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'vid̪ eːɦə' ३३३ mə əⁿkə ३३ ɟuːnə ३३३३ (vərʂə ३३ mɑːsə ३३३ əⁿkə ३३३)
aːi əⁿkəmeː əcʰi:३. 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]
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə
३.३.prəst̪ut̪ə viɕeːʂɑːⁿkəkə sⁿd̪ ərbʰəmeː
३.३.ɕriː rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
३.३.prəd̪ iːpə puʂpə- giːt̪əkə əprət̪imə ɕilpəkɑːrə: rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
३.३.əɟit̪ə kumɑːrə ɟʰɑː- mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənəkə pɑːt̪ʰeːjə: ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə ɟiː
३.३.ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’-səbʰəʈɑː soːnɑːrəkeːⁿ nəɦi gəɽʱəbɑːkə kəlɑː ɦoːicʰə (gəɟələkə
səmiːkʂɑː : poːt̪ʰiː ‘leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə’)
३.३.nɑːrɑːjəɳəɟiː- ɑːd̪ ʰunikə maːit̪ʰiliː giːt̪əkə səɟəgə unnɑːjəkə
३.३.ləkʂməɳə ɟʰɑː sɑːgərə- mit̪ʰilɑːkə mukuʈəməɳi rəviːnd̪ rə
३.३.ɖəॉ. kaːilɑːɕə kumɑːrə miɕrə- rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə, ɦunəkə rəcənɑː ɑː ɟənəmɑːnəsə keːrə
ud̪ ɑːsiːnət̪ɑː
३.३.ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’- bʰəri nəgəriːmeː ɕoːrə
३.३३.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiːkə "kət̪ʰit̪ə gəɟələ"

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 ३ɖijoː/ viːɖijoː/ poːt̪ʰiː/
cit̪rəkəlɑː/ pʰoːʈoː səbʰəkə pʰɑːilə səbʰə ɖɑːunəloːɖə kərəbɑːkə ɦeːt̪u niːcɑːⁿkə liⁿkə pərə ɟɑːu३
VIDEHA ARCHIVE vid̪ eːɦə peːʈɑːrə
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View Videha googlegroups (since July 2008)
view Videha Facebook Official Group (since January 2008)- for announcements

३.
gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə
Videha e-Learning

........................................................................................................................
[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]
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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)
...................................................................................................................
juː. piː. eːsə. siː. (meːnsə) ३pɕənələ: maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə viʂəjəkə ʈeːsʈə siːriːɟə
juː.piː.eːsə.siː. kə priliminəriː pəriːkʂɑː səmpənnə bʰə३ geːlə əcʰi३ ɟeː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː eːɦi pəriːkʂɑːmeː
ut̪ti̪ ːrɳə kərət̪ɑːɦə ɑː ɟⁿ meːnsəmeː ɦunəkərə ३pɕənələ viʂəjə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə ɦeːt̪ənɦi t̪ⁿ oː eːɦi ʈeːsʈəsiːriːɟəmeː səmmilit̪ə bʰə३ səkaːit̪ə cʰət̪ʰi३ ʈeːsʈə siːriːɟəkə prɑːrəmbʰə prilimsəkə riɟəlʈəkə t̪ət̪kɑːlə bɑːd̪ ə
ɦoːjət̪ə३ ʈeːsʈə-siːriːɟəkə ut̪tə̪ rə vid̪ jɑːrt̪ʰiː skaːinə kə३ 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 cʰət̪ʰi३ sⁿgəmeː oː əpənə prilimsəkə eːɖəmiʈə kɑːrɖəkə skaːinə
kəeːlə kəॉpiː seːɦoː veːriːpʰikeːɕənə leːlə pəʈʰɑːbət̪ʰi३ 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 rəɦət̪ənɦi३ vid̪ eːɦəkə səbʰə skiːmə ɟeːkɑːⁿ iːɦoː puːrɳət̪h niॉɕulkə əcʰi३- gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə
sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə sivilə sərviseːɟə (mukʰjə) pəriːkʂɑː, maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) leːlə
ʈeːsʈə siːriːɟə/ prəɕnə-pət̪rə- ३ ɑː ३
TEST SERIES-1
TEST SERIES-2
..................................................................................................................
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)
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maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- biː.piː.eːsə.siː.(aːiccʰikə)
..................................................................................................................
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː
३
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː- vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ ənə pɑːʈʰjəkrəmə
bʰɑːʂɑːpɑːkə
३
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniːmeː pərjɑːpt̪ə vivid̪ ʰət̪ɑː əcʰi३ mud̪ ɑː prəɕnəpət̪rə d̪ eːkʰəlɑː ut̪tə̪ rə eːkərə vərt̪əniː
ignuː BMAF001 sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə ukʰəɽɑːɦɑːmeː unəʈɑː-punəʈɑː d̪ ijaːu,
t̪ət̪əbeː d̪ ʰəri pərjɑːpt̪ə əcʰi३ 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 cʰət̪ʰi३ eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə prɑːrəmbʰə kərəbɑːsⁿ puːrvə
cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ ɑːvəliː nəvə ɕəbd̪ əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi३ 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 səkət̪ə३)
TOPIC 4

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

TOPIC 5

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

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-३, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-३])
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]
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-gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə

rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə
३.३.prəst̪ut̪ə viɕeːʂɑːⁿkəkə sⁿd̪ ərbʰəmeː
३.३.ɕriː rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
३.३.prəd̪ iːpə puʂpə- giːt̪əkə əprət̪imə ɕilpəkɑːrə: rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
३.३.əɟit̪ə kumɑːrə ɟʰɑː- mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənəkə pɑːt̪ʰeːjə: ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə ɟiː
३.३.ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’-səbʰəʈɑː soːnɑːrəkeːⁿ nəɦi gəɽʱəbɑːkə kəlɑː ɦoːicʰə (gəɟələkə
səmiːkʂɑː : poːt̪ʰiː ‘leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə’)
३.३.nɑːrɑːjəɳəɟiː- ɑːd̪ ʰunikə maːit̪ʰiliː giːt̪əkə səɟəgə unnɑːjəkə
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३.३.ləkʂməɳə ɟʰɑː sɑːgərə- mit̪ʰilɑːkə mukuʈəməɳi rəviːnd̪ rə
३.३.ɖəॉ. kaːilɑːɕə kumɑːrə miɕrə- rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə, ɦunəkə rəcənɑː ɑː ɟənəmɑːnəsə keːrə
ud̪ ɑːsiːnət̪ɑː
३.३.ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’- bʰəri nəgəriːmeː ɕoːrə
३.३३.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiːkə "kət̪ʰit̪ə gəɟələ"

prəst̪ut̪ə viɕeːʂɑːⁿkəkə sⁿd̪ ərbʰəmeː
nəvəmbərə 2021 keːⁿ vid̪ eːɦə 'rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə’ prəkɑːɕit̪ə kərəbɑːkə sɑːrvəɟənikə
gʰoːʂəɳɑː keːləkə ɑː prəst̪ut̪ə əcʰi iː viɕeːʂɑːⁿkə३ eːkərɑː eːɦi liⁿkəpərə d̪ eːkʰi səkaːit̪ə cʰiː-gʰoːʂəɳɑː३
kicʰu ɑːleːkʰə eːlɑːkə bɑːd̪ ə eːkəʈɑː niɕcit̪ə t̪ɑːriːkʰə keːrə gʰoːʂəɳɑː əpraːilə 2022 keːⁿ keːləkə३ eːkərɑː
eːɦi liⁿkəpərə d̪ eːkʰi səkaːit̪ə cʰiː gʰoːʂəɳɑː३
rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəɟiːkə rəcənɑː sⁿgeː səbʰəsⁿ bəɖəॉkɑː viɖⁿbənɑː iː rəɦəlaːi ɟeː oː ət̪ivɑːd̪ əkə
ɕikɑːrə bʰeːlaːi३ seː ət̪ivɑːd̪ ə cɑːɦeː ɦunəkɑː məɦimɑː mⁿɖit̪ə kə३ "əbʰinəvə vid̪ jɑːpət̪i" kəɦəbɑːkə
prəjɑːsəmeː d̪ eːkʰi səkaːi cʰiː t̪ⁿ d̪ oːsərə d̪ isə ɦunəkərə rəcənɑːkeːⁿ mⁿciːjə kəɦi kʰɑːriɟə kərəbɑːmeː seːɦoː
ət̪ivɑːd̪ eː cʰaːi३ ɦəmərə əpənə mət̪ə əcʰi ɟeː ɟəkʰənə koːnoː rəcənɑːkɑːrəkeːⁿ ignoːrə kərəbɑːkə ɦoː
t̪əkʰənə oːɦi rəcənɑːkɑːrəkə səməkɑːliːnə d̪ vɑːrɑː koːnoː neː koːnoː niːkə t̪əgəmɑː, viɕeːʂəɳə d̪ ə३ d̪ eːlə
ɟɑːit̪ə cʰaːi३ ɑː ɦəmə rəviːnd̪ rəɟiːkeːⁿ "əbʰinəvə vid̪ jɑːpət̪i" kəɦəbɑːkə əbʰijɑːnəkeːⁿ əɦiː sⁿd̪ ərbʰəmeː
d̪ eːkʰaːi cʰiː३ ɑː əɦⁿ səbʰə ənubʰəvə keːneː ɦeːbaːi t̪ⁿ əbʰinəvə vid̪ jɑːpət̪i kəɦi d̪ eːlə geːləni mud̪ ɑː oːɦi
leːlə ɟeː vimərɕə cɑːɦiː seː rəviːnd̪ rəɟiːkə rəcənɑː-sⁿsɑːrəsⁿ gɑːeːbə rəɦələ३ eːkʰənə d̪ ʰəri iː buɟʰəbɑːkə
prəjɑːsə bʰeːbeː naːi keːlaːi ɟeː rəviːnd̪ rəɟiː giːt̪əkə rɑːɟəkumɑːrə kieː cʰət̪ʰi vɑː ɦunəkərə rəcənɑː mⁿciːjə
kieː cʰaːi३ bʰəkt̪ə səbʰə mⁿcəkə niccɑːkə t̪ʰəpəɖəॉॉ gɑːni, oːkəreː mɑːnəkə mɑːni kə३ kʰuɕə ɦoːit̪ə
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rəɦəlɑːɦə t̪ⁿ prəgət̪iɕiːlə ɑːloːcəkə səbʰə ɦunəkərə loːkəprijət̪ɑːsⁿ ɖeːrɑːit̪ə rəɦəlɑː३ bʰəkt̪ə ɑː prəgət̪iɕiːlə
ɑːloːcəkə d̪ uːnuːkə biːcəmeː rəviːnd̪ rəɟiːkə prət̪ibʰɑː məraːit̪ə geːləni३ eːɦi sⁿd̪ ərbʰəmeː ɦəmə kəɦi səkaːi
cʰiː ɟeː vid̪ eːɦəkə iː prəst̪ut̪ə viɕeːʂɑːⁿkə eːɦənə pəɦilə prəjɑːsə əcʰi ɟɑːɦimeː iː buɟʰəbɑːkə prəjɑːsə kəeːlə
əcʰi ɟeː rəviːnd̪ rəɟiːkə rəcənɑː kieː məɦɑːnə vɑː kieː əd̪ ʰəmə əcʰi३ iː ələgə bɑːt̪ə ɟeː ɦəmə səbʰə kət̪eːkə
səpʰələ vɑː əsəpʰələ bʰeːləɦuⁿ seː pɑːʈʰəkə kəɦət̪ɑː३ eːɦi viɕeːʂɑːⁿkə keːrə ɕuruːɑːt̪ə vid̪ eːɦəkə ɑːneː
viɕeːʂɑːⁿkə ɟəkɑːⁿ nəvə ɑːloːcəkə-səmiːkʂəkə səbʰəɦəkə ɑːleːkʰəsⁿ kəeːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi३ sⁿgeː-sⁿgə iː
krəmə neː t̪ⁿ umrəkə vəriʂʈʰət̪ɑː keːrə pɑːlənə kəraːieː ɑː neː rəcənɑːkə guɳəvət̪tɑ̪ ːkə३ ɦⁿ, eːt̪eːkə
d̪ ʰeːɑːnə ɟəruːrə rɑːkʰələ geːlə cʰaːi ɟeː pɑːʈʰəkəkə rəsəbʰⁿgə nəɦi ɦoːinə ɑː seː viɕvɑːsə əcʰi ɟeː rəsəbʰⁿgə
naːi ɦeːt̪əni३
pɑːʈʰəkə ɟəkʰənə eːɦi viɕeːʂɑːⁿkəkeːⁿ pəɖʰəॉt̪ɑːɦə t̪ⁿ ɦunəkɑː vərt̪əniː oː mɑːnəkət̪ɑːkə əbʰɑːvə
ləgət̪əni३ vərt̪əniːkə gələt̪iː ɟeː t̪ʰikə seː soːɟʰeː-soːɟʰə ɦəmərə səbʰəɦəkə gələt̪iː t̪ʰikə ɟeː ɦəmə səbʰə
sⁿɕoːd̪ ʰənə naːi kə३ səkələɦuⁿ mud̪ ɑː iː d̪ ʰeːɑːnə rəkʰəbɑːkə bɑːt̪ə ɟeː vid̪ eːɦə ɕurueːsⁿ ɦəreːkə vərt̪əniː
bəlɑː leːkʰəkəkeːⁿ sviːkɑːrə kəraːit̪ə eːlaːieː३ t̪ⁿi mɑːnəkət̪ɑː əbʰɑːvə svɑːbʰɑːvikə३ eːkərə bɑːd̪ oː bəɦut̪ə
vərt̪əniːkə gələt̪iː rəɦələ geːlə əcʰi ɟeː ki ɦəməreː səbʰəɦəkə gələt̪iː əcʰi३ maːit̪ʰiliːmeː kicʰueː eːɦənə
pət̪rikɑː əcʰi ɟəkərə vərt̪əniː eːkərⁿgəkə rəɦaːit̪ə əcʰi ɑː iː ɦunəkə kʰuːbiː cʰəni mud̪ ɑː ɟəkʰənə oːɦoː səbʰə
koːnoː viɕeːʂɑːⁿkə nikɑːlaːi cʰət̪ʰi t̪əkʰənə vərt̪əniː t̪ⁿ ʈʰiːkə rəɦaːit̪ə cʰəni mud̪ ɑː sɑːməgriː əd̪ ʰikɑːⁿɕət̪h
bəsijeː rəɦaːit̪ə cʰəni३ aːit̪iɦɑːsikət̪ɑːkə d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ koːnoː purɑːnə sɑːməgriːkə upəjoːgə vərɟit̪ə naːi cʰaːi
mud̪ ɑː soːcijaːu ɟeː 72-80 pənnɑːkə koːnoː priⁿʈə pət̪rikɑː ɦoːit̪ə cʰaːi t̪ɑːɦimeː ləgəbʰəgə ɑːd̪ ʰɑː sɑːməgriː
sɑːbʰɑːrə rəɦaːit̪ə cʰəni, t̪eːsərə bʰɑːgəmeː leːkʰəkə keːrə kicʰu rəcənɑː rəɦaːit̪ə cʰəni ɑː cɑːrimə
bʰɑːgəmeː kicʰu nəvə sɑːməgriː rəɦaːit̪ə cʰəni३ mud̪ ɑː ɦəmərɑː loːkəni nəvə sɑːməgriːpərə beːsiː ɟoːrə
d̪ aːit̪ə cʰijaːi३ eːkərə mət̪ələbə iː nəɦi ɟeː vərt̪əniːmeː gələt̪iː ɦoːit̪ə rəɦaːi३ ɦəmərə kəɦəbɑːkə mət̪ələbə
iː ɟeː sⁿpɑːd̪ əkə-sⁿjoːɟəkəkeːⁿ koːnoː neː koːnoː st̪ərəpərə səməɟʰaːut̪ɑː kərəɦeː pəɖəॉॉt̪ə cʰaːi seː cɑːɦeː
vərt̪əniːkə ɦoː ki, mud̪ rɑːkə ɦoː ki vicɑːrəd̪ ʰɑːrəkə ɦoː ki sɑːməgriːkə ɦoː३ ɦəmərɑː loːkəni vərt̪əniːkə
st̪ərəpərə səməɟʰaːut̪ɑː kə३ rəɦələ cʰiː mud̪ ɑː kɑːrəɳə səɦit̪ə३ priⁿʈə pət̪rikɑː eːkə beːrə prəkɑːɕit̪ə bʰə३
geːlɑːkə bɑːd̪ ə d̪ oːbɑːrɑː naːi bʰə३ səkaːieː (bʰə३ t̪ⁿ səkaːieː mud̪ ɑː pʰeːrə pɑːi lɑːgi ɟeːt̪aːi) t̪ⁿi oːkərə
vərt̪əniː jət̪ʰɑːɕəkt̪i səɦiː rəɦaːit̪ə cʰaːi३ iⁿʈərəneːʈəpərə suvid̪ ʰɑː cʰaːi ɟeː biːcəmeː (iⁿʈərəneːʈəsⁿ priⁿʈə
ɦeːbɑːkə əvəd̪ ʰi) oːkərɑː səɦiː kə३ səkaːit̪ə cʰiː mud̪ ɑː səmɑːgrieː bəsijɑː rəɦət̪ə t̪ⁿ səɦiː vərt̪əniː rəɦit̪oː
nəvə əd̪ ʰjɑːjə naːi kʰuɟi səkət̪ə t̪ⁿi ɦəmərɑː loːkəni vərt̪əniː bəlɑː mud̪ d̪ɑːpərə səməɟʰaːut̪ɑː keːləɦuⁿ३
ɦəmərɑː loːkəni kəeːləni, kəjələni oː keːləni t̪iːnuː ɕud̪ d̪ʰə mɑːnaːit̪ə cʰiː, eːt̪eːkə ɕud̪ d̪ʰə mɑːnaːit̪ə cʰiː
eːkaːi rəcənɑːmeː t̪iːnuː ruːpə bʰeːʈi ɟɑːeːt̪ə३ ɑːnə ɕəbd̪ əkə leːlə eːɦəneː buːɟʰuː३ ɟeːnɑː ki niːcɑː pəricəjə
bəlɑː pənnɑːpərə suːcit̪ə keːneː cʰiː ɟeː 18 məi 2022keːⁿ rəviːnd̪ rəɟiː eːɦi sⁿsɑːrəsⁿ cəli geːlɑːɦə ɑː t̪əkərə
bɑːd̪ oː kicʰu leːkʰə ɑːeːlə əcʰi३ t̪ⁿi eːɦi viɕeːʂɑːⁿkə keːrə kicʰu leːkʰəpərə eːkərə əsəri bʰeːʈi səkaːieː३
ɑːbə eːkəʈɑː loːkə prəvɑːd̪ əpərə ɑːbiː३ prəvɑːd̪ ə eːɦənə ciːɟə cʰaːi ɟɑːɦisⁿ rɑːmə d̪ vɑːrɑː siːt̪ɑːkə d̪ oːsərə
beːrə nirvɑːsənə bʰə३ ɟɑːit̪ə cʰaːi əgnipərikʂɑːkə bɑːd̪ oː३ t̪ⁿi eːɦipərə bɑːt̪ə kərəbə ucit̪ə३ sⁿjoːgə vɑː
kusⁿjoːgə ɟeː ɦoː mud̪ ɑː vid̪ eːɦəkə viɕeːʂɑːⁿkə keːrə gʰoːʂəɳɑː ɦoːit̪eː kicʰu leːkʰəkə eːɦi sⁿsɑːrəkeːⁿ
cʰoːɖəॉॉ d̪ eːlɑːɦə३ rəviːnd̪ rəɟiːkə sⁿgeː ieːɦə bʰeːlə३ mud̪ ɑː ɦəmərɑː ɟənaːit̪ə iː eːkəʈɑː sⁿjoːgə cʰaːi३
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vid̪ eːɦəkə viɕeːʂɑːⁿkə səbʰə ɕuruː ɦoːməeːsⁿ pəɦineː ɑː t̪əkərə bɑːd̪ oː oːɦənə leːkʰəkə səbʰə sⁿsɑːrəsⁿ
vid̪ ɑː bʰeːlɑːɦə ɟinəkɑːpərə vid̪ eːɦə koːnoː gʰoːʂəɳɑː naːi keːneː cʰələ३ niccɑː kicʰu eːɦənə t̪ət̪ʰjə səbʰə
d̪ ə३ rəɦələ cʰiː ɟɑːɦisⁿ maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə keːrə əsələ bɑːt̪ə buːɟʰi səkəbaːi-1) vid̪ eːɦəsⁿ pəɦineː iː buːɟʰələ ɟɑːit̪ə cʰəlaːi ɟeː leːkʰəkə keːrə viɕeːʂɑːⁿkə mərəlɑːkə bɑːd̪ eː prəkɑːɕit̪ə
ɦeːbɑːkə cɑːɦiː३ ɟⁿ əɦɑːⁿ səbʰə purɑːnə pət̪rikɑːkə leːkʰəkə keːⁿd̪ rit̪ə viɕeːʂɑːⁿkə d̪ eːkʰəbaːi t̪ⁿ iː bɑːt̪ə
sɑːbit̪ə bʰə३ ɟɑːeːt̪ə३ purɑːnə kieː vərt̪əmɑːnoːmeː seːɦoː mɹ̩tj̪ usⁿ pəɦineːkə cərcɑː ɑː mɹ̩tj̪ ukə bɑːd̪ əkə
cərcɑː d̪ eːkʰəbə t̪ⁿ ieːɦə sɑːbit̪ə ɦəeːt̪ə ɟeː maːit̪ʰilə muːlət̪h mɹ̩tj̪ upuːɟəkə ɦoːit̪ə cʰət̪ʰi३ maːit̪ʰiliːkə
mukʰjəd̪ ʰɑːrɑːmeː eːkʰənoː ieːɦə mɑːnələ ɟɑːit̪ə cʰaːi३ vid̪ eːɦə eːɦi ruːɖʰəॉॉkeːⁿ t̪oːɖəॉləkə३ ɑː ɟeːnɑː
ki sⁿsɑːrəkə nijəmə cʰaːi ɟeː əⁿd̪ ʰəviɕvɑːsəkeːⁿ ʈuʈəbɑːkə səməjəmeː ɟⁿ koːnoː gʰəʈənɑː gʰəʈaːi cʰaːi t̪ⁿ
oːkəroː t̪oːɖəॉɦeː bəlɑːsⁿ ɟoːɖəॉॉ d̪ eːlə ɟɑːit̪ə cʰaːi३ sⁿbʰəvət̪h vid̪ eːɦəkə sⁿgeː ieːɦə bʰə३ rəɦələ cʰaːi३
2) vid̪ eːɦə ɟibaːit̪ə mud̪ ɑː upeːkʂit̪ə leːkʰəkəpərə prəjɑːsə kəraːi cʰaːi ɑː eːɦi krəməmeː bəɦut̪ə eːɦənə
leːkʰəkə cʰət̪ʰi ɟinəkərə umrə puːri geːlə cʰəni mud̪ ɑː oː upeːkʂit̪ə cʰət̪ʰi३ t̪ⁿi ɦəmərɑː səbʰə ləgə sⁿkəʈə
əcʰi ɟeː kinəkɑːpərə nikɑːluː३ ɟⁿ eːkəʈɑː vəriʂʈʰə upeːkʂit̪əkeːⁿ kət̪ijɑː kə३ d̪ oːsərə kəmə umrə bəlɑːpərə
nikɑːliː t̪ⁿ iːɦoː ucit̪ə naːi३
3) ɟeːnɑː ki upərə kəɦəneː cʰiː vid̪ eːɦəkə viɕeːʂɑːⁿkəmeː sɑːbʰɑːrə ɑːleːkʰə nəi keː bərɑːbərə leːlə ɟɑːit̪ə
cʰaːi t̪ⁿi pʰreːɕə ɑːleːkʰə purəbɑːmeː səməjə ləgaːit̪ə cʰaːi३ ɑː səməjə ləgəbɑːkoː cɑːɦiː३ niːkə vəst̪u,
niːkə rəcənɑː leːlə səməjə cɑːɦəbeː kəriː३ ɦəmərɑː loːkəni ɟət̪eːkə sⁿbʰəvə bʰə३ səkaːieː t̪ət̪əbeː kə३
rəɦələ cʰiː३ oːnɑːɦut̪oː ɟeːnɑː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ səɦəjoːgə bʰeːʈi rəɦələ əcʰi t̪ɑːɦi ɦisɑːbeːⁿ ləgəbʰəgə
d̪ əsə bərkʰəmeː vid̪ eːɦə əsəgəreː iː ləkʂjə pɑːbi leːt̪ə३ ɑːbʰɑːrə ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ ɟeː ɦəmərə eːɦi
kɑːɟəmeː kənijoːⁿ səɦəjoːgə d̪ aːi cʰət̪ʰi३ vid̪ eːɦə ɑːguoː eːɦənə viɕeːʂɑːⁿkə keːrə prəjɑːsə kərət̪ə३ ɟinəkɑː
ɑːpət̪ti̪ ɦeːt̪əni oː naːi kərəbɑːkə leːlə kəɦət̪ɑː ɑː ɦəmə səbʰə pɑːcʰuː ɦəʈi ɟɑːeːbə३ əisⁿ beːsiː ɑːrə kiː
bʰə३ səkaːieː३

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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ɕriː rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
eːɦi pəricəjɑːt̪məkə vivərəɳəmeː əd̪ ʰikɑːⁿɕə t̪ət̪ʰjə ɑːd̪ ərəɳiːjə rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəɟiː d̪ vɑːrɑː
pʰeːsəbukəpərə poːsʈə kəeːlə vivərəɳəsⁿ leːlə geːlə əcʰi (muːlət̪h ɦiⁿd̪ iːmeː cʰələ) ɟeː ki sⁿbʰəvət̪h
ɦunəkərə iʂʈə-mit̪rə oː pəriɟənə d̪ vɑːrɑː t̪aːijɑːrə kəeːlə geːlə ɦeːt̪əni३ ɦunəkɑː səbʰə loːkənikeːⁿ
ɑːbʰɑːrə३ eːɦi vivərəɳəmeː eːkə-d̪ uː ʈʰɑːmə ɦəmərɑː visⁿgət̪i nəɟəri ɑːeːlə ɟəkərɑː ɦəmə əpənə ɟɲɑːnəsⁿ
ʈʰiːkə keːləɦuⁿ ɑː oːɦiʈʰɑːmə pɑːʈʰəkə leːlə eːkəʈɑː suːcənɑː d̪ eːləɦuⁿ əcʰi३ bəɦut̪ə sⁿbʰəvə ɟeː koːnoː
ɑːnə suːcənɑːkə sⁿbⁿd̪ ʰəmeː ɦəmərɑː ɟɲɑːnə naːi ɦoː ɑː vid̪ eːɦəkə eːɦi pənnɑːpərə seːɦoː visⁿgət̪i ɑːbi
geːlə ɦoː seː sⁿbʰəvə३ pɑːʈʰəkə eːkərɑː səɦiː kərəbɑːkə leːlə səɦəjoːgə kərət̪ʰi seː ɑːgrəɦə (sⁿpɑːd̪ əkə)३

ɕriː rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
pit̪ɑː: svərgiːjə keːd̪ ɑːrə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
ɟənmə t̪it̪ʰi: 08-08-1938 (ɑːʈʰə əgəst̪ə sənə unniːsə saːu əɖəॉt̪iːsə)
mɹ̩tj̪ u-18 məiː, 2022 (noːeːɖɑː)
st̪ʰɑːjiː pət̪ɑː: grɑːmə-poːsʈə - d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː (məd̪ ʰjə), vɑːrɖə sⁿkʰjɑː-7, ɟilɑː - puːrɳijɑːⁿ (biɦɑːrə)
vərt̪əmɑːnə pət̪ɑː: A -327, saːikʈərə-46, noːeːɖɑː, ɟilɑː- gaːut̪əmə bud̪ d̪ʰə nəgərə, ut̪tə̪ rə prəd̪ eːɕə iːmeːlə: abhinavvidyapati@gmail.com
noːʈə- bəɦut̪ə ʈʰɑːmə ɦunəkərə ɟənmə bərkʰə 1936 likʰələ bʰeːʈət̪ə mud̪ ɑː upərə d̪ eːlə 1938 ɦunəkeː
d̪ vɑːrɑː d̪ eːlə poːsʈəsⁿ leːlə geːlə əcʰi३
ɕaːikʂəɳikə pɹ̩ʂʈʰəbʰuːmi prɑːt̪ʰəmikə ɕikʂɑː: sⁿskɹ̩tə̪ mɑːd̪ ʰjəmikə vid̪ jɑːləjə, d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː (puːrɳijɑːⁿ) iɳʈərə eːvⁿ snɑːt̪əkə:
puːrɳijɑːⁿ kəॉleːɟə, puːrɳijɑːⁿ (biɦɑːrə)
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seːvɑː (puːrɳəkɑːlikə naːukəriː)-d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː mɑːd̪ ʰjəmikə vid̪ jɑːləjəmeː əst̪ʰɑːjiː ɕikʂəkə३ •
mɑːd̪ ʰjəmikə vid̪ jɑːləjə ɖuⁿgərɑː, bʰəvɑːniːpurəkə sⁿst̪ʰɑːpəkə prəd̪ ʰɑːnɑːd̪ ʰjɑːpəkə३
sⁿskɹ̩tə̪ uccə vi0 vəkʰt̪ijɑːrəpurə ɟilɑː pəʈənɑːmeː upə-prəd̪ ʰɑːnɑːd̪ ʰjɑːpəkə३ vərʂə 1960 meː vit̪tə̪
vibʰɑːgə (rɑːʂʈriːjə bəcət̪əsⁿgəʈʰənə) biɦɑːrə sərəkɑːrəsⁿ vərʂə 1980 meː rɑːɟəpət̪rit̪ə pəd̪ ɑːd̪ ʰikɑːriːkə
ruːpəmeː aːiccʰikə seːvɑː-nivɹ̩tt̪ ə̪ ३ biɦɑːrə sərəkɑːrə ɕikʂɑː vibʰɑːgə d̪ vɑːrɑː gəʈʰit̪ə "maːit̪ʰiliː
əkɑːd̪ əmiː"meː lijənə sərvisəkə əⁿt̪ərgət̪ə səɦɑːjəkə nid̪ eːɕəkə, upə nid̪ eːɕəkə eːvⁿ nid̪ eːɕəkə-səɦə səcivə
keːrə pəd̪ əpərə krəməɕə: əd̪ ʰisuːcənɑːkə ɑːd̪ ʰɑːrəpərə seːvɑː d̪ ɑːnə३ (viɕeːʂə upələbd̪ ʰi- maːit̪ʰiliː
bʰɑːʂɑːkə prət̪ʰəmə ɕəbd̪ əkoːɕəkə d̪ uː bʰɑːgəmeː prəkɑːɕənə)
sɑːɦit̪jikə kɹ̩ti̪ - prəkɑːɕit̪ə poːt̪ʰiː1) cəluː-cəluː bəɦinɑː (giːt̪ə sⁿgrəɦə) kənɦaːijɑː lɑːlə kɹ̩ʂɳəd̪ ɑːsə, d̪ ərəbʰⁿgɑː vərʂə-1961
2) ɟəɦinɑː cʰiː t̪əɦinɑː (giːt̪ə sⁿgrəɦə) grⁿt̪ʰɑːləjə prəkɑːɕənə, d̪ ərəbʰⁿgɑː, vərʂə-1963
3) cit̪rə-vicit̪rə (prəjoːd̪ əvɑːd̪ iː kəvit̪ɑː), svə prəkɑːɕit̪ə, vərʂə-1966
4) nərə -gⁿgɑː (ləgʰu məɦɑːkɑːvjə), svəprəkɑːɕit̪ə, vərʂə-1968
5) siːt̪ɑː (kʰəɳɖəkɑːvjə) grⁿt̪ʰɑːləjə prəkɑːɕənə, d̪ ərəbʰⁿgɑː, vərʂə-1968
6) ɕriːgoːnuː ɟʰɑː (upənjɑːsə) grⁿt̪ʰɑːləjə prəkɑːɕənə, d̪ ərəbʰⁿgɑː, vərʂə-1969
7) eːkə rɑːt̪i (nɑːʈəkə) grⁿt̪ʰɑːləjə prəkɑːɕənə, d̪ ərəbʰⁿgɑː, vərʂə-1969
8 eːkə minəʈə kiː rɑːniː (ɦiⁿd̪ iː nɑːʈəkə), grⁿt̪ʰɑːləjə prəkɑːɕənə, d̪ ərəbʰⁿgɑː, vərʂə-1970
9) svət̪ⁿt̪rət̪ɑː əmərə ɦoː əmərə (d̪ eːɕə bʰəkt̪i loːkə giːt̪ə sⁿgrəɦə), ceːt̪ənɑː səmit̪i, pəʈənɑː, vərʂə-1972
10) ət̪i-giːt̪ə(loːkəgiːt̪ə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1976
11) prəgiːt̪ə (loːkə giːt̪ə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1976
12) sugiːt̪ə (giːt̪əsⁿgrəɦə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1976
13) rəviːnd̪ rə pəd̪ ɑːvəliː (bʰəkt̪i eːvⁿ vjəvəɦɑːrəgiːt̪ə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1976
14) pəɲcəkənjɑː (prəjoːgəd̪ ʰərmiː kʰəɳɖəkɑːvjə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1976
15) leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə (maːit̪ʰiliː gəॉɟəॉlə sⁿgrəɦə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə1985
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16) d̪ oː pʰuːlə, d̪ iːpɑːjət̪ənə, biɦɑːrə sərəkɑːrə, pəʈənɑː
17) prət̪jəjə (kəvit̪ɑː eːvⁿ giːt̪ə), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1999
18) ɕriː siːt̪ɑː cɑːliːsɑː (d̪ ʰɑːrmikə pust̪ikɑː), puːrvɑːɲcələ prəkɑːɕənə, pəʈənɑː, vərʂə-1999
19) rəviːnd̪ rə pəd̪ jɑːvəliː vərʂə-2022
noːʈə- leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə nɑːməkə poːt̪ʰiːkə prəkɑːɕənə vərʂə 1978 d̪ eːlə geːlə cʰəlaːi mud̪ ɑː
ɦəmərɑː ɦisɑːbeːⁿ iː vərʂə 1985 vɑː t̪əkərə bɑːd̪ ə prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə əcʰi kɑːrəɳə eːɦi poːt̪ʰiːkə
bʰuːmikɑːmeː t̪ɑːriːkʰə 15 əgəst̪ə 1985 keːrə t̪ɑːriːkʰə likʰələ əcʰi ɑː bʰuːmikɑː əpəneː rəviːnd̪ rəɟiː likʰəneː
cʰət̪ʰi३ eːɦi poːt̪ʰiːkə sⁿbⁿd̪ ʰəmeː iːɦoː likʰələ bʰeːʈələ ɟeː iː poːt̪ʰiː "prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː gəॉɟəॉlə sⁿgrəɦə"
əcʰi mud̪ ɑː iː səɦiː naːi əcʰi३ eːɦi poːt̪ʰiːkə bʰuːmikɑː keːrə pʰoːʈoː pəricəjəkə əⁿt̪əmeː d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ
əcʰi (sⁿpɑːd̪ əkə) ३

viɕeːʂə d̪ rəʂʈəvjə1) rəviːnd̪ rə ɟiː d̪ vɑːrɑː likʰit̪ə kʰəɳɖə kɑːvjə d̪ raːupəd̪ iː nɑːməkə kʰəɳɖəkɑːvjə keːrə əⁿgreːɟiː bʰɑːʂɑːmeː
ənuvɑːd̪ ə, sɑːɦit̪jə 2) əkɑːd̪ əmiː, nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː 'Fifty Years of Indian Literature' meː prəkɑːɕit̪ə३
3) biɦɑːrə sərəkɑːrəkə skuːlə eːvⁿ kəॉleːɟə keːrə sileːbəsəmeː əneːkɑːneːkə rəcənɑːeːⁿ ɕɑːmilə cʰəni३
4) siːt̪ɑː cɑːliːsɑː kɑː pɑːʈʰə mit̪ʰilɑːɲcələkə əneːkə pərivɑːrə d̪ vɑːrɑː nijəmit̪ə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi३
5) bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrəkə bukə ʈrəsʈə ३pʰə iⁿɖijɑː d̪ vɑːrɑː prəkɑːɕit̪ə ɑːkʰərə' kəvit̪ɑː sⁿgrəɦəmeː kəvit̪ɑː
prəkɑːɕit̪ə३
nɑːʈəkə leːkʰənə eːvⁿ prəsɑːrəɳə1) gʰəɖəॉॉ (ɦɑːsjə nɑːʈikɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
2) mɑːlikə (ɦɑːsjə nɑːʈikɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
3) guru guɖəॉ,ceːlɑː ciːniː (ɦɑːsjə nɑːʈikɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
4) siⁿɦɑːsənə bət̪ti̪ ːsiː (,aːit̪iɦɑːsikə pʰikɕənə,kulə 34 eːpisoːɖə,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
5) paːiⁿcə-ud̪ ʰɑːrə (ɦɑːsjə nɑːʈikɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
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6) mɑːⁿʈiːkɑː gənd̪ ʰə (ɦiⁿd̪ iː sⁿgiːt̪əsəbʰɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː)
7) kɑːʈʰəkə put̪əɦu cɑːniːkə səməd̪ ʰi (pəd̪ jə nɑːʈikɑː,ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ ərəbʰⁿgɑː)
8) ut̪tə̪ rə vid̪ jɑːpət̪i (nɑːʈəkə, ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ ərəbʰⁿgɑː)
viɕeːʂə d̪ rəʂʈəvjə1) ɕriː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə d̪ vɑːrɑː likʰilə eːvⁿ nird̪ eːɕit̪ə nɑːʈəkə ɟiːroːmɑːilə, eːkə d̪ inə eːkə rɑːt̪i, ʈuː
leːʈə, eːkə minəʈə kiː rɑːniː (ɦiⁿd̪ iː) ɑːd̪ i nɑːʈəkəkə mⁿcənə mit̪ʰilɑː səɦit̪ə biɦɑːrəkə bəɦut̪ə ɟilɑː eːvⁿ
ənuməɳɖələ st̪ərəpərə kəeːlə geːlə əcʰi३

pət̪rəkɑːrit̪ɑːkə kʂeːt̪rəmeː joːgəd̪ ɑːnə1) st̪əmbʰəkɑːrə- mit̪ʰilɑː miɦirə (sɑːpt̪ɑːɦikə) -surə-surə-murə-murə
2) st̪əmbʰəkɑːrə. ɑːrjɑːvərt̪ə, ɦiⁿd̪ iː d̪ aːinikə goːnuː gəveːʂəɳɑː nɑːməsⁿ prəkɑːɕit̪ə
3) mukʰjə səlɑːɦəkɑːrə səmpɑːd̪ əkə, ɦiⁿd̪ iː mɑːsikə-sⁿpɑːd̪ əkə-(d̪ ʰərməjugə prəkɑːɕənə prɑː. li. nəiː d̪ illiː
d̪ vɑːrɑː prəkɑːɕit̪ə)
4) mukʰjə səlɑːɦəkɑːrə səmpɑːd̪ əkə-bʰəvəd̪ iːjə prəbʰɑːt̪ə (ɦind̪ iː d̪ aːinikə) (bʰuː bʰɑːrət̪iː miːɖijɑː prɑː0 li0
nəiː d̪ illiː)
səmɑːɟikə kɑːrjə1) seːvɑː nivɹ̩ti̪ kə pəɕcɑːt̪ə məɦɑːkɑːliː kənjɑː uccə vi0 d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː (puːrɳijɑːⁿ)kə st̪ʰɑːpənɑː (ɑːbə
sərəkɑːrə d̪ vɑːrɑː proːɟeːkʈə skuːləkə ruːpəmeː əd̪ ʰigrəɦəɳə)
2) nɑːʈjə sⁿst̪ʰɑː "rⁿgəloːkə" keːrə pəʈənɑːmeː st̪ʰɑːpənɑː३
3) sⁿgiːt̪ɑːjənə sⁿgiːt̪ə məɦɑːvid̪ jɑːləjə keːrə noːeːɖɑːmeː st̪ʰɑːpənɑː ɟɑːɦisⁿ kəriːbə 2000 cʰɑːt̪rə/cʰɑːt̪rɑː
ɖigriː lə३ cukələ əcʰi३
4) A.A.U. iɳʈərə kəॉleːɟə, ɑːd̪ it̪jəpurə, ɟəməɕeːd̪ əpurə (ɟʰɑːrəkʰəɳɖə)kə st̪ʰɑːpənɑː३
5) beːroːɟəgɑːrə juvəkə/juvət̪iːkeːⁿ sⁿgiːt̪ə ɕikʂɑː prəd̪ ɑːnə kə३ ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ roːɟəgɑːrəkə joːgjə
bəneːlɑːɦə३
6) maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkeːⁿ əʂʈəmə ənusuːciː meːⁿ ɕɑːmilə kəreːbɑːkə leːlə ət̪ʰəkə prəjɑːsə३
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7) mit̪ʰilɑːmeː d̪ əɦeːɟəॉ unmuːlənə ɦeːt̪u sⁿgəʈʰit̪ə prəjɑːsə, ɟənəɟɑːgərəɳə eːvⁿ niɟiː prəjɑːsə d̪ vɑːrɑː
d̪ əɦeːɟəॉ unmuːlənəmeː səɕəkt̪ə eːvⁿ prəmukʰə bʰuːmikɑː३
8) suːkʰɑː eːvⁿ bɑːɖʰəॉॉst̪ə kʂeːt̪rəmeː səgʰənə d̪ aːurɑː kə३ vɑːⁿcʰit̪ə səɦɑːjət̪ɑː prəd̪ ɑːnə keːlɑːɦə३
rikəॉiːsə eːvⁿ kaːiseːʈsə1) vərʂə 1966 meː maːit̪ʰiliː loːkəgiːt̪əkə grɑːmoːpʰoːnə rikəॉrɖə H.M.V. koːləkɑːt̪ɑː d̪ vɑːrɑː
giːt̪əkɑːrə/sⁿgiːt̪əkɑːrəkə ruːpəmeː riliːɟə३
2) siːt̪ɑː cɑːliːsɑː-ʈiː-siːriːɟə, noːeːɖɑː d̪ vɑːrɑː riliːɟə
3) puːrvɑːɲcələ mjuːɟikələ rikəॉrɖsə pəʈənɑː d̪ vɑːrɑː bʰəɟənɑːmɹ̩tə̪ vid̪ jɑːpət̪i giːt̪ə. d̪ oːrəsə (maːit̪ʰiliː,
bʰoːɟəpuriː)kə əlɑːvɑː kəriːbə 15 kaːiseːʈsə riliːɟə- vərʂə 1977-78
4) bʰəɟənə-bʰɑːrət̪iː-sujoːɟənə pʰilmsə-nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː riliːɟə३
5) soːniː kaːiseːʈsə d̪ vɑːrɑː giːt̪əkɑːrəkə ruːpəmeː riliːɟə eːlbəmə३
pʰilmə nirmɑːɳə eːvⁿ ʈeːliː siːrijələ / vɹ̩tt̪ ə̪ cit̪rə1) prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pʰiːcərə pʰilmə “məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪ə"kə nirmɑːɳəmeː prəmukʰə bʰuːmikɑː ३
giːt̪əkɑːrə/pəʈəkət̪ʰɑː leːkʰəkə eːvⁿ səɦə-d̪ igd̪ ərɕəkəkə ruːpəmeː səpʰələ prəd̪ ərɕənə३
2) maːit̪ʰiliː pʰiːcərə pʰilmə "goːnuː ɟʰɑː"kə pəʈəkət̪ʰɑː leːkʰəkə eːvⁿ giːt̪əkɑːrə३
3) ɑːjurveːd̪ ə cikit̪sɑː pəd̪ d̪ʰət̪ipərə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə ʈeːliːpʰilmə- "ɑːjurveːd̪ ə kiː əmərə kəɦɑːniː" keːrə
pəʈəkət̪ʰɑː leːkʰəkə eːvⁿ nird̪ eːɕəkə sⁿgiːt̪əkɑːrə३
sərəkɑːriː vibʰɑːgoːⁿ/sⁿst̪ʰɑːnə səbʰə leːlə kəeːlə geːlə kɑːrjə1) pⁿcɑːjət̪ə mⁿt̪rɑːləjə, bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrəkə leːlə vɹ̩tt̪ ə̪ -cit̪rəkə nirmɑːɳə - ɑːpəkɑː pʰaːisəlɑː ɑːpəkiː
muʈʈʰiː meːⁿ३
2) sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː. bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrə, nəiː d̪ illiː leːlə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə prət̪iʂʈʰit̪ə vid̪ vɑːnə pəɳɖit̪ə
goːvind̪ ə ɟʰɑː, ɕriː mɑːjɑːnənd̪ ə miɕrə t̪ət̪ʰɑː ɦiⁿd̪ iː sɑːɦit̪jə keːrə vid̪ vɑːnə proː. ɕriːrɑːmənəreːɕə
t̪ripɑːʈʰiːpərə vɹ̩tt̪ ə̪ -cit̪rəkə nirmɑːɳə३
3) Beware of God əməriːkɑːmeː prəvɑːsiː bʰɑːrət̪iːjə keːrə ɑːd̪ ʰjɑːt̪mikə d̪ vənd̪ əpərə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə vɹ̩tə̪ -cit̪rə
4) "nɑːriː" vɹ̩tə̪ - cit̪rə
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5) goːnuː ɟʰɑː (d̪ ʰɑːrɑːvɑːɦikə) d̪ uːrəd̪ ərɕənə keːnd̪ rə, goːɦɑːʈiː (əsəmə)sⁿ kulə 15 eːpisoːɖəkə
prəsɑːrəɳə३
6) "aːiseː bəniː bɑːt̪ə' keːrə ləkʰənəuː d̪ uːrəd̪ ərɕənə keːnd̪ rəsⁿ 3 eːpisoːɖə prəsɑːrit̪ə३
7) juvɑː səməsjɑːpərə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə "pʰəɖəॉpʰəɖəॉॉt̪eː pⁿkʰə" (ɦiⁿd̪ iː)kə kulə 5 eːpisoːɖəkə d̪ uːrəd̪ ərɕənə
keːnd̪ rə guɦɑːʈiːsⁿ prəsɑːrəɳə३
8) sunəɦərɑː səpʰərə:-sujoːɟənə pʰilmsə nəiː d̪ illiːkə baːinərəsⁿ (bʰɑːrət̪iːjə sineːmɑː keː 36 vərʂoːⁿ kɑː
it̪iɦɑːsə) d̪ uːrəd̪ ərɕənə keːnd̪ rə ɟəjəpurəsⁿ prəsɑːrəɳə३
9) sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː nirmit̪ə ɖəॉ0 sukəmɑːrə seːnəpərə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə vɹ̩tə̪ -cit̪rə३
10) eːməiːeːmⁿt̪rɑːləjə keːrə saːuɟənjəsⁿ bʰɑːrət̪əkə ɕəɦiːd̪ ə' 'martyr of India' vɹ̩tt̪ ə̪ -cit̪rə-5 eːpisoːɖəkə
nirmɑːɳə३
purəskɑːrə/səmmɑːnə eːvⁿ ənjə viɕiʂʈə upələbd̪ ʰi1) svə0 vaːid̪ jənɑːt̪ʰə miɕrə jɑːt̪riː (bɑːbɑː nɑːgɑːrɟunə) d̪ vɑːrɑː kəlɑː bʰəvənə puːrɳijɑːkə mⁿcəpərə
vjəkt̪igət̪ə səmmɑːnə əbʰinəvə vid̪ jɑːpət̪ikə nɑːməsⁿ əlⁿkɹ̩tə̪ ३
2) svɑːt̪iː pʰɑːuɳɖeːɕənə koːləkɑːt̪ɑː (pə0 bⁿgɑːlə) d̪ vɑːrɑː prəboːd̪ ʰə sɑːɦit̪jə səmmɑːnə (vərʂə 2014)
3) əkʰilə bʰɑːrət̪iːjə mit̪ʰilɑː sⁿgʰə nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː mit̪ʰilɑː vibʰuːt̪i səmmɑːnə vərʂə-2016
4) t̪ɹt̩ i̪ ːjə əⁿt̪ərrɑːʂʈriːjə maːit̪ʰiliː səmməleːnə mumbəiː-d̪ vɑːrɑː mit̪ʰilɑː rət̪nə səmmɑːnə - vərʂə 2016ɑːjoːɟəkə: maːit̪ʰilə mit̪rə məɳɖələ muⁿbəiː३
5) ɟʰɑːrəkʰəɳɖə maːit̪ʰiliː mⁿcə rɑːⁿciː d̪ vɑːrɑː lɑːipʰəʈɑːimə əciːvəmeːnʈə əvɑːrɖə. vərʂə 2014
6) vid̪ jɑːpət̪i seːvɑː sⁿst̪ʰɑːnə d̪ ərəbʰⁿgɑː d̪ vɑːrɑː viɕiʂʈə maːit̪ʰiliː seːvɑː səmmɑːnə- (3 beːrə)३
7) kɑːjɑː kəlpə sɑːɦit̪jə kəlɑː pʰɑːuɳɖeːɕənə . noːeːɖɑː (u0 prə0) d̪ vɑːrɑː kɑːjɑːkəlpə sɑːɦit̪jə ɕiroːməɳi
səmmɑːnə - 2016
8) viɕvə maːit̪ʰiliː sⁿgʰə sⁿt̪ənəgərə, burɑːɖəॉॉ, nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː t̪iːnə vərʂə d̪ ʰəri viɕiʂʈə səmmɑːnə३
9) ɟənə ɟɑːgɹ̩ti̪ mⁿcə, pɑːləmə nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː viɕeːʂə səmmɑːnə- vərʂə 2018
10) vaːid̪ eːɦiː pʰɑːuɳɖeːɕənə nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː viɕiʂʈə səmmɑːnə-st̪ʰɑːnə mɑːvəlⁿkərə ɦəॉlə. vərʂə 2017
11) ilɑː pʰɑːuɳɖeːɕənə, nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː vərʂə 2016-17 leːlə bʰɑːʂɑː sɑːɦit̪jə səmmɑːnə३
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12) vid̪ jɑːpət̪i səmit̪i d̪ ʰənəvɑːd̪ ə (ɟʰɑːrəkʰəɳɖə) d̪ vɑːrɑː vərʂə 2016 meː vid̪ jɑːpət̪i səmmɑːnə३
13) vɑːrɑːɳəsiː (u0 prə0) meː d̪ uːrəd̪ ərɕənə keːnd̪ rə nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə əkʰilə bʰɑːrət̪iːjə kəvit̪ɑː
kumbʰəmeː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə prət̪inid̪ ʰi kəvikə ruːpəmeː kəvit̪ɑː pɑːʈʰə३
14) kɑːɕiːmeː st̪ʰɑːniːjə sɑːɦit̪jikə sⁿst̪ʰɑː d̪ vɑːrɑː viɕeːʂə səmmɑːnə३
15) goːɦɑːʈiː (əsəmə)meː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə kəvi səmməleːnəmeː rəcənɑː pɑːʈʰə३
16) sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː, bʰɑːrət̪ə sərəkɑːrə, nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə puːrɳijɑːⁿmeː eːkələ kɑːvjə pɑːʈʰə३
17) ɑːkɑːɕəvɑːɳiː pəʈənɑː, d̪ ərəbʰⁿgɑː d̪ vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə kəvi səmmeːlənoːⁿmeː nijəmit̪ə kɑːvjəpɑːʈʰə३
18) maːit̪ʰiliː bʰoːɟəpuriː əkɑːd̪ əmiː nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː 15 əgəst̪ə eːvⁿ 26 ɟənəvəriːkeːⁿ kəvi səmmeːlənəmeː
səmməleːnəkə əd̪ ʰjəkʂət̪ɑː eːvⁿ kəvit̪ɑː pɑːʈʰə३
19) mit̪ʰilɑːⁿcələ sɑːɦit̪jikə eːvⁿ sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə sⁿst̪ʰɑː. nəiː d̪ illiː d̪ vɑːrɑː məɳipəd̪ mə səmmɑːnəsⁿ
səmmɑːnit̪ə३
20) kulə 40 vərʂəsⁿ maːit̪ʰiliː mⁿcəpərə kəlɑːkɑːrəkə ruːpəmeː sərvɑːd̪ ʰikə loːkəprijə eːvⁿ juvɑː
kəlɑːkɑːrəkə preːrəɳɑːsroːt̪ə३
maːit̪ʰiliː loːkə sⁿgiːt̪ə meːⁿ viɕiʂʈə joːgəd̪ ɑːnə1) ɕriː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkərə ɑːd̪ ʰunikə maːit̪ʰiliː mⁿcəkə ɟənəkə mɑːnələ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi३
2) ɕriː məɦeːnd̪ rə ɟʰɑːkə sⁿgeː vərʂə 1966-67 meː eːɦənə ɟoːɖəॉॉ bəneːləni ɟɑːɦimeː d̪ uː puruʂə d̪ vɑːrɑː
binɑː koːnoː vɑːd̪ jə jⁿt̪rəkə svərəcit̪ə rəcənɑːsⁿ d̪ ərɕəkə səbʰəɦəkə mənoːrⁿɟənə kəeːlə ɟɑːit̪ə cʰələ३
3) muːlə ruːpəsⁿ kəvi eːvⁿ giːt̪əkɑːrə ɕriː rəviːnd̪ rə ɟiːkə gɑːjənə ɕaːiliː bilkulə nəviːnə eːvⁿ ələgə cʰələ ɟeː
ɦunəkɑː loːkəprijət̪ɑːkə ɕikʰərəpərə pəɦuⁿceːləkə३
4) rəviːnd̪ rə-məɦeːnd̪ rəkə ɟoːɖəॉॉ loːkəprijə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ ə maːit̪ʰiliːmeː iː eːkəʈɑː pərⁿpərɑː kə
ruːpəmeː st̪ʰɑːpit̪ə bʰeːlə३
5) biɦɑːrəkə əlɑːvɑː, d̪ illiː, mumbəiː, koːləkɑːt̪ɑː t̪ət̪ʰɑː caːinnəiː səɦit̪ə bʰɑːrət̪əkə səbʰə prəd̪ eːɕəmeː
kəriːbə 10 ɦəɟɑːrəsəsⁿ beːsiː mⁿcəpərə səpʰələ prəst̪ut̪i३
pəriɕiʂʈə
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əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
prəd̪ iːpə puʂpə- sⁿpərkə-7903496553

giːt̪əkə əprət̪imə ɕilpəkɑːrə: rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə
giːt̪ə sɑːɦit̪jəkə səbʰəsⁿ loːkəprijə vid̪ ʰɑː t̪ʰikə३ sɑːɦit̪jəkə vərɳəmɑːlɑːsⁿ əpəricit̪ə koːnoː gɹ̩ɦəst̪ʰə ɦoː vɑː
kəɦijoː vid̪ jɑːləjə nəɦi geːlə gʰərəkə koːnoː məɦilɑː, giːt̪ə səbʰəkə prijə ɦoːit̪ə əcʰi३ gɑːjə- məɦiⁿsəkə
cərəbɑːɦiː kərəjə bəlɑː loːkə ɦoː vɑː koːnoː vid̪ jɑː-viɕɑːrəd̪ , giːt̪ə səbəkeːⁿ ɑːkɹ̩ʂʈə kəraːit̪ə əcʰi ɑː
gunəguneːbɑːkə leːlə bɑːd̪ ʰjə kəraːit̪ə əcʰi३ eːkərə məd̪ ʰurət̪ɑː ɑː bʰɑːvəpuːrɳət̪ɑː ɟənə sɑːmɑːnjəkə
ɦɹ̩d̪əjəmeː st̪ʰɑːpit̪ə bʰə' loːkəkə kⁿʈʰəmeː bəsi ɟɑːit̪ə əcʰi३ maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəmeː giːt̪i kɑːvjəkə sud̪ ɹɖ̩ ʰə
pərəmpərɑː rəɦələ əcʰi३ jəd̪ jəpi maːit̪ʰiliːkə prət̪ʰəmə poːt̪ʰiː nɑːʈjəɕɑːst̪rə ɑːd̪ ʰɑːrit̪ə əcʰi, t̪ət̪ʰɑːpi
vid̪ jɑːpət̪ikə giːt̪əkə bəd̪ aːulət̪i maːit̪ʰiliːkə viɕvə sɑːɦit̪jəkə məd̪ ʰjə əpənə viɕiʂʈə pəɦicɑːnə bənələ əcʰi३
vid̪ jɑːpət̪isⁿ ɑːrⁿbʰə bʰeːlə giːt̪əkə iː krəmə ɑːguːoː bənələ rəɦələ३ eːɦəneː krəmeː ɑːd̪ ʰunikə kɑːləmeː
pəd̪ ɑːrpəɳə ɦoːit̪ə əcʰi giːt̪əkə rɑːɟəkumɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkə३
rəviːnd̪rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiːkə ɟənmə ɦinəkə mɑːt̪ɹk̩ ə məd̪ ʰubəniː ɟilɑːkə nənaːurə gɑːməmeː ɑːʈʰə əgəst̪ə
unniːsə səjə əɖəॉt̪iːsəkeːⁿ bʰeːlə३ ɦinəkə paːit̪ɹk̩ ə puːrɳijɑːkə d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː gɑːməmeː cʰələ३
prɑːrⁿbʰəmeː əpənə mɑːt̪ɹk̩ əmeː ɕikʂɑː grəɦəɳə ɑːrⁿbʰə kə' t̪ət̪pəɕcɑːt̪ əpənə paːit̪ɹk̩ ə gɑːməmeː
prɑːt̪ʰəmikə ɕikʂɑː puːrɳə kəjələni३ puːrɳijɑː kəॉleːɟə, purɳijɑːsⁿ snɑːt̪əkə d̪ ʰəri ɕikʂɑː grəɦəɳə kə'
pəɦineː vid̪ jɑːləjəmeː ɕikʂəkəkə ruːpəmeː seːvɑː d̪ eːbə prɑːrⁿbʰə keːləni३ bɑːd̪ əmeː, biɦɑːrə sərəkɑːrəkə
vit̪tə̪ vibʰɑːgəmeː paːigʰə pəd̪ ə pərə nijukt̪ə bʰeːlɑːɦə३ əpəneː maːit̪ʰiliː əkɑːd̪ əmiːkə səɦɑːjəkə nid̪ eːɕəkə
ɑː nid̪ eːɕəkə keːrə pəd̪ əpərə seːɦoː seːvɑː d̪ ə' maːit̪ʰiliːkə vikɑːsəmeː bəɦut̪ə səɦəjoːgə kərəbɑːkə kɑːɟə
keːlaːuⁿ३ rəviːnd̪ rə ɟiːkə sɑːɦit̪jə - sɹ̩ɟənəkə upəvənə səd̪ ɑːbəɦɑːrə rəɦələ३ oː kəɦijoː maːulɑːjələ nəɦiⁿ,
mlɑːnə nəɦiⁿ bʰeːlə३ ɦinəkə ənusɑːrə- "sɑːɦit̪jə sɹ̩ɟənə kəɦijoː ruːkəbɑːkə nəɦiⁿ cɑːɦiː, kɑːrəɳə sɑːɦit̪jəsⁿ
bʰɑːʂɑːkeːⁿ bələ bʰeːʈaːit̪ə cʰaːikə ३" kəvit̪ɑː, upənjɑːsə, nɑːʈəkə ɟəkɑːⁿ vibʰinnə sɑːɦit̪jəkə vid̪ ʰɑːmeː
rəcənɑː kərit̪oː giːt̪ə ɦinəkə pəɦicɑːnə rəɦələ३ əpənə caːud̪ əɦə ʈɑː poːt̪ʰiː ɟeː maːit̪ʰiliːmeː likʰələni
t̪ɑːɦimeː əd̪ ʰikɑːⁿɕə giːt̪ə sⁿgrəɦə cʰələ३ eːkə goːʈə poːt̪ʰiː ɦiⁿd̪ iːmeː seːɦoː likʰələni३ ɦinəkɑː vibʰinnə
sⁿst̪ʰɑː səbʰəkə d̪ vɑːrɑː bəɦut̪oː səmmɑːnə prɑːpt̪ə bʰeːlə cʰələ jət̪ʰɑː- mit̪ʰilɑː vibʰuːt̪i səmmɑːnə, mit̪ʰilɑː
rət̪nə səmmɑːnə, maːit̪ʰiliː seːvɑː səmmɑːnə, lɑːipʰə ʈɑːimə əciːvəmeːⁿʈə səmmɑːnə it̪jɑːd̪ i३ ɦinəkɑː
prət̪iʂʈʰit̪ə prəboːd̪ ʰə səmmɑːnə(2014) prɑːpt̪ə bʰeːlə cʰələ३ ɟənəkəvi jɑːt̪riː ɦinəkɑː vjəkt̪igət̪ə ruːpeːɳə
'əbʰinəvə vid̪ jɑːpət̪i' səmmɑːnə sⁿ seːɦoː səmmɑːnit̪ə keːneː rəɦət̪ʰinə३
vid̪ jɑːpət̪i maːit̪ʰiliː giːt̪i kɑːvjəkə ɟeː paːigʰə əʈʈɑːlikɑː st̪ʰɑːpit̪ə keːləni oː səməst̪ə mit̪ʰilɑː nəɦiⁿ, əpit̪u
viɕvə bʰərikə sɑːɦit̪jəkə leːlə eːkəʈɑː ud̪ ɑːɦərəɳə bʰeːlə३ 'd̪ eːsilə bəjənɑː səbə ɟənə miʈʈʰɑː' keːrə
ud̪ gʰoːʂə kə' vid̪ jɑːpət̪i sɑːɦit̪jəkeːⁿ ɟənəmukʰiː ɦeːbɑːkə mɑːrgəkə prəɕəst̪ə keːləni३ vid̪ jɑːpət̪ikə bɑːd̪ ə
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ɑːd̪ ərəɳiːjə məd̪ ʰupəɟiː ɑː rəviːnd̪ rəɟiː d̪ uː goːʈə paːigʰə ɦəst̪ɑːkʂərə bʰeːlɑːɦə ɟeː əi giːt̪i pərəmpərɑː keːⁿ
sucɑːruː ɖʰⁿgəsⁿ nimɑːɦələni३ oːnɑː eːɦeːnə naːi cʰaːi ɟeː əi biːcəmeː giːt̪əkɑːrə kəvi loːkəni naːi bʰeːlɑːɦə
vɑː giːt̪əkə rəcənɑː nəɦiⁿ bʰeːlə, t̪eːɦeːnə koːnoː gəppə nəɦiⁿ३ mud̪ ɑː, ɟɑːɦi t̪ərəɦeːⁿ vid̪ jɑːpət̪i əpənə
giːt̪ə məd̪ ʰurət̪ɑː, bʰɑːvəkə koːmələt̪ɑː ɑː nəvə ləjəmeː giːt̪əkə prəst̪ut̪i kə' ɟənəsɑːmɑːnjəkə mənə moːɦi
laːit̪ə cʰəlɑːɦə oːɦeːnə səpʰələt̪ɑː ɦunəkɑː bɑːd̪ ə rəviːnd̪ rəɟiːkeːⁿ bʰeːʈələ३ ɑːd̪ ərəɳiːjə məd̪ ʰupə ɟiːkə
giːt̪ə sɑːɦit̪jikə muːljə ɑː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə vikɑːsəkə d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ ut̪kɹ̩ʂʈə əcʰi३ məd̪ ʰupəɟiː vid̪ jɑːpət̪ikə bɑːd̪ ə
nissⁿd̪ eːɦə məɦɑːkəvi kəɦeːbɑːkə sɑːmərt̪ʰjə rəkʰaːit̪ə cʰət̪ʰi३
giːt̪əkə geːjət̪ɑː oːkərə prəbələ pəkʂə t̪ʰikə३ ɟeː gɑːoːlə nəɦiⁿ ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi oː giːt̪ə keːɦeːnə ɦoːjət̪ə?
t̪eːⁿ giːt̪əkə bʰɑːsə ɑː ləjə prəmukʰə t̪ət̪və t̪ʰikə३ maːulikə bʰɑːsə ɑː moːɦəkə bʰɑːvəpuːrɳə ɕəbd̪ əsⁿ
səɟɑːoːlə giːt̪ə ɟənə-ɟənəkeːⁿ ɑːnⁿd̪ it̪ə kəraːit̪ə əcʰi, pəsinə pəɖəॉॉt̪ə əcʰi३ t̪ɑːɦi d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ ɑːd̪ ərəɳiːjə
rəviːnd̪ rə ɟiːkə məɦət̪tɑ̪ ː əɦuː leːlə ɑːrə beːsiː bʰə' ɟɑːit̪ə əcʰi ɟeː vid̪ jɑːpət̪ikə bɑːd̪ ə oː pəɦilə giːt̪əkɑːrə
bʰeːlɑːɦə ɟeː əpənə rəcənɑː leːlə kʰɑːⁿʈiː nəvə ʈjuːnə lə' mⁿcəst̪ʰə ɦoːit̪ə cʰəlɑːɦə३ ɟəɦinɑː ruːcigərə
rəcənɑː, t̪əɦinɑː oːkərə bʰɑːsə३ ciʈʈʰiːkeːⁿ t̪ɑːrə buɟʰuː, bʰəri nəgəriːmeː ɕoːrə, jɑːrə kusijɑːrə jɑːrə,
t̪ɑːⁿgɑː ɦəmərə ələbeːlɑː, ɦəmə gud̪ əɖəॉॉ pəɦiri ɟiːbi leːbaːi, cəluː cəluː bəɦinɑː, keː t̪ʰikə maːit̪ʰilə kiː
t̪ʰikə mit̪ʰilɑː, pirijeː pirɑːnənɑːt̪ʰə, cələ mit̪ʰilɑːmeː cələ,cɑːri pɑːⁿt̪i sunuː rɑːməkeːrə nɑːməsⁿ ɟəkɑːⁿ
əpənə bəɦut̪oː giːt̪ə leːlə bəɦut̪oː nəvə nəvə bʰɑːsə t̪aːijɑːrə kərəbə, ɦinəkə rəcənɑːd̪ ʰərmit̪ɑːkeːⁿ
səməst̪ə bʰɑːrət̪iːjə səməkɑːliːnə giːt̪i- kɑːvjəmeː ɦinəkə ɕreːʂʈʰət̪və st̪ʰɑːpit̪ə kəraːit̪ə əcʰi३ bⁿgəlɑːmeː
ɟəɦinɑː rəviːnd̪ rə sⁿgiːt̪əkə pərəmpərɑː st̪ʰɑːpit̪ə bʰeːlə, t̪əɦinɑː iː vid̪ jɑːpət̪ikə sⁿgiːt̪əkə bɑːd̪ ə nəvə
t̪ərəɦəkə maːit̪ʰiliː giːt̪ə- sⁿgiːt̪əkə st̪ʰɑːpənɑː keːləni३
rəviːnd̪ rə ɟiː maːit̪ʰiliː giːt̪ə leːkʰənəkeːⁿ sʈɑːrəɖəmə d̪ijɑːbəjə bəlɑː rəcənɑːkɑːrə rəɦət̪ʰi३ məɦeːnd̪ rə ɟiː
sⁿgə ɦinəkə ɟoːɖəॉॉ ɟəɦənə mⁿcəst̪ʰə ɦoːit̪ə cʰələ t̪ə' d̪ uːrə- d̪ uːrə sⁿ loːkə ɑːbi kə' ɦinəkɑː sunəbɑːkə
leːlə bʰəri rɑːt̪i mⁿcəkə ɑːguː baːisələ rəɦaːit̪ə cʰələ३pʰərəmɑːiɕə pərə pʰərəmɑːiɕə३ ɑːgrəɦə pərə
ɑːgrəɦə३ ɑː rəviːnd̪ rə bɑːbuː əpənə ɟoːɖəॉॉd̪ ɑːrə gɑːjəkə məɦeːnd̪ rə ɟiːkə sⁿgə ɕroːt̪ɑːkə səbəʈɑː
'ɖimɑːⁿɖə' puːrɑː kəraːit̪ə cʰəlɑːɦə३
rəviːnd̪ rə bɑːbuː giːt̪əkeːⁿ gʰərə ɑːⁿgənə, sərə-səmɑːɟə,preːmə - virəɦə, mɑːjə- beːʈɑː, puːt̪oːɦu sⁿ lə' kə'
bɑːd̪ ʰə- boːnə, kʰeːt̪ə -pət̪ʰɑːrə,ɟənə - boːniɦɑːrə, raːud̪ ə- gʰɑːmə ɑː pənibʰərəniː d̪ ʰəri lə' ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi३
kəkəroː preːmikɑː pənibʰərəniː seːɦoː bʰə' səkaːieː t̪əkərə unmukt̪ə sviːkɑːroːkt̪i rəviːnd̪ rəɟiːkə giːt̪əmeː
bʰeːləni३ mit̪ʰilɑːkə nɑːriː ɟiːvənəkə d̪ uruːɦət̪ɑː ɦoːi vɑː roːɟəgɑːrəkə leːlə pəlɑːjənə rəviːnd̪ rəɟiː ɦəreːkə
viⁿd̪ upərə nəɟəri rɑːkʰi giːt̪əkə rəcənɑː keːlɑːɦə३ rəviːnd̪ rə ɟiː ɟənəsɑːmɑːnjəkə ɑːⁿkʰisⁿ rəcənɑː kəraːit̪ə
cʰət̪ʰi t̪eːⁿ ɦunəkə rəcənɑː nisⁿd̪ eːɦə sⁿpuːrɳə mit̪ʰilɑːkə prət̪inid̪ ʰit̪və kəraːit̪ə əcʰi३
aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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əɟit̪ə kumɑːrə ɟʰɑː, muɟəpʰpʰərəpurə, sⁿpərkə-9472834926

mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənəkə pɑːt̪ʰeːjə: ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə ɟiː

ɟiːbaːit̪ə mud̪ ɑː upeːkʂit̪ə leːkʰəkə səbə pərə vid̪ eːɦə ɖɑːʈə kɑːmə ɟeː kɑːrjə kə' rəɦələ cʰət̪ʰi seː nissⁿd̪ eːɦə
prəɕⁿsəniːjə əcʰi३ ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rɑːmə loːcənə ʈʰɑːkurə ɟiː eːvⁿ ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rɑːɟə nənd̪ ənə lɑːlə d̪ ɑːsə ɟiː pərə
niːⁿkə kɑːɟə bʰeːlə mud̪ ɑː iːɕvərə keːⁿ mⁿɟuːrə nəɦi cʰələni ɟeː ɦunəkɑː səbəɦəkə ɟiːbaːit̪ə meː iː kɑːrjə
puːrɳə ɦoːit̪ə३ kʰaːirə əpənɑː ɦɑːt̪ʰə meː t̪ə' prəjɑːseːʈɑː əcʰi३ ɕeːʂə iːɕvərə keːrə mərɟiː३ əɦi kəɖəॉॉ
meː ɑːɕiːʂə ɟiː d̪ vɑːrɑː əgilɑː nɑːmə ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiː keːrə gʰoːʂəɳɑː bʰeːlə ɑː əɦi
məɦɑːnə mit̪ʰilɑː vibʰuːt̪i pərə kicʰu likʰəbɑːkə ɦeːt̪u ɦəməroː ɑːgrəɦə bʰeːlə३ ɟiːvənə keːrə ɑːpɑːd̪ ʰɑːpiː
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meː əɦi kɑːrjə ɦeːt̪u əgrəsərə nəɦi bʰə' səkələ cʰələɦuⁿ mud̪ ɑː ɑːi ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː keːrə
əvət̪ərəɳə d̪ ivəsə keːrə əvəsərə pərə ɑːɕiːʂə ɟiː keːrə poːsʈə d̪ eːkʰi əpənə ɕit̪ʰilət̪ɑː keːⁿ t̪jɑːgi kicʰu
likʰəbɑːkə ɦeːt̪u preːrit̪ə bʰeːləɦuⁿ३ vɑːst̪əvə meː pucʰu t̪ə' ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː pərə əpənə
moːnəkə ud̪ gɑːrə keːⁿ vjəkt̪ə kərəbɑːkə loːbʰə ɦəmə sⁿvərəɳə nəɦi kə' pɑːbi rəɦələ cʰiː३ prət̪jəkʂə rupə
sⁿ ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː sⁿ gəppə kərəbɑːkə ɦəmərɑː saːubʰɑːgjə nəɦi prɑːpt̪ə bʰeːlə əcʰi mud̪ ɑː
t̪aːijoː ɦəmə əpənɑː ɑːpə keːⁿ ət̪i saːubʰɑːgjə vɑːnə buɟʰaːit̪ə cʰiː ɟeː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliːkə mⁿcə sⁿ əpənə
ɕəbd̪ əkə ɟɑːd̪ uːgəriː sⁿ d̪ ərɕəkəvɹ̩nd̪ ə keːⁿ səmmoːɦit̪ə kəraːit̪ə ɦinəkɑː ɦəmə ləgəbʰəgə d̪ əsə-pənd̪ rəɦə
beːrə d̪ eːkʰəneː cʰijəni३ neːnɑː bʰuʈəkɑː rəɦiː ɑː mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliːkə leːɕəmɑːt̪rə ɟɲɑːnə nəɦi cʰələ
t̪əkʰənoː iː mⁿcə əpənə cumbəkiːjə ɕəkt̪i sⁿ ɦəmərɑː kʰiⁿcaːit̪ə cʰələ t̪əkərə eːkəmɑːt̪rə kɑːrəɳə cʰələ
ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː ɑː ɦunəkə pɑːrʈənərə məɦeːnd̪ rə ɟiː३ eːkə goːʈeː ɕəbd̪ əkə ɟɑːd̪ uːgərə t̪ⁿ
d̪ oːsərə svərə səmrɑːʈə३ ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rəɟiː oːnɑː t̪ə' sɑːɦit̪jəkə ɦərə vid̪ ʰɑː meː likʰələni ɑː
d̪ ʰurəɟʰɑːrə likʰələni mud̪ ɑː ɦəmərə moːnəkə kəɳəkəɳə meː ɦunəkɑː leːlə eːkəʈɑː prɑːkɹ̩ti̪ kə giːt̪əkɑːrəkə
cʰəvi bəsələ əcʰi३ gɑːmə-gʰərə, bɑːd̪ ʰə-vənə, kʰeːt̪ə-kʰəriɦɑːnə, pɑːbəni-t̪iɦɑːrə, vivɑːɦə d̪ ɑːnə,
muɖəॉnə-upənəjənə ɑː ənjə səməst̪ə əvəsərə ɦeːt̪u supərəɦiʈə giːt̪ə ɦinəkərə kələmə sⁿ nikələlə
cʰənɦi३ d̪ ʰiːjɑː-put̪ɑː, nəvəjuvəkə-nəvəjuvət̪iː sⁿ lə' kə' səbəɦəkə moːnəkə ud̪ gɑːrə keːⁿəpənə ənupəmə
ɕəbd̪ ə sⁿ gəɖʰəॉॉ mɑːⁿ maːit̪ʰiliːkə kⁿʈʰəɦɑːrə səɟaːuneː cʰət̪ʰi३
d̪ eːɕəkə vibʰinnə ɕəɦərəmeː ət̪eːkə sɑːləkə ənəvərət̪ə mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːⁿd̪ oːlənəkə upərɑːⁿt̪ə
eːkʰənəd̪ ʰəri ɟeː st̪ʰit̪i cʰaːikə seː bəɦut̪ə ɦəd̪ ə t̪əkə nirɑːɕə kərəjə vɑːlɑː əcʰi३ mɑːt̪rə ɑːnd̪ oːlənə sⁿ
ɟuɖəॉlə sⁿgrɑːmiː mit̪ʰilɑː vibʰuːt̪i səbəɦəkə nɑːmə pərə eːkʰənəɦu bʰiːɖəॉ nəɦi ɟuʈaːit̪ə əcʰi ɑː ɟəkʰənə
bʰiːɖəॉॉ nəɦi ɟuʈət̪aːi t̪əkʰənə ɑːⁿd̪ oːlənə ɦeːt̪u preːrit̪ə kinəkɑː kərəbəni? gəriːbəkə d̪ ʰiːjɑː-put̪ɑː peːʈə
bʰəri bʰoːɟənəkə loːbʰə meː sərəkɑːriː skuːlə ɟɑːit̪ə əcʰi ' miɖə ɖeː miːlə' leːlə ɟɑːɦi sⁿ əpənə ɟəʈʰərɑːgni
keːⁿ ɕɑːnt̪ə kə' səkəjə ɑː oːɦuː lɑːt̪ʰeː kicʰu ɟɲɑːnə seːɦoː ərɟit̪ə kə' laːit̪ə əcʰi ३ kəmə sⁿ kəmə ɕikʂɑːkə
məɦət̪və t̪ə' buːɟʰəjə ləgaːit̪ə əcʰi३ ʈʰiːkə t̪əɦinɑː ( iː ɦəmərə vjəkt̪igət̪ə soːcə əcʰi) ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə ɟiː
mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənə meː pɑːt̪ʰeːjə keːⁿ rupə meː kɑːrjərət̪ə rəɦəlɑː əcʰi३ vɑːst̪əvə meː ɦinəkərə
joːgəd̪ ɑːnə svərɳɑːkʂərə sⁿ əⁿkit̪ə kərəbɑː joːgjə əcʰi३ ɦinəkərə kəɳəkəɳə meː sⁿgiːt̪ə rəcələ bəsələ
cʰənɦi३ puːrɑː pərivɑːreː sⁿgiːt̪əməjə cʰənɦi३ iː oːɦikɑːlə meː mⁿcəkə ɕoːbʰɑː cʰələt̪ʰi ɟəkʰənə əɦi mⁿcə
pərə sɑːɟə bɑːɟə nəɦi pəɦuⁿcələ cʰələ t̪ət̪ʰɑːpi ɦinəkərə eːkə-eːkəʈɑː ɕəbd̪ ə kɑːnə meː misəriː gʰoːri d̪ aːit̪ə
cʰələ३ ɦinəkərə giːt̪ə meː ut̪səvə, kʰuɕiː eːvⁿ ʈiːsəkə ənubʰuːt̪i ɦoːit̪ə cʰələ३ iː kəkʰənoː ɦⁿsɑːbaːit̪ə
cʰələt̪ʰi t̪ə' kəkʰənoː gud̪ əgud̪ ɑːbaːit̪ə cʰələt̪ʰi३ kəkʰənoː preːməkə ət̪ʰɑːɦə sɑːgərə meː ɖubəkiː
ləgəbɑːbaːit̪ə cʰələt̪ʰi t̪ə' kəkʰənoː nəjənə sⁿ d̪ əɦoːbəɦoː noːrə ɟʰəɦərɑːbaːit̪ə cʰələt̪ʰi३ əd̪ bʰut̪ə ɕəbd̪ ə
sⁿjoːɟənə ɑː suməd̪ ʰurə kⁿʈʰəkə ɑːɕiːʂə ɦinəkɑː mɑːⁿ sərəsvət̪iː sⁿ bʰeːʈələ cʰələni३
eːkəbeːrə eːkəʈɑː kɑːrjəkrəmə meː rɑːɟəkəmələ ɟiː ɦinəkɑː sⁿ ɟəməsəmə nivɑːsiː məɦeːnd̪ rə ɟiː keːⁿ
bʰeːⁿʈə kərəbeːneː cʰələkʰinə ɑː ɦinəkɑː əpənə giːt̪ə gɑːbəjə leːlə d̪ eːbɑːkə ɑːgrəɦə keːneː cʰələkʰinə३
ɑːkʰirəkɑːrə eːkə d̪ inə əvəsərə bʰeːʈələni ɑː d̪ unugoːʈeː sⁿjukt̪ə ruːpə sⁿ eːkə kɑːrjəkrəmə meː " bɑːbɑː
d̪ ⁿɖoːt̪ə, bəccɑː ɟəjə sijɑːrɑːmə" giːt̪ə sⁿ ɟeː d̪ ʰuːmə məcaːuləni seː pʰeːrə ɟiːvənə meː kəɦijoː gʰuri kə'
pɑːcʰuː nəɦi t̪əkələni३ eːkə keːⁿ bɑːd̪ ə eːkə eːvⁿ eːkə sⁿ bəɖʰəॉॉ eːkə supərəɦiʈə giːt̪ə sⁿ mɑːⁿ
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maːit̪ʰiliːkə əkʂəjə koːʂə keːⁿ pəripuːrɳə kəraːit̪ə rəɦəlɑːɦə३ pirijeː pərɑːnə nɑːt̪ʰə sɑːd̪ ərə pərənɑːmə,
cəluː cəluː bəɦinɑː ɟəɦinɑː cʰiː t̪əɦinɑː, əɦɑːⁿ ləʈərə pəʈərə kəneː kəmə kəru, bɑːⁿɦi meː rəɦuː neː rəɦuː,
niɦuri niɦuri kə' roːpəjə bəɦinɑː ɟənə boːniɦɑːrinə d̪ ʰɑːnə geː, pəɖʰəॉ kə kɑː meː ki kiː ku kuː bəd̪ ɑːmə
keː kaːi koː kaːu kⁿ kh rɑːmə, biləmi ɟoː guɟərijɑː əɦi mit̪ʰilɑː keːⁿ d̪ ʰɑːmə geː, roːʈiː əcʰi t̪ə' d̪ unijɑː ɦərijərə
binu roːʈiː keː pʰɑːⁿkɑː roːʈiː kʰɑːt̪irə gʰeːⁿʈə kəʈaːijɑː roːʈiː kʰɑːt̪irə ɖɑːkɑː ɑːki ɦəmə səcə kəɦaːi cʰiː nəɦi
jaːu ɑː ki ɦəmə gəppə ɦⁿkaːi cʰiː nəɦi jaːu (bʰɑːⁿgəɖəॉॉ d̪ ʰunə pərə), kiː t̪ʰikə mit̪ʰilɑː keː cʰət̪ʰi maːit̪ʰilə
ɦəmə kəɦaːit̪ə cʰiː oːreː sⁿ mit̪ʰilɑː vɑːsiː sunu piɦɑːniː ɦəmə kəɦaːit̪ə cʰiː oːreː sⁿ sənə sənə nɑːɦi ɟɑːni
kət̪eːkoː kɑːləɟəjiː giːt̪əkə rəcənɑː kəjəneː cʰət̪ʰi ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː३ pəɦilə maːit̪ʰiliː pʰilmə "
məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪ə" meː vid̪ jɑːpət̪ikə eːkəʈɑː giːt̪ə keːⁿ cʰoːɖəॉॉ ənjə səməst̪ə giːt̪ə ɦinəkeː kələmə
sⁿ likʰɑːjələ əcʰi३ eːkə sⁿ bəɖʰəॉॉ eːkə əd̪ bʰut̪ə giːt̪ə əcʰi ɟeːnɑː:
३. bʰəri nəgəriː meː soːrə baːuɑː mɑːmiː t̪oːɦərə goːrə, mɑːmɑː cɑːnə sənə keːⁿ..
३. ərrə bəkəriː gʰɑːsə kʰoː, cʰoːɖəॉॉ goːʈʰullɑː bɑːɦərə ɟoː ......
३. gʰərə gʰərə gʰumi gʰumi t̪oːɦərə kət̪ʰɑː iː
bəɦi bəɦi kəɦət̪ə bəjɑːrə
cələlə kəɦərijɑː ɟeː kaːuneː nəgərijɑː..
३. mit̪ʰilɑː keːrə iː mɑːʈi uɖəॉlə əcʰi
cʰuːbəjə gəgənəkə cʰɑːt̪iː
bʰəri d̪ unijɑː keːⁿ mⁿgələ ɦoː
ɟənə ɟənə gɑːbəjə prɑːt̪iː
ɦɑːⁿ reː kəɦuː bʰaːijɑː rɑːmeː rɑːmə ɦoː bʰɑːiː
mɑːt̪ɑː ɟeː birɑːɟaːi mit̪ʰileː d̪ eːɕə meː...

maːit̪ʰiliː pʰilmə " məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪ə " keːrə nirmɑːt̪ɑː ɕriː keːd̪ ɑːrə nɑːt̪ʰə caːud̪ ʰəriː ɑː məɦⁿt̪ʰə
məd̪ ənə moːɦənə d̪ ɑːsə ɟiː cʰət̪ʰi ɑː eːkərə nirmɑːɳəkə krəmə meː nɑːnɑː prəkɑːrəkə ɟʰⁿɟʰɑːvɑːt̪ə səɦaːit̪ə
ɑːguː bəɖʰəॉॉt̪ə geːlɑːɦə mud̪ ɑː paːisɑːkə t̪ⁿgiː ɑː nirɑːɕɑːkə kʂəɳə meː eːkə d̪ inə əpənə svəpnə keːⁿ
məɟʰəd̪ ʰɑːrə meː cʰoːɖəॉॉ bʰɑːriː moːnə sⁿ keːd̪ ɑːrə bɑːbuː əpənə ɟiːvənəpət̪ʰə pərə ɑːguː bəɖʰəॉbɑːkə
ɦeːt̪u sənəpʰrɑːⁿsiskoː vid̪ ɑː bʰeːlɑːɦə३ pəɦilə maːit̪ʰiliː pʰilmə ɖibbɑː meː bənd̪ ə bʰə' geːlə३ ɟɑːɦi pʰilmə
keːⁿ məɦⁿt̪ʰə məd̪ ənə moːɦənə d̪ ɑːsə ɟiː lɑːcɑːriː meː bʰəviʂjəkə ɟimmɑː ləgɑː d̪ eːneː cʰələkʰinə t̪əkərə
riːlə keːⁿ ləgəbʰəgə əʈʰɑːrəɦə vərʂəkə bɑːd̪ ə bənd̪ ə ɖibbɑː sⁿ nikɑːli sineːmɑː ɦɑːlə meː prəd̪ ərɕit̪ə
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kərəbɑːbəjə keːrə d̪ urləbʰə kɑːɟə əɦi pʰilməkə giːt̪əkɑːrə ɕriː rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiː məɦⁿt̪ʰə ɟiː sⁿ
likʰit̪ə əd̪ ʰikɑːrə prɑːpt̪ə kəjəlɑːkə upərɑːⁿt̪ə puːrɳə kəjələni३ məɦⁿt̪ʰə ɟiː keːⁿ ɕəbd̪ ə meː- "rəviːnd̪ reː ɟiː
viːrə bəɦɑːd̪ urə bənəlɑːɦə" ३

ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə ɟiː keːⁿ viʂəjə meː keːd̪ ɑːrə bɑːbuːkə ɕəbd̪ ə ɟaːuⁿ ɦuːbəɦuː rɑːkʰiː t̪ə' - "
upənəjənəkə səməjə meː ɖʰəॉॉlə pipəɦiːkə d̪ ʰəməgəɟɟərə d̪ ʰvəni meː ləpeːʈələ giːt̪ə, cət̪urt̪ʰiː rɑːt̪ikə
kənijɑːⁿ-vərəkə prət̪ʰəmə milənə meː ləɟɑːjələ-səkucɑːjələ siɦəraːit̪ə giːt̪ə, d̪ urɑːgəmənəkə səməjə meː
beːʈiːkə noːrə meː bʰiːɟələ giːt̪ə, gɑːməkə cʰaːuⁿɖəॉॉkə kɑːⁿkʰə t̪ərə d̪ ɑːbələ cʰiʈʈɑː kʰurəpiːkə
kʰənəkʰənə giːt̪ə३ səbʰə giːt̪ə meː mit̪ʰilɑːkə mɑːʈikə ənupəmə sugənd̪ ʰi"३ əɦi pʰilməkə t̪eːsərə
nirmɑːt̪ɑː bʰɑːnu bɑːbuːɟeː svəjⁿ əpənə likʰələ giːt̪ə əɦi pʰilmə meː d̪ eːbəjə cɑːɦaːit̪ə cʰələt̪ʰi seː ɦinəkərə
giːt̪ə suni mⁿt̪rə mugd̪ ʰə ɦoːit̪ə bɑːɟələ rəɦət̪ʰi- " iː vjəkt̪i ɟənikərə nɑːmə rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə əcʰi,
viləkʂəɳə prət̪ibʰɑːkə svɑːmiː cʰət̪ʰi३ ɦinəkərə giːt̪ə meː mit̪ʰilɑːkə sⁿveːd̪ ənəɕiːlət̪ɑː mukʰərit̪ə ɦoːieː३
ɦinəkərə prət̪jeːkə giːt̪ə sⁿ eːkə nəvə kʰissɑːkə nirmɑːɳə bʰə' səkaːieː३ rəviːnd̪ rəkə giːt̪ə mit̪ʰilɑː meː giːt̪ə
sⁿgiːt̪əkə eːkəʈɑː nəvəjugə ɑːnət̪ə t̪əkərə ɦəmə kəlpənɑː kəraːit̪ə cʰiː"३
kət̪eːkə səʈikə kəɦələni keːd̪ ɑːrə bɑːbuː ɑː bʰɑːnu bɑːbuː३ vɑːst̪əvə meː giːt̪ə sⁿgiːt̪əkə eːkəʈɑː nəvəjugə
ənələni t̪ɑːɦi meː koːnoː sⁿd̪ eːɦə nəɦi३ səcə pucʰu t̪ə' ɦinəkə vipulə rəcənɑː sⁿsɑːrəkə ɟɲɑːnə ɦəmərɑː
nəɦi əcʰi mud̪ ɑː ɦinəkərə pⁿcə kənjɑː ɑː rəviːnd̪ rə pəd̪ ɑːvəliː eːkʰənoː əcʰi ɦəmərɑː pɑːsə meː३ kicʰu
pust̪əkə keːoː lə' geːlɑːɦə seː pʰeːrə d̪ ə' nəɦi geːlɑːɦə३ iː poːt̪ʰiː səbə ɦəmərə bɑːbuː ɟiː svəjⁿ ɕrəd̪ d̪ʰeːjə
rəviːnd̪ rə bɑːbuː sⁿ ɦunəkə kələkət̪tɑ̪ ː ( eːkʰunəkɑː koːləkɑːt̪ɑː) jɑːt̪rɑːkə krəmə meː prɑːpt̪ə keːneː
cʰələt̪ʰi३ ɦinəkərə rəcənɑː səbə eːkəʈʰɑːmə sⁿkəlit̪ə kəjə punh prəkɑːɕit̪ə ɦoːjəbɑːkə cɑːɦiː३ eːkəʈɑː
kɑːrjəkrəmə meː ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuːkə upəst̪ʰit̪i meː mⁿcə pərə ɦinəkərə rəcənɑː keːⁿ koːnoː
səɟɟənə əpənə ʈəʈəkɑː rəcənɑː bɑːɟi pɑːʈʰə kəjəneː cʰəlɑːɦə३ eːɦənə d̪ ʰɹ̩ʂʈət̪ɑː ɟaːuⁿ ɦunəkɑː sɑːməneː
bʰə' səkaːijɑː t̪əkʰənə pəroːkʂə meː keː d̪ eːkʰəjə ɟɑːjət̪ə? eːkərə sⁿrəkʂəɳəkə ɑːvəɕjəkət̪ɑː cʰaːikə३ əpənə
ɑːbəjə vɑːlɑː piːɖʰəॉॉ keːⁿ ɑːkʰirə koːnɑː səɦiː bɑːt̪əkə ɟɑːnəkɑːriː bʰeːʈət̪əni३ mɑːt̪rə poːt̪ʰiː
prəkɑːɕəneːʈɑː nəɦi mud̪ ɑː ɖiɟiʈələ rupə meː seːɦoː ɑːnələ ɟɑːjə३ mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənə meː ɦinəkə
joːgəd̪ ɑːnə keːⁿ bisərələ nəɦi ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi३ ɦinəkə ɕəbd̪ ə əmərə cʰənɦi, ɦinəkə svərə əmərə cʰənɦi३
əⁿt̪ə meː ɟaːuⁿ eːkəʈɑː giːt̪əkə cərcɑː nəɦi kərəbə t̪ə' ɦəmərə moːnəkə ud̪ gɑːrə əd̪ ʰuːrɑː rəɦi ɟɑːjət̪ə kieːkə
t̪ə' mɑːⁿ ɑːoːrə mɑːt̪ɹb̩ ʰɑːʂɑːkə ənɑːd̪ ərə pɑːpə əcʰi ɑː nəɦi ɟɑːni kət̪eːkə beːrə iː giːt̪ə suni ɦəmərə nəjənə
sⁿ əɕrud̪ ʰɑːrə bəɦələ əcʰiɟənmə d̪ eːləni mɑːjə t̪ʰikiːɦə, seːɦoː kəneː soːcuː
ɦəmərɑː ki ɦəmərɑː t̪ə' usərələ bəɟɑːrə buɟʰu
ciʈʈʰiː keːⁿ t̪ɑːrə buɟʰu, buɖʰəॉॉjɑː beːmɑːrə buɟʰu
.............................................
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viɕeːʂə: ɕrəd̪ d̪ʰeːjə rəviːnd̪ rə bɑːbuː keːⁿ sɑːd̪ ərə səmərpit̪ə kəraːit̪ə cʰijənə३ oː svəst̪ʰə rəɦət̪ʰi ɑː ɦunəkə
ɑːɕiːʂə ɦəmərɑː səbə pərə bənələ rəɦəjə३ koːnoː gələt̪iː bʰeːlə ɦoːeːt̪ə t̪ə' kʂəmɑː kərəbə३

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३

ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’-sⁿpərkə-8789616115

səbʰəʈɑː soːnɑːrəkeːⁿ nəɦi gəɽʱəbɑːkə kəlɑː ɦoːicʰə (gəɟələkə səmiːkʂɑː : poːt̪ʰiː ‘leːkʰəniː eːkə rⁿgə
əneːkə’)

eːkəʈɑː səməjə cʰələ ɟəkʰənə maːit̪ʰiliː gəɟələkə nɑːməpərə ɟeː kicʰu liːkʰələ ɟɑː rəɦələ cʰələ t̪əkərɑː
bʰəkt̪i-bʰɑːvəsⁿ loːkə grəɦəɳə kəraːit̪ə ɟɑː rəɦələ cʰələ | səməjə bəd̪ ələlə | oːkərɑː rɑːɟəniːt̪ikə cəɕmɑːsⁿ
d̪ eːkʰələ ɟɑːeː lɑːgələ | mud̪ ɑː rəcənɑː svəst̪ʰə d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ nəɦi pəɖʰələ ɟɑː rəɦələ cʰələ | prəgət̪i bʰeːlə əcʰi |
ɑːbə ʈʰiːkəsⁿ pəɖʰələ ɟɑː rəɦələ əcʰi | oː gəɟələ əcʰijoː ki nəɦi seːɦoː d̪ eːkʰələ ɟɑː rəɦələ əcʰi | koːnəɦu
rəcənɑːkə sɑːrt̪ʰəkət̪ɑː seːɦoː əɦiːmeː əcʰi ɟeː oːkərɑː svəst̪ʰə d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ pəɖʰələ ɟɑːeː, oːkərə səmiːkʂɑː ɦueː,
kəməɟoːrə pəkʂəkə ɑːloːcənɑː ɦueː, niːkə pəkʂəkə prəɕⁿsɑː ɦueː | mud̪ ɑː, səbʰəsⁿ pəɦineː t̪ə iː d̪ eːkʰəbə
ɟəruːriː əcʰi ɟeː oː rəcənɑː ɟɑːɦi vid̪ ʰɑːkə leːlə liːkʰələ geːlə əcʰi oːkərə joːgjət̪ɑː rəkʰaːit̪ə əcʰi ki nəɦi |
maːit̪ʰiliː gəɟələkeːⁿ bʰəkt̪i-bʰɑːvəsⁿ ət̪ʰəvɑː rɑːɟəniːt̪ikə d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ d̪ eːkʰəbə oːkərə upeːkʂɑː kərəbə ɦəeːt̪ə |
ɟɑːɦi səməjəmeː, maːit̪ʰiliːmeː gəɟələkə vjɑːkərəɳə upələbd̪ ʰə nəɦi cʰələ, 111 ʈɑː rəcənɑː lə’ kə’ ‘leːkʰəniː
eːkə rⁿgə əneːkə’ prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə cʰələ, oːɦi səməjə iː eːkəʈɑː spəʂʈə gʰoːʂəɳɑː cʰələ ɟeː maːit̪ʰiliːmeː
gəɟələ əvəɕjə liːkʰələ ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi | iː eːkəʈɑː krɑːnt̪i cʰələ kieːkə t̪ə oːɦi səməjə kicʰu sɑːɦit̪jəkɑːrə
kəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɟeː maːit̪ʰiliːmeː gəɟələ likʰəleː nəɦi ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi | eːɦi d̪ ʰɑːrəɳɑːkə kʰəɳɖənə cʰələ iː
sⁿgrəɦə | rəcənɑːkɑːrəkə giːt̪eː ɟəkɑːⁿ t̪ət̪ʰɑːkət̪ʰit̪ə kicʰu ɕeːrə səbʰə loːkəkeːⁿ ɑːkərʂit̪ə keːləkə | ɕəbd̪ ə
səbʰəmeː giːt̪əɦi ɟəkɑːⁿ vaːiɦə mit̪ʰilɑːkə mɑːʈi-pɑːni ɑː bəsɑːt̪əkə sugənd̪ ʰi ! mit̪ʰilɑː miɦirəmeː pəɖʰələ
kicʰu ɕeːrə səbʰə ɦəməroː bəɦut̪ə ɑːkərʂit̪ə keːləkə:
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‘ɦəmə ɟeː maːit̪ʰilə t̪ʰikəɦuⁿ seː muːrkʰə kɑːlid̪ ɑːsə sənə
ɟət̪əjə baːisələ cʰiː saːiɦə ɖɑːri kɑːʈi rəɦələ cʰiː’

‘cəliː ɟəkʰənəsⁿ səd̪ ikʰənə soːciː eːkʰənə d̪ əɦinə kiː bɑːmə cəlaːi cʰiː
rɑːkʰuː əpəneː viɕvə-nəgərə bʰəri, ɦəmə t̪ə əpənɑː gɑːmə cəlaːi cʰiː’

‘sukʰəkeːrə ɦoː ki d̪ ukʰəkə biːt̪aːijeː gʰəɽiː səbʰəʈɑː
ɦoː bɑːⁿsə ɑː ki beːⁿt̪əkə ʈuʈaːijeː cʰəɽiː səbʰəʈɑː’

eːɦi sⁿgrəɦəkə rəcənɑː səbʰəkə ɟənmə əspət̪ɑːləmeː bʰeːlə cʰələ | əspət̪ɑːləsⁿ bɑːɦərə ɑːbi iː ɕeːrə səbʰə
d̪ əɦɑːɽə mɑːrikə’ cikərələ :

‘gəɟələ maːit̪ʰiliːkə mərmə ɑːbə ɟɑːni leːneː cʰaːikə
gəɟələ mit̪ʰilɑːmeː gʰərə əpənə bɑːnɦi leːneː cʰaːikə’

ɟeː səbʰə kəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɟeː maːit̪ʰiliːmeː gəɟələ nəɦi likʰələ ɟɑː səkaːit̪ə cʰaːikə, səbʰə ɕɑːnt̪ə bʰə’
geːlɑːɦə | giːt̪əkə məɦɑːrɑːɟəkə əɕvəmeːgʰəkə gʰoːɽɑː nikəli geːlə gəɟələkə maːid̪ ɑːnəmeː | ləvə-kuɕəkə
ɦɑːt̪ʰeːⁿ pəkəɽələ geːlə gʰoːɽɑː | rɑːməkə kɹ̩tj̪ əkə sɑːrt̪ʰəkət̪ɑː seːɦoː əɦiːmeː əcʰi ɟeː gʰoːɽɑː pəkəɽələ ɟɑːeː
ləvə-kuɕə d̪ vɑːrɑː | ənəcinɦɑːrə ɑːkʰərəkə sɑːiʈəpərə gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə ɑː ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə d̪ vɑːrɑː
gəɟələ ɕɑːst̪rə eːlɑːkə bɑːd̪ ə ɟɑːⁿcə-pəɽət̪ɑːlə ɦuə’ lɑːgələ ɟeː gəɟələkə nɑːməpərə ɟeː kicʰu likʰɑː rəɦələ
əcʰi seː gəɟələ əcʰijoː ki nəɦi | iː pɑːcʰɑːⁿ muːɦeːⁿ gʰusəkə’ bəlɑː bɑːt̪ə nəɦi bʰeːlaːi | iː pəcʰilɑː piːɽʱiːkə
kɹ̩tj̪ əkeːⁿ ɑːgɑːⁿ lə’ ɟeːbɑːkə, gaːurəvə prəd̪ ɑːnə kərəbɑːkə,oːkərɑː pəripuːrɳə kərəbɑːkə, svəst̪ʰə ɑː
səmɹ̩d̪d̪ʰə kərəbɑːkə d̪ iɕɑːmeː ɑːnd̪ oːlənə bʰeːlaːi | ɦəməɦuːⁿ t̪ə bʰəkt̪i –bʰɑːvəsⁿ səbʰə rəcənɑːkeːⁿ
gəɟələ mɑːnieː neːneː rəɦiː | ənəcinɦɑːrə ɑːkʰərə sɑːiʈəpərə upələbd̪ ʰə vjɑːkərəɳəsⁿ pəricit̪ə bʰeːlɑːkə
bɑːd̪ ə iː poːt̪ʰiː pəɽʱi ɟeː kicʰu niːkə –beːɟɑːeː d̪ eːkʰəbɑːmeː ɑːeːlə əcʰi t̪ɑːɦisⁿ əvəgət̪ə kərəjəbɑːkə
prəjɑːsə kə’ rəɦələ cʰiː :
(1) 109 ʈɑː gəɟələmeː 587 ʈɑː ɕeːrə əcʰi | eːɦi sⁿgə kicʰu ‘kət̪əɑː’ əcʰi |
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(2) 26 ʈɑː binɑː rəd̪ iːpʰəkə gəɟələ əcʰi |
(3) 5 ʈɑː gəɟələmeː mət̪əlɑːkə əbʰɑːvə əcʰi ( gəɟələ krəmɑːⁿkə 35,42,45,54,90 )
(4) 4 ʈɑː gəɟələmeː rəd̪ iːpʰə mət̪əlɑːmeː əcʰi mud̪ ɑː oːkərə pɑːlənə səbʰə ɕeːrəmeː nəɦi bʰeːlə əcʰi (
gəɟələ krəmɑːⁿkə :49,62,81,82 )
(5) 9 ʈɑː gəɟələkə kəjəʈɑː ɕeːrəmeː səmɑːnə kɑːpʰijɑːbəlɑː ɕəbd̪ ə əcʰi (gəɟələ krəmɑːⁿkə
:65,68,72,77,89,103,105,107,108)
(6) 10 ʈɑː gəɟələkə mət̪əlɑː cʰoːɽi səbʰə ɕeːrəmeː ənupəjukt̪ə kɑːpʰijɑːbəlɑː ɕəbd̪ ə əcʰi ( gəɟələ krəmɑːⁿkə
:5,10,11,23,41,43,62,70,83,93 )
(7) 7 ʈɑː gəɟələkə mət̪əlɑːmeː kɑːpʰijɑː nijəmit̪ə nəɦi əcʰi ( gəɟələ krəmɑːⁿkə :48,50,63.99,100,101,106 )
(8) 16 ʈɑː gəɟələkə eːkə ət̪ʰəvɑː əd̪ ʰikə ɕeːrəkə kɑːpʰijɑːbəlɑː ɕəbd̪ ə səbʰə upəjukt̪ə nəɦi əcʰi ( gəɟələ
krəmɑːⁿkə : 15,21,25,29,30,31,46,49,59,75,86,87,88,94,97,109 )
(9) rəcənɑː səbʰə oːɦi səməjə likʰələ geːlə əcʰi ɟəkʰənə rəcənɑːkɑːrəkə pəjərəmeː plɑːsʈərə pəɽələ
cʰələni, oː əspət̪ɑːləmeː cʰəlɑːɦə |
(10) bʰərisəkə maːit̪ʰiliː gəɟələkə nɑːməpərə eːt̪eːkə sⁿkʰjɑːmeː rəcənɑːkə iː pəɦilə sⁿkələnə əcʰi |
(11) kət̪əɦu-kət̪əɦusⁿ kicʰu gəɟələkə əvəloːkənəsⁿ pət̪ɑː cəlaːit̪ə əcʰi ɟeː bəɦərəkə upeːkʂɑː bʰeːlə əcʰi |
(12) kicʰueː rəcənɑːkeːⁿ cʰoːɽikə’ səbʰəkə əⁿt̪imə d̪ uː-pɑːⁿt̪iːmeː rəcənɑːkɑːrəkə nɑːmə əcʰi |
(13) nəməɦərə bʰuːmikɑː d̪ vɑːrɑː pɑːʈʰəkəkeːⁿ ɑːt̪ⁿkit̪ə kərəbɑːkə ət̪ʰəvɑː rəcənɑːkə t̪ruʈikeːⁿ ɟʰɑːⁿpənə
d̪ eːbɑːkə prəjɑːsə nəɦi kəjələ geːlə əcʰi, rəcənɑː səbʰəmeː pɑːʈʰəkəkeːⁿ gud̪ gud̪ əjəbɑːkə, ɑːnənd̪ ə
prəd̪ ɑːnə kərəbɑːkə ɑː ɟiːvənəkə vibʰinnə pəkʂəkə rəɦəsjəkeːⁿ ɕɑːliːnət̪ɑːkə sⁿgə prəst̪ut̪ə kərəbɑːkə
sɑːmərt̪ʰjə cʰaːikə | ud̪ ɑːɦərəɳəsvəruːpə kicʰu pɑːⁿt̪iː prəst̪ut̪ə kəeːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi :

‘ɟət̪əjə səbʰə kicʰu d̪ eːkʰɑːrə, ɟəkərə səbʰə kicʰu nukaːilə
gəɟələ gɑːgərəmeː sɑːgərə t̪əmɑːɕɑː t̪ʰikaːikə’

‘moːʈə məɖuɑːkeːrə roːʈiːpərə raːiⁿciːkeːrə sɑːgə
gəɟələ ɟiːvənə keːrə svɑːd̪ əɦu ʈʰeːkɑːni leːneː cʰaːikə’
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‘mənəsⁿ mənəkeːrə sⁿcɑːrə-seːt̪u oːɦi məɦɑːseːt̪ukeːrə nɑːmə gəɟələ
kəɦələɦuⁿ seː gəɟələ, sunələɦuⁿ seː gəɟələ, kəɦəbɑːmeː kəɦuː kiː ɕeːʂə rəɦələ’

‘rəviːnd̪ rə’ preːmə-pⁿt̪ʰiː seː cʰⁿd̪ əkɑːrə ɟɑːnət̪ʰi
kicʰueː gəɟələ eːɦənə ɟeː pəɽʱəbɑːleː’ ɦoːit̪ə əcʰi’

‘rəviːnd̪ rə’ rəɦə-rəɦɑːⁿ eːt̪əjə ɦoːit̪ə əcʰi eːɦənə
ki ɟaːiɦə kə’rə muːⁿɦə d̪ ʰəriː, t̪ɑːɦiːmeː keːsə’

‘d̪ ɑːgə ceːɦərɑːkə ɦoː ki vəst̪rəkə, səbə d̪ ɑːgə t̪ʰikaːi d̪ ɑːgeː
sɑːd̪ ʰuːkeːⁿ cʰoːɽi cəʈə-pəʈə səbə coːrəkeːⁿ d̪ ʰərəkə cɑːɦiː’

‘aːuⁿʈʰɑː neː kəʈəjə d̪ ʰjɑːnə rəɦəjə, eːɦi bɑːt̪əkeːrə
ki koːnə guru keːrə əɦɑːⁿ ɕiʂjə bənələ cʰiː’

‘əsmit̪ɑːkə prəɕnə əcʰi t̪ə eːkə bʰə’ ‘rəviːnd̪ rə’
prəgəʈə ɦoːit̪ə ɟɑːu ɟeː əd̪ ɹɕ̩ jə bənələ cʰiː’

‘d̪ ʰəkijɑːjə ɑːguː geːlə ɟeː, bud̪ ʰijɑːrə cʰələ səbə loːkə seː
nɑːvə eːkʰənəɦuⁿ əcʰi ɦəmərə, oːɦinɑː pəɽələ məɟʰəd̪ ʰɑːrəmeː’
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‘kicʰuoː neː bəcɑː səkələɦuⁿ kicʰuoː neː bəcɑː pɑːjəbə
suːɟʰəjə neː ɟɑːlə leːkinə, ɟⁿɟɑːləmeː pʰəsələ cʰiː’

‘d̪ ərd̪ ə əpənə gupəcupə səɦbɑːleː ɦoːit̪ə əcʰi
ɦəreːkə bɑːt̪ə nəɦi ɦəreːkəkeːⁿ kəɦəbɑːleː ɦoːit̪ə əcʰi’

‘ɑːⁿcərə rəɦəjəsəmeːʈələ,bəru keːsə rəɦəjəpʰuːɟələ
kicʰu bɑːt̪ə t̪ə caːupeːt̪ikə’ d̪ ʰərəbɑːleː’ ɦoːit̪ə əcʰi’

‘iː bɑːt̪ə kʰɑːnəgiːmeː kəɦəbɑːkə moːnə ɦoːicʰə
baːid̪ jə eːɦənə keː ɟeː ciːnɦaːijeː ɟəɽiː səbəʈɑː’

‘bɑːt̪ə keːrə bɑːt̪ə əcʰi t̪ə eːkə bɑːt̪ə ɦəmə kəɦi d̪ iː
ki bɑːt̪ə, bɑːt̪ə-bɑːt̪əmeː ɦoː, bɑːt̪ə seː ɟəruːriː nəɦi’

‘gulɑːbə ɟələkə ɕiːɕiː bʰəri, pəjərə d̪ ʰoːit̪ə ɕoːʂəkə
noːrəkə inɦoːrəmeː nəɦɑːit̪ə əcʰi loːkə’

‘gɑːijoː ɦⁿ, bəɽəd̪ oː ɦⁿ, eːɦəneː vjəvəst̪ʰɑːmeː
ɑːⁿʈɑːkə səŋeː gʰuːnə sənə pisɑːit̪ə əcʰi loːkə’

(14) sⁿkələnəkə koːnoː rəcənɑːmeː maːit̪ʰiliːsⁿ it̪ərə koːnoː ɑːnə bʰɑːʂɑːkə ɕəbd̪ ə nəɦi leːlə geːlə əcʰi |eːɦi
d̪ ɹʂ̩ ʈisⁿ iː sⁿkələnə maːit̪ʰiliː gəɟələ-leːkʰənə leːlə pət̪ʰə-prəd̪ ərɕəkəkə joːgjət̪ɑː rəkʰaːit̪ə əcʰi |maːit̪ʰiliː
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gəɟələkə bəɦumⁿɟilɑː bʰəvənəkəkə nirmɑːɳəmeː eːɦi sⁿkələnəkə ɑːd̪ ʰɑːrəkə upəjoːgə kəjələ ɟɑː səkaːit̪ə
əcʰi |

prəkɑːɕənəkə cʰət̪ti̪ ːsə bərəkʰəkə bɑːd̪ ə eːɦi sⁿkələnəkə səmiːkʂɑː ki ɑːloːcənɑːkə prəst̪ut̪i eːkəʈɑː sɑːd̪ ərə
ɑː səvinəjə ɑːɕvəst̪i əcʰi ɟeː ‘leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə’ pəɖʰələ geːlə əcʰi, gunələ geːlə əcʰi ɑː ɑːd̪ ərəɳiːjə
rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiː d̪ vɑːrɑː roːpələ geːlə gɑːcʰə ɑːbə pʰulɑː rəɦələ əcʰi |
aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३

nɑːrɑːjəɳəɟiː- sⁿpərkə-9431836445

ɑːd̪ ʰunikə maːit̪ʰiliː giːt̪əkə səɟəgə unnɑːjəkə
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sⁿsɑːrəkə səbʰə bʰɑːʂɑːməkə sɑːɦit̪jə pəd̪ jəsⁿ ɑːrəmbʰə bʰeːlə əcʰi३ pəd̪ jəmeː geːjəd̪ ʰərmit̪ɑː rəɦaːit̪ə
əcʰi ɟeː cʰənd̪ əkə bəleːⁿ pɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi, ɟeː giːt̪əkə niɟiː viɕeːʂət̪ɑː t̪ʰikə ɟeː pəd̪ jəmeː sɹ̩ɟənə kərəbɑːkə
leːlə sɹ̩ɟənəkərt̪ɑːkeːⁿ səbʰə d̪ inəsⁿ viɕeːʂə prəbʰɑːvit̪ə kəraːit̪ə rəɦələ əcʰi, ɑː t̪ⁿi koːnoː bʰɑːʂɑː-sɑːɦit̪jəkə
ɑːd̪ i rəcənɑː pəd̪ jəmeː bʰeːʈaːit̪ə əcʰi३ spəʂʈə ruːpəsⁿ pəd̪ jə vid̪ ʰɑː loːkəgiːt̪əsⁿ rəsəgrəɦəɳə kə३ sɑːkɑːrə
ɦoːit̪ə əcʰi ət̪ʰəvɑː əpənə pət̪ʰə prəɕəst̪ə kəraːit̪ə əcʰi३
loːkəgiːt̪ə ənɑːmə d̪ ʰərmɑː sɑːɦit̪jə t̪ʰikə seː məɦɑːkəvi vid̪ jɑːpət̪i d̪ ʰərikeːⁿ rəcənɑːɕiːlə ɦoːeːbɑːkə leːlə
preːrit̪ə kəeːneː rəɦəni, t̪əkərə eːkəʈɑː ud̪ ɑːɦərəɳəsvəruːpə d̪ eːkʰələ ɟɑː səkaːicʰə, vid̪ jɑːpət̪i
pəd̪ ɑːvəliːmeː sⁿgrəɦiːt̪ə vid̪ jɑːpət̪ikə giːt̪ə ...."moːrɑː reː əⁿgənəmɑː cənənə keːrə gəcʰijɑː.."eːɦənə
mɑːnələ ɟɑːit̪ə ɦəcʰi ɟeː məɦɑːkəvi vid̪ jɑːpət̪i t̪ⁿi kət̪eːkoː loːkəgiːt̪əkə sⁿpɑːd̪ ənə ʈɑː kəeːləni३ ɑː maːit̪ʰiliː
sɑːɦit̪jəkə ɑːrəmbʰə ɟeː kəvi ɕeːkʰərɑːcɑːrjə ɟjoːt̪iriːɕvərə ʈʰɑːkurəsⁿ mɑːnələ ɟɑːit̪ə əcʰi, seː vɑːst̪əvəmeː
giːt̪eːsⁿ ɑːrəmbʰə bʰeːlə ɦəeːt̪ə ɟeː likʰit̪ə ruːpəmeː nəʂʈə bʰəeː geːlə ɦəeːt̪ə३ məɦɑːkəvi vid̪ jɑːpət̪ikə
giːt̪id̪ ʰɑːrɑːkə bʰɑːvə, bʰɑːʂɑː,viʂəjə, vid̪ ʰɑː oː rɑːgəkə prəbələ veːgəmeː eːkəʈɑː kɹ̩tr̪ imə kɑːvjəbʰɑːʂɑːkə
ɟənmə bʰeːlə bʰə३ geːlə ɟəkərə nɑːmə "brəɟəbuli" pəɖəॉॉ geːlə३ seː t̪ʰikə ɟənəbʰɑːʂɑːmeː giːt̪i kɑːvjəkə
ət̪ulə sɑːmərt̪ʰjə ɑː seː biːsəmə ɕət̪ɑːbd̪ iːkə puːrvɑːrd̪ ʰə d̪ ʰəri maːit̪ʰiliːmeː likʰɑːit̪ə rəɦələ ɑː ɟənəmɑːnəsə
giːt̪i kɑːvjəkə rəsəsⁿ ɑːloːɖəॉॉt̪ə ɦoːit̪ə rəɦəlɑːɦə३ eːɦənə viɕiʂʈə pərⁿpərɑːsⁿ bʰinnə seːɦoː maːit̪ʰiliːmeː
likʰələ ɟɑːit̪ə rəɦələ ɦəeːt̪ə, ɑː seː loːkə d̪ vɑːrɑː əbʰinəjə kəeːlə ɟɑːit̪ə rɑːməliːlɑː ɑː məɦɑːrɑːsəmeː,
nɑːcəmeː, ɟɑːɦimeː ɟənə-ɟiːvənəkə rɑːgə ɑː ɦɑːsjə əvəɕjə cʰələ ɦəeːt̪ə, ɟəkərɑː səbʰəkeːⁿ susⁿskɑːrit̪ə
giːt̪əkə pərⁿpərɑːmeː pʰuːɦəɖəॉ buːɟʰələ geːlə ɦəeːt̪ə ɑː ɟɑːɦi giːt̪ə səbʰəkeːⁿ sⁿkəlit̪ə kəeː likʰit̪ə ruːpə
nəɦi d̪ eːlə geːlə ɦəeːt̪ə३ mud̪ ɑː maːit̪ʰiliː giːt̪əmeː nəvət̪ɑːkə prəveːɕə bʰeːlə, ɟəkʰənə əpənɑːmeː ɕrəvjə
ɑː d̪ ɹɕ̩ jə-kɑːvjə səmeːʈəneː əbʰinəjə kəeːlə ɟɑːit̪ə liːlɑː, mənoːrⁿɟənə leːlə ɦoːit̪ə nɑːcəsⁿ pʰuːʈə sineːmɑːkə
pəd̪ ɑːrpəɳə bʰeːlə ɑː sineːmɑːkə giːt̪əkə loːkəmeː prijə ɦoːbəeː lɑːgələ ɑː gɑːoːlə ɟɑːit̪ə maːit̪ʰiliː giːt̪əkə
loːkəprijət̪ɑː gʰəʈəeː lɑːgələ३ məd̪ ʰupəɟiː loːkəmɑːnəsəmeː pəsəraːit̪ə roːgə ərt̪ʰɑːt̪ə gʰəʈaːit̪ə
loːkəprijət̪ɑːkeːⁿ əkɑːni sineːmɑː giːt̪ə səbʰəkə bʰɑːsəpərə maːit̪ʰiliːmeː giːt̪ə rəcəeː ləgəlɑːɦə ɑː seː səbʰə
beːsə loːkəprijə bʰeːlə३ jəd̪ jəpi, məd̪ ʰupəɟiːkə sⁿgə kicʰu ɑːrə giːt̪əkɑːrə səbʰə giːt̪ə rəcənɑː keːləni mud̪ ɑː
ɦunəkɑː loːkənikə cʰəvimeː oː nikʰɑːrə nəɦi ɑːbi səkələ ɟeː məd̪ ʰupəɟiːmeː rəɦələni३ jəd̪ jəpi, prəd̪ iːpəɟiː
kicʰu maːulikə giːt̪əkə əvəɕjə rəcənɑː keːləni ɟeː səbʰə əpənə səməjəmeː əneːkə mⁿcəsⁿ gɑːoːlə ɟɑːit̪ə
rəɦələ, mud̪ ɑː ɦunəkərə rəcələ giːt̪ə səbʰə sineːmɑːkə giːt̪əkə soːɟʰɑːⁿ ɟʰuːsə ɦoːit̪ə cʰələ t̪ət̪ʰɑː nəvət̪ɑːkə
mɑːⁿgə kəraːit̪ə cʰələ eːvⁿ oː giːt̪ə səbʰə sineːmɑːkə bʰɑːsəpərə rəcit̪ə məd̪ ʰupəɟiːkə giːt̪əkə ɑːguː ɦəllukə
ləgaːit̪ə cʰələ३ maːit̪ʰiliː giːt̪əkə leːlə vjɑːpt̪ə eːɦəneː d̪ ɑːruɳə səməjəmeː maːit̪ʰiliːkə giːt̪i-sɑːɦit̪jikə
ɑːkɑːɕəmeː maːit̪ʰiləmeː pəsərələ ɑː pərəsələ ɟɑːit̪ə giːt̪ə səbʰəmeː pɑːoːlə ɟɑːit̪ə t̪ruʈikeːⁿ sⁿpuːrɳə
səɟəgət̪ɑːsⁿ əkɑːni maːit̪ʰiliː giːt̪əkeːⁿ loːkəprijət̪ɑːkə ɕikʰərə d̪ ʰəri ləeː ɟeːbɑːkə leːlə səməst̪ə nəvət̪ɑːboːd̪ ʰəsⁿ jukt̪ə unnɑːjəkə bəni, giːt̪əkɑːrəkə rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟeː prəkəʈə ɦoːit̪ə cʰət̪ʰi seː maːit̪ʰiliː
giːt̪əkə svərɳəkɑːlə ləeː ɟeːbɑːkə eːkəʈɑː cəkit̪ə kəraːit̪ə gʰəʈənɑː t̪ʰikə३
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giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə, d̪ eːkʰələni ɟeː sineːmɑːkə giːt̪əkə bʰɑːsəkə ɑːd̪ ʰɑːrəpərə ɟəkʰənə loːkə
maːit̪ʰiliː giːt̪ə pəsinnə kəraːit̪ə əcʰi t̪əkʰənə maːit̪ʰiliːkə sineːmɑːkeːⁿ seːɦoː pəsinnə kərət̪ə, t̪ⁿi oː
maːit̪ʰiliːmeː sineːmɑː seːɦoː bənaːuləni ɟəkərə nɑːmə "məmət̪ɑː gɑːbəeː giːt̪ə" t̪ʰikə ɟəkərɑː loːkəprijə
bəneːbɑːkə leːlə, ɦiⁿd̪ iː sineːmɑːkə cərcit̪ə əbʰineːt̪riː əɟərɑːkeːⁿ sineːmɑːmeː rəkʰələni t̪ət̪ʰɑː cərcit̪ə
gɑːjikɑːsⁿ giːt̪ə gəbaːuləni, ɟəkərə giːt̪əkɑːrə ɑː sⁿgiːt̪əkɑːrə, ɦəmərə t̪ʰoːɖəॉ ɟənət̪əbəmeː əcʰi ɑː svⁿjə
rəɦət̪ʰi३

rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə maːit̪ʰiliːmeː giːt̪ə rəcənɑːkə leːlə eːɦi kʂeːt̪rəkə ɟənəɟiːvənəkeːⁿ giːt̪əkə viʂəjə
bənaːuləni ɟɑːɦimeː d̪ uॉkʰeː-d̪ uॉkʰə ɑːeːlə३ kəd̪ ɑːcit̪ ɦunəkərə mɑːnəbə cʰələni ɟeː d̪ uॉkʰə loːkə
suːnəeː cɑːɦaːit̪ə əcʰi३ ɦəmərə t̪ⁿ mɑːnəbə əcʰi ɟeː vid̪ jɑːpət̪ikə giːt̪ə "kəkʰənə ɦərəbə d̪ ukʰə moːrə ɦeː
bʰoːlɑːnɑːt̪ʰə" ɑːijoː loːkə gəbaːit̪ə əcʰi ɑː loːkəprijə əcʰi ɟeː oːɦimeː d̪ uॉkʰəkə gəppə bʰeːlə əcʰi३ ɑː
ɦiⁿd̪ iːkə kəvi məd̪ ənə kəɕjəpəkə kəvit̪ɑːkə t̪ⁿ eːkəʈɑː pɑːⁿt̪i əcʰi ɟeː "muɟʰəkoː
vid̪ jɑːpət̪i kɑː d̪ ukʰə cɑːɦijeː"३

giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə əpənə giːt̪ə rəcənɑːkə leːlə eːkə d̪ isə ɟⁿ eːɦi kʂeːt̪rəkə ɟənəɟiːvənəkə
viʂəjəkə cunɑːvə keːləni t̪ⁿ d̪ oːsərə d̪ isə oː əpənə giːt̪ə leːlə əpənə ləjəkə seːɦoː əviʂkɑːrə keːləni३ eːɦi
d̪ uːnuːkə sⁿgeː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə mit̪ʰilɑːmeː prəcəlit̪ə paːurɑːɳikə pɑːt̪rəkeːⁿ əpənə giːt̪ə leːlə
leːləni, ɟɑːɦi leːlə ɦunəkɑː ɟəgəɟɟənəniː ɟɑːnəkiː, ɦunəkərə kəʂʈəməjə ɟiːvənə ɑː ɦunəkərə veːd̪ ənɑːməjə
vɑːɳiːsⁿ bəɦərɑːeːlə səmɑːd̪ ə pərjɑːpt̪ə cʰələni३ ɦunəkərə giːt̪əkə pɑːⁿt̪i d̪ rəʂʈəvjə əcʰi--

kəneː bɑːɟuː ɦeː prɑːɳə əɦɑːⁿ iː kiː keːləɦuⁿ
koːnɑː soːnɑːkeː əɦɑːⁿ mɑːni siːt̪ɑː leːləɦuⁿ
ɦəmə vid̪ eːɦəkə d̪ ʰijɑː t̪eːⁿ vid̪ eːɦiː bʰeːləɦuⁿ
t̪ət̪ʰjə rɑːkʰəbə nukɑːjə ɦəmərə sənt̪ɑːnə sⁿ३३

mit̪ʰilɑːkə səbʰə d̪ inəsⁿ mukʰjə vjəvəsɑːjə kʰeːt̪iː rəɦələ३ kʰeːt̪iː, pərivɑːrəkə səbʰə saːukʰə-seːɦⁿt̪ɑː puːrt̪i
nəɦi kə३ səkaːit̪ə cʰələ t̪ⁿi eːɦiʈʰɑːməkə loːkə səbʰə d̪ inəsⁿ kəmeːbɑːkə leːlə pərəd̪ eːsə ɟɑːit̪ə rəɦələ
cʰət̪ʰi३ məɦɑːkəvi vid̪ jɑːpət̪ikə giːt̪əmeː seːɦoː eːɦiʈʰɑːməkə loːkəkə pərəd̪ eːsə kəmɑːeː leːlə ɟeːbɑːkə
vərɳənə bʰeːʈaːit̪ə əcʰi३ giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkə rəcit̪ə giːt̪əmeː eːɦiʈʰɑːməkə loːkəkə
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pərəd̪ eːsə ɟeːbɑːkə ɟeː cərcə bʰeːlə əcʰi t̪əkərə muːləmeː əbʰɑːvə t̪ʰikə३ seː eːɦiʈʰɑːməkə loːkə kət̪eːkə
əbʰɑːvəmeː ɟiːvənə bit̪əbaːit̪ə cʰələ t̪ət̪ʰɑː ɟənəsɑːd̪ ʰɑːrəɳə kət̪eːkə beːsiː əpəmɑːnit̪ə ɑː nird̪ ʰənət̪ɑːkə
ɟiːvənə ɟibaːit̪ə cʰələ t̪əkərə ɦɹ̩d̪əjə vid̪ iːrɳə kərəeː bəlɑː eːkəʈɑː bɑːnəgiː d̪ eːkʰuː--

bərəd̪ ə eːkkeːʈɑː cʰələ, seːɦoː pəɦineː mərələ
kʰeːt̪ə ənəkeː d̪ əkʰələ, t̪aːi pərə kərəɟɑː ləd̪ ələ
t̪ⁿ ɟaːiɦə-saːiɦə ɑːbi , ɟaːiɦə-saːiɦə kəɦi ɟɑːicʰə
səɦit̪eː-səɦaːit̪ə ɑːbə bʰət̪ʰi geːlə inɑːrə buɟʰu
kɑːjɑː ləcɑːrə buɟʰu, vaːid̪ əkə ud̪ ʰɑːrə buɟʰu
kət̪eːkə bɑːt̪ə likʰəbə kiː ɑːpʰət̪ə ɦəɟɑːrə buɟʰu...

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə səmərpəɳə ɑː preːmə səbʰə d̪ inəsⁿ mukʰjə svərə rəɦələ əcʰi३ preːməkə əvirələ
d̪ ʰɑːrɑːmeː bəɦeːbɑːmeː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə əgrəgɑːmiː rəɦələ əcʰi ɟɑːɦimeː pərəkiːjɑː preːməkə svərə
sərvɑːd̪ ʰikə mukʰərə rəɦələ əcʰi३ mud̪ ɑː d̪ ɑːmpət̪jə-preːməkə ɟiːvənəmeː əprət̪imə məɦət̪və sərt̪ʰɑː
rəɦəlaːikə əcʰi३ giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkə eːkəʈɑː giːt̪əkə əd̪ ʰoːlikʰit̪ə pɑːⁿt̪ikə əvəloːkənə
kəruː ɟɑːɦimeː maːit̪ʰilə sⁿskɹ̩ti̪ kə oːɦi vid̪ ʰikeːⁿ uɟɑːgərə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi ɟeː d̪ virɑːgəmənəkə puːrvə
ɦəɟɑːmə əbaːit̪ə əcʰi, t̪əkərɑː cit̪rɑːt̪məkə əbʰivjəkt̪i kət̪eːkə səɦəɟət̪ɑːsⁿ d̪ eːləni əcʰi ɟeː mugd̪ ʰə ɑː
moːɦit̪ə kəraːit̪ə əcʰi-

bənɦəneː cʰəlijaːi keːɕə pʰələkaːuɑː
koːⁿcɑː bəlɑː nuɑː cʰəlaːi ɑːⁿcərə gʰumaːuɑː
leːləkə əɟʰəkkeː meː d̪ eːkʰi muⁿɦəɟʰaːuⁿsɑː
əɦiːⁿ keː gɑːməkə buɖʰəॉbɑː ɦəɟɑːmə
pirijeː pirɑːnənɑːt̪ʰə sɑːd̪ ərə pərənɑːmə३
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giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkə giːt̪ə səbʰəmeː nəvət̪ɑːkə prəveːɕə ɦunəkərə əpənə prət̪ibʰɑː,
maːit̪ʰiliː giːt̪əkə prət̪i sərvoːt̪tə̪ mə səmərpəɳəkə bəleː bʰeːlə əcʰi ɟɑːɦimeː bʰɑːʂɑː ɑː oːɦi prəcəlit̪ə
ɕəbd̪ əkə əprət̪imə joːgəd̪ ɑːnə əcʰi ɟeː ɕəbd̪ ə səbʰə urd̪ uː-pʰɑːrəsiːkə t̪ʰikə ɑː maːit̪ʰilə səmɑːɟəmeː bɑːɟələ
ɟɑːit̪ə əcʰi३

giːt̪əkɑːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə maːit̪ʰiliː giːt̪əkeːⁿ, giːt̪əkə loːkəprijət̪ɑːkeːⁿ d̪ ʰjɑːnəmeː rɑːkʰi ɟeː
st̪əroːnnəjənə keːləni t̪ɑːɦi bɑːʈəkeːⁿ prəɕəst̪ə kərəbɑːmeː əneːkə giːt̪əkɑːrə lɑːgələ cʰət̪ʰi ɟɑːɦimeː ɖɑː.
cⁿd̪ rəməɳi prəmukʰə cʰət̪ʰi३

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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ləkʂməɳə ɟʰɑː sɑːgərə, sⁿpərkə-9903879117
mit̪ʰilɑːkə mukuʈəməɳi rəviːnd̪ rə

t̪əɦijɑː ɦəmə məd̪ ʰubəniː meː pəɖʰəॉॉt̪ə rəɦiː३ 1971- 72 keːrə gʰəʈənɑː t̪ʰikə३ sunələ ɟeː
ləɦeːrijɑːsərɑːjəmeː maːit̪ʰiliːkə koːnoː kɑːrjəkrəməmeː rəbiːnd̪ rə ɟiː mɑːri-piːʈə kə३ leːləni ɑːjoːɟəkə
loːkənisⁿ३ kət̪ʰiː leːlə t̪ə d̪ ɑːruː leːlə३ rəviːnd̪ rə ɟiː kəɦɑːⁿ d̪ ənə kəɦaːi cʰələkʰinə ɟeː ɦəmərɑː leːlə
boːt̪ələkə iⁿt̪əɟɑːmə kijaːi neː bʰeːlə? naːi bʰeːlə t̪ə ʈɑːkɑː d̪ iə ɦəmə kiːni leːbə३ t̪əɦiːpərə bɑːt̪ɑː-bɑːt̪iː
bʰə३ geːlə cʰələ३ ɑː seː t̪əkʰəneː ɕɑːnt̪ə bʰeːlə ɟəɦənə ɦunəkɑː boːt̪ələkə d̪ ɑːmə bʰeːʈələni३ ɦəmərɑː
nəɟərimeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə prət̪i bəɦut̪ə d̪ inə d̪ ʰəri niːkə d̪ ʰɑːrəɳɑː naːi rəɦələ३
t̪əkərɑː bɑːd̪ ə ɦəmə ɟəɦənə uccə ɕikʂɑː leːlə 1974 meː kələkət̪tɑ̪ ː geːləɦuⁿ t̪ə caːud̪ ʰəriː ɟiːkə (svə bɑːbuː
sɑːɦeːbə caːud̪ ʰəriː) preːsə kʰilɑːt̪ə gʰoːʂə leːnəmeː əkʰilə bʰɑːrət̪iːjə mit̪ʰilɑː sⁿgʰəkə kicʰu pəd̪ ɑːd̪ ʰikɑːriː
səbʰəsⁿ sunələ ɟeː aːi beːrə rəbiːⁿd̪ rə-məɦeːnd̪ rəkə ɟoːɖəॉॉkeːⁿ bəɟaːulə ɟɑːjə३ ɦəmərə kɑːnə ʈʰɑːɖʰəॉ
bʰə३ geːlə३ nəvə-nərəsə geːleː rəɦiː३ kinəkoː kicʰu pucʰəbɑːkə sɑːd̪ ʰⁿsə naːi bʰeːlə३ d̪ uː t̪iːnə d̪ inəkə
bɑːd̪ ə caːud̪ ʰəriː ɟiː əpəneː ɦəmərɑː kəɦələni ɟeː vid̪ jɑːpət̪i pərvə səmɑːroːɦəmeː rəbiːⁿd̪ rə- məɦeːⁿd̪ rəkə
ɟoːɽiːkə upəst̪ʰit̪ə bʰeːnɑːjə ənivɑːrjə ruːpeːⁿ ɑːvəɕjəkə bʰə३ geːlə əcʰi३ səbʰɑːgɑːrəmeː d̪ ərɕəkə
loːkənikə bʰiːɖəॉ mɑːt̪rə eːɦi ɟoːɽiːkə nɑːmə suni uməri pəɖəॉॉt̪ə əcʰi३ maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənə vɑːlɑː
bɑːt̪ə ɦəmə səbə bʰiːɖəॉkə mɑːd̪ ʰjəməsⁿ beːsiːsⁿ beːsiː prəvɑːsiː maːit̪ʰilə bⁿd̪ ʰu səbʰə ləgə pəɦuⁿcɑː
pəbaːit̪ə cʰiː३
iː bɑːt̪ə ɦəmərɑː moːnəmeː ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə prət̪i əruci ut̪pənnə bʰə३ geːlə cʰələ t̪əkərɑː ɑːd̪ ərə ɑː
ɕrəd̪ d̪ʰɑːmeː bəd̪ əli d̪ eːləkə३ mit̪ʰilɑː miɦirə ɑː maːit̪ʰiliː d̪ ərɕənə d̪ unuː pət̪rikɑːkə nijəmit̪ə pɑːʈʰəkə
rəɦələ kəriː३ d̪ unuː pət̪rikɑːkə prəkɑːɕənə sucɑːruː ruːpeːⁿ ɦoːit̪ə rəɦələ kəraːi३ d̪ unuː pət̪rikɑːkə əⁿt̪imə
d̪ uː-t̪iːnə pɹ̩ʂʈʰə səbʰɑː- sⁿst̪ʰɑːkə gət̪ivid̪ ʰi səbə cʰɑːpaːit̪ə rəɦaːi३ ɦəmə seː səbə kʰuːbə gəɦiⁿkiː nəɟərisⁿ
pəɖʰəॉlə kəriː३ d̪ eːkʰaːit̪ə rəɦiː ɟeː mit̪ʰilɑː ɑː prəvɑːsiː maːit̪ʰiliː seːviː əd̪ ʰikɑːⁿɕə sⁿst̪ʰɑː səbʰə rəbiːⁿd̪ rəməɦeːⁿd̪ rəkeːⁿ bəɟəbaːit̪ə rəɦələ cʰələni३ kʰuːbə loːkəkə ɟuʈɑːnə bʰeːlə kəraːi३ d̪ unuː jugələ ɟoːɽiːkə
loːkəprijət̪ɑː uʈʰɑːnə pərə rəɦaːi३
pəɦilə bʰeːⁿʈə ɦəmərɑː d̪ unuː goːʈeːkə ɟoːɖəॉॉsⁿ kələkət̪te̪ ːmeː bʰeːlə cʰələ ɑː seː vid̪ jɑːpət̪i
səmɑːroːɦəkə əvəsərəpərə३ ɦəməroː svɑːgət̪ə kəmiʈiːkə eːkə səd̪ əsjə ruːpeːⁿ kɑːrjə d̪ eːlə geːlə cʰələ
ət̪it̪ʰi səbʰəkə svɑːgət̪əmeː səd̪ ikʰənə rəɦəbɑːkə leːlə३ ɦəmərɑː t̪əkərə lɑːbʰə bʰeːʈələ ɟeː ɦəmə d̪ unuː
goːʈeːsⁿ pəricəjə pɑːt̪ə kə३ leːneː rəɦiː३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː puːrɳijɑːⁿ ɟilɑːkə d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː gɑːməkə cʰət̪ʰi३
məɦeːnd̪ rə ɟiː məd̪ ʰubəniː ɟilɑːkə ɟəməsəmə gɑːməkə loːkə cʰəlɑːɦə३ məɦeːⁿnd̪ rə ɟiː giːt̪ə likʰaːit̪ə
cʰəlɑːɦə३ ɑː d̪ unuː goːʈeː giːt̪ə gəvaːit̪ə rəɦət̪ʰi३ loːkə keː seː niːkə lɑːgi rəɦələ cʰələ३
pəɦineː t̪ə rəbiːⁿd̪ rə ɟiː kʰɑːliː giːt̪ə likʰaːit̪ə rəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɑː seː əpəneː gəbit̪oː rəɦət̪ʰi३ gəlɑː niːkə naːi
rəɦəni३ t̪əɦiː pərə proː mɑːjɑːnənd̪ ə miɕrə ɟiː ɦunəkɑː kəɦəneː rəɦət̪ʰinə ɟeː vid̪ ʰɑːt̪ɑːsⁿ eːkəʈɑː cuːkə
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bʰə३ geːləni३ t̪oːɦərə vɑːlɑː guɳə ɦəmərɑː d̪ it̪ət̪ʰi ɑː ɦəmərə vɑːlɑː guɳə t̪oːrɑː d̪ it̪ət̪ʰunə t̪ə kəmɑːlə
bʰə३ ɟəit̪aːi३ mɑːjɑː bɑːbuk svərə bəɖəॉ miːʈʰəgərə rəɦəni३ kʰaːirə, ɟeː seː३ beːgusərɑːjəkə koːnoː
maːit̪ʰiliː proːgrɑːməmeː rəbiːnd̪ rə ɟiːkeːⁿ kijoː kəɦələkʰinə ɟeː eːɦi juvəkə keː əpənɑː sⁿgeː lə३ ɟəijənu३
niːkə gəbaːit̪ə cʰət̪ʰi३ juvəkə rəɦət̪ʰi məɦeːnd̪ rə ɟiː ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə giːt̪ə keː əpənə svərə d̪ ə३ maːit̪ʰiliː
giːt̪ə keː eːkəʈɑː nəvə ɑːjɑːmə d̪ eːləni३ səgəroː t̪əɦələkɑː məcɑːjə d̪ eːləkʰinə३ rəviːnd̪ rə- məɦeːnd̪ rəkə
ɟoːɖəॉॉ ɑːd̪ ʰunikə mit̪ʰilɑːkə giːt̪əkə ɑːrəmbʰə t̪ʰikə३ maːit̪ʰiliː ɑːnd̪ oːlənə keː gət̪i d̪ eːbɑːmeː eːɦi
ɟoːɽiːkə bʰuːmikɑː əprət̪imə əcʰi३ t̪əkərɑː bɑːd̪ ə sərəsə- rəmeːɕə, ɕəɕikɑːⁿt̪ə- sud̪ ʰɑːkɑːⁿt̪ə, pəvənəgoːviⁿd̪ ə, d̪ ʰiːrə- məɦeːnd̪ rə- ɟəjərɑːmə( t̪iːɟoːriː) ɑː əpənɑː d̪ əməpərə eːsəgərə prəd̪ iːpə maːit̪ʰiliːput̪rə,
cənd̪ rəbʰɑːnu siⁿɦə ɑː cənd̪ rəməɳi ɟiːkə nɑːmə ɑːd̪ ərə puːrvəkə naːi leːbə gʰoːrə ənjɑːjə ɦaːit̪ə३ kəvi
cuːɖəॉॉməɳi kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ ʰupə ɟiː, sneːɦələt̪ɑː ɟiː ɑː ɖɑː. biː ɟʰɑːkə kət̪ipəjə giːt̪ə səbʰə
mit̪ʰilɑːkə loːkəkə ɟiːɦəpərə eːkʰənoː bəsələ əcʰi ɟeː vid̪ jɑːpət̪ikə bɑːd̪ ə maːit̪ʰiliː giːt̪ə sɑːɦit̪jə keː ɟiːvⁿt̪ə
rəkʰəneː əcʰi३ ɦəmə bɑːt̪ə kəraːit̪ə rəɦiː rəbiːⁿd̪ rəɟiːkə seː kəɦəjə lɑːgələ rəɦiː ɟeː rəbiːⁿd̪ rə-məɦeːnd̪ rəkə
ɟoːɖəॉॉsⁿ ɦəmərɑː beːsiː kɑːlə bʰeːⁿʈə-gʰɑːⁿʈə ɦoːit̪ə rəɦəjə lɑːgələ३ kələkət̪tɑ̪ ːmeː eːkəʈɑː sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə
mⁿcəpərə d̪ unuː goːʈeː rəɦət̪ʰi३ kəvi səmmeːlənə seːɦoː rəɦaːi३ ɦəməroː eːkəʈɑː giːt̪ə pʰurɑːjələ३ giːt̪ə
gɑːjənə bʰeːlə ɦəmərə३ məɦeːnd̪ rə ɟiː ɦəmərɑː kəɦələni ɟeː əɦɑːⁿ kijaːikə giːt̪ə gɑːjənə kaːilə? əɦɑːⁿkə t̪ə
kəvit̪ɑː niːkə ɦoːit̪ə əcʰi३ rəviːnd̪ rə ɟiːkə kəɦəbə rəɦəni ɟeː vid̪ jɑːpət̪i ɑː bɑːⁿgəlɑːkə rəbiːⁿd̪ rə nɑːt̪ʰə
ʈʰɑːkurə ɟⁿ ɑːi viɕvə kəvi mɑːnələ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi t̪ə giːt̪eːkə bələpərə३ ɦəmə d̪ unuː goːʈeːkə bɑːt̪ə suni kə३
cupə bʰə geːlə rəɦiː३ mud̪ ɑː, ɟiːvənə jɑːt̪rɑːkə krəməmeː əsəri d̪ unuː goːʈeːkə bɑːt̪əkə pəɖəॉlə३
iː kəɦəbə ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə giːt̪ə jɑːt̪rɑːkə ɟeː gɑːɖəॉॉ cələləni t̪ɑːɦi gɑːɽiːkə eːkəʈɑː pəɦijɑː məɦeːnd̪ rə ɟiː
cʰəlɑːɦə३ məɦeːnd̪ rə ɟiːsⁿ əⁿt̪imə bʰeːⁿʈə bʰeːlə guɑːɦɑːʈiːmeː seː pəcʰilɑː səd̪ iːkə ut̪tə̪ rɑːrd̪ ʰəmeː३
t̪əkərɑː bɑːd̪ ə sunələ ɟeː məɦeːnd̪ rə ɟiː eːɦi d̪ unijɑːⁿkeːⁿ ʈɑː-ʈɑː , bɑːi-bɑːi kəeː kə३ cələ geːlɑːɦə३ pət̪niː
ɦinəkɑːsⁿ pəɦineː cələ geːlə rəɦət̪ʰinə३ ɑːbə rəbiːⁿd̪ rə ɟiː eːsəgərə bʰə३ geːlə cʰəlɑːɦə३ sunəjəmeː ɑːjələ
cʰələ ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː kicʰu d̪ inə bəɦut̪ə ɑːrt̪ʰikə sⁿkəʈəmeː rəɦələ cʰəlɑːɦə३ kijoː ɦit̪ə əpeːkʂit̪ə gʰuri kə३
kʰoːɟə kʰəbəri naːi laːit̪ə cʰələni३ eːɦi əvəd̪ ʰimeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː pət̪rikɑː nikɑːlaːit̪ə rəɦələ cʰəlɑːɦə३ poːt̪ʰiː
səbə likʰələni३ məɦeːnd̪ rə ɟiːkə nəɦi rəɦəneː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː keː koːnoː sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə kɑːrjəkrəməkə mⁿcəpərə
naːi d̪ eːkʰələ geːlə३
ɟiːvənəkə əⁿt̪imə pərɑːvə bʰeːləni d̪ illiː३ ɟiːvənəmeː ɟeː upɑːrɟənə keːləni t̪ɑːɦisⁿ kicʰu ʈɑːkɑː bəcɑː kə३
d̪ illiːmeː kicʰu gəɟə ɟəmiːnə kinəneː rəɦət̪ʰi३ saːiɦə ɟəmiːnə paːit̪ə rəkʰələkəni३ ɟəmiːnəkə kicʰu əⁿɕə
kəroːɖəॉ ʈɑːkɑːmeː beːcə kə३ əpənə gʰərə bəneːləni३ ɑːrɑːməsⁿ guɟərə-bəsərə ɦuəjə ləgələni३ bʰɑːi
loːkəni bɑːɟəjə lɑːgələ rəɦəlɑːɦə ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː t̪ə ɑːbə d̪ ʰənnɑː seːʈʰə bʰə३ geːlə cʰət̪ʰi३ ɦəmərɑː seː
suni keː kʰuɕiː ɦoːit̪ə cʰələ३
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pəʈənɑːmeː maːit̪ʰiliː əkɑːd̪ əmiːkə əd̪ ʰjəkʂə rəɦələ cʰəlɑːɦə३ əpənɑː əvəd̪ ʰimeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː maːit̪ʰiliː
giːt̪ə -sⁿgiːt̪əkə sⁿvərd̪ ʰənə leːlə əbʰinəvə prəjoːgə səbə kəraːit̪ə rəɦəlɑːɦə३ kʰuːbə nɑːmə jəɕə bʰeːləni३
kəɦi d̪ iː ɟeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə cɑːri puɕt̪ə maːit̪ʰiliːkə giːt̪ə sⁿgiːt̪əkə vid̪ ʰɑː keː əkɑːɕə ʈʰeːkɑːjə d̪ eːləni३ ɦinəkə
pit̪ɑː niʂɳɑːt̪ə sⁿgiːt̪ə sɑːd̪ ʰəkə rəɦət̪ʰinə३ ɦinəkərə t̪ə koːnoː bɑːt̪eː naːi३ put̪rə ɕriː əvəniːnd̪ rə
nɑːrɑːjəɳə ʈʰɑːkurə d̪ illiːmeː sⁿgiːt̪əkə eːkəʈɑː nɑːmiː ɦəst̪iː cʰət̪ʰinə३ ɦəmərɑː əcɑːnəkə eːkə d̪ inə d̪ uː
sɑːlə puːrvə ɦinəkə pʰoːnə ɑːjələ ɟeː ɦəmərə poːt̪iː sɑː-reː-gɑː-mɑː proːgrɑːməmeː nəmbərə vənə pərə
ɑːbi ɟɑːjət̪ə ɟⁿ beːsiː sⁿ beːsiː bʰoːʈə kəraːi loːkə səbə३ seː naːi bʰeːləi mud̪ ɑː, d̪ uː pərə t̪ə ɑːbijeː geːlə
rəɦaːi३
səɦərəsɑːmeː koːnoː sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə kɑːrjəkrəməmeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː seːɦoː d̪ ərɕəkə ruːpeː ɑːguːkə pɑːⁿt̪iːmeː
baːisələ rəɦət̪ʰi३ mⁿcəpərə eːkəʈɑː kəlɑːkɑːrə ɑːbi kə३ ɦinəkeː giːt̪ə keː bʰoːɟəpuriː ʈoːnəmeː gɑːbəjə
lɑːgələ cʰələ३ bəgələmeː baːisələ rəɦət̪ʰinə ɖɑː məd̪ əneːɕvərə miɕrə ɟiː३ ɦinəkɑː kəɦələkʰinə ɟeː ɦaːu iː
t̪ə t̪oːreː giːt̪ə keː bʰoːɟəpuriː meː gəbaːit̪ə cʰəɦu३ rəviːnd̪ rə ɟiː viniːt̪ə bʰɑːveː ut̪tə̪ rə d̪ eːləkʰinə ɟeː
gɑːbəjə neː d̪ ijaːu əpənə maːit̪ʰiliːkə pəsɑːrə bʰə३ rəɦələ əcʰi३ ɦunəkɑː əppənə prəcɑːrəsⁿ beːsiː
maːit̪ʰiliːkə kʂeːt̪rə vist̪ɑːrə niːkə ləgaːit̪ə rəɦələni əcʰi३ eːkə beːrə maːit̪ʰiliːkə koːnoː kɑːrjəkrəməmeː
rəbiːⁿd̪ rə-məɦeːnd̪ rə pⁿɟɑːbə geːlə rəɦət̪ʰi३ məɦeːnd̪ rə ɟiː kəɦəneː rəɦət̪ʰinə ɟeː eːt̪əjə t̪ə loːkə səbə
bʰɑːⁿgərɑː buɟʰaːit̪ə cʰaːi३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː kəɦələkʰinə ɟeː ciⁿt̪ɑː naːi kərəɦə३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː ɑːɕu giːt̪əkɑːrə
rəɦələt̪ʰi əcʰi३ t̪urət̪te̪ ː ɦinəkə ɟoːɖəॉॉ ɕuruː bʰə३ geːlə rəɦət̪ʰi- kəɦuː ki ɦəmə ɟʰuːʈʰə kəɦaːi cʰiː naːi
jaːu naːi jaːu......३
rəviːnd̪ rə ɟiː prəjoːgəvɑːd̪ iː giːt̪əkɑːrə rəɦəlɑːɦə əcʰi३ ɦinəkə giːt̪əkə kicʰu əⁿɕəkə cərcə naːi keːneː binɑː iː
ɑːleːkʰə əd̪ ʰuːrɑː rəɦi ɟɑːjət̪ə३ d̪ eːkʰələ ɟɑːjəbɑːbɑː d̪ əɳɖə vət̪ə bəccɑː ɟəjə sijɑːrɑːmə३
ərrə bəkəriː gʰɑːsə kʰoː
cəlu bʰaːijɑː rɑːməɦi rɑːmə ɦoː bʰɑːi mɑːt̪ɑː ɟeː virɑːɟeː mit̪ʰileː d̪ ʰɑːmə meː३
bəɦut̪ə eːɦənə giːt̪ə səbə əcʰi ɟeː mənoːrⁿɟənəkə ət̪irikt̪ə əpənə mɑːʈi əpənə pɑːni əpənə səbʰjət̪ɑː
sⁿskɹ̩ti̪ kə prət̪i loːkəkə ruci ɟəgəbaːit̪ə əcʰi३ səceːt̪ə kəraːit̪ə əcʰi३ svəst̪i pʰɑːunɖeːɕənə,səɦərəsɑː
ɦinəkɑː prəboːd̪ ʰə sɑːɦit̪jə səmmɑːnə d̪ eːneː cʰəni३ ucit̪eː keːneː cʰəni३ ɦɑːləɦimeː mit̪ʰilɑː səkələ
səmɑːɟə,d̪ illiːmeː ɦinəkə nɑːgərikə əbʰinənd̪ ənə bʰeːləni əcʰi३ bɑːɟivə bʰeːlə əcʰi३
ɑːbə ɦəmə rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə bɑːreː meː əpənə kicʰu sⁿsmərəɳə kəɦəjə cɑːɦəbə३ əssiː d̪ əɕəkə keː
ut̪tə̪ rɑːrd̪ ʰəmeː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː kələkət̪tɑ̪ ː ɑːjələ rəɦət̪ʰi məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪əkə priːmijərə ɕoː kərəbəjə
leːlə३ ɦəmə t̪əkʰənə kələkət̪tɑ̪ ː keːlɑː bəgɑːnəkə rɑːɟeːnd̪ rə cʰɑːt̪rə nivɑːsəmeː rəɦaːit̪ə rəɦiː३ rəbiːⁿd̪ rə
ɟiːkə bʰoːɟənə ɑːvɑːsəkə beːbəst̪ʰɑː səʈəleː ɕriː sət̪jə nɑːrɑːjəɳə lɑːlə d̪ ɑːsə ɟiːkə gʰərəmeː bʰə३ geːlə
rəɦəni३ bʰoːreː rəbiːⁿd̪ rə ɟiː ɦəmərə kʰoːɟə pucʰɑːri leːlə ɦoːsʈələ ɑːjələ rəɦət̪ʰi३ ɦəmə siː eː pəriːkʂɑːkə
t̪aːijɑːriː leːlə cʰuʈʈiːpərə rəɦiː d̪ uː məɦinɑː३ kəɦələni ɟeː əɦiːⁿkə bʰəroːsəpərə eːt̪əjə əjələɦuⁿ३ ɦəmərɑː
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eːɦənə kɑːɟə səbəmeː niːkeː ləgaːit̪ə cʰələ३ poːt̪ʰiː pət̪ərɑː kɑːt̪ə kə३ d̪ eːneː rəɦiː३ ɑː lɑːgi geːlə rəɦiː
rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə sⁿgə३ bʰoːreː ɑːʈʰə bəɟeː nikəliː ɑː rɑːt̪i keː d̪ əsə bəɟeː d̪ ʰəri ɑːbi ɟɑːjələ kəriː३ d̪ eːbɑːlə
səbəpərə maːit̪ʰiləkə gʰərəkə pəcʰuɑːr səbəpərə gəliː caːukə səbəpərə məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪əkə poːsʈərə
ɑː baːinərə sɑːʈələ kəriː d̪ unuː goːʈeː kʰuːbə ut̪sɑːɦə ɑː umⁿgəsⁿ३ əɦiː krəməmeː t̪ət̪kɑːliːnə mit̪ʰilɑː
maːit̪ʰiliːkə ənurɑːgiː loːkənisⁿ bʰeːⁿʈə seːɦoː kaːilə kəriː३ kijoː cɑːɦə biskuʈə t̪ə kət̪əɦu ɟələkʰaːi
pənɑːpiɑːi ɑː kaːikə ʈʰɑːmə t̪ə bʰoːɟənoːkə ɑːbeːsə bʰə३ ɟɑːjə३ eːkə d̪ inə ɕriː bud̪ d̪ʰinɑːt̪ʰə miɕrə ɟiː ɟeː
d̪ uːrəkə lɑːʈeːⁿ rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə sɑːɖʰəॉॉ cʰət̪ʰi əpənɑː ɑːvɑːsəpərə d̪ inəkɑː bʰoːɟənəkə noːⁿt̪ə d̪ ə३
d̪ eːləkʰinə३ bud̪ d̪ʰiː bʰɑːi t̪əkʰənə sɑːlʈə leːkə ɟeː əvikəsit̪ə ilɑːkɑː cʰələmeː rəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə३ rəvi d̪ inə
rəɦaːikə३ d̪ unuː goːʈeː geːlə rəɦiː३ bʰoːɟənəpərə baːisələ rəɦiː t̪iːnuː goːʈeː३ gəpə-sərrəkɑː cəlaːit̪ə
rəɦaːi३ bud̪ d̪ʰiː bʰɑːi pucʰələkʰinə ɟeː mɑːcʰə bənəlaːi niːkə३ ɦəmə cuppeː rəɦiː३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː
kəɦələkʰinə ɟeː ɦəmərɑː kəneː məd̪ ʰənoːnə ləgəieː३ bud̪ d̪ʰiː bʰɑːi bɑːɟələ rəɦət̪ʰi ɟeː eːt̪əjə ɦəmərɑː
gʰərəmeː nuːnəkə kʰərcə naːi ɦoːieː३ eːt̪ukkɑː pɑːnimeː nuːnə milɑːeːleː rəɦaːit̪ə cʰaːikə३ ɦəmərɑː
sɑːlʈə leːkə nɑːməkə sɑːrt̪ʰəkət̪ɑːkə boːd̪ ʰə bʰeːlə३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː bɑːɟələ rəɦət̪ʰi ɟeː eːt̪əjə loːkə eːkɑːd̪ əɕiː
koːnɑː pɑːrə ləgəbaːit̪ə cʰət̪ʰi३ bʰəri d̪ inə d̪ unuː maːit̪ʰiliː-put̪rəkə bɑːt̪ə səbə sunaːit̪ə rəɦiː३ lɑːgəjə
ɟeːnɑː ɦəmərə pəriːkʂɑːkə t̪aːijɑːriː bʰə३ rəɦələ cʰələ३ mɑːsə d̪ inə d̪ ʰəri rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə sⁿgə
kələkət̪tɑ̪ ːmeː koːnɑː bit̪ələ seː naːi buːɟʰi səkələ rəɦiː३ bʰəri d̪ inə poːsʈərə sɑːʈiː ɑː sɑːⁿɟʰə kə३ əkʰəbɑːrə
leːlə səmɑːcɑːrə bənɑːbiː३ viɕvəmit̪rə ɑː sənmɑːrgəmeː kʰəbəri cʰəpaːi३ rəviːnd̪ rə ɟiː səbə d̪ inə peːpərə
kəʈiⁿgə rəkʰaːit̪ə ɟɑːt̪ʰi३
t̪ɑːɦiː səməjəkə gəpə t̪ʰikə३ məɦɑːɟɑːt̪i səd̪ ənəmeː koːɕiː kusumə pət̪rikɑːkə vimoːcənə səmɑːroːɦə
bʰeːlə rəɦaːi३ sⁿpɑːd̪ ikɑː rəɦət̪ʰi ɕriːmət̪iː əmbikɑː miɕrə (ɕriː mɹ̩tj̪ uⁿɟəjə nɑːrɑːjəɳə miɕrəkə pət̪niː, ləlit̪ə
bɑːbuːkə bʰɑːvəɦu ɑː ɟəgənnɑːt̪ʰə miɕrəkə bʰɑːuɟə)३ səbə goːʈeː maːit̪ʰiliː pət̪rikɑːkə unnəjənəkə bɑːt̪ə
bʰɑːʂəɳəmeː bɑːɟələ kərət̪ʰi३ rəbiːⁿd̪ rə ɟiː əpənɑː bʰɑːʂəɳəmeː bəɟəlɑːɦə ɟeː maːit̪ʰiliːkə əbʰjud̪ əjə leːlə
maːit̪ʰiliːkə sineːmɑːpərə d̪ ʰjɑːnə d̪ eːbə bəɖəॉ ɟəruːriː kɑːɟə əcʰi३ ɦunəkə kɹ̩tə̪ ɟɲət̪ɑː d̪ eːkʰuː ɟeː əpənɑː
bʰɑːʂəɳəmeː ɦəmərə nɑːməkə cərcə keːləni ɑː ɦəmərə pəricəjə maːit̪ʰiliːkə urɟɑːvɑːnə pət̪rəkɑːrə ruːpeː
d̪ eːləni३ maːit̪ʰilə səmɑːɟəmeː eːɦi guɳəkə t̪iːvrət̪ɑːsⁿ bilaːuniː bʰə३ rəɦələ əcʰi३
rəviːnd̪ rə ɟiːpərə bəɦut̪ə kɑːɟə ɦaːibə bɑːⁿkiː əcʰi३ mit̪ʰilɑː viɕvəvid̪ jɑːləjə ɦərəɦiː-surəɦiːpərə ɕoːd̪ ʰə
kɑːrjə kərəbɑː rəɦələ əcʰi mud̪ ɑː, rəbiːⁿd̪ rə ɟiːkə kɑːɟəkə sⁿɟɲɑːnə leːbə ucit̪ə naːi buːɟʰi rəɦələ əcʰi३ eːɦisⁿ
d̪ uॉkʰəd̪ ə bɑːt̪ə ɑːrə kiː bʰə३ səkaːit̪ə əcʰi३ ɦəmə ɑːbʰɑːriː cʰiː vid̪ eːɦə pət̪rikɑː
(http://www.videha.co.in/)kə səməst̪ə ʈiːməkə ɟeː rəbiːnd̪ rə ɟiː sənə mit̪ʰilɑːkə səpuːt̪əpərə eːkəʈɑː
əpənə ३rɑːkə əⁿkə nikɑːli rəɦələ cʰət̪ʰi३ kʰuːbə niːkə kɑːɟə bʰə३ rəɦələ əcʰi३ əⁿt̪əmeː ɦəmə əpənə
əgrəɟə ɕriː rəbiːⁿd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiːkə svəst̪ʰə ɑː d̪ iːrgʰɑːju ɟiːvənəkə leːlə mɑːⁿ maːit̪ʰiliːsⁿ mⁿgələ
kɑːmənɑː kə३ rəɦələ cʰiː!
əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
ɖəॉ. kaːilɑːɕə kumɑːrə miɕrə- sⁿpərkə-8076208498
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rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə, ɦunəkə rəcənɑː ɑː ɟənəmɑːnəsə keːrə ud̪ ɑːsiːnət̪ɑː

ɦəmərɑː loːkəni əpənə mɑːnəviːjə d̪ ʰəroːɦərəkə səmmɑːnə ɑː sət̪kɑːrəmeː kəneː kⁿɟuːsə rəɦələ cʰiː३ iː
sⁿskɑːrə ɑːɟukə nəɦi əcʰi, əd̪ aːusⁿ mɑːnəviːjə d̪ ʰəroːɦərə keːrə prət̪i niʂkrijət̪ɑːkə st̪ʰɑːniːjə d̪ ʰəroːɦərə
ət̪ʰəvɑː sⁿskɑːrəkə ruːpəmeː ɑːbi rəɦələ əcʰi३ ɑːbə maːit̪ʰilə səmud̪ ɑːjə bəɦut̪ə poːkʰəgərə ənupɑːt̪əmeː
prəvɑːsə ɑː əpənə joːgəd̪ ɑːnəkə kɑːrəɳeː vaːiɕvikə bʰə३ rəɦələ əcʰi३ ɦəmə səbə vaːiɕvikə soːcə ɑː
ɕɑːriːrikə upəst̪ʰit̪i d̪ unuː ruːpəmeː bʰə३ rəɦələ cʰiː३ vaːiɕvikə bʰə३ rəɦələ cʰiː t̪ⁿ ɦəmərə səbəɦəkə iː
d̪ ɑːjit̪və bənaːit̪ə əcʰi ɟeː ɦəmərɑː loːkəni vaːiɕvikə sⁿskɹ̩ti̪ kə niːkə bɑːt̪ə, prət̪ʰɑː, pərəmpərɑː ɑː
sⁿskɑːrəkeːⁿ əⁿgiːkɑːrə kəriː३ iː kəɦəbə səɦəɟə cʰaːikə ɟeː ɦəmərə sⁿskɹ̩ti̪ , sⁿskɑːrə, loːkə vjəvəɦɑːrə
sərvoːt̪tə̪ mə əcʰi, mud̪ ɑː oːɦuːsⁿ paːigʰə bɑːt̪ə əpənə sⁿskɹ̩ti̪ meː ɟeː gʰɑːvə əcʰi t̪əkərɑː ʈʰiːkə kərəbə३
kɑːjɑːkeːⁿ niroːgə rəkʰəbɑː leːlə rugɳə əⁿgəkə səmucit̪ə cikit̪sɑː ɑː ɟəruriː pəɽəlɑː pərə ɕəljəcikit̪sɑː seːɦoː
ɑːvəɕjəkə३ əɦisⁿ bʰəleː prɑːrəmbʰəmeː kəneː kəʂʈəkə ənubʰuːt̪i ɦoː, bɑːd̪ əmeː ɟiːvənə sukʰəd̪ ə bʰə३
ɟɑːit̪ə cʰaːikə३
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə d̪ iːrgʰə ɑːju ɟibaːit̪ə mɹ̩tj̪ uloːkəsⁿ ənənt̪əkə jɑːt̪rɑː ɦeːt̪u prəst̪ʰɑːnə kə३
geːlɑːɦə३ ɑːbə oː ɦəmərə səbəɦəkə nit̪jə smərəɳiːjə pit̪ərə cʰət̪ʰi३ ɦunəkə rəcənɑː pərə kicʰu likʰəbə
nəbə nəɦi ɦəeːt̪ə३ eːkə bɑːt̪ə əvəɕjə ɟeː oː ɟənə-ɟənəmeː vjɑːpt̪ə giːt̪əkɑːrə cʰət̪ʰi३ ɦunəkərə rəcənɑː
loːkə pəɽʱi kə३ kəmə ɑː suni kə३, d̪ oːɦərɑː kə३, gunəgunɑː kə३, ənukərəɳə, ənuɕərəɳə kəraːit̪ə siːkʰə
laːit̪ə əcʰi३ əgərə binɑː poːt̪ʰiː d̪ eːkʰəneː ɦunəkərə rəcənɑːkə sⁿkələnə kərəbɑːkə ɦoː t̪ⁿ 45 ɑː 80
bərəkʰəkə biːcə keːrə kəriːbə eːkə səeː st̪riː puruʂə ləgə cərcə kəruː, səbə mili ɦunəkə səbə giːt̪ə likʰɑː
d̪ eːt̪ɑːɦə३ əgərə oːɦuːmeː ɑːləsjə bʰə३ rəɦələ əcʰi t̪ⁿ soːɕələ sɑːiʈə pərə loːkə səbəsⁿ niveːd̪ ənə kəruː,
kicʰueː d̪ inəmeː əɦɑːⁿkə sⁿkələnə t̪aːijɑːrə३ loːkə kⁿʈʰəmeː əɦi t̪ərəɦəkə kəmoːveːɕə mit̪ʰilɑː bʰuːmi – əɦi
pɑːrə, oːɦi pɑːrə ɑː t̪əmɑːmə bʰaːugoːlikə upəkʂeːt̪rə ət̪ʰəvɑː pəॉkeːʈəmeː liⁿgəbʰeːd̪ ə oː ɟɑːt̪ikə ɑːri
t̪oːɽəbɑːkə moːnoːpoːliː məɦɑːkəvi vid̪ jɑːpət̪ikə bɑːd̪ ə əgərə kəkəroː bʰeːʈələ əcʰi t̪ⁿ oː cʰət̪ʰi
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə३ ɦunəkə giːt̪ə ɟəkʰənə məɦeːnd̪ rə ɟiːkə gəlɑːkə cipəmeː seːʈə bʰə३ ɟɑːiːt̪ə cʰələ
t̪ⁿ oːkərə bʰɑːvə d̪ eːsiː rɑːɦərikə d̪ ɑːlimeː gʰiː sⁿgə t̪eːɟəpət̪ə, ɟiːrəkə pʰoːrənə ɟəkɑːⁿ bʰə३ ɟɑːit̪ə cʰələ३
mit̪ʰilɑːmeː ɟənə səroːkɑːrəkə giːt̪ə kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə “məd̪ ʰupə”, sneːɦələt̪ɑː (kəpilə d̪ eːvə ʈʰɑːkurə),
maːit̪ʰiliːput̪rə prəd̪ iːpə ɑːd̪ i likʰələni३ səbʰəkə rəcənɑː əpənɑː ɑːpəmeː əpuːrvə cʰələ३ məd̪ ʰupə svəjⁿ
gəbaːit̪ə nəɦi cʰəlɑːɦə३ giːt̪əkə veːrieːɕənə siːmit̪ə cʰələni; sneːɦələt̪ɑː rɑːd̪ ʰɑː-kɹ̩ʂɳə ɑː siːt̪ɑː-rɑːmə
bʰəkt̪imeː eːkəniʂʈʰə joːgiː ɟəkɑːⁿ keːnd̪ rit̪ə rəɦəlɑː; prəd̪ iːpə kicʰu giːt̪ə səmɑːɟikə vjəvəst̪ʰɑːpərə
keːnd̪ rit̪ə kəraːit̪ə ənt̪ət̪h siːt̪ɑː-rɑːmə, ɟəgəd̪ əmbɑː ɑː bʰəgəvɑːnə bʰəɟənəmeː sənt̪əkə ɖeːgəsⁿ likʰaːit̪ə
rəɦəlɑː३ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə kiː nəɦi likʰələni? ɦinəkə rəcənɑːmeː nɑːjəkə –nɑːjikɑːkə preːmə,
t̪əruɳəkə preːməkə ud̪ veːgə, mit̪ʰilɑː bʰuːmikə kəɳə-kəɳə keːrə gɑːnə, siːt̪ɑːkə beːd̪ ənɑːkə cit̪rəɳə, oːkərə
oːɦi pərə soːcə, ciⁿt̪ənə, mənənə, rɑːmə sⁿgə ləɽəbɑːkə ɦimmət̪ə, purukʰə moːnəmeː nɑːriː bʰɑːvəkə
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vjəvəst̪ʰɑːpənə, bɑːlə giːt̪əmeː neːnɑː moːnəkə əbaːit̪ə ɟɑːit̪ə mənoːvaːiɟɲɑːnikə bʰɑːvəkə cʰoːʈə-cʰoːʈə
kʰɑːʈiː ɕəbd̪ ə ɑː kəvit̪tə̪ sⁿ prəst̪ut̪ikərəɳə bʰeːʈət̪ə३ ɦinəkə giːt̪əmeː nɑːʈəkə bʰeːʈət̪ə, st̪riː-puruʂəkə
preːmə, noːkə-ɟʰoːkə bʰeːʈət̪ə३ ɦinəkə giːt̪əmeː pərəd̪ eːsijɑː maːit̪ʰiləkə d̪ ərd̪ ə, mɑːt̪ɑː pit̪ɑːkə səməsjɑː,
ɟənəreːɕənə gaːipə, sⁿgət̪urijɑː məst̪iː, pərjəʈənə, jɑːjɑːvəriː prəvɹ̩ti̪ , gɑːməkə loːkəkə ɕəɦərə ət̪ʰəvɑː
nəgərə keːrə ɟiːvənəkə ənubʰəvə, oːkərə viveːcənə, gɑːmə ɑː nəgərəmeː t̪ulənɑːt̪məkə viveːcənə səbə
kicʰu bʰeːʈət̪ə ३ ɦinəkərə giːt̪əmeː ət̪ivɑːd̪ iː seːɦoː loːkəvɑːd̪ iː bənələ əlɦəɖəॉ bənələ bʰeːʈət̪ɑː३ ɦinəkə
giːt̪əmeː kiː məd̪ ʰubəniː, kiː purənijɑː, beːgusərɑːjə, siːt̪ɑːməɽʱiː, d̪ əɖəॉॉbʰⁿgɑː ɑː neːpɑːləkə mit̪ʰilɑː
səbə eːkɑːkɑːrə bʰeːʈət̪ə३ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ɟiː ɕəbd̪ əkə ɟɑːd̪ uːgərə cʰəlɑːɦə३ bʰɑːvəkə ɑː giːt̪ə ɑː cʰⁿd̪ əkə
peːʈɑːrə cʰəlɑːɦə३ cuːⁿki svəjⁿ sʈeːɟə pərə giːt̪ə gəbaːit̪ə cʰəlɑːɦə t̪ⁿ ut̪ɑːrə-cəɽʱɑːvə səbə bɑːt̪ə buɟʰaːit̪ə
cʰəlɑːɦə३ ɕroːt̪ɑː sⁿgə ɑːⁿkʰi ɑː bəॉɖiː laːiⁿgveːɟəsⁿ vɑːrt̪ɑːlɑːpə kəraːit̪ə t̪əd̪ ənukuːlə rəcənɑː kəraːit̪ə
cʰəlɑːɦə३ ɦunəkə giːt̪əkə kunoː eːkə ud̪ ɑːɦərəɳəsⁿ ɦəmə ət̪əeː st̪ʰɑːnəkeːⁿ əneːreː nəɦi cʰeːkəeː
cɑːɦaːit̪ə cʰiː३ t̪ɑːɦi ɦəmə binɑː ud̪ ɑːɦərəɳəkeːⁿ əpənə bɑːt̪ə likʰaːit̪ə cʰiː३ pəɽʱaːit̪ə rəɦuː३
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiː keːrə giːt̪ə sⁿgə mit̪ʰilɑːkə ɦəvɑː, pɑːni, poːkʰəri, inɑːrə, nəd̪ iː, kʰeːt̪ə ,
pət̪ʰɑːrə, ciɖəॉi-cunəmunə səbə məst̪ə cʰaːikə३ səbə ɦⁿsaːi cʰaːi३ səbə pɑːt̪rə cʰaːikə३ səbʰəkə
əbʰinəjə cʰaːikə३ eːkə ləɖəॉkiː ɟeː sɑːsurəsⁿ naːiɦərə ɟɑː rəɦələ cʰaːikə, ɑː nəd̪ iː uməʈɑːmə bʰərələ
cʰaːikə, t̪əkərɑː leːlə məlɑːɦə mɑːt̪rə məllɑːɦə nəɦi bʰaːijɑː cʰaːikə३ vəeːɦə d̪ ʰɑːrə pɑːrə kəreːt̪aːikə३
pərəd̪ eːɕiː mit̪ʰilɑː cəlaːit̪ə məst̪ə ɦəvɑːsⁿ vɑːrt̪ɑːlɑːpə kəraːit̪ə cʰaːikə३ t̪əpə, ɟəpə, kɑːmə səbə kicʰu
cʰaːikə३ kiː nəɦi cʰaːikə३ əgərə kicʰu nəɦi cʰaːikə t̪ⁿ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə leːlə ucit̪ə səmmɑːnə३ seː
kijaːikə ?
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə keːrə t̪ulənɑː ɦəmərə bəuɑːit̪ə moːnə əsəmijɑː giːt̪ə leːkʰəkə ɑː gɑːjəkə
bʰuːpeːnə ɦəɟɑːrikɑːsⁿ kəraːit̪ə əcʰi३ sⁿjoːgə d̪ eːkʰuː ɟeː d̪ uːnu goːʈeː səməkɑːliːnə cʰəlɑːɦə३ mit̪ʰilɑː
əneːkə prɑːkɹ̩ti̪ kə ɑː sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə vaːivid̪ ʰjə keːrə ɑːd̪ ʰɑːrəpərə əsəməsⁿ bəɦut̪ə ləgiːcə əcʰi३ məllɑːɦə,
ɦəvɑː, d̪ ʰɑːrə, ɟənə mɑːnəsə, st̪ʰɑːniːjə preːmə ɑː kʰɑːⁿʈiː d̪ eːɕiː ɕəbd̪ ə bʰuːpeːnə ɦəɟɑːrikɑː ɑː
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə d̪ unukə rəɦələ cʰəni३ d̪ uːnuː əpənə-əpənə mɑːt̪ɹb̩ ʰɑːʂɑː krəməɕh əsəmijɑː ɑː
maːit̪ʰiliːsⁿ bəɦut̪ə sineːɦə kəraːit̪ə cʰəlɑːɦə३ d̪ uːnukə rəcənɑː kɑːlə eːkə rəɦələ cʰəni३ oːnɑː bʰuːpeːnə
ɦəɟɑːrikɑː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəsⁿ d̪ əsə bərəkʰə paːigʰə cʰəlɑːɦə३ d̪ əsə bərəkʰə paːigʰə cʰəlɑːɦə t̪ⁿ
ɦunəkə mɹ̩tj̪ u seːɦoː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəsⁿ ləgəbʰəgə d̪ əsə vərʂə pəɦineː 2011meː bʰeːləni३ mud̪ ɑː
d̪ unuːmeː ɑːsəmɑːnə ɟəmiːnəkə spəʂʈə əⁿt̪ərə cʰəni३ kiː? bʰuːpeːnə ɦəɟɑːrikɑː sʈɑːrə nəɦi supərə
ɑːmeːgɑː sʈɑːrə cʰət̪ʰi३ ɦunəkɑː pʰɑːləkeː purəskɑːrə bʰeːʈələ cʰəni३ oː d̪ eːɕərət̪nə t̪ʰikɑːɦə३ əsəmə
keːrə loːkə bʰuːpeːnə ɦəɟɑːrikɑːmeː bʰəgəvɑːnə d̪ eːkʰaːit̪ə cʰələ३ eːkʰənoː d̪ eːkʰaːit̪ə əcʰi ३ bʰuːpeːnə
ɦəɟɑːrikɑː keːrə mɹ̩tj̪ u keːrə bɑːd̪ ə ɦunəkɑː pəd̪ məvibʰuːʂəɳə, ɑː bʰɑːrət̪ərət̪nə bʰeːʈələni३ bʰɑːrət̪ərət̪nə
t̪ⁿ mɹ̩tj̪ əkə 8 vərʂə bɑːd̪ ə bʰeːʈələni३ iː səbə bɑːt̪ə ɦunəkɑː ələgə vjəkt̪it̪və prəd̪ ɑːnə kəraːit̪ə cʰəni३
cɑːɦeː əsəmijɑː kunoː ɟɑːt̪i, səmprəd̪ ɑːjə, vərgə, kʂeːt̪rəkə ɦoː, bʰuːpeːnə ɦəɟɑːrikɑː səbəɦəkə puːɟjə
cʰət̪ʰi, əsəmijɑː sⁿskɹ̩ti̪ keːrə nɑːjəkə cʰət̪ʰi३ kəneːkʈiⁿgə pʰaːikʈərə cʰət̪ʰi३ iː bɑːt̪ə iː prəmɑːɳit̪ə kəraːit̪ə
əcʰi ɟeː əsəmə keːrə loːkə əpənə mɑːnəviːjə d̪ ʰəroːɦərə keːrə səmmɑːnə kərəbə ɟənaːit̪ə əcʰi३ ɦəmərɑː
loːkəni ərt̪ʰɑːt̪ə maːit̪ʰilə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkeːⁿ ɟibaːit̪əmeː seːɦoː d̪ uːrə d̪ ʰəkeːləneː rəɦələɦuⁿ
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əcʰi३ mɑːnəviːjə d̪ ʰəroːɦərə keːrə səmmɑːnə koːnɑː kəriː iː kəlɑː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ mərɑːʈʰiːsⁿ
sikʰəbɑːkə cɑːɦiː३ d̪ ʰjɑːnəcⁿd̪ ə, kəpiləd̪ eːvə, əmit̪ɑːbʰə bəccənə sənə d̪ ʰurⁿd̪ ʰərə lɑːinəmeː lɑːgələ
rəɦələni ɑː əpənə eːkət̪ɑː ɑː mukʰərə prəvɹ̩ti̪ keːrə bələpərə mərɑːʈʰiː səbə səcinə t̪eːⁿd̪ uləkərəkeːⁿ
bʰɑːrət̪ərət̪nə d̪ ijɑː leːləkə३ səcinə keːrə kⁿʈeːmpərəriː d̪ ʰoːniː muⁿɦə d̪ eːkʰaːit̪ə rəɦi geːlɑːɦə३ eːkərɑː
kəɦaːit̪ə cʰaːikə mərɑːʈʰiː mɑːnuʂə keːrə sⁿskɑːrə३ əpənɑːmeː bʰəleː ləɽəbə mud̪ ɑː əpənə ɑːikəॉnə leːlə,
əpənə sⁿskɹ̩ti̪ sⁿrəkʂəɳə leːlə eːkə rəɦəbə३ kinsijɑːit̪ə iː guɳə maːit̪ʰilə mɑːnuʂəmeː ɑːbi geːlə rəɦaːit̪ə !
ʈʰiːkə cʰaːikə, maːit̪ʰilə sɑːɦit̪jəkɑːrə keːrə ləॉbiː rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurəkeːⁿ sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ əmiː
purəskɑːrəsⁿ vⁿcit̪ə rəkʰəneː rəɦələni३ sɑːɦit̪jəkɑːrə loːkəni ɦunəkə prəjoːgə ɟeː oː sɑːɦit̪jəmeː giːt̪ə
leːkʰənəkeːⁿ cʰoːɖəॉॉ ɑːnə d̪ iɕɑː ɟeːnɑː gəd̪ jə leːkʰənə, kəvit̪ɑː ɑːd̪ imeː keːləni t̪əkərɑː sⁿɟɲɑːnəmeː nəɦi
leːləni३ bəɦut̪ə rɑːsə bɑːt̪ə bʰeːlə३ mud̪ ɑː t̪ɑːɦi leːlə ɟənət̪ɑːkə ɑːkroːɕə kəɦɑːⁿ bʰeːʈələ? mit̪ʰilɑː,
pəʈənɑː ɑː d̪ illiːmeː kɑːrjərət̪ə əsⁿkʰjə sⁿst̪ʰɑː kəɦɑːⁿ koːnoː ucɑːvəcə keːləkə ɦinəkɑː leːlə! səbə sut̪ələ
rəɦələ३ ɟənət̪ɑː ɑː d̪ ərəbʰⁿgɑː, pəʈənɑː, d̪ illiː, koːləkɑːt̪ɑː, muⁿbəiː ɑːd̪ i nəgərə ɑː məɦɑːnəgərəkə
sⁿst̪ʰɑːkə səbʰəkə səɦəjoːgəsⁿ, niʂʈʰɑː ɑː ɑːnd̪ oːlənəsⁿ rɑːɟəniːt̪ikə d̪ əbɑːbəsⁿ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə leːlə
pəd̪ məɕriː ɑː pəd̪ məbʰuːʂəɳə bəɦut̪ə cʰoːʈə ciːɟə cʰələ३ mud̪ ɑː, ɦɑːjə reː mit̪ʰilɑːkə d̪ urbʰɑːgjə! əɦi leːlə
sⁿst̪ʰɑː səbə soːcəboː neː keːləkə३ əpənɑː ɑːpəkeː səmɑːɟəkə prət̪inid̪ ʰit̪və kəɦəjə bəlɑː sⁿst̪ʰɑː ɑː
sⁿgəʈʰənə gʰoːɖəॉॉ beːci sut̪ələ rəɦələ३
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟeːnɑː məɦeːnd̪ rə ɟiː sⁿgə əpənə sʈeːɟəkeːⁿ ɟoːɖəॉॉ bəneːlɑːɦə t̪əɦinɑː kicʰu
ɟoːɖəॉॉ st̪riː-puruʂə keːrə t̪aːijɑːrə kəeːlə ɟɑː səkaːit̪ə cʰələ३ st̪riː puruʂə keːrə ɟoːɖəॉॉ bənəlɑːsⁿ giːt̪ə
səbʰəɦəkə prəst̪ut̪i ɑːroː niːkə bʰə३ səkaːit̪ə cʰələ३ jəd̪ jəpi 1970 ɑː 80 keːrə d̪ əɕəkəmeː əneːkə ʈʰɑːmə
puruːkʰəkə ɟoːɖəॉॉ bənələ mud̪ ɑː kuːnoː ɕɑːɕvət̪ə ɟoːɖəॉॉ nəɦi bəni səkələ३ beːrə-beːrə
iːmɑːnəd̪ ɑːriːsⁿ kəɦi rəɦələ cʰiː ɟeː ɦəmərɑː loːkənikeːⁿ əpənə mɑːnəviːjə d̪ ʰəroːɦərə keːrə prət̪i kəni
sɑːkɑːⁿkʂə ɦoːbɑːkə d̪ ərəkɑːrə əcʰi३ sɑːkɑːⁿkʂə ɦoːbɑː leːlə səməst̪ə səmɑːɟəmeː əpənə sⁿskɹ̩ti̪ sⁿrəkʂəɳə
ɦeːt̪u sɑːmuːɦikə sineːɦə ut̪pənnə bʰeːnɑːi ɑːvəɕjəkə३ kət̪eːkə ud̪ ɑːɦərəɳə d̪ eːkʰaːit̪ə cʰiː ɟɑːɦimeː ɦəmə
səbə vid̪ ʰə puraːuɑː kɑːɟə kəraːit̪ə loːkəkeːⁿ, səmɑːɟəkeːⁿ ɑː əpənɑː ɑːpəkeːⁿ oːɦinɑː mənəbaːit̪ə cʰiː
ɟeːnɑː koːnoː mɑːt̪ɑː əpənə cʰoːʈə neːnɑːkeːⁿ pɑːnisⁿ bʰərələ t̪ʰɑːriːmeː cɑːnə keːrə prət̪ibimbə d̪ eːkʰɑː
oːkərɑː mənɑː d̪ aːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː cɑːnə t̪ʰɑːriːmeː ɑːbi cukələ əcʰi३
bəɦut̪ə d̪ ukʰəd̪ ə st̪ʰit̪i əcʰi३ ɦəmə səbə eːkʰənoː d̪ ʰəri cⁿd̪ ɑː ɟʰɑː (kəvi cənd̪ rə), jɑːt̪riː, prəd̪ iːpə ɑː
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə leːlə kicʰu nəɦi kə३ pɑːbi rəɦələ cʰiː३ t̪iːnə məɦinɑː ɟəkʰənə mɹ̩tj̪ ukeːⁿ bʰə३
ɟɑːit̪ə cʰəni t̪əkʰənə əpənɑː ɑːpəkeː paːigʰə kəɦəeː bəlɑː sⁿst̪ʰɑː liliː reː keːrə smɹ̩ti̪ meː ɕoːkə səbʰɑː
bəɟəbaːit̪ə əcʰi३ kət̪eːkə sⁿst̪ʰɑː səbə t̪ⁿ facebook ɑː soːɕələ sɑːiʈsə pərə likʰə kɑːɟə cəlɑː laːit̪ə əcʰi३
ɦəmə eːkə prəjoːɟənəsⁿ kicʰu d̪ inə leːlə əpraːiləmeː pəʈənɑː geːlə rəɦiː३ oːt̪əjə kijoːkə suːcənɑː d̪ eːlɑːɦə
ɟeː d̪ illiː ɑː rɑːʂʈriːjə rɑːɟəd̪ ʰɑːniː kʂeːt̪rəkə t̪əmɑːmə mit̪ʰilɑː maːit̪ʰiliː leːlə kɑːrjərət̪ə sⁿst̪ʰɑː ɕriː
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə keːrə səmmɑːnəmeː bəɦut̪ə paːigʰə kɑːrjəkrəmə keːrə ɑːjoːɟənə nəॉeːɖɑːmeː
kə३ rəɦələ əcʰi३ iː bɑːt̪ə suni ɑːnⁿd̪ it̪ə bʰeːlə rəɦiː३ bɑːd̪ əmeː pət̪ɑː cələlə ɟeː oː kɑːrjəkərmə ət̪i
sɑːmɑːnjə rəɦaːikə३ səbə kijoːkə rugɳə bʰeːlə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə sⁿgə pʰoːʈoː gʰicɑː əpənə
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vjəkt̪igət̪ə ɑː sⁿst̪ʰɑːgət̪ə ɑːrkɑːivɟəmeː sⁿcit̪ə kə३ leːlɑːɦə३ ɟəkʰənə oː ɑːbə nəɦi cʰət̪ʰi t̪ⁿ səbə kijoːkə
ɦunəkərə cʰəvi sⁿgə əpənə cʰəvi bəlɑː pʰoːʈoːkeːⁿ sɑːt̪ʰə ɕoːkə sənd̪ eːɕə preːʂit̪ə kəeːləni३ d̪ illiː ɑː
rɑːʂʈrijə rɑːɟəd̪ ʰɑːniː kʂeːt̪rəmeː ləgəbʰəgə 100 ɟɑːgrət̪ə sⁿst̪ʰɑː əcʰi३ səbə kijoːkə sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə kɑːrjəkrəmə
kəraːit̪ə rəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi३ d̪ illiːmeː maːit̪ʰiliː bʰoːɟəpuriː əkɑːd̪ əmiː sənəkə d̪ illiː sərəkɑːrə keːrə sⁿst̪ʰɑː
əcʰi३ əɦi sⁿst̪ʰɑː keːrə upɑːd̪ ʰjəkʂə sⁿɟiːvə ɟʰɑː maːit̪ʰilə cʰət̪ʰi, t̪iːnə beːrəsⁿ vid̪ ʰɑːjəkə cʰət̪ʰi, ɑː d̪ illiː
sərəkɑːrəmeː ɦinəkə bəɦut̪ə niːkə prət̪iʂʈʰɑː cʰəni३ maːit̪ʰiliː-bʰoːɟəpuriː əkɑːd̪ əmiː leːlə əgərə ɦunəkɑːsⁿ
səbə sⁿst̪ʰɑːkə kərt̪ɑː-d̪ ʰərt̪ɑː loːkəni vɑːrt̪ɑːlɑːpə keːneː rəɦit̪ət̪ʰi t̪ⁿ əsəgəreː maːit̪ʰiliː bʰoːɟəpuriː
əkɑːd̪ əmiː pəcɑːsə lɑːkʰə ʈəkɑː ɑːsɑːniːsⁿ əɦi kɑːrjəkrəməmeː kʰərcə kə३ səkaːit̪ə cʰələ३ səbə sⁿst̪ʰɑː
əgərə eːkə-eːkə lɑːkʰə kʰərcə kəraːit̪ə t̪ⁿ eːkə kəroːɽə səɦəɟət̪ɑːsⁿ bʰə३ səkaːit̪ə cʰələ३ d̪ illiː keːrə
maːit̪ʰilə ud̪ joːgəpət̪i, eːvⁿ ɟənə mɑːnəsə seːɦoː jət̪ʰɑːɕəkt̪i əpənə səɦəjoːgə d̪ ə३ səkaːit̪ə cʰəlɑːɦə३
rɑːʂʈrəpət̪i, prəd̪ ʰɑːnəmⁿt̪riː ət̪ʰəvɑː upərɑːʂʈrəpət̪ikeːⁿ əɦi ɑːjoːɟənə keːrə mukʰjə ət̪it̪ʰi bənɑːoːlə ɟɑː
səkaːit̪ə cʰələ३ muⁿbəiːsⁿ ud̪ it̪ə nɑːrɑːjəɳə, d̪ illiːsⁿ maːit̪ʰiliː ʈʰɑːkurə, biɦɑːrəsⁿ ɕɑːrəd̪ ɑː sinɦɑː ɑːd̪ ikeːⁿ
ɑːmⁿt̪rit̪ə kəeːlə ɟɑː səkaːit̪ə cʰələ३ əɦisⁿ d̪ illiːkə loːkə ɑːnə bʰɑːʂɑː bʰɑːʂiː, miːɖijɑː, neːt̪ɑː, səbʰə kijoːkə
buɟʰaːit̪ə ɟeː eːɦeːnə maːit̪ʰilə ɑːikəॉnə cʰət̪ʰi rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə३ ət̪əbeː mɑːt̪rə keːlɑːsⁿ ɦunəkɑː
leːlə pəd̪ məɕriː ɑːsɑːniːsⁿ bʰeːʈə səkaːit̪ə cʰələ३ kənikə t̪ət̪pərət̪ɑː, kəneː sineːɦə, kəneː səmərpəɳə
bəɦut̪ə kicʰu kə३ səkaːit̪ə cʰələ३ mud̪ ɑː bʰeːlə kiː! ɦunəkərə kəd̪ əkeːⁿ ɑːroː cʰoːʈə kə३ d̪ eːlə geːlə३
mud̪ ɑː d̪ oːʂə ɑːjoːɟəkə keːrə nəɦi, d̪ oːʂə t̪ⁿ ɦəmərɑː loːkənikə soːcəkə əcʰi३ bʰə३ səkaːit̪ə əcʰi bəɦut̪ə
loːkə ɦəmərə əɦi bɑːt̪əsⁿ biləbilɑː uʈʰət̪ʰi ɑː ɦəməreː pərə nɑːnɑː t̪ərəɦəkə prəɕnə cinɦə ʈʰɑːɽʱə kərət̪ʰi३
mud̪ ɑː t̪ɑːɦisⁿ st̪ʰit̪i t̪ʰoːɽeː neː bəd̪ əli ɟɑːjət̪ə?
maːit̪ʰilə səmud̪ ɑːjə cɑːɦeː mit̪ʰilɑː bʰuːmi keːrə ɦoːt̪ʰi ət̪ʰəvɑː prəvɑːsiː ɦoːt̪ʰi,meː vid̪ vɑːnə, səmɑːɟikə
sⁿst̪ʰɑː, juvɑː sⁿgəʈʰənə ɑː vid̪ jɑːrt̪ʰiː sⁿgəʈʰənə ət̪ʰəvɑː juːnijənə keːrə məd̪ ʰjə sɑːmənɟəsjə nəɦi bʰeːʈaːit̪ə
əcʰi३ iː bɑːt̪ə ɑːɟukə nəɦi aːit̪iɦɑːsikə əcʰi३ bʰoːgeːnd̪ rə ɟiːmeː səbə guɳə cʰələni mud̪ ɑː oː vid̪ vɑːnə
səbʰə keːⁿ d̪ illiː keːrə əkʰilə bʰɑːrət̪iːjə mit̪ʰilɑː sⁿgʰə keːrə koːrə səmit̪imeː bəɦut̪ə səgʰənə bʰuːmikɑːmeː
nəɦi ɑːbəjə d̪ eːlət̪ʰinɦə३ bʰoːgeːnd̪ rə ɟiː oːnɑː t̪ⁿ əkʰilə bʰɑːrət̪iːjə mit̪ʰilɑː sⁿgʰə keːrə pəd̪ ɑːd̪ ʰikɑːriː nəɦi
cʰəlɑːɦə mud̪ ɑː səɦiː ərt̪ʰəmeː vəeːɦə sərveːsərvɑː cʰəlɑːɦə३ iː prəsⁿgə likʰəbɑːkə prəjoːɟənə iː ɟeː
eːkʰənoː ɦəmərɑː loːkəni əɦi səbə bɑːt̪ə pərə gⁿbʰiːrə ɦoːi ɑː səbə t̪ərəɦəkə səmɑːjoːɟənə kəriː३ eːkʰənoː
ɦəmə səbə əpənə rət̪nə: liliː reː, rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə, pʰəɳiːɕvərə nɑːt̪ʰə “reːnuː”, jɑːt̪riː, sneːɦələt̪ɑː,
prəd̪ iːpə leːlə bəɦut̪ə kicʰu kə३ səkaːit̪ə cʰiː३ koːɑːrɖineːɕənə t̪ɑːɦi leːlə bəɦut̪ə ɑːvəɕjəkə३
bəɦut̪ə bɑːt̪ə likʰɑː geːlə३ leːkinə soːcəbə t̪ⁿ ɦəmərɑː bɑːt̪əmeː koːnoː neː koːnoː səmɑːd̪ ʰɑːnə bʰeːʈət̪ə३
svərgiːjə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə mit̪ʰilɑːkə ənupəmə rət̪nə cʰət̪ʰi३ oː səd̪ aːivə əpənɑː rəcənɑːkə sⁿgə
ɟənəmɑːnəsə keːrə ɦrəd̪ əjəmeː ɟiːvⁿt̪ə rəɦət̪ɑːɦə३

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ‘ənilə’-sⁿpərkə-8789616115
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bʰəri nəgəriːmeː ɕoːrə

‘məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪ə’ ३३lməkə iː giːt̪ə ‘bʰəri nəgəriːmeː ɕoːrə,baːuɑː mɑːmiː t̪oːɦərə goːrə mɑːmɑː
cɑːnə sənə’ saːuⁿseː mit̪ʰilɑːmeː mit̪ʰilɑːkə mɑːʈi-pɑːni ɑː bəsɑːt̪əkə sugənd̪ ʰi neːneː ɕoːrə kəraːit̪ə ɑːeːlə
ɑː ɟənə-ɟənəkə moːnəkeːⁿ ɑːnənd̪ it̪ə,prəpʰullit̪ə ɑː d̪ ələməlllit̪əkə’ d̪ eːləkə |eːcə.eːmə.viː. kəmpəniː kə
reːkəॉrɖəmeː eːɦi giːt̪əkə sⁿgə kicʰu aːurə giːt̪ə cʰəlaːi :

‘ərrə bəkəriː gʰɑːsə kʰoː / cʰoːɽi gəʈʰullɑː bɑːɦərə ɟoː / luːruː-kʰuruː binu keːneː bəɦinɑː peːʈə bʰərəjə
nəɦi kəkəroː’
‘kəniː bɑːɟuː əmoːlə boːlə bʰaːuɟiː, kəɦuː leːbə koːnə gəɦənɑː’
‘mit̪ʰilɑː keːrə iː mɑːʈi uɖələ əcʰi cʰuːbəjə gəgənəkə cʰɑːt̪iː
bʰəri d̪ unijɑːⁿ keːrə mⁿgələ ɦoː ɑː ɟənə-ɟənə gɑːbəjə prɑːt̪iː
cəluː bʰaːijɑː rɑːmeː-rɑːmə ɦoː bʰɑːi, mɑːt̪ɑː ɟeː birɑːɟaːi mit̪ʰileː d̪ eːɕəmeː’

iː səbʰə giːt̪ə mit̪ʰilɑː-kʂeːt̪rəmeː oːɦi səməjəkə ३३lmiː giːt̪ə səbəɦəkə prəbʰɑːvəkeːⁿ t̪ə’rə kə’ d̪ eːneː
cʰələ | ut̪sukət̪ɑː cʰələ buɟʰəbɑːkə ɟeː iː giːt̪ə səbʰə keː likʰəneː cʰət̪ʰi | reːkəॉrɖəmeː giːt̪əkɑːrəkə nɑːmə
‘rəviːnd̪ rə’ liːkʰələ cʰəlaːi | eːɦisⁿ ɟiɟɲɑːsɑː bənəleː rəɦələ | iː rəviːnd̪ rə keː cʰət̪ʰi, kət̪ə’ rəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi |
eːkə beːrə d̪ urgɑː puːɟɑːkə əvəsərəpərə məd̪ ʰubəniː ɟilɑːkə jəməsəmə gɑːməmeː nɑːʈəkə d̪ eːkʰəbɑːkə
əvəsərə bʰeːʈələ | oːt̪ə’ nɑːʈəkəkə səbʰə d̪ ɹɕ̩ jəkə səmɑːpt̪ipərə oːɦiː gɑːməkə nivɑːsiː ɑː loːkəprijə gɑːjəkə
məɦeːnd̪ rə ɟʰɑː ɟiːkə svərəmeː upəroːkt̪ə səbʰə giːt̪əkə sⁿgə aːurə bəɦut̪ə rɑːsə giːt̪ə səbʰə sunəbɑːkə
suəvəsərə prɑːpt̪ə bʰeːlə | oːɦuː ʈʰɑːmə iː ɟiɟɲɑːsɑː bənəleː rəɦələ ɟeː iː giːt̪ə səbʰə keː likʰəneː cʰət̪ʰi |

cəluː cəluː bəɦinɑː :
eːkə d̪ inə məd̪ ʰubəniːmeː sʈeːɕənə ləgə eːkə ʈʰɑːmə eːkə goːʈeː ləgə məd̪ ʰupə ɟiːkə ‘ʈəʈəkɑː ɟileːbiː’ ɑː
‘əpuːrvə rəsəgullɑː’kə sⁿgə eːkəʈɑː poːt̪ʰiː d̪ eːkʰələɦuⁿ ‘cəluː-cəluː bəɦinɑː’ | iː poːt̪ʰiː ɦɑːt̪ʰəmeː leːləɦuⁿ |
giːt̪əkɑːrəkə nɑːmə liːkʰələ cʰəlaːi ‘rəviːnd̪ rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə’ | d̪ eːkʰəliaːi ɟeː eːɦi poːt̪ʰiːmeː oː səbʰə giːt̪ə
cʰaːi ɟeː səbʰə eːcə.eːmə.biː.kə reːkəॉrɖəmeː d̪ eːkʰəneː cʰələɦuⁿ ɑː jəməsəməmeː məɦeːnd̪ rə ɟʰɑːɟiːkə
muⁿɦəsⁿ sunəneː cʰələɦuⁿ | poːt̪ʰiːkə bʰuːmikɑː pⁿ.cənd̪ rənɑːt̪ʰə miɕrə ‘əmərə’ɟiː likʰəneː cʰəlɑːɦə | iːɦoː
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pət̪ɑː cəli geːlə ɟeː rəviːnd̪ rə ɟiː puːrɳijɑːⁿ ɟilɑːkə d̪ ʰəməd̪ ɑːɦɑː gɑːməkə nivɑːsiː cʰət̪ʰi | eːɦi poːt̪ʰiːmeː
kicʰu aːurə loːkəprijə giːt̪ə səbʰə cʰəlaːi :

‘cəluː-cəluː bəɦinɑː / ɟəɦinɑː cʰiː t̪əɦinɑː / lɑːlə bʰaːijɑː neːneː eːlɑː lɑːleː-lɑːleː kənijɑːⁿ’
‘mɑːʈikə sɑːmɑː bənəliː,bəɦinoː kʰeːlə’ cələliː, bʰaːijɑː ɟiːbə’ ɦoː...’
‘sunə-sunə-sunə pənibʰərəniː geː, kəniː gʰurijoː kə’ t̪ɑːkə
cupə rəɦə cʰaːuⁿɽɑː bəʈoːɦijɑː reː, bəɽə bʰeːleːⁿ cəlɑːkə......’
‘goːreː iɟoːrijɑːpərə t̪ɑːrɑː keː t̪iləbɑː, kəmɑːlə goːd̪ ənɑː
lɑːgeː goːreː bəd̪ ənəpərə kəmɑːlə goːd̪ ənɑː |’
‘lɑːleː-lɑːleː sɑːɽiː seːɦoː reː t̪inəpəɖʰijɑː
lɑːleː rəŋə ɑːŋiː lɑːleː sinnuːrə...’

ɟəɦinɑː cʰiː t̪əɦinɑː :
məɦeːnd̪ rəɟiːkə muːⁿɦeːⁿ kicʰu aːurə giːt̪ə səbʰə sunəneː rəɦiː seː səbʰə aːi poːt̪ʰiːmeː naːi cʰəlaːi |
məɦeːnd̪ rəɟiː kicʰu loːkoːkt̪i səbəɦəkə pəɦilə pɑːⁿt̪iː pəɽʱi kəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɟeː iː pɑːⁿt̪iː t̪ə səbʰə goːʈeː
sunəneː ɦaːibə, eːɦisⁿ ɑːgɑːⁿkə pɑːⁿt̪iː ɦəmərɑːsⁿ suːnuː | ɟeːnɑː :
‘bɑːpəkə d̪ulɑːri beːʈiː d̪ uːri geːliː’
‘biɽʱəniː binɦləkə, t̪ummɑː pʰulaːuləkə, pʰeːrə kənɦuɑːi cʰaːu t̪oːreːpərə’
‘cəkaːi keː cəkəd̪ umə məkaːi keː lɑːbɑː’
‘kərijɑː ɟʰumməri kʰeːlaːi cʰiː’
‘d̪ ɑːli d̪ əd̪ əriː məriːcə d̪ əd̪ əriː’

eːkə d̪ inə d̪ ərəbʰⁿgɑː ʈɑːvərə caːukəpərə rəviːnd̪ rə ɟiːkə eːkəʈɑː poːt̪ʰiː ‘ɟəɦinɑː cʰiː t̪əɦinɑː’ bʰeːʈələ, oːɦiː
poːt̪ʰiːmeː eːɦi t̪ərəɦəkə giːt̪ə səbʰə cʰəlaːi ɟəkərə pəɦilə pɑːⁿt̪iː mit̪ʰilɑːkə gɑːmə-gɑːməmeː loːkoːkt̪ikə
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ruːpəmeː vjəvəɦɑːrəmeː cʰələ | oːɦi pɑːⁿt̪iː səbʰəkeːⁿ nəvə ɟiːvənə prəd̪ ɑːnə kəraːit̪ə rəviːnd̪ rəɟiː nəvənəvə prəjoːgə kəraːit̪ə əpənə viləkʂəɳə prət̪ibʰɑːkə pəricəjə d̪ eːneː cʰəlɑːɦə | iː giːt̪ə səbʰə loːkə
səbʰəkeːⁿ əppənə giːt̪ə, əpənə gɑːmə-gʰərəkə, əpənə ɑːⁿkʰi-pɑːⁿkʰikə, əpənə kʰeːt̪ə-pət̪ʰɑːrəkə,poːkʰəriinɑːrəkə,pɑːvəni-t̪iɦɑːrəkə giːt̪ə ləgaːit̪ə cʰəlaːikə ɑː ɦoːit̪ə rəɦaːi cʰəlaːi ɟeː sunit̪eː rəɦiː | bəɦut̪ə d̪ inəkə
bɑːd̪ ə rəɦikɑːmeː vid̪ jɑːpət̪i pərvəkə viləkʂəɳə ɑːjoːɟənəkə əvəsərəpərə ɑːd̪ ərəɳiːjə rəviːnd̪ rəɟiːsⁿ kicʰu
kəvit̪ɑː ɑː məɦeːnd̪ rəɟiːkə sⁿgə bəɦut̪ə rɑːsə giːt̪ə səbʰə sunəbɑːkə suəvəsərə bʰeːʈələ | ut̪sɑːɦə, ɑːnənd̪ ə,
preːmə, kəruɳɑː, ɦɑːsjə ɑː vjⁿgjəkə bəɦut̪ə rɑːsə viʂəjə neːneː bəɦut̪ə giːt̪ə səbʰə loːkəkeːⁿ ɑːnənd̪ ə
vibʰoːrə kə’ d̪ eːbɑːkə sɑːmərt̪ʰjə rəkʰaːit̪ə cʰələ :

‘kiː t̪ʰikə mit̪ʰilɑː keː cʰət̪ʰi maːit̪ʰilə’
‘ɟeːmɦəreː d̪ eːkʰuː t̪eːmɦərə, ʈʰɑːkurə oːɟʰɑː misərə...’
‘t̪oːrɑː əpəneː ɦɑːt̪ʰeːⁿ vid̪ ʰinɑː gəɽʱələni əcʰi moːnə ləgɑːkə’....’
‘əɦɑːⁿkeːⁿ ləgaːieː kieː lɑːɟə ɦeː jaːi kənijɑːⁿ...’
‘bəɽɑː cʰəɳəmeː cʰənɑːkə bʰeːlaːi d̪ ɑːi geː, geːlaːi peːʈiː keː kuⁿɟiː ɦeːrɑːi geː’
‘pirieː pirɑːnənɑːt̪ʰə sɑːd̪ ərə pərənɑːmə’
‘jɑːrə d̪ iləd̪ ɑːrə jɑːrə- kiː reː bʰəɟɑːrə jɑːrə .....’
‘kijoː likʰi d̪ eː d̪ uː pɑːⁿt̪iː sipəɦijɑːkeː nɑːmə’
‘əɦɑːⁿ iː kəruː, oː kəruː, ɟeː kəruː....’
‘cɑːri pɑːⁿt̪iː sunuː rɑːməkeːrə nɑːməsⁿ....’
‘koːnə gɑːməsⁿ cələleːⁿ reː bʰərijɑː..’
‘ɦəɟəmɑː reː kɑːʈə-kɑːʈə baːuɑː keːrə keːɕə....’
‘ɦeː jaːu bərə bɑːbuː jaːu ɦaːit̪ə neː bijɑːɦə baːuɑː gʰərə gʰuːri ɟɑːu.....’
‘ɦəvɑː ɟeː cələ mit̪ʰilɑːmeː cələ ....’
‘ɦəmə mit̪ʰileː keː ɟələsⁿ bʰərəbə gəgəriː..’
‘bəʈoːɦiː bʰaːijɑː, cəlit̪eː ɟɑːu bəʈoːɦiː...’
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‘kət̪eːkə d̪ inə rəɦəbaːi jaːu moːrⁿgəmeː..’
‘ciʈʈʰiː keː t̪ɑːrə buɟʰuː, buɖʰijɑː beːmɑːrə buɟʰuː ...’
‘ɦəmərɑː d̪ eːɕəkə gəriːbiː cʰut̪əɦəriː geː t̪oːⁿ uɖʰərijoː t̪ə ɟoː...’

poːt̪ʰiːkə pət̪ʰɑːrə :
d̪ eːkʰit̪eː-d̪ eːkʰit̪eː rəviːnd̪ rə ɟiː rⁿgə-virⁿgəkə giːt̪ə səbəɦəkə poːt̪ʰiːkə pət̪ʰɑːrə ləgɑː d̪ eːləni | svət̪ⁿt̪rət̪ɑː
əmərə ɦoː ɦəmərə, sugiːt̪ə, prəgiːt̪ə, ət̪i giːt̪ə, rəviːnd̪ rə pəd̪ ɑːvəliː ɑːd̪ i poːt̪ʰiːkə bəɦut̪ə rɑːsə giːt̪ə bəɦut̪ə
loːkəprijət̪ɑː ərɟit̪ə keːləkə | giːt̪əkə ət̪irikt̪ə kəvit̪ɑː ɑː ɑːnoː vid̪ ʰɑːkə poːt̪ʰiː səbʰə prəst̪ut̪ə kəeː
rəviːnd̪ rəɟiː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə bʰəɳɖɑːrə bʰərəbɑːmeː məɦət̪vəpuːrɳə joːgəd̪ ɑːnə d̪ eːləni | cit̪rə-vicit̪rə,
nərə-gⁿgɑː,pⁿcəkənjɑː,eːkə rɑːt̪i, ɕriːmɑːnə goːnuː ɟʰɑː,leːkʰəniː eːkə, rⁿgə əneːkə ɑːd̪ i poːt̪ʰiː ɦəməɦuːⁿ
pəɖʰəneː cʰiː |kicʰu aːurə poːt̪ʰiː səbʰə cʰəni ɟeː ɦəmərɑː nəɦi pəɽʱələ əcʰi |

nəvə-nəvə prəjoːgə :
rəviːnd̪ rəɟiː giːt̪əmeː nəvə-nəvə prəjoːgə kəraːit̪ə ɑːeːlə cʰət̪ʰi | eːkərə ud̪ ɑːɦərəɳə əcʰi nimnəlikʰit̪ə kicʰu
giːt̪ə :
‘ləʈərə – pəʈərə d̪ unuː ʈɑːŋə kərəjə, ɟeː neː iː nəbəkɑː bʰɑːŋə kərəjə...’
‘koːⁿcɑː leːʈɑːi cʰəni, keːɕə pʰəɦərɑːi cʰəni, moːcʰoː geːləni kələkət̪te̪ ː...’
‘ ɑːki ɦəmə ɟʰuːʈʰə kəɦaːi cʰiː / naːi jaːu / ɑːki ɦəmə gəppə ɦⁿkaːi cʰiː / naːi jaːu .....’
‘ bɑːbɑː ɖⁿɖoːt̪ə bəccɑː ɟəjə sijɑːrɑːmə ....’
‘səbʰəʈɑː kərmə keː kəmɑːlə səbʰəʈɑː vid̪ ʰi keː vid̪ ʰɑːnə.....’
‘jɑːrə d̪ iləd̪ ɑːrə jɑːrə ! kiː reː bʰəɟɑːrə jɑːrə !....’

jugələ gɑːjənəkə pərəmpərɑː :
binɑː koːnoː sɑːɟə-bɑːɟə keː purukʰəkə svərəmeː ɑːkərʂəkə jugələ gɑːjənəkə pərəmpərɑː rəviːnd̪ rəɟiː
d̪ vɑːrɑː st̪ʰɑːpit̪ə bʰeːlə ɑː rəviːnd̪ rə-məɦeːⁿd̪ rəkə ɟoːɽiː səmpuːrɳə bʰɑːrət̪əmeː vibʰinnə
kʂeːt̪rəmeː,gɑːmə-gɑːmə ɑː vibʰinnə ɕəɦərə səbʰəmeː seːɦoː loːkəprijət̪ɑːkə ɕiːrʂəpərə pəɦuⁿcələ | jaːiɦə
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loːkəni əpənə mənəmoːɦəkə prəst̪ut̪ikə bələpərə bəɦut̪ə goːʈeːkə səɦəjoːgə pɑːbi maːit̪ʰiliː pʰilmə
‘məmət̪ɑː gɑːbəjə giːt̪ə’kə bɑːⁿcələ kɑːɟə puːrɳə kərəbɑːjə loːkəkə səməkʂə prəst̪ut̪ə kərəbɑːmeː səpʰələ
bʰeːlɑːɦə | vid̪ jɑːpət̪i pərvəkə loːkəprijət̪ɑː bəɖʰəjəbɑːmeː, sɑːⁿskɹ̩ti̪ kə kɑːrjəkrəmə səbʰəmeː loːkəkə
bʰiːɽə ɟuʈəjəbɑːmeː rəviːnd̪ rə-məɦeːnd̪ rəkə ɟoːɽiːkə ulleːkʰəniːjə joːgəd̪ ɑːnə rəɦələ əcʰi | giːt̪əkə ət̪irikt̪ə
‘pⁿcəkənjɑː’kə kicʰu əⁿɕəkə pɑːʈʰə eːɦi ɟoːɽiːkə muːⁿɦəsⁿ sunəbɑːkə əvəsərə ɦəməroː prɑːpt̪ə bʰeːlə əcʰi
ɑː oːɦi ɑːnənd̪ əkə vərɳənə ɦəmə nəɦi kə’ səkaːit̪ə cʰiː | siːvɑːnəmeː gərəmiːkə səməjə vid̪ jɑːpət̪i smɹ̩ti̪
pərvəkə əvəsərəpərə d̪ unuː goːʈeː ɑːeːlə cʰəlɑːɦə, d̪ unuː goːʈeː ɟəkʰənə gɑːbəjə ləgəlɑːɦə : ‘ɦəvɑː reː cələ
mit̪ʰilɑːmeː cələ, ɟət̪əjə ənənt̪ə vəsənt̪ə ɦⁿsaːieː surəbʰit̪ə ɑːʈʰəɦu pələ,ɦəvɑː reː cələ mit̪ʰilɑːmeː cələ |’
ɦunəkə eːɦi ɑːkərʂəkə prəst̪ut̪ikə pəriɳɑːmə rəɦaːi ɟeː loːkəkeːⁿ ləgəlaːi ɟeːnɑː gərəmiː bʰɑːgi geːlə ɦoːi ɑː
ɕiːt̪ələ bəsɑːt̪ə cələ’ lɑːgələ ɦoːi | loːkə eːt̪eːkə ɑːnənd̪ it̪ə ənubʰəvə kəraːit̪ə rəɦəjə ɟeː bəɽiː rɑːt̪i d̪ ʰəri
baːisəleː rəɦələ, ɕroːt̪ɑː nəɦi t̪ʰɑːkələ,ɖəʈələ rəɦlə, ɟəkʰənə iː d̪ uːnuː goːʈeː cɑːɦləni t̪əkʰəneː kɑːrjəkrəmə
səmɑːpt̪ə bʰeːlə | eːkəʈɑː bʰoːɟəpuriː giːt̪əkɑːrə cʰəlɑːɦə pərəɕurɑːmə ɕɑːst̪riː,oːɦoː sunaːit̪ə cʰəlɑːɦə,
ɦunəkɑː naːi rəɦələ geːləni, oː mⁿcəpərə cələ geːlɑːɦə ɑː rəviːnd̪ rəɟiːkə ɟiːbʰəri prəɕⁿsɑː keːləni | skuːlə,
kəॉleːɟə, baːiⁿkə, ɕɑːsəkiːjə vibʰɑːgəkə bəɦut̪ə əd̪ ʰikɑːriː-kərməcɑːriː ɑː st̪ʰɑːniːjə sɑːɦit̪jəkɑːrə ɑː ɑːnoː
loːkə səbʰə ɕroːt̪ɑːmeː cʰəlɑːɦə | bəɦut̪ə goːʈeː eːɦi kɑːrjəkrəməkə st̪ʰɑːjiː prəɕⁿsəkə bʰeːlɑːɦə ɑː pʰeːrə
kəɦijɑː ɦeːt̪aːi seː pucʰaːit̪ə rəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə | oːɦiː smɹ̩ti̪ meː əpənə kicʰu pɑːⁿt̪iː prəst̪ut̪ə kə’ rəɦələ cʰiː :

moːnə pəɽaːieː ɑːnənd̪ əkə bərəkʰɑː ɦoːi cʰələ
ɟəkʰənə rəviːnd̪ rə-məɦeːnd̪ rə mⁿcəpərə əbaːi cʰəlɑː
bəɦə’ ləgaːi cʰələ ɕiːt̪ələ ɦɑːbɑː gərəmiːmeː
‘cələ mit̪ʰilɑːmeː cələ’ɟəkʰənə oː gəbaːi cʰəlɑː

ɟinəkɑː ‘rəviːnd̪ rə-məɦeːnd̪ rə’keːⁿ sunəbɑːkə saːubʰɑːgjə bʰeːʈələ cʰəni, t̪inəkɑː iː ət̪iɕəjoːkt̪i nəɦi ləgət̪əni
:

ɟəɦinɑː d̪ inə ɑː rɑːt̪i suːrjə ɑː cənd̪ rə binɑː
t̪əɦinɑː giːt̪əkə mⁿcə rəviːnd̪ rə-məɦeːnd̪ rə binɑː

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə-sⁿpərkə-8876162759
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə ɟiːkə "kət̪ʰit̪ə gəɟələ"
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə maːit̪ʰiliːmeː giːt̪ə leːlə ɟɑːnələ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi mud̪ ɑː ɑːnoː vid̪ ʰɑːmeː likʰəneː cʰət̪ʰi
ɟɑːɦimeː eːkəʈɑː "kət̪ʰit̪ə gəɟələ" seːɦoː əcʰi३ kət̪ʰit̪ə gəɟələ eːɦi leːlə ɟeː oː əpəneː eːkərɑː gəɟələ kəɦəneː
cʰət̪ʰi ɑː ɦunəkərə səmərt̪ʰəkə seːɦoː mud̪ ɑː vəst̪ut̪h oː rəcənɑː səbʰə gəɟələ naːi cʰaːi३ oː rəcənɑː səbʰə
gəɟələ kieː naːi cʰaːi t̪əkərə viveːcənɑː kərəbɑːsⁿ pəɦineː ɑːnə gəɟələkɑːrə səbʰəkə kicʰu ɕeːrə d̪ eːkʰuː३
oːnɑː iː ɕeːrə səbʰə ɦəmə əpənə ɦəreːkə leːkʰəmeː d̪ aːit̪ə cʰijaːi kɑːrəɳə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkeːⁿ kicʰu
əpəɖʰəॉ loːkə səbʰə mɑːt̪rə likʰəbɑːkə bʰɑːʂɑː bənɑː d̪ eːneː cʰaːi pəɖʰəॉbɑːkə naːi३ t̪ⁿi ɦəmə səd̪ ikʰənə
ɦəmə iː mɑːni kə३ cəlaːit̪ə cʰiː ɟeː ɦəmərə purənɑː leːkʰə kijoː naːi pəɖʰəॉneː ɦeːt̪ɑː३ ɑː t̪ⁿi beːrə-beːrə
ɦəmə eːkaːi t̪ət̪ʰjəkeːⁿ ɦəreːkə ɑːleːkʰəmeː d̪ oːɦərɑːbaːit̪ə cʰiː ɟɑːɦisⁿ kijoː leːkʰəniː-viːrə ɦəmərɑː iː naːi
kəɦi səkət̪ʰi ɟeː ɦəmə naːi pəɖʰəॉneː rəɦiː३ oːnɑː maːit̪ʰilə t̪ⁿ bəsə maːit̪ʰilə cʰət̪ʰi oː keːkʰənoː kicʰu kəɦi
səkaːit̪ə cʰət̪ʰi३ t̪ⁿ ɑːbiː kicʰu ɕeːrəpərə३ pⁿ ɟiːvənə ɟʰɑːɟiːkə eːkəʈɑː gəɟələmeː vərɳit̪ə virəɦəkə niːkə
cit̪rəɳə d̪ eːkʰuː—

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory

मानुषीवमह सं स्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement

वि दे ह विदेह 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' ३४८ म अंक १५ जून २०२२ (िर्ष १५ मास १७४ अंक ३४८)

ənⁿŋgə sənt̪ɑːpə saːuⁿ ɟəraːi cʰiː əɦɑːⁿkə cint̪ɑː ɟət̪aːi kəraːi cʰiː
səkʰiːkə lɑːɟeː t̪ət̪aːi məraːi cʰiː ɟət̪aːi kəɦiː vɑː ɟət̪aːi kəɦɑːbiː

eːɦi ɕeːrəkə mɑːt̪rəkrəmə 12+122+12+122+12+122+12+122 əcʰi ɑː puːrɑː gəɟələmeː eːkərə prəjoːgə
bʰeːlə əcʰi३ ɟʰɑːɟiːkə d̪ oːsərə gəɟələkə eːkəʈɑː ɑːrə virəɦəpərəkə ɕeːrə d̪ eːkʰuː—

əɦɑːⁿ soːⁿ bʰeːⁿʈə ɟəɦiɑː bʰeːlə t̪eːkʰənə soːⁿ vikələ ɦəmə cʰiː
uʈʰaːit̪ə ənd̪ ʰɑːrə ɦoːieː kɑːɟə səbə kərəbɑːmeː əkʂəmə cʰiː

eːɦi ɕeːrəkə mɑːt̪rɑːkrəmə 1222+1222+1222+1222 əcʰi ɑː puːrɑː gəɟələmeː eːkərə prəjoːgə bʰeːlə əcʰi३
upərəkə eːɦi t̪iːnə ʈɑː ud̪ ɑːɦərəɳəsⁿ spəʂʈə əcʰi ɟeː pⁿ. ɟiːvənə ɟʰɑːɟiː maːit̪ʰiliː gəɟələ ɑː gəɟələkə
vjɑːkərəɳəkə biːcə niːkə t̪ɑːlə-meːlə rəkʰəneː cʰəlɑːɦə३ pʰeːrə ɦunəkə t̪eːsərə ɕeːrəkə eːkəʈɑː ɑːroː ɕeːrə
d̪ eːkʰuː ɟeː ki preːməmeː pəɖəॉlə nɑːjəkə-nɑːjikɑː mənoːbʰɑːvə əcʰi—

pəɖəॉॉeː buːɟʰi kicʰu neː d̪ ʰjɑːnəmeː ɦəmə bʰeːlə pɑːgələ cʰiː
cəlaːi cʰiː ʈʰɑːɖʰəॉ cʰiː baːisələ cʰiː suːt̪ələ cʰiː ki ɟɑːgələ cʰiː

eːɦi ɕeːrəkə mɑːt̪rɑːkrəmə 1222+1222+1222+1222 əcʰi ɑː puːrɑː gəɟələmeː eːkərə prəjoːgə bʰeːlə əcʰi३
kəvivərə siːt̪ɑːrɑːmə ɟʰɑːɟiːkə kicʰu ɕeːrəkə ud̪ ɑːɦərəɳə d̪ eːkʰuː—

ɦəmə kiː mənɑːu caːit̪iː sət̪uɑːni ɟuːɖəॉɕiːt̪ələ
bʰaːi geːlə mɑːgʰə mɑːsəɦi d̪ ʰəd̪ ʰəkaːit̪ə gʰuːɖəॉt̪iːt̪ələ
`
mət̪əlɑːkə cʰⁿd̪ ə əcʰi 2212+ 122+2212+ 122 ɑːbə eːɦiː gəɟələkə d̪ oːsərə ɕeːrə milɑː liə-
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əcʰi d̪ eːɕəmeː d̪ upɑːʈiː kəŋəreːsə oː kisɑːnəkə
ɦəmə mɑːⁿɟʰəmeː pəɖəॉlə cʰiː bəni kaːi bilɑːɖəॉॉ t̪iːt̪ələ

pəɦilə ɕeːrə ɑːijoː oːt̪əbeː prɑːsⁿgikə əcʰi ɟət̪eː pəɦileː cʰələ३ ɑːijoː nəvə sɑːlə gəriːbəkə leːlə naːi ɦoːi
cʰaːi३ d̪ oːsərə ɕeːrəkeːⁿ niːkə ɟəkɑːⁿ pəɖʰəॉॉ ɑːisⁿ sɑːʈʰi-sət̪tə̪ rə sɑːlə pəɦilukə rɑːɟəniːt̪ikə cit̪rə ɑːⁿkʰi
ləgə ɑːbi ɟɑːeːt̪ə३ spəʂʈə əcʰi ɟeː binɑː vjɑːkərəɳə t̪oːɖəॉneː kəvivərəɟiː prəgət̪iɕiːlə bʰɑːvəkə gəɟələ
likʰəlɑː ɟeː əɟukoː səməjəmeː oːt̪əbeː prɑːsⁿgikə əcʰi ɟət̪eːkə kiː pəɦineː cʰələ३ ɟeː iː kəɦaːi cʰət̪ʰi ɟeː binɑː
vjɑːkərəɳə t̪oːɖəॉneː prəgət̪iɕiːlə gəɟələ naːi likʰələ ɟɑː səkaːieː ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ iː ud̪ ɑːɦərəɳə
d̪ eːkʰəbɑːkə cɑːɦiː३ kɑːɕiːkɑːnt̪ə miɕrə "məd̪ ʰupə" ɟiːkə d̪ uːʈɑː ɕeːrə d̪ eːkʰələ ɟɑːeː—

mit̪ʰilɑːkə puːrvə gaːurəvə nəɦi d̪ ʰjɑːnə ʈɑː d̪ ʰəraːi cʰiː
suni maːit̪ʰiliː subʰɑːʂɑː binu ɑːgijeːⁿ ɟəɖəॉॉ cʰiː

suːgoː ɟəɦɑːⁿkə d̪ ərɕənə-sunəbaːit̪ə cʰələ t̪əɦiːⁿ ʈʰɑːⁿ
ɦɑː ɑːi "ɑːi goː" ʈɑː pəɖʰəॉॉ uccət̪ɑː kəraːi cʰiː

eːɦi gəɟələmeː 2212-122-2212-122 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi ɟeː ki gəɟələkə ɦəreːkə ɕeːrəmeː pɑːlənə kəeːlə
geːlə əcʰi३ d̪ eːkʰuː məd̪ ʰupəɟiː bʰinnə svərə lə३ kə३ ɑːeːlə cʰət̪ʰi mud̪ ɑː binɑː vjɑːkərəɳə t̪oːɖəॉneː३ iː
ɕeːrə səbʰə cʰələ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰəɟiːkə puːrvəɟə gəɟələkɑːrə səbʰəɦəkə३ ɑːbə ɑːbiː ɦunəkərə kicʰu
səməkɑːliːnə (umrəmeː kicʰu cʰoːʈə vɑː nəməɦərə) gəɟələkɑːrəkə ɕeːrə səbʰəpərə३ joːgɑːnⁿd̪ ə ɦiːrɑːɟiːkə
gəɟələkə d̪ uː ʈɑː ɕeːrə—

moːnəmeː əcʰi səvɑːlə bɑːɟuː kiː
cʰələ kəpəʈə keːrə ɦɑːlə bɑːɟuː kiː

mət̪əlɑːkə d̪ uːnuː pɑːⁿt̪imeː 2122-12-1222 əcʰi ɑː d̪ oːsərə ɕeːrə d̪ eːkʰuːविदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory
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cʰoːʈə sənə ciːɟə kiːni neː pɑːbiː
bɑːlə boːd̪ ʰəkə səvɑːlə bɑːɟuː kiː

ɦiːrɑːɟiː d̪ oːsərə gəɟələkə d̪ uː ʈɑː ɑːrə ɕeːrə d̪ eːkʰuː—

ɕuːlə sənə bɑːt̪ə iː
sⁿsəd̪ eː ɟeːlə əcʰi

ɑːbə ɦiːrɑː kəɦaːi
ɟaːuɦəriː kʰeːlə əcʰi

eːɦi gəɟələkə ɦəreːkə ɕeːrəmeː səbʰə pɑːⁿt̪imeː 2122+12 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi३ ɑːbə əɦiːⁿ səbʰə kəɦuː ɟeː
ɦiːrɑːɟiːkə gəɟələmeː səməkɑːliːnət̪ɑː, prəgət̪iɕiːlət̪ɑː ɑːd̪ i cʰaːi ki naːi३ pəɦilə ɕeːrəmeː ɕɑːirə vərt̪əmɑːnə
ɟiːvənəmeː pəsərələ əɟərəkət̪ɑːkeːⁿ d̪ eːkʰɑː rəɦələ cʰət̪ʰi t̪ⁿ d̪ oːsərə ɕeːrəmeː əbʰɑːvəkə kɑːrəɳə bəccɑː
d̪ ʰərikeːⁿ koːnoː ciːɟə naːi d̪ ə३ peːbɑːkə vivəɕət̪ɑː cʰaːi३ t̪eːsərə ɕeːrə ɑːɟukə viɖⁿbənɑː əcʰi३ sⁿsəd̪ ə
vəeːɦə cʰaːi ɟeː pəɦineː cʰəlaːi mud̪ ɑː sɑːⁿsəd̪ ə səbʰə ɑːbə əpərɑːd̪ ʰiː vərgəkə əcʰi t̪ⁿi ɕɑːirəkeːⁿ oː ɟeːlə
buɟʰɑː rəɦələ cʰəni३ cɑːrimə ɕeːrəmeː ɕɑːirə prɑːjoːɟit̪ə prəsⁿɕɑːkə kʰeːləkeːⁿ uɟɑːgərə keːneː cʰət̪ʰi३ iː
kʰeːlə sɑːɦit̪jə ki ɑːnə koːnoː kʂeːt̪rəmeː bʰə३ səkaːieː३ ɟəgəd̪ iːɕə cⁿd̪ rə ʈʰɑːkurə "ənilə" ɟiːkə gəɟələkə d̪ uː
ʈɑː ɕeːrə—

ʈuːʈələ cʰiː t̪ⁿi gəɟələ kəɦaːi cʰiː
bʰuːkʰələ cʰiː t̪ⁿi gəɟələ kəɦaːi cʰiː

mət̪əlɑːkə d̪ uːnuː pɑːⁿt̪imeː 2222 +12 + 122 cʰⁿd̪ ə əcʰi ɑː eːkərə d̪ oːsərə ɕeːrə d̪ eːkʰuː—
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३pʰisə səbəɦəkə kət̪ʰɑː kəɦuː kiː
luːʈələ cʰiː t̪ⁿi gəɟələ kəɦaːi cʰiː

bʰuːkʰə keːrə kət̪ʰɑː seːɦoː vjɑːkərəɳəjukt̪ə gəɟələmeː३ sərəkɑːriː ɑːpʰisəkə kət̪ʰɑː səbʰə ɟənaːit̪ə cʰiː३
əniləɟiː eːɦuː kət̪ʰɑːkeːⁿ vjɑːkərəɳəkə sⁿgə upəst̪ʰit̪ə keːneː cʰət̪ʰi३ səməkɑːliːnə svəreː naːi kɑːlɑːt̪iːt̪ə
svərəkə sⁿgə viɟəjənɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɟiːkə aːi gəɟələkə d̪ uːʈɑː ɕeːrə d̪ eːkʰuː—

cid̪ ɑːkɑːɕə məd̪ ʰumɑːsə məd̪ ʰuməkt̪ə mət̪i mənə
vibʰəvə əcʰi vivid̪ ʰət̪ɑː ud̪ əjə ɦrɑːsə əpəneː

mət̪əlɑːkə cʰⁿd̪ ə əcʰi 122-122-122-122 ɑːbə d̪ oːsərə ɕeːrəkə d̪ uːnuː pɑːⁿt̪ikeːⁿ ɟɑːⁿcə kə३ liə sⁿgeː sⁿgə
bʰɑːvə keːrə seːɦoː-

kʰəsələ niːrə nirmɑːljə nid̪ ʰi noːrə ɟɑːnələ
səkələ sroːt̪ə ɕrut̪i vind̪ u vinjɑːsə əpəneː

ɟⁿ ɑːd̪ i ɕⁿkərɑːcərjə keːrə mɑːt̪ɹb̩ ʰɑːʂɑː maːit̪ʰiliː rəɦit̪əni t̪ⁿ ɕɑːjəd̪ ə viɟəjənɑːt̪ʰeːɟiː sənə likʰəneː rəɦit̪ət̪ʰi
oː३ ɑː eːɦiʈʰɑːmə ɦəmə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰəɟiːkə kəniʂʈʰə məneː eːkʰənukə gəɟələkɑːrə səbʰəɦəkə ɕeːrə naːi
d̪ ə३ rəɦələ cʰiː mud̪ ɑː upərəkɑː ud̪ ɑːɦərəɳə səbʰəsⁿ spəʂʈə əcʰi ɟeː maːit̪ʰiliː gəɟələmeː ɕuruːɑːt̪eːsⁿ
bəɦərəkə pɑːlənə bʰeːlə cʰaːi३ sⁿgeː-sⁿgə upərəkə eːɦi ud̪ ɑːɦərəɳə səbʰəsⁿ iː spəʂʈə bʰə३ geːlə ɦəeːt̪ə
ɟeː vjɑːkərəɳə keːkʰənoː bʰɑːvə vɑː vicɑːrə leːlə bɑːd̪ ʰəkə naːi ɦoːi cʰaːi३ ɦⁿ, ɦəɟɑːrəkə ɦəɟɑːrə
rəcənɑːmeː kicʰu eːɦənə rəcənɑː buɟʰɑːi cʰaːi ɟɑːɦimeː vjɑːkərəɳəkə kɑːrəɳə bʰɑːvə bɑːd̪ ʰit̪ə bʰeːlaːieː
mud̪ ɑː iː t̪ⁿ rəcənɑːkɑːrəkə siːmɑː seːɦoː bʰə३ səkaːi cʰaːi३ rəcənɑːkɑːrəkə siːmɑː leːlə koːnoː vid̪ ʰɑːkə
nijəməkeːⁿ kʰərɑːpə mɑːnəbə kət̪eːkə ucit̪ə? iː ud̪ ɑːɦərəɳə iːɦoː spəʂʈə kəraːieː ɟeː 1970 keːrə bɑːd̪ ə
gəɟələkə nɑːməpərə ɟeː piːɖʰəॉॉ ɑːeːlə seː neː gəɟələ vid̪ ʰɑːkə əd̪ ʰjjənə keːləkə ɑː neː əpənɑːsⁿ
pəɦineːkə gəɟələkɑːrəkə əd̪ ʰjjənə keːləkə३ rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə səmeːt̪ə əd̪ ʰikɑːⁿɕə kət̪ʰit̪ə
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gəɟələkɑːrə kʰɑːliː pʰət̪əvɑː d̪ eːbɑːmeː vjəst̪ə rəɦəlɑːɦə३ ɑːbə kicʰu ɦiⁿd̪ iː gəɟələkə vjɑːkərəɳə seːɦoː
d̪ eːkʰiː३ suːrjəkɑːⁿt̪ə t̪ripɑːʈʰiː nirɑːlɑːɟiːkə iː ɕeːrə d̪ eːkʰuːbʰeːd̪ ə kulə kʰulə ɟɑːeː vəɦə suːrət̪ə ɦəmɑːreː d̪ ilə meːⁿ ɦaːi
d̪ eːɕə koː milə ɟɑːeː ɟoː puːⁿɟiː t̪umɦɑːriː milə meːⁿ ɦaːi

mət̪əlɑː (məneː pəɦilə ɕeːrə)kə mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi--2122+2122+2122+212 ɑːbə səbʰə ɕeːrəkə
mɑːt̪rɑːkrəmə ieːɦə rəɦət̪ə३ eːkəreː bəɦərə vɑː kiː vərɳəvɹ̩tə̪ kəɦələ ɟɑːit̪ə cʰaːi३ ərəbiːmeː eːkərɑː
bəɦəreː rəmələ keːrə muɟɑːipʰə bəɦərə kəɦələ ɟɑːit̪ə cʰaːi३ nirɑːlɑːɟiː ɟɑːɦi bəɦərəmeː likʰəneː cʰət̪ʰi
ʈʰiːkə t̪ɑːɦiː bəɦərəmeː ɦunəkoːsⁿ pəɦineː ɦəsərət̪ə moːɦɑːniːɟiː əpənə iː gəɟələ likʰəneː cʰət̪ʰi ɟəkərə
ɕeːrə səbʰəkeːⁿ ɟiːɦəpərə cʰəni-

cupəkeːcupəkeː rɑːt̪ə d̪ inə ɑːⁿsuː bəɦɑːnɑː jɑːd̪ ə ɦaːi
ɦəməkoː əbə t̪əkə ɑːɕikəॉॉ kɑː voː ɟəॉmɑːnɑː jɑːd̪ ə ɦaːi

eːkərə bəɦərə əcʰi 2122+2122+2122+212 ɑː əɦiː bəɦərəmeː d̪ uʂjⁿt̪ə kumɑːrə likʰəneː cʰət̪ʰi

ɦoː gəiː ɦaːi / piːrə pərvət̪ə /siː pigʰələniː / cɑːɦieː,
isə ɦimɑːləjə / seː koːiː gⁿ / gɑː nikələniː / cɑːɦieː

2122 / 2122 / 2122 / 212 məneː eːkaːi bəɦərəpərə t̪iːnə gəɟələ ɑː t̪iːnuː gəɟələkə bʰɑːvə oː prəbʰɑːvə
ələgə-ələgə३ niɕcit̪ə t̪aːurəpərə maːit̪ʰiliː gəɟələkə ɕuruːɑːt̪ə prəbʰɑːviː cʰələ mud̪ ɑː bɑːd̪ əmeː ɦinəkɑː
səbʰə d̪ vɑːrɑː nɑːɕə kə३ d̪ eːlə geːlə३
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rəviːnd̪ rəɟiːkə kət̪ʰit̪ə gəɟələ sⁿgrəɦə nɑːmə cʰəni "leːkʰəniː eːkə rⁿgə əneːkə"३ eːɦi poːt̪ʰiːkə sⁿkʂipt̪ə
bʰuːmikɑːmeː leːkʰəkə likʰaːi cʰət̪ʰi ɟeː "..maːit̪ʰiliː gəɟələ leːlə ərəbiː-pʰɑːrəsiːkə d̪ uɑːrə pərə nəɦi lə३
geːləɦuⁿ əcʰi t̪eːⁿ eːkəʈɑː ɦɑːrd̪ ikə sⁿt̪oːʂə əcʰi"..३ ɑːbə leːkʰəkə iː kieːkə likʰələni seː ʈʰoːsə ruːpeː ɟɑːnəbə
sⁿbʰəvə naːi əcʰi mud̪ ɑː ɦəmə eːkərɑː d̪ uː ruːpeː d̪ eːkʰaːi cʰiː३ bəɦut̪ə sⁿbʰəvə ɟeː eːkəʈɑː koːnoː səɦiː ɦoː
mud̪ ɑː t̪ɑːɦiː sⁿgeː ɦəmə d̪ uːnuː kɑːrəɳəkeːⁿ seːɦoː kʰⁿɖənə kərəbə३ pəɦilə kɑːrəɳə iː bʰə३ səkaːieː ɟeː oː
gəɟələkə vjɑːkərəɳəpərə kəʈɑːkʂə keːneː ɦoːt̪ʰi ɑː ɟəkərɑː pɑːlənə naːi keːlɑːpərə sⁿt̪oːʂə vjəkt̪ə keːneː
ɦoːt̪ʰi३ ɟⁿ iː kɑːrəɳə mɑːnələ ɟɑːeː oːɦi kət̪ʰənə leːlə t̪əkʰənə niɕcit̪ə ruːpeː iː mɑːnələ ɟɑːeːt̪ə ɟeː
rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰəɟiːkeːⁿ bʰɑːrət̪iːjə pərⁿpərɑː kʰɑːsə kə३ sⁿskɹ̩tə̪ pərⁿpərɑːkə koːnoː ɟɲɑːnə naːi cʰələni,
kɑːrəɳə ɟeː sⁿskɹ̩tə̪ kə vɑːrɳikə cʰənd̪ ə cʰaːi səeːɦə ərəbiː-pʰɑːrəsiːkə bəɦərə cʰaːi३ ɟeː t̪ukə cʰaːi səeːɦə
kɑːpʰijɑː cʰaːi३ ɟeːnɑː sⁿskɹ̩tə̪ kə cʰənd̪ əmeː kicʰu ɕit̪ʰilət̪ɑːkə prɑːvəd̪ ʰɑːnə cʰaːi t̪eːnɑːɦit̪oː bəɦərəkə
pɑːlənəmeː seːɦoː cʰuːʈə vɑː ɕit̪ʰilət̪ɑːkə prɑːvəd̪ ʰɑːnə cʰaːi३ bəsə nɑːməkə bʰeːd̪ ə d̪ eːkʰi ələgə mɑːni
leːbə ɑː oːkərɑːsⁿ ələgə bʰə३ sⁿt̪oːʂə kə३ leːbə kət̪eːkə ucit̪ə? vɑːrɳikə cʰⁿd̪ ə ət̪ʰəvɑː bəɦərəkə mɑːneː
cʰaːi nird̪ ʰɑːrit̪ə oː niɕcit̪ə mɑːt̪rɑːkrəməmeː rəcənɑː rəcəbə३

d̪ oːsərə kɑːrəɳə iː bʰə३ səkaːieː ɟeː oː əpənə rəcənɑːmeː kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliː ɕəbd̪ ə leːneː ɦoːt̪ʰi ɑː t̪ɑːɦi leːlə
sⁿt̪oːʂə vjəkt̪ə keːneː ɦoːt̪ʰi३ mud̪ ɑː prəɕnə uʈʰaːi cʰaːi ɟeː gəɟələ koːnə bʰɑːʂɑːkə ɕəbd̪ ə cʰaːi? ɑː
əɦiːʈʰɑːmə rəviːnd̪ rəɟiːkə sⁿt̪oːʂəpərə prəɕnəciɦnə lɑːgi ɟɑːit̪ə cʰəni३ ɟɑːɦimeː maːit̪ʰiliːmeː 30-40
prət̪iɕət̪ə ɕəbd̪ ə pʰɑːrəsiːkə cʰaːi t̪ɑːɦi bʰɑːʂɑː leːlə eːɦənə gʰoːʂəɳɑː kieːkə? ɟeː ɕəbd̪ ə ɦəmərɑː
bʰɑːʂɑːmeː naːi əcʰi seː ɑːnə bʰɑːʂɑːsⁿ eːbɑːkeː cɑːɦiː३ ɦⁿ, koːnoː əvɑːⁿcʰit̪ə ɕəbd̪ ə naːi eːbɑːkə cɑːɦiː seː
d̪ ʰjɑːnə rəɦəeː३ oːnɑːɦut̪oː rəviːnd̪ rəɟiː ɑːnoː bʰɑːʂɑːkə oːɦənoː ɕəbd̪ ə səbʰə leːneː cʰət̪ʰi ɟeː ki kicʰueː
bərkʰəsⁿ maːit̪ʰiliːmeː prəcəlit̪ə əcʰi ɟeːnɑː- bʰⁿvərɑː, jɑːrə, məst̪iː, bəɦɑːrə, lɑːləsɑː... ɑːd̪ i-ɑːd̪ i३ t̪ⁿi
ɦəmərə mɑːnəbə əcʰi ɟeː ɕəbd̪ əkə st̪əroːpərə rəviːnd̪ rəɟiːkə sⁿt̪oːʂə eːkəʈɑː pʰət̪əvɑː mɑːt̪rə cʰəni३
rəviːnd̪ rəɟiː eːɦi kət̪ʰit̪ə sⁿgrəɦəmeː bəɦut̪ə rɑːsə visⁿgət̪i əcʰi३ eːkəʈɑː eːɦənoː visⁿgət̪i əcʰi ɟeː prɑːjh
ɦəreːkə leːkʰəkə keːrə uʈʰɑːnəmeː ɦoːit̪ə cʰaːi ɑː oː visⁿgət̪i əcʰi əpənə koːnoː puːrvəɟə rəcənɑːkɑːrəkə
pɑːⁿt̪ikeːⁿ siːd̪ ʰeː ənuvɑːd̪ ə kə३ d̪ eːbə३ eːɦənə ɦəməroː sⁿgə bʰə३ cukələ əcʰi mud̪ ɑː ɑːisⁿ sɑːt̪ə bərkʰə
eːkərə pəɦicɑːnə kə३ ɦəmə pʰeːsəbukəpərə sɑːrvəɟənikə ruːpeː səbʰəkeːⁿ suːcit̪ə keːneː cʰijəni३ ɟəkʰənə
ki rəviːnd̪ rəɟiː eːɦi visⁿgət̪ikeːⁿ cinɦəbɑːmeː cuki geːlɑːɦə३ ɑːnə bɑːt̪ə kəɦəbɑːsⁿ pəɦineː ɦəmə d̪ uʂjⁿt̪ə
kumɑːrəɟiːkə eːkəʈɑː iː ɕeːrə d̪ eːkʰuː-

maːiⁿ ɟiseː oːɖʰəॉt̪ɑː-bicʰɑːt̪ɑː ɦuːⁿ
voː gəॉɟəॉlə ɑːpəkoː sunɑːt̪ɑː ɦuːⁿ
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eːkərə bəɦərə əcʰi 212-212-1222 ɑːbə eːkəʈɑː ɕeːrə rəviːnd̪ rənɑːt̪ʰəɟiːkə d̪ eːkʰuː--

ɦəmə ɟeː bʰoːgaːi cʰiː seː oː ɟeːnɑː ɟiːbaːi cʰiː seː
rəviːnd̪ rə saːiɦə gəɟələ səbəkeːⁿ ɦəmə bɑːⁿʈi rəɦələ cʰiː

rəviːnd̪ rəɟiːkə ɕeːrəmeː koːnoː bəɦərə naːi cʰəni mud̪ ɑː bʰɑːvə t̪ⁿ d̪ uʂjⁿt̪eːɟiː bəlɑː uʈʰɑːeːlə cʰəni३ pəɦineː
kəɦələɦuⁿ eːɦənə əvəsərə ɦəreːkə leːkʰəkə ləgə ɑːbaːi cʰaːi३ kijoː eːkərɑː ciːnɦi əpənɑːkeːⁿ mukt̪ə kə३
laːi cʰət̪ʰi ɑː kijoː rəkʰəneː rəɦi ɟɑːi cʰət̪ʰi३
kulə milɑː kə३ d̪ eːkʰiː t̪ⁿ rəviːnd̪ rəɟiːkə iː poːt̪ʰiː niːkə giːt̪əkə poːt̪ʰiː cʰəni gəɟələkə nəɦi३

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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st̪ʰɑːjiː st̪əmbʰə ɟeːnɑː mit̪ʰilɑː-rət̪nə, mit̪ʰilɑːkə kʰoːɟə, vid̪ eːɦə peːʈɑːrə ɑː suːcənɑː-sⁿpərkə-ənveːʂəɳə
səbʰə əⁿkəmeː səmɑːnə əcʰi, t̪ɑːɦi ɦeːt̪u iː səbʰə st̪əmbʰə səbʰə əⁿkəmeː nəi d̪ eːlə ɟɑːit̪ə əcʰi, iː səbʰə
st̪əmbʰə d̪ eːkʰəbɑː leːlə klikə kəruː niːcɑːⁿ d̪ eːlə vid̪ eːɦəkə 346mə ɑː 347 mə əⁿkə, aːi d̪ unuː əⁿkəmeː
səmmilit̪ə ruːpeːⁿ iː səbʰə st̪əmbʰə d̪ eːlə geːlə əcʰi३

“vid̪ eːɦə” iː-pət̪rikɑː: d̪ eːvənɑːgəriː vərsənə
“vid̪ eːɦə” iː-pət̪rikɑː: mit̪ʰilɑːkʂərə vərsənə
“vid̪ eːɦə” iː-pət̪rikɑː: maːit̪ʰiliː-IPA vərsənə
“vid̪ eːɦə” iː-pət̪rikɑː: maːit̪ʰiliː-breːlə vərsənə
VIDEHA_346
VIDEHA_346_Tirhuta
VIDEHA_346_IPA
VIDEHA_346_Braille

VIDEHA_347
VIDEHA_347_Tirhuta
VIDEHA_347_IPA
VIDEHA_347_Braille
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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
[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- rəmɑːnɑːt̪ʰə miɕrə miɦirə
(kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə)
ɖəॉ. ləlit̪ɑː ɟʰɑː- maːit̪ʰiliːkə bʰoːɟənə səmbənd̪ ʰiː ɕəbd̪ ɑːvəliː (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː
səɦɑːjəkə)
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
...................................................................................................
विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory

मानुषीवमह सं स्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement

वि दे ह विदेह 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' ३४८ म अंक १५ जून २०२२ (िर्ष १५ मास १७४ अंक ३४८)

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
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
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pʰeːrə eːɦi mənələgguː pʰɑːilə səbʰəkeːⁿ seːɦoː pəɽʱuː:keːd̪ ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ ʰəriː
cəmeːliːrɑːniː

mɑːɦurə

kərɑːrə

kumɑːrə pəvənə
pəiʈʰə (maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə kət̪ʰɑː) (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː)

ɖɑːjəriːkə kʰɑːliː pənnɑː (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː)

jɑːॉgeːnd̪ rə pɑːʈʰəkə vijɑːॉgiː- viɟɲɑːnəkə bət̪əkəɦiː
rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː
..................................................................................................
kicʰu maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə sɑːiʈə (oːpənə soːrsə)
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
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http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI5.pdf
ARCHIVE.ORG (viɟəjəd̪ eːvə ɟʰɑː)
https://archive.org/details/%40vijay_deo_jha?&sort=-publicdate&page=2
VIDEHA MAITHILI BOOKS/ PICTURE-AUDIO-VIDEO ARCHIVE
http://videha.co.in/new_page_15.htm
IGNCA
http://ignca.nic.in/coilnet/mithila.htm
http://ignca.nic.in/coilnet/kalyani.htm (MAITHILI ENGLISH DICTIONARY)
MITHILA DARSHAN
https://mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal)
OLE NEPAL's E-PUSTAKALAYA (https://pustakalaya.org/en/)
poːt̪ʰiːkə liⁿkə
maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə
https://www.maithilisahityasansthan.org/resources (online pdf of Reasearch Papers/ books)
............................................................................................
əripənə pʰɑːuɳɖeːɕənə (http://www.aripanafoundation.org/)
PRATHAM BOOKS MAITHILI STORYWEAVER
https://storyweaver.org.in/stories/?language=Maithili&query=&sort=Ratings
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAT74nNc2fmYaW29mRVAIgzRq63_9zWbI (maːit̪ʰiliː ३ɖijoː
buksə)
ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə
https://www.youtube.com/user/Janakifm/videos (ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə)
I LOVE MITHILA
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https://www.ilovemithila.com/ (online maithili journal)
https://maithili.com.np/ (owner I Love Mithila)
pjɑːreː maːit̪ʰilə
https://www.youtube.com/channel/UCq30Llck2tNw8BI4t8jjzQg (pjɑːreː maːit̪ʰilə caːinələ- kirəɳə
caːud̪ ʰəriː ɑː sⁿgiːt̪ɑː ɑːnənd̪ ə- maːit̪ʰiliːkə səbʰəsⁿ loːkəprijə juː ʈjuːbə caːinələ)
.......................................................
ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ ərəbʰⁿgɑː juː ʈjuːbə caːinələ
.......................................................
JNU
http://sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.jsp
http://sanskrit.jnu.ac.in/student_projects/lexicon.jsp?lexicon=maithili
.........................................................
VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIAkXiOHp7A
.......................................................................................................
vid̪ eːɦəkə kicʰu viɕeːʂɑːⁿkə:३) ɦɑːikuː viɕeːʂɑːⁿkə ३३ mə əⁿkə, ३३ ɟuːnə ३३३३
Videha_15_06_2008 Videha_15_06_2008_Tirhuta

12

३) gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə ३३ mə əⁿkə, ३ nəvəmbərə ३३३३
Videha_01_11_2008 Videha_01_11_2008_Tirhuta

21

३) viɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə ३३ mə əⁿkə, ३ əkʈuːbərə ३३३३
videha_01_10_2010

videha_01_10_2010_tirhuta

67

३) bɑːlə sɑːɦit̪jə viɕeːʂɑːⁿkə ३३ mə əⁿkə, ३३ nəvəmbərə ३३३३
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videha_15_11_2010

videha_15_11_2010_tirhuta

70

३) nɑːʈəkə viɕeːʂɑːⁿkə ३३ mə əⁿkə ३३ d̪ isəmbərə३३३३
videha_15_12_2010

videha_15_12_2010_tirhuta

72

३) nɑːriː viɕeːʂɑːⁿkə ३३mə əⁿkə ३३ mɑːrcə ३३३३
videha_01_03_2011

videha_01_03_2011_tirhuta

77

३) ənuvɑːd̪ ə viɕeːʂɑːⁿkə (gəd̪ jə-pəd̪ jə bʰɑːrət̪iː) ३३mə əⁿkə
videha_01_01_2012videha_01_01_2012_tirhuta

97

३) bɑːlə gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə vid̪ eːɦəkə əⁿkə ३३३ mə əⁿkə, ३ əgəst̪ə ३३३३
videha_01_08_2012 videha_01_08_2012_tirhuta 111
३) bʰəkt̪i gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə ३३३ mə əⁿkə, ३३ mɑːrcə ३३३३
videha_15_03_2013 videha_15_03_2013_tirhuta 126
३३) gəɟələ ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː viɕeːʂɑːⁿkə ३३३ mə, əⁿkə ३३ nəvəmbərə ३३३३
videha_15_11_2013 videha_15_11_2013_tirhuta 142
३३) kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ ʰupə viɕeːʂɑːⁿkə ३३३ mə əⁿkə ३ ɟənəvəriː ३३३३
Videha_01_01_2015
३३) ərəvind̪ ə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə ३३३ mə əⁿkə ३ nəvəmbərə ३३३३
Videha_01_11_2015
३३) ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə ənilə viɕeːʂɑːⁿkə ३३३ mə əⁿkə ३ d̪ isəmbərə ३३३३
Videha_01_12_2015
३३) vid̪ eːɦə səmmɑːnə viɕeːʂⁿॉkə
vid̪ eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː purəskɑːrə səɦit̪ə)
sɑːkʂɑːt̪kɑːrə/ səmɑːroːɦə
sɑːkʂɑːt̪kɑːrə
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videha_15_12_2011
videha_15_01_2012
videha_01_02_2012
videha_01_03_2012

videha_01_09_2012
videha_15_01_2013
videha_01_03_2013
Videha_15_04_2016
Videha_01_07_2016

३३) maːit̪ʰiliː siː.ɖiː./ əlbəmə giːt̪ə sⁿgiːt̪ə viɕeːʂɑːⁿkə- ३३३ mə əⁿkə ३३ ɟənəvəriː ३३३३
Videha_01_01_2017
३३) maːit̪ʰiliː veːbə pət̪rəkɑːrit̪ɑː viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 313
३३) maːit̪ʰiliː biːɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə-३
VIDEHA 317
३३) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 319
३३) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə ɕrəd̪ d̪ʰɑːⁿɟəli viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 320
३३) rɑːɟənənd̪ ənə lɑːlə d̪ ɑːsə viɕeːʂɑːⁿkə
VIDEHA 333
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...................................................................................................
leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə
३. 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
३. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 'vid̪ eːɦə' kə ३३३ mə əⁿkə ३३ əgəst̪ə ३३३३
....................................................................................................
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
vid̪ eːɦəkə ३३३ mə (३३ pʰərəbəriː ३३३३) əⁿkəmeː bəlɑːt̪kɑːrəpərə maːit̪ʰiliːmeː pəɦilə kəvit̪ɑː
prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə cʰələ३ iː d̪ isəmbərə ३३३३ kə d̪ illiːkə nirbʰəjɑː bəlɑːt̪kɑːrə kɑːɳɖəkə bɑːd̪ əkə səməjə
cʰələ३ 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 ut̪pələ३
ɦəmərə ɟɑːnəkɑːriːmeː eːɦisⁿ beːɕiː siɦərɑːbaːibəlɑː kəvit̪ɑː koːnoː bʰɑːʂɑːmeː nəɦi rəcələ geːlə əcʰi३
sɑːt̪ə sɑːləkə bɑːd̪ oː iː səməsjɑː oːɦəneː əcʰi३ iː kəvit̪ɑː səbʰəkeːⁿ pəɽʱəbɑːkə cɑːɦiː, kʰɑːsə kə३ səbʰə
beːʈiːkə bɑːpəkeːⁿ, səbʰə bəɦinəkə bʰɑːeːkeːⁿ ɑː səbʰə pət̪niːkə pət̪ikeːⁿ३ ɑː vicɑːrəbɑːkə cɑːɦiː ɟeː ɦəmə
səbʰə əpənɑː bəccɑː səbʰə leːlə keːɦənə səmɑːɟə bəneːneː cʰiː३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
vid̪ eːɦəkə ३३-३३३ mə əⁿkəkə biːcə breːsʈə kaːisərəkə səməsjɑːpərə vid̪ eːɦə meː miːnɑː ɟʰɑː keːrə
eːkəʈɑː ləgʰu kət̪ʰɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə३ iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə kət̪ʰɑː cʰələ ɟeː breːsʈə kaːisərə pərə likʰələ
geːlə३ ɦind̪ iːmeː seːɦoː t̪ɑːd̪ ʰəri eːɦi viʂəjəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰələ geːlə cʰələ, kɑːrəɳə eːɦi kət̪ʰɑːkə iːprəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə ३-३ sɑːləkə bɑːd̪ ə ɦind̪ iːmeː d̪ uː goːʈeːmeː gʰoːⁿgʰɑːuɟə bʰə३ rəɦələ cʰələ ki pəɦilə
ɦəmə ɑːki ɦəmə, mud̪ ɑː d̪ unuːkə t̪it̪ʰi maːit̪ʰiliːkə kət̪ʰɑːkə pərəvərt̪iː cʰələ३ bɑːd̪ əmeː iː vid̪ eːɦə ləgʰu
kət̪ʰɑːmeː seːɦoː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
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eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
vid̪ eːɦəkə ३३-३३३ mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ iːɕə cənd̪ rə ʈʰɑːkurə əniləkə kicʰu bɑːlə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə
bʰeːlə३ bɑːd̪ əmeː ɦunəkərə ३ ʈɑː bɑːlə kəvit̪ɑː vid̪ eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə ɟɑːɦimeː ३ ʈɑː
kəvit̪ɑː beːbiː cɑːilɖəpərə cʰələ३ pəɽʱuː iː t̪iːnuː kəvit̪ɑː, bɑːd̪ əkə d̪ unuː beːbiː cɑːilɖəpərə likʰələ kəvit̪ɑː
pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
vid̪ eːɦəkə ३३-३३३ mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ ɑːnənd̪ ə ɟʰɑː mənukə eːkəʈɑː d̪ iːrgʰə bɑːlə kət̪ʰɑː kəɦi liə bɑː
upənjɑːsə prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə, nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː३ 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 cɑːɦiː३ koːnɑː
məॉɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə bɑːi sʈeːpə ɑː seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə३ pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː
seː ɑːgrəɦə३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
eːɖiʈərsə coːisə ३ meː maːit̪ʰiliːkə "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" mɑːneː kumɑːrə pəvənəkə d̪ iːrgʰəkət̪ʰɑː "pəiʈʰə"
(sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) ३ ɦind̪ iːkə pɑːʈʰəkə, ɟeː "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" pəɽʱəneː ɦeːt̪ɑː, keːⁿ buɟʰələ cʰənɦi ɟeː
koːnɑː əɦi kət̪ʰɑːkeːⁿ rəci cənd̪ rəd̪ ʰərə ɕərmɑː ’guleːriː’ əmərə bʰə३ geːlɑːɦə३ ɦəmə cərcɑː kə३ rəɦələ
cʰiː, kumɑːrə pəvənəkə "pəiʈʰə" d̪ iːrgʰəkət̪ʰɑːkə३ eːkərɑː pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ ə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkəʈɑː vicit̪rə,
sukʰəd̪ ə ɑː moːnə ɦaːulə kəraːibəlɑː ənubʰəvə bʰeːʈət̪ə, ɟeː seːksəpiːriənə ʈreːɟeːɖiː sⁿ milit̪oː lɑːgət̪ə ɑː
pʰərɑːkoː३ 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 əcʰi३ mud̪ ɑː
eːkərə eːkəʈɑː ɕərt̪ə əcʰi ɟeː eːkərɑː səmaːi nikɑːli kə३ eːkkeː ukʰəɽɑːɦɑːmeː pəɽʱi ɟɑːi३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələkə ləgʰukət̪ʰɑː "bisɑːⁿɽʱə": ३३३३-३३ kə əkɑːləmeː bⁿgɑːləmeː ३३ lɑːkʰə
loːkə muilɑː, mud̪ ɑː əmərt̪jə seːnə likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː ɦunəkərə koːnoː sərə-səmbənd̪ ʰiː eːɦi əkɑːləmeː
nəɦi mərələnɦi३ mit̪ʰiloːmeː əkɑːlə ɑːeːlə ३३३३ iː. meː ɑː ind̪ irɑː gɑːⁿd̪ ʰiː ɟəkʰənə eːɦi kʂeːt̪rə əeːliː t̪ⁿ
ɦunəkɑː d̪ eːkʰɑːoːlə geːlə ɟeː koːnɑː musəɦərə ɟɑːt̪ikə loːkə bisɑːⁿɽʱə kʰɑː kə३ eːɦi əkɑːləkeːⁿ ɟiːt̪i
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leːlənɦi३ maːit̪ʰiliːmeː leːkʰənəkə eːkəbʰəgɑːɦə st̪ʰit̪i vid̪ eːɦəkə ɑːgəmənəsⁿ pəɦineː cʰələ३ maːit̪ʰiliːkə
leːkʰəkə loːkəni seːɦoː əmərt̪jə seːnə ɟeːkɑːⁿ oːɦi məɦɑːvibʰiːʂikɑːsⁿ prəbʰɑːvit̪ə nəɦi cʰəlɑː ɑː t̪eːⁿ
bisɑːⁿɽʱəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰi səkəlɑː३ 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 bʰə३ səkələ kɑːrəɳə viʂəjə rəɦaːi kʰɑːⁿʈiː ɑː vərt̪əniː kɹ̩tr̪ imə३ seː eːkərə punh iːprəkɑːɕənə əpənə əsəliː ruːpəmeː bʰeːlə vid̪ eːɦəmeː ɑː iː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə "gɑːməkə ɟinəgiː" ləgʰukət̪ʰɑː
sⁿgrəɦəmeː३ eːɦi poːt̪ʰiːpərə ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələkeːⁿ ʈaːigoːrə liʈəreːcərə əvɑːrɖə bʰeːʈələni३
ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələkə leːkʰəniː maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑːd̪ ʰɑːrɑːkeːⁿ eːkəbʰəgɑːɦə ɦeːbɑːsⁿ bəcɑː leːləkə,
ɑː maːit̪ʰiliːkə səmɑːnɑːnt̪ərə it̪iɦɑːsəmeː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkeːⁿ d̪ uː kɑːləkʰəɳɖəmeː bɑːⁿʈi kə३ pəɽʱəeː
ɟɑːeː lɑːgələ- ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələsⁿ puːrvə ɑː ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələ ɑːgəmənəkə bɑːd̪ ə३ t̪ⁿ
prəst̪ut̪ə əcʰi ləgʰukət̪ʰɑː bisɑːⁿɽʱə- əpənə succɑː svəruːpəmeː३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
maːit̪ʰiliːkə pəɦilə ɑː eːkəmɑːt̪rə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː३ sənd̪ iːpə kumɑːrə
sɑːpʰiːkə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ləgʰu ɑːkɑːrɑːkə əcʰaːit̪ə ɦiloːɽi d̪ eːt̪ə ɑː əɦɑːⁿkə iː st̪ʰit̪i
kə३ d̪ eːt̪ə ɟeː səmɑːnɑːnt̪ərə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə kət̪əboː pəɽʱuː əɦɑːⁿkeːⁿ əcʰaːuⁿ nəɦi ɦoːjət̪ə३ 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 t̪ʰikə३ t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi
maːit̪ʰiliːkə pəɦilə d̪ əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə kələməsⁿ३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
neːnɑː bʰuʈəkɑːkeːⁿ rɑːt̪imeː suneːbɑː leːlə kicʰu loːkəkət̪ʰɑː (vid̪ eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३
maːit̪ʰiliː gəɟələpərə pəricərcɑː (vid̪ eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)३
eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə)
...............................................................................................

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory

मानुषीवमह सं स्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement

वि दे ह विदेह 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' ३४८ म अंक १५ जून २०२२ (िर्ष १५ मास १७४ अंक ३४८)

ɟəgəd̪ iːɕə prəsɑːd̪ ə məɳɖələ ɟiːkə ३३ ʈɑː poːt̪ʰiːkə nəvə sⁿskərəɳə vid̪ eːɦəkə ३३३ (Videha_01_09_2017)
sⁿ ३३३ (Videha_15_05_2018 ) d̪ ʰərikə əⁿkəmeː d̪ ʰɑːrɑːvɑːɦikə prəkɑːɕənə niːcɑːⁿkə liⁿkəpərə pəɽʱuː:VIDEHA_233
VIDEHA_234
VIDEHA_235
VIDEHA_236
VIDEHA_237
VIDEHA_238

VIDEHA_239
VIDEHA_240
VIDEHA_241
VIDEHA_242
VIDEHA_243
VIDEHA_244

VIDEHA_245
VIDEHA_246
VIDEHA_247
VIDEHA_248
VIDEHA_249
VIDEHA_250
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................................................................................................
vid̪ eːɦə iː-pət̪rikɑːkə biːcʰələ rəcənɑːkə sⁿgə- maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə
sⁿkələnə:
vid̪ eːɦə: səd̪ eːɦə: ३ (३३३३-३३) d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə: səd̪ eːɦə: ३ (३३३३-३३) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː ३३३३-३३) d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː ३३३३-३३) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪ jə ३३३३-३३)d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪ jə ३३३३-३३) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː ३३३३-३३)d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː ३३३३-३३) t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]- d̪ oːsərə sⁿskərəɳə d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪ jə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪ jə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३३ ]d̪ eːvənɑːgəriː
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vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ ʰə-nibənd̪ ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid̪ eːɦə səd̪ eːɦə ३३ ] t̪irəɦut̪ɑː
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə ३३
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə ३३
vid̪ eːɦə:səd̪ eːɦə ३३
.......................................................................................................
Maithili Books can be downloaded from: MAITHILI BOOKS
VIDEHA ARCHIVE vid̪ eːɦə peːʈɑːrə
३.vid̪ eːɦə iː-pət̪rikɑːkə səbʰəʈɑː purɑːnə əⁿkə Videha e journal's all old issues
३.maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə Maithili Books Download
३.maːit̪ʰiliː viːɖijoːkə sⁿkələnə Maithili Videos
.................................................................................................
vid̪ eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː purəskɑːrə səɦit̪ə)
...................................................................................................................
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː
३
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː- vid̪ eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ ənə pɑːʈʰjəkrəmə
bʰɑːʂɑːpɑːkə
३
maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniːmeː pərjɑːpt̪ə vivid̪ ʰət̪ɑː əcʰi३ mud̪ ɑː prəɕnəpət̪rə d̪ eːkʰəlɑː ut̪tə̪ rə eːkərə vərt̪əniː
ignuː BMAF001 sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə ukʰəɽɑːɦɑːmeː unəʈɑː-punəʈɑː d̪ ijaːu,
t̪ət̪əbeː d̪ ʰəri pərjɑːpt̪ə əcʰi३ 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
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...................................................................................................................
əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
suːcənɑː/ gʰoːʂəɳɑː
"vid̪ eːɦə səmmɑːnə" səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkəd̪ eːmiː purəskɑːrəkə nɑːməsⁿ prəcəlit̪ə əcʰi३
"səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː purəskɑːrə" (maːit̪ʰiliː), ɟeː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiːkə maːit̪ʰiliː vibʰɑːgəkə
gəeːrə sɑːⁿvaːid̪ ʰɑːnikə kɑːɟəkə viroːd̪ ʰəmeː ɕuru kəeːlə cʰələ, leːlə ənuɕⁿsɑː ɑːmənt̪rit̪ə əcʰi३
ənuɕⁿsɑː nimnə koːʈi səbʰəmeː ɑːmənt̪rit̪ə əcʰi:
३) pʰeːloː
३)muːlə purəskɑːrə
३)bɑːlə-sɑːɦit̪jə
३)juvɑː purəskɑːrə ɑː
३) ənuvɑːd̪ ə purəskɑːrə३
purəskɑːrəkə səbʰə krɑːiʈeːrijɑː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪ eːmiː, d̪ illiːkə səmɑːnɑːnt̪ərə purəskɑːrəkə səməkʂə rəɦət̪ə,
ɟeː eːɦi liⁿkə sahitya-akademi.gov.in pərə upələbd̪ ʰə əcʰi३ əpənə ənuɕⁿsɑː
editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३

gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə
"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit̪ʰiliːkəbɑːd̪ ə maːit̪ʰiliː "guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə "əmeːɟənə
əleːksɑː"
guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə
guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə liⁿkə
https://translate.google.com/?sl=en&tl=mai&op=translate
guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət̪ɑː cʰaːi t̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ cʰiː:
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https://translate.google.com/about/contribute/
prɑːrəmbʰə:
vikiːpiːɖijɑː ३३ pʰərəbəriː ३३३३ liⁿkə
https://books.google.co.in/books?id=VC-BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
(maːit̪ʰiliː d̪ eːvənɑːgəriː)
https://books.google.co.in/books?id=cTezCU59bJwC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
(maːit̪ʰiliː t̪irəɦut̪ɑː)
https://books.google.co.in/books?id=3zKudz6wAO8C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
(maːit̪ʰiliː breːlə)
guːgələ ʈrənsəleːʈə ३३ ɟuːnə ३३३३kə liⁿkə
https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/138489416229195/
guːgələ ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːləmeː
"biɦɑːriː" bʰɑːʂɑːkə bəd̪ əlɑːmeː maːit̪ʰiliː leːlə ələgə ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːlə bəneːbɑːkə ɑːveːd̪ ənə vid̪ eːɦəkə
səd̪ əsjəgəɳə d̪ vɑːrɑː d̪ eːlə geːlə əcʰi३ əpənə joːgəd̪ ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə kəruː,
ɑː kəeːlə səmpɑːd̪ ənə bəd̪ ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) "biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː bʰɑːʂɑː naːi
ɦeːbɑːkə cərcɑː kəruː३ aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd̪ ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈəsⁿ ləॉgə inə keːlɑːkə bɑːd̪ ə ३
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject
http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?project=gws&langcode=bh (links closed)
vikiːpiːɖijɑː maːit̪ʰiliː liⁿkə
vid̪ eːɦə (pət̪rikɑː) https://mai.wikipedia.org/s/kgv
inʈərəneːʈəkə sⁿsɑːrəmeː maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː https://mai.wikipedia.org/s/s6h
bʰɑːləsərikə gɑːcʰə https://mai.wikipedia.org/s/ipm
vid̪ eːɦə https://mai.wikipedia.org/s/ie1
vid̪ eːɦəkə pʰeːsəbukə bʰərsənə https://mai.wikipedia.org/s/iu1
vid̪ eːɦə səmmɑːnə https://mai.wikipedia.org/s/jc2
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vid̪ eːɦə ɑːrkɑːibʰə https://mai.wikipedia.org/s/jc0
vid̪ eːɦə mit̪ʰilɑː rət̪nə https://mai.wikipedia.org/s/jc3
vid̪ eːɦə mit̪ʰilɑːkə kʰoːɟə https://mai.wikipedia.org/s/jc4
vid̪ eːɦə suːcənɑː sⁿpərkə ənveːʂəɳə https://mai.wikipedia.org/s/jc5
ɕrut̪i prəkɑːɕənə https://mai.wikipedia.org/s/iu7
ənəcinɦɑːrə ɑːkʰərə https://mai.wikipedia.org/s/ion
maːit̪ʰiliː gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/idz
maːit̪ʰiliː bɑːlə gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/iex
maːit̪ʰiliː bʰəkt̪i gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/if1
http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator
http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Maithili
http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untranslated&group=coremostused&limit=2000&language=mai
http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai
http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai
əⁿt̪imə pɑːⁿcuː sɑːiʈə vikiː maːit̪ʰiliː proːɟeːkʈəkə əcʰi३ eːɦi liⁿkə səbʰə pərə ɟɑː kəjə proːɟeːkʈəkeːⁿ ɑːgɑːⁿ
bəɽʱɑːuː३ (links closed)
əmeːɟənə əleːksɑː maːit̪ʰiliː (ɕiːgʰrə....)

"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit̪ʰiliːkəbɑːd̪ ə maːit̪ʰiliː "guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə "əmeːɟənə
əleːksɑː"

vid̪ eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkəmeː (३३ pʰərəbəriː ३३३३) ɟeː kʰuɕəkʰəbəriː pɑːʈʰəkə loːkənikeːⁿ maːit̪ʰiliː
vikiːpiːɖijɑːkə səmbənd̪ ʰəmeː d̪ eːlə geːlə cʰələ t̪əkərə sukʰəd̪ ə pəriɳət̪i kəeːkə sɑːlə pəɦineː bʰeːʈələ
cʰələ३
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maːit̪ʰiliː guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə səmbənd̪ ʰəmeː vid̪ eːɦəkə pʰeːsəbukə pɹ̩ʂʈʰəpərə ३३३३ meː d̪ eːlə geːlə
t̪əkərə sukʰəd̪ ə pəriɳət̪i ३३ məiː ३३३३ keːⁿ bʰeːʈələ३
maːit̪ʰiliː əmeːɟənə əleːksɑːkə seːɦoː ɑːrəmbʰə ɕiːgʰreː ɦəeːt̪ə३
(liⁿkə-skriːnəcit̪rə niːcɑːⁿ d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi३)
https://books.google.co.in/books?id=VC-BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/138489416229195/

oːɦi səməjəmeː vid̪ eːɦə səmpɑːd̪ əkə məɳɖələmeː iː loːkəni rəɦət̪ʰi: səɦə-səmpɑːd̪ əkə: umeːɕə mⁿɖələ ३
səɦɑːjəkə səmpɑːd̪ əkə: ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː munnɑːɟiː (mənoːɟə kumɑːrə kərɳə) ३ bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ ənə:
nɑːgeːnd̪ rə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː pəɲɟiːkɑːrə vid̪ jɑːnənd̪ ə ɟʰɑː ३ kəlɑː-səmpɑːd̪ ənə: vəniːt̪ɑː kumɑːriː ɑː rəɕmi
reːkʰɑː sinɦɑː ३ səmpɑːd̪ əkə-ɕoːd̪ ʰə-ənveːʂəɳə: ɖəॉ. ɟəjɑː vərmɑː ɑː ɖəॉ. rɑːɟiːvə kumɑːrə bərmɑː ३
səmpɑːd̪ əkɑː nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-cələcit̪rə: beːcənə ʈʰɑːkurə३ səmpɑːd̪ əkə suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd̪ ə:
puːnəmə mⁿɖələ ə prijⁿkɑː ɟʰɑː३ səmpɑːd̪ əkə ənuvɑːd̪ ə vibʰɑːgə: viniːt̪ə ut̪pələ ३ spəʂʈə əcʰi ɟeː
"səmpɑːd̪ əkə ənuvɑːd̪ ə vibʰɑːgə" viniːt̪ə ut̪pələ (ɑːbə əsisʈeːnʈə proːpʰeːsərə, ɑːi.ɑːi.eːmə.siː. ɟəmmuː) kə
viɕeːʂə səɦəjoːgə rəɦələ, ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə səmpɑːd̪ əkə məɳɖələ meː nəɦijoː rəɦəlɑː ut̪tə̪ rə koːnoː
səmpɑːd̪ əkəsⁿ kəmə kɑːɟə naːi kəraːit̪ə cʰət̪ʰi३ maːit̪ʰiliːॉkə pɑːʈʰəkə vərgə seːɦoː əpənə jət̪ʰɑːɕəkt̪i
joːgəd̪ ɑːnə d̪ eːləni३
https://books.google.co.in/books?id=zmIugpjpOKYC&lpg=PA1&pg=PA600#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.in/books?id=-U04e5FfnTEC&lpg=PA1&pg=PA405#v=onepage&q&f=false

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət̪ɑː cʰaːi t̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ cʰiː:
https://translate.google.com/about/contribute/

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə kɑːrjəkrəmə d̪ eːkʰuː
https://youtu.be/nP-nMZpLM1A
Google Translate:04:45to06:25 (24 new languages at 06:00)
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Detailed Description
Tune in to find out about how we're furthering our mission to organize the world’s information and
make it universally accessible and useful. To watch this keynote with American Sign Language (ASL)
interpretation, please click here: https://youtu.be/PeUXBvRExic
0:00 Opening Film
1:47 Introduction, Sundar Pichai
6:21 Knowledge
15:45 Knowledge&Search
27:15 Skin Tone Equity
32:00 Computing
33:08 Assistant
43:34 Computing: AI Test Kitchen
53:08 Safer with Google
1:04:38 Safer Way to Search
1:11:20 Android: Opening
1:45:45 Android: Wear OS&Tablet
1:25:32 Android: Better Together
1:31:22 Hardware: Opening
1:33:22 Hardware: Pixel Phone&Buds
1:45:44 Hardware: Ambient&Beyond the Phone
1:54:32 Augmented Reality&Close
əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu३
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vid̪ eːɦə:maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə ɑːnd̪ oːlənə: mɑːnuʂiːmiɦə sⁿskɹ̩tɑ̪ ːm: VIDEHA: AN IDEA FACTORY
(c)३३३३-३३३३. sərvɑːd̪ ʰikɑːrə leːkʰəkɑːd̪ ʰiːnə ɑː ɟət̪ə३ leːkʰəkəkə nɑːmə naːi əcʰi t̪ət̪ə३
sⁿpɑːd̪ əkɑːd̪ ʰiːnə३ vid̪ eːɦə- prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-547X VIDEHA səmpɑːd̪ əkə:
gəɟeːnd̪ rə ʈʰɑːkurə३ səɦə-səmpɑːd̪ əkə: ɖəॉ umeːɕə mⁿɖələ३ səɦɑːjəkə səmpɑːd̪ əkə: rɑːmə vilɑːsə
sɑːɦu, nənd̪ ə vilɑːsə rɑːjə, sənd̪ iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː ɑː munnɑːɟiː (mənoːɟə kumɑːrə kərɳə)३
səmpɑːd̪ əkə- nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-cələcit̪rə- beːcənə ʈʰɑːkurə३ səmpɑːd̪ əkə- suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd̪ əpuːnəmə mⁿɖələ३ səmpɑːd̪ əkə -st̪riː koːnɑː- irɑː məllikə३
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 pʰəॉrmeːʈəmeː pəʈʰɑː səkaːi cʰət̪ʰi३ eːt̪ə३ prəkɑːɕit̪ə rəcənɑː səbʰəkə
kəॉpiːrɑːiʈə leːkʰəkə/sⁿgrəɦəkərt̪tɑ̪ ː loːkənikə ləgəmeː rəɦət̪ənɦi, 'vid̪ eːɦə' prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː
pət̪rikɑː mɑːt̪rə eːkərə prət̪ʰəmə prəkɑːɕənəkə/ priⁿʈə-veːbə ɑːrkɑːivəkə/ ɑːrkɑːivəkə ənuvɑːd̪ əkə ɑː
ɑːrkɑːivəkə iː-prəkɑːɕənə/ priⁿʈə-prəkɑːɕənəkə əd̪ ʰikɑːrə aːi iː-pət̪rikɑːkeːⁿ cʰaːi, ɑː seː ɦɑːni-lɑːbʰə rəɦit̪ə
ɑːd̪ ʰɑːrəpərə cʰaːi ɑː t̪aːiⁿ aːi leːlə koːnoː rəॉjəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə prɑːvəd̪ ʰɑːnə naːi cʰaːi३ t̪eːⁿ
rəॉjəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə iccʰukə vid̪ eːɦəsⁿ naːi ɟuɽət̪ʰi, seː ɑːgrəɦə३ rəcənɑːkə sⁿgə rəcənɑːkɑːrə
əpənə sⁿkʂipt̪ə pəricəjə ɑː əpənə skaːinə kəeːlə geːlə pʰoːʈoː pəʈʰeːt̪ɑːɦə, seː ɑːɕɑː kəraːit̪ə cʰiː३
rəcənɑːkə əⁿt̪əmeː ʈɑːipə rəɦəjə, ɟeː iː rəcənɑː maːulikə əcʰi, ɑː pəɦilə prəkɑːɕənəkə ɦeːt̪u vid̪ eːɦə
(pɑːkʂikə) iː pət̪rikɑːkeːⁿ d̪ eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi३ meːlə prɑːpt̪ə ɦoːjəbɑːkə bɑːd̪ ə jət̪ʰɑːsⁿbʰəvə ɕiːgʰrə (
sɑːt̪ə d̪ inəkə bʰiːt̪ərə) eːkərə prəkɑːɕənəkə əⁿkəkə suːcənɑː d̪ eːlə ɟɑːjət̪ə३ eːɦi iː pət̪rikɑːkeːⁿ ɕriːmət̪i
ləkʂmiː ʈʰɑːkurə d̪ vɑːrɑː mɑːsəkə ३३ ɑː ३३ t̪it̪ʰikeːⁿ iː prəkɑːɕit̪ə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi३
(c) ३३३३-३३३३ sərvɑːd̪ ʰikɑːrə surəkʂit̪ə३ vid̪ eːɦəmeː prəkɑːɕit̪ə səbʰəʈɑː rəcənɑː ɑː ɑːrkɑːivəkə
sərvɑːd̪ ʰikɑːrə rəcənɑːkɑːrə ɑː sⁿgrəɦəkərt̪tɑ̪ ːkə ləgəmeː cʰənɦi३ bʰɑːləsərikə gɑːcʰə ɟeː sənə ३३३३ sⁿ
jɑːɦuːsiʈiːɟəpərə cʰələ http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html ,
http://www.geocities.com/ggajendra ɑːd̪ i liⁿkəpərə ɑː əkʰənoː ३ ɟulɑːi ३३३३ kə poːsʈə
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html (kicʰu d̪ inə leːlə
http://videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html liⁿkəpərə, sroːt̪ə wayback machine of
https://web.archive.org/web/*/videha 258 capture(s) from 2004 to 2016- http://videha.com/
bʰɑːləsərikə gɑːcʰə-prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː bləॉgə / maːit̪ʰiliː bləॉgəkə eːgriːgeːʈərə) keːrə ruːpəmeː
inʈərəneːʈəpərə maːit̪ʰiliːkə prɑːciːnət̪əmə upəst̪ʰit̪əkə ruːpəmeː vid̪ jəmɑːnə əcʰi३ iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə
iⁿʈərəneːʈə pət̪rikɑː t̪ʰikə ɟəkərə nɑːmə bɑːd̪ əmeː ३ ɟənəvəriː ३३३३ sⁿ "vid̪ eːɦə"
pəɖəॉlaːi३iⁿʈərəneːʈəpərə 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 əcʰi३ ɑːbə

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory

मानुषीवमह सं स्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement

वि दे ह विदेह 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' ३४८ म अंक १५ जून २०२२ (िर्ष १५ मास १७४ अंक ३४८)

“bʰɑːləsərikə gɑːcʰə” ɟɑːləvɹ̩tt̪ ə̪ 'vid̪ eːɦə' iː-pət̪rikɑːkə prəvəkt̪ɑːkə sⁿgə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ɟɑːləvɹ̩tt̪ ə̪ kə
eːgriːgeːʈərəkə ruːpəmeː prəjukt̪ə bʰə३ rəɦələ əcʰi३ vid̪ eːɦə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-547X VIDEHA
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