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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),   ਸ (10),   ਸ (11),   ਸ (268),    ਸ (13),   

ਸ (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: 

ਅਧਵ  ਅਪਿਵਤ  ਇੰਦ  ਸਤ  ਸਮਦੁ  ਸੁਿਮਤ  ਸਿਤ  ਕਲਤ  ਕਲਚਰੈ  ਕਾਨ  ਚ   ਛਤ  ਿਛਦ  

ਤੰਤ  ਥੰਮ  ਦਿਰਦ  ਦਾਿਰਦ  ਿਦੜ  ਦਸਟ  ਦਸਟਾਈ  ਦਸਟ   ਦਗੰਧਤ  ਦਗੰਧਾ  ਦਗਮ  ਦਮ  

ਦਲਭ  ਧਿਕ  ਧਵ  ਪਿਵਤ  ਪੜ  ਪਾਤ  ਪਤੁ  ਬਮੰ  ਬਲਭਦ  ਭਲ  ਮੰਤ  ਿਮਤ  ਿਮਤ  ਰੁਦ ।  

* {  ◌ੂ } 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 
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does not occur in modern Punjabi. Such words are as follows: 

ਅ ਰੁ  ਰ  ਥਿਟਿਟ  ਧ  ਧਅ । 

* 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): 

ਅਖੀ  ਅਘਾਈ   ਅੰਧੀ  ਈ   ਸੰਤੋਖੀਈ   ਸਉਦੀ  ਸਖੀ  ਸਗਲੀ  ਸਨਾਤੀ  ਸਲਾਹੀ  ਸਾਈ   

ਿਸਫਤੀ  ਸੀਗਾਰ  ਸੀ ਗਾਰੁ  ਸੀ ਗਾਰਾ  ਸੀ ਗਾਰੋ  ਸਰੁਤੀ  ਹੀ ਉ  ਹੀ ਅ  ਕਹੀਉ  ਕਚੀ  ਕਤੇਬੀ  

ਕਰੀ  ਕਾਲੀ  ਿਕਤੀ  ਕੁਤੀ  ਕੁਿੜਈ   ਖਾਈ   ਗਈ   ਗਣੀ  ਗਨੀ  ਗਲੀ  ਗੁੰਦਾਈ   ਗੁਸਾਈ   

ਗਣੁੀ  ਗਰੁਿਸਖੀ  ਗੋਸ ਈ   ਚੰਿਗਆਈ   ਚਦੰੀ  ਜਾਈ   ਜ ਹੀ  ਠਾਈ   ਤਾਈ   ਤੁਹੀ  ਿਥਤੀ  ਥੀ

 ਧਾ  ਥੁੜੀ   ਦੋਦਾਤੀ  ਦੁਨੀਆ  ਦੁਰਾਈ   ਧਰਤੀ  ਧਰੀ  ਿਧਆਈ   ਨਕੀ  ਨਥੀ  ਨਾੜੀ  ਨੀ ਦ  ਨੀ

 ਦਾਵਲ ੇ ਨੀਵ   ਪਠਾਈ   ਪਾਈ   ਪਤੁੀ  ਬਡਭਾਗੀ  ਬ ਛਾਈ   ਿਬਰਖੀ  ਬੁਧੀ  ਬੁਿਰਆਈ   ਬਦੇੀ  

ਭਗਤੀ  ਭਤੀਜੀ  ਭਾਵੀ  ਮਖੀ  ਮਤੀ  ਮਨੀ  ਮਾਲੀ  ਮੀ ਰਾ  ਰਾਗੀ  ਰਾਤੀ  ਰੂਖੀ  ਰਪੂੀ  ਲਾਈ   

ਿਲਖਤੀ  ਵਡਭਾਗੀ  ਵਢੀ  ਵਲਾਈ   ਵੇਦੀ । 

 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  ਹੀਂ ਓ  ਦੇਂ ਉ ਹੀਂ ਉ  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: 

ਿਥਤੀ  ਕੀ ਦਾਸੀ  ਈਧਨ  ਹਸਤੀ । 

* { 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: 
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ਉਚਾਇਿਨ  ਉਨ  ਉਨਾ  ਉਲਾਮੇ  ਓਨਾ  ਓਨੀ  ਓਲਾਮੇ  ਓਲਗੀ  ਓਲਗੀਆ  ਓਲਾ  ਓਲੈ  ਅੰਨਾ  

ਅੰਨੇ  ਅਨਰੇਾ  ਆਨੇਰ ੁ ਆਪੀਨੈ  ਆਵਨੀ  ਇਕਨਾ  ਇਕਨੀ  ਇਨ  ਇਨੀ  ਇਿਨ  ਏਨਾ  ਏਨੀ  

ਸੰਿਨ  ਸੰਨੀ  ਸਮੰਲਾ  ਸਮੰਿਲਆ  ਸੰਮਾਰਾ  ਸਮੰਾਿਲ  ਸਮੰਾਲੰਿਨ  ਸੰਮਾਿਲਓਇ  ਸੰਮਾਿਲਆ  ਸਮੰਾਲ ੇ 

ਸੰਮਾਲੇਹ   ਸਹੰਿਨ  ਸਮਾਿਰ  ਸਮਾਰਉ  ਸਮਾਿਰਆ  ਸਮਾਰੀ  ਸਮਾਰ ੇ ਸਮਾਰੈ  ਸਮਾਲ  ਸਮਾਿਲ  

ਸਮਾਲ ੁ ਸਮਾਲਿਸ  ਸਮਾਲਿਹ  ਸਮਾਲਣ ੋ ਸਮਾਲਾ  ਸਮਾਿਲਆ  ਸਮਾਿਲਹ  ਸਮਾਲੀ  ਸਮਾਲੀਐ  

ਸਮਾਲੇ  ਸਮਾਲੈ  ਸਵੰਿਨ  ਸਵਿਨ  ਸਾਮਣੇ  ਸਾਮਾਰਿਹ  ਸਾਮੈ  ਸ ਿਨਹਾ  ਸਆੁਿਲਉ  ਸਵੇਿਨ  ਸਵੇਨੀ  

ਸਵਨਨ  ਹੰਿਨ  ਹਮਾ  ਹਮਾਰੀ  ਹਮਾਰੇ  ਹਿਰਆਉ  ਹੜਵਾਣੀਐ  ਹਵੋਿਨ  ਕੰਿਨ  ਕੰਨ  ਕੰਨੈ  ਕਹੰਿਨ  

ਕਹੀਅਿਨ  ਕਨਾਈ  ਕਮਲਨ  ਕਰੰਿਨ  ਕਿਲ  ਕਾਨ  ਕਾਨਉ  ਕਾਿਲ  ਕਾਲੀ  ਕਾਲ ੈ ਕਾੜਾ  ਿਕਨ  

ਿਕਿਨ  ਕੀਨ  ਕੀਨਿਸ  ਕੀਨਾ  ਕੀਨੀ  ਕੀਨੇ  ਕੀਨੈ  ਕੀਨੋ  ਕੁਿਮਆਰ  ਕੁਿਮਆਿਰ  ਕੁਮਾਰਾ  ਕੁਮਾਰ ੈ 

ਖਾਵਨੇ  ਖੁਿਲਓ  ਖੁਲ ੇ ਖੁਲਈਆ  ਖਲੁੜੇ  ਖਲੁੀ  ਖੁਲੀਆ  ਖਲੁੇ  ਖਲੁੈ  ਖੂਿਲ  ਖਲੂੇ  ਖਲੂੈ  ਖਲੋਿਨ  

ਖੋਲਾਈਅਿਨ  ਖੋਿਲ  ਖੋਿਲਓ  ਖਲੋ  ਖਲੋਉ  ਖੋਲਾ  ਖਲੋ ੇ ਖਲੋੈ  ਗਲਾ  ਗਿੜ  ਗੜ  ਗਾਿਲ  ਗਾਲੀ  

ਗਾਵਿਨ  ਗੂੜ  ਗੂੜਉ  ਗੂੜੀ  ਘਰੁਿਨ  ਚਰਨਨ  ਚਲੰਿਨ  ਚਿੜਓ  ਚੜਣਾ  ਚੜਾਵਿਹ  ਚੜ ੇ ਚੀਿਨ  

ਚੀਿਨਆ  ਚੀਨੈ  ਚੀਨ  ਚੀਨਸੀ  ਚੀਨਹੀ  ਚੀਨਾ  ਚੀਨ   ਚੀਨੀ  ਚੀਨੇ  ਚੀਨੈ  ਚਲੁ ੈ ਚੂਲ ੇ ਚਲੋਾ  

ਜਗਾਇਿਨ  ਜਲੰਿਨ  ਜਾਗੰਿਨ  ਜਾਣੰਿਨ  ਜਾਣਿਨ  ਜਾਣਨੀ  ਜਾਣੀਅਿਨ  ਜਾਪਿਨ  ਜਾਪਨੀ  ਜਾਲੇਿਨ  

ਿਜੰਨ  ਿਜੰਨਾ  ਿਜੰਨੀ  ਿਜਨ  ਿਜਨਾ  ਿਜਨੀ  ਿਜਿਨ  ਜੀਵਿਨ  ਠਗਿਨ  ਿਤਨੰ  ਿਤੰਨਾ  ਿਤਨ  ਿਤਨਾ  

ਿਤਨੀ  ਿਤੜੰਨ  ਿਤਿਨ  ਤੁਟਿਨ  ਤੁਮੇ  ਤੁਮ  ਤੁਮਿਹ  ਤੁਮਰਾ  ਤੁਮਰੀ  ਤਮੁਰੇ  ਤੁਮਰੈ  ਤੁਮਰ ੋ ਤਮੁਾ  

ਤੁਮਾਰ  ਤੁਮਾਰਿਹ  ਤੁਮਾਰਾ  ਤੁਮਾਰੀ  ਤੁਮਾਰ ੇ  ਤਮੁਾਰੈ  ਤੁਮਾਰੋ  ਥੰਿਮ  ਥੰਿਮਓ  ਥੰਿਮਆ  ਥੰਮ  

ਥੰਮਉ  ਥੰਮਨ ੁ  ਥੰਮਾ  ਥੰਮੀਐ  ਥਾਿਮਆ  ਿਦਸਿੰਨ  ਿਦਸਿਨ  ਿਦਚੰਿਨ  ਿਦਿੜਓ  ਿਦੜਉ  

ਿਦੜਾਇਆ  ਿਦੜਾਏ  ਿਦੜਾਯਉ  ਿਦੜਾਯਾ  ਿਦੜੀ  ਿਦੜੀਆ  ਦੀਨ  ਦੀਨਾ  ਦੀਨੀ  ਦੀਨੇ  ਦੇਖਨ ੇ 

ਦੇਿਨ  ਿਧਆਇਿਨ  ਿਧਆਵਿਨ  ਨਾਨ  ਨਾਨਾ  ਨਾਨੀ  ਨਾਨੇ  ਨੀਿਮ  ਨੀਮੀ  ਨਾਉਗ ੋ ਨਾਇਆ  ਨਾਈ  

ਨਾਈਐ  ਨਾਏ  ਨਾਤ ੇ ਨਾਵਉ  ਨਾਵਣ ੁ ਨਾਵ ੈ ਪਉੜ ੇ ਪਨੀਆ  ਪਲਿਰ  ਪਲਰਿਨ  ਪਿੜ  ਪਿੜਆ  

ਪੜੰਤਾ  ਪੜਿਹ  ਪੜਨ  ਪੜਾਇਆ  ਪੜਾਵਿਸ  ਪੜੀਐ  ਪਾਇਨੀ  ਪਾਇਿਨ  ਪਾਈਅਿਨ  ਪਾਨੋ  

ਿਪਖੰਿਨ  ਪੈਨੈ  ਪੈਨਉ  ਪੈਨਣੁ  ਪੈਨਣਹਾਰ ੁ ਪੈਨਣਾ  ਪੈਨਾਇਆ  ਪੈਨ ੈ ਿਫਰੰਿਨ  ਿਫਰਿਨ  ਫਰੇਿਨ  

ਬੰਿਨ  ਬੰਨ ੈ  ਬਨਾਇਆ  ਬਲੰਿਨ  ਬਾਮਣੁ  ਬਾਮਨ  ਬਾਮਨ ੁ  ਬੁਝਿਨ  ਬੇਿੜਓ  ਬੈਹਿਨ  ਬੜੋਿਨ  

ਭਿਵਓਿਮ  ਭਾਵਿਨ  ਭਲੁੰਿਨ  ਭਲੁਨੀ  ਮਰੰਿਨ  ਮਰਿਨ  ਮਾਣਿਨ  ਿਮਲੰਿਨ  ਿਮਲਿਨ  ਮੁੰਨੀਅਿਨ  

ਮੁਹਿਨ  ਮੂੜ  ਮੂੜਾ  ਮੜੇੂ  ਮੋੜੰਿਨ  ਰਹੰਿਨ  ਰਹਿਨ  ਰਚੰਿਨ  ਰਲਿਨ  ਿਰਿੰਨ  ਰੁੜਾਈ  ਰੂੜੀ  ਰੂੜੇ  

ਲਏਿਨ  ਲਹੰਿਨ  ਲਹਿਨ  ਲਹਨੀ  ਲਗੰਿਨ  ਲਭੰਿਨ  ਲਵੰਿਨ  ਲਾਇਿਨ  ਲੀਨ  ਲੀਨਾ  ਲੀਨੀ  ਲੀਨੇ  

ਲੁੜੰਦੜੀ  ਲੈਿਨ  ਵੰਞਿਨ  ਵਸੰਿਨ  ਵਹੰਿਨ  ਵਿਰਆ  ਵੇੜੀ । 

* { ਸ } The 'Paireen Haahaa' (or half Haahaa) character has been used only 38 times 
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(instead, 'Udaat' character has been used more often). The words with 'Paireen Haahaa' 

are as follows: 

ਓਲਗ  ਓਲਗਣੀ  ਸੰਮਿਲਆ  ਸੰਮਾਿਰ  ਸਮੰਾਲ ੇ  ਸਮਾਿਰ  ਸਮਾਰਨ  ਸਮਾਰੇ  ਸਮਾਲ ੇ ਿਸੰਙਾਰ ੇ 

ਕਰੈ  ਕਾਰਾ  ਕੇਰੇ  ਕੋੜੇ  ਗੜਣ  ਗੜਣਹਾਰੇ  ਗਾਰ  ਗਲੁਾ  ਚਰਾਵਉ  ਚਰੈ  ਚੜਾਈਐ  ਚਾਿਰਓ  

ਿਦੜਾਇਆ  ਪਣੀਆ  ਪੜਉ  ਪੜਿਹ  ਪੜਤ  ਬੇਰੇ  ਵਿਰਆ  ਵਿਰਐ  ਵਰ ੇ। 

* { ਸ } 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: 

ਉਜਾਰਾ  ਉਧਰਉ  ਉਪਜੋ  ਅੰਧਾਰ  ਅੰਧਾਰੁ  ਅੰਧਾਰਾ  ਅਸਾਜ ੰ  ਅਖਾਿਦ  ਅਖਓ  ਅਗਾਨ  

ਅਗਾਨੁ  ਅਗਾਨਣੋ  ਅਤੰਤ  ਅਧਾਖਰ ੁ ਅਿਨਤ  ਅਪਉ  ਅਵਤਿਰਉ  ਅਵਲਕੋਾ  ਆਖਰ  ਆਿਗ  

ਆਿਥਤ  ਆਰੋਗ ੰ ਇਤਤੰ  ਸੰਸਾਰਸ  ਸਚੰਰਉ  ਸਹਾਰਉ  ਸਗਲ ੰ ਸਿਤ ੰ ਸਮਿਬਅ ੰ ਸਮਾਚਿਰਓ  

ਸਰਬਗ  ਸਲ  ਿਸੰਮਤਬ  ਿਸਖਾ  ਿਸਧੰ  ਿਸਧਤੇ  ਿਸਮਰਤਬ  ਿਸਰਿਜਉ  ਸਖੁ ੰ  ਸੁਧਾਖਰ  ਹਤੰ  

ਹਰਉ  ਿਹਤੰਤ  ਹੀਣਸ  ਕਟਾਖ  ਕਰਉ  ਕਲ  ਕਲਉਚਰ ੈ  ਕਲਾਨ ੁ  ਕਲਾਨਾ  ਿਕਹੁ  ਕੁਟੰਬਤ ੇ 

ਤਗ  ਖਾਦ ੰ ਖਤੀ  ਗਮੰੰ  ਿਗਨ  ਗੁਣਗ  ਗੁਣਗੰ  ਗੁਨਗ  ਗਾਨ  ਗਾਿਨ  ਗਾਨ ੁ ਗਾਨ ੰ ਗਾਨੀਅਹੁ  

ਛਾਿਡਉ  ਛੁਟਕਾ  ਛਦੇਤ ੇ ਜਸ  ਜਿਖ  ਜਖ  ਜਗ  ਜਨਮਸ  ਜਪਉ  ਜਲ  ਜਲਨ  ਜਾਗਾ  ਜਾਨਉ  

ਜੋਿਤੰ  ਝਾੜਉ  ਡਰਉ  ਡੁਬੰਤਹ  ਤਸ  ਤਾਰਉ  ਿਤਆਿਗ  ਿਤਿਗ  ਿਤਪਤੇ  ਤੀਖਣ  ਥਪਉ  ਥਾਿਨੰ  

ਿਦਬ  ਦੁਖ ੰ ਦਰੁਲਭ  ਦਦੇੀਪ  ਧਰਉ  ਧਾਿਰਉ  ਿਧਵੈ  ਧਾਇ  ਧਾਇਅਉ  ਧਾਇਅਓ  ਧਾਇਆ  

ਧਾਇਯਉ  ਧਾਈ  ਧਾਈਐ  ਧਾਨ  ਧਾਨੁ  ਧਾਨੰ  ਧਾਵਣਹ  ਨਖਤ  ਨਖਤਾ  ਨਲ  ਿਨਰਤ ੰ ਿਨਵਾਰਉ  

ਪਛਾੜਉ  ਪਤਾਇ  ਪਰਿਸਉ  ਪਰਕਾਸਾ  ਪਰਤਖ  ਪਿਰਉ  ਪਰੀਖਤ ੁ  ਬੰਮਉ  ਬਿਸੰਤ  ਬਖਾਣੀ  

ਬਖਾਨ  ਬਖਾਨੁ  ਬਲ  ਬਾਸੁਦੇਵਿਸ  ਬਾਸਦਵੇਸ  ਿਬਖਾਤਾ  ਿਬਖਾਦੰ  ਿਬਗਸੀਿਧ  ਿਬਗਾਿਪ  ਿਬਦਮਾਨ  

ਿਬਧੰ  ਬੁਧੰ  ਬਦੈੰ  ਬਾਸੁ  ਬਾਕਰਣ  ਬਾਿਧ  ਬਾਪਤੁ  ਬਾਪਾਰ ੁ ਬਾਿਪਤੰ  ਭਗਤੰ  ਭਬੰ  ਭਲ  ਭਲਉ  

ਿਭਖਾ  ਮਧੰਤ  ਮਧ  ਮਨੁਖ  ਮਾਿਨਉ  ਮਾਨੁਖ  ਮਾਨਖੁੰ  ਿਮਤਸ  ਿਮਥੰਤ  ਿਮਥਾ  ਿਮਿਲਉ  ਿਮਿਲ ੋ 

ਿਮਨੇ  ਿਮਤਉ  ਮੁਖਬਾਕ  ਰਗੰੌ  ਰਸਉ  ਰਹਾ  ਰਖਾ  ਰਗੋੰ  ਲਿਖਣ  ਲਖ  ਲਖਣ  ਲਖਾ  ਲਬਿਧ ੰ 

ਲਬਧੰ  ਲਭਤੇ  ਲਾਗੌ  ਿਲਖਉ  ਿਲਖਣਃ  ਿਲਪਤ ੇ ਵਸੰ  ਵਖਾਨਾ  ਵਰਉ । 

* { ਸ } 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: 

ਿਸਿਸ  ਗਿਰਸ  ਿਦਿਸ  ਿਬਸਾ  ਿਮਸ । 
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* { ਸ } 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: 

ਇਸਾਨੁ  ਸੇਹ  ਸੇਹ ੰ ਿ ਸ  ਿ ਸੰ  ਿ ਸਾ  ਬਸੈਵਹ । 

* { ਸ } 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: 

ਉਸਿਤ  ਅਸ  ਹਸ  ਦਸਗੀਰੀ  ਨਾਿਸ  ਿਨਸਾਰਹੁ  ਪੁਸਕ  ਿਬਸਰੀਯਾ  ਿਬਸੀਰਨਹ  ਿਬਗਾਿਪ  ਭਿਗ  

ਮਸਕ । 

* { 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  ਸਰਪੂੀ  ਸਾਸਾ  ਸਾਿਗ  ਸਾਗੀ  ਸਾਦ  ਸਾਦ ੁ 

ਸਾਨ  ਸਾਮੀ  ਸ ਗ  ਸ ਗੁ  ਸ ਗੀ  ਜਗਦੀਸਰਹ  ਦਾਿਰ  ਦਾਿਰਕਾ  ਪਰਮੇਸਰ  ਪਰਮੇਸਰਹ  

ਬਾਸਦੇਵਸ  ਿਬਸ  ਿਬਸਭੰਰ  ਿਬਸਾਸ  ਿਬਸਾਸੁ  ਿਬਸਾਸਾ  ਿਬਸਾਨ  ਬੇਸਾ  ਬੈਸ ਤਰਹ ।  

* { ਸ } 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: 

ਅਸਰਜ  ਿਨਸਲ  ਪਸਿਮ ।  

* { ਸ } 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: 

ਅਧਵ  ਅਪਿਵਤ  ਇੰਦ  ਸਤ  ਸਮਦੁ  ਸੁਿਮਤ  ਸਿਤ  ਕਲਤ  ਕਲਚਰੈ  ਕਾਨ  ਚ   ਛਤ  ਿਛਦ  

ਤੰਤ  ਥੰਮ  ਦਿਰਦ  ਦਾਿਰਦ  ਿਦੜ  ਦਸਟ  ਦਸਟਾਈ  ਦਸਟ   ਦਗੰਧਤ  ਦਗੰਧਾ  ਦਗਮ  ਦਮ  

ਦਲਭ  ਧਿਕ  ਧਵ  ਪਿਵਤ  ਪੜ  ਪਾਤ  ਪਤੁ  ਬਮੰ  ਬਲਭਦ  ਭਲ  ਮੰਤ  ਿਮਤ  ਿਮਤ  ਰੁਦ ।  

* { ਸ } 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 
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does not occur in modern Punjabi. Such words are as follows: 

ਅ ਰੁ  ਰ  ਥਿਟਿਟ  ਧ  ਧਅ।  

* {    } 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: 

ਅੰਚਲੋ ੁ ਅੰਿਮਤੋ ੁ ਅਨਿਦਨੋੁ  ਅਮੋੁਲ ੁ ਏਕੁੋ  ਸਰਬਸੋੁ  ਸਾਗਰੋ ੁ ਸੋ ੁ ਸੋਇੁਨ  ਸੋੁਈ  ਸੋੁਹਦੰਾ  ਸੋਹੁਦੰੀ  

ਸੋਹੁਾਗਿਣ  ਸੋਹੁਾਗਣੀ  ਸੋਹੁਾਗਿਨ  ਸੋਹੁਾਵ ੈ ਸੋਹੁਲੇਾ  ਸੋਜੁਾਣਾ  ਹੋਈੁ  ਹੋਤੁੇ  ਕੁੋਟਵਾਰੀ  ਗਨੋੁ  ਗੋਆੁਲਾ  

ਗੋਸੁਾਈ  ਗੋੁਸਾਈਆ  ਗੋਪੁਾਲ  ਗੋਪੁਾਲਾ  ਗੋੁਿਬਦੰ  ਗੋੁਿਬਦੰ ੁ ਗੋੁਿਬਦੰ ੇ ਗੋੁਿਵੰਦ  ਗੋੁਿਵੰਦੁ  ਚੋੁਰਾਏ  ਜਹਾਨੋ ੁ 

ਜਗਦੀਸੋੁਰਾ  ਜਾਲੋ ੁ ਜੋੁ  ਜੋੁਆਨੀ  ਜੋਨੁੀਐ  ਜੋਲੁਾਹਾ  ਡੋਲੁਾਇਆ  ਡੋਲੁਾਈ  ਤੋੁਿਹ  ਤੋੁਹੀ  ਤੋਲੁਾਇਸੀ  

ਤੋੁਲਾਹਾ  ਤੋਲੁਾਵ ੈ  ਦੋਆੁਲ ੈ  ਦੋੁਹਾਗਿਣ  ਧਨੋ ੁ  ਨਾਮੋੁ  ਿਨਰਮਲੋ ੁ  ਪਛੋਤੁਾਵ ੈ  ਪਰਵਾਨੋ ੁ  ਿਬਬਕੁੋੇ  

ਬੋਲੁਾਈਆ  ਬੋੁਲਾਨ  ਭਯੋ ੁ ਭੋੁਗਵਤ  ਭੋਗੁਵ ੈ ਭੋਲੁਾਇਆ  ਭੋੁਲਾਏ  ਮਾਨਰੋਥੁੋ  ਿਮਆਨੁੋ  ਮੁਕਤੋ ੁ ਮੋਿੁਹ  

ਮੋੁਹਾਰਾ  ਮੋੁਿਨ  ਮੋਨੁੀ  ਮੋਿੁਲ  ਲੋੁਕਾਈ  ਲੋੁਕਾਨੀ  ਲੋੁਚਾਨੀ  ਲੋੁਭਾਇ  ਲੋੁਭਾਈਆ  ਲੋੁਭਾਨੁ  ਲੋੁਭਾਨਾ  

ਲੋਭੁਾਵਿਹ  ਲੋੜੇੁਦਾ  ਲੋੁੜੇਦਾ । 

* { ਓ  ੁ} 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: 

ਓ ,ੁ ਓ ਂੁ, ਓ ੁਇ, ਓ ੁਹੀ, ਓ ੁਹ,ੁ ਓ ੁਹੁ, ਓ ੁਿਨ, ਓ ੁਮਾਹਾ, ਸਫਿਲਓ ੁ, ਹੀਂਓ ,ੁ ਗਾਓ ,ੁ ਚਾਓ ੁ, ਨਾਓ ੁ, 

ਪਾਓ ,ੁ ਮਾਿਖਓ ੁ, ਰਾਓ ,ੁ ਰਾਿਖਓ ,ੁ ਲਇਓ ੁ । 

* { ◌ਃ } 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, ਿਦੜੰਤਣਃ, ਰੰਗਣਃ, ਿਲਖਣਃ  

  (2) As a shortcut symbol (like period in English) it has been used 944 times as: ਮਃ (this 

is a shortcut of word ਮਹਲਾ). 

************* 

 


