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'vid̪ eːɦə' ३४५ mə əⁿkə ०१ məiː २०२२ (vərʂə १५ mɑːsə १७३ əⁿkə ३४५)
aːi əⁿkəmeː əcʰi:-

१. gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə- sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə maːit̪ʰiliː
(ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ ʰjəmə) ɦeːt̪u sɑːmigriː
[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə seːɦoː] [STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE
COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY &
OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM)] [FOR NTA-UGC-NETMAITHILI ALSO]
२.१.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- rɑːmə loːcənə ʈʰɑːkurəɟiːkə gəd̪ jə rəcənɑː
२.२.rəbiːnd̪ rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹb̩ ʰuːmi (upənjɑːsə)- cɑːrimə kʰeːpə
२.३.ɖəॉ . kiɕənə kɑːriːgərə- biːɦəni kət̪ʰɑː- bɑːbɑː bʰəkt̪ə kəʈɑːkʂə
२.४.munnɑːɟiː- biːɦəni kət̪ʰɑː- d̪ ɑːjit̪və
२.५.ɖɑːॉ kiɕənə kɑːriːgərə- mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː keː nɑːmə pərə d̪ ələləpəniː ɑː cələkəpəniː
२.६.sⁿt̪oːʂə kumɑːrə rɑːjə 'bəʈoːɦiː'- ɖɑːjəriː- 'ləvə juː ʈuː'

Go to the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili e magazine in .pdf format and
Maithili Audio/ Video/ Books/ paintings/ photo files. vid̪ eːɦəkə purɑːnə əⁿkə ɑː ऑɖijoː/ viːɖijoː/ poːt̪ʰiː/
cit̪rəkəlɑː/ pʰoːʈoː səbʰəkə pʰɑːilə səbʰə ɖɑːunəloːɖə kərəbɑːkə ɦeːt̪u niːcɑːⁿkə liⁿkə pərə ɟɑːu।
VIDEHA ARCHIVE vid̪ eːɦə peːʈɑːrə
View Videha googlegroups (since July 2008)
view Videha Facebook Official Group (since January 2008)- for announcements
१. gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
[sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə maːit̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː
ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ ʰjəmə) ɦeːt̪u sɑːmigriː]
[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə seːɦoː]
[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE
COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL
STUDIES (ENGLISH MEDIUM)]
[FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI ALSO]
juː. piː. eːsə. siː. (meːnsə) २०२० ऑpɕənələ: maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə viʂəjəkə ʈeːsʈə siːriːɟə

juː.piː.eːsə.siː. kə priliminəriː pəriːkʂɑː २०२० səmpənnə bʰəऽ geːlə əcʰi। ɟeː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː eːɦi pəriːkʂɑːmeː
ut̪ti̪ ːrɳə kərət̪ɑːɦə ɑː ɟⁿ meːnsəmeː ɦunəkərə ऑpɕənələ viʂəjə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə ɦeːt̪ənɦi t̪ⁿ oː eːɦi ʈeːsʈəsiːriːɟəmeː səmmilit̪ə bʰəऽ səkaːit̪ə cʰət̪ʰi। ʈeːsʈə siːriːɟəkə prɑːrəmbʰə prilimsəkə riɟəlʈəkə t̪ət̪kɑːlə bɑːd̪ ə
ɦoːjət̪ə। ʈeːsʈə-siːriːɟəkə ut̪tə̪ rə vid̪ jɑːrt̪ʰiː skaːinə kəऽ editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑː
səkaːit̪ə cʰət̪ʰi, ɟⁿ meːləsⁿ pəʈʰeːbɑːmeː əsoːkərɟə ɦoːinɦi t̪ⁿ oː ɦəmərə ɦvɑːʈsəeːpə nəmbərə 9560960721
pərə seːɦoː prəɕnoːt̪tə̪ rə pəʈʰɑː səkaːit̪ə cʰət̪ʰi। sⁿgəmeː oː əpənə prilimsəkə eːɖəmiʈə kɑːrɖəkə skaːinə
kəeːlə kəॉ piː seːɦoː veːriːpʰikeːɕənə leːlə pəʈʰɑːbət̪ʰi। pəriːkʂɑːmeː səbʰə prəɕnəkə ut̪tə̪ rə nəɦi d̪ eːməjə
pəɽaːit̪ə cʰaːikə mud̪ ɑː ɟⁿ ʈeːsʈə siːriːɟəmeː vid̪ jɑːrt̪ʰiː səbʰə prəɕnəkə ut̪tə̪ rə d̪ eːt̪ɑːɦə t̪ⁿ ɦunəkɑː leːlə
ɕreːjəskərə rəɦət̪ənɦi। vid̪ eːɦəkə səbʰə skiːmə ɟeːkɑːⁿ iːɦoː puːrɳət̪h niॉ ɕulkə əcʰi।- gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə
sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə sivilə sərviseːɟə (mukʰjə) pəriːkʂɑː, २०२० maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə)
leːlə ʈeːsʈə siːriːɟə/ prəɕnə-pət̪rə- १ ɑː २
TEST SERIES-1
TEST SERIES-2
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[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə/ FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI]
NTA_UGC_NET_MAITHILI_01
NTA_UGC_NET_MAITHILI_02
NTA_UGC_NET_MAITHILI_03 (ɕriː ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə d̪ vɑːrɑː sⁿkəlit̪ə)

Videha e-Learning

MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL)

UPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS
BPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS
maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (aːiccʰikə)
maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (ənivɑːrjə)
maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- biː.piː.eːsə.siː.(aːiccʰikə)

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː
१
bʰɑːʂɑːpɑːkə
२
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniːmeː pərjɑːpt̪ə vivid̪ ʰət̪ɑː əcʰi। mud̪ ɑː prəɕnəpət̪rə d̪ eːkʰəlɑː ut̪tə̪ rə eːkərə vərt̪əniː
ignuː BMAF001 sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə ukʰəɽɑːɦɑːmeː unəʈɑː-punəʈɑː d̪ ijaːu,
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t̪ət̪əbeː d̪ ʰəri pərjɑːpt̪ə əcʰi। juː.piː.eːsə.siː. kə maːit̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːlə seːɦoː iː pərjɑːpt̪ə
əcʰi, seː ɟeː vid̪ jɑːrt̪ʰiː maːit̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːneː cʰət̪ʰi seː eːkərə eːkəʈɑː ɑːrə pʰɑːsʈə-riːɖiⁿgə
d̪ oːsərə-ukʰəɽɑːɦɑːmeː kərət̪ʰi|
IGNOU ignuː

BMAF-001

........................................................................................................................
MAITHILI (OPTIONAL)
TOPIC 1 [Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and development of Maithili
language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː pərivɑːrə məd̪ ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/
maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ud̪ bʰəvə oː vikɑːsə (sⁿskɹ̩tə̪ , prɑːkɹ̩tə̪ , əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)]
TOPIC 2 (Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of the candidates)
TOPIC 3 (ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪ jɑːpət̪i ɑː goːvind̪ əd̪ ɑːsə sileːbəsəmeː cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə
cət̪urəbʰuɟə vid̪ jɑːpət̪i kɑːliːnə kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə prɑːrəmbʰə kərəbɑːsⁿ puːrvə
cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ ɑːvəliː nəvə ɕəbd̪ əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। nəvə ɑː purɑːnə
ɕəbd̪ ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪ jɑːpət̪i ɑː goːvind̪ əd̪ ɑːsəkə prəɕnoːt̪tə̪ rəmeː d̪ ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi
ɕəbd̪ əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪tə̪ rə likʰəbɑːmeː d̪ ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə
ɦoːjət̪ə, leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i bʰəjə səkət̪ə।)
TOPIC 4

(bəd̪ riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ ɑːvəliː ɑː mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə ɕəbd̪ ɑːvəliː)

TOPIC 5

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩ti̪ )

TOPIC 6

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪ vit̪iːjə pət̪rə- vid̪ jɑːpət̪i)

TOPIC 7

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪ vit̪iːjə pət̪rə- pəd̪ jə səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː)

TOPIC 8

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːkə gɑːt̪ʰɑː nɹ̩tj̪ ə nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə)

TOPIC 9

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪ vit̪iːjə pət̪rə- jɑːt̪riː)

TOPIC 10

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪ vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə)

TOPIC 11

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪ vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː upənjɑːsə)
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TOPIC 12

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- ɕəbd̪ ə vicɑːrə)

TOPIC 13

(t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪ bʰəvə oː vikɑːsə)

TOPIC 14

(ɑːd̪ ʰunikə nɑːʈəkəmeː cit̪rit̪ə nird̪ ʰənət̪ɑːkə səməsjɑː- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)ॉ

TOPIC 15

(svɑːt̪ⁿt̪rjoːt̪tə̪ rə maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑːmeː sɑːmɑːɟikə səmərəsət̪ɑː- əruɳə kumɑːrə siⁿɦə)

TOPIC 16
(juː. piː.eːsə.siː. maːit̪ʰiliː prət̪ʰəmə pət̪rəkə pəriːkʂɑːrt̪ʰiː ɦeːt̪u upəjoːgiː sⁿkələnə,
maːit̪ʰiliːkə prəmukʰə upəbʰɑːʂɑːkə kʂeːt̪rə ɑː oːkərə prəmukʰə viɕeːʂət̪ɑː, maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə ɑːd̪ ikɑːlə,
maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə kɑːlə-nird̪ ʰɑːrəɳə- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)
TOPIC 17

(maːit̪ʰiliː ɑː d̪ oːsərə pubərijɑː bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː səmbənd̪ ʰə (bɑːⁿglɑː, əsəmijɑː ɑː

oːɽijɑː) [juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə, pət̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५])
TOPIC 18
[maːit̪ʰiliː ɑː ɦind̪ iː/ bɑːⁿglɑː/ bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə
(biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) viʂəjə leːlə]
........................................................................................................................
GENERAL STUDIES (PRELIMINARY & MAINS)
GS (Pre)
TOPIC 1
GS (Mains)
NCERT-ENVIRONMENT CLASS XI-XII
NCERT PDF I-XII
TN BOARD PDF I-XII
ALL INDIA RADIO ENGLISH NEWS
ALL INDIA RADIO NEWS ARCHIVE
ALL INDIA RADIO TALKS AND CURRENT AFFAIRS
RAJYA SABHA TV NEWS DISCUSSIONS
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SANSAD TV
OTHER OPTIONALS
IGNOU eGYANKOSH
(ənuvərt̪ət̪eː)
-gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə

२.१.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- rɑːmə loːcənə ʈʰɑːkurəɟiːkə gəd̪ jə rəcənɑː
२.२.rəbiːnd̪ rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹb̩ ʰuːmi (upənjɑːsə)- cɑːrimə kʰeːpə
२.३.ɖəॉ . kiɕənə kɑːriːgərə- biːɦəni kət̪ʰɑː- bɑːbɑː bʰəkt̪ə kəʈɑːkʂə
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२.४.munnɑːɟiː- biːɦəni kət̪ʰɑː- d̪ ɑːjit̪və

२.५.ɖɑːॉ kiɕənə kɑːriːgərə- mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː keː nɑːmə pərə d̪ ələləpəniː ɑː cələkəpəniː
२.६.sⁿt̪oːʂə kumɑːrə rɑːjə 'bəʈoːɦiː'- ɖɑːjəriː- 'ləvə juː ʈuː'

ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə
rɑːmə loːcənə ʈʰɑːkurəɟiːkə gəd̪ jə rəcənɑː

kɑːvjə mɑːneː rəcənɑː seː cɑːɦeː ɟeː rəcənɑː ɦoː। bəɦut̪ə loːkə ɟɑːni-buːɟʰi kəऽ əpənə svɑːrt̪ʰə sid̪ d̪ʰə
kərəbɑːkə leːlə kɑːvjəkeːⁿ mɑːt̪rə kəvit̪ɑː d̪ ʰəri ləऽ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi। rəcənɑːkɑːrəkə əpənə prəkɹ̩ti̪ kə ɦisɑːbəsⁿ
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kɑːvjə keːrə prəkɹ̩ti̪ bʰəऽ ɟɑːit̪ə cʰaːi ɟɑːɦimeː d̪ uː ʈɑː mukʰjə prəvɹ̩ti̪ t̪ɑːkələ geːlə pəɦilə sərəsə d̪ oːsərə
ɕuʂkə। sərəsə kɑːvjəkeːⁿ pəd̪ jə kəɦələ geːlə t̪ⁿ ɕuʂkə kɑːvjəkeːⁿ gəd̪ jə। ɑːbə pəd̪ joːmeː cʰⁿd̪ ə, kət̪ʰənə eːvⁿ
vərɳənəkə ɦisɑːbeːⁿ bəɦut̪ə bʰeːd̪ ə bʰeːlə ɟeːnɑː ɹ̩ːcɑː, mⁿt̪rə, gɑːt̪ʰɑː, məɦɑːkɑːvjə, giːt̪ə gəɟələ, ɑːd̪ ʰunikə
kəvit̪ɑː t̪eːnɑːɦit̪eː gəd̪ joːmeː bəɦut̪ə bʰeːd̪ ə bʰeːlə ɟeːnɑː kʰissɑː, kət̪ʰɑː, upənjɑːsə, səmiːkʂɑː, ɑːloːcənɑː,
leːkʰə, nibⁿd̪ ʰə vjⁿgjə kət̪ʰɑː ɑːd̪ i-ɑːd̪ i।

ɑːd̪ ʰunikə jugəmeː gəd̪ jə keːrə prəd̪ ʰɑːnət̪ɑː bʰeːlə mud̪ ɑː t̪ɑːɦi sⁿgeː eːkəʈɑː bʰrəmə seːɦoː ɕuruː bʰeːlə।
bʰrəmə iː ɟeː kicʰu loːkə gəd̪ jəkeːⁿ mɑːt̪rə kət̪ʰɑː-upənjɑːsə d̪ ʰəri ləऽ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi। eːɦənə loːkə səbʰəkeːⁿ
kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː gəd̪ jə liːkʰuː mud̪ ɑː ɦunəkərə d̪ ɹʂ̩ ʈi mɑːt̪rə kət̪ʰɑː rəɦaːit̪ə cʰəni। kət̪ʰɑːkɑːrəupənjɑːsəkɑːrə səbʰə leːkʰə, nibⁿd̪ ʰə, ɑːloːcənɑː, nɑːʈəkə ɑːd̪ ikeːⁿ gəd̪ jə mɑːnit̪eː naːi cʰət̪ʰi। leːkʰəkəkeːⁿ
eːɦi t̪ərəɦəkə bʰrəməsⁿ bəci kəऽ rəɦəbɑːkə cɑːɦiː।

rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə maːit̪ʰiliː gəd̪ jəmeː niːkə kɑːɟə keːneː cʰət̪ʰi ɑː seː gəd̪ jə keːrə vibʰinnə ruːpəmeː
ɟeːnɑː nɑːʈəkə, leːkʰə-nibⁿd̪ ʰə, vjⁿgjə, kət̪ʰɑː, sⁿpɑːd̪ əkiːjə, ənuvɑːd̪ ə ɑːd̪ i। ɟⁿ eːkərɑː ɦəmə vərgiːkərəɳə
kəriː t̪ⁿ eːnɑː ɦəeːt̪ə--

1) ənuvɑːd̪ it̪ə nɑːʈəkə-ɟɑːd̪ uːgərə, pʰɑːⁿsə, riɦərsələ, cɑːri pəɦərə, kiɕunə ɟiː viɕunə ɟiː, bɑːɦə reː bəccɑː
rɑːmə (6 ʈɑː poːt̪ʰiː)
2) vjⁿgjə- beːt̪ɑːlə kət̪ʰɑː (1 ʈɑː poːt̪ʰiː)
3) maːit̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː (1 ʈɑː poːt̪ʰiː)
4) ɑːleːkʰə-nibⁿd̪ ʰə- smɹ̩ti̪ kə d̪ ʰoːkʰərələ rⁿgə, ɑːⁿkʰi munəneː ɑːⁿkʰi kʰoːləneː (2 ʈɑː poːt̪ʰiː)
5) ənuvɑːd̪ it̪ə upənjɑːsə- pəd̪ mɑː nəd̪ iːkə mɑːⁿɟʰiː, nənd̪ it̪ənərəkeː, kəʈʰəput̪əriː nɑːcəkə it̪ikət̪ʰɑː, əjɑːciː
sⁿd̪ ʰɑːnə, rɑːniː gɑːid̪ inljuː (5 ʈɑː poːt̪ʰiː)
6) ɑːt̪məkət̪ʰɑː- sɑːgərə ləɦəri səmɑːnɑː (1 ʈɑː poːt̪ʰiː)
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kəvit̪ɑːkə sⁿgə rɑːməloːcənəɟiː nɑːʈəkəmeː kɑːɟə keːlɑːɦə seː kɑːɟə bʰəneː ənuvɑːd̪ ə kieːkə neː ɦoː। iː
nɑːʈəkəkə ənuvɑːd̪ ə rɑːməloːcənəɟiːkə gəd̪ jəkeːⁿ beːsiː ʈʰoːsə keːləkə। niːkə nɑːʈəkə leːlə cʰoːʈə vɑːkjə
beːsiː prəbʰɑːviː ɦoːit̪ə cʰaːi। nɑːʈəkeːkə prəbʰɑːvə t̪ʰikə ɟeː rɑːməloːcənəɟiːkə ɑːnə gəd̪ jəkə vɑːkjə cʰoːʈə
əcʰi। ɑːnə kɑːɟə sⁿgeː ɑːloːcəkə rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurəɟiːkə bʰɑːʂɑːpərə kɑːɟə kərət̪ʰi t̪ⁿ niːkə viʂəjə bʰəऽ
səkaːieː। eːɦiʈʰɑːmə ɦəmə mɑːt̪rə sⁿkeːt̪ə keːləɦuⁿ əcʰi।
sɑːɦit̪jəsⁿ ɦəʈi ɦəmə kicʰu kɑːlə leːlə krikeːʈə d̪ isə cəliː। eːɦi kʰeːləmeː kicʰu eːɦənə kʰeːlɑːɖəॉॉ bʰeːlɑːɦə
ɟinəkɑː bɑːreːmeː viɕeːʂəɟɲə səbʰə kəɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː oː səbʰə əpənə kʰeːlə bɑːlərə t̪aːurəpərə ɕuruː keːneː
rəɦət̪ʰi ɟeːnɑː sənət̪ʰə ɟəjəsuːrjɑː, mənoːɟə prəbʰɑːkərə, rəvi ɕɑːst̪riː, ɕoːeːbə məlikə ɑːd̪ i। mud̪ ɑː iː səbʰə
bɑːd̪ əmeː baːiʈiⁿgəmeː ɑːbi geːlɑːɦə eːvⁿ əⁿt̪əmeː ɦinəkərə səbʰəɦəkə pəɦilə pəɦicɑːnə baːiʈsəmaːinə
keːrə bʰəऽ geːlə।

eːkʰənə d̪ ʰəri rɑːməloːcənə ɟiːkə kulə 16 ʈɑː poːt̪ʰiː gəd̪ jə keːrə əcʰi ɑː kulə 8 ʈɑː poːt̪ʰiː pəd̪ jə keːrə। eːɦi
16 ʈɑːmeː oː sⁿpɑːd̪ əkiːjə səbʰə ɟoːɖəॉbə bɑːⁿkiː əcʰi ɟeː ki oː vibʰinnə pət̪rikɑːkə sⁿpɑːd̪ ənə krəməmeː
likʰəneː cʰət̪ʰi। eːkərə mət̪ələbə ɟeː səməgrə ruːpəmeː rɑːməloːcənəɟiːkə gəd̪ jə keːrə sⁿkʰjɑː pəd̪ jəsⁿ beːsiː
əcʰi। əiʈʰɑːmə ɑːbi ɦəmə ɟoːrə d̪ əऽ kəऽ kəɦəbə ɟeː rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə əpənə sɑːɦit̪jə bʰəneː pəd̪ jəsⁿ
ɕuruː keːneː ɦeːt̪ɑːɦə mud̪ ɑː oː bʰeːlɑːɦə gəd̪ jəkɑːrə। sⁿgəmeː iːɦoː ɦəmə ɟoːɖəॉbə ɟeː oː əpənə sɑːɦit̪jikə
jɑːt̪rɑːkə biːcəsⁿ ɟeː gəd̪ jəkeːⁿ pəkəɖəॉləni seː oː əⁿt̪ə d̪ ʰəri naːi cʰuʈələni ɑː t̪ⁿi ɦunəkərə əⁿt̪imə səməjəkə
rəcənɑː səbʰə gəd̪ jeː ʈɑːmeː bʰeːʈət̪ə।

ɑːbə rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurəɟiːkə pəɦicɑːnə gəd̪ jəkɑːrə ruːpəmeː cʰəni।

( ३ əpraːilə २०२२ keːⁿ mit̪ʰilɑː vikɑːsə pəriʂəd̪ ə, koːləkɑːt̪ɑː d̪ vɑːrɑː kɑːrjəkrəməmeː pəʈʰit̪ə)
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əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।

rəbiːnd̪ rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə
mɑːt̪ɹb̩ ʰuːmi (upənjɑːsə)- cɑːrimə kʰeːpə
mɑːt̪ɹb̩ ʰuːmiॉ
४
ɟəɦinɑː soːnɑː ɑːgimeː t̪əpəoːlɑːsⁿ ɑːoːrə cəməkəeː ləgaːit̪ə əcʰi t̪əɦinɑː susⁿgət̪i pɑːbi ɕɑːrəd̪ ɑːkuⁿɟəmeːɟə
jənt̪əkə prət̪ibʰɑː cərəmoːt̪kərʂəpərə pəɦuⁿcə िॉgeːlə।
ɑːɕrəməvɑːsiː vid̪ jɑːrt̪ʰiː loːkəni ɑːcɑːrjəɟiːkə sⁿgə vəsⁿt̪əpⁿcəmiːkə əvəsərəpərə sərəsvət̪iː ɑːrɑːd̪ ʰənɑːmeː
t̪əlliːnə cʰəlɑːɦə। ɟɑːnəkiːd̪ ʰɑːməkə səməst̪ə vid̪ vɑːnə ɑːləgə-pɑːsəkə prət̪iʂʈʰit̪ə loːkəsəbʰə eːɦi
kɑːrjəkrəməmeː ɑːmⁿt̪rit̪ə cʰəlɑːɦə । kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ səbʰə kɑːɟə cʰoːɖəॉिॉ oːɦi kɑːrjəkrəməmeː
bʰɑːgə ləeː rəɦələ cʰəlɑːɦə । kɑːrjəkrəməkə prɑːrⁿbʰə sərəsvət̪iː vⁿd̪ ənɑːsⁿ bʰeːlə।
"vərəd̪ eː! viːɳɑːvɑːd̪ iniː vərə d̪ eː.................”
" vid̪ jɑːrt̪ʰiː loːkəni eːɦi giːt̪əkə səsvərə pɑːʈʰə kəeː rəɦələ cʰəlɑːɦə । svərəkə məd̪ ʰurət̪ɑː ɑːvid̪ jɑːrt̪ʰiː
loːkənikə səmərpəɳəbʰɑːvəsⁿ keː nəɦi prəbʰɑːvit̪ə cʰələ? ənəkərə t̪ⁿ gəppeː cʰoːɖəॉॉ । kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ
prɑːrt̪ʰənɑː səmɑːpt̪ə ɦoːit̪əɦi ɑːsənə cʰoːɖəॉिॉ vid̪ jɑːrt̪ʰiːsəbʰə ləgə pəɦuⁿci kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi-
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" iː bɑːləkə keː cʰət̪ʰi? ɦinəkərə svərəmeː t̪ⁿ ɟeːnɑː sərəsvət̪iːkə sɑːkʂɑːt̪ə bɑːsə əcʰi । ɦəmə ɦinəkərə
d̪ ərɕənə kəeː d̪ ʰənjə cʰiː । d̪ ʰənjə cʰət̪ʰi ɦinəkərə ɑːcɑːrjə ɑːeːɦi ɑːɕrəməkə səməst̪ə vid̪ jɑːrt̪ʰiː loːkəni ।"
əpənə ɕiʂjəloːkənikə eːɦi t̪ərəɦeːⁿ prəɕⁿsɑː suni ɑːcɑːrjəɟiː gəd̪ ə-gəd̪ ə bʰəeː geːlɑːɦə ।
" iː səbʰə əpənəkeː kʂət̪rə-cʰɑːjɑːmeː bʰəeː rəɦələ əcʰi । binɑː əpəneːkə ənukⁿpɑːkeːⁿ eːɦiʈʰɑːmə kicʰu
sⁿbʰəvə nəɦi cʰələ ।"
" iː əpəneːkə məɦɑːnət̪ɑː əcʰi ɑːcɑːrjəvərə! seː kəɦi kɑːliːkɑːnt̪ə əpənə gərəd̪ ənimeːsⁿ ɦiːrɑːkə ɦɑːrə
nikɑːli ɟəjənt̪əkeːⁿ pəɦireːbɑːkə prəjɑːsə keːləni।
"kʂəmɑː kəeːlə ɟɑːeː । iː ɑːbʰuːʂəɳə əpəneːkeːⁿ ɕoːbʰɑː d̪ aːit̪ə əcʰi । ɦəmərɑː eːkərə koːnə prəjoːɟənə?"seː kəɦi ɟəjənt̪ə ɦiːrɑːkə ɦɑːrə kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ vɑːpəsə kəeː d̪ eːlɑːɦə ।
"ɦinəkɑː kʂəmɑːkəeːlə ɟɑːeː । iː bɑːləkə kaːulikə sⁿskɑːrəsⁿ bɑːnɦələ cʰət̪ʰi । iː kəkəroː sⁿ kicʰu nəɦi
leːbɑːkə sⁿkəlpəkeːneː cʰət̪ʰi ।'
kɑːliːkɑːnt̪ə cʰəgunt̪ɑːmeː pəɖəॉिॉ geːlɑːɦə ।
"koːnoː bɑːt̪ə nəɦi । ɦinəkərə bʰɑːvənɑːkə ɦəmə səmmɑːnə kəraːit̪ə cʰiː । ɟəkʰənə kəkʰənoː ɦəmərɑːsⁿ
kicʰu səɦɑːjət̪ɑːkə prəjoːɟənə ɦoːi t̪ⁿ əvəɕjə suːcit̪ə kərəbə । "-seː kəɦi kɑːliːkɑːnt̪ə prəst̪ʰɑːnə kəeː
geːlɑːɦə ।
(ənuvərt̪ət̪eː)
əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।

विदेह:मैविली सावहत्य आन्दोलन

ISSN
2229-547X
मानुषीवमह
संस्कृताम् VIDEHA

ISSN 2229-547X VIDEHA

वि दे ह विदे ह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदे ह प्रथम मै वथली पाविक ई पविका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal विदेह प्रथम
मैवथली पाविक ई पविका विदेह:मैवथली सावहत्य आन्दोलन: मानुषीवमह स ंस्कृताम ् 'विदेह' ३४५ म अंक ०१ मई २०२२ (िर्ष १५ मास १७३ अंक ३४५)

ɖəॉ . kiɕənə kɑːriːgərə
biːɦəni kət̪ʰɑː- bɑːbɑː bʰəkt̪ə kəʈɑːkʂə
bɑːbɑː- eːⁿ ɦaːu maːit̪ʰiliːjoː meː pət̪rəkɑːrit̪ɑː ɦoːiː cʰaːi ɑː səmmɑːnoː bⁿʈɑː rəɦəlaːi kiː?
bʰəkt̪ə- ɦⁿ t̪raːimɑːsikə sɑːɦit̪jikə pət̪rikɑː səbəkeː pət̪rəkɑːrit̪ɑː kaːiɦə d̪ eːlə ɟɑːi cʰaːi. maːit̪ʰiliː d̪ aːinikə
vɑː caːinələ rəɦit̪aːi t̪ə maːit̪ʰiliːvəlɑː d̪ ʰənəcʰoːɦɑː?
bɑːbɑː- eːⁿ ɦaːu sɑːɦit̪jikə d̪ əlɑːlə səbə seːɦoː kʰuːbə kərɑːmɑːt̪ə kəraːi lɑːgələ?
bʰəkt̪ə- iː səbə t̪ə ɕeːjərə ɑː koːʈʰɑː d̪ əlɑːlə keː pəcʰuɑː d̪ eːləkaːi? d̪ əlɑːleː d̪ əlɑːlə?
bɑːbɑː- bərəɦəmə bɑːbɑː t̪oːɦəreː bʰəroːseː? ɦeː ɖɑːinə ɟoːginə keː t̪əkaːit̪ə rəɦuː?
bʰəkt̪ə- ɦeː ɟʰiɟʰijɑː vɑːliː d̪ ɑːiː səbə? loːkə nɹ̩tj̪ ə kaːiɦə ɑːroː əⁿd̪ ʰəviɕvɑːsə keː bəɖʰəॉॉ u?
bɑːbɑː- moːcʰə keː məd̪ ʰəməniː d̪ isə gʰumɑː d̪ eːbə? ləɦɑːnə meː ɑːⁿkʰi keː əpəreːɕənə kərɑː d̪ eːbə?
pɑːmərə bəlɑː cəɕəmɑː pəɦirɑː d̪ eːbə?
bʰəkt̪ə- jaːu bɑːbɑː ɦəmə cʰiː əɦɑːⁿ keː pʰaːiⁿsə misə neː kəruː ɖilliː bəmbəiː kəmɑːiː keː caːiⁿsə? loːⁿgiː
ɖaːiⁿsə loːⁿgiː ɖaːiⁿsə
-ɖɑːॉ kiɕənə kɑːriːgərə (muːlə nɑːmə- ɖɑːॉ kɹ̩ʂɳə kumɑːrə rɑːjə)
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aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।

munnɑːɟiː- biːɦəni kət̪ʰɑː
d̪ ɑːjit̪və
ɦeː,i səbə rɑːkʰi lijəjə,ɦəmə ɟɑːi cʰiː।ɑːmə,liːciː,kʰəmɦəruːɑː,sɑːt̪u səbə beːrɑː lijərə d̪ u d̪ inə sⁿ bənnə
cʰələ,əruːɑː ɟəeːt̪ə।
ɟɑː , eːkʰəneː eːlijaːi kət̪ə' ɟeːbaːi ?
gɑːmə,əpənə vɑːsə pərə ɑːoːrə kət̪ə' ,oːkərə bɑːd̪ ə t̪ə' svərgeː ɑːoːrə kət̪ə' ?
seː naːi,eːkʰəneː eːlijaːi d̪ u d̪ inəkə ʈreːnəkə ɟʰəmɑːrələ।ləgəleː pʰeːrə....!
ɦaːu,t̪oːrɑː səbəkeːⁿ eːbɑː meː əsoːkərɟə cʰələ',t̪oːⁿ t̪ə' pərɑːd̪ ʰiːnə cʰəɦə,ɦəmə t̪ə' kʰullɑː।t̪oːⁿ səbə
ɦəɟɑːrə- bɑːrəɦə səeː koːsə pərə rəɦə' kiː cɑːnə pərə।ɦəmə əpənə bələɦiː boːɟʰə ugʰəvɑː meː eːkʰənoː
səkʂəmə cʰiː।
ʈʰiːkə cʰaːi,səbə kuɕələ rəɦə'!
bɑːbuː ɟiː,eːkərə səbəɦəkə kʰəgət̪ɑːkə pʰirist̪ə nəmərit̪eː rəɦaːi cʰaːi।puːrə ɦoːi bəlɑː naːi।
t̪oːɦərə boːɟʰəkə rəkʰəbɑːrə ɦəmə ?

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।
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ɖɑːॉ kiɕənə kɑːriːgərə
mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː keː nɑːmə pərə d̪ ələləpəniː ɑː cələkəpəniː
mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː keː kəʈu jət̪ʰɑːrt̪ʰə jaːi maːit̪ʰiliː nɑːmeː d̪ ələləpəniː kərəbə peːʈə poːsəbə ɑː cələt̪əpəniː
pʰirɑːkə ɟeː maːit̪ʰiliː səbəɦəkə cʰijaːiə? kiː ɟeː bɑːrəɦoː bərəɳə keː bʰərəmaːuneː rəɦəbə ɑː əppənə
suɑːrt̪ʰə sid̪ d̪ʰə kəraːit̪ə rəɦəbə ɑː loːkoː keː əppənə kukɹ̩tj̪ ə naːi buɟʰəɦə d̪ eːbaːi. mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmə
pərə kət̪eːkoː d̪ əlɑːlə ɑː t̪eːkərə giroːɦə səkrijə rəɦələ ɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː lɑːbʰə oːkəreː ʈɑː bʰeːʈaːit̪ə
rəɦəlaːi.
əɦɑːⁿ kənijoː ɟɑːgəruːkə ɦiː kə bəluː t̪ə oːiː d̪ əlɑːlə səbə seː puːcʰəɦuː ɟeː maːit̪ʰiliː bɑːrəɦoː bərəɳə keː
likʰəbə bɑːɟəbə keː mɑːॉ ɟərə ɦuə d̪ eːləkaːi kiː? t̪oːrɑː mɑːiː keː boːlə keː sⁿpɑːd̪ it̪ə kərə ɟəbərəd̪ əst̪iː
mɑːnəkiːkərəɳə kərə d̪ eːlə ɟɑːiː ɦoːuː kaːileː? kiː uː səbə əpənə mɑːeːkə boːlə cʰoːɖəॉləkaːi? t̪ə pʰeːrə
t̪oːrɑː kieː əppənə boːliː cʰoːɖəॉॉ d̪ eːlə ɟɑːiː ɦoːuː? t̪oːrɑː əruː picʰələgguː bəni əkərɑː mɑːnə laːi cʰəɦuː?
t̪oːroː əruː t̪ə əppənə mɑːiːkeː boːliː girəbiː rɑːkʰə d̪ ələləpəniː kərəleː pʰiraːi cʰəɦi. mɑːnəkiː d̪ əlɑːlə keː t̪ə
əppənə mɑːeːkə boːliː cʰaːi oːkərɑː lɑːbʰeː lɑːbʰə. t̪oːrɑː əruː keː kiː bʰeːʈəlaːu gʰərigʰⁿʈɑː?
mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmə pərə d̪ ələləpəniː keː ɑːrⁿbʰə:
1. ɟəɦieː maːit̪ʰiliː məɦɑːsəbʰɑː gəʈʰit̪ə bʰeːlə t̪əɦijeː seː maːit̪ʰiliː d̪ ərəbɑːriː d̪ əlɑːlə səbəɦəkə kəbɟɑː meː
ɑːbi geːlaːi. uː səbə sunijoːɟit̪ə ruːpeː maːit̪ʰiliː əmaːit̪ʰilə ɑː mɑːnəkə keː ɖɑːⁿirə kʰiːcə əppənə ɑːd̪ ʰipət̪jə
prəbʰɑːvə ɟəmaːunaːi ɕuruː keːləkə.
2. loːkəbʰɑːʂɑː maːit̪ʰiliː keː mɑːnəkiː bənɑː t̪ət̪eːkə oːɟʰərɑː d̪ eːlə geːlaːi ɟeː ɑːmə ɟənə maːit̪ʰiliː sə d̪ uːrə
ɦoːit̪ə geːlaːi. jaːiɦə t̪ə maːit̪ʰilə d̪ əlɑːlə səbə cɑːɦaːit̪ə rəɦaːi ɟeː bɑːrəɦoː bərəɳə keː maːit̪ʰiliː naːi rəɦuː ɑː
giroːɦə məɦɑːsəbʰɑː vəlɑː səbə səbəʈɑː pʰɑːjəd̪ ɑː luːʈaːit̪ə rəɦəbə.
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3. bɑːrəɦoː bərəɳə keː maːit̪ʰiliː likʰəbə bɑːɟəbə keː moːɟərə naːi keːləkaːi ɑː naːi ɦueː d̪ eːləkaːi? t̪əkərɑː
rɑːɖəॉ koːsikənɦɑː ʈʰeːʈʰiː, məd̪ ʰeːsiː d̪ aːicʰəɳɑːɦɑː paːicʰəmɑːɦɑː boːliː bənɑː kəɦɑː prəsɑːrit̪ə keːləkaːi?
kʰɑːliː mɑːnəkə ʈɑː keː moːɟərə ɦuə d̪ eːləkaːi ɑː iː səbə əppənə d̪ ələləpəniː d̪ ɑːu sut̪ɑːraːit̪ə rəɦələ.
4. sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː meː maːit̪ʰiliː keː mɑːnjət̪ɑː keː bɑːd̪ ə t̪ə əiː peːʈəpoːsuɑː d̪ əlɑːlə səbəkeː d̪ unuː
ɦɑːt̪ʰeː ləɖɖuː. əkɑːd̪ əmiː purəskɑːrəkə d̪ əlɑːliː giroːɦəbɑːd̪ iː ɦoːɦəkɑːriː keːkəroː sə cʰupit̪ə naːi rəɦəlaːi.
jaːiɦə səbəʈɑː sɑːɦit̪jə seːviː ɑː ənəkɑː kəkəroː sɑːɦit̪jə likʰəbɑːkə luːiɖəॉ bʰɑːsə naːi cʰaːi. jaːiɦə bɑːt̪ə
prəcɑːrit̪ə kərəbɑː i səbə əppənə sɑːɦit̪jikə roːʈiː seːkaːit̪ə rəɦələ.
5. mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː keː nɑːmə pərə kukurəmut̪tɑ̪ ː ɟeːkɑːⁿ sⁿst̪ʰɑː səbə bənəlaːi. cʰəmɑːɦiː t̪imɑːɦiː
d̪ uːmɑːsikə pət̪rikɑː cʰɑːpəbə ɕuruː kəeːlə geːlaːi. ɑː t̪eːkərə pəɦuⁿcə pəblikə t̪əkə koːnoː pəɦuⁿcə naːi
rəɦəlaːi. ɦⁿ giroːɦəkə loːkə səbə eːkə d̪ oːsərə keː kəvi kət̪ʰɑːkɑːrə upənjɑːsəkɑːrə səmiːkʂəkə leːkʰəkə keː
t̪əgəmɑː bⁿʈaːit̪ə rəɦəlaːi ɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː lɑːbʰə luːʈaːit̪ə rəɦəlaːi.
6. maːit̪ʰiliː meː pəcʰuɑːeːlə loːkə, binɑː cinɦɑː pəriceː vəlɑː, soːləkənə, d̪ əlit̪ə leːkʰəkə səbəkeː koːnoː
moːɟərə naːi d̪ eːlə geːlaːi? naːi i səbə ɑːⁿd̪ oːlənə kə əppənə moːɟərə laːi geːlə? unəʈeː maːit̪ʰilə d̪ əlɑːlə
səbəɦəkə ɦⁿ meː ɦⁿ milɑː mɑːnəkə mɑːnaːit̪ə geːlə ɑː mⁿcə loːbʰeː əppənə maːulikə boːliː keː sⁿpɑːd̪ it̪ə
kərɑː mɑːnəkə bəɟaːit̪ə gəbaːit̪ə bʰəɟaːit̪ə geːlə.
7. vɑːɟəpeːjiː ɟiː keː ɕɑːsənəkɑːlə meː bəbʰənaːut̪iː kʰeːlɑː sə maːit̪ʰiliː keː əʂʈəmə suːciː meː ɟoːɖəॉॉ
d̪ eːlə geːlaːi. əi keː bɑːd̪ ə t̪ə iː d̪ əlɑːlə səbə beːləgɑːmə ɦoːit̪ə geːlaːi. mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː
mənəmɑːnɑː kəraːit̪ə geːlə. keː roːkət̪aːi keː ʈoːkət̪aːi eːkəd̪ əmə mənəmɑːnɑː. pʰeːrə mit̪ʰilɑːkʂərə kʰeːlɑː
səkrijə ruːpeː cɑːluː bʰeːlə ɑː ɦoː ɦoː ɕuruː cʰaːi.
8. mit̪ʰilɑː rɑːɟə keː bəɦənnɑː bənɑː ɦoː ɦoː kə pʰeːrə sə d̪ əlɑːliː keː nəvəkɑː pəʈəkət̪ʰɑː likʰɑː geːlə cʰaːi.
ɟⁿt̪ərə mⁿt̪ərə pərə əbʰinəjə sⁿvɑːd̪ ə ɖʰoːⁿgə səbə cɑːluː cʰaːi. loːkə səbə seːɦoː əsəlijət̪ə buɟʰəɦaːi ləgəlaːi
ɟeː d̪ əlɑːliː keː nəbəkɑː nɑːmə mit̪ʰilɑː rɑːɟə.
9. sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː, maːit̪ʰiliː bʰoːɟəpuriː əkɑːd̪ əmiː, maːit̪ʰiliː əkɑːd̪ əmiː pəʈənɑː, səmit̪i, leːkʰəkə sⁿgʰə
səbə vərəcəsvəvɑːd̪ iː d̪ əlɑːlə səbəɦəkə əɖɖɑː bənɑː d̪ eːlə geːlaːi. ɑː pʰeːrə maːit̪ʰiliː nɑːmeː eːkɑːd̪ ʰikɑːrə
bənɑː lɑːbʰeː lɑːbʰə. maːit̪ʰiliː keː giroːɦəbɑːd̪ iː d̪ əlɑːlə səbəɦəkə ɦɑːt̪ʰə saːuⁿpə d̪ eːlə geːlaːi.
mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː cələkəpəniː:1. ɑːmə ɟənə loːkə səmɑːɟə keː ɦərəd̪ əmə bʰrəmə meː rɑːkʰələ geːlaːi ɟeː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː səbəɦəkə ɦəi
cʰaːi. ɑː maːit̪ʰiliː sə lɑːbʰə iː d̪ əlɑːlə səbə ʈɑː kəmɑːit̪ə rəɦələ. ɑːmə ɟənə keː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː sə kəɦijoː
neː ɟoːrələ geːlaːi.
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2. cʰuːʈələ bɑːrələ loːkə ɑː pəcʰuɑːeːlə, d̪ əlit̪ə vərgəkə sunijoːɟit̪ə ruːpeː ɦərəd̪ əmə rəst̪ɑː roːkəbɑːkə
prəjɑːsə keːləkə. t̪əijoː cələkəpəniː ɟeː ɦəmə koːnoː rəst̪ɑː roːkəneː cʰijaːi?
3. mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː bɑːrələ ɦɑːrələ ɟʰəmɑːrələ loːkə səbə naːi əiː peːʈəpoːsuɑː d̪ əlɑːlə səbəkeː
biroːd̪ ʰə kaːiləkaːi? ɑː naːi kərət̪aːu? mⁿcə loːbʰeː leːkʰəkə t̪əgəmɑː loːbʰeː oːɦi d̪ əlɑːlə səbəɦəkə sⁿst̪ʰɑː
meː ɕɑːmilə ɦoː ɟeːt̪aːu. aːuriː pɑːgə pəɦirəleː cʰicʰiəleː pʰirət̪aːu.
4. mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː nɑːmeː vid̪ jɑːpət̪i keː d̪ ʰoː pəkɑː keː kʰɑːeːbə beːcəbə ɑː sələɦeːɕə loːɖəॉॉ kə d̪ inɑː
bʰəd̪ riː ɑːd̪ iː keː koːnoː cərcə naːi kərət̪ə. t̪əijoː ɦoːɦəkɑːriː ɟeː maːit̪ʰiliː səbəɦəkə cʰijaːi. soːləkənə səbə
əpənɑː məɦɑːpuruːʂə keː ɑːjoːɟənə naːi kərət̪aːu ɦⁿ ənəkərə ɑːjoːɟənə meː mɑːlɑː pəɦirə picʰələguɑː
ɦoːɦəkɑːriː bənət̪aːu.
5. mit̪ʰilɑː rət̪nə/maːit̪ʰiliː puruːskɑːrə, kid̪ aːinə kəɦɑːⁿ puruːskɑːrə bⁿʈəbɑːkə kʰeːlə cⁿd̪ ɑː keː d̪ ʰⁿd̪ ʰɑː
keːkəroː sə ɑːbə cʰupit̪ə naːi rəɦəlaːi. t̪əijoː nirləɟɟə bənələ səbəkeː bʰərəmɑːbaːi ɟeːt̪aːi ɟeː maːit̪ʰiliː
səbəɦəkə? ɑː cələkəpəniː kə lɑːbʰə leː t̪uːⁿɦiː səbə ʈɑː.
6. maːit̪ʰiliː bɑːrəɦoː bərəɳə keː naːi ɦuə d̪ eːlə geːlaːi ɑː cələkəpəniː keːɦeːnə ɟeː ɦəmə keːkəroː koːnoː
rəst̪ɑː roːkəneː cʰijaːi? t̪oːrɑː əruː keː rəst̪ɑː roːkə d̪ eːlə geːlaːu t̪ə biroːd̪ ʰə kaːileː kərəbiɦiː t̪oːroː əruː
d̪ əlɑːleː sⁿgə bʰə ɟoː ɑː gəbaːit̪ə rəɦə maːit̪ʰiliː meː əɦinɑː ɦoːit̪ə eːlaːiieː?
əiː d̪ ələləpəniː cələkəpəniː d̪ uɑːreː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː kʰⁿɖə bikʰⁿɖə ɦoːit̪ə rəɦəlaːi. jət̪ʰɑːrt̪ʰə buɟʰaːit̪oː
səbə nibəd̪ iː mɑːrəneː rəɦuː. mit̪ʰilɑː keː ɟənət̪ɑː ɟɑːgəruːkə bʰə geːlə t̪əɦijɑː t̪ə əiː d̪ ʰuːrt̪ə səbəɦəkə
d̪ ələləpəniː cələkəpəniː bⁿd̪ ə bʰə ɟeːt̪aːi.
-ɖɑːॉ kiɕənə kɑːriːgərə (muːlə nɑːmə- ɖɑːॉ kɹ̩ʂɳə kumɑːrə rɑːjə)

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।
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sⁿt̪oːʂə kumɑːrə rɑːjə 'bəʈoːɦiː'
ɖɑːjəriː- 'ləvə juː ʈuː'
27.02.2012 ɦəvəsə : murəd̪ ɑː pəreːmə
i ɦəmə kiː keːlijaːi ? kicʰu nəɦi buɟʰəlijaːi ɦəmə। pəreːmə mɑːneː kəbiːrə sɑːɦəbəkə pəreːmə - 'nirɑːkɑːrə'
। ruːpəɦiːnə, gⁿd̪ ʰəɦiːnə pəreːmə ! ɦəvɑː mɑːpʰikə pəreːmə ! əi pəreːmə meː ɟismə keːrə kicʰu d̪ ɑːli nəɦi
gələt̪ənɦi। viɕud̪ d̪ʰə ɑːt̪mɑː-pərəmɑːt̪mɑː vɑːlɑː pəreːmə ! pərəɲcə mənukʰə ɑːoːrə mənukʰə keːrə biːcə
pəreːmə t̪ⁿ ɟismɑːniː ɦoːeːt̪ə cʰaːi ; ɟɑːɦi meː d̪ eːɦə milənə keːrə ulleːkʰə bʰeːlə cʰaːi। i ' laːukikə' pəreːmə
cʰijaːijə ।
ləlliː ɦəmərə pəreːmə keːⁿ ' ɦəvəsə' keːrə sⁿɟɲɑː d̪ eːləkə। oː kəɦəliːɦə -" ɑːpə pɑːgələ ɦoː। "ɦəmə
səripəɦuⁿ pɑːgələ cʰələɦuⁿ oːkərɑː pəreːmə meː। u pəreːmə 'pɑːrəlaːukikə cʰeːlaːikə ɑː ki ɟismɑːniː ' seː
it̪iɦɑːsə ɑːoːrə səməjə pərə cʰoːɽi d̪ aːit̪ə cʰijaːijə। əgərə mənukʰə-mənukʰə keː biːcə ət̪ʰəvɑː nərə- mɑːd̪ ɑː
keːrə biːcə ɟismɑːniː pəreːmə cʰaːi, t̪ⁿ oː gələt̪ə nəɦi cʰaːi। ɟismɑːniː pəreːmə meː d̪ aːiɦikə ɑːgi keːⁿ
buɟʰaːunaːi gələt̪ə nəɦi cʰaːi। ɦəvəsə oː ɕəbd̪ ə t̪ʰikə ɟɑːɦi meː bələɟoːriː ɟismɑːniː meːlə ɦoːieː।
səɦəmət̪i mɑːneː ɑːⁿkʰi keːrə iɕɑːrɑː eːvⁿ moːnəkə ni:ɕəbd̪ ə səɦəmət̪i ' laːukikə' pəreːmə cʰijaːijə,
'ɦəvəsə' nəɦi। ləlliː ɦəmərɑː pərə ɦəvəsə keːⁿ ɑːroːpə ləgaːuliːɦə। rɑːt̪i meː maːiseːɟə meː oː ' ɦəvəsə' keːⁿ
ɑːroːpə ləgaːuliːɦə। ɦəmə bəɽi nirɑːɕə bʰeːləɦuⁿ əcʰi। moːnə d̪ ukʰi bʰəjələ। i ɦəmə kiː kəs d̪ eːlijaːi। bəɽi
paːigʰə pɑːpə ɦəmərɑː sⁿ bʰəs geːlə məneː। pərəɲcə ləlliː ɦəmərɑː biːcə t̪ⁿ ɟismɑːniː meːlə nəɦi bʰeːlə
cʰələ। ɦəmə ləlliː keːⁿ ' kisə' ʈɑː keːneː rəɦijaːi। t̪ⁿ kiː ləlliː oːkəreː 'ɦəvəsə' kəɦi rəɦələ əcʰi ɑːoːrə ɦəmərɑː
pərə mit̪ʰjɑː ɑːroːpə। ɦəmərɑː ɟʰuːʈʰəmuːʈʰə keːⁿ ɦəvəsiː bənɑː rəɦələ əcʰi।
ɦəmə əpənɑː keːⁿ pɑːpiː mɑːni kəs 'pʰɑːⁿsiː' pərə cəɽʱəvɑː leːlə t̪aːijɑːrə cʰiː ,əgərə əpənə preːmikɑː keːⁿ
' kisə' kərənaːi mɑːneː ɦəvəsə ɦoːeːt̪ə cʰaːi t̪ⁿ ? ɦəmə kəkʰənəɦuⁿ i pəkʂə meː nəɦi cʰələɦuⁿ ɟeː ləlliː keːⁿ
d̪ eːɦə sⁿ ɦəmərɑː kʰeːləvɑːkə əcʰi, oːkərɑː əpəvit̪rə kərəvɑːkə əcʰi। oːkərɑː moːnəkə əpəmɑːnə kərəvɑːkə
əcʰi। oːkərɑː koːnəɦuⁿ pʰiriɕɑːnə kərəvɑːkə əcʰi। ɦəmərə pəreːmə viɕud̪ d̪ʰə pəvit̪rə cʰələ। koːnəɦuⁿ
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d̪ aːiɦikə sⁿsərgə nəɦi। ' kisə' nəməst̪eː- səlɑːmə keːrə eːkəʈɑː bʰɑːʂɑː cʰijaːijə ɟeː bʰɑːrət̪iːjə ɑːoːrə
maːit̪ʰilə loːkəni keːⁿ buɟʰəvɑː meː əkʰənoː d̪ ʰəri ʈɑːiːmə ləgət̪aːinɦə। ləlliː bɑːd̪ ə meː buɟʰi ɟeːt̪iːɦə ɟeː
ɦəvəsə kicʰu ɑːoːrə ɦoːeːt̪ə cʰaːi। oː murəd̪ ɑː ɦoːeːt̪ə cʰaːi। ɦəvəsiː mɹ̩tə̪ loːkəni cʰət̪ʰi - ' sⁿveːd̪ ənəɦiːnə'
mənukʰəkə d̪ eːɦə meː mɑːləɟɑːlə cʰət̪ʰi oː ɦəvəsiː loːkəni।

23.04.2012 ləlliː mɑːiː ɦərʈə
ɦəmə oːkərɑː nəɦi bʰuːli səkaːit̪ə cʰijaːijə।oː ɦəmərə səbʰə kicʰu cʰət̪ʰi। mɑːⁿ keːⁿ səmɑːnt̪ərə t̪ⁿ kijoː nəɦi
cʰət̪ʰi əi d̪ unijɑː meː ɦəmərə, pərəɲcə mɑːⁿ keːⁿ bɑːd̪ ə oːkərə ɟəgəɦə ɦəmərə d̪ ilə meː ɟəruːrə bəni geːlə
cʰaːi। oː ɦəmərɑː leːlə pʰiriɕɑːnə cʰət̪ʰi, t̪ⁿ ɦəmə oːkərɑː leːlə pʰiriɕɑːnə cʰiː। i kunə roːgə cʰijaːijə ɟəkərə
ilɑːɟə bɑːɦərə nəɦi cʰaːi। oːkərə ilɑːɟə əⁿd̪ ərə cʰaːi। milənə oːkərə ilɑːɟə cʰijaːijə mɑːneː। vicʰoːɦə oːkərə
beːmɑːriː। səcəɦoːⁿ kət̪aːu nərəkə ɦoːeːt̪ə cʰaːi।
rɑːɟəgʰɑːʈə ɦəməroː ɟinəgiː meːⁿ it̪iɦɑːsə bʰəs geːlə əcʰi। ɦəmərə d̪ unijɑː sⁿ kʰuɕiː oːɦiː d̪ inə bilɑː geːlə
ɟəɦijɑː oː kəɦəliːɦi - " əbə kəbʰiː nəɦiːⁿ miluːⁿgiː ।" rɑːt̪i meː oːkərə maːiseːɟə ɦəmərɑː veːd̪ ənɑː keːrə
sɑːgərə meː ɖuːbɑː d̪ eːləkə। ɦəmərə viɦⁿsərə oːkərɑː kəॉ lə keːlijaːi, pərəɲcə oː kəॉ lə risiːvə nəɦi
keːliːɦə। oːkərɑː ɦəmərə koːnəɦuⁿ pərəvɑːɦə nəɦi cʰaːi। ɦəmə məri jɑː ɟiːvi seː ɦəmə buɟʰijaːu। ət̪eːkə
kəʈʰoːrə !! məɦɑː-kəʈʰoːrə !!!
oː ɦəmərɑː likʰəliːɦi - " Take care of yourself ." oː ɦəmərɑː sⁿ pəreːmə kəraːit̪ə cʰəliːɦə ; ɦəmərɑː səbʰə
kicʰu mɑːnaːit̪ə cʰəliːɦə । ɑːɟu oː ruːsi geːlə cʰət̪ʰi। oː ɑːbə ɦəmərɑː sⁿ gəppə nəɦi kərət̪iːɦə। bʰəs səkaːit̪ə
əcʰi oːkərə nəvəkɑː d̪ unijɑː meː ɦəmərə koːnəɦuⁿ ɟəgəɦə nəɦi cʰaːi। oːkərə əi d̪ unijɑː meː səbʰə kijoː
ɦeːt̪ɑːɦə- ɦeːt̪iːɦə, pərəɲcə ɦəmə oːkərə ɑːbə nəɦi ɦoːeːbə kicʰu।
oː bənɑːvəʈiː d̪ unijɑː ɦeːt̪aːi ɟɑːɦi meː oː ɟiːbaːi keːrə nɑːʈəkə kərət̪iːɦə। oː səbʰəɦəkə soːɟʰɑː meː
ɦⁿsəvɑːkə əbʰinəjə kərət̪iːɦə। oː ɦⁿsənɑːiː kɹ̩tr̪ imə ɦeːt̪aːi। əsəliː kʰuɕiː oːɦiː meː nəɦi ɦoːeːt̪aːi।pət̪i t̪ⁿ
oːkərɑː bʰeːʈət̪aːi ,pərəɲcə pjɑːrə nəɦi। sinnuːrə keːⁿ kɑːrəɳə ɦəkə t̪ⁿ milət̪aːi, pərəɲcə pəreːməkə
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eːɦəsɑːsə nəɦi। i ɟinəgiː d̪ oːɟəkʰə sənə ɦoːeːt̪aːi। səməjə bələvɑːnə ɦoːeːt̪ə cʰaːi। səməjə oːkərɑː ' səcə '
bət̪aːut̪aːi।
( ɖɑːjəriː keːrə bɑːkiː əⁿɕə əgilɑː kʰeːpə meː )
-sⁿt̪oːʂə kumɑːrə rɑːjə ' bəʈoːɦiː ', grɑːmə - mⁿgəraːunɑː
əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।

.......................................................................................................................
sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə maːit̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː
ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ ʰjəmə) ɦeːt̪u sɑːmigriː
[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE
COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL
STUDIES (ENGLISH MEDIUM)]
Videha e-Learning

peːʈɑːrə (risoːrsə seːnʈərə)
ɕəbd̪ ə-vjɑːkərəɳə-it̪iɦɑːsə
MAITHILI IDIOMS & PHRASES maːit̪ʰiliː muɦɑːvərɑː eːvəm loːkoːkt̪i prəkɑːɕə- rəmɑːkɑːnt̪ə miɕrə miɦirə
(kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə)
ɖəॉ . ləlit̪ɑː ɟʰɑː- maːit̪ʰiliːkə bʰoːɟənə səmbənd̪ ʰiː ɕəbd̪ ɑːvəliː (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː
səɦɑːjəkə)
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maːit̪ʰiliː ɕəbd̪ ə sⁿcəjə MAITHILI DICTIONARY- RAMDEO JHA (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː
səɦɑːjəkə)
ENGLISH MAITHILI COMPUTER DICTIONARY
MAITHILI ENGLISH DICTIONARY
əɳimɑː siⁿɦə -Shishu_Geet_Khel_Anima_Singh
ɖəॉ . rəməɳə ɟʰɑː
maːit̪ʰiliː kɑːvjəmeː ələŋkɑːrə ələŋkɑːrə-bʰɑːskərə
ɑːnənd̪ ə miɕrə (saːuɟənjə ɕriː rəmɑːnənd̪ ə ɟʰɑː "rəməɳə")- mit̪ʰilɑː bʰɑːʂɑːkə suboːd̪ ʰə vjɑːkərəɳə
BHOLALAL DAS maːit̪ʰiliː suboːd̪ ʰə vjɑːkərəɳə- bʰoːlɑː lɑːlə d̪ ɑːsə
rɑːd̪ ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ ʰəriː- A Survey of Maithili Literature
........................................................................................................................
muːləpɑːʈʰə
t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪ bʰəvə oː vikɑːsə (juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə)
rɑːɟeːɕvərə ɟʰɑː- mit̪ʰilɑːkʂərəkə ud̪ bʰəvə oː vikɑːsə (maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə ɑːrkɑːivə)
Surendra Jha Suman d̪ ət̪tə̪ -vət̪iː (muːlə)- ɕriː sureːnd̪ rə ɟʰɑː sumənə (juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə)
prəbənd̪ ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) CIIL SITE
........................................................................................................................
səmiːkʂɑː
subʰɑːʂə cənd̪ rə jɑːd̪ əvə-rɑːɟəkəmələ caːud̪ ʰəriː: moːnoːgrɑːpʰə
ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː "ʈilluː" əⁿɕu-səmɑːloːcənɑː
ɖəॉ bəceːɕvərə ɟʰɑː- B_JHA_Nibhand_Nikunj.pdf
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ɖəॉ . d̪ eːvəɕⁿkərə nəviːnə- Adhunik_Sahityak_Paridrishya
ɖəॉ . rəməɳə ɟʰɑː- bʰinnə-əbʰinnə
preːməɕⁿkərə siⁿɦə- maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː sɑːɦit̪jə:biːsəmə ɕət̪ɑːbd̪ iː (ɑːloːcənɑː)
ɖəॉ . rəmɑːnənd̪ ə ɟʰɑː 'rəməɳə'
ɦiɑːoːlə
əkʰijɑːsələ

CIIL SITE

d̪ urgɑːnənd̪ ə məɳɖələ-cəkʂu
RAMDEO JHA d̪ ət̪tə̪ -vət̪iːkə vəst̪u kaːuɕələ- ɖəॉ . ɕriːrɑːməd̪ eːvəɟʰɑː
SHAILENDRA MOHAN JHA pəricəjə nicəjə- ɖəॉ ɕaːileːnd̪ rə moːɦənə ɟʰɑː
........................................................................................................................
ət̪irikt̪ə pɑːʈʰə
pəɦineː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliːkə sɑːmɑːnjə ɟɑːnəkɑːriː leːlə eːɦi poːt̪ʰiː keːⁿ pəɽʱuː:rɑːd̪ ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ ʰəriː- mit̪ʰilɑːkə it̪iɦɑːsə
pʰeːrə eːɦi mənələgguː pʰɑːilə səbʰəkeːⁿ seːɦoː pəɽʱuː:keːd̪ ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ ʰəriː
cəmeːliːrɑːniː

mɑːɦurə

kərɑːrə

kumɑːrə pəvənə
pəiʈʰə (maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə kət̪ʰɑː) (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː)
jɑːॉgeːnd̪ rə pɑːʈʰəkə vijɑːॉgiː- viɟɲɑːnəkə bət̪əkəɦiː
rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː
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SAHITYA AKADEMI
http://sahitya-akademi.gov.in/publications/e-books.jsp
http://sahitya-akademi.gov.in/general/Digitalbooks.jsp
CIIL
http://corpora.ciil.org/maisam.htm
əkʰijɑːsələ (rəmɑːnənd̪ ə ɟʰɑː rəməɳə)
http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI1.pdf
ɟuɑːjələ kənəkəniː- məɦeːnd̪ rə
http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI2.pdf
prəbənd̪ ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə)
http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI3.pdf
sɹ̩ɟənə keːrə d̪ iːpə pərvə- sⁿ keːd̪ ɑːrə kɑːnənə ɑː ərəvind̪ ə ʈʰɑːkurə
http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI4.pdf
maːit̪ʰiliː gəd̪ jə sⁿgrəɦə- sⁿ ɕaːileːnd̪ rə moːɦənə ɟʰɑː
http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI5.pdf
JNU
http://sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.jsp
http://sanskrit.jnu.ac.in/student_projects/lexicon.jsp?lexicon=maithili
ARCHIVE.ORG
https://archive.org/details/%40vijay_deo_jha?&sort=-publicdate&page=2
VIDEHA MAITHILI BOOKS/ PICTURE-AUDIO-VIDEO ARCHIVE
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http://videha.co.in/new_page_15.htm
https://sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi/
ALL INDIA RADIO DOORDARSHAN ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ uːrəd̪ ərɕənə
http://prasarbharati.gov.in/
http://newsonair.com/
https://doordarshan.gov.in/
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː maːit̪ʰiliː poːɖəkɑːsʈə
http://prasarbharati.gov.in/podcast.php?filterlang=Maithili&from=1947-08-15&fromwp=2020-0829&to=2050-12-31&search=GO
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː/ d̪ ərəbʰⁿgɑː maːit̪ʰiliː reːɟənələ njuːɟə ʈeːksʈə ɖɑːunəloːɖə-1
http://newsonair.com/RNU-NSD-Audio-Archive-Search.aspx
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː/ d̪ ərəbʰⁿgɑː maːit̪ʰiliː reːɟənələ njuːɟə ʈeːksʈə ɖɑːunəloːɖə-2
http://newsonair.com/Regional-Text.aspx
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ ərəbʰⁿgɑː http://prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=282
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ ərəbʰⁿgɑː juː ʈjuːbə caːinələ
https://www.youtube.com/channel/UCGdNveEFmv4pPolWiTEMxVA
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː bʰɑːgələpurə http://prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=359
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː puːrɳijɑːⁿ http://prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=256
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː http://prasarbharati.gov.in/playersource.php?channel=122
IGNCA
http://ignca.nic.in/coilnet/mithila.htm
http://ignca.nic.in/coilnet/kalyani.htm (MAITHILI ENGLISH DICTIONARY)
http://tdil.mit.gov.in/CoilNet/IGNCA/mithila.htm
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MITHILA DARSHAN
https://mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal)
I LOVE MITHILA
https://www.ilovemithila.com/ (online maithili journal)
maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə
https://www.maithilisahityasansthan.org/
https://www.maithilisahityasansthan.org/resources (online pdf of Reasearch Papers/ books)
........................................................................................................................
VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIAkXiOHp7A
vid̪ eːɦəkə kicʰu viɕeːʂɑːⁿkə:१) ɦɑːikuː viɕeːʂɑːⁿkə १२ mə əⁿkə, १५ ɟuːnə २००८
Videha_15_06_2008.pdf

Videha_15_06_2008_Tirhuta.pdf

12.pdf

२) gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə २१ mə əⁿkə, १ nəvəmbərə २००८
Videha_01_11_2008.pdf

Videha_01_11_2008_Tirhuta.pdf

३) viɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə ६७ mə əⁿkə, १ əkʈuːbərə २०१०
Videha_01_10_2010

Videha_01_10_2010_Tirhuta

67

४) bɑːlə sɑːɦit̪jə viɕeːʂɑːⁿkə ७० mə əⁿkə, १५ nəvəmbərə २०१०
Videha_15_11_2010

Videha_15_11_2010_Tirhuta

५) nɑːʈəkə viɕeːʂɑːⁿkə ७२ mə əⁿkə १५ d̪ isəmbərə२०१०
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Videha_15_12_2010

Videha_15_12_2010_Tirhuta

72

६) nɑːriː viɕeːʂɑːⁿkə ७७mə əⁿkə ०१ mɑːrcə २०११
Videha_01_03_2011

Videha_01_03_2011_Tirhuta

77

७) ənuvɑːd̪ ə viɕeːʂɑːⁿkə (gəd̪ jə-pəd̪ jə bʰɑːrət̪iː) ९७mə əⁿkə
Videha_01_01_2012 Videha_01_01_2012_Tirhuta

97

८) bɑːlə gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə vid̪ eːɦəkə əⁿkə १११ mə əⁿkə, १ əgəst̪ə २०१२
Videha_01_08_2012

Videha_01_08_2012_Tirhuta

111

९) bʰəkt̪i gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə १२६ mə əⁿkə, १५ mɑːrcə २०१३
Videha_15_03_2013

Videha_15_03_2013_Tirhuta

126

१०) gəɟələ ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː viɕeːʂɑːⁿkə १४२ mə, əⁿkə १५ nəvəmbərə २०१३
Videha_15_11_2013

Videha_15_11_2013_Tirhuta

142

११) kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ ʰupə viɕeːʂɑːⁿkə १६९ mə əⁿkə १ ɟənəvəriː २०१५
Videha_01_01_2015
१२) ərəvind̪ ə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə १८९ mə əⁿkə १ nəvəmbərə २०१५
Videha_01_11_2015
१३) ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ənilə viɕeːʂɑːⁿkə १९१ mə əⁿkə १ d̪ isəmbərə २०१५
Videha_01_12_2015
१४) vid̪ eːɦə səmmɑːnə viɕeːʂɑːkə- २००mə əkə १५ əpraːilə २०१६/ २०५ mə əkə १ ɟulɑːiː २०१६
Videha_15_04_2016
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Videha_01_07_2016
१५) maːit̪ʰiliː siː.ɖiː./ əlbəmə giːt̪ə sⁿgiːt̪ə viɕeːʂɑːⁿkə- २१७ mə əⁿkə ०१ ɟənəvəriː २०१७
Videha_01_01_2017
१६) maːit̪ʰiliː veːbə pət̪rəkɑːrit̪ɑː viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 313
leːkʰəkəsⁿ ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑːpərə ɑːmⁿt̪rit̪ə ɑːloːcəkəkə ʈippəɳiːkə ɕɹ̩ⁿkʰəlɑː
१७) maːit̪ʰiliː biːɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə-२
VIDEHA 317
१८) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 319
१९) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə ɕrəd̪ d̪ʰɑːⁿɟəli viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 320
२०) rɑːɟənənd̪ ənə lɑːlə d̪ ɑːsə viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 333
leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə
१. kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit̪ɑː ɑː oːipərə məd̪ ʰukɑːnt̪ə ɟʰɑːkə ʈippəɳiː
vid̪ eːɦəkə d̪ uː səeː naːumə əⁿkə Videha_01_09_2016
"pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɖʰəॉt̪ʰi"- leːkʰəkə d̪ vɑːrɑː əppənə poːt̪ʰiː/ rəcənɑːkə səmiːkʂɑː siːriːɟə
१. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 'vid̪ eːɦə' kə ३२७ mə əⁿkə ०१ əgəst̪ə २०२१
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eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१
vid̪ eːɦəkə १२३ mə (०१ pʰərəbəriː २०१३) əⁿkəmeː bəlɑːt̪kɑːrəpərə maːit̪ʰiliːmeː pəɦilə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə
bʰeːlə cʰələ। iː d̪ isəmbərə २०१२ kə d̪ illiːkə nirbʰəjɑː bəlɑːt̪kɑːrə kɑːɳɖəkə bɑːd̪ əkə səməjə cʰələ। oːnɑː iː
ənuːd̪ it̪ə rəcənɑː cʰələ, t̪eːlugumeː pəsupuleːʈiː giːt̪ɑːkə eːɦi kəvit̪ɑːkə ɦind̪ iː ənuvɑːd̪ ə keːneː cʰəliːɦə
ɑːrə. ɕɑːⁿt̪ɑː sund̪ əriː ɑː ɦind̪ iːsⁿ maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ ə keːneː cʰəlɑːɦə viniːt̪ə ut̪pələ। ɦəmərə ɟɑːnəkɑːriːmeː
eːɦisⁿ beːɕiː siɦərɑːbaːibəlɑː kəvit̪ɑː koːnoː bʰɑːʂɑːmeː nəɦi rəcələ geːlə əcʰi। sɑːt̪ə sɑːləkə bɑːd̪ oː iː
səməsjɑː oːɦəneː əcʰi। iː kəvit̪ɑː səbʰəkeːⁿ pəɽʱəbɑːkə cɑːɦiː, kʰɑːsə kəऽ səbʰə beːʈiːkə bɑːpəkeːⁿ, səbʰə
bəɦinəkə bʰɑːeːkeːⁿ ɑː səbʰə pət̪niːkə pət̪ikeːⁿ। ɑː vicɑːrəbɑːkə cɑːɦiː ɟeː ɦəmə səbʰə əpənɑː bəccɑː səbʰə
leːlə keːɦənə səmɑːɟə bəneːneː cʰiː।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२
vid̪ eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə breːsʈə kaːisərəkə səməsjɑːpərə vid̪ eːɦə meː miːnɑː ɟʰɑː keːrə eːkəʈɑː
ləgʰu kət̪ʰɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə। iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə kət̪ʰɑː cʰələ ɟeː breːsʈə kaːisərə pərə likʰələ geːlə।
ɦind̪ iːmeː seːɦoː t̪ɑːd̪ ʰəri eːɦi viʂəjəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰələ geːlə cʰələ, kɑːrəɳə eːɦi kət̪ʰɑːkə iː-prəkɑːɕit̪ə
bʰeːlɑːkə १-२ sɑːləkə bɑːd̪ ə ɦind̪ iːmeː d̪ uː goːʈeːmeː gʰoːⁿgʰɑːuɟə bʰəऽ rəɦələ cʰələ ki pəɦilə ɦəmə ɑːki
ɦəmə, mud̪ ɑː d̪ unuːkə t̪it̪ʰi maːit̪ʰiliːkə kət̪ʰɑːkə pərəvərt̪iː cʰələ। bɑːd̪ əmeː iː vid̪ eːɦə ləgʰu kət̪ʰɑːmeː
seːɦoː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
vid̪ eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə əniləkə kicʰu bɑːlə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə।
bɑːd̪ əmeː ɦunəkərə ३ ʈɑː bɑːlə kəvit̪ɑː vid̪ eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə ɟɑːɦimeː २ ʈɑː kəvit̪ɑː beːbiː
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cɑːilɖəpərə cʰələ। pəɽʱuː iː t̪iːnuː kəvit̪ɑː, bɑːd̪ əkə d̪ unuː beːbiː cɑːilɖəpərə likʰələ kəvit̪ɑː pəɽʱəbeː ʈɑː
kəruː seː ɑːgrəɦə।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४
vid̪ eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ ɑːnənd̪ ə ɟʰɑː mənukə eːkəʈɑː d̪ iːrgʰə bɑːlə kət̪ʰɑː kəɦi liə bɑː
upənjɑːsə prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə, nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː। bɑːd̪ əmeː iː rəcənɑː vid̪ eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə
bʰeːlə, iː rəcənɑː bɑːlə mənoːviɟɲɑːnəpərə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə maːit̪ʰiliːkə pəɦilə rəcənɑː cʰiː, maːit̪ʰiliː bɑːlə
sɑːɦit̪jə koːnɑː likʰiː t̪əkərə ʈreːniⁿgə koːrsəmeː eːɦi upənjɑːsəkeːⁿ rɑːkʰələ ɟeːbɑːkə cɑːɦiː। koːnɑː
məॉ ɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə bɑːi sʈeːpə ɑː seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə। pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː
seː ɑːgrəɦə।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५
eːɖiʈərsə coːisə ५ meː maːit̪ʰiliːkə "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" mɑːneː kumɑːrə pəvənəkə d̪ iːrgʰəkət̪ʰɑː "pəiʈʰə"
(sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) । ɦind̪ iːkə pɑːʈʰəkə, ɟeː "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" pəɽʱəneː ɦeːt̪ɑː, keːⁿ buɟʰələ cʰənɦi ɟeː
koːnɑː əɦi kət̪ʰɑːkeːⁿ rəci cənd̪ rəd̪ ʰərə ɕərmɑː ’guleːriː’ əmərə bʰəऽ geːlɑːɦə। ɦəmə cərcɑː kəऽ rəɦələ cʰiː,
kumɑːrə pəvənəkə "pəiʈʰə" d̪ iːrgʰəkət̪ʰɑːkə। eːkərɑː pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ ə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkəʈɑː vicit̪rə, sukʰəd̪ ə
ɑː moːnə ɦaːulə kəraːibəlɑː ənubʰəvə bʰeːʈət̪ə, ɟeː seːksəpiːriənə ʈreːɟeːɖiː sⁿ milit̪oː lɑːgət̪ə ɑː pʰərɑːkoː।
mud̪ ɑː eːɦi rəcənɑːkeːⁿ pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ ə t̪ɑːməsə, gʰɹ̩ɳɑː səbʰəpərə nijⁿt̪rəɳəkeːⁿ ɑː sɑːmɑːɟikə/
pɑːrivɑːrikə d̪ ɑːjit̪vəkeːⁿ seːɦoː əɦɑːⁿ ɑːrə gⁿbʰiːrət̪ɑːsⁿ leːbaːi, seː d̪ ʰəri pəkkɑː əcʰi। mud̪ ɑː eːkərə eːkəʈɑː
ɕərt̪ə əcʰi ɟeː eːkərɑː səmaːi nikɑːli kəऽ eːkkeː ukʰəɽɑːɦɑːmeː pəɽʱi ɟɑːi।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६
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ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələkə ləgʰukət̪ʰɑː "bisɑːⁿɽʱə": १९४२-४३ kə əkɑːləmeː bⁿgɑːləmeː १५ lɑːkʰə loːkə
muilɑː, mud̪ ɑː əmərt̪jə seːnə likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː ɦunəkərə koːnoː sərə-səmbənd̪ ʰiː eːɦi əkɑːləmeː nəɦi
mərələnɦi। mit̪ʰiloːmeː əkɑːlə ɑːeːlə १९६७ iː. meː ɑː ind̪ irɑː gɑːⁿd̪ ʰiː ɟəkʰənə eːɦi kʂeːt̪rə əeːliː t̪ⁿ ɦunəkɑː
d̪ eːkʰɑːoːlə geːlə ɟeː koːnɑː musəɦərə ɟɑːt̪ikə loːkə bisɑːⁿɽʱə kʰɑː kəऽ eːɦi əkɑːləkeːⁿ ɟiːt̪i leːlənɦi।
maːit̪ʰiliːmeː leːkʰənəkə eːkəbʰəgɑːɦə st̪ʰit̪i vid̪ eːɦəkə ɑːgəmənəsⁿ pəɦineː cʰələ। maːit̪ʰiliːkə leːkʰəkə
loːkəni seːɦoː əmərt̪jə seːnə ɟeːkɑːⁿ oːɦi məɦɑːvibʰiːʂikɑːsⁿ prəbʰɑːvit̪ə nəɦi cʰəlɑː ɑː t̪eːⁿ bisɑːⁿɽʱəpərə
kət̪ʰɑː nəɦi likʰi səkəlɑː। ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələ eːɦipərə kət̪ʰɑː likʰələnɦi ɟeː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə
ceːt̪ənɑː səmit̪ikə pət̪rikɑːmeː, mud̪ ɑː kɑːrjəkɑːriː səmpɑːd̪ əkə d̪ vɑːrɑː vərt̪əniː pərivərt̪ənəkə kɑːrəɳə oː
maːit̪ʰiliːmeː nəɦi vərəɳ əvəɦəʈʈʰəmeː likʰələ buɟʰɑː pəɽələ, ɑː oːt̪eːkə prəbʰɑːviː nəɦi bʰəऽ səkələ kɑːrəɳə
viʂəjə rəɦaːi kʰɑːⁿʈiː ɑː vərt̪əniː kɹ̩tr̪ imə। seː eːkərə punh iː-prəkɑːɕənə əpənə əsəliː ruːpəmeː bʰeːlə
vid̪ eːɦəmeː ɑː iː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə "gɑːməkə ɟinəgiː" ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦəmeː। eːɦi poːt̪ʰiːpərə ɟəgəd̪ iːɕə
prəsɑːd̪ ə məɳɖələkeːⁿ ʈaːigoːrə liʈəreːcərə əvɑːrɖə bʰeːʈələni। ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələkə leːkʰəniː
maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑːd̪ ʰɑːrɑːkeːⁿ eːkəbʰəgɑːɦə ɦeːbɑːsⁿ bəcɑː leːləkə, ɑː maːit̪ʰiliːkə səmɑːnɑːnt̪ərə it̪iɦɑːsəmeː
maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkeːⁿ d̪ uː kɑːləkʰəɳɖəmeː bɑːⁿʈi kəऽ pəɽʱəeː ɟɑːeː lɑːgələ- ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələsⁿ
puːrvə ɑː ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələ ɑːgəmənəkə bɑːd̪ ə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi ləgʰukət̪ʰɑː bisɑːⁿɽʱə- əpənə
succɑː svəruːpəmeː।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७
maːit̪ʰiliːkə pəɦilə ɑː eːkəmɑːt̪rə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː। sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə
d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ləgʰu ɑːkɑːrɑːkə əcʰaːit̪ə ɦiloːɽi d̪ eːt̪ə ɑː əɦɑːⁿkə iː st̪ʰit̪i kəऽ d̪ eːt̪ə
ɟeː səmɑːnɑːnt̪ərə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə kət̪əboː pəɽʱuː əɦɑːⁿkeːⁿ əcʰaːuⁿ nəɦi ɦoːjət̪ə। iː ɑːt̪məkət̪ʰɑː
vid̪ eːɦəmeː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ ə leːkʰəkəkə poːt̪ʰiː "baːiɕɑːkʰəmeː d̪ əlɑːnəpərə"meː sⁿkəlit̪ə
bʰeːlə ɑː iː maːit̪ʰiliːkə əkʰənə d̪ ʰərikə eːkəmɑːt̪rə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː t̪ʰikə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi maːit̪ʰiliːkə
pəɦilə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə kələməsⁿ।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
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eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८
neːnɑː bʰuʈəkɑːkeːⁿ rɑːt̪imeː suneːbɑː leːlə kicʰu loːkəkət̪ʰɑː (vid̪ eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९
maːit̪ʰiliː gəɟələpərə pəricərcɑː (vid̪ eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)।
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələ ɟiːkə ६५ ʈɑː poːt̪ʰiːkə nəvə sⁿskərəɳə vid̪ eːɦəkə २३३ sⁿ २५० d̪ ʰərikə əⁿkəmeː
d̪ ʰɑːrɑːvɑːɦikə prəkɑːɕənə niːcɑːⁿkə liⁿkəpərə pəɽʱuː:Videha_15_05_2018
Videha_01_05_2018
Videha_15_04_2018
Videha_01_04_2018
Videha_15_03_2018
Videha_01_03_2018
Videha_15_02_2018
Videha_01_02_2018
Videha_15_01_2018
Videha_01_01_2018
Videha_15_12_2017
Videha_01_12_2017
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Videha_15_11_2017
Videha_01_11_2017
Videha_15_10_2017
Videha_01_10_2017
Videha_15_09_2017
Videha_01_09_2017
vid̪ eːɦə iː-pət̪rikɑːkə biːcʰələ rəcənɑːkə sⁿgə- maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə
sⁿkələnə:
vid̪ eːɦə: səd̪ eːɦə: १ (२००८-०९) d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə: səd̪ eːɦə: १ (२००८-०९) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪ jə २००९-१०)d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪ jə २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०)d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ५ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ५ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ५ ]- d̪ oːsərə sⁿskərəɳə d̪ eːvənɑːgəriː
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vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ६ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ६ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪ jə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ७ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪ jə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ७ ] t̪irəɦut̪ɑː

vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ८ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ८ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ९ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ९ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə १० ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə १० ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə ११
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə १२
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə १३
The readers of English translations of Maithili Novel "sahasrabadhani" and verse collection "sahasrabdik
chaupar par" has intimated that the English translation has not been able to grasp the nuances of
original Maithili. Therefore the Author has started translating his Maithili works in English himself. After
these translations are complete these would be the official translations authorised by the Author of the
original works.-Editor
Maithili Books can be downloaded from:
https://sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi/
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vid̪ eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː purəskɑːrə səɦit̪ə)
suːcənɑː/ gʰoːʂəɳɑː
"vid̪ eːɦə səmmɑːnə" səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkəd̪ eːmiː purəskɑːrəkə nɑːməsⁿ prəcəlit̪ə əcʰi।
"səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː purəskɑːrə" (maːit̪ʰiliː), ɟeː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiːkə maːit̪ʰiliː vibʰɑːgəkə
gəeːrə sɑːⁿvaːid̪ ʰɑːnikə kɑːɟəkə viroːd̪ ʰəmeː ɕuru kəeːlə cʰələ, leːlə ənuɕⁿsɑː ɑːmənt̪rit̪ə əcʰi।
ənuɕⁿsɑː २०१९ ɑː २०२० bərkʰə leːlə nimnə koːʈi səbʰəmeː ɑːmənt̪rit̪ə əcʰi:
१) pʰeːloː
२)muːlə purəskɑːrə
३)bɑːlə-sɑːɦit̪jə
४)juvɑː purəskɑːrə ɑː
५) ənuvɑːd̪ ə purəskɑːrə।
purəskɑːrəkə səbʰə krɑːiʈeːrijɑː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː, d̪ illiːkə səmɑːnɑːnt̪ərə purəskɑːrəkə səməkʂə rəɦət̪ə,
ɟeː eːɦi liⁿkə sahitya-akademi.gov.in pərə upələbd̪ ʰə əcʰi। əpənə ənuɕⁿsɑː
editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu।

vid̪ eːɦə:maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə ɑːnd̪ oːlənə: mɑːnuʂiːmiɦə sⁿskɹ̩tɑ̪ ːm: VIDEHA: AN IDEA FACTORY
(c)२००४-२०२२. sərvɑːd̪ ʰikɑːrə leːkʰəkɑːd̪ ʰiːnə ɑː ɟət̪əऽ leːkʰəkəkə nɑːmə naːi əcʰi t̪ət̪əऽ sⁿpɑːd̪ əkɑːd̪ ʰiːnə।
vid̪ eːɦə- prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-547X VIDEHAsəmpɑːd̪ əkə: gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə।
səɦə-səmpɑːd̪ əkə: ɖəॉ umeːɕə mⁿɖələ। səɦɑːjəkə səmpɑːd̪ əkə: rɑːmə vilɑːsə sɑːɦu, nənd̪ ə vilɑːsə rɑːjə,
sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː ɑː munnɑːɟiː (mənoːɟə kumɑːrə kərɳə)। səmpɑːd̪ əkə- nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-
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cələcit̪rə- beːcənə ʈʰɑːkurə। səmpɑːd̪ əkə- suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd̪ ə- puːnəmə mⁿɖələ। səmpɑːd̪ əkə st̪riː koːnɑː- irɑː məllikə।
rəcənɑːkɑːrə əpənə maːulikə ɑː əprəkɑːɕit̪ə rəcənɑː (ɟəkərə maːulikət̪ɑːkə sⁿpuːrɳə ut̪tə̪ rəd̪ ɑːjit̪və
leːkʰəkə gəɳəkə məd̪ ʰjə cʰənɦi)editorial.staff.videha@gmail.com keːⁿ meːlə əʈaːicəmeːɳʈəkə ruːpəmeːⁿ
.doc, .docx, .rtf vɑː .txt pʰəॉ rmeːʈəmeː pəʈʰɑː səkaːi cʰət̪ʰi। eːt̪əऽ prəkɑːɕit̪ə rəcənɑː səbʰəkə
kəॉ piːrɑːiʈə leːkʰəkə/sⁿgrəɦəkərt̪tɑ̪ ː loːkənikə ləgəmeː rəɦət̪ənɦi, mɑːt̪rə eːkərə prət̪ʰəmə
prəkɑːɕənəkə/ priⁿʈə-veːbə ɑːrkɑːivəkə/ ɑːrkɑːivəkə ənuvɑːd̪ əkə ɑː ɑːrkɑːivəkə iː-prəkɑːɕənə/ priⁿʈəprəkɑːɕənəkə əd̪ ʰikɑːrə aːi iː-pət̪rikɑːkeːⁿ cʰaːi, ɑː seː ɦɑːni-lɑːbʰə rəɦit̪ə ɑːd̪ ʰɑːrəpərə cʰaːi ɑː t̪aːiⁿ aːi leːlə
koːnoː rəॉ jəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə prɑːvəd̪ ʰɑːnə naːi cʰaːi। t̪eːⁿ rəॉ jəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə iccʰukə
vid̪ eːɦəsⁿ naːi ɟuɽət̪ʰi, seː ɑːgrəɦə। rəcənɑːkə sⁿgə rəcənɑːkɑːrə əpənə sⁿkʂipt̪ə pəricəjə ɑː əpənə skaːinə
kəeːlə geːlə pʰoːʈoː pəʈʰeːt̪ɑːɦə, seː ɑːɕɑː kəraːit̪ə cʰiː। rəcənɑːkə əⁿt̪əmeː ʈɑːipə rəɦəjə, ɟeː iː rəcənɑː
maːulikə əcʰi, ɑː pəɦilə prəkɑːɕənəkə ɦeːt̪u vid̪ eːɦə (pɑːkʂikə) iː pət̪rikɑːkeːⁿ d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। meːlə
prɑːpt̪ə ɦoːjəbɑːkə bɑːd̪ ə jət̪ʰɑːsⁿbʰəvə ɕiːgʰrə ( sɑːt̪ə d̪ inəkə bʰiːt̪ərə) eːkərə prəkɑːɕənəkə əⁿkəkə
suːcənɑː d̪ eːlə ɟɑːjət̪ə। eːɦi iː pət̪rikɑːkeːⁿ ɕriːmət̪i ləkʂmiː ʈʰɑːkurə d̪ vɑːrɑː mɑːsəkə ०१ ɑː १५ t̪it̪ʰikeːⁿ iː
prəkɑːɕit̪ə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi।
(c) 2004-2022 sərvɑːd̪ ʰikɑːrə surəkʂit̪ə। vid̪ eːɦəmeː prəkɑːɕit̪ə səbʰəʈɑː rəcənɑː ɑː ɑːrkɑːivəkə
sərvɑːd̪ ʰikɑːrə rəcənɑːkɑːrə ɑː sⁿgrəɦəkərt̪tɑ̪ ːkə ləgəmeː cʰənɦi। ५ ɟulɑːiː २००४ keːⁿ
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html “bʰɑːləsərikə gɑːcʰə”- maːit̪ʰiliː
ɟɑːləvɹ̩tt̪ ə̪ sⁿ prɑːrəmbʰə iⁿʈərəneːʈəpərə maːit̪ʰiliːkə prət̪ʰəmə upəst̪ʰit̪ikə jɑːt̪rɑː vid̪ eːɦə- prət̪ʰəmə
maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː pət̪rikɑː d̪ ʰəri pəɦuⁿcələ əcʰi,ɟeː http://www.videha.co.in/ pərə iː prəkɑːɕit̪ə ɦoːit̪ə
əcʰi। ɑːbə “bʰɑːləsərikə gɑːcʰə” ɟɑːləvɹ̩tt̪ ə̪ 'vid̪ eːɦə' iː-pət̪rikɑːkə prəvəkt̪ɑːkə sⁿgə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə
ɟɑːləvɹ̩tt̪ ə̪ kə eːgriːgeːʈərəkə ruːpəmeː prəjukt̪ə bʰəऽ rəɦələ əcʰi। vid̪ eːɦə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-547X
VIDEHA
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