Interesting Text Trivia about Siri Guru Granth Sahib Text
(Kulbir S Thind, MD)

* The "Siri Guru Granth Sahib Beerh" with customary format has a total of 1430 pages.
* The pages are written with a landscape orientation.
* There are 19 lines of text per page. However, many pages with headlines (starting with
new raag) have less than 19 lines per page.
* Total number of lines: 26852.
* Total number of words: 398,697.
* Total dictionary words are 29445 (these are the words that have been used again and
again to make the whole text). Many of these words have been used only once.
* The word that has been repeated most often is ‘ਹਿਰ’. It has been occurs 9288 times.
* No punctuation marks like comma, semicolon or colon have been used. A ‘colon’ shaped
character that has been used is not a colon (see the end of this document).
* No 'Adhak' charcater has been used.
* No 'Pairee’n Bindi' character (dot at the bottom of character) has been used.
* A number of half characters (that fall at the bottom of other characters) that are not used
in modern Punjabi have been used {ਸ (1188), ਸ੍ਟ (10), ਸ੍ਨ (11), ਸਯ੍ਯ੍ (268),

ਸ੍ਤ (13), ਸ੍ਚ

(5)}.
* { ◌ੁ } The special 'Aunkarh' character that is placed under a "Pairee’n" charcater
(character at the bottom of another charcater) has been used 169 times. This situation
does not occur in modern Punjabi. Such words are as follows:

ਅਧਰ੍ੁਵ ਅਪਿਵਤਰ੍ੁ ਇੰਦਰ੍ੁ ਸਤਰ੍ੁ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਸੁਿਮਤਰ੍ੁ ਸਰ੍ੁਿਤ ਕਲਤਰ੍ੁ ਕਲਯ੍ਯ੍ੁਚਰੈ ਕਾਨ ਚਕਰ੍ੁ ਛਤਰ੍ੁ ਿਛਦਰ੍ੁ
ਤੰਤਰ੍ੁ ਥੰਮ ਦਿਰਦਰ੍ੁ ਦਾਿਰਦਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜ ਦਰ੍ੁਸਟ ਦਰ੍ੁਸਟਾਈ ਦਰ੍ੁਸਟ

ਦਰ੍ੁਗੰਧਤ ਦਰ੍ੁਗੰਧਾ ਦਰ੍ੁਗਮ ਦਰ੍ੁਮ

ੁ ।
ਦਰ੍ੁਲਭ ਧਰ੍ੁਿਕ ਧਰ੍ੁਵ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪੜ ਪਾਤਰ੍ੁ ਪੁਤਰ੍ੁ ਬੰਮਯ੍ਯ੍ੁ ਬਲਭਦਰ੍ੁ ਭਲਯ੍ਯ੍ੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਿਮਰ੍ਤਯ੍ਯ੍ੁ ਰਦਰ੍ੁ
* { ◌ੂ } A special 'dulainkarh' character that is placed under a "Pairee’n" character
(charcater at the bottom of another charcater) has been used 20 times. This situation does
not occur in modern Punjabi. Such words are as follows:

ਅਕਰ੍ੂਰ ੁ ਕਰ੍ੂਰ ਥਰ੍ੂਿਟਿਟ ਧਰ੍ੂ ਧਰ੍ੂਅ ।
.
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* The 'Ik Oankaar' (ੴ ) character has been repeated 568 times.
* { ◌ਂ } The 'Bindee' character that adds nasal sound has been used 319 times. Out of
these 106 times the 'Bindi" character has been used before 'Bihaaree" or another
character. The later situation does not occur in modern Punjabi. The words with special
'Bindi" arrangement are as follows (Note: because this situation violates modern Punjabi rules, it is
thus difficult to get a proper word formation with this combination using Unicode Gurmukhi fonts):

ਅੰਧਂ ੀ ਅਖਂ ੀ ਅਘਾੲ ਂ ੀ ੲ ਂ ੀ ਸੰਤੋਖੀੲ ਂ ੀ ਸਉਦਂ ੀ ਸਖਂ ੀ ਸਗਲਂ ੀ ਸਨਾਤਂ ੀ ਸਲਾਹਂ ੀ
ਸਾੲ ਂ ੀ ਿਸਫਤਂ ੀ ਸਂ ੀਗਾਰ ਸਂ ੀਗਾਰ ੁ ਸਂ ੀਗਾਰਾ ਸਂ ੀਗਾਰੋ ਸੁਰਤਂ ੀ ਹਂ ੀਉ ਹਂ ੀਅ ਕਹਂਉ
ਕਚਂ ੀ ਕਤੇਬਂ ੀ ਕਰਂ ੀ ਕਾਲਂ ੀ ਿਕਤਂ ੀ ਕੁ ਤਂ ੀ ਕੁ ਿੜੲ ਂ ੀ ਖਾੲ ਂ ੀ ਗੲ ਂ ੀ ਗਣਂ ੀ ਗਨਂ ੀ
ਗਲਂ ੀ

ਗੁ ੰਦਾੲ ਂ ੀ ਗੁ ਸਾੲ ਂ ੀ ਗੁ ਣਂ ੀ ਗੁ ਰਿਸਖਂ ੀ ਗੋਸ ੲ ਂ ੀ ਚੰਿਗਆੲ ਂ ੀ ਚੰਦਂ ੀ ਜਾੲ ਂ ੀ

ਜ ਹਂ ੀ ਠਾੲ ਂ ੀ ਤਾੲ ਂ ੀ ਿਤਂਵੈ ਤੁਹਂ ੀ ਿਥਤਂ ੀ ਥਂ ੀਧਾ ਥੁੜਂ ੀਦੋ ਦਾਤਂ ੀ ਦੁਨਂ ੀਆ ਦੁਰਾੲ ਂ ੀ
ਧਰਤਂ ੀ ਧਰਂ ੀ ਿਧਆੲ ਂ ੀ ਨਕਂ ੀ ਨਥਂ ੀ ਨਾੜਂ ੀ ਨਂ ੀਦ ਨਂ ੀਦਰ੍ਾਵਲੇ ਨਂ ੀਵ ਪਠਾੲ ਂ ੀ ਪਾੲ
ਂ ੀ ਪੁਤਂ ੀ

ਬਡਭਾਗਂ ੀ ਬ ਛਾੲ ਂ ੀ ਿਬਰਖਂ ੀ ਬੁਧਂ ੀ ਬੁਿਰਆੲ ਂ ੀ ਬੇਦਂ ੀ ਭਗਤਂ ੀ ਭਤੀਜਂ ੀ

ਭਾਵਂ ੀ ਮਖਂ ੀ ਮਤਂ ੀ ਮਨਂ ੀ ਮਾਲਂ ੀ ਮਂ ੀਰਾ ਰਾਗਂ ੀ ਰਾਤਂ ੀ ਰੂਖਂ ੀ ਰੂਪਂ ੀ ਲਾੲ ਂ ੀ ਿਲਖਤਂ ੀ
ਵਡਭਾਗਂ ੀ ਵਢਂ ੀ ਵਲਾੲ ਂ ੀ ਵੇਦਂ ੀ ।
As best as I know, nasal Bindee as used in the words given below, as is found in Sri Guru
Granth Sahib, is not according to the rules of modern Punjabi.

ਿਸਂਉ ਹਂਉ ਹੀਂਓ ਦੇਂਉ ਹੀਂਉ ਸਕਂਉ ਰਂਉ ਧਂਉ ਭਂਉ ।
* { ◌ੰ } The 'Tippee' character that adds nasal sound has been used numerous times.
Seven times the 'Tippee" character has been used before 'Biharee". The later situation
does not occur in modern Punjabi. The words with special 'Tippee" arrangement are as
follows:

ਿਥਤੰ ੀ ਕੰ ੀ ਦਾਸੰ ੀ ੲ ੰ ੀਧਨ ਹਸਤੰ ੀ ।
* { ਸ } The 'Udaat' character that is something like quarter (Paireen) Haahaa, has been
used 1188 times. This character looks somewaht like the 'Halant' character in Devanagari,
however, this is not that character. The 'Udaat' character is never used in modern Punjabi.
The words with 'Udaat' are as follows:

ਉਚਾਇਿਨ ਉਨ ਉਨਾ ਉਲਾਮੇ ਓਨਾ ਓਨੀ ਓਲਾਮੇ ਓਲਗੀ ਓਲਗੀਆ ਓਲਾ ਓਲੈ ਅੰਨਾ
ਅੰਨੇ ਅਨੇਰਾ ਆਨੇਰ ੁ ਆਪੀਨੈ ਆਵਨੀ ਇਕਨਾ ਇਕਨੀ ਇਨ ਇਨੀ ਇਿਨ ਏਨਾ ਏਨੀ
ਸੰਿਨ ਸੰਨੀ ਸੰਮਲਾ ਸੰਮਿਲਆ ਸੰਮਾਰਾ ਸੰਮਾਿਲ ਸੰਮਾਲੰਿਨ ਸੰਮਾਿਲਓਇ ਸੰਮਾਿਲਆ ਸੰਮਾਲੇ
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ਸਹੰਿਨ ਸਮਾਿਰ ਸਮਾਰਉ ਸਮਾਿਰਆ ਸਮਾਰੀ ਸਮਾਰੇ ਸਮਾਰੈ ਸਮਾਲ ਸਮਾਿਲ

ਸਮਾਲੁ ਸਮਾਲਿਸ ਸਮਾਲਿਹ ਸਮਾਲਣੋ ਸਮਾਲਾ ਸਮਾਿਲਆ ਸਮਾਿਲਹ ਸਮਾਲੀ ਸਮਾਲੀਐ
ਸਮਾਲੇ ਸਮਾਲੈ ਸਵੰਿਨ ਸਵਿਨ ਸਾਮਣੇ ਸਾਮਾਰਿਹ ਸਾਮੈ ਸ ਿਨਹਾ ਸੁਆਿਲਉ ਸੇਵਿਨ ਸੇਵਨੀ
ਸਰ੍ਵਨਨ ਹੰਿਨ ਹਮਾ ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਹਿਰਆਉ ਹੜਵਾਣੀਐ ਹੋਵਿਨ ਕੰਿਨ ਕੰਨ ਕੰਨੈ ਕਹੰਿਨ
ਕਹੀਅਿਨ ਕਨਾਈ ਕਮਲਨ ਕਰੰਿਨ ਕਿਲ ਕਾਨ ਕਾਨਉ ਕਾਿਲ ਕਾਲੀ ਕਾਲੈ ਕਾੜਾ ਿਕਨ
ਿਕਿਨ ਕੀਨ ਕੀਨਿਸ ਕੀਨਾ ਕੀਨੀ ਕੀਨੇ ਕੀਨੈ ਕੀਨੋ ਕੁ ਿਮਆਰ ਕੁ ਿਮਆਿਰ ਕੁ ਮਾਰਾ ਕੁ ਮਾਰੈ
ਖਾਵਨੇ ਖੁਿਲਓ ਖੁਲੇ ਖੁਲਈਆ ਖੁਲੜੇ ਖੁਲੀ ਖੁਲੀਆ ਖੁਲੇ ਖੁਲੈ ਖੂਿਲ ਖੂਲੇ ਖੂਲੈ ਖੋਲਿਨ
ਖੋਲਾਈਅਿਨ ਖੋਿਲ ਖੋਿਲਓ ਖੋਲ ਖੋਲਉ ਖੋਲਾ ਖੋਲੇ ਖੋਲੈ ਗਲਾ ਗਿੜ ਗੜ ਗਾਿਲ ਗਾਲੀ
ੁ
ਗਾਵਿਨ ਗੂ ੜ ਗੂ ੜਉ ਗੂ ੜੀ ਘਰਿਨ
ਚਰਨਨ ਚਲੰਿਨ ਚਿੜਓ ਚੜਣਾ ਚੜਾਵਿਹ ਚੜੇ ਚੀਿਨ
ਚੀਿਨਆ ਚੀਨੈ ਚੀਨ ਚੀਨਸੀ ਚੀਨਹੀ ਚੀਨਾ ਚੀਨ

ਚੀਨੀ ਚੀਨੇ ਚੀਨੈ ਚੁਲੈ ਚੂਲੇ ਚੋਲਾ

ਜਗਾਇਿਨ ਜਲੰਿਨ ਜਾਗੰਿਨ ਜਾਣੰਿਨ ਜਾਣਿਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਣੀਅਿਨ ਜਾਪਿਨ ਜਾਪਨੀ ਜਾਲੇਿਨ
ਿਜੰਨ ਿਜੰਨਾ ਿਜੰਨੀ ਿਜਨ ਿਜਨਾ ਿਜਨੀ ਿਜਿਨ ਜੀਵਿਨ ਠਗਿਨ ਿਤੰਨ ਿਤੰਨਾ ਿਤਨ ਿਤਨਾ
ਿਤਨੀ ਿਤੜੰਨ ਿਤਿਨ ਤੁਟਿਨ ਤੁਮੇ ਤੁਮ ਤੁਮਿਹ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮਰੇ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮਰੋ ਤੁਮਾ
ਤੁਮਾਰ ਤੁਮਾਰਿਹ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਾਰੈ ਤੁਮਾਰੋ ਥੰਿਮ ਥੰਿਮਓ ਥੰਿਮਆ ਥੰਮ
ਥੰਮਉ

ਥੰਮਨੁ

ਥੰਮਾ

ਥੰਮੀਐ

ਥਾਿਮਆ

ਿਦਸੰਿਨ

ਿਦਸਿਨ

ਿਦਚੰਿਨ

ਿਦਰ੍ਿੜਓ

ਿਦਰ੍ੜਉ

ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਦਰ੍ੜਾਏ ਿਦਰ੍ੜਾਯਉ ਿਦਰ੍ੜਾਯਾ ਿਦਰ੍ੜੀ ਿਦਰ੍ੜੀਆ ਦੀਨ ਦੀਨਾ ਦੀਨੀ ਦੀਨੇ ਦੇਖਨੇ
ਦੇਿਨ ਿਧਆਇਿਨ ਿਧਆਵਿਨ ਨਾਨ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨੀਿਮ ਨੀਮੀ ਨਾਉਗੋ ਨਾਇਆ ਨਾਈ
ਨਾਈਐ ਨਾਏ ਨਾਤੇ ਨਾਵਉ ਨਾਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਉੜੇ ਪਨੀਆ ਪਲਿਰ ਪਲਰਿਨ ਪਿੜ ਪਿੜਆ
ਪੜੰਤਾ ਪੜਿਹ ਪੜਨ ਪੜਾਇਆ ਪੜਾਵਿਸ ਪੜੀਐ ਪਾਇਨੀ ਪਾਇਿਨ ਪਾਈਅਿਨ ਪਾਨੋ
ਿਪਖੰਿਨ ਪੈਨੈ ਪੈਨਉ ਪੈਨਣੁ ਪੈਨਣਹਾਰ ੁ ਪੈਨਣਾ ਪੈਨਾਇਆ ਪੈਨੈ ਿਫਰੰਿਨ ਿਫਰਿਨ ਫੇਰਿਨ
ਬੰਿਨ ਬੰਨੈ ਬਨਾਇਆ ਬਲੰਿਨ ਬਾਮਣੁ ਬਾਮਨ ਬਾਮਨੁ ਬੁਝਿਨ ਬੇਿੜਓ ਬੈਹਿਨ ਬੋੜਿਨ
ਭਿਵਓਿਮ ਭਾਵਿਨ ਭੁਲੰਿਨ ਭੁਲਨੀ ਮਰੰਿਨ ਮਰਿਨ ਮਾਣਿਨ ਿਮਲੰਿਨ ਿਮਲਿਨ ਮੁੰਨੀਅਿਨ
ਮੁਹਿਨ ਮੂੜ ਮੂੜਾ ਮੂੜੇ ਮੋੜੰਿਨ ਰਹੰਿਨ ਰਹਿਨ ਰਚੰਿਨ ਰਲਿਨ ਿਰੰਿਨ ਰੁੜਾਈ ਰੂੜੀ ਰੂੜੇ
ਲਏਿਨ ਲਹੰਿਨ ਲਹਿਨ ਲਹਨੀ ਲਗੰਿਨ ਲਭੰਿਨ ਲਵੰਿਨ ਲਾਇਿਨ ਲੀਨ ਲੀਨਾ ਲੀਨੀ ਲੀਨੇ
ਲੁੜੰਦੜੀ ਲੈਿਨ ਵੰਞਿਨ ਵਸੰਿਨ ਵਹੰਿਨ ਵਿਰਆ ਵੇੜੀ ।
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* { ਸ } The 'Paireen Haahaa' (or half Haahaa) character has been used only 38 times
(instead, 'Udaat' character has been used more often). The words with 'Paireen Haahaa'
are as follows:

ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ ਸੰਮਿਲਆ ਸੰਮਾਿਰ ਸੰਮਾਲੇ ਸਮਾਿਰ ਸਮਾਰਨ ਸਮਾਰੇ ਸਮਾਲੇ ਿਸੰਙਾਰੇ
ਕਰੈ ਕਾਰਾ ਕੇਰੇ ਕੋੜੇ ਗੜਣ ਗੜਣਹਾਰੇ ਗਾਰ ਗੁ ਲਾ ਚਰਾਵਉ ਚਰੈ ਚੜਾਈਐ ਚਾਿਰਓ
ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਪਣੀਆ ਪੜਉ ਪੜਿਹ ਪੜਤ ਬੇਰੇ ਵਿਰਆ ਵਿਰਐ ਵਰੇ ।
* { ਸਯ੍ਯ੍ } The 'Yakash' character that is like half 'Yayaa', has been used 268 times. The
'Yakash' character is never used in modern Punjabi. The words with 'Yakash' are as
follows:

ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ਉਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ਉਪਜਯ੍ਯ੍ੋ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰ ੁ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ਅਸਾਜਯ੍ਯ੍ੰ ਅਖਾਿਦਯ੍ਯ੍ ਅਖਯ੍ਯ੍ਓ ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨ
ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨਣੋ ਅਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਅਧਾਖਯ੍ਯ੍ਰ ੁ ਅਿਨਤਯ੍ਯ੍ ਅਪਯ੍ਯ੍ਉ ਅਵਤਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਅਵਲੋਕਯ੍ਯ੍ਾ ਆਖਯ੍ਯ੍ਰ ਆਿਗਯ੍ਯ੍
ਆਿਥਤਯ੍ਯ੍ ਆਰੋਗਯ੍ਯ੍ੰ ਇਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ਯ੍ ਸੰਚਰਯ੍ਯ੍ਉ ਸਹਾਰਯ੍ਯ੍ਉ ਸਗਲਯ੍ਯ੍ੰ ਸਿਤਯ੍ਯ੍ੰ ਸਮਿਬਯ੍ਯ੍ਅੰ ਸਮਾਚਿਰਯ੍ਯ੍ਓ
ਸਰਬਗਯ੍ਯ੍ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਿਸੰਮਰ੍ਤਬਯ੍ਯ੍ ਿਸਖਯ੍ਯ੍ਾ ਿਸਧਯ੍ਯ੍ੰ ਿਸਧਯ੍ਯ੍ਤੇ ਿਸਮਰਤਬਯ੍ਯ੍ ਿਸਰਿਜਯ੍ਯ੍ਉ ਸੁਖਯ੍ਯ੍ੰ ਸੁਧਾਖਯ੍ਯ੍ਰ ਹਤਯ੍ਯ੍ੰ
ਹਰਯ੍ਯ੍ਉ ਿਹਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਹੀਣਸਯ੍ਯ੍ ਕਟਾਖਯ੍ਯ੍ ਕਰਯ੍ਯ੍ਉ ਕਲਯ੍ਯ੍ ਕਲਯ੍ਯ੍ਉਚਰੈ ਕਲਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਕਲਯ੍ਯ੍ਾਨਾ ਿਕਯ੍ਯ੍ਹ ੁ ਕੁ ਟੰਬਯ੍ਯ੍ਤੇ
ਕਰ੍ਤਗਯ੍ਯ੍ ਖਾਦਯ੍ਯ੍ੰ ਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ੀ ਗੰਮਯ੍ਯ੍ੰ ਿਗਯ੍ਯ੍ਨ ਗੁ ਣਗਯ੍ਯ੍ ਗੁ ਣਗਯ੍ਯ੍ੰ ਗੁ ਨਗਯ੍ਯ੍ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਗਯ੍ਯ੍ਾਿਨ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੰ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੀਅਹ ੁ
ਛਾਿਡਯ੍ਯ੍ਉ ਛੁਟਕਯ੍ਯ੍ਾ ਛੇਦਯ੍ਯ੍ਤੇ ਜਸਯ੍ਯ੍ ਜਿਖਯ੍ਯ੍ ਜਖਯ੍ਯ੍ ਜਗਯ੍ਯ੍ ਜਨਮਸਯ੍ਯ੍ ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਜਲਯ੍ਯ੍ ਜਲਯ੍ਯ੍ਨ ਜਾਗਯ੍ਯ੍ਾ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ
ੁ ਤਯ੍ਯ੍ਹ ਤਸਯ੍ਯ੍ ਤਾਰਯ੍ਯ੍ਉ ਿਤਆਿਗਯ੍ਯ੍ ਿਤਯ੍ਯ੍ਿਗ ਿਤਰ੍ਪਯ੍ਯ੍ਤੇ ਤੀਖਯ੍ਯ੍ਣ ਥਪਯ੍ਯ੍ਉ ਥਾਿਨਯ੍ਯ੍ੰ
ਜੋਿਤਯ੍ਯ੍ੰ ਝਾੜਯ੍ਯ੍ਉ ਡਰਯ੍ਯ੍ਉ ਡਬੰ
ਿਦਬਯ੍ਯ੍ ਦੁਖਯ੍ਯ੍ੰ ਦੁਰਲਭਯ੍ਯ੍ ਦੇਦੀਪਯ੍ਯ੍ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ਧਾਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਿਧਯ੍ਯ੍ਵੈ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਅਉ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਅਓ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਆ
ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਯਉ ਧਯ੍ਯ੍ਾਈ ਧਯ੍ਯ੍ਾਈਐ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੰ ਧਯ੍ਯ੍ਾਵਣਹ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਨਲਯ੍ਯ੍ ਿਨਰਤਯ੍ਯ੍ੰ ਿਨਵਾਰਯ੍ਯ੍ਉ
ਪਛਾੜਯ੍ਯ੍ਉ ਪਤਯ੍ਯ੍ਾਇ ਪਰਿਸਯ੍ਯ੍ਉ ਪਰਕਾਸਯ੍ਯ੍ਾ ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਪਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਪਰੀਖਯ੍ਯ੍ਤੁ ਬੰਮਯ੍ਯ੍ਉ ਬਿਸਯ੍ਯ੍ੰਤ ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਣੀ
ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਨ ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਬਲਯ੍ਯ੍ ਬਾਸੁਦੇਵਿਸਯ੍ਯ੍ ਬਾਸਦੇਵਸਯ੍ਯ੍ ਿਬਖਯ੍ਯ੍ਾਤਾ ਿਬਖਯ੍ਯ੍ਾਦੰ ਿਬਗਸੀਿਧਯ੍ਯ੍ ਿਬਗਯ੍ਯ੍ਾਿਪ੍ਤ ਿਬਦਯ੍ਯ੍ਮਾਨ
ਿਬਧਯ੍ਯ੍ੰ ਬੁਧਯ੍ਯ੍ੰ ਬੈਦਯ੍ਯ੍ੰ ਬਯ੍ਯ੍ਾਸੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਕਰਣ ਬਯ੍ਯ੍ਾਿਧ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਤੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਾਰ ੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਿਪਤੰ ਭਗਤਯ੍ਯ੍ੰ ਭਬਯ੍ਯ੍ੰ ਭਲਯ੍ਯ੍ ਭਲਯ੍ਯ੍ਉ
ੁ ਮਾਿਨਯ੍ਯ੍ਉ ਮਾਨਖਯ੍ਯ੍
ੁ ਮਾਨਖਯ੍ਯ੍
ੁ ੰ ਿਮਤਰ੍ਸਯ੍ਯ੍ ਿਮਥਯ੍ਯ੍ੰਤ ਿਮਥਯ੍ਯ੍ਾ ਿਮਿਲਯ੍ਯ੍ਉ ਿਮਿਲਯ੍ਯ੍o
ਿਭਖਯ੍ਯ੍ਾ ਮਧਯ੍ਯ੍ੰਤ ਮਧਯ੍ਯ੍ ਮਨਖਯ੍ਯ੍
ਿਮਯ੍ਯ੍ਨੇ ਿਮਰ੍ਤਯ੍ਯ੍ਉ ਮੁਖਬਾਕਯ੍ਯ੍ ਰੰਗਯ੍ਯ੍ੌ ਰਸਯ੍ਯ੍ਉ ਰਹਯ੍ਯ੍ਾ ਰਖਯ੍ਯ੍ਾ ਰੋਗਯ੍ਯ੍ੰ ਲਿਖਯ੍ਯ੍ਣ ਲਖਯ੍ਯ੍ ਲਖਯ੍ਯ੍ਣ ਲਖਯ੍ਯ੍ਾ ਲਬਿਧਯ੍ਯ੍ੰ
ਲਬਧਯ੍ਯ੍ੰ ਲਭਯ੍ਯ੍ਤੇ ਲਾਗਯ੍ਯ੍ੌ ਿਲਖਯ੍ਯ੍ਉ ਿਲਖਯ੍ਯ੍ਣਃ ਿਲਪਯ੍ਯ੍ਤੇ ਵਸਯ੍ਯ੍ੰ ਵਖਯ੍ਯ੍ਾਨਾ ਵਰਯ੍ਯ੍ਉ ।
* { ਸ੍ਟ } The half (Paireen) 'Tainkaa' character has been used 10 times. The 'Paireen
Tainkaa' character is never used in modern Punjabi. The words with half (Paireen)
'Tainkaa' are as follows:

ਿਸਰ੍ਿਸ੍ਟ ਗਿਰਸ੍ਟ ਿਦਰ੍ਿਸ੍ਟ ਿਬਸ੍ਟਾ ਿਮਸ੍ਟ ।
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* { ਸ੍ਨ } The half (Paireen) 'Nannaa' character has been used 11 times. . The 'Paireen
Nannaa' character is never used in modern Punjabi. The words with half (Paireen)
'Nannaa' are as follows:

ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਸ੍ਨੇਹ ਸ੍ਨੇਹੰ ਿਕਰ੍ਸ੍ਨ ਿਕਰ੍ਸ੍ਨੰ ਿਕਰ੍ਸ੍ਨਾ ਬੈਸ੍ਨਵਹ ।
* { ਸ੍ਤ } The half (Paireen) 'Tataa' character has been used 13 times. The 'Paireen Tataaaa'
character is never used in modern Punjabi. The words with half (Paireen) 'Tataa' are as
follows:

ਉਸ੍ਤਿਤ ਅਸ੍ਤ ਹਸ੍ਤ ਦਸ੍ਤਗੀਰੀ ਨਾਿਸ੍ਤ ਿਨਸ੍ਤਾਰਹ ੁ ਪੁਸ੍ਤਕ ਿਬਸ੍ਤਰੀਯਾ ਿਬਸ੍ਤੀਰਨਹ ਿਬਗਯ੍ਯ੍ਾਿਪ੍ਤ ਭਿਗ੍ਤ
ਮਸ੍ਤਕ ।
* { ਸ } The half (Paireen) 'Vavaa' character has been used 73 times. The 'Paireen Vavaa'
character is rarely used in modern Punjabi. The words with half (Paireen) 'Vavaa' are as
follows:

ਅਸ ਸਸਿਤ ਸਸਥ ਸਛ ਸਜਨਹ ਸਰਗ ਸਰੂਪੰ ਸਰੂਪੀ ਸਾਸਾ ਸਾਿਗ ਸਾਗੀ ਸਾਦ ਸਾਦੁ
ਸਾਨ ਸਾਮੀ ਸ ਗ ਸ ਗੁ

ਸ ਗੀ ਜਗਦੀਸਰਹ ਦਾਿਰ ਦਾਿਰਕਾ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰਮੇਸਰਹ

ਬਾਸਦੇਵਸਯ੍ਯ੍ ਿਬਸ ਿਬਸੰਭਰ ਿਬਸਾਸ ਿਬਸਾਸੁ ਿਬਸਾਸਾ ਿਬਸਾਨ ਬੇਸਾ ਬੈਸ ਤਰਹ ।
* { ਸ੍ਚ } The half (Paireen) 'Chachaa' has been used 5 times. The 'Paireen Chachaa'
character is never used in modern Punjabi. The words with half (Paireen) 'Chachaa' are as
follows:

ਅਸ੍ਚਰਜ ਿਨਸ੍ਚਲ ਪਸ੍ਚਿਮ ।
* { ਸਰ੍ੁ } A special 'Aunkarh' character that is placed under a "Paireen" charcater (character
at the bottom of another charcater) has been used 169 times. This situation does not
occur in modern Punjabi. Such words are as follows:

ਅਧਰ੍ੁਵ ਅਪਿਵਤਰ੍ੁ ਇੰਦਰ੍ੁ ਸਤਰ੍ੁ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਸੁਿਮਤਰ੍ੁ ਸਰ੍ੁਿਤ ਕਲਤਰ੍ੁ ਕਲਯ੍ਯ੍ੁਚਰੈ ਕਾਨ ਚਕਰ੍ੁ ਛਤਰ੍ੁ ਿਛਦਰ੍ੁ
ਤੰਤਰ੍ੁ ਥੰਮ ਦਿਰਦਰ੍ੁ ਦਾਿਰਦਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜ ਦਰ੍ੁਸਟ ਦਰ੍ੁਸਟਾਈ ਦਰ੍ੁਸਟ

ਦਰ੍ੁਗੰਧਤ ਦਰ੍ੁਗੰਧਾ ਦਰ੍ੁਗਮ ਦਰ੍ੁਮ

ੁ ।
ਦਰ੍ੁਲਭ ਧਰ੍ੁਿਕ ਧਰ੍ੁਵ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪੜ ਪਾਤਰ੍ੁ ਪੁਤਰ੍ੁ ਬੰਮਯ੍ਯ੍ੁ ਬਲਭਦਰ੍ੁ ਭਲਯ੍ਯ੍ੁ ਮੰਤਰ੍ੁ ਿਮਤਰ੍ੁ ਿਮਰ੍ਤਯ੍ਯ੍ੁ ਰਦਰ੍ੁ
* { ਸਰ੍ੂ } A special 'dulainkarh' character that is placed under a "Paireen" character
(charcater at the bottom of another charcater) has been used 20 times. This situation does
not occur in modern Punjabi. Such words are as follows:

ਅਕਰ੍ੂਰ ੁ ਕਰ੍ੂਰ ਥਰ੍ੂਿਟਿਟ ਧਰ੍ੂ ਧਰ੍ੂਅ।
5

* {  } A combination of 'Aunkarh' & "Haurhaa' is not used in modern Punjabi, but has been
used in Siri Guru Granth Sahib text. Such words are as follows:

ਅੰਚਲ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਅਨਿਦਨ ਅਮਲੁ ਏਕ ਸਰਬਸ ਸਾਗਰ ਸ ਸਇਨ ਸਈ ਸਹੰਦਾ ਸਹੰਦੀ
ਸਹਾਗਿਣ ਸਹਾਗਣੀ ਸਹਾਗਿਨ ਸਹਾਵੈ ਸਹੇਲਾ ਸਜਾਣਾ ਹਈ ਹਤੇ ਕਟਵਾਰੀ ਗਨ ਗਆਲਾ
ਗਸਾਈ ਗਸਾਈਆ ਗਪਾਲ ਗਪਾਲਾ ਗਿਬੰਦ ਗਿਬੰਦ ੁ ਗਿਬੰਦੇ ਗਿਵੰਦ ਗਿਵੰਦ ੁ ਚਰਾਏ ਜਹਾਨ
ਜਗਦੀਸਰਾ ਜਾਲ ਜ ਜਆਨੀ ਜਨੀਐ ਜਲਾਹਾ ਡਲਾਇਆ ਡਲਾਈ ਤਿਹ ਤਹੀ ਤਲਾਇਸੀ
ਤਲਾਹਾ ਤਲਾਵੈ ਦਆਲੈ ਦਹਾਗਿਣ ਧਨ ਨਾਮ ਿਨਰਮਲ ਪਛਤਾਵੈ ਪਰਵਾਨ ਿਬਬੇਕ ਬਲਾਈਆ
ਬਲਾਨ ਭਯ ਭਗਵਤ ਭਗਵੈ ਭਲਾਇਆ ਭਲਾਏ ਮਾਨੋਰਥ ਿਮਆਨ ਮੁਕਤ ਮਿਹ ਮਹਾਰਾ ਮਿਨ
ਮਨੀ ਮਿਲ ਲਕਾਈ ਲਕਾਨੀ ਲਚਾਨੀ ਲਭਾਇ ਲਭਾਈਆ ਲਭਾਨੁ ਲਭਾਨਾ ਲਭਾਵਿਹ ਲੜੇਦਾ
ਲੜੇਦਾ ।
* { ਓੁ } A combination of "Haurhaa' & 'Aunkarh' is not used in modern Punjabi, but has
been used in Siri Guru Granth Sahib text. Such words are as follows:

ਓੁ, ਓੁਂ, ਓੁਇ, ਓੁਹੀ, ਓੁਹ,ੁ ਓੁਹ,ੁ ਓੁਿਨ, ਓੁਮਾਹਾ, ਸਫਿਲਓੁ, ਹੀਂਓੁ, ਗਾਓੁ, ਚਾਓੁ, ਨਾਓੁ,
ਪਾਓੁ, ਮਾਿਖਓੁ, ਰਾਓੁ, ਰਾਿਖਓੁ, ਲਇਓੁ ।
* { ਃ } A colon like character has been used for two different purposes.
(1) As a Visarag (as in Devnagri script) it has been used 4 times in the following 4 words:

ਸੰਪੂਰਣਃ, ਿਦਰ੍ੜੰਤਣਃ, ਰੰਗਣਃ, ਿਲਖਯ੍ਯ੍ਣਃ
(2) As a shortcut symbol (like period in English) it has been used 944 times as: ਮਃ (this is
a shortcut of word ਮਹਲਾ).
*************

6

