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gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə 

"səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə d̪oːsərə upənjɑːsə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪ə ........ pʰɑːilsə (ɑːgɑːⁿ) 

  

“mud̪ɑː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ sikʰɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi ɟeː ʈʰɑːɽʱə 

nɑːkə, goːrə-nɑːrə ɑː nəməgərə loːkə niːkə, ɟⁿ kəkəroː səbʰə 

əⁿgə səɦiː cʰaːi t̪əkʰənoː oː əsund̪ərə əcʰi। ɑː ɟⁿ koːnoː əⁿgə 

səɦiː naːi cʰaːi, koːnoː pəəeː cʰaːi, t̪ⁿ oːkərɑːmeː d̪uʂʈət̪ɑː 

bʰərələ ɦeːt̪aːi। ɑː ɟⁿ oːkərə moːnə kʰərɑːpə bʰəऽ geːlaːi bɑː 

beːmɑːriː bʰəऽ geːlaːi t̪ⁿ sund̪ərə-əsund̪ərəkə bʰeːd̪ə ɑː pəəeː 

keːrə ət̪irikt̪ə vərt̪əmɑːnə bɑː puːrvə-ɟənməkə koːnoː d̪oːkʰə 

ɑːbi ɟeːt̪aːi। seː ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ eːkə d̪oːsərɑːsⁿ t̪ulənɑː 

kərəbə sikʰɑːoːlə ɟɑːit̪ə əcʰi। oː t̪oːrəsⁿ kəmə sund̪ərə bɑː 
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beːɕiː sund̪ərə। oː t̪oːrɑːsⁿ beːɕiː bələgərə bɑː kəmə bələgərə, 

beːɕiː kɑːɟulə bɑː kəmə kɑːɟulə। ɦəmərə d̪eːɕə d̪oːsərɑː 

d̪eːɕəsⁿ kəməɟoːrə bɑː məɟəguːt̪ə ɦəmərə sⁿskɹ̩t̪i d̪oːsərəsⁿ 

niːkə bɑː əd̪ʰəlɑː। mud̪ɑː ɟⁿ əɦɑːⁿ d̪oːsərə sⁿskɹ̩t̪i, d̪oːsərə 

nɑːkə-muⁿɦəbəlɑː loːkəkə səmpərkəmeː ɑːjəbə t̪ⁿ əɦɑːⁿkeːⁿ 

lɑːgət̪ə ɟeː iː səbʰə ɟʰuʈʈʰeːkə bʰeːd̪ə əcʰi, oːɦoː əɦinə 

soːcaːit̪ə əcʰi। ɟⁿ kijoː sund̪ərə-əsund̪ərə əcʰi bɑː beːɕiː-kəmə 

kɑːɟulə ɑː ɟⁿ t̪əkərə koːnoː nəpənɑːkeːⁿ sət̪jə mɑːnijoː liː t̪ⁿ 

oːimeː əɦɑːⁿkə koːnə joːgəd̪ɑːnə”। 

“t̪ⁿ t̪əkərə koːnə upɑːjə? skuːlə kəॉ leːɟəmeː nɑːmɑːⁿkənəsⁿ 

ləऽ kəऽ noːkəriː-cɑːkəriː, kɹ̩ʂi-ud̪joːgə səbʰə ʈʰɑːmə niːkə-

əd̪ʰəlɑː koːnɑː t̪əjə-t̪əmənnɑː kərəbə, t̪əkəniːkə ut̪kɹ̩ʂʈə 

ut̪kɹ̩ʂʈə əcʰi bɑː naːi t̪əkərə koːnɑː nird̪ʰɑːrəɳə kərəbə”? 

“t̪ulənɑː əpənɑːsⁿ kəruː, ənəkɑːsⁿ naːi, kɑːlɦi ɑː ɑːi, 

purɑːnə ɑː nəvə, əpənə ɑː əpənə d̪eːɕə-səmɑːɟəkə t̪ulənɑː 

əpəneːsⁿ। ɑː seː naːi keːneː ɦiⁿsɑːkeːⁿ əɦɑːⁿ naːi roːki 

səkəbə”। 

“əɦɑːⁿ t̪ⁿ ɦiⁿsɑː cʰoːɽi d̪eːbə, mud̪ɑː ɟⁿ əɦɑːⁿkə prət̪i ɦiⁿsɑː 

ɦəeːt̪ə t̪ⁿ seː keːnɑː roːkəbə”? 

“ɟⁿ əɦɑːⁿ əpəneːsⁿ əpənə t̪ulənɑː kərəbə bɑː ɟəkʰənə əɦɑːⁿ 

ənəkɑːsⁿ əpənə t̪ulənɑː kərəbə t̪ⁿ əɦɑːⁿ d̪eːkʰəbə ɟeː pəɦilə 

st̪ʰit̪imeː d̪ʰənɑːt̪məkə vɹ̩d̪d̪ʰi ɦəeːt̪ə niːkə bʰɑːvə rəɦəlɑːpərə 

prəgət̪imeː koːnoː bɑːd̪ʰɑː naːi ɦoːi cʰaːi। d̪oːsərə st̪ʰit̪imeː 

əɦɑːⁿkə prəgət̪i ɹ̩ɳɑːt̪məkə vɹ̩d̪d̪ʰi bɑːd̪ʰit̪ə kərət̪ə, əɦɑːⁿ 

mɑːt̪rə d̪oːsərɑːkə ənusərəɳə kərəbə, oː ɟeː rəst̪ɑː nird̪ʰɑːrit̪ə 

kərət̪ə t̪əɦiːpərə əɦɑːⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱəbə। əɦɑːⁿkə rəst̪eː ɟəkʰənə 

ənəkərə əcʰi t̪ⁿ kəkʰənoː oːimeː oː kʰəd̪ʰɑːi kʰuni d̪eːt̪ə ɑː 

əɦɑːⁿkə prəgət̪i bɑːd̪ʰit̪ə kəऽ d̪eːt̪ə। ɑː səeːɦə bʰeːlə aːi pəɦilə 

pʰɑːiləmeː………. 

…. eːkəʈɑː kəmpəniːmeː ɦəmə kɑːɟə kəraːit̪ə cʰəlaːuⁿ। pəɽʱi 

ləऽ noːkəriː bʰeːʈi geːlə। ɑː iː kəmpəniː bəɖɖə niːkə lɑːgələ। 

eːt̪eːkə sund̪ərə veːbəsɑːiʈə cʰaːi eːkərə। veːbə ʈeːknoːloːɟiːkə 
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səbʰəsⁿ ɑːd̪ʰunikə svəruːpəkə upəjoːgə keːneː əcʰi। 

kəmpəniːkə viʂəjəmeː ɟɑːnəkɑːriː leːbɑːkə ɦuəeː t̪ⁿ eːkərə 

veːbəsɑːiʈəpərə ɟɑːu, məlʈiːneːɕənələ kəmpəniː, sət̪jə 

ɦəricənd̪rəkə kəmpəniː sⁿskərəɳə, moːnə prəsənnə bʰəऽ 

ɟɑːjət̪ə। ऑpʰisoː cəkəməkə। oːnɑː ɦəmərə gɑːmoːpərə sɑːpʰə-

səpʰɑːiː ɟəbərəd̪əst̪ə cʰələ, mud̪ɑː oːt̪əऽ əⁿgənɑːmeː mɑːjə 

bɑːɽʱənisⁿ ɑː d̪əlɑːnəpərə bɑːbuː kʰərəɽɑːsⁿ ɟeː kɑːɟə kəraːi 

cʰəlɑː seː eːt̪əऽ kərməcɑːriːkə eːkəʈɑː nəvə vərgə kəraːit̪ə 

cələ। cət̪urvərɳəkə məlʈiːneːɕənələ sⁿskərəɳə aːi pʰirⁿgiː 

kəmpəniːmeː cʰələ। ɖisiːpliːnə t̪ⁿ puːrɑː, ənuɕɑːsənə 

d̪eːɕəkeːⁿ məɦɑːnə bənəbaːit̪ə əcʰi seː t̪ⁿ kət̪aːu likʰələ naːi 

cʰəlaːi mud̪ɑː cɑːruː vərgəkə kərməcəriː eːkə d̪oːsərɑːsⁿ 

cʰoːɽuː ɑːpəsoːmeː gəpə-səppə kəmmeː kəraːit̪ə rəɦət̪ʰi। 

kicʰu t̪ⁿ kɑːɟəkə boːɟʰəkə d̪uɑːreː ɑː d̪oːsərə koːnoː suːcənɑː-

liːkə ɦoːjəbɑːkə bɑː niⁿd̪ɑː ɕikɑːit̪əkə ɑːroːpə ləgəbɑːkə 

ɖərəkə d̪uɑːreː। mud̪ɑː oːi ɖərəkeːⁿ ɖisiːpliːnəkə nɑːmə d̪eːlə 

geːlə cʰələ। 

sɑːləkə ənt̪əmeː səbʰəkə kəeːlə kɑːɟəkə səmiːkʂɑː ɦoːi 

cʰəlaːi, d̪ərəmɑːɦɑːmeː bəɽʱoːt̪t̪əriː ɦoːi cʰəlaːi, mud̪ɑː 

kəkərɑː kət̪eːkə bʰeːʈəlaːi seː eːkə-d̪oːsərɑːsⁿ gupt̪ə 

rəkʰəbɑːkə ɕərt̪ə rəɦaːi cʰəlaːi। ɑː nəvə sɑːlə pʰeːrəsⁿ ɕuruː… 

bʰəri sɑːlə meːɦənət̪i kəruː oːi sɑːləkə-ənt̪əkə kɑːrjə-

səmiːkʂɑː leːlə। 

bʰɑːgɑː-d̪aːuɽiː d̪oːkɑːnə-d̪aːuɽiː sənə। səbʰə d̪inukɑː kɑːɟə। 

koːnə pərijoːɟənɑː keːnɑː bənət̪ə, piː.piː.ʈiː. eːkseːlə siːʈə, 

bɑːrə-pɑːi cɑːrʈə, proːɟeːkʈə prəpoːɟələ, bʰɑːgɑː-d̪aːuɽiː। 

seːmiːnɑːrə rɑːʂʈriːjə ɑː ənt̪ərrɑːʂʈriːjə viɕvid̪jɑːləjəmeː, 

ɦɑːvərɖəmeː seːɦoː। ɦəmərə kⁿʈriː-ɦeːɖə keːrə bʰɑːʂəɳə 

bʰeːlə rəɦaːi oːt̪əjə, sət̪jə ɦəricənd̪rəkə kəmpəniː sⁿskərəɳəkə 

ɟeː vivərəɳə ənt̪ərɟɑːləpərə rəɦəjə t̪əɦuːsⁿ beːɕiː niːkə 

vivərəɳə। əmeːrikɑː t̪ⁿ bɑːbuː əmeːrikɑː cʰəlaːi, eːɦeːnə-
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eːɦeːnə sət̪jə ɦəricənd̪rə-kəmpəniː səbʰə eːkə-d̪uːʈɑː naːi 

ɦeːⁿɟəkə ɦeːⁿɟə rəɦaːi, səbʰə eːkə-d̪oːsərɑːsⁿ beːɕiː bəɽəkɑː 

sət̪jə-ɦəricənd̪rə kəmpəniː। eːkəʈɑː gəpə oːi d̪inə seːɦoː 

ɦəmərɑː ʈoːkɑːrɑː mɑːrəneː rəɦaːi- seːmiːnɑːrəkə kəeːkə ʈɑː 

sət̪jə-ɦəricənd̪rə kəmpəniːkə vəkt̪ɑː seːmiːnɑːrəmeː kəɦəneː 

rəɦət̪ʰi- “əmeːrikɑːkə bɑːɦərə seːɦoː ɦəmə naːit̪ikət̪ɑːkə 

pɑːlənəkə prəjɑːsə kəraːi cʰiː mud̪ɑː əmeːrikɑːmeː t̪ⁿ 

ɦəmərɑː səbʰəkə ənaːit̪ikət̪ɑːkə prət̪i ’ɕuːnjə-səɦiʂɳut̪ɑː’ 

əcʰi”। mɑːneː… 

prəbʰɑːkərənə sund̪ərəmə rəɦət̪ʰi ɦəmərə kⁿʈriː ɦeːɖə। ɑː 

ɦəmə goːpə kumɑːrə। aːi jɑːt̪rɑːkə bɑːd̪ə ɦəmərə ɟinəgiː 

piː.piː.ʈiː. eːkseːlə siːʈə, bɑːrə-pɑːi cɑːrʈə, proːɟeːkʈə 

prəpoːɟələsⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːibəlɑː cʰələ। kəmpəniːkə d̪uːʈɑː 

ʈeːriːʈəriː cʰaːi, ɦɑːvərɖə viɕvəvid̪jɑːlə ɟəi d̪eːɕəmeː cʰaːi seː 

t̪ʰikə “’ɕuːnjə-səɦiʂɳut̪ɑː” bəlɑː kʂeːt̪rə ɑː ɦəmərə d̪eːɕəmeː 

ɟeː kəmpəniːkə ɕɑːkʰɑː cʰaːi, ɟət̪əऽ ɦəmə kɑːɟə kəऽ rəɦələ 

cʰiː seː əcʰi “naːit̪ikət̪ɑːkə pɑːlənəkə prəjɑːsə”bəlɑː 

ʈeːriːʈəriː। 

 (ənuvərt̪ət̪eː) 

  

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 
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rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-ɑːgɑːⁿ 

 
७ 

 

nɑːgəbɑːbɑː svəbʰɑːvəsⁿ pəroːpəkɑːriː vjəkt̪i rəɦət̪ʰi। 

ɦunəkɑː ɟəɖəॉ ॉ -buʈiːkə niːkə ɟɲɑːnə cʰələni। ilɑːkɑː 

bʰərikə loːkə sⁿkəʈəkə səməjəmeː ɦunəkərə ɕərəɳəmeː 

pəɦuⁿcaːit̪ə cʰələ। oː əpənə ɟəɖəॉ ॉ -buʈiːkə ɟɲɑːnəsⁿ 

kət̪eːkoː loːkəkə ɟɑːnə bəcəoːneː cʰəlɑːɦə। bəd̪əlɑːmeː 

nɑːgəbɑːbɑː kicʰu nəɦi laːit̪ə cʰəlɑːɦə। ɦunəkɑː koːnoː 

ciːɟəkə loːbʰə nəɦi rəɦəni neː kət̪ʰukə ɑːvəɕjəkət̪ɑː cʰələni। 

ɦunəkərə eːɦi pəroːpəkɑːriː vɹ̩t̪t̪isⁿ d̪uʂʈə loːkə səbʰə 

əkɑːrəɳə pəreːsɑːnə rəɦaːit̪ə cʰələ। kicʰu goːʈeː d̪inə-rɑːt̪i 

eːɦiː prəjɑːsəmeː rəɦaːit̪ə cʰələ ɟeː kəɦunɑː ɦunəkərə 

bəd̪ənɑːmiː ɦoːəeː। mud̪ɑː ɟəkʰənə sɑːloːⁿkə ceːʂʈɑːsⁿ seː 

nəɦi bʰeːlaːikə, uləʈeː ɦunəkərə prət̪iʂʈʰɑː bəɖʰəॉ िॉt̪eː geːlə, 

t̪əkʰənə oː səbʰə d̪oːsərə rəst̪ɑː d̪ʰeːləkə। 

sⁿjoːgə eːɦənə bʰeːlaːikə ɟeː oːkərɑː səbʰəkeːⁿ iː əvəsərə 

ɟəld̪ieː bʰeːʈi geːlaːikə। cⁿd̪rikɑːkeːⁿ ləeː kɑːliːkɑːnt̪ə t̪rikuʈə 

bʰəvənəkə caːukəʈʰipərə pəɦuⁿcəleː cʰəlɑːɦə। gaːuriːkə cʰoːʈə 

bəɦinə iː səmɑːcɑːrə suni ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ svɑːgət̪ə 

kərəbɑːkə ɦeːt̪u mukʰjə d̪vɑːrə d̪isə d̪aːuɖəॉ liːɦə । 

eːt̪əbeː kɑːləmeː kiː bʰeːlaːi ki nəɦi ɦunəkɑː mɑːt̪ʰɑːmeː 

cəkkərə d̪eːbəeː ləgələni। ɟɑːbeː keːoː kicʰu buɟʰaːit̪ə oː 

oːɦiʈʰɑːmə d̪ʰərɑːmə d̪əeː kʰəsəliːɦə। kɑːliːkɑːnt̪ə d̪ʰərəpʰərɑː 

kəeː ut̪ərəlɑːɦə । t̪ɑːbeː t̪ⁿ kʰeːlə kʰət̪əmə cʰələ। ɦunəkərə 

ɕəriːrə niʂprɑːɳə bʰəeː geːlə cʰələ। cɑːruːkɑːt̪ə ɦɑːɦɑːkɑːrə 

məci geːlə। 
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gaːuriː bəɦut̪ə d̪ukʰiː bʰəeː geːliːɦə। oː kənaːit̪ə-kənaːit̪ə 

beːɦɑːlə rəɦət̪ʰi। gaːuriːkə ɦɑːlət̪ə kʰərɑːpə ɦoːit̪ə d̪eːkʰi 

kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ nɑːgəbɑːbɑː ləgə geːlɑːɦə, ɦunəkərə 

bəɦut̪ə prɑːrt̪ʰənɑː keːləni mud̪ɑː oː kicʰu nəɦi kəeː 

səkəlɑːɦə। 

"ɦəmə koːnoː bʰəgəvɑːnə t̪ʰoːɖəॉ ॉ  cʰiː। ɦinəkərə səməjə 

ɑːbi geːlə ɦeːt̪əni t̪ⁿ ɦəmə kiː kəeː leːbaːikə?" kɑːliːkɑːnt̪ə 

d̪ukʰiː moːnəsⁿ vɑːpəsə bʰəeː geːlɑːɦə। gaːuriː kənaːit̪ə-

kənaːit̪ə beːɦɑːlə rəɦət̪ʰi। mud̪ɑː ɑːbə kiː ɦoːeːt̪ə? ɟeː 

ɦeːbɑːkə cʰələ seː bʰəeː geːlə। 

kəɦəbiː cʰaːikə ɟeː səməjə bəɦut̪ə səməsjɑːkə ilɑːɟə kəeː 

d̪aːit̪ə əcʰi। səeːɦə bʰeːleːkə। kɑːliːkɑːnt̪ə krəməɕə: ɕɑːⁿt̪ə 

bʰeːlɑːɦə। ɦunəkɑː rɑːɟə-kɑːɟə seːɦoː cəleːbɑːkə rəɦəni। əst̪u, 

oːɦi səbʰəmeː lɑːgi geːlɑːɦə। mud̪ɑː ɦunəkɑːmeː oː 

pəɦilukɑː t̪eːɟə nəɦi rəɦələ। səd̪ikʰənə d̪uvid̪ʰɑːgrəst̪ə rəɦəeː 

ləgəlɑːɦə। t̪əkərə pʰəeːd̪ɑː kicʰu d̪uʂʈə loːkə uʈʰəbəeː lɑːgələ। 

oː səbʰə kɑːliːkɑːnt̪ə kəkɑː nɑːgəbɑːbɑːkə kʰilɑːpʰəmeː 

bʰəraːit̪ə rəɦaːit̪ə cʰələ। kɑːliːkɑːnt̪ə t̪ⁿ pəreːsɑːnə cʰəlɑːɦeː। 

oː səbʰə ɦunəkɑː iː bɑːt̪ə moːnəmeː bʰəri d̪eːləkə ɟeː 

nɑːgəbɑːbɑːkə gələt̪iːsⁿ gaːuriːkə bəɦinəkə ɟɑːnə geːləni। oː 

cɑːɦit̪ət̪ʰi t̪ⁿ ɦunəkɑː bⁿcɑː səkaːit̪ə cʰəlɑːɦə। əsələmeː d̪uʂʈə 

səbʰə bəɦut̪ə d̪inəsⁿ lɑːgələ cʰələ ɟeː kɑːliːkɑːnt̪əkə 

oːɦiʈʰɑːmə ɟoːgɑːrə bənɑːoːlə ɟɑːeː। iː eːkəʈɑː bəɖʰəॉ िॉɑː 

maːukɑː ɦɑːt̪ʰə lɑːgi geːlaːikə। kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ kəʂʈə t̪ⁿ 

rəɦəbeː kərəni। krəməɕh d̪uʂʈə səbʰəkə bɑːt̪ə ɦunəkɑː 

moːnəmeː baːisi geːləni। ɑːcɑːrjəɟiːkeːⁿ ɟəkʰənə iː səbʰə 

bɑːt̪ə pət̪ɑː ləgələni t̪ⁿ əpənɑː bʰəri ɦunəkɑː buɟʰeːbɑːkə 

prəjɑːsə keːlət̪ʰi mud̪ɑː kɑːliːkɑːnt̪əpərə kicʰu əsərə nəɦi 

bʰeːlə। ɑːcɑːrjəɟiː kiː kərit̪ət̪ʰi? cuppə rəɦi geːlɑːɦə। 

"sⁿbʰəvət̪h səməjəkə sⁿgeː kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ əpəneː səbʰə 

kicʰu buɟʰeːt̪əni। t̪ɑːbeː ɦəmərɑː loːkənikeːⁿ ɕɑːⁿt̪ə rəɦəbɑːkə 
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cɑːɦiː।"- ɑːcɑːrjəɟiː moːneː-moːnə soːcələt̪ʰi। 

eːkə d̪inə sɑːjⁿkɑːlə ɑːcɑːrjəɟiː əpənə ɕiʂjə səbʰəkə sⁿgeː 

cərcɑː kəraːit̪ə cʰəlɑːɦə। cərcɑːkə muːlə viʂəjə 

kɑːliːkɑːnt̪əkə pəreːsɑːniː cʰələ। sⁿjoːgəsⁿ kɑːliːkɑːnt̪ə seːɦoː 

kicʰu kɑːləkə bɑːd̪ə oːt̪əɦi pəɦuⁿci geːlɑːɦə। oː əpənə 

ɟənməkuɳɖəliː sⁿgeː ənəneː rəɦət̪ʰi। ɟənməkuɳɖəliːkə 

gəɳənɑːmeː ɟəjənt̪əkeːⁿ məɦɑːrət̪ʰə rəɦəni। ɑːcɑːrjəɟiː 

ɦunəkɑː ɦɑːt̪ʰə meː ɟənməkuɳɖəliː d̪aːit̪ə kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"ɟəjənt̪ə eːɦi viʂəjəmeː əɦɑːⁿsⁿ joːgjə eːt̪əeː keːoː nəɦi əcʰi। 

əɦɑːⁿ kɑːliːkɑːnt̪əkə kuɳɖəliːkeːⁿ d̪ʰjɑːnəsⁿ d̪eːkʰi ɦinəkɑː 

ucit̪ə pərɑːmərɕə kəeː d̪ieːni ɟɑːɦisⁿ ɦinəkɑː ɕɑːⁿt̪i ɦoːni ɑː iː 

əpənə rɑːɟə-kɑːɟə ɑːgɑː cəlɑː səkət̪ʰi।" 

ɑːcɑːrjəɟiːkə ɑːɟɲɑː pɑːbi ɟəjənt̪ə ɦunəkərə kuɳɖəliːkeːⁿ 

bəɦut̪ə d̪ʰjɑːnəsⁿ d̪eːkʰəlɑːɦə। kuɳɖəliːkə gəɳənɑː kəraːit̪ə-

kəraːit̪ə oː eːkəɦi beːrəprəsənnət̪ɑːsⁿ cikəri uʈʰəlɑːɦə- 

"eːɦimeː t̪ⁿ bəɦut̪ə niːkə ɟoːgə əcʰi।" 

"kiː bɑːt̪ə cʰaːikə seː spəʂʈə kəɦiaːukə।–ɑːcɑːrjəɟiː bəɟəlɑːɦə। 

kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ bəɦut̪ə ut̪sukə bʰəeː geːlət̪ʰi। ɦunəkɑː 

ɟəjənt̪əkə joːgjət̪ɑːpərə bəɦut̪ə viɕvɑːsə rəɦəni। 

kɑːliːkɑːnt̪əkə ɟiɟɲɑːsɑː bəɖʰəॉ ॉ t̪ə d̪eːkʰi ɟəjənt̪ə kəɦaːit̪ə 

cʰət̪ʰi- 

"cⁿd̪rikɑː pəriːkʂɑːmeː bəɦut̪ə niːkə st̪ʰɑːnə prɑːpt̪ə 

kərət̪iːɦə।" 

məɦərɑːɟɑː bəɦut̪ə prəsənnə bʰeːlɑːɦə। moːnə ɦoːni ɟeː 

ɟəjənt̪əkeːⁿ kicʰu d̪əkʂiɳɑː d̪iəni । mud̪ɑː ɦunəkɑː ɟəjənt̪əkə 

svəbʰɑːvə t̪ⁿ buːɟʰəleː rəɦəni। t̪ət̪ʰɑːpi oː ɑːcɑːrjəɟiː sⁿ 

kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"ɑːcɑːrjəvərə! ɦəmə ɟəjənt̪əkə pɑːɳɖit̪jəsⁿ əbʰibʰuːt̪ə cʰiː। 

ɦəmərɑː puːrɳə viɕvɑːsə əcʰi ɟeː ɦinəkərə bʰəviʂjəvɑːɳiː 

səpʰələ ɦoːeːt̪ə । əst̪u, ɦəmərɑː ɦɑːrd̪ikə iccʰɑː əcʰi ɟeː 
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ɟəjənt̪əkeːⁿ ucit̪ə bid̪ɑːi kəriəni।" 

“əpəneː kieːkə əgut̪ɑːi cʰiː। ucit̪ə səməjə ɑːbəeː d̪iaːukə। 

ɟəjənt̪ə əkʰənə t̪ⁿ eːɦiː ʈʰɑːmə cʰət̪ʰi।"- 

ɑːcɑːrjəkə bɑːt̪ə suni kɑːliːkɑːnt̪ə gummə pəɖəॉ िॉ geːlɑːɦə। 

"ɟeː əɦɑːⁿkə iccʰɑː।” 

kɑːliːkɑːnt̪ə t̪rikuʈə bʰəvənə ɑːbi iː sukʰəd̪ə səmɑːcɑːrə 

gaːuriːkeːⁿ d̪eːləkʰinə। gaːuriː səmɑːcɑːrə sunit̪eː kəniːkɑːlə 

ɦeːt̪u səbʰəʈɑː d̪ukʰə bisəri geːliːɦə। 

kicʰu d̪inəkə bɑːd̪ə cⁿd̪rikɑːkə pəriːkʂɑːpʰələ nikələlə। oː 

prət̪ʰəmə ɕrəɳiːmeː ut̪kɹ̩ʂʈət̪ɑːkə sⁿgə səpʰələ bʰeːliːɦə। 

kɑːliːkɑːnt̪əkə moːnə ɑːnⁿd̪əsⁿ ɑːplɑːvit̪ə cʰələ। oː d̪aːuɖəॉ lə 

ɑːcɑːrjəɟiːkə ɕɑːrəd̪ɑːkuⁿɟə  pəɦuⁿci geːlɑːɦə। kɑːliːkɑːnt̪ə 

paːireː –paːireː bʰɑːgi rəɦələ cʰəlɑːɦə। ɦunəkərə 

sipəɦəsəlɑːrə səbʰə pɑːcʰuː-pɑːcʰuː d̪aːuɖəॉ  rəɦələ cʰələ। 

nəgərəvɑːsiː eːɦi d̪ɹ̩ɕjəkeːⁿ d̪eːkʰi cʰəguⁿt̪ɑːmeː rəɦət̪ʰi ɟeː 

ɑːkʰirə bɑːt̪ə kiː əcʰi? kɑːliːkɑːnt̪ə eːnɑː kieːkə bʰɑːgi rəɦələ 

cʰət̪ʰi? 

"ɟəruːrə kicʰu kʰɑːsə bɑːt̪ə bʰeːlə əcʰi ।"- keːoː bɑːɟələ। 

"t̪ət̪ʰɑːpi eːnɑː paːireː-paːireː kieːkə d̪aːuɖəॉ िॉ rəɦələ 

cʰət̪ʰi।"- d̪oːsərə bɑːɟələ। 

"kicʰu bɑːt̪ə ɦeːt̪aːikə। ɦəmərɑː-əɦɑːⁿkeːⁿ eːɦi cəkkərəmeː 

nəɦi pərəbɑːkə cɑːɦiː। rɑːɟə-kɑːɟə cʰaːikə, cəlaːit̪ə rəɦaːit̪ə 

cʰaːikə।"-t̪eːsərə goːʈeː bəɟəlɑːɦə। 

kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ kicʰu ɦoːɕə nəɦi rəɦəni ɟeː oː kicʰu sunət̪ɑː 

ɦəvɑː kəkəroː kicʰu ɟəbɑːbə d̪eːt̪ɑːɦə। oː ʈʰoːkəleː 

ɕɑːrəd̪ɑːkuⁿɟə  pəɦuⁿci geːlɑːɦə। vid̪jɑːrt̪ʰiː loːkəni sərəsvət̪iː 

vⁿd̪ənɑː kəeː rəɦələ cʰəlɑːɦə। səbʰəsⁿ ɦəʈi kəeː ɟəjənt̪ə əpənə 

ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰəkeːⁿ pəɖʰəॉ ॉ t̪ə rəɦət̪ʰi। ɦunəkɑː iɦoː soːɦə nəɦi 

rəɦələni ɟeː sərəsvət̪iː vⁿd̪ənɑː bʰəeː rəɦələ əcʰi। vid̪jɑːrt̪ʰiː 

loːkəni kaːibeːrə ɑːbɑːɟə d̪eːneː rəɦət̪ʰinə mud̪ɑː oː 
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əd̪ʰjəjənəmeː t̪əlliːnə rəɦəbɑːkə kɑːrəɳə kicʰu nəɦi suni 

səkələt̪ʰi। ɑːcɑːrjəɟiː pʰəʈəkieːsⁿ kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ 

ɕɑːrəd̪ɑːkuⁿɟə  d̪isə əbaːit̪ə d̪eːkʰələkʰinə। oː isərɑːsⁿ 

ɦunəkərə əbʰinⁿd̪ənə seːɦoː keːlət̪ʰi mud̪ɑː prɑːrt̪ʰənɑː cəli 

rəɦələ cʰələ, t̪eːⁿ ɦəʈi nəɦi səkəlɑːɦə। kəniː kɑːləmeː 

prɑːrt̪ʰənɑː ɟəkʰənə səmɑːpt̪ə bʰeːlə t̪ⁿ kɑːliːkɑːnt̪ə d̪əɳɖəvət̪ə 

bʰəeː geːlɑːɦə। 

"ɑːcɑːrjəvərə! ɦəmə əpəneː loːkənikə bəɦut̪ə ɹ̩ːɳiː cʰiː।" 

"kicʰu viɕeːʂə bɑːt̪ə bʰeːlaːikə kiː?" 

"ɟəjənt̪əkə bʰəviʂjəvɑːɳiː səɦiː bʰeːlə। cⁿd̪rikɑː prət̪ʰəmə 

ɕreːɳiːmeː ut̪kɹ̩ʂʈət̪ɑːkə sⁿgə pəriːkʂɑːmeː səpʰələ bʰeːliːɦə।" 

kɑːliːkɑːnt̪əkə səmɑːcɑːrə suni ɑːcɑːrjəvərə bəɦut̪ə prəsənnə 

bʰeːlɑːɦə। 

"ɟəjənt̪ə kət̪əeː cʰət̪ʰi? "- kɑːliːkɑːnt̪ə bəɟəlɑːɦə। 

ɑːi bʰoːreːsⁿ oː kət̪əɦu kɑːt̪əmeː baːisələ əd̪ʰjəjənə kəeː 

rəɦələ cʰət̪ʰi। ɑːi prɑːrt̪ʰənɑːmeː səɦoː nəɦi ɑːbi səkəlɑːɦə।" 

“seː kiː?" 

"sⁿbʰəvət̪h ɦunəkərə ɕoːd̪ʰə grⁿt̪ʰə əⁿt̪imə cərəɳəmeː pəɦuⁿci 

geːlə əcʰi। oː d̪inə-rɑːt̪i eːɦiːmeː lɑːgələ rəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

bʰoːɟənoː kərəbɑːkə sud̪ʰi nəɦi rəɦaːit̪ə cʰəni।" 

kɑːliːkɑːnt̪ə, ɑːcɑːrjəɟiːkə sⁿgeː səɦəʈi kəeː ɟəjənt̪ə ləgə 

pəɦuⁿcəlɑːɦə। kɑːliːkɑːnt̪ə ɦunəkərə d̪ʰjɑːnə ɑːkərʂit̪ə 

kərəbɑːkə bəɦut̪ə prəjət̪nə keːlɑːɦə, pərⁿt̪u səpʰələ nəɦi 

bʰeːlɑːɦə। 

"ɑːbə kiː ɦoːeːt̪ə ɑːcɑːrjəvərə? iː t̪ⁿ sunieː nəɦi rəɦələ cʰət̪ʰi।" 

"ɦinəkɑː eːɦinɑː cʰoːɖəॉ िॉ d̪eːlə ɟɑːeː। kɑːɟə səmɑːpt̪ə 

bʰeːlɑːpərə əpəneː d̪ʰjɑːnə ʈuʈət̪əni। " 

"ʈʰiːkeː kəɦaːit̪ə cʰiː। eːɦi pərist̪ʰit̪imeː ɦunəkə d̪ʰjɑːnə bʰⁿgə 

kərəbə ucit̪ə nəɦi ɦoːeːt̪ə। ləgaːit̪ə əcʰi oː gⁿbʰiːrə ciⁿt̪ənəmeː 

cʰət̪ʰi।"- seː kəɦi kɑːliːkɑːnt̪ə ɑːcɑːrjəɟiː sⁿ ɑːɟɲɑː ləeː t̪rikuʈə 
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bʰəvənə laːuʈi geːlɑːɦə। 

sɑːjⁿkɑːlə ɟəjənt̪ə ɑːcɑːrjəɟiː ləgə pəɦuⁿcəlɑːɦə । ɦunəkərə 

ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə puːrɳə bʰəeː geːlə cʰələ । mɑːt̪rə oːkərə 

upəsⁿɦɑːrə likʰəbɑːkə rəɦi geːlə cʰələni । ɑːbə ɦunəkɑː 

əpənə mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi beːri-beːri moːnə pəɖəॉ िॉ rəɦələ cʰələni। 

neːnɑː kəeːkə-eːkəʈɑː d̪ɹ̩ɕjə ɦunəkərə ɑːⁿkʰimeː gʰumi rəɦələ 

cʰələ। 

"iː kiː? əɦɑːⁿkə ɑːⁿkʰimeː noːrə d̪eːkʰi rəɦələ cʰiː"- 

ɑːcɑːrjəɟiː bəɟaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

ɟəjənt̪ə kicʰu nəɦi bɑːɟi səkəlɑːɦə। ɑːoːrə ɟoːrə-ɟoːrəsⁿ 

kɑːnəeː ləgəlɑːɦə। 

"əɦɑːⁿ eːt̪eːkə bʰɑːvukə kieːkə bʰəeː rəɦələ cʰiː?" 

"ɦəmərɑː əpənə mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi bəɟɑː rəɦələ əcʰi।mud̪ɑː 

ɦəmərə roːmə-roːmə t̪ⁿ əpəneːkə ɹ̩ːɳiː əcʰi ɑːcɑːrjəvərə! 

ɦəmə əpəneːkə ɹ̩ːɳə koːnɑː cukɑː səkaːit̪ə cʰiː? ɦəmərɑː 

ləgəmeː t̪ⁿ kicʰu nəɦi əcʰi। gurud̪əkʂiɳɑː d̪eːneː binɑː ɦəmə 

koːnɑː cəli ɟɑːu?" 

"əɦɑːⁿ vjərt̪ʰə ciⁿt̪ɑːmeː lɑːgələ cʰiː। əpənə əd̪vit̪iːjə 

prət̪ibʰɑːkə bəd̪aːulət̪ə aːiɦi ɑːɕrəməkə prət̪iʂʈʰɑː əɦɑːⁿ səd̪ət̪i 

bəɖʰəॉ baːit̪ə rəɦələɦuⁿ əcʰi। eːɦisⁿ bəɖʰəॉ िॉ kəeː ɑːoːrə 

d̪əkʂiɳɑː kiː bʰəeː səkaːit̪ə əcʰi? əpit̪u kɑːliːkɑːnt̪ə svəjⁿ 

əɦɑːⁿsⁿ bʰeːⁿʈə kəeː kɹ̩t̪əɟɲət̪ɑː vjəkt̪ə kərəeː ɑːeːlə cʰəlɑːɦə?" 

"seː kiː?" 

"əɦɑːⁿkə bʰəviʂjəvɑːɳiːkə ənusɑːrə cⁿd̪rikɑː prət̪ʰəmə 

ɕreːɳiːmeː ut̪kɹ̩ʂʈət̪ɑːkə sⁿgə pəriːkʂɑːmeː səpʰələ bʰeːliːɦə। 

eːɦi kʰuɕiːmeː oː bʰoːreː svəjⁿ d̪aːuɖəॉ lə ɑːɕrəməpərə ɑːeːlə 

rəɦət̪ʰi। əɦuːⁿ ləgə geːlɑːɦə। pərⁿt̪u......।" 

"pərⁿt̪u kiː?" 

"əɦɑːⁿ əd̪ʰjəjənəmeː t̪əlliːnə rəɦəbɑːkə kɑːrəɳə ɦunəkɑːsⁿ 

gəppə nəɦi kəeː səkələɦuⁿ।" 

"iː t̪ⁿ ʈʰiːkə nəɦi bʰeːlə ।" 
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"koːnoː bɑːt̪ə nəɦi। oː əpəneːkə st̪ʰit̪i buɟʰələt̪ʰi । ciⁿt̪ɑːkə 

koːnoː bɑːt̪ə nəɦi əcʰi। ɑːcɑːrjə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə ulʈɑː-pulʈɑː kəeː 

d̪eːkʰələt̪ʰi। ɦunəkərə prəsənnət̪ɑːkə əⁿt̪eː nəɦi cʰələ। 

"beːɟoːɖəॉ  grⁿt̪ʰə buɟʰɑː rəɦələ əcʰi। ɦəmərɑː loːkinikeːⁿ 

əɦɑːⁿpərə gərvə əcʰi।" ɟəjənt̪ə ɑːcɑːrjəɟiːkeːⁿ d̪əɳɖəvət̪ə bʰəeː 

prəɳɑːmə kəraːit̪ə cʰət̪ʰi। 

                                    (ənuvərt̪ət̪eː) 

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 
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rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə 

 

ɑːməkə gɑː cʰiː 

 

ɑːməkə'gɑː cʰə beːkələ kət̪eːkə cʰələ, 

cʰəlaːi d̪eːɦə pərə, əgəbeː pɑː t̪ə, 

məɲɟərə nəɦi pʰuleːlaːi ,kət̪ə d̪i nə, 

bʰəeː geːlə cʰəlaːi pʰəroː ni pɑː t̪ə। 

ɑːbi geːlaːi ɹ̩t̪u -sⁿd̪ʰi -kɑː lə, 

bʰəeː ɟiː rɳə, ɕi ɕi rə cʰələ ɟɑː eːbəlɑː , 

ɕubʰɑː gəmənə cʰələ ɹ̩t̪urɑː ɟəkə ', 

bʰəeː jukt̪ə, səkələ moː ɦəkə kəlɑː । 

 

səɟələeː məɲɟərə, ɑːmrə t̪əru pərə, 

pi ərə vəsənə sⁿ ɟənu si ŋɑː rə, 

kiⁿ vɑː , ləgaːit̪ə cʰələ ɑːmə gɑː cʰə, 

pəɦi rə leːneː ɦoː kənəkə-ɦɑː rə। 

  

iː, səri pəɦuⁿ, svɑː gət̪ə-giː t̪ə cʰələ, 

ɟeː gɑː bi rəɦələ cʰəli koː ki lə, 

əbʰi nⁿd̪ənə -pərvə cʰələ mənɑː rəɦələ, 

kaːu ɑː ,suːgɑː ,səbʰə ki oː mi lə। 

 

gɑː cʰiː t̪ə 'cʰələ ləgəbʰəgə ni rɟənə, 

pəɖəॉ ॉ t̪ə rəɦaːi cʰəlaːi, səbʰət̪əri , bʰəmɦə, 
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sunnə kələmə meː gɑː cʰoː səbʰə keː, 

ɦoː it̪ə cʰəlaːi kiː d̪uॉ  kʰə koː noː kəmə? 

ɑːməkə'gɑː cʰiː kə' ɕoː bʰɑː -sunnərə 

ɟeːnɑː ləgaːit̪ə cʰələ, ɦeːrɑː geːlaːi, 

st̪ʰəgi t̪ə ɟeːnɑː ɕubʰə -kɑː lə bʰeːlə ɦoː , 

eːlaːikə, ɟəkʰənə məɟərɑː geːlaːi। 

 

pʰuːlə -pʰələ kə' prət̪iː kʂɑː sⁿ, 

vjət̪ʰi t̪ə cʰəlaːikə gɑː cʰəkə ɦɹ̩d̪əjə, 

moː nə ɦoː it̪ə cʰəlaːi, gɑː biː 

giː t̪ə koː noː , ud̪ɑː siː kə ləjə। 

  

ɑːməkə 'gɑː cʰiː kə' pəri pɑː rɕvə ɑːbə, 

nəvə -sⁿskɑː rə sⁿ bʰəri geːlə, 

ɑːnənd̪ə -bəsɑː t̪ə bəɦəeː lɑː gələ, 

ɟʰumi -ɟʰumi t̪əru səbʰə t̪əri geːlə। 

 

cəɦələ -pəɦələ bəɖʰəॉ िॉ geːlə, bʰərələ 

ut̪sɑː ɦə -ləɦəri sⁿ gɑː cʰiː , 

oːgərəbɑː ɦə kiː ? səbə ki oː kəɦət̪ɑː , 

' gɑː cʰiː leːlə ,bi d̪ɑː cʰiː । ' 

 

bɑːⁿ səkə məcɑː nə ɑː kʰoː pəɖəॉ ॉ  mi li , 

eːkʰənukɑː t̪ə' buːɟʰuː, ieːɦə d̪əlɑː nə, 

pərɳəkuʈiː meː əcʰi bʰərələ, 

əmɹ̩t̪əpʰələ prət̪i kət̪əbɑː səmmɑː nə? 

suməd̪ʰurə səɦəkɑː rə, bəɦurⁿgə meː, 

ɑːmrə t̪əru pərə əcʰi səɟələ, 

pɑː kələ, supɑː kəkə'lɑː gələ pət̪ʰɑː rə, 

bʰəri gɑː cʰiː , d̪ʰəbə -d̪ʰəbə, kʰəsi rəɦələ। 

  

pɑː bi pəvənə keː spⁿd̪ənə, 

lɑː gələ nɑː cəjə səbʰə ɖɑː ri -pɑː t̪ə, 
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gɑː cʰə svəjⁿ ki cʰu gɑː bəjə lɑː gələ, 

ɑːmə -mɑː sə bəɖəॉ  ɦərəkʰəkə bɑː t̪ə। 

 

kəeː goː ʈeː pəbaːit̪ə cʰət̪ʰi ərt̪ʰə -lɑː bʰə, 

ɦoː it̪ə cʰət̪ʰi mukt̪ə ɹ̩ɳə -pət̪rə sⁿ, 

bəɦut̪oː kə ərt̪ʰə məɟəbuːt̪ə ɦoː it̪ə cʰənɦi , 

ɑːməkə eːɦi ləgʰu -sət̪rə sⁿ। 

 

ɟɑː ɦi gɑː cʰə pərə ɑːmə ɟət̪eːkə əcʰi , 

oː oːt̪əbeː li bələ əcʰi , 

vi niː t̪ə, vi nəmrə ɦoː it̪eː cʰət̪ʰi , ɟi nəkɑː 

ɟət̪eːkə vi bʰəvə, d̪ʰiː -bələ əcʰi । 

 

ɑːmə-kɑː lə kə' əvəsɑː nə səməjə, 

cʰəlaːi ɑːbi geːlə ləgiː cə, 

bʰəeː ɟɑː it̪ə əcʰi məd̪d̪ʰi mə, ɟəɦi nɑː 

əst̪ə, mɑː rt̪əɳɖə -məriː ci । 

  

ɕuruɑːt̪ə bʰeːlə ɑːjoː ɟənə keː, 

gɑː cʰiː meː sⁿd̪ʰjɑː -bʰoː ɟəkə,' 

iː kɑː rjəkrəmə roː mɑːⁿ cəkə cʰələ, 

mənəmoː ɦəkə kət̪eːkə, oː roː cəkə। 

 

ʈuʈət̪aːikə gɑː cʰə kə', bɑːⁿ cələ ɑːmə, 

ukʰəɖəॉ t̪aːi ,kʰoː pəɖəॉ ॉ  oː məcɑː nə, 

gɑː cʰiː keː cʰoː ɖəॉ िॉ , eːkəsəreː,reː 

səbə kərət̪aːi əpənə gɹ̩ɦə -prəst̪ʰɑː nə। 

 

cʰaːi pəsərələ eːkəʈɑː vi ci t̪rə ɕɑːⁿ t̪i , 

bʰə' geːlə səməgrə gɑː cʰiː ud̪ɑː sə, 

eːkəʈəkə t̪əkaːit̪ə, geːni ɦɑː rə keːⁿ, 

bi d̪ʰuɑːeːlə, d̪uॉ  kʰə cʰaːi bəɦut̪ə rɑː sə। 
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vjɑː kulə cʰaːi ci t̪t̪ə ubʰəjə -pəkʂəkə, 

iccʰɑː kət̪ʰəməpi nəɦi cʰoː ɖəॉ ' keː, 

neː pəeːrə bəɖʰəॉ ॉ  cʰaːi oːgərəbɑː ɦəkə, 

səmbənd̪ʰə neː ɦoː i cʰaːi, t̪oː ɖəॉ  'keː। 

  

gɑː cʰiː meː pəsəri geːlaːikə ud̪ɑː siː , 

niॉ  ɕəbd̪ə vɑː t̪ɑː vərəɳə, gumə -sumə, 

ʈuːʈələ ɦɹ̩d̪əjəkə ud̪ɑː sə svərə 

əɕrəvjə, ni kɑː li rəɦələ cʰələ d̪rumə। 

 əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

gəɟeːnd̪rə 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 mɑːd̪ʰjəmə) 

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] 

..................................................................................... 

[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit̪ʰiliː leːlə/ FOR NTA-

UGC-NET-MAITHILI] 
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NTA_UGC_NET_MAITHILI_01- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_02- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_03 (ɕriː ɕəmbʰu kumɑːrə 

siⁿɦə d̪vɑːrɑː sⁿkəlit̪ə) 

..................................................................................... 

juː. piː. eːsə. siː. (meːnsə) ऑpɕənələ: maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə 

viʂəjəkə ʈeːsʈə siːriːɟə 

juː.piː.eːsə.siː. kə priliminəriː pəriːkʂɑː səmpənnə bʰəऽ geːlə 

əcʰi। ɟeː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː eːɦi pəriːkʂɑːmeː ut̪t̪iːrɳə kərət̪ɑːɦə ɑː 

ɟⁿ meːnsəmeː ɦunəkərə ऑpɕənələ viʂəjə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə 

ɦeːt̪ənɦi t̪ⁿ oː eːɦi ʈeːsʈə-siːriːɟəmeː səmmilit̪ə bʰəऽ səkaːit̪ə 

cʰət̪ʰi। ʈeːsʈə siːriːɟəkə prɑːrəmbʰə prilimsəkə riɟəlʈəkə 

t̪ət̪kɑːlə bɑːd̪ə ɦoːjət̪ə। ʈeːsʈə-siːriːɟəkə ut̪t̪ərə vid̪jɑːrt̪ʰiː 

skaːinə kəऽ editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑː 

səkaːit̪ə cʰət̪ʰi, ɟⁿ meːləsⁿ pəʈʰeːbɑːmeː əsoːkərɟə ɦoːinɦi t̪ⁿ oː 

ɦəmərə ɦvɑːʈsəeːpə nəmbərə 9560960721 pərə seːɦoː 

prəɕnoːt̪t̪ərə pəʈʰɑː səkaːit̪ə cʰət̪ʰi। sⁿgəmeː oː əpənə 

prilimsəkə eːɖəmiʈə kɑːrɖəkə skaːinə kəeːlə kəॉ piː seːɦoː 

veːriːpʰikeːɕənə leːlə pəʈʰɑːbət̪ʰi। pəriːkʂɑːmeː səbʰə 

prəɕnəkə ut̪t̪ərə nəɦi d̪eːməjə pəɽaːit̪ə cʰaːikə mud̪ɑː ɟⁿ ʈeːsʈə 

siːriːɟəmeː vid̪jɑːrt̪ʰiː səbʰə prəɕnəkə ut̪t̪ərə d̪eːt̪ɑːɦə t̪ⁿ 

ɦunəkɑː leːlə ɕreːjəskərə rəɦət̪ənɦi। vid̪eːɦəkə səbʰə skiːmə 

ɟeːkɑːⁿ iːɦoː puːrɳət̪h niॉ ɕulkə əcʰi।- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə d̪vɑːrɑː ɑːjoːɟit̪ə sivilə sərviseːɟə 

(mukʰjə) pəriːkʂɑː, maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) leːlə ʈeːsʈə siːriːɟə/ 

prəɕnə-pət̪rə- १ ɑː २ 

TEST SERIES-1- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-2- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

................................................................................................

.................. 

MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) 

UPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 
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BPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (aːiccʰikə) 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (ənivɑːrjə) 

maːit̪ʰiliː prəɕnəpət̪rə- biː.piː.eːsə.siː.(aːiccʰikə) 

..................................................................................... 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː 
१ 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniː- vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː 

maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə pɑːʈʰjəkrəmə 

bʰɑːʂɑːpɑːkə 
२ 

maːit̪ʰiliːkə vərt̪əniːmeː pərjɑːpt̪ə vivid̪ʰət̪ɑː əcʰi। mud̪ɑː 

prəɕnəpət̪rə d̪eːkʰəlɑː ut̪t̪ərə eːkərə vərt̪əniː ignuː BMAF001 

sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə 

ukʰəɽɑːɦɑːmeː unəʈɑː-punəʈɑː d̪ijaːu, t̪ət̪əbeː d̪ʰəri pərjɑːpt̪ə 

əcʰi। juː.piː.eːsə.siː. kə maːit̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːlə 

seːɦoː iː pərjɑːpt̪ə əcʰi, seː ɟeː vid̪jɑːrt̪ʰiː maːit̪ʰiliː 

(kəmpələsəriː) peːpərə leːneː cʰət̪ʰi seː eːkərə eːkəʈɑː ɑːrə 

pʰɑːsʈə-riːɖiⁿgə d̪oːsərə-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 məd̪ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/ maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə 

ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (sⁿskɹ̩t̪ə, prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)]- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 2    (Criticism- Different Literary Forms in Modern 

Era/ test of critical ability of the candidates)- gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurə 

TOPIC 3    (ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː goːvind̪əd̪ɑːsə 

sileːbəsəmeː cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə cət̪urəbʰuɟə 
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vid̪jɑːpət̪i kɑːliːnə kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə 

prɑːrəmbʰə kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ɑːvəliː 

nəvə ɕəbd̪əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। nəvə ɑː 

purɑːnə ɕəbd̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː 

goːvind̪əd̪ɑːsəkə prəɕnoːt̪t̪ərəmeː d̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi 

ɕəbd̪əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t̪ərə 

likʰəbɑːmeː d̪ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə ɦoːjət̪ə, 

leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i 

bʰəjə səkət̪ə।)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə   

TOPIC 4                (bəd̪riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ɑːvəliː ɑː 

mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə ɕəbd̪ɑːvəliː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 5                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- 

loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t̪i)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 6                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

vid̪jɑːpət̪i)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 7                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- pəd̪jə 

səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 8                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːkə 

gɑːt̪ʰɑː nɹ̩t̪jə nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 9                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- jɑːt̪riː)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 10               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

maːit̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 11               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- 

maːit̪ʰiliː upənjɑːsə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 12               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- 

ɕəbd̪ə vicɑːrə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 13               (t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

ənuləgnəkə-१-२-३    ənuləgnəkə- ४-५ 

TOPIC 14                 (ɑːd̪ʰunikə nɑːʈəkəmeː cit̪rit̪ə 

nird̪ʰənət̪ɑːkə səməsjɑː- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)ॉ   

TOPIC 15                 (svɑːt̪ⁿt̪rjoːt̪t̪ərə maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑːmeː 

sɑːmɑːɟikə səmərəsət̪ɑː- əruɳə kumɑːrə siⁿɦə) 
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TOPIC 16                 (juː. piː.eːsə.siː. maːit̪ʰiliː prət̪ʰəmə 

pət̪rəkə pəriːkʂɑːrt̪ʰiː ɦeːt̪u upəjoːgiː sⁿkələnə, maːit̪ʰiliːkə 

prəmukʰə upəbʰɑːʂɑːkə kʂeːt̪rə ɑː oːkərə prəmukʰə 

viɕeːʂət̪ɑː, maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkə ɑːd̪ikɑːlə, maːit̪ʰiliː 

sɑːɦit̪jəkə kɑːlə-nird̪ʰɑːrəɳə- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)                            

TOPIC 17                (maːit̪ʰiliː ɑː d̪oːsərə pubərijɑː 

bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː səmbənd̪ʰə (bɑːⁿglɑː, əsəmijɑː ɑː oːɽijɑː) 

[juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə, pət̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५])- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 18                 [maːit̪ʰiliː ɑː ɦind̪iː/ bɑːⁿglɑː/ 

bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə 

(biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit̪ʰiliː 

(aːiccʰikə) viʂəjə leːlə]- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

..................................................................................... 

GENERAL STUDIES (PRELIMINARY & MAINS) 

GS (Pre) 

TOPIC 1 - gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

GS (Mains) 

NCERT-ENVIRONMENT CLASS XI-XII 

NCERT PDF I-XII 

SANSAD TV 

http://prasarbharati.gov.in/ 

http://newsonair.com/  

.................................................................................... 

OTHER OPTIONALS 

IGNOU eGYANKOSH 

.................................................................................... 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə 

pəriːkʂɑː leːlə  maːit̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə 

aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ʰjəmə) 

ɦeːt̪u sɑːmigriː 

[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI 
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(COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER 

OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] 

Videha e-Learning 

peːʈɑːrə (risoːrsə seːnʈərə) 

.................................................................................... 

ɕəbd̪ə-vjɑːkərəɳə-it̪iɦɑːsə/ muːləpɑːʈʰə/ səmiːkʂɑː/ ət̪irikt̪ə 

pɑːʈʰə 

maːit̪ʰiliː muɦɑːvərɑː eːvəm loːkoːkt̪i prəkɑːɕə- rəmɑːnɑːt̪ʰə 

miɕrə miɦirə (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː 

səɦɑːjəkə) 

ɖəॉ . ləlit̪ɑː ɟʰɑː- maːit̪ʰiliːkə bʰoːɟənə səmbənd̪ʰiː 

ɕəbd̪ɑːvəliː (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː 

səɦɑːjəkə) 

maːit̪ʰiliː ɕəbd̪ə sⁿcəjə- ɖəॉ  ɕriːrɑːməd̪eːvə ɟʰɑː (kʰɑːⁿʈiː 

prəvɑːɦəjukt̪ə maːit̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə) 

d̪ət̪t̪ə-vət̪iːkə vəst̪u kaːuɕələ- ɖəॉ . ɕriːrɑːməd̪eːvəɟʰɑː 

pəricəjə nicəjə- ɖəॉ  ɕaːileːnd̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

ENGLISH MAITHILI COMPUTER DICTIONARY 

(COMPLETE)- GAJENDRA THAKUR 

MAITHILI ENGLISH DICTIONARY- goːviⁿd̪ə ɟʰɑː 

əɳimɑː siⁿɦə -Shishu_Geet_Khel_Anima_Singh 

ɑːnənd̪ə miɕrə (saːuɟənjə ɕriː rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː "rəməɳə")- 

mit̪ʰilɑː bʰɑːʂɑːkə suboːd̪ʰə vjɑːkərəɳə 

maːit̪ʰiliː suboːd̪ʰə vjɑːkərəɳə- bʰoːlɑː lɑːlə d̪ɑːsə 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ʰəriː- A Survey of Maithili Literature 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud̪ʰəriː- mit̪ʰilɑːkə it̪iɦɑːsə 

t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

rɑːɟeːɕvərə ɟʰɑː- mit̪ʰilɑːkʂərəkə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə 

(maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə ɑːrkɑːivə) 

d̪ət̪t̪ə-vət̪iː (muːlə)- ɕriː sureːnd̪rə ɟʰɑː sumənə 

(juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

prəbənd̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə) CIIL SITE 
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subʰɑːʂə cənd̪rə jɑːd̪əvə-rɑːɟəkəmələ caːud̪ʰəriː: 

moːnoːgrɑːpʰə 

ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː "ʈilluː" əⁿɕu-səmɑːloːcənɑː 

ɖəॉ  bəceːɕvərə ɟʰɑː- B_JHA_Nibhand_Nikunj.pdf 

ɖəॉ . d̪eːvəɕⁿkərə nəviːnə- Adhunik_Sahityak_Paridrishya 

preːməɕⁿkərə siⁿɦə- maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː sɑːɦit̪jə:biːsəmə 

ɕət̪ɑːbd̪iː (ɑːloːcənɑː) 

ɖəॉ . rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'rəməɳə' 

ɦiɑːoːlə 

əkʰijɑːsələ CIIL SITE 

d̪urgɑːnənd̪ə məɳɖələ-cəkʂu 

pʰeːrə eːɦi mənələgguː pʰɑːilə səbʰəkeːⁿ seːɦoː pəɽʱuː:- 

kumɑːrə pəvənə (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) 

pəiʈʰə (maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə kət̪ʰɑː)     ɖɑːjəriːkə kʰɑːliː 

pənnɑː 

jɑːॉ geːnd̪rə pɑːʈʰəkə vijɑːॉ giː- viɟɲɑːnəkə bət̪əkəɦiː 

rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə- maːit̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː 

ɖəॉ . rəməɳə ɟʰɑː 

bʰinnə-əbʰinnə 

maːit̪ʰiliː kɑːvjəmeː ələŋkɑːrə 

ələŋkɑːrə-bʰɑːskərə 

maːit̪ʰiliː kɑːvjəmeː ɟjoːt̪iʂə 

 

keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriː 

əbɑːrɑː nəɦit̪ənə 

cəmeːliːrɑːniː 

mɑːɦurə 

kərɑːrə 

əjənɑː 

ɦiːnɑː 

 

.................................................................................... 

kicʰu maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə sɑːiʈə (oːpənə soːrsə) 



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

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 (rəmɑːnənd̪ə ɟʰɑː rəməɳə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI1.pdf 

ɟuɑːjələ kənəkəniː- məɦeːnd̪rə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI2.pdf 

prəbənd̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI3.pdf 

sɹ̩ɟənə keːrə d̪iːpə pərvə- sⁿ keːd̪ɑːrə kɑːnənə ɑː ərəvind̪ə 

ʈʰɑːkurə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI4.pdf 

maːit̪ʰiliː gəd̪jə sⁿgrəɦə- sⁿ ɕaːileːnd̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI5.pdf 

ARCHIVE.ORG (viɟəjəd̪eːvə 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) 

mit̪ʰilɑː d̪ərɕənə 

https://mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal) 

t̪iːrəbʰukt̪i 

https://archive.org/details/@teerbhukti_journal 

OLE NEPAL's E-PUSTAKALAYA 

(https://pustakalaya.org/en/) 

poːt̪ʰiːkə liⁿkə 

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə sⁿst̪ʰɑːnə 
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https://www.maithilisahityasansthan.org/resources (online 

pdf of Reasearch Papers/ books) 

əripənə pʰɑːuɳɖeːɕənə (http://www.aripanafoundation.org/) 

PRATHAM BOOKS MAITHILI STORYWEAVER 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAT74nNc2fmYa

W29mRVAIgzRq63_9zWbI (maːit̪ʰiliː ऑɖijoː buksə) 

poːt̪ʰiː ɖəॉ ʈə kəॉ mə 

https://store.pothi.com/browse/free-

ebooks/?language=Maithili 

I LOVE MITHILA 

https://www.ilovemithila.com/maithili-books-pdf-free-

download/ (poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

https://www.ilovemithila.com/  (online maithili journal) 

https://maithili.com.np/ (owner I Love Mithila) 

pjɑːreː maːit̪ʰilə 

https://www.youtube.com/channel/UCq30Llck2tNw8BI4t8j

jzQg (pjɑːreː maːit̪ʰilə caːinələ- kirəɳə caːud̪ʰəriː ɑː sⁿgiːt̪ɑː 

ɑːnənd̪ə- maːit̪ʰiliːkə səbʰəsⁿ loːkəprijə juː ʈjuːbə caːinələ) 

ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə 

https://www.youtube.com/user/Janakifm/videos (ɟɑːnəkiː 

eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə) 

ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d̪ərəbʰⁿgɑː juː ʈjuːbə caːinələ 

https://www.youtube.com/channel/UCGdNveEFmv4pPolW

iTEMxVA 

....................................................... 

JNU 

http://sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.jsp 

http://sanskrit.jnu.ac.in/student_projects/lexicon.jsp?lexico

n=maithili 

......................................................... 

VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL 

https://www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIA

kXiOHp7A 
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-gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

.................................................................................... 

vid̪eːɦə-səd̪eːɦə [vid̪eːɦə www.videha.co.in peːʈɑːrə] 

maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə 

sⁿkələnə (vid̪eːɦə iː-pət̪rikɑːsⁿ biːcʰələ rəcənɑː) 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]  

t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]- d̪oːsərə 

sⁿskərəɳə d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]  t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ 

]d̪eːvənɑːgəriː 
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vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ११ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १४ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १५ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १६ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १७ 

vid̪eːɦəkə kicʰu viɕeːʂɑːⁿkə:- 

१) ɦɑːikuː viɕeːʂɑːⁿkə १२ mə əⁿkə, १५ ɟuːnə २००८  

Videha_15_06_2008   Videha_15_06_2008_Tirhuta     12 

२) gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə २१ mə əⁿkə,  १ nəvəmbərə २००८  

Videha_01_11_2008  Videha_01_11_2008_Tirhuta         21 

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

videha_01_10_2010       videha_01_10_2010_tirhuta           

67 

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

videha_15_11_2010       videha_15_11_2010_tirhuta           

70 

५) nɑːʈəkə viɕeːʂɑːⁿkə ७२ mə əⁿkə १५ d̪isəmbərə२०१० 

videha_15_12_2010       videha_15_12_2010_tirhuta           

72 

६) nɑːriː viɕeːʂɑːⁿkə ७७mə əⁿkə ०१ mɑːrcə २०११ 

videha_01_03_2011       videha_01_03_2011_tirhuta           

77 

७) ənuvɑːd̪ə viɕeːʂɑːⁿkə (gəd̪jə-pəd̪jə bʰɑːrət̪iː) ९७mə əⁿkə 

videha_01_01_2012videha_01_01_2012_tirhuta          97 
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८) bɑːlə gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə vid̪eːɦəkə əⁿkə १११ mə əⁿkə, १ 

əgəst̪ə २०१२ 

videha_01_08_2012   videha_01_08_2012_tirhuta   111 

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

videha_15_03_2013  videha_15_03_2013_tirhuta   126 

१०) gəɟələ ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː viɕeːʂɑːⁿkə 

१४२ mə, əⁿkə १५ nəvəmbərə २०१३ 

videha_15_11_2013  videha_15_11_2013_tirhuta   142 

११) kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ʰupə viɕeːʂɑːⁿkə १६९ mə əⁿkə १ 

ɟənəvəriː २०१५ 

Videha_01_01_2015 

१२) ərəvind̪ə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə १८९ mə əⁿkə १ nəvəmbərə 

२०१५ 

Videha_01_11_2015 

१३) ɟəgəd̪iːɕə cənd̪rə ʈʰɑːkurə ənilə viɕeːʂɑːⁿkə १९१ mə əⁿkə १ 

d̪isəmbərə २०१५ 

Videha_01_12_2015 

१४) vid̪eːɦə səmmɑːnə viɕeːʂⁿॉ kə 

vid̪eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt̪ərə sɑːɦit̪jə 

əkɑːd̪eːmiː purəskɑːrə səɦit̪ə) 

sɑːkʂɑːt̪kɑːrə/ səmɑːroːɦə 

sɑːkʂɑːt̪kɑːrə 

  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 
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१५) maːit̪ʰiliː siː.ɖiː./ əlbəmə giːt̪ə sⁿgiːt̪ə viɕeːʂɑːⁿkə- २१७ mə 

əⁿkə ०१ ɟənəvəriː २०१७ 

Videha_01_01_2017 

१६) maːit̪ʰiliː veːbə pət̪rəkɑːrit̪ɑː viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 313 

१७) maːit̪ʰiliː biːɦəni kət̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə-२ 

VIDEHA 317 

१८) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 319 

१९) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə ɕrəd̪d̪ʰɑːⁿɟəli viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 320 

२०) rɑːɟənənd̪ənə lɑːlə d̪ɑːsə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 333 

२१) rəviːnd̪rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA_348 

VIDEHA_348_Tirhuta 

VIDEHA_348_IPA 

VIDEHA_348_Braille 

 

.................................................................................... 

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit̪ɑː ɑː oːipərə məd̪ʰukɑːnt̪ə 

ɟʰɑːkə ʈippəɳiː 

vid̪eːɦəkə d̪uː səeː naːumə əⁿkə Videha_01_09_2016 

.................................................................................... 

"pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɖʰəॉ t̪ʰi"- leːkʰəkə d̪vɑːrɑː 

əppənə poːt̪ʰiː/ rəcənɑːkə səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 'vid̪eːɦə' kə ३२७ mə əⁿkə ०१ əgəst̪ə 

२०२१ 

.................................................................................... 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə 
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 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ 

vid̪eːɦəkə १२३ mə (०१ pʰərəbəriː २०१३) əⁿkəmeː 

bəlɑːt̪kɑːrəpərə maːit̪ʰiliːmeː pəɦilə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə 

cʰələ। iː d̪isəmbərə २०१२ kə d̪illiːkə nirbʰəjɑː bəlɑːt̪kɑːrə 

kɑːɳɖəkə bɑːd̪əkə səməjə cʰələ। oːnɑː iː ənuːd̪it̪ə rəcənɑː 

cʰələ, t̪eːlugumeː pəsupuleːʈiː giːt̪ɑːkə eːɦi kəvit̪ɑːkə ɦind̪iː 

ənuvɑːd̪ə keːneː cʰəliːɦə ɑːrə. ɕɑːⁿt̪ɑː sund̪əriː ɑː ɦind̪iːsⁿ 

maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə keːneː cʰəlɑːɦə viniːt̪ə ut̪pələ। ɦəmərə 

ɟɑːnəkɑːriːmeː eːɦisⁿ beːɕiː siɦərɑːbaːibəlɑː kəvit̪ɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑːmeː nəɦi rəcələ geːlə əcʰi। sɑːt̪ə sɑːləkə bɑːd̪oː iː 

səməsjɑː oːɦəneː əcʰi। iː kəvit̪ɑː səbʰəkeːⁿ pəɽʱəbɑːkə cɑːɦiː, 

kʰɑːsə kəऽ səbʰə beːʈiːkə bɑːpəkeːⁿ, səbʰə bəɦinəkə 

bʰɑːeːkeːⁿ ɑː səbʰə pət̪niːkə pət̪ikeːⁿ। ɑː vicɑːrəbɑːkə cɑːɦiː 

ɟeː ɦəmə səbʰə əpənɑː bəccɑː səbʰə leːlə keːɦənə səmɑːɟə 

bəneːneː cʰiː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə breːsʈə kaːisərəkə 

səməsjɑːpərə vid̪eːɦə meː miːnɑː ɟʰɑː keːrə eːkəʈɑː ləgʰu 

kət̪ʰɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə। iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə kət̪ʰɑː cʰələ ɟeː 

breːsʈə kaːisərə pərə likʰələ geːlə। ɦind̪iːmeː seːɦoː t̪ɑːd̪ʰəri 

eːɦi viʂəjəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰələ geːlə cʰələ, kɑːrəɳə eːɦi 

kət̪ʰɑːkə iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə १-२ sɑːləkə bɑːd̪ə ɦind̪iːmeː 

d̪uː goːʈeːmeː gʰoːⁿgʰɑːuɟə bʰəऽ rəɦələ cʰələ ki pəɦilə ɦəmə 

ɑːki ɦəmə, mud̪ɑː d̪unuːkə t̪it̪ʰi maːit̪ʰiliːkə kət̪ʰɑːkə 

pərəvərt̪iː cʰələ। bɑːd̪əmeː iː vid̪eːɦə ləgʰu kət̪ʰɑːmeː seːɦoː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪iːɕə cənd̪rə ʈʰɑːkurə 

əniləkə kicʰu bɑːlə kəvit̪ɑː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə। bɑːd̪əmeː 
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ɦunəkərə ३ ʈɑː bɑːlə kəvit̪ɑː vid̪eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə 

bʰeːlə ɟɑːɦimeː २ ʈɑː kəvit̪ɑː beːbiː cɑːilɖəpərə cʰələ। pəɽʱuː 

iː t̪iːnuː kəvit̪ɑː, bɑːd̪əkə d̪unuː beːbiː cɑːilɖəpərə likʰələ 

kəvit̪ɑː pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ 

vid̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 

mənukə eːkəʈɑː d̪iːrgʰə bɑːlə kət̪ʰɑː kəɦi liə bɑː upənjɑːsə 

prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə, nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː। bɑːd̪əmeː iː rəcənɑː 

vid̪eːɦə ɕiɕu ut̪səvəmeː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə, iː rəcənɑː bɑːlə 

mənoːviɟɲɑːnəpərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə maːit̪ʰiliːkə pəɦilə rəcənɑː cʰiː, 

maːit̪ʰiliː bɑːlə sɑːɦit̪jə koːnɑː likʰiː t̪əkərə ʈreːniⁿgə 

koːrsəmeː eːɦi upənjɑːsəkeːⁿ rɑːkʰələ ɟeːbɑːkə cɑːɦiː। koːnɑː 

məॉ ɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə bɑːi sʈeːpə 

ɑː seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə। pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ 

eːɖiʈərsə coːisə ५ meː maːit̪ʰiliːkə "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" mɑːneː 

kumɑːrə pəvənəkə d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː "pəiʈʰə" (sɑːbʰɑːrə əⁿt̪ikɑː) । 

ɦind̪iːkə pɑːʈʰəkə, ɟeː "usəneː kəɦɑː t̪ʰɑː" pəɽʱəneː ɦeːt̪ɑː, 

keːⁿ buɟʰələ cʰənɦi ɟeː koːnɑː əɦi kət̪ʰɑːkeːⁿ rəci cənd̪rəd̪ʰərə 

ɕərmɑː ’guleːriː’ əmərə bʰəऽ geːlɑːɦə। ɦəmə cərcɑː kəऽ 

rəɦələ cʰiː, kumɑːrə pəvənəkə "pəiʈʰə" d̪iːrgʰəkət̪ʰɑːkə। 

eːkərɑː pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkəʈɑː vicit̪rə, sukʰəd̪ə ɑː 

moːnə ɦaːulə kəraːibəlɑː ənubʰəvə bʰeːʈət̪ə, ɟeː 

seːksəpiːriənə ʈreːɟeːɖiː sⁿ milit̪oː lɑːgət̪ə ɑː pʰərɑːkoː। 

mud̪ɑː eːɦi rəcənɑːkeːⁿ pəɽʱəlɑːkə bɑːd̪ə t̪ɑːməsə, gʰɹ̩ɳɑː 

səbʰəpərə nijⁿt̪rəɳəkeːⁿ ɑː sɑːmɑːɟikə/ pɑːrivɑːrikə 

d̪ɑːjit̪vəkeːⁿ seːɦoː əɦɑːⁿ ɑːrə gⁿbʰiːrət̪ɑːsⁿ leːbaːi, seː d̪ʰəri 

pəkkɑː əcʰi। mud̪ɑː eːkərə eːkəʈɑː ɕərt̪ə əcʰi ɟeː eːkərɑː 
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səmaːi nikɑːli kəऽ eːkkeː ukʰəɽɑːɦɑːmeː pəɽʱi ɟɑːi। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələkə ləgʰukət̪ʰɑː "bisɑːⁿɽʱə": १९४२-

४३ kə əkɑːləmeː bⁿgɑːləmeː १५ lɑːkʰə loːkə muilɑː, mud̪ɑː 

əmərt̪jə seːnə likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː ɦunəkərə koːnoː sərə-

səmbənd̪ʰiː eːɦi əkɑːləmeː nəɦi mərələnɦi। mit̪ʰiloːmeː 

əkɑːlə ɑːeːlə १९६७ iː. meː ɑː ind̪irɑː gɑːⁿd̪ʰiː ɟəkʰənə eːɦi 

kʂeːt̪rə əeːliː t̪ⁿ ɦunəkɑː d̪eːkʰɑːoːlə geːlə ɟeː koːnɑː 

musəɦərə ɟɑːt̪ikə loːkə bisɑːⁿɽʱə kʰɑː kəऽ eːɦi əkɑːləkeːⁿ ɟiːt̪i 

leːlənɦi। maːit̪ʰiliːmeː leːkʰənəkə eːkəbʰəgɑːɦə st̪ʰit̪i 

vid̪eːɦəkə ɑːgəmənəsⁿ pəɦineː cʰələ। maːit̪ʰiliːkə leːkʰəkə 

loːkəni seːɦoː əmərt̪jə seːnə ɟeːkɑːⁿ oːɦi məɦɑːvibʰiːʂikɑːsⁿ 

prəbʰɑːvit̪ə nəɦi cʰəlɑː ɑː t̪eːⁿ bisɑːⁿɽʱəpərə kət̪ʰɑː nəɦi likʰi 

səkəlɑː। ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ eːɦipərə kət̪ʰɑː 

likʰələnɦi ɟeː prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə ceːt̪ənɑː səmit̪ikə 

pət̪rikɑːmeː, mud̪ɑː kɑːrjəkɑːriː səmpɑːd̪əkə d̪vɑːrɑː 

vərt̪əniː pərivərt̪ənəkə kɑːrəɳə oː maːit̪ʰiliːmeː nəɦi vərəɳ 

əvəɦəʈʈʰəmeː likʰələ buɟʰɑː pəɽələ, ɑː oːt̪eːkə prəbʰɑːviː nəɦi 

bʰəऽ səkələ kɑːrəɳə viʂəjə rəɦaːi kʰɑːⁿʈiː ɑː vərt̪əniː kɹ̩t̪rimə। 

seː eːkərə punh iː-prəkɑːɕənə əpənə əsəliː ruːpəmeː bʰeːlə 

vid̪eːɦəmeː ɑː iː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə "gɑːməkə ɟinəgiː" 

ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦəmeː। eːɦi poːt̪ʰiːpərə ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə 

məɳɖələkeːⁿ ʈaːigoːrə liʈəreːcərə əvɑːrɖə bʰeːʈələni। 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələkə leːkʰəniː maːit̪ʰiliː 

kət̪ʰɑːd̪ʰɑːrɑːkeːⁿ eːkəbʰəgɑːɦə ɦeːbɑːsⁿ bəcɑː leːləkə, ɑː 

maːit̪ʰiliːkə səmɑːnɑːnt̪ərə it̪iɦɑːsəmeː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəkeːⁿ 

d̪uː kɑːləkʰəɳɖəmeː bɑːⁿʈi kəऽ pəɽʱəeː ɟɑːeː lɑːgələ- 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələsⁿ puːrvə ɑː ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə 

məɳɖələ ɑːgəmənəkə bɑːd̪ə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi ləgʰukət̪ʰɑː 

bisɑːⁿɽʱə- əpənə succɑː svəruːpəmeː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 
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eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७ 

maːit̪ʰiliːkə pəɦilə ɑː eːkəmɑːt̪rə d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪iːpə 

kumɑːrə sɑːpʰiː। sənd̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə d̪əlit̪ə 

ɑːt̪məkət̪ʰɑː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ləgʰu ɑːkɑːrɑːkə əcʰaːit̪ə 

ɦiloːɽi d̪eːt̪ə ɑː əɦɑːⁿkə iː st̪ʰit̪i kəऽ d̪eːt̪ə ɟeː səmɑːnɑːnt̪ərə 

maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə kət̪əboː pəɽʱuː əɦɑːⁿkeːⁿ əcʰaːuⁿ nəɦi 

ɦoːjət̪ə। iː ɑːt̪məkət̪ʰɑː vid̪eːɦəmeː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlɑːkə 

bɑːd̪ə leːkʰəkəkə poːt̪ʰiː "baːiɕɑːkʰəmeː d̪əlɑːnəpərə"meː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə ɑː iː maːit̪ʰiliːkə əkʰənə d̪ʰərikə eːkəmɑːt̪rə 

d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː t̪ʰikə। t̪ⁿ prəst̪ut̪ə əcʰi maːit̪ʰiliːkə pəɦilə 

d̪əlit̪ə ɑːt̪məkət̪ʰɑː: sənd̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiːkə kələməsⁿ। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७  (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ 

neːnɑː bʰuʈəkɑːkeːⁿ rɑːt̪imeː suneːbɑː leːlə kicʰu loːkəkət̪ʰɑː 

(vid̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ 

maːit̪ʰiliː gəɟələpərə pəricərcɑː (vid̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

.................................................................................... 

Maithili Books can be downloaded from: MAITHILI 

BOOKS 

.................................................................................... 

  

əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 
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..................................................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː bʰɑːgə-१ 

prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː bʰɑːgə d̪uː 

(kurukʂeːt̪rəmə ənt̪ərmənəkə-२) 

səɦəsrəbɑːɽʱəni (upənjɑːsə) 

səɦəsrɑːbd̪iːkə caːupəɽəpərə (pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

gəlpə-guccʰə (viɦəni ɑː ləgʰu kət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

sⁿkərʂəɳə (nɑːʈəkə) 

t̪vəɲcɑːɦəɲcə ɑː əsəɲɟɑːt̪i mənə (d̪uːʈɑː giːt̪ə prəbənd̪ʰə) 

bɑːlə məɳɖəliː/ kiɕoːrə ɟəgət̪ə (bɑːlə nɑːʈəkə, ləgʰukət̪ʰɑː, 

kəvit̪ɑː ɑːd̪i) 

kurukʂeːt̪rəm ənt̪ərmənəkə 

d̪eːvənɑːgəriː vərsənə t̪irəɦut̪ɑː vərsənə breːlə vərsənə 

səɦəsrəbɑːɽʱəni_breːlə-maːit̪ʰiliː (maːit̪ʰiliːkə pəɦilə breːlə 

poːt̪ʰiː) 

səɦəsrəɕiːrʂɑː (upənjɑːsə) 

d̪ʰɑːⁿgi bɑːʈə bəneːbɑːkə d̪ɑːmə əguːbɑːrə peːneː cʰⁿ (rubɑːi, 

kət̪ɑː ɑː gəɟələ sⁿgrəɦə) 

ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ- eːkəʈɑː bɑːjoːgrɑːpʰiː 

səɦəsrəɟit̪ (pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

ɕəbd̪əɕɑːst̪rəm (ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

The_Science_of_Words 

Learn Mithilakshar Script t̪irəɦut̪ɑː (mit̪ʰilɑːkʂərə) siːkʰuː 

Learn Braille through Mithilakshar Script breːlə siːkʰuː 
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Learn International Phonetic Script through Mithilakshar 

Script ənt̪ərrɑːʂʈriːjə d̪ʰvənjɑːt̪məkə vərɳəmɑːlɑː siːkʰuː 

mit̪ʰilɑː rət̪nə/ mit̪ʰilɑː cit̪rəkəlɑː/ mit̪ʰilɑːkə pɑːbəni t̪iɦɑːrə 

(kət̪ʰɑː) ɑː mit̪ʰilɑːkə sⁿgiːt̪ə 

ulkɑːmukʰə (nɑːʈəkə) 

ɟəloːd̪iːpə (bɑːlə-nɑːʈəkə sⁿgrəɦə) 

əkʂərəmuʂʈikɑː (bɑːlə-ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) 

bɑːŋəkə bəŋaːurɑː (bɑːlə-pəd̪jə sⁿgrəɦə) 

nɑːrɑːɕⁿsiː (giːt̪ə-prəbənd̪ʰə) 

gⁿgɑː briɟə (nɑːʈəkə) 

məcəɳɖə (nɑːʈəkə) 

bɑːlə sɑːɦit̪jə (muːlə)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

bʰəऽ ɟɑːeːbə cʰuː(maːit̪ʰiliːkə २०१२ meː prəkɑːɕit̪ə pəɦilə 

klɑːimeːʈə-pʰikɕənə pleː- Maithili's first climate-fiction play 

originally published in 2012) 

kəməlɑːkə bʰəgət̪ɑː 

ʈoːsʈə 

bəɽiːʈɑː! kənijeːʈɑː! 

eːt̪əऽ ɦəmə səbʰə rəɦaːi cʰiː 

bʰɑːrət̪oːlləkə rɑːɟəkumɑːriː 

bʰɑːrət̪oːlləkə rɑːɟəkumɑːriː (binu ɕəbd̪əkə) 

 

vujoː 

kəcə-kəcə kəcɑːkə 

cunnuː-munnuːkə nəɦeːnɑːi 

neːnɑː ɟeː baːiluːnəsⁿ ɖeːrɑːit̪ə cʰələ 

əd̪bʰut̪ə pʰiboːnɑːciː əⁿkə-ɕɹ̩ⁿkʰəlɑː 

 

ɦɑːruː 

əkʰənə naːi, əkʰənə naːi! 

ɟənməd̪inəkə ut̪səvə bʰoːɟə 

moːʈə rɑːɟɑː pɑːt̪ərə-d̪ubbəɽə kukuɽə 

bəcijɑː ɟeː əpənə ɦⁿsiː naːi roːki səkaːit̪ə cʰəli 
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əⁿgreːɟiː 

ɦəmə suːⁿgʰi səkaːi cʰiː 

cʰoːʈə lɑːlə-ʈuɦəʈuɦə ɖoːriː 

kəruː niːkə, bʰoːguː niːkə 

iː səbʰəʈɑː bilɑːɽikə d̪oːkʰə əcʰi! 

 

coːbʰɑː ɑːmə! 

ɦəmərə ʈoːləkə bɑːʈə 

ɟəkʰənə ikəɽuː skuːlə geːlə 

mɑːcʰiː pʰeːrə ɑːu ʈɑːʈɑː! 

əmɑːciːkə ɟulumə məɕiːnə səbʰə 

 

ʈiⁿgə ʈoːⁿgə 

pɑːu-mjɑːuː-vɑːɦə 

kukuɽəkə eːkəʈɑː d̪inə 

ɦəmərɑː niːkə ləgaːieː 

riːt̪ɑːkə nəvə-skuːləmeː pəɦilə d̪inə 

 

kəniː ɦⁿsijaːu neː! 

lɑːlə bərəsɑːt̪iː 

bʰuːt̪ə-preːt̪əkə nɑːʈjəɕɑːlɑː 

 ɑːu pəeːrə gɑːniː 

 kət̪əऽ əcʰi iː əⁿkə ५? 

 

t̪ərəɦərimeː pəriːloːkə 

beːsiː cʰuʈʈiː kəmə isəkuːlə 

bəɽəd̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 

bɑːlə gəɟələ 

pʰiniɕə lɑːinə 

bɑːlə sɑːɦit̪jə (ənuvɑːd̪ə- d̪vibʰɑːʂikə- maːit̪ʰiliː-əⁿgreːɟiː)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

  

....................................................................................... 

NTA-UGC/ UPSC/ BPSC MAITHILI OPTIONAL- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 
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[Place of Maithili in Indo-European Language Family/ 

Origin and development of Maithili language (Sanskrit, 

Prakrit, Avhatt, Maithili) bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː pərivɑːrə 

məd̪ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/ maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ud̪bʰəvə oː 

vikɑːsə (sⁿskɹ̩t̪ə, prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)] 

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of 

critical ability of the candidates) 

(ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː goːvind̪əd̪ɑːsə sileːbəsəmeː 

cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə cət̪urəbʰuɟə vid̪jɑːpət̪i kɑːliːnə 

kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə prɑːrəmbʰə 

kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd̪ɑːvəliː nəvə ɕəbd̪əkə 

pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। nəvə ɑː purɑːnə 

ɕəbd̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid̪jɑːpət̪i ɑː 

goːvind̪əd̪ɑːsəkə prəɕnoːt̪t̪ərəmeː d̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi 

ɕəbd̪əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t̪ərə 

likʰəbɑːmeː d̪ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə ɦoːjət̪ə, 

leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i 

bʰəjə səkət̪ə।) 

(bəd̪riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ɑːvəliː ɑː mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə 

ɕəbd̪ɑːvəliː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː 

səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t̪i) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- vid̪jɑːpət̪i) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- pəd̪jə səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːkə gɑːt̪ʰɑː nɹ̩t̪jə 

nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- jɑːt̪riː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- d̪vit̪iːjə pət̪rə- maːit̪ʰiliː upənjɑːsə) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- ɕəbd̪ə vicɑːrə) 

(t̪irəɦut̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə) 

ənuləgnəkə-१-२-३    ənuləgnəkə- ४-५ 

(maːit̪ʰiliː ɑː d̪oːsərə pubərijɑː bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː 

səmbənd̪ʰə (bɑːⁿglɑː, əsəmijɑː ɑː oːɽijɑː) [juː.piː.eːsə.siː. 
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sileːbəsə, pət̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५]) 

[maːit̪ʰiliː ɑː ɦind̪iː/ bɑːⁿglɑː/ bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- 

biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə (biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə 

seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit̪ʰiliː (aːiccʰikə) viʂəjə leːlə] 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_01- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_02- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-1- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-2- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

GS (Pre) 

TOPIC 1 - gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

..................................................................................... 

 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə (səmpɑːd̪ənə) 

vid̪eːɦə-səd̪eːɦə [vid̪eːɦə www.videha.co.in peːʈɑːrə] 

maːit̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː səmɑːnɑːnt̪ərə 

sⁿkələnə (vid̪eːɦə iː-pət̪rikɑːsⁿ biːcʰələ rəcənɑː) 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə: səd̪eːɦə: १ (२००८-०९) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:२ (maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-

səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:३ (maːit̪ʰiliː pəd̪jə २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə:४ (maːit̪ʰiliː kət̪ʰɑː २००९-१०) t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː viɦəni kət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ५ ]- d̪oːsərə 

sⁿskərəɳə d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ 
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]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ləgʰukət̪ʰɑː [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ६ ] t̪irəɦuॉ t̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː pəd̪jə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ७ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː nɑːʈjə ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ८ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ 

]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː ɕiɕu ut̪səvə [ vid̪eːɦə səd̪eːɦə ९ ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ 

vid̪eːɦə səd̪eːɦə १० ] t̪irəɦut̪ɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ११ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १२ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १३ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १४ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १५ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १६ 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə १७ 

VIDEHA-SADEHA 

bʰɑːʂɑːpɑːkə -vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit̪ʰiliː 

bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə pɑːʈʰjəkrəmə 

vid̪eːɦə purɑːnə əⁿkəkə ɑːrkɑːivə 

“vid̪eːɦə” iː-pət̪rikɑːkə purɑːnə əⁿkə: d̪eːvənɑːgəriː 

vərsənə/ mit̪ʰilɑːkʂərə vərsənə/ breːlə vərsənə (əⁿkə ००१ sⁿ 

१४९) 

VIDEHA 150-250 

VIDEHA 251-ONWARDS 

GOOGLE VIDEHA BOOKS 
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AUDIO ARCHIVE FOLDER 

MITHILA_PAINTING-MODERN ART-PHOTOS 

VIDEHA OLD ISSUES FOLDER 

VIDEHA CLASSICAL SITES FOLDER 

  

pⁿɟiː (११००० muːlə mit̪ʰilɑːkʂərə t̪ɑːɽəpət̪rə १७ ʈɑː 

piː.ɖiː.eːpʰə. pʰɑːiləmeː) 

d̪uːʂəɳə pⁿɟiː 

moːd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː ɕɑːkʰɑː pⁿɟiː 

mⁿɖɑːrə- mərəɽeː kəɕjəpə-prɑːciːnə 

prɑːciːnə pⁿɟiː (leːmiːneːʈə kəeːlə) 

ut̪eːɽʱə pⁿɟiː 

pənicoːbʰeː biːrəpurə 

d̪ərəbʰⁿgɑː rɑːɟə ɑːd̪eːɕə ut̪eːɖʰə ɑːd̪i 

cʰoːʈiː ɟʰɑː pust̪əkə nird̪eːɕikɑː 

pət̪rə pⁿɟiː 

muːləgrɑːmə pⁿɟiː 

muːləgrɑːmə pərəgənɑː ɦisɑːbeː pⁿɟiː 

muːlə pⁿɟiː-२ 

muːlə pⁿɟiː-३ 

muːlə pⁿɟiː-४ 

muːlə pⁿɟiː-५ 

muːlə pⁿɟiː-६ 

muːlə pⁿɟiː-७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'विदेह' ३५० म अंक १५ जुलाइ २०२२ (िर्ष १५ मास १७५ अंक ३५०)|| 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɑː ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə (səmpɑːd̪ənə) 

maːit̪ʰiliːkə prət̪inid̪ʰi gəɟələ 

maːit̪ʰiliː gəɟələ: ɑːgəmənə oː prəst̪ʰɑːnə biⁿd̪u (gəɟələkə 

ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː) 

..................................................................................... 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə, nɑːgeːnd̪rə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː pəɲɟiːkɑːrə 

vid̪jɑːnənd̪ə ɟʰɑː (səmpɑːd̪ənə) 

ɟiːnoːmə maːipiⁿgə (४५० eː.ɖiː.sⁿ २००९ eː.ɖiː.)--mit̪ʰilɑːkə 

pəɲɟiː prəbənd̪ʰə 

ɟiːnijoːloːɟikələ maːipiⁿgə (४५० eː.ɖiː.sⁿ २००९ eː.ɖiː.)--

mit̪ʰilɑːkə pəɲɟiː prəbənd̪ʰə -bʰɑːgə-२ 

MAITHILI-ENGLISH DICTIONARIES 
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