ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃piːbəjə d̪ɪə 
ɦəmə d͡ʒən̪məs̪ə ̃pɪjɑːs̪ələ kəɾeːd͡ʒə d͡ʒuɽəbəjə d̪ɪə 
keː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ n̪ɪs̪ɑ̃ː ʃəɾɑːbəmeː bəɽə ətʃ͡ʰɪ  
kən̪iː əpən̪ə pɾeːməkə n̪ɪs̪ɑ̃ːmeː d͡ʒiːbəjə d̪ɪə 

 

ɾubɑːɪ 2 

ɦəmə piːləũ t̪ə ̃loːkə kəɦələkə ʃəɾɑːbiː ətʃ͡ʰɪ  

kəɦuː eːt̪əə keː n̪əɦɪ bəɦəs̪ələ kəbɑːbiː ətʃ͡ʰɪ 

bud͡ʒʰələũ əɦɑ̃ː s̪əbʰə   d̪un̪ɪjɑːkə ʈʰeːkeːd̪ɑːɾə  

ɦəməɾoː  ɑ̃ːkʰɪs̪ə ̃d̪eːkʰuː kiː kʰəɾɑːbiː ətʃ͡ʰɪ   

ɾubɑːɪ 3 

piːbə n̪əɪ ʃəɾɑːbə t̪ə ̃ɦəmə d͡ʒiːbə koːn̪ɑː kəjə 

pʰɑːʈələ kəɾeːd͡ʒəkẽː ɦəmə s̪iːbə koːn̪ɑː kəjə 

s̪əgəɾoː d͡ʒəmɑːn̪ɑː bʰeːlə d̪uʃmən̪ə ʃəɾɑːbəkə 

s̪əbəɦəkə s̪õːd͡ʒʰɑː t̪ə ̃ɑːbə piːbə koːn̪ɑː kəjə 
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ɾubɑːɪ 4 

piːləũ ʃəɾɑːbə t̪ə ̃d̪un̪ɪjɑ̃ː kəɦələkə bət̪ɑːɦə  

bɪn̪ə piːn̪eː iː d̪un̪ɪjɑ̃ː bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ kəʈɑːɦə 

d͡ʒeː n̪əɦɪ piːləkə kəɦɑ̃ː ətʃ͡ʰɪ oːkəɾoː məɦələ 

t̪ə ̃pɪbɪeː kə' kɪeːkə n̪əɦɪ bən̪ɪ d͡ʒɑːɪ gʰət̪ɑːɦə 

   

ɾubɑːɪ 5 

bʰeːʈələ n̪əɦɪ s̪ɪn̪eːɦə   t̪ẽː ʃəɾɑːbeː piːləũ 

d̪əɾʃən̪ə ɦun̪əkə ɦəɾəd̪əmə gɪlɑːs̪əmeː keːləũ  

keː kəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ʃəɾɑːbə tʃ͡ʰəɪkə kʰəɾɑːbə 'mən̪u' 

bɪn̪ə ɦun̪əkə ɾəɦɪt̪əũ ʃəɾɑːbeː s̪ə ̃ɦəmə d͡ʒiːləũ 

ɾubɑːɪ 6 

ɖʰoːləkə d̪ʰəmə-d̪ʰəmɑː-d̪ʰəmə bəd͡ʒəɪt̪ə kɪeːkə tʃ͡ʰəɪ 

gʰũgʰəɾuː kʰən̪ə-kʰən̪ɑː-kʰən̪ə kʰən̪əkəɪt̪ə kɪeːkə 
tʃ͡ʰəɪ 

d̪un̪uː bʰiːt̪əɾəs̪ə ̃tʃ͡ʰəɪkə eːkkeːs̪ən̪ə  kʰɑːliː  

d̪un̪uː əpən̪ə gəppə n̪əɦɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə kɪeːkə tʃ͡ʰəɪ 
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ɾubɑːɪ 7 

piːləũ n̪əɦɪ t̪ə ̃kiː tʃ͡ʰəɪ ʃəɾɑːbə buːd͡ʒʰəbə kiː  

bɪn̪ə piːn̪eː d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː kəɾəbə t̪ə ̃kəɾəbə kiː  

eːkə d̪oːs̪əɾəkẽː s̪əbʰə ətʃ͡ʰɪ kʰuːn̪ə piːbəɪt̪ə  

kʰuːn̪ə tʃ͡ʰoːɽɪ ʃəɾɑːbeː piː kəjə d̪eːkʰəbə kiː  

  

  

ɾubɑːɪ 8 

goːɾiː t̪oːɦəɾə kɑːd͡ʒəɾə d͡ʒɑːn̪ə mɑːɾəɪeː  
tʃ͡ʰəũɾɑː s̪əbʰə s̪əgəɾə ɦɑːjə t̪ɑːn̪ə mɑːɾəɪeː  
peːeːləkə bəɽə bʰɑːgə kɑːd͡ʒəɾə ʋɪd̪ʰɑːt̪ɑːs̪ə ̃ 

t̪oːɦəɾə ɑ̃ːkʰɪmeː kət̪eː ʃɑːn̪ə mɑːɾəɪeː  

ɾubɑːɪ 9 

kɑːd͡ʒəɾə budʒ͡ʰɪ kəjə əpən̪ə ɑ̃ːkʰɪmeː bəs̪ɑː lɪə 
mɪt̪ə bən̪ɑː kəjə kən̪iːkə kəɾeːd͡ʒəs̪ə ̃ləgɑː lɪə 
əɪn̪ɑː d͡ʒun̪ɪ əɦɑ̃ː   kən̪əkʰiː n̪əd͡ʒəɾɪ gʰumɑːuː 
ɑ̃ːkʰɪkə əpən̪ə  kəɾiːjɑː kɑːd͡ʒəɾə bən̪ɑː lɪə 
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ɾubɑːɪ 10 

pʰuːs̪ɪjoː d͡ʒə ̃kən̪iː əɦɑ̃ː ɪʃɑːɾɑː kəɾɪt̪əɦũ 

bʰəɾɪ d͡ʒiːʋən̪ə ɦəmə əɦĩːkə bɑːʈəmeː ɾəɦɪt̪əɦũ 

mus̪kiːmeː əɦɑ̃ːkə əpən̪ə moːn̪ə luːʈɑː kə' 

t̪əɾəɦət̪t̪ʰiːpəɾə d͡ʒɑːn̪ə leːn̪eː  ɦəmə əbɪt̪əɦũ 

  

  

ɾubɑːɪ 11 

ən̪əkəɾə gʰəɾə d͡ʒəɽɑː ɦɑːt̪ʰə s̪eːkəɪ s̪əbʰə kɪjoː  
d̪oːs̪əɾəkə kəɾeːd͡ʒɑː t̪oːɾɪ ɦəs̪̃əɪ s̪əbʰə kɪjoː  
əpən̪ɑː pəɾə d͡ʒeː bɪpət̪ɪ eːləɪ kəeːkʰən̪oː  
mɑːt̪ʰɑː pəkəɖɪ ɦɪtʃ͡ukɪ-ɦɪtʃ͡ukɪ kən̪əɪ s̪əbʰə kɪjoː 

  

ɾubɑːɪ 12 

koːn̪ə bɪd̪ʰɪ məɾɪ kəjə ɦəmə ɾupəɪjɑː kəmeːləũ 

s̪ukʰə tʃ͡əɪn̪ə n̪ɪn̪n̪ə ɾɑːt̪ɪkẽː əpən̪ə ɦəɾeːləũ 

gɑːmə gʰəɾəkə s̪əbəʈɑː s̪əə̸ɾə s̪əb̃əd̪̃ʰə t̪ɪjɑːgɪ 

bɪn̪ə kəs̪uːɾeː bɑːɦəɾə    ʋən̪əʋɑːs̪ə bɪt̪eːləũ 
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ɾubɑːɪ 13 

gʰɑːʈə-gʰɑːʈə pəɾə s̪ut̪ələ kət̪eːkoː goːɦɪ ətʃ͡ʰɪ  

s̪ɑːud̪ʰə loːkəkẽː moːn̪ə leːn̪eː moːɦɪ ətʃ͡ʰɪ  

d̪ʰəɾməkə n̪ɑːmə pəɾə kʰud͡ʒələ kət̪eːkə d̪oːkɑːn̪ə 

ʈɑːkɑː ləs  tʃ͡ʰən̪əmeː s̪əbʰəʈɑː pɑːpə d̪ʰoːɦɪ ətʃ͡ʰɪ 

 

ɾubɑːɪ 14 

bɑːbuːd͡ʒiːkə kəɾeːd͡ʒəmeː  s̪əd̪ɪkʰən̪ə ɾəɦələɦũ 

ɦun̪əkə t̪ən̪ə mən̪ə d̪ʰən̪ə s̪əgəɾoː ɦəmə peːeːləɦũ  
ɾəud̪ə pɑːn̪ɪ d̪ɑːɦiːs̪ə ̃s̪əd̪ɪkʰən̪ə bətʃ͡eːlən̪ɦɪ 

s̪eːbɑːkə beːɽəmeː ɦəmə pəɾəd̪eːʃə bʰəgələɦũ  

ɾubɑːɪ 15 

d̪eːɦə d͡ʒɑːn̪ə s̪əbəʈɑː    bɑːbuːd͡ʒiː d̪eːlən̪ɦɪ  
d͡ʒeː kɪtʃ͡ʰu tʃ͡ʰiː eːkʰən̪ə bɑːbuːdʒ͡iː keːlən̪ɦɪ 
əpən̪eː ɾəɦɪ bʰuːkʰeː   ɦəməɾə peːʈə bʰəɾələn̪ɦɪ 
s̪ud̪ʰɪ əpən̪ə bɪs̪əɾɪ ɦəməɾɑː mən̪ukʰə bən̪eːlən̪ɦɪ 

  

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 195 

ɾubɑːɪ  16    

d͡ʒeː d͡ʒən̪mə d̪eːlən̪ɦɪ oː kəɦələn̪ɦɪ gəd̪əɦɑː  

d͡ʒeː poːs̪ələn̪ɦɪ oː  mɑːn̪ələn̪ɦɪ gəd̪əɦɑː 

gəd̪əɦɑː d͡ʒək̃ɑː s̪əgəɾoː d͡ʒɪn̪d̪əgiː bɪt̪eːləɦũ 

d͡ʒɪn̪əkɑː bɪjɑːɦələɦũ oː budʒ͡ʰələn̪ɦɪ gəd̪əɦɑː  

  

  

ɾubɑːɪ 17 

məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə ɑ̃ːtʃ͡ə s̪uləgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ  

s̪əgəɾoː n̪əʋə ʋɪd̪ʰɑːkə d͡ʒʋəlɑː pəd͡ʒəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ  

koːʈiː n̪əmən̪ə d͡ʒɪn̪əkəɾə bɪtʃ͡ʰələ d͡ʒɑːɾəɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ  

ʋɪd̪eːɦəkə bɑːɾələ ɑːgɪ 'mən̪u' ləɦəkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 

  

ɾubɑːɪ 18 

s̪ɪs̪ʈəmə ɑːɪkẽː kɪeː bəbɑːlə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ  

n̪eːt̪ɑː s̪əbʰə t̪ə ̃eːkəʈɑː d͡ʒəpɑːlə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ  

bəɽə bəɽə bɑːgəɾə bɪllɑː  ɾɑːdʒ͡ə tʃ͡ələbəɪeː 

d͡ʒən̪ət̪ɑːkə pɾɑːɳeːpəɾə s̪əbɑːlə bən̪ələ ətʃ͡ʰɪ   
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ɾubɑːɪ 19 

gɑːməkə əd̪ʰɪkɑːɾiː bʰeːlɑː s̪əɪj̃ɑː ɦəməɾə  

koːn̪ɑː kə pəkəɽət̪əɪ kɪjoːkə bəɪj̃ɑː ɦəməɾə  

s̪əbʰəkə peːʈiːkə mɑːlə ɑːbə ɦəməɾeː tʃ͡ʰəɪkə  

s̪əɪj̃ɑː ləə̸ leːt̪ʰɪn̪ə s̪əbʰəʈɑː bələɪj̃ɑː ɦəməɾə  

  

  

ɾubɑːɪ 20  

s̪ɑ̃ːʋəɾɪjɑː pɪjɑː əɦɑ̃ː iː kiː kəeːləɦũ    

s̪ɑːun̪ə tʃ͡əɽʰələ tʃ͡ʰoːɽɪ tʃ͡əlɪ koːn̪ɑː gəeːləɦũ 

bəɦələ ɦəʋɑː ʃiːt̪ələ s̪ɪɦəɾəɪeː ɦəməɾə t̪ən̪ə  

koːn̪ɑː ɾəɦəbə bɪn̪u əɦɑ̃ː bud͡ʒʰɪ n̪əɪ pəeːləɦũ   

ɾubɑːɪ 21 

goːɾiː t̪oːɾə mus̪kiːmeː tʃ͡ʰəu d͡ʒəɦəɾə bʰəɾələ  

n̪əɪ eːn̪ɑː mũɦə kʰoːlə kət̪eː gʰɑːjələ pəɾələ  

d͡ʒə ̃n̪ɪkəɪlə gəeːləu pʰuːləd͡ʒʰəɽiː s̪ən̪ə ɦəs̪̃iː  

bɑːʈəpəɾə bʰeːʈət̪ə kət̪eːkoː tʃ͡ʰəũɽɑː məɾələ  
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ɾubɑːɪ 22 

n̪əɪn̪ɦeːʈɑː ɦɑːt̪ʰəmeː keːɦən̪ə ləkiːɽə tʃ͡ʰəɪ 

n̪əɪ mɑːjə bɑːpə iː keːɦən̪ə t̪əkəd̪iːɾə tʃ͡ʰəɪ 

d̪ʰoː d̪ʰoː kəə̸ əɪʈ̃ʰə kəpə ləkiːɽoː kʰiːeːləɪ 

n̪əɪ s̪un̪ələkə kɪjoː iː d̪un̪ɪjɑ̃ː bəɦiːɾə tʃ͡ʰəɪ 

  

  

ɾubɑːɪ 23 

kəɾd͡ʒɑː kəjə kə d͡ʒiːʋən̪ə ɦəmə d͡ʒiːʋə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː  

pʰɑːʈələ əpən̪əkẽː kəɦun̪ɑː s̪iːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː  

s̪əbʰə kɪtʃ͡ʰu luːʈɑː kəjə 'mən̪u' əpən̪ə d͡ʒiːʋən̪əkẽː 

n̪ɪɾləd͡ʒə d͡ʒəkɑ̃ː ɦəmə t̪ɑːɽiː piːbə ɾəɦələ tʃ͡ʰiː    

ɾubɑːɪ 24  

əbʰɪmən̪ju d͡ʒəkɑ̃ː   tʃ͡əkɾəʋjuːɦəmeː pʰəs̪ələũ  
n̪əɪ bətʃ͡əbə s̪ɪkʰə ɦəmə əɾd͡ʒun̪ə bən̪ɪ peːeːləũ  

'mən̪u' d͡ʒiːʋən̪əkẽː   eːɦiː  məɦəɑːbʰɑːɾət̪əmeː 
s̪əgəɾoː ʈʰɑːɾə   ɦəmə kəuɾəʋə keːɾə d̪eːkʰələũ 
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ɾubɑːɪ 25 

ɦəmə d͡ʒəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰiː   kiː əɦɑ̃ː pɾəkɑːʃɪt̪ə ɾəɦiː 

əɦɑ̃ːkə s̪ukʰə leːlə kʰuʃiːs̪ə ̃ɦəmə ɑ̃ːtʃ͡ə s̪əɦiː  

bɑːt̪iːkẽː d͡ʒəɾəɪt̪ə   iː d̪un̪ɪjɑː d̪eːkʰələkə 

t̪eːlə bən̪ɪ ɦəmə t̪ə ̃d͡ʒəɾələũ d̪ukʰə kət̪eːkə kəɦiː  

  

-d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u', gɑːmə poːs̪ʈə - 
ɦəɾɪpuɾə ɖiːɦəʈoːlə, 
məd̪ʰubən̪iː. moːbɑːɪlə- 92124 61006 

  

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

 

3.3.ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə-2 ʈɑː gəd͡ʒələ 
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ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 

d̪uː ʈɑː gəd͡ʒələ 
1 
 
ɾəgʰupət̪ɪ ɾɑːgʰəʋə ɾɑːd͡ʒɑːɾɑːmə 
koːn̪ɑː tʃ͡ukət̪əɪ ʃʋɑːs̪əkə d̪ɑːmə 
 
s̪ũd̪əɾə s̪ũd̪əɾə tʃ͡əkəməkə n̪əgɾə 
upəʈələ bɪləʈələ s̪əbʰəɦək̃ə gɑːmə 
 
gəɾəd̪ən̪ɪ kʰɑːt̪ɪɾə eːkəɪ ɾəg̃ə 
s̪oːn̪ɑː tʃ͡ɑ̃ːd̪iː loːɦɑː t̪ɑːmə 
 
putʃ͡ʰən̪eː ɾəɦɪjəɪ eːkəɪ pɾəʃn̪ə 
ut̪t̪əɾə d̪eːləkə ɪməliː ɑːmə 
 
ud͡ʒdʒ͡əɾə ʃoːɳɪt̪ə piːjəɾə n̪oːɾə 
ɦəɾɪjəɾə t̪ʰɑːkən̪ɪ kɑːɾiː gʰɑːmə 
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s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-22-22-21 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. 
"ɾəgʰupət̪ɪ ɾɑːgʰəʋə ɾɑːd͡ʒɑːɾɑːmə" ləkʂməɳɑːtʃ͡ɑːɾjə 
ɾətʃ͡ɪt̪ə "ʃɾiː n̪əmə: ɾɑːmɑːjəɳəm" keːɾə əʃ̃ə ətʃ͡ʰɪ. 
 
2 
ɦun̪əkəɾə ɑ̃ːkʰɪkə ət̪əbeː s̪əpən̪ɑː 
ɦɪd̪̃uː mus̪lɪmə tʃ͡əməɾɑː bəbʰən̪ɑː 
 
s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː kɪ ɾɑːdʒ͡ən̪iːt̪ɪmeː 
əbɪt̪eː ɾəɦələɪ əd̪ən̪ɑː pəd̪ən̪ɑː 
 
əd̪ʰəɾət̪ɪjɑːmeː ɦəməɦũː d̪eːkʰələ 
eːkəɪ bʰeːləɪ əɾəgʰɑː bəd̪ən̪ɑː 
 
n̪oːɾə n̪oːɾə n̪oːɾə n̪oːɾeː n̪oːɾə 
ət̪əbeː lɪkʰən̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ə ʋɪd̪ʰən̪ɑː 
 
d̪ukʰə bʰeːʈələ ɾəɦəɪ mũɦəd̪eːkʰɑːɪ 
d̪ukkʰeː ɾəɦəɪ ɦəməɾə mũɦəbəd͡ʒən̪ɑː 
 
s̪əbʰə pɑ̃ːt̪ɪmeː 22-22-22-22 mɑːt̪ɾɑːkɾəmə ətʃ͡ʰɪ. d̪uː 
ʈɑː ələgə-ələgə ləgʰukẽː d̪iːɾgʰə mɑːn̪ələ geːlə ətʃ͡ʰɪ. 
iː bəɦəɾeː miːɾə ətʃ͡ʰɪ. 
  

əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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3.4.ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ- 2 ʈɑː pəd̪jə 

  

ɑːtʃ͡ɑːɾjə ɾɑːmɑːn̪əd̪̃ə məɖ̃ələ 

2 ʈɑː pəd̪jə 

1. 

məɦɑːkəʋɪ kɑːlɪd̪ɑːs̪ə 
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mɪt̪ʰɪlɑː meː məɦɑːkəʋɪ 

pəɖ̃ɪt̪ə kɑːlɪd̪ɑːs̪ə bʰeːlən̪ə məɦɑːn̪ə. 

  

utʃ͡tʃ͡əɪʈʰə d̪uːɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə 

məd̪ʰubən̪iː bʰeːləɪn̪ə ɦun̪əkə ʈʰɑːmə. 

  

s̪əs̪̃kɾɨt̪ə pɑːʈʰəʃɑːlɑː keː 

ɾəɦələn̪ə muːɾkʰə ən̪utʃ͡əɾə tʃ͡ʰɑːt̪ɾɑːʋɑːs̪ə . 

  

kɑːʈɪ ɾəɦələn̪ə ɾəɦeː 

bəɪʈʰələ gɑːtʃ͡ʰə keː ɖɑːlə. 

  

d̪eːkʰɪlən̪ə d̪ʰuːɾt̪ə pə̃ɖɪt̪ə 

ʋɪd̪ʰoːt̪əmɑː s̪eː ɦɑːɾələ pəɖ̃ɪt̪ə. 

  

tʃ͡ʰələ s̪eː pɑːn̪ɪgɾəɦən̪ə 

kəɾəɪlən̪ə kɑːlɪd̪ɑːs̪ə keː s̪əg̃ə. 
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s̪uɦɑːgəɾɑːt̪ə meː bʰeːlə 

pəɾɪtʃ͡əjə muːɾkʰə kɑːlɪd̪ɑːs̪ə s̪əg̃ə. 

  

ɦəməɾə s̪əg̃ə mɪlət̪ə 

d͡ʒəũ bən̪əbə ʋɪd̪ʋət̪ə d͡ʒən̪ə. 

  

gʰuɾɪ əjəlɑː pɑːʈʰəʃɑːlɑː 

kəɾeː ləgəlɑː pʰeːɾə ən̪utʃ͡ɑːɾɑː. 

  

ɑːjələ bʰɑːd̪əʋə s̪ɑ̃ːd͡ʒʰə 

tʃ͡əməkəɪt̪ə gəɾəd͡ʒəɪt̪ə bəɾəs̪əɪt̪ə meːgʰə. 

  

ɑːjələ bɑːɖʰɪ n̪əd̪ə 

ɖuːbələ  tʃ͡əɑ̃ːtʃ͡əɾə kʰeːt̪ə kʰəɾɪɦɑːn̪ə. 

  

keː bɑːɾəɪt̪ə d̪iːpə 

məɪjɑː keː d̪uːɾgɑː s̪t̪ʰɑːn̪ə. 
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s̪əbʰə kəɪlən̪ə ʋɪtʃ͡ɑːɾə 

bɑːɾəɪt̪ə  məuːɾəkʰə kɑːlɪd̪ɑːs̪ə d̪iːpə. 

  

tʃ͡ʰoːɽət̪ə tʃ͡ɪɦɾə d̪iːpə 

poːt̪ələɪn̪ə d̪uːɾgɑː mukʰə kɑːɾiːkʰə. 

  

kʰuʃə  d̪əuːɾgɑː d̪eːlən̪ə ʋəɾəd̪ɑːn̪ə 

d͡ʒeːt̪eː pus̪t̪əkə tʃ͡ʰuːʋeː ɑːɪ ɾɑːt̪ə. 

  

s̪əbʰə d͡ʒəjət̪oː kəʈ̃ʰɑːgɾə 

tʃ͡ʰuːeːt̪ə s̪əɾəs̪ʋət̪iː bəs̪əgeːlə kəʈ̃ʰɑːgɾə. 

  

kɑːlɪd̪ɑːs̪ə kəʋɪ məɦɑːn̪ə 

ɾətʃ͡ələn̪ə əbʰɪd͡ʒɲɑːn̪ə ʃɑːkun̪t̪ələmə 
mɑːləʋɪkɑːgn̪ɪmɪt̪ɾə. 

  

ɑː ɾətʃ͡ələn̪ə meːgʰəd̪uːt̪əmə 

ɾətʃ͡ələn̪ə ɾɨt̪us̪əɦ̃ɑːɾə kumɑːɾəs̪əb̃ʰəʋə ɾəgʰuʋəʃ̃əm. 
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pəɪlən̪ə ʋɪd̪joːt̪əmɑː pɪjɑːɾə 

pɾəs̪ɪd̪d̪ʰə bʰeː geːlən̪ə s̪əs̪̃ɑːɾə. 

  

mɪt̪ʰɪlɑː meː kəʋɪ məɦɑːn̪ə 

ɾɑːmɑː məɦɑːkəʋɪ kɑːlɪd̪ɑːs̪ə məɦɑːn̪ə. 

  

2. 

kəʋɪ ɑːd̪ɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ n̪ɑːiː 

kəʋɪ  ɑːd̪əɪ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ n̪ɑːiː. 

ɾəɦələn̪ə məd̪ʰubən̪iː ʋɪs̪piː ʈʰɑːiː.1. 

d̪əs̪əmə ʃət̪ɑːbd̪iː kɑːlə ɑːĩː. 

mɪt̪ʰɪlɑː n̪ɑːũ ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ pɑːĩː.2. 

pɪt̪ɑː məɦeːʃəʈʰɑːkuɾə gʰəɾə ɑːĩː. 

kulə bʰuːʂəɳə n̪ɑːiː kəɦəlɑːiː.3. 

n̪ɪt̪ə n̪əʋə kəʋɪt̪ɑː bən̪ɑːĩː. 

n̪ɪt̪ə ʋɪd̪ɑːpət̪ə n̪ɑːtʃ͡ə kəɾɑːĩː.4. 

s̪əmɑːd͡ʒə mẽː n̪əʋəd͡ʒɑːgəɾən̪ə kəɾɑːĩː. 
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d͡ʒoːt̪ɪʃʋəɾə ʋəɾn̪əɾət̪n̪ɑːkəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəĩː.5. 

mɪt̪ʰɪlɑː meː ʋɪd̪jɑːpət̪ɪgiːt̪ə gɑːĩː. 

bʰeːd̪ə n̪ə d͡ʒɑːn̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ pɑːĩː.6. 

məɪt̪ʰɪlə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː n̪ə  kəɾəiː̃. 

bɑːbʰən̪ə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ keː s̪əməd͡ʒʰəĩː.7. 

mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliː d͡ʒɑːgəɾən̪ə ɦõːɦəĩː. 

gʰəɾə gʰəɾə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ gɑːĩː.8. 

mɪt̪ʰɪlɑː d̪ʰən̪ə d̪ʰən̪ə ɦõːɦəĩː. 

ɾɑːmɑː ɑːd̪ɪʋɪd̪jɑːpət̪ɪ tʃ͡əɾtʃ͡ɑː kəɾəĩː .9. 

  

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

  

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

 

 

 

 

ən̪uləgn̪əkə 1: məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂɑː ɑː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə 
pək̃ədʒ͡ə dʒ͡ʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə n̪uːt̪ən̪ə s̪ɑːɦɪt̪jə tʃ͡oːɾɪkə 
kʰulɑːs̪ɑːpəɾə pɑːʈʰəkiːjə ʈɪppəɳiː) 

ʋɪd̪eːɦə: pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː ISSN 
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2229-547X VIDEHA (since 2004). 
http://videhĕa.co.in/ ək̃ə 362-363 kə ɾɪpoːɾʈə pəɾə 
ʈɪppəɳiː 
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…………………………….. 
upən̪jɑːs̪əkɑːɾə keː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə (d͡ʒələ 
pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
d̪ukʰəd̪ə 
RabindraChC̆audhd̆ary 
…………………………………….. 
bəɖə d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə, ɑːpət̪t̪ɪd͡ʒən̪əkə ɑː 
ɑːpəɾɑːd̪ʰɪkə kɾɨt̪jə.. 
KumarManojKashs̆yap 
……………………………………….. 
 
iːs̪əbʰə pəɽʰɪ bəɦut̪ə tʃ͡ɪt̪̃ɪt̪ə tʃ͡ʰiː. 
R N Mishs̆ra 
……………………………….. 
d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə 
Kalpna JhJ̆aPatna 
…………………………………………………… 
ɑːɦɪɾeːbɑː..! pʰeːɾə iː keː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə? 
pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːʃəɾə (dʒ͡ələ pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
ɦeː bʰəgəʋɑːn̪ə..! iː ʈʰiːkeː tʃ͡oːɾeː tʃ͡ʰəɪt̪ʰə. 
Umeshs̆ Mandal 
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…………………………………………………….. 
Gaurinatht̆: 
n̪iːkə. eːɦən̪ə tʃ͡oːɾə keːɾə d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbə d͡ʒəɾuːɾiː 
pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːʃəɾə (dʒ͡ələ pɾɑ̃ːt̪əɾə upən̪jɑːs̪ə) 
oːkəɾə t̪ə leːkʰəkiːjə dʒ͡iːʋən̪eː 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. 
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VidehĕaKeshs̆avBhB̆ardwajDelhl̆i 
……………………………………………… 
Nabo Narayan Mishs̆ra 
d̪uɾbʰɑːgjəpuːɾɳə s̪t̪ʰɪt̪ɪ 
……………………………………………..  
Mukund Mayank 
OhŎ 
……………………………………………… 
pɾəd̪iːpə puʂpə 
bəɦut̪ə kʰəɾɑːpə bɑːt̪ə. 
……………………………………………. 
Abhb̆ilashs̆ ThT̆akur    
gʰɾɨɳɪt̪ə kɑːɾjə! ləd͡ʒd͡ʒɑː d͡ʒoːgə 
……………………………………….. 
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 
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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 
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 d͡ʒɑːɪ 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 (upən̪jɑːs̪əkɑːɾə) ɑː kəməlɑːn̪əd̪̃ə 
d͡ʒʰɑː ( ɑːləoːtʃ͡əkə ) 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 
…………………………………………………. 
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d͡ʒəgəd̪ɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː 'mən̪u'  
mɪt̪ʰɪlɑː məɪt̪ʰɪliːmeː s̪ɑːɦɪt̪jəkə tʃ͡oːɾiː d͡ʒəgəd͡ʒɑːɦɪɾə 
ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː ɑːbə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː ɑː oːkəɾə 
leːkəkə d̪ʋɑːɾɑː…. bəɦut̪ə n̪ɪd̪̃ən̪iːjə kɑːd͡ʒə, eːɦeːn̪ə 
eːɦeːn̪ə loːkəkẽː əʋəʃjə d̪eːkʰɑːɾə kəɾəbɑː tʃ͡ɑːɦiː 
………………………………………………………….. 
ʃɾiːd̪ʰəɾəmə 
iː pək̃ədʒ͡ə pəɾɑːs̪əɾə, ɦəmə t̪ə' pəɽʰəbɑːkə 
ɑːʋəʃjəkət̪ɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰələɦũ. pɾət̪ɪbʰɑːkə n̪ɑːmə 
pəɾə mɑːt̪ɾə d͡ʒugɑːɽə tʃ͡ʰən̪ɪ ɦɪn̪əkɑː ləgə. 
…………………………………………………………….. 
ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə 
n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə pəɽʰələɦũ ɑː eːɦɪ 
s̪əd̪̃əɾbʰəmeː ɦəmə ət̪əbeː kəɦəbə dʒ͡eː t̪ɑːɾɑːn̪əd̪̃ə 
ʋɪjoːgiː ʋɑː kəməlɑːn̪əd̪̃ə d͡ʒʰɑː s̪ən̪ə pɾəbud̪d̪ʰə 
loːkə ɑːguoː pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə eːʋə ̃ oːɦən̪eː 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾəkə s̪əɾ̃əkʂəɳəmeː əbɪt̪eː ɾəɦət̪ɑːɦə. 
kɑːɾəɳə iː d͡ʒeː iː pɾəbud̪d̪ʰə loːkə s̪əbʰə s̪eːɦoː oːɦiː 
mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː keːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
………………………………………………….. 
əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
 
 
 
ən̪uləgn̪əkə 2: məɪt̪ʰɪliːmeː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂɑː ɑː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə 
pək̃ədʒ͡ə dʒ͡ʰɑː pəɾɑːʃəɾəkə puɾɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
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tʃ͡oːɾɪkə kʰulɑːs̪ɑːpəɾə pɑːʈʰəkiːjə ʈɪppəɳiː ɑː kɪtʃ͡ʰu 
pɾəmɑːɳə) 

ʋɪd̪eːɦə: pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː 
ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004). 
http://videhĕa.co.in/ ək̃ə 26-50 kə ɾɪpoːɾʈə pəɾə 
ʈɪppəɳiː (pɾəs̪əg̃ə- tʃ͡oːɾə leːkʰəkə pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː 
pəɾɑːʃəɾəkə pəɦɪlukɑː s̪ɑːɦɪt̪jə tʃ͡oːɾɪ) 

……………………… 

kellner@ucla.edu" 

Dear Gajendra, tht̆anks for tht̆e detective work. was 
tht̆ere a response? best regards, 

Douglas Kellner, PhP̆ilosophp̆y of Education ChC̆air 

Social Sciences and Comparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax  
310 206 6293, PhP̆one 310 825 0977 
h ̆ttp://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.
h.̆tml 

………………………… 

dear Gajendraji, apnek mail milal. Pankajjik kritya 
janike bar dukhk̆ bhb̆el. AhĂi se maitht̆ilik nam 
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khk̆arab h ̆oyat achc̆hi. Apnek kadam ekdum uchc̆it 
achc̆hi.- Rajiv K Verma 

…………………………. 

ThT̆ese People are h ̆ellbent to bring down tht̆e 
literary discourse down to tht̆e gutter. Now you 
h ̆ave been receiving mails like one. We are witht̆ 
you and i h ̆ave forwarded your mails to Maitht̆ili 
speaking people all across tht̆e country. Sir I h ̆ave 
sent tht̆e link of Parashs̆ar's duplicacy to several 
people along witht̆ Pranabhb̆ Bihĭari whw̆o h ̆ad 
traslated tht̆at article. I h ̆ad telephp̆onic 
conversation witht̆ h ̆im also and h ̆e was quite 
upset over Parashs̆ar’s duplicay. Pranav is my junior 
and a good friend of mine. since you h ̆ave referred 
Pranav whw̆o h ̆ad traslated tht̆at article it is 
unfortunate tht̆at h ̆e was misused by Parashs̆ar. 
But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashs̆ar and h ̆is team. Parashs̆ar, tht̆oughğ 
must not be blamed if h ̆e lifted tht̆e article of Nom 
ChC̆omskey . Now i must doubt tht̆e artistic 
sensibility of Parashs̆ar whw̆o is now a pseudo-- 
intellectuals. I am amazed tht̆at h ̆ow did h ĕ dare to 
publishs̆ tht̆e article of Nom ChC̆omskey as h ̆is own. 
God bless h ̆im no more. - VIJAY DEO JHA 

……………………………………… 
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dhd̆anyvad. muda ehĕne lok sabjagahă aadar 
pabait achc̆i. -shs̆ridhd̆aram 

………………………………………………… 

əɦɑ̃ː kẽː s̪uːtʃ͡ən̪ɑːɾt̪ʰə pəʈʰeːn̪eː tʃ͡ʰiː (kɪtʃ͡ʰu gʰɾɨɳɪt̪ə 
kɑːd͡ʒə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə) d͡ʒeː pək̃əd͡ʒə 
pəɦɪn̪eːɦoː ɪ s̪əbə kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəjə tʃ͡ʰələɪeː.- 
aavinashs̆ 

……………………………………………………… 

Dear Gajendra g, You are doing very well in tht̆e 
field of collecting all tht̆e documents related to tht̆e 
Maitht̆ili. Videhĕa. Com realy a adventureous 
collection. I will also find some time to learm tht̆e 
article publishs̆ed tht̆roughğ tht̆e videhĕa. Now 
your detective style tht̆eft tht̆e sleeping of many of 
tht̆e so called literary personnel. Go a h ̆ead. jai 
Maitht̆ili jai Mitht̆ila- Sunil Mallick, President, 
MINAP, Janakpur 

………………………………………………….. 

your efforts are commendable. Anysuchc̆ ghğost 
writer or fake identity h ̆older must be boycotted 
from literature at once ThT̆anks.- shs̆yamanand 
chc̆oudhd̆ary 

………………………………………………….. 
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Namaskar. ChC̆etna samitik sachc̆iv ken mailak 
copy h ̆astgat kara del achc̆i.- Dr. Ramanand JhJ̆a' 
Raman' 

…………………………………………………. 

pɾɪjə gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə d͡ʒəiː , tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ ɦɪn̪əkɑː 
s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə kəeːləkə ətʃ͡ʰɪ s̪eːɦoː ɦəməɾɑː d͡ʒɲɑːt̪ə 
n̪əɦɪ ̃| jəd̪jəpɪ ɦəməɦuː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː kə  s̪t̪ʰɑːiː s̪əd̪əs̪jə 
| d͡ʒeː ɦoː. mud̪ɑː n̪ɪd̪̃ɑːs̪pəd̪ə gʰəʈən̪ɑː t̪ə ̃iː t̪ʰɪkeː t̪ẽː 
d̪ukʰiː kəjələkə |  kət̪əɪpəjə n̪əʋə məɪt̪ʰɪlə-
pɾət̪ɪbʰɑːkə ɑːkələn̪ə-muːljɑːn̪əkən̪əkə ɦəməɾə 
əpən̪ə s̪n̪eːgɾəɦiː s̪ʋəbʰɑːʋə, eːɦɪ d̪uɾgʰəʈən̪ɑːkə 
bɑːd̪ə t̪ə ̃ ɑːbə  tʃ͡ɪt̪̃ɑː meː d̪ʰə' d̪eːləkəjə| d̪eːkʰiː, 
ɦəmə əpən̪eː ʋɪs̪mɪt̪ə bʰeːləɦũ| bəɦut̪ə d̪u:kʰəd̪ə 
d̪ɾɨʃjə | s̪ɾɨd͡ʒən̪ə ʋɪɾuːd̪d̪ʰə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə s̪ən̪d̪əɾbʰə meː 
iː gʰəʈən̪ɑː ɑːd̪ʰun̪ɪkə məɪt̪ʰɪliːkə bəɦut̪ə kuɾuːpə 
pɾəs̪əg̃ə kə' kə'  s̪məɾəɳə kəɪlə d͡ʒɑːjət̪ə- s̪əs̪n̪eːɦə,- 
gəg̃eːʃə gũd͡ʒən̪ə. 

………………………………………………. 

PRIYA MAITHILJAN, APPAN BHASHA- SANSKAR-
SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. 
ESWAR KE SAKCHI MANI - DIL PAR HATH RAKHI AA 
KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU KI SACHHAI 
KE KATEK KARIB CHHI.NIK BATAK LEL MANCH KE 
UPYOG KARI TA UTTAM. DHANYABAD.SAPREM- PK 
CHOUDHARY 
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………………………………………………………… 

Gajendra babu, pankaj puran chc̆or achc̆hi. Ham 
sab okar likhk̆it ninda das sal pahăine aarambhb̆ me 
kene rahăi. Okra ban k kay ahăan nik kayal. ChC̆etna 
samiti ke sehĕo samman wapas lebak chc̆ahăi aa 
okar ninda karbak chc̆ahăi.- subhb̆ashs̆ ChC̆andra 
Yadav 

………………………………………………………. 

pɾɪjə ʈʰɑːkuɾədʒ͡iː! (mɑːn̪ən̪iːjə s̪əp̃ɑːd̪əkə), “ʋɪd̪eːɦə 
iː-pət̪ɾɪkɑː” [məɪt̪ʰɪliː], eːkʰən̪ə d̪ʰəɾɪkə upələbd̪ʰə 
s̪ɑːkʂjəkə ɑːd̪ʰɑːɾə pəɾə ɦəmə əpən̪əɦɪkə s̪əg̃ə 
d͡ʒɑːeːbə pəs̪ɪn̪n̪ə kəɾəbə.- ʃəb̃ʰu kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə 

………………………………………… 

Dear Gajendraji, 

I fully agree witht̆ you tht̆at we must fighğt against 
blatant cases of wrongful appropriation. 

ɦɑ̃ː əpən̪ə meːlə mẽː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋə s̪eː s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə leːkʰəkə'kə s̪əbəʈɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː 
ɦəʈɑː leːlə d͡ʒɑːjət̪ə. əɦɪ s̪eː ɑːɾkɑːɪʋə s̪ə ̃ iː pɾəs̪əg̃ə 
s̪eːɦoː, eːkəɾə s̪ɑːkʂjə  s̪eːɦoː meːʈɑː d͡ʒɑːjət̪ə. 
ɦəməɾə mət̪ə iː d͡ʒɑː s̪ɑːkʂjəbə ɾəɦəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː n̪ɪkə 
ɑː əd̪ʰəlɑːɦə d̪un̪u t̪əɾəɦəkə kɑːd͡ʒə'kə. əɦɑ̃ː 
əppəs̪ən̪ə kɑːmẽːʈə ɑː ɾn̪ɪɳəjə s̪eːɦoː ɑːɾkɑːɪʋə meː 
d͡ʒɑː keː s̪əb̃əd̪̃ʰɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː keː poːs̪ʈɑː-s̪kɾɪɑːpʈəɾə 
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keː ɾupə meː bʰəʋɪʂjɑː'kə pɑːʈʰəkə'kə leːlə s̪uɾəkʂɪt̪ə 
ɾɑːkʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰɪjən̪ɦɪ. iː d̪oːɦəɾeːbɑːkə bəɦut̪ə 
əutʃ͡ɪt̪jəkə n̪əɦɪ d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦə n̪ɪkə lɑːgɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː 
əɦɑ̃ːkə pəɾɪʃɾəmə eːkəd̪əmə d̪eːkʰɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
iːt̪ɪ,s̪əd̪ən̪ə.- Sadan JhJ̆a 

………………………………………. 

ThT̆ank you.- Nishs̆ikant ThT̆akur 

…………………………………………… 

ThT̆anx Gajendraji, for your immediate response. I 
must congratulate you for tht̆e work you h ̆ave done 
to save tht̆e sanctity of tht̆e literature world as a 
whw̆ole. I feel proud for tht̆e person like you whw̆o 
shs̆ows tht̆e courrage to bell tht̆e cat. If tht̆e so 
called writers like Parashs̆arji are tht̆ere to spoil tht̆e 
sea, on tht̆e otht̆er side it is very h ̆opeful sighğt to 
h ̆ave a person like you whw̆o is alert enoughğ to 
take care of suchc̆ filtht̆ & keep tht̆e sea clean. 
ThT̆anx for enlighğtening me on tht̆e subject. 
Regards- BhB̆alchc̆andra JhJ̆a. 

………………………………….. 

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkeːɾə eːɦən̪ə kɑːɾjə pəɾə s̪məɾəɳə 
əbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kəɾiːbə biːs̪ə-pətʃ͡iːs̪ə s̪ɑːlə pəɦɪlukə 
gʰəʈən̪ɑː, d͡ʒəɦɪjɑː ɑːkɑːʃəʋɑːɳiː d̪əɾəbʰəg̃ɑːs̪ə ̃
mə,mə,ɖəɔ, s̪əɾə gəg̃ɑːn̪ɑːt̪ʰə d͡ʒʰɑːkə eːkəmɑːt̪ɾə 
məɪt̪ʰɪliːkə kɑːɾuɳɪkə pəd̪əkẽː eːkə goːʈə kəʋɪ 
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d̪ʋɑːɾɑː əpən̪ə kəɦɪ pɾəs̪ɑːɾɪt̪ə kəeː d̪eːlə geːlə tʃ͡ʰələ, 
d͡ʒeː bɑːd̪əmeː (s̪əd͡ʒəgə ʃɾoːt̪ɑː d̪ʋɑːɾɑː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 
d̪eːlɑːkə bɑːd̪ə) ɑːd͡ʒən̪mə bəɪn̪ə kəeː d̪eːlə geːlɑːɦə 
. kəɦəbɑːkə t̪ɑːt̪pəɾjə d͡ʒeː d͡ʒə ̃ ɦəmə məɪt̪ʰɪlə 
d̪əɾəbʰəɪgɑː- məd̪ʰubən̪iːmeː gəg̃ɑːn̪ɑːt̪ʰə bɑːbuːkə 
pəd̪əkẽː əpən̪ə kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰiː t̪ə ̃iː koːn̪ə bəɽəkɑː 
gəpə. n̪ɪʃtʃ͡əjeː eːɦən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾəkeːɾə s̪əŋgə 
kəɽəgəɾə ɖeːgə uʈʰɑːeːbə ɑːʋəʃjəkə .- ajit mishs̆ra 

…………………………………….. 

Dear Gajendrajee, We shs̆ould take strong step to 
prevent suchc̆ intellectual chc̆eats. My support is 
always witht̆ you.- K N JhJ̆a 

………………………………………………. 

ThT̆is seems to be a dangerous trend and we 
shs̆ould also try and refrain from publishs̆ing 
anytht̆ing from suchc̆ autht̆ors. Regards,- Prof. 
Udaya Narayana Singhğ 

……………………………………………………….. 

pɾɪjəʋəɾə ʈʰɑːkuɾə d͡ʒiː, məɪt̪ʰɪlə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə ɑːbə 
s̪ɑːɪbəɾə kɾɑːɪmə s̪eːɦoː kə ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, iː d͡ʒɑːn̪ɪ 
əpɑːɾə pɾəs̪ən̪n̪ət̪ɑː bʰeːlə | pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə  kəeː 
n̪əkɑːɾɑːt̪məkə bud̪d̪ʰɪkə puːɾɳə upəjoːgə kəɾəbɑːkə 
leːlə ɦəmə n̪oːbeːlə pɾɑːɪd͡ʒə s̪ɑː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə kəɾɑːjə 
tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰiː |- bud̪d̪ʰɪn̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə 
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……………………………………………….. 

Sampadak Mahăoday, Apne ehĕi prakarak 
durachc̆ar rokwak lel je prayashs̆ ka rahăal chc̆hee 
ohŏi lel dhd̆anyabad.EhĔen blackmailer sa maitht̆ili 
ken bachc̆ayab aawashs̆yak achc̆hi, Sadar- SHIV 
KUMAR JHA 

…………………………………………………. 

gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə bʰɑːiː, n̪əməs̪kɑːɾə ! məɪt̪ʰɪliː meː eːɦɪ 
t̪əɾəɦəkə kɑːd͡ʒə ləgɑːt̪ɑːɾə bʰə' ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ . kɪtʃ͡ʰu 
ʋjəkt̪ɪ eːɦɪ d̪ʰəd̪̃ʰɑː meː əgɾəs̪əɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ . məɪt̪ʰɪliːkə 
s̪əmpɑːd̪əkə loːkən̪ɪkə ən̪əbʰɪd͡ʒɲət̪ɑːkə pʰɑːjəd̪ɑː 
kət̪eːkoː əg̃ɾeːd͡ʒiː pəɽʰən̪ɪɦɑːɾə t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə loːkən̪ɪ uʈʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ . pək̃əd͡ʒə 
d͡ʒiːkə pəɦələ meː tʃ͡ʰəpələ leːkʰə keː ɦəmə s̪eːɦoː 
pəɽʰn̪eː ɾɦiː ɑː kɪtʃ͡ʰueː d̪ɪn̪əkə bɑːd̪ə ɦəmə n̪eːʈə 
pəɾə muːlə leːkʰəkəkə ɑːleːkʰə keː s̪eːɦoː pəɽʰələɦu 
. ɦəməɾɑː t̪ə' ɑːʃtʃ͡əɾjə lɑːgələ tʃ͡ʰələ d͡ʒeː pək̃əd͡ʒə d͡ʒiː 
ɑːleːkʰəkə kəmə s̪ə kəmə ʃiːɾʂəkə t̪ə' bəd̪əlɪ ləɪt̪ət̪ʰɪ 
mud̪ɑː ɦun̪əkɑː eːt̪eːkə d͡ʒɲɑːn̪ə ɾəɦɪt̪ən̪ɪ t̪əkʰən̪ə kiː 
tʃ͡ʰələ . eːt̪əbeː n̪əɦɪ , ɦɪn̪əkə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə kəʋɪt̪oː 
əg̃ɾeːd͡ʒiː s̪ɑːɦɪt̪jə s̪ə' ɦeːɾə-pʰeːɾə kəjələ geːlə ətʃ͡ʰɪ . 
kʰəɪɾə ! d͡ʒeː kəɾət̪ʰɪ ... . mud̪ɑː eːɦɪ beːɾə kəɦɑːbət̪ə 
ʈʰiːkə ɦoːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː " s̪əu s̪oːn̪ɑːɾə keː t̪ə' eːkə 
loːɦɑːɾə keː " . pɾəkɑːʃən̪ə meː d͡ʒeː bʰiː kɪjoː ʋjəkt̪ɪ 
gələt̪iː kə' ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɦun̪əkɑː gəb̃ʰiːɾə kɾɪmɪn̪ələ 
bud͡ʒʰəbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː . d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə eːɦɪ leːlə əɦɑ̃ː keː 
d͡ʒeː eːt̪eːkə d͡ʒoːɾəd̪ɑːɾə t̪əɾiːkɑː s̪ə' eːɦɪ gəppə keː 
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uʈʰəɪləɦu .- əɦɑ̃ːkə- pɾəkɑːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə (pɾəkɑːʃə d͡ʒʰɑː, 
məɪloːɾəg̃ə) 

………………………………………………. 

pankaj parashs̆ar vala prasang bar dukhk̆ad laagal. 
- kamini 

……………………………………… 

Gajendr jee, maamailaa ke tool jatabe debainhn̆i, 
sabhb̆ak oorjaa otabe svaahăaa h ̆etai. ɦəməɾə 
mən̪ət̪əbə eːt̪əbeː, d͡ʒeː eːkə beːɾə əɦɑ̃ː d̪eːkʰɑːɾə kə 
d̪eːləɦũ, ɑːbə tʃ͡ʰoːɖɪ d̪eːlə d͡ʒɑːoː. ɦɪn̪d̪iːjoː meː 
eːɦɪn̪ɑː bʰə ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ. beːɾə beːɾə ɑː kʰəɾɑːbə 
bʰɑːʂɑː meː lɪkʰələ moːn̪ə keː d̪ukʰiː kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
pʰeːɾə lɑːgəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː əɦɪ meː s̪əməjə kɪjəɪkə 
n̪əʂʈə kəɾiː? ɦɪn̪d̪us̪t̪ɑːn̪ə meː d͡ʒɑːt̪ɪ ɑː s̪eːɦoː 
məɪt̪ʰɪliː s̪eː d͡ʒɑːt̪ɪ n̪əjɪ d͡ʒɑːeːt̪ə. ɦəmə eːkəɾɑː n̪əjɪ 
mɑːn̪əɪt̪ə tʃ͡ʰələɦũ mud̪ɑː ɑːbə 30 bəɾəkʰə s̪eː 
məɪt̪ʰɪliː meː lɪkʰən̪ɑːkə bɑːd̪ə ɑːbə d̪eːkʰələ d͡ʒeː 
eːkə oːɾə 1 məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə meː lɪliː dʒ͡iː, uʂɑː d͡ʒiː ɑː 
ʃeːpʰəlɪkɑː d͡ʒiː keː bɑːd̪ə jəd̪ɪ kɪoː n̪ɑːmə ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 
t̪ə ɦəməɾə. 2 eːkʰən̪oː koːn̪oː pət̪ɾɪkɑː bəɪ tʃ͡ʰəɪ t̪ə 
ɦəməɾɑː leːlə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə ɑːgɾəɦə ɦoːɪt̪eː tʃ͡ʰəɪ. 3 
eːkʰən̪oː ɦəmə oːt̪əbeː s̪əkɾɪjə tʃ͡ʰiː ɑː n̪ɪɾət̪̃əɾə lɪkʰɪ 
ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. 4 d̪ukʰəd̪ə d͡ʒeː ɦəməɾɑː bɑːd̪ə (s̪us̪mɪt̪ɑː 
pɑːʈʰəkə ɑː d͡ʒjoːt̪s̪n̪ɑː mɪlən̪ə keː ɦəmə əpən̪eː 
t̪uɾɪjɑː bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː) keː bɑːd̪ə eːɦeːn̪ə koːn̪oː 
s̪əʃəkt̪ə koːn̪ə, məɦɪlɑː leːkʰən̪eː n̪əjɪ ɑːeːləeː. 5 iː 
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s̪t̪ʰɪt̪ɪ ɾəɦəlɑːkə bɑːd̪oː, ɑːbə d͡ʒəɦən̪ə ɦəmə d̪eːkʰəɪ 
tʃ͡ʰiː, t̪ə pɑːbəɪ tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ɦəməɾɑː pəɾə, ɦəməɾə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː jɑːt̪ɾɑː ət̪ʰəʋə ɦəməɾə ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɾə kɪtʃ͡ʰu 
n̪əjɪ lɪkʰələ geːləeː, tʃ͡ɑːɦeː oː moːɦən̪ə 
bʰɑːɾəd̪ʋɑːd͡ʒə ɾəɦət̪ʰu ət̪ʰəʋɑː ɑːn̪ə kɪoː. d͡ʒəɦən̪ə 
ɦəməɾə d̪əʃəkə keːɾə tʃ͡əɾtʃ͡ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, t̪iːn̪ə tʃ͡ɑːɾɪʈɑː 
n̪ɑːmə pəɾə s̪əʋɪs̪t̪ɑːɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ, d͡ʒɑːɦɪ 
meː ɦəməɾə n̪ɑːmə n̪əjɪ ɾəɦəɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. ɦəməɾə n̪ɑːmə 
mɑːt̪ɾə s̪ən̪d̪əɾbʰə leːlə d͡ʒoːɖɪ d̪eːlə d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. 6 
eːt̪eːkə d̪ɪn̪ə meː mɑːt̪ɾə ɾəməɳə d͡ʒiː ɦəməɾɑː pəɾə 
eːkə goːʈə leːkʰə lɪkʰələn̪ɦɪ. ɦəmə oːkəɾɑː pun̪ə: 
ʈɑːɪpə kəɾəbɑː keː əɦɑ̃ː ləgə pəʈʰɑːjəbə. 7 d͡ʒɑːt̪ɪ 
pɑːt̪ɪ d̪ʰəɾmə ɑː d̪ʋeːʂə pəɾə kəɦɪjoː d̪ʰjɑːn̪ə n̪əjɪ 
d̪eːlɑːkə kɑːɾəɳeː t̪ə kəɦiː ɦəməɾə iː s̪t̪ʰɪt̪ɪ n̪əjɪ tʃ͡ʰəɪ, 
ɑːbə ɦəməɾɑː iː s̪oːtʃ͡əbɑː meː ɑːbɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 8 
ɦəməɾə ʃɪkʂəkə, d͡ʒeː s̪ʋəjə ̃ ɦɪn̪d̪iː keː kʰjɑːt̪ɪləbd̪ʰə 
kət̪ʰɑːkɑːɾə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦəməɾɑː bud͡ʒʰeːn̪eː ɾəɦəlɑːɦə 
d͡ʒeː ɦəmə məɪt̪ʰɪliː meː lɪkʰəbə bən̪n̪ə kə; d̪iː, kɪjəɪkə 
t̪ə ɦəmə gəɪɾə məɪt̪ʰɪlə (d͡ʒɑːt̪ɪ ʋɪʃeːʂə) s̪eː n̪əjɪ tʃ͡ʰiː, 
t̪əɪ ̃ɦəməɾə leːkʰən̪ə keː kəɦɪjoː məɪt̪ʰɪlə s̪əbʰə n̪əjɪ 
n̪oːʈɪs̪ə kəɾət̪ɑːɦə, kəɦɪjoː kɪtʃ͡ʰu n̪əjɪ kəɾət̪ɑː.. əpən̪ə 
bʰɑːʂɑːkə pɾət̪ɪ pɾeːmə keː ɑːgəɾəɦə kɑːɾəɳeː ɦəmə 
ɦun̪əkəɾə bɑːt̪ə n̪əjɪ mɑːn̪əlɪjəɪ, lɪkʰəɪt̪ə geːləɦũ, 
mud̪ɑː ɑːbə lɑːgɪ ɾəɦələəeː d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə kəɦəbiː 
s̪əɦiː tʃ͡ʰələn̪ɦɪ kiː? 9 eːkʰən̪oː kiː ɦɑːlə tʃ͡ʰəɪ məɪt̪ʰɪliː 
meː, d̪eːkʰɪjoː. oːkəɾɑː ʋɪɾud̪d̪ʰə kɪtʃ͡ʰu kəɾɪju. 
məɪt̪ʰɪliː meː d͡ʒeː pəɪgʰə pəɪgʰə s̪əs̪̃t̪ʰɑː tʃ͡ɑːɪ, 
tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ s̪ən̪əkə, s̪əbʰə beːɾə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ 
pəɾʋə mən̪əbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. lɑːkʰoː kʰəɾtʃ͡ə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
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mud̪ɑː n̪iːkə leːkʰəkə keːɾə poːt̪ʰiː s̪əbʰə beːɾə 5-7 ʈɑː 
n̪ɪkɑːləɪt̪ʰu, s̪eː n̪əjɪ ɦoːbəɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. 10 ɦəməɾɑː 
bʰeːʈələ d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː keː moːt̪ɑːbɪkə ʋɪd̪jɑːpət̪ɪ ɦɔlə 
kɪɾɑːjɑː pəɾə tʃ͡əɖʰəɪ tʃ͡ʰəɪ. t̪əkəɾɑː meː koːn̪oː ɑːpət̪t̪ɪ 
n̪əjɪ, jəd̪oː oːkəɾɑː s̪eː kɪtʃ͡ʰu ɑːjə ɦoːbəɪ. mud̪ɑː 
oːkəɾɑː məɪt̪ʰɪliːkə kɑːd͡ʒə ət̪ʰəʋɑː n̪ɑːʈəkə ɑːd̪ɪ leːlə 
mɑ̃ːgələ d͡ʒɑːeːt̪ə, t̪ə; n̪əjɪ bʰeːʈəɪ tʃ͡ʰəɪ. jəd̪ɪ oːkəɾə 
ʃulkə tʃ͡ukɑː d̪iː, t̪əɦən̪ə t̪ə kɪɾɑːjɑːkeː ɾuːpə meː kɪuː 
lə' s̪əkɪ tʃ͡ʰəɪ. eːkəɾɑː s̪əbʰə keː ud͡ʒɑːgəɾə kəɾiː. 11 
ʋjəkt̪ɪ s̪eː s̪əs̪̃t̪ʰɑː pəɪgʰə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. d͡ʒət̪eːkə s̪əs̪̃t̪ʰɑː 
s̪əbʰə tʃ͡ʰəɪ, t̪əkəɾɑː pəɾə lɪkʰiː, s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːkə 
məɪt̪ʰɪliː ʋɪbʰɑːgə s̪əɦɪt̪ə. 12 lɪliː ɾeːkə s̪əbʰəʈɑː 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkə ən̪uʋɑːd̪ə əd̪ʰɪkɑːɾə ɦəməɾɑː d̪eːn̪eː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦun̪əkə s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː puɾəs̪kɑːɾə 
pɾɑːpt̪ə poːt̪ʰiː 'məɾiːtʃ͡ɪkɑː' keːɾə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə 
leːlə pɪtʃ͡ʰəlɑː 2-3 s̪ɑːlə s̪eː ɦəmə lɪkʰɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː.  
s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiːkə pət̪ɾɪkɑː 's̪əməkɑːliːn̪ə 
bʰɑːɾət̪iːjə s̪ɑːɦɪt̪jə" meː ɦəmə pɪtʃ͡ʰəlɑː 25 s̪ɑːlə s̪eː 
ən̪uʋɑːd̪ə s̪əɦɪt̪ə tʃ͡ʰəpɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰiː. mud̪ɑː ɦəməɾɑː 
s̪eː ən̪uʋɑːd̪əkə n̪əmuːn̪ɑː mɑ̃ːgələ geːlə. oːɦɪ kuɾs̪iː 
pəɾə d͡ʒeː s̪ʋən̪ɑːmə d̪ʰən̪jə bəɪs̪ələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, ɦun̪əkɑː 
ɦəməɾɑː mɑːd̪eː n̪əjɪ buːdʒ͡ʰələ t̪ə koːn̪oː məɪt̪ʰɪlə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə s̪eː puːtʃ͡ʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə. iː t̪əɦɪn̪eː 
bʰeːləɪ, d͡ʒeːn̪ɑː eːkə beːɾə eːkə goːʈə tʃ͡əɪn̪ələ 
ɾɨʂɪkeːʃə mukʰəɾd͡ʒiː s̪eː ɦun̪əkəɾə bɑːjoːɖɑːʈɑː 
məg̃ən̪eː tʃ͡ʰələ ɑː eːkʰən̪ɪ pəɖʰələ s̪əmɑːtʃ͡ɑːɾəkə 
ən̪us̪ɑːɾeː ɑː. dʒ͡ɑːn̪əkiː ʋəlləbʰə ʃɦəs̪t̪ɾiː s̪eː 
ɦun̪əkəɾə bɑːjoːɖɑːʈɑː pəd̪məʃɾiː leːlə mɑ̃ːəgələ 
geːləɪjə. 13 əpən̪ə ʋɪn̪əmɾət̪ɑː d̪əɾʃɑːbəɪt̪ə ɦəmə lɪliː 
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d͡ʒiːkə d̪uː t̪iːn̪ə ʈɑː kət̪ʰɑːkə ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə ɦəmə 
pəʈʰɑː d̪eːlɪjən̪ɦɪ. t̪əɪjoː əiː pəɾə koːn̪oː ʋɪtʃ͡ɑːɾə n̪əjɪ. 
lɪkʰəlɑː keː bɑːd̪ə ɦəməɾɑː kəɦələ geːlə d͡ʒeː ɦəmə 
lɪliː d͡ʒiː s̪eː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪əmiː keː ən̪uʋɑːd̪əkə 
əd̪ʰɪkɑːɾə d̪ɪjɑːbeː meː məd̪əd̪ɪ kəɾiː. ɑːɾeː bʰɑːiː, 
əɦɑ̃ː keː ən̪uʋɑːd̪ə s̪eː mət̪ələbə ətʃ͡ʰɪ n̪eː, ɑː 
d͡ʒəɦən̪ə ɦəmə ən̪uʋɑːd̪ə kə; keː d̪eːbə' leːlə t̪əɪjɑːɾə 
tʃ͡ʰiː t̪əɦən̪ə əkɑːd̪əmiː keː kɪəjəɪkə əd̪ʰɪkɑːɾə tʃ͡ɑːɦiː? 
əiː leːlə d͡ʒeː əkɑːd̪əmiː əpən̪ə pəs̪iːn̪əkə ɑːd̪əmiː keː 
ən̪uʋɑːd̪ə leːlə d̪ə; s̪əkəjə. eːkʰən̪ɪ d̪ʰəɾɪ oːkəɾɑː pəɾə 
n̪ɪpəʈɑːɾɑː n̪əjɪ bʰeːləɪjeː. əkɑːd̪əmiː s̪eː pʰeːɾə koːn̪oː 
pət̪ɾə n̪əjɪ ɑːeːlə ətʃ͡ʰeː. ən̪uʋɑːd̪ə t̪əɪjɑːɾə ɾɑːkʰələ 
tʃ͡ʰəɪ. lɪliː d͡ʒiː ɑːbə bəɦut̪ə bud͡ʒuɾgə bʰə; geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
ɦun̪əkə mɑːt̪ɾə ɪjəɪɦə ɪtʃ͡tʃ͡ʰɑː tʃ͡ʰəɪ (ɑː bəɦut̪ə 
s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkə) d͡ʒeː ɦun̪əkəɾə poːt̪ʰiː s̪əbʰə ɦun̪əkɑː 
s̪oːd͡ʒʰɑː meː pɾəkɑːʃɪt̪ə bʰə; d͡ʒɑːeː. 14 lɪliː d͡ʒiː keː 
poːt̪ʰiː ɦɪn̪d̪iː meː ɑːn̪əbɑːkə ʃɾeːjə ɦəməɾeː ətʃ͡ʰɪ, iː 
mən̪ɪt̪əɦũ oːkəɾɑː ɾeːkɔɾɖə keːn̪ɑːeː məɪt̪ʰɪlə 
s̪əmiːkʂəkə ɑːʋəʃjəkə n̪əjɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːkəɾɑː 
pəɾə ləɖuː. 15 məɪt̪ʰɪliː keː bʰɑːɾət̪iːjə d͡ʒɲɑːn̪əpiːʈʰə 
s̪eː pus̪t̪əkə pɾəkɑːʃən̪ə leːlə ɦəməɦiː ɑːgɑ̃ː eːləɦũ ɑː 
pɾəbʰɑːs̪ə d͡ʒiː ɑː lɪliː d͡ʒiː keː poːt̪ʰiː bəɦɑːɾə 
bʰeːləɪ.bʰɑːɾət̪iːjə d͡ʒɲɑːn̪əpiːʈʰə s̪eː məɪt̪ʰɪləiː  
pəus̪t̪əkə pɾəkɑːʃən̪ə keː ʃɾeːjə ɦəməɾeː tʃ͡ʰən̪ɦɪ, iːɦoː 
mən̪əɪt̪ə oːkəɾɑː ɾeːkɔɾɖə keːn̪ɑːeː məɪt̪ʰɪlə 
s̪əmiːkʂəkə ɑːʋəʃjəkə n̪əjɪ bud͡ʒʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːkəɾɑː 
pəɾə ləɖuː. gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə d͡ʒiː, məɪt̪ʰɪliːkə iː s̪əbʰə 
mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː pəɾə ɑːn̪d̪oːlən̪ə kəɾiː d͡ʒɑːɦɪ s̪eː 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə ɑː ʋəɾɪʂʈʰə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə s̪əbʰə keː 
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əpəmɑːn̪ɪt̪ə n̪əjɪ ɦoːbə' pəɖəɪ. əɦɑ̃ː tʃ͡ɑːɦiː t̪ə' eːkəɾɑː 
ʋɪd̪eːɦə pəɾə d̪ə' s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. ɦəmə d̪oːs̪əɾə bɑːt̪ə 
s̪eːɦoː lɪkʰɪ keː pəʈʰɑːjəbə. mud̪ɑː ɦəmə pʰeːɾə 
kəɦəbə, d͡ʒeː ɦəmə ʋjəkt̪ɪ keː n̪əjɪ s̪əs̪̃t̪ʰɑː ɑː ʋjəkt̪ɪ 
keː mɑːn̪əs̪ɪkət̪ɑː keː d̪oːʂə d̪eːbən̪ɦɪ. loːkə pəɖʰət̪ʰu 
ɑː puːtʃ͡ɑːt̪ʰu iː s̪ʋən̪ɑːməd̪ʰən̪jə s̪əbʰə s̪eː d͡ʒeː 
d͡ʒəkəɾɑː s̪eː əɦɑ̃ː keː goːləũs̪iː ətʃ͡ʰeː, t̪əkəɾɑː pəɾə 
əɦɑ̃ː lɪkʰəbə ɑː d͡ʒəkəɾɑː s̪eː n̪əjɪ ətʃ͡ʰeː, d͡ʒeː məun̪ə 
bʰɑːʋeː lɪkʰɪ ɾəɦələeː koːn̪oː ʋɪʋɪɑːd̪ə meː pəɖələ 
bəgəɪɾə, ɦun̪əkɑː leːlə iː ʋjəʋəɦɑːɾə? -ʋɪbʰɑː ɾɑːn̪iː. 

………………………………………………. 

ShS̆ri gajendraji, good work. Anhn̆a sa ehĕina neer 
khk̆shs̆ir vivekakak ummeed lagatar banal rahăat. 
chc̆or ke ehĕina dekhk̆ar kelak baad dandit sehĕo 
karbak prayas karbaak chc̆ahăi. anhn̆a bahăut raas 
neek pahăal ka rahăal chc̆hi. Saadhd̆uvaad.- manoj 
patht̆ak. 

…………………………………………… 

We shs̆ould be greatful to Pankaj Parashs̆ar tht̆at 
h ̆e did not lay claim on tht̆e magnum opus of Kavi 
Vidyapati. I know h ̆im very well and h ̆is group as 
well. ThT̆ey h ̆ave no love for Maitht̆ili in fact tht̆ey 
are tht̆e moles planted by vested Hindi writers to 
damage maitht̆ili. Parashs̆ar and likes are tht̆e 
distructive lots and tht̆ey are tht̆e culprits for 
agonising senior writers of Maitht̆ili tht̆ose whw̆o 
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dedicated tht̆eir life for Maitht̆ili language and 
literature. I h ̆ave no sympatht̆y for h ̆im. I cant say, 
even, God bless tht̆em. - ChC̆itra Mishs̆ra   

………………………………………….. 

t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə ʋɪjoːgiː: (mɪt̪ʰɪlɑː s̪ɾɨd͡ʒən̪ə: d͡ʒuːn̪ə-
d͡ʒulɑːiː 2010, ʋəɾʂə-1, ək̃ə-2): ɦun̪əkə (pək̃əd͡ʒə 
pəɾɑːʃəɾəkə) ən̪eːkə ɾətʃ͡ən̪ɑː eːɦən̪oː tʃ͡ʰən̪ɪ d͡ʒəkəɾə 
d͡ʒən̪mə d̪oːs̪əɾəkə kɑːʋjə ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɽʰəlɑːkə 
ən̪ən̪t̪əɾə bʰeːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. kəʋɪt̪ɑː oː pəɾɪpuːɾɳət̪əhə̆ 
ɦun̪əkeː t̪ʰɪkən̪ɪ mud̪ɑː kɪtʃ͡ʰu goːʈeːkẽː iː kəɦəbɑːkə 
əʋəs̪əɾə bʰeːʈɪ geːlən̪ɪ d͡ʒeː oː pək̃əd͡ʒə tʃ͡oːɾə-kəʋɪ 
t̪ʰɪkɑːɦə. ɦəmə d̪eːkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰiː d͡ʒeː tʃ͡oːɾə s̪əmiːkʂəkə 
bʰən̪eː oː ɦoːt̪ʰu, tʃ͡oːɾə-kəʋɪ oː kəd̪ɑːpɪ n̪əɦɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
mud̪ɑː eːn̪ɑː kɪeːkə bʰeːlə? eːɦɪ d̪uɑːɾeː bʰeːlə d͡ʒeː 
ɑːn̪əkə ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɽʰɪ kəə̸ əpən̪ə ən̪ubʰuːt̪ɪmeː 
ut̪əɾəɪt̪ə kɑːlə oː ɑːn̪əkə ɑːbʰɑːməɖ̃ələs̪ə ̃ t̪eːn̪ɑː 
ɑːkɾɑːn̪t̪ə tʃ͡ʰəlɑːɦə dʒ͡eː t̪əkəɾə tʃ͡ʰɑːpə kəʋɪt̪ɑːkə 
d̪ɾɨʃjəmeː d̪eːkʰɑːɾə pəɽɪ geːlə. iː ʋəs̪t̪ut̪əhə̆ 
s̪ɪd̪d̪ʰət̪ɑːkə kəmiː t̪ʰɪkə, d͡ʒəkəɾɑː kjoː ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə 
ɾətʃ͡ɪt̪eː-ɾətʃ͡ɪt̪eː s̪ɪd̪d̪ʰə kəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

……………………………………………………….. 

gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰə (ən̪ələkɑːn̪t̪ə)- s̪əmpɑːd̪əkiːjə ət̪̃ɪkɑː 
əkʈuːbəɾə-d̪ɪs̪əb̃əɾə, 2009- d͡ʒən̪əʋəɾiː-mɑːɾtʃ͡ə, 2010- 
pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə pɾəs̪əg̃əmeː- ɦə,̃ d̪əd̪̃ə-pʰəd̪̃ə 
kəɾəɪʋəlɑː kɪtʃ͡ʰu loːkə s̪əbə ʈʰɑːmə pəɦũtʃ͡ɪ dʒ͡ɑːɪ tʃ͡ʰəɪ 
ɑː t̪eːɦən̪ə loːkə eːt̪əɦũ əpən̪ə d̪ʰuːɾt̪ət̪ɑː ɑː tʃ͡oːɾɪ 
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kəlɑː d̪eːkʰəbəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. mud̪ɑː t̪əkəɾoː əs̪əlɪjət̪ə 
ud͡ʒɑːgəɾə kəɾəbə əs̪əb̃ʰəʋə n̪ə_ɪ ̃ɾəɦələ. "ʋɪd̪eːɦə"kə 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə eːɦən̪ə eːkə "juʋɑː" (pək̃əd͡ʒə 
d͡ʒʰɑː uɾpʰə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə) kə əs̪əliː tʃ͡eːɦəɾɑː 
ɦɑːleː meː d̪eːkʰoːlən̪ɪ. 

………………………………………………….. 

iː pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə pəɦɪn̪əɦɪjeːs̪ə ̃ eːɦɪ 
s̪əbʰəmeː s̪əl̃əgn̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɦəɾeːkɾɨʂɳə d͡ʒʰɑːkə 
kəʋɪt̪ɑːkẽː ɦɪn̪d̪iːmeː, bɪn̪ɑː ən̪umət̪ɪkə, tʃ͡ʰəpəbəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ; iː gəpə ɑːɾə puʂʈə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ kɑːɾəɳə 
ʋɪd̪jɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː d͡ʒiːkə kəʋɪt̪ɑː s̪eːɦoː iː pək̃əd͡ʒə 
d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə eːkəʈɑː ɦɪn̪d̪iː pət̪ɾɪkɑːmeː bɪn̪ɑː 
ən̪umət̪ɪkə tʃ͡ʰəpəbəoːləkə (iː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɦəɾeːkɾɨʂɳə 
d͡ʒʰɑː d͡ʒiː d̪ʋɑːɾɑː pɾɑːpt̪ə bʰeːlə, d͡ʒeː ʋɪd̪eːɦəmeː 
tʃ͡ʰəpəlɑːkə bɑːd̪ə pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə ɦun̪əkɑː 
pʰoːn̪ə kəə̸ kəjə ʈɔɾtʃ͡əɾə keːləkən̪ɦɪ d͡ʒəkʰən̪ə oː 
biːmɑːɾə ɾəɦət̪ʰɪ. ɦəɾeːkɾɨʂɳə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː pʰoːn̪ə 
d̪ʋɑːɾɑː s̪eːɦoː s̪uːtʃ͡ɪt̪ə keːlən̪ɦɪ, ɦəmə kəɦəlɪjən̪ɦɪ 
d͡ʒeː kiː iː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ʋɪd̪eːɦəs̪ə ̃ ɦəʈɑː d̪iː? t̪ə ̃
ɦəɾeːkɾɨʂɳə d͡ʒʰɑː d͡ʒiː kəɦələn̪ɦɪ, ɾəɦəə̸ d̪ɪjəu, s̪ət̪jə 
d͡ʒeː tʃ͡ʰəɪ, s̪eː iːeːɦə tʃ͡ʰɪəɪ- s̪əmpɑːd̪əkə). iː  pək̃əd͡ʒə 
d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə kəeːkə beːɾə, keːləkə mud̪ɑː əɪ beːɾə 
t̪ə ̃ oː əpən̪eː n̪ɑːmeː d̪oːs̪əɾɑːkə ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ʰəpəbɑː 
leːləkə, ən̪uʋɑːd̪əkə ɾuːpəmeː n̪əɪ.-s̪əmpɑːd̪əkə) 

ɾəmeːʃəkə ɑːleːkʰə-bəɦəs̪ə-pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪ məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə kɑːɾiː əd̪ʰjɑːjə 
t̪ʰɪkə- pəɾə kɪtʃ͡ʰu pɑːʈʰəkəkə ʋɪtʃ͡ɑːɾə: 
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SHIV KUMAR JHA TILLOO JAMSHEDPUR said... 

 

Rameshs̆ jee ken dhd̆anyavad,satya gapp bajwak 
saahăas "MITHILA" me aabi rahăal achc̆hi neek 
laagal,chc̆hadma lokpriyatak khk̆atir lok kichc̆u ka 
sakait achc̆hi..Pankaj Parashs̆arak..aab chc̆archc̆ 
karab sehĕo nahăi sohŏay laagi rahăal..jatek ninda 
kayal jay kum parat.Muda RAMESH BABU HU APNE 
SABH NINDA KARAY CHHEE AA KICHU LOK KAHAIT 
CHHATHI PANKAJ JEE JUG-JUG JIWATHU,ONA 
HAMHU HUNAK DIRGHA JEEVANAK KAAMNA 
KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE JUG-JUG JIWAK 
KAAMNA KAYAL JAY MATRA PANKAJ PARASHARAK 
LEL NAHI.."SARBE BHAWANTU SUKHINAH", 
RAMESH BABU APAN LEKHANI KEN GATI NIRANTAR 
RAKHAL JAY... 

 

Rama JhJ̆a said...   

ehĕi vyakti pankaj parashs̆arak ekta ehĕane 
ghğrinit message ekta mahăila je h ̆amar mitra 
chc̆atht̆i, ke bhb̆etal chc̆hai, etek ghğrinit je etay nai 
likhk̆i sakai chc̆hi, apan rachc̆na ke dosar bhb̆ashs̆a 
me mool kahăi prakashs̆it kaenai chc̆ori te nai 
bhb̆elai, muda okara svayam dvara anoodit kahăi 
prakashs̆it karebak chc̆ahăe, mool maitht̆ili se dosar 
bhb̆ashs̆a (h(̆indi aadi me), va dosar bhb̆ashs̆a 
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(h(̆indi aadi se) maitht̆ili me. 

ɑːʃiːʂə ən̪ətʃ͡ɪn̪ɦɑːɾə said...   

d͡ʒəɦɑ̃ː d̪ʰəɾɪ pəɾɑːʃəɾə- gʰəʈən̪ɑː ətʃ͡ʰɪ oːɦɪ d͡ʒət̪eːkə 
kʰɪd̪ʰd̪ʰɑːʃə ̃ kəeːlə d͡ʒɑːeː t̪ət̪eːkə kəmə. mud̪ɑː 
ɾəmeːʃə bʰɑːɪ ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iːkə koːn̪ə bʰɑːʂɑː meː 
s̪əmiːkʂɑː kəeːlə d͡ʒɑːeː ɦɪd̪ĩː meː kiː məɪt̪ʰɪliː meː . 
ɦəməɾɑː ɦɪs̪ɑːbeː eːkəɪ ɾətʃ͡ən̪ɑː keː d̪uː- t̪iːn̪ə bʰɑːʂɑː 
meː muːlə kəɦɪ pɾəkɑːʃɪt̪ə kəɾəbə s̪eːɦoː tʃ͡oːɾɪ bʰeːlə. 
eːɦuː pəɾə d̪ʰeːɑːn̪ə d̪eːlə d͡ʒɑːeː. 

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

ɾəmeːʃə 

bəɦəs̪ə-pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪ 
məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə kɑːɾiː əd̪ʰjɑːjə t̪ʰɪkə 

ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə 2 (2009-10) s̪ə ̃pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə 
s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪ ɑː s̪ɑːɪbəɾə əpəɾɑːd̪ʰəkə pɑːpəkə 
gʰəɪləkə məɦɑː-ʋɪs̪pʰoːʈə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. iː pəɪgʰə ʃɾeːjə 
pət̪ɾɪkɑːkə s̪əmpɑːd̪əkə ʃɾiː gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾəkẽː 
d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ. ɦun̪əkəɾə əpəɾɑːd̪ʰə pəkəɽəbɑːkə 
tʃ͡eːt̪ən̪ɑː keːɾə d͡ʒət̪eːkə pɾəʃəs̪̃ɑː kəjələ d͡ʒɑːjə, kəmə 
ɦoːjət̪ə. “ʋɪd̪eːɦə”kə məɪt̪ʰɪliː pɾəbən̪d̪ʰə-
s̪əmɑːloːtʃ͡ən̪ɑː- ək̃ə, ə_ɪ poːlə-kʰoːlə leːlə kəeːkə 
jugə d̪ʰəɾɪ ʋɪləmbɪt̪ə bʰəə̸ kəə̸ n̪ɪbəd̪d̪ʰə ɾəɦət̪ə, s̪eː 
“s̪əməjə kẽː əkɑːn̪əɪt̪ə” kəɦəbə kəʈʰɪn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
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s̪ɑːɦɪt̪joːmeː tʃ͡əuɾjəkəlɑːkə ud̪ɑːɦəɾəɳə pəɦɪn̪əɦũ 
əbəɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ goːʈəpəgəɾɑː. mud̪ɑː eːkə beːɾəkə 
tʃ͡oːɾɪ pəkəɽɑː geːlɑːkə bɑːd̪ə pɾɑːjəhə̆ tʃ͡oːɾɪkə 
ɑːɾoːpiː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə məun̪ə-ʋɾət̪ə d̪ʰɑːɾəɳə kəɾəɪt̪ə 
ɾəɦəlɑːɦə ətʃ͡ʰɪ ɑː mɑːmɪlɑː ʈʰəɽ̃ʰɑːɪt̪ə ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

mud̪ɑː t̪ɑːɦɪ pəɾəmpəɾɑːkə ʋɪpəɾiːt̪ə ə_ɪ beːɾəkə 
tʃ͡oːɾə ’s̪ɪn̪ɦɑː tʃ͡oːɾə’ n̪ɪkələlə ətʃ͡ʰɪ ɑː ʋɪgət̪ə eːkə 
d̪əʃəkəs̪ə ̃ n̪ɪɾən̪t̪əɾə tʃ͡oːɾɪ kəɾəɪt̪ə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- 
s̪eːn̪ɦə kɑːʈɪkəə̸. ɑː t̪eːɦeːn̪ə məɦɑːtʃ͡oːɾəkẽː 
məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə ɑː s̪əs̪̃t̪ʰɑː s̪əbʰə 
t̪əɾəɦət̪t̪ʰiːpəɾə uʈʰɑː-uʈʰɑː kəə̸ puɾəs̪kɾɨt̪ə keːləkə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪əmiːkʂɑːkə tʃ͡ɑːs̪ən̪iːmeː tʃ͡oːɾɑːjələ kəʋɪt̪ɑː 
s̪əbəkẽː boːɾɪ d̪eːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə-2 pɾəmɑːɳə-puɾəs̪s̪əɾə əbʰɪjoːgeː 
ʈɑː n̪əɦɪ ləgəuləkə, əpɪt̪u eːɦeːn̪ə məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂiː 
əs̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə t̪ət̪ʋəkə ʋɪɾud̪d̪ʰə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə d̪əɳɖə 
ɑːɾoːpɪt̪ə kəə̸ əpən̪ə “boːlɖən̪eːs̪ə” s̪eːɦoː pɾəd̪əɾʃɪt̪ə 
keːləkə ətʃ͡ʰɪ. eːkə d̪əʃəkəmeː t̪iːn̪ə beːɾə pəkəɽɑːjələ 
tʃ͡oːɾə pɾɑːjəhə̆ “ɖeːjəɾə ɖeːbʰɪlə” ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː əpən̪ə 
ən̪utʃ͡ɪt̪ə. s̪iːmɑːɦiːn̪ə məɦət̪ʋɑːkɑ̃ːkʂɑːkə puːɾt̪ɪ leːlə 
əpən̪ə ʋəɾiːjə s̪əʋ̃əɾgiːjə ʋjəkt̪ɪkẽː s̪iːɽʰiːkə ɾuːpəmeː 
upəjoːgə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː s̪ʋɑːɾt̪ʰə-s̪ɪd̪d̪ʰɪkə upəɾɑːn̪t̪ə 
əpən̪ə pəjəɾə s̪ə ̃ oːɦiː s̪iːɽʰiːkẽː n̪ɪtʃ͡ɑ̃ː kʰəs̪ɑː d̪əɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. pʰeːɾə oːkəɾɑː əpən̪ə ʈʋɪʈəɾə-pʰeːs̪əbukə-n̪eːʈə 
ʋɑː pət̪ɾɪkɑːmeː gɑːɾɪkə n̪ɪkɾɨʂʈət̪əmə s̪t̪əɾəpəɾə 
ut̪əɾəə̸ meː kən̪ɪjõː d̪eːɾiː n̪əɦɪ ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. oː n̪ɑːmə 
bəd̪əlɪ-bəd̪əlɪ kəə̸ gɑːɾɪ pəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː əpən̪ə 
pɾəʃəs̪̃ɑːmeː d͡ʒeː.eːn̪ə.juː.kə tʃ͡ʰɑːt̪ɾə-tʃ͡ʰɑːt̪ɾɑːkə 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 233 

poːs̪ʈəkɑːɾɖə lɪkʰeːbɑːmeː əpəs̪jɑ̃ːt̪ə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. oː ɦɪn̪d̪iːkə koːn̪oː bəɽəkɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə 
beːʈiːkə s̪əg̃ə əpən̪ə n̪ɑːmə d͡ʒoːɽɪ ʋɪʋɑːɦəkə ʋɑː 
pɾeːmə-pɾəs̪əg̃əkə kʰɪs̪s̪ɑː ɾəs̪ə ləə̸ ləə̸ kəə̸ pɾətʃ͡ɑːɾɪt̪ə 
kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦeːn̪ə pɾəʋɾɨt̪t̪ɪ kəeːʈɑː ɑːoːɾə 
t̪ɪkəɽəməbɑːd͡ʒəmeː d̪eːkʰələ geːlə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː 
ɦɪn̪d̪iːkə  pəɪgʰə-pəɪgʰə n̪ɑːməkə mɑːlɑː d͡ʒəpɪ kəə̸ 
məʈʰoːmɑːʈʰə ɦoːəjə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋəs̪t̪ut̪əhə̆ iː 
tʃ͡ɪn̪t̪ɑːd͡ʒən̪əkə t̪ət̪ʰjə t̪ʰɪkə d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə n̪əʋə-
t̪uːɾəkẽː ɦɪn̪d̪iːkə pəɪgʰə-pəɪgʰə n̪ɑːməkə 
ʋəɪʃɑːkʰiːkə eːt̪eːkə d͡ʒəɾuɾət̪ɪ kɪəɪkə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ? 

“ʋɪd̪eːɦəkə” “ɪn̪əkʋɑːjəɾiːkə ʋɪʋəɾəɳə” pəɽʰɪ kəə̸ 
ɾoːɪjɑ̃ː ʈʰɑːɽʰə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pəɦələ-86 ɑː 
ɑːɾəmbʰə-23 meː d͡ʒeː poːlə kʰuːd͡ʒələ tʃ͡ʰələ, ə_ɪ 
t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰɪt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə, t̪əkəɾɑː bɑːd̪eː məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəs̪ə ̃ bɑːɾɪ d̪eːlə d͡ʒeːʋɑːkə tʃ͡ɑːɦəɪt̪ə tʃ͡ʰələ. 
mud̪ɑː ʋɪɖəmbən̪ɑː d̪eːkʰuː d͡ʒeː tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ 
s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə kəə̸ d̪eːləkə. “məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə 
s̪əmɑːd͡ʒə”, ɾəɦɪkɑː (məd̪ʰubən̪iː) s̪ən̪ə ək̃ʰɪgəɾə 
s̪əs̪̃t̪ʰɑːkẽː tʃ͡əkətʃ͡oːn̪ɦiː lɑːgɪ geːlə, d͡ʒəkʰən̪əkɪ 
s̪əs̪̃t̪ʰɑːmeː ʋɪkʰjɑːt̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə ud̪əjətʃ͡ən̪d̪ɾə 
d͡ʒʰɑː “ʋɪn̪oːd̪ə” ɑː pəɽʰɑːkuː pɾoːpʰeːs̪əɾəgəɳə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː s̪əʃ̃əjəʋɪɦiːn̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː puɾəs̪kɾɨt̪ə 
kəɾeːbɑːmeː ʋɪn̪oːd̪əd͡ʒiːkə məɦət̪ʋəpuːɾɳə 
bʰuːmɪkɑː ɾəɦələ ɦəɪt̪ə. “ʋɪd̪eːɦə” d̪ʋɑːɾɑː 
ɾəɦəs̪joːd̪gʰɑːʈən̪ə keːlɑːkə bɑːʋəd͡ʒuːd̪ə eːkʰən̪ə 
d̪ʰəɾɪ tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ ət̪ʰəʋɑː məɪt̪ʰɪlə bɾɑːɦməɳə 
s̪əmɑːd͡ʒə, ɾəɦɪkɑːkẽː əpən̪ə puɾəs̪kɑːɾə ɑːpəs̪ə 
kəɾeːʋɑːkə ʋɑː ɑːn̪eː koːn̪oːʈɑː kɑːɾɾəʋɑːiː kəɾəʋɑːkə 
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beːgəɾət̪ɑː n̪əɦɪ bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪ ɑː s̪əɾd̪ə 
gummiː ləd̪ʰən̪eː ətʃ͡ʰɪ. eːɦeːn̪ə “d͡ʒəɽə-s̪əs̪̃t̪ʰɑː” s̪əbʰə 
məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə upəkɑːɾə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ʋɑː 
əpəkɑːɾə? iː keːn̪ɑː mɑːn̪ələ dʒ͡ɑːjə d͡ʒeː pəɦələ-86 
ʋɑː ɑːɾəmbʰə-23 ə_ɪ d̪un̪uː s̪əs̪̃t̪ʰɑːkə koːn̪oː 
əd̪ʰɪkɑːɾiː ʋɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkẽː pəɽʰələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰələn̪ɪ? 

iː ɑːʃtʃ͡əɾjəd͡ʒən̪əkə s̪ət̪jə t̪ʰɪkə d͡ʒeː məɪt̪ʰɪliːkə kəeːʈɑː 
pəɪgʰə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə kɾɨt̪ɾɪmə 
kɑːʋjə ɑː ɑːjɑːt̪ɪt̪ə ʃəbd̪ɑːʋəliːmeː pʰəs̪̃ɪ geːlɑːɦə 
ətʃ͡ʰɪ. “ʋɪləmbɪt̪ə kəeːkə jugə meː n̪ɪbəd̪d̪ʰə” kə 
bʰuːmɪkɑːmeː ən̪eːɾoː ʋɪd̪eːʃiː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəgəɳəkə 
t̪iːs̪ə-tʃ͡ɑːlɪs̪ə ʈɑː n̪ɑːmə oːɦɪn̪ɑː n̪əɦɪ gən̪ɑːoːlə geːlə 
ətʃ͡ʰɪ, əpən̪ə kəʋɪt̪ɑː kẽː ʋɪʃʋəs̪t̪əɾiːjə pɾəmɑːɳɪt̪ə 
kəɾəbɑːkə leːlə ək̃ʰɪgəɾə tʃ͡oːɾeː eːn̪ɑː kəə̸ s̪əkəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪əmbʰɑːʋən̪ɑː bən̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː ɖəgələs̪ə 
keːlən̪əɾə d͡ʒəkɑ̃ː oːɦuː s̪əbʰə kəʋɪkə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə 
bʰɑːʋəbʰuːmɪkə ʋɑː ʃəbd̪ɑːʋəliːkə tʃ͡oːɾɪkə pɾəmɑːɳə 
eːɦiː kɑːʋjə-poːt̪ʰiːmeː bʰeːʈɪ d͡ʒɑːjə. ət̪̃ət̪əhə̆ mɪ. 
ɦɑːɪɖəkə koːn̪ə ʈʰeːkɑːn̪ə? məɪt̪ʰɪliːmeː t̪ə ̃ loːkə 
ʋɪʃʋə-s̪ɑːɦɪt̪jə kəmə pəɽʰəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. t̪əkəɾə 
n̪ɑːd͡ʒɑːjəd͡ʒə pʰɑːjəd̪ɑː koːn̪oː bləɪkəmeːləɾə kɪəɪkə 
n̪əɦɪ uʈʰɑːoːt̪ə? ɑːkʰɪɾə ʈeːkn̪oː-poːlɪʈɪks̪ə kiː t̪ʰɪkə- 
ʈeːkən̪ɪkələ poːlɪʈɪks̪ə t̪ʰɪkə, s̪əɪɦə kɪn̪eː? eːkəɾɑː 
bəd̪əulət̪ə d͡ʒʰɑ̃ːs̪ɑː d̪əə̸ kəə̸ pɑːkɪs̪t̪ɑːn̪oːkə jɑːt̪ɾɑː 
kəjələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. “ʈeːkn̪oː-poːlɪʈɪks̪əkə” 
bəd̪əulət̪ə kɪɾəɳə-jɑːt̪ɾiː puɾəs̪kɑːɾə, ʋəɪd̪eːɦiː-
mɑːɦeːʃʋəɾiː s̪ɪɦ̃ə “məɦeːʃə” puɾəs̪kɑːɾə, eːt̪eːkə d̪ʰəɾɪ 
d͡ʒeː ʋɪd̪ɪt̪əd͡ʒiːkə əkɑːd̪əmiːjoːkə puɾəs̪kɑːɾə leːlə 
d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiːkə s̪uput̪ɾəkə 
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bʰɑːt̪ɪd͡ʒə-kəkɑː s̪əmbən̪d̪ʰəkə məɾjɑːd̪ɑːkə 
ət̪ɪkɾəməɳə kəjələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. pɾoː. əɾuɳə 
kəmələkə “n̪əjeː ɪlɑːkeː mẽː” s̪ẽːd̪ʰəmɑːɾiː kəə̸ kəə̸ 
“s̪əməjə kẽː əkɑːn̪ələ” d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɑːɾə t̪ə ̃ɑːɾə, 
ə_ɪ ʈeːkən̪ɪkələ pɔlɪʈɪks̪əkə bəd̪əulət̪ə 
d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː s̪ən̪ə məɦɑːɾət̪ʰiː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəs̪ə ̃
“ʋɪləmbɪt̪ə kəeːkə jugə...” poːt̪ʰiːkə s̪əmiːkʂɑː 
lɪkʰəbɑː kəə̸ “mɪt̪ʰɪlɑː d̪əɾʃən̪ə” (5) s̪ən̪ə pət̪ɾɪkɑːmeː 
tʃ͡ʰəpəʋɑː kəə̸ s̪t̪ʰɑːpɪt̪ə ɑː əməɾə bʰeːlə d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə 
tʃ͡ətʃ͡ʰɪ. məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jəkə s̪əbʰəs̪ə ̃ pəɪgʰə s̪əpʰələ 
əud͡ʒɑːɾə t̪ʰɪkə “ʈeːkn̪oː poːlɪʈɪks̪ə”! 

iː mɑːn̪ələ d͡ʒɑː s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː mɪt̪ʰɪlɑː d̪əɾʃən̪əkə 
s̪əmpɑːd̪əkəkẽː ɑːɾəmbʰə-23 ɑː pəɦələ-86 
koːləkɑːt̪ɑːmeː n̪əɦɪ bʰeːʈələ ɦoːɪn̪ɦɪ. mud̪ɑː 
d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː n̪əɦɪ pəɽʰən̪eː ɦeːt̪ɑːɦə s̪eː 
mɑːn̪əbɑːmeː əs̪əukəɾjə bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪ə d͡ʒiː t̪ə ̃pɾəjɑːgə ʃukləkə “tʃ͡ən̪d̪ɾəbʰɑːgɑː 
mẽː s̪uːɾjoːd̪əjə” ɑː eːɦiː ʃiːɾʂəkəkə n̪ɑːɾɑːjəɳəd͡ʒiːkə 
kəʋɪt̪ɑː (tʃ͡ən̪d̪ɾəbʰɑːgɑːmeː s̪uːɾjoːd̪əjə) s̪eːɦoː 
pəɽʰən̪eː ɦeːt̪ɑːɦə d͡ʒeː tʃ͡ʰəpələ ətʃ͡ʰɪ məɪt̪ʰɪliːmeː. 
t̪əkʰən̪ə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə s̪əmud̪ɾəs̪ə ̃ əs̪ək̃ʰjə 
pɾəʃn̪ə puːtʃ͡ʰəə̸ʋəlɑː kəʋɪt̪ɑːkə bʰɑːʋɑːɾt̪ʰə kɪəɪkə 
n̪əɦɪ ləgələn̪ɪ d͡ʒeː s̪əmiːkʂɑːmeː kələmə t̪oːɽɪ 
pɾəʃəs̪̃ɑː kəɾəə̸ pəɽələn̪ɪ ʋɑː kəɾɑː geːlən̪ɪ? eːkəɾɑː 
“pɾɑːjoːd͡ʒɪt̪ə s̪əmiːkʂɑː” kɪəɪkə n̪əɦɪ mɑːn̪ələ d͡ʒɑːjə? 
kiː pɾəjɑːgə ʃuklə ʋɑː n̪ɑːɾɑːjəɳəd͡ʒiːkə s̪əmud̪ɾə 
ʋɪʂəjəkə kəʋɪt̪ɑːs̪ə ̃ ʋeːʃiː məulɪkət̪ɑː pək̃əd͡ʒə 
pəɾɑːʃəɾəkə kəʋɪt̪ɑːmeː bʰeːʈələn̪ɪ 
d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiːkẽː? oːɪ s̪əbʰə kəʋɪt̪ɑːkə kən̪ɪjõː 



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

“tʃ͡ʰɑːjɑː”kə ʃək̃oː n̪əɦɪ bʰeːlən̪ɪ s̪əmiːkʂəkəkẽː? 
“s̪əbʰjət̪ɑːkə s̪əbʰəʈɑː məɾmɑːn̪t̪əkə pukɑːɾə”kə 
n̪oːʈɪs̪ə leːbəə̸ʋəlɑː s̪əmiːkʂəkəkẽː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪ 
əs̪əbʰjə ɑː məɾmɑːn̪t̪əkə piːɽɑːd̪ɑːjəkə n̪əɦɪ 
ləgələn̪ɪ? ɑːbə d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː s̪ən̪ə s̪əmiːkʂəkəkə 
“poːdʒ͡iːʃən̪ə pʰɔls̪ə” bʰəə̸ d͡ʒeːt̪ən̪ɪ s̪eː ən̪d̪ɑːd͡ʒə t̪ə ̃
mɪt̪ʰɪlɑː d̪əɾʃən̪əkə s̪əmpɑːd̪əkəkẽː n̪əɦɪjẽː ɾəɦən̪ɪ, 
ud̪əjə tʃ͡ən̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː “ʋɪn̪oːd̪ə” kẽː s̪eːɦoː n̪əɦɪ ɾəɦən̪ɪ. 
iː əbʰɪd͡ʒɲɑːn̪ə t̪ə ̃ pək̃əd͡ʒeː pəɾɑːʃəɾə ʈɑːkẽː ɾəɦələ 
ɦeːt̪ən̪ɪ? beːtʃ͡ɑːɾeː “pəɾɑːʃəɾə” mun̪ɪkə ɑːt̪mɑː 
s̪ʋəɾgəmeː kən̪əɪt̪ə ɦeːt̪ən̪ɪ ɑː pək̃əs̪ə ̃ d͡ʒən̪əmələ 
d͡ʒət̪eːkə kəmələ ətʃ͡ʰɪ s̪əbə əʋɪʃʋəs̪ən̪iːjə jət̪ʰɑːɾt̪ʰəkə 
s̪ɑːmən̪ɑː kəɾəɪt̪ə ɦeːt̪ɑːɦə. pəɾɑːʃəɾə goːt̪ɾiː bʰəə̸ kəə̸ 
t̪iːn̪ə beːɾə tʃ͡oːɾɪ keːn̪ɑːɪ “pəɾɑːʃəɾə” məɦɑːkɑːʋjəkə 
ɾətʃ͡əjɪt̪ɑː s̪ʋə. kɪɾəɳəd͡ʒiːkẽː s̪eːɦoː kən̪əbəɪt̪ə 
ɦeːt̪ən̪ɪ. ɑːkʰɪɾə d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪkə 
n̪oːʈɪs̪ə kɪeː n̪eː leːlən̪ɪ, d͡ʒəkʰən̪əkɪ ɦun̪əkɑː ʋɪtʃ͡ɑːɾẽː 
“məɪt̪ʰɪliːkə s̪əmiːkʂəkə pɾɑːjəhə̆ muːɾkʰət̪ɑː piːbɪkəə̸ 
ʋɪʂəʋəmən̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ”(ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə-2-2009-
10)/ ʋɪn̪iːt̪ə ut̪pələ-s̪ɑːkʂɑːt̪kɑːɾə ɑː d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː 
s̪ʋəjə ̃ pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə tʃ͡oːɾɪʋəlɑː kəʋɪt̪ɑː-
poːt̪ʰiːkə s̪əmiːkʂəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, əpɪt̪u tʃ͡əuɾjəkəlɑː 
pɾəʋiːɳə kəʋɪkə gʰoːɾə pɾəʃəs̪̃əkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. t̪əkʰən̪ə ə_ɪ 
s̪əmiːkʂɑː-ɑːleːkʰəmeː ən̪t̪əɾn̪ɪɦɪt̪ə əs̪iːmə-pɾəʃəs̪̃ɑː 
s̪ɑːkɑ̃ːkʂə-pɑːʈʰəkəkẽː “ʋɪʂə-ʋəmən̪ə” koːn̪ɑː n̪eː 
ləgəukə? ɦun̪əkɑː s̪ən̪ə “pəɽʰɑːkuː” s̪əmiːkʂəkə-
pɑːʈʰəkəkẽː “pʰɔls̪ə poːdʒ͡iːʃən̪ə”meː ən̪ən̪ɪɦɑːɾə 
“eːks̪əpəɾʈə ɑː ɦəɪbɪtʃ͡ueːʈeːɖə” s̪ɑːɦɪt̪jə-tʃ͡oːɾəs̪ə ̃
pɾəʃəs̪̃ɑː ɑː puɾəs̪kɑːɾə d̪un̪uː pɑːbɪ dʒ͡ɑːjə t̪ə ̃
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məɪt̪ʰɪliː-kɑːʋjəkə iː ut̪kəɾʂə t̪ʰɪkə ʋɑː d̪uɾbʰɑːgjə? 
ət̪̃ət̪əhə̆ ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə ʈɑː kɪəɪkə n̪ɪn̪d̪ɑː keːləkə 
eːɦɪ gʰəʈən̪ɑːkə? ɑːn̪ə koːn̪oː pət̪ɾɪkɑː kɪəɪkə n̪əɦɪ 
keːləkə? ɖɔ. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː “ɾəməɳə” 
ɪn̪ʈəɾən̪eːʈəpəɾə n̪ɪn̪d̪ɑː kəɾəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ gʰəɾə-
bɑːɦəɾə pət̪ɾɪkɑːmeː kɪəɪkə n̪əɦɪ d͡ʒəkəɾə oː 
s̪əmpɑːd̪əkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ? tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, pəʈən̪ɑː 
s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ eːɦən̪eː-eːɦən̪eː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkẽː t̪əkʰən̪ə əpən̪eː pət̪ɾɪkɑːmeː koːn̪ɑː 
n̪ɪn̪d̪ɑː kəɾət̪ə, d͡ʒəkʰən̪əkɪ puɾəs̪kɑːɾə ɑːpəs̪oː n̪əɦɪ 
ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː bʰeːlɑːkə ʋɑː s̪ɑːkɑ̃ːkʂə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə ən̪uɾoːd̪ʰə pɾɑːpt̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪oː? 
n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑːd͡ʒiː n̪eːʈəpəɾə n̪ɪn̪d̪ɑː kəɾət̪ɑːɦə ɑː 
“ʋɪd̪eːɦə”meː tʃ͡ʰəpət̪ə t̪ə ̃ “mɪt̪ʰɪlɑː d̪əɾʃən̪ə”meː 
kɪəɪkə n̪əɦɪ n̪ɪn̪d̪ɑː ʋɑː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ʰəpələ? kɑːɾəɳə 
s̪pəʂʈə ətʃ͡ʰɪ- d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əkə s̪əmiːkʂɑː pək̃əd͡ʒə 
pəɾɑːʃəɾəkə kɑːʋjə-poːt̪ʰiːpəɾə tʃ͡ʰəpət̪ə, t̪əkʰən̪ə oːɦiː 
poːt̪ʰiːkə tʃ͡oːɾɪ kəjələ kəʋɪt̪ɑːkə n̪ɪn̪d̪ɑː koːn̪ɑː 
tʃ͡ʰəpət̪ə? tʃ͡ɑːɾu bʰɑːgə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə ɑːd̪əɾʃə, məɾjɑːd̪ɑː 
ɑː n̪əɪt̪ɪkət̪ɑːkə d̪ʰəd͡ʒd͡ʒiː uɽɪ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ- pɪt̪ɑːməɦə 
ɑː ɑːtʃ͡ɑːɾjəgəɳəkə s̪əməkʂə ɑː (ən̪əd͡ʒɑːn̪eː meː 
s̪əɦiː) ɦun̪əkoː loːkən̪ɪkə d̪ʋɑːɾɑː. məɪt̪ʰɪlə 
bɾɑːɦməɳə s̪əmɑːd͡ʒə, ɾəɦɪkɑː; tʃ͡eːt̪ən̪ɑː s̪əmɪt̪ɪ, 
pəʈən̪ɑː ɑː s̪ɑːɦɪt̪jə əkɑːd̪eːmiː, n̪əiː d̪ɪlliːmeː 
ən̪t̪ət̪əhə̆ koːn̪ə ən̪t̪əɾə ətʃ͡ʰɪ ʋɑː ɾəɦələ? eːɦeːn̪ə 
n̪ɑːmiː puɾəs̪kɑːɾəkə s̪ət̃ʃ͡ɑːlən̪ə ɑː tʃ͡əjən̪əkəɾt̪ɑː 
məɦɑːɾət̪ʰiː s̪əbʰəkẽː n̪əʋə loːkəkẽː pəɽʰəbɑːkə 
beːgəɾət̪ɑː kɪəɪkə n̪əɦɪ budʒ͡ʰɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ? bɪn̪ɑː 
pəɽʰən̪eː puɾəs̪kɑːɾəkə n̪ɪɾɳəjə ʋɑː s̪əmiːkʂɑːkə 
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n̪ɪɾɳəjə kət̪eːkə utʃ͡ɪt̪ə, d͡ʒəkʰən̪ə kɪ iː tʃ͡oːɾɪ t̪eːs̪əɾə 
beːɾəkə tʃ͡oːɾɪ t̪ʰɪkə ɑː s̪eː tʃ͡ʰəpɪ-kəə̸ bʰəɳɖɑːpʰoːɽə 
bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. eːkəɾɑː ʋəɾeːɳjə ɑː ʋəɾiːjə 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəgəɳə d̪ʋɑːɾɑː kɑːʋjə-tʃ͡oːɾɪ, ɑːleːkʰə-
tʃ͡oːɾɪkẽː pɾəʃɾəjə d̪eːlə d͡ʒɑːjəbə kɪəɪkə n̪əɦɪ mɑːn̪ələ 
d͡ʒɑːjə, dʒ͡əkʰən̪əkɪ ɑːɾəmbʰə, məɪt̪ʰɪlə-d͡ʒən̪ə, 
pəɦələ ɑː ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə pəɦɪn̪əɦɪ tʃ͡ʰɑːpɪ tʃ͡ukələ 
tʃ͡ʰələ? kiː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪkẽː pɾəʃɾəjə d̪eːbə, d̪əlɑːlə 
ʋəɾgəkẽː pɾəʃɾəjə d̪eːbə n̪əɦɪ t̪ʰɪkə? eːɦeːn̪ə 
s̪əmbʰɑːʋən̪ɑːjukt̪ə n̪əʋə kəʋɪkẽː pɾəʃɾəjə d̪eːbə 
məɪt̪ʰɪliː s̪ɑːɦɪt̪jə leːlə gʰɑːt̪əkə ətʃ͡ʰɪ ʋɑː 
kəljɑːɳəkɑːɾiː, d͡ʒəkəɾɑː məulɪkət̪ɑːpəɾə t̪iːn̪ə beːɾə 
pɾəʃn̪ə tʃ͡eːn̪ɦə lɑːgələ ɦoːɪkə? kiː poːt̪ʰiːkə ɑːkəɾʂəkə 
gət̪t̪ɑː d̪eːkʰɪ ʋɑː ʋɪd̪eːʃiː kəʋɪgəɳəkə n̪ɑːmɑːʋəliː 
(bʰuːmɪkɑːmeː) pəɽʰɪ kəə̸ s̪əmiːkʂɑː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ʋɑː puɾəs̪kɑːɾəkə n̪ɪɾɳəjə leːlə d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ? d͡ʒə ̃
s̪eː bʰeːlə ɦoː t̪ə ̃s̪əbə kɪtʃ͡ʰu “ʈʰɪkkeː tʃ͡ʰəɪ bʰɑːɪ”? 

ə_ɪ s̪əbəs̪ə ̃ t̪ə ̃ d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiːkə bɑːt̪ə s̪ət̪jə 
bud͡ʒʰɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː s̪əmiːkʂəkəgəɳə d̪ɑːɾuː piːbɪ 
kəə̸ ʋɑː pəɪs̪ɑː piːbɪ kəə̸ ʋɑː muːɾkʰət̪ɑː piːbɪ kəə̸ 
s̪əmiːkʂɑː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəkə 
“ʈeːkn̪oːpoːlɪʈɪks̪ə” t̪ə ̃tʃ͡ʰəpɪ geːlə “pəɦələ”meː tʃ͡oːɾɑː 
kəə̸. ɑːbə d͡ʒiːʋəkɑːn̪t̪əd͡ʒiː, d͡ʒɲɑːn̪ə ɾəd̃͡ʒən̪əd͡ʒiː 
ət̪ʰəʋɑː ɦɪn̪d̪iː d͡ʒəgət̪əkə ɑːn̪ə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə-
s̪əmpɑːd̪əkəs̪ə ̃puːtʃ͡ʰət̪ʰu d͡ʒeː n̪oːmə tʃ͡oːms̪kiːʋəlɑː 
ɾətʃ͡ən̪ɑː kət̪əjə geːlə, kiː bʰeːlə, koːn̪ə n̪ɑːmẽː 
tʃ͡ʰəpələ? pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə n̪ɑːmẽː kɪ pəd̪iːpə 
bɪɦɑːɾiːd͡ʒiːkə s̪uput̪ɾəkə n̪ɑːmẽː (ən̪uʋɑːd̪ə 
ɾuːpəmeː). iː ɾɪs̪əɾtʃ͡ə eːkʰən̪ə n̪əɦɪ bʰeːlə t̪ə ̃
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bʰəʋɪʂjəmeː pun̪əhə̆ eːkəʈɑː s̪ɑːɦɪt̪jɪkə tʃ͡oːɾɪkə poːlə 
kʰuːd͡ʒət̪ə? ət̪̃ət̪əhə̆ eːkəʈɑː mɑ̃ːtʃ͡ʰəkẽː kəeːʈɑː 
poːkʰəɾɪkẽː pɾəd̪uːʂɪt̪ə kəɾəeː d̪eːlə d͡ʒɑːjə ɑː s̪eː kəeː 
beːɾə? ud̪əjə-kɑːn̪t̪ə bən̪ɪ kəə̸ gɑːɾɪ pəɽʰəʋɑːkə ɑːd̪ət̪ɪ 
t̪ə ̃ puɾɑːn̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ ɖɔ. məɦɑːtʃ͡oːɾə kẽː. kəkəɾoː 
“s̪əɾiːs̪ɾɨpə” kəɦɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ (məɪt̪ʰɪlə-d͡ʒən̪ə) ɑː 
koːn̪oː pəɾɪʋɑːɾəmeː gʰõːs̪ɪjɑː kəə̸ ʋɪʂə ʋəmən̪ə kəə̸ 
s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɔkʈoːpəs̪əkə s̪əbʰə guɳəs̪ə ̃pəɾɪpuːɾɳə 
ɖɔ. pɔlə bɑːbɑːkẽː tʃ͡oːɾɪkə bʰəʋɪʂjəʋɑːɳiː kəɾəʋɑːkə 
bəɽəkɑː guɳə tʃ͡ʰən̪ɪ t̪ẽː ɦɪn̪əkɑː n̪ɑːmiː pʰuʈəbɔlə 
ʈiːmə d̪ʋɑːɾɑː poːs̪ələ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒɑːɦɪs̪ə ̃ “ʋɪʃʋə-
kəpə”kẽː d̪əuɾɑːn̪ə ə_ɪ “əmoːgʰə əs̪t̪ɾəkə” upəjoːgə 
əpən̪ɑː ɦɪs̪ɑːbẽː kəjələ d͡ʒɑː s̪əkəjə. 

s̪əɦəɾəs̪ɑː-kət̪ʰɑːgoːʂʈʰiːmeː pəʈʰɪt̪ə ɦɪn̪əkəɾə pəɦɪlə 
kət̪ʰɑːkə ʃiːɾʂəkə tʃ͡ʰələ- ɦəmə pɑːgələ n̪əɦɪ tʃ͡ʰiː. iː 
ud̪gʰoːʂəɳɑː kəɾəʋɑːkə kiː beːgəɾət̪ɑː ɾəɦəɪkə- s̪eː 
ɑːɪ loːkəkẽː bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰəɪkə. əʋɪn̪ɑːʃə ɑː 
pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə mɑːmɑːd͡ʒiː t̪əɦɪjɑː ɦɪn̪əkəɾə 
kət̪ʰɑːkẽː “ʈɪppəɳiːkə”kɾəməmeː məɪt̪ʰɪliː-kət̪ʰɑːkə 
“ʈəɾn̪ɪg̃ə pʋɑːɪn̪ʈə” mɑːn̪ən̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. ɑːɪ oː 
“ʈəɾn̪ɪg̃ə pʋɑːɪn̪ʈə” ʈʰiːkeː eːkə ɦɪs̪ɑːbẽː “ʈəɾn̪ɪg̃ə 
pʋɑːɪn̪ʈə” pɾəmɑːɳɪt̪ə bʰeːlə, kɑːɾəɳə kət̪ʰɑːkə oːɦɪ 
ʃiːɾʂəkəmeː s̪ə ̃ “n̪əɦɪ” ɦəʈɪ geːlə ətʃ͡ʰɪ, ɦɪn̪əkəɾə 
t̪eːbɑːɾɑː tʃ͡oːɾɪs̪ə.̃ ɦɪn̪əkəɾə pəɦɪlə tʃ͡oːɾɪ (əɾuɳə 
kəmələkə kəʋɪt̪ɑː- n̪əeː ɪlɑːkeː mẽː) kə n̪ɪn̪d̪ɑː 
pɾəs̪t̪ɑːʋəmeː “mɑːmɑːd͡ʒiː” ɑː ɖɔ. məɦeːn̪d̪ɾəkẽː 
tʃ͡ʰoːɽɪ, s̪əɦəɾəs̪ɑːkə ʃeːʂə s̪əbʰə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə 
ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə kəə̸ “ɑːɾəmbʰə”kẽː pəʈʰəun̪eː tʃ͡ʰəlɑːɦə. 
ɑːɪ oː ɦəs̪t̪ɑːkʂəɾə n̪əɦɪ keːn̪ɪɦɑːɾə s̪əbʰə kən̪tʃ͡ʰiː 
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kɑːʈɪ kəə̸ ʋɑːmə-d̪əɦɪn̪ə t̪ɑːkə-d͡ʒʰɑ̃ːkə kəɾəʋɑːkə 
leːlə bɑːd̪ʰjə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. d̪ʋəɪd̪ʰə-tʃ͡əɾɪt̪ɾə ɑː d̪oːɦəɾɑː 
mɑːn̪əd̪əɳɖəkə pəɾɪɳɑːmə s̪əɪɦə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 
əʋɪn̪ɑːʃə t̪əkʰən̪ə t̪ə ̃ d̪eːkʰɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒəkʰən̪ə oː ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə-2 meː lɪkʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 
d͡ʒeː “eːkəɾɑː s̪ɑːɾʋəd͡ʒən̪ɪkə n̪əɦɪ kəɾəbəɪ”. n̪ukɑː 
kəə̸ s̪uːtʃ͡ən̪ɑː d̪eːʋɑːkə koːn̪ə beːgəɾət̪ɑː? pək̃əd͡ʒə 
pəɾɑːʃəɾəs̪ə ̃s̪əmbən̪d̪ʰə kʰəɾɑːbə ɦeːʋɑːkə ɖəɾə ʋɑː 
koːn̪oː “ʈeːkn̪oːpoːlɪʈɪks̪ə”(?) keːɾə tʃ͡ɪn̪t̪ɑː? 

ʋɪd̪eːɦə-s̪əd̪eːɦə-2 kə pɑːʈʰəkəkə s̪əd̪̃eːʃə t̪ə ̃kəeːʈɑː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkẽː d̪eːkʰɑːɾə kəə̸ d̪əɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. d͡ʒət̪əjə 
ɾɑːd͡ʒiːʋə kumɑːɾə ʋəɾmɑː, ʃɾiːd̪ʰəɾəmə, s̪un̪iːlə 
məllɪkə, ʃjɑːmɑːn̪ən̪d̪ə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, gəg̃eːʃə gũd͡ʒən̪ə, 
piː.keː.tʃ͡əud̪ʰəɾiː, s̪ubʰɑːʂə tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋə, ʃəmbʰu 
kumɑːɾə s̪ɪɦ̃ə, ʋɪd͡ʒəjəd̪eːʋə d͡ʒʰɑː, bʰɑːlətʃ͡ən̪d̪ə 
d͡ʒʰɑː, əd͡ʒɪt̪ə mɪʃɾə, keː.eːn̪ə.d͡ʒʰɑː, pɾoː.n̪ətʃ͡ɪkeːt̪ɑː, 
bud̪d̪ʰɪn̪ɑːt̪ʰə mɪʃɾə, ʃɪʋə kumɑːɾə d͡ʒʰɑː, pɾəkɑːʃə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː, kɑːmɪn̪iː, mən̪oːd͡ʒə pɑːʈʰəkə ɑːd̪ɪ 
əpən̪ə mukʰəɾə bʰɑːʂɑːmeː pɾəkʰəɾət̪ɑːpuːɾʋəkə 
n̪ɪn̪d̪ən̪iːjə gʰəʈən̪ɑːkə n̪ɪn̪d̪ɑː keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ, t̪ət̪əɦɪ 
əʋɪn̪ɑːʃə, ɖɔ. ɾəmɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː “ɾəməɳə”, 
ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iːkə dʒ͡ʰɑ̃ːpələ-t̪oːpələ ʃəbd̪ə ɑːʃtʃ͡əɾjə-
bʰɑːʋəkə ud̪ɾeːkə kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. mud̪ɑː s̪ət̪̃oːʂəkə 
bɑːt̪ə iː ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː pɑːʈʰəkəkə “pɾəbələ bʰɑːʋə-
bʰəg̃ɪmɑː” s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾoːkə “mẽːɦɑːjələ ɑːʋɑːd͡ʒə”kə 
koːn̪oː tʃ͡ɪn̪t̪ɑː n̪əɦɪ kəɾəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iː t̪ə ̃
kəmɑːleː kəə̸ d̪eːlən̪ɪ. eːɦɪ ʈʰɑːmə məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː-
s̪ɑːɦɪt̪jəkə eːkə s̪əjə s̪əməs̪jɑː gən̪eːʋɑːkə utʃ͡ɪt̪ə 
s̪t̪ʰɑːn̪ə n̪əɦɪ tʃ͡ʰələ. iː oːn̪ɑːʈʰə kɑːlə kʰoːn̪ɑːʈʰə ɑː 
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məɦɑːd̪eːʋəkə ʋɪʋɑːɦə kɑːləkə ləgən̪iː bʰəə̸ geːlə. 
koːn̪oː tʃ͡oːɾə beːɾə-beːɾə əpən̪ə ku-kɾɨt̪jəkə pəɾɪtʃ͡əjə 
d̪əə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː ɦun̪əkɑː s̪əməjə n̪əʂʈə kəɾəbə 
bud͡ʒʰɑː ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɪ ɑː tʃ͡oːɾəkẽː d̪eːkʰɑːɾə keːlɑːs̪ə ̃
d̪uhŭkʰə bʰəə̸ ɾəɦələ tʃ͡ʰən̪ɪ? oː əpən̪ə pɾət̪ɪkɾɪjɑːmeː 
kət̪eːkə ɑːt̪mə ʃlɑːgʰɑː ɑː ɦiːn̪ə-bʰɑːʋən̪ɑː ʋjəkt̪ə 
keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ s̪eː əpən̪eː pət̪ɾə əpən̪eː ʈʰəɽ̃ʰɑː bʰəə̸ kəə̸ 
pəɽʰɪ kəə̸ buːd͡ʒʰɪ s̪əkəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦɪn̪d̪iːjoːmeː eːɦɪn̪ɑː 
bʰəə̸ ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ, t̪ẽː məɪt̪ʰɪliːmeː mɑːpʰə kəə̸ d̪eːlə 
d͡ʒɑːjə? ɑːbə ɦɪn̪d̪iːs̪ə ̃puːtʃ͡ʰɪ-puːtʃ͡ʰɪ kəə̸ məɪt̪ʰɪliːmeː 
koːn̪oː kɑːd͡ʒə ɦoːjət̪ə? ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iː d͡ʒjoːt̪s̪ən̪ɑː 
tʃ͡ən̪d̪ɾəməkẽː d͡ʒjoːt̪s̪ən̪ɑː mɪlən̪ə keːn̪ɑː kəɦəɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ? ɦun̪əkəɾə upeːkʂɑː koːn̪ɑː mɑːn̪ələ d͡ʒɑːjə? oː 
s̪əbʰə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə kɑːɾjəkɾəməmeː n̪oːt̪ələ d͡ʒɑːɪt̪ə 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əmmɑːn̪ə ɑː puɾəs̪kɑːɾə pəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
pɑːʈʰəkə d̪ʋɑːɾɑː pəʈʰɪt̪ə ɑː tʃ͡əɾtʃ͡ɪt̪ə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 
s̪əmiːkʂɑːkə ʃɪkɑːɪt̪ə kiː utʃ͡tʃ͡əʋəɾɳiːjə (?) 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkẽː məɪt̪ʰɪliːmeː n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɪ? 
s̪əmiːkʂɑːkə d̪uhŭs̪t̪ʰɪt̪ɪ s̪əbʰə d͡ʒɑːt̪ɪkə məɪt̪ʰɪliː 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə leːlə eːkeː ɾəg̃ə ʋɪʂəmə ətʃ͡ʰɪ. oːɪ meː 
d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə ʋɪbʰeːd̪ə eːn̪ɑː bʰeːləeː d͡ʒeː bɾɑːɦməɳə-
s̪əmiːkʂəkə, ɑːɾəkʂəɳəkə d̪ɾɨʂʈɪkoːɳẽː n̪ɪmn̪ə d͡ʒɑːt̪ɪ 
(?)kə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkə kɪtʃ͡ʰu beːʃiːeː s̪əmiːkʂɑː (s̪eːɦoː 
s̪əkɑːɾɑːt̪məkə ɾuːpẽː) keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪əmiːkʂɑː ɑː 
ɑːloːtʃ͡ən̪ɑːkə ʋɪʂəmə s̪t̪ʰɪt̪ɪkə kɑːɾəɳẽː d͡ʒə ̃
n̪əɪɾɑːʃjəkə ʃɪkɑːɾə bʰəə̸ d͡ʒɑːjə leːkʰəkə, t̪ə ̃leːkʰəkiːjə 
pɾət̪ɪbəd̪d̪ʰət̪ɑːkə kiː əɾt̪ʰə ɾəɦɪ d͡ʒɑːjət̪ə? 
ʋɪbʰɑːd͡ʒiːkẽː bud͡ʒʰəleː n̪əɦɪ tʃ͡ʰən̪ɪ d͡ʒeː ɦun̪əkɑː 
loːkən̪ɪkə bɑːd̪ə məɪt̪ʰɪliː məɦɪlɑː leːkʰən̪əmeː 
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kɑːmɪn̪iː, n̪uːt̪ən̪ə tʃ͡ən̪d̪ɾə d͡ʒʰɑː, ʋən̪d̪ən̪ɑː d͡ʒʰɑː, 
mɑːlɑː d͡ʒʰɑː ɑːd̪ɪ əpən̪ə t̪eːʋəɾəkə s̪əg̃ə pəd̪ɑːɾpəɳə 
kəə̸ tʃ͡ukələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦun̪əkɑː n̪eː kɑːmɪn̪iːkə kəʋɪt̪ɑː 
s̪əg̃ɾəɦə pəɽʰələ tʃ͡ʰən̪ɪ ɑː n̪eː “ɪd͡ʒoːɽɪjɑːkə əŋəɪʈʰiː 
moːɽə”. ɦun̪əkɑː əpən̪ə guɾud̪eːʋəkə bɑːt̪ə mɑːn̪ɪ 
ɦɪn̪d̪iːmeː dʒ͡ɑːɪs̪ə ̃keː kəɦɪjɑː ɾoːkələkən̪ɪ? oː geːloː 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɦɪn̪d̪iːmeː. mɑːt̪ɾɨbʰɑːʂɑːkə pɾeːɾəɳɑː əd̪ʋɪt̪iːjə 
ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. məɪt̪ʰɪliːkə d͡ʒəɽə s̪əs̪̃t̪ʰɑː ət̪ʰəʋɑː 
s̪əmiːkʂəkə s̪əbʰəpəɾə pɾəɦɑːɾə kəɾəbɑːmeː 
ɦəməɾɑː koːn̪oː ɑːpət̪t̪ɪ n̪əɦɪ, mud̪ɑː əɾt̪ʰɑːlɑːbʰə t̪ə ̃
eːt̪əjə n̪əgəɳjə ətʃ͡ʰɪeː. s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə s̪əmmɑːn̪ə 
ʋɪbʰɑːd͡ʒiːkẽː əʋəʃjə bʰeːʈələn̪ɪ ətʃ͡ʰɪ. s̪əmɑːd͡ʒəmeː 
“d͡ʒəɽə”loːkə tʃ͡ʰəɪ t̪ə ̃ “tʃ͡eːt̪ən̪ə” loːkə s̪eːɦoː tʃ͡ʰəɪkə. 
ɦun̪əkɑːs̪ə ̃ məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː-s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː mɪt̪ʰɪlɑː-
s̪əmɑːd͡ʒəkẽː pəɪgʰə ɑːʃɑː tʃ͡ʰəɪ, ɦiːn̪əbʰɑːʋə ʋɑː 
ɑːt̪məʃlɑːgʰɑːs̪ə ̃ uːpəɾə uʈʰɪ kɑːd͡ʒə kəɾəʋɑːkə 
beːgəɾət̪ɑː tʃ͡ʰəɪkə. s̪əkʂəmə tʃ͡ʰət̪ʰɪ oː. ɦun̪əkɑː ʃɾeːjə 
leːʋɑːkə ɦoːɽəs̪ə ̃bət̃ʃ͡əʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. ən̪jət̪ʰɑː s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiː pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪ, d̪ɪʋɑːlɪjɑːpən̪ə keːɾə ʃɪkɑːɾə 
d͡ʒuːɾiːgəɳə ɑː məɪt̪ʰɪliːkə s̪əkʂəmə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəmeː 
kiː kiː ən̪t̪əɾə ɾəɦɪ d͡ʒɑːjət̪ə? ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iːkə 
ʋɪtʃ͡ələn̪əkə d̪ɪʃɑː ɦəməɾɑː tʃ͡ɪn̪t̪ɪt̪ə ɑː ʋjət̪ʰɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. oː d̪əməgəɾə leːkʰɪkɑː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, s̪əʃəkt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
keːlən̪ɪ ətʃ͡ʰɪ, ɑːɪ n̪eː kɑːlɦɪ s̪əmiːkʂəkəgəɳə kələmə 
uʈʰeːbɑːpəɾə bɑːd̪ʰjə ɦeːbeː kəɾət̪ɑːɦə. 
s̪əmiːkʂəkəkə kəɾt̪əʋjəɦiːn̪ət̪ɑːs̪ə ̃ kət̪əu leːkʰəkə 
n̪ɪɾɑːʃə ɦoː? 

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə ʃɾɾɨk̃ʰəlɑːbəd̪d̪ʰə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə 
tʃ͡oːɾɪpəɾə s̪ɑːɾt̪ʰəkə pɾət̪ɪkɾɪjɑː d̪eːbə koːn̪oː 
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s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə leːlə ən̪utʃ͡ɪt̪ə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ kət̪əɦus̪ə.̃ 
s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə leːlə s̪ɑːɦɪt̪jɪkə muːljəkə pɾət̪ɪ oːkəɾə 
pɾət̪ɪbəd̪d̪ʰət̪ɑː mukʰjə kɑːɾəkə ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ ɑː 
ɦeːʋɑːkoː tʃ͡ɑːɦiː ɑː t̪əkəɾɑː d̪eːkʰɑːɾə kəɾəʋɑːkə 
“boːlɖən̪eːs̪oː” ɦeːʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. “tʃ͡ɑːɦiː”ʋəlɑː pəkʂə 
s̪ɑːɦɪt̪jəmeː beːʃiːeː ɦoːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. eːɦeːn̪ə-eːɦeːn̪ə 
gəmbʰiːɾə ʋɪʂəjəpəɾə s̪ɑːɦɪt̪jə ɑː s̪əmɑːd͡ʒəkə 
“tʃ͡uppiː” eːɦeːn̪ə gʰəʈən̪ɑːkẽː pɾoːt̪s̪ɑːɦɪt̪ə kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ ɑː d͡ʒəbəd̪ɑːɦə d͡ʒəɽət̪ɑːkẽː bəɽʰəbəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, 
bʰɑːʂɑː-s̪ɑːɦɪt̪jəkẽː bəd̪ən̪ɑːmə t̪ə ̃ kəɾɪt̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
d͡ʒɑːd̪ʰəɾɪ pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə tʃ͡oːɾɪ-kɑːʋjəkə 
s̪əmiːkʂɑː lɪkʰələ d͡ʒɑːɪt̪ə ɾəɦət̪ə, ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iːkə 
muːlə-ɾətʃ͡ən̪ɑːkə s̪əmiːkʂɑː keː lɪkʰət̪ə? kəkəɾɑː 
d͡ʒəɾuːɾiː bud͡ʒʰeːt̪əɪkə? ʋɪbʰɑːɾɑːn̪iː əpən̪eː t̪ə ̃
s̪əmiːkʂɑː pɾɑːjoːd͡ʒɪt̪ə n̪əɦɪ kəɾəoːt̪iː? s̪əkʂəmə 
leːkʰəkəkə ʋjəʋəɦɑːɾoːkə əpən̪ə s̪t̪əɾə ɦoːɪt̪ə tʃ͡ʰəɪ. t̪ẽː 
s̪əg̃əʈʰɪt̪ə bʰəə̸ tʃ͡oːɾɪkə bʰəɾt̪s̪ən̪ɑː ɦeːʋɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 

ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː ɑː ɑːn̪ə leːkʰəkəkə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkə tʃ͡oːɾɪ pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə pɾəs̪əg̃ə   

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə..... 

Parashs̆arsIntellectualThT̆eft 

pɑːʈʰəkəkə s̪uːtʃ͡ən̪ɑːkə bɑːd̪ə iː pət̪ɑː tʃ͡ələlə ətʃ͡ʰɪ (ɑː 
oːkəɾə s̪ət̪jɑːpən̪ə kəeːlə geːlə) d͡ʒeː eːɦɪ leːkʰəkəkə 
iː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə pəɦɪlə kɾɨt̪jə n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ. iː leːkʰəkə 
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pəɦɪn̪eː s̪eːɦoː Douglas Kellner kə Techc̆nopolitics 
kə pək̃t̪ɪʃəhə̆ ən̪uʋɑːd̪ə muːlə leːkʰəkəkə ɾuːpəmeː 
n̪ɑːməs̪ə ̃ d͡ʒɲɑːn̪əɾəd̃͡ʒən̪əkə ɦɪn̪d̪iː pət̪ɾɪkɑː 
"pəɦələ"meː d̪ʰoːkʰɑːs̪ə ̃tʃ͡ʰəpəbəoːləkə. t̪əkəɾə pət̪ɑː 
tʃ͡ələlɑːkə bɑːd̪ə "pəɦələ"meː eːɦɪ leːkʰəkəkə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkə pɾəkɑːʃən̪ə bən̪d̪ə bʰəə̸ geːlə. eːɦɪ 
s̪əmbən̪d̪ʰəmeː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ɑːleːkʰə ʋɪd̪eːɦəkə əgəlɑː 
ək̃əkə s̪əmpɑːd̪əkiːjəmeː d̪eːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 

2.eːɦɪ s̪əbʰə gʰəʈən̪ɑːkə bɑːd̪ə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkẽː 
ʋɪd̪eːɦəs̪ə ̃ bəɪn̪ə kəeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəs̪ə ̃ "ʋɪləmbɪt̪ə kə_ɪkə jugəmeː n̪ɪbəd̪d̪ʰə" 
poːt̪ʰiːkẽː ɦəʈɑːoːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː eːkəʈɑː 
ɪn̪əkʋɑːjəɾiː d̪ʋɑːɾɑː eːɦɪ poːt̪ʰiːkə ( ɖəgələs̪ə 
keːlən̪əɾə bəlɑː gʰəʈən̪ɑːkɾəməkə bɑːd̪ə) d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə 
kɪtʃ͡ʰu tʃ͡un̪ələ leːkʰəkə-pɑːʈʰəkə d̪ʋɑːɾɑː kəeːlə 
d͡ʒəeːbɑː d̪ʰəɾɪ ɾəɦət̪ə. pɾəkɑːʃəkəkẽː s̪eːɦoː utʃ͡ɪt̪ə 
pulɪs̪ɪjɑː kɑːɾjəʋɑːɦiː (jəd̪ɪ ɑːʋəʃjəkə ɦuəeː t̪ə)̃ leːlə 
eːɦɪ s̪əməs̪t̪ə gʰəʈən̪ɑːkɾəməkə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː d̪əə̸ d̪eːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

3.pɑːʈʰəkə ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəs̪ə ̃ iː-meːlə 
kellner@gseis.ucla.edu pəɾə "pəɦələ" pət̪ɾɪkɑː ʋɑː 
t̪əkəɾə s̪əmpɑːd̪əkə ʃɾiː d͡ʒɲɑːn̪əɾəd̃͡ʒən̪əs̪ə ̃
editor.pahăal@gmail.com, 
edpahăaljbp@yahăoo.co.in ʋɑː 
info@deshs̆kaal.com pəɾə ɑː d̪əɪn̪ɪkə d͡ʒɑːgəɾəɳəs̪ə ̃
nishs̆ikant@jagran.com, response@jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhl̆i@nda.jagran.com pəɾə 
s̪əmpəɾkə kəeː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ləə̸ s̪əkəɪt̪ə 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 245 

tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəkə ɑːɾʈɪkələ guːgələ 
s̪əɾtʃ͡əpəɾə techc̆nopolitics ʈɑːɪpə kəeː t̪ɑːkɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː 
ɑː pəɽʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. pəɦələ pət̪ɾɪkɑːkə ʋeːbəs̪ɑːɪʈə 
www.deshs̆kaal.com pəɾə s̪eːɦoː pəɦələ pət̪ɾɪkɑːkə 
puɾɑːn̪ə ək̃ə s̪əbʰə ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː d̪eːbɑːkə 
pɾɑːɾəmbʰə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiːkə leːlə s̪ud̪ʰiː pɑːʈʰəkəgəɳə 
əɦɑ̃ːkə d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. bʰəʋɪʂjəmeː s̪eːɦoː eːɦɪ 
gʰəʈən̪ɑːkə pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ n̪əɦɪ ɦuəeː t̪ɑːɦɪ leːlə 
əɦɑ̃ːkə pɑːɾəkʰiː n̪əd͡ʒəɾɪkə ɑːs̪ə ɑːgɑ̃ː s̪eːɦoː ɾəɦət̪ə. 
eːɦɪ t̪əɾəɦəkə koːn̪oː gʰəʈən̪ɑːkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
ɦəməɾə iː-pət̪ɾə ggajendra@gmail.com pəɾə əʋəʃjə 
pəʈʰɑːbiː. 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ən̪t̪əɾd͡ʒɑːləpəɾə bləɪkəmeːlɪg̃ə ʋɪɾud̪d̪ʰə guːgələ, 
tʃ͡ɪʈʈʰɑːd͡ʒəgət̪ə ɑː bloːgəʋɑːn̪iːkẽː s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾuː, 
s̪ɑːɪbəɾə kɾɑːɪmə ɑː bləɪkəmeːlɪg̃ə ɾoːkəbɑː leːlə 
s̪eːɦoː ɖʰeːɾə ɾɑːs̪ə pɾɑːʋəd̪ʰɑːn̪ə tʃ͡ʰəɪ, ʋɪʃeːʂə 
d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ggajendra@gmail.com pəɾə s̪əmpəɾkə 
kəɾuː. əɦɑ̃ːs̪ə ̃pət̪ɾəkɑːɾə, n̪juːd͡ʒəpeːpəɾə, pət̪ɾɪkɑː ɑː 
ɦɪn̪d̪iːkə gəɳəmɑːn̪jə leːkʰəkəgəɳə/ pɾoːpʰeːs̪əɾə/ 
ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjə ɑːd̪ɪkẽː eːɦɪ gʰəʈən̪ɑːs̪ə ̃ s̪uːtʃ͡ɪt̪ə 
kəɾeːbɑːkə ən̪uɾoːd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ. ʋɪʃeːʂə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
leːbɑːkə ɑː d̪eːbɑːkə leːlə ggajendra@gmail.com 
pəɾə s̪uːtʃ͡ɪt̪ə kəɾuː. 

Reply 01/26/2010 at 01:56 PM 
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2 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

you may also broughğt tht̆is episode before 
sanjay@jagran.com 

ThT̆anks readers. 

Reply 01/26/2010 at 12:25 AM 

3 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

But tht̆is time h ̆e h ̆as not used h ̆is name as 
maitht̆il, mitht̆ila aa subodhd̆kant but as Pankaj 
Parashs̆ar pparashs̆arjnu@gmail.com 

Reply 01/25/2010 at 09:48 PM 

4 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ThT̆e same blackmail letter h ̆as been sent by tht̆e 
blackmailer to my email address whw̆ichc̆ h ̆as been 
spammed tht̆roughğ ISP ISP address 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 aa 220.227.174.243 
and h ̆as been forwarded for taking Police action 
immediately. 

Reply 01/25/2010 at 09:45 PM 
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5 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

Professor Kellner h ̆as tht̆anked me for tht̆is 
detective work, but it all your efforts dear reader. 

Reply 01/25/2010 at 08:21 PM 

6 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

 

pahăal=- 86, aarambhb̆ -23 aa arunkamalak naye 
ilake me ka sambandhd̆it prishs̆tht̆a patht̆ebak lel 
dhd̆anyavad patht̆akgan. 

Reply 01/25/2010 at 08:16 PM 

7 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/newDK
/intell.h.̆tm ehĕi link par douglas kellner ke lekhk̆ak 
anuvad pahăal-86 ke page 125-131 par achc̆hi- 
soochc̆nak lel dhd̆anyad patht̆akgan. 

Reply 01/24/2010 at 08:16 PM 

8 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
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ehĕi ghğatnakram me kono patht̆ak lag je Arun 
Kamal jik kavita "Naye Ilake Me" h ̆oinhn̆ aa 
Aarambhb̆ (ank 23, maitht̆ili magazine editor ShS̆. 
Rajmohŏan JhJ̆a (Marchc̆ 2000) me prakashs̆ist 
maitht̆ili kavita "Sanjhj̆ Hoit Gam Me" te kripya 
ggajendra@gmail.com par soochc̆it karatht̆i- 
DhD̆anyavad. 

Reply 01/24/2010 at 08:02 PM 

9 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ehĕi ghğatnakram me bahăut ras aar jankari aa 
dhd̆er ras samartht̆an debak lel dhd̆anyavad 
patht̆akgan. 

Reply 01/23/2010 at 11:40 PM 

10 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ʋɪd̪eːɦəkə pɑːʈʰəkəkə s̪uːtʃ͡ən̪ɑːkə bɑːd̪ə iː pət̪ɑː 
tʃ͡ələlə ətʃ͡ʰɪ (ɑː oːkəɾə s̪ət̪jɑːpən̪ə kəeːlə geːlə) d͡ʒeː 
eːɦɪ leːkʰəkəkə iː eːɦɪ t̪əɾəɦəkə pəɦɪlə kɾɨt̪jə n̪əɦɪ 
ətʃ͡ʰɪ. iː leːkʰəkə pəɦɪn̪eː s̪eːɦoː Douglas Kellner kə 
Techc̆nopolitics kə pək̃t̪ɪʃəhə̆ ən̪uʋɑːd̪ə muːlə 
leːkʰəkəkə ɾuːpəmeː n̪ɑːməs̪ə ̃ dʒ͡ɲɑːn̪əɾəd̃͡ʒən̪əkə 
ɦɪn̪d̪iː pət̪ɾɪkɑː "pəɦələ"meː d̪ʰoːkʰɑːs̪ə ̃
tʃ͡ʰəpəbəoːləkə, pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiːkə beːʈɑː pɾəɳəʋə 
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bɪɦɑːɾiːs̪ə ̃ ən̪uʋɑːd̪ə kəɾəbeːləkə ɑː kəɦələkəɪ d͡ʒeː 
ən̪uʋɑːd̪ə tʃ͡ʰəpəbɑː d̪eːbə mud̪ɑː əpən̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃
tʃ͡ʰəpəbɑː leːləkə, pɾəɳəʋəkẽː kəɦələkəɪ d͡ʒeː 
ən̪uʋɑːd̪ə ɾɪd͡ʒeːkʈə bʰəə̸ geːlə ɑː pʰeːɾə ɦeːɾɑː geːlə 
. t̪əkəɾə pət̪ɑː tʃ͡ələlɑːkə bɑːd̪ə "pəɦələ"meː eːɦɪ 
leːkʰəkəkə ɾətʃ͡ən̪ɑːkə pɾəkɑːʃən̪ə bən̪d̪ə bʰəə̸ geːlə. 
eːɦɪ s̪əmbən̪d̪ʰəmeː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə ɑːleːkʰə ʋɪd̪eːɦəkə 
əgəlɑː ək̃əkə s̪əmpɑːd̪əkiːjəmeː d̪eːlə d͡ʒɑːeːt̪ə. 

2.eːɦɪ s̪əbʰə gʰəʈən̪ɑːkə bɑːd̪ə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkẽː 
ʋɪd̪eːɦəs̪ə ̃ bəɪn̪ə kəeːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. ʋɪd̪eːɦə 
ɑːɾkɑːɪʋəs̪ə ̃ "ʋɪləmbɪt̪ə kə_ɪkə jugəmeː n̪ɪbəd̪d̪ʰə" 
poːt̪ʰiːkẽː ɦəʈɑːoːlə d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ ɑː eːkəʈɑː 
ɪn̪əkʋɑːjəɾiː d̪ʋɑːɾɑː eːɦɪ poːt̪ʰiːkə ( ɖəgələs̪ə 
keːlən̪əɾə bəlɑː gʰəʈən̪ɑːkɾəməkə bɑːd̪ə) d͡ʒɑ̃ːtʃ͡ə 
kɪtʃ͡ʰu tʃ͡un̪ələ leːkʰəkə-pɑːʈʰəkə d̪ʋɑːɾɑː kəeːlə 
d͡ʒəeːbɑː d̪ʰəɾɪ ɾəɦət̪ə. pɾəkɑːʃəkəkẽː s̪eːɦoː utʃ͡ɪt̪ə 
pulɪs̪ɪjɑː kɑːɾjəʋɑːɦiː (jəd̪ɪ ɑːʋəʃjəkə ɦuəeː t̪ə)̃ leːlə 
eːɦɪ s̪əməs̪t̪ə gʰəʈən̪ɑːkɾəməkə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː d̪əə̸ d̪eːlə 
geːlə ətʃ͡ʰɪ. 

3.pɑːʈʰəkə ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəs̪ə ̃ iː-meːlə 
kellner@gseis.ucla.edu pəɾə "pəɦələ" pət̪ɾɪkɑː ʋɑː 
t̪əkəɾə s̪əmpɑːd̪əkə ʃɾiː d͡ʒɲɑːn̪əɾəd̃͡ʒən̪əs̪ə ̃
editor.pahăal@gmail.com, 
edpahăaljbp@yahăoo.co.in ʋɑː 
info@deshs̆kaal.com pəɾə ɑː d̪əɪn̪ɪkə d͡ʒɑːgəɾəɳəs̪ə ̃
nishs̆ikant@jagran.com, response@jagran.com, 
mailbox@jagran.com, delhl̆i@nda.jagran.com pəɾə 
s̪əmpəɾkə kəeː ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː ləə̸ s̪əkəɪt̪ə 
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tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəkə ɑːɾʈɪkələ guːgələ 
s̪əɾtʃ͡əpəɾə techc̆nopolitics ʈɑːɪpə kəeː t̪ɑːkɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː 
ɑː pəɽʰɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰiː. pəɦələ pət̪ɾɪkɑːkə ʋeːbəs̪ɑːɪʈə 
www.deshs̆kaal.com pəɾə s̪eːɦoː pəɦələ pət̪ɾɪkɑːkə 
puɾɑːn̪ə ək̃ə s̪əbʰə ɑːs̪t̪eː-ɑːs̪t̪eː d̪eːbɑːkə 
pɾɑːɾəmbʰə bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ. 

ʋɪs̪t̪ɾɨt̪ə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiːkə leːlə s̪ud̪ʰiː pɑːʈʰəkəgəɳə 
əɦɑ̃ːkə d̪ʰən̪jəʋɑːd̪ə. bʰəʋɪʂjəmeː s̪eːɦoː eːɦɪ 
gʰəʈən̪ɑːkə pun̪əɾɑːʋɾɨt̪t̪ɪ n̪əɦɪ ɦuəeː t̪ɑːɦɪ leːlə 
əɦɑ̃ːkə pɑːɾəkʰiː n̪əd͡ʒəɾɪkə ɑːs̪ə ɑːgɑ̃ː s̪eːɦoː ɾəɦət̪ə. 
eːɦɪ t̪əɾəɦəkə koːn̪oː gʰəʈən̪ɑːkə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː 
ɦəməɾə iː-pət̪ɾə ggajendra@gmail.com pəɾə əʋəʃjə 
pəʈʰɑːbiː. 

Reply 01/22/2010 at 12:03 PM 

11 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

out of tht̆ese tht̆ree addresses of tht̆e spammer i.e. 
pkjpp@yahăoo.co.in, pparashs̆arjnu@gmail.com 
and pkjppster@gmail.com tht̆e address 
pkjpp@yahăoo.co.in, is fails verification test and 
addresses pparashs̆arjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 

Reply 01/21/2010 at 10:00 PM 

12 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

 

tht̆e h ̆tpps h ̆ost matchc̆es reliance 
communications and tht̆e corresponding email 
gamghğar at gmail dot com and maitht̆ilaurmitht̆ila 
at gmail dot com is fake ids related witht̆ tht̆e actual 
spammers id i.e.pkjpp@yahăoo.co.in, 
pparashs̆arjnu@gmail.com and 
pkjppster@gmail.com 

Reply 01/21/2010 at 08:50 PM 

13 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ThT̆e office premise h ̆as been located, tht̆e 
blackmailer works in Dainik Jagran, Process to file 
complaint against Cyber Crime Act is being initiated 
and tht̆e organisation being taken into confidence. 

Reply 01/21/2010 at 06:13 PM 

14 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

maitht̆il, mitht̆ila aa subodhd̆kant nam se abhb̆adra 
aa blackmail karay bala blackmailer ke chc̆eenhn̆i lel 
gel achc̆hi,ISP address 220.227.163.105 , 
164.100.8.3 aa 220.227.174.243 aa ban kayal ja 
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rahăal achc̆hi, agan ohŏi organisation se sehĕo 
sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achc̆hi. 

Reply 01/18/2010 at 11:19 PM 

15 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahăal achc̆hi 

Reply 01/18/2010 at 09:27 PM 

16 

s̪uboːd̪ʰəkɑ̃ːt̪ə said... 

əʋɪn̪ɑːʃəkẽː s̪eːɦoː 220.227.174.243 ɑːɪ.eːs̪ə.piː.s̪ə ̃
eːɦɪ pɾəkɑːɾəkə iː-pət̪ɾə əbəɪt̪ə ɾəɦəɪ mud̪ɑː oː 
mɑːmɪlɑː kʰət̪əmə kəs d̪eːn̪eː ɾəɦət̪ʰɪn̪ə. oː ʈɪppəɳiː 
s̪əbʰə eːt̪eːkə gʰɾɨɳɪt̪ə tʃ͡ʰəɪkə t̪əɪjoː eːt̪əeː d̪eːlə d͡ʒɑː 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə.....ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə 
əɾuɳə kəmələ uɾpʰə... 

ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəkə n̪iːtʃ͡ɑ̃ːkə ɑːleːkʰəkəkə 
pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː tʃ͡oːɾɪ s̪ɪd̪d̪ʰə kəeːləkə d͡ʒeː 
eːkə d̪əʃəkə pəɦɪn̪eː eːɦɪ leːkʰəkə d̪ʋɑːɾɑː əɾuɳə 
kəmələkə tʃ͡oːɾɪ s̪ə ̃ ɑːɪ d̪ʰəɾɪ ɦun̪əkɑːmeː koːn̪oː 
t̪əɾəɦəkə pəɾɪʋəɾt̪ən̪ə n̪əɦɪ ɑːeːlə tʃ͡ʰən̪ɦɪ. ɦə,̃ ɑːbə oː 
pəʈən̪ɑː ʋɪʃʋəʋɪd̪jɑːləjəkə pɾoːpʰeːs̪əɾəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː 
tʃ͡oːɾeːbɑːs̪ə ̃ɑːgɑ̃ː bəɽʰɪ geːlə tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː kəɪlɪpʰoːɾn̪ɪjɑː 

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


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 253 

ʋɪ.ʋɪ.kə pɾoːpʰeːs̪əɾəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡oːɾɑːbəeː lɑːgələ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ. eːɦɪ s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː ɦəməɾɑː eːkəʈɑː kʰɪs̪s̪ɑː 
moːn̪ə pəɽəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. 20-22 bəɾəkʰə puɾɑːn̪ə s̪ət̪jə 
kət̪ʰɑː. d̪əɾəbʰəg̃ɑːmeː ɾəɦəɪt̪ə ɾəɦiː, tʃ͡ʰət̪əpəɾə 
ɦəmə ɑː ɦəməɾə eːkəʈɑː pɪs̪ɪjəut̪ə bʰɑːɪ s̪ɑ̃ːd͡ʒʰəmeː 
ʈʰɑːɽʰə ɾəɦiː. s̪oːd͡ʒʰɑ̃ːmeː s̪əɾəʋən̪əd͡ʒiːkə gʰəɾəkə 
bɑːəɽiːmeː kʰuːbə lət̪ɑːmə pʰəɽələ tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. ɦəməɾə 
pɪs̪ɪjəut̪ə bʰɑːɪ ɦun̪əkɑː ɪʃɑːɾɑː d̪əə̸ kəɦələkʰɪn̪ɦə 
d͡ʒeː d̪əs̪ə ʈɑː lət̪ɑːmə ɑːn̪uː. oː beːtʃ͡ɑːɾeː d̪əs̪əʈɑː 
lət̪ɑːmə t̪oːɽələn̪ɦɪ ɑː ɑːbɪ ɾəɦələ tʃ͡ʰəlɑːɦə ɑːkɪ 
ɾəs̪t̪ɑːmeː ɦəməs̪əbʰə d̪eːkʰələɦũ d͡ʒeː eːkəʈɑː 
tʃ͡ʰoːʈə bətʃ͡tʃ͡ɑː s̪əg̃ə ɦun̪əkɑː kɪtʃ͡ʰu gəpə bʰeːlən̪ɦɪ ɑː 
oː pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː lət̪ɑːmə oːɦɪ bətʃ͡tʃ͡ɑːkẽː d̪əə̸ d̪eːləkʰɪn̪ɦə. 
d͡ʒəkʰən̪ə s̪əɾəʋən̪ə d͡ʒiː əeːlɑːɦə t̪ə ̃kəɦələn̪ɦɪ d͡ʒeː 
oː bətʃ͡tʃ͡ɑː ɦun̪əkɑː bʰəɪjɑː kəɦɪ s̪əmboːd̪ʰɪt̪ə 
kəeːləkən̪ɦɪ ɑː pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː lət̪ɑːmə məg̃ələkən̪ɦɪ- s̪eː 
koːn̪ɑː n̪əɲɪ d̪ɪt̪ɪjəɪkə- s̪əɾəʋən̪əd͡ʒiːkə kəɦəbə 
tʃ͡ʰələn̪ɦɪ. ɑːbə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə pɾəs̪əg̃əmeː kiː 
bʰeːlə s̪eː d̪eːkʰiː. pɾəd̪iːpə bɪɦɑːɾiːd͡ʒiːkə beːʈɑː 
pɾəɳəʋəkẽː pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə n̪oːmə tʃ͡oːms̪kiː ɑː 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾəkə ɾətʃ͡ən̪ɑː d̪əɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə ɑː 
t̪əkəɾə ən̪uʋɑːd̪ə kəɾəbɑː leːlə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə. 
beːtʃ͡ɑːɾɑː d͡ʒɑːn̪ə ləgɑː kəə̸ ən̪uʋɑːd̪ə kəə̸ d̪əɪt̪ə 
tʃ͡ʰən̪ɦɪ, iː s̪oːtʃ͡ɪ d͡ʒeː d͡ʒɪn̪əkɑː oː tʃ͡ətʃ͡tʃ͡ɑː kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 
d͡ʒeː kɾɑːn̪t̪ɪkɑːɾiː ʋɪtʃ͡ɑːɾəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ (mɑːɾks̪əʋɑːd̪iː!!!) 
s̪eː koːn̪oː n̪iːkə pət̪ɾɪkɑːmeː iː ən̪uʋɑːd̪ə tʃ͡ʰəpəbɑː 
d̪eːt̪ʰɪn̪ɦə. mud̪ɑː tʃ͡ʰəɦə mɑːs̪əkə bɑːd̪ə tʃ͡ətʃ͡tʃ͡ɑːd͡ʒiː 
kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə d͡ʒeː n̪oːmə tʃ͡oːms̪kiː bəlɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː 
ɦeːɾɑː geːlə ɑː ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə bəlɑː ɾətʃ͡ən̪ɑːkə 
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ən̪uʋɑːd̪ə n̪əɲɪ n̪iːkə ɾəɦəeː s̪eː ɾɪd͡ʒeːkʈə bʰəə̸ geːlə. 
mud̪ɑː kɾɑːn̪t̪ɪkɑːɾiː kəʋɪ (tʃ͡oːɾukkɑː s̪eːɦoː ʋɪʋəɾəɳə 
n̪iːtʃ͡ɑ̃ːmeː ətʃ͡ʰɪ) d̪un̪uː ɾətʃ͡ən̪ɑː pəɦələ pət̪ɾɪkɑːmeː 
pəʈʰɑː d̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- pəɦələ-86 meː ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə 
bəlɑː ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ʰəpɪt̪oː tʃ͡ʰən̪ɦɪ (ɑː s̪eː ən̪uʋɑːd̪əkə 
ɾuːpəmeː n̪əɦɪ ʋəɾən̪ muːlə leːkʰəkəkə ɾuːpəmeː) ɑː 
oː bəɪn̪ə s̪eːɦoː kəə̸ d̪eːlə d͡ʒɑːɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ɦəməɾə 
s̪əɾəʋən̪ə d͡ʒiː eːkəʈɑː bətʃ͡tʃ͡ɑː d̪ʋɑːɾɑː bʰəɪjɑː 
kəɦəlɑːpəɾə pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː lət̪ɑːmə oːkəɾɑː d̪əə̸ d̪əɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪn̪ɦə mud̪ɑː ɦəməɾə pəɾɑːʃəɾəd͡ʒiː bʰɑːt̪ɪd͡ʒoːkə 
pɑ̃ːtʃ͡əʈɑː lət̪ɑːmə n̪ɪɾləd͡ʒd͡ʒət̪ɑːs̪ə ̃tʃ͡ʰiːn̪ɪ ləɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

ɑː ɦəmə ɦun̪əkəɾə kʰɪd͡ʒəbiːn̪ə t̪əkʰən̪ə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː 
d͡ʒəkʰən̪ə oː ʋɪd̪eːɦəmeː ɑːɪɖeːn̪ʈɪʈiː bəd̪əlɪ ɦəməɾɑː 
gɑːɾɪ pəɽʰəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ- ɦun̪əkəɾə ɾɪjələ ɑːɪɖeːn̪ʈiːʈiː 
n̪ɑːŋəʈə kəɾəɪ tʃ͡ʰiː. pʰeːɾə s̪əbʰəs̪ə ̃gəpə kəɾəɪ tʃ͡ʰəiː  ɑː 
pɑːʈʰəkəkə s̪əɦəjoːgəs̪ə ̃ ɑːɾəmbʰə, pəɦələ kə 
puɾɑːn̪ə ək̃ə bʰeːʈɪ d͡ʒɑːɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒət̪əeː ɦɪn̪əkəɾə 
kukɾɨt̪jə tʃ͡ʰən̪ɦɪ.. 

Douglas Kellner 

PhP̆ilosophp̆y of Education ChC̆air 

Social Sciences and Comparative Education 

University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax  
310 206 6293 

PhP̆one 310 825 0977, 
h ̆ttp://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.h
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.̆tml 

Intellectuals, tht̆e New Public Sphp̆eres, and 
Techc̆no-Politics 

ThT̆e category of tht̆e intellectual, like everytht̆ing 
else tht̆ese days, is h ̆ighğly contested and up for 
grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as 
legislators whw̆o wishs̆ed to legislate universal 
values, usually in tht̆e service of state institutions, 
witht̆ intellectuals as interpreters, whw̆o merely 
interpret texts, public events, and otht̆er artifacts, 
deploying tht̆eir specialized knowledge to explain 
or interpret tht̆ings for publics (1987; 1992). He 
tht̆us claims tht̆at tht̆ere is a shs̆ift from modern 
intellectuals as legislators of universal values whw̆o 
legitimated tht̆e new modern social order to 
postmodern intellectuals as interpreters of social 
meanings, and tht̆us tht̆eorizes a depoliticalization 
of tht̆e role of intellectuals in social life. ....... 

əɾuɳə kəmələ 

Arun lives in Patna whw̆ere h ̆e teachc̆es Englishs̆ at 
tht̆e Science College of Patna University. 

n̪əeː ɪlɑːkeː mẽː 

d͡ʒəɦɑ̃ː ɾoːd͡ʒə bən̪ə ɾəɦeː n̪əjeː n̪əjeː məkɑːn̪ə 

məɪ ̃əks̪əɾə ɾɑːs̪t̪ɑː bʰuːlə d͡ʒɑːt̪ɑː ɦũː 
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kʰoːd͡ʒət̪ɑː ɦũː t̪ɑːkət̪ɑː piːpələ kɑː peːɽə 

kʰoːd͡ʒət̪ɑː ɦũː ɖʰəɦɑː ɦuɑː gʰəɾə 

əuɾə zəmiːn̪ə kɑː kʰɑːliː ʈukəɽɑː d͡ʒəɦɑ̃ː s̪eː bɑːjẽː 

muɽən̪ɑː t̪ʰɑː mud͡ʒʰeː 

pʰɪɾə d̪oː məkɑːn̪ə bɑːd̪ə bɪn̪ɑː ɾəg̃ə ʋɑːleː loːɦeː keː 
pʰɑːʈəkə kɑː 

gʰəɾə t̪ʰɑː ɪkəməd̃͡ʒɪlɑː 

tʃ͡ələ d̪eːt̪ɑː ɦũː 

jɑː d̪oː gʰəɾə ɑːgeː ʈʰəkəməkɑːt̪ɑː 

ɾoːd͡ʒə kutʃ͡ʰə gʰəʈə ɾəɦɑː ɦəɪ 

jəɦɑ̃ː s̪mɾɨt̪ɪ kɑː bʰəɾoːs̪ɑː n̪əɦĩː 

eːkə ɦiː d̪ɪn̪ə mẽː puɾɑːn̪iː pəɽə d͡ʒɑːt̪iː ɦəɪ d̪un̪ɪjɑː 

d͡ʒəɪs̪eː ʋəs̪ət̪̃ə kɑː gəjɑː pət̪əd͡ʒʰəɽə koː ləuʈɑː ɦũː 

d͡ʒəɪs̪eː ʋəɪʃɑːkʰə kɑː gəjɑː bʰɑːd̪oː koː ləuʈɑː ɦũː 

əuɾə puːtʃ͡ʰoː - 

kjɑː jəɦiː ɦəɪ ʋoː gʰəɾə? 

ɑː tʃ͡əlɑː pɑːn̪iː ɖʰəɦɑː ɑː ɾəɦɑː əkɑːs̪ə 

ʃɑːjəd̪ə pukɑːɾə leː koːiː pəɦətʃ͡ɑːn̪ɑː uːpəɾə s̪eː 
d̪eːkʰə kəɾə 
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məɪt̪ʰɪliː bʰɑːʂɑː-s̪ɑːɦɪt̪jə keː pɑːʈʰəkə ɑː leːkʰəkə 
bəd̪̃ʰu kẽː kiː eːɦɪ pɾəʃn̪ə s̪əbəɦəkə ut̪t̪əɾə əʋəʃjə 
d͡ʒɑːn̪əbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə 
pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə  uɾəpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə..... n̪ɑːməkə eːɦɪ ʋjəkt̪ɪkə bəɦut̪ə ɾɑːs̪ə kətʃ͡tʃ͡ɑː 
tʃ͡ɪʈʈʰɑː –d͡ʒeːn̪ɑː eːmə.eː.meː pɾət̪ʰəmə ʃɾeːɳiːmeː 
s̪əɾʋoːtʃ͡tʃ͡ə s̪t̪ʰɑːn̪ə?? pət̪ɾəkɑːɾɪt̪ɑːkə koːɾs̪ə?? iː  
s̪əbʰə n̪əʈəbəɾəlɑːləkə t̪əɾd͡ʒəpəɾə!! d͡ʒeː.eːn̪ə.juː.kə 
ləɽəkiːs̪ə ̃ ɦɪn̪d̪iː ən̪uʋɑːd̪ə kəɾɑːeːbə d͡ʒeː eːɦɪs̪ə ̃
n̪oːkəɾiː bʰeːʈɪ d͡ʒəeːt̪əɪkə ɑː pʰeːɾə t̪əkəɾɑː əpən̪ɑː 
n̪ɑːməs̪ə ̃ tʃ͡ʰəpəbɑː leːbə, pɾəɳəʋəs̪ə ̃ ɖəgələs̪ə 
keːlən̪əɾəkə ɑː n̪oːmə tʃ͡oːms̪kiːkə ən̪uʋɑːd̪ə 
kəɾəbɑːeːbə ɑː əpən̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃ tʃ͡ʰəpəbɑː leːbə, 
əɾuɳə kəmələ, ʃɾiːkɑːn̪t̪ə ʋəɾmɑː, ɪlɑːɾɑːn̪iː s̪ɪɦ̃ə, 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ɑːd̪ɪkə ɾətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡oːɾɪ kəɾəbə. iː 
s̪əbʰə leːkʰəkə s̪əbʰəs̪ə ̃ɦun̪əkəɾə pəɾɪʋɑːɾəd͡ʒən̪əs̪ə ̃
kəɦəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ d͡ʒeː ən̪uʋɑːd̪ə leːlə kət̪ʰɑː-kəʋɪt̪ɑː d̪ɪə 
ɑː pʰeːɾə t̪əkəɾɑː tʃ͡oːɾɑː kəə̸ əpən̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃
tʃ͡ʰəpəbɑː ləɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ. ɦɪn̪d̪iːmeː bəɪn̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə 
məɪt̪ʰɪliːkə s̪eːʋɑː! gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰəkẽː pəɦɪn̪eː gɑːɾɪ 
pəɽʰəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ɑː pʰeːɾə lɪkʰɪt̪ə mɑːpʰiː məg̃əɪ ətʃ͡ʰɪ. 
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pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə  kə 
iː ɦɑːlə tʃ͡ʰəɪ d͡ʒeː ɾəməɳə kumɑːɾə s̪ɪɦ̃əkẽː 
oːkəɾɑːpəɾə kəʋɪt̪ɑː lɪkʰəɪ pəɽəɪ tʃ͡ʰən̪ɦɪ ..kəkəɾɑːs̪ə ̃
kiː tʃ͡oːɾeːn̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː ən̪ɪd̪ɾɑː pəɪs̪ɪ geːlə? əʋɪn̪ɑːʃə 
kẽː gɑːɾəɪ  , ʃɾiːd̪ʰəɾəmə ɑː ən̪ələkɑːn̪t̪ə kẽː gɑːɾɪ , 
ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑː kẽː gɑːɾɪ , ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː ɑː 
ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə d̪ɑːs̪ə kẽː gɑːɾɪ , 
s̪ubʰɑːʂətʃ͡ən̪d̪ɾəjɑːd̪əʋə-keːd̪ɑːɾə kɑːn̪ən̪ə- 
t̪ɑːɾɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː t̪əɾuɳə- pɾoːpʰeːs̪əɾə məɦeːn̪d̪ɾə- 
ɾəmeːʃə s̪əbʰəkẽː gɑːɾɪ- məɪt̪ʰɪliː s̪əɾd͡ʒən̪ɑːmeː 
ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑːkẽː gɑːɾɪ pəɽʰəɪt̪ə s̪əɦəɾəs̪ɑː tʃ͡ɪʈʈʰiː 
ɑː s̪əɦəɾəs̪ɑː s̪əbʰəkə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾəkẽː gɑːɾɪ pəɽʰəɪt̪ə 
ɾɑːməd̪eːʋə d͡ʒʰɑːkẽː tʃ͡ɪʈʈʰiː, iː d̪un̪uː tʃ͡ɪʈʈʰiː s̪əg̃eː 
tʃ͡ʰəpələ!! tʃ͡oːɾəkə s̪iːn̪ɑː dʒ͡oːɽəbɑːkə eːɦɪs̪ə ̃ n̪iːkə 
ud̪ɑːɦəɾəɳə bʰeːʈəbə moːʃkɪlə. 

pək̃əd͡ʒə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə  
uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə 
ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 
, 220.227.174.243 uɾpʰə.....kə jət̪ʰɑːɾt̪ʰə. #  ɑːxɪɾiː 
s̪əfəɾə pəɾə n̪ɪkələn̪eː t̪əkə / # puɾəs̪kɑːɾoːt̪s̪ukiː 
ɑːt̪mɑːẽː / # bə_uː bɑːzɑːɾə # məɾəɳə d͡ʒələ / # ɾɑːt̪ɾɪ 
s̪eː ɾɑːt̪ɾɪ t̪əkə # s̪ɑːlɑː s̪əbə ɦəs̪̃əkəɾə n̪ɪkələ d͡ʒɑːt̪ɑː 
ɦəɪ əpun̪ə koː əkeːlɑː tʃ͡iːxət̪ɑː tʃ͡ʰoːɽəkəɾə / # ɦəs̪t̪ə 
tʃ͡ɪn̪ɦə / uɾpʰə ʃʋɑːn̪ə ɾuːpə s̪əs̪̃ɑːɾə ɦəɪ bʰũːkən̪ə d̪eː 
d͡ʒʰəkʰə mɑːɾə uɾpʰə kupʰɾə kutʃ͡ʰə tʃ͡ɑːɦɪeː ...kiː 
ɾəun̪əkə keː lɪeː uɾpʰə goːjəbəls̪ə uɾpʰə kɑːɾeːlə 
tʃ͡ɑːpeːkə uɾpʰə əpən̪ə kɑːɾiː mũɦə uɾpʰə moːɦəllɑː 
lɑːɪʋə uɾpʰə pət̪ən̪ukɑːn̪ə uɾpʰə ud̪əjə pɾəkɑːʃə uɾpʰə 
pəɦələ uɾpʰə ɾəʋɪ bʰuːʂəɳə uɾpʰə n̪ɪɾɑːlɑː uɾpʰə 
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ʋəɾtʃ͡uələ s̪peːs̪ə.  

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə..... ɦɪn̪əkəɾə ɾɪjələ ɑːɪɖeːn̪ʈɪʈiː ɦəmə n̪ɑːŋəʈə 
kəɾəɪ tʃ͡ʰiː ɑː iː ɑːbə əbʰɪʃəpt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ əpən̪ə ʃeːʂə 
d͡ʒiːʋən̪ə mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖə ɾəɦɪ əpən̪ə kukɾɨt̪jəkə 
s̪əd͡ʒɑː bʰugət̪əbɑːkə leːlə. 

eːɦɪ bləɪkəmeːləɾəkə ɖɔ. d͡ʒeːkiːlə ɑː mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖə 
bəlɑː tʃ͡əɾɪt̪ɾə məɪt̪ʰɪlə s̪əɾd͡ʒən̪ɑːkə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː 
məɪt̪ʰɪlə-d͡ʒən̪ə pət̪ɾɪkɑːmeː eːkə d̪əʃəkə pəɦɪn̪eː 
ud͡ʒɑːgəɾə bʰəə̸ geːlə tʃ͡ʰələ mud̪ɑː loːkə ɦɪn̪əkɑː 
poːs̪əɪt̪ə ɾəɦələ. 

ɑːɾəmbʰəmeː s̪eːɦoː iː eːkəʈɑː tʃ͡ɪʈʈʰiː məɪt̪ʰɪliːkə 
s̪əmpɑːd̪əkəkə ʋɪɾoːd̪ʰəmeː d̪eːlən̪ɦɪ d͡ʒeː tʃ͡ʰəpɪ 
geːlə ɑː oːkəɾə gʰɾɨɳɪt̪ə bʰɑːʂɑːkə kɑːɾəɳə bʰɑːɪ 
s̪ɑːɦeːbə ɾɑːdʒ͡əmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑːkẽː mɑːpʰiː mɑ̃ːgəeː 
pəɽələn̪ɦɪ ɑː pʰeːɾə iː mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖə s̪eːɦoː oːɦɪ 
s̪əmpɑːd̪əkəs̪ə ̃lɪkʰɪt̪əmeː mɑːpʰiː məg̃ələn̪ɦɪ. 

eːkəʈɑː ɑːgɾəɦə ɑː ɑːɦʋɑːn̪ə: s̪ubʰeːʃə kəɾɳə ɑː 
s̪əməs̪t̪ə məɪt̪ʰɪliː-pɾeːmiː-gəɳə- eːɦɪ mɪs̪ʈəɾə 
ɦɑːɪɖəkə bləɪkəmeːlɪg̃ə ɑː eːbjud͡ʒəkə d̪ʋɑːɾeː əɦɑ̃ː 
s̪əbʰəkẽː məɪt̪ʰɪliː tʃ͡ʰoːɽɪ kəə̸ d͡ʒəeːbɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː 
n̪əɦɪ ətʃ͡ʰɪ, kɑːɾəɳə pɑːpəkə gʰəɪlɑː bʰəɾɪ geːlɑːkə 
bɑːd̪ə iː ɑːbə əbʰɪʃəpt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ əpən̪ə ʃeːʂə d͡ʒiːʋən̪ə 
mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖə ɾəɦɪ əpən̪ə kukɾɨt̪jəkə s̪əd͡ʒɑː 
bʰugət̪əbɑːkə leːlə. 
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d͡ʒeː.eːn̪ə.juː.meː tʃ͡ʰɑːt̪ɾə-tʃ͡ʰɑːt̪ɾɑː s̪əbʰəs̪ə ̃
poːs̪ʈəkɑːɾɖə pəɾə s̪ɑːɪn̪ə ləə̸ oːɦɪpəɾə əpən̪ə 
ɾətʃ͡ən̪ɑː leːlə pɾəʃəs̪̃ɑː-pət̪ɾə pəʈʰəbəɪt̪ə gʰuməɪt̪ə 
əpəs̪jɑ̃ːt̪ə kət̪ʰɪt̪ə goːlɖə meːɖeːlɪs̪ʈə(!!!). pəɦɪlə 
kət̪ʰɑː goːʂʈʰiːmeː d͡ʒəkʰən̪ə iː s̪əɦəɾəs̪ɑːmeː s̪əbʰəs̪ə ̃
putʃ͡ʰən̪eː pʰɪɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ d͡ʒeː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə bən̪əbɑːs̪ə ̃
kiː-kiː s̪əbʰə pʰɑːeːd̪ɑː tʃ͡ʰəɪ t̪əkʰən̪ə iː eːkəʈɑː pɑːɪ ɑː 
puɾəs̪kɑːɾəkə leːlə əpəs̪jɑ̃ːt̪ə məɪt̪ʰɪlə juʋɑː-piːɽʰiːkə 
pɾət̪ɪn̪ɪd̪ʰɪt̪ʋə kəɾəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, d͡ʒeː ɾɑːd͡ʒəmoːɦən̪ə d͡ʒʰɑː 
d͡ʒiːkə ʃəbd̪əmeː məɪt̪ʰɪliːs̪ə ̃ pɾeːmə n̪əɲɪ kəɾəɪt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. iː mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖə s̪eːɦoː oːɦɪ s̪əmpɑːd̪əkəs̪ə ̃
lɪkʰɪt̪əmeː mɑːpʰiː məg̃ələn̪ɦɪ ɑː d͡ʒəkʰən̪ə oː mɑːpʰə 
kəə̸ d̪eːləkʰɪn̪ɦə t̪əkʰən̪ə pʰeːɾə ɦun̪əkɑː gɑːɾɪ 
pəɽʰəbə ʃuɾu kəə̸ d̪eːlən̪ɦɪ. ɦəməɾɑːs̪ə ̃lɪkʰɪt̪ə meːlə-
mɑːpʰiː əs̪ʋiːkɑːɾə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə mɪs̪ʈəɾə ɦɑːɪɖəkə 
mɑːt̪ʰə n̪oːtʃ͡əbə s̪ʋɑːbʰɑːʋɪkeː. d͡ʒeː s̪əɾəkɑːɾiː 
n̪oːkəɾiː ʋɑː ɪn̪kəmə-ʈəɪks̪ə, kəs̪ʈəməmeː iː 
bləɪkəmeːləɾə ɾəɦɪt̪əeː t̪ə ̃ d̪eːʃə d͡ʒəɾuːɾə beːtʃ͡ɪ 
d̪əɪt̪əeː. 

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː.....uɾpʰə... 

kət̪eːkə uɾpʰə eːɦɪ leːkʰəkəkə bən̪ət̪ə n̪əɦɪ d͡ʒɑːn̪ɪ... 
ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiːkə əpɾəkɑːʃɪt̪ə pəd̪jə (ɑːbə 
ʋɪd̪eːɦə məɪt̪ʰɪliː pəd̪jə 2009-10 meː pɾəkɑːʃɪt̪ə 
pɾɨ.39-40) “bəɦiː-kʰɑːt̪ɑː”kə eːɦɪ d̪ʰuːɾt̪ət̪ɑː, tʃ͡oːɾɪ 
kəlɑː ɑː d̪əd̪̃ə-pʰəd̪̃ə kəɾəɪʋəlɑː pək̃əd͡ʒə 

http://www.videha.co.in/
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pəɾɑːʃəɾə..uɾpʰə..uɾpʰə.. [gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰə 
(ən̪ələkɑːn̪t̪ə)kə eːɦɪ tʃ͡oːɾə leːkʰəkəkə leːlə pɾəjukt̪ə 
ʃəbd̪ə- s̪əmpɑːd̪əkiːjə ət̪̃ɪkɑː əkʈuːbəɾə-d̪ɪs̪əb̃əɾə, 
2009- d͡ʒən̪əʋəɾiː-mɑːɾtʃ͡ə, 2010- pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə 
pɾəs̪əg̃əmeː-] d̪ʋɑːɾɑː “ɦɪs̪ɑːbə” n̪ɑːməs̪ə ̃
tʃ͡ʰəpəbɑːoːlə geːlə- d̪eːkʰuː 

ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː 

bəɦiː-kʰɑːt̪ɑː 

eːɦɪ kʰɑːt̪ɑːpəɾə ɦəmə gʰəs̪əɪt̪ə tʃ͡ʰiː 

s̪əs̪̃ɑːɾəkə s̪əbʰəʈɑː ɦɪs̪ɑːbə 

... 

... 

ɦəməɾə s̪əbʰəʈɑː əpəɾɑːd̪ʰə, d͡ʒɲɑːn̪ə...s̪ə ̃ liːpələ 
poːt̪ələ 

ətʃ͡ʰɪ eːkkəɾə s̪əbʰəʈɑː pɑːt̪ɑː 

iː ɦəmməɾə lɑːləbəɦiː t̪ʰɪkə d͡ʒiːʋən̪ə-kʰɑːt̪ɑː 

d͡ʒiːʋən̪ə-kʰɑːt̪ɑː 

 pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː.....uɾpʰə... 

d̪ʋɑːɾɑː eːkəɾɑː əpən̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃ eːɦɪ t̪əɾəɦẽː 
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tʃ͡oːɾɑːoːlə geːlə 

ɦɪs̪ɑːbə 

ɦɪs̪ɑːbə kəɦɪt̪eː d̪eːɾiː ʈʰoːɾə pəɾə 

ut̪ɑːɦulə bʰeːlə ɾəɦəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ 

kɪt̪ɑːbə 

d͡ʒeː bʰəɾɪ d͡ʒɪn̪əgiː ləgəbəɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 

ɾɑːɪ-ɾɑːɪ keː ɦɪs̪ɑːbə- 

d̪un̪ɪjɑː-d͡ʒəɦɑːn̪ə s̪ə ̃pʰəɾɑːkə bən̪ələ 

ət̪̃ət̪əhə̆ bən̪ɪ kəə̸ ɾəɦɪ d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰət̪ʰɪ 

ɦɪs̪ɑːbəkə kɪt̪ɑːbə. 

2006 

eːɦɪ leːkʰəkəkə kʰəũd͡ʒʰɑː kəə̸ əpəʃəbd̪əkə pɾəjoːgə 
bən̪n̪ə n̪əɦɪ bʰeːlə ətʃ͡ʰɪ ɑː iː n̪ɑːmə bəd̪əlɪ-bəd̪əlɪ 
eːkʰən̪oː eːɦɪ s̪əbʰə kɑːɾjəmeː lɪpt̪ə ətʃ͡ʰɪ, ɑːbə iː 
əpən̪ə d̪ʰəd̪̃ʰɑː-tʃ͡ɑːkəɾiː s̪eːɦoː bəd̪əlɪ leːn̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
s̪pəʂʈə ətʃ͡ʰɪ d͡ʒeː eːkəɾɑː ʋɪɾud̪d̪ʰə kəɽəgəɾə ɖeːgə 
uʈʰɑːoːlə d͡ʒəeːbɑːkə ɑːʋəʃjəkət̪ɑː ətʃ͡ʰɪ. upəɾəkɑː 
s̪əməs̪t̪ə d͡ʒɑːn̪əkɑːɾiː əɦɑ̃ː guːgələ, tʃ͡ɪʈʈʰɑː 
d͡ʒəgət̪əkẽː d̪iː s̪eː ɑːgɾəɦə ɑː t̪əkəɾɑː n̪iːtʃ͡ɑ̃ː iː-
pət̪ɾəpəɾə s̪eːɦoː əgɾəs̪ɑːɾɪt̪ə kəɾiː s̪eːɦoː ən̪uɾoːd̪ʰə. 

vc.appointments@amu.ac.in,  
bisaria.ajay@gmail.com, 

http://www.videha.co.in/
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vedprakas_s@yahăoo.co.in, 
tasneem.Suhŭail@gmail.com, 
rajivshs̆ukla_h_̆indi@yahăoo.co.in, 
merajhj̆indi@gmail.com, 
ashs̆utoshs̆_1966@yahăoo.co.in, 
ashs̆iqbalaut@yahăoo.in, 
abdulalim_dr@rediffmail.com, 
zubairifarahă@gmail.com, 
Rameshs̆Hindi@gmail.com 

pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə uɾpʰə əɾuɳə kəmələ uɾpʰə 
ɖəgələs̪ə keːlən̪əɾə uɾpʰə ud̪əjəkɑːn̪t̪ə uɾpʰə ISP 
220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
uɾpʰə..... 

 
DO YOU KNOW "Fake Sahăityakar" PANKAJ KUMAR 
JHA ALIAS PANKAJ PARASHAR.DO YOU KNOW WHAT 
THIS FAKE GOLD MEDALIST DID AT VASANT MAHILA 
COLLEGE, KADAMBINI, DAINIK BHASKAR AND 
DAINIK JAGRAN ? DO YOU KNOW WHAT HE DID 
WITH HIS FAMILY, FRINDS AND COLLEAGUES. 
READ tht̆e following to believe it. tht̆is mentally 
corrupt shs̆ould be treated in tht̆e same manner... 

 
pkjpp@yahăoo.co.in, pparashs̆arjnu@gmail.com 
and pkjppster@gmail.com besides  otht̆er fake 
emails used by Pankaj Parashs̆ar on ISP 
220.227.174.243” See h ̆is level. 

https://tirhutam.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
https://tirhutam.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
https://tirhutam.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
https://tirhutam.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
mailto:pkjppster@gmail.com
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əɦɑ̃ː kẽː s̪uːtʃ͡ən̪ɑːɾt̪ʰə pəʈʰeːn̪eː tʃ͡ʰiː d͡ʒeː pək̃əd͡ʒə 
pəɦɪn̪eːɦoː ɪ s̪əbə kɑːd͡ʒə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəjə tʃ͡ʰələɪeː.- 
aavinashs̆ 

 eːɦɪ tʃ͡oːɾə leːkʰəkə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkə d̪ɪmɑːgiː 
ɦɑːlət̪ɪkə əs̪əliː ɾuːpə eːt̪əə̸ s̪eːɦoː bʰeːʈət̪ə d͡ʒət̪əeː 
oː n̪ɑːmə bəd̪əlɪ-bəd̪əlɪ əpən̪ə puɾən̪ɑː mɑːlɪkəkə 
kəmpjuːʈəɾəs̪ə ̃ gʰɾɨɳɪt̪ə poːs̪ʈə kəɾəɪ tʃ͡ʰələ 
(s̪ɑːbʰɑːɾə-əʋɪn̪ɑːʃə). 

Searchc̆ Comments 220.227.174.243 

 All 
 Pending (0) 
 Approved 
 Spam (0) 

 

Searchc̆ Comments:
220.227.174.243

 
Search Comments

 

 Apply   

Filter  

 
 

 

Autht̆or Comment In Response To 

 ranvijay 
ranvijay@rediff.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/09/02 at 5:07pm 

kjũː beː mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə, ɾəɖ̃iː kiː əulɑːd̪ə 
d͡ʒɪs̪əkɑː gauravshs̆aali ɪt̪ɪɦɑːs̪ə ɦoːgɑː ʋəɦiː 
ʃɾeːʂʈʰə kiː bɑːt̪ə kəɾeːgɑː n̪ə 
mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə....t̪uː s̪ɑːleː ɑːd̪ɪʋɑːs̪iː 
mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə kjɑː bɑːt̪ə kəɾeːgɑː ʃɾeːʂʈʰə 
kiː, s̪ɑːleː vanmaanushs̆ əpən̪iː ʃəkələ d̪eːkʰɪ 
ɦəɪ kɪt̪ən̪iː kuɾuːpə ləgət̪iː ɦəɪ t̪eːɾeː s̪uːəɾə 

In Response To 

http://www.videha.co.in/
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=all
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=approved
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=spam
mailto:ranvijay@rediff.com
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?s=220.227.174.243&mode=detail
http://mohallalive.com/2009/09/01/alok-tomar-writeup-on-jansatta/comment-page-1/#comment-1485


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 265 

 

Autht̆or Comment In Response To 

s̪ɑːt̪ʰiː əʋɪn̪ɑːʃə kiː 
t̪əɾəɦə, mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə....bhb̆aunkna bəd̪̃ə 
kəɾə.... 

  ranvijay 
ranvijay@rediff.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/09/02 at 5:11pm 

əbeː 
mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə jagdeeshs̆svar tʃ͡ət̪uɾʋeːd̪iː, uɾfə 
ɾəɖ̃iː kiː əulɑːd̪ə, mɑːd̪ətʃ͡oːd̪ə kɪs̪ə naali mẽː 
pəɪd̪ɑː ɦuɑː t̪ʰɑː s̪ɪʋɑːjə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː əuɾə 
bəkətʃ͡oːd̪iː keː t̪ud͡ʒʰeː kutʃ͡ʰə ɑːt̪ɑː ɦəɪ məkeː 
ləũɖeː.....kutʃ͡ʰə kɑːmə kəɾə d͡ʒɪs̪əs̪eː s̪əbəkɑː 
bʰəlɑː ɦoː mɑːd̪əɾətʃ͡oːd̪ə jɑː t̪oː n̪əjɑː n̪əjɑː 
kəp̃juːʈəɾə tʃ͡əlɑːn̪ɑː s̪iːkʰɑː ɦəɪ jɑː əpən̪eː 
bəlɑːt̪kɑːɾiː d̪oːs̪t̪ə avinaashs̆ keː 
s̪ɑːt̪ʰə milkar tʃ͡ud̪ɑːiː kɑː d̪ʰəd̪̃ʰɑː tʃ͡əlɑː ɾəɦɑː ɦəɪ 
ɪs̪iːlɪeː ɪt̪ən̪ɑː bʰəũ ɾəɦɑː ɦəɪ mɑːkeː ləũɖeː... 

d͡ʒən̪əs̪ət̪t̪ɑː keː bɑːɾeː mẽː 
əɾd̪ʰəs̪ət̪jõː s̪eː bətʃ͡oː 
22# 

 tʃ͡ɑːɾʋɑːkə 
s̪ət̪jə 
binmst@yahăoo.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/31 at 3:42pm 

d͡ʒoː ɑːd̪əmiː ɦəɾə məɾdʒ͡ə kiː d̪əʋɑː d͡ʒɑːt̪ɪ koː ɦiː 
s̪əmədʒ͡ʰət̪ɑː ɦoː, d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪ə keː d̪ʰəd̪̃ʰeː mẽː ɦiː 
gəleː-gəleː t̪əkə ɖuːbɑː ɦoː us̪əkɑː kjɑː ʃeːʂə 
kutʃ͡ʰə bətʃ͡ɑː ɾəɦə gəjɑː ɦəɪ kjɑː? əɪs̪eː ɾəg̃eː 
s̪ɪjɑːɾõː koː kəmə s̪eː kəmə pɾəbʰɑːʂə d͡ʒoːʃiː əuɾə 
ɑːloːkə t̪oːməɾə d͡ʒəɪs̪eː s̪əmmɑːn̪ɪt̪ə əuɾə 
ʋɪd̪ʋɑːn̪ə pət̪ɾəkɑːɾə kiː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː kəɾən̪eː kɑː 
koːiː n̪əɪt̪ɪkə əd̪ʰɪkɑːɾə n̪əɦĩː ɦəɪ. n̪əpʰəɾət̪ə əuɾə 
d͡ʒəɦəɾəbud͡ʒʰiː bʰɑːʂɑː s̪eː ɪs̪ə kət̪ʰɪt̪ə leːkʰəkə kiː 
məʃ̃ɑː s̪əmədʒ͡ʰiː d͡ʒɑː s̪əkət̪iː ɦəɪ. 

ɑːloːkə t̪oːməɾə d͡ʒiː, kəɦɑ̃ː 
s̪eː ɑːt̪iː ɦəɪ jəɦə bʰɑːʂɑː? 
8# 

 tʃ͡ɑːɾʋɑːkə 
s̪ət̪jə 
binmst@yahăoo.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/29 at 4:59pm 

pɾəbʰɑːʂə d͡ʒiː kiː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː s̪eː jɑː ɑːloːkə 
t̪oːməɾə kiː ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː s̪eː kutʃ͡ʰə ɦɑːs̪ɪlə n̪əɦĩː 
ɦoːn̪eːʋɑːlɑː ɦəɪ. ɪs̪əs̪eː ɦɪd̪̃iː s̪əmɑːd͡ʒə kɑː kjɑː 
bʰəlɑː ɦoː ɾəɦɑː ɦəɪ? ɪs̪ə t̪əɾəɦə ɑːɾoːpə-
pɾət̪jɑːɾoːpə s̪eː pɑːʈʰəkõː kɑː kjɑː leːn̪ɑː-d̪eːn̪ɑː 
ɦəɪ? bəɦəs̪ə koː eːkə mukɑːmə pəɾə 
pəɦũtʃ͡ɑːkəɾə, əgəliː jɑːt̪ɾɑː pəɾə n̪ɪkələ d͡ʒɑːn̪ɑː 
tʃ͡ɑːɦɪeː. 

kəun̪ə ɦəɪ jeː məʋɑːlɪjõː kiː 
bʰɑːʂɑː boːlən̪eː ʋɑːlɑː 
ɑːloːkə t̪oːməɾə? 
21# 

mailto:ranvijay@rediff.com
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?s=220.227.174.243&mode=detail
http://mohallalive.com/2009/09/01/alok-tomar-writeup-on-jansatta/comment-page-1/#comment-1485
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3794
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3794
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?p=3794
http://mohallalive.com/2009/09/01/alok-tomar-writeup-on-jansatta/
mailto:binmst@yahoo.com
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?s=220.227.174.243&mode=detail
http://mohallalive.com/2009/08/30/arvind-shesh-react-on-alok-tomar-language/comment-page-1/#comment-1434
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3679
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3679
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?p=3679
http://mohallalive.com/2009/08/30/arvind-shesh-react-on-alok-tomar-language/
mailto:binmst@yahoo.com
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?s=220.227.174.243&mode=detail
http://mohallalive.com/2009/08/29/jagdishwar-chaturvedi-react-on-alok-tomar-language/comment-page-1/#comment-1389
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3635
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3635
http://mohallalive.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=3635
http://mohallalive.com/wp-admin/edit-comments.php?p=3635
http://mohallalive.com/2009/08/29/jagdishwar-chaturvedi-react-on-alok-tomar-language/


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

 

Autht̆or Comment In Response To 

 Pankaj 
Parashs̆ar 
pkjpp@yahăoo.co.in 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/28 at 6:21pm 

mɾɨt̪jũd͡ʒəjə, 

kələ lɪkʰiː meːɾiː pɾət̪ɪkɾɪjɑː kiː ət̪̃ɪmə pək̃t̪ɪjɑ̃ː ɦəɪ-̃ 
ɦɑ̃ː, eːkə t̪əkən̪iːkiː bɑːt̪ə jəɦə ɦoː s̪əkət̪iː ɦəɪ kɪ 
ɪn̪ə loːgõː koː s̪ɑːmɑːn̪jə koːʈeː s̪eː bəɦɑːlə kɪjɑː 
gəjɑː ɦoː. 

məɪñ̪eː jəɦə ən̪əbʰɪd͡ʒɲət̪ɑː d͡ʒɑːɦɪɾə kiː, kɪ ɦoː 
s̪əkət̪ɑː ɦəɪ un̪əkiː n̪ɪjukt̪ɪ s̪ɑːmɑːn̪jə ʃɾeːɳiː mẽː 
ɦuiː ɦoː, d͡ʒɪs̪əkiː koːiː s̪uːtʃ͡ən̪ɑː mudʒ͡ʰeː n̪əɦĩː 
ɦəɪ. ɪs̪əmẽː n̪ə t̪oː kɪs̪iː kət̪ʰɪt̪ə pɾɑːbləmə ʃəbd̪ə 
kɑː d͡ʒɪkɾə kəɦĩː ɦəɪ əuɾə n̪ə meːɾeː tʃ͡eːt̪ən̪ə jɑː 
əʋətʃ͡eːt̪ən̪ə mẽː ʋəɦə bɑːt̪ẽː ɦəɪ,̃ d͡ʒoː ʋjɑːkʰjɑː 
kiː poːlɪmɪks̪ə keː t̪əɦət̪ə ɑːpə kəɦə ɾəɦeː ɦəɪ.̃ 
mən̪ətʃ͡ɑːɦiː ʋjɑːkʰjɑː əuɾə ən̪ətʃ͡ɑːɦiː s̪əlɑːɦə s̪eː 
bətʃ͡ən̪ɑː tʃ͡ɑːɦɪeː. 
ɪs̪ə s̪əd̪̃əɾbʰə mẽː ən̪ɑːjɑːs̪ə mən̪əmɑːn̪iː ʋjɑːkʰjɑː 
kɑː ʋɪɾoːd̪ʰə kəɾət̪iː s̪uːs̪ən̪ə s̪əũʈeːgə 
kiː 1966 mẽː pɾəkɑːʃɪt̪ə pus̪t̪əkə Against 
Interpretation and Otht̆er Essays. kiː jɑːd̪ə ɑː 
gəiː. kʰud̪ɑː kʰəɪɾə kəɾeː. 

d͡ʒeːeːn̪əjuː kɑː s̪ətʃ͡ə : 
ɦoːt̪ɑː ɦəɪ ʃəboː-ɾoːzə 
t̪əmɑːʃɑː meːɾeː ɑːgeː 
16# 

 Pankaj 
Parashs̆ar 
pkjpp@yahăoo.co.in 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/27 at 6:34pm 

bɑːkiː s̪ẽːʈəɾs̪ə əuɾə s̪kuːlə kiː s̪uːtʃ͡ən̪ɑːõː s̪eː 
pʰɪləʋəkt̪ə məɪ ̃əpəɖeːʈə n̪əɦĩː ɦũː, kjõːkɪ kəɪp̃əs̪ə 
gəeː ɦueː məɦiːn̪õː gud͡ʒəɾə d͡ʒɑːt̪eː ɦəɪ.̃ pəɾə 
bʰɑːɾət̪iːjə bʰɑːʂɑː kẽːd̪ɾə s̪eː t̪oː ʋɑːkɪpʰə ɦũː. 
s̪uːtʃ͡iː mẽː d̪ɪkʰɑːjɑː gəjɑː ɦəɪ kɪ ən̪us̪uːtʃ͡ɪt̪ə dʒ͡ɑːt̪ɪ 
s̪eː eːkə bʰiː eːs̪oːʃɪeːʈə pɾoːpʰeːs̪əɾə n̪əɦĩː 
ɦəɪ,̃ d͡ʒəbəkɪ piː-eːtʃ͡ə.ɖiː mẽː meːɾeː ʃoːd̪ʰə 
n̪ɪɾd̪eːʃəkə ɾəɦeː ɖɔ.goːbɪd̪̃ə pɾəs̪ɑːd̪ə ən̪us̪uːtʃ͡ɪt̪ə 
d͡ʒɑːt̪ɪ s̪eː ɦəɪ ̃ əuɾə ʋeː bɑːkɑːjəd̪ɑː ɾiːɖəɾə ɦəɪ.̃ 
d̪uːs̪əɾiː oːɾə s̪uːtʃ͡iː mẽː d̪ɪkʰɑːjɑː gəjɑː ɦəɪ kɪ eːkə 
bʰiː oːbiːs̪iː əs̪ɪs̪ʈẽːʈə pɾoːpʰeːs̪əɾə n̪əɦĩː 
ɦəɪ,̃ d͡ʒəbəkɪ ɾuːs̪iː kẽːd̪ɾə mẽː ɦəmɑːɾeː eːkə 
s̪ɑːt̪ʰiː ɦəɪ.̃ meːɾɑː kʰjɑːlə ɦəɪ kɪ əɪs̪eː n̪ɑːmə əuɾə 
bʰiː kəiː ɦəɪ ̃ d͡ʒoː s̪uːtʃ͡iː kiː t̪ɾuʈɪjõː koː s̪ɑːpʰə-
s̪ɑːpʰə ud͡ʒɑːgəɾə kəɾət̪eː ɦəɪ.̃ 

ɦɑ̃ː, eːkə t̪əkən̪iːkiː bɑːt̪ə jəɦə ɦoː s̪əkət̪iː ɦəɪ kɪ 
ɪn̪ə loːgõː koː s̪ɑːmɑːn̪jə koːʈeː s̪eː bəɦɑːlə kɪjɑː 
gəjɑː ɦoː. 

d͡ʒeːeːn̪əjuː kɑː s̪ətʃ͡ə : 
ɦoːt̪ɑː ɦəɪ ʃəboː-ɾoːzə 
t̪əmɑːʃɑː meːɾeː ɑːgeː 
16# 

 Rafugar 
jinita@yahăoo.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/25 at 5:35pm 

jɑːɾə mɑːməlɑː ʋjəkt̪ɪgət̪ə ɦoːt̪ɑː d͡ʒɑː ɾəɦɑː ɦəɪ . 
bəɦəs̪ə kəɦɑ̃ː  s̪eː kəɦɑ̃ː  d͡ʒɑː ɾəɦiː 
ɦəɪ? bɾɑːɦməɳõː, ɦəd͡ʒd͡ʒɑːmõː, ʈʰɑːkuɾõː….jɑːn̪iː 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪ə ɦiː s̪ət̪jə ɦəɪ …məɦəd͡ʒə jəɦiː t̪oː 
bʰɑːɾət̪ə kɑː s̪ət̪jə n̪əɦĩː ɦəɪ. 

pɾəbʰɑːʂə dʒ͡iː kiː mət̪ɪ 
bʰɾəʂʈə ɦoː gəjiː ɦəɪ, ɑːpə 
s̪əbə ɾəɦəmə kəɾẽː 
53# 
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Autht̆or Comment In Response To 

 michc̆al 
chc̆andan 
chc̆andan25s@gmail.com 
220.227.174.243 

Submitted on 2009/08/20 at 4:18pm 

bʰɑːiː loːgə, ɑːpə s̪əbə mɑːn̪eː jɑː n̪ɑː mɑːn̪eː 
pəɾən̪t̪u ɪs̪ə s̪ət̪jə koː ɑːpə əbə s̪ʋiːkɑːɾə kəɾeː kiː 
pɾəbʰɑːt̪ə dʒ͡oːʃiː n̪ɑːmə keː ʋəɦə məɦɑːn̪ə 
pət̪ɾəkɑːɾə-s̪əp̃ɑːd̪əkə-tʃ͡ɪt̪̃əkə əbə puːɾiː t̪əɾəɦə 
s̪eː s̪əʈʰɪjɑː gəeː ɦəɪ. 
puːɾʋɑːgɾəɦə s̪eː gɾəs̪ɪt̪ə ɦoːkəɾə ɑːd͡ʒəkələ 
un̪əkɑː ud͡ʒuːlə-pʰɪd͡ʒuːlə lɪkʰən̪ɑː, kəbʰiː kɪs̪iː 
əkʰəbɑːɾə əuɾə un̪əkeː mɑːlɪkõː koː ʈɑːɾəgeːʈə 
kəɾə ɑːloːtʃ͡ən̪ɑː kəɾən̪ɑː, kəbʰiː d͡ʒʰɑːɾəkʰəɖ̃ə keː 
eːkə əkʰəbɑːɾə keː bɑːɾeː mẽː kəs̪iːd̪eː lɪkʰən̪ɑː 
əuɾə əbə əpən̪eː mən̪uʋɑːd̪iː bʰəd̪d̪eː tʃ͡eːɦəɾeː 
koː s̪əbəkeː s̪ɑːmən̪eː peːʃə kəɾə tʃ͡əɾtʃ͡ɑː mẽː 
bən̪eː ɾəɦən̪ɑː ɪn̪əkeː s̪əʈʰɪjeːpən̪ə kiː n̪ɪʃɑːn̪iː 
n̪əɦĩː ɦəɪ t̪oː kjɑː ɦəɪ. 

pɾəbʰɑːʂəd͡ʒiː keː ʋɪtʃ͡ɑːɾə 
mɑːn̪əʋət̪ɑːʋɪɾoːd̪ʰiː ɦəɪ ̃
30# 

 Apply  

 

məɪt̪ʰɪlə ɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː blɔgə mɔɖeːɾeːʈəɾə- uːpəɾəkɑː 
s̪uːtʃ͡ən̪ɑːkə ət̪ɪɾɪkt̪ə tʃ͡oːɾɪkə ɾətʃ͡ən̪ɑː d͡ʒeː ɦəmə 
eːkəʈɑː blɔgəmeː...meː pəkəɾələu t̪əkəɾə bɑːd̪ə oː 
d̪ʰuːɾt̪ə leːkʰəkə eːɖɪʈə kəjə oːkəɾɑː bəd̪əs̪uːɾət̪ə 
kəʋɪt̪ɑːkə ʃəklə d̪ə d̪eːləkə, s̪əmpɑːd̪əkə ɦəməɾə 
pɾəmɑːɳə keː uɾɑː d̪eːləkə ɑː əpən̪ə d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː 
ɦeːbɑːkə pʰeːɾə pɾəmɑːɳə d̪eːləkə ɑː ɑːbə bəʃiːɾə 
bəd̪ɾə keː eːkəʈɑː kəʋɪt̪ɑː d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː loːkən̪ɪ 
d̪ʋɑːɾɑː tʃ͡oːɾɑː kəjə əpən̪ɑː n̪ɑːmə kəɾəbɑːkə 
s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑːjələ ətʃ͡ʰɪ, oː əpən̪ə gəlt̪ɪ s̪ʋiːkəɾət̪ə ʋɑː 
pʰeːɾə əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː eːɖɪʈə kəɾət̪ə d̪eːkʰɑː tʃ͡ɑːɦiː 
ɦəmə ɦɑːd͡ʒɪɾə ɦoːjəbə əɦək̃ə s̪əməkʂə ʃiːgʰɾə... 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː s̪oːtʃ͡ə keː mɑːɾəjə ʈɑː pəɾət̪ə mɪt̪ʰɪlɑːkə 
ʋɪkɑːs̪ə leːlə. d͡ʒɑːbəʃiːɾə bəd̪ɾə keː kəʋɪt̪ɑː 
d͡ʒɑːt̪ɪʋɑːd̪iː loːkən̪ɪ d̪ʋɑːɾɑː tʃ͡oːɾɑː kəjə əpən̪ɑː 
n̪ɑːmə kəɾəbɑːkə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː ɑːjələ tʃ͡ʰələ ɑː ɦəmə 
kəɦən̪eː ɾəɦiː d͡ʒeː oː əpən̪ə gəlt̪ɪ s̪ʋiːkəɾət̪ə ʋɑː 
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pʰeːɾə əpən̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː eːɖɪʈə kəɾət̪ə d̪eːkʰɑː tʃ͡ɑːɦiː 
ɦəmə ɦɑːd͡ʒɪɾə bʰeːlə tʃ͡ʰiː əɦək̃ə s̪əməkʂə, tʃ͡oːɾə 
məɦɑːɾɑːd͡ʒəkə ʈəʈəkɑː ɾətʃ͡ən̪ɑːpəɾə tʃ͡oːɾə 
məɦɑːɾɑːd͡ʒəkə məus̪eːɾɑː bʰɑːɪkə kəmẽːʈə ɑːjələ 
ətʃ͡ʰɪ d͡ʒɑːɦɪ s̪eː iː s̪ɪd̪d̪ʰə bʰeːlə d͡ʒeː oː ɪʃɑːɾɑː bud͡ʒʰɪ 
geːlə d͡ʒeː oːkəɾoː tʃ͡oːɾɪ pəkəɖɑː geːləɪkə. eːkəɾeː 
kəɦəeː tʃ͡ʰəɪ 
tʃ͡oːɾə-tʃ͡oːɾə məus̪eːɾɑː bʰɑːɪ.- məɪt̪ʰɪlə ɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː 
blɔgə s̪ə ̃pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾəkẽː n̪ɪkɑːlələ d͡ʒɑː ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ.- məɪt̪ʰɪlə ɑːɾə mɪt̪ʰɪlɑː blɔgə mɔɖeːɾeːʈəɾə 
Recently Some Maitht̆il Brahămin Samaj 
Organisation h ̆as started selling prizes in tht̆e 
name of Yatri (Vaidyanatht̆ Mishs̆ra, Nagarjun) and 
Kiran (Kanchc̆inatht̆ JhJ̆a) . ThT̆ere h ̆as been trend 
recently to grant tht̆ese prizes to tht̆ose intellectual 
tht̆iefs whw̆o are basically opposed to tht̆e 
ideology's of Kiran and Yatri (Nagarjun). ThT̆e caste 
based organisations are killing tht̆e spirit of Yatriji 
and Kiranji, recently tht̆e fraud Pankaj JhJ̆a alias 
Pankaj Kumar JhJ̆a alias Pankaj Parashs̆ar alias Dr. 
Pankaj Parashs̆ar) was stage managed to get tht̆is 
casteist award, ThT̆e lecturer of Hindi at Aligarhr̆ 
Muslim University, just appointed as adhd̆oc staff, 
will teachc̆ now h ŏw to lift verbatim articles of 
Noam ChC̆omsky and Douglas Kellner and poems 
of Illarani Singhğ, Rajkamal ChC̆audhd̆ary, Gajendra 
ThT̆akur and Arun Kamal to h ĭs students. His Samay 
ke akanait (s̪əməjə kẽː əkɑːn̪əɪt̪ə) is lifted from 
Magadhd̆ of Srikant Verma (ʃɾiːkɑːn̪t̪ə ʋəɾmɑː- 
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məgəd̪ʰə) and h ĭs Vilambit Kaik Yug me Nibaddhd̆a 
(ʋɪləmbɪt̪ə kə_ɪkə jugə meː n̪ɪbəd̪d̪ʰə) is collection of 
pirated poems of Illarani Singhğ, Rajkamal 
ChC̆oudhd̆ary, Gajendra ThT̆akur, Srikant Verma and 
otht̆ers.iː s̪əg̃ɾəɦə ɪlɑːɾɑːn̪iː s̪ɪɦ̃ə, ʃɾiːkɑːn̪t̪ə ʋəɾmɑː, 
gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, ɾɑːd͡ʒəkəmələ tʃ͡əud̪ʰəɾiː ɑːd̪ɪ 
kəʋɪkə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː tʃ͡oːɾɑːeːlə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkə kɑːɾəɳə bəɪn̪ə kəeː d̪eːlə geːlə. 
"ɾətʃ͡ən̪ɑː"pət̪ɾɪkɑːkə kət̪ʰɪt̪ə ət̪ɪt̪ʰɪ s̪əmpɑːd̪əkəkə 
ɾuːpəmeː pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː kəʋɪ-
kəɦɑːn̪iːkɑːɾə s̪əbʰəs̪ə ̃ ɾətʃ͡ən̪ɑː s̪eːɦoː məg̃əbɑːoːlə 
geːlə ɑː t̪əkəɾɑː əpən̪ɑː n̪ɑːməs̪ə ̃tʃ͡ʰəpəbɑːoːlə geːlə. 
iː tʃ͡ʰəd̪mə s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pəɾɑːʃəɾə goːt̪ɾəkə 
(!!)pək̃əd͡ʒə  kəumɑːɾə d͡ʒʰɑː uɾpʰə pək̃əd͡ʒə pəɾɑːʃəɾə 
bəɦut̪oː leːkʰəkəkə əpɾəkɑːʃɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑː ən̪uʋɑːd̪ə 
kəɾəbɑː leːlə s̪eːɦoː leːləkə ɑː əpən̪ɑː n̪ɑːmẽː 
tʃ͡ʰəpəbɑː leːləkə. pɑːʈʰəkəkə ɑːgɾəɦəpəɾə 
ɑːɾkɑːɪʋəmeː iː t̪ət̪ʰjə ɾɑːkʰələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ.– 
s̪əmpɑːd̪əkə, ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə 
mət̪̃əʋjə editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə 
pəʈʰɑːu. 
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4. ʋɪd̪eːɦə s̪uːtʃ͡ən̪ɑː s̪əp̃əɾkə ən̪ʋeːʂəɳə 

s̪uːtʃ͡ən̪ɑː 

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 

Videhĕa eJournal (link www.videhĕa.co.in) is a 
multidisciplinary online journal dedicated to tht̆e 
promotion and preservation of tht̆e Maitht̆ili 
language, literature and culture. It is a platform for 
schc̆olars, researchc̆ers, writers and poets to 
publishs̆ tht̆eir works and shs̆are tht̆eir knowledge 
about Maitht̆ili language, literature, and culture. 
ThT̆e journal is publishs̆ed online to promote and 
preserve Maitht̆ili language and culture. ThT̆e 
journal publishs̆es articles, researchc̆ papers, book 
reviews, and poetry in Maitht̆ili and Englishs̆ 
languages. It also features translations of literary 
works from otht̆er languages into Maitht̆ili. It is a 

http://www.videha.co.in/
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peer-reviewed journal, whw̆ichc̆ means tht̆at 
articles and papers are reviewed by experts in tht̆e 
field before tht̆ey are accepted for publication. 

1 

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

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 

ʋɪd̪eːɦə d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

ʋɪd̪eːɦə ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə 

http://www.videha.co.in/
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ʋɪd̪eːɦə ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə 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" 

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 

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
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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 

3 

"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː 

ʋɪd̪eːɦə əpən̪ə d͡ʒiːʋɪt̪ə ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə/ kəlɑːkəɾmiː 
pəɾə ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ən̪t̪əɾgət̪ə (1)əɾəʋɪn̪d̪ə 
ʈʰɑːkuɾə, (2)d͡ʒəgəd̪iːʃə tʃ͡ən̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə ən̪ɪlə, 
(3)ɾɑːməloːtʃ͡ən̪ə ʈʰɑːkuɾə, (4) ɾɑːd͡ʒən̪ən̪d̪ən̪ə lɑːlə 
d̪ɑːs̪ə, (5)ɾəʋiːn̪d̪ɾə n̪ɑːt̪ʰə ʈʰɑːkuɾə, (6) keːd̪ɑːɾə 
n̪ɑːt̪ʰə tʃ͡əud̪ʰəɾiː, (7) pɾeːmələt̪ɑː mɪʃɾə 'pɾeːmə' ɑː (8) 
ʃəɾəd̪ɪn̪d̪u tʃ͡əud̪ʰəɾiː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə n̪ɪkɑːlən̪eː ətʃ͡ʰɪ. 
əɦiː s̪ən̪d̪əɾbʰəmeː ɑːʈʰoː s̪ɑːɦɪt̪jəkɑːɾə pəɾə "ʋɪd̪eːɦə 
moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑː ən̪t̪əɾgət̪ə "moːn̪oːgɾɑːpʰə" 
ɑːmət̪̃ɾɪt̪ə kəjələ d͡ʒɑː ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. 
"ʋɪd̪eːɦə moːn̪oːgɾɑːpʰə" ʃɾɨk̃ʰəlɑːkə ʋɪʋəɾəɳə 
n̪ɪmn̪ə pɾəkɑːɾə ətʃ͡ʰɪ: 
(1) ɪtʃ͡tʃ͡ʰukə leːkʰəkə uːpəɾəmeː koːn̪oː eːkə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːkɑːɾə pəɾə əpən̪ə moːn̪oːgɾɑːpʰə lɪkʰəbɑːkə 

http://www.videha.co.in/
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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 
"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 
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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 
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 
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"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 (1) 

ʋɪd̪eːɦə d̪ʋɑːɾɑː d͡ʒeː ʋɪʃeːʂɑ̃ːkə pɾəkɑːʃɪt̪ə ɦoːɪ tʃ͡ʰəɪ 
t̪əkəɾə s̪əg̃eː ʋɪd̪eːɦə oːɦən̪ə leːkʰəkə-s̪ɑːɦɪt̪jəpəɾə 
əpən̪ə d̪ʰeːɑːn̪ə s̪eːɦoː kẽːd̪ɾɪt̪ə kəɾət̪ə d͡ʒɪn̪əkɑːpəɾə 
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 
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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. 

  

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑːkə poːt̪ʰiː "məɪt̪ʰɪliː upən̪jɑːs̪ə: 
s̪əməjə s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əʋɑːlə" (2021) kə ʃiːɾʂəkə 
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 
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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 
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 d͡ʒʰɑːkə bɪn̪u pəɽʰən̪eː s̪ubʰɑːʂə 
tʃ͡ən̪d̪ɾə jɑːd̪əʋəkə ʋɪɾud̪d̪ʰə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː 
d͡ʒɑːt̪ɪgət̪ə puːɾʋɑːgɾəɦə eːkəʈɑː kʰət̪əɾɑːkə gʰəɳʈiː 
ətʃ͡ʰɪ. dʒ͡ə_ɪ ɦɪs̪ɑːbeː bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː 
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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 tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 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. 

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

http://www.videha.co.in/
mailto:editorial.staff.videha@gmail.com


विदेह ३६४ म अंक १५ फरबरी २०२३ (िर्ष १६ मास १८२ अंक ३६४)|| 281 

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

4(2) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə 

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 

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
http://videha.co.in/
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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 d͡ʒʰɑː 
pəɾɑːʃəɾə d̪ʋɑːɾɑː ɦɪn̪əkəɾə poːt̪ʰiː s̪əbʰəs̪ə ̃pəɪɾɑːkə 
pəɪɾɑː məɪt̪ʰɪliː ən̪uʋɑːd̪ə kəə̸ əpən̪ɑː n̪ɑːmeː 
upən̪jɑːs̪ə tʃ͡ʰəpəbɑːoːlə geːlə ətʃ͡ʰɪ, d͡ʒəkəɾɑː tʃ͡ʰəd̪mə 
s̪əmiːkʂəkə kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː əɪ tʃ͡oːɾə leːkʰəkəkə 
ɾɪs̪əɾtʃ͡ə kəɦəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ! eːt̪əə̸ s̪pəʂʈə kəə̸ d̪iː dʒ͡eː iː tʃ͡oːɾə 
leːkʰəkə ɑː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə d̪un̪uː əliːgəɽʰə 
mus̪lɪmə ʋɪd̪jɑːləjəkə ɦɪn̪d̪iː ʋɪbʰɑːgəmeː tʃ͡ʰət̪ʰɪ. iː 
ɾɪs̪əɾtʃ͡ə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾəkə t̪ʰiːkə, d͡ʒeː 
ɑːɪ.ɑːɪ.ʈiː. kʰəɽəgəpuɾəs̪ə ̃ s̪ɪʋɪlə ɪn̪d͡ʒiːn̪ɪjəɾɪŋə meː 
biː. ʈeːkə. 1968meː ɑː s̪ʈɾəktʃ͡əɾələ ɪn̪d͡ʒiːn̪ɪjəɾɪŋəmeː 
eːmə.ʈeːkə. 1970meː keːn̪eː 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 budʒ͡ʰəə̸ meː ɑːbɪ d͡ʒə_ɪt̪ən̪ɦɪ d͡ʒeː iː ɾɪs̪əɾtʃ͡ə 
koːn̪oː s̪ɪʋɪlə ɪn̪dʒ͡iːn̪ɪjəɾeːkə bʰəə̸ s̪əkəɪt̪ə ətʃ͡ʰɪ, bʰəə̸ 
s̪əkəɪeː budʒ͡ʰəloː ɦoːɪn̪ɦə. ɦɪn̪d̪iː muːlə ɑː 
məɪt̪ʰɪliːkə s̪kɾiːn̪əʃɔʈə ɑ̃ːgɑː s̪əl̃əgn̪ə ətʃ͡ʰɪ. 

d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə mɪt̪ʰɪlɑːkə n̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ mud̪ɑː 
mɪt̪ʰɪlɑːkə s̪əbʰə d̪ʰɑːɾəkə kət̪ʰɑː oː lɪkʰən̪eː tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
ɦəmə s̪əbʰə ɦun̪əkɑː pɾət̪ɪ kɾɨt̪əd͡ʒɲə tʃ͡ʰiː ɑː 
ɦun̪əkəɾə ɾɨɳəs̪ə ̃mɪt̪ʰɪlɑːʋɑːs̪iː kəɦɪjoː uɾɨɳə n̪əɪ bʰəə̸ 
s̪əkət̪ɑː, mud̪ɑː muːləd̪ʰɑːɾɑːkə puɾəs̪kɑːɾə ɑː pɑːɪ 

http://www.videha.co.in/
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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 
kəʋɪt̪ɑːmeː pɾəbʰɑːʋɪt̪ə bʰəə̸ ən̪ɑːjɑːs̪eː əpən̪ə 
ɾətʃ͡ən̪ɑːmeː d̪oːs̪əɾəkə s̪ɑːmɪgɾiː tʃ͡oːɾɪ kəə̸ lə_ɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, 
eːɦən̪eː s̪ən̪ə. ɑːbə əɪ kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː kə ɑːʃɾəjə 
t̪əkələn̪ɦɪ mud̪ɑː d̪uɾbʰɑːgjə! d͡ʒə_ɪ ɦɪs̪ɑːbeː 
bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪əkẽː ɑːgɑ̃ː bəɽʰəbəɪleː 
kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː ʋɑːməpət̪̃ʰəkə s̪oːŋəɾə pəkəɽəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ ɑː s̪ɑːmɑːd͡ʒɪkə n̪jɑːjəkə bəlɪ tʃ͡əɽʰəbəə̸ tʃ͡ɑːɦəɪ 
tʃ͡ʰət̪ʰɪ, t̪əkəɾə pɾət̪ɪ s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə d̪ʰɑːɾɑː s̪ətʃ͡eːt̪ə 
ətʃ͡ʰɪ. s̪iːlɪg̃əs̪ə ̃bətʃ͡əbɑː leːlə d͡ʒəmiːn̪ə-dʒ͡ət̪t̪ʰɑːbəlɑː 
loːkə kəmjuːn̪ɪs̪ʈə bən̪əlɑː ɑː ɑːbə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪ə 
bətʃ͡eːbɑːleːlə ʋɑːməpət̪̃ʰəkə ʃəɾəɳə, eːɦeːn̪ə loːkə 
s̪əbʰəs̪ə ̃kəmjuːn̪ɪdʒ͡məkẽː bəɦut̪ə n̪ukəs̪ɑːn̪ə bʰeːlə 
tʃ͡ʰəɪ. 

 
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 
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s̪əmɾɨd̪d̪ʰə kəɾəɪt̪ə ɾəɦəbə, kɑːɾəɳə s̪əmɑːn̪ɑːn̪t̪əɾə 
d̪ʰɑːɾɑːmeː s̪əɽələ mɑ̃ːtʃ͡ʰə d̪ʋɑːɾeː poːkʰəɾɪkə s̪əbʰə 
mɑ̃ːtʃ͡ʰə n̪əɪ s̪əɽəɪeː, eːt̪ukkɑː məlɑːɦə goːʈə-goːʈə 
kəə̸ s̪əɽələ mɑ̃ːtʃ͡ʰə n̪ɪkɑːləɪt̪ə ɾəɦələ tʃ͡ʰət̪ʰɪ, n̪ɪkɑːləɪt̪ə 
ɾəɦət̪ɑː. 

s̪ɪɳɖiːkeːʈeːɖə s̪əmiːkʂɑːpəɾə ən̪t̪ɪmə pɾəɦɑːɾə. 

muːlə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (d̪uɪ pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡ə 
mẽː... 2006): jəɦə d̪ʰjɑːn̪ə d̪eːn̪eː kiː bɑːt̪ə ɦəɪ 
kɪ 1923 s̪eː 1946 keː biːtʃ͡ə koːs̪iː kʂeːt̪ɾə mẽː 
məleːɾɪjɑː s̪eː 5,10,000, kɑːlɑːd͡ʒɑːɾə 
s̪eː 2,10,000, ɦəɪd͡ʒeː s̪eː 60,000 t̪ət̪ʰɑː tʃ͡eːtʃ͡əkə 
s̪eː 3,000 məut̪ẽː (kulə 7,83,000) ɦuĩː. 
tʃ͡oːɾə pək̃ədʒ͡ə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə (s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾiː s̪əmɪt̪ɪkə 
s̪əd̪əs̪jə) [d͡ʒələpɾɑ̃ːt̪əɾə 2017 (pɾɨ. 103)]: 

 

muːlə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (d̪uɪ pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡ə 
mẽː... 2006): bʰɑːɾət̪əʋəɾʂə mẽː bɪɦɑːɾə mẽː koːs̪iː 
n̪əd̪iː koː bɑ̃ːd̪ʰən̪eː kɑː kɑːmə 12ʋĩː ʃət̪ɑːbd̪iː mẽː 
kɪs̪iː ɾɑːdʒ͡ɑː ləkʂməɳə d̪ʋɪt̪iːjə n̪eː kəɾəʋɑːjɑː t̪ʰɑː 
əuɾə ɪs̪ə kɑːmə keː lɪeː us̪ən̪eː pɾəd͡ʒɑː s̪eː 'biːɾə' kiː 
upɑːd̪ʰɪ pɑːiː əuɾə n̪əd̪iː kɑː t̪əʈəbən̪d̪ʰə 'biːɾə bɑ̃ːd̪ʰə' 
kəɦəlɑːjɑː. ɪs̪ə t̪əʈəbən̪d̪ʰə keː əʋəʃeːʂə əbʰiː bʰiː 
s̪upəulə d͡ʒɪleː mẽː bʰiːmə n̪əgəɾə s̪eː 
koːiː 5 kɪloːmiːʈəɾə d̪əkʂɪɳə mẽː d̪ɪkʰɑːiː pəɽət̪eː ɦəɪ.̃ 
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ɖɔ. pʰɾɑ̃ːs̪ɪs̪ə bukɑːn̪ən̪ə (1810-11) kɑː ən̪umɑːn̪ə 
t̪ʰɑː kɪ jəɦə bɑ̃ːd̪ʰə kɪs̪iː kɪleː kiː s̪uɾəkʂɑː keː lɪeː bən̪iː 
bɑːɦəɾiː d̪iːʋɑːɾə ɾəɦɑː ɦoːgɑː kjõːkɪ jəɦə bɑ̃ːd̪ʰə 
d̪ʰəus̪ə n̪əd̪iː keː pəʃtʃ͡ɪmiː kɪn̪ɑːɾeː pəɾə t̪ɪləjugɑː s̪eː 
us̪əkeː s̪əg̃əmə t̪əkə 32 kɪloːmiːʈəɾə kiː d̪uːɾiː mẽː 
pʰəɪlɑː ɦuɑː t̪ʰɑː. ɖɔ. ɖəbluː.ɖəbluː. ɦən̪ʈəɾə 
(1877) bukɑːn̪ən̪ə keː ɪs̪ə t̪əɾkə keː s̪ɑːt̪ʰə s̪əɦəmət̪ə 
n̪əɦĩː t̪ʰeː kɪ jəɦə bɑ̃ːd̪ʰə kɪs̪iː kɪleː kiː s̪uɾəkʂɑː 
d̪iːʋɑːɾə t̪ʰɑː. s̪t̪ʰɑːn̪iːjə loːgõː keː ɦəʋɑːleː s̪eː 
ɦən̪ʈəɾə kɑː mɑːn̪ən̪ɑː t̪ʰɑː kɪ əd̪ʰɪkɑ̃ːʃə loːgə ɪs̪eː 
kɪleː kiː d̪iːʋɑːɾə n̪əɦĩː mɑːn̪ət̪eː əuɾə un̪əkeː ɦɪs̪ɑːbə 
s̪eː jəɦə kutʃ͡ʰə əuɾə ɦiː tʃ͡iːd͡ʒə t̪ʰiː məgəɾə ʋəɦə 
n̪ɪʃtʃ͡ɪt̪ə ɾuːpə s̪eː kutʃ͡ʰə kəɦən̪eː kiː s̪t̪ʰɪt̪ɪ mẽː n̪əɦĩː 
t̪ʰeː. pʰɪɾə bʰiː d͡ʒoː ɑːmə d̪ʰɑːɾəɳɑː bən̪ət̪iː ɦəɪ ʋəɦə 
jəɦə ɦəɪ kɪ jəɦə koːs̪iː n̪əd̪iː keː kɪn̪ɑːɾeː bən̪ɑː koːiː 
t̪əʈəbən̪d̪ʰə ɾəɦɑː ɦoːgɑː d͡ʒɪs̪əs̪eː n̪əd̪iː kiː d̪ʰɑːɾɑː 
koː pəʃtʃ͡ɪmə kiː oːɾə kʰɪs̪əkən̪eː s̪eː ɾoːkɑː d͡ʒɑː s̪əkeː. 
loːgõː kɑː jəɦə bʰiː kəɦən̪ɑː t̪ʰɑː kɪ əɪs̪ɑː ləgət̪ɑː t̪ʰɑː 
kɪ ɪs̪ə t̪əʈəbən̪d̪ʰə kɑː n̪ɪɾmɑːɳə kɑːɾjə eːkɑːeːkə ɾoːkə 
d̪ɪjɑː gəjɑː ɦoːgɑː. 
 
  

tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː d̪ʋɑːɾɑː 
tʃ͡oːɾə upən̪jɑːs̪əkɑːɾəkə piːʈʰə ʈʰoːkəbə, d̪eːkʰuː 
tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑː d̪ʋɑːɾɑː 
ud̪d̪ʰɾɨt̪ə tʃ͡oːɾə pək̃əd͡ʒə dʒ͡ʰɑː pəɾɑːʃəɾə (məɪt̪ʰɪliː 
upən̪jɑːs̪ə, s̪əməjə, s̪əmɑːd͡ʒə ɑː s̪əʋɑːlə pɾɨ. 257-
258): 
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tʃ͡oːɾə pək̃ədʒ͡ə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə (s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾiː s̪əmɪt̪ɪkə 
s̪əd̪əs̪jə) [d͡ʒələpɾɑ̃ːt̪əɾə 2017 (pɾɨ. 31)]: 
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muːlə d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə (d̪uɪ pɑːʈən̪ə keː biːtʃ͡ə 
mẽː... 2006): koːs̪iː keː pɾəʋɑːɦə kɪ bʰəjɑːʋəɦət̪ɑː kiː 
eːkə d͡ʒʰələkəpʰɪɾoːdʒ͡əʃɑːɦə t̪ugələkə kiː pʰəud͡ʒə 
keː s̪ən̪ 1354 mẽː bəg̃ɑːlə s̪eː d̪ɪlliː ləuʈən̪eː keː 
s̪əməjə mɪlət̪iː ɦəɪ. bət̪ɑːjɑː d͡ʒɑːt̪ɑː ɦəɪ kɪ d͡ʒəbə 
s̪ult̪ɑːn̪ə kiː pʰəud͡ʒẽː koːs̪iː keː kɪn̪ɑːɾeː pəɦũtʃ͡ĩː t̪oː 
d̪eːkʰɑː kɪ n̪əd̪iː keː d̪uːs̪əɾeː kɪn̪ɑːɾeː pəɾə ɦɑːd͡ʒiː 
ʃəms̪ud̪d̪iːn̪ə ɪlɪjɑːs̪ə kiː pʰəud͡ʒẽː mukɑːbəleː keː lɪeː 
t̪əɪjɑːɾə kʰəɽiː ɦəɪ.̃ jəɦə ʋəɦiː ɦɑːd͡ʒiː ʃəms̪ud̪d̪iːn̪ə 
t̪ʰeː d͡ʒɪn̪ɦõːn̪eː ɦɑːd͡ʒiːpuɾə t̪ət̪ʰɑː s̪əməs̪t̪iːpuɾə 
ʃəɦəɾə bəs̪ɑːjeː t̪ʰeː. pʰɪɾoːdʒ͡ə kiː pʰəud͡ʒẽː ʃɑːjəd̪ə 
kuɾəs̪eːlɑː keː ɑːs̪ə-pɑːs̪ə kɪs̪iː d͡ʒəgəɦə pəɾə koːs̪iː 
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keː kɪn̪ɑːɾeː s̪oːtʃ͡ə mẽː pəɽə gəĩː. n̪əd̪iː kiː ɾəpʰt̪ɑːɾə 
un̪ɦẽː ɑːgeː bəɽʰən̪eː s̪eː ɾoːkə ɾəɦiː t̪ʰiː. ɑːkʰɪɾəkɑːɾə 
pʰəɪs̪əlɑː ɦuɑː kɪ n̪əd̪iː keː s̪ɑːt̪ʰə-s̪ɑːt̪ʰə ut̪t̪əɾə kiː 
oːɾə bəɽʰɑː d͡ʒɑːjə əuɾə d͡ʒəɦɑ̃ː n̪əd̪iː pɑːɾə kəɾən̪eː 
lɑːjəkə ɦoː d͡ʒɑːjə ʋəɦɑ̃ː  pɑːn̪iː kiː t̪ʰɑːɦə liː d͡ʒɑːjeː. 
s̪ult̪ɑːn̪ə kiː pʰəud͡ʒẽː pɾɑːjəhə̆ s̪əu koːs̪ə uːpəɾə gəĩː 
əuɾə dʒ͡ɪjɑːɾən̪ə keː pɑːs̪ə, d͡ʒoː kɪ us̪iː s̪t̪ʰɑːn̪ə pəɾə 
əʋəs̪t̪ʰɪt̪ə t̪ʰɑː d͡ʒəɦɑ̃ː n̪əd̪iː pəɦɑːɽõː s̪eː məɪd̪ɑːn̪õː 
mẽː ut̪əɾət̪iː t̪ʰiː, n̪əd̪iː koː pɑːɾə kɪjɑː. n̪əd̪iː kiː d̪ʰɑːɾɑː 
t̪oː jəɦɑ̃ː pət̪əliː dʒ͡əɾuːɾə t̪ʰiː pəɾə pɾəʋɑːɦə ɪt̪ən̪ɑː 
t̪eːd͡ʒə t̪ʰɑː kɪ pɑ̃ːtʃ͡ə-pɑ̃ːtʃ͡ə s̪əu mən̪ə keː bʰɑːɾiː 
pət̪t̪ʰəɾə n̪əd̪iː mẽː t̪ɪn̪əkõː kiː t̪əɾəɦə bəɦə ɾəɦeː t̪ʰeː. 
d͡ʒəɦɑ̃ː n̪əd̪iː koː pɑːɾə kəɾən̪ɑː muməkɪn̪ə ləgɑː 
us̪əkeː d̪oːn̪õː oːɾə s̪ult̪ɑːn̪ə n̪eː ɦɑːt̪ʰɪjõː kiː kət̪ɑːɾə 
kʰəɽiː kəɾə d̪iː əuɾə n̪iːtʃ͡eː ʋɑːliː kət̪ɑːɾə mẽː ɾəs̪s̪eː 
ləʈəkɑːjeː gəjeː d͡ʒɪs̪əs̪eː kɪ jəd̪ɪ koːiː ɑːd̪əmiː bəɦət̪ɑː 
ɦuɑː ɦoː t̪oː ɪs̪ə ɾəs̪s̪õː kiː məd̪əd̪ə s̪eː us̪eː bətʃ͡ɑːjɑː 
d͡ʒɑː s̪əkeː. ʃəms̪ud̪d̪iːn̪ə n̪eː kəbʰiː s̪oːtʃ͡ɑː bʰiː n̪ə t̪ʰɑː 
kɪ s̪ult̪ɑːn̪ə kiː pʰəud͡ʒẽː koːs̪iː koː pɑːɾə kəɾə lẽːgiː 
əuɾə dʒ͡əbə us̪ə koː ɪs̪ə bɑːt̪ə kɑː pət̪ɑː ləgɑː kɪ 
s̪ulət̪ɑːn̪ə kiː pʰəud͡ʒõː n̪eː koːs̪iː koː pɑːɾə kəɾən̪eː 
mẽː kɑːməjɑːbiː pɑː liː ɦəɪ t̪oː ʋəɦə bʰɑːgə n̪ɪkəlɑː. 

tʃ͡oːɾə pək̃ədʒ͡ə d͡ʒʰɑː pəɾɑːʃəɾə (s̪ɑːɦɪt̪jə 
əkɑːd̪eːmiːkə məɪt̪ʰɪliː pəɾɑːməɾʃəd̪ɑːt̪ɾiː s̪əmɪt̪ɪkə 
s̪əd̪əs̪jə) [d͡ʒələpɾɑ̃ːt̪əɾə 2017 (pɾɨ. 105)]: 
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(... ʃiːgʰɾə əɦiː lɪk̃əpəɾə ɑːɾə s̪kɾiːn̪əʃɔʈə əpəɖeːʈə 
kəeːlə dʒ͡ɑːjət̪ə.) 

ʋɪd̪eːɦəkə 363 mə ək̃ə d̪ɪn̪ɑ̃ːkə 01 pʰəɾəbəɾiː 2023 s̪ə ̃
pɾɑːɾəmbʰə... n̪ɪt̪ə n̪əʋələ d̪ɪn̪eːʃə kumɑːɾə mɪʃɾə 

http://videhĕa.co.in/ ʋɪd̪eːɦə: pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː 
pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː ISSN 2229-547X VIDEHA (since 
2004) pəɾə. 

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

http://videha.co.in/
http://videha.co.in/
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4 (3) 

n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə 

kəməlɑːn̪ən̪d̪ə dʒ͡ʰɑːkẽː ɦəmə kɪeː tʃ͡ʰəd̪mə 
s̪əmiːkʂəkə kəɦəlɪjən̪ɪ? 

kɑːɾəɳə oː tʃ͡ʰəd̪mə s̪əmiːkʂəkə tʃ͡ʰət̪ʰɪ. 

oː lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- "məɪt̪ʰɪliː upən̪jɑːs̪ə-jɑːt̪ɾɑːkə 
ləgəbʰəgə s̪əjə ʋəɾʂəkə bɑːd̪ə məɪt̪ʰɪlə 
ən̪t̪əɾədʒ͡ɑːt̪iːjə ʋɪʋɑːɦəkə s̪əpən̪ɑː, s̪əg̃ʰəɾʂə ɑː 
ʋɪɖəmbən̪ɑː pəɾə gəɾɪmɑːjukt̪ə upən̪jɑːs̪ə 
lɪkʰəbɑːkə ʃɾeːjə gəuɾiːn̪ɑːt̪ʰəkẽː d͡ʒɑːɪt̪ə tʃ͡ʰən̪ɪ." 

t̪ə ̃ kiː kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː s̪uʃiːləs̪ə ̃ iː ʃɾeːjə tʃ͡ʰiːn̪ɪ 
leːlən̪ɪ? kiː iː ɦun̪əkəɾə bɾɑːɦməɳəʋɑːd̪iː s̪əs̪̃kɑːɾəkə 
əɦək̃ɑːɾə- dʒ͡eː ɦəmə kəkəɾoː tʃ͡əɽʰɑː s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ ɑː 
kəkəɾoː ut̪ɑːɾɪ s̪əkəɪ tʃ͡ʰɪəɪ- keːɾə pəɾɑːkɑːʂʈʰɑː t̪ʰiːkə, 
ɑːkɪ ɦun̪əkəɾə əd̪ʰjəjən̪əkə əbʰɑːʋəkə pɾəmɑːɳə? 

tʃ͡əluː əɦɑ̃ːkẽː ləə̸ tʃ͡əliː kəməlɑːn̪ən̪d̪ə d͡ʒʰɑː keːɾə 
s̪ʋɑːɾt̪ʰiː d̪un̪ɪjɑ̃ːs̪ə ̃ d̪uːɾə, tʃ͡ʰələ-tʃ͡ʰəd̪məs̪ə ̃ d̪uːɾə 
s̪uʃiːləkə dʒ͡ɑːd̪uːbəlɑː s̪ɑːɦɪt̪jəkə n̪ɪʃtʃ͡ʰələ 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː. 

əɦɑ̃ːkə s̪ʋɑːgət̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪uʃiːləkə s̪ɑːɦɪt̪jəkə 
d̪un̪ɪjɑ̃ːmeː. 

pɾəs̪t̪ut̪ə ətʃ͡ʰɪ s̪uʃiːləkə 'gɑːməbɑːliː' (1982) dʒ͡eː ɑːbə 
upələbd̪ʰə ətʃ͡ʰɪ ʋɪd̪eːɦə ɑːɾkɑːɪʋəmeː 
lɪk̃ə http://videhĕa.co.in/potht̆i.h.̆tm pəɾə. 

http://www.videha.co.in/
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pəɦɪlə pɑ̃ːt̪iːmeː upən̪jɑːs̪ə ɑːɾəmbʰəs̪ə ̃pəɦɪn̪əɦɪjeː 
'gɑːməbɑːliː' upən̪jɑːs̪əkə s̪əmbən̪d̪ʰəmeː s̪uʃiːlə 
lɪkʰəɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ- 

"ʋɪd̪ʰəʋɑː ʋɪʋɑːɦə ɑː ən̪t̪əɾd͡ʒɑːt̪iːjə ʋɪʋɑːɦəkə 
s̪əməɾt̪ʰən̪əmeː." 

ɑː upən̪jɑːs̪ə ɑːɾəmbʰə. 

gɑːməbɑːliːkə mɾɨt̪ju ɑː t̪əkʰən̪eː d͡ʒʰəmeːlɑː, 
gɑːməbɑːliːkə d̪ɑːɦə s̪əs̪̃kɑːɾə keː kəɾət̪əɪ? bɾɑːɦməɳə 
s̪əmɑːd͡ʒə kɪ d͡ʒɑːd̪əʋə s̪əmɑːd͡ʒə? 

məɪt̪ʰɪliːkə s̪ɪɳɖiːkeːʈeːɖə s̪əmiːkʂɑːpəɾə ən̪t̪ɪmə 
pɾəɦɑːɾə. 

ʋɪd̪eːɦəkə 363 mə ək̃ə d̪ɪn̪ɑ̃ːkə 01 pʰəɾəbəɾiː 2023 s̪ə ̃
pɾɑːɾəmbʰə... n̪ɪt̪ə n̪əʋələ s̪uʃiːlə 

http://videhĕa.co.in/ ʋɪd̪eːɦə: pɾət̪ʰəmə məɪt̪ʰɪliː 
pɑːkʂɪkə iː-pət̪ɾɪkɑː ISSN 2229-547X VIDEHA (since 
2004) pəɾə. 

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

5 

s̪əd̃͡ʒuː d̪ɑːs̪ə d͡ʒiːkə tʃ͡ɪt̪ɾəkəlɑːpəɾə bəɦəs̪ə tʃ͡əlɪ 
ɾəɦələ ətʃ͡ʰɪ. kɪtʃ͡ʰu goːʈeː eːkəɾɑː əʃliːlə mɑːn̪ɪ ɾəɦələ 

http://videha.co.in/
http://videha.co.in/
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tʃ͡ʰət̪ʰɪ t̪ə ̃ kɪtʃ͡ʰu goːʈeː eːkəɾɑː kəlɑːkə s̪ʋət̪ət̪̃ɾə 
ɦeːbɑːkə pəɾɪtʃ͡ɑːjəkə mɑːn̪əɪ tʃ͡ʰət̪ʰɪ. ʋɪd̪eːɦə d̪uːn̪uː 
pəkʂəs̪ə ̃ ʈɑːɪpə kəeːlə ɑːleːkʰəkə əpiːlə kəə̸ ɾəɦələ 
ətʃ͡ʰɪ, ɑːleːkʰə t̪ət̪ʰjəpəɾəkə ɦeːbɑːkə tʃ͡ɑːɦiː. 
ʋjəkt̪ɪgət̪ə ləgɑːʋə bɑː d̪uʃmən̪iː bəlɑː ɑːleːkʰə n̪əɪ 
ɦuəjə. əpən̪ə ɑːleːkʰə 
editorial.staff.videhĕa@gmail.com pəɾə s̪eːɦoː 
pəʈʰɑːu. 

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 

http://www.videha.co.in/
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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 s̪əg̃eː bʰeːd̪ə-
bʰɑːʋə ɑː oːkəɾə ʃoːʂəɳəkə ʋɪʋɪd̪ʰə t̪əɾiːkɑː 
9. koːn̪oː ɑːn̪ə ʋɪʂəjə. 

7 

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. 

-gəd͡ʒeːn̪d̪ɾə ʈʰɑːkuɾə, s̪əmpɑːd̪əkə ʋɪd̪eːɦə, 
whw̆atsapp no 
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  Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics 

By  

Douglas Kellner  

     The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life.  

     I, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities.  



     Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur.  

     The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society.  

     Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, I want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical-
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, I will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era.  

The Public Sphere and the Intellectual  

     Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 



and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate.  

Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere.  

Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination.  

     Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates.  



Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation.  

     In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general.  

     Thus, whereas I would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, I shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. I would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy à la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 



entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time.  

     Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual.  

New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 

     In the following discussion, I will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus I suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. I want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology.  

     In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though I personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology.  

     I now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 



as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104ff). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180).  

     Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, I have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects.  

     In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 



campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question.  

     Consequently, I would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what I call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies.  

     I am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends.  

Toward a Radical Democratic Techno-Politics 

     A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 



system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other.  

Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture.  

Community and Low-Power Radio  

     Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3).  

Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology.  

     Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 



new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender.  

Public Access Television 

Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system.  

     When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems {and after 1977, all cable systems} in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center.  

In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 



local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which I shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities.  

     A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s.  

     Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti-
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which I am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4).  

There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 



Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford.  

Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus I am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary.  

     Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention.  

The Democratization of Computers and Information 

Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 



computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future.  

     Given the growing importance of computers and information in the new techno-
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy.  

     Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word-
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction.  

     Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time.  

     I was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because I was able to access information on various topics from a variety of sources 



simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future.  

     But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material.  

     Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, I will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, I want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era.  

     Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 



Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, I want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day.  

Techno-Politics and Political Struggle  

     Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. I want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals.  

     Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which I know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism.  

     Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity.  



     However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. I will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first I want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism.  

     Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle.  

     There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 



arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them.  

     Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti-
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation."  

     Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
on a multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html).  



     Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/lbournet/docks/).  

     Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face-
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above.  

     Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming).  

     Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 



the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule.  

     Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities.  

     Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor.  

     The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly.  
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घरबाली आ बिगया। संगिह सड़क नाटक अिछ : िचि हयौ नेपाल, लेहुआयल 
आँचर, नै आब नै, ककर लाल, कॲटा िसंगार आिद। 

ि तीय : रूपम ी ( सहरसा )  

सु ी रूपम ीक ज म सहरसामेँ भेलि ह। अहाँ नातकमे पढ़ैत छी 
संगिह संगीतसँ सेहो भाकर कऽ रहल छी। रंगमंचसँ लगाव अहाँकेँ सुजीक 
याससँ १९९५ सँ भेल। रूपम ी िविभ  सं था संग रंगमंच कऽ रहल छिथ। 
जािहमे मुख अिछ इ टा, पंच कोसी। िहनका ारा कएल गेल मह वपूणर् ना य 
तुित अिछ : मधु ावणी, किनयाँ पुतरा, पाँच प । रूपम ीक ि य 

नाटककार छिथ महे  मलंिगया आ ि य िनदशक छिथन उ पल झा। मैिथली 
रंगमंचमेँ काज क’र’ मे नीक लगैत अिछ। २००३ मे खगौल, पटनामे अहाँकेँ 
सवर् े  अिभने ीसँ स मािनत कएल गेल, तरंग महो सवमे उ कृ  नृ यक लेल 
ि तीय पुर कार रा पित ीमती ितभा िसंहदेवी पाटीलसँ अहाँ हण केलहुँ।  

तृतीय : क पना िम ा ( िद ली )  

सु ी क पना िम ाक ज म िमिथलाक नागदह गाममे भेलि ह। बच्चेसँ 
क पना जीक लगाव संगीतसँ भऽ गेलि ह। अहाँ शा ीय संगीतक िशक्षण 
याग िव ापीठ संगीत सिमित, इलाहाबादसँ ा त केलहुँ। अहाँक िशक्षा िदक्षा 
बेगूसरायमे भेल। पिहने िहनक झुकाव मैिथली संगीत िदस भेल, त पचात ई 
अिभनय िदस सेहो आकिषर्त भेलीह। अहाँ िद ली ि थत िमिथलांगन सं थासँ 
रंगकमर् कऽ रहल छी। मैिथलीक संग भोजपुरी, िह दीमे सेहो अहाँ लगातार 
अपन पहचान बनेबामे सफल भेलहुँ अिछ। रंगमंचक संग अहाँ लगातार िफ म, 
टेलीिवजनक लले काज कऽ रहल छी। क पना जी कतेको मैिथली ना य 
तुितमे अपन अिभनय ितभा देखा चुकल छिथ। जािहमे मुख अिछ : जट 

जिटन, उगना हॉ ट, सामा चकेबा आिद। िहनक इच्छा छिन जे मिहला 
कलाकारक ित िमिथला समाजक नजिरयामे बदलाव अएबाक चाही। क पना 
जीक ि य िनदशक छिथ संजय चौधरी आ ि य नाटककार महे  मलंिगया। 

सूचना: पंकज पराशरकेँ डगलस केलनर आ अरुण कमलक रचनाक 
चोिरक पुि क बाद (http://www.box.net/shared/७५xgdy३७dr)बैन कए 
िवदेह मैिथली सािह य आ दोलनसँ िनकािल देल गेल अिछ। 

पंकज पराशर उफर् अरुण कमल उफर् डगलस केलनर उफर् उदयका त 
उफर् ISP २२०.२२७.१६३.१०५, १६४.१००.८.३, २२०.२२७.१७४.२४३ 
उफर्.....पकंज पराशरकेँ बैन कए िवदेह सािह य आ दोलनसँ। िनकालल जा रहल 
अिछ। 

स पूणर् द तावेज मूल आ पकंज पराशर उफर् अरुण कमल उफर् डगलस 
केलनर उफर् उदयका त उफर् ISP २२०.२२७.१६३.१०५ , १६४.१००.८.३ , 
२२०.२२७.१७४.२४३ उफर्.....क चोरु ा नीचाँक िलंकपर सेहो अिछ। 



मैिथली ब ध-िनब ध-समालोचना २००९-१० 229 

http://www.box.net/shared/७५xgdy३७dr 
िवदेहमे िकछु अनोिनमस ई-मेल अएलाक बाद ओकर इ क्वायरीक बाद 

चेतना सिमित ारा पंकज पराशरकेँ देल स मानकेँ वापस लेबा लेल आ एिह 
लेखककेँ बैन करबा लेल ई हमर (चेतना सिमितक आजीवन मे बरक हैिसयतसँ) 
आिधकािरक अनुरोध अिछ आ इ क्वायरीक िव तृत िविवचन नीचा देल जा रहल 
अिछ। कृपया चेतना सिमित एिह िवषयपर अपन आपात बैसकी करए आ उिचत 
िनणर्य लए से अनुरोध।- गजे  ठाकुर 

इ क्वायरीक िववरण: 

पाठकक सूचनाक बाद ई पता चलल अिछ (आ ओकर स यापन कएल 
गेल) जे एिह लेखकक ई एिह तरहक पिहल कृ य निह अिछ। ई लेखक पिहने 
सेहो Douglas Kellner क Technopolitics क पंिक्तशः अनुवाद मूल 
लेखकक रूपमे नामसँ ज्ञानरंजनक िह दी पि का "पहल"मे धोखासँ छपबओलक। 
तकर पता चललाक बाद "पहल"मे एिह लेखकक रचनाक काशन ब द भऽ 
गेल। एिह स ब धमे िव तृत आलेख िवदेहक अगला अंकक स पादकीयमे दले 
जाएत। 

२. एिह सभ घटनाक बाद पंकज पराशरकेँ िवदेहसँ बैन कएल जा रहल 
अिछ। िवदेह आक इवसँ "िवलि बत कइक युगमे िनब " पोथीकेँ हटाओल जा 
रहल अिछ। काशककेँ सेहो उिचत पुिलिसया कायर्वाही (यिद आव यक हुअए 
तँ) आ आन कारर्वाही लेल एिह सम त घटना मक सूचना दऽ दले गेल अिछ। 
३.पाठक डगलस केलनरसँ ई-मेल kellner@gseis.ucla.edu पर "पहल" 
पि का वा तकर स पादक ी ज्ञानरंजनसँ editor.pahal@gmail.com, 
edpahaljbp@yahoo.co.in वा info@deshkaal.com पर आ दैिनक 
जागरणसँ nishikant@jagran.com, sanjay@jagran.com पर स पकर् 
कए िव तृत जानकारी लऽ सकतै छिथ। डगलस केलनरक आिटर्कल गूगल 
सचर्पर technopolitics टाइप कए तािक सकै छी आ पिढ़ सकै छी। पहल 
पि काक वेबसाइट www.deshkaal.com पर सेहो पहल पि काक पुरान 
अंक सभ आ ते-आ ते देबाक ार भ भेल अिछ। 

िव तृत जानकारीक लेल सुधी पाठकगण अहाँक ध यवाद। भिव यमे सेहो 
एिह घटनाक पुनरावृि  निह हुअए तािह लेल अहाँक पारखी नजिरक आस आगाँ 
सेहो रहत। एिह तरहक कोनो घटनाक जानकारी हमर ई-प  
ggajendra@gmail.com पर अव य पठाबी। 

पंकज पराशर उफर् अरुण कमल उफर् डगलस केलनर उफर् उदयका त 
उफर् ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उफर्..... 

डगलस केलनरक नीचाँक आलेखकक पंकज पराशर ारा चोिर िस  
कएलक जे एक दशक पिहने एिह लेखक ारा अरुण कमलक चोिर सँ आइ 
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धिर हुनकामे कोनो तरहक पिरवतर्न निह आएल छि ह। हँ, आब ओ पटना 
िव िव ालयक ोफेसरक रचना चोरेबासँ आगाँ बिढ़ गेल छिथ आ कैिलफोिनर्या 
िव.िव.क ोफेसरक रचना चोराबए लागल छिथ। एिह स दभर्मे हमरा एकटा 
िख सा मोन पड़ैत अिछ। २०-२२ बरख पुरान स य कथा। दरभंगामे रहैत 
रही, छतपर हम आ हमर एकटा िपिसयौत भाइ साँझमे ठाढ़ रही। सोझाँमे 
सरवनजीक घरक बाअड़ीमे खूब लताम फड़ल छलि ह। हमर िपिसयौत भाइ 
हुनका इशारा दऽ कहलिख ह जे दस टा लताम आनू। ओ बेचारे दसटा लताम 
तोड़लि ह आ आिब रहल छलाह आिक र तामे हमसभ देखलहुँ जे एकटा छोट 
बच्चा संग हुनका िकछु गप भेलि ह आ ओ पाँचटा लताम ओिह बच्चाकेँ दऽ 
देलिख ह। जखन सरवन जी अएलाह तँ कहलि ह जे ओ बच्चा हुनका भैया 
किह स बोिधत कएलकि ह आ पाँचटा लताम मँगलकि ह- से कोना निञ 
िदितयैक- सरवनजीक कहब छलि ह। आब पंकज पराशर संगमे की भेल से 
देखी। दीप िबहारीजीक बेटा णवकेँ पंकज पराशर नोम चो की आ डगलस 
केलनरक रचना दैत छिथ ह आ तकर अनुवाद करबा लेल कहै छिथ ह। बेचारा 
जान लगा कऽ अनुवाद कऽ दैत छि ह, ई सोिच जे िजनका ओ चच्चा कहै 
छिथ- जे ाि तकारी िवचारक छिथ (माक्सर्वादी!!!) से कोनो नीक पि कामे ई 
अनुवाद छपबा देिथ ह। मुदा छह मासक बाद चच्चाजी कहै छिथ ह जे नोम 
चो की बला रचना हेरा गेल आ डगलस केलनर बला रचनाक अनुवाद निञ 
नीक रहए से िरजेक्ट भऽ गेल। मुदा ाि तकारी किव (चोरु ा सेहो िववरण 
नीचाँमे अिछ) दुनू रचना पहल पि कामे पठा द ैछिथ- पहल-८६ मे डगलस 
केलनर बला रचना छिपतो छि ह (आ से अनुवादक रूपमे निह वरन् मूल 
लेखकक रूपमे) आ ओ बैन सहेो कऽ दले जाइ छिथ। हमर सरवन जी एकटा 
बच्चा ारा भैया कहलापर पाँचटा लताम ओकरा दऽ दै छिथ ह मुदा हमर 
पराशरजी भाितजोक पाँचटा लताम िनलर् जतासँ छीिन लैत छिथ।  

आ हम हुनकर खोजबीन तखन करै छी जखन ओ िवदेहंमे आइडेि टटी 
बदिल हमरा गािर पढ़ैत छिथ- हनुकर िरयल आइडे टीटी नाङट करै छी। फेर 
सभसँ गप करै छी  आ पाठकक सहयोगसँ आर भ, पहल क पुरान अंक भेिट 
जाइत अिछ जतए िहनकर कुकृ य छि ह। 

डॉ. जेकील आ िम टर हाइडक कथा अं ेजी िवषएमे कूलमे पढ़ने रही। 
एकटा वैज्ञािनक रहिथ डॉ. जेकील हृदएसँ कलुिषत। मोन करि ह जे चोिर-
उच् ािगरी करी। से एकटा वक खोज कएलि ह जकरा पीिब कऽ ओ िम टर 
हाइड बिन जािथ आ राितमे चोिर-उच् ािगरी करिथ। एक रातुक गप अिछ जे 
िम टर हाइड ककरो ह या कऽ भािग रहल रहिथ मुदा भोर भऽ गेल रहै से 
लोक सभ हुनका खेहारए लगलि ह। ओ डॉ.जेकीलक घरमे पैिस गेलाह (कारण 
डॉ.जेकील तँ ओ वयं छलाह) आ केबार भीतरसँ लगा लेलि ह। लोक सभ 
िचि तत जे डॉ. जेकीलकेँ ई बदमाश मािर देति ह से ओ सभ केबार पीटए 
लगलाह। िम टर हाइड व पीअब शुरु केलि ह मुदा ओिह िदन दवाइमे िरएक्शन 
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निह भेलैक आ हुनकर रूप डॉ. जेकीलमे निह बदिल सकलि ह। आब एिह 
कथाक अ तमे िम टर हाइड माथ नोिच रहल छिथ जे हुनका अपन सम त 
पापक ायि त िम टर हाइड बिन करए पड़ति ह। 

पंकज पराशर उफर् अरुण कमल उफर् डगलस केलनर उफर् उदयका त 
उफर् ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उफर्..... िहनकर िरयल आइडेि टटी हम नाङट करै छी आ ई आब अिभश त 
छिथ अपन शेष जीवन िम टर हाइड रिह अपन कुकृ यक सजा भुगतबाक लेल। 

मैिथलमे ई एकटा त य छै जे चुपचाप जे गािर सुनै अिछ तकरा कहल 
जाइ छै जे ओ ब ड नीक लोक छिथ। मुदा समए आिब गेल अिछ िम टर 
हाइड सभकेँ देखार करबाक आ ओकरा कठोर सजा देबाक। मुदा ई तँ मा  
ार भ अिछ। मैिथलीमे बहुत गोटे छिथ जे िह दीमे बैन भेल लेखककेँ पोसै छिथ 
(मैिथली सेवाक लेल) जे जखन ककरो गािर पढ़बाक होए तँ ओ तकर योग 
कऽ सकिथ। 

एिह लैकमेलरक डॉ. जेकील आ िम टर हाइड बला चिर  मैिथल 
सजर्नाक िवरोधमे मैिथल-जन पि कामे एक दशक पिहने उजागर भऽ गेल छल 
मुदा लोक िहनका पोसैत रहल। 

आर भमे सेहो ई एकटा िच ी मैिथलीक स पादकक िवरोधमे देलि ह जे 
छिप गेल आ ओकर घृिणत भाषाक कारण भाइ साहेब राजमोहन झाकेँ माफी 
माँगए पड़लि ह आ फेर ई िम टर हाइड सेहो ओिह स पादकसँ िलिखतमे माफी 
मँगलि ह। 

एकटा आ ह आ आ ान: सुभेश कणर् आ सम त मैिथली- ेमी-गण- एिह 
िम टर हाइडक लैकमेिलंग आ ए युजक ारे अहाँ सभकेँ मैिथली छोिड़ कऽ 
जएबाक आव यकता निह अिछ, कारण पापक घैला भिर गेलाक बाद ई आब 
अिभश त छिथ अपन शषे जीवन िम टर हाइड रिह अपन कुकृ यक सजा 
भुगतबाक लेल। 

जे.एन.यू.मे छा -छा ा सभसँ पो टकाडर् पर साइन लऽ ओिहपर अपन 
रचना लेल शसंा-प  पठबैत घुमैत अप याँत किथत गो ड मेडेिल ट(!!!) 
िम टर हाइडकेँ िचड़ैक खोता तोड़बाक सख शुरुहेसँ छि ह। पिहल कथा गो ीमे 
जखन ई सहरसामे सभसँ पुछने िफरै छिथ जे सािह यकार बनबासँ की-की सभ 
फाएदा छै तखन ई एकटा पाइ आ पुर कारक लेल अप याँत मैिथल यवुा-पीढ़ीक 
ितिनिध व करै छिथ, जे राजमोहन झा जीक श दमे मैिथलीसँ ेम निञ करैत 
अिछ। ई िम टर हाइड सेहो ओिह स पादकसँ िलिखतमे माफी मँगलि ह आ 
जखन ओ माफ कऽ देलिख ह तखन फेर हुनका गािर पढ़ब शुरु कऽ देलि ह। 
हमरासँ िलिखत मेल-माफी अ वीकार भेलाक बाद िम टर हाइडक माथ नोचब 
वाभािवके। िम टर हाइड ककरो इनकम टैक्स, क टम वा सरकारी नोकरीमे 
देखै छिथ, सुनै छिथ तँ पाइक मारल जेकाँ िहनका मोनमे लैकमिेलंग कुलुबलुाए 
लगै छि ह, ायः आन द िफ मक एक गोट कलाकार जेकाँ- जे एहने िम टर 
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हाइड लेल कहै अिछ- जे ई डॉक्टर रिहतए तँ िकडनी बेिचतए, से ओ जतए 
छिथ ओतहु लैकमेिलंगक ध धा शुरू कैये दनेे छिथ। मुदा िचड़ैक खोता 
उजाड़ैत-उजाड़ैत मधुमाखीक छ ा उजाड़बाक ग ती एहेन लैकमेलर कैये दैत 
अिछ। जे सरकारी नोकरी वा इ कम-टैक्स, क टममे ई लैकमेलर रिहतए तँ 
देश जरूर बेिच दैतए। 

जे िकयो सूचनाक वतं ताक नाम पर, अ तज लपर वतं ताक नामपर 
वा सािहि यक समालोचनाक नामपर गािर पढ़ैत अिछ तँ सवर्दा मोन राखू जे ई 
सभ वतं ता अहूँकेँ ा त अिछ। एिह घटनाक िवषएमे अहाँसँ प कार, 
यूजपेपर, पि का आ िह दीक गणमा य लेखकगण/ ोफेसर/ िव िव ालय आिदकेँ 
एिह घटनासँ सूिचत करेबाक अनुरोध अिछ। िवशेष जानकारी लेबाक आ देबाक 
लेल ggajendra@gmail.com पर सूिचत करू। 

कोना पकड़ाएल ई चोर:- टेप बाइ टेप:- 
VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
But this time he has not used his name as maithil, mithila aa subodhkant 
but as Pankaj Parashar pparasharjnu@gmail.com 
Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४८ PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
The same blackmail letter has been sent by the blackmailer to my email 
address which has been spammed through ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ 
, १६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३. 
Reply ०१/२५/२०१० at ०९:४५ PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
pahal=- ८६, aarambh -२३ aa arunkamalak naye ilake me ka sambandhit 
prishtha pathebak lel dhanyavad pathakgan. 
Reply ०१/२५/२०१० at ०८:१६ PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed२५३a/newDK/intell.htm ehi link par 
douglas kellner ke lekhak anuvad pahal-८६ ke page १२५-१३१ par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 
Reply ०१/२४/२०१० at ०८:१६ PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal jik kavita "Naye Ilake 
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Me" hoinh aa Aarambh (ank २३, maithili magazine editor Sh. Rajmohan 
Jha (March २०००) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam Me" te 
kripya ggajendra@gmail.com par soochit karathi- Dhanyavad. 
Reply ०१/२४/२०१० at ०८:०२ PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras samarthan debak 
lel dhanyavad pathakgan. 
Reply ०१/२३/२०१० at ११:४० PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
out of these three addresses of the spammer i.e. pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and addresses 
parasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 
Reply ०१/२१/२०१० at १०:०० PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
the htpps host matches reliance communications and the corresponding 
email gamghar at gmail dot com and maithilaurmithila at gmail dot com is 
fake ids related with the actual spammers id i.e.pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com 
Reply ०१/२१/२०१० at ०८:५० PM 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
The office premise has been located, the blackmailer works in Dainik 
Jagran, the organisation being taken into confidence. 
Reply ०१/२१/२०१० at ०६:१३ PM 
१४ 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa blackmail karay bala 
blackmailer ke cheenhi lel gel achhi,ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ , 
१६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३ aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Reply ०१/१८/२०१० at ११:१९ PM 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 
Reply ०१/१८/२०१० at ०९:२७ PM 
from ISP २२०.२२७.१७४.२४३ of Dainik Jagran he abused many times earlier 
too to others. अिवनाशकेँ सेहो २२०.२२७.१७४.२४३ आइ.एस.पी.सँ एिह कारक ई-प  अबैत 
रहै मुदा ओ मािमला खतम कs देने रहिथन। ओ िट पणी सभ एतेक घृिणत छैक जे एतए निह देल 
जा रहल अिछ। 

पाठकक सदंेश: एिह घटना मपर 

kellner@ucla.edu" <kellner@ucla.edu 
Dear Gajendra 
thanks for the detective work. was there a response? 
best regards, 
Douglas Kellner 
Philosophy of Education Chair 
Social Sciences and Comparative Education 
University of California-Los Angeles 
Box 951521, 3022B Moore Hall 
Los Angeles, CA 90095-1521 
 
Fax  310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 
 

dear Gajendraji,  
apnek mail milal. Pankajjik kritya janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik 
nam kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi. 
Rajiv K Verma 

dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shridharam 

ओकरा सावर्जिनक निह करबै।अहां कें सूचनाथर् पठेने छी जे पंकज पिहनेहो इ सब काज करैत 
रहय छलैए। 
avinash 
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ठीक छै--_-स पादक। 
Dear Gajendra g 
You are doing very well in the field of collecting all the documents related 
to the Maithili. Videha. Com realy a adventureous collection. I will also 
find some time to learm the article published through the videha. 
Now your detective style theft the sleeping of many of the so called 
literary personnel. Go a head jai Maithili jai Mithila 
Sunil Mallick 
President 
MINAP, Janakpur 

your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or fake identity holder 
must be boycotted from literature at once Thanks. 
shyamanand choudhary 
Namaskar. 
Chetna samitik sachiv ken mailak copy hastgat kara del achi.  

Dr. Ramanand Jha' Raman' 
गजे  जी , 
चेतना सिमित िहनका स मािनत कएलक अिछ सेहो हमरा ज्ञात निहं | य िप हमहू चेतना क  थाई 
सद य | जे हो. मुदा िनंदा पद घटना तं ई िथके तें दुखी कयलक |  कितपय नव मैिथल- ितभाक 
आकलन-मू यानकनक हमर अपन ने ही वभाव, एिह दुघर्टनाक बाद तं आब  िचंता मे ध' 
देलकय|     
देखी, 
हम अपने िवि मत भेलहुँ| बहुत दु:खद दृ य | सृजन िवरू  सािहि यक स दभर् मे ई घटना आधुिनक 
मैिथलीक बहुत कुरूप संग क' क'  मरण कैल जायत  
स नेह, 

गंगेश गुजंन. 
PRIYA MAITHILJAN 
APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. DHANYABAD. 
SAPREM, 

PK CHOUDHARY 
Gajendra babu 
pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda das sal pahine 
aarambh me kene rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 
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seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda karbak chahi. 
subhash Chandra yadav 

ि य ठाकुरजी! 
(माननीय संपादक) 
“िवदेह ई-पि का” [मैिथली] 
एखन धिरक उपल ध सा यक आधार पर हम अपनिहक संग जाएब पिस  करब। 
शभंु कुमार िसहं 
Sir I have sent the link of Parashar's duplicacy to several people 
along with Pranabh Bihari who had traslated that article. I had 
telephonic conversation with him also and he was quite upset over 
Parashar;s duplicay 
Pranav is my junior and a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is unfortunate that he was 
misused by Parashar. But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashar and his team. Parashar, though must not be blamed if he 
lifted the article of Nom Chomskey . Now i must doubt the artistic 
sensibility of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. I am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom Chomskey as his own.  
God bless him no more         
In the past Pankaj Parasar was accused for lifting the 
senses and emotions from poems of doyens of Hindi and Maithili poets. 
What Pankaj did should be condemned. I regret for him. 

These People are hellbent to bring down the literary discourse down to 
the gutter. Now you have been receiving mails like one. We are with you 
and i have forwarded your mails to Maithili speaking people all across the 
country .— 

VIJAY DEO JHA 
Dear Gajendraji, 
I fully agree with you that we must fight against blatant cases of wrongful 
appropriation. 
हां अपन मेल में िलखने छी जे िवदेह आक इव से संबंिधत लेखक'क सबटा रचना हटा लेल 
जायत। अिह से आक इव सं ई संग सेहो, एकर सा य  सेहो मेटा जायत। हमर मत ई जा 
सा यब रहबाक चाही िनक आ अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अ पसन कामेंट आ िनर्णय सेहो 
आक इव मे जा के संबंिधत रचना के पो टा-ि ा टर के रुप मे भिव या'क पाठक'क लेल सुरिक्षत 
रािख सकैत िछयि हि। 
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ई दोहरेबाक बहुत औिच यक निह जे िवदेह िनक लािग रहल अिछ आ अहांक पिर म एकदम देखा 
रहल अिछ। 
ईित, 
सदन।  
 
Thanx Gajendraji, for your immediate response. I must congratulate you 
for the work you have done to save the sanctity of the literature world as 
a whole.  
I feel proud for the person like you who shows the courrage to bell the 
cat. If the so called writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a person like you who is 
alert enough to take care of such filth & keep the sea clean.  
 
Thanx for enlightening me on the subject. 
 
Regards, 
Bhalchandra Jha. 
 
पंकज पराशरकेर एहन कायर् पर मरण अबैत अिछ करीब बीस-पचीस साल पिहलुक घटना, जिहया 
आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डॉ, सर गंगानाथ झाक एकमा  मैिथलीक कारुिणक पदकेँ एक गोट किव 
ारा अपन किह सािरत कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग ोता ारा सूचना देलाक बाद) 
आज म बैन कए देल गेलाह । कहबाक ता पयर् जे जँ हम मैिथल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक 
पदकेँ अपन किह सकैत छी तँ ई कोन बड़का गप । िन ये एहन रचनाकारकेर स  कड़गर डेग 
उठाएब आव यक । 
ajit mishra 
 
Dear Gajendrajee, 
We should take strong step to prevent such intellectual cheats. 
My support is always with you.  
K N Jha 
This seems to be a dangerous trend and we should also try and refrain 
from publishing anything from such authors. Regards, 
Prof. Udaya Narayana Singh 
ि यवर ठाकुर जी,  
मैिथल सािह यकार आब साइबर ाइम सेहो क रहल छिथ, ई जािन अपार स ता भेल |  
पंकज पराशर  के नकारा मक बुि क पूणर् उपयोग करबाक लेल हम नोबेल ाइज सा स मािनत 
कराय चाहैत छी | 
बुि नाथ िम   
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Sampadak Mahoday 
Apne ehi prakarak durachar rokwak lel je prayash ka rahal chhee 
ohi lel dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab aawashyak 
achhi 
Sadar 
SHIV KUMAR JHA 
 
 
गजे  भाई,  
नम कार ! मैिथली मे एिह तरहक काज लगातार भ' रहल अिछ । िकछु यिक्त एिह धंधा मे 
अ सर छिथ । मैिथलीक स पादक लोकिनक अनिभज्ञताक फायदा कतेको अं ेजी पढ़िनहार 
तथाकिथत सािह यकार लोकिन उठा रहल छिथ। पंकज जीक पहल मे छपल लेख के हम सेहो 
पढ़्ने ह  आ िकछुए िदनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक आलेख के सेहो पढ़लहु । हमरा त' 
आ यर् लागल छल जे पंकज जी आलेखक कम स कम शीषर्क त' बदिल लैतिथ मुदा हुनका एतेक 
ज्ञान रिहतिन तखन की छल। 
 
एतबे निह , िहनक बहुत रास किवतो अं ेजी सािह य स' हेर-फेर कयल गेल अिछ । खैर ! जे 
करिथ ... । मुदा एिह बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के "। 
काशन मे जे भी िकयो यिक्त गलती क' रहल छिथ हुनका गंभीर ि िमनल बुझबाक चाही।  
ध यवाद एिह लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार तरीका स' एिह ग प के उठैलहु। 
अहाँक  
काश च  ।  
pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal 
kamini 

Gajendr jee,  
maamailaa ke tool jatabe debainhi, sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. 
हमर मनतब एतबे, जे एक बेर अहां देखार क देलहुं, आब छोिड देल जाओ. िह दीयो मे एिहना भ 
रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे िलखल मोन के दुखी करैत अिछ. फेर लागैत अिछ जे अिह मे 
समय िकयैक न  करी?  
िह दु तान मे जाित आ सेहो मैिथली से जाित निय जाएत. हम एकरा निय मानैत छलहुं मुदा आब 
30 बरख से मैिथली मे िलखनाक बाद आब देखल जे एक ओर  
1 मैिथली सािह य मे िलली जी, उषा जी आ शेफिलका जी के बाद यिद िकओ नाम लैत अिछ त 
हमर.  
2 एखनो कोनो पि का बै छै त हमरा लेल रचनाक आ ह होइते छै.  
3 एखनो हम ओतबे सि य छी आ िनरंतर िलिख रहल छी.  
4 दुखद जे हमरा बाद (सुि मता पाठक आ यो ना िमलन के हम अपने तुिरया बुझैत छी) के बाद 
एहेन कोनो सशक्त कोन, मिहला लेखने निय आएलए.  
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5 ई ि थित रहलाक बादो, आब जहन हम देखै छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना या ा 
अथव हमर रचना पर िकछु निय िलखल गेलए, चाहे ओ मोहन भार ाज रहथु अथवा आन िकओ. 
जहन हमर दशक केर चचर् होइत छै, तीन चािरटा नाम पर सिव तार चच  होइत छै, जािह मे हमर 
नाम निय रहैत छै. हमर नाम मा  स दभर् लेल जोिड देल जाइत छै.  
6 एतेक िदन मे मा  रमण जी हमरा पर एक गोट लेख िलखलि ह. हम ओकरा पुन: टाइप करबा 
के अहां लग पठायब.  
7 जाित पाित धमर् आ ेष पर किहयो यान निय देलाक कारणे त कही हमर ई ि थित निय छै, 
आब हमरा ई सोचबा मे आिब रहल अिछ.  
8 हमर िशक्षक, जे वयं िह दी के ख्याितल ध कथाकार छिथ, हमरा बुझेने रहलाह जे हम मैिथली 
मे िलखब ब  क; दी, िकयैक त हम गैर मैिथल (जाित िवशेष) से निय छी, तैं हमर लेखन के 
किहयो मैिथल सभ निय नोिटस करताह, किहयो िकछु निय करता.. अपन भाषाक ित ेम के 
आगरह कारणे हम हुनकर बात निय मानिलयै, िलखैत गेलहुं, मुदा आब लािग रहलअए जे हुनकर 
कहबी सही छलि ह की?  
9 एखनो की हाल छै मैिथली मे, देिखयो. ओकरा िवरु  िकछु किरयु. मैिथली मे जे पैघ पैघ सं था 
चाइ, चेतना सिमित सनक, सभ बेर िव ापित पवर् मनबैत छिथ. लाखो खचर् करै छिथ, मुदा नीक 
लेखक केर पोथी सभ बेर 5-7 टा िनकालैथु, से निय होबैत छि ह.  
10 हमरा भेटल जानकारी के मोतािबक िव ापित हॉल िकराया पर चढै छै. तकरा मे कोनो आपि  
निय, यदो ओकरा से िकछु आय होबै. मुदा ओकरा मैिथलीक काज अथवा नाटक आिद लेल मांगल 
जाएत, त; निय भेटै छै. यिद ओकर शु क चुका दी, तहन त िकरायाके रूप मे िकऊ ल' सिक छै. 
एकरा सभ के उजागर करी.  
11 यिक्त से सं था पैघ होइत छै. जतेक सं था सभ छै, तकरा पर िलखी, सािह य अकादमीक 
मैिथली िवभाग सिहत.  
12 िलली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अिधकार हमरा देने छिथ. हुनक सािह य अकादमी पुर कार 
ा त पोथी 'मरीिचका' केर िह दी अनुवाद लेल िपछला 2-3 साल से हम िलिख रहल छी.  सािह य 
अकादमीक पि का 'समकालीन भारतीय सािह य" मे हम िपछला 25 साल से अनुवाद सिहत छिप 
रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल गेल. ओिह कुस  पर जे वनाम ध य बैसल छिथ, 
हुनका हमरा मादे निय बूझल त कोनो मैिथल सािह यकार से पूिछ सकैत छलाह. ई तिहने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋिषकेश मुखज  से हुनकर बायोडाटा मंगने छल आ एखिन पढल 
समाचारक अनुसारे आ. जानकी व लभ ह ी से हुनकर बायोडाटा प ी लेल मांअगल गेलैय.  
13 अपन िवन ता दश बैत हम िलली जीक दू तीन टा कथाक िह दी अनुवाद हम पठा देिलयि ह. 
तैयो अई पर कोनो िवचार निय. िलखला के बाद हमरा कहल गेल जे हम िलली जी से सािह य 
अकादमी के अनुवादक अिधकार िदयाबे मे मदिद करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अिछ 
ने, आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के िकअयैक अिधकार चाही? 
अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी के अनुवाद लेल द; सकय. एखिन धिर ओकरा पर 
िनपटारा निय भेलैये. अकादमी से फेर कोनो प  निय आएल अछे. अनुवाद तैयार राखल छै. िलली 
जी आब बहुत बुजुगर् भ; गेल छिथ. हुनक मा  इयैह इच्छा छै (आ बहुत वाभािवक) जे हुनकर 
पोथी सभ हुनका सोझा मे कािशत भ; जाए.  
14 िलली जी के पोथी िह दी मे आनबाक ेय हमरे अिछ, ई मिनतहुं ओकरा रेकॉडर् केनाए मैिथल 
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समीक्षक आव यक निय बुझैत छिथ. एकरा पर लडू.  
15 मैिथली के भारतीय ज्ञानपीठ से पु तक काशन लेल हमही आगां एलहुं आ भास जी आ िलली 
जी के पोथी बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैिथली  पु तक काशन के ेय हमरे छि ह, ईहो मनैत 
ओकरा रेकॉडर् केनाए मैिथल समीक्षक आव यक निय बुझैत छिथ. एकरा पर लडू.  
गजे  जी, मैिथलीक ई सभ मानिसकता पर आ दोलन करी जािह से रचनाकार आ विर  रचनाकार 
सभ के अपमािनत निय होब' पडै. अहां चाही त' एकरा िवदेह पर द' सकै छी.  
हम दोसर बात सेहो िलिख के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम यिक्त के निय सं था आ 
यिक्त के मानिसकता के दोष देबि ह. लोक पढथु आ पूचाथु ई वनामध य सभ से जे जकरा से 
अहां के गोलॱसी अछे, तकरा पर अहां िलखब आ जकरा से निय अछे, जे मौन भावे िलिख रहलए 
कोनो िविवआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई यवहार?  
-िवभा रानी.  
Shri gajendraji 
good work. 
Anha sa ehina neer khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat.  
chor ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 
Saadhuvaad. 
manoj pathak. 

संगिह "िवदेह" केँ एखन धिर (१ जनवरी २००८ सँ १४ जनबरी २०१०) 
९३ देशक १,०४२ ठामसँ ३६,७१७ गोटे ारा िविभ  आइ.एस.पी.सँ २,१९,८९१ 
बेर देखल गेल अिछ (गूगल एनेलेिटक्स डाटा)- ध यवाद पाठकगण।-–गजे  
ठाकुर 

सदंेश- 

[ िवदेह ई-पि का, िवदेह:सदेह िमिथलाक्षर आ देवनागरी आ गजे  
ठाकुरक सात ख डक- िनब ध- ब ध-समीक्षा, उप यास (सह बाढ़िन) , प -सं ह 
(सह ा दीक चौपड़पर), कथा-ग प (ग प गुच्छ), नाटक (संकषर्ण), महाका य 
( व चाह च आ अस ाित मन) आ बाल-मंडली-िकशोर जगत- सं ह कुरुक्षे म् 
अंतमर्नक मादेँ। ] 

१. ी गोिव द झा- िवदेहकेँ तरंगजालपर उतािर िव भिरमे मातृभाषा 
मैिथलीक लहिर जगाओल, खेद जे अपनेक एिह महािभयानमे हम एखन धिर संग 
निह दए सकलहुँ। सुनैत छी अपनेकेँ सुझाओ आ रचना मक आलोचना ि य 
लगैत अिछ तेँ िकछु िलखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकेँ सदा 
उपल ध रहत। 

२. ी रमान द रेणु- मैिथलीमे ई-पि का पािक्षक रूपेँ चला कऽ जे अपन 
मातृभाषाक चार कऽ रहल छी, से ध यवाद। आगाँ अपनेक सम त मैिथलीक 
कायर्क हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 
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रमेश 

 

बहस- पकंज पराशरक साथहथत्यक चोथर मैथिली साथहत्यक कारी 

अध्याय थिक 

  

थवदेह-सदेह २ (२००९-१०) स ँपंकज पराशरक साथहथत्यक चोथर आ 

साइबर अपरािक पापक र्ैलक महा-थवस्फोट भेल अथि। ई पैर् श्रेय 

पथिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुरकेँ जाइत िथन। हुनकर अपराि 

पकड़बाक चेतना केर जतेक प्रशंसा कयल जाय, कम होयत। 

“थवदेह”क मैथिली प्रबन्ि-समालोचना- अंक, अइ पोल-खोल लेल 

कएक युग िथर थवलथम्बत भऽ कऽ थनबद्ध रहत, स े “समय केँ 

अकानैत” कहब कथठन अथि। 

साथहत्योमे चौयिकलाक उदाहरण पथहनहुँ अबैत रहल अथि गोटपगरा। 

मुदा एक बेरक चोथर पकड़ा गेलाक बाद प्रायाः चोथरक आरोपी 

साथहत्यकार मौन-वसत िारण करैत रहलाह अथि आ माथमला ठंढ़ाइत 

रहल अथि। 

मुदा ताथह परम्पराक थवपरीत अइ बेरक चोर ’थसन्हा चोर’ थनकलल 

अथि आ थवगत एक दशकसँ थनरन्तर चोथर करैत जा रहल अथि- 

सेन्ह काथटकऽ। आ तेहेन महाचोरकेँ मैथिलीक साथहत्यकार आ संस्िा 

सभ तरहत्िीपर उठा-उठा कऽ पुरस्कृत केलक अथि आ समीक्षाक 
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चासनीमे चोरायल कथवता सबकेँ बोथर देल गेल अथि।  

थवदेह-सदेह-२ प्रमाण-पुरस्सर अथभयोगे टा नथह लगौलक, अथपतु एहेन 

महत्वाकांक्षी असामाथजक तत्वक थवरुद्ध साथहथत्यक दण्ड आरोथपत कऽ 

अपन “बोलडनेस” सेहो प्रदथशित केलक अथि। एक दशकमे तीन बेर 

पकड़ायल चोर प्रायाः “डेयर डेथभल” होइत अथि आ अपन अनुथचत। 

सीमाहीन महत्वाकांक्षाक पूथति लेल अपन वरीय संवगीय व्यथक्तकेँ 

सीढ़ीक रूपमे उपयोग करैत अथि आ स्वािि-थसथद्धक उपरान्त अपन 

पयर सँ ओही सीढ़ीकेँ थनचाँ खसा दैत अथि। फेर ओकरा अपन 

थट्वटर-फेसबुक-नेट वा पथिकामे गाथरक थनकृष्टतम स्तरपर उतरऽ मे 

कथनयों देरी नथह होइत िै। ओ नाम बदथल-बदथल कऽ गाथर पढ़ैत 

अथि आ अपन प्रशंसामे जे.एन.यू.क िाि-िािाक पोस्टकाडि थलखेबामे 

अपस्याँत भऽ जाइत अथि। ओ थहन्दीक कोनो बड़का साथहत्यकारक 

बेटीक संग अपन नाम जोथड़ थववाहक वा प्रेम-प्रसंगक थखस्सा रस 

लऽ लऽ कऽ प्रचाथरत करैत अथि। एहेन प्रवृथत्त कएटा आओर 

थतकड़मबाजमे देखल गेल अथि जे थहन्दीक  पैर्-पैर् नामक माला 

जथप कऽ मठोमाठ होअय चाहैत अथि। वस्तुताः ई थचन्ताजनक तथ्य 

थिक जे मैथिलीक नव-तूरकेँ थहन्दीक पैर्-पैर् नामक वैशाखीक एतेक 

जरुरथत थकऐक होइत िथन? 

“थवदेहक” “इनक्वायरीक थववरण” पथढ़ कऽ रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइत 

अथि। पहल-८६ आ आरम्भ-२३ मे जे पोल खूजल िल, अइ 

तिाकथित साथहत्यकारक, तकरा बादे मैथिली साथहत्यसँ बाथर देल 

जेवाक चाहैत िल। मुदा थवडम्बना देखू जे चेतना सथमथत सम्माथनत 

कऽ देलक। “मैथिल ब्राह्मण समाज”, रथहका (मिुबनी) सन अँथखगर 

संस्िाकेँ चकचोन्ही लाथग गेल, जखनथक संस्िामे थवख्यात साथहत्यकार 

उदयचन्द्र झा “थवनोद” आ पढ़ाक ूप्रोफेसरगण िथि। ई संशयथवहीन 
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अथि जे पुरस्कृत करेबामे थवनोदजीक महत्वपूणि भूथमका रहल हैत। 

“थवदेह” द्वारा रहस्योद्घाटन केलाक बावजूद एखन िथर चेतना सथमथत 

अिवा मैथिल ब्राह्मण समाज, रथहकाकेँ अपन पुरस्कार आपस करेवाक 

वा आने कोनोटा कारिवाई करवाक बेगरता नथह बुझा रहल िै आ 

सदि गुम्मी लिने अथि। एहेन “जड़-संस्िा” सभ मैथिली साथहत्यक 

उपकार करैत अथि वा अपकार? ई केना मानल जाय जे पहल-८६ 

वा आरम्भ-२३ अइ दुनू संस्िाक कोनो अथिकारी वा साथहत्यकारकेँ 

पढ़ल नथह िलथन? 

ई आश्चयिजनक सत्य थिक जे मैथिलीक कएटा पैर् साथहत्यकार 

पंकज पराशरक कृथिम काव्य आ आयाथतत शब्दावलीमे फँथस गेलाह 

अथि। “थवलथम्बत कएक युग म ेथनबद्ध” क भूथमकामे अनेरो थवदेशी 

साथहत्यकारगणक तीस-चाथलस टा नाम ओथहना नथह गनाओल गेल 

अथि, अपन कथवता केँ थवश्वस्तरीय प्रमाथणत करबाक लले अँथखगर 

चोरे एना कऽ सकैत अथि। सम्भावना बनैत अथि जे डगलस केलनर 

जकाँ ओह ूसभ कथवक रचनाक भावभथूमक वा शब्दावलीक चोथरक 

प्रमाण एही काव्य-पोिीमे भेथट जाय। अंतताः थम. हाइडक कोन 

ठेकान? मैथिलीमे तँ लोक थवश्व-साथहत्य कम पढ़ैत अथि। तकर 

नाजायज फायदा कोनो ब्लैकमेलर थकऐक नथह उठाओत? आथखर 

टेक्नो-पोथलथटक्स की थिक- टेकथनकल पोथलथटक्स थिक, सैह थकने? 

एकरा बदौलत झाँसा दऽ कऽ पाथकस्तानोक यािा कयल जा सकैत 

अथि। “टेक्नो-पोथलथटक्सक” बदौलत थकरण-यािी पुरस्कार, वैदेही-

माहेश्वरी थसंह “महेश” पुरस्कार, एतेक िथर जे थवथदतजीक 

अकादमीयोक पुरस्कार लेल जा सकैत अथि। प्रदीप थबहारीक सुपुिक 

भाथतज-कका सम्बन्िक मयादाक अथतक्रमण कयल जा सकैत अथि। 

प्रो. अरुण कमलक “नये इलाके में” सेंिमारी कऽ कऽ “समय केँ 
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अकानल” जा सकैत अथि। आर तँ आर, अइ टेकथनकल 

पॉथलथटक्सक बदौलत जीवकान्तजी सन महारिी साथहत्यकारसँ 

“थवलथम्बत कएक युग...” पोिीक समीक्षा थलखबा कऽ “थमथिला 

दशिन” (५) सन पथिकामे िपवा कऽ स्िाथपत आ अमर भेल जा 

सकैत चथि। मैथिली साथहत्यक सभसँ पैर् सफल औजार थिक 

“टेक्नो पोथलथटक्स”! 

ई मानल जा सकैत अथि जे थमथिला दशिनक सम्पादककेँ आरम्भ-

२३ आ पहल-८६ कोलकातामे नथह भेटल होइथन्ह। मुदा जीवकान्तजी 

नथह पढ़न ेहेताह से मानबामे असौकयि भऽ रहल अथि। जीवकान्त 

जी तँ प्रयाग शुक्लक “चन्द्रभागा में सयूोदय” आ एही शीषिकक 

नारायणजीक कथवता (चन्द्रभागामे सयूोदय) सेहो पढ़न ेहेताह जे िपल 

अथि मैथिलीमे। तखन पंकज पराशरक समुद्रसँ असंख्य प्रश्न पूिऽवला 

कथवताक भावािि थकऐक नथह लगलथन जे समीक्षामे कलम तोथड़ प्रशंसा 

करऽ पड़लथन वा करा गेलथन? एकरा “प्रायोथजत समीक्षा” थकऐक 

नथह मानल जाय? की प्रयाग शुक्ल वा नारायणजीक समुद्र थवषयक 

कथवतासँ वेशी मौथलकता पंकज पराशरक कथवतामे भेटलथन 

जीवकान्तजीकेँ? ओइ सभ कथवताक कथनयोँ “िाया”क शंको नथह 

भेलथन समीक्षककेँ? “सभ्यताक सभटा ममान्तक पुकार”क नोथटस 

लेबऽवला समीक्षककेँ साथहथत्यक चोथर असभ्य आ ममान्तक पीड़ादायक 

नथह लगलथन? आब जीवकान्तजी सन समीक्षकक “पोजीशन फॉलस” 

भऽ जेतथन से अन्दाज तँ थमथिला दशिनक सम्पादककेँ नथहयें रहथन, 

उदय चन्द्र झा “थवनोद” केँ सेहो नथह रहथन। ई अथभज्ञान तँ पंकजे 

पराशर टाकेँ रहल हेतथन? बेचारे “पराशर” मुथनक आत्मा स्वगिमे 

कनैत हेतथन आ पंकसँ जनमल जतेक कमल अथि सब अथवश्वसनीय 

यिाििक सामना करैत हेताह। पराशर गोिी भऽ कऽ तीन बेर चोथर 
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केनाइ “पराशर” महाकाव्यक रचथयता स्व. थकरणजीकेँ सेहो कनबैत 

हेतथन। आथखर जीवकान्तजी साथहथत्यक चोथरक नोथटस थकए ने 

लेलथन, जखनथक हुनका थवचारेँ “मैथिलीक समीक्षक प्रायाः मूखिता 

पीथबकऽ थवषवमन करैत अथि”(थवदेह-सदेह-२-२००९-१०)/ थवनीत 

उत्पल-साक्षात्कार आ जीवकान्तजी स्वयं पंकज पराशरक चोथरवला 

कथवता-पोिीक समीक्षक िथि, अथपतु चौयिकला प्रवीण कथवक र्ोर 

प्रशसंक िथि। तखन अइ समीक्षा-आलेखमे अन्तथनिथहत असीम-प्रशंसा 

साकांक्ष-पाठककेँ “थवष-वमन” कोना ने लगौक? हुनका सन “पढ़ाक”ू 

समीक्षक-पाठककेँ “फॉलस पोजीशन”म े अनथनहार “एक्सपटि आ 

हैथबचुएटेड” साथहत्य-चोरसँ प्रशंसा आ पुरस्कार दुन ूपाथब जाय तँ 

मैथिली-काव्यक ई उत्कषि थिक वा दुभाग्य? अंतताः थवदेह-सदेह टा 

थकऐक थनन्दा केलक एथह र्टनाक? आन कोनो पथिका थकऐक नथह 

केलक? डॉ. रमानन्द झा “रमण” इन्टरनेटपर थनन्दा करैत िथि तँ 

र्र-बाहर पथिकामे थकऐक नथह जकर ओ सम्पादक िथि? चेतना 

सथमथत, पटना सम्माथनत करैत अथि एहने-एहने साथहत्यकारकेँ तखन 

अपने पथिकामे कोना थनन्दा करत, जखनथक पुरस्कार आपसो नथह 

लैत अथि, जानकारी भेलाक वा साकांक्ष साथहत्यकारक अनुरोि प्राप्त 

भेलाक बादो? नथचकेताजी नेटपर थनन्दा करताह आ “थवदेह”मे िपत 

तँ “थमथिला दशिन”मे थकऐक नथह थनन्दा वा सचूना िपल? कारण 

स्पष्ट अथि- जीवकान्तक समीक्षा पंकज पराशरक काव्य-पोिीपर 

िपत, तखन ओही पोिीक चोथर कयल कथवताक थनन्दा कोना िपत? 

चारु भाग साथहथत्यक आदशि, मयादा आ नैथतकताक िज्जी उथड़ रहल 

अथि- थपतामह आ आचायिगणक समक्ष आ (अनजाने मे सही) हुनको 

लोकथनक द्वारा। मैथिल ब्राह्मण समाज, रथहका; चेतना सथमथत, पटना 

आ साथहत्य अकादेमी, नई थदललीमे अन्तताः कोन अन्तर अथि वा 
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रहल? एहेन नामी पुरस्कारक संचालन आ चयनकता महारिी सभकेँ 

नव लोककेँ पढ़बाक बेगरता थकऐक नथह बुझाइत िथन? थबना पढ़न े

पुरस्कारक थनणिय वा समीक्षाक थनणिय कतेक उथचत, जखन थक ई 

चोथर तेसर बेरक चोथर थिक आ से िथप-कऽ भण्डाफोड़ भेल अथि। 

एकरा वरेण्य आ वरीय साथहत्यकारगण द्वारा काव्य-चोथर, आलेख-

चोथरकेँ प्रश्रय देल जायब थकऐक नथह मानल जाय, जखनथक आरम्भ, 

मैथिल-जन, पहल आ थवदेह-सदेह पथहनथह िाथप चुकल िल? की 

साथहथत्यक चोथरकेँ प्रश्रय देब, दलाल वगिकेँ प्रश्रय देब नथह थिक? 

एहेन सम्भावनायुक्त नव कथवकेँ प्रश्रय देब मैथिली साथहत्य लेल र्ातक 

अथि वा कलयाणकारी, जकरा मौथलकतापर तीन बेर प्रश्न चेन्ह लागल 

होइक? की पोिीक आकषिक गत्ता देथख वा थवदेशी कथवगणक नामावली 

(भूथमकामे) पथढ़ कऽ समीक्षा थलखल जाइत अथि वा पुरस्कारक थनणिय 

लेल जाइत अथि? जँ से भेल हो तँ सब थकिु “थठक्क ेिै भाइ”? 

अइ सबसँ तँ जीवकान्तजीक बात सत्य बुझाइत अथि जे समीक्षकगण 

दारू पीथब कऽ वा पैसा पीथब कऽ वा मूखिता पीथब कऽ समीक्षा थलखैत 

िथि। डगलस केलनरक “टेक्नोपोथलथटक्स” तँ िथप गेल “पहल”मे 

चोरा कऽ। आब जीवकान्तजी, ज्ञान रंजनजी अिवा थहन्दी जगतक 

आन साथहत्यकार-सम्पादकसँ पूििु जे नोम चोम्स्कीवला रचना कतय 

गेल, की भेल, कोन नामें िपल? पंकज पराशरक नामें थक पदीप 

थबहारीजीक सुपुिक नामेँ (अनुवाद रूपमे)। ई थरसचि एखन नथह भेल 

तँ भथवष्यमे पुनाः एकटा साथहथत्यक चोथरक पोल खूजत? अंतताः 

एकटा माँिकेँ कएटा पोखथरकेँ प्रदथूषत करए देल जाय आ स ेकए 

बेर? उदय-कान्त बथन कऽ गाथर पढ़वाक आदथत तँ पुरान िथन डॉ. 

महाचोर केँ। ककरो “सरीसृप” कथह सकैत िथि (मैथिल-जन) आ 

कोनो पथरवारमे र्ोंथसया कऽ थवष वमन कऽ सकैत िथि। ऑक्टोपसक 
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सभ गुणसँ पथरपूणि डॉ. पॉल बाबाकेँ चोथरक भथवष्यवाणी करवाक 

बड़का गुण िथन तेँ थहनका नामी फुटबॉल टीम द्वारा पोसल जाइत 

अथि, जाथहसँ “थवश्व-कप”केँ दौरान अइ “अमोर् अस्िक” उपयोग 

अपना थहसाबेँ कयल जा सकय। 

सहरसा-किागोष्ठीमे पथठत थहनकर पथहल किाक शीषिक िल- हम 

पागल नथह िी। ई उद्घोषणा करवाक की बेगरता रहैक- स ेआइ 

लोककेँ बुझा रहल िैक। अथवनाश आ पंकज पराशरक मामाजी 

तथहया थहनकर किाकेँ “थटप्पणीक”क्रममे मैथिली-किाक “टथनिंग 

प्वाइन्ट” मानने िलाह। आइ ओ “टथनिंग प्वाइन्ट” ठीके एक थहसाबेँ 

“टथनिंग प्वाइन्ट” प्रमाथणत भेल, कारण किाक ओथह शीषिकमे स ँ

“नथह” हथट गेल अथि, थहनकर तेबारा चोथरसँ। थहनकर पथहल चोथर 

(अरुण कमलक कथवता- नए इलाके में) क थनन्दा प्रस्तावमे “मामाजी” 

आ डॉ. महेन्द्रकेँ िोथड़, सहरसाक शेष सभ साथहत्यकार हस्ताक्षर 

कऽ “आरम्भ”केँ पठौने िलाह। आइ ओ हस्ताक्षर नथह केथनहार सभ 

कन्िी काथट कऽ वाम-दथहन ताक-झाँक करवाक लेल बाध्य िथि। 

द्वैि-चथरि आ दोहरा मानदण्डक पथरणाम सैह होइत अथि। अथवनाश 

तखन तँ देखार भऽ जाइत िथि जखन ओ थवदेह-सदेह-२ मे थलखैत 

िथि जे “एकरा साविजथनक नथह करबै”। नुका कऽ सचूना देवाक 

कोन बेगरता? पंकज पराशरसँ सम्बन्ि खराब हेवाक डर वा कोनो 

“टेक्नोपोथलथटक्स”(?) केर थचन्ता? 

थवदेह-सदेह-२ क पाठकक संदेश तँ कएटा साथहत्यकारकेँ देखार कऽ 

दैत अथि। जतय राजीव कुमार वमा, श्रीिरम, सुनील मथललक, 

श्यामानन्द चौिरी, गंगेश गुंजन, पी.के.चौिरी, सुभाष चन्द्र यादव, 

शम्भु कुमार थसंह, थवजयदेव झा, भालचन्द झा, अथजत थमश्र, 

के.एन.झा, प्रो.नथचकेता, बुथद्धनाि थमश्र, थशव कुमार झा, प्रकाश चन्द्र 
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झा, काथमनी, मनोज पाठक आथद अपन मुखर भाषामे प्रखरतापवूिक 

थनन्दनीय र्टनाक थनन्दा केलथन अथि, ततथह अथवनाश, डॉ. रमानन्द 

झा “रमण”, थवभारानीक झाँपल-तोपल शब्द आश्चयि-भावक उद्रेक करैत 

अथि। मुदा संतोषक बात ई अथि जे पाठकक “प्रबल भाव-भंथगमा” 

साथहत्यकारोक “मेंहायल आवाज”क कोनो थचन्ता नथह करैत अथि। 

थवभारानी तँ कमाले कऽ देलथन। एथह ठाम मैथिली भाषा-साथहत्यक 

एक सय समस्या गनेवाक उथचत स्िान नथह िल। ई ओनाठ काल 

खोनाठ आ महादेवक थववाह कालक लगनी भऽ गेल। कोनो चोर बेर-

बेर अपन कु-कृत्यक पथरचय दऽ रहल अथि आ हुनका समय नष्ट 

करब बुझा रहल िथन आ चोरकेँ देखार केलासँ दुाःख भऽ रहल 

िथन? ओ अपन प्रथतथक्रयामे कतेक आत्म श्लार्ा आ हीन-भावना व्यक्त 

केलथन अथि से अपने पि अपने ठंढ़ा भऽ कऽ पथढ़ कऽ बथूझ सकैत 

िथि। थहन्दीयोमे एथहना भऽ रहल अथि, तेँ मैथिलीमे माफ कऽ देल 

जाय? आब थहन्दीसँ पूथि-पूथि कऽ मैथिलीमे कोनो काज होयत? 

थवभारानी ज्योत्सना चन्द्रमकेँ ज्योत्सना थमलन केना कहैत िथि? 

हुनकर उपेक्षा कोना मानल जाय? ओ सभ साथहथत्यक कायिक्रममे 

नोतल जाइत िथि, सम्मान आ पुरस्कार पबैत िथि, पाठक द्वारा 

पथठत आ चथचित होइत िथि। समीक्षाक थशकाइत की उच्चवणीय 

(?) साथहत्यकारकेँ मैथिलीमे नथह िथन? समीक्षाक दुाःथस्िथत सभ 

जाथतक मैथिली साथहत्यकार लेल एके रंग थवषम अथि। ओइ मे 

जाथतगत थवभेद एना भेलए जे ब्राह्मण-समीक्षक, आरक्षणक दृथष्टकोणेँ 

थनम्न जाथत (?)क साथहत्यकारक थकिु बेशीए समीक्षा (सेहो सकारात्मक 

रूपेँ) केलथन अथि। समीक्षा आ आलोचनाक थवषम थस्िथतक कारणें 

जँ नैराश्यक थशकार भऽ जाय लेखक, तँ लेखकीय प्रथतबद्धताक की 

अिि रथह जायत? थवभाजीकेँ बुझले नथह िथन जे हुनका लोकथनक 
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बाद मैथिली मथहला लेखनमे काथमनी, नतून चन्द्र झा, वन्दना झा, 

माला झा आथद अपन तेवरक संग पदापिण कऽ चुकल िथि। हुनका 

ने काथमनीक कथवता संग्रह पढ़ल िथन आ ने “इजोथड़याक अङैठी 

मोड़”। हुनका अपन गुरुदेवक बात माथन थहन्दीमे जाइसँ के कथहया 

रोकलकथन? ओ गेलो िथि थहन्दीमे। मातृभाषाक प्रेरणा अथद्वतीय होइत 

िै। मैथिलीक जड़ संस्िा अिवा समीक्षक सभपर प्रहार करबामे 

हमरा कोनो आपथत्त नथह, मुदा अिालाभ तँ एतय नगण्य अथिए। 

सामाथजक सम्मान थवभाजीकेँ अवश्य भेटलथन अथि। समाजमे 

“जड़”लोक िै तँ “चेतन” लोक सेहो िैक। हुनकासँ मैथिली भाषा-

साथहत्य आ थमथिला-समाजकेँ पैर् आशा िै, हीनभाव वा आत्मश्लार्ासँ 

ऊपर उथठ काज करवाक बेगरता िैक। सक्षम िथि ओ। हुनका 

श्रेय लेवाक होड़सँ बँचवाक चाही। अन्यिा साथहत्य अकादेमी 

प्रथतथनथि, थदवाथलयापन केर थशकार जरूीगण आ मैथिलीक सक्षम 

साथहत्यकारमे की की अन्तर रथह जायत? थवभारानीक थवचलनक थदशा 

हमरा थचथन्तत आ व्यथित करैत अथि। ओ दमगर लेथखका िथि, 

सशक्त रचना केलथन अथि, आइ ने काथि समीक्षकगण कलम 

उठेबापर बाध्य हेबे करताह। समीक्षकक कतिव्यहीनतासँ कतौ लेखक 

थनराश हो? 

पंकज पराशरक श्रृंखलाबद्ध साथहथत्यक चोथरपर साििक प्रथतथक्रया देब 

कोनो साथहत्यकार लेल अनुथचत नथह अथि कतहुसँ। साथहत्यकार 

लेल साथहथत्यक मूलयक प्रथत ओकर प्रथतबद्धता मुख्य कारक होइत 

अथि आ हेवाको चाही आ तकरा देखार करवाक “बोलडनेसो” हेवाक 

चाही। “चाही”वला पक्ष साथहत्यमे बेशीए होइत अथि। एहेन-एहेन 

गम्भीर थवषयपर साथहत्य आ समाजक “चुप्पी” एहेन र्टनाकेँ प्रोत्साथहत 

करैत अथि आ जबदाह जड़ताकेँ बढ़बैत अथि, भाषा-साथहत्यकेँ बदनाम 
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तँ कथरते अथि। जािथर पंकज पराशरक चोथर-काव्यक समीक्षा थलखल 

जाइत रहत, थवभारानीक मूल-रचनाक समीक्षा क े थलखत? ककरा 

जरूरी बुझेतैक? थवभारानी अपने तँ समीक्षा प्रायोथजत नथह करओती? 

सक्षम लेखकक व्यवहारोक अपन स्तर होइत िै। तेँ संगथठत भऽ 

चोथरक भत्सिना हेवाक चाही। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


