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UNIT-1

सससससससससस ससससससस ससससस
सससससस सससससस
सससससससस सससस सससस सस
सससससससस ससससस ससससस–
ससससस ससससस सससससससससस
सससससससससस ससससससस–
‘ससससससस ससस ससससस सस, सससस- सससससससस ससस सस,
ससससससस ससससस ससस सस, सससस ससस, सससस ससस!’
सससससस सससससस-सससससससस
ससससससस सससससससस-सस,
सससस सससससससस सस–
सससस स ससस ससससस!
ससससस ससससस–ससससस ससस, सससससससससससस सस ससस,
सससससस सस, ससस ससस – सससस ससस, सससस ससस!

सससससससससस ससससससस
ससससस सससससस सससससस सस
सससससस
सस ससससससस ससस ससस ससससससस, ससससससससससससस
ससस सस सससससससस सससससससस ससस ससस सससस सस

सससससस ससस ‘सससससससससस’ सस सससससससस सससससस
सससस सस सस सस ससससस सससससस सससस ससस ससससस सस-–
‘सससस ससस सससस सस सससस, सससससस सस ससस ससस सससस,
ससससस ससससससससस ससस’11 सससस सससससस सस
ससससससस सस सससससससससस सस सस ससससससस सससस
सससस’सससससस सस सस सससस ससससससस सस सससससस सस
ससससससससस ससससस सस-सससससससससससस सस ससस सससस ससससस सस -सस सससससससस सससस ससस सस ससससससससस
ससससससस सससस, ससससस सस ससससससससससस सस ससससस
ससस सससस ससस सससससस सस सस सससस, सससस, सससससस सस
सससस ससससससससससससससस ससससससस सससस सससस,
ससससससस सससस ससससससस सस सस सससससससससससस ससस
सससससससस स-ससससस ससस सससससससससस सस सससस सससस
ससस सससस सससस सस सससससससस सस सससससस सस सससस
ससस सस सससस ससससससस ससससससस सससससससस सस
ससससस सससस ससस सस सससस ससससससस सस ससस
ससससससससस सस, ससस सस सससससससससससस सससस ससस
सससस ससस सससससस ससससस सससस ससस सस, सस सससस
सससस सससस सससस सससस ससस

ससससस सस ससससससस ससससस
– ससससससस ससससससससस
ससससस
सससस सस सससससस ससस सस ससस ससस सस ससससससससस ससससस ससससस सस सससससससस
सस ससस सससस| सस सस सससससससस ससस सस सससस सस ससससससससस सससस सस सससस सस
सससस ससससससस सस ससससस ससससस सस ससस सससससस| सससस ससस ससससससससस ससससस
ससस सस सस सस| सस सससस सस सस सससस सस ससससस ससस, सससस सस सससससस सस| सससस

सससस सससस ससससस सस सस ससस ससस सस सससससससस ससस| सस ससससस सससस सस
सससससससस ससससससससस सससससस सस ससससससस सस सस| सससस सससस सस
सससससससससस सस सससस ससस सससस सससससस सससससस ससस| सस सस सस ससससस ससस सस
सससस सससस सससससससस ससससस ससससस सस ससससससस सस सससस, ससससस सस ससससससस
सससससससससस, pushp ki abhilasha by makhanlal chaturvedi summary, ससससस सस ससससससस
सससससस, ससससस सस ससससससस सससससस, ससस सस ससससससस ससससस|

ससससससस सससससससससससससस सस ससससससस
सससस ससस ससससससससस सस सससस स सससससस सससस ससस सससस सस सससस सससससस
ससस सस ससससससससस सससस सस सससस सससस ससस ससस सस| सससस सससस सस सस ससस
सससस ससस ससससससससस सस| सससस सससस सस सससस सस सससससससस ससससस सस ससससस
सस ससससससस सस| सससस ससस ससससससससस सस ससससस, ससससससस, ससससस ,सससससससस
,सससससस ससस ससस सससस सस ससससस सस| सससस ससससससससससस ससससससस सस सससस
सस सससससससससस ससससससससस सस सस ससस सससससससस सस ससस ससससस सससस सस| ससस
सस सससस सससससस सस ससस सससससससस सससससस ससस सस सससस ससस|

ससससस सस ससससससस ससससस
सस सससससस
सससस सस ससससससस ससससससससस सस सस सस ससस सससस ससस सस सस सस ससस ससस सस
सससस सससससससस ससस सस सससससस सस सस ससस सस सससस ससससससस ससस सससससससस
सससस ससस ससससस सस ससस ससससस ससस ससससस सससस सससस सससस सस सससस सस
सससससस| ससससस सस ससससससस ससससस सससस सससस सस सससस सससससससस सससस सस|सस
ससससस सस सससस सससस स सस सससस सससस सस ससस सससस सस| सस ससससस सससस ससस सस
सससससससससस सससससस सससससससस सस सससस सस ससससस सस ससस सससस सस ससस सस
सस सससस सस सससस सस सससस सस सससस ससस ससससस सससस सस सससससससससस सस ससस
सस ससससस सस सससस सस सस|

ससस सससस, ससस ससससससस सस
ससससस ससस ससससस सससस,
ससस सससस सससससस-सससस ससस सससस
सससससस सस सससससस,
ससस सससस सससससससस सस सस सस
सस ससस सससस सससस,
ससस सससस ससससस सस ससस सस
सससस ससससस सस सससससस,
सससस सससस सससस सससससस,
सस सस सस सससस ससस सससस!

सससस-सससस सस ससस- सससससस,
ससस सस सस ससससस ससस सससस!

ससससस सस ससससससस ससससस
सस सससस
सस ससससस सससससस सससस ससस सस सस सस ससससस सस ससससस सस ससस सस सस ससस
सससस सससस ससससस सस ससस ससससस सससस सस सस सस सससस ससस सस ससससस सस सस
ससस सससस सससस ससससस सस? सससस सससस ससससस सस सस ससससस सस ससससस ससस
ससससस सससस ससससस सस सस सस सस ससस सससस सस –

सससस ससससस सस सससस सस ससस सससस ससससस सससससस सस
ससससस सस सससस सससस
सससस ससस सससस सस ससस सस ससससससससस सस ससस सससस
सससस
सससस सस सस ससस सससस सस सससस सससस सस सस सस सससस
ससससस सससस
सससस ससस सससस सस सससस ससससस सस ससससस सससस सस ससस
सससस सससस सससससससस ससससस
सस सससससस ससस सससस ससससस सस ससस ससस सससस सससस
सससस सससससस सससससससस सस ससससस सस ससस सससस ससस
ससससस सस ससस सससस ससस सस सससससससस सस ससससस ससस
ससस ससस सस सससस ससससस ससससससस

ससससस
सससससस और सससससससससस (सससससस)

वववववववव
सससससस सस ससस सससस सस ससससस सससस सस सससससस सस सससससस सससस सससस सससस सससस
सससससस, सससससससस सससस सससस सससससस 'सससससस सस', 'सससस ससस', 'ससससस सस सससस' ससस सस सससस सस सससससस सस सससससस सससस
सससस सससस सससस सससससस सससससस सस सससससससस सससस

ववववव वव वववववव वव वववव वव ववववव वव
ववव
ससससस सस सस ससस सससस ससस


सससससससस सस
ससससस

ससससस सससस ससस ससस सस ससस ससस वववववववव सससस ससस सस सस ससस सस ससस
ससस ववववव सससस सससस सससससस सस ससस, 'सससस सससससस ससस सससस सस'स ससससस
सससससससस सस - 'सससस' , सस ससससस सस - 'सससससस ससस सससस ससस'

ससससस सस ससस
ससससस ससस सस सससससस सस ससस सस सससस ससस- सससस सस सससस सस ससससस ससस
स- सससस सस सससस सस ससससस ससस

वववव वव वववव वव ववववव वव ववव
सससस सस सससस सस सस सससससस सस ससससस सससस सस- 1-ससससस सससस ससससस, 2- ससससससससस
ससससस, 3- सससससससससस ससससस, 4- सससससससससससससस ससससस, 5- ससससससससस ससससस, 6ससससससससस ससससस, 7-ससससससससस ससससस, 8-ससससससससस सससससस


ववववववववव वववव ववववव - सस ससससस ससससस सससस सससससस सस ससससससस
ससससससस सससस सस, सस ससससससससस ससससस सससससस ससस सससससस सससस सस ससस ससस
ससस सस सससस सस ससस सससस ससस
सससस ससससससस सस सससस ससस
ववववववववव ववववव : ससस ससससससस सस ससससस स सससस सस ससस ससससस सससस
सस, सससससस ससससससससस ससससस सससस सससस ससससससससस ससस सससस ससससस
ससससस सससस सससस ससससस
वववववववववव ववववव - सस ससससस ससससस सससससस सससस सससससस सससससस
सससस सससस सस, सस सससससससससस ससससस सससससस ससस सससससस -

सससस सससस सस?
ससस सस सससस ससस सस?
सससस सससस सस सससस सस?
ववववववववव ववववव - सस ससससस ससससस सससससस सससस सससससस सस ससससस सस
सससस सस सस ससससससससस सससस सससस सस, सस सससससससस ससससस सससससस सससस सससससस
- ससससस
ससससससस
ससससस ससस सससससस
सससस सससस
ससससस ससससस ससससस ससससस
ववववववववववववव ववववव - सस ससससस ससससस सससस सससससस सस सससस
ससससससस सस सससससससस सससस सससस सस, सस ससससससससससससस ससससस सससससस सससस
सससससस सससससससस सससससस सससस ससस !
ससससससस सससस ससस ससस !
ससससस! सस ससस सससस
ववववववववव ववववव - ससस ससससससस ससस सससस ससससस, सससससससस सस
सससससससस सस ससस सससस सस, सससससस ससससससससस ससससस सससस सससस ससससससससससस ससससससस सससससससस सससस सससससस सससससस ससस
ववववववववव ववववव- ससस ससससससस ससस सससस ससससस सस ससस सससस सस,
सससससस ससससससससस ससससस सससस सससस ससससससससस सस सससस ससस ससस
सससस ससस सससस ससस
ववववववववव ववववव - ससस ससससससस ससस ससससस सस ससस सससस सस, सससससस
ससससससससस ससससस सससस सससस सससससससससस सस सससस स ससस ?
सससस सससस ससस सस सससस ?

सससस सस सससस सस ससससस सस ससस
सससस सस सससस सस ससससस सस सससससससससस ससस ससस सससस ससस-'





(स)ववव ववववव सस सस ससससस सससस सस, सससससस ससस ससससस सस सससससस ससससस सससस
ससस, सस ससससससस ससस सस सस सससससस सससस सस; सससस- ससससस ससससस ससस ससससस सस
सससस ससससस
(स) ववववववव ववववव - ससस ससससससस ससस सस-सस सस सस सससस ससस ससससस
ससससससससससस ससससससस सस ससससस ससस, सससससस ससससससस ससससस सससस सस; सससस- सस
सससस ससस सस ससस सस ससस सससस ससससस सससस सस ससससस ससससस

सस ससससस सस ससस सससससस सससस ससस : - स.सससससस ससससससस ससससस स.सससससस ससससससस
ससससस स.ससससससससस ससससससस ससससस स.सससससससससस ससससससस ससससस


(स) ववववववव/ववववव ववववव - ससस ससससससस ससस सस ससससस सस सससससस
ससससस सस सस सससस सससससस ससससससस ससस, सससससस ससससससस ससससस सससस सससस ससससस
सस ससससस सससससससस सस ससससस ससससस सस ससससस सस सस सससस ससससससस सससससससस
सससस ससस, सससस - ससससस सस सससस ससस सस, सस सस सससस ससस ससससससस ससससस सस,
सससससससस सस सससससस ससस ससससस ससस सस सससससससस ससससस ससससस सससस सससस ससस






ससससस सससससस ससससस सस सससससस सससस ससससस सससससस ससस–
• सससससस ससस ससससससस ससससस ससससससससस सस ससससस ससस ससस
सससससस सस ससस सससस सससस ससस, सससस–
- सससस सस ससससस सस सससस
- ससससस सस ससससस सस ससस
सससससस ससससससस सस ससस ससससससस ससससस सस सस ससस
ससससससस ससस सससससस सससस सससस ससससस, सससस– सससस, सससस,
ससससस, सससस, सससस, ससससस, सससस, ससससस, ससससस, ससससस, सससससस
सससस
• ससससससस सस ससस सस ससससससस ससससस सससस सस सससस ससससससस
ससससस ससससससस ससस सससससस सससस ससससस ससस ससससस ससस सससस
ससससस, सससस–
सससस ससस, सससस ससस, ससससस सस, ससससस सस, ससससस सस सससस
ससससससस सस सससस ससससससस सस ससस ‘सस’ सससस ‘सस’ ससस ससससस
ससस सस ससससससस ससससससस सस ससस सससस सससससस, सससस–
सस सस सस ससस, सस सस सस, ससस सस सस, सस सस सस सससस
• ससससससस सससससससस ससस ससस सससससस सससससससस सस ससस–ससस
सससस सससस ससससस, सससस– सससस सससस सस, ससस सससस सस, सस सससस
सस, सस सससस सस, सससस
• सससससससससस ससससससस ‘सस’ सस सससससस सस सससससस सससस सससस
सस, सससस– सससस, सससस, सससस, सससस, सससससस, सससससस, सससस,
सससस, सससस



• सससससससस सससस ससस सससस सस ससस सससस ससससस (–) ससससस
ससससस सससस ससससस, सससस– सससस–सससस, सससस–ससससस, ससस–
ससससससस, ससस–सससस, ससस–ससस सससस
• ‘सस’, ‘ससस’ ससस ससससससस सस सससस सससस सससस ससससस, सससस–
सससस ससस, ससससस ससस, सससस सस, सस सस सससस
• ‘सससस’ ससस ‘सस’ ससस ससससससस सससससस सस सससस सससस ससससस (–)
सस सससससस सससस सससस सससससस सससस– सससस–सस, सससस–सस, सस–सस,
सससससस–सस, ससससससस–सस सससस
• सस सससससससस सस सससस सससस सस सससस ससससस सस ससस ससस सससस
सस ससससस ससससस सससससस ससस सस ससस सससस सस सस सससस सससस सस
ससससस सस सससससससस (स ) सस सससससस सससस सससससस सससस–सससस,
सससस, सससस, ससस, सससस, सससससस, ससस, सससससस सससस ससससस सस
ससससससस सससससस (सससस सस सससस सससस) ससस सससस सस ससससस ससस
सससससस सस ससससस सससस सससस सससस सस सससस ससस सस सस सससस
ससस सस सससस सससस सस ससस ससस सस सससस सससस सससससस सससस–
ससससस, सससससस, ससससस, सससस, सससससससस, सससस, सससस, ससससस,
ससससससस, ससससस, ससससस, सससससस ससस सससससस ससससस, ससससस,
सससससस ससस ससससस सससससस ससस
• स, स ससस स सससससस सससस सससससस सस ससस सससससससस ससससस (स )
सस ससस सससससससससससस (स ) सस ससस ससस सससस सससस ससससस,
सससस– ससस, ससस, सससस, सससस, ससससस, सससस, ससससस, सससस, ससससस,
ससससस, ससस, ससस, ससस सससस सससससस सससस सससससससस सस ससस
सससससससस ससससस सस सससससससस (स ) सस ससस ससस सससस सससस सस,
सससस– ससससस, सससस, ससससस, सससससस, ससससस, ससससस, सससससस,
ससस सससस
• ससससससस ससस सस ससससस सससससस सस सससससस ससस ससससससस
सससस ससस सस ससस सससस ससससस, सससससस ससस सससससस सस सससस
ससससस (स ) ससससस सस सससससस सससससस ससस सससससस सस सससस ससस
ससस सससस सससस ससससस स ससससस सससस, सससस– सससस, ससस,
ससससससस सससस सससससस सससस सस सससस सस सससससस सससस सससस
ससससस ससससस सससससस
• सससससससस सस सससससस ससस ससस ससस सससससस ससस ससस ‘स’ (स ससस
स सस ससस सस ससससस ‘स’) सस ससससस सस सससससस सससस सस, सससस ससस
सससससस सससससससससससस ससससस ससससस, सससस– ससस, ससससस,
सससससस, सससस, ससस, सससससससस सससस

• ससससससस सससस सस ससस सससससस, ससससस ससस सससससस ( : ) सससस
सस, ससस सससससस ससस सस ससससस ससस ससस सससससससस सससस सससस
सस ससससस सससससस ससससस ससससस, सससस– सससस, सससससससस, सससस,
सससससस, ससस, ससससस, सससससस सससस सससससस सससस, सससस ससस ससस
सससससस सस ससस सस ससस ससस
• सससससस सस ससससससस स, स, सस स ससस सस सस सस सससससस सस ससससस
सससस सससस सस सस सससस ससससस सस सससस सससस सससस ससस ससससस
सस सससस ससस सससस–
- ससस + सससस = ससससससस सस सससससससस
- ससस + सससससस = ससससससससस सस सससससससससस स
• सससससस सससससस सससससससससस ससस ससससस ससससस :
ससससससस ससस सससस सससस सससस सस सससस सस सससससस सस
ससससससस सस ससससससससससस सस सससस ससससससससस सससससस
ससससससस सस सससस ससस
सससससस सस सससससससससस सस सससससस सससस ससससस ससस–
• ससससससस ससस: सस ससससससससस स सससससस ससस, स–स, स–स, स–स ससस
सससससस ससस ससससससस सससस सससस सससस ससस सससस ससससस सस सस
सस सससस स, स सस स सससस सससस सस सससस सससससस ससस सस सससससस
सस ससस–ससस सससस–सससस सससससससस सससस ससस ससससससस ससस सस
सससस सससस सससस ससस ससससससस सस सससस ससस सससस–
सससससस ससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
ससस – ससस
ससस – ससस
सससस – सससस
सससस – सससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस
सस – सस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससस – ससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससस – ससस













• सससस ‘स’ ससस ‘स’ सस ससस सससससससस सससस ससस सससस ‘स’ सससस
ससससस ससस ‘स’ सससस सससस सससस– सससस, ससससससस, ससससस, सससस स
ससस सससससस ‘स’ ससस ‘स’ सस ससस ससस सस सससस ‘स’ ससससस ससस ‘स’,
सससस– सससस, सससससस, ससससस, ससस, ससससससस, सससससस सससस
• ‘सस’ सस ससससस सस सससस ‘स’ ससससस सस सस ‘स’ सस सससस सससस
ससससस सस ससस सससस सस ससससससस सस सससस सस, सससस– ससससससस
(ससससस सससस– सससससस), सससससस (ससससस सससस– ससससस), ससससस
सससससस सस सससस ससससस सस ससससससस
• ससससस सससस सस ससससससस सस सससस : सससससससस सससस ससस
ससससससस सससससससस ससस सस सससससस सससससस सससस सससस ससस,
सससससस सससस ससससस ससस सससससस सस सससस सस, सससस–
सससससस ससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससस – ससससससस
सससससससससससस – सससससससससससस
ससससस ‘सस’ सस सससससस ससस ससससससस सससस ससस सस ‘सस’ (ससस)
सससस ससससस सस ससस ससस सस सस सस सस ससससस सस सससस ससस
सससससस ससस सस ससस ससससससस सससससस सस ससससससस सस ससससस सस
सससस ससस सससससससस ससस ‘सस’ , ‘सस’ सस सससस सससस सससससस–
ससससस सससस ससस सससससस ससससससस ससस ‘सस’ सस ससससससस ‘सस’ सस
सससस सससस सस, ससस ‘सस’ सस सस ससस सससससस
• ससस सससससस ससस सससससस सस ससस सससस, ‘सस’ ससस सससससससस सस
ससस सस ससससस सस ससससस सस ससससस सस सससस सस–
ससससस सससस सस सससससससस (स )स
सससस– सस स सस सससससससस=सससससस
सस स सस सससससससस=ससससससस
ससस सससससस सससस, सससससस, ससससससससस ससस सस सससस सससस ससस
• ससस, ससस, ससससस, सस, ससस ससस सससससस सस सससस, सससस, सससससस,
सससस ससस ससससस सससससस ससस ससस सससससस ससससससस, सससससस,
ससससससस सससससस सस ससससस, ससससस, सससससस ससस ससस ससस ससससस
सस सससससस सससस ससस
• ससस सससससस सस ससस स, स, स, स, स, स, स ससस ससससस सस सस ‘सस’ सस
ससससस सससससससस (स ) सस ससस ससस ससससस ससस, सससस– सससस,
ससससस, सससससस, सससससस, ससससस, सससससस, ससससससस सससस
सससससस ससससस, सससससस, सससससस, ससससससस, ससससससस, सससससससस
ससस ससस ससस ससससस सससस सससससस सससस ससस

















• सससससससस सससससस ससस ससस ‘स’ सस ‘स’ सस ‘स’ सस सससससस सससस
सससससस ससस सससससससस ससससस (स ) ससस सस सस ससस ससससस (स ) सस
ससस ससस सस सससस सससस सससससस सससस– सससस, सससस, ससस, ससस,
सससस, ससस, सससस, सससस, ससससस ससस सससससस सस सससस सस ससस
सससस सससससस सस सस (स ) सस ससससस सस सससससससस (स ) सस सससससस
सससस सससस सस, सससस– सससस, सससस, सससससस, सससस सससस
• ससससस ससससससस सस सससससस स सससस सस सस ससससससस सस सससस
सस सस सससस सस ससससस सस सससस ससस सससस–
- सससस, सस सससस ससस
- सससस सस, सससस ससस
सस ससससस ससससससस ससस सससस ससससस सस ससससस सससससससस सस
सससस ससससससस ससससस सस ससस ससस
• ‘स’ सससस सससस ससस (सस) सस ससस ससस सससससस, ससस– सससससस,
ससससससस ससस सस ससससससस ससस सस ससस ससस सससस सससससस सस
सससस ससस ‘स’ सससस सससस ससस सससस– सससस, सससस, सससससस सससस
• सससससससससससससस ससस ‘सस’ सससस सस ससससस ससस ससससस ‘सस’ सस
सससससस सससस सससस सस, सससस ससस सससस ‘स’ सस ससस सस, सससस–
सससससस, सससस, सससस, सससस, सससस, सससस, ससससस, सससससस सससस
• ‘ससस’ सस सससससस ससससससससस ससससस, सससससस, सससस ससस
सससससस ससस सस सससस सससस सस, ससस ससस सससससस ससस ‘ससस’ सस
सससससस सससस सससस ससस सससस– ससससस, ससससस, सससससस, ससससस,
सससससस, सससस सससस
• ‘ससस’ ससससस सस ससससससस सससस ‘ससस’ ससससस ससस ससस ससससस
सससससस ससस सस सससससससस सससस सस – सससससस, ससससस, सससससस,
ससससस, ससस सस ससस सससस सससस–सससससस ससस सससस सससस ससससस
सससस सससससस ससस ‘ससस’ सस सससससस सससस ससस सससस सस, सससस–
ससससस, सससससस, सससस, सससससससस, ससससससस, ससससससससस सससस
• सससससस सससस ससससस सस ससस ससससस ससससस ससस – ससससस,
ससससस, सससस स सससससस सससससस सससस सस सससस सससससससस सस
ससससस सससससस ससससससस सस सस सससस सससस सससस सस सससस सस
सससस सससस ससस ससस सससस सस ससससस सस सससस सससस सससस–ससससस
सस ससससस ससससस सससससस ससससस ससस ‘स’ सस ससससस स ससस सस सस
सससस सससससस सस सससससस ससससस ससस ‘स’ सस ससससस स ससस सस सस
‘स’ सस सससससस सस सससससस ससससस
सससससस ससस सससससससससस सस ससससस सससससस
सससस–सससससस ससस ससससस सससससस ससस सससससससस



सससससससससस सस सससस सससस सससससससस सस सससस ससस सससससस
सससससससससस सससससससससस ससस–
1. सससस (ससससस सस सससससस) सससससससस सससससससससस :
सससससस — ससससस
ससससस – ससससससस
सससससस – ससससससस
सससस – ससस
सससससस – ससससससस
सससस – ससस
ससससससस – ससससस
ससससससस – सससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससससस – सससससस
ससस – ससस
ससससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
ससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – सससस
ससससस – सससस
सससस – ससस
सससससस – ससससससस
सससस – सससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससससससस – सससससससससस
सससससस – सससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – सससससससस
ससससससस – ससससस
ससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – सससससस



ससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
ससस – ससस
ससससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससस
ससससस – सससस
सससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
सससससस – सससस,सससस
सससससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – सससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससससससससस – ससससससससससस
2. सससस सससससससस सससससससससस :
सससससस ससस सससस सससससससस सससससससससस सससससस ससससस
सससस सससस सस सससससस सस ससससस ससससस सस ससससस सससस
ससससस—



(1) सससससस सससससस सस सससस सससस ससससससस सस सससस सससस ससस
(2) ससससस, सससससस, सससससस, सससससस, ससस सस ससस सससससससस ससस
सससससससस सससस ससस, सससससस ससससससस, सससससस सस सससससस सस
ससस सससससससससस ससस सससससस सससस सससस सससस
(3) सससससससससस सससससस सस सससस सससस सस सससससस ससस
ससससससससससस सससससस सस सससस ससससससस सस सससससस सससस ससस
(4) सससस ससससस सससस सससससस ससस सससससससससस ससस सससससससस
सससस सससस
- सससससस—
• ससस ससस ससससस ससस (ससस ससससस)
• सससस ससस ससससससस ससस (ससस, सससस)
• सससस सससस सससस सससस (सससस)
• सससस सस ससससससस सससससस ससस सससस (ससस)
• ससससस ससस ससस सस ससस (ससस)
• सससस सससससस ससससस ससस ससस (सससस)
• ससससससस सससससस ससस सससस (सससससससस)
• ससससस ससस सससस ससस (सससस)
• सससस सस सससस सससस ससस ससससस (सससस ससस सससस)
• सस सस ससस ससससस ससस (सस, ससससस)
• सससस सस सससस सससस सस सससस सससस ससस (सस, सससस)
• सससससस सस सस ससस (सससस)
• ससससससस सससससस (सससससस सससससस)
• सससससस ससससस (सससससस ससससस)
• ससस सस ससससस (ससस सस ससससस)
• सससससससससस ससससस (ससससससससस ससससस)
• सस सस ससस (सस सस ससस)
• सससस ससस (सससस ससस)
• सससस सस सससस (सससस सस सससस)
• सससससससस सस ससससस (सससससससस सस ससससस)स
3.सससस सससससससस सससससससससस :
सस सस सस सस सससस सससस सस सससस सससस सस ससससससससस सस
सससस सससससस स सससस सस सस सससस सससस सस, ससससस ससस–ससस
ससससससस सस सससस ससस सससस –
सससससस — ससससस
सससससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससस







ससससस – ससससस
सससससससससस – ससससससससससस
सससससससससस – सससससससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससससस – सससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससस
4.सससस सससससससस सससससससससस :
सससससस — ससससस
ससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससस – सससससससस
सससस – सससस
सससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससससस
सससस – ससससस
सससस – सससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससससस – सससससससस
5. ससससससस–सससससस सससससससस सससससससससस :
सससससस — ससससस
सससससससस ससससससस – सससससस ससससससस
ससससससस – सससससससस
ससससस सससस – सससस सससस
सससस ससस – सससससस ससस
सससससससस सससस – सससससस सससस
सससससससस ससससससससस – सससससस ससससससससस
सससससस-ससससस – सससससससस-ससससस
ससससस सससससस – सससससस सससससस
सससससस ससससससस – ससससससस ससससससस
ससससस ससससस – ससससससससस
6. ससससससस–सससससस सससससससस सससससससससस :
सससससस — ससससस



सससससससससस – सससससससस
सससससस – सससस
सससससस – सससस
ससससससससस – ससससससस
सससससस – सससस
सससससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससस
सससससससस – सससससस
ससससससससससस – ससससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससस
ससससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
सससससससस – सससससससस
सससस – सससस
7. ससस सससससससस सससससससससस :
(1) सससससस ससस सससस–सस सससससस सस सससससस सससस सससससस ससस
सससस सस, ससस सससस ससस—ससससससससस, ससससस, ससससस, सससस, ससस
सससस
(2) ससससस ससस ‘सस’ , ‘सससस’ सस सससससस सससस सस सससससस ससससस
सससस ससस ससससस ‘सस’ , ‘ससस’ , ‘ससस’ सस सससससस सससस सस सससससस
सससससस सससस ससस
(3) ससससससस सससससस सस सससससस सससस सससससस ससस सससस ससस
सससससससससस—
1. सस सससस सससस ससससस (सससससस)
2. सस ससससससस सससस ससस (सससस)
3. सससस ससससस सससस ससस ससस (सससस, ससस)
4. सस ससससस ससससससस सस ससससस ससससस (सस, सससस)
5. सस सससस सससस सससस (सससस)
6. ससस सस सससस सससससस (ससससस)
7. सस ससससससससस ससससस सस? (सस, ससससस, ससस)
8. ससससस, सससस सस सससस सस ससस ससस (ससस ससस)
सससस सससससस—
सससससस — ससससस
ससससससससस – ससससससससस







ससससससस – सससससस
सससससस – ससससससस
सससससस – सससस
सससससस – सससस
सससससस – ससससससस
सससस – सस
ससससससससससससस – ससससससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – सससससस
ससससस – ससस
ससससस – सससससस
8. सससस सससससससस सससससससससस :
स. – ससस सस सससस ससस
सस. – ससस सस सस सससस ससस
स. – सससस सस ससस सससस
सस. – सससस सस सस ससस सससस
स. – सससस ससस सस सससस ससस
सस. – ससस ससस सससस ससस
स. – सस सससस सस ससससससस सससस सससस
सस. – सस सससस ससस ससससससस सससस सससस
स. – सससस सससस ससस सस सससस ससस
सस. – सससस सससस ससस सससस ससस
स. – सससस सससस सस ससस सससस सससस
सस. – सससस सससस ससस सससस सससस
9.सससस–सससस सससससससस सससससससससस :
स. – सस सससससस सस ससससस
सस. – सस सससससस सससस ससस
स. – सससस ससस सस सस ससस ससस 1947 सससस
सस. – सस ससस ससस 1947 ससस सससस ससस ससस
स. – ‘ससससससससस सससस’ सससस ससससससससससस सस ससस
सस. – ससससससससससस सस सससस ‘ससससससससस सससस’ ससस
• ससससस–सससस सससससससस सससससससससस ससस ससससस:
(1) ससससस–सससस ससस ससस सससससस सस ससससससस सस सससससस सससस
सससस ससस ससस ससस सससससस स सससस सस सस ससस सससस–ससससस सस
सससससस सससस सस ससससससस सस सससस ससस
(2) सससस ससससस–ससससस सस सससससस स सससस सस सससस सससससस सस

सससस सससस ससस स सससस सस सस सससससससससस सस सससस सससस
(3) सससससस सससससस सस सससस सस सससस सस ससस सस सससससस सस सस
सससससस सस ससससस सससससस सस सससससस सससस सस सस ससससससस सस
सससस ससस
सससससससससस—
(स.→सससससस, सस.→ससससस)
स. – सससस ससस सस सससससस ससस
सस. – सससस ससस सस ससससस ससस
स. – सससससससस सस सस ससससस सस सससस सससससस
सस. – सससससससस सस ससससस सस सस सससस सससससस
स. – ससससससस ससससस ससससससस ससस सससस
सस. – ससससससस ससससस ससससससस सससससससस सससस
स. – ससससस ससससस सस ससस ससस ससस ससस
सस. – सससस ससससस सस ससस ससस सससस
स. – सससस ससस सस ससससस ससससस सससस
सस. – सससस ससस सस ससससस ससससस ससससस
स. – सस ससससस ससस सससस ससस
सस. – सस ससससस सससस सससस ससस
स. – ससससससस ससस सस ससस सससससस
सस. – ससससससससस ससस सस ससस सससससस
स. – ससस ससससससस ससस सससस सससससस ससस
सस. – ससस ससससससस ससस सससस सससससस ससस
स. – सससस ससस ससससस ससससस ससस
सस. – सससस ससस सससस ससस ससस
स. – सससस सस ससससस सससस सससससस
सस. – सससस सस ससससस सससससस
स. – ससससस ससससस सस सससससस सस सससस ससससस
सस. – ससससस सस सससससस सस सससस ससससस
स. – सससस ससस सससससस सससससस ससस
सस. – सससस ससस सससससससस सससससस ससस
स. – सससस ससस सससससस ससस सस सससससससस सससस
सस. – सससस ससस सससससस ससस सस सससससस सससस
स. – ससससस सस सससस ससस ससस ससस
सस. – ससस सस सससस ससस ससस ससस
स. – सस ससससससससस सस ससस ससससस सससस ससस
सस. – सस ससससससससस ससससस सससस ससस

स. – सस सस ससससससस सस सससससस सससस सस ससस ससस
सस. – सस सस ससससससस सस सससससस सससस ससससस
स. – सस ससससससस सससस ससस
सस. – सस ससससससस सससस ससस
स. – सस सससससससस ससस
सस. – सस ससससससस ससस
स. – सस सससस सस ससस सस ससससससस
सस. – सस ससससस सस ससस सस ससससससस
स. – ससस–ससससस ससससस ससससस सस ससससस
सस. – ससस–ससससस ससससस ससससस सस ससस
स. – सससस ससससस सस सस सस सससस ससस
सस. – सससस ससससस सस सस सस सससस ससस
स. – सससससससस सस ससस ससससससससस सससस सससस ससस
सस. – ससससस–ससस सससससस ससस सससस ससस ससस
स. – सससस सस ससस सससससस सससस सससस
सस. – सससस सस ससस सससससस ससससस सससस
स. – सस सससस सससस सस सससस सससस
सस. – सससस सससस सससस सस सससस सससस
स. – सससससस ससस सससस सससससस ससस ससस
सस. – सससससस ससस सससस ससससससस ससस ससस
स. – सससससस ससस ससस ससस ससस ससस
सस. – सससससस ससस ससस सससस ससस ससस
स. – सससस ससस सससस सससस ससस ससस
सस. – सससस ससस सससस सससससस ससस ससस
स. – ससससस सस सससससस सससस सस सससससस
सस. – सस सससससस सससस सससससस
स. – ससससस ससस सस ससस सस ससससस सससससससस ससस
सस. – ससससस ससस सस ससस सस ससससस सससससससस ससस
स. – ससससस सस ससससस ससस सससससस सस सससस
सस. – ससससस सस ससससस ससस सससससस सससस
स. – सससस ससस ससससससससस ससस सससस
सस. – सससस ससस सससससससस सससस
स. – सस ससस सससस ससससस सस सससससस ससस
सस. – सस ससस सस सससससस ससस
स. – सससस सस सस ससससस सस सससस ससससस
सस. – सससस सस ससससस सस सस सससस ससससस

स. – सस ससससस ससससससससससससस ससस
सस. – सस ससससस सससससस ससस
स. – सससससस सस सससससस सससस ससससस ससस
सस. – सससससस सससससससससस ससस ससस
स. – सससस सस सससस ससससस सससससस
सस. – सससस सस सससस सससस
स. – ससससस ससससससस सस ससस ससससस सससस ससस
सस. – ससससस ससससससस ससससस सससस ससस
स. – सस सससस ससस सससस ससस
सस. – सस सससस सससस सससस ससस
स. – सससससस सससससससससस ससस ससस सससस
सस. – सससस सससससससससस ससस ससस सससस
स. – सस सससस-सससस सस सससस
सस. – सस सससस-सससस सस सससस
स. – ससससस ससससससससस सस सससस ससस
सस. – ससससस ससससससससस सस सससस सससस
स. – ससस सससस सससस ससस
सस. – ससस सससस सससससस ससस
स. – ससससससससस सस ससससससस ससससस ससससस सससस सससस
सस. – ससससससससस सस ससससससस ससससस ससससस सससस सससस
स. – सससस ससससससस सस सससससस ससससस
सस. – सससस ससससससससस सस सससससस ससससस
स. – सस ससस सस सससस
सस. – ससस ससस सस सससस
स. – ससससस सस ससससस सससस ससस
सस. – ससस सस ससससस सससस ससस सस ससससस सस ससससस सससस सससस
स. – सस ससससस ससससस ससस ससस
सस. – सस सससस ससससस ससस ससस
स. – सस सससस सस सससस?स
सस. – सससस सससस सस सससस?स
स. – सस सससस
सस. – सस ससस सससस
स. – सस ससस ससस-ससस सससस ससस
सस. – सससस ससस ससस-ससस सस ससस
स. – सससस सससससससस ससससस ससस
सस. – सससस सससससससस ससससस ससस



स. – ससस सस ससससस सस सससस ससस सस सससस
सस. – ससस सस ससससस सस सससस ससस सस सससस
स. – सस ससससससससस ससससस ससस
सस. – सस सससससससससस ससस
स. – सससससस ससस सससससस ससससस सससस
सस. – सससससस ससस सससससससस सस ससससस ससस
स. – सस ससससस सससस ससससससस सससससस
सस. – सस सससस ससससससस सससससस
स. – ससस सस ससससस सससस
सस. – ससस ससससस सससस
स. – सससस सससससस ससस ससस
सस. – सससस सससससस ससस सससस
• ससससससससस ससससससस ससस सससस सससस सससससस सससस :
सससससस — ससससस
ससससस – ससससस
ससससससससससस – सससससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – ससससससस
ससससससससससस – ससससससससस
सससससससससस – सससससससससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – सससससस
सससससस – सससस
सससससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससस – सससससससस
सससससस – सससससस
ससस – ससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस
ससससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
सससससससस – ससससससस
सससससससस – ससससससस
सससससससस – सससससससससस
ससससससस – सससससससस

सससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससससस – ससससससस
सससससससस – सससससससस
ससस – ससससस
ससससस – सससससस
ससस – ससस
सससस – सससस
ससससससससस – सससससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससस – ससससससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
सससससससस – सससससससस
सससस – सससससस
सससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससससस
सससससस – ससससससससस

सससससससस – सससससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससससस
सससससस – सससससससस
सससससससससस – ससससससससस
ससससससस – सससससससस
ससससससस – सससससससस
सससससस – सससससससस
ससस – ससससस
सससससस – सससससससस
ससस – ससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससस – ससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सस – सस
सससस – ससससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
ससससससस – ससससस
ससससससस – ससससससस
ससस – ससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – ससससससस
सससससससस – ससससससससस

ससससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
सससससस – सससससस
सससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससस – सससस
सससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससस – सससस
ससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
सससस – सससस
ससससस – सससस
सससससससस – ससससससस
ससससससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
सससस – सससस
सससससस – सससस
ससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससससस
सससससससस – सससससससस
ससससससससस – सससससससस

ससससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस, सससस
सससससस – सससससस
ससससस – सससस, ससससस
ससससससससस – ससससससस, सससससस
सससससससससस – सससससससससस, ससससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – ससससससस
सससससससससस – ससससससससससस
सससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससस – सससस
ससससससससस – ससससससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससससससस – सससससससस, सससससससस
ससस – सससस
सससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससस
सससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
ससससससस – सससससससस

ससससस – सससससस
सससस – ससस
ससससस – सससससस
सससस – सससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससससस
ससस,ससस – ससससस
ससस – ससस
ससससस – ससससस
ससससस – सससससस
ससससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
ससस – ससससस
सससससस – ससससस
ससससससससस – ससससससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससस
सससस – सससस
ससससस – सससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
सससस – सससस
सससससस – सससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससससस – सससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
सससस – सससस
ससससससस – सससससससस

सससससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससस – सससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – सससससस
सससससससससस – सससससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससस
सससससससस – सससससससस
सससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससससस – सससस
सससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससससस – ससससससससस
सससस – ससससस
सससससससस – ससससससस
सससस – सससस
सससससस – ससससससस
सससस – सससस
सससससससससस – सससससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससससससससस – ससससससससस
सससससससससस – ससससससससससस
सससससससस – ससससससससस

ससससससस – ससससससस
सससससससससस – ससससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
ससस – ससस
सससससससससस – ससससससससस
सससससससस – सससससससस/सससससससस
सससससससस – सससससस
ससससससससससससस – ससससससससससससस
ससससससससस – सससससससससस
ससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससससस – ससससससस/सससससससस
ससससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – सससससस
ससससससस – सससससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – सससस
ससससससस – ससससससस
सससस – ससससस
सससससससस – ससससससससस/सससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – सससससससस
सससससस – ससससससस
ससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
सससससस – ससससससस

सससससससस – ससससससससस
ससससससससससस – सससससससससस, ससससस
सससससस – ससससससस
ससससससस – ससससस
ससससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससस – ससस
सससससससस – सससससससस
ससस – सस
ससस – सससस
ससससससससससस – ससससससससस
ससससससससस – सससससससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससससससससस – सससससससससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – सससस
सससससससस – सससससससस
सससस – सससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस, सससससस
सससससससससस – सससससससससससस
सससससससससस – सससससससस
ससससस – सससससस
सससससससससस – ससससससससस
ससससससससस – ससससससससस
सससससससससस – सससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस

ससससससससस – ससससससससस
ससससससससस – ससससससससससस
सससससससस – ससससससससस
सससससससस – ससससससससस
सससससससससस – ससससससससस
ससससससससससस – सससससससससससस
ससससससससससस – ससससससससससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससससससससससस – ससससससससससससस
ससससससस – सससससस
सससससससस – ससससस
ससससससससस – सससससससस
सससस – ससससस
सससससससस – सससससससस
सससससस – सससससस
ससससससससस – सससससससस
ससससस – सससससससस
ससससससस – सससससससस
सससससस – ससससससससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
ससससस – सससससस
ससससस – सससससस
सससससस – सससस
ससससससस – ससससससससस
सससससस – ससससससस
ससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससससससससससससस – ससससससससससससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – सससससस
ससससस – सससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस

ससससससस – ससससससस
सससससस – ससससस
सससस – सससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – सससससस
सससससससस – सससससससस
ससससस – सससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससससस – सससससस
ससससस – सससस
सससससस – सससससस
सससससससस – सससससससससस
ससससससस – ससससससस
सससस – सससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस, सससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससससस
सससससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस

ससससस – ससस
ससससस – ससससस
ससससस – सससस
सससस – सससस
ससससस – ससससस
सससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
सससससस – सससससस
सससस – सससस
ससससस – ससससससस
सससससस – सससस
सससससससस – सससससस
सससससससस – ससससससस
सससससस – सससससस
ससससससस – ससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – ससससस
ससससस – ससससस
सससससस – ससससस
ससससससससस – ससससससससस
ससससससस – ससससससस
ससससस – सससस
सससस – सससस
सससससस – सससससस
ससससस – ससससस
सससससस – ससससससस
सससस – ससससस
***************************************************************

-

References:

https://hindijaankaari.in/
http://pkhedar.uiwap.com/

UNIT-2
ससससस सससससससस (Munshi Premchand) सससससस सससस ससस सस सससससस
ससससस (Namak Ka Daroga Story) सस ससस सस. (Namak Ka Daroga – Munshi
Premchand Story in Hindi)

ववव वव वववववव
सस ससस सस ससस ससससस ससस सस सससससससससससस ससससस सस ससससससस
सससस सस ससससस सस ससस सस ससस सससस-सससस सससस ससससससस सससस सससस
सससस सससससस सस सस-सससससससस सस सससससससस ससस, ससस ससस सस ससस
ससससससस सस, ससस सससससस ससस सससससससससस सस सस-सससस ससस
सससससससससस सस सससससससससससस सस ससस-ससससस ससस सस ससससस सस
सससससससस सससस ससस सससस सससससस सस सस ससस सस सससससस सस सस सस
सससससस ससस
सस सस ससस सस सस ससससससस सससससस सस सससस सस सस ससस सस सस ससससस
ससससस ससस ससससस सस सससससससस ससस ससससस सस ससससस सस सससससस सस
सस ससससस सससस सससससससस ससस सससससससस सससस सस ससससससस सस सससस
सससस ससस
ससससस सससससस सस सससससस सस सससस-ससस सससससस सससस सससस सस
ससससस सस ससससस-सससससससस सस सस सस ससस सस सससस सस ससससससस सस
सससससससस सस सससस ससससस सस ससससस ससससस ससस सससससस सस ससस ससस
सससससस
सससस सससस सस सससससस ससससस ससस सससससस ससस, ‘सससस! सस सस
ससससससस ससस ससस ससस सस सस ससस सस ससस ससस सससस ससससससस ससस, सस
ससस-ससस सस ससस सससस ससस सससस सससस ससस ससससस सस सस ससससस सस
ससस ससस, स ससससस सस ससस सससस! सस ससससससस सस सस ससससस-ससससससस
ससस

‘ससससस ससस सससस सस सस ससससस सस सससस, सस सस ससस सस सससस ससस
ससससस ससससस सस सससस सस सससस सससससस ससस ससस सससससस सससस ससस
सससस सस ससस ससससस सससस सस ससससससससस सस सससस सस, सस सस ससस
ससससस सससस सस सस सससस-सससस ससससस सस सससस ससस सससस सस सससस
ससस ससससस सस ससससस सससस ससससस ससससस ससस सससस सससससस सससस सस,
ससस सस ससससस सससससस सससस ससससस सससस ससससस ससससस सससस सस, ससस
सस सससस सससस सससस ससस, ससस ससससस ससससससस सस, ससससससस सससस
ससससससस
‘सस सससस ससस ससससस सस ससस सससससससस ससस सससससस सस सससस, सससस
सससससससस सस सससस सस सससस सस सससस, सससस सससससस सस सससस सससस,
सससस ससससससस सससस सस ससस सससससस सससस ससस ससस सस ससस ससस
ससससस ससससस सस सससस सस सससस ससस सससस ससस सस ससससस सस ससससस
ससस सससस सस सस सससस सससस सस सस सससस ससस
सस ससससस सस ससस सससससस सस सससससससस ससससस सससससस ससससससससस
ससससस ससस सस ससससस ससससस सस ससससस सस सस सस सस सस ससस सससस सस
ससससससस ससससस ससस सससस ससस ससससस सससस ससससस, सससससस सससस
सससससससससस सस ससससससससससस सस सससस ससससस ससस ससससस ससससस
सससस सस ससस सस, सससस सस सससस ससस ससससस सस सससससस सस सस
सससससससससस सस ससस सससस ससससस सस सससस सस सस सस सससससस सस स ससस
ससससस ससससससस सस ससस-ससससस सससस सस सससस स ससससस ससससस ससस
ससस ससस, ससससस सस सससससस ससससससस सससससससस सस सससस ससस ससस
सससस सससस
सससस सस ससस सस सस ससस सस सससस ससस सस सससससस, ससससससस ससस ससस
सससस ससस ससससस सससससस सस सससस सस ससस सस सससससस सस सससस स ससस
सस, ससससस सस सससस ससस ससस सस सससससससस सससस ससससससससससस सस
ससससस सससस सस सससससस सस ससससस सस सससस ससस सससस ससस सस सस सससस
ससससससस सससस सससस
ससस सस ससससस सस सस ससस ससससस सस सस ससससस सससस सस, सस सस ससससस
सस सस ससस ससस ससस ससस सससससससस ससससस ससस ससस सससस सससस सस ससस
ससस ससससस ससस सससस सस ससस सस सससससस सस ससस ससससससस सस
ससससससस ससस सससससससस सस सससससस ससससस ससससस सस ससससस

सससस ससस सस ससससससस ससससस ससस सस ससस सससस ससस? ससससस ससस स
ससस सससससस ससस सससस सस सससस सस ससससस ससससस सससस सससस, ससससस
ससस ससस ससस सस ससस सस ससस ससस सससस सससस ससस ससस सस स ससससससस
ससससससस सस सस ससससस सससस ससस सस ससस सससस ससससस सससससस सससस,
‘ससससस ससससससस सससस
सससस ससस सस ससससससस सससस ससससससस ससस ससस सससससससस ससस सस ससस
सससस सस ससस-‘ससससस सससससससस ससस
‘ससस ससससस सससससससस?
‘ससससससस ससस
ससससस सससससस सससससस ससससस सससससससस सस ससससस सस सससस
सससससससससस ससससससस ससस ससससस सससस सस ससस-ससस सससस सस, ससस
सससस सस ससस ससस ससस सस सस सससस ससस स सससस ससससससस सस ससस
ससससस-सससस ससस ससस सससस-ससससस सससस ससस सससससस सससस सससस
ससससस ससस ससससस ससससस ससस सस सससस सससससस ससससस सससससस ससस
ससससससस सससस ससस
ससससस सस सससस, ‘ससससससस सससस सससससस? ससससस सससस, ‘सससससस स
ससससस सस सससससस सस सस ससससस सससस सस, ससससससस सस सससस सससससस
सससस सस ससससस सस सस सससस ससस ससस सस ससससस सस ससस ससससस सस ससस
सस सससस, ‘सससस ससस सस ससससस सस सस सस? सस ससससस ससस ससससस सससस
ससस सस?
सस सस ससस सस ससस ससससस स सससस सस सससससससस सससस सस सस सससस सस
सससससस सससस सस सससससस सससस ससस सस सससस सस ससस सस सससस ससस
ससससस सससससससस सससस ससससस सस सस सससस, ससस सससस, ससस ससससस ससस
ससस ससस ससससस सस ससससससससस सस ससससस ससस ससस ससससस सस सससस‘सससससस! सससससस सस ससससससस ससस सस ससस सस ससस सस ससस सससस
सससससस सससस

ससससस सससससससस सस ससससससससस सस सससस ससससससस ससस सस ससस सससस
सस सस ससससस सस सस सससस सस सससस, सससससस ससस सस ससससससस सस सस
ससससस ससस सससस सस सससस सससससस सस ससस ससससस सस सससस सस
ससससससस सस सस सससससस ससस, सससससस सस सससस ससससस ससस ससससस
सससस सससस सस सससस सससस सस सससस, ससस सस ससस सससस सस सससस
ससससससस सस ससस सससससससससस सस ससस सस सससस ससससस सससस ससस
ससससस ससस ससस सससससस सस ससस ससस सससस, ‘सससससस सससससससस! सससस,
सससस ससस ससस सस ससससस ससस सस ससससससस ससस सस सससस सस
सससससससससस सस सस सससस सससस-सससससस सससस सससससस
सससससस ससससस सस सससस, ‘सससससस सससससस
सस. सससससससस सस ससससस ससस, ‘सस सससससस ससससस सस सससस ससससस सस स
ससससस ससस ससससस ससससस सस सस सस सससस ससससस सस सससस सस सस सस
ससससस सस, सस ससस सससस सससस सस सससस ससस? सससस सससससस सस सससस
सससससस सस सस सससस सससस सस ससस सस सससस सस सस ससस सस ससससस सस
सससस स ससससससस ससस सस सससस सससस ससस ससससस सस स ससस ससस सससससस
सस ससससससस सस सससससस सससस सस ससस सससससस स सससस सससससससस सस
सस सससस ससस ससससस सससस, ‘सस सस ससससससससस ससस सससस सस सस
ससससससस सस सससस सससस ससससस ससससस सससस सस सस ससस सससससस ससस
सससस सससस ससससस सस सससससस ससससस ससससस सस, सससस सससस ससससस सस
सससससस सससस ससस सससससस सससससससस! ससस सससससस सससससस ससस सस
ससस, ससस ससससस सससस सससस
सस. सससससससस सससससससस सस ससस ससससससससस ससस सससस सस ससस
ससससससस सस सससस ससस सससससस सस सससस सस सससस सस सस ससससससस सस
ससस सससस ससससस ससससस ससससस सससससससस ससस ससस, सससससस ससस सस
सससस सस सससस स ससस सस सससस ससस ससस सससस ससससससस सस सससस सस सस
सस ससस सससससस सससस ससस स सससस ससस ससससस सससस सस सस ससस सससससस
सससस ससस सससस-ससस सस ससस ससस ससस सससस सससस ससससस सस, सससससस
ससस सससस सससससस सस सससस, ‘सससस सससस, ससस स ससससस, सस ससस
ससससससस ससससस ससस ससस ससस सससससस ससससस ससससस सससस सस सससस
ससस सससस ससससस सस सससस ससस सससस सससस सससस सस सससस
सससससस सस सससस सससस ससस ससस, ‘सस ससस ससससस सससस ससससस सससससस

सससससससस सस ससस ससससस सस सससससस ससस ससस सस, सस ससससस सस सससस
सससससस ससस ससससस सससस ससससससससस सस सस-ससससससस सस ससस ससस
सससस सससससस ससस सस सस सस सससससससस ससससस सस सससस ससससस ससस
सससस ससससससस सस सससस, ‘सससससस, सस सससस सस ससस सससस सससस सस
सससस ससस, सस सस ससस सससस सससस सस ससस सससस
सससससस सस ससस सससस ससस, ‘सस सससस सससस, सस ससस सस सससस ससससस
ससससस सस सससस ससस ससससस
सससस सस सस ससससससससस ससससस सस ससस-सससससस ससससस सस सस सससस
ससससससससस सस ससससस सससससससस ससस ससससससस सससस सससस सस सस
ससस-ससससस सससससस सससस सससस सससस सस सस सससस, सससस सस सस, सस सस
सससससस सस सससससस सस ससस सससस सस सससस सससससस, सससससस सससस
सससससस ससससस सस ससस ससससससससस सससस सस सससससस ससससस ससससस सस
ससससस ससस, ससससससस ससस ससस
सससससससस ससससस सससस सससस, ‘सस सससस सससस सससस सससस ससससस ससस
सससस सससससस ससस
सससससस सस सससस सससससस सस ससससससस सससससससस सस ससस सससससससस
सस ससससससस सससस ससस ससससस सससससससस सस सस सससस ससससससस
सससससस सस-ससस ससस सससस सस ससस सससससस ससससस सस सससस, ‘सससस
सससस, ससससस सस ससस ससस सस ससस ससससस, ससस सससससस सससस सस
ससससससस सससस सस ससससस सससस
‘सससससस ससस ससस
‘ससस सससस सस?
‘सससस ससस सस ससससस ससससस
‘सससस ससससस सससस सस सस ससससस
‘ससससस सससस सससस, ससससस ससस सस सस सससससस ससस

‘सससससससस, सस सससस सस सससससस ससस सस ससस सस ससस सस सससस सस सससस
ससससस सससससस
सससस सस सस सस ससससस ससस सससस ससससस सससससससस सस सस सससससससससस सससससस सस सससससससस ससस ससस सससस ससस ससस ससससस ससससस सस
ससससस सस सससस सससससस सस ससससस सससस सससस ससस ससससससस सससस ससस
सससस
सससससस सससस सस सस सससससस सस ससस ससससस ससस ससससस ससससस सस
सससस-ससससस सससस सससस सस ससस ससस ससससस सससस ससस सससस ससससस
ससस ससससससस सस सस ससससससस सस सससस-ससससससस सस ससस सस, ससससस सस
ससससससस सस ससस ससस, सससस ससससस सस सस सससस सस ससस सस सससस
सससस सस ससस सस ससस सस ससससस सससस सससससस, सससससस सससससससस
सससस सससस ससससससस सससस, ससस ससस सससस सससस ससस सससस सससस सससस
ससस, सससस सससससससस ससससस सससस ससस सस ससससस सस सस सस सस
ससससससस सस ससससस ससससससस ससस ससस ससस
सस ससससस ससस ससससस सससससससस सससससससस सससस ससससससससससस सस
ससस, ससससस ससस सससससससस, सससस ससस सससससस सस ससससस ससस, ससससस
सस ससससस ससससस ससससस सस ससस ससस सस सससस ससस ससस सससस सस ससस
ससससस ससस सससससस ससससस सससस सससससस स सससस सससससस ससस सस सससस
सस सस ससससस ससस ससस ससस स सससस
ससससस ससससस ससस ससससससस सस ससस ससस सस. सससससससस सस सससस सस सस
सससस ससस ससससससस सससस सससस सससस, सससस सससस सससस, ससससससससससस सससस ससससस सससस सस ससससस, सससससस ससस ससससससस सस सससस
सससस ससस सस ससससस ससस
सससससस ससससस सस ससस ससससस ससस सस ससससस ससस ससस ससससससस सस
ससस ससस ससससस सससस सस सससससससस सस सस सससस सससस, ससससस ससससस
सस सस ससससस सस सससस ससस सससस सस? ससस सससससस ससससस ससस सससससस
सससस सससस सससस सस सस ससससस ससससससस सस, सस ससससस ससससस सस सससस
ससस सस? सससससससस सससससस सससस ससससससससस ससससस सससस ससस

ससस ससससससस सस सस सससससस सस ससससस सस ससससससस सससससस सस सस
सससस ससससस सस ससस ससससस सस ससससस ससस सससस सस सस ससस सससस सस
सससस सससससस सससससस ससस ससस सससस ससस सससस सस सससस स ससस सस सस,
स सससससस सससस सस सससससससस ससस ससससससस सससस सस, ससससस ससस सस
ससससससससस
सससस सस सस ससससससस सस ससससस सस सससस सस ससस ससससस ससस ससस सससस
ससस सस ससससस सस ससससस सस, ससससस सससस ससससससससससस सस ससससससस
सस ससस सससस ससस ससस ससससस ससससससस सस ससससस सस सससस ससस? सससस
ससससससस सस, सससस ससससस सस सससससस सससस सस सस ससससस सससससस
ससससस सस सससससस सस सससस
सससससस सससससससससस सस सससस ससससस ससस सससस, सस. सससससससस सस
ससससससस ससस सस सससससस ससससससस सस ससससससससस सससस सस सस ससस
सससस सससस सससस सस ससस सससससस सस सससस सस सस सससससससस सससस ससस
सस ससस ससस सससससससस सससस ससस सससससस ससस सस ससससस ससससस
सससससस सस सससस ससस सससस सस, ससससस सस ससस ससस सस ससस सस सस सससस
सससससससस सस सससससससससस सस सससस सस सससससससस सस सससस ससससस
सससस सस ससससससस ससस सस सस सससस ससस ससस ससस सस सससस सससस सस,
ससससस ससस सस सससससस सस ससस ससस ससस सस ससससस सस सससस ससससस सस
सससससस सस सससससस सस ससससस सससससस ससस ससस ससससससस सससस
सससससस
सससससस सस सस ससससस सससस सस ससस सससस सस. सससससससस सससससससससस
ससस सससस सससससस ससससस ससससससस सस सससस सस ससस ससस सससससस सस
सससस ससस सससस सससस ससससस सस ससससस सस सससस सस सससस ससस
सस सससससस सससस ससससस सस ससससस सस सससस ससस सससससससससससस सस
ससससस सससस सससस ससससससससस सस ससस-ससससस सससस सससस ससससस सस
ससस सस ससस ससससस, सस-सस ससससस सससस ससससससससस सस ससससससससससस
सस ससस ससस
सससससस सस सससससस ससस ससस सससस सस सस ससस ससससस ससस स ससससस सस
सससससस ससससस सस सस सससससस ससससससस ससससस सससस ससससस सस

ससससससससस, सससस-सससस सससससससस, ससस-ससस ससससससस, सससस सससस सस
सस ससससस ससस सस ससससस सससस ससस
सससससस सस सस सस ससस ससस सससस सस, सससस ससससस सससससस सससससससस
ससस सससससस सस सस सससससस सससस सससस सस सससससससस सस सससससस स
ससससससस ससससस-ससससससस सस ससस ससससस सससससस सससस सससस, ससस सस
ससस सस सससससस सस सस सससस सससस ससससससस सस सससस सस सस ससससससस
ससस सस सस सससस-सससस सस सससस सस सससससस सस, ससससस सससस सस स
ससससस सस सससससस सससस ससस सस सस ससससस सस सससस सस ससससस सससस,
सससससस ससस ससस सससस ससससस सस सससस सस ससस सससस ससससससस! सससस
सस सस ससससस सस सस सस ससस ससससससस सससस ससस ससससस ससस सससस, ससस
ससससस सससस सस सस ससससससस सससस ससस सससस सस ससस सससस सससससस सस,
सससससस ससस ससससस सससस सससससससस ससस ससस ससस सस! सससस-ससससस सस
ससससस सससस
सससस सससस सस ससससस ससस, सस ससससस सससससस सस ससससससससस ससस सस
सससससस सस सससस सससससस सस सससससस सससस सस ससस ससस ससससस सससस‘सस ससससस सस सस सससससससस सस सससस ससस ससस सससस सससस ससस सस
सससस-सससससस ससस सससस सससस ससससस ससस ससस सससस ससससस सस सससस
सस ससस सससससस सससस सस सस स सससस सस ससससस सस सस ससससस सससस ससस
सससस ससससस ससससस सससस सस सस सस:स सससस ससससससस सस सससससससस
सससससस सस ससससससस सससससस ससस ससस सससस ससससस सस सस ससससस सस
सससस सससस ससस सस सससस ससस
ससस सससससस सस सससससस ससस सससस सससससस सस ससस ससस सससस ससससससस
सससस-सससस ससस ससस सस सससस सस ससस ससस ससस ससस सससस ससससस सस
ससस ससस सस ससस ससससस ससस सस सससससस सससस, ससससस ससससस सस सससस,
सससस ससससस ससस सससस सससस, सससस सससस सस ससस सससस सस सससस
ससससससस ससससस सस ससस ससस ससस
ससससससस सससससस सस सससस सससस सस ससससस सससससससस सससस ससससस
सससससस सस सस ससससस-ससससस सस ससससस सससस ससस- ‘ससससस ससससस ससस
ससस, सस सससस ससस सस ससससस सस ससस सस ससससस ससससस ससससस ससस,
सससस ससस सस सससस ससससससस, सससस ससस सस ससससस ससस ससस ससस ससससस

सससस सससस, सससस ससससस सससस सस, सससस सस सससस सससस सससस सससससस
सससस? ससससस ससससससससस सससस ससससस सस ससस ससससस स ससस
सससससससस सस ससस- ‘सससस ससस सससस, ससस स ससससस
ससससससस सस सससस सससस ससस- ‘ससस ससससस सस सस सससस सस?
सससससससस सस ससससससससससससस सससस ससस ससस- ‘ससससससस सस ससससससस
सस सससससस ससससससस सससस सससस ससससस ससस ससस ससससस ससससससससस
सससससस ससस सस सससस सस सससस सस ससस ससससस सस सससस!
सस. सससससससस सस सससससस सस ससस- ‘ससससससस, ससस सससससस स ससससस,
सससससस सससस सस ससस सससस सससस सससस ससससस सस ससससस स ससस सस ससस
सस सससस सससस सससससस-सस सस सससस सससससस ससस सससस सस, ससससस सस
ससस सससससससस सस सससस सससससस ससस ससस सससस ससससस सससससस ससस सस
सससस सससस, सससससस सससस सससससससससससस सस ससस ससस ससससस सससससस
सससस सस ससससस ससससस सससस सससस सस सससस सस सस ससससस ससससस ससस
ससससस सससस ससससस ससससस सस सससस ससस सससस ससससस
सससससस सस सससससससस सस ससस सससस सस सससस सससससस सससस, ससससस
ससससससससस ससससस ससस सस सस सस ससससस सससस सससससस सससस सस ससससस
सस सससस ससससस-ससससससससस सस सससससस सससस सस, सससस सससससस सससस
सससस सस सस सससससससससस सस ससस ससससस सस सससससस सससस सस ससससससस
सस ससससस सससस सस सस सस ससस ससस ससस
ससससससस सस सस सससस ससस सससससस सस ससससस सससससस ससस ससस ससस
सससस सस सस ससससस सस ससससस ससस सससस ससससस ससससससस ससस सससस‘सस सससस सससससस सस सस ससस सससस सससस ससससस सस ससस ससससस ससस सस,
ससस ससससस सससससस ससस सससस सस सससस ससस सससस ससस सस, सससस सस
सससस ससस सससस ससस सससस सस ससससस सससस सस सससस ससस-सससस ससस
सससससससस सस ससससस ससस सस ससस- ‘ससस सस सस सससस सससस ससससससससस
सससस ससससससस सस सस, ससससस सस ससससससस सससस सससससस

सससससस सससस- ‘ससस ससस ससससस ससस, ससससस सस ससस सससस ससससस सस
सससस सस, ससससस सससससस स ससससस
सससससससस सस सस ससससससस ससस ससस सससस सससससस सस ससस सससससस सस
ससससस सससस सससस- ‘सस सस सस ससससससस ससससस सस सससस ससससससससस
सस सससससस ससस सससससससस ससस, सस सस सस सससस सससस स ससससससस,
ससससस सस स ससससससस
ससससस सससससस सस सस सससस सस ससस सस सससससससस सस ससससस ससस सससस
सस ससस सस. सससससससस सस सससस सससस सससस सससससस सस सससससस
सससससस सससस सससस ससस सस सससस सससस सससस सस सससससससस सससससस
सससस ससस, ससससस सस ससस सससस, सससस सस ससससस, सससस-सससस सससससस
सससससस सससस ससस सससस- ‘ससससससस सससससस सससस सससससससस सससस सस
सस सससस सससससस सस ससससससस सस सससस! ससससस ससस सससस सस सस ससससस
सससस सससस
सससससससस ससससस सससस- ‘सससस सस ससस सस सससससस सससससस सस सस
ससससस ससस
सससससस सस ससससस ससस सस ससस- ‘ससस ससस सससस ससस सससस सस सससस
ससससससससस, ससससस ससससस सस सससस सससस सससस ससस ससससससस सस ससस
ससस ससससस सससससस स सससससस सस, स सससससस, स सस सससससस सस सस
ससससससससस सस सससससस सस सससस ससस ससस सससस ससससस सस ससस सस ससस
ससससससस सससससस सससससस सस ससससस ससस
सससससससस सस सससससस सस ससस सससससस सस ससस सससससस सस ससस ससस
सससस सससस- ‘स सससस ससससससससस सस ससस सस, स ससससस सस, स
ससससससससस सस, स ससससससससससस ससस सस ससससस सस ससससस सस ससस सस
सससस सससस सस ससससससस सस सससससस सस सससस सस सससस सस सससस ससससस
ससससस ससससससस सस ससससससससस सस ससस सससस सस सससस ससस सस ससस
ससससस, सससस ससस-ससससस स ससससस, सससससस सस सससससस सससससससस सस
ससस ससससससससस सस सस सस सससस सससस ससस ससस सस सससससस सससस,
सससससससस, सससससस, सससस ससससस ससससससससस सससससस सससस सससस

सससससस सस ससससस ससससस सससस सससस सस ससससससस ससससस ससस सससस
ससससस स ससस सससस सस ससस ससस ससससससस सस सस ससससस सस ससससससस सस
सससससस सस सससस सस सससससस ससस ससस सस ससससससस सस सससस सस
ससससससससस सस सससस
सससससससस सस सससससससससस सससस सससससस ससस ससस ससससस

सससस सससस ससस सस सससससस
ससससससस ससस सससससससससससस सस ससस सससस सससस ससस ससससस सस
सस ससससससस सस सससस ससस ससससस ससस सससससस सस, ससससससससससस ससस सससससस ससससससस सस, सससससस ससस सससससस
ससससससस, ससससस ससस सससससस सससससस ससस सससससस ससस ससस
ससससससस सस सससससस सससस सससस ससससस सससससससस सस सस
सससससस सससससससस सस सससस सस सससससस सस ससससससससस सस
ससससस सस सस ससससस ससससस ससस -''सससस सससस ससस, सससस सससस
सससस''

ससस ससस सस सस सस सससस ससस ससस सससस ससससस सससस सस सससस ससस
सस ससस ससस सस सससस ससस सस ससससससससस सससस ससससससस ससस सस
ससससस ससस सससस सससस ससस 980 ससस ससससससस सससससससससससस सस
सससस ससससससस ससस सससस सससस ससस ससससससससस सससससस
सससससससससससस सस सससस ससस ससससससस सससस सस सससस ससस ससस
सससस ससससस सससससस ससससस सस सससससससससस सस सससस सससससससस
ससससससस ससससससस सससससस सससससस सससससससस सस ससससससस .
ससससससस ससससससस सस ससस सस ससससस सससससस सससस ससस ससस सस
सससससस सस ससस सससस सस ससस सस सससस सस सस सससस ससस सस सससस
ससससससससस सस सससससस सस सस ससस

सससससससस सस सससस सससस सससस ससस सस सससससस सससस सस सससससस
सससससससस ससससस सस सससस ससस सस 1076 सस 1099 सस ससस
सससससससससससस ससससस ससस ससससस ससससससससससस सस सससससस सस
ससससस 12-13ससस ससससससस सस ससस ससससससससस ससससस सससससस .
ससससस ससससस ससस सस ससस ससस ससससससससससससस सस सससस सस सस
सससससससस सससस ससस ससस, सस सस सस ससससस ससससस ससस ससस
ससससससससससस सससससस सससस ससस ससससस ससससस सस 'ससससस' सससस
'सससस ससस' सस ससससस सससससस सससस ससस सससससससस 1018 ससससस
सस 1060 ससससस सस सससस ससससस ससस ससससससससस सससससस ससससस
ससस सस ससससस सस ससस 1000 सस 1285 सस ससस ससससस सससससस ससस
सससससससससस ससस सस ससससससस ससससस ससस ससस

ससस ससससससस ससससस ससस सस सससस सससस ससस सस (सससससस)
ससससससस1010 सस 1053 सस सससस सससस ससस सस सससस ससस ससस सस
ससससस सससससस सससस ससस सस ससस सस ससससस सस सससस सससससस
ससस ससस ससस सस ससससससस सस ससससससस सस सससससससस ससससस ससस
सससस ससस सस सससससससस सस सससससससससस सस ससससससस ससससससस
ससससस सस ससससस सस सससस सससस 'सससससस' ससस सससस ससस सससस सस
ससस सस ससस ससस सस ससससस सससस सस सस सससससस सससस ससस सस
सससस सस सससस सससस ससससस सससस सससस सससससस सस सस सससस ससस

ववव वव ववववववव ववववव : सससससससससस सस
सससससससससस सससस सस सस सससससस ससससस ससस ससस, ससससस सस
ससससससस सससस ससस सस ससस ससस, सससस ससससससससससससस सससससस
ससससस सस सस ससससससस सस ससससससससस सस ससससससस सस सससससस
सससससस ससससस ससससससससससस ससससस, ससस सस ससससससस सस सस
ससससस सस ससससस ससससससस ससस सससस ससस सस ससससससस सससससससससस सस ससस सससस

सससस ससस सससससस सस ससससससस सस सससससस सस ससससस सस ससस सस
सससससस सससस सससस सस सससस सससससस सससस सस ससससस सस ससससस
सस सससससस सस सससस सस सससससस सस सससससस सससस सस ससस सस
ससससस सस ससस ससस ससस ससससस ससस सस सससस ससससस सससस
सससससस ससस ससस सस सससससस ससस सस ससससस ससससस सस ससससससस
ससससस सस, ससससस ससससससससस 250 सससस ससस सस सस सससस
ससससससस ससस सस ससससस सससससससससस ससससससस सस सससससससस
सस, सस सससस सससससससस सस ससस ससससससस सससससस सस ससस ससससस

सससससससस सससस ससस सससस सस ससससससस सस (ससससससस ससससस)
सससस ससस, सससससस सस सससससस सससस सससससससस ससससससस सस ससस
सससससस ससससस सससससससस सससससससस, ससससससससस, सससससस,
ससससससस ससस ससससस सस ससससस, सस ससससस सससससस सससससससससस
ससससस सससस

सससस ससस सस ससस ससससससस सस ससस सस ससससससस ससससससस सस सस
ससससससस ससससस सससस ससस सस ससस, ससससस ससस सससससस ससस
'सससससससससससससस' सससस ससस ससससस सस सससससस ससस ससस
'ससससससस ससससस' सससससससस सससससससससस ससस सस ससससससस
ससससससस ससस सससससस सस 1908 सस ससस ससस ससस सस ससससससस
ससससस सस ससस 'ससससससस' सससस ससस सससस सस ससससस ससस ससस
सससससससस सस सससससस सससस ससस ससससससस ससस ससससस ससससस
ससस सससससस ससस सससस सस सससस सस सससससस सस ससससससस सस
सससससससस ससस ससस ससस

ववववव ववववव वव वववव वववव :
सससससस ससस सस ससससस ससससस )971-1030 ससस सससससस सस ससससस (.
सस सससससस :सससससस सस सससससस सस सस .सससस सस ससससससससस स
ससस सससस सससस ससस सस ससससससस ससस ससस सससससस सस ससस

सससससस सससस सससससस सस सससससस सससससससस सस सससस सस
ससससससस सससस ससस1026 ससस ससससस सस सससस सससस सस सस ससससस
सससससस सससस सस ससससससससस ससस ससस सससस

सस सससस ससस सस ससससस सससससस सस ससससससस सससस ससससससस
सससस ससससस सस ससससस ससससस सससस सस सससससस सस ससस सस ससस
सस ससससस ससस ससससस सससससस सस सससस सससस सस ससस 1026-1054
सस सससस सस ससस ससससस सस 32 सससस सस ससससस सससससस ससस
ससससस सस ससससससस सससस ससससस ससस सससससस सस ससससससस सस
ससस ससससससस सससससससस सससस सससस सससससस सस सससस सससससस 'स
सससससस सस स ससससससस सस ससससस' ससस 'ससससस ससससस' सस सससस सस
सससससससस सस सससससस सस सससस सस सससससस सस ससस ससस (सससससस)
सससस सस सस ससस सस ससस ससस ससससस सस सस ससससससस
सससससससससस सस सससससस सससससस सससस ससस सस ससससस ससस ससस
ससससस सस ससससससससस सससससस सस सससस सससस

वववव ववव वव ववववव : सससससससससस सससससस सस ससससस
सस सस ससस ससस सस सससस ससससससस ससससस 8ससस ससससससस सस सससस
14ससस ससससससस सस ससससससससस सस ससससस सससस ससस सससस सस
ससस ससस ससस ससससस ससस सस सससस सससस सससससस ससससससस ससस
सस ससस ससस 1000 ससससस सस 1055 ससससस सस सससस ससससस

ससससससस ससस सस ससससससस 1010 सस 1055 ससस सस सस ससससससससस .,
ससससससस सस ससससससससस ससससससस सससस सससस ससस सस
ससससससससस सस ससससससस ससससस, ससससस, सससससस, ससससस,
सससससससस, ससससससससस, सससससससस ससस ससससससस सससस सस ससस
ससस ससससस ससस सससससससस सससससस सस ससस सससस सस ससससससस
ससस सस सससससस सससस ससस सस सससस ससससससस सस सससस सससससस
'सससससससस' ससससससस 'सस सससससससससससस' सस ससस सससस ससस

ससससससस ससस सससससस सससससससस ससससससस सस ससससस स
सससससससस सस ससससस ससस सससस ससससस सस ससस ससससससस ससस

ववववव वववव : सससस ससस ससस सस ससससससस सससस सस सससससस सससससससससससस सस ससससससस सस सससस सससससस सस सस
सससससससस सससस सससस ससससससस सससस सससस ससससससस सससससस
ससस सस 64 सससससस सस ससससससससस ससससससस सस ससस ससस
सससससससस ससस सससससस सस 84 ससससस सससस सससससस सससस,
ससससससस, सससससससस, ससससससस, ससससससससससस, ससससससस, ससस,
सससससससससससस, ससससस, सससससससससस, ससससस, सससससससससससससस
ससस सससससस सससस

सससससससस ‘ससससससस सससससससस’, ‘ससससससस ससससससस’,
‘सससससससस सससससस’, ‘ससससससससस’, ‘सससससससससससससससस’,
‘सससससस ससससस’, ‘सससससस ससससससस’, ‘सससस ससससस’, ‘सससससस
सससससस सससससससस’, ‘सससससससस ससससससस सससससससस सससससस’,
‘ससससससस ससससससस’, ‘सससससससस’, ‘सससससससस ससससस’,
‘सससससससस’, ‘सससससससससससस’, ‘सससससससससस’, ‘ससससससससससस’,
‘ससससससससस’ ससस ससससससस सस सससस ससस

'ससस ससससससससस' ससस सस सससस ससससससस ससस सससससससस सससससस
सससस सससससस सस ससससससस सससससस सस सससससससस ससस सससस ससस
सससस ससससससससस ससससस, सस ससससससससससससस सस ससस ससस
सससससससससससस ससस ससससससससस सससससससस ससससस सससससस सस
सससस सस, सस सससस ससससससससस सस ससस ससससससस ससस

सससससससस ससस ससससससस सससससससस सस सससससस ससस सस -ससससससस ससस500 ससससससस ससस सस ससससससससस ससस सस (सससससस)
सस ससस ससससस ससस सस ससससससससस सससस ससससससस ससस सस सससस
ससससससस ससस ससससस ससससस सस सससस सस ससससससस ससससस सससस
ससस ससस ससस सससससससस ससस स सससस सससस ससससस सस सससस सस
ससससससससससससस सससससस सससस ससस सससस सससससससस सससससससस
ससससस ससससस सस सस ससस सससस ससस
ससससस सस सस ससससससससस, ससससससस, ससससस सस ससससससससससससस
ससस ससससस सस ससससससस सससस, सससस ससस सस सससस सस ससससससस
सस ससससस सस सससस सससससससससससस ससस ससस ससससस सस ससस ससस
सससस सससस ससससस ससससस ससससससस, ससससससस, ससससससस सस
ससससस सससस, ससससस ससस, सससससस, सससससससस , ससससस ससससससस,
ससस सससस, सससससससस ससस, ससससससससस ससससस, सससससससससससस
vi, ससससस ससस सस सससससस ससस, सससस ससससस, सससस,
ससससससससससससससससस, ससससससस सससससस, सससससससससस सससस,
सससससस सससससस, ससससस ससससससस सस सससससस ससससससस,
ससससससस ससससस सससस ससस सस सससस ससस सस सससस सससससस सस
ससससससस सससस

वववववव :
सससस सससस ससस सस ससससस सससससस ससस ससस ससससस सस ससससस सस
सससस ससससस ससससस सससससस सस ससससससस सससस ससस सससस सससस
सस ससससससस सससससस सस सससस 1060 सससस ससस ससससस सस सससससस .
सस ससससस सससस ससस सस सससस सससससस सस ससस

ववववववव ववववववव वव ववववववव ववववव
ससससससस ससस सस ससस ससस सससससस ससस सससस ससस ससससस सससस
ससस सस सससस सससस सस ससससससससस ससस सससस सससस ससस
सससससससस सस सस सस ससस ससससस सससस सस ससस सस सससस सससससस -

सस सससस सससस ससस सस ससससस सस सस ससस ससस सससससस सससस सस
ससससस ससस ससस ससस सस ससस सस ससस सस सस ससस ससस सससस -ससस
ससससस ससस सससस सससस सससस सस सस ससस ससससससससस ससस, ससससस
ससस सस ससससससस सससस सससस सस ससस ससससससस -ससस सससससससससस सस सस सससस सस सस ससस सससस ससस ससससस सससस ससस सससस
सससस
ससससस सस सससस ससस सस सससससस सस ससस सस सससस ससस ससससस सस
सस ससससस सससस सस ससससस सससस सस सससससससस सससस -'ससस सस?
सससस ससस सस सससस ससस सस ससस ससस सससस ससससस सससस सस ससस
ससस, ससससस सससस'

सससस सससस ससस सस ससस सस सस ससस ससस सस सस सससस ससस सस
ससससस ससस ससससससस सससस सस ससस, 'सससस सस ससस सस सस सससस
ससस सससस ससससस सससस ससससस सस ससससस सस ससससस सस ससससस
ससससस सससस' सससस ससस सस सस ससस सससससस सस सससससससस सस ससस
सससस सस ससससस सससस सस सससस सस सस सस ससस सस -'सससस ससस सस
सससस सससस ससस सस सससस ससससस सससस सस ससस

सस ससससस सससस सससससस सस ससस सससससस ससस ससस सससस ससस
सससससस ससससस सससस सससस ससस ससससस सससस सस सससससससस
ससससस सस ससससससससससस सस सससससस ससससससस सस सससससस ससससस
सससससससस सससस सससससस सससससस सस ससस ससससस सस सस सससस सस
सससस ससस सससस ससस सससस सस ससस ससस ससससस सस सस सस ससस सस
ससससससस सससस

सससससससससस सस सससस सससससस सससस सस सस ससससस सस ससससससस ससससस सससस ससससससस सस ससससस सस सससस सससससससस सससस ससस सससससस सससससससस सससस सससस सससस सससस सस सससससस स सससस
सससस सस ससस सससस सस ससससससस सस सससस ससससससस सस ससस,
ससससस सस ससससससस सस ससस ससससस सस सस सस ससससससस सससस सस स सससस

सस सस ससससस सस ससस सस सस ससससससस ससससससस सस ससससस ससस
ससस सससस ससस सस सस सस सससस ससससस सस सस सस सससस ससससस सससस
सससससससससस स ससससस-

सससस सस ससस सस ससससस सससससससससस सससस सस ससससससस ससस ससस सस ससस, सससस ससससस सस ससस सससस सससस ससस सससस ससससससस
ससस सस ससस सस सससस सससस सस ससससस ससस ससससस ससस ससससससस
सस ससससस सस 32 सससससससस ससस ससस सससस ससस ससस ससस सस सससस ससस ससस सससस सस ससससस सससस सस ससससस सस ससससस सससस
ससससससस ससससससस ससससससस ससससससस ससससस सससस ससस सससस
ससससस सससस सस ससससससस ससस ससस ससस सस सस ससससस, ससससस सस
सस ससससस सससससससस ससस सससस सससस ससस ससस सससससससस

सससस सस ससससससस सस सससससस सस ससस, 'सस ससस ससस ससससस
ससससससस सससससससस सस ससस ससस सस ससससससस सस सससससससस' ससस
सस सससस सससस ससस-ससस सस ससससस सस सससससससस सससस ससस सससससस सस सससस सससस ससस, ससस ससस ससससससस सससस सससस सससस

सससस सस ससस सससस सस सससस सस सससस सससससस ससस सससससस
ससससससस सस सससस सससस सस सससस सससससससस ससससससस सस ससस
ससससस ससससस सस सससस ससससस ससस सस सस ससससस सससससससस सससस
ससस ससससस सससस सस सससस ससस सससस सससस सस सससससससस सस
सससस, 'स ससससस सससससससससस ससससस सस ससस ससससस सससस-सस !?'

सससस ससससस सस ससस ससस सससससससससस सससस सस ससस ससससस सस
सससस, 'सससससस सससस ससससससस ससस !, ससस ससस, ससससस ससस,
ससससस सस सस ससससस सस सससस सससस सस ससस ससस सससस सस सस

ससससससस सस, सस सससस, ससस सस ससस सससस ससस सस सससससस ससस
ससस ससससस ससस सससस सससस ससससस सससस

ससससस सस सससससस, सससससस, सस ससससससस ससस ससससससस सस
सससससस सससस सससससससससससस सस ससस

सससस सससस, ससस सससस ससससस सस सससस सससससससससससस ससससस
सससससस सससस सस सससससससस सस?

ससससस सस ससस, 'ससस सस, ससस ससससससस सससस सससससससससससस सस
सस ससससस सससससस सससस' ससससससस ससससससस सस सससस ससससस
ससससससससस सस ससससस सस ससससस-:

32 वववववववव वव ववव :
1 ससससससससस
2 ससससससससस
3 सससससससस
4 सससससससस
5 ससससससस
6 ससससससस
7 सससससस
8 सससससससस
9 सससससससस

10 सससससससस
11 ससससससससस
12 सससससससस
13 ससससससससस
14 सससससस
15 सससससससस
16 ससससससस
17 ससससससससस
18 ससससससस
19 ससससससस
20 सससससससस
21 ससससससससससस
22 ससससससससस
23 ससससससस
24 सससससससस
25 सससससससससस
26 ससससससस
27 सससससस
28 सससससस
29 सससससस

30 ससससससससस
31 ससससससस
32 सससस सससससस
ससससस सससससससस सससस :'ससससस'

सससससससससस सससस )Synonyms Words)सस
ससससससस
'सससससस' सस सससस सस- 'सससस' ससस 'सससस' सस सससस सस- 'सससस सससस सससस' सससससस ससस
सससससस सस सससस सस सससस सससस सस, सससससस 'सससससससससस सससस' सससस सससस
ववव वव ववव वव वव वववव वव- ससस सससससस सस सससस ससस सससससस सस, सससससस
'सससससससससस सससस' सससस ससस
ववववव वववव ववव- सससस सससससससस सससससस सस 'सससससससससस सससस' सस
ससससससससस सस सससस ससस
सससस- ससससस, ससससस, सससससस, ससस, सससससस, सससस, ससससस- सस ससस सससससस सस सससस सस
'सससस' स
सस सससससस सस ससस सससस 'सससस' सस सससससससससस सससस सससससससससस
सससससससससस सससस सस 'ससससससससस' सस सससस ससस सससस सस सससससस सस सससससस सस सससस
ससस सस; सससस- सससससससससस सससस, ससससस सससस, ससससससस सससस, ससससससससससस सससस,
सससससससससससससस सससस सससससससस
सससस सस सससससस सससस ससस सससससससससस सससससस सस सससससस सससस ससस सस सससस ससससस सस
ससससससस सससस, ससससस सससससससससस सससससस सस सससससस सससस सस सससस ससससस ससससससस
ससस सससस सससससस ससस सससससस सस सससससससससस सससस ससससससस सस ससससस सससस सस,
ससससससस सससससस सससस सस ससससस-सस-ससससस ससससस सस सससस ससस
सससस सस ससस ससससस सससस सस सस सस सस सस सससससस ससस सससस सस सससससस सससस ससस सस
सससस सससससस सस ससस सस सससस सससस सस सससस सससस ससस सससस ससससस ससस सस सस सस सससस
सस सससससस ससस ससससससससस ससस सस ससस सससससस सस ससससस सससस सससस- सससस ससस सससस
ससस ससससस सस सस सससस सससस सससससससस सससस सस सससससस सससस सस ससससस सस सससससस
सससस ससस
ससस ससससससस सससससससससस सससस सससस सस सस ससस सस-

(स(
ववववव- सससससस, ससससससस, ससससससस, ससससससस
वववव- सससससस सससस, ससस, ससससस, सससस, ससससससस स
ववववव- सस, सससससस, ससस, ससससस, सससससससस, ससससससससस, ससससससस, ससससससस,

सससससस, ससससससस, ससस, सससस, सससस, सससससस, ससससस, ससससस
ववववव- सससससस, सससस, ससससस, ससससस, सससससससस, ससससस, सससससस
वववव- सस, सससस, सससस, सससस, ससससस
वववव-ससससससस, सससससस, सससससस, सससस, ससससस, सससस, सससससस, सससससस, सससस,
ससससससससस
वववववव- ससससस, सससस, सससससस, सससस, ससससस
वववववव- ससस, सससस, सससससस, सससस, सस, सससस, सससस
ववववव- सससससस, ससससससस, ससससससस, ससससससस
वववव- ससस, सससससस, सससससस, सससस, ससससस, ससससस
वववव- सस, ससससस, ससससस, सससस, ससस, सससस, सससस, ससससससस
वववववव- सस, ससससस, सससससस, सससससस, ससस, ससससससससस
ववव- ससस, सससस, सससससस, सससस
वववववव- ससससससस, ससस, सससससस, सससससस, सससससससससस, सससससससससस, सससस, सससस,
सससस, ससस, सस, ससस, सससससससससससस
ववववव- सससस, सस, सससस, सससस, ससससससस, सससससस
ववव- ससस, सस, सससस, ससस, ससस, सससससससस
ववववव- ससससस, सससससस, ससससससस, ससससससस, ससससस, ससससससससस
ववववव- सससससससस, सससससस, ससस, ससससस
ववववव- ससससस, सससससस, ससस
ववव- ससससससस, ससससस, ससस, ससससससस, सससससस
वववव- ससससससस, ससससससस, ससस, ससससस
वववववववव- सससस, सससससस, ससससससस, ससससससससस
वववववववव- सससस, ससससस, ससस, ससससससस
वववव- सससस, सससससस, ससससससस, सससससससस
ववववव- सससससस, सससस, सससस, ससससससस
वववव- सससससस, ससससस, सससससससस, सससससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससस, ससस, ससस
वववव- सस, सससस, ससस, ससससस, सससस, ससससस
ववववव- ससस, सससस, सससस, ससससस, ससस, सससस, सससस
ववववव- ससस, सससस, सस, ससससससस, सससससस, सससस
वववववववव- सससससस, सससस, ससससस, सससस, सससस, ससससस
वववव- ससससस, सससस, सससस, सससस, सससससस
ववववववव- सससस, ससससस, ससस, ससससस, सससससस, ससससससस, ससससससस
वववववव- सससस, ससससससस, ससससस, ससससससस, सससससससस
वववववव- सससस, सससससस, सससससस, ससससससस
ववववववव- ससससस- सससससस, ससससस, सससससससस
वववव- ससससससस, सससस, ससस, सससससस, सससससस
ववववववववव- ससससस, सससससससस, सससससससस, ससससस, ससससस
ववव- सससससस, सससस, सससससससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, सससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससससस, सससससससस
ववव- ससससस, सससस, ससससस, सससस
ववववव- सससस, सससससस, ससससस, सससससससस
वववव- सससससस, सससस, सस, सससस

ववववववववव- ससससस, सससससस, ससससस, सससससस
ववववव- ससससस, सससससससस, ससससससस
वववव- ससससस, सससससस, सससससससस, सससस, सससससससस
वववव- सससस, सससससससस, सससससस, सससससस, ससससससस
वववववव- ससस-सससस, सससस, सससस, सससस
वववव- ससससससस, सससससससस, सससस
ववववव- सससससस, सससससससस, ससससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससस, सससससससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, ससससस
वववव- ससस, ससससससस, ससससससस, ससससससससस
वववववववव- सससससससससस, ससससससससस, सससससससससस, सससससससससस
वववव- सससस ससस, ससससससससस, सससस, ससससससस
वववववव- सससससससससस, सससससस, ससससससससससससस
वववववव- ससससस, ससससस, सससससससस, सससससससस
वववववव- सससस, ससससस, ससससस, सससससससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससससससस, ससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससस, ससससस
वववववव- ससससससस, ससससससस, ससससससस
ववववववव- सससससस, ससससस, ससससससस, सससससस
ववववव- सससस, सससससससस, सससससससस, ससससससससस
ववववव- ससससस, सससससस, सससससस, ससससससस
ववववववव- सससससस, सससससस, ससससस, सससससससस
ववव- ससससस, ससससस, ससस-ससस, ससस-सससस
ववव- सससससससस, सससससस, ससस-सससस
वववव- ससस, सससससस, ससस, ससससससस, सससससस
वववववव- सससससस, सससस, सससस, सससससस
ववव- ससससस, ससससस, ससससस, सससस, सससससस, सससस, सससससस
ववववव- ससस, सससससस, सससस, सससस
ववववव- ससससस, सससससससस, सससससस
ववव- सससस, ससस, ससस, सससस, ससससस

(स(
ववव- सससस, ससससस, ससस, ससससस, ससस, ससससस, ससससस, ससस, सससससस, सससससस, सससससस
वववव- सस, ससस, सससस, सससससस, सससससस, सससस, ससससस, ससससस, ससससस, ससससस,
सससससससस, ससससस, ससससस
वववव- सससस, ससस, सससस, ससस, ससससससससस, सससससस, सससससस, ससससससस
ववववव- सससस, सससस, ससससस, सस, ससस, ससससस स
वव- सससस, सससस, ससससससस, सससस, सससससस, ससस, ससससस, ससससस (सस सस ससस), ससससससस
वववव- ससससससस, ससससस, ससससससस, सससससस
ववववव- ससस, ससस, सससससस, ससससससससस, सससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससससससस
वववव- ससससस, ससससस, सससससस, ससससस
वववव- ससससस, सससस, ससससस

वववव- ससससस, सस, ससस, ससससस, सससस
वववववव- ससससस, ससस, ससस, ससस, सससस
ववववव- सससससस, ससससससस, ससससस, सससससस, सससससस
वववववव- सससससस, ससससस, सससससससस
वव- सससस, ससस, ससससस, सससस, सससस
वववव- ससस-ससस, सससससस, ससससससस, ससससससस
वववववव- सससससस, ससससससस, सससससससससस, ससससस
ववववव- ससससससससस, सससससससससस, ससससससस
ववववववव- ससससससस, सससस-सससस, सससससस, ससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससससस
वववववव- सससससससससस, ससससससस, ससससससससससस, सससससससससस
ववववव- ससस, सससससससस, ससस, सससससससससस
ववव- सससससस, ससससससस, सससससससससस
वववव- सससस, सससससस, सससस, ससससस, सससससस
ववव- ससससस, ससससस, सससस, ससससससस, सससस
ववववव- सससससस, ससससस, सससस, ससससस
वववव- सससससस, ससससससससस, सससससस
ववव- सससस,सस, सससससससस
वववववववव- सससससससस, ससससससससस, सससससससस, ससससससस
वववव- सससससससस, ससससससस, ससससससस, सससससस, ससससससस
वववव- ससससस, सससस, ससससस, ससससस
वववव- ससससस-ससससस, सस, सससस, ससससस, सससससस
ववववव- ससससससससस, ससससस, ससससससस
वववववववव- सससससससस, सससस, सससस, सससस

(स(
वववववव- ससससस, सससससस, सससससस, ससससस, सससस, सससस, सससस, ससससससससस,
ससससससससस, सससससस, सससस, सससससस, सससससस, सससससससस, सससस, सससससस, ससससससस,
ससससससस, ससससस
ववववववववव- ससससससससस, सससससस, ससस, सससससस, ससससससस
ववववव- ससससससस, सससससससस, ससस, ससससस, ससससस, सससससस, ससस, ससससस, सससससस,
ससससस, ससससस, सससससससस, ससससससस
वववववव- सससससस, सससस, सससससस, ससससससस
वववव- सससस, ससससससस, सससस, ससस, ससससस, सससस, सससससस
ववववव- सससससस, सससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससससस
ववववव- सससससससस, सससससस, ससससससस
ववववव- ससस, ससससससससस, ससस, ससससस
वववव- सससससससस, ससससससससस, ससससससस
ववववव- सससस, ससससस, सससससससस, ससससससस

(स(
ववववव- ससससससस, सससससससस, ससससस, सस, ससससस, ससससस, सससससससस, सससससससस,
ससससससस
वव- ससससस, सस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, ससससस, सससससससस
वववववववव- ससससस, ससससससससस, ससससससस, सससससससससस
ववववववव- ससससससस, ससस, सससस, सससस
ववव- सससस, ससससससस, सससससस
ववव- सससससससस, ससससससस, ससससस, सससससससस, सससससस

(स(
वववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससस, सससससस
ववववव- ससस, ससस, ससससससस
वववव- ससससससस, ससससस, ससस, सससससस, ससससस, ससससस
वववव- ससस, ससससससस, सससससस, सससससस, सससससससससस, ससससससससस, सससससससस, सससससस
वववववववव- सससससस, सससससस, ससससस, सससससस, ससससससस, ससससससस, ससससससससससससस
ववववव- सससससस, ससससस, ससससस, ससससस, सससससस, सससससस, सससससससस
वववव- ससससससस, ससससस, ससससस, सससस
वववव- सससस, ससससससस, ससस
ववववव- सससससस, ससससस, ससससससस
ववववव- ससससससस, सससससस, सससससस, ससससससस, ससससस, ससससस
वववववववव- ससससस, ससससस, ससससससस, ससससस, सससससस, सससससस
वववववव- ससस, ससससससस
वववववव- ससससस, सससससस, सससस, ससससस, सससससस, सससससससस, सससस
वववववव- सससससस, ससससससस, ससससससस, सससससस
वववव- सससससस, सससस, ससससस, ससससस, सससस, सससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससससस
वववववव- ससससससस, सससससस, ससससससस
वववववव- सससस, ससस, ससससस
वववव- ससससससस, ससससससससस, सससससससस, सससससस, ससससस
वववववव- ससससस, सससस, ससससससससस
वववववव- ससस, सससससस, ससससस, सससससससस
वववववववव- सससससस, ससससससस, ससससस
वववववव- ससससस, ससस, सससससस, ससससस
वववववव- सससससस, सससससस, ससससस, सससससससस
ववववव- सससस, सससससस, सससससस
ववववव- सससससस, सससस, ससससससस
ववववव- ससससस, सससस, सससससस, सससससससस
ववव- सससस, सससस, सससससस, ससससससस, सससस, ससससस, ससससससस
वववववव- ससस, सस, सससससस
वव- सससस, ससस, ससससससससस
ववव- सससस, सससस, ससस, ससस, सससस, ससससस, सससससस

वववव- ससससस, सससस, सससस, ससससस, ससससससस
ववव- सससस, ससस, सससससस, सससससससस, सससससससससससससस
वववववव- ससससससस, सससस, सससस, ससस, ससससससस

(स(
वववव- सससस, सससस, ससससस, ससससससससससस
ववव- ससस, सससससस, ससससससस, सससससससस
ववव- सससस, ससससस, सससससस
ववव- ससससससस, सससस, ससससससस, सससससस
ववव- सससससस, सससससस, ससस, ससससससस, ससससससस, सससससससससस

(स(
वववव- सससस, ससस, ससससस, सससससस, ससससससस
वववववव- ससससससस, सससस, सससस, ससस, ससससस, ससससस, सससससससस
वव- सससस, ससससस, सससस, सससससस
वववववव- सससस, सससससस, सससस, सससससस, ससससससस
ववव- ससस, सससस, ससस, ससससस, ससससससस, सससससस
ववव- सससस, ससससससस, सससस, सससस, ससससससस
वववववववव- सससससस, ससससससस, ससससससस, ससस, सससस, सससससस

(स(
ववववववव- सससससससस, सससससस, सससससससस, ससससससससससससस
ववववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससस, ससससससस, ससससससससस
ववववव- ससससससस, सससस, सससससस
वववव- ससससस, सससससससस, ससससस, ससससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससससससस, सससससस

(स(
ववव- सस, ससस, ससससस, सससस
वव- सससस, ससससस, ससस, सससससस
वववव- ससससस, सससससस, सससससस
वववव- सससससससस, ससससस, ससससससससस
वववव- ससससस, ससस, सससस, सससस
ववववववव- ससससससस, ससससससस

(स(
वव- ससस, ससससस, सस, ससस, ससससस, सससससस, सससससस
ववव- सससस, ससस, सस, सससस

ववव- ससससससससस, ससस, सससस, ससससससस
वव- ससससस, ससससस, ससससस
वववव- सससस, सससस, सससससससस

(स(
ववव- ससससस, ससससस, ससससस
ववव- सससससस, सससस, सससस, ससससस, ससससस, सससससस, सससस, ससससस, ससससससस
वववववव- ससससससससस, ससससससससस, ससससससससससस
वववव- ससससस, ससससस, सससससस, ससस-सससससस
वववववव- सससससससससस, ससससससस, सससससससस

(स(
ववव- सससस, ससससससस, ससससस, सससससस, ससससस, सससससस, ससससससस, ससस, ससस, ससससस,
ससससस, सससस, सससस, सससस, सससस, ससस, ससससस, सससस, सससससससस, सससससससस
वववव- सससससस, ससससस, सससस, ससससस, सस, सस, सससस, ससससस, सससससस, सससससस
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वववव- सससससस, ससससस, ससससससस, ससससस
ववववव- ससससस, ससस, सससस, ससससस, ससससस
वववव- सससस, सससससस, सससससस, ससससस, ससससससस, ससससस
वववववव- सससससस, ससससस, ससस, ससससस, सससससस
वववववव- ससससस, ससससस, सस, ससससससस

ववववव- सससस, ससससस, ससससस, सससससससससस
ववववववव- ससससस, सससस, सससस, ससससस, ससससससस, ससससससस
ववववववव- सससस, ससस, ससससससस, सससस, ससससस, सससस
वववववव- ससससससससस, ससससससस, ससससससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससससस, ससस, सससस
ववववव- ससससससससस, ससससससस, ससससस, ससससससससस, ससससससस
ववववववव- ससससस, ससससससससस, सससससससस, सससससस
वववव- ससस, ससससस, सस, सससससस
वववव- सससससससस, सससससससस, सससससस
वववववव- ससससससस, ससससस, ससससस, सससससससस, सससससससस
वववववव- सससससस, ससससस, ससससस, सससससससस
ववव- सससस, सससससस, सससससससस
ववववव- ससस, सससस, सससस, ससस, सससससस
वव- ससससस, सससस, ससस, ससससससस
वववववववव- ससससस, सससससस, ससससससस, ससससससस
ववववव- सससस, ससससस, सससस, ससससस
वववववववव- सससससस, सस ससस, सस ससस, ससस, ससस-सससस
ववववववववववव- ससससससस, सससससससससससस, ससससससस, सससस
वववववव- ससससस, सससससससस, ससससससससस
वववववव- सससससससस, ससससससस, ससससससससस, ससससस, सससससससस
ववववववव- ससससससस, ससससससससस, ससससससससस, ससससस
ववववववव- ससस, सससससस, सससससससस, ससससससस
ववववववववववव- सससससससस, सससससस, ससससससससस, ससससससस, ससससससस, ससससससससस
ववव- सससस, ससस, सससस, ससस, ससससस, सससस, ससससस, ससससस, सससससससस

(स(
वव- ससस, ससससससस
वव- सससस, ससस, सससस, ससससससस
ववव- ससस, ससससस, सससससस, ससस, ससससस
ववव- ससससस, सससस, ससस, सससस
ववववव- ससससस, ससससससस, ससससससससस
ववव- ससससस, सससस, ससस, सस, सससससस
ववव- सससस, ससससससस, ससस, ससससस, सससस- ससससससस
ववववव- सससससससस, ससससससस, ससससस, ससससससस
ववववव- सससससस, ससससससस, ससससससससस, ससससससससस, सससससस
ववव- ससससस, ससससससस, सससस, सससससस, सससस
ववव- ससससस, सससस, ससससस, ससस, ससससससस

(स(
ववव- सस, ससस, सससस, ससससस, सससस, ससस, ससससससस, सससससस
ववववव- सससससससस, ससससससससससस, ससससस, ससससससस, सससस, सससससस, ससससससससस,
ससससससस, ससस, सससससस, सससससस, ससससस, सससससससस

ववववववव- सससस, सससससस, ससससससस, सससससससस, सससससस, ससससस, सससससस, ससससससस,
सससससस, सस, सससससस, सससससस, सससससससस, ससससससससससस
वववववववव- ससससस, ससससस, ससससस, सससससस, ससससससससस, सससससससस, ससससस, सससससस,
सससस, ससससससस, सससससससस
वववव- सससस, सससस, ससस, सससस, सससस, ससस, सससससस, ससससससस, सससससस, सससस, सससस,
ससससससस, ससससससस
वववव- ससस, सस, सससस, ससस, ससससस, सससस, ससससस, सससस, सससससस
वववव- ससस, सससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससस, सससस, ससससस, ससस, ससससससस, सससस
ववववव- सससस, सससससस, सससस, सससससस, ससससससस, सससससस
ववव- सस, ससस, ससससस, सससस
ववववव- ससससस, ससससस, सससस, ससस, सससस
वववव- ससससससस, ससससससस, सससस
ववववववव- ससससससस, ससससससस, ससससससस, ससससससस, सससस
वववव- सससससस, ससस, ससससस, ससससस, ससससस
वववव- ससससस, सससससससस, सससस, सससस, ससस, सससससस
वववववववव- सससससस, ससससससससस, ससससससससस, सससससससस, सससससससस, ससससससस
ववववव- सससस, सससससस, सससससस
ववववव- ससससससस, सससस, सससससस, सससस, सससस, ससससससस
ववववववव- ससससस, ससससस, सससससस, सससससस
ववववववव- सससस, सससस, ससससस, ससससससस
वववव- सससस, सससस, सससस, ससससस, सससस, ससस
वववव- ससस, सससस, ससस, ससससससस
ववववव- सससससस, ससससस, ससससस, ससससससससस
वववववव- सससस, ससससससस, ससससस, ससस, ससससससससस
वववव- ससससससस, सससस, सससससस, ससससससससस
ववववववव- ससससस, सससससस, ससससस, सससससस, सससससससस
ववव- ससस, सससस, ससस, सससससससस
ववववव- ससससस, सससससस, सससससस, ससस, ससससस, ससससससस, सससससससस

(स(
ववववव- ससस, ससससससस, ससससससस, सससस, ससससस, ससससससस, ससससस, सससस, सससससस
वववव- सससस, ससससस ससससससस, सससससस ससससस, ससससस
वव- सससस, सस, ससससससससस
ववव- ससस, सससस, ससससस, सससससस, ससससससस
ववववव- सससससस, ससससस, सससससस, सससस, सससससस, सससससससस
वववववव- सससससस, ससससससस, सससससस, सससससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससससस, सससस, सससससस, ससस, ससससस, ससससस
वववव- ससससस, ससससस, सससससस, ससससस, ससससस
ववववव- ससस, सससस, ससससस, ससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससस, सससस, सससससससस, सससससससस
वववववव- सससससससस, ससससससससस, सससस, सससससससससस, ससससससससससस
ववववव- सससस, ससससससस, ससससस, ससससस, ससससससस

वव- ससससस, सससससस, सस, सससस, ससससस, ससस, ससससस
वववववव- सससस, ससससस, सससससससससस, ससससससससस, सससससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, सससससससस, सससससससससस, सससससस, ससससससससस, ससससससस
ववव- ससससस, सससससस, सससस, ससससस
वववव- ससससस, सससस, सससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससससससस, ससससससससस, ससससससससससस, सससससससस
वववव- ससस, सससस, सससस, ससससस
ववव- सससस, सससस, ससससससस, ससससससस
वववववव- सससससससस, सससस, ससससस, सससससससससस, सससससससस
वववव- सससस, ससस, सससससस, ससस, ससससससस
वववव- सससस, सससस, ससससस, ससससससस

(स(
वववव- ससस, सससससस, सस, सस, सससससस, सससस, सससस
वववववव- ससससस, सस, सससससस, ससस, ससससससससस, सससस, सससससससससस, सस, ससससस,
ससससस, सस, ससससससससस
ववव- सस, सससस, ससससस, सससस, सससस, सससससस, सससस, सससससस, सससससस
वववव- ससस, ससससस, सससससससस, सससससस, सससस, सससस, सससससस, ससससससस, सससस,
ससससससससससस
ववववव- ससस, सससस, सससससस, ससससस, सससससस, सससस, सससससस
ववव- ससस, ससससस, सससससस, सससससस, ससससस, ससससस, सससस, सससस, ससससससससससस
वववववव- सससस, सस, सससस, ससससस, सस, ससससस
ववववव- सससस, सससस, ससस, ससस, सससस, सससससस, सससस, ससस
ववव- ससस, ससस, ससस, ससससससससस
ववव- सससस, ससससस, ससससससससस
वववव- सससस, ससस, सससस, ससससससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, ससससससस, ससस, ससस
वववववव- सससससस, ससस, ससस, ससससससससस, सससस, सससससससस, सससससस, सससससस,
ससससससस, ससससससस, ससससससस, सससस
ववव- सससस, ससससससस, ससससस, सससस, सससससस, सससससस
वववववव- ससससस, सससससससस, सससससससस, सससससससस
वव- सससस, ससससस, ससस, सस, सससस
ववव- ससससस, ससससससस, सससससससससस, सस, सससससस
वववव- सससस, सससससस, ससससससससस, ससससससससस, सससससससससस
ववववव- सससससस, ससससससस, ससससससस, सससससससस
ववववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससस, सससससस
वववववव- ससससस, सससस, सससससस, सससस, सससस, सससससस
वववववव- ससससस, सससससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- सससस, सससससस, ससससस, ससससससस
वववव- सससस, सससस, सससससस, सससस
वववव- ससससस, ससससससस, सससससससस, सससससससससस
ववव- ससस, ससससससस, सससससस, सससस, ससससस, सससससस
वववव- ससससस, ससससस, सससस, ससससससससस

वववव- सससस, सस, ससस, सससस
ववववव- ससससस, ससससससस, सससस, ससस, सससस
ववववव- ससस, सससससस, सससस, ससससससस, सससससस
वववव- सससस, सससस, ससससस, सससस, सससससस
वववव- सससस, सससससससस, सससससस, सससससससससस
ववववव- सससससससससस, ससस, ससससससससस, ससससससस
वववव- ससस, सससससस, ससससससस, सससससससस
वववव- ससस, सससस, ससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- सससस, ससस, ससस, सससस, सससससससस
ववववव- सससस, सससससससस, ससससस, ससससससस, ससससससससससससस, ससससससससस
ववव- सससससस, ससससस, ससससस, सससससस, ससससस
ववववववव- सससस, ससससससस, ससससससस, सस, ससससससससस
ववववव- ससससससस, सससससस, सससससस, सससससससस
ववववव- ससससस, सससस, सससस, सससस
ववववव- ससस, सससससस, ससससस, ससससससससस
ववववव- ससससस, ससस, सससससस, सससस, सससससस
ववववववव- ससससससस, सससस, ससससससस, सससससससस
वववववववव- सससससस, ससससससस, सससस, सससससस, ससससससस
वववव- सससससस, ससस, ससससस, ससससस
ववववव- सससससस, ससससस, ससससससस, सससससस, सससससस, ससससससस, ससससस, ससससससस

(स(
वव- सससससससससस, ससससससस, सससससससससस, सससससस, ससससस, ससससससस, सससससस, ससससस,
सससससस
ववववव- सससससससस, ससससससससस, ससससससस, सससस-ससससस, सससससस, सससससस, ससससससस
ववववववव- ससससस, ससससस, ससससस, ससससस, ससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससस, सससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससससस, ससससससससस
ववववववव- सस.सस., सससससस, सससससस, ससससस
ववववववववव- सससस, ससससस, सससससससससससस
वववव- ससससससस, सससस, ससस-ससससससससस
वववववव- ससससस, ससससससस, ससससस, ससससससससस, सससससससससस
ववववव- सससससस, ससससस, सससससससस
वववववव- सससस-ससससस, ससससस, ससससस
ववववववववव- ससससससस, ससससससस, सससससससस, सससससससससस, ससससससस
ववव- सससससस, ससससस, ससससस-ससससस, ससस, सससससससससस
ववव- ससस, ससससस, सससस, सससस, सससस
वववववव- सससस, ससस, सससससस, ससस, सससस, ससससस
ववव- ससस, ससस, ससससससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससससस, सससससस, ससस, सससस, सस, सससससससस
ववववववववव- ससससससससस, सससससस, ससससससस, ससससससससससस, सससससससससस
ववववववववव- ससससससस, ससससससस, ससससससससस, सससससससससस
वववव- सससससस, सससस, सससससस, ससस, ससससस, ससससस, ससससससस

ववव- सससस, सससससस, ससस, सस, ससससससससस
ववववव- ससससस, ससससससस, सससससस, सससससस, ससससस, सससससससस

(स(
वववववव- सससस, ससससस, ससस, ससस, सससससस, सससस, सससससससस, सससससस, सससससस,
सससससससस, सससससससस
ससस- सससससस, ससस, सससस, सससस, सससससस, ससस, सससस, सससस, सससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससस, ससस, सससस, ससस, सससससस, ससस, ससससस, सससस, सससससस,
सससससससस
ववव- सससस, ससससस, ससससससस, सससससस, ससससस, सससस, ससससस, सससससससस, सससससस
ववव- ससससससस, ससससससससस, सससस, ससससससस, सससस, ससससस, सससससससस, सससससससस,
ससससससससससस, सससससससससससस
ववववववववव- ससससस, ससससससस, सससस, सससससस, ससससस, सससससस, सससससस, सससससस,
ससससससस, सससससससससस, ससससससससस, ससससससससससससस
वववव- ससससस, ससससस, ससससससस, ससससस, ससससस, सससससससससससस
वववववव- सससस, सससससससस, ससससससससस, सससससससससस
वववव- ससस, ससस, ससससस, ससससस, सससससस
वववववव- ससससस, सससस, ससससससस

(स(
ववववववव- ससससस, सससस, ससससस, ससस, ससससससससस, सससस, सससससस, सससससस,
सससससससससस, सससससससस
ववववव- सससस, सससस, ससस, ससससस, सससससस
ववववव- सससससस, सससससस, सससस, सससससस, सससस, सससससस
ववववववव- ससस, सससससससस, ससससससस, ससससससस, सससस
ववव- ससस, सससस, सससस
ववव- सससससस, ससससस, ससससस

(स(
ववववव- ससस, ससस, सससस, सससस, सससस, ससस, ससससस, सससस, सससस, सससससस
ववववव- सससस, सससससस, ससससस, ससससस, सससससससससस
वववव- ससस, ससस, सससस, सससस, ससस, सससससस
ववव- ससससस, सससससस, सससससस, सस, सससस
ववववव- ससससस, ससससससस, सससससस
ववव- सससस, ससससस, ससस, ससससससस
वववववव- सससससस, सससससस, सससससससस, सससस, सससस, ससससससस, ससससससस, सससससससस,
ससससससस, सससससससस, ससससससससस, सससससससससस, सससससससस
ववववव- ससस, सस, सस, ससससस, ससस, ससससससस
ववववववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससससस, ससससस, सससससस, ससससससस, ससससससससस,
ससससस
ववववव- ससससस, सससससस, ससससस, सससस, सससससस

ववववव- सससस, ससस, ससस, ससससस, सससस
वववव- ससससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससस, सससस, सससस, ससस, ससससस
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ससससस

सससस

ससस

सससस

सससस

ससससस

सससससस

ससससससस

ससससससस

ससससस

सससससस

सससससस

ससससस

ससससस

ससससससस

ससस

ससससस

सससस

ससससस

सससससस

वववव

ववववव

ससस

ससस

वववव

ववववव

ससससससस सससस |
ववववववव वववव वववववव वववव ववव, ववववव
ववववववववव वव वव वववव ववव

वववव

ववववववव

ससससससस

सससससस

ससससस

ससससस

सससससस

सससससस

सससससस

ससससस

सससससस

सससस

सससस

सससससस

सससससस

सससस

सससससस

सससस ससस

ससससस

ससससससस, ससससस

सससस

सससससस

ससससस

सससससससससस

सससस

ससससस (सससससस)

सससस

सससस

सससस

सससस

सससस

सससससस

ससससस

ससससस

ससससस

सससस

ससससस

सससससससस ससससस

ससस

ससससस

ससससस

सससस

सससससस

सससस

सससससस

ससससससस

सससस

सससससस

सससससस

सससस

सससससस

सससस

ससससस

ससससससस सससससस

सससससस

ससससस

सस

सस

सस

ससससस

ससससससस

ससससस

ससससस

ससससस

सससससस

ससससससस

ससससससससस

सससस सससससस

सससस

सससससससस

सससससस

सससससससस

ससससससस

ससससस

सससससससस

ससससस

सससससस

ससससस

ससससस

सससस

ससससस

सससससससससस

ससससस

सससससससस

सससससस

सससससस

ससस

सससससस ससस

सससससस

ससससससस ससस

सससससस

ससससस

ससससस

सससससससस

ससस

ससससस

ससस

सससससस

सससससस

ससससससस

सससससस

सससस

Anekarthi shabd-(ससससससससस सससससस ससससससस(
ससस सससस, ससससस सससस सससस सससस सस, ससससससससस सससस सससससस ससस
ववववव वववववव ववव- ससस सससससस सस सस सस सससस सससस सससस ससस, सससससस
'ससससससससस सससस' सससस ससस
ससससससससस सस सससस सस – सस सस सससस सससस सससस ससससस
सससस ससस ससस ससस सससससस सस सससससस सससस सस, सस ससससससससस सससस सससस ससससस ससस सस
ससससस सससससससस ससस सससस सससससससस सससससस सससस सससस सससस सससस सससस सससससससस
सस ससससस''सससस वववव सससस ससस वव सस सससस सससस'' (ववववववव)
''ससससस वववव ससससस, ससस वववव सस सससस
सससस सस स सससस, सससस, ससससस, सससस'' (वववव)
''ससस ससससस, ससससस सस सस सस, ससस ववववव ससस सससस''
ससससससससस सससससससस ससस सससससससस सससससस सस सससस ससससस:
वववव- सससस सस सससस, सस (ससससस) सस
वववव- ससस (वववव वव ववव)
ससससस (वववव वव ववव)
सस (वववव, ववव वव ववव)
ववववव- ससससससस, सससससस, ससससस
वववव ववव वववववव ववववववववव वववव वववव वव ववव ववव

( स, स (
ववववव- सससस, सस ससससससस सससससस, सस सससस सस ससससससस ससस
ववववव- सससससस, सससस, सससससस, ससससससस ससससससस, सससस ससस सससससस सससस सससस,
ससससस, ससस सस सससस सस ससस सस ससससस
वववव- ससस, ससससस, ससससस सस ससससस, ससससससस स
वववववव- ससससससस,सससससस
ववववववव- ससससस, सससससससस, ससस, सससससससस
वववव- ससस, ससससससस, ससस सस ससस सससस, ससससस ससससस
ववव- ससससस, ससससस सस ससस, सससस सस ससस, ससससस सससससस, सससस
वववव- सससस, सससस, ससससससस
वववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससस, ससस सससस
वववव- सससस, सससस, ससस, ससस, सससस, सससससससस, सस, ससस, सससससससस
ववववव- ससससस, सससस, सससससस
वव- सस सस सस, सससससससससस, ससस, सससससस, सससससससस
ववववव- ससस, सससस, सससस, सससस
ववव- सससस (सससस सस ससस सस ससससस), ससससस, सससस, ससससस
वववव- सससससस, ससससस, सस, ससससस

ववववव- ससससस, सससस, सससस, ससससस
ववववव- ससस, सससस सस सस ससस सससस सस सससस सस सससस ससससससस
वववव- सससस, ससस, सससस, सससस
ववव- सससससस, ससस सस ससस, ससससस
ववव- ससस, ससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससससससस, ससससससस
वववववव- ससससस, ससससस, सससससससस
ववव- ससससस, ससस, ससससससस
वववव- सससससस, सससस, ससससससस सस ससससस
वववव- सससस, ससससस, सससस
वववव- ससससस, ससस, सससस, ससससस
वववव- सससस, सस, ससस, ससससससस
ववववव- सससस, ससससस, ससससससस, सससस
वव- ससससससस, सससस, सससस सस ससससस
वववव- ससस, सससस, ससससस, ससससस, ससससस
ववववव- ससससससस, सससस, ससससस, सससस, सससससस
ववव- सससससस, सससससस, ससस, सससस
ववव- ससससस, सससस, सससससससस
ववव- ससससस, ससससस, ससससससस
वववववव- ससससस, ससस, ससससस
ववव- सससस, ससससस, ससससस
ववव- ससससस, ससससस, सससस
ववव- सससस, सससससससस, ससससस
वववव- ससस ससस, ससससस, सससससससस
ववववव- ससससस, ससससस, सससससस
वववव- सससससस, सससससस, ससससससस
वववव- सससस, ससस, ससससस
ववव- ससस, ससससससस
वववववव- ससससस, ससससस, ससससस, ससस
ववव- सस, सससससससस, ससस, ससससससस
वववव- सससस, ससस, ससस, सससस, ससससससस
ववव- सससससससस, ससस, ससससससस
वववववववव- ससससस, सससससस, सससससस, ससस ससससससस
ववववव- सससससस, ससससस, ससससस, सससस
वववव- सससससस, ससससससस, सस सससससस
ववव- ससस, ससस, सससससस, सससससस
वववव- सससस, ससससस, ससस, सस सससस
वववव- सससस, सस सससस
ववव- सससस सस ससससस, सससस सस सससससससस

( स, स (
ववववव- सससससससस, सससससस, ससस, सससस, ससससस
ववव- ससससस, सससससस, सससस

ववववव- ससससस, सससससससस, ससससस-सससससस
वववववव- सससससस, सससस, ससससससस
ववववव- ससससस सससस, सससस, सस, सससस, ससससस, ससस सस सससससससस
वववव- ससस, सससससस, ससससससस
वववववव- ससससससस, सससस, सससससससस
वववव- सससस, ससस, ससस, ससससससस

( स, स (
ववववव- ससससस, सससससससससससस
वववववव- सससस, ससससस
वववववव- सससससस ससस, ससससस, सससससससस
वव- ससससस, ससससस, सससस, सस, ससससस
ववव- ससस सस, सससससस, सससससससस

(स(
वव- ससस, ससससस, सससस, सससस स
ववव- ससस, सससससस, सससससस
ववव- ससस, सससस ससससस सस ससससस ससस सससस सस ससससस
वववव- सससस (ससस), सससस
वववव- सससससस, सससस स
वव- सससस ससस ससस, ससस सससस ससस, ससससस
वववव- सससस (ससस), सससस
ववव- ससससस, सससससस, ससससस, सससस, ससससस
ववव- सससस, ससससस, सससस, ससससससस
वववव- सससससस, सस सससस
ववव- ससस, ससस
ववववव- सससस, ससससससस, ससससससससस
वववव- सस सससस, सससस, ससससससस, सससस
ववव- सससससस, ससससस
वववव- सससससस, सससस, ससससस
ववव- सस, सससससससस, सससससससससस
वववव- सससस, ससससससससस, ससससस-सससससस
वववव- सससससस, ससससस, सससस
वववव- सससस, सससस, ससस, सससससस, ससससस
वववववव- सससससस, ससससस ससससस, सससससससस
वववव- सससससस, सस, सस सससस, सससस, ससससस
ववव- ससस, ससससस सससस, ससससससससस
वववववव- ससससस, सस, ससस, ससससस सससससस
ववववववव- सस, ससस, सससस
वववव- ससससस, ससस, ससससस, ससस
वववव- ससससससस, ससससससस सससससस
ववव- ससससससस, सससस, ससससससस

ववववव- सससससस, सससस
वववव- सससससस, ससस, ससससससस
ववव- सससस, सससस, सससससस, ससससस
वववव- ससससस, ससससस
ववववववव- सससस सस ससससस, ससससससस
वववव- ससससससस, ससससससस
वववव- सस, सससस, सस ससससससस
वववव- ससससससससससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससस सससससस, ससस सस ससस सस सससस
वववव- ससस, ससससस
वववव- सससस, सससस, ससस सस सससस, सससस, सससससससस
वव- सस, ससससससस, ससससस सस सससस
ववववववव- सससस ससससस, ससस
वववव- सससससस, ससससससससस
ववव- ससससस, सससस सससससस
वववव- ससससस, सस, ससससस, सससससससस
ववववव- सससस, सससस, सससससस
वववव- ससस, सस सससस, सससस सस सससससस
ववववव- सससस, ससससस, ससससससससस
ववववव- सससससस, सससससस, सससससस
ववववव- ससससससससससस, ससससस, ससससस, सससससस, ससससससस

(स(
वव- ससससस, सससस, ससससससस, ससससस, सससस
वव- ससससस, ससस, ससससस, ससस, ससससससस, सससस, सस ससससससस
वव- ससससस, ससससस, ससससस, सससस, ससससस, ससस ससससस सस सससस
ववव- ससससस, ससससस
ववव- सससस, ससससस

( स, स (
वव- सससस, सससससस, ससससससससससस, ससस सस सस, सससस ससस ससससस सस सस, ससससस सस ससस
वववव- सससससस, ससससससससस, ससससससस, सससससससस, सससस, ससस, सससस
वव- ससस, ससस, सससस, ससस, सससससस, सससससस, ससससससस, ससससस, ससस, सससससससस
ववव- सससस, ससस, ससससस, सससससस, ससस, ससससससस, सससस सस ससससस
ववव- ससस, सससस, ससस, ससस, ससससस, सससससस
वववव- ससस, ससससस, सससससस
ववववव- सससस, सससससस, ससससससससससस
वववववव- ससससस, सससससस सस ससससससस
ववववव- ससस, सससस, सससस, सससस
वववव- ससससससस, ससससस, ससससस
ववव- सससस, सससससस

वव- सससस, सससस, ससस, सससस सस सस, ससससस, ससससस स
वव- ससस, ससस, ससससस, ससससससस
ववव- सससससस सस ससससससससस सस ससससस-, सससस
वववव- ससस, ससससस

( स, स (
ववव- सस, सससससस, सससस सस सससस
ववववव- ससससससस, सससससस, सससससस
वववव- सससस, ससस, ससससस
वववववव- ससस, सससस, सससस, ससससससस
वववव- सससससससस, सससस
वववव- सससससससस, ससससस
वववव- ससससस, ससस, सससस, सससस, सससससस
वव- सससस, सससस, सससस, ससससस, सससस सस ससससस
वववव- ससससस, सस, सससससस

( स, स (
ववव- ससस, सससस, ससस, सससस, सससस, सससससससस, सससससस
ववव- सससस, सससससस, सससस, सससस, ससससस
वववव- सस, ससससस, सससससस, सससससस
वववव- सससस, ससससससस
वव- ससस, सससससस
वव- ससस, सससससस, सससस सससससस
ववव- ससससस, सससस ससस ससस सससससससससस
ववववव- ससससससससससस, ससस, सससस, सस सससस
ववव- सससससस, ससससस
ववववववव (ववव)- ससस सस ससस ससस, ससस, सससससस सससससस
ववव- सससससससस, सससससस
ववववव- ससससस, सससस, ससससससससस

( स, स (
ववव- ससस, सससससस, ससस
वववव- ससस सस ससससस, ससससससस, सससस, सससससस, सससस सस सससससस, सससससससस सस
ससससससस
ववववव- ससस, सससससस, सससससस, ससस, ससससस
वववववव- ससस, सससससस, ससससससस, ससससससस
वववव- ससस, ससससस, ससससससस
ववव- सससस, सससससस, सससस, सससस, ससससस
ववव- सस, सस ससससस, ससस, सससससस
ववववववववव- सससस, सससस, सससस, सससससस, ससस
ववव- ससससस, सससससस, ससससस, सससस, ससससस

वववव- ससससस, सससससस, सससस
ववववव- सससससससस, ससससससस, ससससस
ववव- ससससस, ससस, ससससस सस सससससस सस सससस

(स(
वव- सससस, सससस, ससससस, सससस, ससस, सससससस, सससस, ससस, ससससस
ववव- ससस, सससस, सससससस, ससस, सस सससससससस
वववववव- ससससस, ससस
ववववव- ससससस, सससस, सससससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससससस, सससस, ससससससस
ववववव- ससससससससससस, ससससस, सससस
ववववव- ससससससस, सस ससससससस, सससससस, सससससससससससस
ववववव- ससससस, सससससस, ससससस, ससससस

( स, स (
वव- सससससस, ससस ससससस, ससससस, ससससस, सससस
वववव- ससससससस, सससससस, ससससससस, सससससससससस
वववववव- सससससस, सससससस, सससससस
ववव- सस, सससस, ससससससससस
ववव- सससससस, सससससस, ससससस
ववववव- सससससस, सससस
ववव- सससस, सससससससस, सससससस, ससससस
वववव- सससस, ससस, सससससससस
ववववव- ससस सससस, ससससस, सससससस, सससससस
ववव- सससससस, सससससस, सससस
वववव- सससस, सससससस, ससससस
ववव- सससस, ससससस, सससस, ससससस
वव- ससससस, ससससस, सससस ससससस, ससस, ससस, सससससस
वववववव- सससससस, ससससस, ससससस, सससस, सससस

( स, स (
वव- ससस, सससस, ससस, ससससस, ससससस, ससससस, सससस, ससससस सस सससस
वववव- सस, ससस, ससससस स
वववव- ससससससस ससस सस ससस, सस, ससस, सस, सस, सससस, ससससससस
वववव- ससससस, सससससस, सससस
ववववव- ससस, ससससस, सससस सस सससस
वववववव- सससससससस, ससस, ससससस, ससससस
वववव- ससससस, ससससस, सससससस, सससससस, ससससससस
वव- ससस, सससस, ससससस
वव- ससस, ससस, ससस, ससससससस

ववव- सससससस, सससससस
ववववव- सससस, ससससस
ववव- सससससससस, ससससस
ववव- ससस, सससससस, सससससस, ससससस
ववव- सससस, ससससस, सससस
ववव- ससस, ससससस, सससस
वववववव- ससससस, ससससससस, सससससस
वववववव- ससससस, ससस ससससस, सससससससस
वववववव- ससससस, ससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससससस, सससस, सससस, ससस, ससससस, सससससस
ववव- ससससस, सससससस सससस ससस, सससस
वववव- सससससस, सससस, सससस, ससससससससस
वव- ससस, सससस, ससससस, ससस सस सस, ससससस, सससस सस सससस
वव- सससस सस सस, ससससस

( स, स (
वव- सससस, सससस, ससससस, सससससस
वववव- सस ससस, ससससस, ससस, ससससस
ववव- सससस, सससससस, सससससस
वव- सससस, सस, सससससससस
वववव- सससस, ससससस, सससस
ववव- सससस, सससस, ससससससस, सससस (ससस सस सससससस)स
ववव- सससससस, ससस, ससससससस
ववव- सससस ससस, सससससस, ससससस, सस सससससससस
वव- ससससससस, सससस, सस, ससससस, सस सससससससस
ववव- सससस, ससससससस, सससस, सससससससस
ववव- ससस ससस, सससससस, सससससस
वव- ससससस, ससस, ससस, ससससस
ववव- सससस, सससस, ससससस सस ससससससस
ववव- ससससस, सससससससस, ससससस, ससससससस
ववव- सससससस, सससससस, सससससस
ववव- ससस, सससस, ससससस, सससससस

(स(
वववव- सससससस, सससस, ससससससस
ववववव- ससससस, ससससस, सससस, ससससससस
ववव- सससस, ससस, सससस, ससस, ससससस
ववव- सससससस, ससससस, सससससस, ससस-ससस, सससससस
ववववव- ससससस, ससससस, ससससस, ससससस
ववव- सस, सससस, ससससस सस सससस
ववव- ससससस, सससस, ससससससस
वववव- सससस, ससससस, ससससस, सससससससस

ववव- ससससस ससससस, ससससससससस, सससस सस ससस सस ससससस
वव- सससस, सससस, ससससस
वव- ससस, सस, ससस, सससससस
वव- सससस, सस, ससस, सससससससस
वववववव- सससससससस, सस, ससससससस
वव- ससस, ससस, सससस
वववववव- सससससस, सससस सससससस, ससस सससससससस
वववववव- सससस, ससससस, सससससस, सससससस, ससस, ससस

( स, स (
ववव- सससस, सससस, सससस, सससससस, सससस, सससस, ससससस, सससस
ववव- सससस, ससससससससससस, ससससससस-ससससस, सससससस
वववव- सससस, ससस, सससस, ससस सससससससस
वव- ससससस, ससससस सस सस सस, सससस, ससससस, सससस
वववव- ससस, ससस ससस, सससससस, ससससस
वववव- ससससस, सससस, सससस, सससससस
ववववव- ससससससस, सससस, ससससस
ववव- सससस, ससससससस, ससस-ससस, सससस

(स(
वववववव- सससससस, ससससससससस
ववव- सससस, सससस सस ससस, सससस, सससस
वववव- ससससस, सससससस, सस सससससस
ववव- सससस, सससस
ववव- ससससस, सस ससस, सस ससससस ससससस
ववव- सससससस, सससस, ससससस, ससससस
ववव- सससससस, सससस, सससससस
वव- ससस, सससस

(स(
वव- सससससस, ससससस, सससससससस
वववव- सससस, ससस, सससससस
वववववव- सससस, सससस, ससससससस, ससससस सस ससससससस
वववव- सस सस स सस, सससस, सससस ससससस
वव- सससस, सससस, सससस, ससससस सस सससससस, ससस
ववववव- ससस, सससससस सससस
वववव- ससससस, सससस, ससससस, ससससस, सससस
ववववव- सससससस, ससससस
वववव- ससससससस, सससससस सससस, ससस, ससससससस
ववववव- ससससस, सससस, सससससस, सससस, ससससस

वववव- सससससस, सससससस, ससस, सससससस
ववव- ससससस, सससससस, ससससससससस
ववववव- सससस, ससससस, ससससससस
ववव- सससससस, सससस ससस, ससससस
ववव- ससस, ससस, ससससससस, ससससससस
ववव- ससस, सस ससससससससस
ववव- ससससस, सससस, सससस, ससससस
ववव- ससससस, सससससससस, ससससससस
ववव- ससस, ससससस, ससससस, ससससससस
वववव- सससससस, सससससससस, सससस, ससससससस
ववववव- ससससस, ससससस, सससस
ववव- सससससस, सससस, सससस

(स(
ववव- सससस, सससससस, ससस, सससस, ससससससससस
ववववव- सससससस, ससस, सससससस सससससस स ससस
वववव- सससस, सससससस, सससस, सससस सस ससस
वववव- ससससस, सससस, ससससस, ससससससस
वववववव- ससससस, ससससस, ससस, ससससस
ववववववव- ससससस, ससस, सससससस
ववववव- सससस, सससससस, सससस, सससससस
वववव- ससससससस, ससससस, सससससस, ससससस
वववव- ससससससस, सससस, ससस, सससससस
वववववव- ससससस, सससस, ससससस
वववववव- ससस, सससस
ववव- सस ससस, ससस ससससस
ववव- सससस, ससससस ससस सस सस सससस
वववव- ससस, ससस सस सससस, सससस
ववववव- सससस, ससससससस, सससससस, ससस
वववव- सस, सससस, ससससस, ससससस, ससससस

(स(
वव- ससससस, ससस, ससससससस
वववव- ससस, सससससससससस ससस सस सससससससस
वववव- सससस, ससससस
वववववव- ससस, सससससस
ववववव- सससस, सससस, सससससस, सससस, सससस ससससस, ससस, सससस, सससससस, सससससससस,
सससससस, ससस, सससस, ससससस, सससस, सससससस, ससस, ससस, ससस, सससस, ससससस, ससससस, सससससस
सससससससस, सससस
वववव- ससससस, ससस, सससस, सस ससससससस
वववववव- ससस, ससससससस, ससससस, सससस
वववव- ससससस, ससस, सससससससस, सससस, ससससस

ववववव- सससस, सससस, ससस, सससससससस
वववववव- सस ससस, सससस, ससससस, ससससस
वववव- सससस, ससससस
ववव- ससससस, ससस, ससससससस
वववव- सससससस, सससससस, ससससस, सससससससस
ववव- ससससस, सससससससस
वववव- ससससससससस, सससस, ससससससस
वववव- ससस, ससससससससस
वववव- सससससस, ससससस
ववववव- सससस, ससस ससस ससससस सससस सस ससस ससस ससस सससससस
ववववव- ससससस, ससस, ससससससस

(स(
ववव- ससससस, ससससससस, सससससस
ववव- ससससस, ससससस, ससससस, सस सससससस
ववववव- सससस, सससस, ससससससससस
वववव- ससस, सससससस, ससससससस
ववव- सससस, ससस, सससससससस
ववव- सससस, सससस, ससस, सससस, ससससस
वववव- ससससस, सससससस
वव- सससस ससस, सससससस, सससस, ससससससस
वव- सससससस, ससससस, ससस, ससससस
वववव- ससस, ससस, ससससस, ससस, ससससससस
ववव- सससस, सससससस, सससस, सससस, सससससस, सससस, सससस, ससससस, सससस, सससस, ससससस, ससस,
ससससस, सससस, सससस, सससस

शब्द –युग्म:ससससस सससस ससस ससस सससस ससससससस सस सससससस सस सससस सससस सससससस सससस सस , ससससस
सससस सससस ससस सससस सससस सससस सस |ससस ससससस सस सससससससससस सससससससससस सससस ,
सससस-ससससस सस सससससस ससस ससससससस सससस सससस ससस |
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UNIT-3
ववववववव वववव ववववव
सससस ससस सस सस ससससस, सससससससससस ससस ससससस सस ससससससससस ससस
सस स ससस ससस सस सस सस-सस ससससस ससस ससससस सस सससससस ससस सससस सस
.सससस सससस सस सस सससस सस सससससस सससस सस ससस सससस सससससससस सस
सससस सससस सस स सससस ससससस सस ससस सस ससस सस सससससससस सस ससस
ससस ससससससस सस स सससस ससससस सस सससस सस ससस ससससससससस सस स
सससस सससस सस सस सससस ससस सससस सससस ससससस ससससससससस सस सससस
सससससससस सस सस ससस सस स सससस सससस सस सससस ससस ससस सससस सस सस
सस ससस ससससससस ससससससस सस सससससस सससस सस सस सससससस सस सससस
सस ससस सस सससससस ससससस सस सससस ससससस सससस ससससस ससस सससस ससस
ससस सससस सससससससस सस ससस सस स सससस सस सससस सस सस सससससस सस सस
ससस ससस सस ससस- ससससससससससस सस सससससस ससस स सससससससस ससससस

सस सस सससससस सससससससस सस स ससससससस सस ससससस ससससस सससस
सससससससस सस सससससस सससस सससस सस ससस ससससस सस सससससससस सस सस
स
ससससससस ससससससस ससससस सस ससस स ससससस ससस सससस-ससससस सससस सस
ससससस ससससससस सस ससस ससससससस ससससससस सस सससस सस सससस सससस
सससससस ससससस सस स सस सससस सस ससससससस सस सससस ससस ससससस सस
सससस स सससस सस सससस सस सससस सस ससससस सस सससस सससस, ससससस सससस
ससस ससससससससस ससस ससस स ससस ससससस सस सससससस ससससससससस सस
सससस सस ससस ससस स ससससस सस ससससस सस ससस सससस ससस सस सससससस
सससस सस ससससस सस ससससस ससससससस ससस सस सस ससससससस ससससस ससससस
स सससस ससससससससस सस सससस .सससससस ससससस ससससससससससस सस
सससससससससस सस सस सस सस सससस सससससससससस सस ससस सससस ससससस सस
स सससससस सस सस ससससससस ससससससस सस सससस सससस सस ससस ससस
सससससस ससससससस ससससस स ससस सससस सससससस सस सससस सस सससससस
ससस सस ससस सस सस सससससससससस सससस ससससस सस सससस ससस सससससस
ससससस स
ससससससस सससससससस सस सस सससस सस सस ससससससससससस सस ससस स ससससस
सस सससससस ससससस ससस सस ससस ससससस ससससससस. सस ससस सससस ससस स
ससससस सस ससस सससस ससससस ससससससस ससस सससस सससससस सससस सस सस
सससस सससससससससससस सस सससससस ससससस ससस स सससस ससससससससस
सससस सस सस ससससस ससससससस सस सस स सससस सस ससससस सससस ससस सससस
ससससस सससससस ससस ससससस ससससस ससस सससससस स सससस सस सस सससस सस
सससससससस ससससससससस सस ससससस सससससस ससस सस ससससससससस सस सस
सससस स सससससससस ससससससससस ससस ससस सस सस सससस सस ससससस-ससससस
ससस स ससस ससस -सससस सससस ससससस ससस सस ससससस सस सससस सससस स
ससससस सससस सस सस ससस सस सस ससससससस सस स ससससस ससस सससससस सस
सससससस ससस-सससस ससस स सससस ससस स ‘ सस ससस ससससस सससस ससस
सससससससस ससससससससस सस सस सससस सससस, सस ससस सस सससस सस सस ससस
सससससस सस सससससससस ससससस सस सससस स ससससस सस ससस ससस सस ससस सस
ससस सस स
सस ससस सससससस ससस सस सससससस, ससससससससससस सस सससससस सस सससससस
सस ससससससससससस सस सससस सससससस सससस सस सससस सस ससससस सस

सससससस सस ससस स सस ससससससससस ससस ससस सस सस स सस ससस सससससस सस
ससससस ससस ससस ससससस ससस ससससस सस ससस ससस ससससस सस ससससस
ससससस सस सस सस स ससससस -ससस सससससस सस सससससस सस सस सससससस
सससस सससस सस सस सस ससस ससस सस स ससस सस सस सससससस सस सससस
सससससस सस सससस सस :स ससस स सससससस सस ससस सससस सस सससससससससस
ससससससससस ससससस सस सससससस ससससस सस ससस ससससससससस सस ससस
सससससस सससस सस स सससस ससससससस सस सससससस सससस, ससससस-सससससस
ससस सससससससस ससससससससस ‘ ससस ‘ सससससस स सससस सस सस ससससस सस
सससस ससससस ससससस ससस सस स सससस सससससस ससससस ससस सस सससस सससस
सस ससससस सस स सस :स सस ससस सससस सससससस सस स सससस सस सस सस स
ससससससस सस सससस-सससससससस सस सस ससससस सससससस स सस सससस ससस
ससस सससस-ससस सससस सस स सससससससस सस ससससस सस _ सससस – सससससस सस
ससससस सससससस सस स सस सससस ससस सससस सस सस ‘ ससससस ‘ सस ससस सस
ससससससस ससस स ससस ससससस सस सससस सससससस ससससस सससस ससस
सससससससस ससस ससस सससस सस स ससस ससस ससससस सससससस सस स
सससस सस सससससससस सससस सससस सस सससससस सससस स सससस सससससस
ससससस ससस सससस सस ससससस सससस सससससस ससससस ससस ससससस सस ससससस
सससस ससससससस, सससस सससस ससससससस ससस ससस ससससससस स सससससससस
ससससस -सस सससस ससस सससससस ससससससस सससस सससस सस ससससस सस
ससससस सससस सस सससससस सस स सससस ससस -सससससस सससस सस ससससस
सससस सस ससससस सस ससस, -सस, सससस सससससस ससस ससससस सससससस ससससस
ससस सससससस ससस ससससससससस सससससस सससस स सस ससस सस सससस ससस
ससससस सससस, सससस सससस सस ससससस सससससस सस ससससस सससस सससस सस
सससससस सस ससससस सससस सस सससस ससससससस सस स सससस ससससस सस सससस
सस सससस ससससस सस सससस सस .सस ससससस ससससस ससस सससस सस स

सससससस )Amplification) सस ससससससस
सससस सससससस ससस ससससससस ससससस सससस ससस सस ससससससस सस 'सससससस' सससस ससस
ससससससस सससस ससससस सस सससससस ससस सस ससससस सससस ससस, सस ससससस सससससससससससस स
ससस ससस ससससस सससससस सस सससस सस सससस ससससससस सससस-ससस ससस सस ससस, ससससस सससससस
सससस-ससस ससस सससस-ससससससस सस ससस ससससस ससस ससससस सससस ससस ससससस-ससससस सस सस
ससससस ससस सससससससस ससससस सस ससस सससस ससससस-ससस, ससससस सस ससससस-सससस ससस ससससस
ससस, ससससस-ससससस सस सससस सससस ससससस सससस ससस; सससस ससस सससस सस ससससस ससससस
सससस सससस

ससससस सस ससससस सससस सससससस, ससससस ससस सससस ससस सससस ससससस ससससस सस ससससससस
सससस-सससस सससस सससस सससस, ससससस, सससससससस, सस. सससससससस ससससस सस सससससससस
ससससससस सस ससससससससससस ससससससस सस ससस सस-ससस ससस सससस सससससससससस सससस सससस
ससस सससससस सस ससस सससस, सससस ससस सस ससससस, ससससस सस ससससस, ससस सस ससस सससस सस सस
सससस-ससससस ससस सससस सस ससस ससससससससस ससस वववव-वव ववववव वव ववववव
ववव ववव वव ववववव ववव ववव ववव, वववववव ववव वववव, वववव
वववव, वववववव-ववववववव वव वववव ववव सससस सससससससससस ससससस
सससससस सस ससस ससससस सस ससस सससस सस सससस ससस
सससससस ससस सससस ससस सससससससस, ससससससससस ससस सससससससस ससस Amplification सससस सससस
सससस सससससस सससससससस सस ससस ससससस सस, ससससससस सससससससस ससस सससससस सससससस ससस,
सस सससससस ससस ससससससस सससससससस ससस
सस-सस-सस सससससस सससस सस ससससस ससस ससस सससस सससस ससस ससससस सस ससससससस ससस सससस
सससससससस सससस सससस सस सस ससस सस ससस सससससस ससससस सस ससस ससससस सस ससस सससस सस
ससस ससस सस सस सस सस सस-सस-सस सससससस ससस सससस-सस-सससस ससससस ससससस ससस ससससससस
ससस सससस (Bacon) सस सससससस ससस सससससस ससससससससस ससससस ससस सस सससससससस ससस
ससससस ससस सस सस सससससस सस सससस सस ससससससस सससस ससस सससससस, सस 'सससस ससस सससस'सससस सससससस सस सससस सस, सस ससससस सससससस ससससस सस ससस सससस सस सससससससस सससस सस
ससससस ससस सससससस ससस ससससस सससस ससस सस ससस-ससस सस ससस सस 'ससससससस' सस ससस ससससस
सस ससस सस सससस सससससससससस सस सससससससस सससस ससस
सससस सस सससस, सससससस ससस ससस सससससस ससससससससस सस ससससससस ससससससस सस, ससससस
सससस ससस सस सस सससससस सससस सस, सससससस सससस सससस-ससससससस सससस सस सससस ससस सससस
ससस सससससस सस सससस ससस सससस सस सस सससससस सस सससससस ससस 'सससससस' सससस ससस ससस सस
ससससससस सससससससस ससस 'Miniature essay' सस सससससस ससस 'ससस सससससस' सस सससस ससस
ससससस ससस ससससस ससस ससस सससससससससससस सस ससस-ससस सससस ससस ससससस सस सससससस सस
सससस ससस सससस सस सससस सससस सस सस ससससस सस सससससससससस सस सससस सससससस सससस सस
ससससस सससससस सस सस ससससस ससस ससससस सससस सस सस सससस सससस ससस सस ससस ससससस ससस
सस सससससससस सस ससस ससस

सससससस, सससससससस सस ससससससस
सससससस, सससससससस सस ससससससस सस ससससससससस ससससस सस ससस सससस सससससस सससससस सस
सससससससस ससससस ससस सससससससस ससस सससस ससससस सस ससससससस सससस सस; सससससस सससससस
ससस सससस सससस ससससस ससस सस ससससससस सससस सस, सससस सससससससस ससस ससससससससससससस
सस ससस सससससस ससस सससस-ससससससस सस ससस सस ससससस सससससससस ससस सस ससस 'सससससस'
ससस सससस ससस सससससस सस ससससससस ससससस ससस सससससस सस सससससस सससस सससस ससस
सससससस, ससससससस ससस सससससससससस सस सस सससस सससस ससस
'सससससस' सस ससस ससस ससस ससससस ससससस सससस ससससससस सससससससससस ससस सस सस सससस
सससससस, सस सस ससस सससस सस ससससस सससससस सससस ससस सससससस स सस ससससस 'ससससससस' ससस
सससससस सस सससससससससस ससस ससससस सससससस ससससस सससस सस ससस सससस सस ससससससससस
ससस सस ससससस सस सससससस सस सससस ससस सससस सससससस, 'सससससस' ससस ससस सस ससस ससससस
सससससस सस ससससस ससससस ससस ससससससस सस ससससस सससस सससस ससस सस 'सससससससस' सस ससस
ससससस ससस

सससससस सस ससस ससससससस सससस
(1) सससससस सस ससस ससस ससससस सस ससससस, सससससस, सससससससस सससस ससससस सस
ससससससससससस सससस, सससस ससस सस सससससससस ससस ससससस ससस ससस ससस स ससससस
(2) ससस ससससस सससस ससस सस सससस ससस सससस ससससस ससससससस सस ससससस सस सससससस
सससससस
(3) ससस सस ससस ससससससस सस ससस सससस सस ससस सस-सस सस ससस ससससस ससससससस सस सस-सस
सससससससस ससस ससससस ससससस ससससस, सससस ससस सस ससस सससस ससससस ससससस स सससस
(4) सससस सससस ससससस सस ससससससस सससस ससस सससस सससससस ससस सससस-सससस ससस सस ससस
सससससस सस सससस सस सससस सस सससस सससस
(5) ससस सस सससस सस सससससससससस ससस सससस सससससससस, ससससससस सस ससससस सससस सससससस
ससससस सससस-सससस सस सससस ससससससस ससस सससस सससससस सससससस सससस ससससस सस सससससस
स सससस सस ससससससससस ससस
(6) सससससस सस सससस ससस सससससससससस ससससस सस सससससससस ससससससस सस सससससस सससससस
सससस सससस सससससस
(7) सससससस ससस सससस सस ससस ससस ससस ससस सस ससससस सस सससस-ससससससस सस सससससस सससस
सससस सससससस ससससस ससस सससस सस सससससससस सस सस ससससससस सस सससससससस सससस सससससस
(8) सससससस सस सससस सस सससस ससस ससससससससस ससस सससस सससससस
(9) सससससस ससससससससस सस सससस ससससस, सससससससस सस ससससस ससस ससससस ससससस सस
ससससससस सस ससससस सस सससससस सससस सससस सससससस

सससससस सस ससस सससससस
(1) उउउउउउ
ववव ववववव- 'सससससस सससस सस सससससससससस सससस सससस सससस, सस सससस सससस
सससससससस ससस- ससससससस ससससस
सससससस
ससस सस सससस सससस सससस सससस; ससससससस सससस सससस-सससस ससससससससस सस, सससस-सससस
ससससससससस सससस ससस सस सससस ससस सससस सससस सस ससस सससस 'सससस' सस, सस सससस ससस
'सससससससस' सस सससस ससस सससस 'सससस' सस सससस सस 'सससससससस' सस सससस ससससस सस ससससस
सससससससस सससस, ससससससससससस सससस, ससससस ससससससससस सस ससससस ससस ससस, सस सससस सस
सससस ससससससस सससस सस सस ससससससस ससससससससस सस ससससस सस ससससस ससस ससससस सस
सससस-सससस ससस सससससस सससससस सससस सस सससस सससस सस ससससस सससस ससससससस सस सससस
ससससससस सससस सस सससस सससससस सससस सस सससस ससस सससससस सससससससससस सससससस
सससससस सस ससससस सस सससससस सस सससससस सससस सस, सससस सससस ससससससस सस ससससस
ससससससस सससस सस सससस सस सससस सस ससससससस सस सससस ससससससससस ससस सस ससससससससस
ससस सससस सस ससस सस सससससस ससससससससस सससस ससस सस सससस ससससस सस ससससससस सस ससस
सस सससससस सससससस सस सससससस सससस ससस
सस ससस सससस ससस ससससस सससस सससससस सस ससससस सससससस सस; ससससससस सससस सससससस
सससससस सससससस ससससस सससस सस सससससससससससससस ससससससस ससस सससस ससस ससससस
सससससस सससस सस ससससस सससस सस सससससससससस सससस सससस सससस ससस ससससस, सससससस
सससससस सस सससससस सस सससससस सस सससस सस सससस सससस ससससससससससस सस सससससससस सस
ससससस ससससससस सससससस ससस सससस सससस ससस सससस ससससस सस; ससससस ससस सस सससस,

ससससससससस ससससससससस सस ससससससस सस सससस सस ससससस-ससससससस सस ससससस सससस ससस
सससस सससस ससस सससससस सससस ससस सससस ससस सससस ससससस सससस सससस सससस सससस, सससससस
सस ससससससससस सस ससस सस सससससस सससस सससस ससससस सससससस ससससस सससससससस ससस
ससससस सससस ससससससस ससस सससस ससससस ससससस सस सससससस सस ससस सससस सस, सससस ससससस
सस सससससस सस ससस सससससस सससससस ससस सससस ससससस सससस सस सस सस सससससस सस सस-सससस
ससस ससस ससससस सस; ससस ससस सस सससस सस ससस ससससस ससससस ससस, सससस सससससस सससस ससस
ससससस
ससससस सस सस ससस सस सससससस सस सससससस सससस सस- सससस सस सससस सससस सससस सस सससससस
सस सस ससस-सससससससस ससस ससस सस ससस सससससस सससस ससससस सस, सस सससस सससससससस सस
ससससससससससस सस सससससस सस ससस ससससस, सस सस सससस ससससस सससस सससस सस ससससस सस, सस
सससससससस ससस सस ससस सस सस ससससस सस, सस ससस सस सससससस सससस ससस ससससस सससस सससस
सस सस सस सससस ससससस सस ससससस ससससस सससस सस ससस सससस-सससस ससस सससस ससस ससस सससस
सससस सससस सस, ससस ससस सससससससस ससस सस ससससस ससस सस ससससससस, सससस ससससस सस
ससससस ससस ससस सससस सससस सससससससस ससस सससससस सस सससससस ससस ससस सस सससस सससस
ससससस ससस ससस सससस सस सस ससस सससस ससससस ससस सससससस सससससससस सस सससससस सस सस
सससस ससस
सससससस सससस सससस सस सससस सस, सस सस सससस सससस सस ससससस सस सससससससस सस ससससस सस
सससस सस, सससस सस सससस सससस सस ससससस ससससस ससस सस सससस, सससस सस ससससस, सससससससस
सस ससससससस सस ससससस सस सस ससससस ससस सस सससस सससस सस ससससस सस ससससससस सससस
सससससससस ससस ससस सस सस सस सस ससससस सससससससससस ससससससस ससस ससस सस ससस सससस
सससस ससस ससस सस सससससस सससस सससस सस ससस सस ससससससससस ससससस ससस सससस सससस ससस
ससस, सससस सस सससस सससससससस सस ससससस सस सस सससससस सस, सससस ससस ससससस सससस सस सस
ससससस ससस सससस सस सससस-सससस सससससससस सस सससस सससस-ससससस सस ससस-ससससससस सस
सससससस स ससससस ससससससस सस ससससस सस ससससससस ससससस ससस सस ससससस सस-सससस सससस
सससससस ससससस सससस ससस सस ससससससस सस सससससस सससस सस सससस ससस सस सस सससससससससस
सस, सससस सस ससस सस सस-सससस सससस ससससस सस ससस सससस सससस सस सससससस सस सस सससससससस
ससस सससस ससस?
ससस, सस ससस सस ससस ससस सस सस सससससस सससस सस सससससससससस सससस सससस सससस, सस सससस
सससस सससससससस ससस

(2) उउउउउउ
ववव ववववव- 'सस सस सससस ससससस सस सससस ससस, सससससस ससससससस ससस ससस सससस ससससससससससस ससससस
सससससस
ससससस ससस सससससस ससससससससस सस सससस ससससससससस सससस सससस सस सस सस सससस सससस सससससस सस सससस ससस सससससस सस ससस सससससससस ससस ससस सससस ससस सससस सस ससस सससससस सस ससससससस ससससससससससस ससस सससस सससस सस, सस सससससस सस सससस,
सस ससससससससस ससस सस सस ससस सससस सस ससससस ससससससस ससस सससस ससस सस सससस सस
सस सससस ससससस सससससस ससससससस ससस सस, सससस ससससस ससस ससस सस सससससस सस ससस
सससससससस सससस ससस ससससससस सस ससससस सससस सससससस-, सससस सससससससस, सससस
ससससससस, सससस ससससससस सस सससस सससससससस ससससस ससस ससस सससससससस सस ससस
सससस सस ससससससस ससससस सससस सस, सससस ससससस ससससस सस ससससससससस सससस ससस
सस सस ससससससस सस ससससससस सससस ससससस सससस सस, सससस ससस सस ससससस ससससस

ससससस ससससस सस सससससस सससस सससस, सससस सससससस ससस सससस सस, सससस ससस सससस
ससससस ससससस सस सससस ससससससस ससससस सससससस ससस सससस ससससससससस सससस सससस
सस, सस सससस ससससस ससससससससससस सस सससस ससस
सससससस सस 'ससससस' ससससस सस सस, 'ससससससस' सस ससस ससससस ससससससस सस ससस सससस
सससससससस, ससससससस, ससससससस, ससस, सससससससस ससससस-सससस सस ससस सससससस सस, सस सससस
सस ससस सस ससस सससस सससससससस सस सससस सससस सस सससससससससस सससस सस सस सस सससस सस
सससस ससससससस सस सस सससससस सस सससस ससससससससससस सस सससससस सस सस सस सससस सस,
ससससससससस सस सससस ससस सससससस सससस सस, ससस सससस ससससससस ससस सससस सससस; ससससससस
सससस सस, ससस ससससससस सससस ससससस ससससससस सस ससससससस सस सससससस-ससससस सस सससससस
सससस ससस सससससस ससस ससस सस ससस सस सस सससस ससससससससस सससस सस सससस ससससससस सससस,
सससससस ससस सस ससससससससससससस सस सससस ससससस ससस सससस ससससससस सस सससससससस
ससससस सस सससस सस ससससससससस सससस सससस सससससससस सससस सस ससस ससससस सससस
ससससससससस सस सस सससस ससस सस सससस सस ससस ससस, सस सससस, ससस सस ससससससस सस सस सससस
ससससस सससससससस सससस सससस सस सससससस सस सससससससस सससस सस, सससससससससससस सससस,
ससससससस सस सससससस सस सससस सस-सससस सससससससससस, ससससससस, सससससससस ससससस सस ससस
ससस
ससस सससससस सससससस सस ससससससससससस सस सससससस सस सससस सस सससस सससससस ससससससस
ससस ससस, ससससस, ससससस, ससस, ससससससस ससससससस सस ससस सससस सससससससस सस ससससससस
सससस ससससससस सस सससस, ससससस सससससससससससस सस सस ससस ससस सस सससससससससससस सस-सस
ससससससससस, सससससससससस, सससससससससस, ससससस सस सससससससस सससससससस सस सस-ससससस सस
सससस ससस सस सससस सस सससस सस सससस सस सससससस ससससस सससस सससस ससस सस सससस सस; सससस
सस सससस सस सससस ससससससससस ससससस सससस ससससस सस ससस सस सससस सससस ससससस सस; सससस
ससससस, सससस सससससस, सससस ससस सस सससस सससससससस सस-ससससस सस सससससससस सससस सस
सससससस सस; सससस ससससस सस सससस ससस सस सस ससससससससस सससस सस ससससस ससस ससस सससस
सस सस सससस सस ससससससस ससस सससससससससससस ससस सस ससससससस सस सससस सससस सस
ससससससससससस सस ससससस सससससससस ससस ससससस सससससस ससससस ससस ससससससससस सस सससस
ससससससस सस सस सस ससस ससस
सससससस सस ससससस सससससससस सससस सस ससस ससस ससससससससससस सस ससस सससससससस सससस
सससस सससस, ससससस सससससससससस सससस सस सससस ससस ससससस सस ससस सससससससस सससस सससस
सससस, ससससस सससससससससस सससस सस सससस ससस ससससस सससससससससस, सससससससस सस
ससससससस सससससस सस ससससससससस सस ससस सससस ससससससस सस सस सससससस सससस सससस सस,
सससस सस, ससस-ससस, सससस-ससससससस सस सससस सस ससससससससस सस ससस सस ससस सस सस सससस सस
ससस सससस सससस सस सससससससससससस सस सस सससस सस सससससससस सस ससससससस सस सससससससस
सससस ससससस ससस ससस सससस सस ससस ससससससस ससस ससस सससस सस ससस सससस सस सससस सससस
सससस? ससस ससससससस ससस ससससससससस ससससससस सससस सस सस सस सससस ससससस सससस सस,
सससस सस ससस सससस ससससससस सस सस ससससस सस ? ससससससस सस सससस सस ससससससस सससस
ससससस ससससससस सस सससससससससससस सस ससससससससससस सस सससससससस सस सससससससससससस
सससससससस सस सस सस ससस ससससससस ससस ससस सस-सससस सस ससससस-सससस सस सस ससससससस ससस
सस; ससससस ससससससस सस सस सससससससस सस ससससससससससस सस, सस सससस ससससससस सस
सससससससस सस सससससससससससस सस सस सससस सस ससस सससस सस, ससससस ससससस

*************************************************************************************
references:-

https://hindividya.com/
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UNIT-4

ससस सससस : सससस
सस सस ससससस सससस ससससस ससस सससस ससससस सससस सससससस सस ससससससससस सससससससस, ससससससस, ससस, ससससस सससस ससससस, ससस सससससस सससस ससस सस ससससस
सससस सस ससससससस ससससस ससससस सससससस सस सससस ससस सससस ससससस सस सससस
सससससस सस सससस सस सससस स ससससस ससस सस ससससससस, सससस सससस सससससससस सस
सससस सससससससससससस सससस ससस सससससस सससससससससस सससस सससससस ससससससससस सससस ससससस ससस ससस, सस सस सससस, ''सस सस''! सससस ससससस
ससससससससस, सस सस सससससस ससससस सस सससस ससससससस सस ससससस ससससस ससस
सससस सससस सस, सससस सससस ससससस सससस ससस सससससस, सससस सस ससससससससस ससस
सस सससस, सस सस सससस, ससससस सससस ससस ससस ससससससससस सससस ससससस-सससससस सस सससससससससस सस सससस सससससस ससससस सस ससस सससस सससस सससससस ससस ससससस सससससस ससससस सससस ससससस ससससस ससस सससससससस ससससससस सस सससससस
ससससस ससससस सस ससस सससस सससस ससससस सस सससस सस ससससससस सस ससससस सस सस
ससससस, ससससस सस सस ससससस सससससससस सससससससससस सससस ससससस सस सस ससससस ससससस ससससस, सससससससससस, सससससससस सस सससससस ससस ससससससससस ससससस
सससस ससस सस ससससससस, सससससस सस सससस सस सससस सस सससससस सससस ससस ससससस,
सससस सस ससससस ससस सससससस ससससस सस सस सससस ससस, सस सस सससस सससस सस सससस
सससस ससस, सस ससस सस सससससस ससससस ससससस सस ससससससससससस सससस सससससस सस
सससस ससस सससस ससससससस-, सससस सससस सससस ससससस, सससस ससससससस सससस
सससससस सससस सससससस सससस, ससससस सस सससस ससससस? सससस सससस ?
सससस ससससस सस सससस सस ससस ससस ससस ससससस ससससस सससससस सससससससस ससससससससससस सससस सससस सससस ससससस सससस, सस ससस ससस ससससससस सससस सस
ससस सससस ससससस सससस ससस, ससससस ससससस
सस सससससस ससससस सससससस ससससससस सससस सससस सससससस सससस सससस सससससस
ससस ससस सससस सस सससस सस, ससससससस सस; सससस ससस ससस सससस सस ससस ससससस
सससस सस सससस सससस ससससस सस सससस ससस सस सससससससस ससससससस सस ससससस सससस ससस

सस ससस सससस सस सससस ससससस सस सससससस सस ससससससस ससससस सससस ससससस सस
सससस सससस सस, ससस सससससससस सस ससससस सससस सससस ससससस ? ससससस सस सससस,
सस ससस सस सससस ससस ससस सससस सस सस ससस सससस सस सस ससससस सससस ससससस ससस
ससससससस सस सस ससस ससससस सससससस ससस सस सस ससससस सससस सससस सससस ? सस
सससससस सस ससस ससस सस सस सससस सस ससस ससस सससससससस सस ससससस सससससससस
सससससस सस सससस ससस सससससससस सस ससससस सससस सस ससससस ससससस ससस सससस ससस, सस ससससससस सस ससससस सससससससस सस ससससस ससस ससससस सससस सस सससस,
सससस ससस ससस ससस ?
ससस सस सससस-स ससस सससस ! सससस ससस सससससससस स ससस सससससस ससससससससस ससससस सस सससस सस सस ससससस ससस ससससस ससस ससससस सससस ससस ? ससस सससससस ससससस? ससस स ससससससस सस सससस ससस सस सससस ससस !
ससस, सससस ससस सससस सससस ससससस ससससस सस ससस ससस सससससससस सस ससस
सससससससस सससस सस ससससससस ससससससस सस सससस ससससस? ससस सस ससस सससस सस
ससस सससस
ससससस ससस सस सससस, सससस ससस सससस सससससससस ससससससस ससस सससससस
सससससससस, ससससस सससस ससस सससससससस -सस सस ससससससससस ससस ससस ससससससससस, ससससससस, सससससससस ससस सस ससससस सस ससससस सससस सस सससस सस
ससससस सससस ससस ससस सस ससससस ससससससस, ससससस ससस ससससससस ससससससस,
ससससस सससस ससससस
ससस, सससस सस सससस ससससस ससससस ससस ससससस, ससससस ससससस ससससस सससस सस ससससससससस ससससस सससससस, सससस ससस, ससस ससस सससस ससस ? ससससस सस ससससस
सससस सस ससससस ससससस सस ससससस सससस सस सससस सससस सससस सस सससससस सस सस
ससस, सस सस सससस ससस, सस सससस सस ससस सससससस सससस ससससस
ससस ससससस ससस सस ससससससस सस सससससस ससससस स सससससस, स सससस, स सससस, स
ससससससस, सससस सससस सस सससस ससस ? ससस ससससस ससस सससस ससस सस ससस ?
ससससससस सससस सससस सस सससससस ?. स सससससस, स ससससससससस सससस सससस,
सससससससस सस सससस सससस सससस सस ससस सस सससस सससस सस सस-सससस ससस, सससससस
सससस ससससस सससस सस, सससस सस ससस ससससस ? स ससससस, स सससस, सससस सससस सस
सससस ससस ?
सस ससस सस सस ससससससस सससस सससससस सससस ससससस ससससस सससस, ससससस सस-सससस सससससससस ससससस ससस-ससस, सससससस सससस सससस ससस ससस सस सससस ससस
ससस ससस ससस ससस सस ससससससस सससस सस ससस ससस सससस सससस ससससस सससस ससस
सससस ससस सससस ससस सससस सस ससससससस सससस सस ससस ससस सस ससससससस सससस सस
ससस ससस सससससस सससस ससस ससस ससस ससस सससस सस ससस सस ससससससससससस सससस सससस सससससस सससससस सस ससससस सससस सससस सससस ससस ससस सस ससससस
सससससस सस सससससससस सससस सससस ससससस सससस सस ससससस सस ससससस ससस ससस ससस सससस सस ससससस सस ससस सससस''ससस, ससस, सससस''
सससस सससस सससससससस सससससस सस सससस, सससससस सससस -सस सस ससस सससस सस-

सससससससस ससस सस ससससससस सससससससस सस सससससस ससससस सससससस, ससससस
ससससससस सससस ससससससस सससस, ''ससस सससस सस सससस ससस सससस ससस ?''
ससससस सससस, ''सससससससस सस ससससस ससससस''
'' ससस ससस, सससससस, ससससससस''
ससस ससससस ससससस सससस सससस ससससस सससस
सससस ससससससससससस सससससस ससससससस सससस ससस सससस सससस ससससस सससस ससस
ससस सससस सससससस ससस ससससससस सस सससस ससस सस सससससस सस ससससस सस सससस
ससससससस सस ससस ससससस सस ससससससस ससस ससससस सस सससस ससससस सससससससससस सससस सससस ससस सस ससससस ससस ससससस सस ससससससस ससस ससससस सस सससस ससससस
ससससस सससस सससस ससस सस ससससस ससससससस सससससस सस सससस सससस ससस -ससससस
सससससस सससस ससस ससससस
सससस सस सस ससससस सस ससससस सससस सससस ससस, ''सससससस ससस ससससससस ससससससस
सससससस ससस ससससससससस सस, सससससस ससससस सससससस सससससस ससससस ससससस, सस
ससससससस सससससस ससससस सससससससस ससस ससससस सससस सस सससससस ससससस सस सस
सस सस, सससससस ससससस ''
ससस ससससस सससस सससस सससस सससससस ससससस सससस सससस !सससस सससससससस !
! सससस सससस ससस सस सससससससससस !सससससस
सससस सससस ससससससस सससससस सस सससस सससस ससससससस सससस ससस सस सससस
ससससस ससस सससस ससससससस स ससससस ससससस ससस ससस ससस सससस ससससस-सससससससस सससससससस ससससससस सससस सससससससस ससससससस ससससस
ससस सससस सस ससस सससस सससस ससस, सस सससससस सस ससस, सससस, ''सस सससस ससससससस
सससससस सससस ससससस ससससससस सससस?''
सससससससससस सससस ससससससस ससस ससससससस ससस ससससस ससससससस सससस-सस-,
ससससससस सससससस ससससससस सससससससससस सस सससस ससससस ससससस ससस सससस
सससस ससससस सससस सससस
सस सससससस सस सससस ''ससस सससस, ससस!सससस ससससससस सससस ससससस !''
ससस सस ससससस सससससस सससससस सस सससससस सस सससससस सससससस सस सससस
ससससससस, सससस सससससस सससससससससससस सससससस सससस ससससस सस ससससस ससस ससस सस सससससससस सस ससससससस सस ससससस
सससससस सस सस ससससस सस सससससससस सससस सससस सस सस सस ससस ससस सस सससस
ससससससस सससस, सससस सस ससस स सससस !ससस !
सससस ससस ससस, सससस ससस सससस, सससस सस ससस ससससससस ससस सससस सससस सस
सससससससस

सससससससस(Sankshepan)सस ससससससस
सससस ससससससस ससससस, सससससससस सससससससस, ससससससस, ससससससससससस सस ससस सस सससससस
सस ससससससससस सस ससस सससससस सस 'सससससससस' सससस सस, सससससस सससससससससस, सससससससस,
सससससससससस, सससससससस ससससस सस ससससस सस ससस सससससससस, सससससस ससस ससस सससससस सस
ससससससससससस ससससससससस ससससस ससस

सस ससससससस सस सससससस, सससससससस सस सससससससससस सससस ससस ससस सस सससस सस ससस ससस
ससससससस सस सससस सस ससस सससससससस सससस सस ससससस ससससससससस सससससससस ससस ससससससससस ससससस, सससससससस ससस सस सससस ससससस सस ससससससस ससससससससस सस सससससससस ससस
ससस ससस सससस ससस
ससससस सस सस-सस-सस सससससस ससस सससस-सस-सससस ससससससस ससससस सस सससससस सस
सससससससस सससस ससस ससससससस, सससससससस सससस ससस सससससस सस ससससससससस ससससससस
ससस सससससस सस ससस सससस सस ससस ससससस सस सससस सससससस ससस ससससस ससस सस ससस सस
सससससस ससस ससससस सससस ससससस सससससससस ससससस सससससस ससससस सस सससस सस सस ससस
ससससस सस सस सससस सससस सस ससस ससस ससससस सससस ससस ससससससस सससससस सस सससससससस
ससस

सससससससस सस ससस
सससससससस सस सससससस सस सससससस ससससससससस सस, सससससस ससससससस ससस सससससससस
सससससससस सस सससससससससस ससस सस(1) ससससससस- सससससससस ससससस ससससस सससस सससससस सससससससस सससस ससस सस ससस सस
ससससस सससस ससससस सस ससससस सससस ससस सससससससससससस ससस ससस सस सससस सससस सससससस
सस सससससससस ससससस सस ससससस ससस ससस-ससससस सससस सससससस सस सससससस सस सस ससससस
ससस सससससससस ससस सससस सस ससससस सससस सससस, सस ससस ससससस सस ससससससस ससस ससस, स सस
सससस सस सस सससस सससस ससस सस स सससस ससस ससस स ससससस ससस सस सस सससस ससस ससस ससस
सससस सस ससससस सस ससससस ससस सससस ससस सस, ससस ससस सससससस ससस, ससससससससस ससस ससस
सससस सससस सससससस ससस स सस सस ससस ससससससस सस ससस सससस ससस सस ससस ससस सससससससस
सससससससस, ससस, ससससससस, सससससस ससससससस सस सससससस ससससस ससस
(2) ससससससससससस- ससससससससससस सससससससस सस सस सससससस ससस ससस सससससस सससस सससस
सस सससससससस सस ससससस ससससस सससस, ससससस सससससससस सस सससससससससस ससस सस
सससससससस सससस सससससस ससससस सससससस सससससस, ससससससससस, सससससस, सससससससस सस
ससससस सससस सससस सससससस ससससस-ससससस सससससस सस ससससससस सस ससससस सस ससससससस
ससससस ससससस सससससस सससस ससससस सससससस ससस सससससससससस ससससससससस सस, सस
सससससससस ससस सससस ससस सससस सससससस सससससस, सस ससस सस ससससस ससससस ससस ससस सस ससस
सस ससस सस सससससस ससस ससससस स सससस
(3) सससससससस- सससससससस सस ससससससससससस सससससस सससस सससससस ससस ससससस सस
सससससससस ससस सससस ससस, ससससस सससस सस ससस ससससससस सस सससस ससससससस सस ससससस सस
सससससस सस सससस ससस स सस सस सससससससस सस सससस सससससस सससस सस ससस ससस ससससससस सस
सस सससस सससस ससससस, सससससससस सस ससस सससस ससससससस सससस सस ससससस ससससस सससससससस
(precis writer) सस सस ससस ससस सससस ससससस सस सससससससस सस सससस सस ससससस ससस ससससससस
सससस ससससस ससससस ससससस (सससससससस ससस) सस ससस सससस ससस, सस सससससस सससससस ससस
(4) सससस सस ससससस- सससससससस सस ससस सस सससस ससससस सस सस सससस सससस ससस सस
सससससससस ससस ससससससस सस सससससससस सससस सस सससससस सससस सससस सससससस सससस सस
सससस सस सससस ससस सससससस सससस सससस सससससस सस ससस सससस ससस, सस ससस-ससस सस; ससससस
सससस ससस सस ससससससस सस ससससस-ससससस सससस सस ससससस स सस सससस ससससस, सससससससस सस
सससस सससससससस सस ससससससससस सससस सससससस ससस ससससस ससससस स सससससस
(5) ससससससस- सससससससस ससस ससस सस सससस सस ससससससस सससस सससससस ससससससस सस ससससस
सससस सस सस सस सससससससस ससस सस सस सससस ससस सससस सससस सससस, सस ससस ससससससस ससस

ससस ससस सस ससस सससससस, ससससससस सस ससस स ससस, ससससस ससस-ससस सससस ससससस सस ससससस
ससससस ससस सस ससस सस ससससस सस ससससससससस सससस सस सससससस सससस सससस सस स सससस सस
सस सससस ससस सस सससस-ससससससस सससस सससससस सससस ससससससससससस सससस ससससस,
ससससससससससस ससससस
(6) सससससस सस सससससससससस- सससससससस ससस ससस सस सससस सस सससससस सस सससससस ससस ससस
ससस सससससससस ससस सस सससस सससससससससससस सससस सस सससससस सस ससससससस सस सस
सससससससस सस सससससस सससससस ससस ससससस ससससससससस सस सससस ससस सससससस ससससस सससस
सस ससस ससससससससस ससस सससस-सससस 'ससस', 'सससस', 'ससससस' सससस सससससस सस सससससस सससस
सस सससस ससस सस ससस ससससस ससस सस ससससससस ससस सससस ससससससस सससससससससस (logical
sequence) सससस सससससस सससससस सस सस सससससससस ससस ससस ससससस सस सससस सससस ससससस
सस(i) ससससससससससस (brevity), (ii) सससससससस (clearness), सस (iii) सससससससससस (coherence) स

सससससससस सस सससस
सससस सससससससस सस ससससससससस सससस सससस ससससस सस सससस, ससससस सससससस सस ससस ससस
ससससससस सससससस सस सससससस सससस सस सससस ससस सस सस सससससस सस-

सससससससस सस सससससस सससस
(1) ससस ससससससस सस ससससससससससस ससससस सस सस सससस सससससससस ससससससस (substance)
सससससस स सस ससस, सस सस सससससससस ससससस ससससस सससस सससस सससससस सससस ससस सस
सससससस सस सस ससस ससससस सस-सस-सस ससस ससस ससस सससस
(2) ससस सस ससससससस सस ससस सससस सस ससस सससससस सससससस, ससससससस सससस ससससससससससस
सस सससससससस सससस, ससससस ससस सससस सस सससस ससससससस सस सससस ससससस ससससस सस
ससससससस सस ससससससस ससस ससससस ससससससस ससस सस सससससस, ससस सस सससस ससससस स
ससससससस
(3) सससससससस ससस ससससससस सस ससससससससस ससस सस, ससससस सस ससस सस ससससस सससस ससससस
सस ससससस सससस सस सस सससस ससस सस सससस-ससससससस सससस सससससस-सससससससससससस स ससस
सससससससस सस सससस सस स सस सससस ससससस सस ससससस सस सससससस सस सस स सससस सस सस ससससस
सस ससससससससस ससससससस सस ससससस सस ससस ससस ससस सस ससस सस ससससस सससस ससससससस सस
सससस सससस सस सस सससससस सस ससससससस ससस ससससस ससस
(4) सससससससस सस सससससस ससस सससस सस सससस सससससससस ससससससस सस सससस सस सससस
ससससससस ससससस सससस ससससस, ससस ससससस सससस सस सससससस सससससस (ससस-सससस) सससस
सससससस सससस सस ससस ससससस सससस सस सस सस सस ससस ससससससस सस ससससससस सस
सससससससससससस ससस सससससस सससससससस सससस सस सससस ससस सस ससस सससससस सससस सस सस
ससस सससस ससस ससस सससस ससस सस, ससस सससस ससस सससससससस सस सससस सससस ससससस सस
ससससससस सससससस सस सस ससससस ससससससस सस ससससससस ससस सससस ससस ससससस सस सस सस
ससससस सस ससससस ससससस सस सससस ससससससस ससस ससस ससस
(5) सससस ससससससस सस सससससस ससस सससस सस सससस ससस सस-सस ससस ससससस सस सससस ससससस,
सससस ससस सस सससससस ससससस ससससस स सससस सससस सस सस ससस, सस ससससससस ससससससससस ससस
ससस सससससससससस सससस सस ससससससससस सस, सस सस ससससससस सससस ससससस सस सससससससस ससस
सस ससससससस सस सससस सससस सससस सससससससससस ससस ससस ससससससस सस सस-ससससस सससस
सससससस

(6) सससस ससस, सससससससस सस ससससससस सस ससससससस सससससस सस सससससस सस सससस ससस
ससससस सससससस
(7) ससससससससस सससस सससससससस सस ससस सससससससस सस ससससस सस ससससससस सस सससससस सस
ससससससससस सससससस सस सससस सससससस सससससस ससस सस, सस ससस सससससस सस सससससस सस
सससससस सससस सससससस ससस सस सस-सस-सस सससससससससस सससस सससससस

सससससससस सस सससससस सससस
(1) सससससससस ससस सससससससस सस सससससससससससससस सस ससस ससससस सससस ससस सससससस
ससससस सससस सससससस सससससससस सस सससस सससससस सससस सससस ससससस; ससस सस सससस ससस
ससससससससस सससस सससससस
(2) सससससससस ससस ससस सस सससससस सससससस सस सससस ससससस, सस ससससससससससस ससस ससससस
सससस सससस सस ससससस सस, ससस सस सससससस सस सससस ससससस सससससस सस सससससस सससस
ससससस, ससससस सस ससससस सससस ससससस सस ससस सस ससससस सस ससससससस ससस सससस सस सससससस स सससस सससस
(3) सससससससस ससस ससस ससससस सस ससससससससससस सस ससस सस-सस सससस सस सससससस सससस
ससससस, सस ससस सस सससससससससस ससस सससस-सस-सससस ससससस ससससस सससस
ससस सससससस सस सससससस ससससससससससस

सस सससस

सस सस सससस ससस सससस सस ससससस

ससससससससस

ससससस सस सससस ससस ससस सससस सससस

ससससससससस

सससस सससससस सस सससस सस

सससस

सससस सससस सस ससससस ससससस सससससससस

सससससससस

सससस सस सससससससस ससस

ससससससससस

सससस सससससससस सस ससससससस सस सससससस ससस ससस, सससस सससस सससस सस सस-सस-सस सससससस
ससस ससससस सससससस ससससससस सस ससस ससससससस सससस ससस स ससससस
(4) सससससससस सस सससस सससससस सससस सससस ससससस, ससससस सससस (simile), ससससससससससस
(metaphor) सस सससस सससससससस सस सससससस सससस सससस ससससस; सससससससससस ससससस,
सससससससस सस ससससससस सस ससससससससससस सस ससस सससस सससससस सससससससस सस सससससससस
सससससस सस ससस सससस ससससस, सससस सससस सस सससस सससस ससस ससस स सससस
(5) सससससससस सस सससससससस ससससससस सस सससससस सस ससससससससस सससस ससससस, सस
ससससससससससस स ससस
(6) सससससससस ससस सससससस ससस (indirect narration) ससससससस ससससससससस ससस सससस सससससस
ससस ससस सससस सससससससससस सस ससससससससस सससस ससससससस सस सससस ससस सससससस ससस सस
सससससस सससस सस, ससस ससस सससससससस ससस सससस ससससससस सससस सससससस ससससससस सस
सससससससस ससस सससस ससससस सससससस सससससससस ससस ससस सससस ससस सस ससस ससससस ससस
सससस ससससस सस सससससस ससस सस ससससससस सस सससससस ससस सस ससससस सससस सस, सस
ससससससस, सससससस सस ससस सस ससससस सस ससससस सससस सससस, सससस सस ससस सससस सस ससस सस

सससस ससस ससससस ससससससस ससस ससस सससस ससससस
सस सससससस सस सससससस ससससससससससस ससससस (Direct narration)- ससस सस ससस-'ससस सससस सससस'
सससससस ससससस (Indirect narration)- ससस सस ससस सस ससस सससस सससस
(7) सससससससस सस ससससससससस ससस ससससस-ससससस ससससससस सस ससससससससससस सस ससससससस
सससस सससस ससससस; ससससससस ससस सस सससस ससस ससस सस सससससस सससस ससससस, सससस सस सस
ससस ससस ससस सस सससस ससस ससस ससस स ससससस ससस सससससससस ससस सससस ससससस, ससससस
सससस, ससस ससस सस सससस ससससससससस सससस सससससस
(8) सससससससस ससस सससससस सस सससससस ससस सससस सस ससस सससस सससससस ससस सस सससस
ससससस सस ससससस स ससस सससससस सससससस सस सससससस सससस ससससस, ससससस ससससससससस
ससससससस ससस ससस सस सससससस सससससस सस सससससस सससस ससससस, सस सससससससससस सस
सससससससस सस सससससस सससससस सस, ससससस सससस ससस सससस सस ससससस सससससस सस ससससससस
सस ससस सससससससस ससससस सससससससस सससससस सस ससससस सस ससससससस सस ससस सससससस सस
सससससस सससस सससससस
(9) सससससससस सस सससससससस ससस सससससससस ससससससस सस सससससससससस ससससससस सससस सस
ससससससस सससससस ससस ससससस, सससस स सस सससस सस ससससस-ससससससस सस सससससससस सस सस स
सससस ससससस सस सससस-सससस ससससस ससस सस ससस सससस ससस, सस ससस सस, सससससस ससस सससससस
सस ससस ससससस सससस सससस सससस सस ससससस सससससससस सस ससस ससससस सस ससस सस सससस सस
ससस ससस सससस ससस ससससससस सससससस, सससस ससस सस ससससस सससससस सस सससससससस ससस सस
ससस सससससस सस सस ससससस ससस सससस सससससस सस सस सससससससस सस सससस सस सससससस सस ससस
ससससससससस सस, ससससस ससससस
(10) सससससससस सस ससससससससस सससससस सस ससस सससस सससससस सस सस सस ससस सस ससससस सस
ससस-ससस ससससससस सससस ससस सससससससससससस सससस सससस ससससससस ससस ससस Verbosity सससस
सससस सससससससससस- 'ससससस ससससससससससस, ससससससससस, ससससससससससस सस सससससस सस
सससस ससस' स सससस 'ससससस' सस ससस सससस ससससससससस सससससस सस सससससस ससस ससस सससस
ससस सससससस ससससस सस ससस सस ससससस सस सससससस सस सससस सस ससससस सससस ससस सससससससस
ससस ससस सससससस सस ससससस सससस सस ससससस ससससस सस 'ससससस सससससस सस ससससस ससस सस'स
सससससससस सस ससस सस-सस-सस सससससस ससस सससससस ससस
(11) सससससससससससस सससससस ससस सस सससस, ससससस सससस ससससससस ससस सस सससस ससस सससससस सस सस ससससस ससस सस सस ससस सस ससससससस ससससस ससस सस सससस सससस ससस सससससस सस
ससस, सस ससससस सस सससससस सस- 'सससससस सस सससससस सससससस सस-सस सस ससस' स सस ससससस
ससस सससससस सससस सस-सस सस सस ससस सस ससससससस ससस ससससस सस सस सस सससस सस, ससससस
ससस सससससस सस ससस सससस सससससस ससससससस ससस सस ससस सस Tautology सससस सससस
(12) सससस ससस, सससससससस ससस सससससससस सससससस सस सससससस ससस सससस ससससस स
वववववववव
सससससस सस सस सससससससस सस सससससससस ससससस, सससससस, ससससससस, ससस, ससससससससस, सससस
(ससससससस) ससससससस सस सससससस ससससस ससस ससस ससससससस सस सससससससस ससससस ससस, ससस
ससससससस सस सस सससस ससस सस सससस ससससससस ससस सससस सस ससससस ससस ससससस सस सससससस
सस सससस ससससस सस सस सस ससस सससस सस ससस ससस सससससस स सससस ससस ससस सससससस-सससससस
ससस ससस सस सससस सससससससससससस ससससस सस सससससससस सससस सससस सस सस सससससससससससस
ससससस सस सससस सस सस ससससससससस ससससससस (draft) ससससस सससस सससस

ससस सससससससससस ससस ससससससस सस सस-ससससस सस ससससस सससस सससससस ससस सससस ससस
ससससससससस सस ससस, सस ससस ससससस ससस सस सससससस सस ससस ससससससस सस ससस ससस सस सससस
ससस सस ससस सससससस ससस ससस सस स ससस ससस सससससस ससस सस सस सससससससस ससससस सस ससस,
सस सससस सस ससससससस, सससससस सससस-सस सससससस सस सस सससस सससस सससस ससस, ससससस
सससससससस सस सस सससससस सस सस ससस ससस सस सससस ससस सस सससस ससस सससससस सससस
ससससससससस सस सससस ससस सस सससस सस ससस सससस सससस ससस सससस सससस ससससस सस ससस सस
सस ससस सससस ससससससस सससस ससससस सस, सस ससससस ससससस सस सससस सससस

सससससससस : ससस सससससस ससससससस
(1) सससससससस ससस ससस ससससससस सस सससससस, ससससससससस, सससससस सस ससससससससस
ससससससस सस सससससस सससस सससस सससससस
(2) ससससससससस ससस सससससस सस सससससस ससस ससस सससस सससस सससससस
(3) ससससससससस सस सससससस सससस सससससस
(4) सससस ससस सससस ससससस, ससससससस सस सससससससस ससससस
(5) ससस सससस सस सससससससस सस सससससससस ससससस सस सससससस ससससस सससस सससससस
(6) ससससस सससस ससससस ससससस ससस सस, सस ससस सससस सस सससससस सस ससस ससससस सससस
ससससस सस सस सससस ससस
(7) सस ससससससससस सससस-सससससस ससस सससस सससस सससससस ससस ससस ससससससस स सस, सस ससस
सस-सस-सस ससस सस सस-ससससस सससस सससससस ससस
(8) सससस, ससससससस सस सससससस सससससस सससससससस सस ससससस सस सससस सस सस सस ससस ससस
ससससससससस सससस ससससस

सससससससस सस ससस सससससस
सससससससससससस ससससस सस सससस सस सस ससस सस ससससस सससससस ससस सससस सससस ससस सससससससस-ससस
सस ससससस-ससससस सससससस सस सससससस ससससससससस, ससस-ससससस सस सससससस सस सससससस ससस
ससससस ससससससस सस ससससस सस ससस ससस सससस सससससससस सस ससससससससस सस सससस सस
सससससस सस सससस सससस, ससससस, सससस, सससस ससससससस ससससससस सस ससससससस सससससससससस
ससस सससस सससससस सस ससससस सससस सससस स ससस सस सससससस, स ससससससस सस सससस
ससससससससस ससससससस ससस सससससससस सससससस सस सस-सस ससस सससससससससस सस सससस सस
ससससस सस ससस ससस ससससस सस सससससस ससससस सस ससससससससस सस सससस सससससस सस ससससस
ससस ससस ससस सससस सस ससससस सस सससस ससस ससससस सससस सस ससस ससस सससस-सस सससस
ससससससस ससस सससस सससस ससससस ससस सससससस ससससस सस सससससस सस सससससससससस सस ससस
सस सस सससससस सससस सससस सससससस सस सससस सस सससससस ससससससस सस सससससससस सस ससस
ससस सससस सस ससससससससस सससस ससस सससस ससससस सससस सस सससससस सस सससससस सस ससस
सससस सससससस सस सससससस ससससस ससस ससस सससससससस ससस ससस ससस ससससस सस सससस सस ससस
सस सससस ससससससस सस सससससस सस सससससस ससससससस सस ससस ससस ससससससस सस सस-सस ससस
ससस सससस सस ससससस सस ससस ससस सससससससससससस सस सससस सससस सस सससस सस सससस सससस,
ससससससस सस ससससस सस सससससस सस ससस, सससस सस सससससससस सस ससससस ससस सससस सस
ससससस- सस ससस सससस सस सससस सससस ससस ससस सस सससस सस, ससससस सस सस सससस सस ससससस
सससस सससस सस सससससस सससस सस सससस सससससस सस सससस ससस ससससससस सस ससससस सस सससस
सस सससस ससस सस सससस सससससस सस, ससस-ससस सस ससससस सस ससस सस सस सससस सससस सस ससससस
सससससस सस, सससस सससस सससस सस सस ससससस

सससससससस

वववववववव वव वववव
सससससससस सस ससस सस ससस सस सससससस सससस सससस सससससससस सस ससस सस ससससससस सस
ससससस-ससससस ससससस सससस ससससस ससससससस सस ससससस ससस ससस ससससस सस ससस-सससससस
ससस सससस सससस सससस ससससससस सस सससससस ससस ससससस सससससस ससससस सस ससससस ससससस सस
सससस ससससस ससस ससस सस ससससस सससस ससससससससस सस सस-सस ससस सससस सस ससस ससससस सस
सससस सस सस सससससससस सस सससससस ससस ससस; सससस ससससस ससस; ससससस सस ससससस ससससससस
ससस सस सससससस ससससस सससस ससससससस ससस ससससससस सससससस सस ससससस सस सससस
ससससससस- ससस ससस ससससससस ससस सससससससस ससससससस सस सससस सस ससससससससससससससस
ससससस ससस सस, सससससस ससससससससस ससससससस सससस सस सससससस सस ससस ससस सससससससस ससस
सससस ससस सससससस सससससस सस ससससससस सस ससस सससस सस सस ससस सस ससससस सस सससससस सस
सससस सस, सससस-सससस सससस सससस ससस सससससससससस ससस सससस ससस सस, सस सससससससस ससस
सससस ससससस सससससस ससस सससस ससस सससस

References:https://hindividya.com/
http://hindigrammar.in/
https://www.firkee.in/panchayat/

UNIT-5

वववव वव वववववव
ससससस ससससस सससस

सससससस, ससस, ससससस, ससससससस, सस सस सससससस सस सस सससस सस सससससस सससस
ससससससससससस ससस सससस सस सससससस सस ससससससस सससस सस ससससस सससस
सससससस सस ससससस सस सस सससस सससससससस ससस सससस ससस सस सससससस सस ससससस
सस ससस, ससससससस, सस ससससस सस सससससस सससससस ससससससस सससस ससस ससस सससस
सससस सस सससस सस; सससससस सस ससससस ससस-ससससस ससस सससस सस, ससससस-ससस सस
ससस ससस सससससस सस सससस सस; ससससस ससस सस सससस सस; सससस सस ससससस सस सससस
सस; सससससस ससससस सससस सस ससससस ससस सससस, ससस ससस सस ससस ससस सस ससससस
ससससससस सस सससस ससस
सससस सस सससससससस सससस ससस ससस सससस ससस सस सससस सस ससससससस ससससस
ससससस सससससस सससस ससस ससससस सससससससस सस ससस सस सससस ससससस सस
सससससससस ससस सससस ससस सस ससस सस, ससससससससस सससस ससस सस ससससससससस सस
सससस सससस सस, ससस सससस ससस सस ससस सस ससस सस सससस सससस ससस सससस ससससस
सस ससससस ससस सससस सस सससससस ससस ससस सस सससस ससस ससस सससससस, ससस,
ससससस सस सससससस सस सस सस सससससससस सस सससस सस ससस ससससससससस सससस
सससससस सस सससस सस ससस ससससससससस सस सससससस ससससससससस सससस सस सस सससस
ससससस सस सस ससस सस सससस ससस
स सससस, स सससस, स सससस, स सससस, स सससससस, स ससससससस, स सससससस, स
ससससससस, सस-ससस, सस-ससससस, सस-सससस, ससससस ससससस सस सससस सस ससस सससससस,
ससससससस ससस सससससससस ससस सससस सस; सससस ससस सस सससससस ससससस सस
सससससससस-सससस सससस ससस सस सससससस सससस ससससससस सससस सससस सससस
सससससससस सस सस सस सससस सस ससस ससस सससस सससस ससससससस सससस सस ससस सससस
ससससससस सससस सस सससस सससससस सस सससससससससस सस सससस सस सससस सससस
ससससससससससस ससस ससस ससससससससस ससस ससससस सससस ससससससस ससस सससस ससस
सस सससस सस ससस सससस सससस सससस सस ससससस सस सस ससससस सस ससस सस सस ससससस
ससस सससस सससस सससस सस सससस-ससससस सस सससससससससस सससस ससससससस सस
ससससससस सस सस सससस ससससस सससस सससस सससस सससस सस ससस ससससससससस सस
सससससस सस सस ससस सससस ससससससस सससस ससस ससस-ससस ससससस ससससस सस ससससस
सससस सससस सससस सससस ससससस ससससस सस ससस सस सससस सससस सससस ससससस ससस
सस सस ससस ससस ससस ससससस ससससस सससस ससस सससससससस सस ससस सस ससस
सससससस-ससस ससस ससससस ससस ससससस, सस, सससस, ससससस, ससससस, ससस, ससस, सस,
सससस सस सससस सस ससस सस ससससससससससस ससससस सससससस सस ससससस सससस सससस
सससस
ससससससस ससससससससस सस सससससस सससस ससससस, सससस ससससससस सस सससस
ससससससससस सससस सस सस सससस ससससस सससस सससससससस, सससस ससससससससससस सस
सससस सससस ससस सस सससस सस सस सस ससससस सससससस सससस सससस सससस ससस सससस
ससससस सससस, सससस सससस सस ससस सससस सस ससससससस ससस ससससस सससस सससस, ससस
ससससससससस ससस ससस सससस सससस सस ससससस-ससससस ससस ससससससस सस सससस सससस

ससस सस ससससससससस सस सससस, ससससस सससस सस ससस सस - सस सस सससससस सस - सस स
ससस ससससस ससससससस सस ससस-ससस सससस सस सससससस सस ससससससससससस
ससससससससस ससस ससससससससस सस सससससस सससस ससस सस ससस ससस ससससस ससससस
ससससससससस सससस सस सससससस ससससससससससससस ससस सस सससससस ससससससससससस
ससससस सस सससस ससस सस सससस सस ससस ससससस सस; सस सस सस सस ससस ससस ससस सस
ससससस ससस ससस ससससस सससस ससससससस सस सससस सस ससस ससससससससस सस
ससससससस ससससस ससससस ससस
सस
स
सस
स
स
सस
स
सससस सस ससससससस ससससस ससस सससससस सस ससस सस ससस ससससस, ससस सससस सस
सस
ससस सससससससससस ससससस सससस सस; ससससस ससससससस सस ससससस सससससससससस सस
स
ससससससस सस ससस सस सस-सस सससससस सससससस सस सस ससस सससस-सससससस सस सससस
सस
सससस ससससससस सससससस सस ससससस सससस सस सससससस सस ससससस ससससस सससस
स
सससस सस सससससस सस ससस सस सससस ससस सससस ससससस ससस सस सस सस सस सससस
सससस ससससस ससससस सस सससस ससस, सससससससस ससससस ससस सससससस ससससस, सससस
स
ससससस सस ससस ससस सससस सससस ससस सससस ससस ससस ससस सससससस सस ससस, ससससस
सस
सस ससस, सससससस सससस ससस सससससस ससस; ससससस ससस सस सससस सस ससससस ससस सस
स
ससससस ससससस सससस सससस सससस-सससस सससस ससससससस ससस ससससस ससससस सससस
स
ससस
सससस ससस ससससससस सस, सससससस सस, ससससस सस सससस सस सससस-सससस ससस सससस
, ससस, ससस-ससससस
सस सससस
सस सससस
सससससस
ससस ससस
- सससससस
सससससससस
ससस
ससस ससससस
सससससससससस
सस सस
सस सस सससस
सससससस सस सससस ससस
ससससससस
सससस
स
सस
ससससससस
सस
सससस
ससससससससससस
सस
सससस सस
सससस
सससस ससस सस ससससससस सस ससस ससससस सस ससस सससस सस सस ससससस
सससस
सस सस; स
;
;
;
ससस सस ससससससससस
सस सससस
सस स ससससस
सस स सससस
ससससससससस
सस ससस
ससससससससस
सससससससस
सससस ससससस
ससससससससस
सस सससससससस
सस ससससस
सससस;
सस
स
सससस
सससससस
ससस
सससस
सस
ससससस
ससस
सससस
ससस
ससससस
सस
ससससससस
सस
सससससस सस ससस सस सससससस सससस सससससस सससस सस सससस सस सससससस सससस सस
सससससससससस
सस सससस
सस ससस
ससससससससससस
सससससस
सससससससससस
सस ससससस
सससससससस
सससससस
ससससस
सस सससस
सस ससससस
सससस ससस
सससस
ससससस
सससस
सस
ससस-ससस
ससससस
सस
ससस
सससस
सस
ससस
ससससससससस
सससस
ससस
ससस सस सससससस सससस सससससस ससस सस ससस सस सससस ससससस सस ससससससससससससस
सससससससससस सस, ससससस सससस ससस सससससस सस सससस सस सस सस सस सस ससससस ससस
सस ससससस-ससससस ससससससस सस ससससससस सससस स सससस ससस - स सससस ससस - स
सससस सससस सस ससस सस सससस? ससससस सस ससस ससस ससस ससससससस ससस सससस सस
सससस सस सससस ससससस सस सससस सससस सस ससस ससस ससससससससस सससस सससस ससस
सस सससस ससस सस ससस ससस ससस सस सससससससस सस सससस ससस
सससस सस सससस सससस सस ससससस सस ससस ससस, सस ससस ससस, ससससस ससससससस
सस सससस सस ससससससससस सस सससस सस सससस ससस सस सस ससस सस सस ससससस स सससस
सस सससससस ससस ससस ससससस सस सससस ससससससस सस सससससस सस सससस सस सससससस
सस ससस; सस सस सससससस सस ससससस सस सससस-ससससस सससस सस सससस; सससस सस
ससससस सस सससससससस स ससस; ससससस सस सससससस सस ससससस ससस सससस - ससससस
ससससससस सससस सस ससससससससस - सससस सस ससससससस सस सस सससस ससस ससससस स

सस - ससससस ससस ससससससस सस ससस ससससससस सस ससस ससस ससस ससससस सस
ससससससस सस ससससससससस सस सससस ससस ससससससस सस सससससस सस सस ससससससस सस
ससससससससससस ससससससस-ससससस-ससस ससससससस सस ससस ससससस ससससस सस सससससस सससस सस सससस सससस सससस ससससस ससस सस सससस ससससससससससस सस सससससस,
ससससससस सस सससससस, ससससससससस सससससस ससससस सस ससससससस सस ससससससस सस
सससस सस सससस-सससससस सससससस सससस सस, सस ससससस सस सस सस सससससस सससस सस
सससस ससससस - सससससस सस ससस सससससस सस ससससस ससस सससससस ससससस सस, सस
ससससस, सस ससससस सस सस सससससस ससस सससस ससस, ससससस सससस सससससस ससस सस
सस ससससस सस सस ससससस सस सससससस ससससस ससस सससस सस - ससससस सस सससससस
ससससस सससससससससस सससस सस - ससससस सस सससससस ससससस सससससस सस सससस
सससस ससस
ससस सस सससससससस सससस ससससस ससससस सस ससससस सस ससस - सससस सस ससससस
ससस सससस सस सस, ससस सससस सससससस सस सस, ससस सससस ससस सस सस - सससस सससस
सससस ससस सससस सस - सससस सससस ससससस सस ससस सससस ससस सससस सससस सससस - सस
सस ससससस ससस सससससस सससस सस सससससस सससस ससस ससस ससस, ससस सससस ससस सस
ससस ससस ससस, ससस सससस ससस सससस? ससससस सस सससस, ससस सस सससस - सससस ससस
सससस सससससस - ससस सस ससस ससससस सस सस सस ससस सससस सससस ससस सस सस
सससससस सस सससस सस सससससससस सससस सस ससससस ससस सससससस सस सस ससससस ससस
सस ससस सस ससससस सस सस ससससस ससस सस सस सस सससस सससस ससस
सससससस सस सससस सससस ससससस सस सस ससससस सससस सस ससस सससस सस ससस
सससस सससससस सस ससस-ससस सस ससस-सससस ससससस, ससससस सस ससससस, सससससस सस
ससससस ससससससस सससससस सससससससस सससस सससससस ससससससससस सससस सस ससससस
सस, ससससस सस सससससस सस ससससससससस सस ससस ससस ससस सस ससस सस सस सससस
सससस सस ससससस सस सससस सस ससस ससस ससससससससस ससस ससस सससस सस सस ससससस
सससससससस सस ससससस सस ससससससससस सससस ससस ससससस सस ससससससससससस सससस
ससस, सससस ससस सस, ससस-ससस ससससस सस सससससस सस सस ससस सस ससससससस ससस
सससस ससससस सस ससससससससस सससस ससस, सससस ससस सस, ससस-ससस ससससससस सस
सससस सस सससस-ससससस सस ससस सससस ससससस सस सससस सससस ससस सस सस सससस
सससस ससस सससससससस सस सस सस ससस ससससस ससस, सससस ससस सस, सस ससस ससस
ससससस सससस सस ससससस ससससससससस ससस ससससस ससस ससस? सससस सससससससससससससस सस ससससससससस सस ससस ससस सससससससस ससससस सस सससस सससससस
सस सससससस सससस सस सससससससस सससस ससस ससस ससस सस सस सससस सससस सससस
ससससस स ससस सससस सस सस सस सससस सस सससस सससस सससस ससस ससस स सससस सससस
ससससस-सससस सस ससससस सस सससस ससस? ससससस, ससससससस, ससस, सससससस, सससस,
सससससस, ससस ससस सस ससससससस सस ससस ससससस सस ससस ससससस ससस सस सससस सस
सससस सससस ससस? सस सस सस सससस सस ससस सससससस सस सस-ससससस सस ससस ससस
सससस सस, सससस सस सस सस ससस सस सससस सस ससससससस सससस सस सस सससससससससस
सससस सससस सस ससस ससससस ससस सससस सससस ससस, सस सस सससससस सस सससस ससस
ससस सस?
सस सससस सस सससस-सससससससससस सस सससससससससस सससससस सस सससससस सस,
सस ससस सससस? सस ससस सससस सस ससस ससससस स सस सससससससस ससससस सससससस
ससससससससस सस ससससससससससस सससस? ससससस स सससससस, ससससससस, ससससस सस

सससससससस सस सससससससससस सस ससस सस ससससस ससस ससससस ससस सस सससससससस
सससस-सससस ससससससस सस ससस सससससससससस सससस सस सससस सस सससस सससस
ससससससस सस ससस ससस सससस-सससससससस सससससससससस सससस ससससस सससस सससस
सस सससस सससस सस, सससस सससस सस सससससससससस सससस ससससस
सससस सस ससससस सससस सस ससससससससससस ससस सससस सस ससससस सस ससस सससस
सससससस सस ससससससससससस सस, सस ससससस-ससससस ससससससस, ससससससससस, सससससस
सस सससससससससस सससस ससस ससससससस ससस, सस सससस (सससस) सससस सस ससससस सस
सससस सस सससस सस सससस सस ससससस सस सससससस सस ससससस ससस ससससस सससस
ससससस सससस सस ससससस सस ससस ससससस सससस ससस सस सससस सससस सस
सससससससससस सससस सस ससस ससससस ससससससस सससस ससस ससससस सस सससस
ससससससस ससससस स सस, सस सससससससससससस सस सससस सस सससस सस ससस सस ससस, सस
सससस ससस ससससस सससस सस सससससस सस सससससससस सस ससस सस सस सस सस सस सससस
ससस ससससस ससससससस ससससससस ससससस सस सससस सससस सस ससससस ससस सससस सस
सससस ससस, सससस सससस सससस ससससस सस ससससस ससस ससस सस सससस सससस ससस
सससससस सस सससस सस सस सससस सससस सस ससससस सस ससससस ससस सससस ससस ससससस
सससस सससस सससससस सससस सससस सस सससससस सस सस-सस ससस सस ससस-ससस ससससस
सससससस सस ससस सस सससस सस ससससससस सस सससस सस सससस ससस-ससससससससस
ससससससससससस सस ससस सससस सससस सस सस ससससस सससससस सस सस सस ससससस सस
ससससससस
ससस सससस ससससस सस ससससस सससस सस ससस ससससस सस सससस ससससससस? सस सस
ससस सससस सससससस ससस-ससस ससससस ससस सस सससससस सससस सस ससससस सस ससस ससस
ससस सससस ससस सस सस सससस ससस ससससस सस ससससस सससस सस सससस सससस ससस सस
ससससस सस सससस ससससससस सस सससस? सस सस ससस सससस सससससस ससस सस ससससस
सससस सस सससस सससस ससस सस सस ससस सससस सससससससससस सससससससस सस ससससस
सससस सससस सस स सससस ससस सससस सससससस सस सससस सस सससस सस? सस सस सससस
सससस सस सससससस सस सससस ससस सससस ससससस ससस ससस सस सस सस सससससससस ससस
ससस सससस सससस सस सससस सससससस सस सस ससस सस सससस सस सससस सससससस ससस
ससससस सस ससससससस सस सस ससस सससस सस सससस ससस सससस सससस ससससस सस सससस
ससससससस सस सससस? सससस सस - ससस सस - ससससस सस सससस सस - सससससस सस ससससस
सस - सस ससस ससस ससस सससस सससस सससस सस ससससस सस ससस सससस सस ससस सस
ससससस ससस सससस सससस सस सससस सससस ससस सस सससस सससस सस ससस सससससस ससस
ससस सससस सस, ससससस सससस सससस ससससस सस ससस ससस सससस सससस ससससस सससस
सससस सससससस सस सस ससस सससस सससस सससससस सस ससस सस सससस-ससससस ससस ससस
ससससससस सससससस सस ससस सस सस ससससस सस सस?
स ससस सससस ससससस ससस सससस ससस सस स सससस ससससस ससस, स ससस सससस
ससससस ससस सस स सस सससस सससस ससस, स सससससस सस सससस ससस सस स ससस ससससससस सस सससस ससस, स सससस सससससस सस ससस सस सससस ससस सस सस स सससस सस ससस
ससससस ससस सस सससससस ससस सस सससस ससससससस सस सससस सस सससस सससस सस
सससस? ससस सस सससस सससस सससस ससस, सससस सस सस ससससस सस ससससस:ससस सससस
सससससस सससस ससस, सससस सससस सससस सस सससससस सस सससससससस सस ससससस ससस
सससससस सस, सससस सस सससससस सस ससससस सससस ससस सससस सससस ससस ससस सससस सस
सससस सससस सससस; ससस ससस ससस सससस सससस सस सस सससस सससस ससस सससस ससससस

सससस ससस ससस सससस सस ससस सस, सससस सस सससस सस ससस सस, सससससस सस ससस
सससस सस सससस सससस सस, ससस सस ससस सससससस सस ससस सस ससस सस सससस सस ससस
ससस-सससस सससस ससससस ससस, सससस सससस सससससस सस, ससस ससस सससस सस, ससससस
सस ससस, ससस सस ससस, ससस सस ससससस सससस सस सससससस सस सससस सस ससस ससस
सससस ससस सससस सस ससससस सस ससससस सस सससससस ससस सस ससससस सससस ससससस
सस
स
सस सस ससससससस, ससससस सस ससस सस ससस सस ससस सस ससससस सस सससससस सससस सस
स
सससससस
सस सससस सससस - सस ससससस सस सससस-ससससस सस सससससस सस सससस सस
सस
ससससस
सस ससस ससस सस ससससस सस सससससस सससस सस सससससससस सस ससस सससस
स
सससस
सस ससस ससस सससससस सस सससससससस सस ससस सससस सस सस सस स सस सससस सस स
सस ससस ससस सससस सससससससससससस सससस सस सस सससस सस ससससससस सससस सस
ससस
स
सससस
सससस सससससस, सससस सस ससससस सस ससससस सससस सससस सससस सस सस
ससससससस ससससस सससस सस सससससस ससससस-सससससस, सससस-ससससस, ससससस सस
सस
सससस सससस, ससससस सससस सस ससससस सससस सससस सससस सस सस सससससस ससस ससस
स
सससस
ससस, सससस सससस सस सससस सस सससससस सससस ससस सस ससस सस, ससससस सस
ससससससससस सस सससस सस ससससस सससस सस, सस ससससस, ससससस ससससस सससस सस
सस
सससस
ससस सस ससस सस ससस सससस सससस ससस ससससससस सस सससससस सस ससस-ससस
स
ससससससससस ससस ससससससससससस सस ससससस सस सससस सस सससससससससस सस सससस
स
ससससससस सस सससस सससस ससससस ससस-ससससससससस सस ससससससस ससससस सससस सस
सससस ससससस सससस ससससस; ससससस ससससससससससस ससससस ससससससस सस ससससस,
सस
, ससससस सस सस सस ससस सससस सस सससस ससस सससस ससससस - सससस सससस
ससससस
स
ससससस सससस सससससस सस सससस सस सससस सससस सस ससससससस सस सससससस सससस सस
सस
सससससस सस सस सस ससस सस सस सस ससस ससस सससससससस सस ससससससस ससस सस ससस
स
सससस सससस ससससस सससस सस सससस ससस सससससस ससससससससस सससस ससससस,
स
ससससससस सससससससस सससस ससससस सससससससस सस सस ससससस सस सससससससस सससस
-सससससस ससससस सस सससससससस ससससस ससस सससस ससससस सस सससस सस ससससस सस
सससस, ससससस, सससस सससस सस ससससससस सससससस ससस - सस ससससस सससस ससससस सस
स
सस सससस ससससससस सससससस सस सस सससस सससस सससस सससससस सस सससस ससससस
सस
स सससस सस सससससससससस सससससस सस सससस सस ससस सससससस-ससससस सससस सससस
स
सस ससस, सससससस सस सससससस सस सससस ससस ससससस ससस, ससस ससससस ससस, ससस
सससस ससस, सस सससससस सस सस सससस-सस ससस सस सससस ससससससस सस ससस सस ससससस
स
सससस ससससस सससस सस ससससस सस ससस सससससससससस सस ससस सस ससस ससससस ससस
सस
सससससस ससस सससस सस सस सस ससस सससस ससस ससस ससस सससससस सस सस सससस सस सस
स
सससससस सससस सस सस सस सससस ससस सससससस सससस सस सससससस - सससस सस ससससस
स ,
सस सस सससस सससस सस, सस सससस ससस सस - सससस ससससससस सस ससस ससससस सससस
सससस ससससससस सस ससस ससस सससससस सससस ससस सस ससससस सस सस? ससससससस सस
सस
सससससस सससस सससस सससससस; ससस सससससस सससससस सससस ससस सससससससस ससस
स
सससस ससससस सससस सससससस सस : सस सस ससससस? ससस सस! ससससस सस ससस ससससस
सस
सससस सस सससससस ससस ससस ससस सससस सससस-सससससस सस सस ससस सससस सस?
स
स
ससससससस सस ससससस ससस सससस ससससससस ससससस सससस सस ससस ससस सससस सस
सस
सससस ससससससस ससस ससस सससस ससससस सससससस सस सससससस सससस - सस ससससस सस
स
ससस, सससससससस, सससस सस ससस-ससस ससससस ससससससस ससससस सससस सस सस
स
सस
स
सस
स

सससससससस सस सससससस सस सससससससससस ससससस सस सससस सस ससस-ससससस सससससस
ससस सससस सस ससस ससस सस ससस सस ससस सससससस सस सस सस ससस सससस ससस सस सससस
ससससस सससस सस ससससस सससस सस ससससस सस ससस सस ससससस सससससस ससससस
सससससस सस सससस सससस सस ससससस ससससस सससससस सस सस सससस सस सससस सस;
ससससस सससससस सस सससस सससससस सस ससस ससस सस सससससस ससससस सससस सस,
ससससससस ससस सस सससस सससस ससससससस सस सससस ससस, ससससस सससस सससससससससस सस ससससस सससस सससस सससस सस ससससससस ससस ससस, सससस ससस, ससस ससससस
सस, ससससस सससस सस सस ससससस सससस सससस ससससससस सस ससस ससस-सससस सस सससस
सससससस ससस ससस सस सस ससससस सससससस सस सससस सस ससस सस ससससस सस सससस
ससससससस सस ससस सससस ससस ससस ससस ससस सससस सससस सससस, सससससस सससस सससस
सससस सस ससस सस ससससस सस ससस सससस सससस सससस सस सससस सस सससससस सस सससस
सससस ससस
सससस सस सससस सस सससससससस ससस सससस ससससससस सस सससस सस सससस सससससससससस ससससस सस सससस ससससस सससस सससस सस ससससस ससस! सससस सस सस सस
सससस ससससस सससस ससससस सस सस सस सससस ससससस ससससससस सस ससससस सस
ससससससससस ससस सससस सस, सससससस ससस ससससस सस सससस ससससस सस; सससस, सससस
सस सससससस सससस सस ससस-ससस, सससस-सससस, ससससस-ससससस, सस ससससस सस सस ससस
सससस ससस सससससससससस सससस सस सससससससस सस सससस ससस ससस सससस सस सस
सससस सससस सससस सस सससस सससस सससस सससस सससससस ससस सससस सससस सस ससससस
सस सससससस सस सससससससससस सससस सस ससससस सससस ससस सससस सस सस ससससस सस
ससससस सस सससस ससस सस सससस-सससस सस ससससससस सस सससससस सससस ससस सससससस
ससस सस ससससस ससस, सससस सस सससस सस ससससस सससस सस सससस स सससस ससस
ससससससससस सससससस सस ससस सस सस सससससस सससससस ससस सस सस ससस सस ससससस
सस सस सससस ससस सससससस सससससस सस सससस सस सस सससस सससससस सस सससससससस
सससस सस, सस ससस सस ससससस सस सस सससस ससस सस सस सससससस ससससस ससस सस सससस
ससस सससस सस सस सस ससससस ससससस सस ससससससससस सस सससस ससससससस ससससस
ससस सससससस सस सस ससससससस सस सससस सससससस सस सस सस सससससससस सस सससस सस
सससस ससससससस सससस - सस सस ससस ससस सससस सस सससससस सस ससससस ससससस
सससस सस सससससस सस ससस सस सससससस ससस ससससस स ससससससस ससससस ससस, स
सससससस, स ससससससससससस स ससससस ससससससस सस, स ससस सस सस ससससससससस सस सस
स सससस ससस सससस सस, स ससससस स ससस सससस ससससस सस सस स सस ससस सससस
ससससससस सससस ससससससस सस ससस सससस, सससस सस ससससस सस सससस सस सससस
ससससस सससस ससस ससस ससस सससस सस सससससस ससससस ससस ससस सस सस ससस सससस
सससस सस सससससस सस ससस-ससससस सससससस सससस सस, सस-सससस सससससससस ससससस
सससस ससस, सससससस सस सससस सस, सससससस सस ससस सस सससस सस, सससस सस सससस
सससससस सससस सस, ससससस सस ससस सससस सससस सस, सससससससस सस ससससस सससस सस,
ससस सस सससस सससस सस, ससससस सस ससससससस सस ससस ससससससस सस सससस ससस सससस
ससस सससस सससस ससस, सससस ससस ससससस सससस ससस, सससस ससस सससससस सससस सस,
ससस सससस सस सससससस सस सससससस ससस ससस ससस ससस सससससस सस सससससस ससस सस
सस सस स ससससस ससस, सससस ससससस सससस, सससस ससससस ससस, सससस ससससस ससस,
सससस ससससस ससस, सससस ससससससससस (सससससससस) ससस, सससस सस ससससस ससस,
सससस सस ससससस ससस, सससस सस सससस ससससस ससससस ससससस सससससस ससस ससस सस
सससससस सस ससससस सससससस सससस ससस, सससस सस सससस सस सससस सस सस सससससस

सससस सस सस ससससस ससससस सससस सस सस ससससससस ससस ससससस सस ससससस सससस
ससस सससस सससस सस सससस ससससस सस सससस सससस

वववव वववव वव:‘‘ससस सससस सस सससससस सस सससससससस ससस ससस सस, ससससस सससस सस ससससस
सससससस सस सससस सस सस ससससस सससस सस ससससस ससससस सस ससस ससस ससस सससस
सससस, सस सससससस सससस-सससस ससस सससस ससस ससस सससस सस सस ससससससस ससससस,
सस सससस सससस ससस ससस सससस ससस सस ससस ससससससस सस ससस सस ससससस ससससस
सससस सससस सस, ससस सस सससससस ससस ससससस सससस-ससससससस सससस ससससससस
सससस-ससससससस सससस सससससससस सससस सस, सससससस सससस सससस ससससस ससस
ससससस सस सस सससस ससससस सस सससससससस सससससससस, ससससससस सस सससससस
ससससस सससस-सससस सससस ससस सससस ससससस ससस ससससस ससस सस सससस सससससससस
सस ससस सससस सस सससससस ससस सस सससस? ससससस ससस, सस ससससस सससस सस सससससस
ससस सससस सस सससस ससससससस ससससससससस ससससस सस, सससस सस सससस सससस सस
सससस सससससस सससस ससससस सससस सस सससस सससससससस सससस सस सससससस सस, सस
सससस स ससस ससससस सस सस स सस ससस सससससस ससस’’
ससससससस ससससससस ससससससससससससस सस सससससससस सससससस ससस सससससस
सससससस सससससससससस सस सससससससससस सस सससस
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