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इच्छलेल्यावाचून
इच्छलेल्याविवना
इच्छलेल्याविवरुद्ध
इच्छलेल्याविवषयी
इच्छलेल्याव्यवितरिरक्त
इच्छलेल्याशिशवाय
इच्छलेल्याशी
इच्छलेल्यास
इच्छलेल्यासंबंधी
इच्छलेल्यासकट
इच्छलेल्यासमवेत
इच्छलेल्यासमान
इच्छलेल्यासमोर
इच्छलेल्यासह
इच्छलेल्याहून
इच्छलेस
इच्छलो
इच्छल्यात
इच्छल्यास
इच्छशील
इच्छा
इच्छाल
इच्छावा
इच्छावात
इच्छावास
इच्छावी
इच्छावीत
इच्छावीस
इच्छावे
इच्छावेत
इच्छावेस
इच्छाव्या
इच्छाव्यात
इच्छाव्यास
इच्छिच्छणार
इच्छिच्छणारा
इच्छिच्छणारी
इच्छिच्छणारे
इच्छिच्छणाऱ्या
इच्छिच्छणाऱ्यां
इच्छिच्छणाऱ्यांआतून

इच्छिच्छणाऱ्यांआधी
इच्छिच्छणाऱ्यांऐवजी
इच्छिच्छणाऱ्यांकड
इच्छिच्छणाऱ्यांकडून
इच्छिच्छणाऱ्यांकडे
इच्छिच्छणाऱ्यांकरिरता
इच्छिच्छणाऱ्यांकरून
इच्छिच्छणाऱ्यांखाल
इच्छिच्छणाऱ्यांखाली
इच्छिच्छणाऱ्यांखालून
इच्छिच्छणाऱ्यांखरेीज
इच्छिच्छणाऱ्यांचा
इच्छिच्छणाऱ्यांची
इच्छिच्छणाऱ्यांचे
इच्छिच्छणाऱ्यांच्या
इच्छिच्छणाऱ्यांजवळ
इच्छिच्छणाऱ्यांत
इच्छिच्छणाऱ्यांनतंर
इच्छिच्छणाऱ्यांनजीक
इच्छिच्छणाऱ्यांना
इच्छिच्छणाऱ्यांनी
इच्छिच्छणाऱ्यांनो
इच्छिच्छणाऱ्यांपय�त
इच्छिच्छणाऱ्यांपाशी
इच्छिच्छणाऱ्यांपासनू
इच्छिच्छणाऱ्यांपुढ
इच्छिच्छणाऱ्यांपुढून
इच्छिच्छणाऱ्यांपुढे
इच्छिच्छणाऱ्यांपूव$
इच्छिच्छणाऱ्यांपेक्षा
इच्छिच्छणाऱ्यांपैकी
इच्छिच्छणाऱ्यांपोटी
इच्छिच्छणाऱ्यांप्रत
इच्छिच्छणाऱ्यांप्रती
इच्छिच्छणाऱ्यांप्रमाणे
इच्छिच्छणाऱ्यांबदली
इच्छिच्छणाऱ्यांबद्दल
इच्छिच्छणाऱ्यांबरोबर
इच्छिच्छणाऱ्यांभोवती
इच्छिच्छणाऱ्यांमधून
इच्छिच्छणाऱ्यांमध्ये

इच्छिच्छणाऱ्यांमाग
इच्छिच्छणाऱ्यांमागून
इच्छिच्छणाऱ्यांमागे
इच्छिच्छणाऱ्यांमुळे
इच्छिच्छणाऱ्यांयोग्य
इच्छिच्छणाऱ्यांला
इच्छिच्छणाऱ्यांवतीने
इच्छिच्छणाऱ्यांवर
इच्छिच्छणाऱ्यांवरून
इच्छिच्छणाऱ्यांवाचून
इच्छिच्छणाऱ्यांविवना
इच्छिच्छणाऱ्यांविवरुद्ध
इच्छिच्छणाऱ्यांविवषयी
इच्छिच्छणाऱ्यांव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छणाऱ्यांशिशवाय
इच्छिच्छणाऱ्यांशी
इच्छिच्छणाऱ्यांस
इच्छिच्छणाऱ्यांसंबंधी
इच्छिच्छणाऱ्यांसकट
इच्छिच्छणाऱ्यांसमवेत
इच्छिच्छणाऱ्यांसमान
इच्छिच्छणाऱ्यांसमोर
इच्छिच्छणाऱ्यांसह
इच्छिच्छणाऱ्यांहून
इच्छिच्छणाऱ्याआतून
इच्छिच्छणाऱ्याआधी
इच्छिच्छणाऱ्याऐवजी
इच्छिच्छणाऱ्याकड
इच्छिच्छणाऱ्याकडून
इच्छिच्छणाऱ्याकडे
इच्छिच्छणाऱ्याकरिरता
इच्छिच्छणाऱ्याकरून
इच्छिच्छणाऱ्याखाल
इच्छिच्छणाऱ्याखाली
इच्छिच्छणाऱ्याखालून
इच्छिच्छणाऱ्याखरेीज
इच्छिच्छणाऱ्याचा
इच्छिच्छणाऱ्याची
इच्छिच्छणाऱ्याचे
इच्छिच्छणाऱ्याच्या
इच्छिच्छणाऱ्याजवळ

इच्छिच्छणाऱ्यात
इच्छिच्छणाऱ्यानतंर
इच्छिच्छणाऱ्यानजीक
इच्छिच्छणाऱ्याने
इच्छिच्छणाऱ्यापय�त
इच्छिच्छणाऱ्यापाशी
इच्छिच्छणाऱ्यापासनू
इच्छिच्छणाऱ्यापुढ
इच्छिच्छणाऱ्यापुढून
इच्छिच्छणाऱ्यापुढे
इच्छिच्छणाऱ्यापूव$
इच्छिच्छणाऱ्यापेक्षा
इच्छिच्छणाऱ्यापैकी
इच्छिच्छणाऱ्यापोटी
इच्छिच्छणाऱ्याप्रत
इच्छिच्छणाऱ्याप्रती
इच्छिच्छणाऱ्याप्रमाणे
इच्छिच्छणाऱ्याबदली
इच्छिच्छणाऱ्याबद्दल
इच्छिच्छणाऱ्याबरोबर
इच्छिच्छणाऱ्याभोवती
इच्छिच्छणाऱ्यामधून
इच्छिच्छणाऱ्यामध्ये
इच्छिच्छणाऱ्यामाग
इच्छिच्छणाऱ्यामागून
इच्छिच्छणाऱ्यामागे
इच्छिच्छणाऱ्यामुळे
इच्छिच्छणाऱ्यायोग्य
इच्छिच्छणाऱ्याला
इच्छिच्छणाऱ्यावतीने
इच्छिच्छणाऱ्यावर
इच्छिच्छणाऱ्यावरून
इच्छिच्छणाऱ्यावाचून
इच्छिच्छणाऱ्याविवना
इच्छिच्छणाऱ्याविवरुद्ध
इच्छिच्छणाऱ्याविवषयी
इच्छिच्छणाऱ्याव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छणाऱ्याशिशवाय
इच्छिच्छणाऱ्याशी
इच्छिच्छणाऱ्यास
इच्छिच्छणाऱ्यासंबंधी

इच्छिच्छणाऱ्यासकट
इच्छिच्छणाऱ्यासमवेत
इच्छिच्छणाऱ्यासमान
इच्छिच्छणाऱ्यासमोर
इच्छिच्छणाऱ्यासह
इच्छिच्छणाऱ्याहून
इच्छिच्छण्या
इच्छिच्छण्यां
इच्छिच्छण्यांआतून
इच्छिच्छण्यांआधी
इच्छिच्छण्यांऐवजी
इच्छिच्छण्यांकड
इच्छिच्छण्यांकडून
इच्छिच्छण्यांकडे
इच्छिच्छण्यांकरिरता
इच्छिच्छण्यांकरून
इच्छिच्छण्यांखाल
इच्छिच्छण्यांखाली
इच्छिच्छण्यांखालून
इच्छिच्छण्यांखरेीज
इच्छिच्छण्यांचा
इच्छिच्छण्यांची
इच्छिच्छण्यांचे
इच्छिच्छण्यांच्या
इच्छिच्छण्यांजवळ
इच्छिच्छण्यांत
इच्छिच्छण्यांनतंर
इच्छिच्छण्यांनजीक
इच्छिच्छण्यांना
इच्छिच्छण्यांनी
इच्छिच्छण्यांनो
इच्छिच्छण्यांपय�त
इच्छिच्छण्यांपाशी
इच्छिच्छण्यांपासनू
इच्छिच्छण्यांपुढ
इच्छिच्छण्यांपुढून
इच्छिच्छण्यांपुढे
इच्छिच्छण्यांपूव$
इच्छिच्छण्यांपेक्षा
इच्छिच्छण्यांपैकी
इच्छिच्छण्यांपोटी
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इच्छिच्छण्यांप्रत
इच्छिच्छण्यांप्रती
इच्छिच्छण्यांप्रमाणे
इच्छिच्छण्यांबदली
इच्छिच्छण्यांबद्दल
इच्छिच्छण्यांबरोबर
इच्छिच्छण्यांभोवती
इच्छिच्छण्यांमधून
इच्छिच्छण्यांमध्ये
इच्छिच्छण्यांमाग
इच्छिच्छण्यांमागून
इच्छिच्छण्यांमागे
इच्छिच्छण्यांमुळे
इच्छिच्छण्यांयोग्य
इच्छिच्छण्यांला
इच्छिच्छण्यांवतीने
इच्छिच्छण्यांवर
इच्छिच्छण्यांवरून
इच्छिच्छण्यांवाचून
इच्छिच्छण्यांविवना
इच्छिच्छण्यांविवरुद्ध
इच्छिच्छण्यांविवषयी
इच्छिच्छण्यांव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छण्यांशिशवाय
इच्छिच्छण्यांशी
इच्छिच्छण्यांस
इच्छिच्छण्यांसंबंधी
इच्छिच्छण्यांसकट
इच्छिच्छण्यांसमवेत
इच्छिच्छण्यांसमान
इच्छिच्छण्यांसमोर
इच्छिच्छण्यांसह
इच्छिच्छण्यांहून
इच्छिच्छण्याआतून
इच्छिच्छण्याआधी
इच्छिच्छण्याऐवजी
इच्छिच्छण्याकड
इच्छिच्छण्याकडून
इच्छिच्छण्याकडे
इच्छिच्छण्याकरिरता
इच्छिच्छण्याकरून

इच्छिच्छण्याखाल
इच्छिच्छण्याखाली
इच्छिच्छण्याखालून
इच्छिच्छण्याखरेीज
इच्छिच्छण्याचा
इच्छिच्छण्याची
इच्छिच्छण्याचे
इच्छिच्छण्याच्या
इच्छिच्छण्याजवळ
इच्छिच्छण्यात
इच्छिच्छण्यानतंर
इच्छिच्छण्यानजीक
इच्छिच्छण्याने
इच्छिच्छण्यापय�त
इच्छिच्छण्यापाशी
इच्छिच्छण्यापासनू
इच्छिच्छण्यापुढ
इच्छिच्छण्यापुढून
इच्छिच्छण्यापुढे
इच्छिच्छण्यापूव$
इच्छिच्छण्यापेक्षा
इच्छिच्छण्यापैकी
इच्छिच्छण्यापोटी
इच्छिच्छण्याप्रत
इच्छिच्छण्याप्रती
इच्छिच्छण्याप्रमाणे
इच्छिच्छण्याबदली
इच्छिच्छण्याबद्दल
इच्छ
ि@ण्याबरोबर
इच्छिच्छण्याभोवती
इच्छिच्छण्यामधून
इच्छिच्छण्यामध्ये
इच्छिच्छण्यामाग
इच्छिच्छण्यामागून
इच्छिच्छण्यामागे
इच्छिच्छण्यामुळे
इच्छिच्छण्यायोग्य
इच्छिच्छण्याला
इच्छिच्छण्यावतीने
इच्छिच्छण्यावर

इच्छिच्छण्यावरून
इच्छिच्छण्यावाचून
इच्छिच्छण्याविवना
इच्छिच्छण्याविवरुद्ध
इच्छिच्छण्याविवषयी
इच्छिच्छण्याव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छण्याशिशवाय
इच्छिच्छण्याशी
इच्छिच्छण्यास
इच्छिच्छण्यासंबंधी
इच्छिच्छण्यासकट
इच्छिच्छण्यासमवेत
इच्छिच्छण्यासमान
इच्छिच्छण्यासमोर
इच्छिच्छण्यासह
इच्छिच्छण्याहून
इच्छिच्छता
इच्छिच्छतात
इच्छिच्छताना
इच्छिच्छतास
इच्छिच्छती
इच्छिच्छतील
इच्छिच्छतीस
इच्छिच्छते
इच्छिच्छतेस
इच्छिच्छतो
इच्छिच्छतोस
इच्छिच्छत्या
इच्छिच्छला
इच्छिच्छलात
इच्छिच्छलास
इच्छिच्छली
इच्छिच्छलीत
इच्छिच्छलीस
इच्छिच्छले
इच्छिच्छलेत
इच्छिच्छलेला
इच्छिच्छलेली
इच्छिच्छलेले
इच्छिच्छलेल्या
इच्छिच्छलेल्यां

इच्छिच्छलेल्यांआतून
इच्छिच्छलेल्यांआधी
इच्छिच्छलेल्यांऐवजी
इच्छिच्छलेल्यांकड
इच्छिच्छलेल्यांकडून
इच्छिच्छलेल्यांकडे
इच्छिच्छलेल्यांकरिरता
इच्छिच्छलेल्यांकरून
इच्छिच्छलेल्यांखाल
इच्छिच्छलेल्यांखाली
इच्छिच्छलेल्यांखालून
इच्छिच्छलेल्यांखेरीज
इच्छिच्छलेल्यांचा
इच्छिच्छलेल्यांची
इच्छिच्छलेल्यांचे
इच्छिच्छलेल्यांच्या
इच्छिच्छलेल्यांजवळ
इच्छिच्छलेल्यांत
इच्छिच्छलेल्यांनंतर
इच्छिच्छलेल्यांनजीक
इच्छिच्छलेल्यांना
इच्छिच्छलेल्यांनी
इच्छिच्छलेल्यांनो
इच्छिच्छलेल्यांपय�त
इच्छिच्छलेल्यांपाशी
इच्छिच्छलेल्यांपासून
इच्छिच्छलेल्यांपुढ
इच्छिच्छलेल्यांपुढून
इच्छिच्छलेल्यांपुढे
इच्छिच्छलेल्यांपूव$
इच्छिच्छलेल्यांपेक्षा
इच्छिच्छलेल्यांपैकी
इच्छिच्छलेल्यांपोटी
इच्छिच्छलेल्यांप्रत
इच्छिच्छलेल्यांप्रती
इच्छिच्छलेल्यांप्रमाणे
इच्छिच्छलेल्यांबदली
इच्छिच्छलेल्यांबद्दल
इच्छिच्छलेल्यांबरोबर
इच्छिच्छलेल्यांभोवती
इच्छिच्छलेल्यांमधून

इच्छिच्छलेल्यांमध्ये
इच्छिच्छलेल्यांमाग
इच्छिच्छलेल्यांमागून
इच्छिच्छलेल्यांमागे
इच्छिच्छलेल्यांमुळे
इच्छिच्छलेल्यांयोग्य
इच्छिच्छलेल्यांला
इच्छिच्छलेल्यांवतीने
इच्छिच्छलेल्यांवर
इच्छिच्छलेल्यांवरून
इच्छिच्छलेल्यांवाचून
इच्छिच्छलेल्यांविवना
इच्छिच्छलेल्यांविवरुद्ध
इच्छिच्छलेल्यांविवषयी
इच्छिच्छलेल्यांव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छलेल्यांशिशवाय
इच्छिच्छलेल्यांशी
इच्छिच्छलेल्यांस
इच्छिच्छलेल्यांसंबंधी
इच्छिच्छलेल्यांसकट
इच्छिच्छलेल्यांसमवेत
इच्छिच्छलेल्यांसमान
इच्छिच्छलेल्यांसमोर
इच्छिच्छलेल्यांसह
इच्छिच्छलेल्यांहून
इच्छिच्छलेल्याआतून
इच्छिच्छलेल्याआधी
इच्छिच्छलेल्याऐवजी
इच्छिच्छलेल्याकड
इच्छिच्छलेल्याकडून
इच्छिच्छलेल्याकडे
इच्छिच्छलेल्याकरिरता
इच्छिच्छलेल्याकरून
इच्छिच्छलेल्याखाल
इच्छिच्छलेल्याखाली
इच्छिच्छलेल्याखालून
इच्छिच्छलेल्याखेरीज
इच्छिच्छलेल्याचा
इच्छिच्छलेल्याची
इच्छिच्छलेल्याचे
इच्छिच्छलेल्याच्या
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620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820



इच्छिच्छलेल्याजवळ
इच्छिच्छलेल्यात
इच्छिच्छलेल्यानंतर
इच्छिच्छलेल्यानजीक
इच्छिच्छलेल्याने
इच्छिच्छलेल्यापय�त
इच्छिच्छलेल्यापाशी
इच्छिच्छलेल्यापासून
इच्छिच्छलेल्यापुढ
इच्छिच्छलेल्यापुढून
इच्छिच्छलेल्यापुढे
इच्छिच्छलेल्यापूव$
इच्छिच्छलेल्यापेक्षा
इच्छिच्छलेल्यापैकी
इच्छिच्छलेल्यापोटी
इच्छिच्छलेल्याप्रत
इच्छिच्छलेल्याप्रती
इच्छिच्छलेल्याप्रमाणे
इच्छिच्छलेल्याबदली
इच्छिच्छलेल्याबद्दल
इच्छिच्छलेल्याबरोबर
इच्छिच्छलेल्याभोवती
इच्छिच्छलेल्यामधून
इच्छिच्छलेल्यामध्ये
इच्छिच्छलेल्यामाग
इच्छिच्छलेल्यामागून
इच्छिच्छलेल्यामागे
इच्छिच्छलेल्यामुळे
इच्छिच्छलेल्यायोग्य
इच्छिच्छलेल्याला
इच्छिच्छलेल्यावतीने
इच्छिच्छलेल्यावर
इच्छिच्छलेल्यावरून
इच्छिच्छलेल्यावाचून
इच्छिच्छलेल्याविवना
इच्छिच्छलेल्याविवरुद्ध
इच्छिच्छलेल्याविवषयी
इच्छिच्छलेल्याव्यवितरिरक्त
इच्छिच्छलेल्याशिशवाय
इच्छिच्छलेल्याशी
इच्छिच्छलेल्यास

इच्छिच्छलेल्यासंबंधी
इच्छिच्छलेल्यासकट
इच्छिच्छलेल्यासमवेत
इच्छिच्छलेल्यासमान
इच्छिच्छलेल्यासमोर
इच्छिच्छलेल्यासह
इच्छिच्छलेल्याहून
इच्छिच्छलेस
इच्छिच्छलो
इच्छिच्छल्यात
इच्छिच्छल्यास
इच्छिच्छशील
इच्छीत
इच्छीन
इच्छील
इचू्छ
इचू्छन
इचे्छन
इचे्छल
इच्छो
इच्छोत
इच्छणे
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825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880


