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ISSN 2229-547X VIDEHA 

vid̪eːɦə: ३५३ mə əⁿkə ०१ sit̪əmbərə २०२२ (vərʂə १५ 

mɑːsə १७७ əⁿkə ३५३) 

(vid ̪eːɦə www.videha.co.in ) 

 

vid̪eːɦə maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jə ɑːnd̪oːlənə: mɑːnuʂiːmiɦə 

sⁿskɹ̩t̪ɑːm 

 

vid̪eːɦə- prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət̪rikɑː 

 

səmpɑːd̪əkə: gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə। 
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aːi poːt̪ʰiːkə sərvɑːd̪ʰikɑːrə surəkʂit ̪ə əcʰi। kɑːॅ piːrɑːiʈə (©) d̪ʰɑːrəkəkə likʰit ̪ə 

ənumət̪ikə binɑː poːt̪ʰiːkə koːnoː əⁿɕəkə cʰɑːjɑː prət̪i eːvⁿ rikəॅ ɖiⁿgə səɦit ̪ə 

ileːkʈrəॅ nikə ət̪ʰəvɑː jɑːⁿt̪rikə, koːnoː mɑːd̪ʰjəməsⁿ, ət̪ʰəvɑː ɟɲɑːnəkə sⁿgrəɦəɳə vɑː 

punərprəjoːgəkə prəɳɑːliː d̪vɑːrɑː koːnoː ruːpəmeː punərut̪pɑːd̪ənə ət̪ʰəvɑː 

sⁿcɑːrənə-prəsɑːrəɳə naːi kəeːlə ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi। 

 

(c) २०००- २०२२। sərvɑːd̪ʰikɑːrə surəkʂit̪ə। bʰɑːləsərikə gɑːcʰə ɟeː sənə २००० sⁿ 

jɑːɦuːsiʈiːɟəpərə cʰələ http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html , 

http://www.geocities.com/ggajendra ɑːd̪i liⁿkəpərə ɑː əkʰənoː ५ ɟulɑːi २००४ kə 

poːsʈə http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html keːrə 

ruːpəmeː inʈərəneːʈəpərə  maːit̪ʰiliːkə prɑːciːnət̪əmə upəst̪ʰit̪əkə ruːpəmeː 

vid̪jəmɑːnə əcʰi (kicʰu d̪inə 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 bləॅ gə / maːit ̪ʰiliː 

bləॅ gəkə eːgriːgeːʈərə)। 

iː maːit̪ʰiliːkə pəɦilə iⁿʈərəneːʈə pət̪rikɑː t̪ʰikə ɟəkərə nɑːmə bɑːd̪əmeː १ ɟənəvəriː 

२००८ sⁿ ’vid̪eːɦə’ pəɖəॅ laːi। iⁿʈərəneːʈəpərə maːit̪ʰiliːkə prət̪ʰəmə upəst ̪ʰit̪ikə jɑːt̪rɑː 

vid̪eːɦə- prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː pət̪rikɑː d̪ʰəri pəɦuⁿcələ əcʰi, ɟeː 

http://www.videha.co.in/ pərə iː prəkɑːɕit̪ə ɦoːit̪ə əcʰi। ɑːbə “bʰɑːləsərikə 

gɑːcʰə” ɟɑːləvɹ̩t ̪t ̪ə 'vid̪eːɦə' iː-pət̪rikɑːkə prəvəkt̪ɑːkə sⁿgə maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə 

ɟɑːləvɹ̩t ̪t ̪əkə eːgriːgeːʈərəkə ruːpəmeː prəjukt̪ə bʰəऽ rəɦələ əcʰi।  

 

(c)२०००- २०२२। vid̪eːɦə: prət̪ʰəmə maːit̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət̪rikɑː ISSN 2229-

547X VIDEHA (since 2004). səmpɑːd̪əkə: gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə। Editor: 

Gajendra Thakur. In respect of materials e-published in Videha, the Editor, 

Videha holds the right to create the web archives/ theme-based web 

archives, right to translate/ transliterate those archives and create 

translated/ transliterated web-archives; and the right to e-publish/ print-

publish all these archives.  rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː əpənə maːulikə ɑː 

əprəkɑːɕit̪ə rəcənɑː/ sⁿgrəɦə (sⁿpuːrɳə ut̪t ̪ərəd̪ɑːjit ̪və rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː 

məd̪ʰjə) editorial.staff.videha@gmail.com keːⁿ meːlə əʈaːicəmeːɳʈəkə ruːpəmeːⁿ 
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pəʈʰɑː səkaːit̪ə cʰət̪ʰi, sⁿgəmeː oː əpənə sⁿkʂipt̪ə pəricəjə ɑː əpənə skaːinə kəeːlə 

geːlə pʰoːʈoː seːɦoː pəʈʰɑːbət̪ʰi। eːt̪əऽ prəkɑːɕit̪ə rəcənɑː/ sⁿgrəɦə səbʰəkə 

kəॅ piːrɑːiʈə rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt ̪t ̪ɑːkə ləgəmeː cʰənɦi ɑː ɟət̪əऽ rəcənɑːkɑːrə/ 

sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑːkə nɑːmə naːi əcʰi t ̪ət ̪əऽ iː sⁿpɑːd̪əkɑːd̪ʰiːnə əcʰi। səmpɑːd̪əkə: 

vid̪eːɦə iː-prəkɑːɕit̪ə rəcənɑːkə veːbə-ɑːrkɑːivə/ t̪ʰiːmə-ɑːd̪ʰɑːrit̪ə veːbə-ɑːrkɑːivəkə 

nirmɑːɳəkə əd̪ʰikɑːrə, aːi səbʰə ɑːrkɑːivəkə ənuvɑːd̪ə ɑː lipjⁿt̪ərəɳə ɑː t ̪əkəroː 

veːbə-ɑːrkɑːivəkə nirmɑːɳəkə əd̪ʰikɑːrə; ɑː aːi səbʰə ɑːrkɑːivəkə iː-prəkɑːɕənə/ 

priⁿʈə-prəkɑːɕənəkə əd̪ʰikɑːrə rəkʰaːit ̪ə cʰət̪ʰi। aːi səbʰə leːlə koːnoː rə ॅ jəlʈiː/ 

pɑːriɕrəmikəkə prɑːvəd̪ʰɑːnə naːi cʰaːi, seː rəॅ jəlʈiː/ pɑːriɕrəmikəkə iccʰukə 

rəcənɑːkɑːrə/ sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑː vid̪eːɦəsⁿ naːi ɟuɽət̪ʰu। vid̪eːɦə iː pət̪rikɑːkə 

mɑːsəmeː d̪uː ʈɑː əⁿkə nikəlaːit̪ə əcʰi ɟeː mɑːsəkə ०१ ɑː १५ t̪it̪ʰikeːⁿ 

www.videha.co.in pərə iː prəkɑːɕit ̪ə kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi।  
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 səmɑːnɑːnt ̪ərə 

pərəmpərɑːkə vid ̪jɑːpət̪i- cit ̪rə vid ̪eːɦə səmmɑːnəsⁿ 

səmmɑːnit ̪ə ɕriː pənəkəlɑːlə məɳɖələ d ̪vɑːrɑː 

maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑː ɟəgəɟɟənəniː siːt ̪ɑːjɑː ॅ  bʰɑːʂɑː ɑːsiːt ̪। 

ɦənumənt ̪h ukt ̪əvɑːnə- mɑːnuʂiːmiɦə sⁿskɹ̩t̪ɑːm। 

əkkʰərə kʰəmbʰɑː (ɑːkʰərə kʰɑːmɦə) 

t̪iɦuənə kʰeːt ̪t̪əɦi kɑːɲi t̪əsu kit ̪t̪ivəlli pəsəreːi। əkkʰərə 

kʰəmbʰɑːrəmbʰə ɟəu məɲcoː bənd ̪ʰi nə d ̪eːi॥ (kiːrt̪ilət ̪ɑː 

prət ̪ʰəmh pəlləvh pəɦilə d ̪oːɦɑː।) 



 

 

mɑːneː ɑːkʰərə ruːpiː kʰɑːmɦə nirmɑːɳə kəऽ oːipərə 

(gəd ̪jə-pəd ̪jə ruːpiː) mⁿcə ɟⁿ naːi bɑːnɦələ ɟɑːjə t ̪ⁿ aːi 

t̪ribʰuvənəruːpiː kʂeːt ̪rəmeː oːkərə kiːrt ̪iruːpiː lət ̪t̪iː 

keːnɑː pəsərət ̪ə। 

ənukrəmə 

aːi əⁿkəmeː əcʰi:- 

१. gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə- nuːt ̪ənə əⁿkə səmpɑːd ̪əkiːjə 

əⁿkə ३५२ pərə ʈippəɳiː 

२.gəd ̪jə 

२.१.pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt ̪ʰiː kieː pəɽʱət ̪ʰi- gəɟeːnd ̪rə 

ʈʰɑːkurə 

२.२.leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- ɟəgəd ̪ɑːnənd ̪ə ɟʰɑː 

'mənu'kə bɑːləkət ̪ʰɑː "mɑːʈikə bɑːsənə" ɑː oːipərə 

gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 



 

 

२.३.nirməlɑː kərɳə- əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə- ५) 

२.४.prəɳəvə kumɑːrə ɟʰɑː- bʰəgəvɑːnə ɦəmərɑː gəriːbə 

kieː bəneːlaːuⁿ! 

२.५.rəbiːnd ̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)- 

१०mə kʰeːpə 

२.६.gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə- biːɦəni kət ̪ʰɑː- əpənə-əpənə 

bʰɑːgjə 

२.७.gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə- gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-

t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd ̪ə 

d̪oːsərə upənjɑːsə- d ̪ə ... pʰɑːilsə 

३.pəd ̪jə 

३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- sət̪ə oː ɟʰuːʈʰə 

३.२.gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə- əɟiːgərt ̪ə əcʰi d ̪urbʰikʂə- ३-४ 



 

 

३.३.ɕjɑːmə biɦɑːriː miɕrə- biɦɑːrəkə d ̪ələ - bəd ̪əluː 

sərəkɑːrə 

३.४.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- २ʈɑː gəɟələ 
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१.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- nuːt̪ənə əⁿkə səmpɑːd̪əkiːjə 

 

 

sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiː purəskɑːrə prəsⁿgə (juvɑː ɑː bɑːlə 

purəskɑːrə २ ० २ २)- maːit̪ʰiliː leːlə vivɑːd̪əkə ənt̪əkə 

koːnoː səmbʰɑːvənɑː naːi d̪eːkʰəbɑːmeː ɑːbi rəɦələ 

əcʰi। 

१ 

juvɑː-purəskɑːrə prəsⁿgə 

"əⁿt̪ət̪h"( munniː kɑːmət̪əkə kəvit ̪ɑː sⁿgrəɦə)əⁿt ̪imə reːsə 

d ̪ʰəri pəɦuⁿcələ- oːt̪əऽ ɦɑːri geːlə bɑː ɦərɑː d̪eːlə 

geːlə। d̪eːkʰiː əgilɑː sɑːlə kiː ɦoːieː। munniː 

kɑːmət̪əkə kicʰu poːt̪ʰiː 

http://www.videha.co.in/archive.htm pərə ɖɑːunəloːɖə 

leːlə upələbd̪ʰə əcʰi। leːkʰəkə d̪ʰoːɑː- d̪ʰoːt ̪iː- sɑːɽiː 

naːi vərənə koːrɑː-d̪ʰoːt̪iː-sɑːɽiː pərəmpərɑːkə cʰət̪ʰi। 

ɦinəkərə rəcənɑːmeː əsəliː nɑːriː-vimərɕə t̪ⁿ bʰeːʈəbeː 

kərət̪ə, kicʰu eːɦeːnə viʂəjə seːɦoː bʰeːʈət̪ə ɟeː muːlə 
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pərəmpərɑːmeː əkʰənə d̪ʰəri soːcəloː naːi geːlə əcʰi, 

ɟeːnɑː ɖrəgə-ʈeːsʈiⁿgə leːlə gəriːbə loːkənikə veːkʈərəkə 

ruːpəmeː prəjoːgə ɑː oːkərə mɹ̩t̪ju। kʰəeːrə... 

 

 

 

२ 

bɑːlə-sɑːɦit̪jə purəskɑːrə prəsⁿgə 

aːi pərə koːnoː cərceː vjərt̪ʰə, əgəbeː d̪ʰuɑː d̪ʰoːt̪iː-

sɑːɽiːkə uɟɟərə d̪əpə-d̪əpə pʰɑːrməɦɑːusə cikənə 

loːkənikə poːt̪ʰiː səbʰə reːsəmeː rəɦəjə। cʰəpəbeːneː 

t̪ⁿ koːrɑː d̪ʰoːt̪iː bəloː səbʰə rəɦət̪ʰi mud̪ɑː bəccɑː səbʰə 

leːlə, ɟuːriː leːlə naːi। keː səbʰə-grɑːuɳɖə lisʈə t̪aːijɑːrə 

keːləkə kiː t̪əkərə nɑːmə sɑːrvəɟənikə kəjələ ɟɑːjət̪ə? kiː 

oːkərɑː st̪ʰɑːjiː ruːpəsⁿ prət̪ibənd̪ʰit̪ə kəjələ ɟɑːjət ̪ə? naːi 

kəjələ ɟɑːjət̪ə t ̪əkʰənə maːit̪ʰiliːkə prət̪iʂʈʰɑː bɑːⁿcələ 

koːnɑː rəɦi səkət̪ə? 

aːi beːrə muːlə purəskɑːrə pəɦilə beːrə koːrɑː-d̪ʰoːt̪iː 

pərⁿpərɑːkə upənjɑːsəkɑːrə ɕriː ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd̪ə 

məɳɖələkeːⁿ ɦunəkərə upənjɑːsə "pⁿgu" leːlə d̪eːlə 

geːlənɦi, ɑː seː sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiːkə it̪iɦɑːsəmeː 

http://www.videha.co.in/
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pəɦilə beːrə bʰeːlaːi। mɑːt̪rə d̪ʰoːɑː-d̪ʰoːt̪iː bəlɑː leːlə 

iː purəskɑːrə riɟərvə rəɦaːi। vid̪eːɦəmeː iː 

d ̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə ruːpeːⁿ iː- prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə pʰeːrə 

pust ̪əkɑːkɑːrə ɑːjələ। iː poːt̪ʰiː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə 

vid̪eːɦhsəd̪eːɦə २ १ meː ɟeː aːi liⁿkə 

http://www.videha.co.in/archive.htm pərə ɖɑːunəloːɖə 

leːlə upələbd̪ʰə əcʰi। 

juvɑː purəskɑːrə munniː kɑːmət̪ə keːⁿ seːɦoː d̪eːlə 

ɟeːbɑːkə cɑːɦiː cʰələ, purəskɑːrə ɕivə kumɑːrə 

prəsɑːd̪əkeːⁿ seːɦoː ənuvɑːd̪ə leːlə d̪eːlə ɟeːbɑːkə 

cɑːɦiː cʰələ mud ̪ɑː eːkkeː bərikʰə d̪uː-d̪uː, t ̪iːnə-t̪iːnə 

ʈɑː koːrɑː-d̪ʰoːt ̪iː-sɑːɽiː pərəmpərɑːbəlɑː keːⁿ iː naːi 

d ̪eːlə ɟɑː səkət ̪ə। eːkkeː ʈɑː koːrɑː-d̪ʰoːt̪iː bəlɑːkeːⁿ 

d ̪eːlə geːlaːi t̪əɦiːmeː əgərɑː-picʰəɖə़ ़ा d̪unuːkə d̪ʰoːɑː-

d ̪ʰoːt̪iːd̪ʰɑːriː ɑː vərɳəɕⁿkərə sɑːɦit̪jəkɑːrə (bɑːjoːlə़ ɟikələ 

vərɳəɕⁿkərət̪ɑː sⁿ eːkərə koːnoː səroːkɑːrə naːi) 

kənnɑːroːɦəʈə uʈʰeːneː cʰət̪ʰi। mud̪ɑː eːkkeː bərikʰə 

d ̪uː-d̪uː ʈɑː koːrɑː-d̪ʰoːt̪iː pərəmpərɑːbəlɑː keːⁿ iː naːi 

d ̪eːlə ɟɑː səkət ̪ə। eːkkeː ʈɑː koːrɑː-d̪ʰoːt̪iː bəlɑːkeːⁿ 

d ̪eːlə geːlaːi t̪əɦiːmeː əgərɑː-picʰəɖə़ ़ा d̪unuːkə d̪ʰoːɑː-

d ̪ʰoːt̪iːd̪ʰɑːriː ɑː vərɳəɕⁿkərə sɑːɦit̪jəkɑːrə (bɑːjoːlə़ ɟikələ 

vərɳəɕⁿkərət̪ɑː sⁿ eːkərə koːnoː səroːkɑːrə naːi) 

kənnɑːroːɦəʈə uʈʰeːneː cʰət̪ʰi। 

əcʰi।ɕriː ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ, ɕriː rɑːɟəd ̪eːvə 
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məɳɖələ, ɕriː beːcənə ʈʰɑːkurə (krəməsⁿ maːit̪ʰiliːkə 

sərvəɕreːʂʈʰə ɟiːvit̪ə kət̪ʰɑː-upənjɑːsəkɑːrə, kəvi ɑː 

nɑːʈəkəkɑːrə), ɕriː umeːɕə pɑːsəvɑːnə, ɕriː umeːɕə 

məɳɖələ, ɕriː rɑːməd̪eːvə prəsɑːd̪ə məɳɖələ 

"ɟʰɑːɽuːd̪ɑːrə", ɕriː d̪urgɑːnənd̪ə məɳɖələ keːⁿ koːnoː 

əsɑːinəmeːnʈə naːi? mud̪ɑː kiː maːit̪ʰiliː eːɖəvɑːiɟəriː 

boːrɖə d̪vɑːrɑː maːit̪ʰiliːkeːⁿ kʰət̪əmə kərəbɑːkə ʂəɖəjⁿt̪rə 

maːit̪ʰiliːkeːⁿ mɑːri d̪eːt̪ə? naːi, kɑːrəɳə? kɑːrəɳə ɟaːi 

t̪ərəɦeːⁿ ɕriː ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ, ɕriː rɑːɟəd ̪eːvə 

məɳɖələ, ɕriː beːcənə ʈʰɑːkurə , ɕriː umeːɕə 

pɑːsəvɑːnə, ɕriː umeːɕə məɳɖələ, ɕriː rɑːməd̪eːvə 

prəsɑːd̪ə məɳɖələ "ɟʰɑːɽuːd̪ɑːrə", ɕriː d̪urgɑːnənd̪ə 

məɳɖələ ɑː ɑːnə goːʈeː əpənə t̪ənə-mənə-d̪ʰənəsⁿ 

maːit̪ʰiliːkə ɟəɽikeːⁿ əpənə kʰuːnə-pəsiːnɑːsⁿ pəʈɑː rəɦələ 

cʰət̪ʰi..iː ʂəɖəjⁿt̪rə- maːit̪ʰiliːkeːⁿ mɑːrəbɑːkə- naːi səpʰələ 

ɦəeːt̪ə। iː bʰɑːʂɑː ɟibaːit̪ə rəɦət̪ə। 

əviləmbə eːɖəvɑːiɟəriː kəmeːʈiːkə səbʰə səd̪əsjə əpənə 

əpənə əsɑːiⁿmeːⁿʈə vɑːpəsə kərət̪ʰi / kərəbɑːbət̪ʰi 

(əpənə mɑːneː əpənə , əpənə pərivɑːrə / bəccɑː / 

ceːlɑː cəpɑːʈiː), naːi t̪ⁿ ɦinəkɑː səbʰə pərə t̪jɑːgəpət̪rə 

d ̪eːbɑːkə leːlə d̪əvɑːbə bənɑːoːlə ɟɑːeː, ɦinəkərə 

səbəɦəkə gʰərəkə soːɟʰɑːⁿ əʂʈəɟɑːnə kəeːlə ɟɑːeː, 

rɑːʂʈrəgiːt̪əkə gɑːoːlə ɟɑːeː, rɑːʂʈrəgiːt̪əkə əʂʈəɟɑːmə 

kəeːlə ɟɑːeː / 
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mit ̪ʰilɑː rɑːɟjə ɟⁿ aːi st ̪ʰit̪i meː bənət̪ə t̪ⁿ jəeːɦə d̪əsə 

pərivɑːrə mit̪ʰilɑː keːⁿ bʰuːɟi kʰɑː ɟɑːeːt̪ə / 

mit ̪ʰilɑː rɑːɟjə sⁿgʰərʂə səmit ̪i səbʰə aːi cʰəd̪mə 

ənuvɑːd̪ə səbʰəkeːⁿ əpənə səbʰɑːmeː ɟərɑːbət ̪ʰi / 

t̪əkʰəneː oː sid̪d̪ʰə kɑː' səkət̪ɑː ɟeː oː mit̪ʰilɑː rɑːɟjə 

bəneːt̪ɑː ɑːki maːit̪ʰiliː rɑːɟjə / 

d ̪ʰoːɑː-d̪ʰoːt̪iː d̪ʰɑːriː loːkənikeːⁿ sɑːɦit̪jə əkɑːd ̪eːmiːkə 

əpənə-əpənə ənuvɑːd̪ə-əsɑːinəmeːⁿʈə ɑːpəsə kəऽ 

d ̪eːbɑːkə cɑːɦiː ɑː oː səbʰə əsɑːinəmeːⁿʈə nⁿd ̪ə vilɑːsə 

rɑːjə, rɑːɟəd̪eːvə məɳɖələ, rɑːməbilɑːsə sɑːɦu, 

d ̪ʰiːreːⁿd̪rə kumɑːrə, d ̪urgɑːnⁿd̪ə məɳɖələ, mənoːɟə 

kumɑːrə məɳɖələ, ɕivə kumɑːrə prəsɑːd̪ə, umeːɕə 

pɑːsəvɑːnə, sⁿd̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː, beːcənə ʈʰɑːkurə, 

meːgʰənə prəsɑːd̪ə, kiɕənə kɑːriːgərə, lɑːləd̪eːvə 

məɦət̪oːⁿ, umeːɕə məɳɖələ, ɕɑːrəd̪ɑːnⁿnd ̪ə siⁿɦə, 

subʰɑːʂə kumɑːrə kɑːmət̪ə, munniː kɑːmət̪ə ɑːd̪i keːⁿ 

d ̪eːlə ɟɑːjə, ɑː seː keːlɑːsⁿ maːit̪ʰiliː leːlə əgniviːrəkə 

eːkəʈɑː pʰaːuɟə t̪aːijɑːrə bʰəऽ ɟɑːjət̪ə। meːgʰənə 

prəsɑːd̪ə vid̪eːɦə meː əpənə ɑːleːkʰəmeː iː iccʰɑː 

vjəkt̪ə keːneː cʰəlɑːɦə mud̪ɑː t̪əkʰənoː ɦunəkɑː 

ənuvɑːd̪ə-əsɑːinəmeːⁿʈə naːi d̪eːlə geːlə। əɕoːkə 

əvicələ keːⁿ eːkə t̪iɦɑːi bəd̪ʰɑːi, kɑːrəɳə t̪iːnəʈɑː koːrɑː 

d ̪ʰoːt̪iː-sɑːɽiːkə bəd̪əlɑː ɦunəkərə kɑːrjəkɑːləmeː 

eːkkeːʈɑː koːrɑː-d̪ʰoːt̪iːkeːⁿ purəskɑːrə bʰeːʈə peːlaːi। 
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ɑːbə əgərɑː-picʰəɖə़ ़ा d̪unuː d̪isukɑː d̪ʰoːɑː-d̪ʰoːt̪iː bəlɑː 

mɑːjɑːviː səbʰə koːnə-koːnə bəɦənneː kiː-kiː ukəbɑː 

uɖə़ ़ेt̪ənɦi ɑː əgilɑː bərkʰəsⁿ pʰeːrə sⁿ eːkəcʰɑːɦɑː 

d ̪ʰoːɑː-d̪ʰoːt̪ijɑːinə sɑːɦit̪jə əkɑːd̪eːmiː bʰəऽ ɟɑːjət ̪ə bɑː 

naːi t̪əkərə ut̪t̪ərə t̪ⁿ bʰəviʂjəkə koːkʰimeː əcʰi। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


व िद हे: ३५ ३ म अ ंक ० १ वि त म् बर २ ० २२ (ि र् ष १ ५ म ाि १ ७ ७ अ ंक ३५ ३)|| 7 

əⁿkə ३ ५ २ pərə ʈippəɳiː 

 

vid̪jɑːnənd̪ə ɟʰɑː 

 

keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriː ɟiː pərə ɟeː kicʰu kəɦələ geːlə, 

səripəɦuⁿ sət̪jə, ɑːi d̪ʰəri səmmɑːnə, səɦəjoːgəkə 

mɑːməlɑːmeː grupəbɑːɟiː eːt̪eːkə ɦoːit̪ə əcʰi ɟeː ucit̪ə 

kət̪ʰɑːkɑːrə əvəɦeːlənɑːkə ɕikɑːrə bʰəऽ ɟɑːit ̪ə cʰət̪ʰi। 

bəɦut̪ə beːrə eːɦənə d̪eːkʰəऽ leːlə bʰeːʈɑːieː ɟeː sɑːɦit̪jə 

əkɑːd̪əmiːkə səmmɑːnəmeː eːɦənə nimnə st̪əriːjə 

rəcənɑː keːⁿ cunələ ɟɑːit̪ə əcʰi ɟeː pəɽʱi kəऽ ɑːⁿkʰi 

noːreː-noːrə bʰəऽ ɟɑːit̪ə əcʰi। sɑːd̪ərə nəmənə keːd̪ɑːrə 

bɑːbuːkə leːkʰəniː, vjəkt̪it̪və ɑː kɹ̩t̪it̪vəkeːⁿ। 

 

prəɳəvə ɟʰɑː 

 

vid̪eːɦə səməjə-səməjəpərə maːit̪ʰiliːkə leːkʰəkə səbʰəkə 

sɑːɦit̪jikə ɟiːvənəpərə viɕeːʂɑːⁿkə nikɑːlaːit̪ə rəɦaːit̪ə əcʰi 

ɟəisⁿ naːi kʰɑːliː bʰɑːʂɑː-sɑːɦit̪jəmeː vibʰinnə leːkʰəkə 

səbʰəkəkə joːgəd̪ɑːnəkeːⁿ st̪ʰɑːpit̪ə kərəbɑːmeː iː 
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bʰuːmikɑː nibʰɑː rəɦələ əcʰi əpit̪u nəvət̪urijɑː kəmə 

ɟɑːnəkɑːriː bəlɑː pɑːʈʰəkə səbʰəmeː aːi səbʰə 

sɑːɦit̪jəkɑːrə eːvⁿ ɦunəkərə kɹ̩t̪ikə pəricəjə prəst̪ut̪ə kəऽ 

oːimeː ruci ɟəgɑːbəkə kɑːɟə seːɦoː kəऽ rəɦələ əcʰi। 

eːɦi krəmmeː iː keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriː viɕeːʂɑːⁿkə 

seːɦoː cʰələ। aːi sⁿ pəɦineːɦoː kət̪eːkoː rəcənɑːkɑːrəkə 

pəricəjə ɦəmərɑː sənə pɑːʈʰəkəkeːⁿ vid̪eːɦəkə 

mɑːd̪ʰjəməsⁿ prɑːpt̪ə bʰeːlə əcʰi। 

 

jəd̪jəpi puvɑːri gɑːⁿvə (neːɦərɑː) kə caːud̪ʰəriː 

kʰɑːnəd̪ɑːnəsⁿ ɦəmərə sⁿpərkə rəɦələ əcʰi mud̪ɑː 

eːkʰənə d̪ʰəri ɦəmə ɕriː keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriːkə 

sɑːɦit̪jikə ɟiːvənə sⁿ pəricit̪ə naːi cʰələɦuⁿ। vid̪eːɦəkə 

mɑːd̪ʰjəməsⁿ ɦunəkə pəricəjəkə sⁿgeː kicʰu vɹ̩t ̪t̪ɑːⁿt̪ə ɑː 

ɦunəkə rəcənɑː pəɽʱəbɑːkə seːɦoː əvəsərə bʰeːʈələ। 

"əbɑːrɑː nəɦit̪ənə" pəɽʱi kəऽ ɑːɟɑːd̪iːkə t̪ət ̪kɑːlə bɑːd̪əkə 

əneːkoː sɑːmɑːɟikə ɑː rɑːɟənaːit̪ikə pərist ̪ʰit̪ikə bʰɑːnə 

ɦoːit̪ə cʰaːikə। iːɦoː ɟeː mit̪ʰilɑː rɑːɟjəkə mɑːⁿgə kət̪eːkə 

purɑːɳə cʰaːikə। puːrvəmeː eːkərə kiː kɑːrəɳə ɑː 

bʰuːmikɑː səbə rəɦəlaːi əcʰi। 

 

aːi əⁿkəmeː ɕriː keːɕəvə bʰɑːrəd̪vɑːɟəkə sⁿsmərəɳə ɑː 
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kət̪ʰɑː (kʰeːlaːunɑː) seːɦoː bəɦut̪ə roːcəkə cʰaːikə। 

kʰeːlaːunɑː kət ̪ʰɑːmeː leːkʰəkə grɑːmiːɳə ɟiːvənəkə 

eːkəʈɑː puːrɑː piːɽʱiːkə səməjɑːvəd̪ʰikeːⁿ, vibʰinnə 

pərist̪ʰit̪i ɑː gʰəʈənɑːkə mɑːnəviːjə bʰɑːvənɑːkə pəɦəluː 

ɑː noːsʈɑːlɟijɑːkeːⁿ niːkə ɟeːkɑːⁿ bɑːnɦəneː cʰət ̪ʰi। 

 

vid̪eːɦə ʈiːməkeːⁿ ɕriː keːd̪ɑːrənɑːt̪ʰə caːud̪ʰəriː 

viɕeːʂɑːⁿkə leːlə bəd̪ʰɑːi। 

 

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

pəʈʰɑːu। 
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gəd̪jə kʰəɳɖə 
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२.१.pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɽʱət̪ʰi- gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurə  

ɟeːmsə ɟə़ jəsəkə oːnɑː t̪ⁿ poːt̪ʰiː səbʰə prəkɑːɕənəsⁿ 

puːrveː prəsid̪d ̪ʰə ɦeːbəऽ lɑːgələ cʰələnɦi mud ̪ɑː eːkə 
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beːrə eːɦənoː bʰeːlə ɟəkʰənə ɦunəkɑː əpənə 

rəcənɑːkeːⁿ vjɑːkʰjɑːjit̪ə kərəऽ pəɽələnɦi ɑː prəɕnə uʈʰələ 

ɟeː leːkʰəkə əpənə rəcənɑː likʰəlɑːkə bɑːd̪ə oːipərəsⁿ 

əpənə səmiːkʂɑːkə əd̪ʰikɑːrə cʰoːɽi d̪iəeː ɑː oːkərə 

səmiːkʂɑː ɑːneː loːkə mɑːt̪rə kərət̪ʰi, ɟeːmsə ɟə़ jəsəkə 

ut̪t̪ərə cʰələ- naːi। 

ɑː t̪əi ənuruːpeːⁿ "pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɖʰə़ t ̪ʰi"- 

leːkʰəkə d̪vɑːrɑː əppənə poːt̪ʰiː/ rəcənɑːkə səmiːkʂɑː 

siːriːɟə meː pəɦilə kʰeːpəmeː əɦɑːⁿ pəɽʱəlaːuⁿ "ɑːɕiːʂə 

ənəcinɦɑːrəkeːⁿ:- 

http://www.videha.co.in/new_page_89.htm 

१. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə ० १ əgəst̪ə २ ० २ १ 

d ̪oːsərə kʰeːpəmeː "gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə" likʰi rəɦələ 

cʰət̪ʰi ɟeː loːkə ɦunəkərə poːt̪ʰiː səbʰə kieː pəɽʱənɦu। 

२. gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ० १ sit̪əmbərə २ ० २ २  

pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt̪ʰiː kieː pəɽʱət̪ʰi- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

pəɦilə gəpə ɟeː rəcənɑː sunəneː cʰiaːi niːkə cʰaːi 

mud̪ɑː poːt̪ʰiː bʰeːʈət̪ə keːnɑː? pəɦineː neːpɑːlə 
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pəʈʰeːlɑːpərə ɖɑːkəkʰərcə bʰɑːrət̪eː ɟəkɑːⁿ rəɦaːi ɑːbə 

t̪ⁿ poːt̪ʰiː/ pət̪rikɑːsⁿ məɦəgə ɖɑːkəkʰərcə seː ɑːbə 

neːpɑːlə poːt̪ʰiː naːi ɟɑːieː। ɦəmə njuː ɟərsiːmeː rəɦaːi 

cʰiː, məd̪ʰubəniː-d̪ərəbʰəŋgɑːmeː maːit̪ʰiliː poːt̪ʰiː-

pət̪rikɑː bʰeːʈit̪eː naːi əcʰi t̪ⁿ juːgɑːɳɖɑː, juː.eːsə.eː. ɑː 

ऑsʈreːlijɑːmeː kət̪əऽ bʰeːʈət̪ə। 

t̪əi leːlə əɦɑːⁿ səbʰəkeːⁿ ɦəmə kəɦəbə ɟeː ɦəmərə 

səbʰəʈɑː rəcənɑː ənt̪ərɟɑːləpərə upələbd̪ʰə əcʰi aːi 

liⁿkəpərə http://www.videha.co.in/new_page_90.htm , 

seː bʰaːugoːlikə siːmɑːkə səmɑːpt̪ikə gʰoːʂəɳɑː bʰeːlə, 

upələbd̪ʰt̪ɑːkə seːɦoː koːnoː sʈə़ kə limiʈə naːi। 

ɑːbə ɦəmə əpənə poːt̪ʰiːkə vivərəɳə d̪eːbə nimnə 

kʰəɳɖəmeː- 

muːlə 

pəd̪jə (sɑːmɑːnjə kəvit̪ɑː, giːt̪ə-prəbənd̪ʰə, gəɟələ ɑː 

bɑːlə kəvit̪ɑː-gəɟələ) 

gəd̪jə (sɑːmɑːnjə kət̪ʰɑː-upənjɑːsə-səmɑːloːcənɑː-

nibənd̪ʰə-prəbənd̪ʰə-nɑːʈəkə-səmpɑːd̪əkiːjə ɑː bɑːlə 

sɑːɦit̪jə) 

ənuːd̪it̪ə 

gəd̪jə- ɦəmərə ənuːd̪it̪ə sɑːmɑːnjə kət̪ʰɑː ɑː bɑːlə 
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sɑːɦit̪jə 

pəd̪jə- ɦəmərə ənuːd̪it̪ə pəd̪jə sɑːɦit̪jə 

pəɦineː pəd̪jə pərə ɑːbiː, ud̪əjə nɑːrɑːjəɳə siⁿɦə ɟiː 

ɦəmərə kicʰu pəd̪jəkeːⁿ ud̪gʰɹ̩t̪ə keːneː cʰəlɑːɦə, 

ɦunəkɑː niːkə lɑːgələ cʰələnɦi, ɦunəkərə viɕleːʂəɳə 

niːcɑːⁿ d̪əऽ rəɦələ cʰiː- 

"kət̪eːkoː pⁿkt̪i bʰərisəkə pɑːʈʰəkəkə moːnəmeː grⁿt̪ʰit̪ə-

mud̪rit̪ə bʰəऽ ɟəeːt̪ənɦi, ɟeːnɑː ki 

"ɖʰəɦaːit̪ə bʰɑːvənɑːkə d ̪eːbɑːlə 

kʰɑːmɦə əd̪ɹ̩ɽʱət ̪ɑːkə ʈʰɑːɽʱə 

  

ɑːkɑːⁿkʂɑːkə bəkʰɑːriː əcʰi bʰərələ 

prət̪iːkə bəni ʈʰɑːɽʱə 

gʰərəmeː rɑːkʰələ ɦimɑːlə-ləkəɽiːkə mənd̪irə ɑːki 

oːsɑːrɑːpərə rɑːkʰələ t̪uləsiːkə gɑːcʰə 

prət̪iːkə səɦɹ̩d ̪əjət̪ɑːkə mɑːt̪rə" 

ət ̪ʰəvɑː, nimnoːkt ̪ə pⁿkt̪i-jeːkeːⁿ ləऽ liə : 

"sunaːit̪ə ɕuːnjəkə d̪ɹ̩ɕjə 
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prəkɹ̩t̪ikə kaːinəvɑːsəkə 

ɦəɦɑːit̪ə səmud̪rəkə cit̪rə 

    

ənɦɑːrə kʰoːɦəkə cit̪rəkəlɑːkə pɑːt̪rəkə ɕəbd̪ə 

kjoː d̪eːkʰət̪ə nəɦi ɦəmərə iː cit ̪rə ənɦɑːrə meː 

t̪ⁿ sunəboː t̪ⁿ kərət̪ə pɑːt ̪rəkə ɑːkɑːⁿkʂɑːkə svərə" 

  

mit ̪ʰileːkə nəɦi əpit̪u bʰɑːrət̪əkə kət̪eːkoː sⁿskɹ̩t ̪ikə 

prəbʰɑːvə d̪eːkʰələ ɟɑː səkaːicʰə ɦinəkə kət̪ʰɑː-

kəvit̪ɑːmeː। eːɦisⁿ maːit̪ʰiliː krijɑːɕiːlə rəcənɑːkə 

pərid̪ɹ̩ɕjə ɑːrə bəɽʱi ɟɑːicʰə, ɑː nəvə-nəvə cit̪rə, d̪ʰvəni 

ɑː kət̪ʰɑːnəkə sɑːməneː ɑːbi ɟɑːit̪ə əcʰi । 

kəvi koːnə mənd̪ɑːkiniː keːrə kʰoːɟəmeː cʰət̪ʰi ɟeː 

kəɦaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"mənd̪ɑːkiniː ɟeː ɑːkɑːɕə məd̪ʰjə 

d ̪eːkʰələ ɑːi pɹ̩t ̪ʰviːkə uːpərə..." 

əpənə viɕɑːlə bʰrəməɳəkə cʰɑːpə ləgaːicʰə rəcənɑːmeː 

niːkə ɟəkɑːⁿ prət̪iːt̪ə ɦoːit̪ə əcʰi । ɑː ɑːrə eːkəʈɑː bɑːt̪ə 

spəʂʈə əcʰi  koːʂəkɑːrə gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɑː 
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rəcənɑːkɑːrə gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə bʰinnə vjəkt ̪i cʰət̪ʰi, 

vjəkt̪it̪vəmeː seːɦoː pʰərɑːkə... ɟət̪əeː koːɕəkɑːrit̪ɑːmeː 

səmpɑːd̪əkət̪və t̪ət̪ʰɑː ʈeːknoːloːɟiː �sⁿ səmbənd̪ʰit̪ə 

vjəkt̪ikə cʰɑːjɑː bʰeːʈit̪eː əcʰi, mud̪ɑː sɹ̩ɟənəkə 

muɦurt̪əmeː seː səbʰəʈɑː ɦeːrɑː ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi । 

əneːkoː rəcənɑːmeː mɑːt ̪rə goːlə-məʈoːlə kət ̪ʰeː nəɦi, 

rɑːɟəniːt̪ikə bʰɑːʂjə seːɦoː ləkʰɑː d̪aːit̪ə əcʰi। t̪ɑːɦimeː 

ɦinəkɑː koːnoː ɦicəkicɑːɦəʈi nəɦi cʰənɦi। oːnɑː 

d ̪eːkʰələ ɟɑːeː t ̪ⁿ kurukʂeːt̪rə kə kət̪eːkoː məɦɑːrət̪ʰiː 

cʰəlɑːɦə = prət̪jeːkə viːrə-joːd̪d ̪ʰɑː əpənə-əpənə kʂeːt̪rə 

ɑː vid̪ʰɑːkə prəsid̪d ̪ʰə pɑːrⁿgəd̪ə vjəkt̪i cʰəlɑːɦə, kjoː 

kət̪eːkoː əkʂaːuɦiɳiː seːnɑːkə sⁿcɑːlənəmeː, t ̪ⁿ kjoː 

t̪iːrənd̪ɑːɟiːmeː, ɑːd̪i ɑːd ̪i । səbʰə ɟənaːit̪ə cʰəlɑːɦə ɟeː 

d ̪ʰərmə ɑː əd̪ʰərməkə bʰeːd̪ə kiː ɦoːicʰə mud ̪ɑː t̪aːijoː 

səbʰə kjoː ɟeːnɑː ɑːsənnə vipərjɑːjəkə sɑːməneː 

nirupɑːjə bʰəऽ geːlə cʰəlɑːɦə। ɑːɟukə sənd ̪ərbʰəmeː 

seːɦoː kət̪ʰɑː meː t̪ət̪ʰɑː vjɑːkʰjɑːmeː eːɦənə pərist ̪ʰit̪ikə 

ɟʰələkə d̪eːkʰələ ɟɑːit̪ə əcʰi । saːiɦə eːɦi məɦɑː-pɑːʈʰəkə 

(meːʈɑːʈeːksəʈə) kʰuːbiː kəɦəbə। nəɦi t̪ⁿ oː kijeːkə 

likʰət̪ɑːɦə- 

d ̪eːkʰaːit̪ə d̪eːɕəvɑːsiːkeːⁿ pəcʰɑːɽaːit̪ə 

mⁿt̪rə-t̪ⁿt̪rəjukt ̪ə d̪upəɦərijɑːmeː ɟɑːgələ 

gunəd̪ʰuniː bəlɑː svəpnə 
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bənaːit̪ə əcʰi səbʰəsⁿ t̪iːvrə d̪ʰɑːvəkə 

əkʰərəɦɑːkə səbʰəsⁿ pʰurt̪igərə pəɦələmɑːnə 

d ̪əməsɑːit̪ə mɑːlikəkə svərə t̪oːɽaːit̪ə cʰaːikə oːkərə 

eːkɑːnt̪ə 

  

kɑːrikʰə cit̪rit̪ə rɑːt̪ikə ninnə 

ʈuʈaːit̪ə-əbaːit̪ə-ʈuʈaːit̪ə ninnə ɑː svəpnəkə t̪ɑːrət̪əmjə 

... 

eːɦi məɦɑːpɑːʈʰəkeːⁿ eːkəʈɑː eːksəpeːriːmeːnʈə keːrə 

ruːpəmeː d̪eːkʰiː t̪ⁿ seːɦoː ʈʰiːkə, ɑː səpt̪ərʂi-mⁿɖələkə 

nicoːɽə ət̪ʰəvɑː səpt̪ə-kɑːɳɖəmeː vibʰɑːɟit̪ə ɑːd ̪ʰunikə 

məɦɑː kɑːvjə ruːpəmeː d̪eːkʰiː t̪ⁿ seːɦoː ʈʰiːkə ɦəeːt̪ə। 

।" 

rɑːɟəd̪eːvə məɳɖələ likʰaːi cʰət̪ʰi:- 

"səɦəst̪rɑːbd̪iːkə caːupəɖə़ pərə baːisələ əɦɑːⁿ ɟinəgiːkə 

kʰeːlə d̪eːkʰə rəɦələ əcʰi। gəɦənə ənveːʂəɳə kəraːit̪ə 

eːkə-eːkəʈɑː cit ̪rəkə rəcənɑː kəऽ rəɦələ cʰiː ɑː oːi 

umⁿgəmeː ɖuːbi rəɦələ cʰiː। 

əsiːmə səmud̪rəkə kɑːt̪əkə d̪ɹ̩ɕjə 
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ɦɹ̩d ̪əjə bʰeːlə umⁿgəsⁿ puːrit̪ə....। 

əɦɑːⁿkə ənt̪ərəkə kəvi rəvikə cit̪rə upəst̪ʰit̪ə kəraːit̪ə 

kəɦaːit̪ə əcʰi- 

"suːrjə kirəɳə pəsəri cʰələ geːlə 

kət̪eːkə rəɦəsjə bilɑːeːlə 

t̪imirəkə d̪ʰuⁿd̪ʰə bʰeːlə əcʰi kɑːt̪ərə 

mud̪ɑː iː kiː.......। 

sⁿgrəɦəmeː kicʰu ɦaːikuː pəɖʰə़ bɑːkə suəvəsərə 

bʰeːʈələ। kicʰu suɑːd̪ə bəd̪ələbɑːkə leːlə....। 

mit ̪ʰilɑːⁿcələkə gəməkəsⁿ əɦɑːⁿkə kəvit̪ɑː ɦəmərɑː 

səbəɦəkə moːnəkeːⁿ gəməkɑː rəɦələ əcʰi : 

"moːnə pɑːɖə़ ़ t ̪ə cʰiː d̪ʰɑːnəkə kʰeːt̪ə 

ɟʰilliː kəcaːuɖə़ ़  

loːɖʰə़ ़ t̪ə kɑːʈələ d̪ʰɑːnəkə ɟʰəʈʈɑː 

oːɦi biːcʰələ ɕiːsəkə pɑːisⁿ kiːnələ 

lɑːləɟʰəɖə़ ़  

ɟeːkəreː nɑːoːⁿ lɑːlə cʰəɖə़ ़  ɑː 

sət̪ə d̪ʰəriɑː kʰeːlə....।" 
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prəvɑːsəmeː rəɦaːit̪ə smərəɳə ɦoːit̪ə gɑːmə gʰərə। aːi 

pɑːⁿt̪imeː vijoːgəkə oːi vjɑːt̪ʰɑːkə vərɳənə bʰeːʈaːit̪ə 

əcʰi। eːkəʈɑː nəviːnə ləjəkə sⁿgə- 

"pət̪ɑː nəɦi gʰuri kəऽ ɟɑːeːbə 

ɑːki eːt̪əɦi məri-kʰəpi 

bilɑːeːbə.....।" 

  

aːi vjⁿgjəmeː spəʂʈə d̪ɹ̩ʂʈigoːcərə bʰəऽ rəɦələ əcʰi। 

"lɑːʈʰiː mɑːrəbɑːmeː koːnoː d̪eːriː nəɦi 

bɑːcʰiː bʰeːlɑːpərə ɕoːkoː t̪ʰoːɖə़  nəɦi 

pərənt̪u cʰiː puːɟəniːjɑː əɦɑːⁿ....।" 

  

bɑːɖʰə़ sⁿ ut̪pənnə bʰeːlə səməsjɑː ɑː oːkərɑː cʰoːʈə-

cʰiːnə pɑːⁿt̪imeː səmeːʈənɑːi gɑːgərəmeː sɑːgərə 

bʰərəbɑːkə prəjɑːsə aːi pɑːⁿt̪imeː pəriləkʂit̪ə bʰəऽ rəɦələ 

əcʰi- 

"ʈʰɑːmə-ʈʰɑːmə kəʈələ cʰələ ɦəʈʰəɦərə 
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uːpərəsⁿ bunniː pəɖə़ व ़rəɦələ 

səbʰəʈɑː d̪ʰɑːnə cɑːurə bʰiːt̪əkə koːʈʰiː 

ʈəʈi kʰəsələ pɑːnikə bʰeːlə grɑːsə...।" 

  

nəvə-nəvə bimbəsⁿ kəvit̪ɑː səbʰə puːrit̪ə əcʰi- 

"səɦəst̪rəbɑːɖʰə़ ni ɟəkɑːⁿ d̪ɑːnəvɑːkɑːrə 

gʰəʈənɑːkrəməkə ɟⁿɟɑːlə 

pʰuːli geːlə sɑːⁿsə 

ɦəɖə़ bəɖə़ ़ा kəऽ uʈʰələɦuⁿ ɦəmə....।" 

  

ɦəɖə़ bəɖə़ ़ा kəऽ naːi bəlki əɦɑːⁿ səceːt̪ə bʰəऽ kəऽ 

uʈʰələɦuⁿ। nəvə-nəvə cit̪rə d̪ʰvəni ləऽ kəऽ nəviːnə 

d ̪ɹ̩ʂʈikə sⁿgeː। pət̪ɑː naːi kət̪əऽ d̪ʰəri ɟɑːeːbə। kət̪əऽ 

gənt̪əvjə əcʰi əɦɑːⁿkə। 

"viɕvəkə mⁿt̪ʰənəmeː 

ɦoːeːt̪ə kicʰu bəɦɑːrə ɑːbə.... 

pət̪ʰəkə pət̪ʰə t̪ɑːkəbə..... 
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prəjɑːɳə d̪iːrgʰə bʰeːlə ɑːbə....।"" 

iː səbʰə kəvit̪ɑː əɦɑːⁿkeːⁿ bʰeːʈə ɟɑːjət̪ə ɦəmərə poːt̪ʰiː 

"səɦəsrɑːbd̪iːkə caːupəɽəpərə" meː। 

ɑːbə ɦəmərə poːt̪ʰiː "səɦəsrəɟit̪" sⁿ d̪uː ʈɑː kəvit̪ɑː 

prəst̪ut̪ə əcʰi। 

nəɟəri lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

  

mɑːeː kəɦaːi cʰət̪ʰi 

ɟeː nəɟəri lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

beːʈɑːkeːⁿ d̪eːkʰi ɟeː lɑːgaːieː oː ɑːi sund̪ərə 

sɑːⁿɟʰəmeː cʰɑːɦə pəɽi ɟɑːi cʰaːi oːkərə muⁿɦəpərə 

seː t̪ⁿ sət̪t̪eː! ɦəmərɑː sənə kəkərə beːʈɑː 

mud̪ɑː moːnəmeː iː əbit̪eː nəɟəri lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

  

koːnoː kɑːɟə ɕuruː kəraːieː 

mɑːrit̪eː rɑːsə kɑːɟə eːkkeː beːrə 

kʰət̪əmə ɦeːbɑː d̪ʰəri sud̪ʰi naːi rəɦaːi cʰaːi 
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kijoː kəɦaːieː ɟeː kət̪eːkə niːkə əcʰi əɦɑːⁿkə beːʈɑː 

t̪ⁿ mɑːeːkə kəreːɟə d̪ʰəkəsⁿ rəɦi ɟɑːi cʰaːi 

kəreːɟə baːisəऽ ləgaːi cʰaːi 

kiː kəraːi cʰaːi? 

koːnə sund̪ərə cʰaːi? 

mud̪ɑː kəɦaːit̪ə rəɦaːi cʰət̪ʰi mɑːeː 

ɟeː nəɟəri lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

bɑːt̪eː-bɑːt̪əpərə ɦəmərə beːʈɑːkeːⁿ 

kənijɑːⁿ kəɦaːi cʰət̪ʰi sɑːsukeːⁿ 

mɑːⁿ əɦɑːⁿkə beːʈɑː gʰəbərɑːi bəlɑː naːi əcʰi 

d ̪uʂʈəkə nəɟəri naːi ləgaːi cʰaːi əɦɑːⁿkə beːʈɑːkeːⁿ 

  

mɑːeː mud̪ɑː ɕəni d̪inə, sərisaːu-t̪oːriː ɑː meːrəcɑːi 

ɟəɽəbaːi cʰət̪ʰi 

surəsuriː lɑːgi ɟeːt̪aːi oːkərɑː t̪ⁿ buɟʰəbə ɟeː nəɟəri naːi 

lɑːgələ cʰaːi 

ɑː surəsuriː ɟeː naːi lɑːgət̪aːi t̪ⁿ buɟʰəbə ɟeː nəɟəri 
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lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

  

kəneː kɑːlə surəsuriː naːi ləgəlɑːpərə mɑːeː ɦoːi cʰət̪ʰi 

cint ̪it̪ə 

d ̪eːkʰijaːu neː, ɦəmərɑː beːʈɑːkeːⁿ nəɟəri lɑːgaːi cʰaːi 

cʰoːʈoː-cʰoːʈə gəpəpərə.. 

nəɟəri lɑːgi ɟɑːi cʰaːi... bɑːt̪eː-bɑːt̪əpərə ɦəmərə 

beːʈɑːkeːⁿ... 

mud̪ɑː t̪əkʰəneː cʰikaːit̪ə cʰənɦi beːʈɑː, oːkərɑː 

surəsuriː lɑːgi ɟɑːi cʰaːi 

mɑːeːkə muⁿɦəpərə əbaːi cʰənɦi muskiː 

sərisaːu-t̪oːriː ɑː meːrəcɑːi sərəbɑːmeː kəneːkə ɑːrə 

d ̪əऽ d̪aːi cʰət̪ʰi... 

kəɦəlijənɦi neː mɑːⁿ d ̪uʂʈəkə nəɟəri naːi ləgaːi cʰaːi 

əɦɑːⁿkə beːʈɑːkeːⁿ 
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kəʈiɦɑːriː 

  

१ 

kənəkəniː cʰaːi bəsɑːt̪əmeː 

ɦɑːɽəmeː ɖʰuki ɟɑːeːt̪ə iː kənəkəniː 

poːsʈəmɑːrʈəmə kəeːlə ɕəriːrə ɟeː rɑːkʰələ əcʰi 

sɑːt̪əʈɑː moːʈəkɑː ɕilləpərə, ɟəɽət̪ə kəniːkɑːləmeː 

goːiʈʰɑːmeː ɑːgi ɟeː ənələnɦiɦeːⁿ sumənəɟiː 

rɑːkʰi d̪eːlə niːcɑːⁿ 

kənəkənɑːit̪ə pɑːnimeː ɖuːmə d̪əऽ 

goːiʈʰɑːkə ɑːgisⁿ ɑːgi ləऽ 

ɕəriːrəkeːⁿ gət̪i-səd̪gət̪i d ̪eːbɑː leːlə 

kəऽ d̪eːlənɦi əgnikeːⁿ səmərpit ̪ə 

t̪ɹ̩ɳə, kɑːʈʰə ɑː gʰɹ̩t ̪ə səmeːt̪ə 

gʰuri kəऽ ɟeːt̪ɑː səbʰə 
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loːɦə, pɑːt̪ʰərə, ɑːgi ɑː ɟələ nɑːⁿgʰi, cʰuːbi 

ɖeːɽʱə mɑːsəkə bəccɑːkeːⁿ koːrɑːmeː leːneː mɑːeːkeːⁿ 

cʰoːɽi 

gʰərə səbʰə gʰuraːi cʰət̪ʰi 

  

eːkkaːisəmə ɕət ̪ɑːbd ̪iːkə pəɦilə d̪əɕəkəkə ənt̪imə rɑːt̪ikə 

bʰoːrəmeː 

mud̪ɑː naːi cʰaːi koːnoː ənt̪ərə 

pəɦirɑːvɑː ɑː purukʰəpɑːt ̪əkeːⁿ cʰoːɽi d̪ijaːu 

məɦilɑːkə əvəst ̪ʰɑː d̪eːkʰuː 

aːi kənəkənɑːit̪ə bəsɑːt̪əsⁿ beːɕiː mɑːrukʰə 

ɦɑːɽəmeː ɖʰukələ ɟɑːit̪ə əcʰi 

kəməlɑː kɑːt̪ə naːi jəmunɑːkə kɑːt̪ə 

ɦəɟɑːrə mɑːilə d̪uːrə gɑːməsⁿ ɑːbi 

miɟɟʰərə ɦoːit̪ə əcʰi kʰərərəkʰəvɑːliː kɑːkiːkə ɕveːt̪ə 

vəst̪rə 

sɑːʈʰi sɑːlə puːrvəkə vəeːɦə kʰissɑː 
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vəeːɦə səmɑːɟə 

mɑːt̪rə pəɦirɑːbɑː bəd̪əli geːlə 

mɑːt̪rə nəd̪iː-d̪ʰɑːrə bəd ̪əli geːlə 

  

sɑːt̪əʈɑː ɕilləpərə rɑːkʰələ oː ɕəriːrə 

əgni liːli rəɦələ suɖɖɑːɦə kəऽ rəɦələ 

eːkəʈɑː pərivɑːrə pʰeːrəsⁿ bənəbəeː pəɽət̪ə 

ɑː t̪iːsə bərkʰəkə bɑːd̪ə d̪eːkʰəbə oːkərə pəriɳɑːmə 

t̪ɑːd ̪ʰəri ɦɑːɽəmeː ɖʰukələ rəɦət̪ə iː sərd̪ə kənəkəniː 

aːi bəsɑːt̪əkə kənəkəniːsⁿ bəɖɖə beːɕiː sərd̪ə 

  

२ 

goːpiːcɑːnənə, gⁿgaːuʈə, mɑːlɑː, uɟɟərə nəvə vəst̪rə 

muⁿɦəmeː t̪uləsiːd̪ələ, suvərɳə kʰəɳɖə gⁿgɑːɟələ 

kuɕə pəsɑːrələ bʰuːmi t ̪uləsiː gɑːcʰə ləgə 

ut̪t̪ərə muⁿɦeː 
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poːsʈəmɑːrʈəmə kəeːlə ɕəriːrə 

sumənəɟiː seːɦoː nəvə uɟɟərə vəst̪rə pəɦiːri 

ɟənaːu, ut̪t ̪əriː pəɦiːri, nəvə mɑːʈikə bərt̪ənəkə ɟələsⁿ 

t̪eːkuɕɑːsⁿ puːbə muⁿɦeː mⁿt̪rə pəɽʱaːi cʰət̪ʰi 

ɑː oːi ɟələsⁿ mɹ̩t̪əkəkeːⁿ ɕikt̪ə kəraːi cʰət̪ʰi 

vɑːmɑː ɦɑːt̪ʰəmeː uːkə ləऽ goːiʈʰɑːkə ɑːgisⁿ 

d ̪ʰəd̪ʰəkəbaːi cʰət̪ʰi 

t̪iːnə beːrə mɹ̩t̪əkəkə prəd̪iːkʂəɳɑː kəऽ 

muⁿɦəmeː ɑːgi ərpit̪ə ɦoːit̪ə əcʰi 

kəpɑːsə, kɑːʈʰə, gʰɹ̩t̪ə, d̪ʰuːmənə, kərpuːrə, cɑːnənə 

kəpoːt̪əveːɕə mɹ̩t̪əkə 

pɑːⁿcə-pɑːⁿcəʈɑː ləkəɽiː səbʰə d̪aːi cʰət̪ʰi 

kəpoːt̪əkə d̪əgd ̪ʰə ɕəriːrɑːvəɕeːʂə sənə mɑːⁿsəpiɳɖə 

bʰəऽ geːlɑːpərə 

sət̪əkəʈʰijɑː ləऽ sɑːt̪ə beːrə prəd̪əkʂiɳɑː kəऽ 

kurəɦərisⁿ oːi uːkəkə sɑːt ̪ə cʰaːu sⁿ kʰəɳɖə kəऽ 

sɑːt̪oː bənd̪ʰənəkeːⁿ kɑːʈi 
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sɑːt̪oː sət̪əkəʈʰijɑː ɑːgimeː pʰeːⁿki 

bɑːlə-vɹ̩d̪d ̪ʰəkeːⁿ ɑːgɑːⁿ kəऽ 

eːɽiː-d̪aːuɽiː bəcəbaːit̪ə 

nəɦɑːileː ɟɑːi cʰət̪ʰi 

t̪ilɑːɲɟəli moːɽɑː-t̪ilə-ɟələsⁿ 

binu d ̪eːɦə poːcʰəneː 

ɑː pʰeːrə mɹ̩t̪əkəkə ɑːⁿgənəmeː 

d ̪vɑːrəpərə krəməsⁿ loːɦə, pɑːt̪ʰərə, ɑːgi ɑː pɑːni 

spərɕə kəऽ gʰərə gʰuri ɟɑːi cʰət̪ʰi 

məɳikɑːnt̪ə d̪ɑːsə likʰələnɦi "t̪vəɲcɑːɦəɲcə" bəɖɖə niːkə 

lɑːgələ। 

  

ɦəmərə gəɟələ 

  

oːmə prəkɑːɕə ɟʰɑː likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"oːnɑː t̪ⁿ səbʰə bɑːlə gəɟələ kəɦəniɦɑːrə gəɟələkɑːrə 

səbʰə aːi meː səkʂəmə cʰət̪ʰi ɑː niːkə sⁿ niːkə bɑːlə 
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gəɟələ likʰə rəɦələ cʰət̪ʰi, mud ̪ɑː aːi sənd̪ərbʰə meː 

ɦəmə ɕriː gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəɟiːkə bɑːlə gəɟələkə ulleːkʰə 

kərəbə ucit̪ə buːɟʰi rəɦələ cʰiː। ɦunəkərə eːkəʈɑː bɑːlə 

gəɟələkə mət̪əlɑː əcʰi ़ - 

kənijɑːⁿ put̪ərɑː cʰoːɖə़ ़  ɑːnuː bɑːrbiː 

ɟⁿ rⁿgə gulɑːbiː cʰaːi t̪ⁿ ɟɑːnuː bɑːrbiː 

aːi gəɟələ keːⁿ puːrɑː pəɖʰi kəऽ kəneː d̪eːkʰijaːu। iː 

gəɟələ kənijɑː put̪ərɑːkə ulleːkʰə kəraːit̪ə neːnɑː-

bʰuʈəkɑːkə mənoːrⁿɟənə t̪ⁿ kərit ̪eː əcʰi, sⁿgəɦi əɟukɑː 

bɑːɟɑːrəvɑːd̪əkə bəliveːd̪iː pərə kurbɑːnə bʰeːlə 

mənukkʰəkə mɑːrmikə viveːcənɑː seːɦoː kəraːit̪ə 

əcʰi।" 

oː likʰi rəɦələ cʰət̪ʰi ə rəcənɑːkə mɑːd̪eːⁿ- 

bɑːlə gəɟələ 

  

kənijɑːⁿ put̪ərɑː cʰoːɽuː ɑːnuː bɑːrbiː 

ɟⁿ rⁿgə gulɑːbiː cʰaːi t̪ⁿ ɟɑːnuː bɑːrbiː 

  

boːneː-boːneː pʰiraːieː ɟeː d̪aːit̪ɑː səbʰə 
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vənəsəpt̪oː ləऽ gʰuːrəli mɑːnuː bɑːrbiː 

  

sɑːt̪ə rⁿgə ləऽ bʰoːrə bʰeːleː gɑːməmeː 

pəriː rəɦaːieː gɑːmə əkɑːnuː bɑːrbiː 

  

kənəniː d̪uːrə ɦeːt̪aːi bəccɑː səbʰəmeː 

bʰərələ ɑːⁿkʰi bisəriː ʈʰɑːnuː bɑːrbiː 

  

pɑːni əkɑːsə d̪ʰərət̪iː ɟɑː-ɟɑː gʰuːmiː 

pⁿkʰə ləgɑː ʈikuliː əkɑːnuː bɑːrbiː 

  

d ̪ʰəmmə guɽijɑː sⁿgə kʰeːluː kuːd̪uː 

rɑːt̪i səpənɑːu ninnə ɑːnuː bɑːrbiː 

  

sut ̪ɑː d̪ijaːu aːi guɽijɑːkeːⁿ ɑː sut̪uː 

cəɽʱi aːirɑːvət̪ə d̪inə gɑːnuː bɑːrbiː 
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iː sⁿkəlit̪ə əcʰi ɦəmərə moːʈɑː-moːʈiː səjə pənnɑːkə 

gəɟələ sⁿgrəɦə "d̪ʰɑːⁿgi bɑːʈə bəneːbɑːkə d̪ɑːmə 

əguːbɑːrə peːneː cʰⁿ" ɟəimeː gəɟələ ४ ० pənnɑːmeː 

cʰaːi ɑː ६ ० pənnɑːmeː maːit̪ʰiliː gəɟələɕɑːst̪rə cʰaːi। 

aːi poːt̪ʰiːkə "ʈɑːiʈələ gəɟələ" eːt̪əऽ d̪əऽ rəɦələ cʰiː- 

  

əkət̪ə t̪iːt̪ə preːməkə ɟeː pət̪ʰikə əd̪aːukɑːləsⁿ 

d ̪ʰət̪ɑːləbuːɽʱə preːməkeːⁿ boːɦeːləkə d̪unuː ɦɑːt̪ʰəɟⁿ 

  

nirmələ ɑːⁿgurəsⁿ cʰuːbaːi ɟeː oːkərə puʈʰəpuriː 

pʰərəpʰaːisiː pəsɑːraːi nid̪ərəd̪iː əgiləkəɳʈʰə ɟⁿ 

  

nimərəɟənɑː preːmə ɟeː cʰəlaːi d̪ʰəpoːd̪ʰəpə niɕcʰələ 

bid̪oːraːi leːlə preːmiːkeːⁿ cʰəlaːi oː kəɽeːkəmɑːnə t̪ⁿ 

  

əkərət̪əbə kərt̪əvjəmeː bʰeːd̪ə naːi buɟʰələkaːi ɟeː 
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ɟərɑːu preːməkə gəppə naːi kəɦijoː nukeːləkaːi ɟⁿ 

  

kʰəɲɟəkʰuːɦərə aːirɑːvət̪ə naːi bɑːʈəkə cʰeːⁿ bɑːʈəmeː 

d ̪ʰɑːⁿgi bɑːʈə bəneːbɑːkə d̪ɑːmə əguːbɑːrə peːneː cʰⁿ 

munnɑː ɟiː ɦəmərɑːsⁿ sɑːkʂɑːt̪kɑːrəmeː pucʰəneː 

cʰəlɑːɦə ɟeː upələbd̪ʰə əcʰi vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ३ pɹ̩. 

४ १ ५ pərə oːkərə kicʰu əⁿɕə d̪əऽ rəɦələ cʰiː 

  

munnɑːɟiː:eːt̪eːkə kɑːɟə keːlɑːkə pəcʰɑːt̪ijoː eːkʰənə 

d ̪ʰəri əɦɑːⁿkə koːnoː muːljɑːⁿkənə (vjəkt̪it̪və ɑː kɹ̩t ̪it̪və 

d ̪unuːkə) naːi bʰəऽ səkələ। əi sⁿ əpənɑːkeːⁿ prəbʰɑːvit̪ə 

t̪ⁿ naːi pəbaːi cʰiː? 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə: naːi, eːɦisⁿ ɦəmə səɦəmət̪ə naːi 

cʰiː। ɦəmərɑː prɑːpt̪ə iː-pət̪rə ɑː ciʈʈʰiː səbʰə, 

pɑːʈʰəkəkə prəɕⁿsɑːpət̪rə, pɑːɳɖulipi səbʰəkə 

pərirəkʂəɳəkə ɦəmərə joːɟənɑːkə səpʰələt̪ɑː ɑː bʰɑːʂɑː-

viɟɲɑːnəkə ɦəmərə ɕoːd̪ʰə iː səbʰə ɦəmərɑː sⁿt̪uʂʈi 

d ̪eːneː əcʰi। kʰərɑːbə loːkə seːɦoː əɦɑːⁿkeːⁿ niːkə 

kəɦət̪ə seː koːnɑː səmbʰəvə? seː ɦəmərɑː cɑːɦəboː 

naːi kəriː। vjəkt ̪it̪və ɑː kɹ̩t̪it̪və d̪unuːkə muːljɑːⁿkənə 

maːit̪ʰiliː kiː ɑːnoː bʰɑːʂɑːmeː mɹ̩t̪jukə bɑːd ̪eː ɦoːi 
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cʰaːi। 

mənə aːisoː nirmələ bʰəjoː ɟaːiseː gⁿgɑː niːrə। 

piːcʰeː piːcʰeː ɦəri pʰireːⁿ kəɦət̪ə kəbiːrə kəbiːrə।। 

(kəbiːrə) 

(moːnə eːɦənə nirmələ bʰəऽ geːlə ɟeːnɑː iː gⁿgɑːkə 

ɟələ əcʰi। pɑːcʰɑːⁿ-pɑːcʰɑːⁿ bʰəgəvɑːnə kəbiːrə-kəbiːrə 

kəɦaːit̪ə pəcʰoːrə d̪ʰeːneː cʰət̪ʰi।-kəbiːrə) 

kʰəɲɟəkʰuːɦərə aːirɑːvət̪ə naːi bɑːʈəkə cʰeːⁿ bɑːʈəmeː 

d ̪ʰɑːⁿgi bɑːʈə bəneːbɑːkə d̪ɑːmə əguːbɑːrə peːneː cʰⁿ 

(loːkəkeːⁿ kɑːɟə keːlɑːkə bɑːd̪ə d̪ɑːmə bʰeːʈaːi cʰaːi 

ɦəmərɑː əguːbɑːreː peːneː cʰiː।) 

  

ɟəgəd ̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː "mənu"- "gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɟiːkə iː 

ukt ̪i səjə ʈəkɑː ʈʰiːkə cʰaːinə -"ɟeː ɟət̪eːkə bəccɑː bəni 

ɟeːt̪ɑː oː oːt̪eːkə niːkə bɑːlə gəɟələ kəɦət̪ɑː|" 

cənd̪ənə kumɑːrə ɟʰɑː- "gəɟeːnd̪rə ɟiː gəɟələ 

vjɑːkərəɳəkeːⁿ puʂʈə kəraːit̪ə nəɦi kʰɑːliː gəɟələ 

likʰəlɑːɦə əpit̪u sərələ vərɳikə ɑː' sərələ mɑːt̪rikə 

bəɦərəkə ruːpə meː maːit̪ʰiliː gəɟələ sⁿsɑːrə keːⁿ d̪uːʈɑː 
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ənəmoːlə bəɦərə vɑː gəɟələ-cʰⁿd̪əkə ɖʰɑːⁿcɑː 

d ̪eːləkʰinɦə ɟeː ɦəmərɑː sənə-sənə kət̪eːkoː nəvət̪urijɑː 

ɑː' nəvəsikʰuɑː keːs leːlə gəɟələ likʰəbɑː ɦeːt̪u 

səɦɑːjəkə sid̪d ̪ʰə bʰeːlə əcʰi.eːɦi sⁿ maːit̪ʰiliː gəɟələ keːⁿ 

əbʰuːt̪əpuːrvə səmɹ̩d̪d ̪ʰi bʰeːʈi rəɦələ cʰaːikə।" 

ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"mud̪ɑː ɦɑːləɦimeː gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə d̪vɑːrɑː bəɦəreː-

mut ̪əkɑːribəmeː səpʰələt̪ɑːpuːrvəkə gəɟələ likʰələ geːlə। 

t̪ⁿeː ɑːbə eːkərə cərcɑː ɑːvəɕjəkə। oːnɑː maːit̪ʰiliːmeː 

vɑːrɳikə bəɦərəkə kʰoːɟə seːɦoː gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

d ̪vɑːrɑː bʰeːlə əcʰi ɟəkərə ənukərəɳə prɑːjh ɦəreːkə 

nəvə gəɟələkɑːrə kəeː rəɦələ cʰət̪ʰi।" 

oː gəɟələ niːcɑːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। 

bəɦəreː mut̪əkɑːribə 

bəɦəreː mut̪əkɑːribə mut̪əkɑːribə ɑːʈʰə ruknə pʰə uː 

lunə (U।।) cɑːri beːrə 

  

əɦɑːⁿ buːɟʰi laːi cʰiː ɟuɑːriː əneːreː 

ɟibaːi koːnə baːibeː nijɑːriː əneːreː 
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ɦəɦɑːroː uʈʰeːlaːuⁿ ud̪ɑːsiː gəbeːlaːuⁿ 

siɦɑːbaːi kieː cʰiː məd̪ɑːriː əneːreː 

  

ɟət ̪eːkoː nəbɑːriː cʰəbɑːriː buraːieː 

gʰureːbaːi kijoː naːi sut̪ɑːriː əneːreː 

  

gʰəroːmeː upɑːseː bəɦɑːroː nirɑːseː 

d ̪əɦɑːreː əkɑːleː nəcɑːriː əneːreː 

  

cəlaːi cʰiː kʰəʈoːliː uʈʰɑː aːi bʰəroːseː 

bʰəsɑːʈʰiː əbaːieː vicɑːriː əneːreː 

  

  

  

ɑː əɦiː gəɟələ sⁿgrəɦəkə gəɟələ səbʰəsⁿ kicʰu ɕeːrə 

əɦɑːⁿ leːlə, ɟⁿ ənt ̪ə ɟɑːit̪ə-ɟɑːit̪ə kənɑː ɟɑːjə t̪ⁿ niːcɑːⁿmeː 

d ̪eːlə iː-meːləpərə əvəɕjə suːcit̪ə kəriː। 
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uɽaːieː ciɽaːi ɑː bəɦaːieː əneːreː aːi niːlə əkɑːɕə bicə 

aːirɑːvət̪ə-mənə ɟəkʰənə ud̪ʰijɑːieː əŋeːɟəbə koːnɑː  

  

d ̪eːkʰələ ɟɑːnələ seːɦoː ɑːieː 

rəkʂɑːd̪iːpə seː miɟʰɑː rəɦələ əcʰi 

  

kəkərɑː kiː kəɦəbaːi keː pət̪iɑːeːt̪ə 

gəɦə-gəɦəmeː ərt̪ʰɑːt ̪ə bəɦut̪ə əcʰi 

  

ənəʈʰeːneː naːi d̪aːi cʰiː kɑːnə bɑːt̪ə kieː jaːu 

gʰɹ̩ɳoː t̪ⁿ kəruː ɟⁿ səeːɦə bʰərələ əcʰi 

  

cint ̪ɑːkə moːʈəgərə reːkʰə kəpɑːrəpərə 

cʰələ cʰoːʈə seː bənələ ɑːbə cʰeːbəgərə 

  

ɑːkɑːⁿkʂɑːkə pəɟəraːit̪ə əgnikə bicə 
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paːigʰə cʰiː t̪əkərə ceːnɦɑːsiː kəɦələɦuⁿ 

  

ɑːɟukə bɑːt̪ə kʰət̪əmə ɦoːeːt̪ə jaːu 

bʰoːrukɑː bəsɑːt̪ə seː birroː bənələ 

  

puːcʰuː səbʰəsⁿ ɑː cʰoːɽuː naːi kəkəroː 

nəvə viɦɑːnə kieː cʰələ roːkələ 

  

ɑːst̪eː sⁿ ɟeː siɦəki uʈʰələ iː bəsɑːt̪ə 

ənt̪ərmənəkə ɕəkt ̪i bəd̪əli d̪eːt̪ə sət̪t̪aːi 

  

mɑːⁿcʰə binu pɑːnikə unʈɑː preːmə ɦəmmərə 

preːmə pɑːbi kʰəʈəbət ̪ɑːɦə bənələ əcʰi 

  

t̪eːɟəgərə cʰiː seː cʰəd̪mə ɟɲɑːnə bʰeːlə 

kʰikʰirə kəʈɑːbaːi bʰaːukiː prət̪ipələ 
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nəʈuɑː bipəʈɑː bəni ɦⁿsaːi əcʰi 

t̪oːɦuːⁿ ɦəməreː sənə əcʰi d̪eːkʰələ 

  

ɖərəkə gʰɑːʈə nəɦɑːeːlə cʰiː ɦəmə 

seː səɦəbə d̪əɦoːd̪iɕə ət ̪jɑːcɑːrə 

  

aːirɑːvət̪ə d̪eːkʰaːit̪ə iɟoːt̪əkə birroː bɑːɽʱi d̪urbʰikʂə 

grəɦəɳəkə iː suːrjə t̪ʰɑːkələ d̪eːkʰaːi cʰiː coːnɦərɑːeːlə 

  

cənd̪rəmɑːkə iɟoːt̪əkə cərcə t̪ⁿ bəɽə ɦoːi cʰaːi 

eːɦi piraːuⁿcʰə iɟoːt̪əkə kʰeːrəɦɑː kəɦələkə 

  

ɑːri-d̪ʰuːrə bɑːʈeː cəliː ɑː ɟɑː kəऽ pəɦuⁿciː 

biːcə səɽəkə ʈʰɑːɽʱə cʰaːi roːki neː səkit̪aːuⁿ 
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ɑː d̪eːkʰələ meːgʰəkə ʈikkərə kʰəsi rəɦələ cʰaːi 

əkɑːsəmeː 

ɦuləsi t̪ɑːkələ kʰeːt̪ə d̪isə ullɑːsə pərvət̪ə cəɽʱələ aːi 

  

ɟɑːuː kət̪t̪əऽ ʈiʈəɦiː seːɦoː iɟoːrijɑːmeː bʰɑːgələ 

ənɦərijɑː rɑːt̪i ɑː ɟinəgiː ɟʰuːrə-ɟʰɑːmə ɟeː bʰeːlə 

  

iɟoːrijɑː cʰaːikə kət̪əboː cʰaːi t̪ⁿ rɑːt̪ijeː səgəroː 

d ̪inoːmeː grəɦəɳə ɑː səgəroː ənɦɑːrə pəsərələ 

  

ɦənikəjə pʰeːkiː vicɑːrə moːnəkə 

pʰəɽiccʰə bʰeːneː beːsəmɦɑːrə bʰəऽ geːlaːi 

  

goːⁿɦi ɑːeːlə əcʰi ɦəmərɑː ʈoːlə 

ɟələsəmɑːd̪ʰi t̪ⁿ vjoːpɑːrə bʰəऽ geːlaːi 
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aːirɑːvət̪ə gəɟə-grɑːɦəkə gəɟə naːi 

d ̪unuːmeː meːləkə nijɑːrə bʰəऽ geːlaːi 

  

  

ɑːⁿkʰi oːŋəʈʰələ ɟɑːieː kəɦuː kiː kəriː 

naːi buɟʰəlaːuⁿ t̪əməsɑːieː kəɦuː kiː kəriː 

  

d ̪ʰɑːnə cʰaːi kʰəkʰəriː bənələ əɦiʈʰɑːmə ɑː 

d ̪ʰɑːniː ɑːgi d̪ʰud̪ʰuɑːieː kəɦuː kiː kəriː 

  

d ̪eːkʰi cʰuːbi ənubʰuːt̪ikə kʂəɳə 

iː pɑːⁿt̪iː it̪iɦɑːsə bənət̪ə naːi 

  

bɑːnɦəkə kɑːt̪əmeː gʰərə bəneːneː bɑːʈə ɟoːɦiː 

bɑːʈə bisəri kəऽ naːi biləmaːieː ɦəmərɑː kiː 
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ɟʰuːʈʰəkə bəɦaːit ̪ə d̪ʰɑːrə cʰaːi ɟeː t̪ʰəməkələ 

unəʈi bəɦəlaːi t̪ⁿ ɖɑːɦə d̪aːieː rəɦi rəɦi 

  

ɖⁿkəkə əbaːit̪ə coːʈə sunaːit̪ə bʰeːlə d̪inə kət̪eːkə 

uːɦi əbit̪eː əbaːit̪ə vibʰinnə bʰeːlə usəri geːlə 

  

ləccʰənoː t̪ⁿ bɑːpəkə ɟid ̪d̪ə gunələkaːi 

niːkə t̪iːkə bʰuːli səeːɦə bənəliaːi 

  

buːɟʰi səkəlaːuⁿ naːi niɕɑːbʰɑːgə rɑːɕikə kʰeːrəɦɑː 

luːɟʰi səkəlaːuⁿ naːi pərɑːt̪iːkə pɑːⁿt̪ikə kʰeːrəɦɑː 

  

  

bəɟʰɑːoːlə geːlaːieː ciɽaːijɑː eːnɑː reː 

kəɦaːieː ɦit̪aːiʂiː iː ɕikɑːriː bəɽɑː reː 
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kruːrə svəpnə ɑː sund ̪ərə ɟiːvənə d̪eːkʰəlaːuⁿ ninnəsⁿ 

ɟəgəlɑːpərə 

koːnɑː ɦəmə mɑːnəbə ɟⁿ kijoː iː kəɦələkə kicʰu naːi 

bəd̪əlaːieː 

  

  

kəɦaːieː iː mileːbaːi ɑːi noːroːmeː kəneː goːlɑː 

ɟⁿ bʰɑːⁿgeː piːbi eːt̪aːi bʰɑːvənɑː piːt̪aːi ləgaːieː iː 

  

  

koːnə pəkkɑː rⁿgəsⁿ ɖʰaːurɑːbiː ɟeː d̪ʰoːkʰərɑːeː naːi 

moːnəkə rⁿgoː d̪ʰoːkʰərɑːieː cəluː gʰuri cəliː  

  

  

bʰoːreː ud̪ɑːsiː uɽijɑːit̪ə ɟɑːit̪ə 

ɟeː bunniː buniaːilə cʰiccɑː əɦiːⁿ t̪ⁿ cʰiː 
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cərəkoː pərijɑːni iː bəneːlaːuⁿ kəeːkə beːrə 

ubeːrəkə bɑːʈə t̪ɑːkiː ɑː suruɟə kəɦɑːi cʰiː 

  

oːkərɑː d̪eːkʰi buɟʰələɦuⁿ gəɽʱənikə soːpɑːnə 

bənaːit̪ə bənaːit ̪ə bənaːi muːrt̪i əɦɑːⁿ d̪eːkʰɑːi cʰiː 

  

koːnəʈɑː bəcələ naːi eːkɑːnt̪iː leː eːkoːʈɑː 

ənɦəroːkʰeː uʈʰaːi cʰiː ɑː gənət̪iː gənaːi cʰiː 

  

piɑː geːlɑːɦə d̪eːɕɑːnt̪ərə d̪uːrəst̪ə d̪eːsə 

kijoː naːi gʰuraːi əcʰi seː ɑːsoː naːi t̪əkaːi cʰiː 

  

ucəri nəvə ruːpə əpənə likʰaːibə t̪əkʰənə kineː 

ut̪ərə d̪əcʰinə ɖəgəɦərə    bəɦaːibə t̪əkʰənə kineː 
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kənəkənə kərət̪ə bənət̪ə səd̪ikʰənə t̪əlijɑː jaːu 

suəd̪ə paːibə ɟaːuⁿ əɦⁿ ɟʰəkʰaːibə t̪əkʰənə kineː 

  

pəɽɑːinəpərə kənaːit̪ə əcʰi bʰɑːgə ɟⁿ kət̪aːu 

gəɟeːnd̪rə mənə buːɟʰaːi ɦijaːibə t̪əkʰənə kineː 

  

  

ɟeː d̪eːkʰələkə bərijɑːrəkə gɑːcʰə kəɦələkə birəd ̪ɑːbənə 

iːɦeː 

uɽəkussiː lɑːgaːi d̪əlɑːnəpərə cʰaːi ɑːbə uɟəɽənəɦieː 

niːkə 

  

ɟəkərɑː kət̪əɦu neː cʰaːi pucʰɑːriː seː əcʰi saːurɑːʈʰəkə 

noːt̪iɦɑːriː 

cənd̪roːgət̪ə naːi preːmə əcʰiɲɟələ seː ɑːbə bisərənəɦieː 

niːkə 
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ɦɑːt̪ʰiː əpəneː pəeːreː bʰɑːriː cuʈʈiː əpəneː pəeːreː 

bʰɑːriː əcʰi 

aːirɑːvət̪ə preːmə-ɟiⁿɟiːrəsⁿ cʰɑːrələ t̪aːiⁿ ʈʰoːkəreːnəɦieː 

niːkə 

  

ɑːd ̪ət ̪i ɟeː lɑːgələ veːd̪ənɑː səɦəbɑːkə 

geːⁿʈʰə bənaːieː seː soːɦənəgərə ləgaːieː 

  

bəni mɑːⁿcʰə əkulɑːi cʰiː bɑːɟʰəbə ɟɑːləmeː kəkkʰənə 

ɟⁿ pʰⁿsi t̪rɑːɳə pɑːeːbə ɑːⁿkʰi bəoːneː seː d̪eːkʰət̪aːi oː 

  

naːi buɟʰəliaːi iː eːt̪eː bəɽʱələ əcʰi bɑːt̪ə 

d ̪eːkʰələ ɑːi ɟeː oː bʰⁿsijɑː rəɦələ əcʰi 

  

ɦəmərɑːsⁿ kət̪eː kiː mɑːⁿgaːi cʰələ rəɦərəɦɑːⁿ 

ɟeː ɟumələ oː binu leːneː ɟɑː rəɦələ əcʰi 
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oːkərə ɦɑːkroːsə ɦəmərə cuppiː sunaːi cʰələ 

bɑːɟəbə seː binu sunəneː ɟɑː rəɦələ əcʰi 

  

  

ɑːbə ɑːu ɦəmərə kicʰu ɦɑːikuː/ ɕeːnərjuː/ ʈənəkɑː/ 

ɦaːibuːnə 

biːɦəni kət̪ʰɑː sənə iː vid̪ʰɑː siːrijəsə naːi mɑːnələ ɟɑːi 

cʰaːi।mud̪ɑː ɟⁿ niculəkɑː rəcənɑː səbʰə (ɦəmərə poːt̪ʰiː 

"səɦəsrəɟit̪" sⁿ) əɦɑːⁿkeːⁿ gəmbʰiːrə ləgaːieː t̪ⁿ buɟʰuː 

ɟeː ɦəmərə kɑːɟə səpʰələ bʰeːlə। 

  

१ 

prəkɹ̩t̪i roːʂə 

kuɕə t̪ilə ɟələsⁿ 

vid̪ʰəvɑː bəni 

səd̪ʰəvɑː kiː vibʰeːd̪ə 

d ̪uːbi əkʂət̪ə ɟələ (ʈənəkɑː/ vɑːkɑː) 

kərəbiːrəsⁿ  
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gʰərə gɑːcʰə pəɦɑːɽə 

gʰeːrələ əcʰi (ɦɑːikuː) 

bənaːijɑː loːkə 

gʰərəkə pənibəɦə 

bid̪ət̪i nəɦi (ɕeːnərjuː) 

kərəɦəɽə upɑːri kəऽ kʰɑːu, prəkɹ̩t̪ikeːⁿ gʰərəmeː 

bəsɑːu, pʰuləvɑːriː bənɑːu, pəɦɑːɽəkə pʰoːʈoː bənɑː 

kəऽ gʰərəmeː ləʈəkɑːu। ɑː bʰəऽ ɟɑːu prəkɹ̩t̪i preːmiː। 

gɑːməkeːⁿ nəgrəmeː ləऽ ɑːu, cit ̪rəkɑːriːsⁿ, kəlɑːkɑːriːsⁿ, 

bud̪ʰijɑːriːsⁿ। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

kʰeːlɑːi ɦəmə 

kərijɑːɟʰummərimeː 

niːcɑːⁿ əkɑːsə   

                                                                                                                                                                                                                      

eːkəpeːɽijɑː səɽəkə kət̪əऽ pɑːbiː ɑːbə, ɑːbə t̪ⁿ cɑːri 

leːnə seːɦoː kəmə cəkərəgərə mɑːnələ ɟɑːieː। cʰəɦə 

leːnə, ɑːʈʰə leːnə। əkɑːsə məlicʰoːⁿɦə, gɑːcʰəkə ɦərijəriː 

məlicʰoːⁿɦə। moːnə məlicʰoːⁿɦə। mud̪ɑː səɽəkə, gʰərə 

səbʰə pʰoːʈoː sənə cikkənə cunəmunə।                                                                                                                                                                                                                      
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likʰiː cit̪rəsⁿ 

gʰərəkə kʰɑːkɑː ɑːi 

cʰiː ɟəŋəlɑːɦə 

(ɦaːibuːnə)      

  

  

२ 

१. 

t̪ɑːgi prəkɹ̩t̪i 

t̪ɑːkaːileː bʰeːlaːuⁿ pɑːrə 

sukʰələ pɑːt̪ə 

(ɦɑːikuː) 

२. 

iː pʰuːlə pʰələ 

cəɽʱaːit̪ə ɟɑːi ɑːgɑːⁿ 

kəmə ɦoːieː 
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unəʈi d̪eːkʰiː pʰeːrə 

ləgəmeː kəmə d̪uːreː beːɕiː 

(ʈənəkɑː/ vɑːkɑː) 

३. 

rⁿgə cʰɑːɽələ 

pəɦɑːɽə ɑːrə gɑːcʰə 

mud̪ɑː ɟiːvənə 

(ɕeːnərjuː) 

४. 

ɟʰəɟʰɑːjələ rⁿgə kət̪eːkoː vərɳəkə। bəccɑːkə kit ̪ɑːboːsⁿ 

beːɕiː cəməkaːieː iː prəkɹ̩t̪i, pʰuːlə, pɑːt̪ə, bɑːʈə ɑː 

əkɑːsə। ɑː eːkərɑː səbʰəkeːⁿ t̪ⁿ cʰoːɽuː iː bərəpʰə, ɟeː 

reːgist̪ɑːneː neː cʰiː, bɑːlukə bəd̪əlɑː bərəpʰə। mud̪ɑː 

naːi əcʰi ऑksiːɟənə ɑː nəɦijeː pʰuːlə-pɑːt̪ə। mud̪ɑː 

eːkərə seːɦoː d̪eːkʰijaːu ɕɑːnə। ɟəi rəst̪ɑːsⁿ əbaːi 

cʰəlaːuⁿ seː oːt̪eːkə kəɦɑːⁿ cəməkaːi cʰələ। ɟəkʰənə oːi 

prəkɹ̩t̪ikə ləgə cʰəlaːuⁿ t̪ⁿ kəɦɑːⁿ oːkərə ruːpə niŋəɦɑːri 

pɑːbaːi cʰəlaːuⁿ। kijoː d̪uːrəsⁿ d̪eːkʰaːit̪ə ɦəeːt̪ə t̪ⁿ 

niŋəɦɑːri pəbaːit̪ə ɦəeːt̪ə ɦəməroː, prəkɹ̩t ̪ikə biːcəmeː 

ɦəməɦuːⁿ prəkɹ̩t ̪i bənələ ɦəeːbə। mud̪ɑː aːi ɕikʰərəpərə 
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ɑːbi ɟeː sənəgərə ləgaːieː iː prəkɹ̩t ̪i।   

gɑːcʰə bʰeːlə cʰaːi 

əsəgəruɑː baːuɑː 

pɑːt̪ə bʰeːlə cʰaːi 

kʰilaːunɑː prəkɹ̩t ̪ikə 

ɕikʰərə d̪eːkʰi 

  

mud̪ɑː ɑːbə aːi ɕikʰərəpərə eːlɑːkə bɑːd̪ə ləgaːieː ɟeː 

beːkɑːreː eːlaːuⁿ eːt̪əऽ। aːi ɕikʰərəkeːⁿ oːi ʈʰɑːməsⁿ 

d ̪eːkʰaːi cʰəlaːuⁿ t̪ⁿ kət ̪eːkə sunnərə ləgaːi cʰələ iː 

ɕikʰərə। mud̪ɑː ɕikʰərəpərə eːlɑːkə bɑːd̪ə ɑːbə t̪ⁿ 

vəeːɦə gɑːmə niːkə ləgaːieː। t̪ulənɑː t̪əkʰəneː neː 

ɦəeːt̪ə ɟəkʰənə gɑːməkə prəkɹ̩t ̪ikeːⁿ ɕikʰərəsⁿ 

d ̪eːkʰəbaːi। gɑːməsⁿ ɕikʰərə ɑː ɕikʰərəsⁿ gɑːmə। 

mud̪ɑː liləsɑːsⁿ ɦɑːi reː ɦɑːi। ɑːbə cəlaːi cʰiː ɕikʰərəkə 

oːi pɑːrə। d̪eːkʰaːi cʰiː oːi d̪isukɑː loːkə səmɑːɟə। 

d ̪uːrəsⁿ ləgaːieː d̪unuː kɑːt̪əkə gɑːmə niːkə, 

t̪ərɑːupəɽiː। mud ̪ɑː oːi kɑːt̪əkə gɑːməsⁿ ɕikʰərə oːt̪eːkə 

sunnərə lɑːgət̪ə ɟət ̪eːkə aːi pɑːrəkə gɑːməsⁿ ləgaːieː। 

naːi ʈʰɑːɽʱə ɦoːu 
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cəluː cəliː gʰuraːileː 

bəniɟɑːrə cʰiː 

loːkəkə biːcəmeː cʰiː 

ɟɑːit̪ə gʰuraːit̪ə cʰiː 

(ɦaːibuːnə) 

  

३ 

cət̪ərələ cʰaːi/ lət̪ərələ ʈɑːʈə iː/ ɟʰoːrɑː kəऽ kʰɑːu 

iː biɟəlaːukɑː/ ɟəɽikə ɕirɑː sənə/ pəsəraːieː 

ɟəɽisⁿ pʰuːʈi /iː kəɽəkəɽɑːit ̪ə/ d̪igə d̪igənt̪ə/ pəsərət̪ə 

səgəreː/ kərət̪ə ɑːccʰɑːd ̪it̪ə 

kɑːrəɳə naːi cʰaːi/ ɦɑːri leːlə, viɟəjə/ leːlə naːi gərvə 

loːkə pət̪ɑːliː/ ɟəɦɑːɟə əkɑːsəmeː / unəʈi geːlə / viɕvə 

loːkə brəɦmɑːɳɖə / bɑːt̪ə vicɑːrə səbʰə 

ɟələ d̪unijɑːⁿ/ səmud̪rə t̪ələpərə/ əd̪bʰut̪ə rⁿgə 

binu ɦərəd̪i/ cɑːɳəkjəkə bikʰɑːɦi / viʂəkənjɑː oː 

binu ɦərəd̪i/ bənəli bikʰɑːɦi oː / viʂəkənjɑː ɟeː/ pɑːlit̪ə 
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bʰeːlə cʰəli/ binu ɦərəd ̪ikə ɟeː 

ɦərəd̪i, guɳeː-guɳə, sərd̪iː bʰeːlə, d̪uːd̪ʰəmeː gʰiː ɑː 

ɦərəd̪i d̪ijaːu ɑː ɑːⁿkʰi muːni gʰoːⁿʈi ɟɑːu। coːʈə lɑːgələ 

ɦərəd̪imeː ɖoːkɑːbəlɑː cuːnə milɑːu ɑː leːpə d̪ijaːu। 

ɦərəd̪i binɑː neː d̪ɑːli ɑː neː kʰiccəri lɑːgət̪ə 

pijərəgərə। kʰiccəri bʰəऽ ɟɑːeːt̪ə mərəsəʈəkɑː ɑː d̪ɑːli 

bʰəʈərⁿgə। d̪eːkʰaːimeː ləgaːieː ɟeːnɑː vaːiɟəjənt̪iː 

pʰuːləkə gɑːcʰə ɦuəeː, mud̪ɑː iː bɑːɽiːmeː ɦoːieː, 

vaːiɟəjənt̪iː sənə poːkʰərikə məɦɑːrəpərə naːi। ɦərəd̪i 

gɑːcʰə/ nukaːuneː ɟəɽimeː iː/ əpənə guɳə (ɦaːibuːnə) 

  

४ 

ɑːsəkə əcʰi/ pənisoːkʰɑː ugələ/ cəluː bəɽʱaːi cʰiː 

(ɦɑːikuː) 

bʰeːlə ubeːrə/ ugələ pənisoːkʰɑː/ kɑːɟə kəraːi cʰiː/ 

bəɦərɑːi gʰərəsⁿ/ bɑːʈə bʰeːʈələ əcʰi (ʈənəkɑː) 

pənisoːkʰɑː iː/ ugələ əkɑːsəmeː/ upəreː uːpərə! 

(ɕeːnərjuː) 

ɑːɦə, ɑːbə ɦəeːt̪ə ubeːrə, ugi geːlə əcʰi pənisoːkʰɑː, 

kʰuɟi geːlə əcʰi bɑːʈə, bəniɦɑːrə bid̪ɑː bʰeːlə bəniɟə 

kərəeː, ɑː kisɑːnə biːjɑː ukʰɑːri roːpəni leːlə ɑː ɦəmə 
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bid̪ɑː bʰeːlaːuⁿ koːnoː əkɑːɟəkə kɑːɟə leːlə, ənt̪əɦiːnə 

bɑːʈəpərə, sukɑːɟəkə kɑːɟə leːlə , d̪iɕɑːɦiːnə ʈʰəməkələ 

caːubəʈijɑː d̪isə। 

bɑːʈə t̪əkaːit̪ə 

t̪ɑːkiː əkɑːsə d̪isə 

vicit ̪rə bʰrəmə 

ɟeːnɑː iː pənisoːkʰɑː 

ugi kʰoːlət̪ə bɑːʈə 

  

t̪əkʰənə pʰeːrəsⁿ t̪ɑːkəbə, ɦeːrəbə əpənə səmɑːnə, ɑː 

bərkʰɑː ɦoːi d̪ʰəri cəlaːit̪ə rəɦəbə। t̪ⁿ iː kəɦəbə ɟeː 

bərkʰɑː ɦoːi d̪ʰəri cəlaːit̪ə rəɦəbə koːnoː pəlɑːjənə t̪ⁿ 

naːi। pənisoːkʰɑː ugəleː əcʰi, bɑːʈə kʰuɟəleː əcʰi ɑː 

ɦəmə bɑːʈə t̪ɑːki rəɦələ cʰiː ɑːbaːibəlɑː bərkʰɑːkə? 

sət̪ərⁿgijɑː 

əcʰi iː ɑːsə 

ugaːieː ɑːsə 

ɖubəbɑːleː əkɑːsə 



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

bəni geːlə sⁿt̪rɑːsə 

  

(ɦaːibuːnə -d̪uː ʈɑː gəd ̪jə ɑː d̪uːʈɑː ʈənəkɑː jukt ̪ə) 

pʰeːrə kuɳɖəlijɑː (ɦəmərə poːt̪ʰiː "səɦəsrəɟit̪" sⁿ) 

kuɳɖəlijɑː 

१ 

sət̪ə əsət̪ə meː bʰeːd̪ə kəruː, rɑːkʰuː naːi kicʰu roːkʰə 

t̪ət ̪əmət̪ə naːi kəruː kənijoː, ɟeː cʰaːi ɦoːniː leːkʰə 

ɟeː cʰaːi ɦoːniː leːkʰə, ɦueː seː niːkə nikeːnɑː 

sət̪jəkə ɟiːt̪ə ɦəeːt̪ə, ɟⁿ kərəbaːi əkəsət̪ikəsə neː 

ɖərə sⁿgə əsət̪ə keːrə, ɖərə ɖʰɑːɦuː məd̪ʰjə ɦɹ̩d ̪əjəkə   

aːirɑːvət̪əkə buɟʰaːit̪ə, jəeːɦə cʰiː əsət̪jəkə sət̪ə 

  

२ 

cʰət̪t̪ɑː gʰurəcʰɑː pəllaːusⁿ, bʰeːlə d̪ineː ənɦɑːrə। 

d ̪inə bit̪əlɑːpərə gʰərə gʰuriː, kɑːlə bʰeːlə vikərɑːlə॥ 
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kɑːlə bʰeːlə vikərɑːlə, poːreː-poːrə siɦəraːieː। 

sunət̪ə keːoː səvɑːlə, boːlə bəgəɦɑː ləgəbaːieː। 

aːirɑːvət̪ə beːɦɑːlə, boːlə kət̪əऽ bʰeːlə nipət̪t̪ɑː। 

gʰurijɑːeː bəni kɑːlə, paːisi bicə gʰoːrənə cʰət̪t̪ɑː।। 

  

३ 

viɟəjə binə gərvə ɦəeːt̪ə ɟⁿ, buɟʰuː t̪əkʰənə iː niːkə 

ɦɑːri bʰeːneː gʰəbərɑːu naːi, bɑːt̪ə buɟʰuː iː miːt̪ə 

bɑːt̪ə buɟʰuː iː miːt̪ə, ɦuəeː ɟⁿ eːkə ɟʰəmeːlɑː 

ɦɑːri mɑːni bəɽʱi ɟɑːu, kəruː neː pʰeːrə bəkʰeːrɑː 

bʰeːlə kɑːɟə prəsənnə ɟət ̪əऽ, niːkə əcʰi ʈɑː səeːɦə 

moːnə aːirɑːvət̪ə buɟʰi, d̪eːkʰi liː ɦɑːri-viɟəjə 

४ 

boːlə vəcənə ɦuəeː niːkə, buːɟʰi bɑːɟiː ɟⁿ bɑːt̪ə 

gummə rəɦənɑːieː  ʈʰiːkə, ɦueː ɟⁿ nəməɦərə ɟɑːlə 

ɦueː ɟⁿ nəməɦərə ɟɑːlə, leːt̪ə oː ləpə d̪əऽ bʰiːt̪ərə 
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ɦəllɑː bəni ɟɑːeːt̪ə, naːi əcʰi ɟⁿ beːrə ucit̪ə pərə 

sunuː ɦəmərə iː bɑːt̪ə, bɑːt̪ə ɦoːieː ənəmoːlə 

aːirɑːvət̪ə kəɦi ɟɑːjə,  kəɦuː naːi oːlə sənə boːlə 

  

ɑːbə pəɽʱuː mit ̪ʰilɑːkə d̪ʰvəɟə ग़  t̪ə (səɦəsrɑːbd̪iːkə 

caːupəɽəpərə sⁿ) 

  

mit ̪ʰilɑːkə d̪ʰvəɟə ग़ t ̪ə 

  

mit ̪ʰilɑːkə d̪ʰvəɟə pʰəɦərɑːjət̪ə  ɟəgət̪əmeː, 

mɑːⁿ ruːʂəli,bʰuːʂəli,d̪uːʂəli, d̪eːkʰələ  ɦəmə, 

əkulɑːit̪ə cʰiː, bʰⁿsijɑːit̪ə əcʰi mənə। 

  

cʰiː vid̪jɑːkə ud̪joːgəkə kərməbʰuːmi   sⁿ, 

pəcʰɑːɽi ɑːjət̪ə sənt̪ət̪i əɦɑːⁿkə puni, 

bud̪d̪ʰi, cɑːt̪urjəkə ɑː ɕaːurjəkə   kərəsⁿ, 
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viɟəjəkə prət̪i kəruː əɦⁿ ɕⁿkɑː ɟuni। 

  

maːit̪ʰiliː cʰət̪ʰi əlpəprɑːɳə bʰeːlə  ɟaːuⁿ, 

sənd̪ʰjəkʂərə bɑːɟi kərəbə ɦəmə  njoːrɑː, 

vərɳə spʰoːʈəkə bənət̪ə spərɕəsⁿ  ɦəmərə, 

d ̪ʰvəɟə kʰəsət̪ə nəɦi ɦeː mɑːt̪u mit ̪ʰilɑː। 

  

(vid̪jɑːpət̪i ɕəbd̪ɑːvəliːkə prəjoːgə) 

  

ɑːbə aːi bɑːlə-giːt̪əkə mɑːd̪ʰjəməsⁿ səbʰə ɟɑːnəvərə-

ciɽaːikə boːliː siːkʰuː (bɑːŋəkə bəŋaːurɑː sⁿ) 

bəɽəd ̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 

  

ɦɑːt̪ʰiː əgət̪t̪ə, picʰuː, t̪ʰɑːit̪ə, mɑːilə biri 

ɦirrə-ɦirrə suggərə cəluː sⁿgə gʰərə gʰuri 

t̪iː-t̪iː pərəbɑː uɽi geːlə uːpərə 
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liɦə liɦə bəkəriː gʰɑːsə t̪uːⁿ kʰoː 

bəɽəd ̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 

  

ət ̪uː kukuɽə kut̪ə-kut̪ə ɖə़ giː 

kaːiʈiː pisuː-pisuː ɑːeːt̪ə kiː? 

ceːɦaːi-ceːɦaːi suni pɑːrɑː d̪aːugələ, 

bʰɑːgiː cʰoːɽi bɑːʈə ɦəmə t̪ɑːkiː 

ərrə bəkəriː gʰɑːsə t̪uːⁿ kʰoː 

bəɽəd ̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 

  

  

ɖʰeːɦaːi-ɖʰeːɦaːi kəऽ nəɦi kʰaːuⁿɟʰɑːbuː 

sɑːⁿɽʱə ɑːoːt̪ə kʰəriɦɑːnəmeː jaːu 

ɑːvə ʈʰɑːmeː reː ɦeː, ɦaːureː ɦaːu 

bəɽəd ̪ə kəraːieː d̪ɑːunə neː jaːu 
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ɑːbə biːɦəni kət ̪ʰɑː 

ɟⁿ biːɦəni kət̪ʰɑːkə nɑːməpərə əɦɑːⁿ ɦɑːsjə-kəɳikɑː 

pəɽʱəneː cʰiː t̪ⁿ iː vid̪ʰɑː əɦɑːⁿkeːⁿ siːrijəsə naːi lɑːgət̪ə। 

t̪ⁿ pəɽʱuː eːkəʈɑː biːɦəni kət̪ʰɑː (gəlpə guccʰə sⁿ), ɑː 

eːkəsⁿ beːɕiː beːrə pəɽʱəeː pəɽəeː t̪ⁿ pəɽʱuː, ɑː 

ɦəmərɑː viɕvɑːsə əcʰi ɟeː ɦɑːikuː-ɦaːibuːnə sənə əɦɑːⁿ 

eːkəroː gəmbʰiːrət̪ɑːsⁿ leːməऽ lɑːgəbə। 

  

bəɦupət̪niː vivɑːɦə ɑː ɦiɟəɽɑː 

"məri geːli beːcɑːriː "। gaːuɑːⁿ səbʰə pʰələnɑː 

bɑːbuːkə t̪eːsərə kəniɑːⁿkə muilɑːpərə kəɦələnɦi । 

"pʰələnɑː bɑːbuː t̪eːsərə kənijɑːⁿkə gərəd̪əni kɑːʈi 

leːlənɦi"। eːkə goːʈeː kəɦəlɑːnɦi। 

"seː ʈʰiːkeː kəɦaːit̪ə cʰiː । pəɦilə kənijɑːⁿmeː bəccɑː 

nəɦi bʰeːlaːikə t̪ⁿ d̪oːsərə bijɑːɦə kəeːləkə । mud̪ɑː 

ɟəkʰənə d̪oːsəroːmeː bəccɑː nəɦi bʰeːlaːikə t̪ⁿ 

buɟʰəbɑːkə cɑːɦiː cʰələeː neː"।- d̪oːsərə goːʈeː 

kəɦələnɦi । 

"ɦⁿ ɑː unəʈeː t ̪eːsərə kənijɑːⁿkeːⁿ kəɦaːit̪ə rəɦət̪ʰi ɟeː 

bʰɑːt̪iɟə səbʰəkeːⁿ nəɦi mɑːnaːit̪ə cʰiaːikə t̪eːⁿ 

bʰəgəvɑːnə bəccɑː nəɦi d̪eːlənɦi । buɟʰuː"?-t̪eːsərə 
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goːʈeː kəɦələnɦi । 

"ɦiɟəɽɑː sɑːrə"।- cɑːrimə goːʈeː səbʰɑː səmɑːpt̪ə 

kəraːit̪ə bɑːɟələ । 

mud̪ɑː cɑːri goːʈeːkə iː məɦɑː-səmmeːlənə eːɦi 

gəpəpərə səɦəmət̪i meː cʰələ ɟeː pəɦilə d̪uː ʈɑː bijɑːɦə 

kərəbə ucit̪ə rəɦəeː। 

  

ɦəmərə upənjɑːsə 

ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː "ʈilluː" "maːit̪ʰiliː upənjɑːsə 

sɑːɦit̪jəmeː d̪əlit̪ə pɑːt ̪rəkə cit̪rəɳə" nibənd̪ʰəmeː 

likʰaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə "səɦəst̪rəbɑːɖʰə़ ni"meː d̪əmmɑːkə 

ɟəɖə ़ ़  eːkəʈɑː ɑːd̪ivɑːsiː d̪vɑːrɑː ɑːnəvə ɑː वk़əcʰu vərkʰə 

vɑːd̪ə oː ɟəɖə़ ़  ɟⁿgələmeː naːi bʰeːʈəbə voːnə kəmə 

ɦoːeːvɑː d̪isə sⁿkeːt̪ə kəraːit̪ə əcʰi t̪ⁿ ɦunəkərə 

"səɦəst̪rəɕiːrʂɑː"meː mit̪ʰilɑːkə ləgəbʰəgə səbʰə d̪əlit̪ə 

ɟɑːt ̪ikə viʂt̪ɹ̩t̪ə viveːcənɑː kəraːit̪ə əcʰi। t̪iːnəʈɑː gʰərəkə 

rəɦəloːpərə d̪ʰoːvijɑː ʈoːliː eːkəʈɑː ʈoːlə bəni geːlə əcʰi। 

ɟʰⁿɟʰɑːrəpurə d̪ʰəri mɑːrəvɑːɖə़ ़ kə kəpəɖə़ ़ा eːt̪əeː sɑːpʰə 

kəeːlə ɟɑːit̪ə əcʰi। məɦisəvɑːrə brəɦməɳə səbʰə ɟeː 

bərijɑːt̪iːmeː beːləvəʈəmə ɟʰɑːɖə़ व ़ kəऽ siːʈi-siːʈi kəऽ 

nikəlaːit̪ə cʰət̪ʰi seː koːnoː əpənə kəpəɖə़ ़ा pəɦiri kəऽ। 
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baːiɦə mⁿgənijɑː kəpəɖə़ ़ा, məɦəgaːuɑː mɑːrəvɑːɖə़ ़  

səbʰəkə। mɑːrəvɑːɖə़ ़  səbʰəkə iː kəpəɖə़ ़ा rəɟəkə bʰɑːjə 

d ̪uː d̪inə leːlə bʰɑːɖə़ ़ाpərə ɦinəkɑː səbʰəkeːⁿ d̪aːit̪ə 

cʰət̪ʰinɦə। koːraːilə bud ̪ʰənə ɑː ɖoːmiː sɑːpʰiː, d̪ʰoːvi। 

ɖoːmiː sɑːpʰiː ɑːbə ɖoːmiː d̪ɑːsə cʰət̪ʰi, kɑːrəɳə 

kəbiːrəpⁿt̪ʰiː ɟoːt ̪aːi cʰət̪ʰi। pʰeːrə eːkəʈɑː ɑːrə ʈoːlə, 

cəmərəʈoːliː əcʰi। cəmɑːrə- mukʰəd̪eːbə rɑːmə ɑː 

kəpiləd̪eːvə rɑːmə। pəɦineː gɑːməsⁿ bɑːɦərə rəɦəeː, 

bəsəbiʈʈiːkə bɑːd̪ə। mud̪ɑː ɑːbə t̪ⁿ səbʰə bɑː ़ sə kɑːʈi 

kəऽ upəʈɑːeː d̪eːneː əcʰi ɑː loːkəkə vəsoːbɑːsə 

bəɖʰə़ ़ t̪ə-bəɖʰə़ ़ t̪ə eːɦi cəmərəʈoːliː d̪ʰəri ɑːbi geːlə əcʰi। 

gʰərəɦəʈə ɑː iːⁿʈɑː-pəɟeːbɑː səbʰə əgələ-bəgələmeː 

kʰəsit̪eː rəɦaːit̪ə əcʰi। ɖʰoːləɦoː d̪eːbɑːsⁿ ləऽ kəऽ siⁿgɑː 

bəɟeːbɑː d̪ʰərimeː ɦinəkərə səbəɦəkə səɦəjoːgə 

əpeːkʂit̪ə। gɑːeː-mɑːlə mərəlɑːkə bɑːd̪ə ɟɑː d̪ʰəri iː 

səbʰə uʈʰɑː kəऽ nəɦi ləऽ ɟɑːit̪ə cʰət̪ʰi loːkəkə gʰərəmeː 

cʰut̪əkɑː lɑːgəleː rəɦaːit̪ə əcʰi। bʰoːlɑː pɑːsəvɑːnə ɑː 

mukeːɕə pɑːsəvɑːnə, d̪usɑːd̪ʰə। geːnɑː ɦəɟɑːriːkə 

niculəkɑː kʰɑːɖə़ ़ kə sⁿbⁿd̪ʰiː। vəeːɦə geːnɑː ɦəɟɑːriː ɟeː 

kuɕeːɕvərə st̪ʰɑːnəmeː eːkəʈɑː kuɕəpərə gɑːeː d̪vərɑː 

ɑːbi kəऽ d̪uːd̪ʰə d̪aːit̪ə d̪eːkʰəneː rəɦət̪ʰi t ̪ⁿ oːɦi 

st ̪ʰɑːnəkeːⁿ koːɖə़ eː ləgəlɑːɦə, məɦɑːd̪eːvə niːcɑːⁿ 

ɦoːit̪ə geːlɑːɦə, siːt̪ɑːput̪rə kuɕə d̪vɑːrɑː st ̪ʰɑːpit̪ə iː 

məɦɑːd̪eːvə geːnɑː ɦəɟɑːriːkə t̪ɑːkələ। 

      mukeːɕə pɑːsəvɑːnəkə beːʈiː mɑːlət̪iː baːiⁿkə 
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əd ̪ʰikɑːriː cʰət̪ʰinɦə ɑː ɟəmɑːeː mət̪ʰurɑːnⁿd̪ə ɖiː.piː.eːsə. 

skuːləkə prəcɑːrjə cʰət̪ʰi, vəsⁿt̪ə-kuⁿɟə ləgə pʰɑːrmə 

ɦɑːusəmeː rəɦaːi ɟɑːi cʰət̪ʰi। bʰoːlɑː pɑːsəvɑːnə ɑː 

mukeːɕə pɑːsəvɑːnə gɑːmeːmeː rəɦaːi ɟɑːi cʰət̪ʰi। 

1967iː.kə əkɑːləmeː ɟəkʰənə səbʰəʈɑː poːkʰəri, 

gəɖə़ kʰaːi sukʰɑː geːlə mud̪ɑː ɖəkəɦiː poːkʰəri nəɦi 

sukʰɑːeːlə prəd̪ʰɑːnəmⁿt̪riː ɑːeːlə rəɦət̪ʰi t̪ⁿ ɦunəkɑː 

d ̪eːkʰeːneː rəɦənɦi səbʰə ɟeː koːnɑː eːt̪əeː sⁿ bisə़ ɖʰə़  

koːɖə़ व ़kəऽ musəɦərə səbʰə kʰɑːit̪ə cʰət̪ʰi। cərməkɑːrə 

mukʰəd̪eːvə rɑːməkə beːʈɑː umeːɕə seːɦoː oːɦi 

mukt ̪ɑːkɑːɕə saːiluːnəkə bəgələmeː əpənə əsəlɑː-

kʰəsəlɑː kʰəsɑː leːneː əcʰi, rəɦaːieː mud̪ɑː 

kiɕənəgəɖʰə़ meː। cəppələ, ɟut̪ɑːkə məroː-mmət̪ikə 

əlɑːveː t̪ɑːlɑːkə ɖupliːkeːʈə cɑːbʰiː bəneːbɑːkə ɦunərə 

seːɦoː siːkʰi leːneː əcʰi। kuⁿɟiː əcʰi t ̪ⁿ oːkərə 

ɖupliːkeːʈə pⁿd̪rəɦə ʈɑːkɑːmeː। kuⁿɟiː ɦeːrɑː geːlə əcʰi 

t̪ⁿ t̪əkərə ɖupliːkeːʈə səeː ʈɑːkɑːmeː। ɑː ɟeː gʰərə ləऽ 

ɟəeːvənɦi t̪ⁿ t̪əkərə pʰiːsə d̪uː səeː ʈɑːkɑː ət̪irikt ̪ə। 

musəɦərə bicəkunə səd̪ɑːjəkə beːʈɑː rəgʰuviːrə 

ɖrɑːivəriː siːkʰi leːneː əcʰi। vəsⁿt̪ə kuⁿɟəkə eːkəʈɑː 

vjəvəsɑːjiːkə oːɦiʈʰɑːmə ɖrɑːivəriː kəraːieː ɑː rəɦaːit̪ə 

əcʰi kisənəgəɖʰə़ meː। ɖoːməʈoːliːkə baːud̪ʰɑː məllikə 

beːʈɑː ɕriːmⁿt̪ə seːkʈərəkə meːnʈeːnsəkə ʈʰeːkɑː leːneː 

cʰət̪ʰi। ɦunəkɑː ləgə d̪uː səeː goːʈeː cʰənɦi ɟeː səbʰə 

kvɑːrʈərəkə kuːɖə़ ़ा səbʰə d̪inə bʰoːrəmeː uʈʰeːvɑːkə 
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sⁿgə roːɖə ɑː pɑːrkigəkə bʰoːreː-bʰoːrə səpʰɑːi kəraːi 

cʰət̪ʰi। eːɦimeː sⁿ kicʰu goːʈeː viɕeːʂə kəऽ neːpɑːləkə 

bʰoːreː-bʰoːrə loːkəkə ɕiːsɑː məɦinəvɑːriː d̪uː səeː 

ʈɑːkɑːmeː poːcʰaːi cʰət̪ʰi ɑː əkʰəbɑːrəkə ɦə़ kərə bənələ 

cʰət̪ʰi। rəɦaːi cʰət̪ʰi kiɕənəgəɖʰə़ meː mud̪ɑː əpənə 

məkɑːnəmeː- musəɦərə bicəkunə səd̪ɑːjə।" 

d ̪urgɑːnənd̪ə mⁿɖələ likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"vid̪eːɦə pət̪rikɑːkə səmpɑːd̪əkə ɕriː gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

ɟiːkə sineːɦəsⁿ ɦəmərɑː əpənɑːmeː sɹ̩ɟənɑːt̪məkə 

ɕəkt̪ikə sⁿcɑːrə bʰeːlə। bəɦut̪ə rɑːsə eːɦeːnə ɕəbd̪ə 

səbʰə ɟeː maːit̪ʰiliː sɑːɦit̪jəmeː əprəjukt ̪ə cʰələ। ɟeːkərɑː 

ʈʰeːⁿʈʰə kəɦələ ɟɑːi cʰəlaːi oː ɟəkʰənə ʈʰɑːkurə ɟiːkə 

likʰələ poːt̪ʰiː kuruːkʂeːt̪rəmə ənt̪ərmənəkə pəɖʰə़ व ़

d ̪eːləkʰəɦuⁿ ɑː ɟənələɦuⁿ t̪ⁿ ɑːroː viɕvɑːsə bʰəऽ geːlə।" 

rɑːɟeːnd̪rə kumɑːrə prəd ̪ʰɑːnə likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"ɕriː gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɟiːkə upənjɑːsə- 

səɦəsrəbɑːɽʱəni ɖʰeːrə rɑːsə rəɟənaːit ̪ikə ɑː 

bjuːrijoːkreːʈikə ut̪ʰɑːlə-put̪ʰələkə gəbɑːɦə əcʰi, t̪ⁿ 

ɦunəkərə səɦəsrəɕiːrʂɑː d̪əlit̪ə gəbaːijjɑː moːɦənəkə 

bʰɑːrət̪əkə svət ̪ⁿt̪rət̪ɑːsⁿ suːcənɑːkə əd̪ʰikɑːrə d̪ʰəri 

giːt̪əkə mɑːd̪ʰjəməsⁿ rɑːɟənaːit̪ikə ceːt̪ənɑː pəsɑːrəbɑːkə 

əd ̪bʰut̪ə səpʰələ prəjɑːsə əcʰi, t̪ⁿ eːkərə biːcəmeː 

sənɦiɑːeːlə gɑːməkə ɑː bɑːɽʱikə rɑːɟəniːt̪i gɑːməsⁿ d̪illiː 
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d ̪ʰəri pəsərələ əcʰi।" 

eːkəʈɑː kɑːlpənikə mud̪ɑː mit ̪ʰilɑːkə gɑːmə "gəɽʱə 

nɑːrikeːlə" upənjɑːsə-t̪rəjiːmeː səɦəsrəɕiːrʂɑːkə bɑːd̪ə 

d ̪oːsərə upənjɑːsə seːɦoː vid̪eːɦəpərə d̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə 

ruːpeːⁿ iː-prəkɑːɕit̪ə bʰəऽ rəɦələ əcʰi। 

ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd̪ə mⁿɖələ likʰaːi cʰət̪ʰi- "gɑːmə-gʰərəkə 

bʰaːugoːlikə vivərəɳəkə ɟeː suːkʂmə vərɳənə 

səɦəsrəbɑːɽʱənimeː əcʰi, seː cəkit̪ə kəeːləkə।" 

umeːɕə məɳɖələ likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɟiːkə likʰələ "səɦəst̪rəvɑːɖʰə़ ni" 

upənjɑːsəkə ɑːkʰərə-ɑːkʰərəmeː sⁿveːd̪ənɑːkə svərə 

ɟʰələkaːit̪ə əcʰi। sⁿveːd̪ənɑːkə bimbə ud̪d̪ɑːd ̪ʰə ɑː 

səmjəkə ərt̪ʰəniːt̪isⁿ bʰərələ mɑːrmikə cit̪rəɳə- ɟɑːɦimeː 

eːkəʈɑː kərt̪əvjəniʂʈə ɑː imɑːnəd̪ɑːrə vjəkt̪i nənd̪əkeːⁿ 

gɹ̩ɦəst̪ə d ̪ʰərməkə sⁿgə-sⁿgə sɑːmɑːɟikə d ̪ɑːjit̪vəkə 

pɑːlənə kərəvɑːkə krəməmeː ud̪veːlit̪ə vjət̪ʰɑː prəst̪ut̪ə 

kəeːlə geːlə əcʰi।" 

səɦəsrəbɑːɽʱəni (upənjɑːsə) 

səɦəsrəɕiːrʂɑː (upənjɑːsə) 

ləgʰukət̪ʰɑː 

sərə-səmɑːɟə ɑː bɑːɳəviːrə pəɽʱuː gəlpə-guccʰə (viɦəni 
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ɑː ləgʰu kət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) sⁿ 

sid̪d ̪ʰə məɦɑːviːrə, ɕəbd̪əɕɑːst̪rəm, d̪illiː ɑː t̪əskərə 

pəɽʱuː- ɕəbd̪əɕɑːst̪rəm (ləgʰukət̪ʰɑː sⁿgrəɦə) sⁿ 

  

joːgɑːnənd̪ə ɟʰɑː likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"kuruːkʂeːt̪rəm ənt̪ərmənəkə- iː poːt̪ʰiː ɕriː gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurəkə vibʰinnə vid̪ʰɑːkə rəcənɑːkə sⁿkələnə t̪ʰikə। 

eːkərə sɑːt̪əmə kʰⁿɖəmeː bɑːləkət̪ʰɑːkə ruːpəmeː t̪eːisə 

goːʈə kət̪ʰɑː sⁿgrəɦiːt̪ə əcʰi। aːi kət̪ʰɑː səbʰəmeː 

əd ̪ʰikɑːⁿɕə mit̪ʰilɑːkə loːkənɑːjəkə səbəɦəkə kət ̪ʰɑː वt़̪ʰəkə 

t̪ət ̪ʰɑːpi ə़ाd ̪ʰɑː d̪ərɟənəkə ləgəbʰəgə kət̪ʰɑːkeːⁿ bɑːlə-

loːkəkət̪ʰɑː kəɦələ ɟɑː səkaːicʰə, jəd̪jəpi oːkəroː 

səbəɦəkə bʰɑːʂɑː puːrɳət̪ə: ɕɑːst̪riːjə prəkɹ̩t ̪ikə əcʰi। 

bɑːləloːkə kət̪ʰɑːkə sⁿkələnəkə kʂeːt̪rəmeː cəlaːit̪ə 

prəjɑːsə səbəɦəkə nəmuːnɑːkə ruːpəmeː eːkərɑː 

məɦət̪vəpuːrɳə kəɦələ ɟɑː səkaːicʰə।" 

subʰɑːʂə cənd̪rə jɑːd̪əvə likʰaːi cʰət̪ʰi- 

"gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə əd ̪bʰut̪ə vjəkt̪i cʰət̪ʰi। prəkʰərə 

meːd̪ʰɑː ɑː prəcəɳɖə uːrɟɑː sⁿ səmpənnə।ɦunəkə 

prət̪ibʰɑːkə pəsɑːrə bəɦut̪ə vjɑːpəkə cʰəni। oː bʰɑːʂɑː, 

sɑːɦit̪jə ɑː səmɑːɟəkə ut̪t̪ʰɑːnəmeː ɟiː-ɟɑːnə sⁿ lɑːgələ 

cʰət̪ʰi। gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə bəɦubʰɑːʂɑːvid ̪ cʰət̪ʰi। 
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ɦunəkə iː guɳə ɕəbd̪əkoːɕə-nirmɑːɳə, əneːkə bʰɑːʂɑː 

meː pɑːrəspərikə ənuvɑːd̪ə ɑː vibʰinnə prəkɑːrəkə 

ənusⁿd̪ʰɑːnə meː prət̪ipʰəlit̪ə bʰəऽ rəɦələ əcʰi। oː 

maːit̪ʰiliːkə pəɦilə iː-pət̪rikɑː "vid̪eːɦə"kə ɟənəkə cʰət̪ʰi। 

"vid̪eːɦə" maːit ̪ʰiliː keːⁿ vaːiɕvikə mⁿcə prəd̪ɑːnə 

kəjələkə əcʰi। maːit̪ʰilə sⁿskɹ̩t̪ikə sⁿrəkʂəɳə ɑː vikɑːsəkə 

leːlə oː eːkəʈɑː viləkʂəɳə ɑːrkɑːivəkə nirmɑːɳə kəjəneː 

cʰət̪ʰi ɟeː nirənt̪ərə sⁿvərd̪ʰənəɕiːlə əcʰi।sɑːt̪ə kʰⁿɖə meː 

prəkɑːɕit̪ə "kurukʂeːt̪rəm ənt̪ərmənəkə" gəɟeːnd̪rə 

ʈʰɑːkurəkə sɹ̩ɟənə ɑː vimərɕəkə pʰuləbɑːɖə़ ़  t̪ʰikə। 

sɑːɦit̪jəkə koːnoː vid̪ʰɑː gəɟeːnd̪rə bɑːbuː sⁿ cʰuːʈələ 

nəɦi cʰəni। ɦunəkə sɑːɦit̪jikə bəɦurⁿgiː d̪unijɑː bəɦut̪ə 

prɑːⁿɟələ ɑː loːkəɦit̪əkɑːriː əcʰi।bɑːlə-sɑːɦit̪jə meː t̪əऽ 

ɦunəkə kəlɑːkə ut̪kərʂə ɑː nikʰɑːrə ənupəmə əcʰi।" 

  

ɑː ɑːbə ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ- eːkəʈɑː 

bɑːjoːgrɑːpʰiː (vid ̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ५ pɹ̩. १ १ ०५-१ २ ५०) 

० 

sən saːiⁿt̪ɑːliːsə... 

bʰɑːrət̪əkə svət̪ⁿt̪rə t̪rivɑːrɳikə ɟʰəɳɖɑː pʰəɦərɑː rəɦələ 

cʰələ। 

mud̪ɑː kəmjuːnisʈə pɑːrʈiːkə mɑːnənɑːi cʰələ ɟeː 
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bʰɑːrət̪ə svət̪ⁿt̪rə naːi bʰeːlə əcʰi। 

əsəliː svət̪ⁿt̪rət̪ɑː bʰeːʈəbə bɑːⁿkiː cʰaːi... 

mit ̪ʰilɑːkə eːkəʈɑː gɑːmə... 

ɟənmə bʰeːlə rəɦəeː eːkəʈɑː bəccɑːkə.. oːɦiː bərkʰə ... 

oːi svət̪ⁿt̪rə vɑː svət̪ⁿt ̪rə naːi bʰɑːrət̪əmeː... 

pit ̪ɑːkə mɹ̩t̪ju...gəriːbiː.. keːsə moːkəd̪əmɑː... 

vⁿcit̪əkə leːlə sⁿgʰərʂəmeː bʰeːʈəlaːi svət̪ⁿt̪rə bʰɑːrət̪əkə 

vɑː svət̪ⁿt̪rə naːi bʰeːlə bʰɑːrət̪əkə ɟeːlə.... 

ɑːi beːrəmɑːmeː pɑːⁿcə-d̪əsə biːgʰɑːsⁿ paːigʰə ɟoːt̪ə 

kəkəroː naːi.. 

oːi gɑːməmeː ɟiːvit̪ə əcʰi ɑːijoː kisɑːniː ɑːt̪mənirbʰərə 

sⁿskɹ̩t̪i... 

puroːɦit̪əvɑːd̪əpərə brɑːɦməɳəvɑːd̪əkə eːkəcʰət̪rə 

rɑːɟjəkə ɟət̪əऽ bʰeːlə səmɑːpt̪i.. 

sⁿgʰərʂəkə səmɑːpt̪ikə bɑːd̪ə ɟinəkərə leːkʰənə maːit̪ʰiliː 

sɑːɦit̪jəmeː ɑːni d ̪eːləkə punərɟɑːgərəɳə... 

  

ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd̪ə məɳɖələ- eːkəʈɑː bɑːjoːgrɑːpʰiː... 
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gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə d̪vɑːrɑː 

  

ɦəmərə nɑːʈəkə 

ulkɑːmukʰə 

ulkɑːmukʰə (nɑːʈəkə) 

-gⁿgeːɕə ɑː vəlləbʰɑːkə preːmə aːi nɑːʈəkəkə viʂəjə 

əcʰi। mud̪ɑː pəɦilə d ̪uː əⁿkəkə bɑːd̪ə t̪eːsərə ɑː 

cɑːrimə əⁿkə bəd̪əli ɟɑːieː। ɑː ɑːbi ɟɑːi cʰət̪ʰi soːɟʰɑːⁿ 

ud̪əjənə, d̪iːnɑː, bʰəd̪əriː, ɑːcɑːrjə vjɑːgʰrə, ɑːcɑːrjə 

siⁿɦə, ɑːcɑːrjə sərəbʰə, ɕiʂjə sɑːɦiː, ɕiʂjə kʰikʰirə, ɕiʂjə 

nəɽʱijɑː, ɕiʂjə biɟɟiː। ɑː ɕuruː bʰəऽ ɟɑːieː it̪iɦɑːsəkə 

eːkəʈɑː ʂəɖəjⁿt ̪rəkə ənupɑːlənə। mud̪ɑː cɑːrimə 

kəlloːləkə ənt̪əmeː bʰəgət ̪ɑː kəɦi d̪aːi cʰət ̪ʰi əpənə 

ɕiʂjəkeːⁿ eːkəʈɑː rəɦəsjə.......ɟeː vismərəɳəkə bɑːd̪oː 

ɑːbi ɟɑːeːt̪ə smərəɳəmeː।...bəni ulkɑːmukʰə... 

- pɑːⁿcəmə kəlloːləsⁿ sⁿkeːt̪əkə bəd̪əlɑː vɑːst ̪əvikət̪ɑː, 

kəlpənɑːkə bəd̪əlɑː sət̪jə... 

-pəɦiləsⁿ cɑːrimə kəlloːlə d̪ʰəri mⁿcəpərə ɕət ̪ərⁿɟəkə 

ɖiɟɑːinə bənɑːeːlə gʰənə rɑːkʰələ rəɦət̪ə, pɑːⁿcəmə 

kəlloːləsⁿ bʰuːt̪ə ɑː kəlpənɑːkə prət̪iːkə oːi sⁿkeːt̪əkə 

bəd̪əlɑː vɑːst̪əvikət̪ɑːkə prət̪iːkə goːlɑː rɑːkʰələ rəɦət̪ə। 
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- gⁿgeːɕəkə t̪ət̪t ̪vəcint̪ɑːməɳipərə ɖʰeːrə rɑːsə ʈiːkɑː 

upələbd̪ʰə əcʰi, gⁿgeːɕəkeːⁿ kəɦələ ɟɑːi cʰənɦi 

t̪ət ̪vəcit̪ɑːməɳikɑːrəkə gⁿgeːɕə; mud̪ɑː ɦunəkərə kəvit̪ɑː 

bʰəऽ geːlə cʰənɦi "ulkɑːmukʰə"!!! 

maːit̪ʰiliː nɑːʈəkəkeːⁿ..................... 

nɑːʈəkəkə nəvə jugəmeː prəveːɕə prəveːɕə kərəbaːit̪ə 

əcʰi....... 

ulkɑːmukʰə......................................................... 

vid̪eːɦə nɑːʈjə ut̪səvə २ ०१ २ meː 

mⁿcit̪ə............................ 

nird̪eːɕəkə rəɦət̪ʰi beːcənə 

ʈʰɑːkurə.................................................................. 

mⁿcə pərikəlpənɑː rəɦəeː bʰərət̪ə nɑːʈjəɕɑːst̪rəkə 

ənuruːpə .. 

  

maːit̪ʰiliː səmiːkʂɑːɕɑːst̪rə, maːit̪ʰiliː leːlə eːkəʈɑː 

ənuvɑːd̪ə sid̪d̪ʰɑːnt̪ə, maːit̪ʰiliː gəɟələɕɑːst̪rə 

  

ət ̪uleːɕvərə likʰaːi cʰət̪ʰi- ɦeːmənimeː gəɟeːnd̪rə 
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ʈʰɑːkurəkə eːkəʈɑː pət̪rə ɑːjələ cʰələ ɟeː iː ʂəɖəjⁿt̪rə nəɦi 

t̪ʰikə ɟeː koːnoː goːʂʈʰiː  (səgərə rɑːt̪i d̪iːpə ɟərəeː, ɟeː 

vərt̪əmɑːnəmeː kət̪ʰɑː goːʂʈʰiː sⁿ beːɕiː ənərgələ goːʂʈʰiː 

bʰə geːlə əcʰi ) meː eːɦi t̪ət̪ʰjə pərə nəɦi ɑːloːcənɑː 

ɦoːit̪ə əcʰi ɟeː eːɦi kət̪ʰɑːmeː koːnə kəməɟoːriː əcʰi vɑː 

koːnə-koːnə nəvə t̪ət̪ʰjə ɑːjələ əcʰi, bəlki ɟɑːit̪ə, 

kʰɑːit̪əkeːrə səŋgə rəmɑːnɑːt̪ʰiː-ɕaːiliː pərə cərcɑː kəeːlə 

ɟɑːit̪ə əcʰi? 

mɑːjɑːnənd̪ə miɕrə likʰələnɦi- "kurukʂeːt̪rəm 

əⁿt̪ərmənəkə meː ɦəmərə upənjɑːsə st̪riːd̪ʰənəkə ɟeː 

viroːd̪ʰə kəeːlə geːlə əcʰi t̪əkərə ɦəmə viroːd̪ʰə kəraːit̪ə 

cʰiː।... " səmɑːloːcənɑːkeːⁿ viroːd̪ʰəmeː leːbə kiː 

ucit ̪ə? 

  

maːit̪ʰiliː səmiːkʂɑːɕɑːst̪rə 

(sid̪d̪ʰɑːⁿt̪ə leːlə) 

maːit̪ʰiliː səmiːkʂɑːɕɑːst̪rə (vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ५ pɹ̩. 

१ ३ २२-१ ४१ ६) 

(prəjoːgə leːlə) 

buːcə ɟiːkə kəvit ̪ɑːkə -mɑːrksəvɑːd̪ə, aːit̪iɦɑːsikə d̪ɹ̩ʂʈi, 

sⁿrəcənɑːvɑːd̪ə, ɟɑːd̪uː-vɑːst̪əvikət̪ɑːvɑːd̪ə, ut ̪t̪ərə-
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ɑːd ̪ʰunikə , nɑːriːvɑːd ̪iː ɑː vikʰəɳɖənəvɑːd̪ə d̪ɹ̩ʂʈisⁿ 

əd ̪ʰjəjənə sⁿgəmeː bʰɑːrət ̪iːjə saːund̪ərjəɕɑːst̪rəkə d̪ɹ̩ʂʈisⁿ 

seːɦoː əd̪ʰjəjənə 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ३ pɹ̩. २ ० १-२० ६) 

maːit̪ʰiliː leːlə eːkəʈɑː ənuvɑːd̪ə sid̪d ̪ʰɑːnt̪ə 

maːit̪ʰiliː leːlə eːkəʈɑː ənuvɑːd̪ə sid̪d ̪ʰɑːnt̪ə 

(vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ० pɹ̩. १ ३ १-१ ३५) 

  

maːit̪ʰiliː gəɟələɕɑːst̪rə 

maːit̪ʰiliː gəɟələɕɑːst̪rə (vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ५ pɹ̩. १ २ ५ १-

१ ३ २१) 

vid̪jɑːpət̪ikə bid̪eːsijɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ३ pɹ̩. १ ९ २-१९ ८ 

  

prət̪ijoːgiː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː leːlə 

NTA-UGC/ UPSC/ BPSC MAITHILI OPTIONAL- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

[Place of Maithili in Indo-European Language 
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Family/ Origin and development of Maithili 

language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) 

bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː pərivɑːrə məd̪ʰjə maːit̪ʰiliːkə st̪ʰɑːnə/ 

maːit̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ud ̪bʰəvə oː vikɑːsə (sⁿskɹ̩t̪ə, 

prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit̪ʰiliː)] 

(Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ 

test of critical ability of the candidates) 

(ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid ̪jɑːpət̪i ɑː goːvind̪əd ̪ɑːsə sileːbəsəmeː 

cʰət̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi cət̪urə cət̪urəbʰuɟə vid̪jɑːpət̪i 

kɑːliːnə kəvi cʰət̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə 

prɑːrəmbʰə kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə 

ɕəbd ̪ɑːvəliː nəvə ɕəbd̪əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ 

əcʰi। nəvə ɑː purɑːnə ɕəbd̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ 

ɟjoːt̪iriːɕvərə, vid ̪jɑːpət̪i ɑː goːvind ̪əd̪ɑːsəkə 

prəɕnoːt̪t ̪ərəmeː d̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi ɕəbd̪əkoːʂə 

bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t̪ərə likʰəbɑːmeː 

d ̪ʰɑːkʰə ɑːst̪eː-ɑːst̪eː kʰət̪əmə ɦoːjət̪ə, leːkʰəniːmeː 

prəvɑːɦə ɑːjət̪ə ɑː succɑː bʰɑːvəkə əbʰivjəkt̪i bʰəjə 

səkət̪ə।) 

(bəd̪riːnɑːt̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd̪ɑːvəliː ɑː mit̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət̪sjə 

ɕəbd ̪ɑːvəliː) 

(vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət̪ʰəmə pət̪rə- loːrikə gɑːt ̪ʰɑːmeː 

səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t̪i) 
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(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. 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] 
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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 

ɦəmərə ənuːd̪it̪ə sɑːɦit̪jə 

ɦəmərə ɟoːrə ɑːnə bʰɑːʂɑːsⁿ maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪əkə beːɕiː 

rəɦələ əcʰi oːnɑː maːit̪ʰiliːsⁿ əⁿgreːɟiːmeː ɦəmə seːɦoː 

ənuvɑːd̪ə keːneː cʰiː। t̪əkərə pɑːcʰɑːⁿ ɦəmərə d̪uːʈɑː 

ud̪d ̪eːɕjə əcʰi। pəɦilə ɟeː aːi sⁿ maːit̪ʰiliː səmɹ̩d ̪d̪ʰə 

ɦəeːt̪ə ɑː d̪oːsərə ɟəkʰənə ɦəmə əpənə ɑː ənəkərə 

bʰɑːʂɑːkə sɑːɦit ̪jə naːi pəɽʱəbə t̪ⁿ ɑːnə kieː pəɽʱət ̪ə। 

niːcɑːⁿkə pəɦilə liⁿkə sɑːmɑːnjə pɑːʈʰə leːlə əcʰi ɑː 

eːt̪əऽ maːit̪ʰiliːmeː ənuːd̪it̪ə eːkəʈɑː kət̪ʰɑː ɑː kicʰu 

kəvit̪ɑː əcʰi। d̪oːsərə liⁿkə ३ ५ ʈɑː bɑːlə sɑːɦit̪jəkə 

səcit̪rə poːt̪ʰiː əcʰi ɑː sɑːjɑːsə d̪vibʰɑːʂikə (maːit̪ʰiliː-

əⁿgreːɟiː) rɑːkʰələ geːlə əcʰi। 

१ 

ənuːd̪it̪ə sɑːɦit̪jə (ɑːnə bʰɑːʂɑːsⁿ)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 
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vid̪eːɦə:səd̪eːɦə २ ७ (gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə ɑː rəvi 

bʰuːʂəɳə pɑːʈʰəkəkə ɑːnə bʰɑːʂɑːsⁿ ənuːd̪it̪ə gəd̪jə ɑː 

pəd̪jə- əⁿkə १-३ ५० sⁿ) 

२ 

bɑːlə sɑːɦit̪jə (ənuvɑːd̪ə- d̪vibʰɑːʂikə- maːit̪ʰiliː-

əⁿgreːɟiː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

  

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 
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əd ̪bʰut̪ə pʰiboːnɑːciː əⁿkə-ɕɹ̩ⁿkʰəlɑː 

 

ɦɑːruː 

əkʰənə naːi, əkʰənə naːi! 

ɟənməd̪inəkə ut̪səvə bʰoːɟə 

moːʈə rɑːɟɑː pɑːt̪ərə-d̪ubbəɽə kukuɽə 

bəcijɑː ɟeː əpənə ɦⁿsiː naːi roːki səkaːit̪ə cʰəli 

 

əⁿgreːɟiː 

ɦəmə suːⁿgʰi səkaːi cʰiː 

cʰoːʈə lɑːlə-ʈuɦəʈuɦə ɖoːriː 

kəruː niːkə, bʰoːguː niːkə 

iː səbʰəʈɑː bilɑːɽikə d̪oːkʰə əcʰi! 

 

coːbʰɑː ɑːmə! 

ɦəmərə ʈoːləkə bɑːʈə 
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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? 
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munnɑː ɟiː ɦəmərɑːsⁿ sɑːkʂɑːt̪kɑːrəmeː pucʰəneː 

cʰəlɑːɦə ɟeː upələbd̪ʰə əcʰi vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ ३ pɹ̩. 

४ १ ५ pərə oːkərə kicʰu əⁿɕə d̪əऽ rəɦələ cʰiː 

  

munnɑːɟiː:əɦɑːⁿkə maːit̪ʰiliː pət̪rəkɑːrit̪ɑːkeːⁿ d̪uːri 

ɦeːbɑːsⁿ bəceːbɑːkə vɑː sət̪jəkə kʰoːɟəkə kɑːrəɳeːⁿ 

gɑːri-gⁿɟənəkə pəcʰɑːt̪ijoː eːkə sʈⁿpəpərə əɽələ 

rəɦəbɑːkə d̪ɹ̩ɽʱə sⁿkəlpə kət̪eːkə d̪inə d̪ʰəri niməɦət̪ɑː 

ɦəeːt̪ə? 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə: kurukʂeːt̪rəm ənt ̪ərmənəkə 

səmərpəɳəmeː ɦəmə likʰəneː rəɦiː- 

pit ̪ɑːkə sət̪jəkeːⁿ libaːit̪ə d̪eːkʰəneː rəɦiː 

st ̪ʰit̪əprəɟɲət̪ɑːmeː 

t̪əɦijeː buɟʰəneː rəɦiː ɟeː 

t̪jɑːgə nəɦi kəeːlə ɦoːeːt̪ə 

rəst̪ɑː iː əcʰi ɟeː ɟid̪ijɑːɦəvəlɑː। 

ɑː iː pəɽʱi gɑːməkə bəɦut̪ə goːʈeː kɑːnəeː lɑːgələ 

cʰəlɑːɦə। ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ buɟʰələ cʰənɦi, mud̪ɑː 

əɦɑːⁿkeːⁿ ɦəmə jəeːɦə kəɦi səkaːi cʰiː ɟeː eːkərə 
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nird̪ʰɑːrəɳə bʰəviʂय़ kərət ̪ə। 

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.२.leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 

'mənu'kə bɑːləkət̪ʰɑː "mɑːʈikə bɑːsənə" ɑː oːipərə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

 

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə keːrə ənt̪ərgət̪ə pəɦilə 
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kʰeːpəmeː cʰələ:- 

  http://videha.co.in/new_page_89.htm 

१.   kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit̪ɑː ɑː oːipərə 

məd̪ʰukɑːnt̪ə ɟʰɑːkə ʈippəɳiː 

d ̪oːsərə kʰeːpəmeː prəst̪ut̪ə əcʰi:- 

२.   ɟəgəd̪ɑːnənd ̪ə ɟʰɑː 'mənu'kə bɑːləkət̪ʰɑː "mɑːʈikə 

bɑːsənə" ɑː oːipərə gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː  

  

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt̪rit̪ə 

səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə- ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 

'mənu'kə bɑːləkət̪ʰɑː "mɑːʈikə bɑːsənə" ɑː oːipərə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurəkə ʈippəɳiː 

mɑːʈikə bɑːsənə vid̪eːɦə meː iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə ɑː 

sⁿkəlit̪ə bʰeːlə vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ३ २ (pɹ̩. २-५) meː ɟeː 

upələbd̪ʰə əcʰi vid ̪eːɦə peːʈɑːrəmeː aːi liⁿkəpərə 

http://videha.co.in/new_page_89.htm 

ɑːbə pəɦineː aːi kət̪ʰɑːkə punərpɑːʈʰə kəriː:- 
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ɟəgəd ̪ɑːnənd̪ə ɟʰɑː 'mənu', grɑːmə poːsʈə - ɦəripurə 

ɖiːɦəʈoːlə, məd̪ʰubəniː 

mɑːʈikə bɑːsənə 

keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪ə gɑːməkə eːkəʈɑː kuɕələ kumɦɑːrə 

। mɑːʈikə bɑːsənə ɟeːnɑː gʰaːilə, ɖʰɑːkənə, məʈəkuriː 

bənɑː əpənə ɟiːvənə jɑːpənə kəraːi cʰəlɑːɦə । mɑːʈikə 

bɑːsənə bəneːnɑːi mɑːt̪rə ɦunəkə ɑːɟiːvəkɑːkə sɑːd̪ʰənə 

nəɦi bʰəऽ kəऽ ɦunəkɑː leːlə  eːkəʈɑː sunnərə kɑːriːgəriː 

cʰələ । əpənə kɑːɟə kəraːikɑːlə oː eːnɑː t̪ənəməjə bʰəऽ 

ɟɑːi cʰəlɑːɦə ɟeːnɑː eːkəʈɑː bʰəkt̪ə əpənə ərɑːd̪ʰjə 

d ̪eːvət̪ɑːkə d̪ʰjɑːnəmeː əpənə t̪ənə-mənəkə sud̪ʰi 

bisaːirə ɟɑːit̪ə cʰaːikə । oː əpənə svəjⁿ-sɑːd ̪ʰənɑːsⁿ 

d ̪ʰireː-d̪ʰireː cʰəʈʰi maːijɑːkə sunnərə və ɑːkərʂit̪ə ɦɑːt̪ʰiː 

seːɦoː bənəbəeː ləgəlɑː । ɦunəkərə bənɑːeːlə mɑːʈikə 

bɑːsənə ɑː cʰəʈʰikə ɦɑːt̪ʰiːkə bəɖɖə prəɕⁿsɑː ɦoːit̪ə 

cʰələ। 

d ̪ʰireː-d̪ʰireː gɑːməkə pəriveːɕə bəd̪ələeː lɑːgələ । 

mɑːʈikə bɑːsənəkə ɟəgəɦə sʈiːlə ɑː ɑːnə-ɑːnə d̪ʰɑːt̪u 

leːbəeː lɑːgələ । keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiːkə ɑːməd̪əniː 

kəmə ɦoːbəeː ləgələnɦi mud̪ɑː oː əpənə kɑːɟəkə prət̪i  

niʂʈʰɑː ɑː səmərpəɳəkə d̪uvɑːreː kumɦɑːrəkə kɑːɟə 

nəɦi cʰoːɽi pəeːlɑː । 
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ɦunəkə sunnərə suɕiːlə beːʈɑː bibʰuː neːnneːsⁿ əpənə 

pust ̪aːiniː kɑːɟəmeː mɑːⁿɟələ । iː kəɦaːimeː koːnoː 

sⁿkoːcə nəɦi ɟeː oː əpənə bɑːbuːoː sⁿ biːseː । 

keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː eːɦi gəpəkeːⁿ niːkəsⁿ  buɟʰaːit̪ə 

əpənə ɦoːnəɦɑːrə put̪əkə guɳəsⁿ moːneː-moːnə kʰuɕə 

cʰəlɑːɦə ɑː ciⁿt ̪it̪ə seːɦoː । ciⁿt̪it̪ə eːɦi d̪uvɑːreː kiː 

kumɦɑːrəkə kɑːɟəkə ki bərt̪əmɑːnə cʰaːikə ɑː ki 

bʰəbiʂjə ɦeːt̪aːi seː ɦunəkɑː buɟʰələ mud̪ɑː bibʰuːkə 

ɦəst̪əkaːuɕələ d̪eːkʰi oːkərɑː eːɦi kɑːɟəsⁿ bɑːɦərə 

keːnɑːi ucit̪ə nəɦi buɟʰəlɑːɦə । bibʰuː seːɦoː iskuːlə 

pəɖʰə़ ़ाikə sⁿgeː-sⁿgə əpənə bɑːbuːkə səbʰəʈɑː guɳəkeːⁿ  

əⁿgiːkɑːrə keːneː geːlə ।  əpənə  bɑːbuːkə cʰəʈʰikə 

ɦɑːt̪ʰiːsⁿ ɑːguː bəɖʰə़ व ़ oː muːrt̪ikəlɑːmeː əpənə 

ɦəst̪əkaːuɕələkə upəjoːgə kəraːi lɑːgələ । oːkərə 

bənɑːeːlə muːrt ̪ikə cərcɑː gɑːmə  bʰərimeː ɦoːbəeː 

ləgəlaːi। ɟət̪əeː oːkərə bɑːbuːkə bənɑːeːlə cʰəʈʰikə 

ɦɑːt̪ʰiːkeːⁿ eːgɑːrəɦə ʈɑːkɑː bʰeːʈənɦi oːt̪əeː oːkərə 

bənɑːeːlə cʰoːʈə-cʰoːʈə kənijɑːⁿ- put̪əɖə़ ़ा səbʰəkeːⁿ səjə-

səbɑːsəjə ʈɑːkɑː bʰeːʈəə ləgəlaːi । bibʰuː əpənə 

bɑːbuːkə d̪eːkʰə-reːkʰəmeː muːrt̪ikəlɑːmeː d̪inoː- d̪inə 

ɑːguː bəɖʰə़ eː lɑːgələ । ɑːbə oːkərə bənɑːeːlə mɑːeː 

səroːsvət̪iː, kɹ̩ʂɳɑːʂʈəmiː, viɕvəkərmɑː puːɟɑːkə muːrt̪ikə 

mɑːⁿgə cɑːruːkɑːt̪əkə biːsə gɑːmə t̪əkə ɦoːbəeː ləgəlaːi 

mud̪ɑː bibʰuːkə bɑːbuː t̪aːijoː oːkərə bənɑːeːlə 

muːrt̪imeː koːnoː neː koːnoː d̪oːkʰə nikɑːli ɑː oːkərɑː 
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əoːrə beːsiː niːkə muːrt̪i bənɑːbaːikə preːrəɳɑː d̪eːt̪ʰinə 

। bibʰuː seːɦoː ɦunəkə gəpəkeːⁿ mənt̪rə mɑːni ɑːguː 

ɑːroː niːkə muːrt ̪i bənɑːbəeːmeː lɑːgi ɟɑːeː।    

bibʰuː d̪əsəmə vərgəkə bɑːd̪ə iskuːliː pəɖʰə़ ़ाi cʰoːɖə़ व ़

puːrɳət̪h muːrt ̪ikəlɑːmeː əpənɑːkeːⁿ səmərpit ̪ə kəeː 

leːləkə । əʈʰɑːrəɦəmə bərəkʰəkə puːrɳə buɟʰənuːkə bʰəऽ 

geːlə, ɑːbə oːkərɑː niːkə beːɟɑːeːkə ɟɲɑːnə bʰəऽ geːlaːi 

। oːkərə muːrt̪ikə prəɕⁿsɑː ɑːbə gɑːmə nəɦi, ɟilɑː nəɦi 

rɑːɟə st̪ərəpərə ɦoːbaːi ləgəlaːi । ɑːbə  t̪ⁿ oːkərə 

bənɑːeːlə eːkə-eːkəʈɑː muːrt̪ikeːⁿ d̪uː-d̪uː t̪inə-t̪inə 

ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː bʰeːʈəeː ləgəlaːi । mud̪ɑː oːkərə bɑːbuː 

eːkʰənoː oːkərə muːrt̪imeː koːnoː neː koːnoː d̪oːkʰə 

nikɑːli oːkərɑː ɑːrə sunnərə muːrt̪i bənɑːbaːikə 

nird̪eːɕə d̪eːt̪ʰinə । pəɦileː bibʰuː ɦunəkə gəpəkeːⁿ 

mənt̪rə mɑːni kəmiː d ̪uːrə kəraːikə ceːʂʈɑːmeː lɑːgi  

ɟɑːi cʰələ mud̪ɑː ɑːbə ɦunəkə gəpəsⁿ oːkərə moːnə 

kət̪aːu-neː-kət̪aːu ɑːɦət ̪ə ɦoːit̪ə cʰəlaːi । mud̪ɑː 

biroːd̪ʰə kəraːikə səɦɑːsə nəɦi, t̪eːⁿ moːnəkeːⁿ mɑːri 

ɦunəkə bət̪ɑːeːlə nird̪eːɕəmeː lɑːgi ɟɑːi cʰələ  । 

ɟeːnɑː-t̪eːnɑː kɑːɟə ɑːguː bəɖʰə़ ़ t̪ə rəɦələ ɑː oːkərə 

bənɑːeːlə geːlə muːrt̪ikə cərcɑː ɑːbə rɑːɟəkə siːmɑːsⁿ 

nikaːilə bɑːɦərə d̪əst̪əkə d̪eːbəeː ləgəlaːi । 

rɑːɟəsərəkɑːrəkeːⁿ gɹ̩ɦəmⁿt̪rɑːləjəsⁿ bibʰuːkeːⁿ pət̪rə 

eːlaːi ɟɑːɦimeː oːkərə bənɑːeːlə geːlə murt ̪ikeːⁿ əkʰilə 
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bʰɑːrət̪iːjə muːrt ̪i prəd ̪ərɕəniːmeː rɑːkʰəkə vjəvəst̪ʰɑː 

kəeːlə geːlə rəɦaːikə । səbʰəʈɑː kʰərcɑː 

rɑːɟəsərəkɑːrəkə ɑː viɟeːt̪ɑːkeːⁿ d̪eːɕəkə sərvəɕreːʂʈə 

muːrt̪ikɑːrəkə səmmɑːnəkə sⁿgeː-sⁿgə eːkə lɑːkʰə 

ʈɑːkɑːkə nəgəd̪ə inɑːmə seːɦoː। iː pət ̪rə pɑːbi 

bibʰuːkeːⁿ bəɖɖə prəsənt̪ɑː bʰeːlaːi । səbʰəsⁿ pəɦileː 

d ̪aːuɽələ-d̪aːuɽələ əpənə bɑːbuːkeːⁿ eːɦi gəpəkə 

sucənɑː d̪eːləkə । keːd ̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː seːɦoː bəɖɖə 

prəsənjə bʰeːlɑːɦə ɦunəkərə ɟiːvənə bʰərikeːⁿ 

meːɦənət̪ə rⁿgə lɑːbi rəɦələ cʰələ । bibʰuː rɑːt̪i-rɑːt̪i 

bʰəri ɟɑːgi-ɟɑːgi kəeː əpənə mɑːrgəd̪ərɕəkə guru bɑːbuː 

sⁿgeː lɑːgi geːlə । 

eːkəsⁿ eːkə niːkə-niːkə muːrt̪i bəneːləkə mud̪ɑː 

keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː səbʰə muːrt̪imeː koːnoː neː koːnoː 

kəmiː nikɑːileː d̪eːt̪ʰinə । keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiːkə 

bət̪ɑːeːlə kəmiːkeːⁿ d̪uːrə kəraːikeːⁿ bəd̪əlɑː bibʰuːkə 

moːnəmeː ɑːbə nəkɑːrɑːt̪məkə prəvɹ̩t̪i gʰərə kərəeː 

ləgəleː । ɦunəkə bət̪ɑːeːlə kəmiːpərə ɑːbə oː səbɑːlə-

ɟəbɑːbə kərəeː lɑːgələ । kɑːilɦə prət̪ijoːgət ̪ɑː leːlə 

muːrt̪i bʰeːɟaːikə əⁿt̪imə d̪inə ɑː ɑːi bibʰuː əpənə 

bənɑːeːlə muːrt ̪i səbʰəmeː sⁿ eːkəʈɑː səbʰəsⁿ niːkə 

muːrt̪ikeːⁿ əⁿt̪imə ruːpə d̪eːbəeːmeː lɑːgi geːlə । 

keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː bɑːriːkiːsⁿ oːɦi muːrt̪ikeːⁿ 

niriːkʂəɳə kəraːit ̪ə, bibʰuːkə d̪imɑːgəmeː ɦələcələ cəli 
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rəɦələ cʰələ - "ɦɑːⁿ ɑːbə t̪ⁿ iː koːnoː neː koːnoː gəlt̪iː 

bət̪eːbeː kərət̪ɑː ।" 

t̪ət ̪əbɑːmeː keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː əpənə cuppiːkeːⁿ 

t̪oːɽaːit̪ə bəɟəlɑːɦə -"sunnərə ! ɑːi t̪əkə bənɑːeːlə geːlə 

muːrt̪i səbʰəmeː sərbəɕreːʂʈʰə ।" kəniːkə kɑːlə cupə 

rəɦəlɑː bɑːd̪ə pʰeːrə -"mud̪ɑː।" 

mud̪ɑː kiː? ɑːbə  t̪ⁿ  bibʰuːkə moːnə bipʰaːirə geːlaːi- 

"əbəɕjə koːnoː neː koːnoː kəmiː gəneːt̪ɑː।" 

keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiː əpənə gəpəkeːⁿ ɑːguː bəɖʰə़ ़ाbaːit̪ə- 

"iː ɟⁿ eːnɑː rəɦit ̪eːeː t̪ⁿ ɑːroː beːsiː niːkə, ɑː iː rⁿgə ɟⁿ 

pʰəlɑːⁿ pʰəlɑːⁿ rəɦət̪i t̪ⁿ ɟəbərəd̪əst̪ə ɦoːit̪eː।" 

naːinɦeːʈɑːsⁿ ɟinəkə gəpəkeːⁿ mənt̪rə mɑːni puːrɑː 

kəraːimeː ɟi-ɟɑːnəsⁿ lɑːgi ɟɑːi cʰələ ɑːi ɦunəkə gəpəkeːⁿ 

nəɦi pəcɑː pəeːləkə। bipʰaːirə kəeː bɑːɟi uʈʰələ -"rəɦaːi 

d ̪ijaːu! əɦɑːⁿkeːⁿ t̪ⁿ eːnɑːɦit̪eː d̪oːkʰə nikɑːləeː əbaːieː, 

əpənə bəneːeːlə ɖʰɑːkənə bəsəniː t̪ⁿ kijoː eːkoː 

ʈɑːkɑːmeː nəɦi kinaːieː ɑː ɦəmə keːt̪əboː niːkə muːrt̪i 

bənɑː liː koːnoː neː koːnoː d̪oːkʰə əbəɕjə nikɑːli 

d ̪eːb।" 

bibʰuːkə gəpə suːnit̪eː mɑːt̪ərə keːd̪ɑːrə prəsɑːd̪əɟiːkə 

ɕɑːⁿt ̪ə mud̪rɑː bʰⁿgə bʰəeː soːcəniːeː bʰəऽ geːləni । 

eːkəʈɑː nəməɦərə sɑːⁿsə laːit̪ə bibʰuːkə piːʈʰə ʈʰoːkaːit̪ə 
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bəɟəlɑːɦə- "bəsə beːʈɑː bəsə ! ɟəɦijɑː vjəkt̪ikeːⁿ əpənə 

puːrɳət̪ɑːkeːⁿ ɑːbʰɑːʂə bʰəऽ ɟɑːi cʰaːikə oːkərə bɑːd̪ə 

oːkərə ɟiːvənəkə vikɑːsə oːt̪əɦieː ruki ɟɑːi cʰaːikə। 

puːrɳət̪ɑːkeːⁿ ɑːbʰɑːsə d̪imɑːgəkə ɑːguː bəɖʰə़ ़ kə 

ceːt̪ənɑːmeː ləkəbɑː ləgɑːd̪aːi cʰaːikə।" 

kicʰu cʰənə cuppə, d̪unuː goːʈeː ɕɑːⁿt̪ə । bibʰuːkə 

ɑːⁿkʰisⁿ noːrə ʈəgʰəraːit̪ə ɟeː ɑːi iː kiː kəeː leːləɦuⁿ, 

oːkərɑː əpənə gəlt̪iːkə ɟɲɑːnə bʰəऽ geːlaːi । keːd̪ɑːrə 

prəsɑːd̪əɟiː ɑːguː - "ɦəmərə səpənɑː cʰələ ɟeː ɦəmərə 

beːʈɑː rɑːɟəkə ɑː d̪eːɕəkə nəɦi vərəɳə d ̪unijɑːⁿkə 

sərvəɕreːʂʈə muːrt̪ikɑːrə bənət̪ə.....mud ̪ɑː nəɦi । koːnoː 

gəpə nəɦi ɦəmərɑːkeːⁿ ɟənaːi cʰələ ? kijoː nəɦi । 

ɦəmərə beːʈɑːkeːⁿ puːrɑː rɑːɟə ɟənaːit̪ə əcʰi eːkəʈɑː 

niːkə muːrt̪ikɑːrəkeːⁿ ruːpəmeː । ɦəmərɑː leːlə bəɖɖə 

paːigʰə gəpə əcʰi । mud̪ɑː ɦəmərə səpənɑː ------- 

ɑːbə nəɦi puːrɑː ɦoːeːt̪ə । iː kəɦi oː oːɦi kəkʂəsⁿ 

bɑːɦərə bʰəऽ geːlɑː ।    

  

kət̪ʰɑːkə viveːcənɑː 

kət̪ʰɑːkə pəɦilə pɑːrɑːgrɑːpʰəkə bɑːd̪ə əbaːit̪ə əcʰi- 

"mɑːʈikə bɑːsənəkə ɟəgəɦə sʈiːlə ɑː ɑːnə-ɑːnə d̪ʰɑːt̪u 

leːbəeː lɑːgələ।" ɑː iː d̪eːkʰit̪eː ɦəmərɑː moːnə pəɽi 

geːlə "ɟigəriː"- eːkəʈɑː t̪eːlugu upənjɑːsəkə əⁿgreːɟiː 
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ruːpɑːnt̪ərəɳə ("ɟigəriː"- t̪eːlugu upənjɑːsə muːlə 

leːkʰəkə peːɖiɳt̪iː əɕoːkə kumɑːrə ɑː əⁿgreːɟiː ənuvɑːd̪ə 

"pʰreːɳɖsə pʰə़ rəeːvərə" nɑːməsⁿ piː. ɟəjələkʂmiː 

d ̪vɑːrɑː)। oːimeː bʰɑːluː nəcəbaːibəlɑː eːkəʈɑː 

pərivɑːrəkə cərcɑː cʰaːi, bʰɑːlu ɑː mənukkʰəkə d̪unuːkə 

biːcəmeː ɟeː ləgɑːvə cʰaːi t̪əkərə cərcɑː cʰaːi। ɑː 

ɟəkʰənə sərəkɑːrə aːipərə prət̪ibənd̪ʰə ləgɑː d̪eːləkaːi t̪ⁿ 

koːnɑː oːi gaːuɳə sⁿskɹ̩t ̪ikə kʰɑːliː smɹ̩t ̪i ʈɑː ɕeːʂə rəɦi 

geːlaːi, kɑːrəɳə oːi pərivɑːrəkə punərvɑːsə leːlə bəɦut̪ə 

rɑːsə siːmɑːreːkʰɑː (rɑːɟənaːit̪ikə ɑː sɑːⁿskɹ̩t ̪ikə) pɑːrə 

kərəऽ pəɽəlaːi। 

kət̪ʰɑːkə d̪ʰənɑːt ̪məkə pəkʂə 

mud̪ɑː aːi kət̪ʰɑːmeː leːkʰəkə aːi pərivərt̪ənəkeːⁿ niːkə 

moːɽə d̪eːlənɦi। beːʈɑː mɑːʈikə ɖʰɑːkənə-bəsəniːkə 

bəd̪əlɑːmeː muːrt̪i bənəbəjə ləgaːit̪ə əcʰi। d̪oːsərə ɟeː 

mɑːʈikə bɑːsənə bəneːbɑːpərə sərəkɑːrə koːnoː 

prət̪ibənd̪ʰə naːi ləgeːləkaːi, unəʈeː əɦɑːⁿkeːⁿ moːnə 

ɦəeːt̪ə ɟeː reːləgɑːɽiːmeː mɑːʈikə kulɦəɽəmeː cɑːɦə 

beːcəbɑːkə ɑː oːimeː piːbɑːkə pʰaːiɕənə cʰaːi, 

sərəkɑːrə oːimeː məd̪ət̪i keːləkaːi। mud̪ɑː oːi gaːuɳə 

sⁿskɹ̩t̪ikə smɹ̩t ̪i t ̪ⁿ ɦəməroː əcʰi, əɦuːⁿkeːⁿ ɦəeːt̪ə ɑː 

kət̪ʰɑːkɑːroːkeːⁿ cʰənɦi। mud̪ɑː oː aːi kət̪ʰɑːkeːⁿ ɑːgɑːⁿ 

ləऽ geːlɑːɦə ɑː loːkəkət̪ʰɑːkə sənd̪ərbʰəsⁿ ɟoːɽələnɦi 

ɟəimeː naːit̪ikə upəd̪eːɕə bɑːlə sɑːɦit̪jəkə ud̪d ̪eːɕjə 
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rəɦaːit̪ə cʰaːi। əɦɑːⁿkeːⁿ moːnə ɦəeːt̪ə ɕivəɕⁿkərə 

ɕriːnivɑːsəkə "pəɳɖit̪ə oː ɦunəkə put̪rə"(mit ̪ʰilɑːkə 

loːkəkət̪ʰɑːpərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə bɑːləkət̪ʰɑː), ɟeː vid ̪eːɦəmeː 

iː-prəkɑːɕit̪ə bʰeːlə ɑː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə vid̪eːɦə:səd ̪eːɦə ४ 

meː (pɹ̩. १ ३ ८-१४ १) ɑː upələbd̪ʰə əcʰi vid ̪eːɦə 

peːʈɑːrəmeː aːi liⁿkəpərə 

http://videha.co.in/new_page_89.htm mud ̪ɑː 

ɕriːnivɑːsə ɟiːkə bɑːləkət̪ʰɑː gʰoːʂit̪ə ruːpəmeː 

loːkəkət̪ʰɑːpərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə əcʰi, mud̪ɑː "mɑːʈikə 

bɑːsənə" keːrə ənt̪imə bʰɑːgə mɑːt̪rə loːkəkət̪ʰɑːsⁿ 

preːrit̪ə əcʰi ɑː gaːuɳə-sⁿskɹ̩t̪ikə ɑːd̪ʰunikiːkərəɳəkə 

prəjɑːsəkə aːi kət̪ʰɑːkə ud̪d̪eːɕjə naːi əcʰi, ud̪d ̪eːɕjə 

vəeːɦə ɕriːnivɑːsəɟiː bəlɑː əcʰi, oː loːkəkət̪ʰɑːkə 

punərleːkʰənəkə mɑːd̪ʰjəməsⁿ keːlənɦi ɑː ɟəgəd ̪ɑːnənd̪ə 

ɟiː gaːuɳə-sⁿskɹ̩t ̪ikə ɑːd ̪ʰunikəkərəɳəkə prəjɑːsə məd̪ʰjə 

muːlə kət̪ʰɑː-plə़ ʈə cʰoːɽi vəeːɦə ʈə़ pikə ɑːgɑːⁿ 

bəɽʱeːlənɦi। 

kət̪ʰɑːkə ɹ̩ɳɑːt̪məkə pəkʂə 

ɟəgəd ̪ɑːnənd̪ə ɟiːkə bɑːlə-upənjɑːsəkə ɦəmə cərcɑː 

pəɦinəɦijoː keːneː cʰiː, ɑː oː cʰiː ɦunəkərə "coːnəɦɑː"। 

vid̪eːɦəmeː ɟəgəd̪ɑːnənd ̪ə ɟʰɑː "mənu"kə eːkəʈɑː d̪iːrgʰə 

bɑːlə kət̪ʰɑː kəɦi liə bɑː upənjɑːsə prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə, 

nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː। bɑːd̪əmeː iː rəcənɑː 

vid̪eːɦə:səd̪eːɦə ९ (vid̪eːɦə ɕiɕu ut̪səvə pɹ̩. १ ० ९-१ २ ६) 

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


व िद हे: ३५ ३ म अ ंक ० १ वि त म् बर २ ० २२ (ि र् ष १ ५ म ाि १ ७ ७ अ ंक ३५ ३)|| 89 

meː sⁿkəlit̪ə bʰeːlə, ɑː upələbd̪ʰə əcʰi vid ̪eːɦə 

peːʈɑːrəmeː aːi liⁿkəpərə 

http://videha.co.in/new_page_89.htm iː rəcənɑː bɑːlə 

mənoːviɟɲɑːnəpərə ɑːd̪ʰɑːrit̪ə maːit̪ʰiliːkə pəɦilə rəcənɑː 

cʰiː, maːit̪ʰiliː bɑːlə sɑːɦit̪jə koːnɑː likʰiː t̪əkərə ʈreːniⁿgə 

koːrsəmeː aːi upənjɑːsəkeːⁿ rɑːkʰələ ɟeːbɑːkə cɑːɦiː। 

koːnɑː mə़ ɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə 

bɑːi sʈeːpə ɑː seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə। pəɽʱəbeː ʈɑː 

kəruː seː ɑːgrəɦə। 

mud̪ɑː "mɑːʈikə bɑːsənə"meː ɟəgəd̪ɑːnənd̪ə ɟiː nirɑːɕə 

keːlənɦi, ɦunəkɑːsⁿ ɦəmərɑː cɑːɦiː cʰələ peːɖiɳt̪iː 

əɕoːkə kumɑːrəkə "ɟigəriː" sənə baːust̪u mud ̪ɑː 

bʰeːʈələ sɑːd̪ʰɑːrəɳə sənə ɕivəɕⁿkərə ɕriːnivɑːsəkə 

"pəɳɖit̪ə oː ɦunəkə put̪rə"। 

iː sət̪jə ɟeː "mɑːʈikə bɑːsənə" bɑːlə biːɦəni-kət ̪ʰɑː əcʰi, 

mud̪ɑː ɟəkərɑː ləgə plə़ ʈə rəɦət̪aːi- 

"mɑːʈikə bɑːsənəkə ɟəgəɦə sʈiːlə ɑː ɑːnə-ɑːnə d̪ʰɑːt̪u 

leːbəeː lɑːgələ।"- 

seː oːi kət̪ʰɑːkə ənt̪ə kərət̪ʰi- 

"mud̪ɑː ɦəmərə səpənɑː ------- ɑːbə nəɦi puːrɑː 

ɦoːeːt̪ə । iː kəɦi oː oːɦi kəkʂəsⁿ bɑːɦərə bʰəऽ geːlɑː 

।"     
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iː ɦəmərɑː sviːkɑːrjə naːi। ɑː t̪eːⁿ eːkəʈɑː əd̪bʰut̪ə 

plə़ ʈə eːkəʈɑː niːkə mud ̪ɑː meːɖijoːkərə kət̪ʰɑː bəni kəऽ 

rəɦi geːlə। 

viɕleːʂəɳə 

aːi kət̪ʰɑːkeːⁿ vist ̪ɹ̩t̪ə kərəbɑːkə ɑːvəɕjəkət̪ɑː əcʰi, 

ɕəbd ̪əmeː vist̪ɑːroː d̪əऽ kəऽ iː bʰəऽ səkaːieː, ɑː əɦiː 

ɕəbd ̪ə-sⁿkʰjɑːkə ənt̪ərgət ̪ə rəɦi kəऽ kət̪ʰjəkeːⁿ vist ̪ɑːrə 

d ̪eːlə ɟɑː səkaːieː। mud̪ɑː ləkʂjəsⁿ ɟeːnɑː oː bʰəʈəki 

geːlɑː- "mɑːʈikə bɑːsənəkə ɟəgəɦə sʈiːlə ɑː ɑːnə-ɑːnə 

d ̪ʰɑːt̪u leːbəeː lɑːgələ।" keːⁿ vist ̪ɑːrə naːi d̪əऽ səkəlɑː 

seː "coːnəɦɑː"kə leːkʰəkəsⁿ ɦəmə ɑːɕɑː naːi keːneː 

cʰəlaːuⁿ। aːi kət̪ʰɑːkə punərleːkʰənə leːkʰəkəkeːⁿ 

kəraːieː pəɽət ̪ənɦi ɑː t̪əimeː iː biːɦəni kət̪ʰɑː rəɦət ̪ə bɑː 

ləgʰukət̪ʰɑː bɑː d̪iːrgʰəkət̪ʰɑː bɑː upənjɑːsoː bəni 

ɟɑːjət ̪ə।  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.३.nirməlɑː kərɳə- əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə- ५) 

 
  

nirməlɑː kərɳə (१ ९ ६ ०- ), ɕikʂɑː - eːm eː, naːiɦərə - 

kʰərɑːɟəpurə,d̪ərəbʰəŋgɑː, sɑːsurə - goːɖʰə़ वj़ɑːriː 

(bələɦɑː), vərt̪t̪əmɑːnə nivɑːsə - rɑːⁿciː,ɟʰɑːrəkʰəɳɖə, 

ɟʰɑːrəkʰⁿɖə sərəkɑːrə məɦilɑː eːvⁿ bɑːlə vikɑːsə 

sɑːmɑːɟikə surəkʂɑː vibʰɑːgə meːⁿ bɑːlə vikɑːsə 

pərijoːɟənɑː pəd̪ɑːd ̪ʰikɑːriː pəd̪ə sⁿs seːvɑːnivɹ̩t̪t̪i 

upərɑːnt̪ə svət̪ⁿt ̪rə leːkʰənə 

 

əgni ɕikʰɑː (bʰɑːgə - ५) 

muːlə ɦind̪iː- svərgiːjə ɟit̪eːnd̪rə kumɑːrə kərɳə/ 

maːit̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə- nirməlɑː kərɳə 

 

 

puːrvə kət̪ʰɑː 

məɦərʂi ət̪ri rɑːɟɑː puruːrəvɑː keː ɦunəkə ɟənmə 
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ɟənmɑːnt̪ərəkə kət̪ʰɑː sunɑː rəɦələ cʰət̪ʰi l 

ɑːbə ɑːguː 

sud̪ʰərmɑː nɑːməkə eːkə bəɦut̪ə d̪ʰənikə vjɑːpɑːriː ɟeː 

ət ̪jⁿt̪ə guɳəvɑːnə eːvⁿ vid̪vɑːnə rəɦət̪ʰi, ɦunəkə nivɑːsə 

məd̪rəd̪eːɕəkə ɕɑːkələ nɑːməkə ut̪t̪əmə nəgərə meːⁿ 

rəɦəni l eːkə beːrə oː vjɑːpɑːrə kərəiː ɦeːt̪u əpənə 

sⁿpuːrɳə sⁿpət̪t ̪i ləgɑː bəɦut̪ə rɑːsə səmɑːnə kiːni 

surɑːʂʈrə d̪iɕi vid ̪ɑː bʰeːlɑːɦə l mərubʰuːmi meːⁿ 

bʰəjⁿkərə ɖɑːkuː səbə ɦunəkɑː pərə ɑːkrəməɳə kəjə 

ɦunəkə səməst̪ə muːljəvɑːnə vəst̪u cʰiːnə leːləkə l oː 

gʰɑːjələ əvəst̪ʰɑː meːⁿ koːnəɦunɑː əpənə prɑːɳə bəcɑː 

bʰuːkʰələ-pijɑːsələ ɕuːrəseːnə nɑːməkə suⁿd̪ərə d̪eːɕə 

meːⁿ pəɦuⁿci geːlɑːɦə l 

oː kəʈʰinə pəriɕrəmə kəs punh d ̪ʰənə ərɟənə keːlət̪ʰi l 

eːkə brɑːmɦəɳə keː pərɑːmərɕə pərə oː ɕrɑːvəɳə 

d ̪vɑːd̪əɕiːkə vrət̪ə kəraːi ləgəlɑːɦə l iː vrət̪ə kərit̪eː-

kərit̪eː oː ɑːju puːrɳə bʰeːlɑː pərə mɹ̩t̪ju keː prɑːpt̪ə 

bʰeːlɑːɦə l əpənə puɳjə keː pʰələ svəruːpə ɦunəkɑː 

gⁿd̪ʰərvə loːkə keː prɑːpt̪i bʰeːləni l puɳjə kʂiːɳə bʰeːlɑː 

pərə ɦunəkə ɟənmə punh mɑːnəvə joːni meːⁿ bʰeːlə l 

eːɦi ɟənmə meːⁿ oː ɕɑːkələpuriːkə səmrɑːʈə bʰeːlɑːɦə 

l puːrvə əbʰjɑːsə vəɕə oː eːɦi ɟənmə meːⁿ seːɦoː 

ɕrɑːvəɳə d̪vɑːd̪əɕiːkə vrət̪ə kərəjə ləgəlɑːɦə l punh 

mɹ̩t̪ju upərɑːⁿt̪ə oː svərgə loːkə geːlɑːɦə l oːt̪əjə bəɦut̪ə 

d ̪inə t̪əkə rəɦəlɑː upərɑːⁿt̪ə punh mɹ̩t̪ju loːkə meːⁿ 
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kʂət̪rijə kulə meːⁿ ɟənmə bʰeːləni l 

kʂət̪rijoːcit̪ə kɑːrjəkə d̪ʰərmə puːrvəkə pɑːlənə kəraːit̪ə 

oː bəɦut̪ə rɑːsə d̪ɑːnə-puɳjə keːlɑːɦə l oː gɑːjə'kə 

əpəɦərəɳə kəraːi bəlɑː ɕət̪ru sⁿs jud̪d̪ʰə kəraːit̪ə ɑː 

gɑːjəkə rəkʂɑː kəraːit̪ə mɹ̩t̪ju keː prɑːpt̪ə bʰeːlɑːɦə l 

eːkərə pʰələ svərupə ɦunəkɑː svərgə loːkəkə prɑːpt̪i 

bʰeːləni l 

punh puɳjə kʂiːɳə bʰeːlɑː pərə oː mɹ̩t̪juloːkə meːⁿ 

ɕɑːkələ d̪eːɕə meːⁿ brɑːɦməɳə keː ruːpə meːⁿ ɟənmə 

leːlɑːɦə l oː brɑːɦməɳə əpənə ɟiːvənə meːⁿ sⁿpuːrɳə 

ɕɑːst̪rə keː əd̪ʰjəjənə kaːilət̪ʰi mud̪ɑː ɦunəkɑː 

brɑːɦməɳə vɹ̩t ̪t̪i pəsⁿd̪ə nəɦiːⁿ rəɦaːinɦi l eːɦi kɑːrəɳə 

rɑːɟjə prɑːpt̪ikə kɑːmənɑː sⁿs oː d̪vɑːd̪əɕiː t̪it̪ʰi keː 

upəvɑːsə kəjə bʰəgəvɑːnə viʂɳukə ɑːrɑːd̪ʰənɑː kərəjə 

ləgəlɑːɦə l eːkə beːrə oː vrət̪ə keː krəmə meːⁿ əpənə 

puːrɑː ɕəriːrə meːⁿ t̪eːlə ləgɑː kəs snɑːnə kəs leːlət̪ʰi 

l eːɦi kɑːrəɳə oː bʰəgəvɑːnə viʂɳukə koːpə bʰɑːɟənə 

bənələt̪ʰi l 

eːɦi beːrə mɹ̩t̪jukə upərɑːnt̪ə oː punh brɑːɦməɳə kulə 

meːⁿ ɟənmə grəɦəɳə keːlət̪ʰi l eːɦi ɟənmə meːⁿ ɦunəkə 

nɑːmə pərəlaːinɦi puruːrəvɑː l əpənə puːrvə ɟənmə keː 

vrət̪əkə məɦɑːt̪mjə sⁿs oː məd̪rəd̪eːɕəkə niʂkⁿʈəkə rɑːɟjə 

prɑːpt̪ə keːlaːinɦə l pərⁿcə ɦunəkə ruːpə ət̪jⁿt̪ə vid̪ruːpə 

rəɦaːinɦi l 

ət ̪jənt̪ə suⁿd̪əriː brɑːmɦəɳə kənjɑː sⁿs ɦunəkə vivɑːɦə 



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

bʰeːlə mud̪ɑː ɦunəkə vivɑːɦit̪ɑː st̪riː ruːpə ɦiːnət̪ɑː keː 

kɑːrəɳeː səd̪ikʰənə ɦunəkɑː t̪irəskɹ̩t̪ə kəraːit̪ə cʰəliːɦə l 

eːkə kuɕələ prəɕɑːsəkə ɦoːit̪əɦuⁿ prəɟɑː ɟənə keː 

ənurɑːgə ɦunəkɑː prət̪i oːɦənə nəɦi rəɦaːinɦi l 

eːɦi səbə sⁿ kʰinnə bʰəjə oː rɑːɟjə bʰɑːrə əpənə mⁿt̪riː 

səbʰə keː saːuⁿpi svəjⁿ ɦimɑːləjə pərvət ̪ə d̪isə 

prəst̪ʰɑːnə keːlɑː ɑː ət̪ri munikə ɑːɕrəməkə səmiːpə 

səmɑːd̪ʰist̪ʰə bʰəs geːlɑːɦə l 

nijəmə puːrvəkə bʰəgəvɑːnə viʂɳukə ɑːrɑːd̪ʰənɑː eːvⁿ 

t̪əpəɕcərjɑː kəraːit̪ə oː əpənə səməjə vjət̪iːt̪ə kərəjə 

ləgəlɑːɦə l pʰələ svəruːpə ɦunəkɑː əd̪bʰut̪ə pərɑːkrəmə, 

kuɕələ səmrɑːʈə,iⁿd̪rə keːⁿ ərd̪ʰɑːsənəkə prɑːpt̪i eːvⁿ 

ənupəmə suⁿd̪ərət̪ɑːkə vərəd̪ɑːnə bʰeːʈəlaːinɦi l 

vaːiɦə pururəvɑː mɹ̩t̪ju upərɑːⁿt̪ə eːɦi pururəvɑːkə 

(əɦɑːⁿkə) ruːpə meːⁿ punh ɟənmə grəɦəɳə keːlaːinɦi l 

əpənə puːrvə ɟənmə meːⁿ t̪əs vərəd̪ɑːnəkə upəbʰoːgə 

oː nəɦi kəs səkəlɑːɦə mud̪ɑː vərt̪əmɑːnə ɟənmə meːⁿ 

oːɦi vərəd̪ɑːnəkə upəjoːgə əɦɑːⁿ kəs səkəbə | 

məɦərʂi ət̪ri keːⁿ kət̪ʰɑːkə piːjuːʂə prəvɑːɦə səmɑːpt̪ə 

bʰəjə cukələ cʰələ l puruːrəvɑː ɑːt̪məvismɹ̩t ̪ə sənə 

əpənə ɟənmə ɟənmɑːⁿt̪ərəkə ɟiːvənə vɹ̩t̪t ̪ə keːⁿ ɟʰɑːⁿkiː 

d ̪eːkʰaːit̪ə rəɦəlaːit̪ʰə l ɟəkʰənə ɹ̩ʂikə əd̪ʰəroːʂʈʰəkə 

kəmpənə ʈʰəɦərələ t̪əkʰənə puruːrəvɑː keːⁿ əpənə 

st ̪ʰit̪ikə ɟɲɑːnə bʰeːlaːinɦi l 

oː gⁿbʰiːrə svərə meːⁿ ɑːd̪ərə puːrvəkə ɹ̩ʂi keː 
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d ̪ʰənjəvɑːd̪ə ɟɲɑːpənə keːlaːit̪ʰi l məɦərʂi kicʰu kʂəɳə 

upərɑːⁿt̪ə punh bəɟəlɑːɦə - 

"put ̪rə kət̪eːkə ɟənmə meːⁿ əɦɑːⁿ səmrɑːʈə rəɦələɦuⁿ, 

əɦɑːⁿkeːⁿ kuɕələ ɕɑːsəkə ɦoːjəbɑːkə vərəd̪ɑːnə seːɦoː 

prɑːpt̪ə əcʰi l ɑːbə əɦɑːⁿ vjərt̪ʰə əkuɕələt̪ɑːkə bəɦɑːnɑː 

ɟuːni kəruː l əɦɑːⁿ əpənə st̪ʰit̪i keː buːɟʰuː ɑː rɑːɟjə 

sⁿcɑːlənə meːⁿ ruːci lijə l əɦɑːⁿ d̪eːkʰəbə ɦəmərə bɑːt̪ə 

puːrɳə sət̪jə ɦoːjət̪ə l ɦəmə əɦɑːⁿkə əkərməɳjət̪ɑːkə 

kɑːrəɳə vismit̪ə rəɦiː t̪ɑːɦi saːuⁿ əɦɑːⁿ keːⁿ səbʰə bɑːt̪ə 

bət̪əbaːi leːlə ɦəmərɑː ɑːbəjə pərələ"| 

"ɟənmə-ɟənmɑːⁿt ̪ərəkə əbʰjɑːsə vəɕə ɟiːvə ɑːɦɑːrə, 

nid̪rɑː eːvⁿ maːit̪ʰunə kɑːrjə binɑː keːkəroː bət ̪aːunəɦi 

sⁿpɑːd̪it̪ə kəraːit ̪ə əcʰi l bʰəjə, ɕoːkə, prəsənnət̪ɑː it̪jɑːd̪i 

bʰɑːvənɑːkə t̪ərⁿgə meːⁿ bəɦaːit̪ə əcʰi l puːrvə ɟənmə 

meːⁿ ərɟit̪ə ut̪kɹ̩ʂʈə guɳə eːvⁿ puɳjə keːⁿ pʰələ svəruːpə 

bʰɑːviː ɟənmə meːⁿ oːkərə upəjoːgə kəs səkaːit̪ə əcʰi 

l pərⁿcə koːnə guɳə oː puːrvə ɟənmə meːⁿ sⁿcit̪ə 

keːneː cʰələ l eːkərə ɟɑːnəkɑːriː bʰɑːviː ɟənmə meːⁿ 

vjəvəɦɑːrə meːⁿ ɑːnəɦi upərɑːnt̪ə ɟɲɑːt̪ə bʰəs səkaːit̪ə 

əcʰi l ɟeːɦi kɑːrjə eːvⁿ guɳə meːⁿ oː əpənɑː keːⁿ 

nipuɳə və sujoːgjə buɟʰaːit̪ə cʰaːit̪ʰə, buːɟʰəkə cɑːɦiː 

ɟeː oː ɦunəkə puːrvə ɟənmə keː sⁿcit̪ə guɳə eːvⁿ kɹ̩t̪ə 

kɑːrjə cʰaːinɦə"| 

nɹ̩pət̪i puruːrəvɑː bɑːrⁿbɑːrə məɦərʂi ət̪ri keː cərəɳə 

kəmələ keː spərɕə kəraːit̪ə ɦunəkə cərəɳə d̪ʰuːli əpənə 
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məst̪əkə pərə ləgəbaːit̪ə preːmɑːɕru bəɦəbaːit̪ə 

rəɦəlaːit̪ʰə l ɦunəkə mukʰə pərə prəsənnət̪ɑː eːvⁿ 

nəjənə meːⁿ əɕru bʰərələ cʰəlaːinɦə l oː məɦərʂi sⁿ 

kəɦəlaːit̪ʰə - "ɹ̩ʂivərə, əpəneːkə kɹ̩pɑː sⁿs ɦəmə əpənɑː 

keː ciːnɦə geːləɦuⁿ l ɑːiː sⁿs ɦəmə ut̪kɹ̩ʂʈə kərmə keː 

d ̪vɑːrɑː t̪riloːkə meːⁿ prəsid̪d̪ʰi prɑːpt̪ə kərəbə l ɑːbə 

ɦəmərɑː moːnə meːⁿ əpənə mɑːt̪ɑː-pit̪ɑːkə prət̪i 

kənikoː roːʂə nəɦi rəɦələ l ɑːbə ɦəmə əkərməɳjə nəɦi 

rəɦəbə"| 

prəsənnət̪ɑː vjəkt̪ə kəraːit̪ə məɦərʂi ət̪ri prəst̪ʰɑːnə 

kəraːi leːlə vjəgrə bʰeːlɑːɦə l puruːrəvɑː ɦunəkɑː 

səsəmmɑːnə səmmɑːnə vid̪ɑː keːləkʰinə l 

ɹ̩ʂi keː ɟɑːeː keː bɑːd ̪ə puruːrəvɑː rɑːɟə siⁿɦɑːsənə 

pərə baːisi əpənə səbʰɑːsəd̪ə oː mⁿt̪riː gəɳə sⁿs vist̪ɹ̩t̪ə 

vicɑːrə vimərɕə kərəs ləgəlɑːɦə l t̪ɑːɦi upərɑːⁿt̪ə oː 

əɕvəmeːd̪ʰə jəɟɲə kərəvɑːkə gʰoːʂəɳɑː keːlaːinɦə l 

(ənuvərt̪ət ̪eː) 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.४.prəɳəvə kumɑːrə ɟʰɑː- bʰəgəvɑːnə ɦəmərɑː gəriːbə 

kieː bəneːlaːuⁿ ! 

 prəɳəvə kumɑːrə ɟʰɑː 

 

bʰəgəvɑːnə ɦəmərɑː gəriːbə kieː bəneːlaːuⁿ ! (maːit̪ʰiliː 

kʰissɑː) 

 



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

eːkəʈɑː gɑːmə meː d̪uː ʈɑː brɑːɦməɳə rəɦaːi cʰəlɑːɦə; 

d ̪ukʰəmukʰə ɟʰɑː ɑː sukʰəmukʰə ɟʰɑː। d̪unuː d̪ijɑːd̪ə 

cʰəlɑːɦə mud̪ɑː eːkəʈɑː gəriːbə t̪ə d̪oːsɑːrə sukʰiː 

səmpənnə। gəriːbə brɑːɦməɳə əpənə sukʰiː-səmpənnə 

d ̪ijɑːd̪ə keːⁿ d̪eːkʰə keː səd̪ikʰənə ɟəɽaːit ̪ə rəɦaːi 

cʰəlɑːɦə ɑː bʰəgəvɑːnə keːⁿ koːsaːit̪ə rəɦaːi cʰəlɑːɦə 

ɟeː "ɦeː bʰəgəvɑːnə ɦəmərɑː gəriːbə kieːkə bəneːlaːuⁿ 

ɑː eːkərɑː eːt̪t̪eːkə d̪ʰənə-sⁿpəiːt̪ə d̪eːliaːi !" 

eːkəd̪inə bʰəgəvɑːnə ɦunəkərə bɑːt̪ə suni leːləkʰinə ɑː 

səmpənnə brɑːɦməɳə keː sⁿpəiːt̪ə pərə bəɟrə kʰəsɑː 

d ̪eːləkʰinə। ɑːbə d̪unuː d̪ijɑːd̪ə gəriːbə bʰə geːlə 

cʰəlɑːɦə। bərɑːbərə keː aːukɑːt̪ə bəlɑː। bʰəgəvɑːnə 

d ̪unuː keːⁿ d̪əsə ʈɑː pəʈʰəruː(bəkəriː keː bəccɑː) d̪ə 

kə d̪ukʰəmukʰə ɟʰɑː seː kəɦələkʰinə ɟeː d̪eːkʰəɦə ɑːbə 

ɦəmə t̪oːɦərə goːɦɑːrə mɑːni leːliːjəɦə ɑː ɑːbə t̪oːɦərə 

d ̪ijɑːd̪oː gəriːbə bʰə geːlə cʰət̪ʰunə। ɦəmə d̪unuː keːⁿ 

10-10 ʈɑː pəʈʰəruː d̪ə rəɦələ cʰijə ɟiːvənə jɑːpənə leːlə। 

eːkəd̪əmə bərɑːbərə-bərɑːbərə। t̪əkʰənə ɑːbə ɦəmərɑː 

seː pʰeːrə ɕikɑːjət̪ə nəiː kəriɦə ɟeː ɦəmə d̪eːbə meː 

d ̪uːnaːit̪i keːləɦu əcʰi। 

 

səmpənnə brɑːɦməɳə ɟeː ɑːbə gəriːbə bʰə geːlə cʰələ 

bəɦut̪ə d̪ukʰiː bʰeːlə। mud̪ɑː nijət̪i mɑːni keː 

bʰəgəvɑːnə keː d̪eːlə 10 ʈɑː pəʈʰəruː lə kə soːcəjə 

lɑːgələ ɟeː ɑːbə ɑːgɑː kiː kaːilə ɟɑːjə। oː 10 ʈɑː meː 
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seː 2 ʈɑː pəʈʰəruː d̪uː ɦəɟɑːrə rupeː keː bʰɑːvə seː 

beːcə d̪eːləkə oːjə seː ɟeː pɑːiː bʰeːʈələ oːkərɑː seː 

pərivɑːrə keː njuːnət̪əmə ɟəruːrət̪ə puːrɑː kərəjə keː 

prəjət̪nə kərəjə lɑːgələ ɑː ɑːʈʰə ʈɑː pəʈʰəruː keːⁿ poːsəjə 

lɑːgələ। oːkərə d̪ʰijɑː-puːt̪ɑː ɟeː prɑːiveːʈə skuːlə meː 

pəɽʱəiː cʰələ t̪əkərə nɑːmə kəʈi geːləiː mud ̪ɑː oː 

d ̪ʰijɑːput̪ɑː keːⁿ pəɽʱeːnɑːiː naːi cʰoːɽaːuləkə əpit̪u 

sərəkɑːriː skuːlə meː oːkərɑː səbə keːⁿ nɑːmə likʰɑː 

pəɽʱeːnɑːiː cɑːluː rɑːkʰələkə। 

eːməɦərə gəriːbə brɑːɦməɳə mənoːrət̪ʰə puːrɳə bʰeːloː 

pərə (d̪ijɑːd̪kə sⁿpəiːt̪ə kʰɑːkə bʰə ɟɑːjə keː) kʰuɕə naːi 

cʰələ। oː bʰəgəvɑːnə keːⁿ pʰeːrə koːsəjə ləgəlɑːɦə: 

"iːɦə! bʰəgəvɑːnoːⁿ bəɖɖə gʰɑːgʰə cʰəiːt̪ʰə oːkərə 

sⁿpəiːt̪ə pərə bəɟrə bʰəleː kʰəsɑː d̪eːlɑːɦə mud̪ɑː 

ɦəmərɑː d̪ʰənikə bəneːnɑːi naːi bʰeːləinə। d ̪eːbəɦeː 

keː cʰələinə t̪ə iː naːi ɟeː soːnɑː-əsərpʰiː d̪it̪ət̪ʰinə, 

d ̪eːlɑːɦə kiː t̪ə 10 ʈɑː pəʈʰəruː। buɟʰu t̪ə, eːkərə ɦəmə 

kiː kərəbə! ɦuⁿɦə।" 

 

"lɑːlə baːuɑː t̪ə pəʈʰəruː poːsət̪ɑː, kieː neː əpənoː səbə 

poːsiː" brɑːɦməɳə keː kənijɑːⁿ bəɟəliː। 

"d̪ʰurə ɟɑːu oː t̪ə pət̪iːt̪ə əcʰi, kicʰu kə səkəiː jeː, 

brɑːɦməɳə bʰə kə kəɦiːⁿ cʰəgərə-pɑːʈʰiː poːsiː! rɑːmə 

rɑːmə rɑːmə" 
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əst̪u, iː viprə səbʰəʈɑː pɑːʈʰɑː d̪uː ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː keː 

d ̪ərə seː biːsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː meː beːcə d̪eːlɑːɦə, ɑː 

oːiː pɑːiː seː kicʰə d̪inə cʰəɦərə-məɦərə keːlɑːɦə। 

 

kicʰu mɑːsə bit ̪əlɑː pərə bɑːɟɑːrə meː kʰəssiː keː 

mɑːⁿgə bəɽʱələ, reːʈə cəɽʱələ। sukʰəmukʰə ɟʰɑː keː 

pɑːʈʰɑː səbə bəɖʰi keː d̪ənəd ̪ənɑː rəɦələ cʰələ। oː 

ɑːʈʰoː kʰəssiː keː d̪əsə ɦəɟɑːrə keː bʰɑːvə seː əssiː 

ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː meː beːcəlɑːɦə। ɑːbə ɦinəkɑː ləgə kicʰu 

pɑːiː ɑːbi geːlə cʰələ। mud̪ɑː oː iː pɑːiː meː seː 

cɑːliːsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː keː cɑːliːsə ʈɑː pəʈʰəruː kiːni 

leːlɑːɦə। d̪əsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː kʰərcə kə keː pəʈʰəruː 

səbə keː rɑːkʰəs leːlə eːkəʈɑː ɖʰⁿgəkə bət̪ʰɑːnə 

bəneːlɑːɦə। d̪əsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː bəkəriː-pɑːlənə keː 

leːlə bʰəviʂjə meː ɦoːbəjə bəlɑː kʰərcə leːlə 

rɑːkʰəlɑːɦə। ɑː bəcələ biːsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː gʰərəkə 

ɑːvəɕjəkə kʰərcə leːlə rɑːkʰəlɑːɦə। 

iː d̪eːkʰə pəɦilə viprə keː kənijɑːⁿ keː seːɦənət̪ɑː 

bʰeːləinə ɟeː eːɦə əpənoː səbə eːɦinɑː kərit̪aːu! 

 

viprə bəɟəlɑː ɟeː bʰəgəvɑːnə eːɦənə əvəsəroː d̪it̪ət̪ʰiːnə 

t̪əkʰəneː neː। kʰɑːjə leːlə t̪ə ɑːbə pɑːiː neː bʰə rəɦələ 

əcʰi। kəɦunɑː puːɟɑː-pɑːʈʰə ɑː bʰoːɟə-bʰɑːt̪ə keː bəleː 

ɟinəgiː gʰicɑː rəɦələ əcʰi। cʰoːɽuː iː səbə bɑːt̪ə। 

mud̪ɑː ɦunəkərə kənijɑː bʰəgəvɑːnə keː neːɦəurɑː 
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keːliːɦə t̪ə bʰəgəvɑːnə prəsənnə bʰə kə eːkə beːrə 

pʰeːrə oːkərɑː 10 ʈɑː pəʈʰəruː d̪eːləkʰinə। 

 

d ̪ukʰəmukʰə ɟʰɑː aːi beːrə moːnə mɑːri oːkərɑː 

səbəkeːⁿ poːsəjə ləgəlɑːɦə। mud̪ɑː ɦunəkɑː gʰərə meː 

səbə ɑːləsiː loːkə। ɑː mɑːlə-ɟɑːlə poːsəjə meː t̪ə 

pəciːsə t̪ərəɦəkə ɟʰⁿɟʰəʈə rəɦit̪eː cʰaːikə। ɟɑː səməjə 

seː gʰɑːsə-pɑːt̪ə d̪ɑːnɑː-pɑːniː naːi ɦeːt̪əiː t̪ɑː mɑːlə-

ɟɑːlə koːnɑː keːⁿ poːseːt̪əiː! pəʈʰəruː səbə keː d̪eːkʰə-

reːkʰə meː d̪ikkət̪ə ɦoːbəjə lɑːgələ ɑː eːkəreː lə kə 

cʰoːʈə-cʰoːʈə bɑːt̪ə pərə gʰərə meː məɦɑːbʰɑːrət̪ə 

seːɦoː ɦoːbəjə lɑːgələ। eːkə d̪inə viprə kʰaːuɟʰɑː keː 

bəɟəlɑːɦə ɟeː "ɦəmə pəɦineːɦeː kəɦəneː rəɦiː ɟeː iː 

səbə əd̪ʰəlɑːɦə kɑːɟə kəɦiːⁿ brɑːɦməɳə kərəiː! ɟəɦijɑː 

seː iː cʰəgərə-pɑːʈʰiː poːsəjə keː kɑːɟə ɕuruː bʰeːlə 

gʰərə meː əɕɑːⁿt̪i ɑː kələɦə ɑːbi geːlə əcʰi। ɑːbə 

bəɦut̪ə bʰə geːlə। beːsə ɑːbə ɦəmə eːkərɑː səbə keːⁿ 

upəʈɑːeː d̪eːbə।" bəsə viprə d̪əsuː pɑːʈʰɑː keː cɑːliːsə 

ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː meː beːcə eːləkʰinə। ɑː ɟeː ʈɑːkɑː 

bʰeːʈələ t̪aːi seː pʰeːrə pərivɑːrə cəlɑːbə ləgələkʰinə। 

 

eːməɦərə siːɟənə ɑːbəiː t̪əkə sukʰəmukʰə ɟʰɑː keː 

kʰəssiː səbə pəiːgʰə ɑː kʰuːbə gud̪əgərə bʰə geːlə cʰələ, 

jəd̪jəpi ɦunəkərə d̪uː ʈɑː pəʈʰəruː biːmɑːrə bʰə keː 

kʰərɑːbə bʰə geːlə cʰələ। səməjə eːlɑː pərə oː cɑːri 
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lɑːkʰə ʈɑːkɑː meː eːkərə saːud̪ɑː keːlɑːɦə। aːi beːrə 

sukʰəmukʰə ɟʰɑː səvɑː lɑːkʰə ʈɑːkɑː kʰərcə kə keː saːu 

ʈɑː pɑːʈʰɑː ɑː cɑːri ʈɑː bəkəriː kinəlɑː। pəcɑːsə ɦəɟɑːrə 

ʈɑːkɑː kʰərcə kə keː d ̪uː ʈɑː ɑːroː bət̪ʰɑːnə bəneːlɑː 

ɑː kɑːɟə meː səɦəjoːgə keː leːlə d̪uː ʈɑː cʰaːurɑː kɑːɟə 

pərə rɑːkʰi leːlɑːɦə। eːkə lɑːkʰə ʈɑːkɑː cʰaːurɑː səbə 

keː d̪ərəmɑːɦɑː ɑː cʰɑːgərə-pɑːʈʰiː keː poːsəjə meː 

bʰəviʂjə meː ɑːbəjə bəlɑː kʰərcə keː leːlə rɑːkʰi 

leːləkʰinə। pəciːsə ɦəɟɑːrə ʈɑːkɑː seː kənijɑːⁿ leːlə 

kicʰə gəɦənɑː kinəlɑː ɑː d̪ʰijɑː-puːt̪ɑː leːlə nəvə 

kəpəɽɑː। bɑːⁿki keː ɖeːɽʱə lɑːkʰə pərivɑːrə keː kʰərcə 

ɑː beːrə-kubeːrə keː leːlə upəjoːgə keːlɑːɦə। oː 

eːkʰənoː ɑːpəɳə d̪ʰijɑː-puːt̪ɑː keː pəɽʱɑːiː cɑːluː 

rəkʰəneː cʰəlɑːɦə। 

 

eːɦinɑː səməjə biːt̪əjə lɑːgələ। aːi beːrə cʰaːurɑː səbə 

keː lɑːpərəvɑːɦiː ɑː prət ̪ikuːlə maːusəmə keː kɑːrəɳə 

sukʰəmukʰə ɟʰɑː keː d ̪əsə ʈɑː pɑːʈʰɑː kʰərɑːbə bʰə 

geːlə cʰələiː। mud̪ɑː t̪əkʰənoː sukʰəmukʰə ɟʰɑː aːi sɑːlə 

naːu lɑːkʰə ʈɑːkɑː keː kɑːroːbɑːrə keːlɑːɦə ɑː t̪iːnə 

siːɟənə seː bəkəriː pɑːlənə kəraːit̪ə-kəraːit ̪ə əpənə 

ənubʰəvə seː aːi kɑːɟə keː leːlə bəɦut̪ə kicʰə kaːuɕələ 

siːkʰi neːneː cʰəlɑːɦə। ɑːbə cʰaːuroː səbə keː ʈʰiːkə-

ʈʰɑːkə ʈreːnə kə rəɦələ cʰəlɑːɦə। aːi beːrəkə ʈərnə 

oːvərə meː seː oː cɑːri lɑːkʰə ʈɑːkɑː biɟəneːsə 
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kaːipiʈələ keː məd̪ə meː d̪ə d̪eːneː cʰələkʰinə ɑː pɑːⁿcə 

lɑːkʰə ʈɑːkɑː pərivɑːrə keː məd̪ə meː। əpənə gʰərə 

keː ʈʰiːkə ʈʰɑːkə kəreːlɑːɦə। rⁿgə-ɽʱoːrə kəreːlɑːɦə। 

d ̪ʰijɑːput̪ɑː keː soːnəpurə meːlɑː ɑː kɑːbərə ɟʰiːlə 

seːɦoː gʰuːmeːləkʰinə। aːi t ̪ərəɦeː sukʰə eːkəbeːrə 

pʰeːrə sukʰəmukʰə ɟʰɑː keː d̪uɑːri pərə gʰuːri ɑːjələ 

cʰələ। 

 

kicʰueː sɑːlə meː sukʰəmukʰə ɟʰɑː pʰeːrə seː sukʰiː-

səmpənnə bʰə geːlə cʰəlɑːɦə। ɑːbə ɦunəkɑː ləgə 

bəɽəkɑː ʈɑː bəkəriː pʰɑːrmə cʰələ ɟaːi meː kəiːeːkə ʈɑː 

loːkə naːukəriː kə rəɦələ cʰələ। pʰeːrə seː niːkə gʰərə, 

gɑːɽiː səbə bʰə geːləinə। 

 

eːməɦərə d̪ukʰəmukʰə ɟʰɑː keː eːkʰɑːnoː gəriːbiː 

gʰeːrəneː cʰələinə। d̪ʰijɑː-puːt̪ɑː keː seːɦoː iːskuːlə 

cʰoːɽɑː keː əpənɑː sⁿgeː ɟəɟəmɑːniː kərəjə ɑː bʰoːɟə 

kʰɑːjə meː ləgeːneː cʰəlɑːɦə। əpəneː ɑː kiː bəcceː 

səbə keː kəməseːkəmə ɖʰⁿgə seː sⁿskɹ̩t̪ə ɑː kərmə-

kɑːⁿɖə səbə ɑːbit ̪əiːnə t̪əkʰənə neː jəɟəmɑːnijoːⁿ ɖʰⁿgə 

seː cələt̪əinə, ɑː naːi kəɦijoː eːkərɑː kʰɑːt̪irə prəjɑːsə 

keːlɑːɦə, naːi d̪ʰijeː-puːt̪ɑː keː nikə ɕikʂɑː d̪eːləkʰinə। 

kəɦunɑː d̪inə kɑːʈi rəɦələ cʰəlɑːɦə, ɑː punəɕcə 

punəɕcə bʰəgəvɑːnə keː koːsaːi cʰəlɑːɦə ɟeː 

"bʰəgəvɑːnə ɦəmərɑː gəriːbə kieː bəneːlaːuⁿ !" 
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aːi rəcənɑːpərə əpənə t̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

२.५.rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi 

(upənjɑːsə)- १ ०mə kʰeːpə 

 rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə 

mɑːt̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)- १ ०mə kʰeːpə 

 १ ० 

 

ɑːrət̪iː səmɑːpt̪ə ɦoːit̪əɦi ɑːcɑːrjəɑːɕrəməmeː ɟəjənt̪əkə 

koːʈʰəriː d̪isə geːlɑːɦə। ɟəjənt̪əkə kicʰu ət̪ɑː-pət̪ɑː nəɦi 

cʰələ । ɑːɕrəməkə səbʰə səmɑːnə jət̪ʰɑːbət̪eː cʰələ । 

mud̪ɑː ɟəjənt̪əkə svəlikʰit̪ə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə nəɦi cʰələ। 
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ɑːcɑːrjəɟiːkeːⁿ ɑːbə viɕvɑːsə bʰəeː geːləni ɟeː ɟəjənt̪ə 

ɕɑːrəd̪ɑːkuⁿɟə cʰoːɖə़ व ़geːlɑːɦə। 

"mud̪ɑː oː ɟɑːit̪əkɑːlə bʰeːⁿʈə t̪ⁿ kəeː səkaːit̪ə cʰəlɑːɦə, 

binɑː kicʰukəɦəneː cəli geːlɑːɦə ।" moːneː -moːnə 

seː soːci oː bəɦut̪ə d ̪ukʰiː cʰəlɑːɦə । eːt ̪əbəɦimeː 

eːkəʈɑː ɕiʂjə d̪aːuɖə़ lə ɑːeːlə- 

"ɑːcɑːrjəvərə!" 

"kiː bɑːt̪ə cʰaːikə, bəɦut̪ə əpəsijɑːⁿt̪ə lɑːgi rəɦələ 

cʰəɦə?" 

"bəɦut̪ə gəɖə़ bəɖə़  bʰəeː geːlə.... ।" 

" sɑːpʰə-sɑːpʰə kieːkə nəɦi bəɟaːit̪ə cʰəɦə?" 

"ɦəmə səbʰə əkʰəneː nəd̪iːmeː snɑːnə kərəeː geːlə 

rəɦiː । oːɦiʈʰɑːmə t̪iːnə-cɑːriʈɑː ləʈʰaːit̪əkeːⁿ ɟəjənt̪əkeːⁿ 

goːlioːneː d̪eːkʰəliaːikə। ɦəmə səbʰə ɦunəkɑː 

bəceːbɑːkə prəjɑːsoː keːləɦuⁿ । mud̪ɑː oː səbʰə 

bəliʂʈʰə ɑː əst̪rə-ɕəst̪rəsⁿ ləeːsə cʰələ । ɦəmə səbʰə 

ɟɑːnə bəcɑː kəeː bʰɑːgi geːləɦuⁿ ।" 

iː bɑːt̪ə suni ɑːcɑːrjə bəɦut̪ə ciⁿt̪ɑːmeː pəɖə़ व ़geːlɑːɦə 

। kəniːkɑːlə soːcə-vicɑːrə keːlət̪ʰi। pʰeːrə kəɦaːit̪ə 

cʰət̪ʰi- 

"ləgaːit̪ə əcʰi ləʈʰaːit̪ə səbʰə ɟəjənt̪əkə əpəɦərəɳə kəeː 

leːləkə । ɦunəkərə prɑːɳə sⁿkəʈəmeː əcʰi । 

kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ t̪urⁿt̪ə suːcit̪ə kərəbɑːkə cɑːɦiː । oːeːɦə 

kicʰu kəeː səkaːit̪ə əcʰi ।" 
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ɑːcɑːrjəkə ɑːɟɲɑːnusɑːrə ɦunəkərə t̪iːnuː ɕiʂjə 

kɑːliːkɑːnt̪əkə oːɦiʈʰɑːmə pəɦuⁿci geːlɑːɦə । t̪ɑːbeː 

kɑːliːkɑːnt̪ə məɦɑːd̪eːvəkə d̪ərɕənəkə ɦeːt̪u mⁿd̪irə cəli 

geːlə rəɦət̪ʰi । ɕiʂjəloːkənikeːⁿ ut̪t ̪eːɟit̪ə d̪eːkʰi gaːuriː 

pucʰələkʰinə- 

"əɦɑːⁿsəbʰə bəɦut̪ə pəreːsɑːnə lɑːgi rəɦələ cʰiː । kicʰu 

viɕeːʂə bɑːt̪ə cʰaːikə kiː?" 

"ɦəməsəbʰə ɑːcɑːrjəɟiːkə ɑːd̪eːɕɑːnusɑːrə kɑːliːkɑːnt̪əsⁿ 

bʰeːⁿʈə kəeː ɦunəkɑː ɑːcɑːrjəkə səmɑːd̪ə d̪eːbəeː 

cɑːɦaːit̪ə cʰiː ।" 

"mud̪ɑː kɑːliːkɑːnt̪ə t̪ⁿ puːɟɑː kərəbɑːkə ɦeːt ̪u mⁿd̪irə 

geːlə cʰət̪ʰi ɑː ɦunəkɑː vɑːpəsə əeːbɑːmeː kicʰu 

səməjə lɑːgət̪ə ।" 

"t̪ɑːbeː t̪ⁿ ənərt̪ʰə bʰəeː ɟɑːeːt̪ə ।" 

"seː kiː?" 

ɕiʂjəloːkəni səbʰəʈɑː bɑːt̪ə ɦunəkɑː kəɦələkʰinə । 

gaːuriː t̪urⁿt̪ə kɑːliːkɑːnt̪əsⁿ bʰeːⁿʈəkərəbɑːkə ɦeːt̪u 

mⁿd̪irə d̪isə bid̪ɑː bʰeːliːɦə। sⁿjoːgə cʰələ ɟeː 

kɑːliːkɑːnt̪ə puːɟɑː kəeː vɑːpəsə ɑːbi rəɦələ cʰəlɑːɦə । 

d ̪unuː goːʈeːkə bʰeːⁿʈə t̪rikuʈə bʰəvənəkə mukʰjəd̪vɑːreː 

ləgə bʰeːləni । ɑːcɑːrjəɟiːkə ɕiʂjə səbʰə seːɦoː ɦunəkə 

sⁿgeː rəɦət̪ʰi । gaːuriːsəbʰəʈɑː bɑːt̪ə kɑːliːkɑːnt̪əkeːⁿ 

kəɦələkʰinə। kɑːliːkɑːnt̪ə iː bɑːt̪ə sunit̪əɦi t̪ɑːməsə sⁿ 

ɑːgi bʰəeː geːlɑːɦə। 
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"səeːɦə kəɦuː। ləʈʰaːit̪ə səbʰəkə iː sɑːɦəsə? oːkərə 

səbʰəkə əⁿt̪ə ɑːbə ləgiːcə ləgaːit̪ə əcʰi ।" 

kɑːliːkɑːnt̪ə t̪urⁿt̪ə səd ̪ələ-bələ bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə । 

ɦunəkɑː əbaːit̪ə d̪eːkʰi ləʈʰaːit̪ə səbʰə ieːɦə- leː, oːeːɦə- 

leː ɟɑːnə ləeː bʰɑːgələ। ɟəjənt̪əkeːⁿ ʈʰɑːməɦi kuɦəraːit̪ə 

cʰoːɖə़ व ़ d̪eːləkə। ɟɑːit̪ə-ɟɑːit̪ə ɦunəkərə bɑːmɑː 

paːirəmeː ɟoːrəsⁿ d̪ʰəkkɑː mɑːrələkə ɟɑːɦisⁿ oː cit̪t̪eː 

bʰəreː kʰəsəlɑːɦə। t̪ɑːbeː kɑːliːkɑːnt̪ə ɑː ɦunəkərə 

sipəɦəsəlɑːrə səbʰə ɑːbi geːlə cʰəlɑːɦə। oː səbʰə 

ɟəjənt ̪əkeːⁿ uːʈʰeːbɑːkə prəjɑːsə keːləkə mud ̪ɑː oː t̪ⁿ 

d ̪ərd̪əsⁿ pəreːsɑːnə cʰəlɑːɦə, paːirə uʈʰəneː neː uʈʰi 

rəɦələ cʰələ। baːid̪ə bəɟɑːoːlə geːlɑːɦə। ɟəjənt̪əkə 

ɦɑːlət̪ə d̪eːkʰi baːid̪əɟiː bəɟəlɑːɦə- 

"ləgaːit̪ə əcʰi ɦinəkərə paːirəkə ɦəɖɖiː ʈuʈi geːləni əcʰi। 

ɦinəkɑː ɦəmərə ɑːroːgjəɕɑːlɑːmeː ləeː cəluː। oːt̪əɦi 

ɦinəkərə ɕəljə cikit ̪sɑː kərəeː pəɖə़ t̪əni t̪əkʰəneː iː ʈʰiːkə 

bʰəeː səkət̪ɑːɦə।" 

baːid̪əɟiːkə bɑːt̪ə keː kɑːʈaːit̪ə? eːməɦərə ɟəjənt̪ə 

d ̪ərd̪əsⁿ bəpʰɑːri t ̪oːɖə़ व ़rəɦələ cʰəlɑːɦə। kəɦunɑː kəeː 

uʈʰɑː-puʈʰɑː kəeː ɦunəkɑː baːid̪əɟiːkə ɑːroːgjəɕɑːlɑː 

ɑːnələ geːlə। oːɦi ʈʰɑːmə d̪əsə d̪inə d̪ʰəri ɦunəkərə 

ilɑːɟə cələlə। ɟəjənt̪ə ʈʰiːkə t̪ⁿ bʰəeː geːlɑːɦə mud̪ɑː 

ɦunəkərə bɑːmɑː paːirə əkʰənəɦu nəŋərɑːit̪eː cʰələni। 

baːid̪əɟiːkə kəɦəbə ɟeː krəməɕh ʈʰiːkə bʰəeː ɟeːt̪əni, 

mud̪ɑː kicʰu səməjə ləgət̪əni। kɑːliːkɑːnt̪ə, ɑːcɑːrjə 
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ɑːɕɑːrəd ̪ɑːkuⁿɟə səməst̪ə ɕiʂjə gəɳə eːɦiːsⁿ prəsənnə 

rəɦət̪ʰi ɟeː cəluː ɦinəkərə ɟɑːnə t̪ⁿ bɑːⁿcələ । 

"səɦiː kəɦələɦuⁿ ɕriːmɑːnə! ɟⁿ əpəneː səməjəpərə 

ʈʰɑːɖʰə़  nəɦi ɦoːit̪əɦuⁿ t̪ⁿ kəɦi nəɦi ləʈʰaːit̪əsⁿ ɦinəkərə 

kiː ɦɑːlə kəraːit̪ə?" 

"mud̪ɑː ləʈʰaːit ̪ə səbʰə eːnɑː keːləkə kieːkə?"- 

kɑːliːkɑːnt̪ə pucʰələkʰinə। 

t̪ɑːbeː ɟəjənt̪ə uʈʰi kəeː baːisi geːlə rəɦət̪ʰi। ɦunəkɑː 

t̪urⁿt̪ə əpənə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə d̪ʰjɑːnə ɑːeːlə। oːeːməɦərə-

oːməɦərə d̪eːkʰaːit̪ə cʰət ̪ʰi। kicʰu t̪ɑːki rəɦələ cʰət̪ʰi । 

pʰeːrə ciⁿt̪it̪ə svərəmeː bəɟaːit̪ə cʰət̪ʰi- 

"ɦəmərə ɕoːd̪ʰə grⁿt̪ʰə kət̪əɦu nəɦi d̪eːkʰɑː rəɦələ 

əcʰi?"- seː sunit ̪əɦi ɑːcɑːrjə sənnə rəɦi geːlɑːɦə। 

kət̪eːkoː sɑːləsⁿ ɟəjənt̪əɑːcɑːrjəkə sⁿgeː eːɦi kɑːɟəmeː 

lɑːgələ cʰəlɑːɦə। ɦunəkɑː loːkənikə ɕoːd̪ʰə əⁿt̪imə 

cərəɳəmeː cʰələ। iː bɑːt̪ə keːnɑː-neː-keːnɑː ləʈʰaːit̪ə 

səbʰəkeːⁿ pət̪ɑː lɑːgi geːlaːikə। t̪əkəreː səmɑːd̪ʰɑːnə 

kərəbɑːkə ɦeːt̪u oː səbʰə ɟəjənt̪əkə əpəɦərəɳə kərəeː 

ɑːeːlə cʰələ। ɟəjənt̪ə t̪ⁿ bⁿci geːlɑːɦə mud̪ɑː ɦunəkərə 

ɕoːd̪ʰə grⁿt̪ʰə ləeː ɟəeːbɑːmeː oː səbʰə səpʰələ rəɦələ। 

"ənərt̪ʰə bʰəeː geːlə।"- ɑːcɑːrjə bəɟaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

ɑːbə iː spəʂʈə bʰəeː geːlə cʰələ ɟeː ləʈʰaːit̪ə loːkənikə 

ud̪d ̪eːɕjə ɟəjənt ̪əkə əpəɦərəɳə kərəbə nəɦi əpit̪u 

ɦunəkərə ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰəkeːⁿ cʰiːnəbə cʰələ। 
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"mud̪ɑː ləʈʰaːit ̪ə loːkənikeːⁿ eːɦi ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰəsⁿ kiː 

mət̪ələbə?"- ɑːcɑːrjə bəɟaːit̪ə cʰət̪ʰi। 

"iː bɑːt̪ə əpəneː səɦiː kəɦi rəɦələ cʰiː। mud̪ɑː iɦoː t̪ⁿ 

bʰəeː səkaːit̪ə əcʰi ɟeː keːoː əpəneː loːkə ɦunəkɑː 

səbʰəkeːⁿ eːɦi kɑːɟə kərəbɑːkə ɦeːt̪u piːʈʰə ʈʰoːkəneː 

ɦoːt̪ʰi।"- kɑːliːkɑːnt̪ə bəɟəlɑːɦə। 

"iː bɑːt̪ə t̪ⁿ bʰəeː səkaːit̪ə əcʰi। kɑːrəɳə ɟəjənt ̪əsⁿ irʂjɑː 

keːniɦɑːrəkə kəmiː nəɦi əcʰi।" 

"seː bɑːt̪ə buɟʰit ̪əɦuⁿ əpəneː ɦəmərɑː nəɦi kəɦələɦuⁿ? 

ɑːkʰirə eːɦənə məɦət̪vəpuːrɳə ɕoːd̪ʰəpət̪rəkə rəkʂɑːkə 

d ̪ɑːjit̪və t̪ⁿ ɦəməroː səbʰəkə əcʰi ki nəɦi?" 

"iː gələt̪iː t̪ⁿ bʰeːlə। ɦəmə nəɦi soːci səkələɦuⁿ ɟeː 

keːoː eːt̪eːkə niːcɑːⁿ ɟɑː səkaːit̪ə cʰət̪ʰi।" 

"iː kəlijugə cʰaːikə ɑːcɑːrjəvərə! eːɦi bɑːt̪əkeːⁿ nəɦi 

bisərələ ɟɑːeː।" 

ɦinəkɑː loːkənimeː gəppə-səppə cəlieː rəɦələ cʰələ ki 

pulisə eːkəʈɑː ləʈʰaːit̪əkeːⁿ kət̪əɦusⁿ pəkəɖə़ neː cəli 

ɑːeːlə। 

"ieːɦə oː vjəkt̪i t ̪ʰikə।"- pulisə bɑːɟələ। 

"mud̪ɑː ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə kət̪əeː əcʰi?"- kɑːliːkɑːnt̪ə pucʰaːit̪ə 

cʰət̪ʰi। 

oːɦi ləʈʰaːit̪əkeːⁿ kicʰu bɑːɟəleː nəɦi ɦoːikə। isɑːrɑːsⁿ 

kicʰu kəɦaːit̪ə cʰələ ɟeːbuɟʰəleː nəɦi ɟɑːikə। 

"iː t̪ⁿ baːukə əcʰi। "- ɑːcɑːrjə bəɟaːit̪ə cʰət̪ʰi। " 
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"koːnoː bɑːt̪ə nəɦi। iː ɟeːnɑː-ɟeːnɑː isɑːrɑː kəraːit̪ə 

əcʰi, t̪eːmɦəreː cəluː। sɑːit̪ə pət̪ɑː lɑːgi ɟɑːeː।"- 

kɑːliːkɑːnt̪ə bəɟəlɑːɦə। səbʰə goːʈeː oːɦi ləʈʰaːit̪əkə 

pɑːcʰɑː-pɑːcʰɑː bid̪ɑː bʰeːlɑːɦə। oː isɑːrɑː kəraːit̪ə 

geːlə। ɟɑːit̪ə-ɟɑːit̪ə səbʰə goːʈeː t̪rikuʈə bʰəvənəkə 

ut̪ərəbəriɑː kɑːt̪əbɑːlɑː geːʈəpərə pəɦuⁿci geːlɑːɦə। 

"iː kiː d̪eːkʰi rəɦələ cʰiː?- kɑːliːkɑːnt̪ə bəɟəlɑːɦə। 

"ɦəməɦu kicʰu nəɦi soːci pɑːbi rəɦələ cʰiː। iː t̪ⁿ 

ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ t̪rikuʈə bʰəvənəkə ləgiːcəmeː ləeː 

ənələkə। ɑːbə kiː ɦoːeːt̪ə? kəɦi nəɦi keː səbʰə eːɦi 

kukɑːɳɖəmeː sɑːmilə cʰət̪ʰi?" 

t̪ɑːbət ̪eːmeː ɟjoːt̪iʂiːɟiː bəɦərɑːit̪ə cʰəlɑːɦə। ləʈʰaːit̪ə 

ɦunəkɑː bʰəri pɑːⁿɟə pəkəɖə़ ləkə। 

"iː kiː kəeː rəɦələcʰaːiⁿ?"- ɟjoːt̪iʂiːɟiː bəɟəlɑːɦə। mud̪ɑː 

ləʈʰaːit̪ə ɦunəkɑː cʰoːɖə़ beː nəɦi kərəeː। bɑːt̪ə sɑːpʰə 

bʰəeː geːlə। t̪ʰoːɖə़ beː kɑːləmeː ɕoːd ̪ʰəgrⁿt̪ʰə 

kɑːliːkɑːnt̪əkə ɦɑːt̪ʰəmeː ɑːbi geːlə। kɑːliːkɑːnt̪ə 

ɦunəkɑː t̪urⁿt̪ə pulisəkeːⁿ sunəɟʰɑː d̪eːlət̪ʰi । 

"ɦəd̪ə bʰəeː geːlə। eːɦənə ʂəɖʰə़ jⁿt̪rə ɦəmə soːcioː nəɦi 

səkaːit̪ə cʰələɦuⁿ।"- kɑːliːkɑːnt̪ə bəɟəlɑːɦə। 

"ɕoːd̪ʰəgrⁿt̪ʰə bʰeːʈi geːlə səeːɦə koːnə kəmə?"- ɑːcɑːrjə 

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

२.६.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- biːɦəni kət̪ʰɑː- əpənə-əpənə 

bʰɑːgjə  

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

biːɦəni kət̪ʰɑː- əpənə-əpənə bʰɑːgjə 

  

ɦəmərə eːkəʈɑː sⁿgiːkə beːʈɑː ɑː d̪oːsərə sⁿgiːkə 

kənijɑːⁿmeː gəpə bʰəऽ rəɦələ cʰəlaːi ɑː ɦəmə ɑːrə.keː. 

ləkʂməɳəkə "kə़ mənə meːnə" ɟeːkɑːⁿ baːukə bʰeːlə 

suni rəɦələ cʰəlaːuⁿ। əɦɑːⁿkeːⁿ iː kəɦi d̪iː ɟeː d̪unuː 

sⁿgiː biː.ɖiː.joː. cʰəlɑːɦə, pəɦilə ɟinəkərə beːʈɑː pɑːt̪rə 

cʰət̪ʰi seː ut̪t ̪ərə prəd̪eːɕəmeː pəd̪əst̪ʰɑːpit̪ə rəɦət̪ʰi ɑː 

d ̪oːsərə ɟinəkərə kənijɑːⁿ pɑːt̪rə cʰət̪ʰi seː biɦɑːrəmeː 

pəd̪əst̪ʰɑːpit̪ə। gəpə purɑːnə cʰaːi, t̪əkʰunəkɑː gəpə 

cʰiaːi ɟəkʰənə biɦɑːrəmeː ɟʰɑːrəkʰəɳɖə cʰələ ɑː ut̪t ̪ərə 

prəd̪eːɕəmeː ut̪t̪ərɑːkʰəɳɖə। ut̪t̪ərə prəd ̪eːɕəmeː 
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ऑpʰisərəkeːⁿ pəniɕəmeːɳʈə poːsʈiⁿgəmeː pəɦɑːɽəpərə 

pəʈʰɑːoːlə ɟɑːit̪ə cʰəlaːi ɟeː bʰɑːgə ɑːbə 

ut̪t̪ərɑːkʰəɳɖəmeː cʰaːi। 

mit ̪rəkə put̪rə- oːi səməjə ɟənəkəljɑːɳə siⁿɦəkə 

sɑːⁿprəd̪ɑːjikə sərəkɑːrə rəɦaːi, ɦəmərə pit̪ɑːkeːⁿ 

pəniɕəmeːɳʈə poːsʈiⁿgə kəऽ d̪eːləkənɦi ʈiɦəriː 

pəɦɑːɽəpərə, sukkʰɑː-sukkʰiːmeː। mud̪ɑː bɑːbuː, 

bʰɑːgjəmeː pɑːi likʰələ cʰəlaːi, ɑːbi geːlaːi bʰuːkəmpə, 

pɑːijeː-pɑːi bʰəऽ geːlaːi। 

mit ̪rəkə pət̪niː- səeːɦə d ̪eːkʰuː, ɦinəkərə poːsʈiⁿgə kəऽ 

d ̪eːləkənɦi kuɕeːɕvərə st̪ʰɑːnə, sunaːi cʰəliaːi ɖuməleː 

rəɦaːi cʰaːi। mud̪ɑː iː ɟəɦijɑːsⁿ geːləkʰinəɦeːⁿ neː 

sukʰɑːreː eːlaːi ɑː nəɦijeː d̪əɦɑːrə। əpənə-əpənə 

bʰɑːgjə। 

  

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

pəʈʰɑːu। 
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२.७.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-
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t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə 

d ̪oːsərə upənjɑːsə- d̪ə ... pʰɑːilsə 

 

gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-t̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə 

"səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd̪ə d ̪oːsərə upənjɑːsə 

gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪ə ........ pʰɑːilsə 

३ 

prəbʰɑːkərəɳə sund ̪ərəməkə bʰɑːʂəɳə 

"ɑːd ̪ərəɳiːjə prəd ̪ʰɑːnəmⁿt̪riː, vit ̪t ̪əmⁿt̪riː ɑː səlɑːɦəkɑːrə 

(vit ̪t̪iːjə) məɦoːd ̪əjə, 

ɑːi bʰɑːrət ̪ə viɕvə ərt ̪ʰəvjəvəst ̪ʰɑːmeː əpənə st ̪ʰɑːnə kieː 

naːi bənɑː səkələ əcʰi। kieː ɦəmərɑː səbʰəkə vɹ̩d ̪d̪ʰi 

d̪ərə २-३ prət ̪iɕət ̪ə mɑːt̪rə əcʰi? 
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kieː ɦəmərə səbʰəkə pərijoːɟənɑː ɕuruː t ̪ⁿ ɦoːieː mud ̪ɑː 

puːrɳə naːi ɦoːieː? 

aːi leːlə ɦəmərɑː ləgə kicʰu suɟʰɑːvə əcʰi। pəɦilə ɟeː 

ɑːjəkərə, kʰɑːsə kəऽ kə़ rəpoːreːʈə ʈaːiksəkeːⁿ kəmə 

kəjələ ɟɑːjə। d ̪oːsərə suɟʰɑːvə əcʰi ɟeː ɕikʂɑː ɑː 

ʈreːniŋəpərə beːɕiː kʰərcə kəjələ ɟɑːjə। t ̪eːsərə ɟeː 

proːɟeːkʈəkə ʈeːɳɖərə d ̪eːlɑːsⁿ puːrvə ɦəmərɑː səbʰəkeːⁿ 

aːi gəpəpərə d ̪ʰjɑːnə d ̪eːməऽ pəɽət ̪ə ɟeː səbʰəsⁿ kəmə 

pɑːipərə ʈeːɳɖərə uʈʰɑːbəऽ bəlɑː ləgə oːi proːɟeːkʈəkeːⁿ 

puːrɳə kərəbɑːkə t ̪əkəniːkiː joːgjət ̪ɑː cʰəɦijoː bɑː 

naːi।..." 

t̪əkʰəneː vit ̪t̪iːjə səlɑːɦəkɑːrə ʈoːki d ̪eːləkʰinɦə- "mud ̪ɑː 

prəbʰɑːkərəɳə, seː koːnɑː səmbʰəvə ɦəeːt ̪ə, sət̪ərkət ̪ɑː 

ɑːjoːgəkə jəeːɦə nird ̪eːɕə cʰaːi ɟeː səbʰəsⁿ kəmə 

pɑːibəlɑː ʈeːɳɖərəkeːⁿ proːɟeːkʈə d ̪eːlə ɟɑːjə। ɟeː əɦɑːⁿ 

kəɦi rəɦələ cʰiː seː ɦəmərə səbʰəkə ɦɑːt ̪ʰəmeː t̪ⁿ əcʰijeː 

naːi।" 

ɦəmərɑː muⁿɦəpərə muskiː ɑːbi geːlə। ɦəmə səbʰə 

jəeːɦə prəɕnə t ̪ⁿ cɑːɦaːit̪ə rəɦiː। ɑː eːkərə ut ̪t̪ərə seːɦoː 

t̪aːijɑːrə keːneː rəɦiː। 

"səeːɦə t ̪ⁿ ɦəmə kəɦaːi cʰiː। səbʰə sət ̪ərkət̪ɑː ɑːjoːgəsⁿ 

ɖeːrɑːjələ əcʰi, t ̪ⁿ ɦəmə koːnɑː ɑːgɑːⁿ bəɽʱəbə। ɦəmərɑː 

səbʰəkeːⁿ sət ̪ərkət ̪ɑː ɑːjoːgəsⁿ səlɑːɦə ləऽ kəऽ aːi 
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ʈeːɳɖərə prəkrijɑːkeːⁿ d ̪uː bʰɑːgəmeː bɑːⁿʈəऽ pəɽət ̪ə।" 

vit̪t ̪iːjə səlɑːɦəkɑːrə pʰeːrə ɦɑːt ̪ʰə uʈʰeːlət ̪ʰi mud̪ɑː 

prəd ̪ʰɑːnəmⁿt̪riː iɕɑːrɑː kəऽ d ̪eːləkʰinɦə। 

ɑː ɟeː bʰɑːrət ̪əkə nəvə ɑːrt̪ʰikə niːt ̪i ɑːbəjə bəlɑː cʰəlaːi 

t̪əkərə nirmɑːɳə kəraːibəlɑː cʰələ prəbʰɑːkərəɳə 

sund ̪ərəmə, ɑː seː ɦəmərə, mɑːneː goːpə kumɑːrəkə 

pʰɑːilə pəɽʱi kəऽ। 

d̪inə t ̪eːɟiːsⁿ biːt ̪əऽ lɑːgələ। d ̪vist ̪əriːjə ʈeːɳɖərəkə 

pəribʰɑːʂɑː, iː suniɕcit̪ə kərət ̪ə bʰɑːrət ̪əkə ɑːrt̪ʰikə 

prəgət ̪ikeːⁿ, iː suniɕcit̪ə kərət ̪ə ɟeː ɟəi proːɟeːkʈəkə 

ɕilɑːnjɑːsə bʰeːlaːi t ̪əkərə punh ɕilɑːnjɑːsə rⁿgə ɖʰaːuri 

kəऽ naːi ɦeːt ̪aːi, vərən t ̪əkərə ud ̪gʰɑːʈənə ɦeːt̪aːi। iː 

nird ̪ʰɑːrit ̪ə kərət ̪ə ɟeː eːkəʈɑː t ̪eːsərə-pəkʂə rəɦət ̪ə ɟeː 

proːɟeːkʈəkə t ̪əkəniːkiː pəkʂəkə ɟɑːⁿcə kərət ̪ə, mɑːneː 

iːⁿʈɑː-giʈʈiːbəlɑː ʈʰikeːd ̪ɑːrə ələgə ɑː d ̪imɑːgiː ʈʰikeːd ̪ɑːrə 

ələgə। ɑː t̪əkərə nɑːmə ɦeːt ̪aːi kənsəlʈeːnsiː pʰərmə। 

oː iːⁿʈɑː-giʈʈiːbəlɑː ʈʰikeːd̪ɑːrəkə bʰiːt ̪ərə naːi kɑːɟə kərət ̪ə 

vərən oːkərɑː pɑːi d̪eːt ̪aːi sərəkɑːrə। d̪vist̪əriːjə 

ʈeːɳɖərəmeː d̪uː t̪ərəɦəkə ʈeːɳɖərə bʰərəऽ pəɽət ̪aːi 

səbʰəkeːⁿ, iː iːⁿʈɑː-giʈʈiːbəlɑː ʈʰikeːd ̪ɑːrə səbʰə bʰərət ̪ə, 

t̪əkəniːkiː ɑː pɑːibəlɑː। pəɦineː oːkərə səbʰəkə t̪əkəniːkiː 

ʈeːɳɖərə kʰoːlələ ɟeːt ̪aːi, iː d ̪eːkʰələ ɟeːt ̪aːi ɟeː oːkərɑː 

səbʰəkeːⁿ oːi kɑːɟəkeːⁿ puːrɳə kərəbɑːkə joːgjət ̪ɑː ɑː 

səməcɑː cʰaːiɦoː ɑːki naːi। ɑː ɟⁿ seː naːi ɦeːt̪aːi t ̪ⁿ 
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oːt̪əɦijeː oːkərɑː əjoːgjə gʰoːʂit ̪ə kəऽ d ̪eːlə ɟeːt̪aːi। ɑː 

t̪əkʰənə oː kət ̪əboː kəmə pɑːikə d ̪vist ̪əriːjə vit ̪t̪iːjə 

ʈeːɳɖərə bʰərəneː ɦuəjə, oː kʰuɟəbeː naːi kərət ̪ə। t ̪ⁿ 

kɑːɟə əpənɑː nɑːməsⁿ ələ ़ ʈə kərəbɑː kəऽ proːɟeːkʈə 

əd ̪ʰəkʰəɽuː cʰoːɽəbɑːkə ɟʰəmeːleː kʰət ̪əmə। ɑː ʈeːɳɖərə 

prəkrijɑː sət ̪ərgət ̪ɑː ɑːjoːgəkə nigərɑːniːmeː ɦəeːt ̪ə seː 

sət̪ərgət ̪ɑː ɑːjoːgəkə ɖəroː kʰət̪əmə। 

əbʰijⁿt ̪rəɳə kə़ leːɟəmeː prəbʰɑːkərəɳə sund ̪ərəməkə 

bʰɑːʂəɳə ɕuruː bʰeːlaːi, prəɕikʂəɳəpərə ɟoːrə। kit ̪ɑːbiː 

ɟɲɑːnəkə sⁿgə nəvə kənsəlʈeːⁿsiː pʰərməkə ɦisɑːbəsⁿ 

prɑːjoːgikə ɕikʂəɳə। 

sərəkɑːrə ləgə əbʰijⁿt ̪rəɳə sⁿst̪ʰɑːnəkə əbʰɑːvə rəɦaːi, seː 

kənsəlʈeːⁿsiː pʰərməkeːⁿ vid̪eːɕiː əbʰijənt ̪ɑː rəkʰəbɑːkə 

ənumət ̪i d ̪eːlə geːlaːi, ɑː səbʰə proːɟeːkʈəmeː eːkə 

lɑːkʰə ɖə ़ lərə səlɑːnɑː vid ̪eːɕiː mud ̪rɑː aːi leːlə kʰərcə 

kəeːlə ɟɑː səkaːit ̪ə cʰələ। niɟiː iⁿɟiːnijəriŋə kə ़ leːɟəkeːⁿ 

lɑːiseːⁿsə d ̪eːlə geːlaːi। kəmpjuːʈərə sɑːiⁿsə ɑː suːcənɑː 

praːud ̪joːgikiːkə siːʈə aːi kə़ leːɟə səbʰəmeː bəɽʱɑː kəऽ 

d̪eːlə geːlaːi, ɟət ̪əऽ pəɦineːsⁿ eːkərə pəɽʱɑːi ɦoːi cʰəlaːi 

t̪ət ̪əऽ siːʈə bəɽʱɑː d ̪eːlə geːlaːi। 

ɟⁿ prəd ̪ʰɑːnəmⁿt ̪riː bud̪ʰijɑːrə ɦuəjə, kɑːɟulə ɦuəjə t ̪ⁿ 

ɕeːrəpɑː səbʰə svəjⁿ nijⁿt̪rəɳəmeː ɑːbi ɟɑːit ̪ə əcʰi। 

(ənuvərt ̪ət ̪eː) 
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əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə 

pəʈʰɑːu। 
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pəd ̪jə kʰəɳɖə 
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३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- sət ̪ə oː’ɟʰuːʈʰə
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 rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə, riʈɑːjərɖə 

ciːpʰə ɟeːnərələ maːineːɟərə (iː), 

biː.eːsə.eːnə.eːlə.(mukʰjɑːləjə), d̪illiː,gɑːmə- əreːrə 

ɖiːɦə, poː. əreːrə ɦɑːʈə, məd̪ʰubəniː 

sət̪ə oː' ɟʰuːʈʰə 

 

d ̪oːkʰə ləgaːit̪ə rəɦaːit̪ə əcʰi ɟʰuːʈʰəkə, 

sət̪ə pərə beːrə -beːrə, 

grəɦəɳə bɑːd̪ə, ugərɑːsə ɟeːnɑː , 

sət̪ə cəməkəjə oːɦinɑː, pʰeːrə। 

 

məɳi keː məlinə kəeː səkaːit̪ə əcʰi? 

cəɖʰə़ ़ाoːlə mɑːʈikə' leːpə, 
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əjəs kənəkə kiː bʰəeː səkət̪ə , 

d ̪ʰoːeːlə ɟɑːeː kət̪əboː kʰeːpə? 

 

moːsəkilə, kəkʰənoː ɦoːit̪ə cʰaːi, 

cinɦəbə mit ̪ʰjɑː-kəpəʈə-bʰeːʂə, 

ɦoːicʰə kəʈʰinə kət̪eːkoː keː, 

ɟɑːnəbə eːɦi keː, binu ləgəneː ʈʰeːsə। 

 

rəci ʂəɖjⁿt̪rə, ɟɑːeː cɑːɦaːit̪ə əcʰi , 

sət̪t̪əkə' sɑːt̪vikə geːɦə, 

ɟoːɖə़ jə ɟɑːit̪ə əcʰi sət̪jə sⁿ,sⁿ 

əɕud ̪d̪ʰə neːt̪ə sⁿ, neːɦə। 

 

miɟʰəreːbɑːkə koːɕiɕə kəraːit̪ə əcʰi , 

cɑːɦaːit̪ə əcʰi, sət̪jəmeː pʰeːⁿʈɑː ɟɑː i, 

cʰələ sⁿ sət̪t̪əkə' svət̪və pərə, 
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sət̪jəkə ɑːkʰərə səbʰə meːʈɑː ɟɑːi। 

 

pərə, sət̪jə kə' ceːnɦə ɦoːit̪ə əcʰi , 

pɑːt̪ʰərə pərə reːgʰɑː pɑːɖə़ lə, 

kiː ɟʰɑːⁿpələ ɟɑː səkaːit̪ə əcʰi , 

bʰɑːskərə iɟoːt̪ə ɟeː bɑːrələ? 

 

ɟəkʰənə d̪ʰənukʰəsⁿ ɦoː it̪ə əcʰi , 

sət̪jə-vɑːɳə, sⁿd̪ʰɑːnə, 

kiː ɟʰuːʈʰəkə mit ̪ʰjɑː-d̪eːɦə meː, 

bɑːⁿci pəbaːit̪ə əcʰi prɑːɳə? । 

 

ɟʰuːʈʰəkə ɟɑːd̪ʰəri ɟiːvənə rəɦaːicʰə, 

kəraːit̪ə əcʰi sət ̪jə pərə ət̪jɑːcɑːrə, 

kəraːit̪ə əcʰi oːkərə ɟəɖə़ व ़kʰoːd̪ʰə' leːlə 

d ̪urəbʰi sⁿd̪ʰi oː d̪uʂprəcɑːrə। 
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ɟʰuːʈʰəkə ərud̪ɑː cʰoːʈə bəɦut̪ə, 

mud̪ɑː, t̪ⁿgə kəraːicʰə bʰəri ɟiːvənə- kɑːlə, 

ɟiːt̪ə nəɦi səkaːit ̪ə əcʰi kəɦi oː, 

pərə, rəɦəeː neː d̪aːicʰə kəkəroː kʰuɕəɦɑːlə। 

 

d ̪ʰoːkʰɑː d̪eːbə, pʰəreːbə kərəbə, 

ɟʰuːʈʰəkə ieːɦə əcʰi kɑːɟə, 

niː kə loː kə keː t̪ⁿgə kərəbə 

sⁿ, əbaːicʰə neː kəkʰənoː bɑːɟə। 

rɑːkʰəeː, nəɦi cɑːɦaːit̪ə əcʰi sət̪ə, 

mit ̪ʰjɑː sⁿ koːnoː səroːkɑːrə, 

oːkərə neːoːⁿt̪ə -piɦɑːnə keː, 

kət̪ʰəməpi neː kəraːicʰə sviːkɑːrə। 

 

ɟərɑː d̪aːit̪ə əcʰi ɟʰuːʈʰə keː, 
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nikələlə sət̪jə sⁿ d̪ʰɑːɦə, 

ɑːgi kə' t̪ɑːpə pɑːbi kəeː, 

ɟeːnɑː gʰəmaːit̪ə əcʰi lɑːɦə। 

 

bəɦut̪ə kəʈʰoːrə ɦoːit̪ə əcʰi sət̪ə , 

ɑː, ɦoːit̪ə əcʰi iː bəɖə़  kəɖə़ ़ gərə, 

eːsəgəreː ʈʰɑːɖʰə़  rəɦaːit̪ə əcʰi səd̪ikʰənə, 

cɑːɦiː neː koːnoː soːŋərə। 

 

sət̪jə-sət̪t̪ɑː, əcʰi əʈələ, 

ɑː, ɟʰuːʈʰə əcʰi kʂəɳəbʰⁿgurə, 

mit ̪ʰjɑː t̪ənə bɑːⁿcət̪ə koːnɑː ? 

mərət̪ə 't̪ə' ɟʰuːʈʰə ɟəruːrə। 

 

ɟɑːɦi səbʰɑː meː sət̪jə svəjⁿ ɦoː , 

ɑːeːlə ɦoː ɟʰuːʈʰə, ləɖə़ eː leːlə ɖʰuːsi, 
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ɟʰukieː ɟɑːit̪ə əcʰi siːsə səbʰə ɟʰuːʈʰəkə , 

kət̪əboː neː ki eːkə baːisələ ɦoː pʰuːsi । 

 

cəlaːit̪ə cʰət̪ʰi ɟeː, sət̪ə d̪ʰə'kə', 

rəɦaːi cʰət̪ʰi səd̪ikʰənə oː səkuɕələ, 

mit ̪ʰjɑː-pət̪ʰə pərə cələeː bəlɑː, 

bʰɑːgjoː rəɦaːit̪ə cʰaːi, oːkərə rusələ। 

 

kɑːlə-leːkʰəniː sⁿ əcʰi likʰələ, 

sət̪jə, brəmɦɑːⁿɖəkə pəʈələ pərə, 

sɹ̩ʂʈi oː prələjə, d ̪uːnuː kɑːlə meː, 

iː, əmiʈə, əkɑːʈjə, əʈələ, pərə। 

 

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

pəʈʰɑːu। 
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३.२.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- əɟiːgərt̪ə əcʰi d̪urbʰikʂə- ३-४

 gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

əɟiːgərt̪ə əcʰi d̪urbʰikʂə 

३ 

keː cʰiː oː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ bəɖɖə mɑːnaːieː? 

kəɦijoː soːɟʰɑːⁿ t̪ⁿ naːi ɑːjələ, 

əɦiːⁿ t̪ⁿ naːi cʰiː iɦoː ɑː uɦoː 

ɟəkərə ɑːi kɑːlɦi mənoːcikit̪səkə kəɦaːi cʰət̪ʰi "səpliʈə 

pərsəneːləʈiː" 

 

prɑːɕnikəsⁿ prəɕnə naːi kəruː, pʰeːrə əɦɑːⁿ kəɦəbə ɟeː 

əɦuːⁿ ɦəməɦiːⁿ cʰiː। 
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t̪ⁿ sunuː 

t̪iːnə səjə gɑːjə leːlə əɟiːgərt̪ə beːci d̪eːləkə 

ɕunhɕeːpəkeːⁿ 

iː kəɦəbə naːi əcʰi sət̪jə। 

d ̪eːkʰuː pəɦineː ɦəriɕcənd̪rə mɑːⁿgaːi cʰət̪ʰi vəruɳəsⁿ 

put ̪rə bəli d̪eːbɑː leːlə 

ɟəkʰənə bəli d̪əऽ d̪eːt̪ɑː t̪ⁿ mɑːⁿgələnɦi kieː? 

ɑː vəruɳə d̪əऽ kəऽ gʰurəbəऽ leː kəɦələnɦi kieː? 

kʰuɟət̪ə rəɦəsjə 

pəɦineː १ ० d̪inə, pʰeːrə d̪ɑːⁿt̪ə ɦeːbɑː d̪ʰərikə səməjə, 

pʰeːrə d̪ud̪d̪ʰɑː d̪ɑːⁿt ̪ə kʰəsəbɑː d̪ʰərikə, pʰeːrə nəvə 

d ̪ɑːⁿt̪ə ɦeːbɑː d̪ʰərikə। 

mud̪ɑː ɕəst̪rəd̪ʰɑːriː ɦoːeːbɑː d̪ʰərikə səməjə 

mɑːⁿgələnɦi kieː ɦəriɕcənd̪rə ɑː 

pələkʰət̪i d̪eːlənɦi kieː vəruɳə। 

iː oː kʰissɑː naːi ɟət̪əऽ roːɦit̪əkeːⁿ ɟəreːbɑː leːlə binu 

d ̪rəvjəkə 
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naːi t̪aːijɑːrə bʰeːlɑːɦə ɦəriɕcənd̪rə bəni ɖoːmərɑːɟə। 

iː kʰissɑː əcʰi roːɦit̪əkeːⁿ ɕəst̪rəd̪ʰɑːriː bəneːbɑːkə 

iː kʰissɑː əcʰi roːɦit̪əkə nirɳəjəkə 

oːkərə t̪iːrə-d̪ʰənuʂə ləऽ kəऽ boːnə ɟeːbɑːkə। 

mud̪ɑː əsələ kʰeːlə t̪ⁿ keːləkə ɕunhɕeːpə 

oː cʰələ neː bɑːpeːkə prijə neː mɑːjeːkə prijə 

seː bikɑː geːlə səjə gɑːjəmeː। 

bɑːnɦəbɑː leːlə səjə gɑːjə ɑːrə ɑː vəd̪ʰə leːlə səjə gɑːjə 

ɑːrə 

mud̪ɑː t̪aːijoː mɹ̩t ̪jud̪əɳɖə t̪ⁿ nəɦijeː kəɦijaːu eːkərɑː, 

oː neː mɑːjəkə prijə rəɦəjə ɑː neː bɑːpəkə kiː iː rəɦaːi 

oːkərə gələt̪iː? 

ɑː d̪əɳɖə t̪ⁿ gələt̪iːjeː leːlə d̪eːlə ɟɑːi cʰaːi। 

t̪ⁿ mɹ̩t ̪ju d̪əɳɖə t̪ⁿ nəɦijeː ʈɑː rəɦaːi। ɑː bəli? 

naːi bəli meː t̪ⁿ iccʰɑː puːcʰələ ɟɑːi cʰaːi 

əniccʰukəkə bəli t ̪ⁿ bʰəijeː naːi səkaːit̪ə əcʰi 

ɑː t̪eːⁿ neː bənd̪ʰənə kʰuɟaːit̪ə geːlaːi ɕunhɕeːpəkə 
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iː t̪ʰoːrəbeː cʰiaːi cʰɑːgərəkə bəli, 

gʰurələ ind̪rə puruʂəkə ruːpəmeː kəɦələ, 

ɟeː mənuʂjəkə biːcəmeː rəɦəneː niːkə seːɦoː əd ̪ʰəlɑːɦə 

bʰəऽ ɟɑːieː। 

mud̪ɑː ɦəriɕcənd̪rə bəli d̪əऽ d̪it̪iaːi roːɦit̪əkə 

t̪əkʰənə neː oː əd̪ʰəlɑː ɦoːit̪əjə 

d ̪ud̪d̪ʰɑː d̪ɑːⁿt̪ə bəlɑː roːɦit̪əkə ɦoːit̪əjə bəli 

oːkərɑː ɕəst̪rəd̪ʰɑːriː bənəlɑːpərə t̪ⁿ bəli binɑː iccʰɑːkə 

səmbʰəvə naːi cʰələ। 

seː prəɕnə ɕunhɕeːpəkə cʰələ mud̪ɑː ut̪t̪ərə roːɦit̪ə leːlə 

d ̪eːlaːuⁿ 

ɕunh ɕeːpəkə kət̪ʰɑː t̪ⁿ əcʰi t̪əpəkə, 

ɑː ɟⁿ rəɦit̪əjə oː mɑːjəkə prijə put̪rə t̪ⁿ 

kəऽ səkit̪əjə oːt̪eːkə t̪əpə। 

oːkərə t̪ⁿ naːi bəli d̪eːlə ɟɑː səkaːieː 

ɑː neː bʰeːʈi səkaːieː mɹ̩t̪jd̪əɳɖə। 

mud̪ɑː iː kʰissɑː piɦɑːniː kieː sunɑː rəɦələ cʰiː। 
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kiː əɦuːⁿkə bəli kjoː mɑːⁿgi rəɦələ əcʰi। 

ɦəməɦuːⁿ kəraːi cʰiː preːmə əɦɑːⁿsⁿ, ɟəkʰənə əɦɑːⁿ 

ɟɑːgələ rəɦaːi cʰiː 

kijoː t̪əməsɑː kəऽ bɑːɟət ̪ə t̪ⁿ ɦəməɦuːⁿ naːi kərəbaːi 

bərəd̪ɑːst̪ə। 

ɑː eːkəʈɑː gəppə ɟeː əɦuːⁿ keːⁿ naːi buːɟʰələ əcʰi seː 

sunuː। 

oː ɟeː suːt̪ələ əcʰi seː ɟɑːgi ɟɑːit̪ə əcʰi əɦɑːⁿkə 

sut ̪əlɑːpərə 

ɑː suːt̪i ɟɑːit̪ə əcʰi ɦəmərɑː uʈʰɑː kəऽ əɦɑːⁿkə 

ɟəgəlɑːpərə। 

seː kəɦuː ɟeː kəɦəbɑːkə əcʰi, kəɦəऽ pəɽət ̪ə ɦəməreːsⁿ। 

kɑːrəɳə oː t̪ⁿ əɦɑːⁿkə sut̪əleːpərə uʈʰət̪ə। 

ɑːɟiːgiːrt̪ə bʰeːlə d̪urbʰikʂəkə ləkʂəɳə 

d ̪urbʰikʂeːmeː put ̪rəɦⁿt̪ɑː kijoː bəni səkaːieː 

seː naːi kərijəoː oːkərɑː ɑːrə beːɕiː kəlⁿkit̪ə 

oːɦinɑː t̪ʰuː-t̪ʰuː bʰəऽ rəɦələ cʰaːi oːkərə 

४ 

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


व िद हे: ३५ ३ म अ ंक ० १ वि त म् बर २ ० २२ (ि र् ष १ ५ म ाि १ ७ ७ अ ंक ३५ ३)|| 133 

moːnə pɑːɽaːit̪ə rəɦi ɟɑːi cʰiː kʰissɑː piɦɑːniː 

mud̪ɑː səbʰəkə sɑːrɑːⁿɕə əcʰi eːkkeːʈɑː 

kijoː d̪oːkʰiː naːi 

ɑː səbʰə d̪oːkʰiː 

səbʰəʈɑː cəkrəcɑːli 

səbʰəʈɑː proːgrɑːmiŋə 

əpənoː naːi buɟʰələ əcʰi pəriɳɑːmə 

sɑːləkə sɑːlə bɑːd̪ə pucʰaːi əcʰi səvɑːlə ɦəməroːsⁿ 

ɦəməɦuːⁿ əɟiːgərt̪ə sənə gʰoːʂit̪ə kəeːlə ɟɑːi cʰiː d̪oːʂiː 

mud̪ɑː eːkəʈɑː əɦiːⁿ cʰiː ɟeː oːkərɑː gʰoːʂit̪ə keːləɦuⁿ 

d ̪urbʰikʂə 

ɑː seː ɟⁿ naːi kərit̪aːuⁿ t̪ⁿ ɦəmə ʈuːʈi ɟəit̪aːuⁿ 

ɦəmərɑː viɕvɑːsə bʰəऽ geːlə əcʰi ɟeː əɦuːⁿ cʰiː 

ɟeː kəraːi cʰiː preːmə ɦəmərɑːsⁿ 

 

t̪əkʰənə sunuː 
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ɦəmə t̪ⁿ buɟʰaːi cʰəlaːuⁿ ɟeː əpənɑː moːneː kɑːɟə kəऽ 

rəɦələ cʰiː 

ɑːbə buɟʰɑːieː ɟeː ɦəmə t̪ⁿ kəऽ rəɦələ cʰəlaːuⁿ 

proːgrɑːmiŋə 

kicʰu niːkoː bəɦɑːrə bʰeːlə 

kicʰu vɑːjərəsə seːɦoː t̪aːijɑːrə bʰeːlə 

əɦɑːⁿ d̪unuː mud ̪ɑː səŋə rəɦəlaːuⁿ 

oːkərɑːsⁿ t̪ⁿ sut̪əleːmeː svəpneːmeː bʰeːⁿʈə ɦoːieː 

mud̪ɑː əɦɑːⁿ t̪ⁿ cʰiː ɟəgəlɑːkə bɑːd̪əkə səŋiː(ənuvərt̪ət ̪eː) 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

३.३.ɕjɑːmə biɦɑːriː miɕrə- biɦɑːrəkə d̪ələ - bəd̪əluː 

sərəkɑːrə 
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 ɕjɑːmə biɦɑːriː miɕrə- vəriʂʈʰə 

leːkʰɑːkɑːrə, snɑːt̪əkoːt̪t̪ərə (vɑːɳiɟjə), rɑːgʰoːpurə, 

səkəriː, d̪ərəbʰⁿgɑː, biɦɑːrə -847239, səmprət̪i -d̪illiː 

 

biɦɑːrəkə d̪ələ - bəd̪əluː sərəkɑːrə 

 

bʰɑːɟəpɑːkə sⁿgə cʰoːɽi niːt̪iːɕə bɑːbuː , 

t̪eːɟəsviː keːⁿ gəlɑː ləgɑːjələ, 

bənɑːjələ məɦɑːgəʈʰəbⁿd ̪ʰənəkə sərəkɑːrə। 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑː meː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

ɕikʂɑː vjəvəst̪ʰɑː caːupəʈə bʰeːlə əcʰi, 

svɑːst̪ʰjə sud̪ʰɑːrə keːrə nəɦiⁿ əcʰi ɑːsə, 
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sət̪t̪ɑːd ̪ʰɑːriːkə sət̪t̪ɑːkə əⁿd̪ʰəkɑːrəmeː, 

səpənɑː keːləkə biɦɑːrəkə vikɑːsə। 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ vəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

cʰɑːt̪rə rɑːɟjəsⁿ bɑːɦərə ɟɑː ɑːi.ɑːi.ʈiː. ɑː ɑːi.eː.eːsə. 

meː pərəcəmə ləɦərɑːbət ̪ʰi, 

əpənə prət̪ibʰɑː ɑː kuɕələt̪ɑːkə d ̪əməpərə 

d ̪unijɑːbʰərimeː nɑːmə kəmɑːbət̪ʰi, 

ɟⁿ rəɦaːit̪ə vjəvəst̪ʰɑː əpənəɦi gʰərəmeː, 

kieː ɟɑːjə pəɽit̪əjə d̪uːrə-d̪ərɑːɟə, 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

səməjə cʰələ nɑːlⁿd̪ɑː ɑː vikrəməɕilɑː keːrə nɑːmə 

cəlaːit̪ə cʰələ, 

səmpuːrɳə viɕvəmeː biɦɑːrəkə ɖⁿkɑː bəɟaːit̪ə cʰələ, 
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ɕikʂɑːkə vɑːst̪eː ɦveːnəsɑːⁿgə ɑː it̪siⁿgə əbaːit̪ə cʰələ, 

məɦɑːt̪mɑː bud̪d̪ʰə ɑː məɦɑːviːrə ɟənəmə ləऽ biɦɑːrəkə 

it ̪iɦɑːsə rəcaːit̪ə cʰələ 

rɑːɟəniːt̪ikə d̪uʂprəbʰɑːvə ɟeː səbʰə bʰeːlə beːkɑːrə। 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

d ̪eːɕəkə pəɦilə gəɳət̪ⁿt̪rə liccʰəviːkə nirmɑːt̪ɑː əcʰi 

biɦɑːrə, 

bʰɑːrət̪əkə pəɦilə sɑːmrɑːɟjə maːurjəkə sɹ̩ɟənəkərt̪ɑː əcʰi 

biɦɑːrə, 

d ̪unijɑːkə səbʰəsⁿ ɕəkt̪iɕɑːliː ɕɑːsəkə səmrɑːʈə əɕoːkə 

keːrə ɟənməd̪ɑːt ̪ɑː əcʰi biɦɑːrə, 

eːt̪əjə ɑːrjəbʰəʈʈə sənə gəɳit̪əɟɲə ɕuːnjəsⁿ pəricəjə kərɑː 

d ̪unijɑːbʰərimeː biɦɑːrəkə kəraːuləni ɟəjə-ɟəjəkɑːrə, 

eːt̪eːkə səmɹ̩d ̪d̪ʰə it̪iɦɑːsə rəɦit̪oː biɦɑːrə bʰəऽ rəɦələ 

ɕərməɕɑːrə, 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 
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pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

d ̪ərə-d̪ərə ʈʰoːkərə kʰɑː rəɦələ juvɑː biɦɑːrəmeː, 

pɑːbaːikə leːlə əpənə roːɟəgɑːrə, 

beːrə-beːrə roːɟəgɑːrəkə ɟʰɑːⁿsɑː d̪əऽ cunɑːvə ɟiːt̪i kəऽ, 

sət̪t̪ɑːd ̪ʰɑːriː səbʰə kəऽ rəɦələ əkuɕələ vjəvəɦɑːrə, 

ɑːbə kət̪eːkə d̪inə səɦaːit̪ə rəɦəbə, 

beːroːɟəgɑːriː, svɑːst̪ʰjə ɑː əɕikʂɑːkə mɑːrə। 

biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

səməjə ɑːbi geːlə əcʰi bəd̪əlɑːbəkə, 

eːkə-eːkəʈɑː vɑːd̪ɑː keːrə ɦisɑːbəkə 

səməjə rəɦit̪eː eːɦi ़ pərə ɟənət̪ɑː kəruː vicɑːrə, 

ɑːbə bəɽʱələ ɟɑː rəɦələ əcʰi ət̪jɑːcɑːrə, 

ʈʰɑːmə-ʈʰɑːmə bʰəऽ rəɦələ bʰrəʂʈɑːcɑːrə, 
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biɦɑːrəkə rɑːɟəniːt̪imeː bəɦələ bəjɑːrə, 

pʰeːrə cərcɑːmeː ɑːjələ d̪ələ-bəd̪əluː sərəkɑːrə।। 

 

  

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

pəʈʰɑːu। 

 

 

३.४.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə- २ʈɑː gəɟələ 

 ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 

२ ʈɑː gəɟələ 

१ 

kʰuːbə gərəɟaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 

kʰuːbə ʈʰəɦəkaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 
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cʰaːi cɑːnənə ənəkərə ɑːnənə ɦunəkərə 

kʰuːbə cəməkaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 

 

keːkʰənoː eːɦənə keːkʰənoː oːɦənə 

kʰuːbə bəd̪əlaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 

 

kicʰu bʰeːʈət̪ə t̪əkəreː prət̪jɑːɕɑːmeː 

kʰuːbə libəlaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 

 

əpəneː səccɑː ənəkɑː ɟʰuʈʈʰɑː kəɦi 

kʰuːbə bikəlaːieː səcə keːrə d̪əlɑːlə 

 

səbʰə pɑːⁿt̪imeː 222-222-222 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi। d̪uː 

ʈɑː ələgə-ələgə ləgʰukeːⁿ d̪iːrgʰə mɑːnələ geːlə əcʰi। iː 

bəɦəreː miːrə əcʰi। 

२ 
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pucʰɑːriː kərɑː geːlə ɦeːt̪aːi 

buɖʰə़ ़ाriː bənɑː geːlə ɦeːt̪aːi 

 

əcɑːnəkə miɟʰɑː gʰuːrə bʰɑːgələ 

ɟəruːreː d̪əgɑː geːlə ɦeːt̪aːi 

 

kəniː d̪eːkʰələɦuⁿ bɑːʈə sərəgəkə 

d ̪ibɑːriː ɟərɑː geːlə ɦeːt̪aːi 

 

əbaːieː gəməkə kicʰu əɟiːbeː 

ki suiʈərə bunɑː geːlə ɦeːt̪aːi 

 

vilⁿbit̪ə rəɦələ t̪ɑːlə səbʰəɦəkə 

kəɦiːⁿ d̪rut̪ə gəbɑː geːlə ɦeːt̪aːi 
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səbʰə pɑːⁿt̪imeː 122-122-122 mɑːt̪rɑːkrəmə əcʰi 

(bəɦəreː mut̪əkɑːribə moːsəd̪d̪əsə (t̪iːnə) sɑːlimə vɑː 

bəɦəreː mut̪əkɑːribə sɑːlimə cʰəɦərukniː)। 

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

pəʈʰɑːu। 
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