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ੴ ਉਆ ਉਆਿਹ ਉਆਹੂ ਉਇ ਉਸ ਉਸੁ ਉਸਗਾ ਉਸਟ ਉਸਟੀਅਿਹ ਉਸਤਿਤ ਉਸ੍ਤਿਤ ਉਸਤਤੀ ਉਸਤਾਦ
ਉਸਤਾਦੁ ਉਸਨ ਉਸਨੁ ਉਸਰਈਆ ਉਸਰੇ ਉਸਾਸ ਉਸਾਸਾ ਉਸਾਿਰ ਉਸਾਰਹੁ ਉਸਾਰਣਹਾਰ ਉਸਾਿਰਆ
ਉਸਾਰੀ ਉਸਾਰੇ ਉਸਾਰੇਦੇ ਉਸਾਰੈ ਉਹ ਉਹੀ ਉਹੁ ਉਕਿਤ ਉਕਤੇ ਉਗਰ੍ ਉਗਰ੍ਸੈਣ ਉਗਰ੍ਸੈਿਣ ਉਗਰ੍ਸੈਨ ਉਗਲਾਰੇ
ਉਗਿਵ ਉਗਵਿਹ ਉਗਵਣਹੁ ਉਗਵਤ ਉਗਵੈ ਉਗਾਿਹ ਉਗਾਹੀ ਉਘਿਰ ਉਘਰੇ ਉਘਰੈਗੋ ਉਘਲਾਨਾ ਉਘਿੜ
ਉਘਿੜਆ ਉਘੜੈ ਉਘਾ ਉਚ ਉਚਹਦੀ ਉਚਿਕ ਉਚਕਾ ਉਚਰੁ ਉਚਿਰ ਉਚਰਉ ਉਚਰਿਸ ਉਚਰਿਹ ਉਚਰਹੀ
ਉਚਰਹੁ ਉਚਰਣੰ ਉਚਰਤ ਉਚਰੰਿਤ ਉਚਰਾ ਉਚਰਾਂ ਉਚਰੀਐ ਉਚਰੇ ਉਚਰੈ ਉਚੜੀਐ ਉਚਾ ਉਚਾਇਿਨਹ੍ਹ੍
ਉਚਾਈ ਉਚਾਪਿਤ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰੁ ਉਚਾਰਣ ਉਚਾਰਣਾ ਉਚਾਰਣੇ ਉਚਾਰਾ ਉਚਾਿਰਓ ਉਚਾਰੀ ਉਚਾਰੇ ਉਚਾਰੈ
ਉਚੀ ਉਚੀਆ ਉਛਿਲਆ ਉਛਲੈ ਉਛਾਹਾੜਾ ਉਛਾਿਹ ਉਜਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ਉਜਲ ਉਜਲੁ ਉਜਲਾ ਉਜਲਾਰੇ ਉਜਿਲਆ
ਉਜਲੀ ਉਜਲੇ ਉਜੜੁ ਉਜੜੈ ਉਜਾਗਰ ਉਜਾਗਰੁ ਉਜਾਨਾਂ ਉਜਾਰੰ ਉਜਾਰਉ ਉਜਾਰਾ ਉਜਾਰੇ ਉਜਾਰੈ ਉਜਾਰੋ
ਉਜਾਲਾ ਉਜਾਿੜ ਉਜਾੜੀ ਉਿਜਆਰਾ ਉਿਜਆਰੀਆ ਉਿਜਆਰੋ ਉਿਜਆਲਾ ਉਜੀਆਰਉ ਉਜੀਆਰਾ ਉਜੀਆਰੇ
ਉਜੀਆਰੋ ਉਜੂ ਉਝਰਤ ਉਝੜ ਉਝੜੁ ਉਝਿੜ ਉਝਾਰੈ ਉਠੁ ਉਿਠ ਉਠਈਆ ਉਠਸੀ ਉਠਿਹ ਉਠਹੁ ਉਠਣਾ
ਉਠਤ ਉਠੰਦਾ ਉਠੰਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਉਠਦੇ ਉਠਿਨ ਉਠਰੀਐ ਉਠਾਇਓ ਉਠਾਇਆ ਉਠਾਈ ਉਠਾਏ ਉਠਾਹੀ
ਉਠਾਿਰਓ ਉਠਾਿਲ ਉਠਾਿਲਓ ਉਠਾਲੀ ਉਠਾਲੀਆ ਉਠਾਵਿਹ ਉਠਾਵਤ ਉਠਾਵਨ ਉਠਾਵੈ ਉਿਠਓ ਉਿਠਅਿਹ
ਉਠੀ ਉਠੇ ਉਠੋ ਉਿਡ ਉਡਿਹ ਉਡਹੁ ਉਡਣ ਉਡਣੈ ਉਡੰਤ ਉਡਤਾ ਉਡਤੇ ਉਡਨ ਉਡਿਰ ਉਡਿਰਆ ਉਡਵਾ
ਉਡਾਈਐ ਉਡਾਏ ਉਡਾਨੀ ਉਡਾਵਤ ਉਡਾਵੈ ਉਿਡਓ ਉਿਡਆ ਉਡੀਸੇ ਉਡੀਣੀ ਉਡੀਣੀਆ ਉਡੀਨੀ ਉਡੈ ਉਤ
ਉਤੁ ਉਤਸਾਹਾ ਉਤਿਹ ਉਤੰਗੀ ਉਤਪਿਤ ਉਤਪਿਤਆ ਉਤਪਾਿਤ ਉਤਪਾਤੀ ਉਤਭੁਜ ਉਤਭੁਜੁ ਉਤਭੁਜਾ ਉਤਭੁਜਾਂ
ਉਤਮ ਉਤਮੁ ਉਤਰ ਉਤਰੁ ਉਤਿਰ ਉਤਰਉ ਉਤਰਸੁ ਉਤਰਿਸ ਉਤਰਿਹ ਉਤਰਹੁ ਉਤਰਿਨ ਉਤਿਰਓ ਉਤਿਰਆ
ਉਤਰੀ ਉਤਰੀਆ ਉਤਰੀਐ ਉਤਰੇ ਉਤਰੈ ਉਤਵਤਾਏ ਉਤਾਿਹ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰੁ ਉਤਾਿਰ ਉਤਾਰਈ ਉਤਾਰਣਹਾਰ
ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ਉਤਾਰਨ ਉਤਾਰਾ ਉਤਾਿਰਓ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਉਤਾਿਰਆ ਉਤਾਿਰਐ ਉਤਾਰੀ ਉਤਾਰੀਅਨੁ ਉਤਾਰੀਆ
ਉਤਾਰੇ ਉਤਾਰੈ ਉਤਾਵਲਾ ਉਤਾਵਲੀ ਉਤੈ ਉਥਿਪ ਉਥਾਿਪ ਉਥਾਪਦਾ ਉਥਾਪਨਹਾਰ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ
ਉਥਾਪੇ ਉਥਾਪੈ ਉਥਾਰੈ ਉਦਉ ਉਦਕ ਉਦਕੁ ਉਦਿਕ ਉਦਿਧ ਉਦਮ ਉਦਮੁ ਉਦਮਹ ਉਦਮਾਤੇ ਉਦਮਾਦਾ
ਉਦਰ ਉਦਰੁ ਉਦਿਰ ਉਦਰੈ ਉਦਿਵਅਉ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸੁ ਉਦਾਿਸ ਉਦਾਸਾ ਉਦਾਸਾਏ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੇ ਉਦਾਸੇਰਾ
ਉਦਾਰ ਉਦਾਰੁ ਉਦਾਰਉ ਉਿਦਆਨ ਉਿਦਆਨਦ ਉਿਦਆਨਾ ਉਿਦਆਨੀ ਉਿਦਆਨੇ ਉਿਦਆਨੈ ਉਿਦਮ ਉਦੈ
ਉਦੋਸਾਹੈ ਉਦੋਸੀਅ ਉਦੋਤ ਉਦੋਤੁ ਉਦੌਤੁ ਉਧਉ ਉਧਰ ਉਧਰੁ ਉਧਿਰ ਉਧਰਿਸ ਉਧਰਿਹ ਉਧਰਹੁ ਉਧਰਣ
ਉਧਰਣੰ ਉਧਰਣਹ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ਉਧਰੰਤ ਉਧਰਤ ਉਧਰਤੇ ਉਧਰਨ ਉਧਰਨਹਾਰ ਉਧਰਨਹਾਰਾ ਉਧਰਨਹਾਰੇ
ਉਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ਉਧਰਾ ਉਧਿਰਓ ਉਧਿਰਆ ਉਧਰੀ ਉਧਰੀਅੰ ਉਧਰੀਆ ਉਧਰੀਐ ਉਧਰੇ ਉਧਰੈ ਉਧਾਰ ਉਧਾਰੰ
ਉਧਾਰੁ ਉਧਾਿਰ ਉਧਾਰਉ ਉਧਾਰਿਹ ਉਧਾਰਹੁ ਉਧਾਰਣ ਉਧਾਰਣੁ ਉਧਾਰਣਹ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ

ਉਧਾਰਣਹਾਰਾ ਉਧਾਰਣਹਾਿਰਆ ਉਧਾਰਣਾ ਉਧਾਰਣੋ ਉਧਾਰਦਾ ਉਧਾਰਨ ਉਧਾਰਨੁ ਉਧਾਰਨਾ ਉਧਾਰਾ ਉਧਾਿਰਓ
ਉਧਾਿਰਅਨੁ ਉਧਾਿਰਆ ਉਧਾਰੀ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ਉਧਾਰੇ ਉਧਾਰੈ ਉਧਾਰੋ ਉਧੌ ਉਂਨ ਉਨ ਉਿਨ ਉਨਹ ਉਨਹ੍ਹ੍ ਉਨਹ੍ਹ੍ਾ
ਉਨਹੂ ਉਨਮਤ ਉਨਮਦ ਉਨਮਨ ਉਨਮਿਨ ਉਨਮਾਦ ਉਨਮਾਨ ਉਨਮਾਨੁ ਉਨਮਾਿਨ ਉਨਮਾਿਨਅਉ ਉਨਿਵ
ਉਨਵੈ ਉਪਈਆ ਉਪਹਾਸ ਉਪਕੰਿਠ ਉਪਕਰੇ ਉਪਕਰੈ ਉਪਕਾਰ ਉਪਕਾਰੁ ਉਪਕਾਰੀ ਉਪਕਾਰੇ ਉਪਿਜ
ਉਪਜਿਹ ਉਪਜਤ ਉਪਜਤਉ ਉਪਜਤਾ ਉਪਜੰਿਪ ਉਪਜਯ੍ਯ੍ੋ ਉਪਜਾਈ ਉਪਜਾਵੈ ਉਪਿਜਓ ਉਪਿਜਅੜਾ ਉਪਿਜਆ
ਉਪਜੀ ਉਪਜੇ ਉਪਜੈ ਉਪਠੀ ਉਪਿਤਸਟਤੇ ਉਪਦਰ੍ਹ ਉਪਦੇਸ ਉਪਦੇਸੰ ਉਪਦੇਸੁ ਉਪਦੇਿਸ ਉਪਦੇਸਤੇ ਉਪਦੇਸਦਾ
ਉਪਦੇਸੜਾ ਉਪਦੇਸਾ ਉਪਦੇਿਸਆ ਉਪਦੇਿਸਐ ਉਪਦੇਸੀ ਉਪਦੇਸੀਐ ਉਪਦੇਸੇ ਉਪਦੇਸੇਿਨ ਉਪਦੇਸੈ ਉਪਦੇਸੋ
ਉਪੰਨਾ ਉਪੰਿਨਆ ਉਪੰਨੀ ਉਪੰਨੇ ਉਪਮਾ ਉਪਿਰ ਉਪਰਹੁ ਉਪਰਜਤੇ ਉਪਰਜਾ ਉਪਰੀਆ ਉਪਰੇ ਉਪਾਉ
ਉਪਾਇ ਉਪਾਇਓ ਉਪਾਇਓਨੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਉਪਾਇਆ ਉਪਾਇਦਾ ਉਪਾਈ ਉਪਾਈਓਨੁ ਉਪਾਈਅਨੁ ਉਪਾਈਆ
ਉਪਾਈਐ ਉਪਾਏ ਉਪਾਸ ਉਪਾਹਾ ਉਪਾਤੀ ਉਪਾਿਧ ਉਪਾਧੇ ਉਪਾਮ ਉਪਾਯਉ ਉਪਾਰਜਨਾ ਉਪਾਰਾ ਉਪਾਰੀਐ
ਉਪਾਵ ਉਪਾਵੰ ਉਪਾਵਿਹ ਉਪਾਵਹੁ ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਉਪਾਵਣਹਾਰੁ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ਉਪਾਵਣਹਾਿਰਆ ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ
ਉਪਾਵਣੀ ਉਪਾਵਨ ਉਪਾਵਾ ਉਪਾਵੀ ਉਪਾਿੜ ਉਪਾੜਣ ਉਪਾੜਾ ਉਪਾੜੀ ਉਪਾੜੀਲੇ ਉਪੇਤਾਣਾ ਉਬਟ ਉਬਰ
ਉਬਰਿਹ ਉਬਰਹੁ ਉਬਰਤ ਉਬਰਨ ਉਬਿਰਓ ਉਬਿਰਆ ਉਬਰੀ ਉਬਰੇ ਉਬਰੈ ਉਬਲੀ ਉਬਾਿਰ ਉਬਾਿਰਅਨੁ
ਉਬਾਿਰਆ ਉਬਾਰੀ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ਉਬਾਰੀਆ ਉਬਾਰੇ ਉਿਭ ਉਭਕਲੇ ਉਭਾਰਾ ਉਭੇ ਉਮਿਕ ਉਮਕਾਈ ਉਮਿਕਓ
ਉਮੰਗ ਉਮਿਗ ਉਮਿਤ ਉਮਰ ਉਮਰਥਲ ਉਮਰਾਉ ਉਮਰਾਵ ਉਮਰਾਵਹੁ ਉਮਰੇ ਉਮਾਹੜਾ ਉਮਾਹਾ ਉਮਾਿਹਓ
ਉਮਾਹੈ ਉਮਾਪਿਤ ਉਰ ਉਰੁ ਉਿਰ ਉਰਸਾ ਉਰਿਹ ਉਰਕਟ ਉਰਛੇ ਉਰਿਝ ਉਰਝਾਇ ਉਰਝਾਇਓ ਉਰਝਾਈ
ਉਰਝਾਏ ਉਰਝਾਨਾ ਉਰਝਾਨੋ ਉਰਝਾਵਿਹ ਉਰਿਝਓ ਉਰਝੀ ਉਰਝੇ ਉਰਝੈ ਉਰਧ ਉਰਿਧ ਉਰਧਹ ਉਰਵਾਰ
ਉਰਵਾਰੁ ਉਰਵਾਿਰ ਉਲੰਘੇ ਉਲਿਝ ਉਲਝਾਇਓ ਉਲਿਝਓ ਉਲਟ ਉਲਿਟ ਉਲਟਤ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾਇਆ
ਉਲਿਟਓ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀਐ ਉਲਟੇ ਉਲਟੈ ਉਲਟੋ ਉਲਥੜੇ ਉਲਥੇ ਉਲਾਸ ਉਲਾਸੁ ਉਲਾਿਸ ਉਲਾਸਿਹ ਉਲਾਸਾ
ਉਲਾਹਨੇ ਉਲਾਹਨੋ ਉਲਾਿਹ ਉਲਾਿਹਅਮੁ ਉਲਾਹੀ ਉਲਾਮਹ੍ਹ੍ੇ ਉਲਾਮੇ ਉਵਟੀਐ ਉਵਿਤਆ ਉਵਾ ਊਸਰਿਹ ਊਂਹਾ
ਊਹਾ ਊਹਾਂ ਊਹੀ ਊਖਰੁ ਊਗਿਵਆ ਊਗਵੈ ਊਂਘ ਊਂਘੈ ਊਘੈ ਊਚ ਊਚੰ ਊਚਉ ਊਚਹ ਊਚਨ ਊਚਰਿਹ ਊਚਰੈ
ਊਚਾ ਊਚੀ ਊਚੇ ਊਚੈ ਊਚੋ ਊਂਚੌ ਊਚੌ ਊਛਲੈ ਊਜਰੁ ਊਜਲ ਊਜਲੁ ਊਜਲਾ ਊਜਲੀ ਊਜਲੇ ਊਜਲੋ ਊਝਿੜ
ਊਿਠ ਊਠਉ ਊਠਿਹ ਊਠਤ ਊਠਨੁ ਊਿਡ ਊਡਉ ਊਡਿਹ ਊਡਤੀ ਊਡਾਂ ਊਂਡੀ ਊਡੇ ਊਡੈ ਊਣ ਊਣੰ ਊਣਾ
ਊਣੀ ਊਣੇ ਊਤ ਊਤਿਹ ਊਤਮ ਊਤਮੁ ਊਤਮਾ ਊਤਮੋ ਊਤਰੈ ਊਦਕ ਊਂਦਰ ਊਂਧ ਊਧ ਊਂਧਉ ਊਧਉ ਊਧਾ
ਊਂਧੈ ਊਂਧੋ ਊਨ ਊਂਨਿਵ ਊਨਿਵ ਊਨਾ ਊਨੇ ਊਪਜਿਹ ਊਪਜੀ ਊਪਜੇ ਊਪਜੈ ਊਪਰ ਊਪਰੁ ਊਪਿਰ ਊਪਿਰਮੇਘੁਲਾ
ਊਪਰੇ ਊਬਰਿਹ ਊਬਰਨਾ ਊਬਰੇ ਊਬਰੈ ਊਭ ਊਿਭ ਊਭਉ ਊਭਾ ਊਭੀ ਊਭੇ ਊਭੈ ਊਭੌ ਊਰਧ ਊਰਧੀ ਊਰਮ
ਊਰਾ ਊਰੀ ਊਰੇ ਊੜੈ
ਓ ਓਂੁ ਓਅੰ ਓਅੰਕਾਰ ਓਅੰਕਾਰੁ ਓਅੰਕਾਿਰ ਓਇ ਓੁਇ ਓਈ ਓਸ ਓਸੁ ਓਹ ਓਹਾ ਓਹਾੜ ਓਿਹ ਓਹੀ ਓੁਹੀ
ਓਹੁ ਓੁਹੁ ਓਹੇ ਓਹੈ ਓਹੋ ਓਕ ਓਗਾਹਾ ਓਚਕਾ ਓਛਾ ਓਛੀ ਓਛੇ ਓਜਾਿੜ ਓਜਾੜੀ ਓਜਾੜੇ ਓਟ ਓਿਟ ਓਟਾ
ਓਟਾਇਓ ਓਟਾਇਆ ਓਟਾਈ ਓਟਾਹਾ ਓਡਾ ਓਡਾਰੀ ਓਿਢ ਓਢਲੀਆ ਓਢਾਇਆ ਓਢਾਏ ਓਢਾਨੇ ਓਢੈ ਓਤੁ
ਓਿਤ ਓਤਾਕੁ ਓਤੈ ਓਥੈ ਓਦਿਧ ਓਦਾਸੀ ਓਨ ਓਿਨ ਓੁਿਨ ਓਨਹ੍ਹ੍ਾ ਓਨਹ੍ਹ੍ੀ ਓਨਮ ਓਨਾ ਓਨਾਹਾ ਓਨੀ ਓਪਿਤ
ਓਪਮਾ ਓਪਾਉ ਓਪਾਇ ਓਪਾਵਾ ਓਬਰੀ ਓਮਾਹਓ ਓਮਾਹਾ ਓੁਮਾਹਾ ਓਮਾਹੀਆ ਓਮਾਹੈ ਓਮੀ ਓਮੀਆ ਓਰ

ਓਰੁ ਓਿਰ ਓਰਕੋ ਓਰਾ ਓਰੇ ਓਰੈ ਓਲਹ੍ਗ ਓਲਹ੍ਗਣੀ ਓਲਹ੍ਹ੍ਗੀ ਓਲਹ੍ਹ੍ਗੀਆ ਓਲਹ੍ਹ੍ਾ ਓਲਹ੍ਹ੍ੈ ਓਲਾ ਓਲਾਮਹ੍ਹ੍ੇ ਓਲਾਮਾ
ਓਲੈ ਓੜ ਓੜੁ ਓਿੜ ਓੜਕ ਓੜਕੁ ਓੜਿਕ
ਅਉ ਅਉਸਰ ਅਉਸਰੁ ਅਉਸਿਰ ਅਉਹਠ ਅਉਹਿਠ ਅਉਹਾਣੀ ਅਉਹਾਰ ਅਉਹੇਰੀ ਅਉਖਦ ਅਉਖਦੁ
ਅਉਖਧ ਅਉਖਧੁ ਅਉਖਿਧ ਅਉਖਾ ਅਉਖੀ ਅਉਖੀਵਨਾ ਅਉਖੇ ਅਉਗਣ ਅਉਗਣੁ ਅਉਗਣਵੰਤੀ
ਅਉਗਿਣਆਿਰ

ਅਉਗਿਣਆਰੀ

ਅਉਗਿਣਆਰੇ

ਅਉਗਣੀ

ਅਉਗਨ

ਅਉਗਨੁ

ਅਉਗੁਣ

ਅਉਗੁਿਣ

ਅਉਗੁਣਵੰਿਤਆ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਅਉਗੁਿਣਆਰਾ ਅਉਘਟ ਅਉਘਟੁ ਅਉਜਾਿਤ ਅਉਤੁ ਅਉਤਰਾਸੀ ਅਉਤਿਰਆ
ਅਉਤਰੈ ਅਉਤਾਕੁ ਅਉਤਾਰ ਅਉਤਾਰੁ ਅਉਤਾਰਾ ਅਉਤਾਰੇ ਅਉਧ ਅਉਧਿਹ ਅਉਧੂ ਅਉਧੂਤ ਅਉਧੂਤੁ
ਅਉਧੂਤਾ ਅਉਧੂਤੀ ਅਉਰ ਅਉਰੁ ਅਉਰਤ ਅਉਰਨ ਅਉਰਾ ਅਉਰਾਤ ਅਉਰੀ ਅਉਰੈ ਅਉਰੋ ਅਉਿਲ
ਅਉਲੀਏ ਅਇਆਨੇ ਅਈਆ ਅਈਏ ਅੰਸ ਅਸ ਅੰਸੁ ਅਸੁ ਅਿਸ ਅਸੰਖ ਅਸੰਖਾ ਅਸਗਾ ਅਸਗਾਹ
ਅਸਗਾਹੁ ਅਸ੍ਚਰਜ ਅਸਟ ਅਸਟਪਦੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਅਸਟਮ ਅਸਟਮੀ ਅਸਟੀ ਅਸੰਤ ਅਸਤ ਅਸੰਤੁ
ਅਸਤੁ ਅਸਿਤ ਅਸ੍ਤ ਅਸਤੀ ਅਸਥਨ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੁ ਅਸਥੰਭਨਹ ਅਸਥੰਮਨੁ ਅਸਥਲ ਅਸਥਲੁ ਅਸਥਾਨ
ਅਸਥਾਨੰ ਅਸਥਾਨੁ ਅਸਥਾਿਨ ਅਸਥਾਨਾ ਅਸਥਾਨੇ ਅਸਥਾਪਨੰ ਅਸਥਾਵਰ ਅਸਿਥਤ ਅਸਿਥਤੰ ਅਸਿਥਿਤ
ਅਸਿਥਰ ਅਸਿਥਰੰ ਅਸਿਥਰੁ ਅਸਥੂਲ ਅਸਥੂਲੁ ਅਸਥੂਲਾ ਅਸਥੂਲੀ ਅਸਨਾਈ ਅਸਨਾਹਾ ਅਸਨੇਹ ਅਸਨੇਿਹ
ਅਸਨੇਹੀ ਅਸਨੇਹੁ ਅਸਪਿਤ ਅਸਮਝੁ ਅਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨੁ ਅਸਮਾਿਨ ਅਸਮਾਨੀ ਅਸਰ੍ਮ ਅਸਰਾਉ ਅਸਰਾਲੁ
ਅਸਰਾਿਲ ਅਸਰਾਲਾ ਅਸਰੂਪੁ ਅਸਿਲ ਅਸਲੇਖੀ ਅਸਵ੍ ਅਸਵਾਰ ਅਸਵਾਰੁ ਅਸਵਾਰਾ ਅਸਵਾਰੀ ਅੰਸਾ ਅਸਾ
ਅਸਾਹ ਅਸਾਜਯ੍ਯ੍ੰ ਅਸਾਡੜਾ ਅਸਾਡੜੇ ਅਸਾਡਾ ਅਸਾਧ ਅਸਾਧੁ ਅਸਾਰ ਅਸਾਰਿਥ ਅਸਾਰੇ ਅਸਾੜਾ ਅਸਾੜੀ
ਅਸੀ ਅਸੀਸੜੀਆ ਅਸੀਸਾ ਅਸੀਹਾਂ ਅਸੁਧ ਅਸੁਿਨ ਅਸੁਭ ਅਸੁਮੇਧ ਅਸੁਰ ਅਸੁਰਹ ਅਸੁਲੂ ਅਸੂ ਅਸੋਚ
ਅਸੋਚਾ ਅਹੰ ਅਹੰਕਰਣੁ ਅਹਕਰਣੁ ਅਹੰਕਾਰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਅਹੰਕਾਰੁ ਅਹੰਕਾਿਰ ਅਹੰਕਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰੀਆ
ਅਹੰਕਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰੋ ਅਹੰਬੁਿਧ ਅਹੰਮਤੇ ਅਹੰਮੇਉ ਅਹੰਮੇਇ ਅਹੰਮੇਵ ਅਹਰਿਣ ਅਹਿਲਆ ਅਹਲੈ ਅਹਵਾਲ
ਅਹਾ ਅਹਾਜੁ ਅਹਾਰੰ ਅਹਾਰੁ ਅਹਾਰੋ ਅਹਾੜੁ ਅਹਾੜੀ ਅਿਹ ਅਿਹਿਨਿਸ ਅਿਹਰਖ ਅਿਹਲਾ ਅਿਹਲਾਦ
ਅਿਹਿਲਆ ਅਹੀ ਅਹੀਐ ਅਹੀਰੁ ਅਹੀਰੀ ਅਹੇ ਅਹੇਰਾ ਅਹੇਰੀ ਅਹੈ ਅਹੋ ਅਹੋਈ ਅਕ ਅੰਕੁ ਅਕੁ ਅੰਿਕ
ਅਿਕ ਅੰਕਸੁ ਅਕਹ ਅਕਹੀਉ ਅਕਹੁ ਅਕਥ ਅਕਥੁ ਅਕਥਉ ਅਕਥਾ ਅਕਥੀ ਅਕਥੈ ਅਕਥੋ ਅਕਥੌ
ਅਕਯਥ ਅਕਰਖਤੇ ਅਕਰਣੰ ਅਕਰਮ ਅਕਰਮੰ ਅਕਰਮਾ ਅਿਕਰ੍ਤਘਣੁ ਅਿਕਰ੍ਤਘਨ ਅਕਰ੍ੂਰੁ ਅਕਲ ਅਕਲੁ
ਅਕਿਲ ਅਕਲਿਹ ਅਕਲਪਤ ਅਕਲੀ ਅਕਾਸ ਅਕਾਸੰ ਅਕਾਸੁ ਅਕਾਿਸ ਅਕਾਜੁ ਅਕਾਥ ਅਕਾਥਾ ਅਕਾਰ
ਅਕਾਰੁ ਅਕਾਰਥ ਅਕਾਰਥੁ ਅਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲੁ ਅਕਾਿਲ ਅਿਕਰਤਘਣ ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਅਿਕਰਤਘਣੈ
ਅਿਕਰਤਘਨਾ ਅਿਕਰਤਘਨਾਰੇ ਅੰਕੁਰ ਅੰਕੁਰੁ ਅੰਕੁਿਰ ਅਕੁਲ ਅਕੁਲੁ ਅਕੁਲੀਿਣ ਅਕੂਅਣਾ ਅਕੂਰੁ ਅੰਕੇ
ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲੀ ਅਕੈ ਅਕੋਿਰ ਅਖਇਓ ਅਖੰਡ ਅਖੰਡੁ ਅਖੰਡਲੀ ਅਖਯ੍ਯ੍ਓ ਅਖਰ ਅਖਰੁ ਅਖਰਾ ਅਖਰੀ
ਅਖਲੀ ਅਖੜੀਆ ਅਖੜੀਆਂ ਅਖਾਇਦਾ ਅਖਾਏ ਅਖਾਿਦਯ੍ਯ੍ ਅਖਾਿਧ ਅਖਾਰਾ ਅਖਾਰੇ ਅਖਾੜਾ ਅਖਾੜੈ ਅਿਖਓ
ਅਖੀ ਅਖੀ ਅਖੀਅਨ ਅਖੁਟ ਅਖੁਟੁ ਅਖੁਟਉ ਅਖੁਟੀ ਅਖੂਟ ਅਖੂਟੁ ਅਖੈ ਅਖੋਟ ਅੰਗ ਅੰਗੁ ਅੰਿਗ ਅਿਗ
ਅਗਹ ਅਗਹੁ ਅਗਹੂਚਾ ਅਗਛਮੀ ਅਗਣਤ ਅਗਣਤੁ ਅਗਥ ਅਗਥਾ ਅੰਗਦ ਅੰਗਦੁ ਅਗਦੁ ਅੰਗਿਦ ਅਗਧਾ
ਅਗਿਨ ਅਗਨਈ ਅਗਨਤ ਅਗਨਤੁ ਅਗਨਾਿਰ ਅਗਨੀ ਅਗਨੇ ਅਗੰਮ ਅਗਮ ਅਗੰਮੁ ਅਗਮੁ ਅਗਮਈ
ਅਗੰਮਾ ਅਗਮਾ ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਅਗਯ੍ਯ੍ਾਨਣੋ ਅਗਰ ਅਗਿਰ ਅੰਗਰਉ ਅਗਰਕ ਅਗਰ੍ਣੀਵਹ ਅਗਰ੍ੇ ਅੰਗਰੈ

ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀਆ ਅਗਲੇ ਅਗਲੋ ਅੰਗਾ ਅਗਾਸ ਅਗਾਹ ਅਗਾਹਾ ਅਗਾਿਹ ਅਗਾਹੀ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਿਜ
ਅਗਾਜਾ ਅਗਾਜੇ ਅਗਾਿਧ ਅਗਾਧਾ ਅਗਾਿਧਓ ਅਗਾਧੇ ਅਗਾਧੋ ਅਗਾਮੰ ਅਗਾਮਾ ਅੰਗਾਰ ਅੰਗਾਰਾ ਅਿਗਆਨ
ਅਿਗਆਨੁ ਅਿਗਆਿਨ ਅਿਗਆਨਤਾ ਅਿਗਆਨਥ ਅਿਗਆਨਮਤੀ ਅਿਗਆਨਾ ਅਿਗਆਨੀ ਅੰਿਗਆਰ
ਅੰਿਗਆਰੁ ਅੰਗੀ ਅਗੀ ਅੰਗੀਿਕਰ੍ਤੁ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਅੰਗੁਸਟ ਅੰਗੁਰੀਆ ਅੰਗੁਲ ਅੰਗੂਰੁ ਅੰਗੂਰੀ ਅੰਗੇ ਅਗੇ ਅਗੈ
ਅਗੋ ਅਗੋਚਰ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗੋਚਰਾ ਅਗੋਚਰੋ ਅਘ ਅਘਈਹੈ ਅਘਖੰਡੁ ਅਘਟ ਅਘੰਨ ਅਘਨ ਅਘਨਾਂ
ਅਘਨਾਸ ਅਘਨਾਸਨ ਅਘੜੁ ਅਘੜੋ ਅਘਾ ਅਘਾਇ ਅਘਾਇਆ ਅਘਾਇਣ ਅਘਾਈ ਅਘਾਈ ਅਘਾਏ
ਅਘਾਹੀ ਅਘਾਣੇ ਅਘਾਨਾ ਅਘਾਿਨਆ ਅਘਾਨੇ ਅਘਾਵਿਹ ਅਘਾਵਿਣਆ ਅਘਾਵਨ ਅਘਾਵਨੁ ਅਘਾਵੈ ਅਘੁਲੀਐ
ਅਘੁਲੈ ਅੰਙੁ ਅੰਙਣੁ ਅੰਙਣੇ ਅੰਙਨੜੇ ਅੰਙੈ ਅੰਚ ਅਚੰਭਉ ਅਚਰੁ ਅੰਚਿਰ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜੁ ਅਚਰਜਾ
ਅਚਰੀਅਤ ਅੰਚਲ ਅਚਲ ਅੰਚਲੁ ਅਚਲੁ ਅੰਚਿਲ ਅੰਚਲਾ ਅਚਲਾ ਅਚਲੈ ਅੰਚਲੋੁ ਅਚਾਰ ਅਚਾਰੁ ਅਚਾਿਰ
ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਅਚਾਰਵੰਿਤ ਅਚਾਰਾ ਅਚਾਰੇ ਅਿਚੰਤ ਅਿਚਤ ਅਿਚੰਤੁ ਅਿਚੰਤਾ ਅਿਚੰਤੇ ਅਿਚੰਤੋ ਅਚੁਤ ਅਚੁਤਹ
ਅਚੇਤ ਅਚੇਤੁ ਅਚੇਿਤ ਅਚੇਤਾ ਅਚੇਿਤਆ ਅਚੇਤੀ ਅਛਤ ਅਛਰ ਅਛਰੁ ਅਛਰਣਹ ਅਛਲ ਅਛਲੁ ਅਛਿਲਓ
ਅਛਲੀ ਅਛਾਿਦਓ ਅਿਛਤਾ ਅਛੇਦ ਅਜ ਅਜੁ ਅਜਹੁ ਅਜਹੂ ਅਜਹੂੰ ਅਜਗਰ ਅਜਗਰੁ ਅਜਗਿਰ ਅੰਜਨ
ਅੰਜਨੁ ਅੰਜਿਨ ਅਜਨਮਾ ਅੰਜਨਾ ਅੰਜਨੋ ਅਜਪਾ ਅਜਬ ਅਜਬੁ ਅਜਰ ਅਜਰੁ ਅਜਰਾਈਲ ਅਜਰਾਈਲੁ
ਅਜਰਾਈਿਲ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਜਾ ਅਜਾਂਇ ਅਜਾਈ ਅਜਾਂਈ ਅਜਾਏ ਅਜਾਚੀ ਅਜਾਣ ਅਜਾਣੁ ਅਜਾਿਣ ਅਜਾਣੰਤਾ
ਅਜਾਣਾ ਅਜਾਣੀ ਅਜਾਣੈ ਅਜਾਤੁ ਅਜਾਿਤ ਅਜਾਨ ਅਜਾਨੁ ਅਜਾਨਾ ਅਜਾਮਲ ਅਜਾਮਲੁ ਅਿਜਤ ਅਿਜਤੰ
ਅਿਜਤੁ ਅਿਜਤਾ ਅੰਜੀਐ ਅੰਜੁਲੀ ਅੰਜੁਲੀਆ ਅਜੂਨੀ ਅਜੈ ਅਜੈਮਲ ਅਜੋਨੀ ਅਜੋਨੀਉ ਅਜੌਂ ਅਟਕ ਅਟਿਕ
ਅਟਕਲੈ ਅਟਕਾਇ ਅਟਕਾਵਿਸ ਅਟਕਾਵੈ ਅਟਿਕਓ ਅਟਕੈ ਅਟਲ ਅਟਲੁ ਅਟਲਾ ਅਟਲਾਧਾ ਅਟਵੀ
ਅਟਵੀਅੰ ਅਟਾਰੇ ਅਿਟਆ ਅਟੀਆ ਅਠ ਅਠਸਿਠ ਅਠਸਠੇ ਅਠਤਰੈ ਅਠਦਸ ਅਠਵੈ ਅਠਾ ਅਠਾਸੀ
ਅਠਾਰ ਅਠਾਰਹ ਅਿਠਸਿਠ ਅਠੀ ਅਠੂਿਹਆ ਅਠੇ ਅੰਡ ਅੰਡਜ ਅਡੰਬਰ ਅਡੰਬਰੁ ਅਡੰਬਰੋ ਅਡੀਠੁ ਅਡੋਲ
ਅਡੋਲੁ ਅਡੋਲੈ ਅਡੋਲੋ ਅਢੁ ਅਢਾਈ ਅਣਹੋਦਾ ਅਣਹੋਂਦੀ ਅਣਹੋਦੀ ਅਣਹੋਦੇ ਅਣਚਾਰੀ ਅਣਜਾਣਤ ਅਣਠਗਦਾ
ਅਣਡੀਠਾ ਅਣਨਾਿਤਆ ਅਣਪਿੜਆ ਅਣਮੰਿਗਆ ਅਣਮਿੜਆ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ਅਣਾਇਆ ਅਣੀਆ ਅਣੀਆਲੇ
ਅੰਤ ਅੰਤੁ ਅੰਿਤ ਅਿਤ ਅੰਤਿਹ ਅੰਤਕ ਅੰਤਕਾਿਲ ਅਤਤਾਈ ਅਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਅੰਤਰ ਅਤਰ ਅੰਤਰੁ ਅੰਤਿਰ ਅੰਤਰਹੁ
ਅੰਤਰਗਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮ ਅੰਤਰਜਾਿਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆ ਅੰਤਰਾ ਅੰਤਰੇ ਅੰਤਾ ਅਿਤਪਿਤ ਅਿਤਭੁਜ
ਅਿਤਵੰਤੁ ਅੰਤੀ ਅਤੀ ਅਤੀਤ ਅਤੀਤੰ ਅਤੀਤੁ ਅਤੀਿਤ ਅਤੀਤਾ ਅਤੀਮਾ ਅਤੁਟ ਅਤੁਟੁ ਅਤੁਲ ਅਤੁਲੁ
ਅਤੁਲਾ ਅਤੁਲੋ ਅੰਤੇ ਅਤੈ ਅੰਤੋ ਅਤੋਲ ਅਤੋਲੁ ਅਤੋਲਈ ਅਤੋਲਕੁ ਅਤੋਲਵਾ ਅਤੋਲਵੀ ਅਤੋਲਾ ਅਤੋਲੀ
ਅਤੋਲੇ ਅਤੋਲੈ ਅਿਥ ਅਥਕੁ ਅਥਰਬਣੁ ਅਥਵਾ ਅਥਾਹ ਅਥਾਹਾ ਅਥਾਿਹਓ ਅਥਾਹੁ ਅਥਾਹੇ ਅਥਾਕ ਅਥੋਨ
ਅੰਦਰੁ ਅੰਦਿਰ ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਦਰ੍ਹੁ ਅੰਦਰਲਾ ਅਿਦਰ੍ਸਟ ਅਿਦਰ੍ਸਟੁ ਅਿਦਰ੍ਸਟੋ ਅੰਦਰੇ ਅਦਲੁ ਅਦਲੀ ਅੰਦਾਜਾ
ਅਿਦਸਟੁ ਅਿਦਸਿਟ ਅਦੇਸੁ ਅੰਦੇਸਰਾ ਅੰਦੇਸਰੋ ਅੰਦੇਸਾ ਅਦੇਸਾ ਅੰਦੇਿਸਆ ਅੰਦੇਸੇ ਅਦੇਿਖ ਅੰਦੋਹੁ ਅੰਧ
ਅਧ ਅੰਧੁ ਅਧੁ ਅੰਧਹ ਅੰਧਕਹ ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਧਕਾਰੁ ਅਧਕੀ ਅਧਪਿਤ ਅਧਮ ਅਧਮੰ ਅਧਮੁ ਅਧਮਾਈ
ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰੁ ਅੰਧਯ੍ਯ੍ਾਰਾ ਅਧਰ ਅਧਰੰ ਅਧਰਮੰ ਅਧਰਮੁ ਅਧਰਿਮ ਅਧਰੀਆ ਅਧਰ੍ੁਵ ਅੰਧਲੀ ਅੰਧਾ ਅਧਾਖਯ੍ਯ੍ਰੁ
ਅੰਧਾਤਾ ਅੰਧਾਰ ਅਧਾਰ ਅੰਧਾਰੁ ਅਧਾਰੁ ਅੰਧਾਿਰ ਅਧਾਿਰ ਅੰਧਾਰਾ ਅਧਾਰਾ ਅੰਧਾਰੀ ਅਧਾਰੀ ਅੰਧਾਰੇ ਅਧਾਰੇ
ਅਧਾਰੈ ਅੰਧਾਰੋ ਅਧਾਰੋ ਅੰਿਧਆ ਅੰਿਧਆਂ ਅਿਧਆਤਮ ਅਿਧਆਤਮੀ ਅੰਿਧਆਰ ਅੰਿਧਆਰੁ ਅੰਿਧਆਿਰ
ਅੰਿਧਆਰਾ ਅੰਿਧਆਰੀ ਅੰਿਧਆਰੀਆ ਅੰਿਧਆਰੇ ਅੰਿਧਆਰੈ ਅੰਿਧਹੋ ਅਿਧਕ ਅਿਧਕੁ ਅਿਧਕਉ ਅਿਧਕਾਇ

ਅਿਧਕਾਈ ਅਿਧਕਾਰ ਅੰਧੀ ਅੰਧੀ ਅਧੀ ਅੰਧਲ
ੁ ਉ ਅੰਧਲ
ੁ ਾ ਅੰਧੁਲੀ ਅਧੁਲੀ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧਲ
ੁ ੈ ਅਧੂਆ ਅੰਧੂਲੇ
ਅੰਧੇ ਅੰਧੇਰ ਅਧੇਰ ਅੰਧੇਰੁ ਅਧੇਰੁ ਅੰਧੇਰਾ ਅਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰੀ ਅੰਧੇਰੀਆ ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਧੇਰੈ ਅੰਧੇਰੋ ਅੰਧੈ ਅੰਧੋ
ਅਧੋਰੀ ਅੰਧੌ ਅੰਨ ਅਨ ਅੰਨੁ ਅਨੁ ਅੰਿਨ ਅਿਨ ਅਨਹਤ ਅਨਹਿਤ ਅਨਹਤਾ ਅਨਹਦ ਅਨਹਦੁ ਅਨਹਿਦ
ਅਨਹਦਾ ਅਨਹਦੋ ਅੰਨਹ੍ਹ੍ਾ ਅੰਨਹ੍ਹ੍ੇ ਅਨਹ੍ਹ੍ੇਰਾ ਅਨਹੋਦਾ ਅਨਹੋਨੀ ਅਨਹੋਵਨੁ ਅਨਗਰੂਆ ਅਨਗਾਹ ਅਨਜਾਨਤ
ਅਨੰਤ ਅਨਤ ਅਨੰਤੁ ਅਨੰਤਿਹ ਅਨੰਤਾ ਅਨਤਾ ਅਨੰਦ ਅਨਦ ਅਨੰਦੁ ਅਨਦੁ ਅਨੰਿਦ ਅਨਿਦ ਅਨਿਦਰ੍ਸਿਟ
ਅਨੰਦਾ ਅਨਦਾਈ ਅਨਿਦਨ ਅਨਿਦਨੁ ਅਨਿਦਨੋੁ ਅਨਿਦਨੋ ਅਨੰਦੀ ਅਨੰਦੇ ਅਨਦੋ ਅਨਨ ਅਨੰਿਨ ਅਨਪਾਵਨੀ
ਅਨਬੋਲਤ ਅਨਬੋਲੇ ਅਨੰਭਉ ਅਨਭਉ ਅਨਭੈ ਅਨਰਸ ਅਨਰਥ ਅਨਰਾਉ ਅਨਰਾਗਾ ਅਨਰਾਗੀ ਅਨਰਾਗੈ
ਅਨਰਾਧਾ ਅਨਰੂਪੁ ਅਨਰੂਿਪਓ ਅਨਲ ਅਨਲੁ ਅੰਨਾ ਅਨਾਹਤ ਅਨਾਹਿਤ ਅਨਾਹਦ ਅਨਾਹਦੁ ਅਨਾਹਿਦ
ਅਨਾਜ ਅਨਾਜੁ ਅਨਾਥ ਅਨਾਥੁ ਅਨਾਿਥ ਅਨਾਥਹ ਅਨਾਥਾ ਅਨਾਿਥਆ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਲਕਾ ਅਨਾੜੀ ਅਿਨਆਇ
ਅਿਨਕ ਅਿਨਗ ਅਿਨਤ ਅਿਨਤਯ੍ਯ੍ ਅਿਨੰਦ ਅਿਨੰਦੁ ਅਿਨੰਨ ਅਿਨਨ ਅਿਨਲ ਅੰਨੀ ਅਨੀਆਲੇ ਅਨੀਿਤ ਅਨੀਤੇ
ਅਨੀਲ ਅਨੀਲੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਅਨੁਗਰ੍ਹੁ ਅਨੁਗਰ੍ਹੋ ਅਨੁਰਾਗਾ ਅਨੁਰਾਿਗਓ ਅਨੂਪ ਅਨੂਪੁ ਅਨੂਪਾ ਅਨੂਿਪਆ
ਅਨੂਪੇਰੈ ਅਨੂਪੈ ਅੰਨੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕੰ ਅਨੇਕਿਹ ਅਨੇਕਾ ਅਨੇਕੈ ਅਨੇਤ ਅਨੇਤਾ ਅਨੇਰਾ ਅਨੇਰੀ ਅੰਨੈ ਅਪ
ਅਪੁ ਅਪਸਗਨ ਅਪਸਗੁਨ ਅਪਸਰ ਅਪਸਰੁ ਅਪਸਰਾ ਅਪਕੀਰਿਤ ਅਪਜਸੰ ਅਪਜਸੁ ਅਪਣਾ ਅਪਿਣਆ
ਅਪਣੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੈ ਅਪਣੋ ਅਪਤੁ ਅਪਿਤ ਅਪਤਹ ਅਪਤੀਜੁ ਅਪਦਾ ਅਪਧਾਰੀ ਅਪਨ ਅਪਨਇਆ
ਅਪਨਹੀ ਅਪਨਾ ਅਪਨਾਇਓ ਅਪਨਾਇਆ ਅਪਨਾਈ ਅਪਨਾਏ ਅਪਨਾਕ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀਧੇ ਅਪਨੇ ਅਪਨੈ
ਅਪਨੋ ਅਪਬਾਦੁ ਅਪਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਅਪਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ਅਪਯ੍ਯ੍ਉ ਅਪਰ ਅਪਿਰ ਅਪਰਸ ਅਪਰਸੁ ਅਪਰੰਪਰ
ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਪਰਪਰੁ ਅਪਰੰਪਿਰ ਅਪਰੰਪਰਾ ਅਪਰਪਰਾ ਅਪਰੰਪਰੋ ਅਪਰਾਧ ਅਪਰਾਧੰ ਅਪਰਾਧੁ ਅਪਰ੍ਾਧ
ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰ੍ਾਧੀ ਅਪਰਾਧੂ ਅਪਵਾਦ ਅਪਵਾਦੁ ਅਪਵਾਦੀ ਅਪਿਵਤ ਅਪਿਵਤੁ ਅਪਿਵਤਰ੍ ਅਪਿਵਤਰ੍ੁ ਅਪਿਵਤਰ੍ਹ
ਅਪਿਵਤਰ੍ਤਾ ਅਪਿਵਤਰ੍ਾ ਅਪਵੀਤ ਅਪਿੜ ਅਪੜਾ ਅਪੜਾਏ ਅਪੜੈ ਅਪਾਇਣੋ ਅਪਾਿਹ ਅਪਾਹੁ ਅਪਾਕੀ
ਅਪਾਰ ਅਪਾਰੰ ਅਪਾਰੁ ਅਪਾਿਰ ਅਪਾਰਹੁ ਅਪਾਰਿਗ ਅਪਾਰਣਾ ਅਪਾਰਲਾ ਅਪਾਰਾ ਅਪਾਿਰਆ ਅਪਾਰੀ
ਅਪਾਰੀਆ ਅਪਾਰੀਐ ਅਪਾਰੇ ਅਪਾਰੈ ਅਪਾਰੋ ਅਪਾਵਨ ਅਿਪਉ ਅਿਪਓ ਅਿਪਆਉ ਅਪੁਸਟ ਅਪੁਿਛਆ
ਅਪੁਣਾ ਅਪੁਣੀ ਅਪੁਣੇ ਅਪੁਨਾ ਅਪੁਨਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੇ ਅਪੁਨੈ ਅਪੁਨੋ ਅਪੂਛੇ ਅਪੂਠਾ ਅਪੂਰਬ ਅਪੈ
ਅਫਜੂ ਅਫਿਰਉ ਅਫਿਰਓ ਅਫਿਰਆ ਅਫਾਰ ਅਫਾਰੁ ਅਫਾਰਾ ਅਫਾਰੀ ਅਫਾਰੋ ਅੰਬ ਅਬ ਅੰਬੁ ਅੰਿਬ
ਅਬਿਹ ਅਬਗਤੁ ਅਬਦਾਲਾ ਅਬਦਾਲੀ ਅਬਧ ਅੰਬਰ ਅੰਬਰੁ ਅੰਬਿਰ ਅੰਬਰਹ ਅਬਰਨ ਅਬਰਨਾ ਅੰਬਰਾਵੈ
ਅੰਬਰੀਕ ਅੰਬਰੀਕੁ ਅੰਬਰੀਿਕ ਅਬਲ ਅਬਲੁ ਅੰਬਿੜ ਅੰਬੜਾ ਅੰਬੜੈ ਅੰਬਾਰੇ ਅਿਬਗਤ ਅਿਬਗਤੁ ਅਿਬਚਲ
ਅਿਬਚਲੁ ਅਿਬਿਦਆ ਅਿਬਨਾਸ ਅਿਬਨਾਸੀ ਅਿਬਨਾਸੀਐ ਅਿਬਬੇਕੈ ਅਿਬਰਥਾ ਅੰਬੀ ਅਬੀਿਨਆ ਅਬੁਝਣਾ
ਅਬੇ ਅਬੇਚਲੁ ਅਬੋਲ ਅੰਭ ਅਭ ਅੰਭੁ ਅਭਉ ਅਭਖੁ ਅਭੰਗ ਅਭਗ ਅਭਗੁ ਅਭਗਾ ਅਭਗੈ ਅਭਰ ਅਭਰਤ
ਅਭਰਨ ਅਭਰਾ ਅਭਾਉ ਅਭਾਇ ਅਭਾਖੰ ਅਭਾਿਖਆ ਅਭਾਖੈ ਅਭਾਗ ਅਭਾਗੁ ਅਭਾਗਾ ਅਭਾਗੀ ਅਭਾਗੇ
ਅਭਾਵ ਅਿਭਉ ਅਿਭਆਸ ਅਿਭਆਸੁ ਅਿਭਆਸਾ ਅਿਭਆਗਤ ਅਿਭਗ ਅਿਭੰਨੁ ਅਿਭਮਾਨ ਅਿਭਮਾਨੰ ਅਿਭਮਾਨੁ
ਅਿਭਮਾਿਨ ਅਿਭਮਾਨਾ ਅਿਭਮਾਨਾਨਾ ਅਿਭਮਾਨੀ ਅਿਭਮਾਨੇ ਅਿਭਮਾਨੈ ਅਿਭਮਾਨੋ ਅਭੀਚੁ ਅਭੁਲੁ ਅੰਭੁਲਾ ਅਭੂਲੁ
ਅਭੂਲਾ ਅਭੇਉ ਅਭੇਦ ਅਭੇਵ ਅਭੇਵਏ ਅਭੇਵਹੁ ਅਭੇਵਾ ਅਭੇਿਵਆ ਅਭੇਵੀਐ ਅਭੇਵੇ ਅਭੇਵੈ ਅੰਭੈ ਅਭੈ
ਅੰਮ ਅਮਰ ਅਮਰੁ ਅਮਿਰ ਅਮਰਕੁ ਅਮਰਤੁ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸੁ ਅਮਰਦਾਿਸ ਅਮਰਾ ਅਮਿਰਓ ਅੰਿਮਰ੍ਤ
ਅੰਿਮਰ੍ਤੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤੁ ਅੰਿਮਰ੍ਿਤ ਅੰਿਮਰ੍ਤਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤਧਾਰਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤੋੁ ਅੰਿਮਰ੍ਤੋ ਅੰਮਰੀਿਕ ਅੰਮਰ੍ੇਤ ਅਮਰੈ ਅਮਲ

ਅਮਲੁ ਅਮਿਲ ਅਮਲਨ ਅਮਲੀ ਅਮਲੈ ਅੰਮੜੀਆਸੁ ਅਮਾਉ ਅਮਾਣ ਅਮਾਨ ਅਮਾਨਾ ਅਮਾਰਿਗ ਅੰਮਾਲੀ
ਅੰਮਾਵਸ ਅਮਾਵਸ ਅਮਾਵਿਸਆ ਅੰਮਾਵਿਣ ਅਿਮਉ ਅਿਮਓ ਅਿਮਅ ਅਿਮਿਤ ਅਿਮਤਾ ਅਿਮਿਤਆ ਅਿਮਤੋ
ਅੰਮੁਹਾ ਅਮੁਲ ਅਮੁਲੁ ਅਮੁਲਉ ਅਮੁਲਏ ਅਮੁਲਕੁ ਅਮੁਲਾ ਅਮੁਿਲਆ ਅਮੁਲੀਕ ਅਮੁਲੈ ਅਮੁਲੋ ਅਮੇਉ
ਅਮੇਧ ਅਮੋਘ ਅਮੋਲ ਅਮੋੁਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਮੋਿਲ ਅਮੋਲਈ ਅਮੋਲਕ ਅਮੋਲਕੁ ਅਮੋਲਕਾ ਅਮੋਲਵੇ ਅਮੋਲਾ
ਅਮੋਲੀ ਅਮੋਲੇ ਅਮੋਲੈ ਅਮੋਲੋ ਅਯਾਨਾ ਅਯੋ ਅਰੁ ਅਰਸਹੁ ਅਰਚਾ ਅਰਜ ਅਰਜੁ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨੁ
ਅਰਜਾਧੇ ਅਰਜਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਰਜੁਨੁ ਅਰਿਝ ਅਰਥ ਅਰਥੁ ਅਰਿਥ ਅਰਥਾ ਅਰਥਾਇ ਅਰਥਾਵੈ ਅਰਥੀ
ਅਰਥੀਏ ਅਰਦਾਿਸ ਅਰਦਾਸਾ ਅਰਦਾਸੇ ਅਰਦਾਿਗਓ ਅਰਧ ਅਰਿਧ ਅਰਧਹ ਅਰਧਿਹ ਅਰਧਾਂਭਾ ਅਰਿਧਆ
ਅਰਧੋ ਅਰਿਪ ਅਰਪਉ ਅਰਪਾਹਾ ਅਰਿਪਓ ਅਰਿਪਆ ਅਰਿਪਹੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀਐ ਅਰਪੀਜੈ ਅਰਪੇ
ਅਰਪੇਹਾ ਅਰਪੈ ਅਰਬ ਅਰਬਦ ਅਰਿਬੰਦ ਅਰੰਭੁ ਅਰੰਿਭਓ ਅਰੰਭੇ ਅਰਲੁ ਅਰੜਾਵੈ ਅਰਾਿਧ ਅਰਾਧਉ
ਅਰਾਧਿਹ ਅਰਾਧਹੁ ਅਰਾਧਣਾ ਅਰਾਧਤੇ ਅਰਾਧਦੇ ਅਰਾਧਨ ਅਰਾਧਨੁ ਅਰਾਧਿਨ ਅਰਾਧਨਹ ਅਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਾ
ਅਰਾਿਧਓ ਅਰਾਿਧਆ ਅਰਾਿਧਐ ਅਰਾਧੀ ਅਰਾਧੀਅਿਹ ਅਰਾਧੀਐ ਅਰਾਧੂ ਅਰਾਧੇ ਅਰਾਧੈ ਅਰਾਧੋ ਅਰਾਪਉ
ਅਰਾਪਉਂ ਅਿਰਓ ਅਰੀ ਅਰੁਣ ਅਰੂੜਾ ਅਰੋਗ ਅਰੋਗੁ ਅਰੋਗਤ ਅਰੋਗਾ ਅਲ ਅਲੁ ਅਿਲ ਅਲਉਤੀ
ਅਲਸਾਈਐ ਅਲਹ ਅਲਹੁ ਅਲਕਾਇਆ ਅਲਕਾਈਐ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਖ ਅਲਖ ਅਲਖੰ ਅਲਖੁ ਅਲਿਖ
ਅਲਖੈ ਅਲਗੁ ਅਲਗਉ ਅਲਪ ਅਲਪਹੀਅਉ ਅਲੰਬਨੁ ਅਲਭੁ ਅਲਮਸਤੁ ਅਲਾ ਅਲਾਉ ਅਲਾਇ ਅਲਾਏ
ਅਲਾਏਸੀ ਅਲਾਹ ਅਲਾਹਣੀਆ ਅਲਾਿਹ ਅਲਾਹੁ ਅਲਾਿਪ ਅਲਾਪਿਹ ਅਲਾਪੀ ਅਲਾਪੇ ਅਲਾਪੈ ਅਲਾਵਣੁ
ਅਲਾਵੈ ਅਿਲਪ ਅਿਲਪਤ ਅਿਲਪਤੁ ਅਿਲਪਤਾ ਅਿਲਪਤੋ ਅਿਲਪਨਾ ਅਿਲਪਾਇ ਅਿਲਪਾਤਾ ਅਿਲਪਾਰੀ
ਅਲੀਅਲ ਅਲੀਆ ਅਲੂਣੀ ਅਲੇਖ ਅਲੇਖੰ ਅਲੇਖੁ ਅਲੇਖੈ ਅਲੇਪ ਅਲੇਪਾ ਅਲੋਅ ਅਲੋਇ ਅਲੋਇਅੜਾ
ਅਲੋਇਆ ਅਲੋਈਐ ਅਲੋਕ ਅਲੋਕਨ ਅਲੋਗਨੀ ਅਲੋਗੀ ਅਲੋਵਉ ਅਲੋਵਣਾ ਅਵਸਥਾ ਅਵਖਦ ਅਵਖਦੁ
ਅਵਖਧ ਅਵਖਧੁ ਅਵਗਣ ਅਵਗਣੁ ਅਵਗਿਣ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਅਵਗਣਾ ਅਵਗਿਣਆਰ ਅਵਗਿਣਆਰੁ
ਅਵਗਿਣਆਿਰ

ਅਵਗਿਣਆਰੇ

ਅਵਗਿਤ

ਅਵਗਨ

ਅਵਗਨੁ

ਅਵਗਿਨਆਰੇ

ਅਵਗਨੀਆਰੇ

ਅਵਗਾਿਹ

ਅਵਗਾਹੀਆ ਅਵਗਾਹੇ ਅਵਿਗਆ ਅਵਗੁਣ ਅਵਗੁਣੁ ਅਵਗੁਿਣ ਅਵਗੁਿਣਆਰੀ ਅਵਗੁਣੀ ਅਵਗੁਨ ਅਵਗੁਨੁ
ਅਵਗੁਨੀਆਰੇ ਅਵਘਟ ਅਵਘਿਟ ਅਵਝੇਰਾ ਅਵਤਿਰ ਅਵਤਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਅਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਅਵਤਾਰੁ ਅਵਤਾਰਾ
ਅਵਤਾਰੀ ਅਵਧ ਅਵਧਿਹ ਅਵਧੂ ਅਵਧੂਤਾ ਅਵਰ ਅਵਰੁ ਅਵਿਰ ਅਵਰਹ ਅਵਰਿਹ ਅਵਰਤ ਅਵਰਦਾ
ਅਵਰਨ ਅਵਰਨੁ ਅਵਰਾ ਅਵਰਾਹਾ ਅਵਰੀ ਅਵਰੀਤਾ ਅਵਰੇ ਅਵਰੇਂ ਅਵਰੈ ਅਵਰੋ ਅਵਿਲ ਅਵਲੋਕਨ
ਅਵਲੋਕਨੁ ਅਵਲੋਕਯ੍ਯ੍ਾ ਅਵਾਈ ਅਵਾਸੁ ਅਵਾਹਨੁ ਅਿਵਗਤ ਅਿਵਗਤੁ ਅਿਵਗਿਤ ਅਿਵਗਤੈ ਅਿਵਗਤੋ ਅਿਵਜਾਤਾ
ਅਿਵਤ ਅਿਵਨਾਸੀ ਅਿਵਲੰਿਬ ਅਿਵਲੋਕਉ ਅਿਵਲੋਕਨੋ ਅਿਵਲੋਕੇ ਅਵੀਚਾਰੀ ਅੜੈ ਆ ਆਉ ਆਓ ਆਇ
ਆਇਉ ਆਇਓ ਆਇਓਇ ਆਇਓਿਹ ਆਇਅਉ ਆਇਅੜਾ ਆਇਅੜੇ ਆਇਆ ਆਇਆਂ ਆਇਐ
ਆਇਦਾ ਆਇਬੋ ਆਇਲਾ ਆਇਿੜਆਂ ਆਇੜੈ ਆਈ ਆਈਅਲੇ ਆਈਆ ਆਈਐ ਆਈਹੋ ਆਈਲੇ
ਆਏ ਆਸ ਆਿਸ ਆਸਕੁ ਆਸਕਤ ਆਸਕੀ ਆਸਣ ਆਸਣੁ ਆਸਿਣ ਆਸਤ ਆਸਿਤ ਆਸਨ ਆਸਨੰ
ਆਸਨੁ ਆਸਿਨ ਆਸਨੀ ਆਸਨੋ ਆਸੰਭਉ ਆਸਰ ਆਸਰੰ ਆਸਰਮ ਆਸਰ੍ਮ ਆਸਰ੍ਮੁ ਆਸਰਮਾ ਆਸਰ੍ਮਾਈ
ਆਸਰ੍ਯੰ ਆਸਰਾ ਆਸਰੈ ਆਸਰੋ ਆਸਵੰਤ ਆਸੜੀ ਆਸਾ ਆਸਾਇ ਆਸਾਇਆ ਆਸਾਈ ਆਸਾਸਿਹ
ਆਸਾਸੈ ਆਸਾਿਧਓ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸਾਵਰੀ ਆਸਾੜੁ ਆਸੀਸ ਆਸੀਸੜੀਆ ਆਸੀਸਾ ਆਸੀਨਾ ਆਸੂਣੀ
ਆਸੈ ਆਸੋ ਆਹ ਆਹਰ ਆਹਰੁ ਆਹਿਰ ਆਹਰੋ ਆਹਾ ਆਹਾਰ ਆਹਾਰੁ ਆਹਾਰੀ ਆਹਾਰੇ ਆਹਾਰੋ

ਆਹਾੜਾ ਆਿਹ ਆਿਹਓ ਆਿਹਆ ਆਹੀ ਆਹੀਐ ਆਹੇ ਆਹੈ ਆਂਹੋ ਆਕ ਆਕਰਖੈ ਆਕਲ ਆਕਾਸ
ਆਕਾਸੰ ਆਕਾਸੁ ਆਕਾਿਸ ਆਕਾਸਹ ਆਕਾਸਾ ਆਕਾਸੀ ਆਕਾਸੇ ਆਕਾਸੈ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਆਕਾਰਾ
ਆਕਾਰੀ ਆਕਾਰੈ ਆਕੀ ਆਕੀਆ ਆਕੁਲ ਆਕੁਲੁ ਆਖੁ ਆਿਖ ਆਖਉ ਆਖਿਹ ਆਖਹੁ ਆਖਣ ਆਖਣੁ
ਆਖਿਣ ਆਖਣਾ ਆਖਦਾ ਆਖਯ੍ਯ੍ਰ ਆਖਾ ਆਖਾਂ ਆਖਾਏ ਆਖਾਰ ਆਖਾਰਾ ਆਖਾਰੇ ਆਖਾੜਾ ਆਖਾੜੇ
ਆਿਖਆ ਆਿਖਐ ਆਿਖਰ ਆਖੀ ਆਖੀਂ ਆਖੀਅਹ ਆਖੀਅਿਹ ਆਖੀਅਿਨ ਆਖੀਐ ਆਖੂੰ ਆਖੂਟਾ ਆਖੇਰ
ਆਖੇੜ ਆਖੈ ਆਿਗ ਆਗਹ ਆਗੰਜਤ ਆਂਗਿਣ ਆਗਿਨ ਆਂਗਿਨ ਆਗਨਤਾ ਆਗਮ ਆਗਮੁ ਆਗਮਿਨ
ਆਿਗਯ੍ਯ੍ ਆਗਰ ਆਗਰੁ ਆਗਲ ਆਗਲੜਾ ਆਗਲੜੈ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸੁ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸੀ ਆਗਾਹ ਆਗਾਹਾ
ਆਗਾਜਾ ਆਗਾਿਧ ਆਗਾਧਾ ਆਿਗਓ ਆਿਗਆ ਆਿਗਆਕਾਰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਆਗੀ ਆਗੂ ਆਗੇ ਆਗੈ
ਆਘਾਇ ਆਘਾਈ ਆਘਾਏ ਆਘਾਣੇ ਆਘਾਨਾ ਆਘਾਿਨਆ ਆਘਾਨੇ ਆਘਾਵੈ ਆਘੀਜਾ ਆਘੂ ਆਘੇ ਆਚ
ਆਂਚ ਆਚੁ ਆਚਰਜ ਆਚਰਜੁ ਆਚਰਣ ਆਚਰਣੰ ਆਚਾਰ ਆਚਾਰੁ ਆਚਾਿਰ ਆਚਾਰਨ ਆਚਾਰਾ ਆਚਾਰੀ
ਆਛਿਹ ਆਛਹੁ ਆਛਤ ਆਛਾ ਆਛੈ ਆਛੋਪ ਆਜ ਆਜੁ ਆਜੂਨੀ ਆਂਜੈ ਆਜੋਨੀ ਆਂਟ ਆਟਾ ਆਠ
ਆਠਉ ਆਡੰਬਰੁ ਆਂਡਾ ਆਡਾਣੁ ਆਡਾਣੇ ਆਡੀ ਆਂਡੋ ਆਢ ਆਢੁ ਆਿਢ ਆਢਿਲ ਆਢੈ ਆਣੁ ਆਿਣ
ਆਣਿਹ ਆਣਗੁ ਆਿਣਆ ਆਿਣਹੁ ਆਣੀ ਆਣੇ ਆਣੈ ਆਤ ਆਤਸ ਆਤਸੜੀ ਆਤਪਤੁ ਆਤਮ ਆਤਮੰ
ਆਤਮੁ ਆਤਮਹ ਆਤਮਾ ਆਤਮੇ ਆਤਮੈ ਆਤੁਰ ਆਤੁਰੁ ਆਿਥ ਆਥਵਣਹੁ ਆਥਵੈ ਆਿਥਤਯ੍ਯ੍ ਆਿਦ
ਆਦਮ ਆਦਮੀ ਆਦਰੁ ਆਦਰੋ ਆਂਦਾ ਆਿਦਤ ਆਦੀ ਆਦੇ ਆਦੇਸੁ ਆਦੇਸਾ ਆਦੇਸੋ ਆਧ ਆਧੁ ਆਿਧ
ਆਧਾਰ ਆਧਾਰੁ ਆਧਾਿਰ ਆਧਾਰਾ ਆਧਾਰੀ ਆਧਾਰੇ ਆਧਾਰੈ ਆਧਾਰੋ ਆਧੀ ਆਂਧੀ ਆਂਧੇ ਆਧੇਰੈ ਆਨ
ਆਨੰ ਆਿਨ ਆਨਹ੍ਹ੍ੇਰੁ ਆਨੰਤ ਆਨੰਤਾ ਆਨੰਦ ਆਨਦ ਆਨੰਦੁ ਆਨਦੁ ਆਨੰਿਦ ਆਨੰਦਾ ਆਨਦਾ ਆਨੰਦੀ
ਆਨਦੋ ਆਨਾ ਆਨਾਨਾ ਆਨਾਨਾਂ ਆਿਨਓ ਆਿਨਆ ਆਨੀ ਆਨੀਤਾ ਆਨੀਲੇ ਆਨੂਪ ਆਨੂਪੁ ਆਨੇਰੁ
ਆਨੇਰਾ ਆਨੈ ਆਨੋ ਆਪ ਆਪੁ ਆਿਪ ਆਪਸ ਆਪਿਹ ਆਪਹੁ ਆਪਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾਂ ਆਪਿਣਆ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੈ ਆਪਣੋ ਆਪਤ ਆਪਤੁ ਆਪਦ ਆਪਨ ਆਪਨੜਾ ਆਪਨੜੇ ਆਪਨੜੈ ਆਪਨਾ
ਆਪਨੀ ਆਪਨੇ ਆਪਨੈ ਆਪਨੋ ਆਪਰਸਾ ਆਪਾ ਆਪਾਉ ਆਪਾਇਓ ਆਪਾਹੁ ਆਪਾਹੇ ਆਪਾਰ ਆਪਾਰੁ
ਆਪਾਰਾ ਆਿਪਓ ਆਪੀਣੈ ਆਪੀਨਹ੍ਹ੍ੈ ਆਪੀਨੈ ਆਪੁਨ ਆਪੁਨਾ ਆਪੁਨੀ ਆਪੁਨੋ ਆਪੇ ਆਪੈ ਆਪੋ ਆਪੌ
ਆਫੂ ਆਬ ਆਂਬ ਆਂਬੁ ਆਬਾਦਾਨੁ ਆਭਰਣ ਆਭਰਣੀ ਆਭਾਗਾ ਆਭੁਲੁ ਆਭੂਖਨ ਆਮਦ ਆਮਿਰ ਆਮਰੋ
ਆਯਉ ਆਯਾ ਆਰ ਆਰਸੀ ਆਰਸੀਆ ਆਰਜਾ ਆਰਜਾਰੀ ਆਰਣੁ ਆਰਿਣ ਆਰਤ ਆਰਤਾ ਆਰਤੀ
ਆਰੰਭ ਆਰੰਭੁ ਆਰੰਭਿਹ ਆਰੰਭੈ ਆਰਾ ਆਰਾਉ ਆਰਾਧ ਆਰਾਿਧ ਆਰਾਧਉ ਆਰਾਧਿਹ ਆਰਾਧਹੁ
ਆਰਾਧਣਾ ਆਰਾਧਤ ਆਰਾਧਤੇ ਆਰਾਧਦੇ ਆਰਾਧਨ ਆਰਾਧਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਾ ਆਰਾਿਧਆ ਆਰਾਿਧਹੁ
ਆਰਾਿਧਤੰ ਆਰਾਧੀ ਆਰਾਧੀਐ ਆਰਾਧੂ ਆਰਾਧੇ ਆਰਾਧੈ ਆਰੂੜਤੇ ਆਰੋਅਹ ਆਰੋਗ ਆਰੋਗਤ ਆਰੋਗਯ੍ਯ੍ੰ
ਆਲ ਆਲੁ ਆਿਲ ਆਲਸ ਆਲਸੁ ਆਲਸਾ ਆਲਸੀਆ ਆਲਕ ਆਲਕੁ ਆਲਕਾ ਆਲਜੁ ਆਲਮ ਆਲਮੁ
ਆਲਯਹ ਆਲਾ ਆਲਾਉ ਆਲਾਇ ਆਲਾਇਆ ਆਲਾਏ ਆਲਾਪ ਆਲਾਪਿਹ ਆਲਾਪਤ ਆਲਾਵੰਤੀ ਆਲੀਣਾ
ਆਲੂਿਦਆ ਆਲੇ ਆਵ ਆਵਉ ਆਵਊ ਆਵਈ ਆਵਏ ਆਵਸੁ ਆਵਿਸ ਆਵਸੀ ਆਵਹ ਆਵਿਹ
ਆਵਿਹਗਾ ਆਵਿਹਗੇ ਆਵਹੀ ਆਵਹੁ ਆਵਹੇ ਆਵਹੋ ਆਵਿਗ ਆਵਟਣੁ ਆਵਟੇ ਆਵਣ ਆਵਣੁ ਆਵਿਣ
ਆਵਣਾ ਆਵਿਣਆ ਆਵਣੇ ਆਵੰਤ ਆਵਤ ਆਵਤੁ ਆਵਤੇ ਆਵਦਾ ਆਵਦੇ ਆਵਧ ਆਵਧਹ ਆਵਨ
ਆਵਨੁ ਆਵੰਿਨ ਆਵਿਨ ਆਵਨਹ੍ਹ੍ੀ ਆਵਨੀ ਆਵਰਤ ਆਵਰਦਾ ਆਵਲ ਆਵਾ ਆਵਾਇਲੇ ਆਵੀ ਆਵੀਐ

ਆਵੈ ਆਂਵੈਂ ਆਵੈਗੀ ਆਵੈਗੋ ਆਿੜ ਐ ਐਸਾ ਐਸੀ ਐਸੇ ਐਸੋ ਐਿਠ ਐਡਾਨੋ ਐਂਡੌ ਐਤੁ ਐਥਾਊ ਐਥੈ
ਐਬ ਐਬੋ ਐਵਡ
ਇਉ ਇਆ ਇਆਹੂ ਇਆਣਾ ਇਆਿਣਆ ਇਆਣੀ ਇਆਣੀਆ ਇਆਣੇ ਇਆਨ ਇਆਨਥ ਇਆਨਪ
ਇਆਨੜੀਏ ਇਆਨਾ ਇਆਿਨਆ ਇਆਨੇ ਇਸ ਇਸੁ ਇਸਿਹ ਇਸਕ ਇਸਟ ਇਸਟੰ ਇਸਟੁ ਇਸਤਰੀ
ਇਸਤਰ੍ੀ ਇਸਤਰੀਆ ਇਸਨਾਨ ਇਸਨਾਨੰ ਇਸਨਾਨੁ ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਇਸਨਾਨਹੁ ਇਸਨਾਨਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸਨਾਨਾਂ
ਇਸਨਾਨੀ ਇਸਨਾਨੇ ਇਸਨਾਨੈ ਇਹ ਇਹਾ ਇਿਹ ਇਹੀ ਇਹੁ ਇਹੈ ਇਕ ਇਕੁ ਇਿਕ ਇਕਸ ਇਕਸੁ ਇਕਸਰ
ਇਕਸੈ ਇਕਹੁ ਇਕਠਾ ਇਕਠੀਆ ਇਕਠੇ ਇਕਤ ਇਕਤੁ ਇਕਤਰ੍ ਇਕਤਰ੍ਾ ਇਕੰਤੀ ਇਕਤੀਆਰ ਇਕਤੁਕਾ
ਇਕਤੁਕੀ ਇਕਤੁਕੇ ਇਕਤੈ ਇਕਿਨ ਇਕਨਹ੍ਹ੍ਾ ਇਕਨਹ੍ਹ੍ੀ ਇਕਨਾ ਇਕਨੀ ਇਕਨੈ ਇਕਫਾ ਇਕਲ ਇਕਾ ਇਕਾਕੀ
ਇਕਾਂਤ ਇਕਾਂਿਤ ਇਕਾਤੀ ਇਕਾਂਤੀ ਇਕਾਤੀਆ ਇਕੀਸ ਇਕੀਹ ਇਕੇ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ਇਕੇਲਾ ਇਕੇਲੀ ਇਕੋ
ਇਕੋਡੀ ਇਖ ਇਖਲਾਸੁ ਇਛ ਇਛਿਸ ਇਛਿਹ ਇਛਹੁ ਇਛਤ ਇਛਦਾ ਇਛਿਨ ਇਛਾ ਇਛਾਂ ਇਿਛਅੜਾ ਇਛੀ
ਇਛੇ ਇਛੈ ਇਜਾਰਾ ਇਟ ਇਟਾ ਇਠ ਇਠੜਾ ਇਠੈ ਇਤ ਇਤੁ ਇਤਨਕੁ ਇਤਨਾ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀਕ ਇਤਨੇ
ਇਤਨੋ ਇਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਇਤੜੇ ਇਤੀ ਇਤੇ ਇੰਦ ਇੰਦੁ ਇੰਦਰ੍ ਇੰਦਰ੍ੁ ਇੰਿਦਰ੍ ਇੰਦਰ੍ਾ ਇੰਦਰ੍ਾਸਿਣ ਇੰਦਰ੍ਾਸਣਾ ਇੰਦਰ੍ਾਿਦ
ਇੰਦਰ੍ਾਿਦਕ ਇੰਦਰ੍ੀ ਇੰਦਰ੍ੀਆ ਇੰਦਰ੍ੈ ਇਦਾਸਿਣ ਇਨ ਇਿਨ ਇਨਹ੍ਹ੍ ਇਨਿਹ ਇਿਨਹ੍ਹ੍ ਇਨਹ੍ਹ੍ੀ ਇਨਹੁ ਇਨਾ ਇਨੀ ਇਨੇਹੀ
ਇਫਤਰਾ ਇਬ ਇਰੰਡ ਇਲ ਇਲਿਤ ਇਵ ਇਵੇਹਾ ਇਵੇਹੀ ਇਵੈ ਇੜਾ ਈ ਈ ਈਸ ਈਸੁ ਈਸਹ ਈਸਰ
ਈਸਰੁ ਈਸਿਰ ਈਸੁਰ ਈਸੁਰੁ ਈਸੈ ਈਹਾ ਈਹਾਂ ਈਕ ਈਖ ਈਘੈ ਈਂਟ ਈਟੀ ਈਠ ਈਤ ਈਤਿਹ ਈਿਦ
ਈਧਣੁ ਈÔਧਨ ਈਧਨ ਈਧਨੁ ਈਧਿਨ ਈਭੈ ਈਮਾਨੁ ਈਰਖ ਈਵੜੀ ਏ ਏਉ ਏਊ ਏਆਣਾ ਏਇ ਏਈ ਏਸ
ਏਸੁ ਏਂਹ ਏਹ ਏਹੜ ਏਹਾ ਏਿਹ ਏਹੀ ਏਹੁ ਏਹੋ ਏਕ ਏਕੰ ਏਕੁ ਏਿਕ ਏਕਸ ਏਕਸੁ ਏਕਸੇ ਏਕਸੈ ਏਕਿਹ
ਏਕੰਕਾਰ ਏਕੰਕਾਰੰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਏਕੰਕਾਿਰ ਏਕੰਕਾਰਾ ਏਕੰਕਾਰੀ ਏਕੰਕਾਰੇ ਏਕੰਕਾਰੈ ਏਕਠੇ ਏਕਤ ਏਕਤੁ ਏਕਤਰ੍
ਏਕਮ ਏਕਲ ਏਕਲੜੀ ਏਕਾ ਏਕਾਗਰ ਏਕਾਦਸੀ ਏਿਕਆ ਏਕੀ ਏਕੇ ਏਕੈ ਏਕੋੁ ਏਕੋ ਏਤ ਏਤੁ ਏਤਿੜਆ
ਏਤੜੇ ਏਤਾ ਏਤੀ ਏਤੀਆ ਏਤੇ ਏਤੈ ਏਥਹ ਏਥਹੁ ਏਥੈ ਏਦੂ ਏਿਨ ਏਨਹ੍ਹ੍ਾ ਏਨਹ੍ਹ੍ੀ ਏਨਾ ਏਨੀ ਏਨੈ ਏਵ ਏਵਡ
ਏਵਡੁ ਏਵੈ
ਸੰ ਸਉ ਸਉਹੇ ਸਉਕਿਨ ਸਉਣ ਸਉਣੁ ਸਉਣਾ ਸਉਤੁ ਸਉਦਾ ਸਉਦਾਗਰੁ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਿਦਆ ਸਉਦੀ
ਸਉਦੀ ਸਉਦੇ ਸਉਿਪ ਸਉਪਉ ਸਉਪਤੇ ਸਉਪਾਈ ਸਉਿਪਓਨੁ ਸਉਿਪਆ ਸਉਪੀ ਸਉਪੀਐ ਸਉਪੇ ਸਉਰੈ
ਸਉਲਾ ਸਉਿੜ ਸਇਆਨ ਸਈਆਦ ਸਿਸ ਸਸੁ ਸਸਤ ਸਸਿਤਰ੍ ਸਸਤਰ੍ਿਗਆ ਸੰਸਯਹ ਸੰਸਾ ਸਸਾ ਸੰਸਾਰ
ਸੰਸਾਿਰ ਸੰਸਾਰੁ ਸੰਸਾਰੰ ਸੰਸਾਰਿਸ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ਯ੍ ਸੰਸਾਰਹ ਸੰਸਾਰਾ ਸੰਸਾਿਰਆ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੈ ਸੰਸਾਰੋ
ਸੰਸਾਰੋਵਾ ਸਸੀ ਸਸੀਅ ਸਸੀਅਰ ਸਸੀਅਰੁ ਸਸੁਰ ਸਸੁਰਾ ਸਸੁਰੈ ਸਸੁਿੜ ਸਸੁੜੀਆਹ ਸਸੂ ਸੰਸੇ ਸੰਸੈ ਸਸੈ
ਸਹ ਸਹੰਸ ਸਹਸ ਸਹਸਿਕਰ੍ਤੀ ਸਹਸਬਾਹੁ ਸਹੰਸਰ ਸਹਸਰ੍ ਸਹਸਾ ਸਹਸਾਇਆ ਸਹਸਾਿਕਰਤਾ ਸਹਸੀ ਸਹਸੇ
ਸਹਸੈ ਸਹਿਹ ਸਹਹੁ ਸਹਕੰ ਸਹਕਾਈਐ ਸਹਘੋ ਸਹਜ ਸਹਿਜ ਸਹਜੁ ਸਹਜਇਆ ਸਹਜਰੀਆ ਸਹਜਾ
ਸਹਜਾਇਆ ਸਹਜਾਏ ਸਹਜਾਰੀ ਸਹਜੇ ਸਹਜੈ ਸਹਜੋਊ ਸਹਣ ਸਹਣਾ ਸਹਤਾ ਸਹਿਦਆ ਸਹੰਿਨ ਸਹਨ ਸਹੰਿਨਹ੍ਹ੍
ਸਹਨਕ ਸਹਨਾ ਸਹਨਾਈ ਸਹਿਨਗੇ ਸਹੰਮ ਸਹੰਮਾ ਸਹੰਮੀ ਸਹਰ ਸਹਰੁ ਸਹਰੀ ਸਹਲੰਗਾ ਸਹਲੰਙੁ ਸਹਲੀ
ਸਹਾਂ ਸਹਾਉ ਸਹਾਇ ਸਹਾਈ ਸਹਾਏ ਸਹਾਿਹ ਸਹਾਹੀ ਸਹਾਤ ਸਹਾਮ ਸਹਾਮੁ ਸਹਾਮੰ ਸਹਾਮਾ ਸਹਾਰ ਸਹਾਰੁ

ਸਹਾਰੰ ਸਹਾਰਯ੍ਯ੍ਉ ਸਹਾਰੇ ਸਹਾਰੈ ਸਿਹ ਸਿਹਓ ਸਿਹਆ ਸਿਹਤ ਸਿਹਲਾ ਸਹੀ ਸਹੀਅਉ ਸਹੀਆ ਸਹੀਆਹ
ਸਹੀਐ ਸਹੀਜੈ ਸਹੀਦ ਸਹੁ ਸਹੇ ਸਹੇਿਤ ਸਹੇਰਾ ਸਹੇਰੀ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਸਹੇਲੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸਹੇਲੀਹੋ
ਸਹੇੜੀਐ ਸਹੈ ਸਹੋ ਸਹੋਦਰਾ ਸੰਕ ਸਕ ਸਕਂਉ ਸਕਉ ਸਕਈ ਸਕਿਸ ਸਕਹ ਸਕਿਹ ਸਕਹੁ ਸੰਕਟ ਸੰਕਿਟ
ਸੰਕਟਵੈ ਸਕਤ ਸਕਿਤ ਸਕਤਵਾਰ ਸਕਤਾ ਸਕਤੀ ਸਕਤੇ ਸਕੰਦਾ ਸਕਿਨ ਸਕਨੀ ਸਕਯਥ ਸਕਯਥੁ ਸਕਯਥਉ
ਸੰਕਰ ਸੰਕਿਰ ਸੰਕਰੁ ਸਕਰ ਸੰਕਰਦੇਉ ਸੰਕਰਾ ਸਕਲ ਸੰਕਾ ਸਕਾ ਸਕਾਉ ਸਕਾਈਐ ਸਕਾਸਾ ਸਕਾਿਹ ਸਕਾਹੀ
ਸਕਾਰਥੁ ਸਕਾਰਥਾ ਸਿਕਓ ਸਿਕਆ ਸਕੀ ਸਕੀਐ ਸਕੀਜੈ ਸੰਕੁਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਸਕੇ ਸਕੇਿਲ ਸਕੇਲਾ ਸਕੇਲੀਐ
ਸਕੈ ਸਕੋਈ ਸੰਕੋਚੈ ਸੰਖ ਸੰਖੁ ਸੰਖੰ ਸਖ ਸਖਣੀਆਹਾ ਸਖਨਾਵੈ ਸਖਨੀ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ਸਖਾਇਆ ਸਖਾਈ
ਸਖਾਤਾ ਸਖੀ ਸਖੀ ਸਖੀਅ ਸਖੀਆ ਸਖੀਏ ਸਖੀਹੋ ਸਖੇ ਸਖੈਨੀ ਸੰਗ ਸੰਿਗ ਸੰਗੁ ਸਗ ਸਿਗ ਸੰਗਹ ਸੰਗਿਤ
ਸੰਗਤੀ ਸਗਨ ਸੰਗਨਾ ਸੰਗਮ ਸੰਗਿਮ ਸੰਗਮੁ ਸੰਗਮਹ ਸੰਗਮੇ ਸਗਰ ਸੰਗਰ੍ਹਿਹ ਸੰਗਰ੍ਹਣ ਸੰਗਰ੍ਹਨ ਸੰਗਰ੍ਹਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ
ਸੰਗਰ੍ਿਹਓ ਸੰਗਰ੍ਿਹਅਉ ਸੰਗਰਹੁ ਸੰਗਰ੍ਹੁ ਸੰਗਰ੍ਹੇਇ ਸੰਗਰ੍ਹੈ ਸਗਰਾਇਆ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਗਰ੍ਾਿਮ ਸੰਗਰ੍ਾਮੰ ਸਗਰੀ ਸੰਗਰੀਆ
ਸਗਰੇ ਸਗਰੋ ਸੰਗਲ ਸੰਗਿਲ ਸੰਗਲੁ ਸਗਲ ਸਗਲਹ ਸਗਲਯ੍ਯ੍ੰ ਸਗਲਾ ਸਗਲਾਣਾ ਸਗਲਾਰੇ ਸਗਿਲਆ ਸਗਲੀ
ਸਗਲੀ ਸਗਲੀਆ ਸਗਲੇ ਸਗਲੋ ਸਗਵਾ ਸਗਵੀ ਸੰਗਾ ਸੰਗਾਇ ਸੰਗਾਇਆ ਸੰਗਾਏ ਸੰਗਾਿਹ ਸਗਾਹੀ ਸੰਗਾਤ
ਸੰਗਾਤੀ ਸੰਗਾਿਦ ਸੰਗਾਿਨ ਸੰਗਾਨੀ ਸੰਗਾਨੇ ਸੰਗਾਨੈ ਸੰਗਾਰ ਸੰਗਾਿਰ ਸਗਾਰਵਾ ਸੰਗਾਰਾ ਸੰਗਾਰੀ ਸੰਗਾਰੇ ਸੰਗਾਰੈ
ਸੰਗੀ ਸੰਗੀਆ ਸੰਗੀਐ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗੀਿਤ ਸੰਗੀਤਾ ਸਗੁਨ ਸੰਗੂਤੀ ਸਗੂੜੌ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇਣ ਸੰਗੇਿਣ ਸੰਗੈ ਸੰਗੋਇਆ
ਸਗੋਨੀ ਸੰਗੋਰੀ ਸਘਨ ਸੰਘਰਿਹ ਸੰਘਰੈ ਸੰਘਾਰ ਸੰਘਾਿਰ ਸੰਘਾਰੁ ਸੰਘਾਰਿਹ ਸੰਘਾਰਹੇ ਸੰਘਾਰਣੁ ਸਘਾਰਣ
ਸੰਘਾਰਾ ਸੰਘਾਿਰਓ ਸੰਘਾਿਰਆ ਸੰਘਾਰੇ ਸਘਾਰੇ ਸੰਘਾਰੈ ਸਘਾਰੈ ਸੰਘੈ ਸੰਙੁ ਸੰਿਙਆ ਸੰਿਚ ਸਚ ਸਿਚ ਸਚੁ
ਸੰਚਉ ਸਚਉ ਸੰਚਉਨੀ ਸੰਚਿਸ ਸਚਹ ਸੰਚਿਹ ਸੰਚਹੁ ਸਚਹੁ ਸੰਚਣ ਸੰਚੰਿਤ ਸੰਚਤ ਸੰਚਿਨ ਸੰਚਨੁ ਸੰਚਰਯ੍ਯ੍ਉ
ਸੰਚਰੈ ਸੰਚਵੈ ਸਚੜਾ ਸਚੜਾਉ ਸਚੜਾਇਆ ਸਚੜੇ ਸਚੜੈ ਸੰਚਾ ਸਚਾ ਸੰਚਾਣਾ ਸੰਚਾਰੇ ਸਚਾਵਾ ਸਚਾਵਾਂ
ਸਚਾਵੀਆ ਸੰਿਚਓ ਸੰਿਚਆ ਸਿਚਆ ਸਿਚਆਰ ਸਿਚਆਰੁ ਸਿਚਆਰਾ ਸਿਚਆਰੀ ਸਿਚਆਰੀਆ ਸਿਚਆਰੋ
ਸਿਚਆਰੋਵਾ ਸੰਚੀ ਸਚੀ ਸਚੀਆ ਸੰਚੀਐ ਸੰਚੇ ਸਚੇ ਸੰਚੈ ਸਚੈ ਸਚੋ ਸਚੌ ਸੰਿਜ ਸਜੁ ਸਜਣ ਸਜਿਣ ਸਜਣੁ
ਸਜਣਾ ਸਜਣੈ ਸਜਣੋ ਸਜਨ ਸਜਨੁ ਸਜਨਈ ਸਜਨਾ ਸਜਨੀ ਸੰਜਮ ਸੰਜਿਮ ਸੰਜਮੁ ਸੰਜਮਾ ਸੰਜਮੀ ਸੰਜਮੇ
ਸੰਜਮੋ ਸੰਜਰੀਆ ਸਜਾਇ ਸਜਾਈ ਸਜਾਂਈ ਸਜਾਏ ਸੰਜਾਰੀਐ ਸੰਿਜਆ ਸੰਿਜਆਹੀ ਸੰਜੀਅਿਹ ਸੰਜੀਐ ਸੰਜਗ
ੁ ਤੁ
ਸੰਜੁਤੁ ਸਜੁਤੀਆ ਸੰਜੈ ਸੰਜੋਉ ਸੰਜੋਇਓ ਸੰਜੋਇਆ ਸੰਜੋਈ ਸੰਜੋਗ ਸੰਜੋਿਗ ਸੰਜੋਗੁ ਸੰਜੋਗੜਾ ਸੰਜੋਗਾ ਸੰਜੋਗੀ
ਸਜੋਗੀ ਸੰਜੋਗੋ ਸੰਜੋਿਰ ਸਟ ਸਿਟ ਸਿਟਆ ਸਟੀਅਿਹ ਸਟੀਅਿਨ ਸਟੀਐ ਸਟੈ ਸਠ ਸਿਠ ਸਠੀ ਸਠੋਿਰ ਸਡੁ
ਸੰਡਾ ਸੰਡੈ ਸਡੋ ਸੰਢੀਐ ਸਿਣ ਸਣੁ ਸਣੈ ਸੰਤ ਸੰਿਤ ਸੰਤੁ ਸੰਤੰ ਸਤ ਸਿਤ ਸਤੁ ਸੰਤਈ ਸੰਤਸੰਗ ਸੰਤਸੰਿਗ
ਸਤਸੰਗ ਸਤਸੰਿਗ ਸਤਸੰਗੁ ਸੰਤਸੰਗਿਤ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਤਸੰਗਤੀ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗੀਆ ਸੰਤਸੰਗੇ ਸਤਸੰਗੇ ਸਤਸੰਗੈ
ਸੰਤਹ ਸੰਤਹੁ ਸਤਹੁ ਸੰਤਹੋ ਸਤਗੁਰ ਸਤਗੁਿਰ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੈ ਸਤਜੁਿਗ ਸਤਜੁਗੁ ਸੰਤਤ ਸੰਤਿਤ
ਸੰਤਨ ਸੰਤਿਨ ਸੰਤਨਾ ਸਤਪੁਰਖਾ ਸਤਮ ਸਿਤਯ੍ਯ੍ੰ ਸਤਿਰ ਸਤਰ੍ ਸਤਰ੍ੰ ਸਤਰ੍ੁ ਸਤਰ੍ਹ ਸਤਰੰਜ ਸਤਰ੍ੇਣ ਸਤਵੰਤਾ ਸਤਵੰਤੀ
ਸਤਵੈ ਸੰਤਾ ਸੰਤਾਂ ਸੰਤਾਇ ਸੰਤਾਈ ਸੰਤਾਏ ਸੰਤਾਹ ਸਤਾਣਾ ਸਤਾਣੀ ਸਤਾਣੇ ਸਤਾਨਵੈ ਸੰਤਾਨੀ ਸੰਤਾਪ ਸੰਤਾਿਪ
ਸੰਤਾਪੁ ਸੰਤਾਪਣਾ ਸੰਤਾਪਾ ਸੰਤਾਿਪਆ ਸੰਤਾਪੀ ਸੰਤਾਪੇ ਸੰਤਾਪੈ ਸੰਤਾਪੋ ਸਤਾਰਹ ਸਤਾਵਉਗੋ ਸੰਤਾਵਿਹ ਸਤਾਵਿਹ
ਸਤਾਵਹੁ ਸੰਤਾਵਤ ਸੰਤਾਵੈ ਸਿਤਆ ਸਿਤਗੁਰ ਸਿਤਗੁਿਰ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਿਤਗੁਰਏ ਸਿਤਗੁਰਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਿਤਗੁਰੈ
ਸਿਤਨਾਮੁ ਸਿਤਵੰਤੁ ਸਿਤਵਾਦੀ ਸੰਤੀ ਸਤੀ ਸਤੀਆ ਸੰਤਸ
ੁ ਟੁ ਸਤੇ ਸੰਤੈ ਸਤੈ ਸੰਤੋ ਸੰਤੋਸੁ ਸੰਤੋਖ ਸੰਤੋਿਖ ਸੰਤੋਖੁ
ਸੰਤੋਖੰ ਸੰਤੋਖਾ ਸੰਤੋਖਾਏ ਸੰਤੋਿਖਅਉ ਸੰਤੋਿਖਆ ਸੰਤੋਖੀ ਸੰਤੋਖੀਅਿਹ ਸੰਤੋਖੀਅਿਨ ਸੰਤੋਖੀਆ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਸੰਤੋਖੀਐ

ਸੰਤੋਖੀਈ ਸੰਤੋਖੇ ਸੰਤੋਖੈ ਸਥ ਸਥੁ ਸਥਾਨ ਸਥਾਿਨ ਸਥਾਨੈ ਸਥੈ ਸਦ ਸਿਦ ਸਦੁ ਸਦਈਆ ਸਦਹੂ ਸਦਹੂੰ
ਸਦਕਾ ਸਦਕਾਰੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੈ ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਦਵਾਉ ਸੰਦੜਾ ਸਦੜਾ ਸੰਦੜੀ ਸੰਦੜੇ ਸਦੜੇ ਸੰਦੜੈ ਸੰਦਾ ਸਦਾ
ਸਦਾਇ ਸਦਾਇਆ ਸਦਾਇਦੇ ਸਦਾਇਿਨ ਸਦਾਈਐ ਸਦਾਏ ਸਦਾਵਿਹ ਸਦਾਵੈ ਸਿਦਅਹੁ ਸਿਦਆ ਸਿਦਹੁ ਸੰਦੀ
ਸੰਦੀਆ ਸਦੀਐ ਸਦੀਵ ਸੰਦੂਰ ਸੰਦੇ ਸਦੇ ਸਦੇਈ ਸੰਦੇਸਰਾ ਸੰਦੇਸਰੋ ਸਦੇਸਰੋ ਸੰਦੇਸਾ ਸਦੇਸਾ ਸੰਦੇਿਸਆ
ਸੰਦੇਹ ਸਦੇਰੇ ਸੰਦੈ ਸੰਿਧ ਸੰਧਉਰਾ ਸਧਨਾ ਸਧਨੇ ਸਧਰਨਾ ਸਧਾ ਸਧਾਰੁ ਸਧਾਰਣ ਸਧਾਰਣਾ ਸਧਾਰਨ ਸਧਾਰੀ
ਸਧਾਰੇ ਸਧਾਰੈ ਸਧਾਰੋ ਸੰਿਧਆ ਸੰਿਧਆਨੀ ਸੰਿਧਕ ਸੰਧੂਰੁ ਸੰਧੂਰਏ ਸੰਧੂਰੇ ਸੰਧੇ ਸੰਧੈ ਸੰਿਨ ਸਿਨ ਸੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਸੰਨਹ੍ਹ੍ੀ
ਸਨਕ ਸਨਕਾਿਦ ਸਨਕਾਿਦਕ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਸਨੰਦ ਸਨੰਦਨ ਸਨਦੀਆ ਸਨਬੰਧ ਸਨਬੰਧੁ ਸਨਬੰਧਨਹ ਸਨਬੰਧੀ
ਸਨਬੰਧੇਹੀ ਸਨਮੁਖ ਸਨਮੁਖੁ ਸਨਾਇ ਸਨਾਈ ਸੰਨਾਹੰ ਸਨਾਹ ਸੰਨਾਹਾ ਸਨਾਹਾ ਸੰਨਾਹੁ ਸਨਾਹੁ ਸਨਾਿਤ ਸਨਾਤਨ
ਸਨਾਤਨੁ ਸਨਾਤੀ ਸਨਾਤੀ ਸਨਾਥ ਸਨਾਥੁ ਸਨਾਥਾ ਸਨਾਿਦ ਸੰਿਨਆਸ ਸੰਿਨਆਸਾ ਸੰਿਨਆਸੀ ਸਿਨਆਸੀ
ਸੰਿਨਆਸੀਆ ਸੰਿਨਆਸੈ ਸਨੇਹ ਸਨੇਹੰ ਸ੍ਨੇਹੰ ਸ੍ਨੇਹ ਸਨੇਹਾ ਸਨੇਹੀ ਸਨੇਹੁ ਸਨੇਹੋ ਸਪੁ ਸੰਪਉ ਸੰਪਟ ਸੰਪਟੁ
ਸੰਪਤ ਸੰਪਿਤ ਸਪਤ ਸਪਤਿਮ ਸਪਤਮੀ ਸੰਪਤਾ ਸਪਤਾਹਰੋ ਸੰਪਦ ਸਪਰਵਾਿਰ ਸਪਰਵਾਿਰਆ ਸੰਪਾਨੀ ਸਪੀਅਲ
ਸਪੁਤ ਸਪੁਨ
ੰ ਸਪੂਰ ਸੰਪੂਰਣਃ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨੁ ਸੰਪੂਰਨਾ ਸੰਪੈ ਸਪੈ ਸਫਰੀ ਸਫਰੀਆ ਸਫਲ ਸਫਲੁ ਸਫਲਾ
ਸਫਿਲਉ ਸਫਿਲਓ ਸਫਿਲਓੁ ਸਫਾ ਸਫੁਟੰ ਸਬ ਸੰਬਹੀ ਸੰਬਤ ਸੰਬਿਤ ਸਬਦ ਸਬਿਦ ਸਬਦੁ ਸਬਦੰ ਸਬਦਾਹ
ਸਬਦੀ ਸਬਦੀਂ ਸਬਦੇ ਸਬਦੈ ਸਬਦੋ ਸਬਦੌ ਸਬਰ ਸਬਰੁ ਸਬਲ ਸਬਲੁ ਸਬਲਾ ਸਬਾਇ ਸਬਾਇਆ ਸਬਾਇਐ
ਸਬਾਇੜੀਏ ਸਬਾਈ ਸਬਾਈਆ ਸਬਾਏ ਸਬਾਹ ਸੰਬਾਹਾ ਸੰਬਾਿਹ ਸਬਾਿਹ ਸੰਬਾਿਹਆ ਸੰਬਾਿਹਦਾ ਸਬਾਹੀ ਸੰਬਾਹੇ
ਸੰਬਾਦੰ ਸਬੁਧੀ ਸੰਬੂਹ ਸੰਬੂਹਾ ਸਬੂਰੀ ਸਬੈ ਸਭ ਸਿਭ ਸਭੁ ਸੰਭਉ ਸਭਸ ਸਭਸੁ ਸਭਸੈ ਸਭਿਹ ਸਭਹੁ ਸਭਹੂ
ਸਭਹੂੰ ਸਭਤੁ ਸਭਤੈ ਸਭਨ ਸਭਨਾ ਸਭਨਾਂ ਸਭਨਾਹ ਸਭਨਾਹਾ ਸਭਨੀ ਸਭਰਾਈ ਸੰਭਵ ਸੰਭਿਵਅਉ ਸਭਾ
ਸੰਭਾਖਨ ਸੰਭਾਖਨੁ ਸਭਾਗਾ ਸਭਾਗੀ ਸਭਾਗੇ ਸਭਾਗੈ ਸੰਭਾਰਾ ਸਭਾਿਲ ਸੰਭੂ ਸਭੇ ਸਭੈ ਸਭੋ ਸਭੋਗੀ ਸੰਭੌ ਸੰਿਮ
ਸਮ ਸਮਉ ਸਮਉਲਾ ਸਮਇਆ ਸਮਈ ਸਮਈਆ ਸਮਏ ਸਮਸਿਰ ਸਮਸਰੇ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਲਾ ਸੰਮਹ੍ਿਲਆ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਿਲਆ
ਸੰਮਹ੍ਾਿਰ ਸਮਹ੍ਾਿਰ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰਉ ਸਮਹ੍ਾਰਨ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਰਆ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਸਮਹ੍ਾਰੇ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ
ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੁ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਿਸ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਿਹ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਣੋ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲਾ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਓਇ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਆ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਆ
ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਿਲਹ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੀ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੀਐ ਸੰਮਹ੍ਾਲੇ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਸਮਹ੍ਾਲੇ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇ ਸੰਮਹ੍ਹ੍ਾਲੇਹਾਂ ਸਮਹ੍ਹ੍ਾਲੈ ਸਮਹੀ ਸਮਕਾ ਸਮਗਰੀ
ਸਮਗਰ੍ੀ ਸਮਘਾ ਸਮਿਜ ਸਮਜਯਾ ਸਮੰਜੀਐ ਸਮਝ ਸਮਿਝ ਸਮਝੁ ਸਮਝਈ ਸਮਝਿਸ ਸਮਝਹੁ ਸਮਝਣੰ ਸਮਝਤ
ਸਮਝਾ ਸਮਝਾਊ ਸਮਝਾਇ ਸਮਝਾਇਓ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾਇਸੀ ਸਮਝਾਈ ਸਮਝਾਈਐ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਾਿਹ
ਸਮਝਾਹੀ ਸਮਝਾਵਉ ਸਮਝਾਵਓ ਸਮਝਾਵਿਹ ਸਮਝਾਵਿਹਗੇ ਸਮਝਾਵਹੁ ਸਮਝਾਵਣ ਸਮਝਾਵਿਣ ਸਮਝਾਵਣੀ
ਸਮਝਾਵਤ ਸਮਝਾਵਨ ਸਮਝਾਵਾ ਸਮਝਾਵੈ ਸਮਿਝਓ ਸਮਝੇ ਸਮਝੈ ਸਮਣੇ ਸਮਤ ਸਮਤੁ ਸਮਥੁ ਸਮਦਰਸੀ
ਸਮਿਦਰ੍ਸਟਾ ਸਮਧਾ ਸਮਧਾਂ ਸਮਧੇ ਸੰਮਨ ਸਮਪਉ ਸਮਪਿਹ ਸਮਿਬਯ੍ਯ੍ਅੰ ਸਮਰਥ ਸਮਰਿਥ ਸਮਰਥੁ ਸਮਰਥੰ
ਸੰਮਰ੍ਥ ਸੰਮਰ੍ਥੁ ਸਮਰ੍ਥੁ ਸਮਰ੍ਥ ਸਮਰਥਹ ਸਮਰਥਾ ਸਮਰਥੇ ਸਮਰਥੋ ਸਮਰਥੋਹੰ ਸਮਰਾਥ ਸਮਰਾਥਾ ਸੰਿਮਰ੍ਥ ਸੰਿਮਰ੍ਥੁ
ਸੰਮਿਲ ਸੰਮਲੁ ਸੰਮਲਾ ਸੰਮਲੇ ਸੰਮਲੈ ਸਮਾਉ ਸਮਾਉਗੋ ਸਮਾਓ ਸੰਮਾਇ ਸਮਾਇ ਸਮਾਇਓ ਸਮਾਇਅਉ
ਸਮਾਇਅਨੁ ਸਮਾਇਆ ਸਮਾਇਣ ਸਮਾਇਣੁ ਸਮਾਇਦਾ ਸਮਾਇਯਉ ਸਮਾਇਲਾ ਸਮਾਇਲੇ ਸਮਾਇਲੋ ਸਮਾਈ
ਸਮਾਈਆ ਸਮਾਈਐ ਸਮਾਏ ਸਮਾਸੀ ਸਮਾਹਦਾ ਸਮਾਹਿਰ ਸਮਾਹਰਾ ਸਮਾਹੜਾ ਸਮਾਹਾ ਸਮਾਿਹ ਸਮਾਂਿਹ
ਸਮਾਿਹਓ ਸਮਾਿਹਆ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਂਹੀ ਸਮਾਹੀਐ ਸਮਾਹੁ ਸਮਾਹੂ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਹੈ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਗਾ ਸਮਾਗੈ
ਸਮਾਚਿਰਯ੍ਯ੍ਓ ਸਮਾਚਿਰਓ ਸਮਾਚਰੀ ਸਮਾਚਰੇ ਸਮਾਣਉ ਸਮਾਣਾ ਸਮਾਿਣਆ ਸੰਮਾਣੀ ਸਮਾਣੀ ਸਮਾਣੀਆ ਸਮਾਣੇ

ਸਮਾਿਤ ਸਮਾਤਾ ਸਮਾਤੇ ਸਮਾਿਧ ਸਮਾਧੰ ਸਮਾਿਧਓ ਸਮਾਧੀ ਸੰਮਾਨ ਸੰਮਾਿਨ ਸਮਾਨ ਸਮਾਿਨ ਸਮਾਨੁ ਸਮਾਨੰ
ਸਮਾਨਉ ਸਮਾਨਾ ਸਮਾਨਾਂ ਸਮਾਨਾਨਾ ਸੰਮਾਿਨਆ ਸਮਾਿਨਆ ਸਮਾਨੀ ਸਮਾਨੇ ਸੰਮਾਨੈ ਸਮਾਨੈ ਸਮਾਨੋ ਸਮਾਯਉ
ਸਮਾਰ ਸਮਾਿਰ ਸਮਾਰਉ ਸਮਾਰਿਸ ਸਮਾਰਹੁ ਸਮਾਿਰਆ ਸੰਮਾਰੇ ਸਮਾਰੇ ਸਮਾਰੈ ਸੰਮਾਿਲ ਸਮਾਿਲ ਸਮਾਲਸੀ
ਸਮਾਲਿਹ ਸਮਾਲਹੁ ਸਮਾਲਹੇ ਸੰਮਾਲਤਾ ਸਮਾਲਦਾ ਸਮਾਿਲਆ ਸਮਾਿਲਹੁ ਸਮਾਲੀ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਸਮਾਲੀਐ
ਸੰਮਾਲੇ ਸਮਾਲੇ ਸੰਮਾਲੇਹੁ ਸੰਮਾਲੇਿਨ ਸਮਾਲੇਿਨ ਸਮਾਲੈ ਸਮਾਵਉ ਸਮਾਵਈ ਸਮਾਵਏ ਸਮਾਵਸੀ ਸਮਾਵਿਹ
ਸਮਾਵਿਹਗੇ ਸਮਾਵਹੀ ਸਮਾਵਹੁ ਸਮਾਵਣਹ ਸਮਾਵਣਾ ਸਮਾਵਿਣਆ ਸਮਾਵਤ ਸਮਾਵਨ ਸਮਾਵਨਾ ਸਮਾਵਨੀ
ਸਮਾਵਾ ਸਮਾਵਾਂ ਸਮਾਵੈ ਸਮਾਵੈਗੋ ਸਿਮਓ ਸੰਿਮਆ ਸਿਮਗਰ੍ੀ ਸਮੀਆ ਸਮੀਜੈ ਸਮੀਤਾ ਸਮੀਪ ਸਮੀਿਪ ਸਮੀਪਤ
ਸਮੁਹਾ ਸਮੁੰਦ ਸਮੁੰਿਦ ਸਮੁੰਦੁ ਸਮੁਦ ਸਮੁਦੁ ਸਮੁੰਦਿਹ ਸਮੁੰਦਰ੍ ਸਮੁਦਰ੍ ਸਮੁਦਰ੍ੁ ਸਮੁਦਰ੍ੈ ਸਮੁੰਦੇ ਸਮੁਧਿਰਆ ਸਮੁਧਰੇ
ਸਮੁਲਵੈ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹਣਹ ਸਮੂਹਾ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੂਰਤੁ ਸਮੇਉ ਸਮੇਇ ਸਮੇਿਟਆ ਸਮੇਿਤ ਸਮੇਵ ਸਮੈ ਸਮੈਸਿਰ
ਸਮੋ ਸਮੋਇ ਸਮੋਈ ਸਯ ਸਰ ਸਿਰ ਸਰੁ ਸਰਸ ਸਰਸੁ ਸਰਸਉਂ ਸਰਸਨ ਸਰਸਬਾਨ ਸਰਸਾ ਸਰਿਸਅੜੇ
ਸਰਿਸਆ ਸਰਸੀ ਸਰਸੁਤੀ ਸਰਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨੁ ਸਰਗੁਨੀ ਸਰੰਜਾਮ
ਸਰੰਜਾਿਮ ਸਰਜੀਉ ਸਰਜੀਤੁ ਸਰਣ ਸਰਿਣ ਸਰਣੰ ਸਰਣਈ ਸਰਣਾ ਸਰਣਾਇ ਸਰਣਾਇਓ ਸਰਣਾਇਆ
ਸਰਣਾਈ ਸਰਣਾਏ ਸਰਣਾਗਿਤ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਣਾਿਗਓ ਸਰਣੀ ਸਰਣੀਆ ਸਰਣੇ ਸਰਦ ਸਰਧ ਸਰਿਧ ਸਰਧਨ
ਸਰਧਨੁ ਸਰਧਾ ਸਰਿਧਆ ਸਰਨ ਸਰਿਨ ਸਰਨੰ ਸਰਨਇਆ ਸਰਨਹੀਐ ਸਰਨਗੇ ਸਰਨਨ ਸਰਨਭਾ ਸਰਨਰੀਆ
ਸਰਨਾ ਸਰਨਾਂ ਸਰਨਾਇ ਸਰਨਾਇਓ ਸਰਨਾਇਆ ਸਰਨਾਇਲੇ ਸਰਨਾਈ ਸਰਨਾਂਹੀ ਸਰਨਾਗਿਤ ਸਰਨਾਗਤਾ
ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ਸਰਨਾਗੈ ਸਰਨੀ ਸਰਪ ਸਰਪੁ ਸਰਪਿਨ ਸਰਪਨਹ ਸਰਪਨੀ ਸਰ੍ਪਨੀ ਸਰਪਰ ਸਰਫੈ
ਸਰਬ ਸਰਬੰ ਸਰ੍ਬ ਸਰਬਸੁ ਸਰਬਸੋੁ ਸਰਬਸੋ ਸਰਬੰਗ ਸਰਬਿਗ ਸਰਬੰਗਨਾ ਸਰਬਗਯ੍ਯ੍ ਸਰਬੰਗਾ ਸਰਬਗੇ ਸਰਬਤ
ਸਰਬਿਤ ਸਰਬਤਰ੍ ਸਰਬਰ ਸਰਬਾਿਗ ਸਰਬਾਿਗਓ ਸਰਬਾਂਗੈ ਸਰਬਾਣਾ ਸਰਬਾਤਮੁ ਸਰਬੀ ਸਰਬੇ ਸਰਮ ਸਰਮੁ
ਸਰ੍ਮੁ ਸਰ੍ਮ ਸਰ੍ਮਿਹ ਸਰਮਾ ਸਰਮਾਵੈ ਸਰਿਮੰਦਾ ਸਰਮੈ ਸਰ੍ਵਿਹ ਸਰ੍ਵਣ ਸਰ੍ਵਿਣ ਸਰ੍ਵਣੁ ਸਰ੍ਵਣੰ ਸਰ੍ਵਣਿਹ ਸਰ੍ਵਣਹੁ
ਸਰ੍ਵਣਾ ਸਰ੍ਵਣੀ ਸਰ੍ਵਨ ਸਰ੍ਵਿਨ ਸਰ੍ਵਨਹੁ ਸਰ੍ਵਨਨ ਸਰ੍ਵਨਨਹ੍ਹ੍ ਸਰ੍ਵਨਾ ਸਰ੍ਵਨੀ ਸਰ੍ਵਨੂ ਸਰਵਰ ਸਰਵਿਰ ਸਰਵਰੁ
ਸਰਵਰੜੈ ਸਰਾ ਸਰਾਂ ਸਰਾਇ ਸਰਾਇਚਉ ਸਰਾਇਚਾ ਸਰਾਇਚੇ ਸਰਾਇਰਾ ਸਰਾਈ ਸਰਾਹਉ ਸਰਾਹੀਐ ਸਰਾਹੈ
ਸਰਾਨ ਸਰਾਿਪ ਸਰਾਪਰ ਸਰਾਿਪਆ ਸਰਾਪੀ ਸਰਾਫ ਸਰਾਫੁ ਸਰਾਫਾ ਸਰਾਫੀ ਸਿਰਓ ਸਿਰਆ ਿਸਰ੍ਸਿਟ ਿਸਰ੍ਿਸ੍ਟ
ਿਸਰ੍ਸਟਾ ਿਸਰ੍ਸਟੀ ਿਸਰ੍ਸਟੀਜਾ ਿਸਰ੍ਸਟੇ ਿਸਰ੍ਜੰਤ ਸਰੀ ਸਰ੍ੀ ਸਰੀਅਿਤ ਸਰੀਆ ਸਰੀਕ ਸਰੀਕੁ ਸਰੀਕੀ ਸਰ੍ੀਖੰਡ
ਸਰੀਤਾ ਸਰ੍ੀਧਰ ਸਰ੍ੀਧਰੁ ਸਰ੍ੀਪਿਤ ਸਰੀਰ ਸਰੀਿਰ ਸਰੀਰੁ ਸਰੀਰੰ ਸਰੀਰਹੁ ਸਰ੍ੀਰੰਗ ਸਰ੍ੀਰੰਗੁ ਸਰ੍ੀਰੰਗੋ ਸਰੀਰਾ
ਸਰ੍ੀਰਾਗ ਸਰ੍ੀਰਾਗੁ ਸਰ੍ੀਰਾਮ ਸਰ੍ੀਰਾਿਮ ਸਰ੍ੀਰਾਮੁ ਸਰੀਰੀ ਸਰੀਰੇ ਸਰੀਰੈ ਸਰ੍ੁਿਤ ਸਰੁਦਰ੍ਾ ਸਰੂਪ ਸਰੂਿਪ ਸਰੂਪੁ ਸਰੂਪਾ
ਸਰੂਪੀ ਸਰੇ ਸਰੇਉ ਸਰੇਸਟ ਸਰ੍ੇਸਟ ਸਰ੍ੇਸਟੁ ਸਰ੍ੇਸਟਾਈ ਸਰੇਵਉ ਸਰੇਵਹ ਸਰ੍ੇਵਹ ਸਰੇਵਿਹ ਸਰੇਵਹੁ ਸਰੇਵਣੇ
ਸਰੇਵਤ ਸਰੇਵਦੇ ਸਰੇਿਵਆ ਸਰੇਿਵਹੁ ਸਰੇਵੀ ਸਰੇਵੀਅਿਹ ਸਰੇਵੀਐ ਸਰੇਵੈ ਸਰੈ ਸਰੋਤ ਸਰੋਿਤ ਸਰ੍ੋਿਤ ਸਰ੍ੋਤ
ਸਰ੍ੋਤਾ ਸਰੋਤੇ ਸਰ੍ੋਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਰੋਵਿਰ ਸਰੋਵਰੁ ਸਰੋਵਰੰ ਸਰੋਵਰੋ ਸਿਲ ਸੰਲਗਨ ਸਲਯ੍ਯ੍ ਸਲਲ ਸਲਿਲ ਸਲਲੇ
ਸਲਲੈ ਸਲਵੇ ਸਲਾਈਆ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹਿਹ ਸਲਾਹਹੁ ਸਲਾਹਣੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਲਾਹਣੇ ਸਲਾਹਦਾ ਸਲਾਹਦੇ ਸਲਾਹਿਨ
ਸਲਾਹਾ ਸਲਾਿਹ ਸਲਾਿਹਆ ਸਲਾਿਹਐ ਸਲਾਿਹਹੁ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੀਐ ਸਲਾਹੇ ਸਲਾਹੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ
ਸਲਾਮੁ ਸਲਾਮਿਤ ਸਲਾਰ ਸਿਲਤਾ ਸਿਲਲ ਸਲੁੰਞੁ ਸਲੋਕ ਸਲੋਕੁ ਸਲੋਕਾ ਸਲੋਨੜੀਏ ਸਲੋਨੀ ਸਿਵ ਸਵਈਏ
ਸਵ੍ਸਿਤ ਸਵ੍ਸਥ ਸਵਿਹ ਸਵ੍ਛ ਸਵ੍ਜਨਹ ਸਵਣੁ ਸਵਣਾ ਸਵੰਤ ਸਵੰਤੀ ਸਵਦ ਸਵੰਿਦਆ ਸਵੰਿਧ ਸਵੰਿਨ ਸਵਨੁ
ਸਵੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਸਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਸਵੰਨਵੀ ਸਵਯੇ ਸਵਰਿਸ ਸਵ੍ਰਗ ਸਵਰਾ ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸਵ੍ਰੂਪੀ ਸਵਰੇ ਸਵਰੈ ਸਵਲੀ ਸਵਾ ਸਵਾਇਆ

ਸਵਾਈ ਸਵਾਈਆ ਸਵ੍ਾਸਾ ਸਵਾਹੀ ਸਵ੍ਾਿਗ ਸਵ੍ਾਂਗ ਸਵ੍ਾਂਗੁ ਸਵ੍ਾਗੀ ਸਵ੍ਾਂਗੀ ਸਵ੍ਾਦ ਸਵ੍ਾਦੁ ਸਵ੍ਾਨ ਸਵ੍ਾਮੀ ਸਵਾਰ ਸਵਾਿਰ
ਸਵਾਰਸੀ ਸਵਾਰਿਹ ਸਵਾਰਹੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ਸਵਾਰਣਾ ਸਵਾਰਿਣਆ
ਸਵਾਰਤਾ ਸਵਾਰਦੀ ਸਵਾਰਿਨ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਸਵਾਰਾ ਸਵਾਿਰਓ ਸਵਾਿਰਓਨੁ ਸਵਾਿਰਅਉ
ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਸਵਾਿਰਆ ਸਵਾਿਰਐ ਸਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਸਵਾਰੀਅ ਸਵਾਰੀਅਿਹ ਸਵਾਰੀਆ ਸਵਾਰੀਆਸੁ
ਸਵਾਰੀਐ ਸਵਾਰੇ ਸਵਾਰੈ ਸਵਾਿਲਆ ਸਵੀਜੈ ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰੈ ਸਵੈ ਸੜੰਦੇ ਸਿੜਓਿਹ ਸਾ ਸਾਉ ਸਾਇ ਸਾਇਰ
ਸਾਇਿਰ ਸਾਇਰੁ ਸਾਇਰਾ ਸਾਈ ਸਾਈ ਸਾਂਈ ਸਾਂਈਂ ਸਾਈਆ ਸਾਂਈਐ ਸਾਸ ਸਾਿਸ ਸਾਸੁ ਸਾਸੰ ਸਾਸਤ
ਸਾਸਤੁ ਸਾਸਤਰ੍ ਸਾਸਤਰ੍ਿਗ ਸਾਸਤਾ ਸਾਸਨ ਸਾਸਿਨ ਸਾਸਨਾ ਸਾਸਾ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਸਾਹਨ ਸਾਹਿਨ ਸਾਹਬੁ ਸਾਹਬੀ
ਸਾਹਾ ਸਾਹਾਂ ਸਾਿਹ ਸਾਿਹਆ ਸਾਿਹਬ ਸਾਿਹਿਬ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਿਹਬਾ ਸਾਿਹਬੀ ਸਾਿਹਬੈ ਸਾਿਹਬੋ ਸਾਹੀ ਸਾਹੁ ਸਾਹੁਰੜੀ
ਸਾਹੁਰੜੈ ਸਾਹੁਰੈ ਸਾਹੂ ਸਾਹੇ ਸਾਹੈ ਸਾਕ ਸਾਕੁ ਸਾਕਉ ਸਾਕਿਸ ਸਾਕਹ ਸਾਕਿਹ ਸਾਕਤ ਸਾਕਿਤ ਸਾਕਤੁ
ਸਾਕਤਾ ਸਾਕਤਾਂ ਸਾਕਤੀ ਸਾਕਰ ਸਾਂਕਲ ਸਾਕਾ ਸਾਕੈ ਸਾਖ ਸਾਿਖ ਸਾਖੁ ਸਾਖਹ ਸਾਖਿਤ ਸਾਖਤੀ ਸਾਖਾ ਸਾਿਖਓ
ਸਾਿਖਆ ਸਾਖੀ ਸਾਖੀਐ ਸਾਖੈ ਸਾਗੁ ਸਾਂਗ ਸਾਂਗੁ ਸਾਗਰ ਸਾਗਿਰ ਸਾਗਰੁ ਸਾਗਰੰ ਸਾਗਰਾ ਸਾਗਰੈ ਸਾਗਰੋੁ
ਸਾਗਰੋ ਸਾਂਗੀ ਸਾਂਗੈ ਸਾਚ ਸਾਿਚ ਸਾਚੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚਤ ਸਾਚੜਾ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਸਾਂਚੈ ਸਾਚੋ ਸਾਚੌ
ਸਾਜ ਸਾਿਜ ਸਾਜੁ ਸਾਜਿਹ ਸਾਜਹੁ ਸਾਜਣ ਸਾਜਣੁ ਸਾਜਨ ਸਾਜਿਨ ਸਾਜਨੁ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ਸਾਜਨਿਹ ਸਾਜਨਹੁ
ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜਨੀ ਸਾਜਨੈ ਸਾਜਨੋ ਸਾਜਾ ਸਾਿਜਓ ਸਾਿਜਓਨੁ ਸਾਿਜਅਨੁ ਸਾਿਜਆ ਸਾਿਜਐ ਸਾਜੀ
ਸਾਜੀਅਨੁ ਸਾਜੀਐ ਸਾਜੇ ਸਾਝ ਸਾਿਝ ਸਾਂਝ ਸਾਝਾ ਸਾਝੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਾਟ ਸਾਿਟ ਸਾਠ ਸਾਂਿਠ ਸਾਂਠੇ
ਸਾਡੜੇ ਸਾਂਡੀ ਸਾਢੇ ਸਾਂਢੈ ਸਾਣ ਸਾਣੁ ਸਾਣਥ ਸਾਣੇ ਸਾਤ ਸਾਿਤ ਸਾਂਿਤ ਸਾਤਕ ਸਾਤਕੁ ਸਾਂਤੀ ਸਾਤੇ ਸਾਤੈਂ
ਸਾਥ ਸਾਿਥ ਸਾਥੁ ਸਾਥਈ ਸਾਥਰੁ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀਅੜਾ ਸਾਥੇ ਸਾਥੈ ਸਾਦ ਸਾਿਦ ਸਾਦੁ ਸਾਂਿਦ ਸਾਦਹੁ ਸਾਦਕ
ਸਾਦਨ ਸਾਦਾ ਸਾਿਦਕ ਸਾਿਦਕਾ ਸਾਦੇ ਸਾਦੈ ਸਾਧ ਸਾਿਧ ਸਾਧੁ ਸਾਧਉ ਸਾਧਸੰਗ ਸਾਧਸੰਿਗ ਸਾਧਸੰਗੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ
ਸਾਧਸੰਗਤੀ ਸਾਧਸੰਗਮ ਸਾਧਸੰਗਿਮ ਸਾਧਸੰਗਮੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਸਾਧਸੰਗੇਹੁ ਸਾਧਸੰਗੇਣ ਸਾਧਸੰਗੇਤ ਸਾਧਹ ਸਾਧਿਹ
ਸਾਧਹੁ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਸਾਧਨੰ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਸਾਧਾਇਆ ਸਾਧਾਰੁ ਸਾਧਾਰਏ ਸਾਧਾਰਣੁ ਸਾਧਾਰਾ ਸਾਧਾਿਰਆ
ਸਾਧਾਰੀ ਸਾਧਾਰੀਆ ਸਾਧਾਰੈ ਸਾਿਧਓ ਸਾਿਧਆ ਸਾਂਿਧਆ ਸਾਿਧਕ ਸਾਿਧਕੁ ਸਾਿਧਕਾ ਸਾਿਧਕੋ ਸਾਧੀ ਸਾਧੀਐ
ਸਾਧੂ ਸਾਧੂਆ ਸਾਧੇ ਸਾਧੈ ਸਾਧੋ ਸਾਨੁ ਸਾਂਿਨਹ੍ਹ੍ਹਾ ਸਾਨਥ ਸਾਨੇਹੜੇ ਸਾਪੁ ਸਾਪਿਨ ਸਾਬਤ ਸਾਬਿਤ ਸਾਬਤੁ ਸਾਬਰੀ
ਸਾਬਾਿਸ ਸਾਬਾਸੇ ਸਾਬਾਸੈ ਸਾਬੀਸ ਸਾਬੁਿਨ ਸਾਬੁਨੁ ਸਾਬੂਣੁ ਸਾਬੂਣੈ ਸਾਬੂਰੁ ਸਾਬੂਰੀ ਸਾਭ ਸਾਭਾ ਸਾਮ ਸਾਮਹ੍ਹ੍ਣੇ
ਸਾਮਹ੍ਹ੍ਾਰਿਹ ਸਾਮਹ੍ਹ੍ੈ ਸਾਮਗਰੀ ਸਾਮਾਨ ਸਾਮਾਿਨ ਸਾਰ ਸਾਿਰ ਸਾਰੁ ਸਾਰੰ ਸਾਰਉ ਸਾਰਈ ਸਾਰਏ ਸਾਰਿਹ ਸਾਰਹੇ
ਸਾਰਖਾ ਸਾਰਖੇ ਸਾਰੰਗ ਸਾਰਗ ਸਾਰੰਗਧਰ ਸਾਰੰਗਪਾਿਣ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ਸਾਰਣਾ ਸਾਰਤਾ ਸਾਰਿਥ ਸਾਰਥੀ ਸਾਰਦ
ਸਾਰਦੂਲੁ ਸਾਰਦੇ ਸਾਰਨ ਸਾਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾਨ ਸਾਿਰਆ ਸਾਿਰੰਗ ਸਾਿਰੰਗਧਰ ਸਾਿਰੰਗਪਾਿਣ ਸਾਿਰਗਪਾਿਣ
ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ਸਾਿਰਗਪਾਣੀ ਸਾਿਰਗਪਾਣੇ ਸਾਿਰਗਪਾਨ ਸਾਿਰਗਪਾਿਨ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ਸਾਿਰਗਪਾਨੀ ਸਾਿਰਗਪਾਨੇ
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਐ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇਦੀ ਸਾਰੇਵਾ ਸਾਰੈ ਸਾਰੋ ਸਾਲ ਸਾਲੁ ਸਾਲਕ ਸਾਲਕੁ ਸਾਲਕਾ ਸਾਲਿਗਰਾਮੁ ਸਾਲਣੇ
ਸਾਲਾ ਸਾਲਾਹ ਸਾਲਾਹਹ ਸਾਲਾਹਿਹ ਸਾਲਾਹਣ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਾਲਾਹਿਣਆ ਸਾਲਾਹਦੇ ਸਾਲਾਹਿਨ ਸਾਲਾਹਾ
ਸਾਲਾਿਹ ਸਾਲਾਿਹਆ ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀਅਿਹ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਾਲਾਹੇ ਸਾਲਾਹੈ ਸਾਿਲਕ ਸਾਲੀ ਸਾਲੀਐ
ਸਾਲੂ ਸਾਲੋਣੇ ਸਾਵਕਾ ਸਾਵਣ ਸਾਵਿਣ ਸਾਵਣੁ ਸਾਵਣੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਵਧਾਨੁ ਸਾਵਲ ਸਾਂਵਲੀਓ ਸਾਂਵਲੇ ਸਾਵੀ
ਸਾੜਾ ਸਾੜੀ ਿਸ ਿਸਂਉ ਿਸਉ ਿਸਆ ਿਸਆਹਹੁ ਿਸਆਹੀ ਿਸਆਹੁ ਿਸਆਣਪ ਿਸਆਣਪਾ ਿਸਆਣਪੈ ਿਸਆਣਾ
ਿਸਆਿਣਆ ਿਸਆਣੀ ਿਸਆਣੀਐ ਿਸਆਣੀਏ ਿਸਆਣੇ ਿਸਆਨਪ ਿਸਆਨਪਾ ਿਸਆਨਾ ਿਸਆਨੇ ਿਸਆਪਾ

ਿਸਆਮ ਿਸਆਮੰ ਿਸਆਮਲੰ ਿਸਆਮਾ ਿਸਆਰੁ ਿਸਆਲ ਿਸਿਸ ਿਸਸੁ ਿਸਸਿਟ ਿਸਸੀਅਰ ਿਸਹਜ ਿਸਹਜਾ
ਿਸਹਜਾਇ ਿਸਹਜਾਸਣੀ ਿਸਹਰੁ ਿਸਕ ਿਸਕੰਦਰ ਿਸਕਦਾਰ ਿਸਕਦਾਰੁ ਿਸਕਦਾਰਹੁ ਿਸਕਦਾਰਾ ਿਸਕਦਾਰਾਂ ਿਸਕਦਾਰੀ
ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਿਸਕਦਾਰੈ ਿਸਕਾਰ ਿਸਖ ਿਸਿਖ ਿਸਖੁ ਿਸਖੰ ਿਸਖਹ ਿਸਖਿਹ ਿਸਖਹੁ ਿਸਖੰਡੰ ਿਸਖੰਡਣਹ ਿਸਖਯ੍ਯ੍ਾ
ਿਸਖਿਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਖਵੰਤੇ ਿਸਖੜਾ ਿਸਖਾ ਿਸਖਾਂ ਿਸਖਾਇ ਿਸਖਾਇਓ ਿਸਖਾਈ ਿਸਖਾਿਲ ਿਸਿਖਆ ਿਸਿਖਐ
ਿਸਖੀ ਿਸਖੈ ਿਸੰਗ ਿਸੰਗਾਰ ਿਸੰਗਾਰੁ ਿਸਗਾਰੁ ਿਸਗਾਰੀ ਿਸੰਗੀ ਿਸਗੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸੰਘੁ ਿਸੰਘਚ ਿਸੰਘਾਸਿਣ ਿਸੰਘਾਸਣੁ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਿਸੰਘਾਸਿਨ ਿਸੰਘਾਸਨੁ ਿਸੰਘਾਤਾ ਿਸੰਙਹ੍ਾਰੇ ਿਸੰਿਙਆ ਿਸੰਙੀ ਿਸੰਙੀਆ ਿਸੰਿਚ ਿਸੰਚਉ ਿਸੰਚਿਹ ਿਸੰਚਹੁ
ਿਸੰਚੰਤੀ ਿਸੰਚਨ ਿਸੰਚਨਹਾਰੇ ਿਸੰਚਾ ਿਸੰਚਾਈ ਿਸੰਿਚਤ ਿਸੰਚੀਐ ਿਸੰਚੇ ਿਸੰਚੈ ਿਸਜਉ ਿਸਜਦਾ ਿਸਜਾਣਾ ਿਸਿਝ
ਿਸਝਈ ਿਸਝਸੀ ਿਸਝਤ ਿਸਝਾਇਆ ਿਸਝੀ ਿਸਝੈ ਿਸਞਾਿਣ ਿਸਞਾਣੁ ਿਸਞਾਣੀਐ ਿਸਞਾਣੈ ਿਸਞਾਤਾ ਿਸਞਾਨੂ
ਿਸੰਞਾਪਸਿਨ ਿਸਞਾਪਦੇ ਿਸਞਾਪੈ ਿਸਤਾਬ ਿਸਦਿਕ ਿਸਦਕੁ ਿਸੰਧ ਿਸੰਧੁ ਿਸੰਧੰ ਿਸਧ ਿਸਿਧ ਿਸਧੁ ਿਸਧਉਰਾ
ਿਸਧੰਙਾਇਐ ਿਸਧਨ ਿਸਧਯ੍ਯ੍ੰ ਿਸਧਯ੍ਯ੍ਤੇ ਿਸੰਧਵੀ ਿਸਧਾ ਿਸਧਾਇਓ ਿਸਧਾਇਆ ਿਸਧਾਈ ਿਸਧਾਏ ਿਸਧਾਸ ਿਸਧਾਸਾ
ਿਸਧਾਸੀ ਿਸਧਾਂਤੁ ਿਸਧਾਿਦਕ ਿਸਧਾਨ ਿਸਧਾਨਾ ਿਸਧਾਰਹੁ ਿਸਧਾਰਾ ਿਸਧਾਿਰਓ ਿਸਧਾਿਰਆ ਿਸਧਾਰੀਆ ਿਸਧਾਰੇ
ਿਸਧਾਰੈ ਿਸਧਾਵਿਹ ਿਸਧਾਵੈ ਿਸਧੀ ਿਸਧੀਆ ਿਸਧੇ ਿਸੰਨਾ ਿਸਨਾਖਤੁ ਿਸਪੀਤੀ ਿਸਫਿਤ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਤੀ ਿਸੰਬਲੁ
ਿਸਬਾਲੁ ਿਸਮਿਰ ਿਸਮਰੁ ਿਸਮਰੰ ਿਸਮਰਉ ਿਸਮਰਹ ਿਸਮਰਿਹ ਿਸਮਰਹੁ ਿਸਮਰਣ ਿਸਮਰਿਣ ਿਸਮਰਣੁ ਿਸਮਰਣੰ
ਿਸਮਰਣਾ ਿਸਮਰਣੇ ਿਸਮਰੰਤ ਿਸਮਰੰਿਤ ਿਸਮਰਤ ਿਸਮਰਤਬਯ੍ਯ੍ ਿਸੰਮਰ੍ਤਬਯ੍ਯ੍ ਿਸਮਰਤੇ ਿਸਮਰੰਿਥ ਿਸਮਰੰਦੇ ਿਸਮਰਨ
ਿਸਮਰਿਨ ਿਸਮਰਨੁ ਿਸਮਰਨੀ ਿਸਮਰਨੋ ਿਸਮਰਾ ਿਸਮਰਾਏ ਿਸਮਰਾਵਹੁ ਿਸਮਿਰਓ ਿਸਮਿਰਆ ਿਸਮਿਰਐ ਿਸਮਿਰਹੁ
ਿਸੰਿਮਰ੍ਿਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤਾਏ ਿਸਿਮਰ੍ਤੀ ਿਸੰਿਮਰ੍ਤੇ ਿਸਮਰੀ ਿਸਮਰੀਐ ਿਸਮਰੀਜੈ ਿਸਮਰੇ ਿਸਮਰੈ ਿਸੰਮਲ ਿਸਰ
ਿਸਿਰ ਿਸਰੁ ਿਸਰਹਾਨਾ ਿਸਰਿਹ ਿਸਰਹੁ ਿਸਰਕਾਰ ਿਸਰਕਾਰਾ ਿਸਰਖੁਥੇ ਿਸਰਖੂਥੇ ਿਸਰਿਜ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਿਸਰਜਣਹਾਿਰ

ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ

ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ

ਿਸਰਜਣਹਾਿਰਆ

ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ

ਿਸਰਜਣਹਾਰੈ

ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ

ਿਸਰਜਨਹਾਰ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ਿਸਰਜਨਹਾਰਾ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰਆ ਿਸਰਜਨਹਾਰੀ ਿਸਰਜਨਹਾਰੇ ਿਸਰਿਜਯ੍ਯ੍ਉ
ਿਸਰਿਜਓਨੁ ਿਸਰਿਜਅਨੁ ਿਸਰਿਜਆ ਿਸਰਿਜਐ ਿਸਰਜੀ ਿਸਰਜੀਆ ਿਸਰਜੇ ਿਸਰਿਠ ਿਸਰਠੀ ਿਸਰਿਤ ਿਸਰਤਾਜਾ
ਿਸਰੰਦਾ ਿਸਰਦਾਰੁ ਿਸਰੰਿਦਆ ਿਸਰੰਦੇ ਿਸਰਨਾਵਣੀ ਿਸਰਪਾਉ ਿਸਰਮੋਰਹ ਿਸਰਾ ਿਸਰਾਇ ਿਸਰਾਇਓ ਿਸਰਾਹੁ
ਿਸਰਾਣੇ ਿਸਰਾਤੁ ਿਸਰਾਧ ਿਸਰਾਨ ਿਸਰਾਨੀ ਿਸਰਾਨੋ ਿਸਰਾਵੈ ਿਸਿਰਉ ਿਸਿਰਆ ਿਸਿਰਆਂ ਿਸਰੀ ਿਸਰੀਧਰ
ਿਸਰੀਰਾਗ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਿਸਰੇ ਿਸਰੈ ਿਸਰੋਮਿਣ ਿਸਲ ਿਸਲਕ ਿਸਲਕਾ ਿਸਲਾ ਿਸਵ ਿਸਿਵ ਿਸਵਿਰ ਿਸਵਰਹੁ
ਿਸਵਿਰਆ ਿਸਵਿਰਹੁ ਿਸਵਾ ਿਸਵੈ ਸੀ ਸੀਉ ਸੀਓ ਸੀਅ ਸੀਅਉ ਸੀਆ ਸੀਆਲੇ ਸੀਸ ਸੀਿਸ ਸੀਸੁ ਸੀਹ
ਸੀਹਾ ਸੀਹੁ ਸੀਹੁਤੀ ਸੀਕਾ ਸੀਖ ਸੀਖੇ ਸੀਂਗੁ ਸੀਗੁ ਸੀਗਰੀਆ ਸੀਗਾਰ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਂਗਾਰ ਸੀਗਾਰ ਸੀਗਾਿਰ
ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰਾ ਸੀਗਾਰਾ ਸੀਗਾਿਰਆ ਸੀਗਾਰੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਸੀਗਾਰੀਐ ਸੀਗਾਰੇ ਸੀਗਾਰੋ ਸੀਗਾਰੋ ਸੀਘਰ
ਸੀਙ ਸੀਚਾਨੇ ਸੀਝੁ ਸੀਝਈ ਸੀਝਿਸ ਸੀਝਿਹ ਸੀਿਝਆ ਸੀਝੀਐ ਸੀਝੈ ਸੀਤ ਸੀਤੁ ਸੀਤਮੁ ਸੀਤਲ ਸੀਤਲੁ
ਸੀਤਲੰ ਸੀਤਲਈ ਸੀਤਲੰਤ ਸੀਤਲਤਾ ਸੀਤਲਾ ਸੀਤਲਾਇਓ ਸੀਤਲਾਇਆ ਸੀਤਲਾਇਣਾ ਸੀਤਲਾਗਉ ਸੀਤਲਾਿਗਓ
ਸੀਤਲੋਹੀ ਸੀਤੜਾ ਸੀਤਾ ਸੀਤੋ ਸੀਧ ਸੀਿਧ ਸੀਧਰੀ ਸੀਧਾ ਸੀਧੇ ਸੀਧੈ ਸੀਧੋ ਸੀਨਾ ਸੀਪੈ ਸੀਰਾ ਸੀਲ ਸੀਿਲ
ਸੀਲੁ ਸੀਲੰ ਸੀਲਹ ਸੀਲਵੰਿਤ ਸੀਲਵੰਤੁ ਸੀਲਵੰਤੀ ਸੀਵ ਸੀਵਉ ਸੀਵਤੇ ਸੀਵਿਨ ਸੀਵਨਾ ਸੀਵਾਂ ਸੀਵੈ ਸੁ
ਸੁਅਸਿਤ ਸੁਆਉ ਸੁਆਓ ਸੁਆਇ ਸੁਆਈ ਸੁਆਹ ਸੁਆਹਾ ਸੁਆਿਹ ਸੁਆਹੀ ਸੁਆਹੁ ਸੁਆਦ ਸੁਆਿਦ
ਸੁਆਦੁ ਸੁਆਦੰ ਸੁਆਦਿਤ ਸੁਆਦੀ ਸੁਆਨ ਸੁਆਨੁ ਸੁਆਨੀ ਸੁਆਿਮ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀਆ ਸੁਆਰਥ
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਰਥੀ ਸੁਆਿਲਹ੍ਹ੍ਉ ਸੁਆਿਲਉ ਸੁਆਿਲਓ ਸੁਆਿਲਹੁ ਸੁਆਵਗੀਰ ਸੁਆਵੜਾ ਸੁਇ ਸੁਇਨਾ ਸੁਇਨੇ

ਸੁਈ ਸੁਹੰਦਾ ਸੁਹੰਦੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ਸੁਹਦੇ ਸੁਹਲਾਵੀ ਸੁਹਾਇ ਸੁਹਾਇਆ ਸੁਹਾਈ ਸੁਹਾਏ ਸੁਹਾਗ ਸੁਹਾਗੁ ਸੁਹਾਗਿਣ
ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੁਹਾਗਣੇ ਸੁਹਾਗਿਨ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਹਾਗੋ ਸੁਹਾਣੁ ਸੁਹਾਨੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਹਾਵਿਣਆ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਹਾਵਣੇ
ਸੁਹਾਵਣੈ ਸੁਹਾਵਣੋ ਸੁਹਾਵਨੀ ਸੁਹਾਵਨੇ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੁਹਾਵੜੇ ਸੁਹਾਵਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੁਹਾਵੀਆ ਸੁਹਾਵੇ ਸੁਹਾਵੈ
ਸੁਹੀਆ ਸੁਹੇਲੜਾ ਸੁਹੇਲੜੀ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਸੁਹੇਲੜੇ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਹੇਿਲਆ ਸੁਹੇਲੀ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਹੇਲੈ ਸੁਕ
ਸੁਿਕ ਸੁਕਿਚਓ ਸੁਕੰਦੇ ਸੁਕਦੇਉ ਸੁਕਰਣੀ ਸੁਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ਸੁਕਰ੍ਵਾਿਰ ਸੁਿਕਰ੍ਤ ਸੁਿਕਰ੍ਤੁ ਸੁਕਲੀਧੇ ਸੁਕਾ ਸੁਕਾਿਦ
ਸੁਕਾਲੁ ਸੁਕੈ ਸੁਖ ਸੁਿਖ ਸੁਖੁ ਸੁਖੰ ਸੁਖਹ ਸੁਖਹਗਾਮੀ ਸੁਖਿਹ ਸੁਖਹੁ ਸੁਖਦਾਇਓ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਖਦਾਈ
ਸੁਖਦਾਈਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਖਦਾਿਤਆ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸੁਖਦਾਤੈ ਸੁਖਦਾਯਕੁ ਸੁਖਦੇਉ ਸੁਖਮਨ ਸੁਖਮਿਨ ਸੁਖਮਨਾ
ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਯੰ ਸੁਖਯ੍ਯ੍ੰ ਸੁਖਲੀਆ ਸੁਖਵੰਤੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸੁਖਾ ਸੁਖਾਊ ਸੁਖਾਇ ਸੁਖਾਇਓ ਸੁਖਾਇਆ ਸੁਖਾਈ
ਸੁਖਾਸਾ ਸੁਖਾਂਦੀ ਸੁਖਾਿਨਆ ਸੁਖਾਨੀ ਸੁਖਾਨੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸੁਖਾਿਲਆ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਖਾਲੇ ਸੁਖਾਵਈ ਸੁਖਾਵਏ ਸੁਖਾਵੈ
ਸੁਖਾਵੈਗੋ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀਅਨ ਸੁਖੀਆ ਸੁਖੀਏ ਸੁਖੇ ਸੁਖੇਿਟਆ ਸੁਖੇਣ ਸੁਖੇਦੀ ਸੁਖੈ ਸੁਖੈਨਾ ਸੁਖੈਨੋ ਸੁਖੋ ਸੁਗੰਧ
ਸੁਗੰਧੁ ਸੁਗੰਧਤ ਸੁਗੰਧਾ ਸੁਗਮੰ ਸੁਿਗਆਨ ਸੁਿਗਆਨੁ ਸੁਿਗਆਨਾ ਸੁਿਗਆਨੀ ਸੁਘਰ ਸੁਘਿਰ ਸੁਘਰੁ ਸੁਘੜ
ਸੁਘਿੜ ਸੁਘੜੁ ਸੁਚ ਸੁਿਚ ਸੁਚਜੀ ਸੁਚਾ ਸੁਚਾਰੀ ਸੁਿਚਤ ਸੁਚੀਆ ਸੁਚੀਤ ਸੁਚੀਤੁ ਸੁਚੇ ਸੁਚੇਇ ਸੁਚੇਤ ਸੁਚੇਿਤ
ਸੁਚੈ ਸੁਜਸੁ ਸੁਜਨ ਸੁਜਾਖਾ ਸੁਜਾਖੇ ਸੁਜਾਣ ਸੁਜਾਿਣ ਸੁਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣਾ ਸੁਜਾਿਣਆ ਸੁਜਾਣੀ ਸੁਜਾਣੀਐ ਸੁਜਾਣੋ
ਸੁਜਾਨ ਸੁਜਾਿਨ ਸੁਜਾਨੁ ਸੁਜਾਨਾ ਸੁਜਾਨੀ ਸੁਝਈ ਸੁਝਤ
ੰ ਾ ਸੁਝਾਏ ਸੁਝੀ ਸੁਝੀਓਸੁ ਸੁਝੈ ਸੁੰਞੁ ਸੁੰਿਞਆ ਸੁੰਞੀ
ਸੁਞੀਆ ਸੁੰਞੇ ਸੁੰਞੈ ਸੁੰਞੈਂ ਸੁਿਟ ਸੁਟਦਾ ਸੁਟੀਅਿਹ ਸੁਟੀਅਿਨ ਸੁਟੀਐ ਸੁਟੇ ਸੁੰਡ ਸੁਿਣ ਸੁਣਉ ਸੁਣਈ ਸੁਣਈਆ
ਸੁਣਹ ਸੁਣਿਹ ਸੁਣਹੁ ਸੁਣਿਣ ਸੁਣਣਾ ਸੁਣੰਤ ਸੁਣਤ ਸੁਣਤਉ ਸੁਣਤਾ ਸੁਣਿਤਆ ਸੁਣਤੇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣੰਦੇ
ਸੁਣਦੇ ਸੁਣੰਦੋ ਸੁਣਿਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸੁਣਾਇਿਹ ਸੁਣਾਇਦਾ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਾਈਆ ਸੁਣਾਈਐ
ਸੁਣਾਏ ਸੁਣਾਹਾ ਸੁਣਾਵਉ ਸੁਣਾਵਿਹ ਸੁਣਾਵਹੁ ਸੁਣਾਵਿਣਆ ਸੁਣਾਵੈ ਸੁਿਣਓ ਸੁਿਣਓਿਹ ਸੁਿਣਅਹੁ ਸੁਿਣਆ
ਸੁਿਣਐ ਸੁਿਣਜੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀਅਿਹ ਸੁਣੀਅਰ ਸੁਣੀਐ ਸੁਣੀਜੈ ਸੁਣੀਦਾ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇਇ ਸੁਣੇਹੀ ਸੁਣੇਦੇ ਸੁਣੇਦੋ ਸੁਣੈ
ਸੁਤ ਸੁਿਤ ਸੁਤੁ ਸੁਤਹ ਸੁਤੜੀ ਸੁਤੜੇ ਸੁਤਾ ਸੁਿਤਆ ਸੁਤੀ ਸੁਤੀਏ ਸੁਤੇ ਸੁਤੈ ਸੁਤੋ ਸੁਥਰ ਸੁਥਾਇ ਸੁਥਾਨ
ਸੁਥਾਿਨ ਸੁਥਾਨੁ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਿਰ ਸੁੰਦਰੁ ਸੁੰਦਰਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਦ
ੰ ਰੀਆ ਸੁਦਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਸੁਦਾਮੇ ਸੁਦਾਮੈ ਸੁਦੇਹੀ ਸੁਧ
ਸੁਿਧ ਸੁਧੁ ਸੁਧਗ
ੰ ਸੁਧਰਮੰ ਸੁਧਰਮੀਿੜਆ ਸੁਧਾ ਸੁਧਾਖਯ੍ਯ੍ਰ ਸੁਧਾਖਰੁ ਸੁਧੀ ਸੁਧੋਸੁ ਸੁੰਨ ਸੁੰਿਨ ਸੁਨ
ੰ ੁ ਸੁੰਨੰ ਸੁਨ
ਸੁਿਨ ਸੁਨੁ ਸੁਨਉ ਸੁਨਈ ਸੁਨਈਆ ਸੁਨ
ੰ ਿਹ ਸੁਨਿਹ ਸੁਨਹੀ ਸੁਨ
ੰ ਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਿਣ ਸੁਨਣੁ ਸੁਨਣਾ ਸੁਨਣੇ ਸੁਨਣੈ
ਸੁੰਨਿਤ ਸੁਨੰਿਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਤਾ ਸੁਨਤੇ ਸੁਨਤੈ ਸੁਨਤੋ ਸੁਨਥਈ ਸੁਨਨ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ਸੁਨਾ ਸੁਨਾਂ ਸੁਨਾਇ
ਸੁਨਾਇਓ ਸੁਨਾਇਆ ਸੁਨਾਈ ਸੁਨਾਏ ਸੁੰਨਾਹਿਰ ਸੁਨਾਿਹ ਸੁਨਾਗਰ ਸੁਨਾਯੰ ਸੁਨਾਰਾ ਸੁਨਾਵਿਹ ਸੁਨਾਵਿਣਆ
ਸੁਨਾਵਤ ਸੁਨਾਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ਸੁਨਾਵਨੋ ਸੁਨਾਵੈ ਸੁਿਨਓ ਸੁਿਨਆ ਸੁਿਨਆਰੁ ਸੁਿਨਐ ਸੁਿਨਬੋ ਸੁਨੀ ਸੁਨੀਅਿਹ
ਸੁਨੀਅਹੁ ਸੁਨੀਅੰਤ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਨੀਆ ਸੁਨੀਐ ਸੁਨੀਜਾ ਸੁਨੀਜੈ ਸੁਨੂਆ ਸੁੰਨੇ ਸੁਨੇ ਸੁਨੇਹੁ ਸੁੰਨੈ ਸੁਨੈ
ਸੁੰਨੋ ਸੁਪਚ ਸੁਪਚਾਰੋ ਸੁਪਨ ਸੁਪਿਨ ਸੁਪਨੁ ਸੁਪਨਹ ਸੁਪਨੰਤਿਰ ਸੁਪਨੰਤਰੁ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾਹਾ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨੈ
ਸੁਪਨੋ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨ ਸੁਪਰ੍ਸਨ
ੰ ੁ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨਾ ਸੁਪਰ੍ਸਨ
ੰ ੇ ਸੁਪਰ੍ਸੰਨੈ ਸੁਪਾਰੀ ਸੁਪੇਦ ਸੁਪੇਦਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸੁਫਨ ਸੁਫਲ ਸੁਫਲੁ
ਸੁੰਿਫਆ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸੁਬਾਸੁ ਸੁਬਾਸਕ ਸੁਬਾਸੇ ਸੁਿਬਿਦਆ ਸੁਭ ਸੁਭੰਤ ਸੁਭਰ ਸੁਭਰੁ ਸੁਭਵੰਤੀ ਸੁਭਾਉ
ਸੁਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ਸੁਭਾਈ ਸੁਭਾਏ ਸੁਭਾਿਖਆ ਸੁਭਾਖੀ ਸੁਭਾਖੇ ਸੁਭਾਖੈ ਸੁਭਾਗ ਸੁਭਾਗੀ ਸੁਭਾਨੁ ਸੁਭਾਵਤ
ਸੁਭਾਵੀ ਸੁਭੋਗ ਸੁਮ
ੰ ਸੁਮਿਤ ਸੁਮੰਤਰ੍ ਸੁਮੰਿਤਰ੍ ਸੁਮਾਰ ਸੁਮਾਿਰ ਸੁਮਾਰੁ ਸੁਮਾਰੀ ਸੁਿਮਤਰ੍ੁ ਸੁਿਮਤੋ ਸੁਮੇਰ ਸੁਮੇਿਰ
ਸੁਰ ਸੁਿਰ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਹ ਸੁਰਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਸੁਰਖੀ ਸੁਰੰਗ ਸੁਰਗ ਸੁਰਿਗ ਸੁਰਗੁ ਸੁਰੰਗੜੇ ਸੁਰਗਾ ਸੁਰਿਗੰਦੂ

ਸੁਰਗੈ ਸੁਰਜਨ ਸੁਰਜਨੁ ਸੁਰਜਨਹ ਸੁਰਿਝ ਸੁਰਝੀ ਸੁਰਿਤ ਸੁਰਤਰ ਸੁਰਤਾ ਸੁਰਤਾਨੁ ਸੁਰਿਤਆ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤੀ
ਸੁਰਤੇ ਸੁਰਦੇਵ ਸੁਰਦੇਵਾ ਸੁਰਪਿਤ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਸੁਰਾ ਸੁਿਰਜਨ ਸੁਿਰਜਨੁ ਸੁਿਰਤਰੁ ਸੁਿਰਦ ਸੁਿਰਦਾ ਸੁਰੇ
ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਖਣਾ ਸੁਲਖਣੀ ਸੁਲਖਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨੁ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨੇ ਸੁਿਲਤਾਨ ਸੁਵਨ
ੰ ੜੀ
ਸੁਵਨ
ੰ ੀ ਸੁਵਰਨ ਸੁਵਰਨੁ ਸੁਵਾਵੈ ਸੁਿਵਨਾ ਸੁਵੈਦੁ ਸੂਅਟਾ ਸੂਅਰ ਸੂਆ ਸੂਐ ਸੂਇ ਸੂਈ ਸੂਹਉ ਸੂਹਟੁ ਸੂਹਨੀ
ਸੂਹਬ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਸੂਹੀ ਸੂਹੈ ਸੂਿਕ ਸੂਕਿਹ ਸੂਕਹੀ ਸੂਕਰ ਸੂਕਰਹ ਸੂਕਾ ਸੂਕਾਇਆ ਸੂਕੀ ਸੂਕੇ
ਸੂਕੈ ਸੂਖ ਸੂਿਖ ਸੂਖੁ ਸੂਖਹੁ ਸੂਖਣਹ ਸੂਖਨ ਸੂਖਮ ਸੂਖਮੁ ਸੂਖਮੋ ਸੂਖਾ ਸੂਖੀ ਸੂਖੇ ਸੂਚਾ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸੂਚੀ
ਸੂਚੇ ਸੂਚੈ ਸੂਚੋ ਸੂਝ ਸੂਿਝ ਸੂਝਈ ਸੂਝਏ ਸੂਝਿਸ ਸੂਝਤ ਸੂਝਤੇ ਸੂਿਝਆ ਸੂਝੀ ਸੂਝੈ ਸੂਤ ਸੂਿਤ ਸੂਤੁ ਸੂਤਕ
ਸੂਤਿਕ ਸੂਤਕੁ ਸੂਤਧਾਰੁ ਸੂਿਤਰ੍ ਸੂਤੜੀਏ ਸੂਤਾ ਸੂਿਤਹੋ ਸੂਤੀ ਸੂਤੇ ਸੂਤੈ ਸੂਦ ਸੂਦੁ ਸੂਦਰ੍ ਸੂਦੀ ਸੂਧ ਸੂਧੁ ਸੂਧਉ
ਸੂਧਾ ਸੂਧੇ ਸੂਧੋ ਸੂਨ
ੰ ਾ ਸੂਨਾ ਸੂਨੇ ਸੂਨੋ ਸੂਫੁ ਸੂਮਿਹ ਸੂਰ ਸੂਰੁ ਸੂਰਉ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੁ ਸੂਰਿਤ ਸੂਰਤਣ ਸੂਰਤਣੁ
ਸੂਰਦਾਸ ਸੂਰਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮੇ ਸੂਰਾ ਸੂਿਰਆ ਸੂਰੀ ਸੂਰੀਜੈ ਸੂਰੂਟਾ ਸੂਰੇ ਸੂਰੋ ਸੂਲ ਸੂਿਲ ਸੂਲੁ ਸੂਲਾ
ਸੂਲਾਂ ਸੂਲਾਕੁ ਸੂਲੀਆ ਸੇ ਸੇਉ ਸੇਇ ਸੇਈ ਸੇਸੁ ਸੇਕ ਸੇਖ ਸੇਖੁ ਸੇਖਨਾਗ ਸੇਖਨਾਿਗ ਸੇਖਨਾਗੈ ਸੇਖਾ ਸੇਖਾਂ
ਸੇਂਘ ਸੇਜ ਸੇਜਰੀਆ ਸੇਜੜੀ ਸੇਜੜੀਆ ਸੇਜੜੀਐ ਸੇਜਾ ਸੇਜੈ ਸੇਤ ਸੇਿਤ ਸੇਤੁ ਸੇਤਜ ਸੇਤਜਾਂਹ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੇਤੀ
ਸੇਨ ਸੇਬਿਰ ਸੇਬਾਲੁ ਸੇਮ ਸੇਰ ਸੇਰੁ ਸੇਲ ਸੇਵ ਸੇਿਵ ਸੇਵਉ ਸੇਵਈ ਸੇਵਸਾ ਸੇਵਹ ਸੇਵਿਹ ਸੇਵਹੀ ਸੇਵਹੁ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿਕ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਕੰ ਸੇਵਕਾ ਸੇਵਕਾਇ ਸੇਵਕਾਣੁ ਸੇਵਕੀ ਸੇਵਕੋ ਸੇਵੰਤ ਸੇਵਤ ਸੇਵਤੋਊ ਸੇਵਦਾ ਸੇਵਦਾਰ
ਸੇਵਦਾਰੁ ਸੇਵਦੀ ਸੇਵਦੇ ਸੇਵੰਿਨ ਸੇਵਿਨ ਸੇਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਸੇਵਨਹ੍ਹ੍ੀ ਸੇਵੜੀ ਸੇਵਾ ਸੇਿਵਓ ਸੇਿਵਅਉ ਸੇਿਵਆ ਸੇਿਵਐ ਸੇਿਵਹੁ
ਸੇਵੀ ਸੇਵੀਅਿਹ ਸੇਵੀਅਲੇ ਸੇਵੀਐ ਸੇਵੀਜੈ ਸੇਵੀਲੇ ਸੇਵੇ ਸੇਵੇਦੇ ਸੇਵੈ ਸੈ ਸੈਆਨੀ ਸੈਇ ਸੈਸਾਰ ਸੈਸਾਿਰ ਸੈਸਾਰੁ
ਸੈਸਾਰੜਾ ਸੈਂਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰੀ ਸੈਸਾਰੀਆ ਸੈਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰੈ ਸੈਣ ਸੈਣੁ ਸੈਣਹ ਸੈਣੀ ਸੈਤਾਿਨ ਸੈਤਾਨੁ
ਸੈਤਾਿਨਆ ਸੈਤਾਨੀ ਸੈਨ ਸੈਨੁ ਸੈਨਾ ਸੈਨਾਹ ਸੈਭੰ ਸੈਲ ਸੈਲੁ ਸੈਲੰ ਸੈਲਾ ਸੋੁ ਸੋ ਸੋਉ ਸੋਊ ਸੋਆ ਸੋਇ ਸੋਇਓ
ਸੋਇਆ ਸੋੁਇਨ ਸੋਇਨ
ੰ ਸੋਇਨ ਸੋਇਨਾ ਸੋੁਈ ਸੋਈ ਸੋਈਐ ਸੋਈਜੈ ਸੋਏ ਸੋਿਸ ਸੋਹੰ ਸੋਹਿਹ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ
ਸੋਹਣੀਐ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹੰਤ ਸੋਹਤ
ੰ ੀ ਸੋਹਤੀ ਸੋਹੰਤੀਆ ਸੋਹੰਤੇ ਸੋਹੰਦੜੋ ਸੋੁਹੰਦਾ ਸੋੁਹੰਦੀ ਸੋਹੰਦੀ ਸੋਹੰਦੀਆ ਸੋਹੰਦੀਆਂ
ਸੋਹਦੇ ਸੋਹੰਿਨ ਸੋਹਨ ਸੋਹਿਨ ਸੋਹਨਾ ਸੋਹਿਨਆ ਸੋਹਨੀ ਸੋਹਾ ਸੋਹਾਂ ਸੋਹਾਇ ਸੋਹਾਇਆ ਸੋਹਾਏ ਸੋਹਾਗ ਸੋਹਾਗੁ
ਸੋਹਾਗਉ ਸੋੁਹਾਗਿਣ ਸੋਹਾਗਿਣ ਸੋੁਹਾਗਣੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋਹਾਗਣੇ ਸੋੁਹਾਗਿਨ ਸੋਹਾਗਿਨ ਸੋਹਾਗਵਤੀ ਸੋਹਾਗਾ ਸੋਹਾਗੈ
ਸੋਹਾਗੋ ਸੋੁਹਾਵੈ ਸੋਿਹ ਸੋਿਹਓ ਸੋਿਹਅੜੇ ਸੋਿਹਆ ਸੋਿਹਨਾ ਸੋਿਹਲੜਾ ਸੋਿਹਲੜੇ ਸੋਿਹਲਾ ਸੋਿਹਲੇ ਸੋਿਹਲੈ ਸੋਹੀ
ਸੋਹੀਆ ਸੋਹੀਐ ਸੋਹੇ ਸੋੁਹੇਲਾ ਸੋਹੈ ਸੋਕ ਸੋਕੁ ਸੋਖ ਸੋਿਖ ਸੋਿਖਆ ਸੋਖੈ ਸੋਗ ਸੋਿਗ ਸੋਗੁ ਸੋਗੰ ਸੋਗੰਧਤਾ ਸੋਗਾ
ਸੋਗੀ ਸੋਚ ਸੋਿਚ ਸੋਚੁ ਸੋਚਉ ਸੋਚਿਹ ਸੋਚਤ ਸੋਚਾ ਸੋਚੀ ਸੋਚੈ ਸੋੁਜਾਣਾ ਸੋਝ ਸੋਝਾਈ ਸੋਝੀ ਸੋਟਾ ਸੋਢੀ ਸੋਤ
ਸੋਤਰ੍ ਸੋਤੇ ਸੋਦਾਮਾ ਸੋਿਧ ਸੋਧਉ ਸੋਧਿਹ ਸੋਧਹੁ ਸੋਧਤ ਸੋਧਨ ਸੋਧਨਾ ਸੋਧਨੀ ਸੋਧਾ ਸੋਿਧਓ ਸੋਿਧਆ ਸੋਧੀਆ
ਸੋਧੇ ਸੋਧੈ ਸੋਨ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਸੋਫੀਆ ਸੋਭ ਸੋਭੰਿਤ ਸੋਭਨੀਕ ਸੋਭਾ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ
ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਸੋਮ ਸੋਮਪਾਕ ਸੋਮਪਾਕਾ ਸੋਮਵਾਿਰ ਸੋਰ ਸੋਰੁ ਸੋਰਹ ਸੋਰਿਠ ਸੋਰਠੇ ਸੋਰੋ ਸੋਲਹ ਸੋਲਹੇ ਸੋਵਉ ਸੋਵਈ
ਸੋਵਿਹ ਸੋਵਹੀ ਸੋਵਤ ਸੋਵਤੇ ਸੋਵਨ
ੰ ਸੋਵਨੁ ਸੋਵਾ ਸੋਿਵੰਨਾ ਸੋਵੈ ਸੌ
ਹੰ ਹਂਉ ਹੰਉ ਹਉ ਹੰਉਮੈ ਹਉਮੈ ਹਉਰਾ ਹਉਰੇ ਹਉਰੋ ਹਉਿਲ ਹਉਲੀ ਹਉਲੇ ਹਇਓ ਹਇਆ ਹਈ ਹੰਸ
ਹੰਿਸ ਹੰਸੁ ਹਿਸ ਹਸੁ ਹੰਸਹ ਹਸਿਹ ਹਸਣ ਹਸਿਣ ਹਸਣੁ ਹਸਣਾ ਹਸਤ ਹਸਿਤ ਹਸ੍ਤ ਹਸਤਨੀ ਹਸਤਾ ਹਸਤੀÔ
ਹਸਤੀ ਹਸਤੋ ਹਸੰਿਦਆ ਹਸਨ ਹਸਨਾ ਹਸਨੇ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ਹਸਨੋ ਹੰਸਾ ਹਿਸਆ ਹਸੀਐ ਹੰਸੁਲਾ ਹੰਸੁਲੇ ਹਸੂਆ

ਹਸੈ ਹਿਹ ਹਹੁ ਹਿਕ ਹਕੁ ਹਕਾ ਹਕਾਰਾ ਹਕੀਕਿਤ ਹਕੀਨਾ ਹੰਘਈ ਹਛਨਈ ਹਛਾ ਹਛੀ ਹਛੇ ਹਛੈ ਹਜ
ਹਜਾਰ ਹਜੂਿਰ ਹਜੂਰੀ ਹਜੂਰੀਐ ਹਜੂਰੇ ਹੰਝ ਹਟ ਹਿਟ ਹਟੁ ਹਟਕੈ ਹਟਤਾਿਰ ਹਟਨਾਲੇ ਹਟਵਾਣੀ ਹਟਵਾਣੀਆ
ਹਟੜੀ ਹਟਾਇ ਹਟੀਐ ਹਟੂਆ ਹਟੈ ਹਠ ਹਿਠ ਹਠੁ ਹਠਲੀ ਹਠੀ ਹਠੀਲੋ ਹਠੇ ਹਡ ਹਡੁ ਹਡਾ ਹਡੇ ਹੰਿਢ
ਹੰਢਿਹ ਹੰਢਿਨ ਹਢਾਇ ਹਢਾਇਆ ਹੰਢਾਏ ਹਢਾਏ ਹਢਾਵਉ ਹਢਾਵਿਹ ਹੰਢੀਐ ਹੰਢੈ ਹਣਵੰਤੁ ਹਣਵੰਤਰੁ ਹੰਤ
ਹੰਤੁ ਹਿਤ ਹਤੰ ਹੰਤਨਾ ਹਤਯ੍ਯ੍ੰ ਹੰਤਾ ਹਿਤਆ ਹਿਤਆਰਾ ਹਿਤਆਿਰਆ ਹਿਤਆਰੀ ਹਿਤਆਰੇ ਹਤੀ ਹਤੇ ਹਤੈ
ਹਥ ਹਿਥ ਹਥੁ ਹਥਹੁ ਹਥਾ ਹਥਾਸਾ ਹਥਾਹਾ ਹਥੀ ਹਥੀਆਰ ਹਥੀਆਰੁ ਹਥੋ ਹਦਰਿਥ ਹੰਦਾ ਹਦੀਸਾ ਹਦੂਿਰ
ਹਦੂਰਾ ਹਦੂਰੀ ਹਦੂਰੇ ਹਿਨ ਹੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਹਨਛੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹਭ ਹਿਭ ਹਭੁ ਹਭਾ ਹਭੀਆਂ ਹਭੇ ਹਭੋ ਹਮ ਹਮਹ੍ਹ੍ਾ ਹਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ
ਹਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਹਮਿਹ ਹਮਹੁ ਹਮਰਾ ਹਮਰੀ ਹਮਰੇ ਹਮਰੈ ਹਮਰੋ ਹਮਾ ਹਮਾਰ ਹਮਾਰਾ ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਹਮਾਰੈ ਹਮਾਰੋ
ਹਮੀਰ ਹਮੂ ਹਰ ਹਿਰ ਹਰੁ ਹਰਉ ਹਰਏ ਹਰਸਨ ਹਰਹਟ ਹਰਿਹ ਹਿਰਹ੍ਹ੍ਆਉ ਹਰਹੁ ਹਰਕਾਇਆ ਹਰਖ
ਹਰਿਖ ਹਰਖੁ ਹਰਖੰ ਹਰਖਹੁ ਹਰਖਵੰਤ ਹਰਖਾ ਹਰਖਾਈ ਹਰਖੀ ਹਰਖੀਐ ਹਰਖੇ ਹਰਣ ਹਰਣੁ ਹਰਣੰ ਹਰਣਹ
ਹਰਣਖੇ ਹਰਣਾ ਹਰਣਾਂ ਹਰਣਾਖਸ ਹਰਣਾਖਿਸ ਹਰਣਾਖਸੁ ਹਰਣਾਖੀ ਹਰਣਾਖੀਏ ਹਰਣੀ ਹਰਤ ਹਰਤਾ ਹਰਤੇ
ਹਰਦਾਸ ਹਰਦੀ ਹਰਨ ਹਰਨਾ ਹਰਨਾਿਖ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰਨਾਖਸੁ ਹਰਮ ਹਰਮਾ ਹਰਯ੍ਯ੍ਉ ਹਰਾ ਹਰਾਮ ਹਰਾਮੁ
ਹਰਾਮਖੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਹਰਾਮੀ ਹਿਰਓ ਹਿਰਆ ਹਿਰਆਇਓ ਹਿਰਹਟ ਹਿਰਹਾਂ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦੁ
ਹਿਰਚੰਦਉਰੜੀ ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਿਹਰ੍ਦੈ ਹਿਰਬੰਸ ਹਿਰਭਾ ਹਿਰਮੰਦਰੁ ਹਰੀ ਹਰੀਅੰ ਹਰੀਆ ਹਰੀਆਰਾ ਹਰੀਆਵਲ
ਹਰੀਆਵਲੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਹਰੀਆਵਲੀ ਹਰੀਆਵਲੇ ਹਰੀਐ ਹਰੀਚੰਦੁ ਹਰੀਜੈ ਹਰੂਏ ਹਰੇ ਹਰੈ ਹਰੋ ਹਲੁ
ਹਲਹਰ ਹਲਕੁ ਹਲਕਾਏ ਹਲਿਕਓ ਹਲਤ ਹਲਿਤ ਹਲਤੁ ਹਲਤੈ ਹਲਾਇਿਨ ਹਲਾਹਲ ਹਲਾਲ ਹਲਾਲੁ ਹਲੀ
ਹਲੁਕੀ ਹਲੇ ਹਲੇਮੀ ਹਵਾ ਹਵਾਇ ਹਵਾਈ ਹਵਾਲ ਹਵਾਲੁ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲੈ ਹੜ ਹੜਹ੍ਹ੍ਵਾਣੀਐ ਹਾ ਹਾਂ ਹਾਇ
ਹਾਈ ਹਾਏ ਹਾਸਤਾ ਹਾਸਲੁ ਹਾਸਾ ਹਾਸੈ ਹਾਹਾ ਹਾਹੈ ਹਾਕ ਹਾਕੁ ਹਾਂਕਤੀ ਹਾਕਾਰੜਾ ਹਾਕਾਰਾ ਹਾਜਰੁ ਹਾਜਰਾ
ਹਾਿਜਰ ਹਾਜੀ ਹਾਟ ਹਾਿਟ ਹਾਟੁ ਹਾਿਟਓ ਹਾਟੀ ਹਾਟੁਲੀ ਹਾਟੇ ਹਾਟੈ ਹਾਠ ਹਾਠਾ ਹਾਠੀ ਹਾਠੀਸਾ ਹਾਠੀਲਾ ਹਾਡ
ਹਾਂਡੀ ਹਾਂਢੀਐ ਹਾਢੇ ਹਾਂਢੈ ਹਾਿਣ ਹਾਣੁ ਹਾਣਤ ਹਾਣੇ ਹਾਤ ਹਾਤੇ ਹਾਥ ਹਾਿਥ ਹਾਥੁ ਹਾਥਹੁ ਹਾਥਾ ਹਾਥਾਲਾ
ਹਾਥੀ ਹਾਥੇ ਹਾਦਰਾ ਹਾਧੋ ਹਾਨ ਹਾਿਨ ਹਾਮਾ ਹਾਰ ਹਾਿਰ ਹਾਰੁ ਹਾਰਈ ਹਾਰਿਹ ਹਾਰਹੁ ਹਾਰਣੋ ਹਾਰੰਤ ਹਾਰਦਾ
ਹਾਰਨਾ ਹਾਰਾ ਹਾਰਾਇਅਨੁ ਹਾਰਾਮ ਹਾਿਰਓ ਹਾਿਰਆ ਹਾਰੀ ਹਾਰੀਆ ਹਾਰੀਐ ਹਾਰੇ ਹਾਰੈ ਹਾਰੋ ਹਾਲ ਹਾਿਲ
ਹਾਲੁ ਹਾਲਾ ਹਾਲੀ ਹਾਵਾ ਹਾਵੇ ਹਾਵੈ ਹਾੜੰਬੈ ਿਹਆਉ ਿਹਆਇ ਿਹਆਲੀਐ ਿਹੰਸਾ ਿਹਕ ਿਹਿਕ ਿਹਕੁ ਿਹਕਸ
ਿਹਕਸੁ ਿਹਕਨੀ ਿਹਕਮਿਤ ਿਹਕਮਤੀ ਿਹਕੋ ਿਹੰਙੁ ਿਹਚਿਹ ਿਹੰਡੋਲ ਿਹੰਡੋਲੁ ਿਹਤ ਿਹਤੁ ਿਹਤੰ ਿਹਤਕਾਿਰ ਿਹਤਕਾਰੁ
ਿਹਤਕਾਰੀ ਿਹਤਕਾਰੇ ਿਹਤਕਾਰੈ ਿਹਤਨੋ ਿਹਤਯ੍ਯ੍ੰਤ ਿਹਤਾਨੀ ਿਹਤਾਵੈ ਿਹਤੈ ਿਹੰਦਵਾਣੀ ਿਹੰਦਵਾਣੀਆ ਿਹਦਵਾਣੀਆ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੁ ਿਹਦੁਸਤਾਨੁ ਿਹੰਦੂ ਿਹਮਕਰ ਿਹਿਰ ਿਹਰਿਹ ਿਹਰਡ ਿਹਰਡੁ ਿਹਰਣੰ ਿਹਰਤ ਿਹਰਤੇ ਿਹਰਦਾ ਿਹਰਦੇ
ਿਹਰਦੈ ਿਹਰਨ ਿਹਰਨੁ ਿਹਰਾਏ ਿਹਰਾਨੀ ਿਹਰਾਨੋ ਿਹਿਰਓ ਿਹਿਰਆ ਿਹਰੀਆ ਿਹਰੇ ਿਹਰੈ ਿਹਿਲਆ ਿਹਲੈ ਿਹਵ
ਿਹਵਾਲੇ ਿਹਵੈ ਹੀ ਹੀਉ ਹੀਂਉ ਹੀਉ ਹੀਂਓੁ ਹੀਓ ਹੀਅ ਹੀਅ ਹੀਅਉ ਹੀਅਰਾ ਹੀਅਰੇ ਹੀਅਰੈ ਹੀਅਰੋ
ਹੀਅਲੁ ਹੀਅੜਾ ਹੀਅੜੇ ਹੀਆ ਹੀਐ ਹੀਐਂ ਹੀਏ ਹੀਂਗੁ ਹੀਗੁ ਹੀਗੈ ਹੀਡੁ ਹੀਡੋਲੀ ਹੀਣ ਹੀਣੁ ਹੀਣੰ ਹੀਣਉ
ਹੀਣਸਯ੍ਯ੍ ਹੀਣਮਿਤ ਹੀਣਾ ਹੀਣੌ ਹੀਤ ਹੀਤੁ ਹੀਤੰ ਹੀਨ ਹੀਨੁ ਹੀਨੰ ਹੀਨਤ ਹੀਨੜੀ ਹੀਨਾ ਹੀਨੀ ਹੀਰ ਹੀਰੁ
ਹੀਰਨ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਹੀਰੈ ਹੀਰੋ ਹੀਲੜਾ ਹੀਲਾ ਹੁਅ ਹੁਐ ਹੁਇ ਹੁਈ ਹੁਈਆ ਹੁਈਹੈ ਹੁਸੀਆਰ ਹੁਕਮ ਹੁਕਿਮ
ਹੁਕਮੁ ਹੁਕਮਹੁ ਹੁਕਮਨ ਹੁਕਮਾ ਹੁਕਮਾਉ ਹੁਕਮਾਵੈ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮੈ ਹੁਕਮੋ ਹੁਕਾਮੀ ਹੁਜਿਤ ਹੁਜਰਾ ਹੁਟਇ
ਹੁਟਿਹ ਹੁਿਟਓ ਹੁਟੈ ਹੁਿਣ ਹੁੰਤਾ ਹੁਤੀ ਹੁਤੇ ਹੁਤੋ ਹੁੰਮਸ ਹੁਯਉ ਹੁਰਮਿਤ ਹੁਰੀਆ ਹੁਲਾ ਹੂ ਹੂੰ ਹੂਆ ਹੂਈ ਹੂਏ

ਹੂਹ ਹੂਹੂ ਹੂਟੇ ਹੂਟੋ ਹੂਰ ਹੂਲ ਹੇ ਹੇਇ ਹੇਕੁ ਹੇਕੜੋ ਹੇਕੈ ਹੇਕੋ ਹੇਿਚ ਹੇਿਠ ਹੇਤ ਹੇਿਤ ਹੇਤੁ ਹੇਤੰ ਹੇਤਾ ਹੇਤੀ
ਹੇਤੇ ਹੇਿਰ ਹੇਰਉ ਹੇਰਤ ਹੇਰਾ ਹੇਿਰਆ ਹੇਰੀ ਹੇਰੂ ਹੇਰੈ ਹੇਲਾ ਹੇਂਵ ਹੇਂਵਹੀ ਹੇਵਤ ਹੇੜਾ ਹੇੜੇ ਹੈ ਹੈਂ ਹੈਿਨ
ਹੈਮੰਚਿਲ ਹੈਯਾਤੀ ਹੈਰਿਤ ਹੈਰਾਣੁ ਹੈਰਾਨ ਹੈਰਾਨੁ ਹੈਰਾਨਾ ਹੈਰਾਨੈ ਹੈਰਾਨੋ ਹੈਵਰ ਹੈਵਾਨ ਹੋ ਹੋਊ ਹੋਆ ਹੋਇ
ਹੋਇਓ ਹੋਇਆ ਹੋਇਐ ਹੋਇਸੀ ਹੋਇਹੈ ਹੋਇਗਾ ਹੋਇਗੀ ਹੋਇਗੋ ਹੋਇਬਾ ਹੋਇਬੋ ਹੋਇਲਾ ਹੋੁਈ ਹੋਈ ਹੋਈਅਿਹ
ਹੋਈਆ ਹੋਈਐ ਹੋਏ ਹੋਸ ਹੋਸਾ ਹੋਸੀ ਹੋਹਾ ਹੋਂਿਹ ਹੋਿਹ ਹੋਿਹਆ ਹੋਿਹਗੇ ਹੋਹੀ ਹੋਹੁ ਹੋਹੇ ਹੋਹੈ ਹੋਗ ਹੋਗੁ ਹੋਗੀ
ਹੋਗੀਆ ਹੋਛਉ ਹੋਛਾ ਹੋਛੀ ਹੋਛੀਆ ਹੋਛੀਐ ਹੋਛੇ ਹੋਛੈ ਹੋਡ ਹੋਡੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣੀ ਹੋਤ ਹੋਿਤ ਹੋਤੁ ਹੋਤਉ ਹੋਤਾ
ਹੋਤਾਇਆ ਹੋਤੀ ਹੋੁਤੇ ਹੋਤੇ ਹੋਤੋ ਹੋਤੌ ਹੋਂਦਾ ਹੋਦਾ ਹੋਿਦਆਂ ਹੋਂਦੀ ਹੋਦੀ ਹੋਦੀਆ ਹੋਦੇ ਹੋਂਦੈ ਹੋਦੈ ਹੋਨ ਹੋਿਨ
ਹੋਨੁ ਹੋਨਹਾਰ ਹੋਨਹਾਰੁ ਹੋਨਾ ਹੋਨੀ ਹੋਮ ਹੋਿਮ ਹੋਮਉ ਹੋਮਤ ਹੋਮਨ ਹੋਮਾ ਹੋਮਾਗਉ ਹੋਮੀਐ ਹੋਮੇ ਹੋਮੈ ਹੋਯਉ
ਹੋਯੋ ਹੋਰ ਹੋਿਰ ਹੋਰੁ ਹੋਰਤੁ ਹੋਰਿਨ ਹੋਰਨਾ ਹੋਰਾ ਹੋਿਰਂਓ ਹੋਰੀ ਹੋਰੇ ਹੋਰੈ ਹੋਰੋ ਹੋਲੀ ਹੋਵਉ ਹੋਵਈ ਹੋਵਿਸ
ਹੋਵਹ ਹੋਵਿਹ ਹੋਵਹੁ ਹੋਵਿਗ ਹੋਵਣਹਾਰੁ ਹੋਵਣਹਾਰਾ ਹੋਵਣਾ ਹੋਵੰਿਤ ਹੋਵਤ ਹੋਵਤੁ ਹੋਵੰਤੀ ਹੋਵੰਤੋ ਹੋਵੰਦਾ ਹੋਵੰਦੇ
ਹੋਵਿਨ ਹੋਵਨੁ ਹੋਵਨਹਾਰ ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ਹੋਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਹੋਵਨਾ ਹੋਵਨੀ ਹੋਵਾ ਹੋਵਾਂ ਹੋਵੀ ਹੋਵੀਜੈ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈਨੀ
ਹੋੜੀਐ ਹੌ
ਕ ਕੰਉ ਕਉ ਕਉਸਕ ਕਉਸੈ ਕਉਡਾ ਕਉਡੀ ਕਉਣ ਕਉਣੁ ਕਉਤਕ ਕਉਤਕੁ ਕਉਤਕਹਾਰ ਕਉਤੇ ਕਉਨ
ਕਉਨੁ ਕਉਨੇ ਕਉਰਾ ਕਉਰਾਇ ਕਉਰਾਪਨੁ ਕਉਲੁ ਕਉਲਾ ਕਉਲਾਰ ਕਉਲਾਰੁ ਕਉੜਤਿਣ ਕਉੜਤਣੁ ਕਉੜਾ
ਕਉੜੀਆ ਕਉੜੇ ਕਉੜੈ ਕਊਆ ਕਈ ਕੰਸ ਕੰਸੁ ਕਸ ਕਿਸ ਕਸੁ ਕਸਉਟੀ ਕਸਿਹ ਕਸਟ ਕਸਤੂਿਰ ਕਸਤੂਰੀ
ਕਸਿਨ ਕਸੰਮਲ ਕਸਮਲ ਕਸਮਲਾ ਕਸਵਟੀ ਕਸਾਇਿਣ ਕਸਾਈ ਕਸਾਈਆ ਕਸਾਏ ਕਸਾਿਬ ਕਸੀਐ ਕਸੀਦਾ
ਕਸੁਧ ਕਸੁੰਭ ਕਸੁੰਭੁ ਕਸੁੰਭੜੈ ਕਸੁੰਭਾ ਕਸੁੰਭਾਇਲੇ ਕਸੁਭ
ੰ ੈ ਕਸੇ ਕਹ ਕਹਂਉ ਕਹੰਉ ਕਹਉ ਕਹਿਸ ਕਹਸਿਨ
ਕਹਿਹ ਕਹਹੁ ਕਹਣ ਕਹਿਣ ਕਹਣੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੈ ਕਹੰਤ ਕਹਤ ਕਹਤੁ ਕਹਤਉ ਕਹਤਾ ਕਹਿਤਅਹ ਕਹਿਤਆ
ਕਹਤੀ ਕਹਤੇ ਕਹਤੋ ਕਹੰਦਾ ਕਹੰਦੇ ਕਹਦੇ ਕਹਨ ਕਹਿਨ ਕਹਨੁ ਕਹਨਹਾਰੇ ਕਹੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਕਹਨਾ ਕਹਨੇ ਕਹਰੁ
ਕਹਰੈ ਕਹਾ ਕਹਾਂ ਕਹਾਇ ਕਹਾਇਓ ਕਹਾਇਆ ਕਹਾਇਦਾ ਕਹਾਇਦੇ ਕਹਾਇਿਨ ਕਹਾਈਐ ਕਹਾਏ ਕਹਾਹ
ਕਹਾਿਹ ਕਹਾਹੀ ਕਹਾਂਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਕਹਾਿਤ ਕਹਾਨੀ ਕਹਾਯਉ ਕਹਾਵਉ ਕਹਾਵਉਗੋ ਕਹਾਵਿਹ ਕਹਾਵਣੁ
ਕਹਾਵਤ ਕਹਾਵਥ ਕਹਾਵਨ ਕਹਾਵਨੁ ਕਹਾਵਾ ਕਹਾਵੈ ਕਿਹ ਕਿਹਓ ਕਿਹਅਉ ਕਿਹਆ ਕਿਹਐ ਕਿਹਹੈ ਕਿਹਬੇ
ਕਿਹਬੋ ਕਹੀ ਕਹੀਅੰ ਕਹੀਅਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕਹੀਅਤ ਕਹੀਅਤੁ ਕਹੀਅਿਨ ਕਹੀਅਿਨਹ੍ਹ੍ ਕਹੀਆ ਕਹੀਐ ਕਹੀਜੈ
ਕਹੁ ਕਹੂ ਕਹੂੰ ਕਹੇ ਕਹੈ ਕਹੋ ਕੰਕਨ ਕੰਕਰੁ ਕਕਰੁ ਕਕਰੀਆ ਕਕਾ ਕਕੈ ਕਖਾਈ ਕੰਗਨ ਕੰਗਨਾ ਕੰਙਣ
ਕਚ ਕਚੁ ਕਚਹੁ ਕੰਚਨ ਕੰਚਨੁ ਕੰਚਨਾ ਕਚਰਾਇਣ ਕਚਿੜਆ ਕਚਾ ਕਚਾਣੁ ਕਿਚਆ ਕਚੀ ਕਚੀ ਕੰਚੂਆ
ਕਚੂਆ ਕਚੇ ਕਚੈ ਕਛ ਕਛੁ ਕਛਉਟੀ ਕਛਹੂ ਕਛੀਐ ਕਛੂ ਕਛੂਅ ਕਛੂਅਕ ਕਛੂਆ ਕਛੂਐ ਕਛੇਲੀ ਕਛੋਿਤ
ਕਜਰ ਕਜਲ ਕਜਲੁ ਕਜਲੀ ਕਿਜਆ ਕੰਞਕਾ ਕਿਟ ਕਟਿਹ ਕੰਟਕੁ ਕਟਕ ਕਟਕੁ ਕਟਣਹਾਰ ਕਟਣਹਾਰੁ
ਕਟਾਇ ਕਟਾਇਆ ਕਟਾਈਐ ਕਟਾਸਾ ਕਟਾਹਾਂ ਕਟਾਖ ਕਟਾਖਯ੍ਯ੍ ਕਟਾਰਾ ਕਟਾਰੀ ਕਟਾਰੇ ਕਟਾਵੈ ਕਿਟਓ
ਕਿਟਓਨੁ ਕਿਟਅੜਾ ਕਿਟਆ ਕਿਟਕ ਕਿਟਤ ਕਟੀ ਕਟੀਅਿਹ ਕਟੀਅਿਨ ਕਟੀਆ ਕਟੀਐ ਕਟੀਿਤ ਕਟੇ ਕਟੇਰੈ
ਕਟੈ ਕਟੋਨਾ ਕਟੋਰੀ ਕਟੋਰੈ ਕੰਠ ਕੰਿਠ ਕੰਠੁ ਕੰਠੰ ਕਠਨ ਕਠਨੁ ਕਿਠਨ ਕਿਠਨਹ ਕਠੂਲੇ ਕੰਠੇ ਕੰਠੈ ਕਠੈਨੀ
ਕਠੋਰ ਕਠੋਿਰ ਕਠੋਰੁ ਕੰਿਡ ਕੰਡਾ ਕਡੂ ਕੰਡੈ ਕਿਢ ਕਢੁ ਕਢਈਆ ਕਢਿਹ ਕਢਹੁ ਕਢਤੇ ਕਢਦਾ ਕਢਦੇ ਕਢਨ
ਕਢਾ ਕਢਾਇ ਕਢਾਇਆ ਕਢਾਈ ਕਢਾਏ ਕਢਾਸਾ ਕਢਾਵਉ ਕਢਾਵਿਣਆ ਕਢਾਵੈਗੋ ਕਿਢਆ ਕਿਢਭਾ ਕਢੀ

ਕਢੀਆ ਕਢੀਐ ਕਢੀਏ ਕਢੀਜੈ ਕਢੇ ਕੰਢੈ ਕਢੈ ਕਢੋਇ ਕਢੋਲੈ ਕਣ ਕਣੁ ਕਣਕ ਕਣੀ ਕੰਤ ਕੰਿਤ ਕੰਤੁ ਕਤ
ਕਿਤ ਕਤੁ ਕਤਹ ਕਤਿਹ ਕਤਹੁ ਕਤਹੂ ਕਤਹੂੰ ਕਤਿਕ ਕਤਕੇ ਕਤੰਚ ਕਤਰ੍ ਕੰਤੜਾ ਕੰਤੜੇ ਕੰਤਾ ਕਤਾ ਕਤਾਇਦਾ
ਕਿਤਐ ਕਿਤਕ ਕਿਤਿਕ ਕੰਤੀ ਕਤੀਐ ਕਤੀਿਫਆ ਕੰਤੂਹਲ ਕਤੇਬ ਕਤੇਬਾ ਕਤੇਬੀ ਕਤੇਬੀ ਕੰਤੈ ਕਥ ਕਿਥ
ਕਥੰ ਕਥਉ ਕਥਈਆ ਕਥਹ ਕਥਿਹ ਕਥਹੁ ਕਥੰਿਤ ਕਥਤ ਕਥਤਉ ਕਥਤਾ ਕਥਤੇ ਕਥੰਿਨ ਕਥਨ ਕਥਿਨ
ਕਥਨੁ ਕਥਨਹਾਰੁ ਕਥਨਾ ਕਥਨੀ ਕਥਨੇ ਕਥਨੈ ਕਥੜੀਆ ਕਥਾ ਕਥਾਇਆ ਕਥਾਗੀ ਕਥਾਰੀਆ ਕਥਾਵੈ
ਕਿਥਆ ਕਿਥਐ ਕਿਥਹੁ ਕਥੀ ਕਥੀਅਲੇ ਕਥੀਆ ਕਥੀਐ ਕਥੀਜੈ ਕਥੂਰੀ ਕਥੇ ਕਥੈ ਕੰਦ ਕਦ ਕਿਦ ਕਦਹੁ
ਕਦੰਚ ਕਦਮ ਕੰਦਰ੍ਪ ਕੰਦਰਾ ਕਦਲੀ ਕੰਦਾ ਕਦਾ ਕਦਾਂਚ ਕਦਾਂਚਹ ਕਦੂਰੀ ਕਦੇ ਕੰਧ ਕੰਿਧ ਕੰਧੁ ਕੰਧੀ ਕੰਨ
ਕੰਿਨ ਕੰਨੁ ਕਨ ਕਿਨ ਕੰਨਹ੍ਹ੍ ਕਨਹ੍ਹ੍ਾਈ ਕੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਕੰਨਹੁ ਕੰਨਹ੍ਹ੍ੈ ਕਨਕ ਕਨਕਾਮਨੀ ਕੰਨਾ ਕਨਾਰਾ ਕਨਾਰੈ ਕੰਿਨਆ
ਕਿਨਕ ਕਿਨਕੋ ਕੰਨੀ ਕੰਨੇ ਕੰਨੋ ਕੰਿਪ ਕਿਪ ਕੰਪਿਹ ਕਪਿਹ ਕਪਟ ਕਪਿਟ ਕਪਟੁ ਕਪਟੰ ਕਪਟਿਹ ਕਪਟੀ
ਕਪਟੇ ਕਪਟੋ ਕੰਪਣ ਕੰਪਨ ਕਪਰ ਕਪਰੁ ਕਪਰੀ ਕਪਰੇ ਕਪਲ ਕਪੜ ਕਪਿੜ ਕਪੜੁ ਕਪੜਾ ਕਪੜੀ ਕਪੜੇ
ਕਪੜੈ ਕਪੜੋ ਕਪਾਸ ਕਪਾਹ ਕਪਾਹਹੁ ਕਪਾਹਾ ਕਪਾਹਾਂ ਕਪਾਹੈ ਕਪਾਟ ਕਪਾਟੁ ਕਪਾਟੰ ਕਪਾਲੁ ਕਪਾਲਾ ਕੰਿਪਓ
ਕਿਪਆ ਕਿਪਕ ਕਿਪਲਾਿਦ ਕਪੂਰ ਕਪੂਿਰ ਕਪੂਰੁ ਕਪੇ ਕੰਪੈ ਕਪੋਿਤ ਕਫੁ ਕਬ ਕਿਬ ਕੰਬਿਹ ਕਬਿਹ ਕਬਹੀ
ਕਬਹੁ ਕਬਹੂ ਕਬਹੂੰ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕੰਬਿਣ ਕਬਰੋ ਕੰਬਲੜੀ ਕੰਬਲੀ ਕਬਾੜੁ ਕਬਾੜਾ ਕੰਿਬਆ ਕਿਬਤ ਕਿਬਤਾ
ਕਿਬਲਾਸ ਕੰਬੀਰ ਕੰਬੀਰੁ ਕਬੀਰ ਕਬੀਿਰ ਕਬੀਰੁ ਕੰਬੀਰਿਹ ਕਬੀਰਾ ਕਬੀਰੈ ਕਬੁਿਧ ਕਬੂਲ ਕਬੂਿਲ ਕਬੂਲੁ ਕਬੈ
ਕੰਮ ਕੰਿਮ ਕੰਮੁ ਕਮਈਆ ਕਮਜਾਿਤ ਕਮੰਡਲ ਕਮੰਡਲੁ ਕਮਤਰੀਨ ਕਮਤੇ ਕਮਰ ਕਮਿਰ ਕਮਰਬੰਦੁ ਕਮਲ
ਕਮਲੁ ਕਮਲੰ ਕਮਲਹ ਕਮਲਕੁਸਮ ਕਮਲਨ ਕਮਲਨਹ੍ਹ੍ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾਕੰਤ ਕਮਲਾਪਿਤ ਕਮਲਾਰੇ ਕਮਲੀ
ਕੰਮਲੀਏ ਕਮਲੇ ਕਮਲੇਹ ਕਮਲੇਿਹ ਕੰਮੜੇ ਕਮਾਉ ਕਮਾਇ ਕਮਾਇਓ ਕਮਾਇਅੜੋ ਕਮਾਇਆ ਕਮਾਇਐ
ਕਮਾਇਸੀ ਕਮਾਇਣ ਕਮਾਇਣੁ ਕਮਾਇਦਾ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈਅਿਹ ਕਮਾਈਐ ਕਮਾਏ ਕਮਾਿਸ ਕਮਾਿਹ ਕਮਾਹੀ
ਕਮਾਹੁ ਕਮਾਣ ਕਮਾਣਾ ਕਮਾਿਣਆ ਕਮਾਣੀ ਕਮਾਣੀਆ ਕਮਾਣੇ ਕਮਾਣੈ ਕਮਾਤ ਕਮਾਿਤ ਕਮਾਂਿਤ ਕਮਾਤਾ
ਕਮਾਤੇ ਕਮਾਦੁ ਕਮਾਂਦੇ ਕਮਾਦੈ ਕਮਾਨ ਕਮਾਨਾ ਕਮਾਨੀ ਕਮਾਨੇ ਕਮਾਨੋ ਕਮਾਯਉ ਕਮਾਲੁ ਕਮਾਲਦੀ ਕਮਾਵਉ
ਕਮਾਵਿਹ ਕਮਾਵਿਹਗੇ ਕਮਾਵਹੀ ਕੰਮਾਵਹੁ ਕਮਾਵਹੁ ਕਮਾਵਣ ਕਮਾਵਣਾ ਕਮਾਵਿਣਆ ਕਮਾਵਣੀ ਕਮਾਵਣੇ
ਕਮਾਵਤ ਕਮਾਵਦੜੇ ਕਮਾਵਦਾ ਕਮਾਵਿਦਆ ਕਮਾਵਦੀਆ ਕਮਾਵਦੇ ਕਮਾਵਨ ਕਮਾਵਿਨ ਕਮਾਵਨੁ ਕਮਾਵਨਾ
ਕਮਾਵਨੇ ਕਮਾਵਾ ਕਮਾਵੈ ਕਿਮਤਾ ਕੰਮੀ ਕਮੀ ਕਮੀਆ ਕਮੀਨ ਕਮੀਨੀ ਕਮੀਰ ਕਮੀਰੁ ਕੰਮੇ ਕਮੇਰ ਕਮੋਦਾ
ਿਕਯ੍ਯ੍ਹੁ ਕਰ ਕਿਰ ਕਰੁ ਕਰੰ ਕਰੰਉ ਕਰਉ ਕਰਉਗੀ ਕਰਈ ਕਰਈਆ ਕਰਈਐ ਕਰਿਸ ਕਰਸਹ ਕਰਸਿਹ
ਕਰਸਨ ਕਰਸਿਨ ਕਰਸੀ ਕਰਹ ਕਰਹਗੇ ਕਰਹਲੁ ਕਰਹਲਾ ਕਰਹਲੇ ਕਰਿਹ ਕਰਿਹਗਾ ਕਰਿਹਗੇ ਕਰਹੀ ਕਰਹੁ
ਕਰਹੁਗੇ ਕਰਹ੍ੈ ਕਰਕ ਕਰਕਰਾ ਕਰੰਗ ਕਰੰਿਗ ਕਰਗਹ ਕਰੰਗੀ ਕਰਛੀ ਕਰਜ ਕਰਜੁ ਕਰਣ ਕਰਣੁ ਕਰਣੰ
ਕਰਣਹਾਰ ਕਰਣਹਾਿਰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਣਹਾਰੰ ਕਰਣਹਾਰਾ ਕਰਣਾ ਕਰਣੀ ਕਰਣੀਕਰੁ ਕਰਣੇ ਕਰਣੈ ਕਰਣੈਹਾਰ
ਕਰਣੈਹਾਿਰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਕਰਣੈਹਾਰੈ ਕਰਣੈਹਾਰੋ ਕਰਣੋ ਕਰੰਤ ਕਰੰਿਤ ਕਰਤ ਕਰਤੁ ਕਰ੍ਤਗਯ੍ਯ੍
ਕਰਤਨ ਕਰਤਬ ਕਰਤਬਾ ਕਰੰਤਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਿਰ ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਤਾਰਹ ਕਰਤਾਰਹੁ ਕਰਤਾਰਾ
ਕਰਤਾਰੀ ਕਰਤਾਰੇ ਕਰਤਾਰੈ ਕਰਤਾਰੋ ਕਰਿਤਆ ਕਰਤੀ ਕਰਤੂਿਤ ਕਰਤੂਤੀ ਕਰੰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤੈ ਕਰਤੋ ਕਰੰਤੌ
ਕਰਦੰ ਕਰਦਨ ਕਰਦਮ ਕਰਦਮੰ ਕਰੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਿਦਆ ਕਰਦੀ ਕਰੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇਮ ਕਰੰਦੋ ਕਰੰਿਨ
ਕਰਨ ਕਰਿਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਕਰੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਕਰਨਹੁ ਕਰਨਿਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾਟੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਕਰਨੈ ਕਰਨੈਹਾਰ
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਕਰਨੈਹਾਰਾ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਕਰਪਫਾ ਕਰਪਾਤੀ ਕਰਪੂਰ ਕਰਬੇ ਕਰੰਮ ਕਰੰਿਮ ਕਰਮ ਕਰਿਮ

ਕਰਮੁ ਕਰਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਿਮ ਕਰਮਹ ਕਰਮਿਹ ਕਰਮਹੀਣ ਕਰਮਹੀਿਣ ਕਰਮਹੀਣੁ ਕਰਮਹੀਨ ਕਰਮਚਾ
ਕਰਮਣਹ ਕਰਮਣਾ ਕਰਮਨ ਕਰਮਨਾ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਰਮਵੰਤੀ ਕਰੰਮਾ ਕਰਮਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਮਾਉ ਕਰਮਾਿਤ
ਕਰਮਾਤਾ ਕਰਮਾਨ ਕਰਮਾਰੇ ਕਰਿਮਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੈ ਕਰਯ੍ਯ੍ਉ ਕਰਰੋ ਕਰਲਾ ਕਰਲਾਣੇ ਕਰਲੈ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟੁ
ਕਰਵਤ ਕਰਵਤੁ ਕਰਵੈ ਕਰੜਾ ਕਰੜੀ ਕਰਾ ਕਰਾਂ ਕਰਾਇ ਕਰਾਇਓ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਇਸੀ ਕਰਾਇਿਹ
ਕਰਾਇਦਾ ਕਰਾਇਿਨ ਕਰਾਈ ਕਰਾਈਐ ਕਰਾਏ ਕਰਾਸ ਕਰਾਹੀ ਕਰਾਂਹੀ ਕਰਾਗਉ ਕਰਾਂਝਾ ਕਰਾਮ ਕਰਾਮੁ
ਕਰਾਮੰ ਕਰਾਮਾਿਤ ਕਰਾਿਰ ਕਰਾਰਾ ਕਰਾਰੀ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਰੈ ਕਰਾਵਿਹ ਕਰਾਵਹੁ ਕਰਾਵਿਣ ਕਰਾਵਣਹਾਰ
ਕਰਾਵਣਹਾਰਾ ਕਰਾਵਿਣਆ ਕਰਾਵਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ਕਰਾਵਨਹਾਰੀ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ
ਕਰਾਵਨੋ ਕਰਾਵਾ ਕਰਾਵੈ ਕਰਾਵੈਗੋ ਕਿਰਉ ਕਿਰਓ ਕਿਰਅਹੁ ਕਿਰਆ ਿਕਰ੍ਆ ਿਕਰ੍ਸਨ ਿਕਰ੍ਸਿਨ ਿਕਰ੍ਸਨੁ ਿਕਰ੍ਸਨੰ
ਿਕਰ੍ਸ੍ਨ ਿਕਰ੍ਸ੍ਨੰ ਿਕਰ੍ਸਨਾ ਿਕਰ੍ਸ੍ਨਾ ਿਕਰ੍ਸਾਿਨ ਿਕਰ੍ਸਾਨਵਾ ਕਿਰਹ ਕਿਰਹੁ ਕਿਰਹੋ ਿਕਰ੍ਖਾ ਿਕਰ੍ਖੇ ਕਿਰਜੈ ਿਕਰ੍ਤ ਿਕਰ੍ਤੰ ਿਕਰ੍ਤਹ
ਿਕਰ੍ਤਾਰਥ ਿਕਰ੍ਤਾਰਥੁ ਿਕਰ੍ਤੁਆ ਿਕਰ੍ਪਛੇ ਿਕਰ੍ਪਣੇ ਿਕਰ੍ਪਨ ਿਕਰ੍ਪਫਾ ਿਕਰ੍ਪਲੇ ਿਕਰ੍ਪਾ ਿਕਰ੍ਪਾਿਨ ਿਕਰ੍ਪਾਰ ਿਕਰ੍ਪਾਰਾ ਿਕਰ੍ਪਾਲ
ਿਕਰ੍ਪਾਿਲ ਿਕਰ੍ਪਾਲੁ ਿਕਰ੍ਪਾਲਾ ਕਿਰਬੋ ਿਕਰ੍ਿਮ ਿਕਰ੍ਮ ਿਕਰ੍ਮਹ ਕਿਰਯਉ ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਰੀਅਿਹ ਕਰੀਅਹੁ ਕਰੀਆ
ਕਰੀਐ ਕਰੀਹਾ ਕਰੀਜਾ ਕਰੀਜੈ ਕਰੀਠਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮੁ ਕਰੀਮਾ ਕਰੀਮਾਂ ਕਰੀਵੇ ਕਰੁਣ ਕਰੁਣਾ ਕਰੁਣਾਿਨਿਧ
ਕਰੁਣਾਪਿਤ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਕਰੁਨਾ ਕਰੂਆ ਕਰੂਪ ਕਰੂਿਪ ਕਰੂਪੁ ਕਰੂਪੀ ਕਰੂਿਰ ਕਰ੍ੂਰ ਕਰੇ ਕਰੇਉ ਕਰੇਇ ਕਰੇਈ
ਕਰੇਂਹ ਕਰੇਹ ਕਰੇਹਾ ਕਰੇਿਹ ਕਰੇਹੀ ਕਰੇਹੁ ਕਰੇਹੋ ਕਰੇਗੁ ਕਰੇਜੇ ਕਰੇਣ ਕਰੇਦੜ ਕਰੇਂਦਾ ਕਰੇਿਦਆ ਕਰੇਂਦੀ
ਕਰੇਦੀ ਕਰੇਦੀਏ ਕਰੇਦੇ ਕਰੇਿਨ ਕਰੇਰੈ ਕਰੇਵ ਕਰੇਵਹੋ ਕਰੈ ਕਰੈਗਾ ਕਰੈਗੋ ਕਰੋ ਕਰੋਿਤ ਕਰੋਧ ਕਰੋਿਧ ਕਰੋਧੁ
ਕਰ੍ੋਧ ਕਰ੍ੋਿਧ ਕਰ੍ੋਧੁ ਕਰ੍ੋਧੰ ਕਰ੍ੋਧਿਹ ਕਰੋਧਾ ਕਰੋਧੀ ਕਰ੍ੋਧੀ ਕਰ੍ੋਪ ਕਰ੍ੋਿਪ ਕਰੋਿਰ ਕਰੋਰੀ ਕਰ੍ੋਰੇ ਕਰੋਰੈ ਕਰੋਿੜ ਕਰ੍ੋਿੜ ਕਰੋੜੀ
ਕਰੋੜੇ ਕਲ ਕਿਲ ਕਲੁ ਕਲਉ ਕਲਸ ਕਲਸੁ ਕਲਹ ਕਲਿਹ ਕਿਲਹ੍ਹ੍ ਕਲੰਕ ਕਲੰਕੁ ਕਲਖਾ ਕਲੰਗਾ ਕਲਘਾ
ਕਲਜੁਗ ਕਲਜੁਿਗ ਕਲਜੁਗੁ ਕਲਤ ਕਲਿਤ ਕਲਤੁ ਕਲਤਰ੍ ਕਲਤਰ੍ੁ ਕਲਿਤਰ੍ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰੁ ਕਲਪ ਕਲਪੁ
ਕਲਪਣਾ ਕਲਪਤਰ ਕਲਪਨ ਕਲਪਨਾ ਕਲਪਾਵੈ ਕਲਪੈ ਕਲੰਮ ਕਲਮ ਕਲਮਲ ਕਲਮਿਲ ਕਲਮਲਾ ਕਲਮਾ
ਕਲਯ੍ਯ੍ ਕਲਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਕਲਯ੍ਯ੍ਾਨਾ ਕਲੵੁਚਰੈ ਕਲਰ ਕਲਿਰ ਕਲਰੁ ਕਲਰਾ ਕਲਵਿਤ ਕਲਵਾਿਰ ਕਲਵਾਲੀ ਕਲਾ ਕਲਾਣ
ਕਲਾਿਣ ਕਲਾਿਣਆ ਕਲਾਣੇ ਕਲਾਮ ਕਲਾਲਿਨ ਕਲਾਲੀ ਕਿਲਆਣ ਕਿਲਆਣੁ ਕਿਲਆਣਾ ਕਿਲਆਨ ਕਿਲਆਨੁ
ਕਿਲਜੁਗ ਕਿਲਜੁਿਗ ਕਿਲਜੁਗੁ ਕਿਲਪ ਕਿਲਮਲ ਕਿਲਮਲਹ ਕਲੀ ਕਲੂ ਕਲੂਖਤ ਕਲੇਸ ਕਲੇਸੁ ਕਲੇਸਹ ਕਲੇਸਾ
ਕਲੇਜੇ ਕਲੋਲ ਕਲੋਲਤੇ ਕਲੋਲਾ ਕਿਵ ਕਵਚੁ ਕਵਣ ਕਵਿਣ ਕਵਣੁ ਕਵਤੇ ਕਵਨ ਕਵਨੁ ਕਵਨਾ ਕਵਨੈ ਕਵਰੇ
ਕਵਲ ਕਵਿਲ ਕਵਲੁ ਕਵਲਾ ਕਵਲਾਸ ਕਵਲਾਪਤੀ ਕਵਾਉ ਕਵਾਇ ਕਵਾਈ ਕਵਾਦੇ ਕਵਾਵੈ ਕਿਵਤ ਕਵੀਅਿਣ
ਕਵੀਆ ਕਵੇ ਕਿੜ ਕੜੁ ਕੜਈਐ ਕੜਕਾਇ ਕੜਿਕਓ ਕੜਛੀਆ ਕੜਦਾ ਕੜਾਸਣੁ ਕੜਾਹਾ ਕਿੜਆ ਕੜੀਆਲੁ
ਕੜੀਐ ਕੜੂਏ ਕੜੇ ਕੜੈ ਕਾ ਕਾਂ ਕਾਉ ਕਾਊ ਕਾਓ ਕਾਇ ਕਾਂਇ ਕਾਇਅਉ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਂ ਕਾਂਇਆ
ਕਾਇਚੇ ਕਾਇਤੁ ਕਾਇਥੁ ਕਾਇਨੁ ਕਾਇਮੁ ਕਾਇਰੁ ਕਾਈ ਕਾਏ ਕਾਏਂ ਕਾਂਏਂ ਕਾਸੁ ਕਾਸਟ ਕਾਸਟੁ ਕਾਸਾ
ਕਾਸਾਈ ਕਾਸਾਰੁ ਕਾਸੀ ਕਾਂਸੀ ਕਾਸੀਕ ਕਾਸੇ ਕਾਹ ਕਾਹਾ ਕਾਹਾਹਾ ਕਾਿਹ ਕਾਹੀ ਕਾਹੂ ਕਾਹੇ ਕਾਹੋ ਕਾਕ
ਕਾਕਹ ਕਾਖਾ ਕਾਂਖੀ ਕਾਖੈ ਕਾਗ ਕਾਗੁ ਕਾਗਉ ਕਾਗਹੁ ਕਾਗਦ ਕਾਗਿਦ ਕਾਗਦੁ ਕਾਗਦੈ ਕਾਗਰ ਕਾਗਰੁ ਕਾਗਰਾ
ਕਾਗਲੁ ਕਾਗਾ ਕਾਚ ਕਾਚੁ ਕਾਚਉ ਕਾਚਿਨ ਕਾਚਾ ਕਾਚੀ ਕਾਂਚੁਰੀ ਕਾਚੇ ਕਾਚੈ ਕਾਚੋ ਕਾਿਛ ਕਾਛੇ ਕਾਜ ਕਾਿਜ
ਕਾਜੁ ਕਾਜਰ ਕਾਜਲ ਕਾਜਲੁ ਕਾਜਾ ਕਾਜੀ ਕਾਜੀਆ ਕਾਜੇ ਕਾਜੈ ਕਾਜੋ ਕਾਟ ਕਾਿਟ ਕਾਟੁ ਕਾਟਉ ਕਾਟਿਹ
ਕਾਟਹੁ ਕਾਟਣ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਕਾਟਣਹਾਰੇ ਕਾਟਨ ਕਾਟਨਹਾਰ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਕਾਟਨਹਾਰੇ
ਕਾਿਟਓ ਕਾਿਟਆ ਕਾਟੀ ਕਾਟੀਐ ਕਾਟੀਲੇ ਕਾਟੇ ਕਾਟੈ ਕਾਠ ਕਾਠੁ ਕਾਠਹੁ ਕਾਠੀ ਕਾਂਠੈ ਕਾਂਡ ਕਾਂਡੀ ਕਾਢ

ਕਾਿਢ ਕਾਢੁ ਕਾਢਿਹ ਕਾਢਹੁ ਕਾਂਢਕੁ ਕਾਢਤ ਕਾਢਨ ਕਾਢਨਹਾਰਾ ਕਾਿਢਓ ਕਾਿਢਅਨੁ ਕਾਿਢਆ ਕਾਂਿਢਆ
ਕਾਿਢਬਾ ਕਾਢੀ ਕਾਂਢੀ ਕਾਢੀਅਿਹ ਕਾਂਢੀਅਿਹ ਕਾਢੀਆ ਕਾਂਢੀਆ ਕਾਢੀਐ ਕਾਂਢੀਐ ਕਾਢੀਲੇ ਕਾਢੇ ਕਾਂਢੇ ਕਾਢੈ
ਕਾਂਢੈ ਕਾਿਣ ਕਾਂਿਣ ਕਾਣਾ ਕਾਣੇ ਕਾਤੀ ਕਾਂਤੀ ਕਾਥ ਕਾਿਥ ਕਾਥਾ ਕਾਥੂਰੀ ਕਾਦਰ ਕਾਦਰੁ ਕਾਦਰੋ ਕਾਿਦਰੁ
ਕਾਦੀ ਕਾਦੀਆ ਕਾਧਨ ਕਾਨ ਕਾਿਨ ਕਾਨੁ ਕਾਨਹ੍ਹ੍ ਕਾਨਹੁ ਕਾਨੑੁ ਕਾਨਿਨ ਕਾਨਰਾ ਕਾਨੜਾ ਕਾਨੜੇ ਕਾਨਾ ਕਾਨਾਂ
ਕਾਨੀ ਕਾਨੇ ਕਾਂਨੇ ਕਾਨੈ ਕਾਿਪ ਕਾਪਰ ਕਾਪਰੁ ਕਾਪਰੇ ਕਾਪੜ ਕਾਪੜੁ ਕਾਪੜਾਏ ਕਾਪੜੀ ਕਾਪੜੀਆ ਕਾਪੁਰਖੁ
ਕਾਫੀ ਕਾਿਬ ਕਾਂਬ ਕਾਂਬਰੀ ਕਾਬਲਹੁ ਕਾਂਬਲੀ ਕਾਬਾ ਕਾਬੇ ਕਾਬੈ ਕਾਮ ਕਾਿਮ ਕਾਮੁ ਕਾਮੰ ਕਾਂਮ ਕਾਂਿਮ ਕਾਮਹਾਰ
ਕਾਮਣ ਕਾਮਿਣ ਕਾਮਿਣਆਿਰ ਕਾਮਿਣਆਰੀ ਕਾਮਣੀ ਕਾਮਧੇਨ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਾਮਧੇਨਾ ਕਾਮਿਨ ਕਾਮਨਾ ਕਾਮਨੀ
ਕਾਮਰੀ ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮਾ ਕਾਮਾਂ ਕਾਮਾਮਨ ਕਾਮਾਰਥੀ ਕਾਿਮਿਨ ਕਾਿਮਨੀ ਕਾਮੀ ਕਾਮੈ ਕਾਮੋਦੀ ਕਾਯਉ ਕਾਯਾ
ਕਾਂਯਾਂ ਕਾਰ ਕਾਿਰ ਕਾਰੁ ਕਾਰਹ੍ਾ ਕਾਰਕੁਨੀ ਕਾਰਗਹ ਕਾਰਜ ਕਾਰਿਜ ਕਾਰਜੁ ਕਾਰਣ ਕਾਰਿਣ ਕਾਰਣੁ ਕਾਰਣੰ
ਕਾਰਣਹ ਕਾਰਣਾ ਕਾਰਣੇ ਕਾਰਣੈ ਕਾਰਣੋ ਕਾਰਨ ਕਾਰਿਨ ਕਾਰਨੁ ਕਾਰਨਾ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨੈ ਕਾਰਵੀ ਕਾਰਾ ਕਾਰਾਂ
ਕਾਰੀ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਕਾਰੈ ਕਾਰੋ ਕਾਲ ਕਾਿਲ ਕਾਲੁ ਕਾਲੰ ਕਾਲਿਹ ਕਾਿਲਹ੍ਹ੍ ਕਾਲਹ੍ਹ੍ੀ ਕਾਲਹ੍ਹ੍ੈ ਕਾਲੰਕ ਕਾਲੰਕਾ ਕਾਲਖ
ਕਾਲਖਾ ਕਾਲੰਗਾ ਕਾਲਜਮੁਨ ਕਾਲਤਰ੍ ਕਾਲਬੂਤ ਕਾਲਰ ਕਾਲਿਰ ਕਾਲਰੁ ਕਾਲੜੀ ਕਾਲਾ ਕਾਿਲਆ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ
ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੁਖ ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਕਾਲੂਖਤ ਕਾਲੂਖੀ ਕਾਲੂਿਬ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇਖੰ ਕਾਲੇਖਾ ਕਾਲੈ ਕਾਲੋ ਕਾਵ ਕਾੜਹ੍ਹ੍ਾ ਕਾੜਾ
ਕਾਿੜਆ ਿਕ ਿਕੰ ਿਕਉ ਿਕਓਨੁ ਿਕਅ ਿਕਅਹੁ ਿਕਆ ਿਕਆਰੇ ਿਕਆਰੋ ਿਕਆੜਾ ਿਕਸ ਿਕਸੁ ਿਕਸਿਹ ਿਕਸਨੁ
ਿਕਸੀ ਿਕਸੁਕ ਿਕਸੈ ਿਕਹ ਿਕਹਾਰੀ ਿਕਿਹ ਿਕਹੁ ਿਕੰਕਨੀ ਿਕਕਿਰ ਿਕੰਕਰੀ ਿਕੰਕਰ
ੁ ੀ ਿਕਕੂ ਿਕੰਗੁਰੀ ਿਕੰਚਤ
ਿਕਚਰੁ ਿਕਚਰਕੁ ਿਕੰਿਚਤ ਿਕਛੁ ਿਕਛਹੂ ਿਕਛੂ ਿਕਛੂਅ ਿਕਜਇ ਿਕਜੇਹਾ ਿਕਝੁ ਿਕਿਣ ਿਕਤ ਿਕਿਤ ਿਕਤੁ ਿਕਤਿਹ
ਿਕਤਹੀ ਿਕਤਨੋ ਿਕਤੜਾ ਿਕਤੜੇ ਿਕਤਾ ਿਕਤੀ ਿਕਤੀ ਿਕਤੀਆ ਿਕਤੀਆਹ ਿਕਤੀਐ ਿਕੰਤੇ ਿਕਤੈ ਿਕਤੋ ਿਕਥਹੁ
ਿਕਥਾਊ ਿਕਥੈ ਿਕਦੂ ਿਕੰਿਨ ਿਕਨ ਿਕਿਨ ਿਕਨਹ੍ਹ੍ ਿਕਨਿਹ ਿਕਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਕਨਹੀ ਿਕਨਹੂ ਿਕਨਹੂੰ ਿਕਨਕਾ ਿਕੰਨਰ ਿਕਨਾਹ
ਿਕਨੀ ਿਕਨੇਹਾ ਿਕਨੇਿਹਆ ਿਕਨੇਹੀ ਿਕਨੈ ਿਕਬਲਾ ਿਕੰਬਾ ਿਕਿਰ ਿਕਰਸ ਿਕਰਸਾਣ ਿਕਰਸਾਣੁ ਿਕਰਸਾਣੀ ਿਕਰਸਾਨ
ਿਕਰਸਾਨਾ ਿਕਰਸਾਨੀ ਿਕਰਖਿਹ ਿਕਰਖਾ ਿਕਰਖੀ ਿਕਰਖੈ ਿਕਰਣ ਿਕਰਿਣ ਿਕਰਤ ਿਕਰਿਤ ਿਕਰਤੁ ਿਕਰਤਿਨ
ਿਕਰਤਮ ਿਕਰਤਾਏ ਿਕਰਤਾਰਥ ਿਕਰਤਾਰਿਥ ਿਕਰਤਾਰਥੁ ਿਕਰਦਾਰ ਿਕਰਪੰਗਨਾ ਿਕਰਪੰਤ ਿਕਰਪਨ ਿਕਰਪਾ
ਿਕਰਪਾਈ ਿਕਰਪਾਏ ਿਕਰਪਾਸ ਿਕਰਪਾਿਧ ਿਕਰਪਾਨ ਿਕਰਪਾਨਦ ਿਕਰਪਾਰੀਆ ਿਕਰਪਾਲ ਿਕਰਪਾਿਲ ਿਕਰਪਾਲੁ
ਿਕਰਪਾਲਾ ਿਕਰਪਾਲੇ ਿਕਰਪਾਵਤ ਿਕਰਪੀਸ ਿਕਰਪੇਨ ਿਕਰਪੈਨ ਿਕਰਮ ਿਕਰਮਾਇ ਿਕਰਮਾਇਣਾ ਿਕਰਾਖੀ ਿਕਰਾੜਾ
ਿਕਿਰਆ ਿਕਿਰਆਚਾਰ ਿਕਲਿਬਖ ਿਕਲਿਵਖ ਿਕਲਿਵਖਹੁ ਿਕਵ ਿਕਵਾਰ ਿਕਵਾਰਾ ਿਕਵਾਰੀ ਿਕਵਾੜ ਿਕਵਾੜਾ
ਿਕਵੈ ਿਕੜੀ ਕੀÔ ਕੀ ਕੀਉ ਕੀਓ ਕੀਓਇ ਕੀਅ ਕੀਅਉ ਕੀਅਿਹ ਕੀਅਨੁ ਕੀਅਲੋ ਕੀਆ ਕੀਆਂ ਕੀਆਹ
ਕੀਐ ਕੀਈ ਕੀਏ ਕੀਸ ਕੀਸਾਰਾ ਕੀਕ ਕੀਚ ਕੀਚੁ ਕੀਚਈ ਕੀਚਿਹ ਕੀਚਿਨ ਕੀਚਿੜ ਕੀਿਚਤ ਕੀਚੇ ਕੀਚੈ
ਕੀਜਈ ਕੀਜਿਹ ਕੀਜਤੁ ਕੀਜਾ ਕੀਜੀਐ ਕੀਜੈ ਕੀਟ ਕੀਿਟ ਕੀਟੁ ਕੀਟਾ ਕੀਟੀ ਕੀਤ ਕੀਿਤ ਕੀਤੁ ਕੀਤਉ
ਕੀਤਾ ਕੀਿਤਅਨੁ ਕੀਿਤਆ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀਓ ਕੀਤੀਅਨੁ ਕੀਤੀਆ ਕੀਤੇ ਕੀਤੈ ਕੀਤੋ ਕੀਤੋਈ ਕੀਤੋਨੁ ਕੀਤੋਮੂ
ਕੀਨ ਕੀਨੁ ਕੀਨਉ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ਿਸ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ਾ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੀ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੇ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੈ ਕੀਨਹ੍ਹ੍ੋ ਕੀਨਾ ਕੀਨੀ ਕੀਨੀਆ ਕੀਨੇ ਕੀਨੈ ਕੀਨੋ
ਕੀਮ ਕੀਮਿਤ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾਏ ਕੀਯਉ ਕੀਰਤ ਕੀਰਿਤ ਕੀਰਤੁ ਕੀਰਤੰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤਿਨ ਕੀਰਤਨੁ ਕੀਰਤਨੰ
ਕੀਰਤਨਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨੋ ਕੀਰਿਤਵੰਤ ਕੀਰਾ ਕੀਰੀ ਕੀਰੇ ਕੀੜਾ ਕੀੜੀ ਕੀੜੇ ਕੁ ਕੁਅਰ ਕੁਆਉ
ਕੁਆਰ ਕੁਆਿਰ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਿਲਓ ਕੁਇਰ ਕੁਇਰੁ ਕੁਈ ਕੁਸੰਗ ਕੁਸੰਗਿਤ ਕੁਸਗ
ੰ ੀ ਕੁਸਟੁ ਕੁਸਟੀ ਕੁਸਿਤ
ਕੁਸਤੁ ਕੁਸਤਨੀ ਕੁਸਤੀ ਕੁਸਪਾਤੀ ਕੁਸੰਭ ਕੁਸਮ ਕੁਸਮਾਂਹੀ ਕੁਸਲ ਕੁਸਲੁ ਕੁਸਲਣਹ ਕੁਸਲਾਤ ਕੁਸਾ ਕੁਸੁਧ

ਕੁਸੁਧੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕੁਸੁਧੇ ਕੁਸੋਹਣੀ ਕੁਹਕਤ ਕੁਹਕਿਨ ਕੁਹਤ ਕੁਹਥੜੈ ਕੁਹਥੀ ਕੁਹਾੜਾ ਕੁਿਹ ਕੁਹੀਆ ਕੁਹੁਿਕਅੜਾ
ਕੁਕਹ ਕੁੰਕਮ ਕੁਕੜ ਕੁਕੀਜੈ ਕੁਿਗਆਨੀ ਕੁੰਗੂ ਕੁੰਚ ਕੁਚਜੀ ਕੁੰਚਰ ਕੁੰਚਰੁ ਕੁਚਰਚਾ ਕੁੰਚਰੀਆ ਕੁਚਲ ਕੁਚਲੁ
ਕੁਿਚਲ ਕੁੰਚੀ ਕੁਚੀਲ ਕੁਚੀਲੁ ਕੁਿਛਤ ਕੁੰਜਰ ਕੁਜਾ ਕੁਜਾਿਤ ਕੁੰਜੀ ਕੁੰਟ ਕੁੰਿਟ ਕੁਟ ਕੁਿਟ ਕੁਟਿਹ ਕੁਟਣੀਆ
ਕੁਟੰਬ ਕੁਟੰਿਬ ਕੁਟੰਬੁ ਕੁਟੰਬਯ੍ਯ੍ਤੇ ਕੁਟੰਬਾਇਲੇ ਕੁਟੰਬੈ ਕੁਟਵਾਰੀ ਕੁੰਟਾ ਕੁਿਟਲ ਕੁਿਟਲਤਾ ਕੁਟੇ ਕੁਠਾ ਕੁਠਾਿਰ ਕੁਠਾਰੁ
ਕੁਠੇ ਕੁੰਡ ਕੁੰਡਲ ਕੁੰਡਲਹ ਕੁੰਡਲਨੀ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੁੰਡਾ ਕੁੰਡਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕੁੰਡੇ ਕੁਢੰਗ ਕੁਤਰਾ ਕੁਤਰੇ ਕੁੰਤਲ ਕੁਤਾ
ਕੁਿਤਆ ਕੁਿਤਹੋ ਕੁਤੀ ਕੁਤੀ ਕੁਤੇ ਕੁਥਾਉ ਕੁਥਾਇ ਕੁੰਦ ਕੁਿਦ ਕੁਦਇਆ ਕੁਦਣੁ ਕੁਦਮ ਕੁਦਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ
ਕੁੰਦੇ ਕੁਧਕਾ ਕੁਨ ਕੁਨੁ ਕੁਨਾਿਰ ਕੁੰਨੇ ਕੁਪੰਖੀ ਕੁਪਤੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ਕੁਪੀਨ ਕੁਫਕੜੇ ਕੁਫਰ ਕੁਫਰਾਣੈ ਕੁਬਜ
ਕੁਬਾਿਣ ਕੁਿਬਜਾ ਕੁਬੁਿਧ ਕੁਬੋਲੁ ਕੁੰਭ ਕੁੰਿਭ ਕੁੰਭੁ ਕੁੰਭਕ ਕੁੰਭਕੁ ਕੁਭਾਂਤੀ ਕੁੰਭਾਰ ਕੁਭ
ੰ ਾਰੈ ਕੁੰਭੇ ਕੁੰਭੇਉ ਕੁਮਹਲੁ
ਕੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਕੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਕੁਿਮਹ੍ਹ੍ਆਰ ਕੁਿਮਹ੍ਹ੍ਆਿਰ ਕੁਮਿਤ ਕੁਮੰਤਰ੍ੀਆ ਕੁਮਲਾਇ ਕੁਮਲਾਣਾ ਕੁਮਲਾਣੀ ਕੁਮਲਾਨੀ ਕੁਮਲਾਵਤੀ
ਕੁਮਲੈਣੀ ਕੁਮਾਰਿਗ ਕੁਿਮਤ ਕੁਿਮਤਰ੍ਾ ਕੁੰਮੀ ਕੁਮੁਦਨੀ ਕੁਮੂੜਾ ਕੁਮੇਰ ਕੁਰਸਹੁ ਕੁਰੰਕ ਕੁਰੰਕਿਹ ਕੁਰਕਟ ਕੁਰਕਦਾ
ਕੁਰੰਕਾ ਕੁਰਗ
ੰ ਾ ਕੁਰਬਾਣ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੁਰਬਾਣਾ ਕੁਰਬਾਿਣਆ ਕੁਰਬਾਣੀ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ਕੁਰਬਾਣੇ ਕੁਰਬਾਣੈ ਕੁਰਬਾਣੋ
ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ਕੁਰਬਾਨੰਤੀ ਕੁਰਬਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨੈ ਕੁਰਬਾਨੋ ਕੁਰਬੈਣੀ ਕੁਰਲਾਏ
ਕੁਰਲੀਆ ਕੁਰਾਣੁ ਕੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰੀਆ ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੁਤਾ ਕੁਰੂਪ ਕੁਰੂਿਪ ਕੁਲ ਕੁਿਲ ਕੁਲੁ ਕੁਲਹ ਕੁਲਹਾਂ
ਕੁਲਿਹ ਕੁਲਹੀਣ ਕੁਲਹੀਨੁ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਲਖਨੀ ਕੁਲਖੇਿਤ ਕੁਲਫੁ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਕੁਲਾ
ਕੁਲਾਂ ਕੁਲਾਹ ਕੁਲਾਜ ਕੁਲਾਲੁ ਕੁਲੀ ਕੁਲੀਨ ਕੁਲੀਨੁ ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਵਲੀਆ ਕੁਵਾਟੜੀ ਕੁਿੜ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮੁ ਕੁੜਮਾਈ
ਕੁੜਮੀ ਕੁਿੜਈ ਕੂ ਕੂੰ ਕੂਅਟਾ ਕੂਆ ਕੂਈ ਕੂਏ ਕੂਕ ਕੂਿਕ ਕੂਕਿਹ ਕੂਕਣ ਕੂਕਦਾ ਕੂਕਦੇ ਕੂਕਨੇ ਕੂਕਰ
ਕੂਕਿਰ ਕੂਕਰੁ ਕੂਕਰਹ ਕੂਕਰੀ ਕੂਕਾ ਕੂਕਾਹੀ ਕੂਕੀਐ ਕੂਕੇ ਕੂਕੇਿਦਆ ਕੂਕੇਂਦੀ ਕੂਕੈ ਕੂਚ ਕੂਚੁ ਕੂਚਾ ਕੂਿਛ
ਕੂੰਜ ਕੂਜੜਾ ਕੂੰਜੜੀਆ ਕੂਜ
ੰ ਾ ਕੂੰਜਾਂ ਕੂਜਾ ਕੂੰਜੀ ਕੂਜੈ ਕੂਿਟ ਕੂਟਨੁ ਕੂਟੈ ਕੂੰਡੇ ਕੂਤੁ ਕੂਦਿਹ ਕੂਪ ਕੂਿਪ ਕੂਪੁ
ਕੂਪਾਇਆ ਕੂਪਾਰੀਆ ਕੂਮਲ ਕੂਰ ਕੂਿਰ ਕੂਰੁ ਕੂਰਨੁ ਕੂਰਮੁ ਕੂਰਮਾ ਕੂਰਾ ਕੂਰੇ ਕੂਿਲ ਕੂਲੇ ਕੂੜ ਕੂਿੜ ਕੂੜੁ
ਕੂੜਹੁ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾਿਵਆ ਕੂੜਾਵੀ ਕੂੜਾਵੀਆ ਕੂੜਾਵੇ ਕੂਿੜਆ ਕੂਿੜਆਰ ਕੂਿੜਆਿਰ ਕੂਿੜਆਰੁ ਕੂਿੜਆਰਾ
ਕੂਿੜਆਰੀ ਕੂਿੜਆਰੀਆ ਕੂਿੜਆਰੇ ਕੂਿੜਆਰੋ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀਆ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੇ ਕੂੜੈ ਕੂੜੋ ਕੇ ਕੇਉ ਕੇਇ ਕੇਈ
ਕੇਸ ਕੇਸੁ ਕੇਸਉ ਕੇਸਿਰ ਕੇਸਰੋ ਕੇਸਵ ਕੇਸਵਹ ਕੇਸਵਾ ਕੇਸਾ ਕੇਸਾਇਓ ਕੇਸੀ ਕੇਸੋ ਕੇਸੌ ਕੇਂਹ ਕੇਹ ਕੇਹਿਰ
ਕੇਹਰਹ ਕੇਹਰੋ ਕੇਹਾ ਕੇਿਹ ਕੇਹੀ ਕੇਹੀਆ ਕੇਹੁ ਕੇਹੇ ਕੇਤ ਕੇਤੁ ਕੇਤਕ ਕੇਤਕੁ ਕੇਤੜਾ ਕੇਤਿੜਆ ਕੇਤੜੇ ਕੇਤਾ
ਕੇਿਤਆ ਕੇਤੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੀਕ ਕੇਤੇ ਕੇਤੈ ਕੇਦਾਰ ਕੇਦਾਰੁ ਕੇਦਾਰਾ ਕੇਦਾਰੈ ਕੇਨ ਕੇਰਹ੍ੇ ਕੇਰਾ ਕੇਿਰਆ ਕੇਰੀ
ਕੇਰੀਆ ਕੇਰੇ ਕੇਰੈ ਕੇਲ ਕੇਲਾ ਕੇਲਾਂ ਕੇਲਾਲੀ ਕੇਲੇ ਕੇਵ ਕੇਵਡ ਕੇਵਡੁ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲੁ ਕੇਵਲੰ ਕੈ ਕੈਂ ਕੈਿਸ
ਕੈਸਾ ਕੈਸੀ ਕੈਸੇ ਕੈਸੋ ਕੈਹਾ ਕੈਹੀ ਕੈਠੈ ਕੈਰਉ ਕੈਲਾਸ ਕੈਲੀ ਕੋ ਕੋਊ ਕੋਇ ਕੋਇਲ ਕੋਇਲਾ ਕੋਇਿਲਆਹ
ਕੋਇਲੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਕੋਸ ਕੋਸਨ ਕੋਸਰੋ ਕੋਸਾ ਕੋਹ ਕੋਹਾਂ ਕੋਿਕਲ ਕੋਿਕਲਾ ਕੋਟ ਕੋਿਟ ਕੋਟੁ ਕੋਟੰ ਕੋਟੰਤਰ ਕੋਟਨ
ਕੋਟਵਰੀਆ ਕੋਟਵਾਰ ਕੋੁਟਵਾਰੀ ਕੋਟਵਾਲੁ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਿਟਕ ਕੋਟੀ ਕੋਠ ਕੋਠਰੀ ਕੋਠਰੀਆ ਕੋਠਰੇ ਕੋਠੜੀ
ਕੋਠਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੇ ਕੋਡ ਕੋਥਰੀ ਕੋਦਉ ਕੋਧਰ੍ਾ ਕੋਧਰ੍ੈ ਕੋਨੇ ਕੋਪ ਕੋਪੁ ਕੋਿਪਓ ਕੋਿਪਲਾ ਕੋਮ ਕੋਮਨ ਕੋਮਲ
ਕੋਮਾ ਕੋਰ ਕੋਿਰ ਕੋਰੜ ਕੋਰਾ ਕੋਰੀ ਕੋਰੈ ਕੋਿਲ ਕੋਲੀ ਕੋਲੂ ਕੋਿੜ ਕੋੜੁ ਕੋੜਹ੍ੇ ਕੋੜੀ ਕੌ ਕੌਣੁ ਕੌਨ
ਖਉ ਖਉਖਟ ਖਉਫੁ ਖਉਲੀਐ ਖਇਆ ਖਈ ਖਈਹੈ ਖਏ ਖਿਸ ਖਸਟ ਖਸਟਮ ਖਸਟਿਮ ਖਸਟੀ ਖਸੰਮ
ਖਸਮ ਖਸਿਮ ਖਸਮੁ ਖਸਮਿਹ ਖਸਮਹੁ ਖਸਮਾਹੁ ਖਸਮਾਨਾ ਖਸਮਾਰੇ ਖਸਮੈ ਖਸਲਿਤ ਖਹਦੀ ਖਹੰਦੇ ਖਹੜਾ

ਖਖੜੀਆ ਖਖਾ ਖਖੈ ਖਗ ਖਿਗ ਖਿਚ ਖਚਨਾ ਖਚਾ ਖਿਚਤ ਖਚੀਐ ਖੰਜਨੁ ਖਜਾਨਾ ਖਜਾਿਨਆ ਖਜਾਨੇ ਖਜਾਨੈ
ਖਜੀਨਾ ਖਜੂਿਰ ਖਜੂਰੀ ਖਟ ਖਿਟ ਖਟੁ ਖਟਹ ਖਟਿਹ ਖਟਣ ਖਟਣਾ ਖਟਨ ਖਟਾਈ ਖਟਾਂਈ ਖਟਾਨਾ ਖਟਾਨੀ
ਖਿਟਓ ਖਿਟਆ ਖਿਟਐ ਖਿਟਹੁ ਖਟੀ ਖਟੀਅਿਹ ਖਟੀਆ ਖਟੀਐ ਖਟੂਆ ਖਟੇ ਖਟੈ ਖਟੋਲਾ ਖਟੋਲੀ ਖੰਡ
ਖੰਿਡ ਖੰਡੁ ਖਡ ਖੰਡਿਸ ਖੰਡਹੁ ਖੰਡਣ ਖੰਡਣੰ ਖੰਡਣਹ ਖੰਡਨ ਖੰਡਨੁ ਖੰਡਨਹ ਖੰਡਨਾ ਖੰਡਨੋ ਖੰਡਲ ਖੰਡਲੀ
ਖੰਡਾ ਖੰਡਾਂ ਖੰਿਡਆ ਖੰਿਡਤ ਖੰਡੀ ਖੰਡੇ ਖਣੇ ਖਤੁ ਖਤਰ੍ੀ ਖਤਰ੍ੀਆ ਖਤਾ ਖਿਤਅਹੁ ਖਿਤਆ ਖਤੇ ਖਤੋ ਖਨ ਖਿਨ
ਖੰਨਲੀ ਖੰਨਾ ਖੰਿਨਅਹੁ ਖੰਨੀਐ ਖਿਪ ਖਪੰ ਖਪਿਹ ਖਪਟ ਖਪਿਣ ਖਪਤ ਖਪਿਤ ਖਪਤੇ ਖਪਰੁ ਖਪਰੀ ਖਪਾਇਆ
ਖਪਾਇਸੀ ਖਪਾਇਦਾ ਖਪਾਈਐ ਖਪਾਏ ਖਪਾਿਹ ਖਪਾਹੀ ਖਪਾਵਿਹ ਖਿਪਆ ਖਪੀਐ ਖਪੈ ਖਬਿਰ ਖਬਰੀ ਖੰਭ
ਖਿਮ ਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ੀ ਖਰ ਖਰੁ ਖਰਹ ਖਰਿਚ ਖਰਚੁ ਖਰਚਿਹ ਖਰਚਹੁ ਖਰਚਤ ਖਰਚਦੇ ਖਰਚਿਨ ਖਰਿਚਉ ਖਰਿਚਐ
ਖਰਚੇ ਖਰਚੈ ਖਰਨਾ ਖਰਬ ਖਰਾ ਖਰਾਬੁ ਖਿਰਆ ਖਰੀ ਖਰੀਆ ਖਰੀਿਦ ਖਰੀਦੁ ਖਰੀਦੀ ਖਰੇ ਖਰੋ ਖਰੋਏ
ਖਲ ਖਿਲ ਖਲੁ ਖਲਹ ਖਲਹਲੁ ਖਲਹਾਨੁ ਖਲਕ ਖਲਵਾਇਆ ਖਲਵਾਰੇ ਖਲਵਾੜੇ ਖਲੜੀ ਖਲਾ ਖਲਾਸ ਖਲਾਸੁ
ਖਲਾਸੀ ਖਲਾਵੈ ਖਿਲਆ ਖਿਲਇ ਖਿਲਹਾਿਨ ਖਲੀ ਖਲੀਆ ਖਲੇ ਖਲੋਆ ਖਲੋਇਅੜਾ ਖਲੋਇਆ ਖਲੋਈ ਖਲੋਏ
ਖਲੋਹਾ ਖਿਵ ਖਵਣੁ ਖਵਤੋ ਖਵਲਾਵੈਗੋ ਖਵਾਇ ਖਵਾਇਓ ਖਵਾਏ ਖਵਾਸ ਖਵਾਸਾ ਖਵਾਸੀ ਖਵਾਲੀਐ ਖਵਾਲੇ
ਖਵਾਲੈ ਖਵੇ ਖਵੈ ਖੜ ਖਿੜ ਖੜੁ ਖੜਸਿਨ ਖੜਿਕ ਖੜਕੁ ਖੜਕੇ ਖੜਗ ਖੜਿਗ ਖੜਗੁ ਖੜਾ ਖਿੜਆ ਖੜੀ
ਖੜੀਅਿਸ ਖੜੀਆ ਖੜੀਆਹ ਖੜੇ ਖੜੋ ਖੜੋਆ ਖੜੋਤੇ ਖੜੋਵਿਹ ਖੜੋਵਣਾ ਖਾਉ ਖਾਇ ਖਾਇਓ ਖਾਇਆ
ਖਾਇਐ ਖਾਇਕੁ ਖਾਇਕਾ ਖਾਇਣ ਖਾਈ ਖਾਈ ਖਾਈਐ ਖਾਏ ਖਾਸਾ ਖਾਸੀ ਖਾਿਹ ਖਾਂਿਹ ਖਾਿਹਗਾ ਖਾਹੀ ਖਾਂਹੀ
ਖਾਹੁ ਖਾਕ ਖਾਕੁ ਖਾਕਾ ਖਾਕੂ ਖਾਜੁ ਖਾਜਿਹ ਖਾਜੀਿਨਆ ਖਾਜੈ ਖਾਟ ਖਾਿਟ ਖਾਟਹੁ ਖਾਟੰਗਾ ਖਾਟਣ ਖਾਟਤਾ
ਖਾਿਟਓ ਖਾਿਟਆ ਖਾਟੀ ਖਾਟੀਐ ਖਾਟੁਲੀ ਖਾਟੇ ਖਾਡ ਖਾਂਡੁ ਖਾਡੂਰੁ ਖਾਣ ਖਾਣੁ ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਖਾਣੇ ਖਾਤ ਖਾਿਤ
ਖਾਂਿਤ ਖਾਤਾ ਖਾਤੀ ਖਾਤੀਆ ਖਾਤੇ ਖਾਦ ਖਾਦਯ੍ਯ੍ੰ ਖਾਦਾ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਿਦਆ ਖਾਂਦੀਆ ਖਾਦੇ ਖਾਧਾ ਖਾਧਾਤਾ ਖਾਿਧਆ
ਖਾਧੀ ਖਾਧੇ ਖਾਧੈ ਖਾਨ ਖਾਿਨ ਖਾਨੁ ਖਾਨਮ ਖਾਨਾ ਖਾਨਾਂ ਖਾਨਾਇ ਖਾਨੇ ਖਾਪ ਖਾਪਰੁ ਖਾਪੇ ਖਾਮ ਖਾਯਾ ਖਾਰ
ਖਾਰੁ ਖਾਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਖਾਰੀ ਖਾਰੇ ਖਾਰੋ ਖਾਲਸੇ ਖਾਲਕ ਖਾਲਕੁ ਖਾਲਕਾ ਖਾਿਲਕੁ ਖਾਲੀ ਖਾਵਈ ਖਾਵਿਹ ਖਾਵਹੀ
ਖਾਵਹੁ ਖਾਵਣ ਖਾਵਣਾ ਖਾਵਿਣਆ ਖਾਵਣੀ ਖਾਵਣੇ ਖਾਵਤ ਖਾਵੰਿਦਆ ਖਾਵਦੇ ਖਾਵਨ ਖਾਵਨਹ੍ਹ੍ੇ ਖਾਵਨਾ ਖਾਵਨੋ
ਖਾਵਾ ਖਾਵਾਇਆ ਖਾਵਾਈਐ ਖਾਵਾਰੇ ਖਾਵੈ ਿਖਅਤ ਿਖਆਨ ਿਖਆਲ ਿਖਆਲੁ ਿਖਆਲੀ ਿਖਸਿਹ ਿਖਸਿਕ
ਿਖਸਕਾਇਆ ਿਖਸਕੀਆ ਿਖਸੰਦੋ ਿਖਸਿਰ ਿਖਸਿਰਆ ਿਖਸਰੇ ਿਖਿਸਆ ਿਖਿਸਐ ਿਖਸੈ ਿਖੰਚ ਿਖੰਿਚ ਿਖੰਚਿਹ
ਿਖੰਿਚਆ ਿਖੰਚੇ ਿਖੰਚੈ ਿਖੰਚੋਤਾਿਣ ਿਖਜਮਿਤ ਿਖਜਮਤਦਾਰ ਿਖੰਜੈ ਿਖੰਜੋਤਾੜਾ ਿਖੰਡੀਆ ਿਖਣੰ ਿਖੰਥਿੜ ਿਖੰਥਾ
ਿਖੰਥਾਤਾ ਿਖਧੋਲੜਾ ਿਖਨ ਿਖਿਨ ਿਖਨੁ ਿਖਨਿਹ ਿਖਨਹੂ ਿਖਨਹੂੰ ਿਖਨਾ ਿਖਨਾਂ ਿਖਨਾਹੂ ਿਖਨੀ ਿਖਨੂਆ ਿਖਨੈ ਿਖਨੋ
ਿਖਮ ਿਖਮਾ ਿਖਰ ਿਖਿਰ ਿਖਰਤ ਿਖਰਾਜੁ ਿਖਲਉਨਾ ਿਖਲਖਾਨਾ ਿਖਲਾ ਿਖਲਾਇ ਿਖਲਾਇਦਾ ਿਖਲਾਵਨਹਾਰੋ ਿਖਲਾਵੈ
ਿਖਲਾਵੈਗੋ ਿਖਿਲਆ ਿਖਵੈ ਿਖੜਕੀ ਿਖੜਕੀਆ ਿਖਿੜਆ ਖੀਓ ਖੀਚਰੀ ਖੀਚਾ ਖੀਣ ਖੀਣੁ ਖੀਣੰ ਖੀਣਉ ਖੀਣੰਤ
ਖੀਣਾ ਖੀਂਧਾ ਖੀਨ ਖੀਨੁ ਖੀਨਸੂਆ ਖੀਨਾ ਖੀਨੀ ਖੀਰ ਖੀਿਰ ਖੀਰੁ ਖੀਰੰ ਖੀਰਾ ਖੀਰੇ ਖੀਰੈ ਖੀਲੈ ਖੀਵਿਨ
ਖੀਵਾ ਖੀਵੀ ਖੁਆਇ ਖੁਆਇਓਹੁ ਖੁਆਇਅਨੁ ਖੁਆਇਆ ਖੁਆਇਦਾ ਖੁਆਈ ਖੁਆਈਅਿਹ ਖੁਆਈਐ
ਖੁਆਏ ਖੁਆਰ ਖੁਆਰੁ ਖੁਆਰਾ ਖੁਆਰੀ ਖੁਆਰੋ ਖੁਇ ਖੁਈ ਖੁਿਸ ਖੁਸਰੇ ਖੁਸਰੈ ਖੁਿਸਖਬਰੀ ਖੁਸੀ ਖੁਸੀਆ
ਖੁਸੀਏ ਖੁਹਦੀ ਖੁਹਦੇ ਖੁਟਹਰ ਖੁੰਢਾ ਖੁਥੈ ਖੁਿਦ ਖੁੰਦਕਾਰੁ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਖੁਦਾਇ ਖੁਦਾਇਆ ਖੁਦਾਈ ਖੁਦੀ ਖੁਿਧ
ਖੁਿਧਆ ਖੁਿਧਆਰਥ ਖੁਿਧਆਵੰਤੁ ਖੁਨਕ ਖੁਨਾਮੀ ਖੁੰਿਬ ਖੁਭੜੀ ਖੁੰਭੈ ਖੁਮਾਰੀ ਖੁਮਾਰੋ ਖੁਰ ਖੁਰਗੀਰ ਖੁਰਦਨੀ
ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਲ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ਈਆ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੜੇ ਖੁਲਹਾਨੁ ਖੁਿਲਹ੍ਹ੍ਓ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੀ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੀਆ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੇ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੇ ਖੁਲਹ੍ਹ੍ੈ ਖੁਲਨੀ ਖੁਲਨੇ ਖੁਲਾ

ਖੁਲਾਇਆ ਖੁਲਾਹੀ ਖੁਲਾਨਾ ਖੁਲਾਨੇ ਖੁਲਾਵਣਹਾਰਾ ਖੁਲਾਵਿਣਆ ਖੁਿਲਆ ਖੁਲੀਜੈ ਖੁਲੇ ਖੁਲੈ ਖੂਹ ਖੂਹਟਾ ਖੂਹਿਣ
ਖੂਹੜੀ ਖੂਿਹ ਖੂਹੀ ਖੂਹੁ ਖੂੰਡਿਹ ਖੂੰਡੀ ਖੂਧੇ ਖੂਨ ਖੂਨਾ ਖੂਬ ਖੂਬੁ ਖੂੰਬਰਾਜੁ ਖੂਲਿਹ ਖੂਿਲਹ੍ਹ੍ ਖੂਲਹ੍ਹ੍ੇ ਖੂਲਹ੍ਹ੍ੈ ਖੂਲੀ ਖੂਲੇ
ਖੂਲੈ ਖੇ ਖੇਹ ਖੇਹੂ ਖੇਚਰ ਖੇਡ ਖੇਡਿਹ ਖੇਡਾਰੀ ਖੇਡੀਐ ਖੇਤ ਖੇਿਤ ਖੇਤੁ ਖੇਤਾਂਹ ਖੇਤਾਰੁ ਖੇਤੀ ਖੇਤੈ ਖੇਦ ਖੇਦੁ
ਖੇਦਾ ਖੇਪ ਖੇਮ ਖੇਮੰ ਖੇਮਾ ਖੇਮੇ ਖੇਲ ਖੇਿਲ ਖੇਲੁ ਖੇਲਉ ਖੇਲਈਆ ਖੇਲਸਾ ਖੇਲਸੀ ਖੇਲਹ ਖੇਲਿਹ ਖੇਲਣ
ਖੇਲਣੁ ਖੇਲਣਹਾਰੇ ਖੇਲਣਾ ਖੇਲਤ ਖੇਲੰਤਾ ਖੇਲੰਿਦਆ ਖੇਲਨ ਖੇਲਨਾ ਖੇਲਾ ਖੇਲਾਇ ਖੇਲਾਇਆ ਖੇਲਾਇਦਾ ਖੇਲਾਈ
ਖੇਲਾਈਐ ਖੇਲਾਵਿਹ ਖੇਲਾਵੈ ਖੇਿਲਓ ਖੇਲੇ ਖੇਲੈ ਖੇਲੋ ਖੇਿਵ ਖੇਵਟ ਖੇਵਟੁ ਖੇਵਟੂ ਖੇਵਾ ਖੇਵਾਟੁ ਖੇਵੀਐ ਖੇੜਾ ਖੈ
ਖੈਬੋ ਖੈਰ ਖੈਿਰ ਖੈਰੁ ਖੈਰੀ ਖੋਇ ਖੋਇਓ ਖੋਇਆ ਖੋਈ ਖੋਈਐ ਖੋਏ ਖੋਹਾਇ ਖੋਹਾਇਿਨ ਖੋਿਹ ਖੋਹੁ ਖੋਹੇਿਨ
ਖੋਜ ਖੋਿਜ ਖੋਜੁ ਖੋਜਉ ਖੋਜਿਹ ਖੋਜਹੁ ਖੋਜੰਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜੰਤਾ ਖੋਜੰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਖੋਜੰਤੀਆ ਖੋਜੰਤੇ ਖੋਜਤੇ ਖੋਜਦੇ
ਖੋਜਨ ਖੋਜਾਈ ਖੋਜਾਵਉ ਖੋਿਜਆ ਖੋਜੀ ਖੋਜੀਆ ਖੋਜੀਐ ਖੋਜੇ ਖੋਜੇਿਦਆ ਖੋਜੈ ਖੋਟ ਖੋਿਟ ਖੋਟੁ ਖੋਟਾ ਖੋਿਟਅਹੁ
ਖੋਿਟਆ ਖੋਟੀ ਖੋਟੇ ਖੋਟੇਆਰੇ ਖੋਟੈ ਖੋਟੋ ਖੋਟੌ ਖੋਤ ਖੋਿਤ ਖੋਂਦ ਖੋਿਦ ਖੋਦੈ ਖੋਰ ਖੋਿਰ ਖੋਰੀ ਖੋਿਲ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ਉ
ਖੋਲਹ੍ਹ੍ਾ ਖੋਿਲਹ੍ਹ੍ ਖੋਿਲਹ੍ਹ੍ਓ ਖੋਲਹੁ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ੇ ਖੋਲਹ੍ਹ੍ੈ ਖੋਲਿਨਹ੍ਹ੍ ਖੋਲਾਇਦਾ ਖੋਲਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍ ਖੋਿਲਆ ਖੋਲੀ ਖੋਲੇ ਖੋਲੈ ਖੋਵਿਸ ਖੋਵਿਹ
ਖੋਵਹੀ ਖੋਵਹੁ ਖੋਵਣਾ ਖੋਵਤ ਖੋਵਿਨ ਖੋਵੈ ਖੋੜ ਖੋਿੜ ਖੋੜਸਾ ਖੋੜਾ ਖੋੜੇ
ਗੰਉ ਗਉ ਗਉਹਰ ਗਉਹਰੁ ਗਉਣੁ ਗਉਨੁ ਗਉਰਾ ਗਉਰੋ ਗਉੜਾ ਗਉੜੀ ਗਊ ਗਊਆ ਗਊਤਮ ਗਇ
ਗਇਓ ਗਇਅ ਗਇਅਮੁ ਗਇਆ ਗਇਆਹ ਗਇਐ ਗਈ ਗਈਂ ਗਈ ਗਈਆ ਗਈਆਂ ਗਈਆਸ
ਗਈਆਸੇ ਗਈਏ ਗਈਹੈ ਗਏ ਗਸਤਮ ਗਹ ਗਹੰ ਗਹਉ ਗਹਿਹ ਗਹਹੁ ਗਹਗਹਾ ਗਹਗਿਚ ਗਹਡੜੜਾ
ਗਹਿਡਓ ਗਹਣ ਗਹਣੁ ਗਹਣਾ ਗਹਣੇ ਗਹਤ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ਗਹਨੇ ਗਹਨੈ ਗਹਬਰ ਗਹਬਰਾ ਗਹਿਰ
ਗਹਰਾ ਗਹਰੀ ਗਹਰੋ ਗਹਾਇਓ ਗਿਹ ਗਿਹਓ ਗਿਹਆ ਗਿਹਰ ਗਿਹਰੀ ਗਿਹਲੜੋ ਗਿਹਲਾ ਗਿਹਿਲਆ ਗਿਹਲੀ
ਗਿਹਲੇ ਗਹੀ ਗਹੀਐ ਗਹੀਜੈ ਗਹੀਰ ਗਹੀਰੁ ਗਹੀਰਉ ਗਹੀਰਾ ਗਹੁ ਗਹੇ ਗਹੇਹੀ ਗਹੇਰਾ ਗਹੇਰੋ ਗਹੇਲੀ
ਗਹੇਲੀਏ ਗਹੈ ਗਹੋ ਗੰਗ ਗਗਨ ਗਗਿਨ ਗਗਨੁ ਗਗਨੰ ਗਗਨੰਤਿਰ ਗਗਨੰਦਿਰ ਗਗਨਾ ਗਗਰੀ ਗਗਰੀਆ ਗੰਗਾ
ਗਗਾ ਗੰਗਾਤਾ ਗੰਗੇਵ ਗਗੈ ਗਚ ਗਚੁ ਗਛੇਣ ਗਜ ਗਿਜ ਗਜੁ ਗਜਇੰਦਰ੍ ਗਜਧਰ ਗਜਪਿਤ ਗਿਜਆ ਗਿਜੰਦੁ
ਗਜੀ ਗਟਕ ਗਟਕਾਰੇ ਗਟਕਾਵਿਹ ਗਟਕੇ ਗਟਾਕ ਗੰਿਠ ਗੰਠੜੀ ਗੰਠੜੀਐ ਗਠਾਵੈ ਗੰਠੀ ਗਠੀਆ ਗਡ ਗਿਡ
ਗਡੁ ਗਡਈ ਗਡਹਾ ਗਡਹੈ ਗਡਲੀਆ ਗਡਵੈ ਗਡਾਈ ਗਡਾਵੈ ਗਿਡਓ ਗਿਡਆ ਗਡੀ ਗਡੀਅਿਹ ਗਡੀਆ
ਗਡੇ ਗੰਢ ਗੰਿਢ ਗੰਢੁ ਗਢ ਗਿਢ ਗਢੁ ਗੰਢਣੁ ਗਢਤੇ ਗੰਢਾ ਗੰਢੀ ਗੰਢੀਐ ਗੰਢੇਿਦਆਂ ਗੰਢੈ ਗਣ ਗਿਣ ਗਣੰ
ਗਣਉ ਗਣਈ ਗਣਿਹ ਗਣਤ ਗਣਤੀ ਗਣਤੈ ਗਣਾ ਗਣਾਇ ਗਣਾਇਦਾ ਗਣਾਇਦੇ ਗਣਾਈਐ ਗਣਾਏ ਗਣਾਵਿਣ
ਗਣਾਵਣੀ ਗਣਾਵੈ ਗਿਣਆ ਗਣੀ ਗਣੀ ਗਣੀਆ ਗਣੀਐ ਗਣੀਨੀ ਗਣੇ ਗਣੇਇ ਗਣੇਸੰ ਗਣੈ ਗਤ ਗਿਤ ਗਤੁ
ਗਤੰ ਗਤਾ ਗਤੀ ਗਤੇ ਗਥੁ ਗਥਈ ਗਦਹਾ ਗਦਹੀ ਗਦਹੁ ਗੰਦਲਾ ਗਦਾ ਗੰਦੇ ਗੰਧ ਗੰਧੁ ਗੰਧਈਆ ਗੰਧਣ
ਗੰਧਰਬ ਗੰਧਰ੍ਬ ਗੰਧਰਬਾ ਗੰਧਰ੍ਬਾ ਗੰਧਰਬੇ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੇ ਗੰਧੀ ਗਿਨ ਗਨਉ ਗਨਹੁ ਗਨਕ ਗਨਕਾ ਗਨਣੁ
ਗਨਣੇ ਗਨੰਤ ਗੰਨਾ ਗਨਾ ਗਿਨਆ ਗਿਨਕਾ ਗਿਨਨ ਗਨੀ ਗਨੀ ਗਨੀਅਿਹ ਗਨੀਆ ਗਨੀਐ ਗਨੀਵ ਗਨੇ ਗਨੈ
ਗਨੋੁ ਗਬੁ ਗਭਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗੰਭੀਰੰ ਗਭੀਰ ਗਭੀਰੁ ਗੰਭੀਰਾ ਗਭੀਰਾ ਗੰਭੀਰੀ ਗੰਭੀਰੇ ਗੰਭੀਰੈ ਗੰਭੀਰੋ ਗੰਿਮ
ਗਮ ਗਿਮ ਗਮੁ ਗੰਮਯ੍ਯ੍ੰ ਗਮਰੁ ਗੰਿਮਤ ਗਯਉ ਗਯੰਦ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ ਗਯ੍ਯ੍ਾਿਨ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੰ ਗਯ੍ਯ੍ਾਨੀਅਹੁ ਗਰ ਗਿਰ ਗਰ੍ਸ ਗਰ੍ਿਸ
ਗਰ੍ਸਟੇ ਗਰ੍ਸਤ ਗਰ੍ਸਿਤ ਗਰ੍ਸਤਨ ਗਰ੍ਸਨਾ ਗਰ੍ਿਸਓ ਗਰ੍ਿਸਆ ਗਰ੍ਿਸਆਨੋ ਗਰ੍ਸੀ ਗਰ੍ਸੀਏ ਗਰਸੂਆ ਗਰ੍ਸੈ ਗਰਹ ਗਰ੍ਹ
ਗਰ੍ਹਣ ਗਰ੍ਹਨ ਗਰਿਹ ਗਰ੍ਿਹਓ ਗਰਿਜ ਗਰਜਤ ਗਰਿਜਤ ਗਰਜੈ ਗਰਠੇ ਗਰਤ ਗਰਿਤ ਗਰਤਹੁ ਗਰੰਥ ਗਰਦਿਨ

ਗਰਧਪ ਗਰਧਬ ਗਰਧਭ ਗਰਧਭਹ ਗਰਬ ਗਰਿਬ ਗਰਬੁ ਗਰਬਈਆ ਗਰਬਿਸ ਗਰਬਸੂਆ ਗਰਬਿਹ ਗਰਬੰਿਤ
ਗਰਬਤ ਗਰਬਤਹ ਗਰਬਲੀਆ ਗਰਬਵਤੀ ਗਰਬਾ ਗਰਬਾਈ ਗਰਬਾਵੈ ਗਰਿਬਆ ਗਰਬੀਐ ਗਰਬੇ ਗਰਬੇਣ
ਗਰਬੈ ਗਰਭ ਗਰਿਭ ਗਰਭੁ ਗਰਭੰ ਗਰ੍ਭ ਗਰਭਾਿਸ ਗਰਭੇ ਗਰਭੈ ਗਰਲ ਗਰਾਿਸ ਗਰ੍ਾਸ ਗਰ੍ਾਿਸ ਗਰ੍ਾਸਤੇ ਗਰ੍ਾਸਾ
ਗਰ੍ਾਿਸਓ ਗਰ੍ਾਸੇ ਗਰ੍ਾਸੈ ਗਰਾਹ ਗਰ੍ਾਹਿਜ ਗਰ੍ਾਹਜੁ ਗਰ੍ਾਮ ਗਰ੍ਾਮੁ ਗਰਾਮਨੋ ਗਰਾਮੀ ਗਰਾਵਉ ਗਿਰਓ ਗਿਰਸ੍ਟ ਿਗਰ੍ਸਤ
ਿਗਰ੍ਸਿਤ ਿਗਰ੍ਹ ਿਗਰ੍ਹੰ ਿਗਰ੍ਹਸਤ ਿਗਰ੍ਹਸਤੀ ਿਗਰ੍ਹਨ ਿਗਰ੍ਹਾਰਥ ਿਗਰ੍ਿਹ ਿਗਰ੍ਹੀ ਿਗਰ੍ਹੁ ਗਰੀ ਗਰੀਆ ਗਰ੍ੀਖਮ ਗਰੀਬ
ਗਰੀਬੁ ਗਰੀਬਾ ਗਰੀਬਾਨੋ ਗਰੀਬੀ ਗਰੁੜ ਗਰੁੜੁ ਗਰੁੜਾ ਗਰੁੜਾਰੀ ਗਰੂ ਗਰੂਅ ਗਰੂਆ ਗਰੂਰੁ ਗਰ੍ੇਹ ਗਲ
ਗਿਲ ਗਲੁ ਗਲਉਰੇ ਗਲਹ੍ਹ੍ਾ ਗਲਿਹ ਗਲਹੁ ਗਲਿਣ ਗਲਤ ਗਲਤੁ ਗਲਤਾਨ ਗਲਤਾਨੁ ਗਲਵਢ ਗਲਾ ਗਲਾਂ
ਗਲਾਇਓ ਗਲਾਟੇ ਗਲਾਢੇ ਗਲਾਣੇ ਗਲਾਵਾਂ ਗਲਾਿਵਆ ਗਲਾਵੈ ਗਿਲਆ ਗਲੀ ਗਲੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀਆ ਗਲੀਆਂ
ਗਲੀਈ ਗਲੀਏ ਗਲੇ ਗਲੈ ਗਲੋਈਐ ਗਲੋਹੀ ਗਲੋਲਾ ਗਵਈਆ ਗਵਣ ਗਵਣੁ ਗਵਣੰ ਗਵਨ ਗਵਨੁ ਗਵਰੀ
ਗਵਾਇ ਗਵਾਇਓ ਗਵਾਇਆ ਗਵਾਇਐ ਗਵਾਇਸੀ ਗਵਾਇਿਹ ਗਵਾਇਣ ਗਵਾਇਦਾ ਗਵਾਇਿਨ ਗਵਾਈ
ਗਵਾਈਆ ਗਵਾਈਐ ਗਵਾਏ ਗਵਾਸਾ ਗਵਾਸੀ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਝਾ ਗਵਾਤਾ ਗਵਾਤੇ ਗਵਾਧੂ ਗਵਾਪੈ ਗਵਾਰ ਗਵਾਿਰ
ਗਵਾਰੁ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰੀ ਗਵਾਰੈ ਗਵਾਵਉ ਗਵਾਵਿਹ ਗਵਾਵਹੀ ਗਵਾਵਹੁ ਗਵਾਵਹੇ ਗਵਾਵਣਾ ਗਵਾਵਿਣਆ
ਗਵਾਵਤ ਗਵਾਵੈ ਗਿਵਆ ਗਿਵਤਾ ਗਵੇ ਗਵੈ ਗੜ ਗਿੜ ਗੜੁ ਗੜਹ੍ਹ੍ ਗੜਹ੍ਣ ਗੜਹ੍ਣਹਾਰੇ ਗਿੜਹ੍ਹ੍ ਗੜਬੜ ਗੜਾ
ਗਿੜਓ ਗੜੈ ਗਾਉ ਗਾਂਉ ਗਾਉਣੀ ਗਾਊ ਗਾਊਂ ਗਾਓੁ ਗਾਇ ਗਾਂਇ ਗਾਇਓ ਗਾਇਆ ਗਾਇਐ ਗਾਇਣ ਗਾਇਣੁ
ਗਾਇਣਾ ਗਾਇਤਰ੍ੀ ਗਾਇਦਾ ਗਾਇਨ ਗਾਇਬਾ ਗਾਇਯਉ ਗਾਇਲੇ ਗਾਈ ਗਾਈਅਿਹ ਗਾਈਐ ਗਾਏ ਗਾਹ ਗਾਹਕ
ਗਾਹਕੁ ਗਾਹਕੀ ਗਾਹਣ ਗਾਹਨ ਗਾਹਰੋ ਗਾਹਾ ਗਾਿਹ ਗਾਿਹਓ ਗਾਹੀ ਗਾਂਹੀ ਗਾਹੁ ਗਾਹੇ ਗਾਹੈ ਗਾਖਰੀ ਗਾਖਰੋ
ਗਾਖੜੀ ਗਾਖੜੇ ਗਾਖੜੋ ਗਾਗਿਰ ਗਾਛਹੁ ਗਾਛੈ ਗਾਜੇ ਗਾਜੈ ਗਾਟ ਗਾਿਠ ਗਾਂਿਠ ਗਾਂਠਰੀ ਗਾਠੜੀਓ ਗਾਠਾ ਗਾਠੀ
ਗਾਂਠੀ ਗਾਂਠੁਲੀ ਗਾਠੇ ਗਾਂਠੇ ਗਾਡ ਗਾਿਡ ਗਾਡਰ ਗਾਿਡਓ ਗਾਿਡਆ ਗਾਡੀ ਗਾਡੇ ਗਾਡੇਰਿੜ ਗਾਡੈ ਗਾਡੋ ਗਾਂਡੋ
ਗਾਢਨ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗਾਂਢਾ ਗਾਢੇ ਗਾਂਢੇ ਗਾਢੈ ਗਾਣਵੇ ਗਾਤ ਗਾਿਤ ਗਾਤੁ ਗਾਤੀ ਗਾਤੇ ਗਾਥ ਗਾਥੁ ਗਾਥਾ ਗਾਨੇ
ਗਾਫਲ ਗਾਫਿਲ ਗਾਫਲੁ ਗਾਿਫਲ ਗਾਮ ਗਾਮੁ ਗਾਮਨੀ ਗਾਮੀ ਗਾਂਮੀ ਗਾਰ ਗਾਿਰ ਗਾਰਹ੍ ਗਾਰਹੁ ਗਾਰਿਬ ਗਾਰਬੁ
ਗਾਰਵੁ ਗਾਰੜੁ ਗਾਰੜੂ ਗਾਰਾ ਗਾਿਰਆ ਗਾਰੀ ਗਾਰੁੜ ਗਾਰੁੜੁ ਗਾਰੁੜੀ ਗਾਰੈ ਗਾਲ ਗਾਿਲ ਗਾਿਲਹ੍ਹ੍ ਗਾਲਹ੍ਹ੍ੀ ਗਾਲਾਇ
ਗਾਲਾਇਓ ਗਾਿਲਆ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀਅਿਹ ਗਾਲੀਐ ਗਾਲੇ ਗਾਲੈ ਗਾਵ ਗਾਿਵ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉਗੋ ਗਾਵਓ ਗਾਵਏ
ਗਾਵਿਸ ਗਾਵਸੀ ਗਾਵਹ ਗਾਵਹਗੇ ਗਾਵਿਹ ਗਾਵਹੀ ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੇ ਗਾਵਣ ਗਾਵਿਣ ਗਾਵਣੁ ਗਾਵਣਹਾਰੁ
ਗਾਵਣਹਾਰੀਆ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਗਾਵਣਾ ਗਾਵਿਣਆ ਗਾਵਣੀ ਗਾਵਣੇ ਗਾਵੰਤ ਗਾਵੰਿਤ ਗਾਵਤ ਗਾਵੰਤਾ ਗਾਵਤਾ
ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੇ ਗਾਵਦਾ ਗਾਵਦੇ ਗਾਂਵਦੇ ਗਾਵਨ ਗਾਵਿਨ ਗਾਵਨੁ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਗਾਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਗਾਵਨਾ
ਗਾਵਨੀ ਗਾਵਨੋ ਗਾਵਰ ਗਾਵਾ ਗਾਵਾਂ ਗਾਵਾਇਣੁ ਗਾਵਾਇਦਾ ਗਾਵਾਈਆ ਗਾਵਾਏ ਗਾਵਾਹਾ ਗਾਵਾਹੀ ਗਾਵਾਧਾ
ਗਾਵਾਰ ਗਾਵਾਿਰ ਗਾਵਾਰੁ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੀ ਗਾਵਾਵਿਹ ਗਾਿਵਆ ਗਾਵੀਅਿਹ ਗਾਵੀਆ ਗਾਵੀਐ ਗਾਵੀਜੈ
ਗਾਵੀਤਾ ਗਾਵੇ ਗਾਵੈ ਗਾਂਵੈ ਗਾਵੈਗੋ ਗਾੜਾ ਿਗਆਸ ਿਗਆਤਾ ਿਗਆਨ ਿਗਆਿਨ ਿਗਆਨੁ ਿਗਆਨੰ ਿਗਆਨਹੀਨ
ਿਗਆਨਹੀਨੀ ਿਗਆਨਨ ਿਗਆਨਵੰਤ ਿਗਆਨਾ ਿਗਆਨਾਂ ਿਗਆਨੀ ਿਗਆਨੀਆ ਿਗਆਨੇ ਿਗਆਨੈ ਿਗਆਨੋ
ਿਗਆਰਹ ਿਗਝਾਇਆ ਿਗੰਦ ਿਗਿਰ ਿਗਰਸਤ ਿਗਰਸਿਤ ਿਗਰਸਤੁ ਿਗਰਸਤੀ ਿਗਰਹ ਿਗਰਹਾ ਿਗਰਿਹ ਿਗਰਹੀ
ਿਗਰਹੁ ਿਗਰਹੋ ਿਗਰਝਨ ਿਗਰੰਤ ਿਗਰੰਿਤ ਿਗਰਤ ਿਗਰਤੇ ਿਗਰਧਾਰੇ ਿਗਰਫਤਹ ਿਗਰੰਬਾਰੀ ਿਗਰਾਉ ਿਗਰਾਂਇ
ਿਗਰਾਸ ਿਗਰਾਿਸ ਿਗਰਾਸੁ ਿਗਰਾਸਾ ਿਗਰਾਸੇ ਿਗਰਾਹ ਿਗਰਾਹਾ ਿਗਰਾਨੀ ਿਗਰਾਮੁ ਿਗਰਾਮਾ ਿਗਰਾਵਿਹ ਿਗਰਾਵੈ
ਿਗਿਰਓ ਿਗਿਰਵਰ ਿਗਰੀ ਿਗਰੀਐ ਿਗਰੀਵਾਨ ਿਗਰੈ ਿਗਲਾਿਨ ਿਗਲੀ ਿਗਿੜ ਿਗੜਵੜੀ ਗੀਓ ਗੀਅ ਗੀਹਿਨ

ਗੀਤ ਗੀਿਤ ਗੀਤੁ ਗੀਤਾ ਗੀਤੇ ਗੀਧ ਗੀਧਾ ਗੀਧੀ ਗੀਧੇ ਗੀਰੀਆ ਗੁਆਉ ਗੁਆਰ ਗੁਆਰਿਨ ਗੁਆਰੇਰੀ
ਗੁਸਈਆ ਗੁਸਲ ਗੁਸਾ ਗੁਸਾਇਿਨ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਂਈ ਗੁਸਾਂਈਂ ਗੁਸਾਈਆ ਗੁਹਜ ਗੁਹਜੀ ਗੁਹੈ ਗੁੰਗ
ਗੁੰਗੇ ਗੁਜਰਾਵੈ ਗੁੰਜਾਤ ਗੁਜਾਿਰ ਗੁਜਾਰਉ ਗੁਜਾਰਿਹ ਗੁਜਾਰਹੁ ਗੁਜਾਰੈ ਗੁਝੜਾ ਗੁਝਾ ਗੁਝੀ ਗੁਟਇ ਗੁੰਡ ਗੁਣ
ਗੁਿਣ ਗੁਣੁ ਗੁਣਹ ਗੁਣਿਹ ਗੁਣਹੀਣ ਗੁਣਹੀਣੀ ਗੁਣਹੀਨੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਗੁਣਗਯ੍ਯ੍ ਗੁਣਗਯ੍ਯ੍ੰ ਗੁਣੰਤ ਗੁਣਤ
ਗੁਣਤਾਸ ਗੁਣਤਾਿਸ ਗੁਣਤਾਸੁ ਗੁਣਤਾਸਾ ਗੁਣਤਾਸੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਗੁਣਦਾਤੌ ਗੁਣਵੰਤ ਗੁਣਵੰਤੁ ਗੁਣਵੰਤਾ ਗੁਣਵੰਿਤਆ
ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣਵਤੀ ਗੁਣਵੰਤੀਆ ਗੁਣਾ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀਆ ਗੁਣੀਆਂ ਗੁਣੀਐ ਗੁਣੇ ਗੁਣੈ ਗੁਥਲੀ ਗੁਦਰਾਣੁ
ਗੁਦਰੀ ਗੁਦਰੈ ਗੁਦੜੁ ਗੁੰਦਾਈ ਗੁਦਾਰਨਾ ਗੁਦਾਿਰਆ ਗੁਦਾਰੀ ਗੁਦਾਰੇ ਗੁਦਾਰੈ ਗੁਧਾ ਗੁਨ ਗੁਿਨ ਗੁਨੁ ਗੁਨਹ
ਗੁਨਹਗਾਰ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਗੁਨਹਾਂ ਗੁਨਹੀ ਗੁਨਗਯ੍ਯ੍ ਗੁਨਣਾ ਗੁਨਤ ਗੁਨਤਾਸ ਗੁਨਤਾਸੁ ਗੁਨਾ ਗੁਨਾਂ ਗੁਨਾਉ ਗੁਿਨਤ
ਗੁਨੀ ਗੁਨੀਆ ਗੁਨੀਐ ਗੁਨੀਤਾ ਗੁਨੀਯ ਗੁਨੇ ਗੁਨੈ ਗੁਪਿਸ ਗੁਪਤ ਗੁਪਿਤ ਗੁਪਤੁ ਗੁਪਤਹੁ ਗੁਪਤਾ ਗੁਪਤੀ
ਗੁਪਤੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਲਾਕ ਗੁਪਾਲ ਗੁਪਾਲੁ ਗੁਪਾਲਿਹ ਗੁਪਾਲਾ ਗੁਪਾਲੇ ਗੁੰਫ ਗੁੰਫਹੁ ਗੁਫਤਮ ਗੁਫਾ ਗੁੰਿਫਆ ਗੁਫੈ
ਗੁਬਾਰ ਗੁਬਾਿਰ ਗੁਬਾਰੁ ਗੁਬਾਰਾ ਗੁਬਾਰੀ ਗੁਬਾਰੇ ਗੁਬਾਰੈ ਗੁਬਾਰੋਵਾ ਗੁਿਬੰਦ ਗੁਮਾਨ ਗੁਮਾਨੁ ਗੁਮਾਨਾ ਗੁਮਾਨੀ
ਗੁਮਾਨੀਆ ਗੁਮਾਨੋ ਗੁਰ ਗੁਿਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੰ ਗੁਰਏ ਗੁਰਿਸਖ ਗੁਰਿਸਖੁ ਗੁਰਿਸਖਹੁ ਗੁਰਿਸਖੜਾ ਗੁਰਿਸਖਾ ਗੁਰਿਸਖਾਂ
ਗੁਰਿਸਖੀ ਗੁਰਿਸਖੀ ਗੁਰਹ ਗੁਰਹਾਈ ਗੁਰਿਹ ਗੁਰਜ ਗੁਰਝੀ ਗੁਰਦੁਆਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਗੁਰਦੇਉ
ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰਦੇਿਵ ਗੁਰਦੇਵਏ ਗੁਰਦੇਵਾ ਗੁਰਪਰ੍ਸਾਿਦ ਗੁਰਬਚਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੰਤ ਗੁਰਮੰਤੁ ਗੁਰਮਿਤ ਗੁਰਮਤੀ
ਗੁਰਮਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਿਖ ਗੁਰਮੁਖਿਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਾ ਗੁਰਾਹਾ ਗੁਰੀਆ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੋ ਗੁਲ ਗੁਲਹ੍ਾ ਗੁਲਮ ਗੁਲਮੁ ਗੁਲਾਮੁ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਰੇ ਗੁਲਾਲ ਗੁਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲਾ ਗੁਲਾਲੀ ਗੁਿਵੰਦ ਗੁਿਵੰਦੁ
ਗੁੜ ਗੁੜੁ ਗੁੜਣਾ ਗੂਹ ਗੂੰਗਾ ਗੂੰਗੇ ਗੂੰਗੈ ਗੂਜਰੀ ਗੂਝੀ ਗੂਡੀ ਗੂਿਣ ਗੂਣਾ ਗੂੰਧੀ ਗੂੜ ਗੂੜਹ੍ਹ੍ ਗੂੜਹ੍ਹ੍ਉ ਗੂੜਹ੍ਹ੍ੀ ਗੂੜਾ
ਗੂੜੀ ਗੂੜੈ ਗੂੜੋ ਗੇਹ ਗੇਹਿਣ ਗੇਹੁ ਗੇਰੀ ਗੇਰੂ ਗੇੜਾ ਗੈ ਗੈਂਡਾ ਗੈਣ ਗੈਿਣ ਗੈਣਾਿਰ ਗੈਣਾਰੰ ਗੈਣਾਰਾ ਗੈਣਾਰੇ
ਗੈਨ ਗੈਬੁ ਗੈਬਾਨ ਗੈਬਾਨਾ ਗੈਰ ਗੈਰਿਤ ਗੈਲ ਗੈਿਲ ਗੈਵਰ ਗੋ ਗੋਅ ਗੋਆ
ੁ ਲਾ ਗੋਆਲੀਆ ਗੋਇ ਗੋਇੰਦ ਗੋਇਦਾ
ਗੋਇਿਲ ਗੋਇਲੜਾ ਗੋਇਲੀ ਗੋਈ ਗੋਈਆ ਗੋਸ ਗੋਸਿਟ ਗੋਸਟੇ ਗੋਸ
ੁ ਾਈ ਗੋਸਾਈ ਗੋਸਾਂਈ ਗੋੁਸਾਈਆ ਗੋਸਾਈਐ
ਗੋਹੇ ਗੋਹੈ ਗੋਕਲ ਗੋਚਰੇ ਗੋਂਡ ਗੋਡ ਗੋਡਹੁ ਗੋਂਡਕਰੀ ਗੋਤਮ ਗੋਤਮੁ ਗੋਤੇ ਗੋਦਰੀ ਗੋਦਾਵਿਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੋਧਨੁ
ਗੋਿਨ ਗੋਪ
ੁ ਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਿਲ ਗੋਪਾਲੁ ਗੋਪਾਲਹ ਗੋਪਾਲਿਹ ਗੋੁਪਾਲਾ ਗੋਪਾਲਾ ਗੋਪਾਲੈ ਗੋਿਪਆ ਗੋਪੀ ਗੋਪੀਆ
ਗੋਪੇ ਗੋਬਿਰ ਗੋਬਰੁ ਗੋੁਿਬੰਦ ਗੋੁਿਬੰਦੁ ਗੋਿਬੰਦ ਗੋਿਬੰਦੁ ਗੋਿਬੰਦੰ ਗੋਿਬਦ ਗੋਿਬਿਦ ਗੋਿਬਦੁ ਗੋਿਬੰਦਹ ਗੋਿਬੰਦਿਹ ਗੋਿਬੰਦਾ
ਗੋੁਿਬੰਦੇ ਗੋਿਬੰਦੇ ਗੋਿਬਦੇ ਗੋਿਬੰਦੇਿਤ ਗੋਿਬੰਦੈ ਗੋਿਬੰਦੋ ਗੋਮਤੀ ਗੋਰ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਾਂ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀਏ ਗੋਰੂ ਗੋਲ
ਗੋਲਾ ਗੋਿਲਆ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀਆ ਗੋਲੀਐ ਗੋਲੇ ਗੋਵਿਹ ਗੋਵਰਧਨ ਗੋੁਿਵੰਦ ਗੋੁਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਿਵੰਿਦ ਗੋਿਵੰਦੁ ਗੋਿਵਦ
ਗੋਿਵਦੁ ਗੋਿਵੰਦਿਹ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੋਿਵਦਾ ਗੋਿਵੰਦੇ ਗੌੜੀ ਿ◌ਗਯ੍ਯ੍ਾਨ
ਘਿਸ ਘਿਸਆ ਘਸੀਐ ਘਸੈ ਘਘਾ ਘਘੈ ਘੰਙੈ ਘਚੋਲਾ ਘਟ ਘਿਟ ਘਟੁ ਘਟਿਹ ਘਟੰਤ ਘਟਤ ਘਟਤੁ ਘਟਤਾ
ਘਟਨ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਊ ਘਟਾਈ ਘਟਾਏ ਘਟਾਣੇ ਘਟਾਵਉ ਘਿਟਓ ਘਟੀ ਘਟੀਐ ਘਟੁਕੇ ਘਟੇ ਘਟੈ
ਘਠਾ ਘੰਡਾ ਘਣ ਘਣਾ ਘਣੀ ਘਣੇ ਘਣੇਰਾ ਘਣੇਿਰਆ ਘਣੇਰੀ ਘਣੇਰੀਆ ਘਣੇਰੇ ਘਣੈ ਘਣੋ ਘਣੌ ਘਿਤ ਘਤੁ
ਘਿਤਆ ਘਤੇ ਘਤੈ ਘਨ ਘਨੁ ਘਨਹਰ ਘਨਹਰੁ ਘਨਹਾਰੇ ਘਨਘੋਰ ਘਨਾ ਘਿਨਹਰ ਘਿਨਹਰੁ ਘਨੀ ਘਨੇ
ਘਨੇਰਾ ਘਨੇਰੀ ਘਨੇਰੀਆ ਘਨੇਰੇ ਘਨੇਰੈ ਘਨੇਰੋ ਘਨੈ ਘਨੋ ਘਬੁ ਘਰ ਘਿਰ ਘਰੁ ਘਰਹਾਈ ਘਰਿਹ ਘਰਿਰ
ਘਰ੍ਾਉ ਘਰਾਹੁ ਘਿਰਆ ਿਘਰ੍ਤ ਘਰੀ ਘਰੀਅ ਘਰੀਆਂ ਘਰੂਆ ਘਰੇ ਘਰੈ ਘਲੇ ਘਲੈ ਘਿੜ ਘੜਣ ਘੜਥਲੀ

ਘੜਨ ਘੜਾ ਘੜਾਇ ਘੜਾਇਦਾ ਘੜਾਈਐ ਘੜਾਵੈ ਘਿੜਓ ਘਿੜਆ ਘੜੀ ਘੜੀਅਿਹ ਘੜੀਆ ਘੜੀਆਲ
ਘੜੀਆਲੁ ਘੜੀਐ ਘੜੀਏ ਘੜੂਅਲੋ ਘੜੇ ਘੜੈ ਘਾਉ ਘਾਇ ਘਾਏ ਘਾਸ ਘਾਸੁ ਘਾਸੀ ਘਾਹ ਘਾਹੁ ਘਾਘਰੈ
ਘਾਟ ਘਾਿਟ ਘਾਟੁ ਘਾਟਿਸ ਘਾਿਟਆ ਘਾਟੀ ਘਾਟੀਂ ਘਾਟੇ ਘਾਟੈ ਘਾਿਣ ਘਾਣੀ ਘਾਣੀਆ ਘਾਣੀਐ ਘਾਤ ਘਾਤੁ
ਘਾਤਨੀ ਘਾਤੀ ਘਾਮ ਘਾਂਮ ਘਾਮਾ ਘਾਲ ਘਾਿਲ ਘਾਲਿਹ ਘਾਲਹੁ ਘਾਲਕਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਤ ਘਾਲਤੇ ਘਾਲਦਾ
ਘਾਲਿਨ ਘਾਲਾ ਘਾਿਲਓ ਘਾਿਲਓਨੁ ਘਾਿਲਆ ਘਾਲੀ ਘਾਲੀਅਨੁ ਘਾਲੀਐ ਘਾਲੇ ਘਾਲੈ ਘਾੜਤ ਘਾੜਿਤ ਿਘਉ
ਿਘਅ ਿਘਆਲੀ ਿਘਇ ਿਘਣਾਵਣੇ ਿਘਤਾ ਿਘਧਾ ਿਘਧੀ ਿਘੰਨਿਹ ਿਘੰਨਾ ਿਘਨਾ ਿਘਿਰ ਿਘਰਤੁ ਿਘਰੀਆ ਘੀਉ
ਘੀਆ ਘੀਸ ਘੀਜਈ ਘੁਸਿਰ ਘੁਸੀਐ ਘੁਿਘ ਘੁਘਨਾ ਘੁੰਘਰੂ ਘੁਿਟ ਘੁਟੀਐ ਘੁੰਡੀ ਘੁਥਾ ਘੁਿਥਆ ਘੁਥੀਆ
ਘੁਥੇ ਘੁੰਿਮ ਘੁਿਮ ਘੁਮਘਾ ਘੁਮ
ੰ ਣਵਾਣੀ ਘੁੰਮਾ ਘੁਮਾਇਆ ਘੁਮਾਈ ਘੁਮਾਈਆ ਘੁਮਾਏ ਘੁਮੇ ਘੁਰਿਨਹ੍ਹ੍ ਘੁਰੈ ਘੁਿਲ
ਘੁਲਾਵੈਗੋ ਘੁਲੀਐ ਘੂੰਘਟ ਘੂੰਘਟੁ ਘੂਘਟੁ ਘੂੰਘਰ ਘੂਘਰ ਘੂਟਲਾ ਘੂਟਾ ਘੂਟੀਐ ਘੂਪ ਘੂਮਨ ਘੂਮਿਨ ਘੂਮਿਰ
ਘੂਲਿਹ ਘੂਲੀਐ ਘੂਲੈ ਘੇਰ ਘੇਿਰ ਘੇਿਰਆ ਘੇਰੇ ਘੇਰੈ ਘੋਖ ਘੋਿਖ ਘੋਖਾ ਘੋਖੇ ਘੋਿਟਮ ਘੋਰ ਘੋਿਰ ਘੋਰੁ ਘੋਰੰ
ਘੋਰੰਧਾਰ ਘੋਰਾ ਘੋਰੀ ਘੋਰੈ ਘੋਿਲ ਘੋਲੀ ਘੋਲੀਆ ਘੋਲੇ ਘੋੜੜੈ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਘੋੜੀਆ ਘੋੜੇ
ਙੰਙਾ ਙੰਙੈ ਙਿਣ ਙਣਤੀ ਙਣੀ ਙਰ੍ਾਸੈ ਿਙਆਤਾ ਿਙਆਨ ਿਙਆਨੁ ਿਙਆਨੀ
ਚ ਚਉ ਚਉਸਿਠ ਚਉਹਾ ਚਉਹੂੰ ਚਉਕਿੜ ਚਉਕੜੀ ਚਉਕਾ ਚਉਕੀ ਚਉਕੇ ਚਉਕੈ ਚਉਿਗਰਦ ਚਉਗੁਨ
ਚਉਚਿਕਆ ਚਉਣੀ ਚਉਣੇ ਚਉਤੀਸ ਚਉਤੁਕੀ ਚਉਤੁਕੇ ਚਉਿਥ ਚਉਥਿਹ ਚਉਥੜੀ ਚਉਥਾ ਚਉਥੀ ਚਉਥੇ
ਚਉਥੈ ਚਉਦਸ ਚਉਦਿਸ ਚਉਦਹ ਚਉਦਿਹ ਚਉਦਾ ਚਉਿਦਆ ਚਉਦੋ ਚਉਧਰੀ ਚਉਪਦਾ ਚਉਪਦੇ ਚਉਪਿੜ
ਚਉਪਾਈ ਚਉਬਾਰਾ ਚਉਬਾਰੇ ਚਉਬੀਸਾ ਚਉਬੋਲੇ ਚਉਮੁਖ ਚਉਰ ਚਉਰੁ ਚਉਰਾਸੀ ਚਉਰਾਸੀਹ ਚਉਵਾਇਆ
ਚਉਿੜ ਚਊਣੀ ਚਈਆ ਚਸਮ ਚਸਮੇ ਚਸਾ ਚਸਾਈ ਚਸਾਹਾ ਚਿਸਅਹੁ ਚਿਸਆ ਚਸੂਆ ਚਸੇ ਚਹੀਐ ਚਹੁ
ਚਹੂ ਚਕੁ ਚਕਈ ਚਕਹੁ ਚਕਟੀ ਚਕਰ੍ ਚਕਰ੍ੰ ਚਕਰ੍ੁ ਚਕਰ੍ਧਰ ਚਕਰ੍ਪਾਿਣ ਚਕਰ੍ਵੈ ਚਕਵੀ ਚਕੀ ਚਕੋਰ ਚਕੋਰਾ
ਚਕੋਰੀ ਚਿਖ ਚਖਉ ਚਖਿਹ ਚਖਾ ਚਖਾਇਓਨੁ ਚਖਾਸੀ ਚਿਖਓ ਚਿਖਆ ਚਖੀਐ ਚਖੇ ਚਖੈ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ
ਚੰਗੜੀਆ ਚੰਗਾ ਚੰਿਗਆਈ ਚੰਿਗਆਈ ਚੰਿਗਆਈਆ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇਰਾ ਚੰਗੇਿਰਆ ਚੰਗੇਰੀ ਚੰਗੈ
ਚੰਚਲ ਚੰਚਿਲ ਚੰਚਲੁ ਚੰਚਲਹ ਚੰਚਲਾ ਚਚਾ ਚਚੈ ਚਜ ਚਿਜ ਚਜੁ ਚਿਟ ਚਟਸਾਲ ਚਟਾਰਾ ਚਟੀ ਚਟੀਆ
ਚਟੀਐ ਚਟੇ ਚੰਡਈਆ ਚਡਾ ਚੰਡਾਰ ਚੰਡਾਰਾ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਾਿਲ ਚੰਡਾਲੁ ਚੰਡਾਲਾ ਚੰਡਾਲੀ ਚੰਡੂਰੁ ਚਢਿਹ ਚਢਤ
ਚਢਾ ਚਢਾਇ ਚਢਾਈ ਚਢਾਈਐ ਚਢਾਵਉ ਚਢਾਵੈ ਚਿਢਬੋ ਚਢੇ ਚਢੈ ਚਤੁਆਰੇ ਚਤੁਰ ਚਤੁਿਰ ਚਤੁਰੁ ਚਤੁਰਿਥ
ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਚਤੁਰਾਈ ਚਤੁਰਾਈਐ ਚਤੁਰਾਂਗਾ ਚੰਦ ਚੰਿਦ ਚੰਦੁ ਚੰਦਨ ਚੰਦਿਨ ਚੰਦਨੁ ਚੰਦਨਹ ਚੰਦਨਾ ਚੰਦਨੈ
ਚੰਦਨੋ ਚੰਦਰ੍ ਚੰਦਰ੍ਹੜਾ ਚੰਦਰ੍ਹਾਂਸੁ ਚੰਦਰ੍ਿਬੰਬ ਚੰਦਰ੍ਮਾ ਚੰਦਰ੍ਮੇ ਚੰਦਰ੍ਾਇਣੁ ਚੰਦਰ੍ਾਇਣਾ ਚੰਦਰ੍ਾਵਿਲ ਚੰਦਾ ਚੰਦਾਇਣੁ
ਚੰਦਾਕੀ ਚੰਦੀ ਚੰਦੋ ਚੰਦੋਆ ਚੰਨਣੁ ਚਨਣਾਠੀਆ ਚਨਨ ਚਨੇ ਚੰਪਕ ਚਪਲ ਚਪਲੁ ਚੰਪੈ ਚਿਬ ਚਬਣ ਚਬੇ
ਚੰਿਮ ਚੰਮੁ ਚਮੁ ਚਮਈਆ ਚਮਿਕ ਚਮਕਏ ਚਮਕੰਿਨ ਚਮਕਾਰ ਚਮਕਾਿਰ ਚਮਿਕਆ ਚਮਕੈ ਚਮਤਕਾਰ ਚਮਰ
ਚਮਰਟਾ ਚਮਰੇ ਚਮੜ ਚਮੜੀ ਚੰਮਾਰੰ ਚਮਾਰ ਚਮਾਰੁ ਚਮਾਰਾ ਚਿਮਆਰੁ ਚੰਿਮਆਰੋ ਚਮੋੜੀਐ ਚਰ ਚਿਰ
ਚਰਹ੍ਾਵਉ ਚਰਿਹ ਚਰਹ੍ੈ ਚਰਖਾ ਚਰਗਾ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ ਚਰੰਜੀਵੀ ਚਰਣ ਚਰਿਣ ਚਰਣੰ ਚਰਣਹ ਚਰਣਾ
ਚਰਣਾਰਿਬੰਦ ਚਰਣਾਰੇ ਚਰਣੀ ਚਰਣੀਠਾ ਚਰਣੇ ਚਰੰਨ ਚਰਨ ਚਰਿਨ ਚਰਨਹ ਚਰਨਨ ਚਰਨਨਹ੍ਹ੍ ਚਰਨਾ
ਚਰਨਾਰਿਬੰਦ ਚਰਨਾਰਾ ਚਰਨਾਰੀ ਚਰਨਾਰੇ ਚਰਨਾਰੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨੀ ਚਰਨੇਰੈ ਚਰਪਟੁ ਚਰਮ ਚਰਮਣਹ

ਚਰਾਇਹੁ ਚਰਾਈ ਚਰਾਏ ਚਰਾਹਾ ਚਰਾਕ ਚਰਾਗੁ ਚਰਾਗਾ ਚਰਾਿਨ ਚਰਾਨੈ ਚਰਾਵਉ ਚਰਾਵਿਹ ਚਰਾਵਹੁ
ਚਰਾਵਤ ਚਰਾਵਨ ਚਰਾਵੈ ਚਿਰਓ ਚਿਰਤ ਚਿਰਤਰ੍ ਚਰੀ ਚਰੀਐ ਚਰੈ ਚਲ ਚਿਲ ਚਲੁ ਚਲਉ ਚਲਈ ਚਲਈਆ
ਚਲਸਿਹ ਚਲਸੀ ਚਲਹ ਚਲਿਹ ਚਲਹੁ ਚਲਣ ਚਲਿਣ ਚਲਣੁ ਚਲਣਹਾਰ ਚਲਣਹਾਰੁ ਚਲਣਹਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ
ਚਲਣਾ ਚਲਣੈ ਚਲਤ ਚਲਤੁ ਚਲਤਉ ਚਲਤਾ ਚਲਤੀ ਚਲੰਤੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੈ ਚਲਤੌ ਚਲੰਥੋ ਚਲਦਾ ਚਲਿਦਆ
ਚਲੰਦੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀਆ ਚਲਦੇ ਚਲੰਿਨ ਚਲਨ ਚਲਿਨ ਚਲੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਚਲਨਾ ਚਲਨੀ ਚਲਨੈ ਚਲਨੋ ਚਲਾ ਚਲਾਂ
ਚਲਾਉ ਚਲਾਊ ਚਲਾਇ ਚਲਾਇਓ ਚਲਾਇਓਨੁ ਚਲਾਇਆ ਚਲਾਇਿਹ ਚਲਾਇਦਾ ਚਲਾਇਦੇ ਚਲਾਇਿਨ ਚਲਾਈ
ਚਲਾਈਅਿਹ ਚਲਾਈਆ ਚਲਾਈਐ ਚਲਾਏ ਚਲਾਹਾ ਚਲਾਹੀ ਚਲਾਹੁ ਚਲਾਵਉ ਚਲਾਵਿਹ ਚਲਾਵਹੁ ਚਲਾਵਹੇ
ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ ਚਲਾਵੈ ਚਲਾਵੈਗੋ ਚਿਲਓ ਚਿਲਅਉ ਚਿਲਆ ਚਿਲਤ ਚਿਲਤੁ ਚਲੀ ਚਲੀਅਿਹ ਚਲੀਆ ਚਲੀਐ
ਚਲੂਲ ਚਲੂਿਲ ਚਲੂਲੁ ਚਲੂਲਾ ਚਲੂਿਲਆ ਚਲੂਲੀ ਚਲੂਲੇ ਚਲੂਲੈ ਚਲੇ ਚਲੇਸਿਹ ਚਲੈ ਚਲੈਗੋ ਚਲੋ ਚਵਿਹ
ਚਵਹੁ ਚਵਗਣ ਚਵਗਿਣ ਚਵਗਿਲ ਚਵਰ ਚਵਰੁ ਚਵਰਾਸੀਹ ਚਵਰੋ ਚਵਾ ਚਵਾਈ ਚਵਾਂਈਐ ਚਵਾਵੈ ਚਿਵਆ
ਚਵੇ ਚਵੈ ਚਿੜ ਚੜਉ ਚੜਹ੍ਹ੍ਣਾ ਚੜਹ੍ਾਈਐ ਚੜਹ੍ਹ੍ਾਵਿਹ ਚੜਿਹ ਚਿੜਹ੍ਹ੍ਓ ਚੜਹ੍ੂ ਚੜਹ੍ਹ੍ੇ ਚੜਣਾ ਚੜਤੁ ਚੜੰਦੀਆ ਚੜਾ
ਚੜਾਂ ਚੜਾਉ ਚੜਾਊ ਚੜਾਇ ਚੜਾਇਓ ਚੜਾਇਆ ਚੜਾਇਦਾ ਚੜਾਈ ਚੜਾਈਆ ਚੜਾਈਐ ਚੜਾਏ ਚੜਾਹੀ
ਚੜਾਵਉ ਚੜਾਵਏ ਚੜਾਵਹੁ ਚੜਾਵਿਣਆ ਚੜਾਵੈ ਚਿੜਓ ਚਿੜਅਉ ਚਿੜਆ ਚਿੜਐ ਚੜੀ ਚੜੀਅਸੁ ਚੜੀਐ
ਚੜੇ ਚੜੈ ਚਾ ਚਾਉ ਚਾਓ ਚਾਓੁ ਚਾਇ ਚਾਇਆ ਚਾਈਆ ਚਾਈਲੇ ਚਾਏ ਚਾਹ ਚਾਹਉ ਚਾਹਿਹ ਚਾਹਹੁ ਚਾਹਕੁ
ਚਾਹਤ ਚਾਹਤਾ ਚਾਹਨ ਚਾਹਨਾ ਚਾਿਹ ਚਾਿਹਆ ਚਾਹੀ ਚਾਹੀਐ ਚਾਹੇ ਚਾਹੈ ਚਾਕਰ ਚਾਕਰੁ ਚਾਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ
ਚਾਕਰੀਆ ਚਾਕੀ ਚਾਿਖ ਚਾਖੁ ਚਾਖਿਹ ਚਾਖਹੁ ਚਾਖਤ ਚਾਖਾ ਚਾਿਖਓ ਚਾਿਖਅੜਾ ਚਾਿਖਆ ਚਾਿਖਐ ਚਾਿਖਬਾ
ਚਾਖੀ ਚਾਖੀਐ ਚਾਖੇ ਚਾਖੈ ਚਾਗਾ ਚਾਂਗੇਿਦਆ ਚਾਟ ਚਾਟਉ ਚਾਟਸਾਲ ਚਾਟਿਹ ਚਾਟਿੜਆ ਚਾਟੜੇ ਚਾਟੇ ਚਾਟੈ
ਚਾਂਡੂਰੁ ਚਾਿਤਰ੍ਕ ਚਾਿਤਰ੍ਕੁ ਚਾਿਤਰ੍ਕੋ ਚਾਤੁਰ ਚਾਤੁਰਹ ਚਾਤੁਰੀ ਚਾਂਦ ਚਾਦਨੁ ਚਾਦਨਾ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਨਣ ਚਾਨਿਣ
ਚਾਨਣੁ ਚਾਨਣਾ ਚਾਨਣੇ ਚਾਨਾਣੁ ਚਾਪੇ ਚਾਪੈ ਚਾਂਪੈ ਚਾਬਕੁ ਚਾਬਨੁ ਚਾਿਬਆ ਚਾਬੁਕ ਚਾਮ ਚਾਮੁ ਚਾਮਕਿਨ
ਚਾਮਰੋ ਚਾਯ ਚਾਰ ਚਾਿਰ ਚਾਰੁ ਚਾਰਉ ਚਾਰਹ ਚਾਿਰਹ੍ਓ ਚਾਰਹੁ ਚਾਰਣੋ ਚਾਰਤੁਕੇ ਚਾਰਾ ਚਾਰੀ ਚਾਰੇ ਚਾਰੈ
ਚਾਰੋ ਚਾਲ ਚਾਲੁ ਚਾਲਉ ਚਾਲਿਸ ਚਾਲਸਉ ਚਾਲਸਿਹ ਚਾਲਸੀ ਚਾਲਹ ਚਾਲਿਹ ਚਾਲਹੀ ਚਾਲਹੁ ਚਾਲਣਹਾਰ
ਚਾਲਣਹਾਰੀ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ਚਾਲਣਾ ਚਾਲਤ ਚਾਲਤੀ ਚਾਲਤੇ ਚਾਲਨਹਾਰ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ਚਾਲਾ ਚਾਿਲਓ ਚਾਿਲਅਨੁ
ਚਾਿਲਆ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀਐ ਚਾਲੀਸੀ ਚਾਲੇ ਚਾਲੈ ਚਾਵ ਚਾਵਰ ਚਾਵਲ ਚਾਿੜ ਚਾੜਿਸ ਚਾੜਣ ਚਾਿੜਆ ਚਾੜੀ
ਚਾੜੇ ਚਾੜੈ ਿਚ ਿਚਹ ਿਚਹਨ ਿਚਹਨੁ ਿਚਹਨਾ ਿਚਕਿੜ ਿਚਕੜੁ ਿਚਕੜੋ ਿਚੰਜੁ ਿਚੰਜੂ ਿਚਟਵੀਆਹ ਿਚਟੇ ਿਚੰਤ
ਿਚੰਤੰ ਿਚਤ ਿਚਿਤ ਿਚਤੁ ਿਚਤੰ ਿਚਤਹ ਿਚਤਿਹ ਿਚਤਕਾਰੀ ਿਚੰਤਤ ਿਚੰਤਨ ਿਚਤਰ੍ ਿਚਤਰ੍ਸਾਲਾ ਿਚਤਰ੍ੈ ਿਚਤਵ ਿਚਤਿਵ
ਿਚਤਵਉ ਿਚਤਵਿਹ ਿਚਤਵਹੁ ਿਚਤਵੰਿਤ ਿਚਤਵਤ ਿਚਤਵਤਾ ਿਚਤਵਤੇ ਿਚਤਵਦਾ ਿਚਤਵਦੇ ਿਚਤਵਿਨ ਿਚਤਵਨੀ
ਿਚਤਿਵਆ ਿਚਤਵੀ ਿਚਤਵੀਅਿਹ ਿਚਤਵੀਆਹਾ ਿਚਤਵੀਐ ਿਚਤਵੇ ਿਚੰਤਵੈ ਿਚਤਵੈ ਿਚੰਤਾ ਿਚਤਾ ਿਚਤਾਸਾ
ਿਚੰਤਾਮਿਣ ਿਚੰਤਾਮਣੇ ਿਚੰਤਾਮਿਨ ਿਚਤਾਿਰ ਿਚਤਾਰੁ ਿਚਤਾਰਣਾ ਿਚਤਾਰਦਾ ਿਚਤਾਰਾ ਿਚਤਾਿਰਆ ਿਚਤਾਰੀ ਿਚਤਾਰੀਐ
ਿਚਤਾਰੇ ਿਚਤਾਰੈ ਿਚੰਤੀ ਿਚਤੇ ਿਚਤੇਹੀਆ ਿਚਤੇਨ ਿਚਤੇਰਾ ਿਚਤੇਰੇ ਿਚਤੈ ਿਚਤੈਨੀ ਿਚਤੋ ਿਚਿਥਆ ਿਚੰਦ ਿਚੰਦਾ
ਿਚੰਿਦਅੜਾ ਿਚੰਿਦਅੜੇ ਿਚੰਿਦਆ ਿਚੰਦੀ ਿਚੰਦੇ ਿਚਨੀ ਿਚਰ ਿਚਰੁ ਿਚਰੰਕਾਲ ਿਚਰਗਟ ਿਚਰਾਣਾ ਿਚਰਾਣੀਆ
ਿਚਰਾਣੇ ਿਚਰਾਨੋ ਿਚਰਾਂਮੰ ਿਚਰੀ ਿਚਰੀਆ ਿਚਲਕਣਾ ਿਚਲਿਕਓਨੁ ਿਚਿਲਿਮਿਲ ਿਚੜਾਇਆ ਿਚੜਾਈ ਿਚੜੀ ਚੀ
ਚੀਸਾ ਚੀਕਿੜ ਚੀਕੜੁ ਚੀਜ ਚੀਜੁ ਚੀਜੀ ਚੀਟੀ ਚੀਤ ਚੀਿਤ ਚੀਤੁ ਚੀਤਨਹਾਰੇ ਚੀਤਾ ਚੀਤੇ ਚੀਥਰਾ ਚੀਨ
ਚੀਿਨ ਚੀਨਈ ਚੀਨਿਸ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਸੀ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਹੀ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਾ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ਾਂ ਚੀਨਿਹ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍ ਚੀਿਨਹ੍ਹ੍ਆ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੀ ਚੀਨਹੁ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੇ ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ

ਚੀਨਹ੍ਹ੍ੈ ਚੀਨਤ ਚੀਨਾ ਚੀਿਨਓ ਚੀਿਨਆ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀਐ ਚੀਨੇ ਚੀਨੈ ਚੀਨੋ ਚੀਰ ਚੀਰੁ ਚੀਰਿਹ ਚੀਰਾ ਚੀਿਰਆ
ਚੀਰੀ ਚੀਰੀਐ ਚੀਰੇ ਚੀਰੈ ਚੁ ਚੁਆਇਆ ਚੁਆਈਐ ਚੁਆਵਉ ਚੁਆਵੈਗੋ ਚੁਐ ਚੁਈਜੈ ਚੁਹਕੀ ਚੁਿਕ ਚੁਕਈ
ਚੁਕਿਨ ਚੁਕਾ ਚੁਕਾਇ ਚੁਕਾਇਓ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ਚੁਕਾਇਆ ਚੁਕਾਇਸੀ ਚੁਕਾਇਦਾ ਚੁਕਾਈ ਚੁਕਾਈਅਨੁ ਚੁਕਾਈਐ
ਚੁਕਾਏ ਚੁਕਾਹਾ ਚੁਕਾਹੀ ਚੁਕਾਵਿਹਗੇ ਚੁਕਾਵਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ਚੁਕਾਵਿਣਆ ਚੁਕਾਵੈ ਚੁਕਾਵੈਗੋ ਚੁਿਕਿਹ ਚੁਕੀ ਚੁਕੇ
ਚੁਕੈ ਚੁਖ ਚੁਖਾ ਚੁਿਗ ਚੁਗਿਹ ਚੁਗਣੁ ਚੁਗਣਾ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਿਨ ਚੁਗਲ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਚੁਗਾਇਦਾ ਚੁਗਾਵੈ ਚੁਗੈ
ਚੁੰਿਙਆ ਚੁੰਚ ਚੁਿਣ ਚੁਣੀਅਿਹ ਚੁਿਨ ਚੁਨਤ ਚੁਿਨਓ ਚੁਨੀ ਚੁਪ ਚੁਪੈ ਚੁਭਿਹ ਚੁਭੈ ਚੁੰਿਮ ਚੁੰਮਾ ਚੁਰਾਇਆ ਚੁਰੂ
ਚੁਲਹ੍ਹ੍ੈ ਚੁਲੰਭੁ ਚੁਲੀ ਚੁਲੀਆ ਚੂੰ ਚੂਸਏ ਚੂਸੀਐ ਚੂਹੜਾ ਚੂਹੜੀ ਚੂਹਾ ਚੂਕ ਚੂਿਕ ਚੂਕਈ ਚੂਕਿਸ ਚੂਕਹ ਚੂਕਿਹ
ਚੂਕਾ ਚੂਿਕਆ ਚੂਕੀ ਚੂਕੀਅਲੇ ਚੂਕੇ ਚੂਕੈ ਚੂਕੈਗੀ ਚੂਕੋ ਚੂਗਿਹ ਚੂਘੈ ਚੂੰਿਡ ਚੂਨ ਚੂਨੁ ਚੂਨੜੀ ਚੂੰਨਾਂ ਚੂਨਾ ਚੂਪ
ਚੂਪੀ ਚੂਰੁ ਚੂਰਾ ਚੂਰੇ ਚੂਲਹ੍ਹ੍ੇ ਚੂੜਾ ਚੂੜੀਆ ਚੇ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ਚੇਤ ਚੇਿਤ ਚੇਤੁ ਚੇਤਈ ਚੇਤਿਸ ਚੇਤਿਹ
ਚੇਤਹੀ ਚੇਤਹੁ ਚੇਤਤ ਚੇਤਨ
ੰ ੁ ਚੇਤਨੁ ਚੇਤਨੰ ਚੇਤਨਹ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤਨੀ ਚੇਤਿਵਆ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾਇ ਚੇਤਾਇਆ ਚੇਤਾਏ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚੇਤਾਵੈ ਚੇਿਤਓ ਚੇਿਤਆ ਚੇਤੀ ਚੇਤੀਅਲੇ ਚੇਤੀਐ ਚੇਤੂ ਚੇਤੇ ਚੇਤੈ ਚੇਿਰ ਚੇਰਾ ਚੇਰੀ ਚੇਰੁਲੀ ਚੇਰੇ
ਚੇਰੋ ਚੇਲ ਚੇਲਾ ਚੇਲੇ ਚੈ ਚੈਨ ਚੈਨੁ ਚੈਨਾ ਚੋ ਚੋਆ ਚੋਇ ਚੋਇਆ ਚੋਖਤਾ ਚੋਖੀ ਚੋਗ ਚੋਗੜੀ ਚੋਗੈ ਚੋਜ ਚੋਜੁ
ਚੋਜਾਹਾ ਚੋਜੀ ਚੋਟ ਚੋਟਾ ਚੋਟਾਂ ਚੋਟੀ ਚੋਟੈ ਚੋਪੜੀ ਚੋਭ ਚੋਰ ਚੋਿਰ ਚੋਰੁ ਚੋਰਈਐ ਚੋਰਿਹ ਚੋਰਟੀ ਚੋਰਾ
ਚੋਰਾਇ ਚੋਰਾਇਆ ਚੋੁਰਾਏ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀਆ ਚੋਰੈ ਚੋਲਹ੍ਹ੍ਾ ਚੋਲਨਾ ਚੋਲੜਾ ਚੋਲਾ ਚੋਲੀ ਚੋਲੀਆ ਚੋਲੀਐ ਚੋਲੇ ਚੋਲੈ
ਚੌਤੁਕੇ
ਛਉੜ ਛਹ ਛਹਬਰ ਛਹੀਆ ਛਹੂੰ ਛਿਕ ਛਕਾ ਛਕੇ ਛਛਾ ਛੰਛਾਰਾ ਛਛੈ ਛਜ ਛਿਜ ਛਜੇ ਛਟੀਐ ਛਿਠ ਛਿਡ
ਛਡਈਐ ਛਡਿਹ ਛਡਹੈ ਛਡਣੇ ਛਡਨਾ ਛਡਾ ਛਡਾਊ ਛਡਾਇ ਛਡਾਇਆ ਛਡਾਇਦਾ ਛਡਾਈ ਛਡਾਏ ਛਡਾਿਹ
ਛਡਾਹੀ ਛਡਾਤਾ ਛਡਾਨਾ ਛਡਾਵਹੁ ਛਡਾਵਣਹਾਰਾ ਛਡਾਵਣਹਾਰੋ ਛਡਾਵਣੀ ਛਡਾਵਨ ਛਡਾਵੀਐ ਛਡਾਵੈ ਛਿਡਓ
ਛਿਡਅਨੁ ਛਿਡਆ ਛਡੀਆ ਛਡੀਐ ਛਡੇ ਛਡੈ ਛੰਤ ਛੰਤੁ ਛਿਤ ਛਤੁ ਛਤਰ੍ ਛਤਰ੍ੁ ਛਤਰ੍ਧਾਰ ਛਤਰ੍ਪਿਤ ਛਤਰ੍ਪਤੀ
ਛਤਰੀਆ ਛਤੜੇ ਛੰਤਾ ਛਤਾਰਾ ਛਤੀਹ ਛੰਦ ਛਦਮ ਛੰਦਾ ਛੰਦੇ ਛਨਹਰੀ ਛਨਕ ਛਿਨਛਰਵਾਿਰ ਛੰਨੀ ਛਿਪ
ਛਪਿਸ ਛਪਿਹ ਛਪਨ ਛਪਿਰ ਛਪਰਾ ਛਪਿੜ ਛਪੜੀ ਛਪਾਇਓ ਛਪਾਇਆ ਛਪਾਇਿਨ ਛਪਾਈ ਛਪਾਈਆ
ਛਪਾਏ ਛਪਾਨੀ ਛਪਾਵੈ ਛਿਪਆ ਛਪੇ ਛਪੈ ਛਿਬ ਛਬੀਲਾ ਛਬੀਲੀ ਛਿਮਛਰੀ ਛਰਾਇਆ ਛਿਰਆ ਛਲ ਛਲੁ
ਛਲੰ ਛਲਨ ਛਲਨਾ ਛਲਾ ਛਲਾਈ ਛਿਲਓ ਛਲੀ ਛਲੀਆ ਛਲੀਐ ਛਲੇ ਛਲੈ ਛਵਾਈ ਛਵਾਵੈ ਛਾਉ ਛਾਂਉ
ਛਾਇ ਛਾਇਓ ਛਾਇਆ ਛਾਇਐ ਛਾਇਯਉ ਛਾਇਲੈ ਛਾਈ ਛਾਏ ਛਾਹ ਛਾਹੀ ਛਾਿਛ ਛਾਜਾ ਛਾਜੈ ਛਾਂਿਟ ਛਾਿਡ
ਛਾਡੁ ਛਾਡਉ ਛਾਡਹੁ ਛਾਡਨ ਛਾਿਡਯ੍ਯ੍ਉ ਛਾਿਡਆ ਛਾਿਡਤ ਛਾਡੀ ਛਾਡੀਅਲੇ ਛਾਡੇ ਛਾਡੈ ਛਾਡੈਂ ਛਾਿਣ ਛਾਣੀ ਛਾਣੈ
ਛਾਤੀ ਛਾਿਦ ਛਾਦਨ ਛਾਦਨੁ ਛਾਿਨ ਛਾਨਿਹ ਛਾਨਾ ਛਾਨੀ ਛਾਨੈ ਛਾਪ ਛਾਪਣ ਛਾਪਿਰ ਛਾਪਰੁ ਛਾਪਰੀ ਛਾਪੈ
ਛਾਬਾ ਛਾਮ ਛਾਮਨੀ ਛਾਯਉ ਛਾਯਾ ਛਾਰ ਛਾਰੁ ਛਾਂਰਹੁ ਛਾਰਾ ਛਾਰੀ ਛਾਰੋ ਛਾਲਾ ਛਾਵ ਛਾਂਵ ਛਾਵਨੀ ਛਾਵੜੀਏਿਹ
ਛਾਵਾ ਛਾਵਾਣੁ ਛਾਵਾਿਣਆ ਿਛਅ ਿਛਿਕ ਿਛਿਕਓਨੁ ਿਛਕੇ ਿਛੰਗਾ ਿਛਜਈ ਿਛਜਿਹ ਿਛਜਣਾ ਿਛਜੰਤ ਿਛਜੰਿਤ
ਿਛਜਤ ਿਛਜੰਦੜੀ ਿਛਜਦੀ ਿਛਜੀਐ ਿਛਜੈ ਿਛੰਝ ਿਛਟਕਾਈ ਿਛਟਕਾਏ ਿਛਟਕਾਰੇ ਿਛਟਿੜ ਿਛਟੀ ਿਛਦਰ੍ ਿਛਦਰ੍ੰ
ਿਛਦਰ੍ੁ ਿਛਦੇ ਿਛਨ ਿਛਨੁ ਿਛਨਹੂ ਿਛਨਵੈ ਿਛੰਨਾ ਿਛਨਾ ਿਛਨਾਏ ਿਛਵੈ ਛੀਿਕ ਛੀਕੇ ਛੀਿਜ ਛੀਜਿਹ ਛੀਜਤ ਛੀਜੈ
ਛੀਿਨ ਛੀਨਤ ਛੀਨਾ ਛੀਨਾਂ ਛੀਪਹੁ ਛੀਪਰੋ ਛੀਪਾ ਛੀਪੇ ਛੀਪੈ ਛੀਬਾ ਛੁਏ ਛੁਹਉ ਛੁਹਾਰੇ ਛੁਿਹ ਛੁਕਟੀ ਛੁਿਟ
ਛੁਟੁ ਛੁਟਈ ਛੁਟਸੀ ਛੁਟਿਹ ਛੁਟਹੁ ਛੁਟਿਕ ਛੁਟਕਿਹ ਛੁਟਕੰਤ ਛੁਟਕਤ ਛੁਟਕਯ੍ਯ੍ਾ ਛੁਟਕਾਏ ਛੁਟਕਾਕੀ ਛੁਟਕਾਰ

ਛੁਟਕਾਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰੀ ਛੁਟਕਾਵਿਨ ਛੁਟਕਾਵੈ ਛੁਟਿਕਓ ਛੁਟਕੀ ਛੁਟਕੇ ਛੁਟਕੈ ਛੁਟਤ ਛੁਟਿੜ ਛੁਟਾ
ਛੁਟਾਹੀ ਛੁਟਾਰ ਛੁਟਾਰਾ ਛੁਿਟਓ ਛੁਿਟਆ ਛੁਟੀ ਛੁਟੀਆ ਛੁਟੀਐ ਛੁਟੀਵੇ ਛੁਟੇ ਛੁਟੈ ਛੁਟੈਗੀ ਛੁਟੋ ਛੁਰਾ ਛੁਰੀ
ਛੁੜਿਕ ਛੁੜਿਕਆ ਛੁੜਕੀ ਛੂਛ ਛੂਛਾ ਛੂਛੀ ਛੂਛੇ ਛੂਛੈ ਛੂਟ ਛੂਿਟ ਛੂਟਉ ਛੂਟਈ ਛੂਟਿਸ ਛੂਟਸਿਹ ਛੂਟਸੀ
ਛੂਟਹ ਛੂਟਿਹ ਛੂਟਿਹਗਾ ਛੂਟਹੀ ਛੂਟਹੁ ਛੂਟਣ ਛੂਟਤ ਛੂਟਨ ਛੂਟਨੁ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ਛੂਟਿਰ ਛੂਟਲਾ ਛੂਟਾ ਛੂਿਟਓ
ਛੂਿਟਆ ਛੂਿਟਬੋ ਛੂਟੀ ਛੂਟੀਐ ਛੂਟੇ ਛੂਟੈ ਛੂਟੋ ਛੇਆ ਛੇਂਕ ਛੇਕੁ ਛੇਿਦ ਛੇਦੰਤ ਛੇਦਯ੍ਯ੍ਤੇ ਛੇਦਾਵੈ ਛੇਿਦਓ ਛੇਦੀ
ਛੇਦੇ ਛੇਧੇ ਛੇਪ ਛੇਰੀਂ ਛੇਲ ਛੇਵਾ ਛੇਿੜ ਛੈ ਛੈਲ ਛੈਲੁ ਛੋਹਿਰ ਛੋਹਰਾ ਛੋਹਰੇ ਛੋਹਾਇਆ ਛੋਿਹਓ ਛੋਹੈ ਛੋਹੋ ਛੋਕ
ਛੋਛਾ ਛੋਛੀ ਛੋਟ ਛੋਿਟ ਛੋਟਾ ਛੋਿਡ ਛੋਡੁ ਛੋਡਉ ਛੋਡਇ ਛੋਡਈ ਛੋਡਿਸ ਛੋਡਹ ਛੋਡਿਹ ਛੋਡਹੁ ਛੋਡਨ ਛੋਡਿਨ
ਛੋਡਾ ਛੋਡਾਇਸੀ ਛੋਿਡਓ ਛੋਿਡਅੜਾ ਛੋਿਡਅੜੀ ਛੋਿਡਆ ਛੋਿਡਐ ਛੋਿਡਹੁ ਛੋਡੀ ਛੋਡੀਆ ਛੋਡੀਐ ਛੋਡੀਲੇ ਛੋਡੇ
ਛੋਡੇਂ ਛੋਡੈ ਛੋਿਤ ਛੋਿਰ ਛੋਰਾਇ ਛੋਰੀ ਛੋਰੂ ਛੋਰੇ ਛੋਰੈ ਛੋਿੜ ਛੋੜੁ ਛੋਿੜਆ ਛੋੜੇ
ਜਉ ਜਉਹਰੀ ਜਉਲਾ ਜਇਅੰਪਿਹ ਜਇਆ ਜਇਬੇ ਜਈ ਜਈਹੈ ਜਏ ਜਸ ਜਿਸ ਜਸੁ ਜਸਿਹ ਜਸਮਰਣੇਨ
ਜਸਯ੍ਯ੍ ਜਸਰਥ ਜਸੁਦਾ ਜਸੂਆ ਜਸੇ ਜਸੋ ਜਸੋਦ ਜਹ ਜਹਰ ਜਹਰੁ ਜਹਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਜੁ ਜਹਾਨ ਜਹਾਨੁ ਜਹਾਨੰ
ਜਹਾਨੈ ਜਹਾਨੋੁ ਜਹੀਰ ਜਕੀੜਾ ਜਖ ਜਖਯ੍ਯ੍ ਜਿਖਯ੍ਯ੍ ਜਗ ਜਿਗ ਜਗੁ ਜਗਜੀਵਨ ਜਗਜੀਵਿਨ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਜੀਵਨਾ
ਜਗਜੀਵਨੋ ਜਗਤ ਜਗਿਤ ਜਗਤੁ ਜਗਤਰ੍ ਜਗਤੈ ਜਗਤੋ ਜਗਦ ਜਗਦੀਸ ਜਗਦੀਸੁ ਜਗਦੀਸਰ ਜਗਦੀਸਿਰ
ਜਗਦੀਸਰੁ ਜਗਦੀਸਰਾ ਜਗਦੀਸਰੈ ਜਗਦੀਸਰੋ ਜਗਦੀਸਵ੍ਰਹ ਜਗਦੀਸਾ ਜਗਦੀਸੁਰ ਜਗਦੀਸੁਿਰ ਜਗਦੀਸੁਰਹ
ਜਗਦੀਸੈ ਜਗਦੀਸੋੁਰਾ ਜਗਨ ਜਗੰਨਥਈ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗੰਨਾਿਥ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਨਾਿਥ ਜਗੰਨਾਥਾ ਜਗੰਨਾਥੇ ਜਗਨੇ
ਜੰਗਮ ਜਗਮਗੈ ਜਗਮੋਹਨੋ ਜਗਯ੍ਯ੍ ਜੰਗਲ ਜੰਗਿਲ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਾ ਜਗਾਇ ਜਗਾਇਆ ਜਗਾਇਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਗਾਈ ਜਗਾਈਐ
ਜਗਾਏ ਜਗਾਿਤ ਜਗਾਤੀ ਜੰਗਾਲੀ ਜਗਾਵਨ ਜਗਾਵੈ ਜਗਾਵੈਗੋ ਜਗੀ ਜੰਗੀਲਾ ਜਗੇ ਜਗੇਨ ਜਗੈ ਜਗੋ ਜਗੋਟਾ
ਜੰਘੀਐ ਜਚਨਾ ਜਚਨੀ ਜਚਾ ਜਿਜ ਜਜਮਾਨ ਜਜਮਾਨੁ ਜਜਮਾਿਲਆ ਜਜਮਾਲੇ ਜਜਰੀ ਜਜਾ ਜੰਜਾਰ ਜੰਜਾਰਾ
ਜੰਜਾਰੀ ਜੰਜਾਰੋ ਜੰਜਾਲ ਜੰਜਾਿਲ ਜੰਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲਾ ਜੰਜਾਲੀ ਜੰਜਾਲੇ ਜੰਜੀਰ ਜੰਜੀਰੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਜਜੈ ਜੰਞ ਜਟ
ਜਟੁ ਜਟਧਾਰੈ ਜਟਨ ਜਟਾ ਜਟਾਧਰ ਜਟਾਧਾਰ ਜਟਾਧਾਿਰ ਜਟੂਆ ਜਠਰ ਜਠਰਾਗਿਨ ਜਣ ਜਿਣ ਜਣੁ ਜਣਾ
ਜਣਾਇਆ ਜਣਾਇਿਹ ਜਣਾਏ ਜਣਾਵਿਹ ਜਣਾਵਣਾ ਜਣਾਵਿਣਆ ਜਿਣਓਿਹ ਜਿਣਆ ਜਣੀ ਜਣੇ ਜਣੇਦਾ ਜਣੇਦੀ
ਜੰਤ ਜੰਤੁ ਜਤ ਜਿਤ ਜਤੁ ਜੰਤਨ ਜਤੰਨੁ ਜਤਨ ਜਤਿਨ ਜਤਨੁ ਜਤਨਾ ਜੰਤਰ੍ ਜਤਰ੍ ਜੰਤਰੀਆ ਜੰਤਾ ਜੰਤਾਇਲੇ
ਜੰਤਾਹ ਜੰਤੀ ਜਤੀ ਜੰਤੈ ਜਤੈ ਜੰਤੈਨੀ ਜਥ ਜਥਾ ਜਿਦ ਜਦਹੁ ਜੰਦਾਰ ਜੰਦਾਰੁ ਜੰਦਾਰਾ ਜੰਦਾਰੇ ਜਿਦਿਚੰਿਤ
ਜਿਦਬਿਧ ਜੰਨ ਜਨ ਜਿਨ ਜਨੁ ਜਨਈ ਜਨਹ ਜਨਿਹ ਜਨਹੁ ਜਨਕ ਜਨਿਕ ਜਨਕੁ ਜਨਕਹ ਜਨਕਾਿਦ ਜਨਖੇ
ਜਨਗੇ ਜਨਿਨ ਜਨਨੀ ਜਨੰਮ ਜਨੰਮੁ ਜਨਮ ਜਨਿਮ ਜਨਮੁ ਜਨਮੰ ਜਨਮਿਸ ਜਨਮਸਯ੍ਯ੍ ਜਨਮਹ ਜਨਮਿਹ ਜਨਮਤ
ਜਨਮਤੇ ਜਨਮਨਹ ਜਨਮੜਾ ਜਨਮੜੀਆਹ ਜਨੰਮਾ ਜਨਮਾ ਜਨਮਾਂਤੁ ਜਨਮਾਧੇ ਜਨਿਮਓ ਜਨਿਮਆ ਜਨਮੇ
ਜਨਮੇਂ ਜਨਮੇਜਾ ਜਨਮੇਜੈ ਜਨਮੈ ਜੰਨਾ ਜਨਾ ਜਨਾਂ ਜਨਾਇ ਜਨਾਇਆ ਜਨਾਈ ਜਨਾਏ ਜਨਾਕ ਜਨਾਵਹੁ ਜਨਾਵਤ
ਜਨਾਵੈ ਜਨਾਵੈਗੋ ਜਿਨਕ ਜੰਨੀ ਜਨੀ ਜਨੀਆ ਜਨੂਆ ਜਨੇਊ ਜਨੈ ਜਨੋ ਜਪ ਜਿਪ ਜਪੁ ਜੰਪਉ ਜਪਉ ਜਪਈ
ਜਪਿਸ ਜਪਹ ਜੰਪਿਹ ਜਪਿਹ ਜੰਪਹੁ ਜਪਹੁ ਜਪਣਾ ਜਪਣੇ ਜਪੰਤ ਜਪੰਿਤ ਜਪਤ ਜਪਤੁ ਜਪਿਤਅਹੁ ਜਪੰਿਤਆ
ਜਪਿਤਆ ਜਪਤੀ ਜਪਤੇ ਜਪੰਿਥ ਜਪੰਥਾ ਜਪੰਦੜੀ ਜਪੰਦੜੋ ਜਪੰਿਦਆ ਜਪਿਦਆ ਜਪਦੇ ਜਪੰਦੋ ਜਪੰਿਨ ਜਪਨ
ਜਪਨੁ ਜਪੰਨਾ ਜਪਨਾ ਜਪਨੀ ਜਪਨੇ ਜਪਮਾਲਾ ਜਪਮਾਲੀ ਜਪਮਾਲੀਆ ਜਪਯ੍ਯ੍ਉ ਜਪਲਾ ਜਪਾ ਜਪਾਇ ਜਪਾਇਅਨੁ
ਜਪਾਇਆ ਜਪਾਇਿਹ ਜਪਾਇਦਾ ਜਪਾਈ ਜਪਾਈਐ ਜਪਾਏ ਜਪਾਹਾ ਜਪਾਤ ਜਪਾਿਤ ਜਪਾਤੀ ਜਪਾਨਾ ਜਪਾਨੀ

ਜਪਾਵਿਹ ਜਪਾਵਹੁ ਜਪਾਵਿਣਆ ਜਪਾਵੈ ਜਿਪਓ ਜਿਪਅਹੁ ਜਿਪਆ ਜਿਪਐ ਜਿਪਹੁ ਜਿਪਬੋ ਜਿਪਭਾ ਜਪੀ
ਜਪੀਐ ਜਪੀਸ ਜਪੀਜੈ ਜਪੀਨੇ ਜਪੇ ਜਪੇਉ ਜਪੇਇ ਜਪੇਹਾ ਜਪੇਹੀ ਜਪੇਿਦਆ ਜਪੇਨ ਜਪੇਰੈ ਜੰਪੈ ਜਪੈ ਜਪੈਨੀ
ਜਪੋ ਜਬ ਜਬਹੂ ਜਬਲੀਧਰ ਜਬਾਬੁ ਜੰਬੁਕੁ ਜੰਬੂਰ ਜਬੈ ਜਮ ਜਿਮ ਜਮੁ ਜਮਈਆ ਜੰਮਸੀ ਜਮਹ ਜੰਮਿਹ
ਜਮਿਹ ਜਮਹੁ ਜਮਕੰਕਰ ਜਮਕੰਕਿਰ ਜਮਕੰਕਰੁ ਜਮਕੰਕਰਾ ਜਮਕਲੈ ਜਮਕਾਲ ਜਮਕਾਿਲ ਜਮਕਾਲੁ ਜਮਕਾਲਾ
ਜਮਕਾਲੇ ਜਮਕਾਲੈ ਜਮਡੰਡੁ ਜੰਮਣ ਜੰਮਣੁ ਜਮਤ ਜਮਤੁ ਜਮਦਗਿਨ ਜਮਦੂਤ ਜਮਦੂਿਤ ਜਮਦੂਤੁ ਜਮਦੂਤਹ
ਜਮਦੂਤਨ ਜਮਦੂਤਨਹ ਜਮਦੂਤਾ ਜਮਦੂਤੀ ਜਮਦੂਤੈ ਜੰਮਿਨ ਜਮਨਾ ਜਮਪੁਿਰ ਜਮਰਾ ਜਮਰਾਉ ਜਮਰਾਜੈ ਜਮਾ
ਜੰਮਾਇ ਜਮਾਇ ਜਮਾਇਓ ਜਮਾਇਆ ਜਮਾਈ ਜਮਾਈਅਨੁ ਜਮਾਏ ਜਮਾਣੀ ਜਮਾਤੀ ਜਮਾਿਦ ਜਮਾਨੈ ਜਮਾਲ
ਜਮਾਵਹੁ ਜਮਾਵੈਗੋ ਜਿਮਓ ਜੰਿਮਆ ਜੰਿਮਿਹ ਜੰਮੀ ਜੰਮੀਐ ਜਮੁਨ ਜਮੁਨਾ ਜਮੂਆ ਜੰਮੇ ਜੰਮੈ ਜਮੈ ਜਯ ਜਯਦੇਵ
ਜਯੋ ਜਰ ਜਿਰ ਜਰੁ ਜਰਉ ਜਰਹੁ ਜਰੰਗਾ ਜਰਜਰਾ ਜਰਣੀ ਜਰਣੇ ਜਰਤ ਜਰਤਾ ਜਰਤੇ ਜਰਦ ਜਰਨ ਜਰਨਾ
ਜਰਮ ਜਰਵਾਣਾ ਜਰਾ ਜਰਾਇ ਜਰਾਏ ਜਰਾਸੰਿਧ ਜਰਾਿਧ ਜਰਾਵਤ ਜਰਾਵੈ ਜਿਰਓ ਜਿਰਆ ਜਰੀ ਜਰੀਆ
ਜਰੀਐ ਜਰੀਨਾ ਜਰੂਆ ਜਰੂਰਿਤ ਜਰੇ ਜਰੈ ਜਲ ਜਿਲ ਜਲੁ ਜਲੰ ਜਲਉ ਜਲਹਰ ਜਲਹਰੁ ਜਲਿਹ ਜਲਹੀਨ
ਜਲਹੁ ਜਲਿਣ ਜਲੰਤ ਜਲਤ ਜਲਤੁ ਜਲਤਉ ਜਲਤਾ ਜਲਤੀ ਜਲਤੇ ਜਲਤੋ ਜਲਤੌ ਜਲੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀਆ
ਜਲਿਧ ਜਲਧਰਾ ਜਲਧਾਰਾ ਜਲਨ ਜਲਿਨ ਜਲਨੁ ਜਲੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਲਿਨਿਧ ਜਲਨੇ ਜਲਯ੍ਯ੍ ਜਲਯ੍ਯ੍ਨ ਜਲਾ ਜਲਾਇ ਜਲਾਇਆ
ਜਲਾਈ ਜਲਾਈਅਲੇ ਜਲਾਈਐ ਜਲਾਏ ਜਲਾਿਹ ਜਲਾਵਿਹ ਜਲਾਵਿਣਆ ਜਲਾਵਣੀ ਜਲਾਵੈ ਜਿਲਓ ਜਿਲਓਹੁ
ਜਿਲਆ ਜਿਲਐ ਜਲੀ ਜਲੀਆ ਜਲੀਈਂ ਜਲੇ ਜਲੇਤਾ ਜਲੈ ਜਲੋ ਜਵਾਈ ਜਵਾਹਰ ਜਵਾਲੁ ਜਵੇਹਰ ਜਵੇਹਰੁ
ਜਵੇਹਰੀ ਜੜ ਜਿੜ ਜੜਤੀ ਜੜੰਦੀਆ ਜੜਵਤ ਜੜਾ ਜੜਾਉ ਜੜਾਈ ਜੜਾਂਈ ਜੜਾਵਾ ਜੜਾਵੀ ਜਿੜਓ ਜੜੀਅੰ
ਜੜੀਆਹ ਜੜੀਏ ਜੜੀਜੈ ਜੜੇ ਜਾ ਜਾਂ ਜਾਉ ਜਾਂਉ ਜਾਉਗੋ ਜਾਓ ਜਾਇ ਜਾਇਓ ਜਾਇਆ ਜਾਇਿਸ ਜਾਇਸਾ
ਜਾਇਸੀ ਜਾਇਗਾ ਜਾਇਗੋ ਜਾਇਣੁ ਜਾਇਦਾ ਜਾਇਬਾ ਜਾਇਬੋ ਜਾਇਲੇ ਜਾਈ ਜਾਈ ਜਾਂਈ ਜਾਈਅਹੁ ਜਾਈਆ
ਜਾਈਐ ਜਾਏ ਜਾਂਏਂ ਜਾਸ ਜਾਿਸ ਜਾਸੁ ਜਾਸਿਹ ਜਾਸਨ ਜਾਸਿਨ ਜਾਸਾ ਜਾਸੀ ਜਾਹ ਜਾਹਿਰ ਜਾਹਰੁ ਜਾਹਰਨਵੀ
ਜਾਹਰਾ ਜਾਹਾ ਜਾਿਹ ਜਾਂਿਹ ਜਾਿਹਗਾ ਜਾਂਿਹਗਾ ਜਾਿਹੰਗੇ ਜਾਿਹਗੇ ਜਾਹੀ ਜਾਂਹੀ ਜਾਂਹੀਂ ਜਾਂਹੀ ਜਾਹੁ ਜਾਹੁਗੇ ਜਾਹੂ
ਜਾਹੇ ਜਾਹੋ ਜਾਗ ਜਾਿਗ ਜਾਗੁ ਜਾਗਉ ਜਾਗਿਸ ਜਾਗਿਹ ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਣੁ ਜਾਗਣਹਾਰਾ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਤ ਜਾਗਤੁ
ਜਾਗੰਤਾ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗੰਦੇ ਜਾਗੰਿਨ ਜਾਗਨ ਜਾਗਿਨ ਜਾਗਨੁ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ਜਾਗੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਯ੍ਯ੍ਾ ਜਾਗਰਣੁ ਜਾਗਰ੍ਣ
ਜਾਗਰ੍ਣੁ ਜਾਗਾ ਜਾਗਾਇ ਜਾਗਾਈ ਜਾਗਾਏ ਜਾਗਾਿਤ ਜਾਗਾਤੀ ਜਾਗਾਤੀਆ ਜਾਗਾਵੈ ਜਾਿਗਓ ਜਾਿਗਓਿਹ ਜਾਿਗਆ
ਜਾਗੀ ਜਾਗੀਆ ਜਾਗੀਐ ਜਾਗੀਲੇ ਜਾਗੂਤਾ ਜਾਗੇ ਜਾਗੈ ਜਾਗੋਟੀ ਜਾਿਚ ਜਾਚੁ ਜਾਚੰਉ ਜਾਚਉ ਜਾਚਿਹ ਜਾਚਹੁ
ਜਾਚਕ ਜਾਚਕੁ ਜਾਚੰਗਨਾ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚੰਿਤ ਜਾਚਤ ਜਾਚੰਦੀ ਜਾਚਨਾ ਜਾਚੜੀ ਜਾਚਾ ਜਾਿਚਆ ਜਾਿਚਕ ਜਾਿਚਕੁ
ਜਾਿਚਕਹ ਜਾਿਚਕਾ ਜਾਚੀ ਜਾਚੀਐ ਜਾਚੇ ਜਾਚੈ ਜਾਚੋਵੈ ਜਾਞੀ ਜਾਞੀਆਂ ਜਾਟ ਜਾਟਰੋ ਜਾਡਾ ਜਾਣ ਜਾਿਣ ਜਾਣੁ
ਜਾਣਉ ਜਾਣਇ ਜਾਣਈ ਜਾਣਏ ਜਾਣਿਸ ਜਾਣਸੀ ਜਾਣਹ ਜਾਣਹਾ ਜਾਣਿਹ ਜਾਣਹੀ ਜਾਣਹੁ ਜਾਣਹੂ ਜਾਣਹੇ
ਜਾਣੰਤ ਜਾਣੰਿਤ ਜਾਣਤਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੋ ਜਾਣਿਨ ਜਾਣੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਾਣਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਾਣਨਹ੍ਹ੍ੀ ਜਾਣਨੀ ਜਾਣਲਾ ਜਾਣਾ
ਜਾਣਾਇਆ ਜਾਣਾਇਿਹ ਜਾਣਾਈ ਜਾਣਾਈਐ ਜਾਣਾਏ ਜਾਣਾਵੈ ਜਾਿਣਓ ਜਾਿਣਅਉ ਜਾਿਣਅਹੁ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣੀ
ਜਾਣੀਅ ਜਾਣੀਅਿਹ ਜਾਣੀਅਹੁ ਜਾਣੀਅਿਨ ਜਾਣੀਅਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਾਣੀਆ ਜਾਣੀਐ ਜਾਣੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ਜਾਣੋਈ ਜਾਣੋਵਾ
ਜਾਤ ਜਾਿਤ ਜਾਤੁ ਜਾਂਤ ਜਾਂਿਤ ਜਾਤਉ ਜਾਤਰ੍ ਜਾਤਰ੍ਾ ਜਾਤਾ ਜਾਿਤਅਹੁ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀਂ ਜਾਤੀਆ ਜਾਤੇ ਜਾਤੋ ਜਾਤੌ
ਜਾਦਮੁ ਜਾਦਵ ਜਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਿਦਮ ਜਾਦੀ ਜਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਦੋ ਜਾਨ ਜਾਿਨ ਜਾਨੁ ਜਾਨਉ ਜਾਨਊ ਜਾਨਈ
ਜਾਨਿਸ ਜਾਨਹ ਜਾਨਿਹ ਜਾਨਹੁ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਾਨਣਹਾਰ ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਜਾਨਿਣਆ ਜਾਨਣੋ ਜਾਨੰਿਤ ਜਾਨਤ

ਜਾਨਤਾ ਜਾਨਤੇ ਜਾਨਥ ਜਾਂਨਦ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾਨਯ੍ਯ੍ਉ ਜਾਨਾ ਜਾਨਾਂ ਜਾਨਾਤ ਜਾਨਾਨਾ ਜਾਿਨਓ ਜਾਿਨਆ ਜਾਨੀ
ਜਾਨੀਅਹੁ ਜਾਨੀਅਤੁ ਜਾਨੀਅੜਾ ਜਾਨੀਆ ਜਾਨੀਐ ਜਾਨੀਜੈ ਜਾਨੂ ਜਾਨੇ ਜਾਨੈ ਜਾਨੈਗਾ ਜਾਨੋ ਜਾਨੌ ਜਾਪ ਜਾਿਪ
ਜਾਪੁ ਜਾਪਉ ਜਾਪਈ ਜਾਪਏ ਜਾਪਿਸ ਜਾਪਿਹ ਜਾਪਹੁ ਜਾਪਣ ਜਾਪਣਾ ਜਾਪਣੇ ਜਾਪਤ ਜਾਪਦਾ ਜਾਪਦੇ ਜਾਪਿਨਹ੍ਹ੍
ਜਾਪਨਹ੍ਹ੍ੀ ਜਾਪਨੀ ਜਾਿਪਓ ਜਾਿਪਆ ਜਾਪੀ ਜਾਪੀਅਲੇ ਜਾਪੀਐ ਜਾਪੇ ਜਾਪੈ ਜਾਮ ਜਾਿਮ ਜਾਮੁ ਜਾਂਮਣੁ ਜਾਮਾ
ਜਾਮੈ ਜਾਂਮੈ ਜਾਰ ਜਾਿਰ ਜਾਰਉ ਜਾਰਿਸ ਜਾਰਹੁ ਜਾਰਾ ਜਾਿਰਓ ਜਾਿਰਆ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀਆ ਜਾਰੀਐ ਜਾਰੇ ਜਾਰੈ
ਜਾਰੋ ਜਾਲ ਜਾਿਲ ਜਾਲੁ ਜਾਲਉ ਜਾਲਹੁ ਜਾਲਕਾ ਜਾਲਣ ਜਾਲਪੁ ਜਾਲਪਾ ਜਾਲਾ ਜਾਲਾਇ ਜਾਿਲਓਨੁ ਜਾਿਲਆ
ਜਾਲੀ ਜਾਲੀਅਉ ਜਾਲੀਅਿਹ ਜਾਲੀਆ ਜਾਲੀਐ ਜਾਲੇ ਜਾਲੇਿਨਹ੍ਹ੍ ਜਾਲੈ ਜਾਲੋੁ ਜਾਲੋ ਜਾਵਉ ਜਾਵਈ ਜਾਵਏ
ਜਾਵਿਸ ਜਾਵਿਸਤਾ ਜਾਵਹਗੇ ਜਾਵਿਹ ਜਾਵਿਹਗੇ ਜਾਵਹੀ ਜਾਵਹੁ ਜਾਵਹੇ ਜਾਵਣ ਜਾਵਣੁ ਜਾਵਣਾ ਜਾਵਿਣਆ
ਜਾਵਣੀ ਜਾਵਣੇ ਜਾਵਣੋ ਜਾਵੰਤ ਜਾਵਤ ਜਾਵਤੁ ਜਾਵਦ ਜਾਵਦਾ ਜਾਵਨ ਜਾਵਨੁ ਜਾਵਨਾ ਜਾਵਲ ਜਾਵਾ ਜਾਵਾਂ
ਜਾਵਾਈ ਜਾਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਵੈ ਜਾਵੈਗੋ ਿਜ ਿਜਉ ਿਜਉਂ ਿਜਸ ਿਜਸੁ ਿਜਸਿਹ ਿਜਸੈ ਿਜਸੋ ਿਜਹ ਿਜਹਬਾ ਿਜਹਬੇ
ਿਜਹਵ ਿਜਹਵਾ ਿਜਹਵੇ ਿਜਿਹ ਿਜਚਰੁ ਿਜਠਾਣੀ ਿਜਠਾਨੀ ਿਜਠੇਰੇ ਿਜਿਣ ਿਜਣਿਹ ਿਜਣਕਾ ਿਜਣਿਤਆ ਿਜਣੈ ਿਜਤ
ਿਜਤੁ ਿਜਤਉ ਿਜਤਤੇ ਿਜਤਨੀ ਿਜਤਨੇ ਿਜਤਨੋ ਿਜਤੜੇ ਿਜਤਾ ਿਜਤਾਨਾ ਿਜਿਤਆ ਿਜਤੀ ਿਜਤੀਆ ਿਜਤੇ ਿਜਤੈ
ਿਜਥਹੁ ਿਜਥੈ ਿਜੰਦੁ ਿਜੰਦੁੜੀਏ ਿਜੰਦੂ ਿਜਦੂ ਿਜੰਦੋ ਿਜਧਿਰ ਿਜੰਿਨ ਿਜਨ ਿਜਿਨ ਿਜਨਿਸ ਿਜਨਸੀ ਿਜੰਨਹ੍ਹ੍ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ ਿਜੰਨਹ੍ਹ੍ਾ
ਿਜਨਹ੍ਹ੍ਾ ਿਜਨਿਹ ਿਜਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਜੰਨਹ੍ਹ੍ੀ ਿਜਨਹ੍ਹ੍ੀ ਿਜਨਹੁ ਿਜੰਨਾ ਿਜੰਨਾਂ ਿਜਨਾ ਿਜੰਨੀ ਿਜਨੀ ਿਜਨੂਰਾ ਿਜੰਨੂਰੀ ਿਜਨੇਹਾ ਿਜਪਈ
ਿਜਮੀ ਿਜਵ ਿਜਵਹਾ ਿਜਵਾਹੇ ਿਜਵਾਲੇ ਿਜਵੈ ਜੀ ਜੀਉ ਜੀਓ ਜੀਅ ਜੀਅਉ ਜੀਅਹੁ ਜੀਅਣਹ ਜੀਅਨ ਜੀਅਰਾ
ਜੀਅਰੇ ਜੀਅੜਾ ਜੀਅਿੜਆ ਜੀਅੜੇ ਜੀਆ ਜੀਆਂ ਜੀਆਇ ਜੀਆਇਹ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ਜੀਐ ਜੀਇ ਜੀਸ
ਜੀਹ ਜੀਜੀਐ ਜੀਜੈ ਜੀਤ ਜੀਿਤ ਜੀਤੁ ਜੀਤਉ ਜੀਤਿਹ ਜੀਤਹੁ ਜੀਤਾ ਜੀਿਤਓ ਜੀਿਤਆ ਜੀਤੀ ਜੀਤੀਐ ਜੀਤੇ
ਜੀਤੈ ਜੀਤੋ ਜੀਨ ਜੀਨੁ ਜੀਭ ਜੀਭੈ ਜੀਭੌ ਜੀਰਾਣ ਜੀਰਾਿਣ ਜੀਰਾਂਿਦ ਜੀਲ ਜੀਵ ਜੀਿਵ ਜੀਵੰ ਜੀਵਉ ਜੀਵਊ
ਜੀਵਈ ਜੀਵਸਾ ਜੀਵਹ ਜੀਵਿਹ ਜੀਵਹੁ ਜੀਵਣ ਜੀਵਿਣ ਜੀਵਣੁ ਜੀਵਣੰ ਜੀਵਣਹ ਜੀਵਣਾ ਜੀਵਣੈ ਜੀਵੰਤ
ਜੀਵਤ ਜੀਵਤੁ ਜੀਵਤਾ ਜੀਵਿਤਆ ਜੀਵਤੀ ਜੀਵਤੇ ਜੀਵਦੜੋ ਜੀਵੰਦਾ ਜੀਵਦਾ ਜੀਵੰਿਦਆ ਜੀਵਿਦਆ ਜੀਵਦੀ
ਜੀਵੰਦੇ ਜੀਵਦੇ ਜੀਵਦੈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਨ ਜੀਵਨੁ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ਜੀਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਜੀਵਨਾ ਜੀਵਨੈ ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਾ ਜੀਵਾਂ
ਜੀਵਾਉ ਜੀਵਾਇ ਜੀਵਾਇਆ ਜੀਵਾਇਦਾ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਵਾਈਐ ਜੀਵਾਏ ਜੀਵਾਿਸ ਜੀਵਾਸੁ ਜੀਵਾਿਹ ਜੀਵਾਨਦ
ਜੀਵਾਿਲ ਜੀਵਾਲਿਹ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ਜੀਵਾਲਦਾ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ਜੀਵਾਿਲਅਨੁ ਜੀਵਾਿਲਆ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਵਾਲੈ
ਜੀਵਾਵਉ ਜੀਵਾਵਿਣਆ ਜੀਿਵਆ ਜੀਵੀ ਜੀਵੀਐ ਜੀਵੀਜੈ ਜੀਵੇ ਜੀਵੈ ਜੁ ਜੁਆਇਆ ਜੁਆਣੀ ਜੁਆਨ ਜੁਆਨੀ
ਜੁਆਰੀ ਜੁਆਲਾ ਜੁਗ ਜੁਿਗ ਜੁਗੁ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗਣੇ ਜੁਗਿਤ ਜੁਗਤੁ ਜੁਗਤਨ ਜੁਗੰਤਰ ਜੁਗੰਤਿਰ ਜੁਗਤਾ
ਜੁਗਤੀ ਜੁਗਤੇ ਜੁਗਨੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਹਾ ਜੁਗਾਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੀ ਜੁਗੋ ਜੁਜ ਜੁਜਰੁ ਜੁਝੁ ਜੁਟੁ ਜੁਟਸੀ ਜੁਤੇ ਜੁਦਰੀਆ
ਜੁਧ ਜੁਧੁ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ਜੁਮਲਾ ਜੁੰਿਮਓ ਜੁਿਰ ਜੁਰਨਾ ਜੁਿਰਆ ਜੁਰੀਆ ਜੁਰੇ ਜੁਰੈ ਜੁਲਈ ਜੁਲਹਾ ਜੁਲੰਦੜੀ ਜੁਲਦੇ
ਜੁਲਮ ਜੁਲਮੁ ਜੁਲਾਂ ਜੁਲਾਊਂ ਜੁਲਾਈ ਜੁਲਾਈਆ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੋ ਜੁਿਲਆ ਜੁਿੜ ਜੁੜਤੇ ਜੁੜੰਦਾ ਜੁੜੰਿਨ ਜੁੜੇ
ਜੁੜੈ ਜੂ ਜੂਆ ਜੂਆਰ ਜੂਆਰੀ ਜੂਐ ਜੂਈ ਜੂਏ ਜੂਹ ਜੂਿਝ ਜੂਝੁ ਜੂਝਿਹ ਜੂਝਨ ਜੂਝੈ ਜੂਟ ਜੂਿਠ ਜੂਠੁ ਜੂਠਨ
ਜੂਠਾ ਜੂਠਾਨ ਜੂਠਾਨੈ ਜੂਠਾਰੀ ਜੂਠਾਰੇ ਜੂਠੀ ਜੂਠੇ ਜੂਠੈ ਜੂਥ ਜੂਿਨ ਜੂਨਾ ਜੂਨੀ ਜੇ ਜੇਸਟ ਜੇਂਹ ਜੇਹ ਜੇਹੜਾ
ਜੇਹਾ ਜੇਿਹਆ ਜੇਹੀ ਜੇਹੀਆ ਜੇਹੇ ਜੇਹੈ ਜੇਜੀਆ ਜੇਠ ਜੇਿਠ ਜੇਠੁ ਜੇਠਾਨੜੀਆਹ ਜੇਠਾਨੀ ਜੇਠੀ ਜੇਠੋ ਜੇਡੁ ਜੇਣ
ਜੇਤ ਜੇਤੁ ਜੇਤੜੇ ਜੇਤਾ ਜੇਤੀ ਜੇਤੀਆ ਜੇਤੇ ਜੇਤੈ ਜੇਤੋ ਜੇਨ ਜੇਰ ਜੇਰਜ ਜੇਵ ਜੇਵਿਹ ਜੇਵਡ ਜੇਵਡੁ ਜੇਵਡਾ
ਜੇਵਰਾ ਜੇਵਰੀ ਜੇਵੜਾ ਜੇਵੜੀ ਜੇਵੜੀਆ ਜੇਿਵਆ ਜੇਿਵਹਾ ਜੇਵੇਹੀ ਜੇਵੇਹੇ ਜੈ ਜੈਂ ਜੈਸਾ ਜੈਸੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੋ ਜੈਹਿਹ

ਜੈਹੈ ਜੈਕਾਰ ਜੈਕਾਰੁ ਜੈਕਾਰਾ ਜੈਕਾਰੋ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਜੈਤਸਰੀ ਜੈਤਵਾਰੁ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਜੈਦੇਿਵ ਜੈਨ ਜੈਨੀ ਜੈਬੋ ਜੋੁ
ਜੋ ਜੋਆਇਆ ਜੋੁਆਨੀ ਜੋਇ ਜੋਇਓ ਜੋਇਆ ਜੋਇਸੀ ਜੋਈ ਜੋਈਐ ਜੋਹ ਜੋਹੰ ਜੋਹਈ ਜੋਹਿਹ ਜੋਹਿਣ ਜੋਹਤ
ਜੋਹਤੀ ਜੋਹਨ ਜੋਹਿਨ ਜੋਹਨੀ ਜੋਹਾ ਜੋਹਾਰੁ ਜੋਹਾਰੀ ਜੋਿਹ ਜੋਿਹਓ ਜੋਿਹਆ ਜੋਹੀ ਜੋਹੇ ਜੋਹੈ ਜੋਕ ਜੋਖੀਵਦੈ ਜੋਗ
ਜੋਿਗ ਜੋਗੁ ਜੋਗੰ ਜੋਗਈ ਜੋਗਤਣ ਜੋਗਨ ਜੋਗਨੀ ਜੋਗਵੈ ਜੋਗਾ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੋਿਗਆ ਜੋਿਗੰਦਰ੍ਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੀਆ
ਜੋਗੀਸਰ ਜੋਗੀਸੁਰ ਜੋਗੇਸੁਰ ਜੋਗੇਨ ਜੋਗੈ ਜੋਗੋ ਜੋਜਨ ਜੋਤ ਜੋਿਤ ਜੋਤਕੁ ਜੋਤਕੀ ਜੋਿਤਯ੍ਯ੍ੰ ਜੋਿਤਕ ਜੋਿਤਕੀ ਜੋਤੀ
ਜੋਤੈ ਜੋਦਰੀਆ ਜੋਦੜੀ ਜੋਧ ਜੋਧੁ ਜੋਧਾ ਜੋਧੈ ਜੋਨ ਜੋਿਨ ਜੋਨੀ ਜੋਨ
ੁ ੀਐ ਜੋਬਨ ਜੋਬਿਨ ਜੋਬਨੁ ਜੋਬਨਵੰਤ
ਜੋਬਨਵੰਤੁ ਜੋਬਨਾ ਜੋਬਨੈ ਜੋਰ ਜੋਿਰ ਜੋਰੁ ਜੋਰਿਹ ਜੋਰਤ ਜੋਰਨ ਜੋਰਾ ਜੋਿਰਓ ਜੋਿਰਆ ਜੋਿਰਐ ਜੋਰੀ ਜੋਰੂ ਜੋਰੇ
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ਡੋਲਿਹ ਡੋਲਹੁ ਡੋਲਤ ਡੋਲਤਾ ਡੋਲਤੇ ਡੋਲਨ ਡੋਲਨੀ ਡੋਲਾ ਡੋਲਾਇ ਡੋੁਲਾਇਆ ਡੋਲਾਇਆ ਡੋਲ
ੁ ਾਈ ਡੋਲਾਏ
ਡੋਲਾਨੇ ਡੋਲੀ ਡੋਲੀਐ ਡੋਲੇ ਡੋਲੇਤ ਡੋਲੈ

ਢਹਸੀਓ ਢਹਿਗ ਢਹਤ ਢਹਤੇ ਢਹਦੀ ਢਹਦੇ ਢਹੰਦੋ ਢਹਾ ਢਿਹ ਢਹੈ ਢਕਣ ਢਿਕਆ ਢਕੀਐ ਢਕੇ ਢੰਗੁ
ਢਠੀਆ ਢਢਾ ਢਢੈ ਢੰਢੋਿਲ ਢਢੋਿਲ ਢੰਢੋਲਤ ਢੰਢੋਿਲਆ ਢੰਢੋਿਲਮੁ ਢੰਢੋਲੀ ਢੰਢੋਲੀਐ ਢੰਢੋਲੇ ਢਬੁ ਢਬੂਆ
ਢਮਕਾਵੈ ਢਿਰ ਢਰਿਕ ਢਰੇ ਢਰੈ ਢਿਲ ਢਾਹਸੀ ਢਾਹਹੁ ਢਾਹਨ ਢਾਹਾ ਢਾਹਾਇਦਾ ਢਾਿਹ ਢਾਿਹਓ ਢਾਿਹਆ
ਢਾਹੇ ਢਾਹੈ ਢਾਕ ਢਾਿਕ ਢਾਕੁ ਢਾਕਨ ਢਾਕਨਹਾਰੇ ਢਾਿਕਆ ਢਾਕੀਅਿਹ ਢਾਕੇ ਢਾਕੈ ਢਾਠਾ ਢਾਠੀ ਢਾਢੀ
ਢਾਢੀਆ ਢਾਿਰ ਢਾਲ ਢਾਿਲ ਢਾਲਹੁ ਢਾਲਣ ਢਾਲਿਣ ਢਾਲਾ ਢਾਿਲਆ ਢਾਲੀਐ ਢਾਲੇ ਢਾਲੈ ਿਢਗ ਿਢਲ ਿਢਲਾ
ਢੀਠ ਢੀਠੁ ਢੀਠਾ ਢੀਠਾਈ ਢੀਠੇ ਢੀਂਢੇ ਢੀਮ ਢੀਲ ਢੀਲਾ ਢੀਿਲਆ ਢੁਕਾਸਾ ਢੁਿਰ ਢੁਿਲ ਢੁਲਕੇ ਢੁਲਾਵਉ
ਢੁਲਾਵਾ ਢੁਲੈ ਢੁਵੰਤਾ ਢੂੰਢ ਢੂਿੰ ਢ ਢੂਿਢ ਢੂਢਿਹ ਢੂੰਢਤ ਢੂਢਤ ਢੂਢਤੀ ਢੂੰਢਤੇ ਢੂਢਤੇ ਢੂੰਢਨ ਢੂਢਨ ਢੂਢਨੁ ਢੂਢਾਈ
ਢੂਿਢਅਉ ਢੂੰਿਢਆ ਢੂਿਢਮੁ ਢੂਢੀ ਢੂੰਢੀਆਂ ਢੂਢੀਆ ਢੂਢੀਐ ਢੂਢੇਿਹ ਢੂਢੇਿਦਆ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਢੂੰਢੇਦੀ ਢੂਢੇਦੀ ਢੂਢੇਦੀਏ
ਢੂਢੈ ਢੂਲ ਢੇਢ ਢੇਮ ਢੇਰੀ ਢੋਅ ਢੋਆ ਢੋਇਆ ਢੋਈ ਢੋਈਐ ਢੋਏ ਢੋਰ ਢੋਰੈ ਢੋਿਲ ਢੋਲਾ ਢੋਲਾਰੇ ਢੋਲਾਵਉ
ਢੋਲੀਐ ਢੋਲੇ ਢੋਲੋ ਢੋਵਉ ਢੋਵੰਤ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਵਾ ਢੋਵਾਂ ਢੋਵੈ
ਣਹ ਣਾ ਣਾਣਾ ਣਾਣੈ ਣਾਮ
ਤ ਤਉ ਤਉਕੁ ਤਉਿਕਆ ਤਊ ਤਈ ਤਈਆਰੁ ਤਸ ਤਿਸ ਤਸਕਰ ਤਸਕਰੁ ਤਸਕਰਹ ਤਸਕਰਾ ਤਸਕਰੈ
ਤਸਬੀ ਤਸਯ੍ਯ੍ ਤਸਵੀਸ ਤਸੂ ਤਸੂਆ ਤਹ ਤਹਕੀਕ ਤਹਾ ਤਹਾਂ ਤਿਹਜਾ ਤਿਹੰਜੀ ਤਹੀ ਤਕਉ ਤਕਿਹ ਤਕਬੀਰ
ਤਕੜੀ ਤਕੜੇ ਤਕਾ ਤਕੀ ਤਕੀਆ ਤਕੀਐ ਤਕੇ ਤਕੈ ਤਖਤ ਤਖਿਤ ਤਖਤੁ ਤਖਤੈ ਤਗ ਤਿਗ ਤਗੁ ਤੰਗਨਾ
ਤੰਗੀਐ ਤਗੀਐ ਤਗੈ ਤਛਾਵਿਹ ਤਿਜ ਤਜੁ ਤਜਉ ਤਜਿਹ ਤਜਹੁ ਤਜਣੰ ਤਜਣਾ ਤਜੰਤ ਤਜੰਿਤ ਤਜਤ ਤਜਾਇ
ਤਜਾਇਆ ਤਜਾਇਣ ਤਜਾਏ ਤਜਾਤ ਤਜਾਰੀ ਤਜਾਵਿਹ ਤਜਾਵਹੁ ਤਜਾਵਨਾ ਤਜਾਵੈ ਤਿਜਓ ਤਿਜਆ ਤਿਜਐ
ਤਜੀ ਤਜੀਅ ਤਜੀਅਿਹ ਤਜੀਅਲੇ ਤਜੀਐ ਤਜੀਲੇ ਤਜੇ ਤਜੈ ਤਜੋ ਤਟ ਤਿਟ ਤਟਹ ਤਟਨ ਤਟਾ ਤਟਾਂ ਤਡਿਹ
ਤਡਾਇਆ ਤਣਾ ਤਣੀਐ ਤਣੀਏ ਤੰਤ ਤੰਤੁ ਤਤ ਤਿਤ ਤਤੁ ਤਤਹ ਤਤਿਹ ਤਤਕਾਲ ਤਤਕਾਿਲ ਤਤਕਾਲੇ
ਤਤਿਖਣ ਤੰਤਰ੍ ਤੰਤਰ੍ੁ ਤਤਰ੍ ਤਤਰ੍ਾਗਤ ਤਤਾ ਤਿਤਆ ਤੰਤੀ ਤਤੀ ਤਤੀਆ ਤਤੇ ਤੰਤੈ ਤਤੈ ਤਤੋ ਤਥ ਤਿਥ ਤਥੁ
ਤਥਾ ਤਦ ਤਿਦ ਤਦਹੁ ਤਦੂਐ ਤਦੇ ਤੰਨ ਤੰਿਨ ਤੰਨੁ ਤਨ ਤਿਨ ਤਨੁ ਤਨਹ ਤਨਿਹ ਤਨਕ ਤਨਨਾ ਤਨਾ
ਤਨਾਇਓ ਤਨਾਈ ਤਨੀ ਤਨੀਜੈ ਤਨੂਰ ਤਨੇ ਤਨੈ ਤਨੋ ਤਨੌ ਤਪ ਤਿਪ ਤਪੁ ਤਪੰ ਤਪਸਾ ਤਪਿਸਆ ਤਪਸੀ
ਤਪਸੀਅਹ ਤਪਿਹ ਤਪਹੁ ਤਪਤ ਤਪਿਤ ਤਪਤੁ ਤਪਤੈ ਤਪੰਥਾ ਤਪੰਦਾ ਤਪਨ ਤਪਨੁ ਤਪਨਾ ਤਪਾ ਤਪਾਂ ਤਪਾਇ
ਤਪਾਇਆ ਤਪਾਵਸੁ ਤਪਾਵਸੋ ਤਿਪਆ ਤਪੀ ਤਪੀਆ ਤਪੀਸਰ ਤਪੀਸਰੁ ਤਪੀਸੁਰ ਤਪੇ ਤਪੈ ਤਪੋ ਤਬ ਤਬਿਹ
ਤਬਹੂੰ ਤਬਲਬਾਜ ਤੰਬੂ ਤਬੇ ਤਬੇਲਾ ਤਬੈ ਤੰਬੋਰ ਤੰਬੋਲ ਤੰਬੋਲੁ ਤਬੋਲ ਤੰਬੋਲਾ ਤੰਬੋਲੀ ਤਮ ਤਮਾਇ ਤਮਾਈ
ਤਮਾਏ ਤਮਾਸਾ ਤਮਾਿਸਆ ਤਮਾਸੇ ਤਮਾਸੈ ਤਮੋਲ

ਤਯ੍ਯ੍ਾਿਗ ਤਰ ਤਿਰ ਤਰੁ ਤਰਉ ਤਰ੍ਉਦਸੀ ਤਰਈ ਤਰ੍ਈ

ਤਰਸ ਤਰਿਸ ਤਰਸੁ ਤਰਸਿਹ ਤਰਸਤ ਤਰਸਦੇ ਤਰਸਨ ਤਰ੍ਸਨ ਤਰਸਨਾ ਤਰਸਾਇ ਤਰਸਾਏ ਤਰਸੈ ਤਰਿਹ
ਤਰਿਹਗਾ ਤਰਹੁ ਤਰਕ ਤਰਕੁ ਤਰਕਸ ਤਰਕਸਬੰਦ ਤਰਕਿਨ ਤਰ੍ਿਖ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗੁ ਤਰੰਗੰ ਤਰੰਗਾ ਤਰੰਗੀ ਤਰੰਗੇ
ਤਰਣ ਤਰਣੁ ਤਰਣੰ ਤਰਣਹਾਰੁ ਤਰਣਾ ਤਰਣੀ ਤਰਣੇ ਤਰੰਤ ਤਰਤ ਤਰਤਾ ਤਰਤੀ ਤਰਤੇ ਤਰੰਦੜੀ ਤਰੰਦਾ
ਤਰੰਿਦਆ ਤਰਨ ਤਰਨੁ ਤਰਨਾ ਤਰਨਾਪੋ ਤਰਪਣੁ ਤਰਫ ਤਰਫਾ ਤਰਬੀਐ ਤਰਬੇ ਤਰਲ ਤਰਲਾ ਤਰਵਰ
ਤਰਵਿਰ ਤਰਵਰੁ ਤਰਾ ਤਰਾਉ ਤਰਾਇ ਤਰਾਇਓ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਣ ਤਰਾਇਣੁ ਤਰਾਈ ਤਰਾਂਈ ਤਰਾਈਐ
ਤਰਾਏ ਤਰਾਸ ਤਰਾਿਸ ਤਰ੍ਾਸੁ ਤਰ੍ਾਸ ਤਰ੍ਾਸਾ ਤਰਾਿਸਆ ਤਰਾਹ ਤਰਾਿਹ ਤਰ੍ਾਿਹ ਤਰਾਕੀ ਤਰ੍ਾਿਘ ਤਰਾਜੀ ਤਰਾਂਿਤ

ਤਰਾਧੋ ਤਰਾਨਥ ਤਰਾਯਉ ਤਰਾਵਿਣਆ ਤਰਾਵੈ ਤਰਾਵੈਗੋ ਤਿਰਓ ਿਤਰ੍ਅ ਤਿਰਆ ਿਤਰ੍ਸਟਿਸ ਿਤਰ੍ਸਟੈ ਿਤਰ੍ਸਨ
ਿਤਰ੍ਸਨਾ ਿਤਰ੍ਹਦਸ ਿਤਰ੍ਹਾ ਿਤਰ੍ਹੁ ਿਤਰ੍ਕੁਟੀ ਿਤਰ੍ਖਾ ਿਤਰ੍ਖਾਈ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤ ਿਤਰ੍ਖਾਵੰਤੁ ਿਤਰ੍ਗਦ ਿਤਰ੍ਗੁਣ ਿਤਰ੍ਗੁਿਣ ਿਤਰ੍ਣ ਿਤਰ੍ਿਣ
ਿਤਰ੍ਣੁ ਿਤਰ੍ਣੰ ਿਤਰ੍ਤੀਅ ਿਤਰ੍ਤੀਆ ਿਤਰ੍ਤੀਏ ਿਤਰ੍ਪਤ ਿਤਰ੍ਪਿਤ ਿਤਰ੍ਪਤਉ ਿਤਰ੍ਪਤਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਆ ਿਤਰ੍ਪਤਾਇਣੁ
ਿਤਰ੍ਪਤਾਈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਏ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸਿਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਿਸਆ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੀਐ
ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਸੈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਗਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਣੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਤਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨਾ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੇ
ਿਤਰ੍ਪਤਾਨੋ ਿਤਰ੍ਪਤਾਰੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਰੈ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਿਹ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਹੁ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਿਣਆ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਣੀ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵਨ ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈ
ਿਤਰ੍ਪਤਾਵੈਗੋ ਿਤਰ੍ਪਿਤਆ ਿਤਰ੍ਪਤੀ ਿਤਰ੍ਪਤੀਐ ਿਤਰ੍ਪਤੀਵਨਾ ਿਤਰ੍ਪਤੇ ਿਤਰ੍ਪਤੈ ਿਤਰ੍ਪਯ੍ਯ੍ਤੇ ਿਤਰ੍ਪਲੁ ਿਤਰ੍ਿਬਿਧ ਤਿਰਬੇ ਿਤਰ੍ਭਵਣ
ਿਤਰ੍ਭਵਿਣ ਿਤਰ੍ਭਵਣੁ ਿਤਰ੍ਭਵਣੋ ਿਤਰ੍ਭਵਨ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨ ਿਤਰ੍ਲੋਚਨੁ ਤਰੀ ਤਰੀਅੰ ਤਰ੍ੀਅ ਤਰੀਅਲੇ ਤਰੀਆ ਤਰੀਆਸੁ
ਤਰੀਐ ਤਰੀਕਿਤ ਤਰੀਜੈ ਤਰੁਣ ਤਰੁਿਣ ਤਰੁਣੀ ਤਰੁਿਨ ਤਰੁਨੇ ਤਰੂਅ ਤਰੇ ਤਰੇਇ ਤਰ੍ੇਤਾ ਤਰ੍ੇਤੈ ਤਰੈ ਤਰ੍ੈ ਤਰ੍ੈਪਾਲ
ਤਰੋਵਰ ਤਰੋਵਰੁ ਤਲ ਤਿਲ ਤਲਕੀ ਤਲਫੈ ਤਲਬ ਤਲਬਾ ਤਲਬੀਐ ਤਲਾਉ ਤਲਾਹਾ ਤਲੀ ਤਲੀਆਂ ਤਲੇ ਤਲੈ
ਤਵ ਤੜ ਤੜਿਫ ਤੜਫੜਾਇ ਤੜਫੜਾਵੈ ਤਾ ਤਾਂ ਤਾਉ ਤਾਊ ਤਾਇਓ ਤਾਈ ਤਾਈ ਤਾਂਈ ਤਾਈਜਾ ਤਾਸ ਤਾਿਸ
ਤਾਸੁ ਤਾਹ ਤਾਹਾ ਤਾਿਹ ਤਾਹੀ ਤਾਹੂ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ਤਾਕਿਹ ਤਾਕੀ ਤਾਕੈ ਤਾਕੋ ਤਾਖਤੀ ਤਾਗ ਤਾਿਗ ਤਾਗਰੀ
ਤਾਗਾ ਤਾਗੇ ਤਾਗੈ ਤਾਗੋ ਤਾਜ ਤਾਜਿਨ ਤਾਜੀ ਤਾਣ ਤਾਿਣ ਤਾਣੁ ਤਾਣਾ ਤਾਿਣਅਉ ਤਾਿਣਆ ਤਾਣੀ ਤਾਤ ਤਾਿਤ
ਤਾਤੁ ਤਾਤਓ ਤਾਤਾ ਤਾਤੀ ਤਾਂਤੀ ਤਾਤੇ ਤਾਨ ਤਾਿਨ ਤਾਨੁ ਤਾਨਾ ਤਾਨਾਂ ਤਾਿਨਆ ਤਾਨੀ ਤਾਨੈ ਤਾਪ ਤਾਪੁ
ਤਾਪਿਹ ਤਾਪਤੇ ਤਾਪਨ ਤਾਪਾ ਤਾਪੈ ਤਾਂਬਾ ਤਾਬੋ ਤਾਮ ਤਾਿਮ ਤਾਮਸ ਤਾਮਿਸ ਤਾਮਸੁ ਤਾਮਸੀ ਤਾਰ ਤਾਿਰ
ਤਾਰੰ ਤਾਰਉ ਤਾਰਈ ਤਾਰਸੀ ਤਾਰਿਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਕੁ ਤਾਰਿਗ ਤਾਰਣ ਤਾਰਣੁ ਤਾਰਣਹ ਤਾਰਣਹਾਰ ਤਾਰਣਹਾਰੁ
ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਤਾਰਣਹਾਿਰਆ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਤਾਰਣਾ ਤਾਰਣੋ ਤਾਰਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਿਨ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਤਾਰਨੋ ਤਾਰਯ੍ਯ੍ਉ
ਤਾਰਾ ਤਾਰਾਜੀ ਤਾਰਾਜੂ ਤਾਿਰਓ ਤਾਿਰਅਨੁ ਤਾਿਰਅਮੁ ਤਾਿਰਆ ਤਾਿਰਕਾ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀਅਲੇ ਤਾਰੀਐ ਤਾਰੀਲੇ
ਤਾਰੂ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇਦੜੋ ਤਾਰੇਿਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰੋ ਤਾਲ ਤਾਿਲ ਤਾਲੁ ਤਾਲਕਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾਬੇਲੀ ਤਾਵਿਣ ਤਾੜੰਿਤ ਤਾੜੀ
ਿਤ ਿਤਉ ਿਤਅਕਤ ਿਤਆਸ ਿਤਆਿਗ ਿਤਆਗੁ ਿਤਆਗੰ ਿਤਆਗਉ ਿਤਆਗਿਹ ਿਤਆਗਹੁ ਿਤਆਗੰਤ ਿਤਆਗਤ
ਿਤਆਗਦੇ ਿਤਆਗਿਨ ਿਤਆਗਨੁ ਿਤਆਗਨਾ ਿਤਆਗਨੀ ਿਤਆਿਗਯ੍ਯ੍ ਿਤਆਿਗਓ ਿਤਆਿਗਆ ਿਤਆਗੀ
ਿਤਆਗੀਐ ਿਤਆਗੇ ਿਤਆਗੇਂ ਿਤਆਗੈ ਿਤਆਗੋ ਿਤਸ ਿਤਸੁ ਿਤਸਿਹ ਿਤਸਕਾਰ ਿਤਸਟਿਸ ਿਤਸਿਟਆ ਿਤਸੰਤੀਆ
ਿਤਸਨ ਿਤਸਨਾ ਿਤਸਾ ਿਤਸਾਇਓ ਿਤਸਾਈ ਿਤਸਾਏ ਿਤਸੈ ਿਤਹ ਿਤਹਟੜੇ ਿਤਹੰਡੀਆ ਿਤਹਰੇ ਿਤਹਾਂ ਿਤਹਾਇਆ
ਿਤਹਾਰੀ ਿਤਹਾਰੈ ਿਤਹਾਲ ਿਤਿਹ ਿਤਹੀ ਿਤਹੁ ਿਤਹੂ ਿਤਹੂੰ ਿਤਕਿਲ ਿਤਕਾਲ ਿਤਖ ਿਤਖਈਆ ਿਤਖਹਾਰੇ ਿਤਖਾ
ਿਤਖਾਟ ਿਤਖੀ ਿਤਚਰੁ ਿਤਡਾ ਿਤਿਣ ਿਤਣੁ ਿਤਣੰ ਿਤਤ ਿਤਤੁ ਿਤਤਨੀ ਿਤਤਨੇ ਿਤਤੜੇ ਿਤਤੁਕਾ ਿਤਤੁਕੀ ਿਤਤੁਕੇ
ਿਤਤੈ ਿਤਥਹੁ ਿਤਥਾਊ ਿਤਥਾਈ ਿਤਥਾਈਂ ਿਤਥੈ ਿਤਦਾਊ ਿਤਦੂ ਿਤੰਨ ਿਤੰਿਨ ਿਤਨ ਿਤਿਨ ਿਤਨੁ ਿਤਨਹ ਿਤੰਨਹ੍ਹ੍ ਿਤਨਹ੍ਹ੍
ਿਤੰਨਹ੍ਹ੍ਾ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ਾ ਿਤਨਿਹ ਿਤਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਤਨਹ੍ਹ੍ੀ ਿਤਨਹੁ ਿਤਨਹੂ ਿਤਨਹੂੰ ਿਤਨਕਾ ਿਤਨਗੇ ਿਤਨਛੇ ਿਤੰਨਾ ਿਤਨਾ ਿਤੰਨਾਹ ਿਤਨਾਹ
ਿਤਨਾਹਾ ਿਤਨਾੜਾ ਿਤਨਾੜੀ ਿਤਨਾੜੀਆ ਿਤਨੀ ਿਤਨੇਹਾ ਿਤਨੇਿਹ ਿਤੰਨੈ ਿਤਨੈ ਿਤਪਿਤ ਿਤਪਤਾਇ ਿਤਪਤਾਸੈ ਿਤਪਤੇ
ਿਤਪਤੈ ਿਤਪਦਾ ਿਤਪਦੇ ਿਤਪੀਆ ਿਤਮਰ ਿਤਮਿਰ ਿਤਿਰ ਿਤਰੁ ਿਤਰਸਕਾਰ ਿਤਰੀਆ ਿਤਰੈ ਿਤਲ ਿਤਲੁ ਿਤਲਕ
ਿਤਲਕੁ ਿਤਲੰਗ ਿਤਲਤ ਿਤਲਨਾ ਿਤਲਾਹ ਿਤਲੈ ਿਤਲੋਕ ਿਤਲੋਚਨ ਿਤਲੋਚਨੁ ਿਤਲੋਚਨਾ ਿਤਵ ਿਤਂਵੈ ਿਤਵੈ ਿਤੜੰਨਹ੍ਹ੍
ਤੀ ਤੀਆ ਤੀਐ ਤੀਸ ਤੀਸਾ ਤੀਹ ਤੀਖਣ ਤੀਖਿਣ ਤੀਖਨ ਤੀਖਯ੍ਯ੍ਣ ਤੀਜੜੀ ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਤੀਜੇ ਤੀਜੈ ਤੀਨ
ਤੀਿਨ ਤੀਨੇ ਤੀਨੈ ਤੀਨੌ ਤੀਰ ਤੀਿਰ ਤੀਰੁ ਤੀਰਥ ਤੀਰਿਥ ਤੀਰਥੁ ਤੀਰਥਹ ਤੀਰਥਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੀਰਥਾਏ ਤੀਰਥੀ
ਤੀਰਾ ਤੀਰੈ ਤੁ ਤੁਅ ਤੁਆਨਾ ਤੁਈ ਤੁਿਸ ਤੁਸਿਹ ਤੁਸਾ ਤੁਸਾੜੀਆ ਤੁਸੀ ਤੁਹ ਤੁਹਨੋ ਤੁਹਾਿਰ ਤੁਹਾਰਉ ਤੁਹਾਰਾ

ਤੁਹਾਰੀ ਤੁਹਾਰੀਆ ਤੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਰੈ ਤੁਹਾਰੋ ਤੁਿਹ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੁ ਤੁਕਾ ਤੁਕੀਆ ਤੁਕੇ ਤੁਖ ਤੁਖਾ ਤੁਖਾਈਆ
ਤੁਖਾਰ ਤੁਖਾਰੁ ਤੁਖਾਰੀ ਤੁੰਗ ਤੁਗ
ੰ ੁ ਤੁਚਾ ਤੁਛ ਤੁਜਾਰਾ ਤੁਝ ਤੁਝੁ ਤੁਝਿਹ ਤੁਝੀ ਤੁਝੈ ਤੁਟੁ ਤੁਟਉ ਤੁਟਈ ਤੁਟਿਹ
ਤੁਟਹੀ ਤੁਟਦੀ ਤੁਟਿਨਹ੍ਹ੍ ਤੁਟੜੀਆ ਤੁਟਾ ਤੁਟੀ ਤੁਟੀਆ ਤੁਟੇ ਤੁਟੈ ਤੁਠੜਾ ਤੁਠਾ ਤੁਿਠਆ ਤੁਠੇ ਤੁਠੈ ਤੁਧ ਤੁਧੁ
ਤੁਧਹੁ ਤੁਧਨੋ ਤੁਧੁਨੋ ਤੁਧੈ ਤੁਪਕ ਤੁਮ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਿਹ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੈ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਰੋ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਿਹ
ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰਾ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੀ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੇ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੈ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ਾਰੋ ਤੁਮਿਹ ਤੁਮਹ੍ਹ੍ੇ ਤੁਮਘਾ ਤੁਮਨਛੇ ਤੁਮਨਥੇ ਤੁਮਨਭਾ ਤੁਮਰਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮਰੇ
ਤੁਮਰੈ ਤੁਮਰੋ ਤੁੰਮਾ ਤੁਮਾ ਤੁਮਾਤੀ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਮਾਰੀਆ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਾਰੈ ਤੁਮਾਰੋ ਤੁਮੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮੈ ਤੁਯੰ
ਤੁਿਰ ਤੁਰਸੀ ਤੁਰਿਹ ਤੁਰਕ ਤੁਰਕੁ ਤੁਰਕਾ ਤੁਰਕਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਤੁਰਕੂ ਤੁਰੰਗ ਤੁਰਤੁ ਤੁਰੰਤਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਾ
ਤੁਰਾਵਹੁ ਤੁਰੀ ਤੁਰੀਆ ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਤੁਰੇ ਤੁਿਲ ਤੁਲੁ ਤੁਲਸੀ ਤੁਲਹੜਾ ਤੁਲਹਾ ਤੁਲਹੋ ਤੁਲਾ ਤੁਲਾਇਦਾ
ਤੁਲਾਈ ਤੁਲਾਈਆ ਤੁਲਾਈਐ ਤੁਲਾਏ ਤੁਲਾਵੈ ਤੁਿਲਓ ਤੁਿਲਆ ਤੁਲੀਅਿਹ ਤੁਲੀਐ ਤੁਲੀਜੈ ਤੁਲੈ ਤੁੜੰਿਦਆ ਤੂ
ਤੂੰ ਤੂੰਹੀ ਤੂਹੀ ਤੂੰਹੈ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈਂ ਤੂਟ ਤੂਿਟ ਤੂਟਉ ਤੂਟਿਸ ਤੂਟਿਹ ਤੂਟਤ ਤੂਟਤੇ ਤੂਟਾ ਤੂਟੀ ਤੂਟੇ ਤੂਟੈ ਤੂਠਾ
ਤੂਠੇ ਤੂਠੈ ਤੂੰਬੜੀ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਮਰੁ ਤੂਮੜੀ ਤੂਰ ਤੂਰੁ ਤੂਰਾ ਤੂਰੇ ਤੂਲਾ ਤੇ ਤੇਊ ਤੇਈ ਤੇਂਹ ਤੇਹ ਤੇਹੜ ਤੇਹਾ ਤੇਿਹ
ਤੇਹੀ ਤੇਹੇ ਤੇਹੈ ਤੇਹੋ ਤੇਗ ਤੇਗਬੰਦ ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਤੇਜਿਣ ਤੇਜਨ ਤੇਜਨੜੀ ਤੇਜਵੰਸੀ ਤੇਜੋ ਤੇਿਟਆ ਤੇਟੈ ਤੇਤ ਤੇਤਾ
ਤੇਤੀ ਤੇਤੀਸ ਤੇਤੀਸਉ ਤੇਤੀਸਾ ਤੇਤੇ ਤੇਤੋ ਤੇਨ ਤੇਰ ਤੇਰਉ ਤੇਰਓ ਤੇਰਿਸ ਤੇਰਹ ਤੇਰਾ ਤੇਿਰਆ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀਆ
ਤੇਰੀਐ ਤੇਰੇ ਤੇਰੈ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਤੇਲੁ ਤੇਲਕ ਤੇਲਗ
ੰ ੀ ਤੇਲੀ ਤੇਲੋ ਤੇਵਡ ਤੇਵਡੁ ਤੇਵਰ ਤੇਵੇਹਾ ਤੇਵੇਹੇ ਤੇਵੇਹੋ ਤੇਿੜ
ਤੈ ਤੈਂ ਤੈਸੜਾ ਤੈਸਾ ਤੈਸੀ ਤੈਸੇ ਤੈਸੈ ਤੈਸੋ ਤੈਡਾ ਤੈਡੀ ਤੈਡੇ ਤੈਡੈ ਤੋ ਤੋਅ ਤੋਆ ਤੋਐ ਤੋਇ ਤੋਇਅਹੁ ਤੋਸਾ
ਤੋਸੈ ਤੋਹ ਤੋਹੰ ਤੋੁਿਹ ਤੋਿਹ ਤੋੁਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਿਖ ਤੋਿਖਓ ਤੋਿਖਤ ਤੋਖੀਲੇ ਤੋਟ ਤੋਿਟ ਤੋਟਾ ਤੋਟੇ ਤੋਟੈ ਤੋਤ ਤੋਪਉ
ਤੋਯੰ ਤੋਯਣਹ ਤੋਰ ਤੋਿਰ ਤੋਰੁ ਤੋਰਉ ਤੋਰਿਹ ਤੋਰਹੁ ਤੋਰਾ ਤੋਰਾਵੈ ਤੋਰੀ ਤੋਰੇ ਤੋਰੈ ਤੋਰੋ ਤੋਲ ਤੋਿਲ ਤੋਲੁ ਤੋਲਉ
ਤੋਲਸੀ ਤੋਲਿਹ ਤੋਲਿਣ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾਇਆ ਤੋੁਲਾਇਸੀ ਤੋਲਾਏ ਤੋੁਲਾਹਾ ਤੋੁਲਾਵੈ ਤੋਿਲਆ
ਤੋਲੀ ਤੋਲੀਐ ਤੋਲੀਜਾ ਤੋਲੇ ਤੋਲੈ ਤੋਲੋ ਤੋਿੜ ਤੋੜਿਹ ਤੋੜਿਨ ਤੋਿੜਆ ਤੋੜੀ ਤੋੜੀਐ ਤੋੜੇ ਤੋੜੈ ਤੌ
ਥਿਕ ਥਕਿਹ ਥਕੰਤ ਥਕਤ ਥਕਾ ਥਕਾਂ ਥਿਕਤ ਥਕੀ ਥਕੇ ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਿਟਆ ਥਟੀਐ ਥਟੂਆ ਥਣ ਥਣੀ
ਥਥਾ ਥਥੈ ਥਨ ਥਿਨ ਥਨਹੁ ਥਨੰਤਰ ਥਨੰਤਿਰ ਥਨੰਤਰਾ ਥਨੰਤਰੀ ਥਨਾਏ ਥਪਯ੍ਯ੍ਉ ਥਿਪਓ ਥਿਪਅਉ ਥਿਪਆ
ਥਪੇ ਥੰਭ ਥੰਿਭ ਥੰਭਾ ਥੰਭੈ ਥੰਮ ਥੰਮੁ ਥੰਮਹ੍ਹ੍ ਥੰਮਹ੍ਹ੍ਨੁ ਥੰਮਹ੍ਹ੍ਾ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਓ ਥੰਿਮਹ੍ਹ੍ਆ ਥੰਮਹ੍ਹ੍ੀਐ ਥੰਮੑੁ ਥੰਮਨ ਥੰਮਨੁ
ਥੰਮਾ ਥੰਮੈ ਥਰ ਥਰਹਰ ਥਰ੍ੂਿਟਿਟ ਥਲ ਥਿਲ ਥਲੁ ਥਲਨ ਥਲਾ ਥਲੀ ਥਲੇ ਥਾ ਥਾਉ ਥਾਓ ਥਾਇ ਥਾਈ ਥਾਂਈ
ਥਾਏ ਥਾਹ ਥਾਿਕ ਥਾਕਿਸ ਥਾਕਾ ਥਾਿਕਆ ਥਾਕੀ ਥਾਕੇ ਥਾਕੋ ਥਾਂਘੀ ਥਾਟ ਥਾਿਟ ਥਾਟੁ ਥਾਟਿਹ ਥਾਟਾ ਥਾਿਟਓ
ਥਾਟੀ ਥਾਤੀ ਥਾਨ ਥਾਿਨ ਥਾਨੁ ਥਾਨੰ ਥਾਨਸਟ ਥਾਨਹੁ ਥਾਨਕ ਥਾਨੰਤਰ ਥਾਨੰਤਿਰ ਥਾਿਨਯ੍ਯ੍ੰ ਥਾਨਾ ਥਾਨਾਂ ਥਾਨਾਨਾਂ
ਥਾਨੇ ਥਾਨੋ ਥਾਿਪ ਥਾਪਿਹ ਥਾਪਹੁ ਥਾਪਣਹਾਿਰਆ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ਥਾਪਨਹਾਰੈ ਥਾਿਪਉ ਥਾਿਪਓ ਥਾਿਪਆ ਥਾਪੀ
ਥਾਪੇ ਥਾਪੈ ਥਾਭਹ ਥਾਮ ਥਾਿਮਹ੍ਹ੍ਆ ਥਾਮੈ ਥਾਰਉ ਥਾਰਾ ਥਾਰੀ ਥਾਰੇ ਥਾਰੋ ਥਾਲ ਥਾਲੁ ਥਾਲਕਾ ਥਾਲੈ ਥਾਵ
ਥਾਵਿਹ ਥਾਵਹੁ ਥਾਵਰ ਥਾਵਰੀ ਥਾਵਾ ਿਥਓ ਿਥਅਈ ਿਥਆ ਿਥਗਲੀ ਿਥਤ ਿਥਿਤ ਿਥਤਾ ਿਥਤੀÔ ਿਥਤੀ ਿਥਤੀ
ਿਥਧਾਈ ਿਥਰ ਿਥਰੁ ਿਥਰਾ ਿਥਰੋ ਥੀ ਥੀਉ ਥੀਓ ਥੀਓਿਸ ਥੀਓਿਮ ਥੀਆ ਥੀਆਊ ਥੀਐ ਥੀਇ ਥੀਈ ਥੀਏ
ਥੀਸੀ ਥੀਜੈ ਥੀਿਤ ਥੀਤੇ ਥੀਧਾ ਥੀਰ ਥੀਵਈ ਥੀਵਿਹ ਥੀਵਹੀ ਥੀਵਤੇ ਥੀਵਦੈ ਥੀਵਦੋ ਥੀਵਿਨ ਥੀਵਨਾ ਥੀਵਾ
ਥੀਵਾਂ ਥੀਿਵਆ ਥੀਵੇ ਥੀਵੈ ਥੁਕ ਥੁਕਾ ਥੁੜੀਦੋ ਥੂਕ ਥੂਿਨ ਥੂਨੀ ਥੂਨੀਆ ਥੂਲ ਥੇ ਥੇਂ ਥੇਹਹੁ ਥੇਹੁ ਥੇਕੈ ਥੇਵਾ

ਥੈ ਥੈਂ ਥੈਲੀ ਥੋ ਥੋਕ ਥੋਿਕ ਥੋਕੁ ਥੋਕੜੇ ਥੋਕਾ ਥੋਥਰ ਥੋਥਰਾ ਥੋਥਾ ਥੋਰ ਥੋਰਾ ਥੋਰੀ ਥੋਰੀਆ ਥੋਰੇ ਥੋਰੈ
ਥੋੜਿੜਆ ਥੋੜੜੀ ਥੋੜੜੇ ਥੋੜਾ ਥੋਿੜਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੈ
ਦਉਤ ਦਉਤੁ ਦਉਰਾਇਓ ਦਉਰਾਵਉ ਦਉਿਰਓ ਦਉਲਿਤ ਦਇਓ ਦਇਅਲੀਆ ਦਇਆ ਦਇਆਪਿਤ ਦਇਆਰ
ਦਇਆਰੁ ਦਇਆਰਾ ਦਇਆਲ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆਲੁ ਦਇਆਲੰ ਦਇਆਲਾ ਦਇਆਲੀ ਦਇਆਲੈ ਦਈ
ਦਈਆ ਦਏ ਦਸ ਦਿਸ ਦਸਏਂ ਦਸਹੁ ਦਸਤ ਦਸਤੰਗੀਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦਸ੍ਤਗੀਰੀ ਦਸੰਤਣ ਦਸਤਾਰ ਦਸੰਦਾ
ਦਸਨ ਦਸਿਨ ਦਸਨਾ ਦਸਮ ਦਸਮੀ ਦਸਰਥ ਦਸਵਾ ਦਸਵੇ ਦਸਵੈ ਦਸਵੈਂ ਦਸਾ ਦਸਾਇ ਦਸਾਇਆ ਦਸਾਇਣੁ
ਦਸਾਇਣਾ ਦਸਾਇਦਾ ਦਸਾਇਲੇ ਦਸਾਈ ਦਸਾਏ ਦਸਾਹਰਾ ਦਸਾਹਾ ਦਸਾਕੀ ਦਸਾਣੀ ਦਸਾਿਨਓ ਦਸਾਨੀ
ਦਸਾਵਿਣਆ ਦਸਾਵਾ ਦਿਸਆ ਦਿਸਐ ਦਿਸਹੁ ਦਸੀ ਦਸੂਣੀ ਦਸੇ ਦਸੈ ਦਸੋ ਦਸੋਨਾ ਦਸੌ ਦਹ ਦਹੰ ਦਹਿਸਿਰ
ਦਹਿਸਰੁ ਦਹਿਸਰੋ ਦਹਣੁ ਦਹਤ ਦਹਤਾ ਦਹਨ ਦਹਨੁ ਦਹੀ ਦਹੇ ਦਹੈ ਦਖਣੀ ਦਖਨ ਦਿਖਿਣ ਦਿਖਣਿਹ ਦਿਖਣਾ
ਦਗਧ ਦਗਰਾ ਦਗਲੀ ਦਗਾਈ ਦਗਾਨਾ ਦਿਝ ਦਝਸੀ ਦਝਿਹ ਦਝਾਂ ਦਝੈ ਦੰਡਧਾਰ ਦੰਤ ਦੰਤੁ ਦਤ ਦਤੁ ਦੰਤਾ
ਦੰਦ ਦਦਾ ਦੰਦੀ ਦਦੈ ਦਿਧ ਦਧਾ ਦਨੋਿਤ ਦਫਤਿਰ ਦਫਤਰੁ ਦੰਫਾਨ ਦਬੁ ਦਬਟੀਐ ਦਿਬਓਹੁ ਦਿਬਆ ਦਬੀ
ਦਬੀਅਿਹ ਦਭੁ ਦੰਮ ਦੰਮੁ ਦਮ ਦਿਮ ਦਮੁ ਦਮੜਾ ਦੰਮਾ ਦੰਮਾਂ ਦਮਾਮਾ ਦਮਾਿਮਆ ਦਮਾਮੇ ਦਮੀ ਦਮੋਦਰ
ਦਮੋਦਰੁ ਦਯ ਦਿਯ ਦਯੁ ਦਯਾ ਦਯਾਰੰ ਦਯਾਲ ਦਯਾਿਲ ਦਯਾਲੁ ਦਯਾਲੰ ਦਯਾਲਹ ਦਯੈ ਦਰ ਦਿਰ ਦਰੁ ਦਰਸ
ਦਰਿਸ ਦਰਸੁ ਦਰਸਨ ਦਰਸਿਨ ਦਰਸਨੁ ਦਰਸਨੰ ਦਰਸਨਹ ਦਰਸਨਾ ਦਰਸਨੈ ਦਰਸਨੋ ਦਰਸਾ ਦਰਸਾਇਆ
ਦਰਸਾਇਣਾ ਦਰਸਾਈ ਦਰਸਾਏ ਦਰਸਾਯਉ ਦਰਸਾਰ ਦਰਸਾਰੁ ਦਰਸਾਰਾ ਦਰਸਾਰੀ ਦਰਸਾਰੇ ਦਰਸਾਰੈ
ਦਰਸਾਵਏ ਦਰਸਾਵੜਾ ਦਰਸਾਵਾ ਦਰਸਾਵੈ ਦਰਸੇਰੈ ਦਰਸੈ ਦਰਹਾਲੁ ਦਰਹਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦਰਗਹ ਦਰਗਿਹ
ਦਰਗਾਹ ਦਰਜੀ ਦਰਦ ਦਰਦੁ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਦਵੰਦੁ ਦਰਦਾ ਦਰਪਨ ਦਰਪਿਨ ਦਰਬ ਦਰਿਬ ਦਰਬੁ ਦਰ੍ਬੁ
ਦਰਬਵੰਤੁ ਦਰਬਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਬਾਿਰ ਦਰਬਾਰੁ ਦਰਬਾਰਨ ਦਰਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦਰਬੈ ਦਰਮਾਦੇ
ਦਰਵਾਜ ਦਰਵਾਜਾ ਦਰਵਾਜੇ ਦਰਵਾਜੈ ਦਰਵਾਣੀ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਵਾਨੀ ਦਰਵਾਰ ਦਰਵਾਿਰ ਦਰਵਾਰੁ ਦਰਵਾਰਾ
ਦਰਵਾਰੀ ਦਰਵਾਰੇ ਦਰ੍ਿਵਆ ਦਰਵੇਸ ਦਰਵੇਸੁ ਦਰਵੇਸਾਂ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਦਰਵੇਸੀ ਦਰ੍ਵੈ ਦਰਾ ਦਰਾਿਹ ਦਰਾਹੁ ਿਦਰ੍ਸਟ
ਿਦਰ੍ਸਿਟ ਿਦਰ੍ਸਟੰ ਿਦਰ੍ਿਸ੍ਟ ਿਦਰ੍ਸਟਉ ਿਦਰ੍ਸਟੰਗਨਾ ਿਦਰ੍ਸਟੰਤ ਿਦਰ੍ਸਟੰਿਤ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਓ ਿਦਰ੍ਸਟਾਇਆ ਿਦਰ੍ਸਟਾਏ ਿਦਰ੍ਸਟਾਿਹ
ਿਦਰ੍ਸਟਾਿਗਓ

ਿਦਰ੍ਸਟਾਨਾ ਿਦਰ੍ਸਟਾਨਾਂ ਿਦਰ੍ਸਟਾਿਨਓ ਿਦਰ੍ਸਟਾਨੀ ਿਦਰ੍ਸਟਾਰ ਿਦਰ੍ਸਟਾਰੰ

ਿਦਰ੍ਸਟਾਰੀ ਿਦਰ੍ਸਿਟਓ

ਿਦਰ੍ਸਿਟਮਾਨ ਿਦਰ੍ਸਟੀ ਿਦਰ੍ਸਟੀਜਾ ਿਦਰ੍ਸਟੇਹ ਿਦਰ੍ਸਟੇਣ ਿਦਰ੍ਸਟੇਤਾ ਿਦਰ੍ਸਟੋ ਦਿਰਦਰ੍ ਦਿਰਦਰ੍ੁ ਿਦਰ੍ੜ ਿਦਰ੍ੜੁ ਿਦਰ੍ੜਈਆ
ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਾਇਆ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ਾਇਆ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ਾਏ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ਾਯਉ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ਾਯਾ ਿਦਰ੍ਿੜਹ੍ਹ੍ਹਓ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ੀ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਹ੍ੀਆ ਿਦਰ੍ੜਹੁ ਿਦਰ੍ੜੑੁ ਿਦਰ੍ੜੰਤ ਿਦਰ੍ੜੰਿਤ
ਿਦਰ੍ੜੰਤਣਃ ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਿਦਰ੍ੜਤਾਰੀ ਿਦਰ੍ੜਾਂ ਿਦਰ੍ੜਾਇ ਿਦਰ੍ੜਾਇਓ ਿਦਰ੍ੜਾਇਅਉ ਿਦਰ੍ੜਾਇਆ ਿਦਰ੍ੜਾਇਦਾ ਿਦਰ੍ੜਾਈ ਿਦਰ੍ੜਾਏ
ਿਦਰ੍ੜਾਮੰ ਿਦਰ੍ੜਾਯਉ ਿਦਰ੍ੜਾਵਉ ਿਦਰ੍ੜਾਵਿਹ ਿਦਰ੍ੜਾਵਹੁ ਿਦਰ੍ੜਾਵਿਣਆ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈ ਿਦਰ੍ੜਾਵੈਗੋ ਿਦਰ੍ਿੜਓ ਿਦਰ੍ਿੜਆ ਿਦਰ੍ੜੀ
ਿਦਰ੍ੜੀਓ ਿਦਰ੍ੜੀਐ ਿਦਰ੍ੜੀਜੈ ਿਦਰ੍ੜੈ ਦਰੀਆ ਦਰੀਆਉ ਦਰੀਆਇ ਦਰੀਆਵਾ ਦਰੀਆਵੈ ਦਰ੍ੁਸਟ ਦਰ੍ੁਸਟਾਂ ਦਰ੍ੁਸਟਾਈ
ਦਰ੍ੁਗੰਧਤ ਦਰ੍ੁਗੰਧਾ ਦਰ੍ੁਗਮ ਦਰ੍ੁਮ ਦਰ੍ੁਲਭ ਦਰੂਦ ਦਰੇ ਦਰ੍ੋਹ ਦਰ੍ੋਹੰ ਦਰੋਗ ਦਰੋਗੁ ਦਰ੍ੋਪਤੀ ਦਰ੍ੋਪਦ ਦਲ ਦਿਲ ਦਲੁ
ਦਲਘਾ ਦਲਣ ਦਲਲੇ ਦਲਾਲ ਦਲਾਲੁ ਦਲਾਲੀ ਦਿਲਦ ਦਲੈ ਦਵਣ ਦਵ੍ਾਿਰ ਦਵ੍ਾਿਰਕਾ ਦਿੜ ਦਾ ਦਾਉ ਦਾਇਆ
ਦਾਇਮ ਦਾਇਮੁ ਦਾਈ ਦਾਈਐ ਦਾਸ ਦਾਿਸ ਦਾਸੁ ਦਾਸਹ ਦਾਸਤ ਦਾਸਤਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸੰਨਾ ਦਾਸਰਾ
ਦਾਸਰੀ ਦਾਸਰੇ ਦਾਸਰੋ ਦਾਸਾ ਦਾਸਾਇ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾਰਾ ਦਾਸਾਵੀਆ ਦਾਸੀÔ ਦਾਸੀ ਦਾਸੀਆ ਦਾਸੇ ਦਾਸੋ
ਦਾਹਨਹਾਰ ਦਾਹਨੇ ਦਾਹਾ ਦਾਿਹਣੈ ਦਾਖ ਦਾਗ ਦਾਗੁ ਦਾਗਰੁ ਦਾਗਾ ਦਾਗੇ ਦਾਜੁ ਦਾਜੋ ਦਾਿਝ ਦਾਝਿਹ ਦਾਝਨੁ

ਦਾਝੈ ਦਾਣੁ ਦਾਣਾ ਦਾਣੀ ਦਾਣੇ ਦਾਤ ਦਾਿਤ ਦਾਤਉ ਦਾਤਨ ਦਾਤੜੀ ਦਾਤੜੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਿਰ ਦਾਤਾਰੁ
ਦਾਤਾਰਹ ਦਾਤਾਰਾ ਦਾਤਾਰੇ ਦਾਿਤਆ ਦਾਤੀ ਦਾਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇਰੈ ਦਾਤੈ ਦਾਤੋ ਦਾਤੌ ਦਾਿਦ ਦਾਦਰ ਦਾਦਰੁ
ਦਾਿਦਰਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦੁਰ ਦਾਦੇ ਦਾਧਾ ਦਾਧੀ ਦਾਧੀਲੇ ਦਾਧੇ ਦਾਨ ਦਾਿਨ ਦਾਨੁ ਦਾਨੰ ਦਾਨਸਬੰਦੁ ਦਾਨਹੁ ਦਾਨਵ
ਦਾਨਵਾ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾਂ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀਆ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇਨ ਦਾਨੈ ਦਾਨੋ ਦਾਮ ਦਾਿਮ ਦਾਮੁ ਦਾਮਿਨ ਦਾਮਨੀ ਦਾਮਾ
ਦਾਮੀ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਮੋਦਰੁ ਦਾਮੋਦਰਹ ਦਾਰਦ ਦਾਰਨ ਦਾਰਾ ਦਾਿਰਦ ਦਾਿਰਦੁ ਦਾਿਰਦਰ੍ ਦਾਿਰਦਰ੍ੰ ਦਾਿਰਦਰ੍ੁ ਦਾਰੁਨ
ਦਾਰੂ ਦਾਰੂਓ ਦਾਲ ਦਾਿਲ ਦਾਲਦ ਦਾਲਦੁ ਦਾਿਲਦ ਦਾਲੇ ਦਾਵਿਣ ਦਾਵਿਨ ਦਾਵਾ ਦਾਵੇ ਦਾਵੈ ਦਾੜਾ ਦਾੜੀ
ਦਾੜੀਆ ਦਾੜੀਆਂ ਿਦਉਸ ਿਦਉਹਾੜੀ ਿਦਸ ਿਦਿਸ ਿਦਸਈ ਿਦਸਹ ਿਦਸਿਹ ਿਦਸਿਟ ਿਦਸਟਾਵੈ ਿਦਸਟੈ ਿਦਸੰਤਰ
ਿਦਸੰਤਿਰ ਿਦਸੰਤਰੁ ਿਦਸੰਤਰੀ ਿਦਸੰਤਾ ਿਦਸੰਦਿੜਆ ਿਦਸਦਾ ਿਦਸੰਿਨ ਿਦਸਿਨ ਿਦਸੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਦਸਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਦਸਮੁ ਿਦਸਾ
ਿਦਸਾਖ ਿਦਸਾਪੁਰੀ ਿਦਸਾਵਰ ਿਦਸਾਵਰੀ ਿਦਸੇ ਿਦਸੈ ਿਦਹ ਿਦਹੰਦ ਿਦਹਰੀ ਿਦਹਾ ਿਦਹਾਈ ਿਦਹਾਰੇ ਿਦਹਾੜੀ
ਿਦਹਾੜੇ ਿਦਹਾੜੈ ਿਦਿਹ ਿਦਹੁ ਿਦਹੈ ਿਦਖਈਆ ਿਦਖਈਐ ਿਦਖਹੁ ਿਦਖਨਥੇ ਿਦਖਲਾਇਆ ਿਦਖਲਾਈ ਿਦਖਲਾਵਉ
ਿਦਖਲਾਵਿਹ ਿਦਖਲਾਵੈ ਿਦਖਾ ਿਦਖਾਉ ਿਦਖਾਇ ਿਦਖਾਇਓ ਿਦਖਾਇਆ ਿਦਖਾਇਣਾ ਿਦਖਾਇਦਾ ਿਦਖਾਈ
ਿਦਖਾਈਐ ਿਦਖਾਏ ਿਦਖਾਧਾ ਿਦਖਾਯਾ ਿਦਖਾਿਰਆ ਿਦਖਾਰੀਆ ਿਦਖਾਰੈ ਿਦਖਾਿਲ ਿਦਖਾਲਿਹ ਿਦਖਾਲਦਾ ਿਦਖਾਲਨੁ
ਿਦਖਾਲਾ ਿਦਖਾਿਲਆ ਿਦਖਾਲੀ ਿਦਖਾਲੀਐ ਿਦਖਾਲੇ ਿਦਖਾਵਉ ਿਦਖਾਵਈ ਿਦਖਾਵਏ ਿਦਖਾਵਿਹ ਿਦਖਾਵਹੁ
ਿਦਖਾਵਿਣਆ ਿਦਖਾਵਨੀ ਿਦਖਾਵਾ ਿਦਖਾਵੈ ਿਦਖਾਵੈਗੋ ਿਦਖੀਜੈ ਿਦਖੀਤਾ ਿਦਖੈ ਿਦਗ ਿਦਗੰਬਰ ਿਦਗੰਬਰੁ ਿਦਗੰਬਰਾ
ਿਦਗਰ ਿਦਗਿਰ ਿਦਚੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਦਚੈ ਿਦਜਇ ਿਦਣਸੁ ਿਦੰਤੁ ਿਦਿਤ ਿਦਤਨੋ ਿਦਤਮੁ ਿਦਤੜਾ ਿਦਤੜੀ ਿਦਤਾ ਿਦਿਤਅਨੁ
ਿਦਤੀ ਿਦਤੀਓ ਿਦਤੀਅਨੁ ਿਦਤੀਆ ਿਦਤੀਨੁ ਿਦਤੀਮੁ ਿਦਤੇ ਿਦਤੈ ਿਦਤੋਸੁ ਿਦਤੋਨੁ ਿਦਨ ਿਦਿਨ ਿਦਨੁ ਿਦਨਸ
ਿਦਨਸੁ ਿਦਨਿਹ ਿਦਨਕਰੋ ਿਦਨਛੇ ਿਦਨੰਿਤ ਿਦਨੰਤੁ ਿਦਨਥੇ ਿਦਨਾ ਿਦਨੀਅਰੁ ਿਦਨੈ ਿਦਨੋ ਿਦਬ ਿਦਬਯ੍ਯ੍ ਿਦਰਾਨੀ
ਿਦਲ ਿਦਿਲ ਿਦਲੁ ਿਦਲਿਹ ਿਦਲਹੁ ਿਦਲਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਲਾਵਰ ਿਦਲੈ ਿਦਵਈਹੈ ਿਦਵਸ ਿਦਵਸੁ ਿਦਵਾ ਿਦਵਾਇਓ
ਿਦਵਾਇਆ ਿਦਵਾਇਐ ਿਦਵਾਇਬਾ ਿਦਵਾਈ ਿਦਵਾਏ ਿਦਵਾਜਾ ਿਦਵਾਜੇ ਿਦਵਾਨੁ ਿਦਵਾਨਾ ਿਦਵਾਨਾਂ ਿਦਵਾਨੀ
ਿਦਵਾਨੇ ਿਦਵਾਲ ਿਦਵਾਵੈ ਿਦਵਾਵੈਗੋ ਿਦਵੈ ਿਦੜੁ ਿਦੜੰ ਿਦੜਹੁ ਿਦੜਤਾ ਿਦੜਾਇਆ ਿਦੜਾਏ ਿਦੜਾਵੈ ਿਦਿੜਆ
ਿਦੜੀ ਿਦੜੇ ਦੀ ਦੀਉ ਦੀਓ ਦੀਓਇ ਦੀਅਉ ਦੀਅਨੁ ਦੀਅਰਾ ਦੀਆ ਦੀਐ ਦੀਈ ਦੀਏ ਦੀਿਸ ਦੀਸਈ
ਦੀਸਿਹ ਦੀਸਹੀ ਦੀਸਤ ਦੀਸੈ ਦੀਿਖਆ ਦੀਜਈ ਦੀਜਿਹ ਦੀਜੀਐ ਦੀਜੈ ਦੀਤ ਦੀਤੁ ਦੀਤਾ ਦੀਤੀ ਦੀਦੰ ਦੀਦਨੇ
ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾਿਰ ਦੀਦਾਰੁ ਦੀਨ ਦੀਨੁ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ਾ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ੀ ਦੀਨਹ੍ਹ੍ੇ ਦੀਨਾ ਦੀਨੀ ਦੀਨੇ ਦੀਨੋ ਦੀਪ ਦੀਪੁ ਦੀਪੰ
ਦੀਪਕ ਦੀਪਿਕ ਦੀਪਕੁ ਦੀਪਕੀ ਦੀਪਕੋ ਦੀਪਾ ਦੀਪਾਂ ਦੀਪਾਇਓ ਦੀਪਾਇਅਉ ਦੀਪਾਇਆ ਦੀਪਾਈ ਦੀਪਾਈਐ
ਦੀਪਾਹਾ ਦੀਪਾਿਹ ਦੀਪਾਯਉ ਦੀਬਾਣ ਦੀਬਾਿਣ ਦੀਬਾਣੁ ਦੀਬਾਣਹੁ ਦੀਬਾਣੀ ਦੀਬਾਣੀਐ ਦੀਬਾਣੋ ਦੀਬਾਨ ਦੀਬਾਿਨ
ਦੀਬਾਨੁ ਦੀਰਘ ਦੀਰਘੁ ਦੀਵਨਾ ਦੀਵਰਾ ਦੀਵੜੇ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਵਾਿਨ ਦੀਵਾਨੁ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀਵੀ
ਦੀਵੇ ਦੀਵੈ ਦੁਆਉ ਦੁਆਇ ਦੁਆਈ ਦੁਆਿਸ ਦੁਆਦਸ ਦੁਆਦਿਸ ਦੁਆਦਸੀ ਦੁਆਪਿਰ ਦੁਆਪਰੁ ਦੁਆਪੁਿਰ
ਦੁਆਪੁਰੁ ਦੁਆਰ ਦੁਆਿਰ ਦੁਆਰੁ ਦੁਆਰੰ ਦੁਆਰਿਹ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਿਰਆ ਦੁਆਰੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰੋ
ਦੁਆਲੈ ਦੁਇ ਦੁਈਆ ਦੁਸਹ ਦੁਸਟ ਦੁਸਟੁ ਦੁਸਟਾ ਦੁਸਟਾਂ ਦੁਸਟਾਿਰਓ ਦੁਸਟਾਰੀ ਦੁਸਟੀ ਦੁਸਮਣ ਦੁਸਮਨ
ਦੁਸਮਨੁ ਦੁਸਮਨਾ ਦੁਹ ਦੁਹਸਾਸਨ ਦੁਹਹੂ ਦੁਹਹੂੰ ਦੁਹਕਰਮ ਦੁਹਿਕਰ੍ਤ ਦੁਹਚਾਰਿਣ ਦੁਹਚਾਰਣੀ ਦੁਹਚਾਰੀ
ਦੁਹਚਾਰੀਆ ਦੁਹਾ ਦੁਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੁਹਾਗਿਣ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੁਹਾਗਿਨ ਦੁਹਾਵੈ ਦੁਿਹ ਦੁਹੀ ਦੁਹੁ ਦੁਹੂ ਦੁਹੂੰ ਦੁਹੇਰਾ
ਦੁਹੇਰੀ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਦੁਹੇਲਾ ਦੁਹੇਲੀ ਦੁਹੇਲੇ ਦੁਿਕਰ੍ਤ ਦੁਿਕਰ੍ਤੁ ਦੁਖ ਦੁਿਖ ਦੁਖੁ ਦੁਖੰ ਦੁਖਹਰੁ ਦੁਖਹਰਣ ਦੁਖੰਤ
ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਖਦਾਰੀ ਦੁਖਿਨ ਦੁਖਨੁ ਦੁਖਨਹ ਦੁਖਯ੍ਯ੍ੰ ਦੁਖਾ ਦੁਖਾਏ ਦੁਖਾਹੀ ਦੁਖਾਲਾ ਦੁਖਾਲੀ ਦੁਿਖਆ ਦੁਿਖਆਰੀ

ਦੁਖੀ ਦੁਖੀਆ ਦੁਖੀਐ ਦੁਖੀਏ ਦੁਖੇ ਦੁਖੋ ਦੁਗਣ ਦੁਗਣੀ ਦੁਗਾਣਾ ਦੁਗੁਣ ਦੁਗੁਣੇ ਦੁਘਟ ਦੁਿਚਤੇ ਦੁਤਰ ਦੁਤਰੁ
ਦੁਤਰਹ ਦੁਤੀਅ ਦੁਤੀਆ ਦੁਤੀਏ ਦੁਤੁਕੀ ਦੁਤੁਕੀਆ ਦੁਤੁਕੇ ਦੁਤੇੜਾ ਦੁੰਦਰ ਦੁਧ ਦੁਿਧ ਦੁਧੁ ਦੁਧਾ ਦੁਧੈ
ਦੁਿਨਆਈ ਦੁਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਇ ਦੁਨੀਆਈਐ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਦੁਪਦਾ ਦੁਪਦੇ
ਦੁਬਿਲ ਦੁਬਲਾ ਦੁਬਲੀਆ ਦੁਿਬਧਾ ਦੁੰਮਣੀ ਦੁਮਾਲੜਾ ਦੁਯਾ ਦੁਯੀ ਦੁਯੈ ਦੁਰਗੰਧ ਦੁਰਗਮ ਦੁਰਗਾ ਦੁਰਗਾਿਦ
ਦੁਰਗਾਧੇ ਦੁਰਜਨ ਦੁਰਜਨੁ ਦੁਰਜਨਹ ਦੁਰਜਨਾ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਦੁਰੰਤ ਦੁਰਤ ਦੁਰਤੁ ਦੁਰਬਚਨ ਦੁਰਬਲ
ਦੁਰਬਾਸਾ ਦੁਰਮਿਤ ਦੁਰਮਿਤਹ ਦੁਰਮਤੀ ਦੁਰਮਤੀਆ ਦੁਰਲਭ ਦੁਰਲਭੰ ਦੁਰਲਭਯ੍ਯ੍ ਦੁਰਾਉ ਦੁਰਾਇ ਦੁਰਾਈ ਦੁਰਾਏ
ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੁਰਾਛੈ ਦੁਰਾਤੇ ਦੁਰੈ ਦੁਲਹਨੀ ਦੁਲੰਭ ਦੁਲੰਭੁ ਦੁਲਭ ਦੁਲਭੁ ਦੁਲਭਾਇਆ ਦੁਲਭਾਹੀ ਦੁਲਭਾਵਉ
ਦੁਲਾਿਰਓ ਦੁਲੀਚਾ ਦੁਲੀਿਚਆ ਦੁਲੀਚੈ ਦੂ ਦੂੰ ਦੂਆ ਦੂਐ ਦੂਸਰ ਦੂਸਰੁ ਦੂਸਰੋ ਦੂਖ ਦੂਿਖ ਦੂਖੁ ਦੂਖਹ ਦੂਖਨ
ਦੂਖਿਨ ਦੂਖਨਾ ਦੂਖਾ ਦੂਖੀ ਦੂਖੇ ਦੂਜੜੀ ਦੂਜੜੈ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾਣੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇਰੈ ਦੂਜੈ ਦੂਣ ਦੂਿਣ ਦੂਣਾ ਦੂਣੀ
ਦੂਤ ਦੂਿਤ ਦੂਤੁ ਦੂਤਹ ਦੂਤਨ ਦੂਤਾ ਦੂਤਾਰੇ ਦੂੰਦਰ ਦੂਧ ਦੂਿਧ ਦੂਧੁ ਦੂਧਿਹ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਦੂਧੈ ਦੂਨਾ ਦੂਬਲਾ ਦੂਰ
ਦੂਿਰ ਦੂਰੁ ਦੂਰਿਹ ਦੂਰਹੁ ਦੂਰਣਹ ਦੂਰੰਤਿਰ ਦੂਰਬਾ ਦੂਰਾਇਓ ਦੂਰਾਈ ਦੂਰਾਰੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰੇ ਦੂਲਹ ਦੂਲਹੁ ਦੂੜਾ
ਦੇ ਦੇਂਉ ਦੇਉ ਦੇਊ ਦੇਅਹੁ ਦੇਇ ਦੇਈ ਦੇਸ ਦੇਿਸ ਦੇਸੁ ਦੇਸਿਹ ਦੇਸੰਤਰ ਦੇਸੰਤਰੁ ਦੇਸਿਨ ਦੇਸਾ ਦੇਸਾਂਿਗਓ
ਦੇਸੀ ਦੇਂਹ ਦੇਹ ਦੇਹੰ ਦੇਹਧਾਰ ਦੇਹਿੜ ਦੇਹਾ ਦੇਹਾਿਦ ਦੇਂਿਹ ਦੇਿਹ ਦੇਹੀ ਦੇਹੁ ਦੇਹੁਗੇ ਦੇਹੁਰਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦੇਹੁਰੀਆ
ਦੇਹੁਰੇ ਦੇਹੁਰੈ ਦੇਹੂ ਦੇਹੈ ਦੇਹੋ ਦੇਖ ਦੇਿਖ ਦੇਖੁ ਦੇਖੰ ਦੇਖਉ ਦੇਖਏ ਦੇਖਸਾ ਦੇਖਹ ਦੇਖਿਹ ਦੇਖਹੁ ਦੇਖਣ ਦੇਖਿਣ
ਦੇਖਣੁ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ਦੇਖਣਹਾਰੀਆ ਦੇਖਣਹਾਰੇ ਦੇਖਣਹਾਰੋ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣੈ ਦੇਖਤ ਦੇਖੰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਿਦਆ ਦੇਖਦੇ
ਦੇਖਨ ਦੇਖਿਨ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ਦੇਖਨਹ੍ਹ੍ੇ ਦੇਖਨੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖਾਇ ਦੇਖਾਇਆ ਦੇਖਾਇਦਾ ਦੇਖਾਈ ਦੇਖਾਰੇ ਦੇਖਾਿਲਆ
ਦੇਖਾਿਲਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਦੇਖਾਵਹੀ ਦੇਖਾਵਿਣਆ ਦੇਿਖਓ ਦੇਿਖਅਉ ਦੇਿਖਆ ਦੇਿਖਐ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀਅਤੁ ਦੇਖੀਐ ਦੇਖੇ
ਦੇਖੈ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੌ ਦੇਗ ਦੇਣ ਦੇਿਣ ਦੇਣਾ ਦੇਣੈ ਦੇਤ ਦੇਤੁ ਦੇਤਾ ਦੇਤੇ ਦੇਤੋ ਦੇਂਦਾ ਦੇਦਾ ਦੇਿਦਆ ਦੇਦੀ
ਦੇਦੀਪਯ੍ਯ੍ ਦੇਂਦੇ ਦੇਦੇ ਦੇਨ ਦੇਿਨ ਦੇਨੁ ਦੇਨਹਾਰ ਦੇਨਹਾਰੁ ਦੇਨਹਾਰਾ ਦੇਿਨਹ੍ਹ੍ ਦੇਨਾ ਦੇਨੀ ਦੇਰ ਦੇਵ ਦੇਵਉ ਦੇਵਈ
ਦੇਵਸੀ ਦੇਵਹ ਦੇਵਿਹ ਦੇਵਹੀ ਦੇਵਹੁ ਦੇਵਹੋ ਦੇਵਕਰੀ ਦੇਵਕਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇਵਣ ਦੇਵਣਹਾਰ ਦੇਵਣਹਾਿਰ
ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ਦੇਵਣਾ ਦੇਵਿਣਆ ਦੇਵੰਤ ਦੇਵਤ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਿਤਆ
ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਦਾ ਦੇਵਨ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਦੇਵਨੀ ਦੇਵਰ ਦੇਵਲ ਦੇਵਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਾਇਆ ਦੇਵਾਇਣਾ
ਦੇਵਾਈ ਦੇਵਾਈਆ ਦੇਵਾਏ ਦੇਵਾਕਰ ਦੇਵਾਿਧ ਦੇਵਾਨਾ ਦੇਵਾਿਨਆ ਦੇਵਾਨੀ ਦੇਵਾਨੇ ਦੇਵਾਿਲਆ ਦੇਵਾਲੀਏ ਦੇਵਾਵੈ
ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆ ਦੇਵੈ ਦੈ ਦੈਆਰ ਦੈਆਲ ਦੈਆਲੁ ਦੈਆਲਾ ਦੈਹਉ ਦੈਣੀ ਦੈਤ ਦੈਿਤ ਦੈਤੁ ਦੈਤਹੁ ਦੈਤਾ ਦੈਤੈ
ਦੈਨ ਦੈਨਹਾਰ ਦੈਨਹਾਰੁ ਦੈਲਾ ਦੋ ਦੋਊ ਦੋੁਆਲੈ ਦੋਇ ਦੋਈ ਦੋਸ ਦੋਸੁ ਦੋਸਤੀ ਦੋਸਾ ਦੋਸਾਂ ਦੋਸੀ ਦੋਹਰਾ ਦੋਹਾ
ਦੋੁਹਾਗਿਣ ਦੋਹਾਗਿਣ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦੋਹੀ ਦੋਖ ਦੋਿਖ ਦੋਖੁ ਦੋਖੰ ਦੋਖਹ ਦੋਖਨ ਦੋਖੜੈ ਦੋਖਾ ਦੋਖੀ ਦੋਖੀਆ ਦੋਖੇ ਦੋਖੈ
ਦੋਜ ਦੋਜਕ ਦੋਜਿਕ ਦੋਜਕੁ ਦੋਿਤ ਦੋਤੁ ਦੋਨਉ ਦੋਨੋ ਦੋਮ ਦੋਰਾਹਾ ਦੋਲ ਦੋਲਕ ਦੋਲੀਚੇ ਦੋਵਰ ਦੋਵੈ
ਧਂਉ ਧਉਲ ਧਉਲੁ ਧਉਲਹਰ ਧਉਲਹਰੀ ਧਉਲੀ ਧਉਲੇ ਧਕ ਧਕਾ ਧਕੇ ਧਜ ਧਜਾ ਧਣਖੁ ਧਣੀ ਧਣੀਐ
ਧਤੂਰਾ ਧੰਧ ਧੰਿਧ ਧੰਧੁ ਧੰਧਲੀ ਧੰਧੜਾ ਧੰਧੜੇ ਧੰਧੜੈ ਧੰਧਾ ਧਧਾ ਧੰਿਧਆ ਧੰਧੇ ਧੰਧੈ ਧਧੈ ਧੰਨ ਧੰਿਨ ਧੰਨੁ ਧਨ
ਧਿਨ ਧਨੁ ਧਨੰ ਧਨਿਹ ਧਨਹੀਣੁ ਧਨਖੁ ਧਨੰਜੈ ਧਨਵੰਤ ਧਨਵੰਤੁ ਧਨਵੰਤਹ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਧਨਵੰਤੇ ਧੰਨਾ
ਧਨਾ ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਾਿਸਰੀ ਧਨਾਿਢ ਧੰਨੀ ਧਨੀ ਧਨੀਆ ਧਨੀਤਾ ਧੰਨੇ ਧਨੇ ਧੰਨੈ ਧਨੈ ਧੰਨੋ ਧਨੋੁ ਧਨੋ ਧਪਟ
ਧੰਮੀ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਅਉ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਅਓ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਆ ਧਯ੍ਯ੍ਾਇਯਉ ਧਯ੍ਯ੍ਾਈ ਧਯ੍ਯ੍ਾਈਐ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਧਯ੍ਯ੍ਾਨੰ ਧਯ੍ਯ੍ਾਵਣਹ ਧਰ ਧਿਰ

ਧਰੁ ਧਰੰ ਧਰਉ ਧਰਈ ਧਰਈਐ ਧਰਹਾ ਧਰਿਹ ਧਰਹੁ ਧਰਕਟ ਧਰਕਟੀ ਧਰ੍ਕਟੀ ਧਰਚਰੀ ਧਰਣ ਧਰਿਣ
ਧਰਣਾ ਧਰਣੀ ਧਰਣੀਧਰ ਧਰਣੀਧਰੁ ਧਰਣੀਧਰਾ ਧਰਣੀਧਰੈ ਧਰਣੇ ਧਰਤ ਧਰਿਤ ਧਰਤਾ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਧਰਤੇ
ਧਰਤੇਵ ਧਰਨ ਧਰਿਨ ਧਰਨਾ ਧਰਨੀ ਧਰਨੀਧਰ ਧਰ੍ਪੀਐ ਧਰਮ ਧਰਿਮ ਧਰਮੁ ਧਰਮੰ ਧਰ੍ੰਮ ਧਰ੍ਮ ਧਰ੍ਮਸਾਲ
ਧਰਮਰਾਓ ਧਰਮਰਾਇ ਧਰ੍ਮਰਾਇਆ ਧਰਮਾ ਧਰਮਾਤਾ ਧਰਮੀ ਧਰਮੀਆ ਧਰਮੇ ਧਰਯ੍ਯ੍ਉ ਧਰਾ ਧਰਾਇ ਧਰਾਇਓ
ਧਰਾਇਆ ਧਰਾਇਣ ਧਰਾਇਣੁ ਧਰਾਈ ਧਰਾਈਐ ਧਰਾਏ ਧਰ੍ਾਪ ਧਰ੍ਾਿਪ ਧਰ੍ਾਪਿਸ ਧਰ੍ਾਿਪਓ ਧਰ੍ਾਿਪਆ ਧਰ੍ਾਪੀਆ
ਧਰ੍ਾਪੀਐ ਧਰ੍ਾਪੇ ਧਰ੍ਾਪੈ ਧਿਰਓ ਧਿਰਓਨੁ ਧਿਰਅਉ ਧਿਰਆ ਿਧਰ੍ਸਟਬੁਧੀ ਿਧਰ੍ਗ ਿਧਰ੍ਗੁ ਿਧਰ੍ਗੰਤ ਧਰੀ ਧਰੀ ਧਰੀਅੰ
ਧਰੀਆ ਧਰੀਆਂ ਧਰੀਆਸੁ ਧਰੀਐ ਧਰੀਜੈ ਧਰ੍ੁਿਕ ਧਰ੍ੁਵ ਧਰ੍ੂ ਧਰ੍ੂਅ ਧਰੇ ਧਰੇਉ ਧਰੇਇ ਧਰੇਈ ਧਰੇਹ ਧਰੇਹੁ ਧਰੈ
ਧਰ੍ੋਹ ਧਰ੍ੋਹਿਨ ਧਰ੍ੋਹੁ ਧਰ੍ੋਹੇ ਧਵਲ ਧਵਲੁ ਧਵਲਹਰੁ ਧਵਲੈ ਧੜਾ ਧੜੀ ਧੜੀਐ ਧੜੇ ਧਾਉ ਧਾਇ ਧਾਇਓ ਧਾਇਆ
ਧਾਈ ਧਾਈਐ ਧਾਏ ਧਾਹ ਧਾਹੜੀ ਧਾਹੀ ਧਾਕੁ ਧਾਗਾ ਧਾਗੇ ਧਾਗੈ ਧਾਣਕ ਧਾਤੁ ਧਾਤੁਰ ਧਾਤੂ ਧਾਧੇ ਧਾਨ
ਧਾਿਨ ਧਾਨੁ ਧਾਨੰ ਧਾਨਾ ਧਾਪੇ ਧਾਮ ਧਾਮਾ ਧਾਯਉ ਧਾਯੰਤੇ ਧਾਰ ਧਾਿਰ ਧਾਰੁ ਧਾਰੰ ਧਾਰਉ ਧਾਰਈ ਧਾਰਏ
ਧਾਰਿਹ ਧਾਰਹੁ ਧਾਰਣ ਧਾਰਣੁ ਧਾਰਣੰ ਧਾਰਣਹ ਧਾਰਣਹਾਰ ਧਾਰਣਾ ਧਾਰਣੀ ਧਾਰਤ ਧਾਰਦਾ ਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾ
ਧਾਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਧਾਰਾ ਧਾਿਰਓ ਧਾਿਰਆ ਧਾਰੀ ਧਾਰੀਅਨੁ ਧਾਰੀਆ ਧਾਰੀਐ ਧਾਰੀਕ ਧਾਰੇ ਧਾਰੈ ਧਾਰੋ ਧਾਵਉ ਧਾਵਿਸ
ਧਾਵਿਸਤਾ ਧਾਵਹ ਧਾਵਿਹ ਧਾਵਹੀ ਧਾਵਹੁ ਧਾਵਣੀ ਧਾਵਣੀਆ ਧਾਵੰਤ ਧਾਵਤ ਧਾਵਤੁ ਧਾਵਤੇ ਧਾਵਤੋ ਧਾਵਦਾ
ਧਾਵਦੇ ਧਾਵਨ ਧਾਵਨੋ ਧਾਵਰਤਾ ਧਾਵਾ ਧਾਵੀਆ ਧਾਵੈ ਿਧਅਈਐ ਿਧਆਉ ਿਧਆਇ ਿਧਆਇਓ ਿਧਆਇਆ
ਿਧਆਇਐ

ਿਧਆਇਸਾ

ਿਧਆਇਸੀ

ਿਧਆਇਹੁ

ਿਧਆਇਣਾ

ਿਧਆਇਥਈ

ਿਧਆਇਦਾ

ਿਧਆਇਿਦਆ

ਿਧਆਇਦੀ ਿਧਆਇਦੇ ਿਧਆਇਿਨ ਿਧਆਇਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਧਆਇਲੇ ਿਧਆਈ ਿਧਆਈ ਿਧਆਈਐ ਿਧਆਈਜੈ ਿਧਆਏ
ਿਧਆਂਏ ਿਧਆਹਾ ਿਧਆਹੀ ਿਧਆਿਤ ਿਧਆਨ ਿਧਆਿਨ ਿਧਆਨੁ ਿਧਆਨੰ ਿਧਆਨਾ ਿਧਆਨਾਂ ਿਧਆਨਾਨਾਂ
ਿਧਆਨੀ ਿਧਆਨੀਆ ਿਧਆਨੇ ਿਧਆਨੋ ਿਧਆਯਉ ਿਧਆਵਉ ਿਧਆਵਈ ਿਧਆਵਏ ਿਧਆਵਹ ਿਧਆਵਿਹ
ਿਧਆਵਿਹਗੇ ਿਧਆਵਹੀ ਿਧਆਵਹੁ ਿਧਆਵਹੇ ਿਧਆਵਣਾ ਿਧਆਵਿਣਆ ਿਧਆਵਤ ਿਧਆਵਨ ਿਧਆਵਨੁ
ਿਧਆਵਨਹਾਰ ਿਧਆਵਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਧਆਵਨਾ ਿਧਆਵਾ ਿਧਆਵੀਐ ਿਧਆਵੈ ਿਧਆਵੈਗੋ ਿਧਕਾਰੁ ਿਧਗੁ ਿਧਙਾਣਾ ਿਧਙਾਣੈ
ਿਧਮਾਣੈ ਿਧਿਰ ਿਧਰਾਂ ਧੀ ਧੀਅ ਧੀਆ ਧੀਜਈ ਧੀਜਏ ਧੀਜੀਐ ਧੀਜੈ ਧੀਠਾ ਧੀਨ ਧੀਰ ਧੀਿਰ ਧੀਰੁ ਧੀਰਉ
ਧੀਰਏ ਧੀਰਿਹ ਧੀਰਕ ਧੀਰਜ ਧੀਰਜੁ ਧੀਰਿਨ ਧੀਰਾ ਧੀਿਰਓ ਧੀਿਰਆ ਧੀਰੀਐ ਧੀਰੀਜੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇਉ ਧੀਰੈ
ਧੀਰੈਗੀ ਧੀਰੋਿਦ ਧੁਿਹ ਧੁਹੈ ਧੁਕਣੁ ਧੁਿਖ ਧੁਖੁ ਧੁਖਾਂ ਧੁਖੀ ਧੁਜਾ ਧੁਣੈ ਧੁੰਿਧ ਧੁੰਧਰਾਵਾ ਧੁੰਧਲਾ ਧੁੰਧੂਕਾਿਰ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ
ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ਧੁੰਧੂਕਾਰੈ ਧੁੰਧੂਕਾਰੋ ਧੁਿਨ ਧੁਨਾ ਧੁਿਨਕਾਰ ਧੁਿਨਤ ਧੁਨੀ ਧੁਨੀਐ ਧੁਨੇ ਧੁਨੈ ਧੁੰਮਸ ਧੁਮਾਈ ਧੁਰ ਧੁਿਰ
ਧੁਰੁ ਧੁਰਹ ਧੁਰਹੁ ਧੁਰੰਧਰੁ ਧੁਰਾਹੁ ਧੁਰਾਹੂ ਧੁਰੇ ਧੁਵੀਜੈ ਧੂ ਧੂਉ ਧੂਅ ਧੂਆ
ੰ
ਧੂਈ ਧੂਏ ਧੂਹ ਧੂਪ ਧੂਪੁ ਧੂਪੈ
ਧੂੰਮ ਧੂਮੁ ਧੂਮਾ ਧੂਰ ਧੂਿਰ ਧੂਰਤੁ ਧੂਰਮ ਧੂਰਾ ਧੂਰਾਇ ਧੂਰਾਵਾ ਧੂਰੀ ਧੂਰੀਐ ਧੂਰੇ ਧੂਿਲ ਧੂੜ ਧੂਿੜ ਧੂੜਾ
ਧੂੜੀ ਧੇਣੁ ਧੇਣਵਾ ਧੇਨ ਧੇਨੁ ਧੈਰੁ ਧੋਇ ਧੋਇਆ ਧੋਈ ਧੋਈਐ ਧੋਏ ਧੋਹ ਧੋਿਹ ਧੋਿਹਆ ਧੋਹੀ ਧੋਹੁ ਧੋਹੇ ਧੋਹੈ
ਧੋਖ ਧੋਖਾ ਧੋਖੇ ਧੋਖੈ ਧੋਤਾ ਧੋਿਤਆ ਧੋਤੀ ਧੋਤੀਆ ਧੋਤੇ ਧੋਤੈ ਧੋਪਈ ਧੋਪੈ ਧੋਬੀ ਧੋਮੁ ਧੋਰ ਧੋਰਾ ਧੋਵਉ ਧੋਵਹ
ਧੋਵਿਹ ਧੋਵਹੀ ਧੋਵਹੁ ਧੋਵਣ ਧੋਵਿਣ ਧੋਵਣਾ ਧੋਵੰਦੋ ਧੋਵਨ ਧੋਵਾ ਧੋਵਾਂ ਧੋਵਾਇਆ ਧੋਵਾਹਾ ਧੋਵੈ ਧੌਲੁ ਿ◌ਧਯ੍ਯ੍ਾਵੈ
ਨ ਨਉ ਨਉਕਾ ਨਉਖੰਡ ਨਉਤਨ ਨਉਤਨੁ ਨਉਤਨਾ ਨਉਤਨੋ ਨਉਪਰੀ ਨਉਬਿਤ ਨਉਮੀ ਨਈ ਨਈਆ
ਨਈਬੇਦਿਹ ਨਈਬੇਦਾ ਨਿਸ ਨਸਤਾ ਨਸਨਾ ਨਸਾ ਨਿਸਆ ਨਸੀ ਨਸੀਐ ਨਸੇ ਨਸੈ ਨਹ ਨਹਦਾ ਨਹ੍ਹ੍ਾਉਗੋ
ਨਹ੍ਹ੍ਾਇਆ ਨਹ੍ਹ੍ਾਈ ਨਹ੍ਹ੍ਾਈਐ ਨਹ੍ਹ੍ਾਏ ਨਹ੍ਹ੍ਾਤੇ ਨਹ੍ਹ੍ਾਵਉ ਨਹ੍ਹ੍ਾਵਣੁ ਨਹ੍ਹ੍ਾਵੈ ਨਿਹ ਨਹੀ ਨਹੀਨ ਨਹੁ ਨਕ ਨਿਕ ਨਕੁ ਨਕਟ

ਨਕਟੀ ਨਕਟੂ ਨਕਟੇ ਨਕੀ ਨਖ ਨਖਹ ਨਖਿਹ ਨਖਹੁ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ ਨਖਯ੍ਯ੍ਤਰ੍ਾ ਨਿਖਅਤਰ੍ ਨਿਖਆਿਤ ਨਖੀ ਨੰਗ ਨੰਿਗ
ਨੰਗੁ ਨਗ ਨਗਜ ਨਗਨ ਨਗਨੁ ਨੰਗਨਾ ਨਗਰ ਨਗਿਰ ਨਗਰੁ ਨਗਰੰ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀਆ ਨੰਗਾ ਨੰਗੀ ਨੰਗੇ ਨਚ
ਨਿਚ ਨਚਊ ਨਚਸੀ ਨਚਿਹ ਨਚਣੁ ਨਚਣਾ ਨਚਤੁ ਨਚਿਨ ਨਚਾ ਨਚਾਇਦਾ ਨਚਾਈ ਨਚਾਈਐ ਨਚਾਏ ਨਚਾਵਿਹ
ਨਚਾਵੈ ਨਿਚਐ ਨਿਚੰਦੁ ਨਚੈ ਨਜਿਰ ਨਜਾਿਤ ਨਜੀਿਕ ਨਟ ਨਿਟ ਨਟੁ ਨਟੂਆ ਨਟੂਐ ਨਠਯੋ ਨਠੜੋ ਨਠੇ
ਨੰਢੜਾ ਨੰਢੀ ਨਤ ਨਤਰ ਨਥ ਨਿਥ ਨਥਹਾਰੇ ਨਥਾ ਨਿਥਆ ਨਥੀ ਨਥੀਅਨੁ ਨਥੈ ਨੰਦ ਨੰਦੁ ਨੰਦਨ ਨੰਦਨੁ
ਨੰਦਨੀ ਨੰਦਿਰ ਨਦਿਰ ਨਦਰੀ ਨਦੀ ਨਦੀਆ ਨਨ ਨਨਕਾਰੁ ਨਨਦ ਨੰਨਾ ਨਨਾ ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨੰਨੈ ਨਪਰਸ ਨਪਾਕ
ਨਫਰੁ ਨਫਰੈ ਨਮਸਕਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਿਰ ਨਮਸਕਾਰੁ ਨਮਸਕਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰਉ ਨਮਸਕਾਰਿਸ ਨਮਸਕਾਰਹੁ
ਨਮਸਕਾਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾ ਨਮਸਕਾਿਰਆ ਨਮਸਕਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰੈ ਨਮਸਕਾਰੋ ਨਮਸਤੇ ਨਮਹ ਨਮੋ
ਨਯਣ ਨਯਿਣ ਨਯਨ ਨਰ ਨਿਰ ਨਰੁ ਨਰਿਸੰਘ ਨਰਹ ਨਰਹਰ ਨਰਹਿਰ ਨਰਹਰਹ ਨਰਹਰਾ ਨਰਹਰੀ ਨਰਹਰੀਐ
ਨਰਹਰੇ ਨਰਹਰੈ ਨਰਹੁ ਨਰਕ ਨਰਿਕ ਨਰਕੁ ਨਰਕਹ ਨਰਕਪਾਤੀ ਨਰਕਾ ਨਰਕੇ ਨਰਜਾ ਨਰਨਰਹ ਨਰਨਾਥਾ
ਨਰਪਿਤ ਨਰਬਦ ਨਰਿਵਰਿਤ ਨਰਵੈ ਨਰਾ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣੁ ਨਰਾਇਣਾ ਨਰਾਇਣੋ ਨਰਾਇਨੁ ਨਿਰੰਦ ਨਿਰੰਦੁ
ਿਨਰ੍ਪ ਿਨਰ੍ਪਿਤ ਨਰੂ ਨਲਨੀ ਨਲਯ੍ਯ੍ ਨਿਲਨੀ ਨਲੀ ਨਵ ਨਵੰ ਨਵੰਤ ਨਵਤਨ ਨਵਤਨੁ ਨਵਤਨੋ ਨਵਲ ਨਵਲਾਇਆ
ਨਵਾ ਨਿਵਤ ਨਵੀ ਨਵੇ ਨਵੇਲ ਨਵੇਲਓ ਨਵੇਲੜੀਆ ਨਵੇਲੜੀਏ ਨਵੇਲਾ ਨਵੈ ਨਾ ਨਾਂ ਨਾਉ ਨਾਂਉ ਨਾਊ ਨਾਓ
ਨਾਓੁ ਨਾਇ ਨਾਂਇ ਨਾਇਓ ਨਾਇਆ ਨਾਇਐ ਨਾਇਕ ਨਾਇਿਕ ਨਾਇਕੁ ਨਾਇਕਾ ਨਾਇਕੋ ਨਾਇਣੁ ਨਾਈ ਨਾਂਈ
ਨਾਈਐ ਨਾਏ ਨਾਂਏਂ ਨਾਸ ਨਾਿਸ ਨਾਸੁ ਨਾਸੰ ਨਾਸਏ ਨਾਸਿਹ ਨਾਸਿਤ ਨਾਿਸ੍ਤ ਨਾਸਨ ਨਾਸਨਾ ਨਾਸਾ ਨਾਿਸਓ
ਨਾਸੀ ਨਾਸੇ ਨਾਸੈ ਨਾਹ ਨਾਹਿਨ ਨਾਹਾ ਨਾਿਹ ਨਾਿਹਨ ਨਾਿਹਿਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੁ ਨਾਹੈ ਨਾਕ ਨਾਕੁ ਨਾਕਿਹ ਨਾਕਹੁ
ਨਾਕਨ ਨਾਗ ਨਾਂਗ ਨਾਗਹ ਨਾਗਿਨ ਨਾਗਨੀ ਨਾਗਰ ਨਾਂਗੜਾ ਨਾਗਾ ਨਾਗਾਂ ਨਾਂਗਾ ਨਾਗਾਿਦ ਨਾਗੀ ਨਾਗੇ ਨਾਂਗੇ
ਨਾਗੋ ਨਾਂਗੋ ਨਾਚ ਨਾਚੁ ਨਾਚਿਸ ਨਾਚਿਹ ਨਾਚਹੁ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨ ਨਾਚਨੁ ਨਾਚਨਾ ਨਾਚਨੋ ਨਾਿਚਓ ਨਾਚੀ ਨਾਚੇ
ਨਾਚੈ ਨਾਜੁ ਨਾਜਰੁ ਨਾਟ ਨਾਟਾ ਨਾਿਟਕ ਨਾਟੇ ਨਾਠਾ ਨਾਿਠਆ ਨਾਠੀ ਨਾਠੀਅੜੇ ਨਾਠੀਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਨਾਠੇ
ਨਾਤਰੁ ਨਾਤਾ ਨਾਿਤਆ ਨਾਤੀ ਨਾਤੇ ਨਾਤੈ ਨਾਥ ਨਾਥੁ ਨਾਥੰ ਨਾਥਹ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ਨਾਥਾ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥੀ ਨਾਥੇ ਨਾਦ
ਨਾਿਦ ਨਾਦੁ ਨਾਦੰ ਨਾਦੀ ਨਾਦੈ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ਾ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ੀ ਨਾਨਹ੍ਹ੍ੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਿਕ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕਹ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕੈ
ਨਾਨਕੋ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਪਾਕ ਨਾਪਾਕੁ ਨਾਪੈ ਨਾਿਭ ਨਾਮ ਨਾਿਮ ਨਾਮੁ ਨਾਮੰ ਨਾਮਹ ਨਾਮਿਹ ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਮਹੀਣੁ
ਨਾਮਹੀਨ ਨਾਮਹੁ ਨਾਮਦੇ ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਮਦੇਅ ਨਾਮਦੇਇ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮਨ ਨਾਮਨਾ ਨਾਮਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਮੇ ਨਾਮੈ
ਨਾਮੋੁ ਨਾਮੋ ਨਾਿਰ ਨਾਰਦ ਨਾਰਿਦ ਨਾਰਦੁ ਨਾਰਦਾਿਦ ਨਾਰਦੀ ਨਾਰਦੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਿਣ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਾਰਾਇਣਹ
ਨਾਰਾਇਣਾ ਨਾਰਾਇਣੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਰਾਇਣੋ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਰਾਇਨੁ ਨਾਰਾਇਨਾ ਨਾਰੀ ਨਾਰੇ ਨਾਿਲ ਨਾਲਹੁ ਨਾਲਕਾ
ਨਾਲਾ ਨਾਿਲਆ ਨਾਲੀ ਨਾਲੀਏਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੋ ਨਾਵ ਨਾਵਉ ਨਾਵਏ ਨਾਵਿਹ ਨਾਵਹੁ ਨਾਵਣ ਨਾਵਿਣ ਨਾਵਣੁ
ਨਾਵਣੋ ਨਾਵੰਤਾ ਨਾਵਨ ਨਾਵਿਨ ਨਾਵੜਾ ਨਾਵਾ ਨਾਵਾਇਆ ਨਾਵਾਈਐ ਨਾਵਾਏ ਨਾਵਾਰੇ ਨਾਵਾਿਲ ਨਾਵਾਿਲਆ
ਨਾਵਾਲੀਐ ਨਾਵੈ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਿਨਉਲੀ ਿਨਆਉ ਿਨਆਇ ਿਨਆਈ ਿਨਆਏ ਿਨਆਂਏਂ ਿਨਆਮਿਤ ਿਨਆਰਉ
ਿਨਆਰਾ ਿਨਆਰੀ ਿਨਆਰੇ ਿਨਆਰੋ ਿਨਆਵ ਿਨਸ ਿਨਿਸ ਿਨਸੰਕ ਿਨਸਖਣ ਿਨਸੰਗ ਿਨਸੰਗੁ ਿਨਸੰਗਾ ਿਨਸੰਗੇ
ਿਨਸੰਙੁ ਿਨਸਚਉ ਿਨਸ੍ਚਲ ਿਨਸਚੈ ਿਨਸਚੌ ਿਨਸਤਿਰ ਿਨਸਤਿਰਆ ਿਨਸਤਰੀ ਿਨਸਤਰੀਐ ਿਨਸਤਰੇ ਿਨਸਤਰ੍ੇ
ਿਨਸਤਰੈ ਿਨਸਤਾਰ ਿਨਸਤਾਿਰ ਿਨਸਤਾਰੁ ਿਨਸਤਾਰਿਹ ਿਨਸਤਾਰਹੁ ਿਨਸ੍ਤਾਰਹੁ ਿਨਸਤਾਰਣ ਿਨਸਤਾਰਣੁ ਿਨਸਤਾਰਾ
ਿਨਸਤਾਿਰਓ ਿਨਸਤਾਿਰਅਨੁ ਿਨਸਤਾਿਰਆ ਿਨਸਤਾਰੀ ਿਨਸਤਾਰੀਐ ਿਨਸਤਾਰੇ ਿਨਸਤਾਰੈ ਿਨਸਲੁ ਿਨਸਾਿਰਓ ਿਨਸੀ
ਿਨਸੁਲ ਿਨਹਸੰਗਾ ਿਨਹਸਾਸਿਨ ਿਨਹਕੰਟਕ ਿਨਹਕੰਟਕੁ ਿਨਹਕਪਟ ਿਨਹਕਰਮ ਿਨਹਕਰਮਾ ਿਨਹਕਰਮੀ ਿਨਹਕਲੰਕ

ਿਨਹਕਾਮ ਿਨਹਕਾਮੁ ਿਨਹਕਾਮਾ ਿਨਹਕਾਮੀ ਿਨਹਿਕੰਚਨਾ ਿਨਹਕੇਵਲ ਿਨਹਕੇਵਲੁ ਿਨਹਕੇਵਲੰ ਿਨਹਕੇਵਲਾ ਿਨਹੰਗਾ
ਿਨਹਚਉ ਿਨਹਚਲ ਿਨਹਚਲੁ ਿਨਹਚਲਾਇਆ ਿਨਹਚਲਾਧਾ ਿਨਹਚਲੋ ਿਨਹਚੈ ਿਨਹਤੇ ਿਨਹਫਲ ਿਨਹਫਲੁ ਿਨਹਫਲੰ
ਿਨਹਫਲਹ ਿਨਹਭਾਗੜੋ ਿਨਹਲੀਆ ਿਨਹਾਰ ਿਨਹਾਿਰ ਿਨਹਾਰਉ ਿਨਹਾਰਿਹ ਿਨਹਾਰਹੁ ਿਨਹਾਰਾ ਿਨਹਾਿਰਆ ਿਨਹਾਰੀ
ਿਨਹਾਰੀਐ ਿਨਹਾਰੇ ਿਨਹਾਰੈ ਿਨਹਾਲ ਿਨਹਾਿਲ ਿਨਹਾਲੁ ਿਨਹਾਲਸਾ ਿਨਹਾਲਣਾ ਿਨਹਾਲਾ ਿਨਹਾਿਲਓਨੁ ਿਨਹਾਿਲਆ
ਿਨਹਾਿਲਹ ਿਨਹਾਲੀ ਿਨਹਾਲੀਐ ਿਨਹਾਲੇ ਿਨਹੋਰ ਿਨਹੋਰਾ ਿਨਹੋਰੋ ਿਨਕ ਿਨਕਿਸ ਿਨਕਸੁ ਿਨਕਸਤ ਿਨਕਸਾਈ
ਿਨਕਿਸਓ ਿਨਕਿਸਆ ਿਨਕਸੀ ਿਨਕਸੇ ਿਨਕਸੈ ਿਨਕਸੋ ਿਨਕਚ ਿਨਕਚੁ ਿਨਕਟ ਿਨਕਿਟ ਿਨਕਟਾਇਓ ਿਨਕਟਾਨੀ
ਿਨਕਟੀ ਿਨਕਟੇ ਿਨਕਥਾ ਿਨਕਿਲ ਿਨਕਲਿਹ ਿਨਕਲਾਵੈਗੋ ਿਨਕਿਲਓ ਿਨਕਲੀ ਿਨਕਲੇ ਿਨਕਲੈ ਿਨਕਾਿਣਆ ਿਨਕਾਣੀ
ਿਨਕਾਣੇ ਿਨਕਾਮੀ ਿਨਕਾਿਰ ਿਨਕਾਲਾ ਿਨਕਾਿਲਅਨੁ ਿਨਕੀ ਿਨਕੁਟੀ ਿਨਕੋਰ ਿਨਖੰਜਨੁ ਿਨਖੰਜਨੋ ਿਨਿਖਅਉ ਿਨਖੁਿਟ
ਿਨਖੁਟਈ ਿਨਖੁਟਸੀ ਿਨਖੁਟਤ ਿਨਖੁਟੀ ਿਨਖੁਟੀਅਸੁ ਿਨਖੁਟੇ ਿਨਖੁਟੈ ਿਨਖੂਿਟ ਿਨਖੂਟਿਸ ਿਨਖੂਟਾ ਿਨਖੂਟੈ ਿਨਖੇਧ
ਿਨਖੇਿਧਆ ਿਨਗਹਾਰ ਿਨਗਿਤਆ ਿਨਗਮ ਿਨਗਮੁ ਿਨਗਮੰ ਿਨਗਰ੍ਹ ਿਨਗਰ੍ਿਹ ਿਨਗਰ੍ਹੁ ਿਨਗੁਸਾਂਏਂ ਿਨਗੁਿਣਆ
ਿਨਗੁਣੀਆ ਿਨਗੁਰਾ ਿਨਗੁਿਰਆ ਿਨਗੁਰੀ ਿਨਗੁਰੇ ਿਨਘਰਤ ਿਨਘਰਤੁ ਿਨਘਿਰਆ ਿਨਚੰਦੁ ਿਨਿਚੰਦ ਿਨਿਚੰਦੁ ਿਨਿਚੰਦਾ
ਿਨਚੀਿਜਆ ਿਨਜ ਿਨਜੁ ਿਨਝਰ ਿਨਝਰੁ ਿਨਡਰ ਿਨਡਰੁ ਿਨਡਿਰਆ ਿਨਡਰੇ ਿਨਤ ਿਨਿਤ ਿਨਤਿਹ ਿਨਤਪਰ੍ਿਤ ਿਨਤਾ
ਿਨਤਾਣੁ ਿਨਤਾਣਾ ਿਨਤਾਿਣਆ ਿਨਤਾਣੀ ਿਨਤਾਣੀਆ ਿਨਤਾਣੇ ਿਨਤਾਪਰ੍ਿਤ ਿਨਥਾਿਵਆ ਿਨਥਾਵੇ ਿਨੰਦ ਿਨੰਦੁ ਿਨੰਦਉ
ਿਨੰਦਿਸ ਿਨੰਦਿਹ ਿਨੰਦਹੁ ਿਨੰਦਕ ਿਨੰਦਿਕ ਿਨੰਦਕੁ ਿਨੰਦਕਾ ਿਨੰਦਕਾਂ ਿਨਦਰ੍ਾ ਿਨਦਿਲਅਉ ਿਨੰਦਾ ਿਨਦਾਨ ਿਨਦਾਿਨ
ਿਨਦਾਨਾ ਿਨੰਿਦਆ ਿਨੰਦੀਐ ਿਨੰਦੈ ਿਨਦੋਸਾਂ ਿਨਿਧ ਿਨਧਨ ਿਨਧਿਨਆ ਿਨਧਿਰਆ ਿਨਧਾਨ ਿਨਧਾਨੁ ਿਨਧਾਨੰ ਿਨਧਾਨਾ
ਿਨਧਾਨੀ ਿਨਧਾਨੋ ਿਨਧਾਰਾ ਿਨਧੀ ਿਨਧੇ ਿਨਧੋ ਿਨਨਾਉ ਿਨਨਾਮ ਿਨਪੰਗੁ ਿਨਪਿਜ ਿਨਪਜਿਹ ਿਨਪਜਾਏ ਿਨਪਜੇ
ਿਨਪਜੈ ਿਨਪਿਟ ਿਨਪੰਨੇ ਿਨਪਰਸੁ ਿਨਪੂਤੇ ਿਨਫਲ ਿਨਬਹਤ ਿਨਬਹਾਵੈ ਿਨਬਿਹਓ ਿਨਬਿਹਆ ਿਨਬਹੀ ਿਨਬਹੈ
ਿਨਬਗ ਿਨਬਿਰਓ ਿਨਬਰੀ ਿਨਬਲ ਿਨਬਿੜਆ ਿਨਬੜੈ ਿਨਬਾਸਨ ਿਨਬਾਿਹ ਿਨਬਾਿਹਓ ਿਨਬਾਹੀ ਿਨਬਾਹੈ ਿਨਬੇਿਰ
ਿਨਬੇਰਓ ਿਨਬੇਰਿਹ ਿਨਬੇਰਹੁ ਿਨਬੇਰਾ ਿਨਬੇਰੀ ਿਨਬੇਰੈ ਿਨਬੇਰੋ ਿਨਬੇੜੁ ਿਨਬੇੜਣਹਾਰੋ ਿਨਬੇੜਾ ਿਨਬੇੜੀ ਿਨਬੇੜੇ
ਿਨਭਰੰਤਾ ਿਨਭਰਾਂਿਤ ਿਨਭਰਾਤੀ ਿਨਭਰਾਤੇ ਿਨਭਿਵਆਹ ਿਨੰਮੁ ਿਨਮੁ ਿਨਮਸੈ ਿਨਮਕਾ ਿਨਮਖ ਿਨਮਖੁ ਿਨਮਖਕ
ਿਨਮਖਫਾ ਿਨਮਖਾ ਿਨਮਖਾਤੀ ਿਨਮਖੇ ਿਨਮਘਾ ਿਨਮਤ ਿਨੰਮਰ੍ਤਾਹ ਿਨਿਮਰ੍ਤ ਿਨੰਮਰੀ ਿਨੰਮਲੁ ਿਨਮਾਣਾ ਿਨੰਮਾਿਣਆ
ਿਨਮਾਿਣਆ ਿਨਮਾਣੀ ਿਨਮਾਣੀਆ ਿਨਮਾਣੀਏ ਿਨਮਾਣੇ ਿਨਮਾਨਣੀਆਹ ਿਨਮਾਨੜੀਆ ਿਨਮਾਨਾ ਿਨਮਾਨੀ ਿਨਮਾਨੇ
ਿਨਮਾਨੋ ਿਨੰਿਮਆ ਿਨੰਮੀਐ ਿਨਮੁਣੀਆਦੀ ਿਨੰਮਨ
ੁ ੀਆਦਾ ਿਨੰਮੇ ਿਨਰਸ ਿਨਰੰਹਾਰੰ ਿਨਰਹਾਰ ਿਨਰਹਾਰੁ ਿਨਰਹਾਰੀ
ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਰੰਕਾਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਰੰਕਾਰੰ ਿਨਰੰਕਾਰਾ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਿਨਰੰਕਾਰੇ ਿਨਰੰਕਾਰੈ ਿਨਰੰਕਾਰੋ ਿਨਰੰਕੇਰੈ ਿਨਰਖ
ਿਨਰਿਖ ਿਨਰਖਉ ਿਨਰਖਿਹ ਿਨਰਖਤ ਿਨਰਿਖਓ ਿਨਰਖੀ ਿਨਰਗੰਧ ਿਨਰਗਮ ਿਨਰਗੁਣ ਿਨਰਗੁਿਣ ਿਨਰਗੁਣੁ
ਿਨਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਿਨਰਗੁਿਣਆਿਰਆ ਿਨਰਗੁਿਣਆਰੇ ਿਨਰਗੁਣੀ ਿਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਿਨਰਗੁਣੇ ਿਨਰਗੁਨ ਿਨਰਗੁਿਨ
ਿਨਰਗੁਨੁ ਿਨਰਗੁਨੀ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰ ਿਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ਿਨਰਗੁਨੀਐ ਿਨਰੰਜਨ ਿਨਰੰਜਿਨ ਿਨਰੰਜਨੁ ਿਨਰੰਜਨਾ ਿਨਰੰਜਨੀ
ਿਨਰੰਜਨੋ ਿਨਰਜਾਿਸ ਿਨਰਜੀਉ ਿਨਰਜੋਗ ਿਨਰਜੋਗੁ ਿਨਰਜੋਗਾ ਿਨਰਣਉ ਿਨਰਿਤ ਿਨਰਤਯ੍ਯ੍ੰ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਰੰਤਿਰ
ਿਨਰੰਤਰੀ ਿਨਰੰਤਰੇ ਿਨਰਤਾਏ ਿਨਰਿਤਕਾਰ ਿਨਰਿਤਕਾਰੀ ਿਨਰੰਤੀ ਿਨਰਤੇ ਿਨਰਦਇਆ ਿਨਰਦਿਲਆ ਿਨਰਦਾਵੈ
ਿਨਰਦੈ ਿਨਰਦੋਖ ਿਨਰਧਨ ਿਨਰਧਨੁ ਿਨਰਧਨੰ ਿਨਰਧਨਾ ਿਨਰਨਉ ਿਨਰਪ ਿਨਰਬਹੀਐ ਿਨਰਬਾਹੁ ਿਨਰਬਾਣ
ਿਨਰਬਾਣੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ਿਨਰਬਾਣੇ ਿਨਰਬਾਨ ਿਨਰਬਾਨੁ ਿਨਰਬਾਨਾ ਿਨਰਬਾਨੀ ਿਨਰਬਾਨੈ ਿਨਰਿਬਖਈ ਿਨਰਿਬਘਨ
ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਭਇਆ ਿਨਰਭਏ ਿਨਰਭਯੰ ਿਨਰਭਯਹ ਿਨਰਭਵਹ ਿਨਰਭਾਰ ਿਨਰਭੈ ਿਨਰਮਏ ਿਨਰਮਯੌ ਿਨਰਮਿਰ
ਿਨਰਮਲ ਿਨਰਮਿਲ ਿਨਰਮਲੁ ਿਨਰਮਲੰ ਿਨਰਮਲਉ ਿਨਰਮਲਹ ਿਨਰਮਲਾ ਿਨਰਮਲਾਇ ਿਨਰਮਲੀ ਿਨਰਮਲੀਆ

ਿਨਰਮਲੇ ਿਨਰਮਲੋੁ ਿਨਰਮਲੋ ਿਨਰਮਲੌ ਿਨਰਮਾਇਲ ਿਨਰਮਾਇਲੁ ਿਨਰਮਾਲਕਾ ਿਨਰਿਮਤ ਿਨਰਮੋਹ ਿਨਰਮੋਲੁ
ਿਨਰਮੋਲਕ ਿਨਰਮੋਲਕੁ ਿਨਰਮੋਲਕੋ ਿਨਰਮੋਲਾ ਿਨਰਲਜੇ ਿਨਰਲੇਪ ਿਨਰਲੇਪਾ ਿਨਰਲੇਪੀ ਿਨਰਵਰਈ ਿਨਰਵਾ
ਿਨਰਵਾਰੀ ਿਨਰਵਾਰੋ ਿਨਰਿਵਰਿਤ ਿਨਰਿਵਰਤੀ ਿਨਰਵੈਰ ਿਨਰਵੈਿਰ ਿਨਰਵੈਰੁ ਿਨਰਵੈਰਣਹ ਿਨਰਵੈਰਾ ਿਨਰਵੈਰੇ
ਿਨਰਵੈਰੈ ਿਨਰਾਸ ਿਨਰਾਸੁ ਿਨਰਾਸੰ ਿਨਰਾਸਾ ਿਨਰਾਸੀ ਿਨਰਾਸੇ ਿਨਰਾਸੋ ਿਨਰਾਹਾਰ ਿਨਰਾਹਾਰੁ ਿਨਰਾਹਾਰੀ
ਿਨਰਾਪਰਾਧ ਿਨਰਾਫਲ ਿਨਰਾਰ ਿਨਰਾਰਥ ਿਨਰਾਰਾ ਿਨਰਾਰੀ ਿਨਰਾਰੇ ਿਨਰਾਰੋ ਿਨਰਾਲੰਬੁ ਿਨਰਾਲਮ ਿਨਰਾਲਮੁ
ਿਨਰਾਲਮੋ ਿਨਰਾਲਾ ਿਨਰਾਲੀ ਿਨਰਾਲੇ ਿਨਰੀਕਾਰ ਿਨਰੂਪੀਐ ਿਨਰੋਆ ਿਨਰੋਧੁ ਿਨਰੋਧਹੁ ਿਨਰੋਧਰ ਿਨਰੋਧਰੁ ਿਨਰੋਧਰਾ
ਿਨਲਜ ਿਨਲਾਜ ਿਨਲਾਜੁ ਿਨਿਵ ਿਨਵਸਿਸ ਿਨਵਿਹ ਿਨਵਣੁ ਿਨਵੰਿਤ ਿਨਵੰਧੈ ਿਨਵੰਿਨ ਿਨਵਰਿਹ ਿਨਵਰੀ ਿਨਵਰੇ
ਿਨਵਰੈ ਿਨਵਲ ਿਨਵਿਲ ਿਨਵਲੁ ਿਨਵਲੀ ਿਨਵਾਇ ਿਨਵਾਇਆ ਿਨਵਾਇਐ ਿਨਵਾਈ ਿਨਵਾਏ ਿਨਵਾਸ ਿਨਵਾਿਸ
ਿਨਵਾਸੁ ਿਨਵਾਸਨੁ ਿਨਵਾਸਾ ਿਨਵਾਸੀ ਿਨਵਾਸੇ ਿਨਵਾਸੈ ਿਨਵਾਸੋ ਿਨਵਾਹੂ ਿਨਵਾਜ ਿਨਵਾਿਜ ਿਨਵਾਜੁ ਿਨਵਾਜਾ
ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਨਵਾਜੀ ਿਨਵਾਜੇ ਿਨਵਾਜੈ ਿਨਵਾਤ ਿਨਵਾਰ ਿਨਵਾਿਰ ਿਨਵਾਰੁ ਿਨਵਾਰੰ ਿਨਵਾਰਿਹ ਿਨਵਾਰਹੁ ਿਨਵਾਰਣ
ਿਨਵਾਰਣੁ

ਿਨਵਾਰਣੰ

ਿਨਵਾਰਣਹ

ਿਨਵਾਰਣਹਾਿਰ

ਿਨਵਾਰਣਹਾਰੁ

ਿਨਵਾਰਣਹਾਰਾ

ਿਨਵਾਰਣਹਾਰੋ

ਿਨਵਾਰਣਾ

ਿਨਵਾਰਿਣਆ ਿਨਵਾਰਣੋ ਿਨਵਾਰਨ ਿਨਵਾਰਨੁ ਿਨਵਾਰਯ੍ਯ੍ਉ ਿਨਵਾਰਾ ਿਨਵਾਿਰਓ ਿਨਵਾਿਰਆ ਿਨਵਾਿਰਹੁ ਿਨਵਾਰੀ
ਿਨਵਾਰੀਆ ਿਨਵਾਰੀਐ ਿਨਵਾਰੇ ਿਨਵਾਰੈ ਿਨਵਾਵਿਹ ਿਨਵਾੜਾ ਿਨਿਵਆ ਿਨਵੇ ਿਨਵੈ ਨੀ ਨੀਅਿਤ ਨੀਸਾਿਣ ਨੀਸਾਣੁ
ਨੀਸਾਿਣਆ ਨੀਸਾਣੀ ਨੀਸਾਣੀਆ ਨੀਸਾਣੇ ਨੀਸਾਣੈ ਨੀਸਾਣੋ ਨੀਸਾਨੁ ਨੀਸਾਨੰ ਨੀਸਾਨਾ ਨੀਸਾਨੀ ਨੀਸਾਨੈ ਨੀਸੀ
ਨੀਹਣੋ ਨੀਿਹ ਨੀਹੁ ਨੀਕਿਸ ਨੀਕਸੈ ਨੀਕਿਰ ਨੀਕਿਲ ਨੀਕਾ ਨੀਕੀ ਨੀਕੇ ਨੀਕੋ ਨੀਘਰੁ ਨੀਘਿਰਆ ਨੀਘਰੀਆ
ਨੀਚ ਨੀਚੁ ਨੀਚੰ ਨੀਚਹ ਨੀਚਹੁ ਨੀਚਾ ਨੀਚਾਇ ਨੀਚਾਣੁ ਨੀਚੀ ਨੀਚੇ ਨੀਝਰ ਨੀਝਰੁ ਨੀਿਠ ਨੀਤ ਨੀਿਤ ਨੀਤਾ
ਨੀਦ ਨੀਂਦ ਨੀਦ ਨੀਦਰ੍ਾਵਲੇ ਨੀਦੜੀ ਨੀਦੜੀਏ ਨੀਧਨ ਨੀਧਿਰਆ ਨੀਧੇ ਨੀÔਬੁ ਨੀÔਬਾ ਨੀਮ ਨੀਮੁ ਨੀਿਮਹ੍ਹ੍ ਨੀਮਹ੍ਹ੍ੀ
ਨੀਰ ਨੀਿਰ ਨੀਰੁ ਨੀਰਉ ਨੀਰਾ ਨੀਰਾਰੇ ਨੀਰੀਐ ਨੀਰੇ ਨੀਰੈ ਨੀਲ ਨੀਲੁ ਨੀਲਾ ਨੀਲੀ ਨੀਵ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ
ਨੀਵੀ ਨੂਰ ਨੂਰੁ ਨੇ ਨੇਸ ਨੇਂਹ ਨੇਹ ਨੇਹਾ ਨੇਿਹ ਨੇਹੀ ਨੇਹੁ ਨੇਕ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀਆ ਨੇਖਾਿਸ ਨੇਜਾ ਨੇਜੇ ਨੇਜੈ ਨੇਤ
ਨੇਤਰ੍ ਨੇਿਤਰ੍ ਨੇਤਰ੍ਉ ਨੇਤਰ੍ਹੁ ਨੇਤਰ੍ਾ ਨੇਤਰ੍ੀ ਨੇਤਰ੍ੇ ਨੇਤਰ੍ੈ ਨੇਤੈ ਨੇਧਾਨੁ ਨੇਬ ਨੇਬੁ ਨੇਬੇਰਾ ਨੇਬੇੜਾ ਨੇਮ ਨੇਮੁ ਨੇਮਾ ਨੇਰ
ਨੇਿਰ ਨੇਰਉ ਨੇਰਹੂ ਨੇਰਾ ਨੇਿਰਆ ਨੇਰੀ ਨੇਰੇ ਨੇਰੈ ਨੇਰੋ ਨੇਵਰ ਨੇਿੜ ਨੇੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੈ ਨੈ ਨੈਕ ਨੈਕੁ ਨੈਣ ਨੈਣਾ
ਨੈਣੀ ਨੈਣੂ ਨੈਣੇ ਨੈਨ ਨੈਿਨ ਨੈਨਹ ਨੈਨਹੁ ਨੈਨਾ ਨੈਨਾਹ ਨੈਨੀ ਨੈਨੂ ਨੈਵੇਦੁ ਨੋ
ਪਉ ਪਉਸਿਨ ਪਉਸੀ ਪਉਢੀਅਲੇ ਪਉਣ ਪਉਣੁ ਪਉਣੈ ਪਉਤ ਪਉਦਾ ਪਉਦੀ ਪਉਦੀਈ ਪਉਦੇ ਪਉਨੁ
ਪਉਨੇ ਪਉਨੈ ਪਉਲੀ ਪਉੜਹ੍ਹ੍ੇ ਪਉਿੜਓ ਪਉੜੀ ਪਉੜੀਆ ਪਉੜੇ ਪਊਰਾਤਨੁ ਪਇ ਪਇਓ ਪਇਓਈ ਪਇਅੰਪੈ
ਪਇਆ ਪਇਆਂ ਪਇਆਣਾ ਪਇਆਣੇ ਪਇਆਨਾ ਪਇਆਰੀ ਪਇਆਲ ਪਇਆਿਲ ਪਇਆਲਾ ਪਇਆਿਲਆ
ਪਇਆਲੀ ਪਇਆਲੇ ਪਇਐ ਪਈ ਪਈਓ ਪਈਆ ਪਈਆਿਸ ਪਈਆਸੁ ਪਈਆਹੁ ਪਈਐ ਪਈਸੁ ਪਈਹੈ
ਪਏ ਪਸੁ ਪਸਚਮ ਪਸ੍ਚਿਮ ਪਸਣ ਪਸੰਦੋ ਪਸਿਰ ਪਸਰਈਆ ਪਸਰਿਹ ਪਸਿਰਓ ਪਸਿਰਆ ਪਸਰੀ ਪਸਰੀਆ
ਪਸਰੇ ਪਸਰੈ ਪਸਾਉ ਪਸਾਓ ਪਸਾਇ ਪਸਾਰ ਪਸਾਿਰ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਰਹੁ ਪਸਾਰਣਾ ਪਸਾਰਤ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਿਰਓ
ਪਸਾਿਰਆ ਪਸਾਰੀ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰੈ ਪਸਾਰੋ ਪਸਾਰੋਵਾ ਪਿਸੰਦੇ ਪਸੀ ਪਸੀਐ ਪਸੂ ਪਸੂਆ ਪਸੂਆਰਾ ਪਸੇ
ਪਹਨਾਮ ਪਹਨਾਮੀ ਪਹਰ ਪਹਿਰ ਪਹਰੁ ਪਹਰਾ ਪਹਿਰਆ ਪਹਰੀ ਪਹਰੂਆ ਪਹਰੇ ਪਹਰੈ ਪਹਾ ਪਹਾਰ ਪਹਾਰਾ
ਪਹਾਰੇ ਪਿਹ ਪਿਹਚਾਿਣ ਪਿਹਚਾਨਾਂ ਪਿਹਚਾਿਨਆ ਪਿਹਚਾਨੀਐ ਪਿਹਿਤ ਪਿਹਨਾਮੀਆ ਪਿਹਿਰ ਪਿਹਰਉ
ਪਿਹਰਉਗੀ ਪਿਹਰਿਸ ਪਿਹਰਿਹ ਪਿਹਰਹੁ ਪਿਹਰਣੁ ਪਿਹਰਤ ਪਿਹਰਾ ਪਿਹਰਾਇਆ ਪਿਹਰਾਵਉ ਪਿਹਰਾਵਾ

ਪਿਹਿਰਆ ਪਿਹਰੀਜੈ ਪਿਹਰੇ ਪਿਹਰੇਉ ਪਿਹਰੇਇ ਪਿਹਰੈ ਪਿਹਲ ਪਿਹਲਰੀਆ ਪਿਹਲਵਾਨੜਾ ਪਿਹਲੜੀ ਪਿਹਲਾ
ਪਿਹਲਾਂ ਪਿਹਲੀ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਲੈ ਪਿਹਲੋ ਪਹੀ ਪਹੀਆ ਪਹੀਆਹ ਪਹੁ ਪਹੁਿਚ ਪਹੁਚਈ ਪਹੁਚਤ ਪਹੁਚਨਹਾਰ
ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਪਹੁਚਾਇਦਾ ਪਹੁਚਾਵਉ ਪਹੁਚਾਵਏ ਪਹੁਚਾਵਹੁ ਪਹੁਚਾਵਿਣਆ ਪਹੁਚੇ ਪਹੁਚੈ ਪਹੁਤਾ
ਪਹੁਿਤਆ ਪਹੂਚੁ ਪਹੂਚਿਹ ਪਹੂਚਾ ਪਹੂੰਿਚਓ ਪਹੂਿਚਓ ਪਹੂਚੀ ਪਹੂਚੀਐ ਪਹੂਚੇ ਪਹੂਚੈ ਪਹੂੰਚੋ ਪੰਕ ਪੰਕੁ ਪੰਕਜ
ਪੰਕਜੁ ਪਕੰਦੀ ਪਕਿਨ ਪਕਿਰ ਪਕਰਿਸ ਪਕਰਾਇ ਪਕਰਾਈ ਪਕਰਾਏ ਪਕਿਰਓ ਪਕਿਰਆ ਪਕਰੀ ਪਕਰੇ
ਪਕਰੈ ਪਕਿੜ ਪਕੜਿਹ ਪਕੜਾਏ ਪਕਿੜਆ ਪਕੜੀ ਪਕੜੀਐ ਪਕੜੇ ਪਕੜੈ ਪਕਾ ਪਕਾਇਆ ਪਕਾਈ
ਪਕਾਈਆ ਪਕਾਈਐ ਪਕਾਏ ਪਕਾਵੈ ਪਿਕਆ ਪਕੀ ਪਕੀਆਂ ਪਕੇ ਪਕੈ ਪੰਖ ਪੰਿਖ ਪਖ ਪਿਖ ਪਖੁ ਪਖਈਆ
ਪੰਖਣੂ ਪੰਖਣੂੰ ਪਖਲਾਵਉ ਪਖਾ ਪਖਾਣੀ ਪਖਾਨ ਪਖਾਿਰ ਪਖਾਰਉ ਪਖਾਰੀਐ ਪਖਾਰੇ ਪਖਾਰੈ ਪਖਾਿਲ ਪਖਾਲਦੇ
ਪਖਾਲਾ ਪਖਾਲੀ ਪਖਾਲੀਅਿਹ ਪਖਾਲੀਐ ਪਖਾਲੇ ਪਖਾਲੈ ਪਖਾਵਜ ਪਖਾਵਜੁ ਪਿਖਆਰੀ ਪੰਖੀ ਪੰਖੀਅਲੋ ਪੰਖੀਆ
ਪੰਖੀਆਂ ਪਖੀਜੈ ਪਖੇ ਪੰਖੇਰੂ ਪੰਗੁ ਪਗ ਪਿਗ ਪਗੁ ਪਗਹ ਪਗਹੁ ਪਗਰੀ ਪਗਾ ਪਗਾਰਾ ਪਗੀ ਪਗੀਂ ਪਗੇ ਪੰਙੁ
ਪੰਚ ਪਿਚ ਪਚਸੀ ਪਚਿਹ ਪੰਚਹੁ ਪਚੰਦੇ ਪੰਚਨ ਪਚੰਿਨ ਪੰਚਪਦਾ ਪੰਚਪਦੇ ਪੰਚਮ ਪੰਚਿਮ ਪੰਚਮੀ ਪੰਚਾ ਪੰਚਾਂ
ਪਚਾ ਪਚਾਇ ਪਚਾਇਆ ਪੰਚਾਇਣ ਪੰਚਾਇਿਣ ਪੰਚਾਇਣੁ ਪਚਾਈ ਪਚਾਏ ਪਚਾਸ ਪੰਚਾਸਾ ਪਚਾਸਾ ਪਚਾਸੀ
ਪੰਚਾਹਰੁ ਪਚਾਹਾ ਪਚਾਿਹ ਪਚਾਹੀ ਪਚਾਨੁ ਪਚਾਨੇ ਪਚਾਰਾ ਪਚਾਰੀਐ ਪਚਾਰੈ ਪੰਚਾਲੀ ਪਚਾਵਿਣਆ ਪਚਾਵੈ
ਪਿਚਆ ਪਿਚਹਾਰੀ ਪਚੀਐ ਪਚੀਸ ਪਚੀਸਕ ਪਚੀਜੈ ਪੰਚੇ ਪਚੇ ਪੰਚੈ ਪਚੈ ਪਛਮ ਪਛਿਮ ਪਛਾ ਪਛਾਿਣ ਪਛਾਣੁ
ਪਛਾਣਈ ਪਛਾਣਏ ਪਛਾਣਿਸ ਪਛਾਣਸੀ ਪਛਾਣਿਹ ਪਛਾਣਹੀ ਪਛਾਣਹੁ ਪਛਾਣਹੂ ਪਛਾਣਹੇ ਪਛਾਣਦਾ ਪਛਾਣੰਦੋ
ਪਛਾਣਿਨ ਪਛਾਣਨੀ ਪਛਾਣਾ ਪਛਾਿਣਓ ਪਛਾਿਣਆ ਪਛਾਣੀ ਪਛਾਣੀਐ ਪਛਾਣੂ ਪਛਾਣੇ ਪਛਾਣੈ ਪਛਾਣੋਵਾ ਪਛਾਤਾ
ਪਛਾਤੀ ਪਛਾਨ ਪਛਾਿਨ ਪਛਾਨੁ ਪਛਾਨਉ ਪਛਾਨਈ ਪਛਾਨਿਹ ਪਛਾਨਹੁ ਪਛਾਨਿਣਆ ਪਛਾਨਾ ਪਛਾਨਾਂ ਪਛਾਿਨਓ
ਪਛਾਿਨਆ ਪਛਾਨੀ ਪਛਾਨੀਐ ਪਛਾਨੂ ਪਛਾਨੇ ਪਛਾਨੈ ਪਛਾਨੋ ਪਛਾਿਵਆ ਪਛਾਿੜ ਪਛਾੜਸੀ ਪਛਾੜਿਹ ਪਛਾੜਯ੍ਯ੍ਉ
ਪਛਾਿੜਅਨੁ ਪਛਾੜੀਐ ਪਛਾੜੇ ਪਿਛਮ ਪਿਛਿਮ ਪਛੁਤਈਹੈ ਪਛੁਤਿਹ ਪਛੁਤਾਇ ਪਛੁਤਾਇਓ ਪਛੁਤਾਇਆ
ਪਛੁਤਾਇਦਾ ਪਛੁਤਾਈ ਪਛੁਤਾਏ ਪਛੁਤਾਸੀ ਪਛੁਤਾਿਹ ਪਛੁਤਾਿਹਗਾ ਪਛੁਤਾਹੀ ਪਛੁਤਾਹੁ ਪਛੁਤਾਹੁਗੇ ਪਛੁਤਾਣਾ
ਪਛੁਤਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀਆ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ਪਛੁਤਾਣੇ ਪਛੁਤਾਤਾ ਪਛੁਤਾਨਾ ਪਛੁਤਾਿਨਆ ਪਛੁਤਾਨੀ ਪਛੁਤਾਨੇ ਪਛੁਤਾਨੈ
ਪਛੁਤਾਪ ਪਛੁਤਾਿਪਆ ਪਛੁਤਾਪੈ ਪਛੁਤਾਯਉ ਪਛੁਤਾਵਏ ਪਛੁਤਾਵਿਹ ਪਛੁਤਾਵਿਹਗਾ ਪਛੁਤਾਵਹੇ ਪਛੁਤਾਵਣਾ
ਪਛੁਤਾਵਿਣਆ ਪਛੁਤਾਵਾ ਪਛੁਤਾਵੈ ਪਛੁਤਾਵੈਗੋ ਪਛੁਤੋਹੀ ਪਛੋ ਪਛੋਤਾਉ ਪਛੋਤਾਇ ਪਛੋਤਾਇਆ ਪਛੋਤਾਇਦਾ
ਪਛੋਤਾਈਐ

ਪਛੋਤਾਿਹ

ਪਛੋਤਾਣੀ

ਪਛੋਤਾਣੇ

ਪਛੋਤਾਵਏ

ਪਛੋਤਾਵਹੀ

ਪਛੋਤਾਵਹੁ

ਪਛੋਤਾਵਹੇ

ਪਛੋਤਾਵਣਾ

ਪਛੋਤਾਵਿਣਆ ਪਛੋਤਾਵਾ ਪਛੋੁਤਾਵੈ ਪਛੋਤਾਵੈ ਪਛੋਰਿਹ ਪਛੋੜੀ ਪਛੋੜੀਐ ਪਛੋੜੈ ਪੰਜ ਪੰਿਜ ਪੰਜਵਾ ਪੰਜਵੀ
ਪੰਜਵੇ ਪੰਜਵੈ ਪੰਜਾ ਪੰਜੀਰੁ ਪਜੂਤਾ ਪੰਜੇ ਪੰਞੁ ਪਟ ਪਿਟ ਪਟੁ ਪਟਕੈ ਪਟਣ ਪਟਣੁ ਪਟੰਤਰ ਪਟੰਤਰਾ ਪਟੰਬੁ
ਪਟੰਬਰ ਪਟਮੰਜਰੀ ਪਟਰਾਨੀ ਪਟਲ ਪਟਿਲ ਪਟਲੁ ਪਟਵਾਰੀ ਪਟੀ ਪਟੀਆ ਪਟੈ ਪਟੋਲਾ ਪਠਾਇ ਪਠਾਇਓ
ਪਠਾਇਆ ਪਠਾਈ ਪਠਾਏ ਪਠਾਣਾ ਪਠਾਣੀ ਪਠਾਵਹੁ ਪੰਡ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤੀ ਪੰਡਾ ਪੰਿਡਤ ਪੰਿਡਤੁ ਪੰਿਡਤਹ
ਪੰਿਡਤਾ ਪੰਿਡਤਾਂ ਪੰਡੀਅਨ ਪੰਡੀਆ ਪਡੀਆ ਪੰਡੈ ਪਿਢਅਉ ਪਢੇ ਪਣਹ੍ੀਆ ਪਤ ਪਿਤ ਪਤੁ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗੁ
ਪਤੰਗਮ ਪਤੰਗਾ ਪਤਿਣ ਪਤਣੁ ਪਤੰਿਤ ਪਤਨ ਪਤਨੁ ਪਤਯ੍ਯ੍ਾਇ ਪਤਿਰ ਪਤਰ੍ ਪਤਰ੍ਾਲੀ ਪਤਿਰਆ ਪਤਰ੍ੀ ਪਤਰੀਐ
ਪਤਿਲ ਪਤਲੀ ਪਤਾਲ ਪਤਾਲੁ ਪਤਾਲੰ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲੀ ਪਿਤਸਿਟਆ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਪਿਤਸਾਹੀ ਪਿਤਸਾਹੀਆ
ਪਿਤਤ ਪਿਤਤੁ ਪਿਤਤਾ ਪਿਤਵੰਤ ਪਿਤਵੰਤੁ ਪਿਤਵੰਤਾ ਪਿਤਵੰਤੇ ਪਤੀ ਪਤੀਅਈ ਪਤੀਆ ਪਤੀਆਇ ਪਤੀਆਇਆ
ਪਤੀਆਇਦਾ ਪਤੀਆਈਅਨੁ ਪਤੀਆਏ ਪਤੀਆਹੀ ਪਤੀਆਗਾ ਪਤੀਆਨਾ ਪਤੀਆਨੇ ਪਤੀਆਨੋ ਪਤੀਆਰ

ਪਤੀਆਰੁ ਪਤੀਆਰਾ ਪਤੀਆਰੈ ਪਤੀਆਵਿਣਆ ਪਤੀਆਵੈ ਪਤੀਐ ਪਤੀਜਈ ਪਤੀਜਾ ਪਤੀਿਜਆ ਪਤੀਜੈ
ਪਤੀਣਾ ਪਤੀਣੀ ਪਤੀਣੀਆਂ ਪਤੀਣੇ ਪਤੀਣੈ ਪਤੀਣੋਿਹ ਪਤੀਨ ਪਤੀਨਾ ਪਤੀਨੀ ਪਤੀਨੇ ਪਤੇ ਪੰਥ ਪੰਿਥ ਪੰਥੁ
ਪਥੁ ਪਥਰ ਪਥਰੁ ਪੰਥਾ ਪਥਾ ਪਿਥਕ ਪੰਥੀ ਪੰਿਦ ਪਦ ਪਿਦ ਪਦੁ ਪਦੰ ਪਦਿਹ ਪਦਮ ਪਦਮੁ ਪਦਮਿਨ ਪਦਰ
ਪੰਦਰ੍ਹ ਪਦਵੀ ਪਦਾ ਪਦਾਰਥ ਪਦਾਰਿਥ ਪਦਾਰਥੁ ਪਦਾਰਥੋ ਪੰਦੀ ਪਦੇ ਪੰਧ ਪੰਿਧ ਪੰਧੁ ਪਧਿਤ ਪਧਰੋ ਪੰਧਾ
ਪਧਾਊਆ ਪੰਧਾਣੂ ਪੰਧੀਆ ਪੰਧੈ ਪਨਹ ਪਨਹੀ ਪਨਹੀਓ ਪਨਹ੍ਹ੍ੀਆ ਪਨਕਤ ਪਨਾਿਹ ਪਿਨਹਾਿਰ ਪਿਨਹਾਰਾ
ਪਿਨਹਾਰੀ ਪਿਨਹਾਰੇ ਪਿਨਹਾਰੋ ਪੰਨੈ ਪਪਨਾ ਪਪਾ ਪਪੀਲਕਹ ਪਪੀਲਕਾ ਪਪੈ ਪਪੋਰਹੁ ਪਪੋਿਲ ਪਪੋਲੀਐ ਪਬਿਣ
ਪਬਰ ਪਯ ਪਯਾਲ ਪਯਾਿਲ ਪਯਾਲਾ ਪਰ ਪਿਰ ਪਰੁ ਪਰੰ ਪਰਉ ਪਰਉਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰੁ
ਪਰਉਪਕਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਿਰਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ਪਰਈ ਪਰਈਆ ਪਰਸ ਪਰਿਸ
ਪਰਸੁ ਪਰਸਉ ਪਰਸਿਹ ਪਰਸੰਗੁ ਪਰ੍ਸਗ
ੰ ਪਰਸਿਣ ਪਰਸਤ ਪਰਸਨ ਪਰਸਨੁ ਪਰ੍ਸੰਨ ਪਰ੍ਸੰਨੁ ਪਰਸਨਹਾਰ
ਪਰ੍ਸੰਨਿਮਦੰ ਪਰਸਨਾ ਪਰਿਸਯ੍ਯ੍ਉ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਪਰਸਾਦ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਸਾਦੁ ਪਰਸਾਦੰ ਪਰ੍ਸਾਦੁ ਪਰ੍ਸਾਦ ਪਰ੍ਸਾਿਦ
ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਪਰ੍ਸਾਦਹ ਪਰਸਾਦਨ ਪਰਸਾਦਾ ਪਰਸਾਦੀ ਪਰ੍ਸਾਦੀ ਪਰਸਾਦੇ ਪਰਿਸਓ ਪਰਿਸਅਉ ਪਰਿਸਆ ਪਰਿਸਐ
ਪਰਿਸਧ ਪਰ੍ਿਸਧੁ ਪਰਸੀ ਪਰਸੀਐ ਪਰ੍ਸੀਨਾ ਪਰਸੂਿਤ ਪਰਸੇ ਪਰ੍ਸੇਵ ਪਰਸੈ ਪਰਹ ਪਰਹਿਰ ਪਰਹਰੁ ਪਰਹਰਹੁ
ਪਰਹਰਾਇ ਪਰਹਿਰਆ ਪਰਹਰੀ ਪਰਹਰੀਆ ਪਰਹਰੀਐ ਪਰਹਰੇ ਪਰਹਰੈ ਪਰ੍ਹਲਾਦ ਪਰ੍ਹਲਾਿਦ ਪਰ੍ਹਲਾਦੁ
ਪਰਹਾਿਰ ਪਰ੍ਹਾਰ ਪਰ੍ਹਾਰਣਹ ਪਰਹਾਰੀ ਪਰ੍ਹਾਰੀ ਪਰ੍ਹਾਰੇਣ ਪਰਿਹ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦ ਪਰ੍ਿਹਲਾਿਦ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੁ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦਾ
ਪਰ੍ਿਹਲਾਿਦਕ ਪਰ੍ਿਹਲਾਦੈ ਪਰਹੁ ਪਰਿਕਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਕਾਸੰ ਪਰਕਾਸਯ੍ਯ੍ਾ ਪਰਕਾਿਸਓ ਪਰ੍ਕਾਸੈ ਪਰਕਾਰ ਪਰਕਾਿਰ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਪਰ੍ਕਾਿਰ ਪਰ੍ਕਾਰੰ ਪਰਕਾਰਾ ਪਰ੍ਕਾਰਾ ਪਰਕਾਰੀ ਪਰ੍ਕਾਰੀ ਪਰਕਾਰੇ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਪਰਕਾਰੋਵਾ ਪਰਿਕਰਿਤ ਪਰਖ ਪਰਿਖ
ਪਰਖਣ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ਪਰਖਣਹਾਰੈ ਪਰਖਾਇ ਪਰਖਾਇਆ ਪਰਖਾਵਤ ਪਰਿਖਆ ਪਰਖੀਅਿਨ
ਪਰਖੀਐ ਪਰਖੇ ਪਰਖੈ ਪਰੰਗ ਪਰਗਟ ਪਰਗਿਟ ਪਰਗਟੁ ਪਰ੍ਗਿਟ ਪਰ੍ਗਟੁ ਪਰ੍ਗਟ ਪਰ੍ਗਟਈ ਪਰਗਟਨਾ ਪਰਗਟੜਾ
ਪਰਗਟਾ ਪਰ੍ਗਟਾਇਓ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ਪਰ੍ਗਟਾਏ ਪਰ੍ਗਟਾਨੀ ਪਰ੍ਗਟਾਵਿਣਆ ਪਰ੍ਗਟਾਵੈ ਪਰ੍ਗਿਟਓ ਪਰਗਿਟਆ
ਪਰ੍ਗਿਟਆ ਪਰਗਿਟਆਈ ਪਰ੍ਗਿਟਤ ਪਰਗਟੀ ਪਰ੍ਗਟੀ ਪਰ੍ਗਟੀਆ ਪਰਗਟੀਆਏ ਪਰਗਟੀਐ ਪਰਗਟੀਏਸਾ
ਪਰ੍ਗਟੀਨਾ ਪਰ੍ਗਟੇ ਪਰਗਟੈ ਪਰ੍ਗਟੈ ਪਰਗਟੋ ਪਰਗੜੀਐ ਪਰਗਾਸ ਪਰਗਾਿਸ ਪਰਗਾਸੁ ਪਰਗਾਸੰ ਪਰ੍ਗਾਸੁ ਪਰ੍ਗਾਸ
ਪਰ੍ਗਾਿਸ ਪਰਗਾਸਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਪਰ੍ਗਾਸਾ ਪਰਗਾਿਸਓ ਪਰ੍ਗਾਿਸਓ ਪਰਗਾਿਸਆ ਪਰ੍ਗਾਿਸਆ ਪਰਗਾਸੀ ਪਰ੍ਗਾਸੀ
ਪਰਗਾਸੀਆ ਪਰ੍ਗਾਸੀਆ ਪਰ੍ਗਾਸੀਐ ਪਰਗਾਸੇ ਪਰ੍ਗਾਸੇ ਪਰਗਾਸੈ ਪਰਗਾਸੋ ਪਰਗਾਝਾ ਪਰਗਾਮੀ ਪਰਿਚ ਪਰਚਉ
ਪਰਚੰਿਡ ਪਰਚੰਡੁ ਪਰ੍ਚੰਡ ਪਰ੍ਚੰਡੁ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾਇ ਪਰਚਾਇਣੁ ਪਰਚਾਯਉ ਪਰਚੂਨ ਪਰਚੇ ਪਰਚੈ ਪਰਛੰਨਾ
ਪਰਜ ਪਰਜੰਤ ਪਰਜਲੈ ਪਰਜਾ ਪਰਜਾਰੀ ਪਰਜਾਰੈ ਪਰ੍ਜਾਰੈ ਪਰਜਾਿਲ ਪਰਜਾਲਣਾ ਪਰਜਾਲੀ ਪਰਜਾਲੀਐ
ਪਰਜਾਲੇ ਪਰਿਟਆ ਪਰ੍ਣਵਿਤ ਪਰ੍ਣਵੈ ਪਰਣਾ ਪਰਣਾਇ ਪਰਣੈ ਪਰਤ ਪਰਤੁ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਤਹ ਪਰਤਿਖ ਪਰ੍ਤਿਖ
ਪਰਤਖਯ੍ਯ੍ ਪਰ੍ਤਿਗਆ ਪਰਤਿਛ ਪਰ੍ਤਪਾਨੀ ਪਰਤਾਪ ਪਰਤਾਿਪ ਪਰਤਾਪੁ ਪਰ੍ਤਾਿਪ ਪਰ੍ਤਾਪੁ ਪਰ੍ਤਾਪ ਪਰਤਾਪਏ
ਪਰਤਾਪਿਹਗਾ ਪਰਤਾਪਦਾ ਪਰਤਾਪੈ ਪਰੰਿਤਆਗੀ ਪਰ੍ਿਤਹਾਰ ਪਰ੍ਿਤਹਾਰੁ ਪਰ੍ਿਤਪਲਘਾ ਪਰ੍ਿਤਪਲੀਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰ
ਪਰ੍ਿਤਪਾਰਨ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਰਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਰੈ ਪਰਿਤਪਾਲ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੰ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਿਹ
ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਹੀ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਹੁ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕੁ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਕਹ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਣ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਦਾ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਲਾ

ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲਓਨੁ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਲਆ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੀ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੇ ਪਰ੍ਿਤਪਾਲੈ ਪਰ੍ਿਤਿਬੰਬੁ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਿਤ ਪਰ੍ਤੀਿਤ ਪਰਤੀਤੀ
ਪਰਤੇ ਪਰ੍ਤੇ ਪਰਤੈ ਪਰ੍ਥਮ ਪਰ੍ਥਮੇ ਪਰਥਾਇ ਪਰਥਾਈ ਪਰਥਾਏ ਪਰੰਦਏ ਪਰਦਰ੍ੋਹੀ ਪਰਦਾ ਪਰਦੇ ਪਰਦੇਸ
ਪਰਦੇਿਸ ਪਰਦੇਸੁ ਪਰ੍ਦੇਸੁ ਪਰ੍ਦੇਸਹ ਪਰਦੇਸਿਹ ਪਰਦੇਸਿਨ ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀਆ ਪਰਦੋ ਪਰਧਾਣੁ ਪਰਧਾਨ

ਪਰਧਾਿਨ ਪਰਧਾਨੁ ਪਰ੍ਧਾਨੁ ਪਰ੍ਧਾਨ ਪਰਧਾਨਾ ਪਰਧਾਨਾਂ ਪਰਧਾਨੇ ਪਰਧਾਨੋ ਪਰਨ ਪਰਨਾ ਪਰ੍ਨਾਸਨ ਪਰਪੰਚ
ਪਰਪੰਿਚ ਪਰਪੰਚੁ ਪਰਪਚ ਪਰ੍ਪੰਚੁ ਪਰੰਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਪੂਰਨ ਪਰਫੜੁ ਪਰਫੜੈ ਪਰ੍ਫਿੁ ਲਆ ਪਰਫੁਿਲਤ ਪਰਫੁਲੈ
ਪਰਫੁੜੇ ਪਰਫੁੜੈ ਪਰਫੂਲਤਾ ਪਰਫੂਿਲਤ ਪਰਬਤ ਪਰਬਿਤ ਪਰਬਤੁ ਪਰਬਲ ਪਰ੍ਬਲ ਪਰ੍ਬਲਚੰਡ ਪਰਬਾਦ ਪਰ੍ਬੀਣੰ
ਪਰਬੀਨ ਪਰ੍ਬੀਨ ਪਰਬੀਨਾ ਪਰ੍ਬੀਨਾ ਪਰ੍ਬੋਧੁ ਪਰਬੋਧਹ ਪਰਬੋਧਿਹ ਪਰਬੋਧਹੁ ਪਰਬੋਧਦਾ ਪਰਬੋਧਾ ਪਰਬੋਿਧਆ
ਪਰ੍ਬੋਧੇ ਪਰਬੋਧੈ ਪਰ੍ਭ ਪਰ੍ਿਭ ਪਰ੍ਭੁ ਪਰ੍ਭੰ ਪਰ੍ਭਤਾ ਪਰਭਵਣੁ ਪਰਭਵਨ ਪਰ੍ਭਵਨੁ ਪਰਭਾਿਤ ਪਰ੍ਭਾਤਾ ਪਰਭਾਿਤਿਹ
ਪਰਭਾਤੀ ਪਰ੍ਭਾਤੀ ਪਰਭਾਤੇ ਪਰ੍ਭਾਤੈ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰਮ ਪਰਮੰ ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਮਨੁ ਪਰਮਲ ਪਰਮਲੁ ਪਰਮਲਾਿਦ
ਪਰਮਲੀਓ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰ੍ਮਾਿਣ ਪਰ੍ਮਾਣੁ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਮਾਤਮੁ ਪਰਮਾਦ ਪਰਮਾਿਦ ਪਰਮਾਦੁ ਪਰਮਾਦੀ ਪਰਮਾਨੰਦ
ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਪਰਮਾਨਾਦੁ ਪਰਮਾਰੰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥੁ ਪਰਿਮਿਤ ਪਰਿਮਤਰ੍ੀ ਪਰਮੇਸਰ
ਪਰਮੇਸਿਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ਪਰਮੇਸਰੈ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰਮੇਸਵ੍ਰ ਪਰਮੇਸਵ੍ਰਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਰਮੇਸੁਿਰ ਪਰਮੇਸੁਰੁ
ਪਰਮੇਸੁਰਹ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ਪਿਰਯ੍ਯ੍ਉ ਪਰਲ ਪਰਲਉ ਪਰਲਾ ਪਰਲੇ ਪਰਲੈ ਪਰਲੋਕ ਪਰਲੋਿਕ ਪਰਲੌ ਪਰ੍ਵਣੇ
ਪਰਵਦਗਾਰ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ਪਰਵਦਗਾਰੋ ਪਰਵਿਦਗਾਰ ਪਰਵਿਦਗਾਰੁ ਪਰਵਿਰਆ ਪਰਵਿਰਯਉ
ਪਰਵਾਹ ਪਰ੍ਵਾਹ ਪਰਵਾਹਾ ਪਰਵਾਣ ਪਰਵਾਿਣ ਪਰਵਾਣੁ ਪਰਵਾਣਾ ਪਰਵਾਣੋ ਪਰਵਾਨ ਪਰਵਾਨੁ ਪਰਵਾਨਾ
ਪਰਵਾਨਾਂ ਪਰਵਾਿਨਆ ਪਰਵਾਨੀ ਪਰਵਾਨੋੁ ਪਰਵਾਨੋ ਪਰਵਾਰ ਪਰਵਾਿਰ ਪਰਵਾਰੁ ਪਰਵਾਰਾ ਪਰਵਾਿਰਆ
ਪਰਵਾਰੀ ਪਰਵਾਰੇ ਪਰਵਾਰੈ ਪਰਵਾਲਾ ਪਰਵਾਲੇ ਪਰਿਵਦਗਾਰ ਪਰਿਵਰਿਤ ਪਰ੍ਿਵਰਿਤ ਪਰਿਵਰਤੀ ਪਰਵੇਸ
ਪਰਵੇਸੁ ਪਰ੍ਵੇਸੁ ਪਰ੍ਵੇਸ ਪਰ੍ਵੇਸੰ ਪਰਵੇਸਾ ਪਰ੍ਵੇਸਾ ਪਰ੍ਵੇਸੈ ਪਰਾ ਪਰਾਇ ਪਰਾਇਓ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਐ ਪਰਾਇਣ
ਪਰਾਇਿਣ ਪਰਾਇਣੁ ਪਰਾਇਣਾ ਪਰਾਈ ਪਰਾਈਆ ਪਰਾਏ ਪਰਾਹੀ ਪਰਾਹੁਣਾ ਪਰਾਹੁਣੀ ਪਰਾਹੁਣੇ ਪਰਾਕਉ
ਪਰਾਕੁਇ ਪਰਾਖਾ ਪਰਾਖੈ ਪਰਾਗ ਪਰ੍ਾਗ ਪਰ੍ਾਿਗ ਪਰਾਛਤ ਪਰ੍ਾਛਤ ਪਰਾਢੇ ਪਰਾਣ ਪਰਾਣੁ ਪਰ੍ਾਿਣ ਪਰ੍ਾਣ ਪਰ੍ਾਣਪਿਤ
ਪਰ੍ਾਣਪਤੀ ਪਰਾਣਾ ਪਰਾਣੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਪਰਾਣੀਆ ਪਰ੍ਾਣੀਆ ਪਰ੍ਾਣੀਹੋ ਪਰਾਿਤ ਪਰ੍ਾਤ ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਲ ਪਰ੍ਾਤਹਕਾਿਲ ਪਰਾਤਮੁ
ਪਰਾਤਮਾ ਪਰ੍ਾਤਮਾ ਪਰਾਤਾ ਪਰਾਤੀ ਪਰਾਤੇ ਪਰਾਤੋ ਪਰਾਧ ਪਰਾਧੀ ਪਰਾਨ ਪਰਾਿਨ ਪਰਾਨੁ ਪਰ੍ਾਿਨ ਪਰ੍ਾਨ ਪਰ੍ਾਨੰ
ਪਰਾਨਥ ਪਰ੍ਾਨਦਾਤਾ ਪਰ੍ਾਨਪਿਤ ਪਰ੍ਾਨਪਤੀ ਪਰ੍ਾਨਪਤੇ ਪਰਾਨਾ ਪਰ੍ਾਨਾ ਪਰ੍ਾਨਾਨਾਂ ਪਰਾਨੀ ਪਰ੍ਾਨੀ ਪਰ੍ਾਨੀਅਹੁ ਪਰ੍ਾਨੇ
ਪਰਾਨੈ ਪਰਾਪਿਤ ਪਰ੍ਾਪਿਤ ਪਰ੍ਾਪਤੰ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਾਪਤੇ ਪਰਾਭਯੰ ਪਰਾਰਾ ਪਰਾਰੇ ਪਰਾਲ ਪਰਾਿਲ ਪਰਾਲੁ ਪਰਾਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਪਰਾਵਹੁ ਪਰਾਵੈ ਿਪਰ੍ਉ ਪਿਰਓ ਿਪਰ੍ਅ ਿਪਰ੍ਅੰ ਪਿਰਅਉ ਿਪਰ੍ਅਿਹ ਪਿਰਆ ਪਿਰਹੈ ਿਪਰ੍ਥਿਮ ਿਪਰ੍ਥਮੀ
ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਿਪਰ੍ਮ ਪਿਰਵਾ ਪਰੀ ਪਰੀਆ ਪਰੀਐ ਪਰੀਸਿਹ ਪਰੀਖ ਪਰੀਖਯ੍ਯ੍ਤੁ ਪਰੀਿਖਆ ਪਰੀਚੈ ਪਰੀਜੈ ਪਰੀਠਾ
ਪਰੀਤ ਪਰੀਿਤ ਪਰ੍ੀਿਤ ਪਰੀਤਮ ਪਰ੍ੀਤਮ ਪਰ੍ੀਤਿਮ ਪਰ੍ੀਤਮੁ ਪਰ੍ੀਤਮਹੁ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਪਰ੍ੀਤਮੈ ਪਰੀਤਾ ਪਰੀਤੀ ਪਰ੍ੀਤੀ ਪਰ੍ੀਧੇ
ਪਰੀਲਾ ਪਰੀਵਾਂ ਪਰੁਲੀ ਪਰੂਰਉ ਪਰੇ ਪਰ੍ੇਉ ਪਰੇਇ ਪਰੇਸਾਨੀ ਪਰੇਕੈ ਪਰੇਟੇ ਪਰੇਤ ਪਰੇਤੁ ਪਰ੍ੇਤੁ ਪਰ੍ੇਤ ਪਰ੍ੇਿਤ
ਪਰੇਤਹੁ ਪਰ੍ੇਤਤਹ ਪਰ੍ੇਤਾ ਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ੇਿਮ ਪਰ੍ੇਮੁ ਪਰ੍ੇਿਰ ਪਰ੍ੇਰਹੁ ਪਰ੍ੇਿਰਓ ਪਰੇਰੇ ਪਰ੍ੇਰੇ ਪਰੇਰੈ ਪਰੇਵੈ ਪਰੈ ਪਰੋ ਪਰੋਊ ਪਰੋਇ
ਪਰੋਇਓ ਪਰੋਇਆ ਪਰੋਈ ਪਰੋਈਐ ਪਰੋਈਲੇ ਪਰੋਏ ਪਰੋਸਨ ਪਰੋਸਨਹਾਰੈ ਪਰੋਸੈ ਪਰੋਹੀ ਪਰੋਤ ਪਰੋਤਾ
ਪਰੋਤੀਆ ਪਰੋਵਿਹ ਪਰੋਵਹੁ ਪਰੋਵਣਾ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ ਪਰੋਵੈ ਪਲ ਪਲੁ ਪਲਹ੍ਹ੍ਿਰ ਪਲਹ੍ਹ੍ਰਿਨ ਪਲਕ ਪਲਕਾ ਪਲੰਘ
ਪਲੰਘੁ ਪਲਘ ਪਲਿਘ ਪਲਿਚ ਪਲਚਾਈ ਪਲਿਟ ਪਲਟੁ ਪਲਟਾਇ ਪਲਿਟਆ ਪਲਟੀਐ ਪਲਤ ਪਲਿਤ ਪਲਤੁ
ਪਲਤੇ ਪਲਫਾ ਪਲਿਰ ਪਲਰੀ ਪਲਵ ਪਲਵੈ ਪਲਾ ਪਲਾਇਣ ਪਲਾਇਨ ਪਲਾਸ ਪਲਾਸੁ ਪਲਾਹ ਪਲਾਣੁ ਪਲਾਣੇ
ਪਲਾਤਾ ਪਲਾਲੀਆ ਪਲਾਵ ਪਿਲਆ ਪਲੀ ਪਲੀਆ ਪਲੀਆਂ ਪਲੀਤੁ ਪਲੀਤਹ ਪਲੀਤਾ ਪਲੀਤੀ ਪਲੂ ਪਲੇ
ਪਲੇਿਟ ਪਲੇਿਟਆ ਪਲੇਟੇ ਪਲੈ ਪਲੋ ਪਲੋਇ ਪਲੋਿਸ ਪਲੋਸਉ ਪਲੋਵੈ ਪਵਈ ਪਵਈਆ ਪਵਿਸ ਪਵਿਹ ਪਵਹੀ
ਪਵਹੁ ਪਵਗੇ ਪਵਣ ਪਵਿਣ ਪਵਣੁ ਪਵਣਾ ਪਵਣੇ ਪਵਣੈ ਪਵੰਦੜੇ ਪਵੰਦੀ ਪਵੰਦੀਈ ਪਵਦੇ ਪਵੰਿਨ ਪਵਨ

ਪਵਿਨ ਪਵਨੁ ਪਵਨਪਿਤ ਪਵੰਨਾ ਪਵਨਾ ਪਵਨੈ ਪਵਿਲ ਪਵੜੀ ਪਵੜੀਆ ਪਵਾ ਪਵਾਂ ਪਵਾਇ ਪਵਾਇਆ
ਪਵਾਇਦਾ ਪਵਾਈ ਪਵਾਹੀ ਪਵਾਨ ਪਵਾਿਰ ਪਵਾੜੇ ਪਿਵਤ ਪਿਵਤੁ ਪਿਵਤਰ੍ ਪਿਵਤਰ੍ੁ ਪਿਵਤਰ੍ਤਹ ਪਿਵਤਰ੍ਾ ਪਿਵਤਾ
ਪਵੀਛੇ ਪਵੀਜੈ ਪਵੀਤ ਪਵੀਤਾ ਪਵੀਧੇ ਪਵੇਨ ਪਵੈ ਪਿੜ ਪੜੁ ਪੜਉ ਪੜਈਆ ਪੜਈਐ ਪੜਹ੍ਿਹ ਪੜਹ੍ਹ੍ਿਹ
ਪੜਹ੍ਤ ਪੜਹ੍ਹ੍ੰਤਾ ਪੜਹ੍ਹ੍ਨ ਪੜਹ੍ਹ੍ਾਇਆ ਪੜਹ੍ਹ੍ਾਵਿਸ ਪੜਿਹ ਪਿੜਹ੍ਹ੍ ਪਿੜਹ੍ਹ੍ਆ ਪੜਹ੍ਹ੍ੀਐ ਪੜਹੁ ਪੜਹ੍ੁ ਪੜਣ ਪੜਿਣ ਪੜਣਾ
ਪੜਤ ਪੜੰਤਉ ਪੜਤਉ ਪੜਤਾ ਪੜਤਾਲ ਪੜੰਿਤਆ ਪੜਿਤਆ ਪੜੰਤੇ ਪੜਤੇ ਪੜਦਾ ਪੜਦੇ ਪੜਨ ਪੜਿਨ
ਪੜਾ ਪੜਾਇ ਪੜਾਏ ਪੜਾਵਿਹ ਪੜਾਵਣੇ ਪੜਾਵਤ ਪਿੜਓ ਪਿੜਆ ਪਿੜਐ ਪਿੜਬੇ ਪਿੜਬੋ ਪੜੀ ਪੜੀਅਿਹ
ਪੜੀਆਹ ਪੜੀਐ ਪੜੀਵਦੈ ਪੜੇ ਪੜੈ ਪੜੈਗੀ ਪੜੋਸਿਣ ਪਾ ਪਾਉ ਪਾਂਉ ਪਾਓੁ ਪਾਇ ਪਾਂਇ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓਇ
ਪਾਇਓਨੁ ਪਾਇਅਉ ਪਾਇਅਨੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪਾਇਅੜੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਐ ਪਾਇਸਾ ਪਾਇਸੀ ਪਾਇਿਹ ਪਾਇਹੁ
ਪਾਇਕ ਪਾਇਣਾ ਪਾਇਤਾ ਪਾਇਦਾ ਪਾਇਦੇ ਪਾਇਿਨ ਪਾਇਿਨਹ੍ਹ੍ ਪਾਇਨਹ੍ਹ੍ੀ ਪਾਇਨੀ ਪਾਇਬਾ ਪਾਇਬੋ ਪਾਇਯਉ
ਪਾਈ ਪਾਈਂ ਪਾਈ ਪਾਂਈ ਪਾਈਅਿਹ ਪਾਈਅਿਨ ਪਾਈਅਨੁ ਪਾਈਅਿਨਹ੍ਹ੍ ਪਾਈਅਲੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਐ ਪਾਏ
ਪਾਂਏ ਪਾਸ ਪਾਿਸ ਪਾਸੁ ਪਾਸਹੁ ਪਾਸਰਾ ਪਾਸਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਸਾਰੁ ਪਾਸਾਰਾ ਪਾਸਾਿਰਆ ਪਾਸਾਰੀ ਪਾਸਾਰੇ ਪਾਸੀ
ਪਾਸੇ ਪਾਸੈ ਪਾਹ ਪਾਹਣ ਪਾਹਣੁ ਪਾਹਨ ਪਾਹਨੁ ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਪਾਹਾ ਪਾਹਾਰਾ ਪਾਹਾਰੈ ਪਾਿਹ ਪਾਂਿਹ ਪਾਿਹਆ
ਪਾਹੀ ਪਾਂਹੀ ਪਾਹੁ ਪਾਹੁਚਾ ਪਾਹੁਣਾ ਪਾਹੁਿਣਅਉ ਪਾਹੁਿਣਆ ਪਾਹੁਣੀ ਪਾਹੁਨ ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੇ ਪਾਹੂ ਪਾਹੂਚਾ
ਪਾਹੇਿਹ ਪਾਹੈ ਪਾਕ ਪਾਕੁ ਪਾਕੰ ਪਾਕਸਾਰ ਪਾਕਸਾਲ ਪਾਕਿਨ ਪਾਕਿੜਆ ਪਾਕੜੀ ਪਾਕਾ ਪਾਕੀ ਪਾਕੇ ਪਾਖ
ਪਾਖੁ ਪਾਂਖ ਪਾਖੰਡ ਪਾਖੰਿਡ ਪਾਖੰਡੁ ਪਾਖੰਡਾ ਪਾਖੰਡੀ ਪਾਖੰਡੀਆ ਪਾਖਣ ਪਾਖਿਣ ਪਾਖੰਤਣ ਪਾਖਰ ਪਾਖਰੇ ਪਾਖਾ
ਪਾਖਾਣ ਪਾਖਾਣੁ ਪਾਖਾਨ ਪਾਿਖਆ ਪਾਖੀ ਪਾਗ ਪਾਗਉ ਪਾਗਿਹ ਪਾਗਾ ਪਾਿਗਓ ਪਾਗੀ ਪਾਗੀਐ ਪਾਗੇ ਪਾਗੈ
ਪਾਚ ਪਾਂਚ ਪਾਚਉ ਪਾਂਚਉ ਪਾਚਹੁ ਪਾਚਨੁ ਪਾਚਾ ਪਾਚੇ ਪਾਂਚੈ ਪਾਛੰ ਪਾਛੇ ਪਾਛੈ ਪਾਜ ਪਾਜੁ ਪਾਜਾ ਪਾਿਜਆ
ਪਾਜੇ ਪਾਜੋ ਪਾਟ ਪਾਟੁ ਪਾਟਨ ਪਾਟੀ ਪਾਟੇ ਪਾਟੈ ਪਾਠ ਪਾਿਠ ਪਾਠੁ ਪਾਠੰਗਾ ਪਾਠਾ ਪਾਂਡਵ ਪਾਡੇ ਪਾਂਡੇ ਪਾਿਣ
ਪਾਣੁ ਪਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀਐ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ ਪਾਤ ਪਾਿਤ ਪਾਂਿਤ ਪਾਤਉ ਪਾਤਣ ਪਾਤਣੀ ਪਾਤਰ੍ ਪਾਤਰ੍ੁ ਪਾਤਰੋ
ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਿਲ ਪਾਤਾਲੁ ਪਾਤਾਲੰ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲੀ ਪਾਿਤਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਿਹ ਪਾਿਤਸਾਿਹਬੁ ਪਾਿਤਸਾਹੀ
ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਪਾਿਤਕ ਪਾਤੀ ਪਾਥ ਪਾਂਥ ਪਾਥਰ ਪਾਥਰੁ ਪਾਧਰ ਪਾਧਰੁ ਪਾਧਾ ਪਾਧਾਣੂ ਪਾਧੇ ਪਾਨ
ਪਾਿਨ ਪਾਨੰ ਪਾਂਨ ਪਾਨਹੀ ਪਾਨਹ੍ਹ੍ੋ ਪਾਨਾ ਪਾਨਾਂ ਪਾਨੀ ਪਾਨੀਓ ਪਾਨੀਆ ਪਾਨੀਹਾਰ ਪਾਨੀਹਾਰੇ ਪਾਪ ਪਾਿਪ ਪਾਪੁ
ਪਾਪੰ ਪਾਪਗੇ ਪਾਪਿੜਆ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾਂ ਪਾਪਾਤਮਾ ਪਾਿਪਸਟ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀਆ ਪਾਪੇ ਪਾਪੈ ਪਾਪੋ ਪਾਯੰ ਪਾਯਉ
ਪਾਯਾ ਪਾਯਾਿਲ ਪਾਰ ਪਾਿਰ ਪਾਰੁ ਪਾਰੰ ਪਾਰਸ ਪਾਰਿਸ ਪਾਰਸੁ ਪਾਰਸਿਹ ਪਾਰਸੈ ਪਾਰਖ ਪਾਰਖੁ ਪਾਰਖੀਆ
ਪਾਰਖੂ ਪਾਰੰਗਿਤ ਪਾਰਗਰਾਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਪਾਰਿਗਰਾਮੀ ਪਾਰਚ ਪਾਰਜਾਤ ਪਾਰਜਾਤੁ ਪਾਰਣਾ ਪਾਰਥਉ ਪਾਰਦੋ
ਪਾਰਬਤੀ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮ ਪਾਰਬਰ੍ਹਿਮ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੁ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮੰ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮਣਹ ਪਾਰਬਰ੍ਹਮਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ਪਾਰਾਵਾਰ
ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ਪਾਰਾਵਾਿਰਆ ਪਾਰਾਵਾਰੀ ਪਾਰਾਵਾਰੇ ਪਾਿਰਓ ਪਾਰੀ ਪਾਰੀਆ ਪਾਰੇ ਪਾਰੈ ਪਾਰੋ ਪਾਰੋਸੀ
ਪਾਲ ਪਾਿਲ ਪਾਲੁ ਪਾਲਿਹ ਪਾਲਕਾ ਪਾਲਣਾ ਪਾਲਤੀ ਪਾਲਤੇ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਨ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਪਾਲਨਾ ਪਾਲਾ
ਪਾਿਲਓ ਪਾਿਲਆ ਪਾਲੀ ਪਾਲੀਅਿਹ ਪਾਲੀਐ ਪਾਲੇ ਪਾਲੈ ਪਾਵ ਪਾਵਉ ਪਾਵਉਗੀ ਪਾਵਓ ਪਾਵਈ ਪਾਵਏ
ਪਾਵਸ ਪਾਵਿਸ ਪਾਵਿਸਤਾ ਪਾਵਸੀ ਪਾਵਹ ਪਾਵਹਗੇ ਪਾਵਿਹ ਪਾਵਹੀ ਪਾਵਹੁ ਪਾਵਹੇ ਪਾਵਕ ਪਾਵਕੁ ਪਾਵਕੋ
ਪਾਵਣ ਪਾਵਣਹਾਰਾ ਪਾਵਣਹਾਰੈ ਪਾਵਣਾ ਪਾਵਿਣਆ ਪਾਵਣੇ ਪਾਵਤ ਪਾਵਤੁ ਪਾਵਨ ਪਾਵਿਨ ਪਾਵਨੁ ਪਾਵਨਹ
ਪਾਵਨਾ ਪਾਵਨੇ ਪਾਵਨੋ ਪਾਵੜੈ ਪਾਵਾ ਪਾਵਾੜਾ ਪਾਵੀਐ ਪਾਵੇ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈਗਾ ਪਾਵੈਗੀ ਪਾਵੈਗੋ ਪਾੜ ਪਾਿੜ
ਪਾੜਤੀ ਪਾੜੀ ਪਾੜੇ ਿਪਉ ਿਪਊਸ ਿਪਆਉ ਿਪਆਈ ਿਪਆਏ ਿਪਆਸ ਿਪਆਿਸ ਿਪਆਸਾ ਿਪਆਿਸਆ

ਿਪਆਸੀ ਿਪਆਸੇ ਿਪਆਸੋ ਿਪਆਰ ਿਪਆਿਰ ਿਪਆਰੁ ਿਪਆਰੜੇ ਿਪਆਰਾ ਿਪਆਿਰਆ ਿਪਆਿਰਹੋ ਿਪਆਰੀ
ਿਪਆਰੀਆ ਿਪਆਰੇ ਿਪਆਰੈ ਿਪਆਰੋ ਿਪਆਲ ਿਪਆਲਾ ਿਪਈਣੀ ਿਪਸਨ ਿਪਸਨੰ ਿਪਸਰ ਿਪਸਾਚ ਿਪਕਾਬਰ
ਿਪਿਖ ਿਪਖੁ ਿਪਖਹੁ ਿਪਖਤ ਿਪਖੰਿਤਹ ਿਪਖੰਦੋ ਿਪਖੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਪਖਾ ਿਪਿਖਜੈ ਿਪਖੈ ਿਪੰਗੰ ਿਪੰਗੁਰੀਆ ਿਪੰਗੁਲ ਿਪੰਗੁਲਾ
ਿਪਚੁ ਿਪਛੰਉਡੀ ਿਪਛਹੁ ਿਪਛਲ ਿਪਛਲੇ ਿਪਛਵਾਰਲਾ ਿਪਛਾ ਿਪਛਾਹਾ ਿਪਛੀ ਿਪਛੈ ਿਪਛੈਰੀ ਿਪਛੋ ਿਪੰਜਰ ਿਪੰਜਿਰ
ਿਪੰਜਰੁ ਿਪੰਜਰਾ ਿਪੰਜਰੈ ਿਪਜੈ ਿਪੰਞਾਇਆ ਿਪਟਿਨ ਿਪਟਾਈ ਿਪਟਾਈਐ ਿਪਿਟਹੁ ਿਪਟੇ ਿਪਿਠ ਿਪੰਡ ਿਪੰਿਡ ਿਪੰਡੁ
ਿਪਡ ਿਪੰਡਾ ਿਪੰਡੀ ਿਪੰਡੇ ਿਪਤ ਿਪਤੁ ਿਪਤਰ ਿਪਤਰਾ ਿਪਤਰੀ ਿਪਤਾ ਿਪਤਾਈ ਿਪਤਾਮਹ ਿਪੰਧੀ ਿਪਨਣੇ ਿਪਯੂ
ਿਪਰ ਿਪਿਰ ਿਪਰੁ ਿਪਰਹੜੀ ਿਪਰਿਹ ਿਪਰਹੁ ਿਪਰਘਾ ਿਪਰਥਮੀ ਿਪਰੰਿਨ ਿਪਰੰਮ ਿਪਰਮ ਿਪਰਮੁ ਿਪਰਮਲੁ ਿਪਰਾ
ਿਪਰਾਹਨੁ ਿਪਰਾਗੁ ਿਪਰਾਗੇ ਿਪਰਾਿਣ ਿਪਰਾਣੁ ਿਪਰਾਨੀ ਿਪਰੀ ਿਪਰੀਅੰਿਨ ਿਪਰੀਆ ਿਪਰੀਏ ਿਪਰੇ ਿਪਲਾਇਆ
ਿਪਵੰਨ ਿਪਵੀਜੈ ਿਪੜ ਿਪੜੁ ਿਪੜਾਈ ਪੀ ਪੀਉ ਪੀਊ ਪੀਓ ਪੀਓਈਐ ਪੀਅ ਪੀਅਉ ਪੀਅਿਹ ਪੀਅਹੁ ਪੀਅਣ
ਪੀਅਣੁ ਪੀਅੰਤ ਪੀਅਰੀ ਪੀਅਲਾ ਪੀਆ ਪੀਆਉ ਪੀਆਇ ਪੀਆਇਆ ਪੀਆਈ ਪੀਆਈਐ ਪੀਆਏ
ਪੀਆਿਲਆ ਪੀਆਵਣਹਾਰੁ ਪੀਆਵਣਹਾਰਾ ਪੀਆਵਿਣਆ ਪੀਆਵੈ ਪੀਐ ਪੀਏ ਪੀਏਉ ਪੀਿਸ ਪੀਸੁ ਪੀਸਉ
ਪੀਸਣ ਪੀਸਿਣ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਤ ਪੀਸਨੁ ਪੀਸਾ ਪੀਸਾਇ ਪੀਸਾਈ ਪੀਸਾਵੈ ਪੀਸੈ ਪੀਕ ਪੀਕੀ ਪੀਚਈ ਪੀਚੈ
ਪੀਛੈ ਪੀਜਈ ਪੀਜਾ ਪੀਜੀਐ ਪੀਜੈ ਪੀਿਠ ਪੀਠਾ ਪੀਠੇ ਪੀਡੀ ਪੀਣਾ ਪੀਣੇ ਪੀਤ ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਤੰਬਰੁ ਪੀਤਾ
ਪੀਤਾਂਬਰ ਪੀਿਤਆ ਪੀਤੀ ਪੀਤੈ ਪੀਨੇ ਪੀਪ ਪੀਪਾ ਪੀਰ ਪੀਿਰ ਪੀਰੁ ਪੀਰਹੁ ਪੀਰਤਨੁ ਪੀਰਾ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰੈ
ਪੀਲਕੁ ਪੀਲਾਏ ਪੀਲਾਵਉ ਪੀਲਾਵਾ ਪੀਿਵ ਪੀਵਉ ਪੀਵਿਸ ਪੀਵਸਾ ਪੀਵਹ ਪੀਵਿਹ ਪੀਵਹੁ ਪੀਵਣਹਾਰੁ
ਪੀਵਣਹਾਰਾ ਪੀਵਣਾ ਪੀਵਤ ਪੀਵਿਤ ਪੀਵਤੁ ਪੀਵਤੰ ਪੀਵਤੇ ਪੀਵਦੈ ਪੀਵਨ ਪੀਵਿਨ ਪੀਵਨਹਾਰ ਪੀਵਨਹਾਰਾ
ਪੀਵਨਾ ਪੀਵਨੋ ਪੀਵਾ ਪੀਵਾਂ ਪੀਿਵਆ ਪੀਵੀਐ ਪੀਵੇ ਪੀਵੈ ਪੀੜ ਪੀਿੜ ਪੀੜੁ ਪੀੜਤੇ ਪੀੜਾ ਪੀੜਾਇਦਾ ਪੀੜੀ
ਪੀੜੀਐ ਪੀੜੇ ਪੁਸਤਕ ਪੁਸ੍ਤਕ ਪੁਹਪ ਪੁਹਿਮ ਪੁਕਰੋਰੈ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਿਰ ਪੁਕਾਰਉ ਪੁਕਾਰਿਹ ਪੁਕਾਰਿਣ ਪੁਕਾਰਤੇ
ਪੁਕਾਰਿਨ ਪੁਕਾਰਾ ਪੁਕਾਿਰਆ ਪੁਕਾਰੀ ਪੁਕਾਰੀਆ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁਕਾਰੈ ਪੁਚਾਰੈ ਪੁਛ ਪੁਿਛ ਪੁਛੁ ਪੁਛਈ ਪੁਛਿਹ
ਪੁਛਹੁ ਪੁਛਣ ਪੁਛਿਣ ਪੁਛਾ ਪੁਿਛਆ ਪੁਛੀ ਪੁਛੀਆ ਪੁਛੀਐ ਪੁਛੈ ਪੁੰਜ ਪੁਿਜ ਪੁਜਈ ਪੁਜਿਹ ਪੁਜੰਤੀਆ ਪੁਜਿਨ
ਪੁਜਾਇ ਪੁਜਾਇਆ ਪੁਜਾਇਣ ਪੁਜਾਈ ਪੁਜਾਈਆ ਪੁਜਾਏ ਪੁਜਾਹਾ ਪੁਜਾਮੀ ਪੁਜਾਿਰਆ ਪੁਜਾਵਿਹ ਪੁਜਾਵਹੁ
ਪੁਜਾਵਣਹਾਰੁ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ਪੁਜਾਵਿਣਆ ਪੁਜੀ ਪੁਜੈ ਪੁੰਡਰ ਪੁੰਡਰਕ ਪੁਣੇਦੇ ਪੁਤ ਪੁਿਤ ਪੁਤੁ ਪੁਤਹਹੁ ਪੁਤਰ੍ ਪੁਤਰ੍ੁ
ਪੁਿਤਰ੍ ਪੁਤਰ੍ਹ ਪੁਤਰ੍ਨ ਪੁਤਰ੍ਵੰਤੀ ਪੁਤਰਾ ਪੁਤਰ੍ਾਂ ਪੁਤਰੀ ਪੁਤਰ੍ੀ ਪੁਤਲਾ ਪੁਤਾ ਪੁਤੀ ਪੁਤੀ ਪੁਨ
ੰ ਪੁੰਿਨ ਪੁੰਨੁ ਪੁੰਨੰ ਪੁਨ
ਪੁਿਨ ਪੁਨੁ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹਚਰਣਾ ਪੁਨਹਚਰਨ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ਪੁਨਹਚਾਰ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ਪੁਨਿਹ ਪੁਨ
ੰ ਹੁ ਪੁਨਰਿਪ ਪੁੰਨੜੀਆ
ਪੁਨ
ੰ ਾ ਪੁੰਿਨਆ ਪੁੰਿਨਆਕੀ ਪੁਨ
ੰ ੀ ਪੁਨੀ ਪੁੰਨੀਆ ਪੁਨੀਐ ਪੁੰਨੀਤ ਪੁਨੀਤ ਪੁਨੀਿਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨ
ੰ ੇ ਪੁੰਨੋ ਪੁਬ ਪੁਿਬ
ਪੁਬਲੀ ਪੁਰ ਪੁਿਰ ਪੁਰੁ ਪੁਰਈ ਪੁਰਸ ਪੁਰਸਲਾਤ ਪੁਰਸਾਈ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ਪੁਰਸਾਿਬਰਾ ਪੁਰਖ ਪੁਰਿਖ ਪੁਰਖੁ
ਪੁਰਖਈਆ ਪੁਰਖਹ ਪੁਰਖਨ ਪੁਰਖਪਿਤ ਪੁਰਖਮਨੋਿਪਮੰ ਪੁਰਖਾ ਪੁਰਖਾਂ ਪੁਰਖਾਰਥੁ ਪੁਰਖੀ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੋ
ਪੁਰਖੋਤਮ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਪੁਰਖੋਤਮੰ ਪੁਰਖੋਤਮੋ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਪੁਰਬ ਪੁਰਿਬ ਪੁਰਬੁ ਪੁਰਬਾਇਆ ਪੁਰਬਾਿਣਆ
ਪੁਰਬੀ ਪੁਰਬੇ ਪੁਰਾ ਪੁਰਾਇਿਨ ਪੁਰਾਈ ਪੁਰਾਈਆ ਪੁਰਾਈਐ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਣੁ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਤਨੁ
ਪੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨੁ ਪੁਰਾਨਾ ਪੁਰਾਨਾਂ ਪੁਰਾਬ ਪੁਿਰਵਨ ਪੁਰੀ ਪੁਰੀਆ ਪੁਰੀਈ ਪੁਰੀਏ ਪੁਰੇ ਪੁਰੈਨ ਪੁੜ ਪੁੜੁ ਪੂੰਅਰ
ਪੂਅਰ ਪੂਕਾਰ ਪੂਕਾਰੰਤਾ ਪੂਕਾਰਦਾ ਪੂਕਾਰਨ ਪੂਕਾਰਾ ਪੂਕਾਰੇ ਪੂੰਗਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਪੂਛ ਪੂਿਛ ਪੂਛਉ ਪੂਛਉਗੀ
ਪੂਛਿਸ ਪੂਛਹ ਪੂਛਹੁ ਪੂਛ
ੰ ਟ ਪੂਛਤ ਪੂਛਤਾ ਪੂਛਾਂ ਪੂਿਛਆ ਪੂਛੀਐ ਪੂਛੇ ਪੂਛੈ ਪੂਜ ਪੂਿਜ ਪੂਜਉ ਪੂਜਿਸ ਪੂਜਹ
ਪੂਜਿਹ ਪੂਜਹੁ ਪੂਜਹੋ ਪੂਜਣ ਪੂਜੰਤਾ ਪੂਜਦੇ ਪੂਜਨ ਪੂਜਨੀ ਪੂਜਾ ਪੂਜਾਚਾਰ ਪੂਜਾਿਰਆ ਪੂਜਾਰੀ ਪੂਜਾਰੇ ਪੂਜਾਵੈ

ਪੂਿਜਆ ਪੂੰਜੀ ਪੂਜੀ ਪੂਜੀਅਿਹ ਪੂਜੀਆ ਪੂਜੀਐ ਪੂਜੇ ਪੂਜੇਹਾ ਪੂਜੈ ਪੂਠੋ ਪੂਤ ਪੂਿਤ ਪੂਤੁ ਪੂਤਿਹ ਪੂਤਨਾ ਪੂਤਰੀ
ਪੂਤਰੇ ਪੂਤਾ ਪੂਤੀ ਪੂਿਨਉ ਪੂਰ ਪੂਿਰ ਪੂਰੁ ਪੂਰਉ ਪੂਰਈਆ ਪੂਰਿਹ ਪੂਰਹੁ ਪੂਰਕ ਪੂਰਕੁ ਪੂਰਣੁ ਪੂਰਣਹ
ਪੂਰਣਹਾਰੁ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ਪੂਰਣੋ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨੁ ਪੂਰਨੰ ਪੂਰਨਹ ਪੂਰਨਹਾਰ ਪੂਰਨਹਾਰੀ ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨੋ ਪੂਰਬ
ਪੂਰਿਬ ਪੂਰਬਣਹ ਪੂਰਬਲਾ ਪੂਰਬਲੀ ਪੂਰਬਲੋ ਪੂਰਬਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੇਣ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾਈ ਪੂਰਾਨ ਪੂਿਰਓ ਪੂਿਰਅੜੀ
ਪੂਿਰਆ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਅਲੇ ਪੂਰੀਆ ਪੂਰੀਐ ਪੂਰੀਏ ਪੂਰੀਨਾ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇਵ ਪੂਰੈ ਪੂਰੋ ਪੂਲੁ ਪੂਲਾ ਪੇਉ
ਪੇਈਅੜੈ ਪੇਈਆ ਪੇਈਐ ਪੇਿਸ ਪੇਹਨੁ ਪੇਕਾਂਬਰ ਪੇਿਖ ਪੇਖੁ ਪੇਖੰ ਪੇਖਉ ਪੇਖਿਹ ਪੇਖਹੁ ਪੇਖਣਾ ਪੇਖਣੋ ਪੇਖੰਤ
ਪੇਖਤ ਪੇਖਤਾ ਪੇਖੰਤੇ ਪੇਖਤੇ ਪੇਖੰਦੜੋ ਪੇਖੰਿਦਆ ਪੇਖੰਦੀਆ ਪੇਖੰਦੋ ਪੇਖਨ ਪੇਖਨੁ ਪੇਖਨਹਾਰ ਪੇਖਨਹਾਰੁ
ਪੇਖਨਹਾਰਾ ਪੇਖਨਾ ਪੇਖਾ ਪੇਖਾਿਗਓ ਪੇਖਾਰਉ ਪੇਿਖਓ ਪੇਿਖਆ ਪੇਖੀ ਪੇਖੀਅਿਹ ਪੇਖੀਅਲੇ ਪੇਖੀਐ ਪੇਖੇ ਪੇਖੈ
ਪੇਟ ਪੇਿਟ ਪੇਟੁ ਪੇਡ ਪੇਿਡ ਪੇਡੁ ਪੇਡਾ ਪੇਡੇ ਪੇਰੁ ਪੇਰਣ ਪੇਲ ਪੇਿਲ ਪੇਲੈ ਪੇਵਕੜੈ ਪੇੜੈ ਪੈ ਪੈਓਹਰੀ ਪੈਆਰੁ
ਪੈਿਸ ਪੈਸਉ ਪੈਸਕਾਿਰਆ ਪੈਸਾ ਪੈਸੀਲੇ ਪੈਸੈ ਪੈਕਾਬਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਪੈਕਾਮੁ ਪੈਕਾਮਰ ਪੈਕਾਰੁ ਪੈਖਰ ਪੈਖਰੁ ਪੈਖੜੁ
ਪੈਜ ਪੈਝੈ ਪੈਠੀ ਪੈਡਾ ਪੈਡੇ ਪੈਡੈ ਪੈਤੀਸ ਪੈਦਾਇਿਸ ਪੈਧਾ ਪੈਧੀ ਪੈਧੇ ਪੈਧੈ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਉ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਣੁ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਣਹਾਰੁ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਣਾ
ਪੈਨਹ੍ਹ੍ਾਇਆ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ੈ ਪੈਨਹ੍ਹ੍ੈ ਪੈਨਣ ਪੈਨਣੁ ਪੈਨਣਾ ਪੈਨਦਾ ਪੈਨੰਿਦਆ ਪੈਨਦੇ ਪੈਨਿਨ ਪੈਨਾ ਪੈਨਾਇਆ ਪੈਨਾਈਓ
ਪੈਨਾਈਅਿਹ ਪੈਨਾਈਅਿਨ ਪੈਨਾਈਆ ਪੈਨਾਈਐ ਪੈਨਾਏ ਪੈਨਾਵਏ ਪੈਨੈ ਪੈਯਾ ਪੈਰ ਪੈਿਰ ਪੈਰੁ ਪੈਰਾ ਪੈਰੀ ਪੈਰੇ
ਪੈਰੈ ਪੋਸ ਪੋਹੰਿਤ ਪੋਹਤ ਪੋਿਹ ਪੋਿਹਆ ਪੋਹੇ ਪੋਹੈ ਪੋਿਖ ਪੋਖੁ ਪੋਖਿਹ ਪੋਖਣ ਪੋਖਣੁ ਪੋਖਿਰ ਪੋਖਰੁ ਪੋਿਖਓ ਪੋਖੈ
ਪੋਚ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਪੋਚਾ ਪੋਚਾਿਰ ਪੋਟ ਪੋਟਲੀ ਪੋਿਤ ਪੋਤੁ ਪੋਤਦਾਰੀ ਪੋਤਰ੍ਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਪੋਤੇਦਾਰ ਪੋਤੈ ਪੋਥੀ
ਪੋਥੀਆ
ਫਉਜ ਫਸਿਲ ਫਹਰੰਿਤ ਫਹਰਾਇ ਫਹਰਾਿਹ ਫਹਾਇਿਨ ਫਹਾਈਐ ਫਹਾਏ ਫਹੀ ਫੰਕ ਫਕਰੁ ਫਕੜ ਫਕਿੜ
ਫਕੜੁ ਫਕੜੀ ਫਕਾ ਫਕੀਰ ਫਕੀਰੁ ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਫਕੀਰੈ ਫਗਣੁ ਫਟਕ ਫਿਟਓ ਫਿਤਹ ਫੰਦ ਫੰਦਾ ਫਦੀਹਿਤ
ਫੰਦੇ ਫੰਧ ਫੰਧੁ ਫਿਧ ਫੰਧਾ ਫਿਧਓ ਫੰਧੇ ਫਨ ਫਨਾਇ ਫਿਨੰਦ ਫੰਨੀ ਫਨੀ ਫਫਾ ਫਫੈ ਫਬ ਫਬੀ ਫਬੋ ਫਰੁ
ਫਰਹੇ ਫਰਿਕ ਫਰਕੁ ਫਰਾਇ ਫਿਰਆ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦੁ ਫਰੀਦਾ ਫਰੀਦੈ ਫਰੂ ਫਰੇ ਫਰੇਸਤਾ ਫਰੋਸੀ ਫਲ ਫਿਲ
ਫਲੁ ਫਲਿਹ ਫਲਗੁਿਣ ਫਲਗੁਿਨ ਫਲਘਾ ਫਲਣੇ ਫਲੰਤ ਫਲਤੇ ਫਲਦਾਤਾ ਫਲਨ ਫਲਿਨ ਫਲਨਾ ਫਲਾ ਫਲਾਿਧਆ
ਫਲਾਂਨਦ ਫਿਲਓ ਫਿਲਆ ਫਲੀਅਿਹ ਫਲੇ ਫਲੋਹਾਰ ਫਿੜ ਫੜੁ ਫੜਾਏ ਫੜੀਅਗੁ ਫੜੇ ਫਾਸ ਫਾਂਸ ਫਾਂਿਸ
ਫਾਸਏ ਫਾਸਿਸ ਫਾਸਿਹ ਫਾਸਿਹਗਾ ਫਾਸਨ ਫਾਸਾ ਫਾਂਸਾ ਫਾਿਸਆ ਫਾਸੀ ਫਾਸੇ ਫਾਸੈ ਫਾਹਾ ਫਾਹਾਵਤ ਫਾਹੀ
ਫਾਹੀਐ ਫਾਹੀਵਾਲ ਫਾਹੁਰੀ ਫਾਹੇ ਫਾਿਕਓ ਫਾਂਿਕਓ ਫਾਕੀ ਫਾਕੈ ਫਾਗ ਫਾਟ ਫਾਟਾ ਫਾਿਟਓ ਫਾਟੇ ਫਾਟੈ ਫਾਥਾ
ਫਾਿਥਆ ਫਾਥੀ ਫਾਥੇ ਫਾਥੋਹੁ ਫਾਦਲੁ ਫਾਿਦਲੁ ਫਾਿਧ ਫਾਿਧਓ ਫਾਂਿਧਓ ਫਾਂਧੀ ਫਾਧੋ ਫਾਨਾਇਆ ਫਾਨੀ ਫਾਿਰ
ਫਾਿਰਆ ਫਾਰੇ ਫਾਰੈ ਫਾਲ ਫਾਵਾ ਫਾਵੀ ਿਫਕਰੁ ਿਫਕਰੀਆ ਿਫਕਾ ਿਫਕਾਨੇ ਿਫਿਕਆ ਿਫਕੀ ਿਫਕੇ ਿਫਕੈ ਿਫਕੋ
ਿਫਟੁ ਿਫਟਕ ਿਫਟਕਾ ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਿਫਟਿਕਆ ਿਫਟਕੀਅਿਹ ਿਫਟਕੇ ਿਫਟਾ ਿਫਿਟਆ ਿਫਟੇ ਿਫਟੈ ਿਫਿਰ ਿਫਰੁ
ਿਫਰਉ ਿਫਰਿਹ ਿਫਰਹੁ ਿਫਰਣਸੀਹ ਿਫਰਣਾ ਿਫਰੰਤ ਿਫਰਤ ਿਫਰਤੁ ਿਫਰਤਉ ਿਫਰਤਾ ਿਫਰੰਤੀ ਿਫਰਤੀ ਿਫਰਤੇ
ਿਫਰਤੋ ਿਫਰਤੌ ਿਫਰਥਈ ਿਫਰਦਾ ਿਫਰਿਦਆ ਿਫਰਦੀ ਿਫਰੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਿਫਰੰਦੈ ਿਫਰੰਿਨ ਿਫਰਨ ਿਫਰਿਨ ਿਫਰੰਿਨਹ੍ਹ੍
ਿਫਰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਫਰਾ ਿਫਰਾਂ ਿਫਰਾਉ ਿਫਰਾਇ ਿਫਰਾਹਿਰ ਿਫਰਾਿਹ ਿਫਰਾਹੀ ਿਫਰਾਤਾ ਿਫਰਾਮੀ ਿਫਰਾਵਉ ਿਫਿਰਓ
ਿਫਿਰਆ ਿਫਰੀ ਿਫਰੀਆ ਿਫਰੇ ਿਫਰੈ ਿਫਰੋ ਿਫਲਹਾਲ ਿਫਲਹਾਲਾ ਫੀਕ ਫੀਕਾ ਫੀਕਾਨੇ ਫੀਿਕਆ ਫੀਕੀ ਫੀਕੇ
ਫੀਟੈ ਫੀਰੁ ਫੀਲੁ ਫੁਸੀ ਫੁਟੰਿਨ ਫੁਟੀ ਫੁਿਨ ਫੁਨਹੇ ਫੁਫੀ ਫੁੰਮਣ ਫੁਰਮਾਇ ਫੁਰਮਾਇਓ ਫੁਰਮਾਇਅੜੈ ਫੁਰਮਾਇਆ

ਫੁਰਮਾਇਿਸ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਫੁਰਮਾਈ ਫੁਰਮਾਈਐ ਫੁਰਮਾਏ ਫੁਰਮਾਣੁ ਫੁਰਮਾਣੈ ਫੁਰਮਾਨੁ ਫੁਰਮਾਨੀ ਫੁਰਮਾਵਿਹ
ਫੁਰਮਾਵੈ ਫੁਿਰਆ ਫੁਰੀ ਫੁਲ ਫੁਲੁ ਫੁਲਵਤ ਫੁਲੜਾ ਫੁਲਾ ਫੁਲੀ ਫੁਲੀਅਿਹ ਫੁਲੀਠਾ ਫੁਲੇ ਫੁਲੈ ਫੂਏ ਫੂਕ ਫੂਿਕ
ਫੂਕੈ ਫੂਟ ਫੂਿਟ ਫੂਟਾ ਫੂਟੀ ਫੂਟੇ ਫੂਟੈ ਫੂਟੋ ਫੂਲ ਫੂਿਲ ਫੂਲੁ ਫੂਲਹ ਫੂਲਿਹ ਫੂਲੰਤ ਫੂਲਾ ਫੂਿਲਆ ਫੂਲੀ ਫੂਲੇ
ਫੂਲੈ ਫੂਿੜ ਫੇਟ ਫੇਟੈ ਫੇਨ ਫੇਨੁ ਫੇਰ ਫੇਿਰ ਫੇਰੁ ਫੇਰਉ ਫੇਰਿਹ ਫੇਰਤੇ ਫੇਰਦਾ ਫੇਰਿਨਹ੍ਹ੍ ਫੇਰਾ ਫੇਰਾਈਐ ਫੇਰਾਵਤ
ਫੇਿਰਆ ਫੇਿਰਐ ਫੇਰੀ ਫੇਰੀਆ ਫੇਰੀਐ ਫੇਰੁਆਿਣ ਫੇਰੇ ਫੇਰੈ ਫੇਰੋ ਫੇੜ ਫੇਿੜਆ ਫੇੜੇ ਫੈਲ ਫੈਲੁ ਫੋਕ ਫੋਕਟ
ਫੋਕਟਈਆ ਫੋਗੁ ਫੋਰ ਫੋਿਰ ਫੋਰੁ ਫੋਰੀ ਫੋਿਲ ਫੋਿੜ ਫੋੜੀਐ
ਬਉਰਾ ਬਉਰਾਇਆ ਬਉਰਾਣੀ ਬਉਰਾਨੰ ਬਉਰਾਨਾ ਬਉਰਾਿਨਆ ਬਉਰਾਨੇ ਬਉਰਾਨੋ ਬਉਰੀ ਬਉਰੇ ਬਇਆਿਲ
ਬਇਆਲੀਸ ਬਈਅਿਰ ਬੰਸ ਬੰਸੁ ਬਿਸ ਬਸੁ ਬਸਉ ਬਸਇ ਬਸਿਸ ਬਸਿਹ ਬਸਹੀਅਉ ਬਸਹੁ ਬਸਖੇ ਬਸੰਤ
ਬਸੰਿਤ ਬਸੰਤੁ ਬਸਤ ਬਸਤੁ ਬਸਤਉ ਬਸਤਨੀ ਬਸਤਰ ਬਸਤਰੁ ਬਸਤਰ੍ ਬਸਤਰ੍ਾ ਬਸਤਾ ਬਸੰਤੀ ਬਸਤੀ ਬਸਤੂ
ਬਸੰਤੇ ਬਸਤੇ ਬਸੰਤੈ ਬਸੰਤੋ ਬਸਤੋ ਬਸੰਤੌ ਬਸਤੌ ਬਸਨ ਬਸਿਨ ਬਸਨੁ ਬਸਨੰ ਬਸਨਾ ਬਸਫਾ ਬਿਸਯ੍ਯ੍ੰਤ ਬਸਰੀਆ
ਬਸਾ ਬਸਾਇ ਬਸਾਇਓ ਬਸਾਇਅਉ ਬਸਾਇਆ ਬਸਾਈ ਬਸਾਈਐ ਬਸਾਏ ਬਸਾਿਹ ਬਸਾਿਹਗਾ ਬਸਾਹੀ ਬਸਾਨਾ
ਬਸਾਨੀ ਬਸਾਯਉ ਬਸਾਰੇ ਬਸਾਵਉ ਬਸਾਵਹੁ ਬਸਾਵੈ ਬਿਸਓ ਬਿਸਆ ਬਿਸਸਿਟ ਬਸੀਅਲੇ ਬਸੀਐ ਬਸੀਿਸ
ਬਸੀਜੈ ਬਸੀਠੁ ਬਸੀਠਾ ਬਸੀਠੀ ਬਸੁਅ ਬਸੁਧ ਬਸੁੰਧਰੁ ਬਸੁਧਾ ਬਸੇ ਬਸੇਰਾ ਬਸੇਰੋ ਬਸੈ ਬਸੈਂ ਬਸੋ ਬਸੋਲੇ
ਬਹਸਿਨ ਬਹਿਹ ਬਹਹੁ ਬਹਕਾਰ ਬਹਕਾਿਰ ਬਹਕਾਰੁ ਬਹਿਣ ਬਹੰਿਤ ਬਹਤਿਰ ਬਹਤੀ ਬਹੰਿਦਆ ਬਹਿਦਆ
ਬਹਿਨ ਬਹਰਾ ਬਹਰੇ ਬਹਲ ਬਹਲੀਮਾ ਬਹਲੇ ਬਹਾਇ ਬਹਾਨਾ ਬਹਾਨੈ ਬਹਾਲਿਹ ਬਹਾਿਲਅਨੁ ਬਹਾਿਲਆ ਬਹਾਲੀ
ਬਹਾਲੀਓਨੁ ਬਹਾਲੀਐ ਬਹਾਲੇ ਬਹਾਲੈ ਬਹਾਵਨੇ ਬਿਹ ਬਿਹਕਰ੍ਮ ਬਿਹਠੁ ਬਿਹਠਾ ਬਿਹਿਠਆ ਬਿਹਠੀ ਬਿਹਠੀਆ
ਬਿਹਠੇ ਬਿਹਣ ਬਿਹਨ ਬਹੀ ਬਹੀਆਂ ਬਹੀਐ ਬਹੀਰ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇਰਾ
ਬਹੁਤੇਿਰਆ ਬਹੁਤੇਰੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬਹੁਤੈ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਿਰ ਬਹੁਰੀਆ ਬਹੁਲੋ ਬਹੁਿੜ ਬਹੂ ਬਹੈ ਬਹੋਿਰ ਬਹੋਰਾ ਬਹੋਰੀ
ਬਹੋਰੈ ਬਹੋਿੜ ਬਹੋੜੁ ਬੰਕ ਬਿਕ ਬਕਉ ਬਕਿਹ ਬਕਤ ਬਕਤਾ ਬਕਤੇ ਬਕਤੈ ਬਕਤੋ ਬਕਨ ਬਕਨਾ ਬਕਨੇ
ਬਕਨੋ ਬਕਬਕੇ ਬਕਬਾਇਆ ਬਕਬਾਈ ਬਕਬਾਦੁ ਬਕਰਾ ਬਕਰੀ ਬਕਰੀਿਦ ਬੰਕਾ ਬਕਾਿਹ ਬਿਕਬੋ ਬਕੀਐ
ਬਕੀਤਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਬਕੈ ਬਖਸ ਬਖਿਸ ਬਖਸਿਹ ਬਖਸਣਹਾਰ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਬਖਸਣਹਾਰੈ ਬਖਸੰਦ
ਬਖਸੰਦੁ ਬਖਸੰਦਗੀ ਬਖਸੰਦਾ ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ਬਖਸਨਹਾਰੇ ਬਖਸਾਇ ਬਖਸਾਇਆ ਬਖਸਾਈਅਿਹ
ਬਖਸਾਤੇ ਬਖਸਾਵਿਣਆ ਬਖਿਸਓਸੁ ਬਖਿਸਓਨੁ ਬਖਿਸਅਨੁ ਬਖਿਸਆ ਬਖਿਸਿਹ ਬਖਿਸੰਦ ਬਖਿਸੰਦੁ ਬਖਿਸੰਦਾ
ਬਖਸੀ ਬਖਸੀਅਿਹ ਬਖਸੀਅਨੁ ਬਖਸੀਐ ਬਖਸੀਸ ਬਖਸੀਸੀ ਬਖਸੇ ਬਖਸੈ ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਣੀ ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਨ ਬਖਯ੍ਯ੍ਾਨੁ ਬਖਾਿਣ
ਬਖਾਿਣਅਉ ਬਖਾਣੀ ਬਖਾਣੈ ਬਖਾਨ ਬਖਾਿਨ ਬਖਾਨੁ ਬਖਾਨਉ ਬਖਾਨਨੋ ਬਖਾਨਾਂ ਬਖਾਿਨਓ ਬਖਾਿਨਆ ਬਖਾਨੀ
ਬਖਾਨੀਐ ਬਖਾਨੇ ਬਖਾਨੈ ਬਖਾਨੋ ਬਿਖਆਣ ਬਿਖਆਨ ਬਿਖਆਨਿਹ ਬਖੀਲ ਬਖੀਲੀ ਬਖੋਰਹੁ ਬਖੋਰਾਇ ਬਗ
ਬਗੁ ਬੰਗਲੀ ਬਗਾ ਬਗਾਂ ਬੰਗਾਲਮ ਬਗੀਚਾ ਬਗੁਲ ਬਗੁਲਾ ਬਗੁਲਾਰੇ ਬਗੁਲੇ ਬਗੇ ਬੰਚ ਬੰਿਚ ਬਚ ਬੰਚਉ
ਬਚਉਨੀ ਬਚਸਾ ਬਚਨ ਬਚਿਨ ਬਚਨੁ ਬਚਨਾ ਬਚਨਾਕੀ ਬਚਨਾਿਤ ਬਚਨਾਂਿਤ ਬਚਨਾਰੇ ਬਚੰਨੀ ਬਚਨੀ ਬਚਰਿਹ
ਬਚਰੇ ਬੰਚਲਾ ਬਚਾ ਬਿਚਆ ਬਿਚਿਤ ਬਿਚਤਰ੍ ਬਿਚਿਤਰ੍ ਬੰਚੈ ਬਚੈ ਬੰਛਿਹ ਬੰਛਤ ਬਛਰਾ ਬਛਰਾਕ ਬਛਰੂ ਬਛਰੇ
ਬਛਰੈ ਬਛਲ ਬਛਲੁ ਬੰਛਵਹੁ ਬੰਛਾਵਤ ਬਛੁਰਾ ਬਜਈਆ ਬਜਿਹ ਬਜਗਾਰੀ ਬਜੰਤਾ ਬਜਰ ਬਜਰੁ ਬਜਾਇ
ਬਜਾਇਅਉ ਬਜਾਇਲਾ ਬਜਾਈ ਬਜਾਈਐ ਬਜਾਏ ਬਜਾਰਿਹ ਬਜਾਰੀ ਬਜਾਰੀਆ ਬਜਾਵਉਗੋ ਬਜਾਵਿਹ ਬਜਾਵਤੇ
ਬਜਾਵਨਹਾਰ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਬਜਾਵੈ ਬਜਾਵੈਗੋ ਬਿਜਓ ਬਿਜਤਰ੍ ਬਜੀ ਬਜੈ ਬਟਕ ਬਟਰੀਆ

ਬਟਵਾਰਈ ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੇ ਬਟਾਊ ਬਟੂਆ ਬਡ ਬਡਨਾ ਬਡਪਨਾ ਬਡਭਾਗ ਬਡਭਾਿਗ ਬਡਭਾਿਗਆ ਬਡਭਾਗੀ
ਬਡਭਾਗੀ ਬਡਭਾਗੀਅਹ ਬਡਭਾਗੀਆ ਬਡਭਾਗੀਹੋ ਬਡਭਾਗੇ ਬਡਭਾਗੈ ਬਡਭਾਗੋ ਬਡਾ ਬਡਾਈ ਬਡਾਨੰ ਬਡਾਨੀ
ਬਿਡਆਈ ਬਡੀ ਬਡੀਰੇ ਬਡੇ ਬਡੈ ਬਡੋ ਬਡੌ ਬਢਿਹ ਬਢੰਤਉ ਬਢਨ ਬਢਾਇ ਬਢਾਇਓ ਬਢਾਈ ਬਢਾਵਿਹ
ਬਿਢਓ ਬਢੀ ਬਢੈ ਬਿਣ ਬਣੁ ਬਣਈ ਬਣਸਪਿਤ ਬਣਜੁ ਬਣਜੇ ਬਣਤ ਬਣਿਤਆ ਬਣਤੀ ਬਣਤੈ ਬਣਾ ਬਣਾਇ
ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈਅਨੁ ਬਣਾਈਆ ਬਣਾਏ ਬਣਾਵਿਹ ਬਣਾਵਿਣਆ ਬਣਾਵਣੀ ਬਣਾਵੈ ਬਿਣਆ ਬਣੀ
ਬਣੀਐ ਬਣੇ ਬਣੈ ਬਤਊਆ ਬਤਨ ਬੰਤਰ ਬਤਾਉ ਬਤਾਇ ਬਤਾਇਓ ਬਤਾਇਆ ਬਤਾਈ ਬਤਾਏ ਬਤਾਵਉ
ਬਤਾਵਹੁ ਬਤਾਵਤ ਬਤਾਵੈ ਬਤੀਸ ਬਤੀਹ ਬੰਦ ਬੰਿਦ ਬਦ ਬਿਦ ਬੰਦਉ ਬਦਉ ਬਦਉਗਾ ਬੰਦਿਸ ਬੰਦਿਹ ਬਦਹੁ
ਬੰਦਕ ਬੰਦਗੀ ਬਦਿਤ ਬੰਦਨ ਬਦਨ ਬਦਿਨ ਬਦਨੁ ਬੰਦਨਾ ਬਦਨਾਉ ਬਦਨਾਵੀ ਬਦਨੀ ਬਦਨੈ ਬਦਫੈਲੀ ਬਦਬਖਤ
ਬਦਰਾ ਬਦਲਹਾ ਬਦਲਾਹੁ ਬਦਲਾਵਿਨ ਬਦਲੀ ਬਦਲੇ ਬਦਲੈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾਹ ਬੰਿਦਗੀ ਬੰਦੀ ਬਦੀ ਬਦੀਆ
ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਬਦੁਖ ਬੰਦੇ ਬਦੈ ਬੰਧ ਬੰਿਧ ਬੰਧੁ ਬੰਧੰ ਬਧ ਬਿਧ ਬਧੁ ਬੰਧਉ ਬੰਧਿਹ ਬਧਿਹ ਬੰਧਹੁ ਬਧਹੁ ਬਧਕ
ਬਧਿਕ ਬੰਧਕਾਰੀ ਬੰਧਿਚ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਨ ਬੰਧਨੁ ਬਧਿਨ ਬੰਧਨਾ ਬੰਧਨੀ ਬੰਧਪ ਬੰਧਪੁ ਬੰਧਪਾ ਬੰਧਪੋ ਬੰਧਰੋ ਬੰਧਵ
ਬੰਧਾ ਬੰਧਾਂ ਬਧਾ ਬੰਧਾਇਓ ਬੰਧਾਇਆ ਬਧਾਇਆ ਬਧਾਈ ਬਧਾਏ ਬੰਧਾਨ ਬੰਧਾਿਨ ਬੰਧਾਨੁ ਬੰਧਾਨੀ ਬਧਾਵਿਹ
ਬੰਧਾਵਤ ਬਧਾਵਨੁ ਬਧਾਵਾ ਬੰਧਾਵੈ ਬੰਿਧਓ ਬੰਿਧਅਉ ਬੰਿਧਆ ਬਿਧਕ ਬਿਧਿਕ ਬਿਧਕੁ ਬੰਿਧਪ ਬੰਿਧਪੋ ਬੰਧੀ
ਬਧੀ ਬੰਧੇ ਬਧੇ ਬੰਧੈ ਬਧੈ ਬਧੋਹੁ ਬੰਿਨ ਬੰਨੁ ਬਨ ਬਿਨ ਬਨੁ ਬਨਈਆ ਬਨਸਪਿਤ ਬਨਹ੍ਹ੍ਾਇਆ ਬੰਨਿਹ ਬਨਿਹ
ਬੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਬੰਨਹ੍ਹ੍ੈ ਬਨਛੇ ਬਨਜ ਬਨਿਜ ਬਨਜੁ ਬਨਜਹੁ ਬਨਜਿਨ ਬਨਜਨਹਾਰੇ ਬਨਜਾਰਿਨ ਬਨਜਾਰਾ ਬਨਜਾਰੇ ਬਨਜਾਰੋ
ਬਨਿਜਆ ਬਨਤ ਬਨਤੁ ਬਨਮਾਲਾ ਬਨਰਾਇ ਬਨਰਾਜ ਬਨਵਾਸੀ ਬਨਵਾਰੀ ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬੰਨਾ ਬਨਾ
ਬਨਾਇਓ ਬਨਾਇਆ ਬਨਾਈ ਬਨਾਏ ਬਨਾਸਪਿਤ ਬਨਾਸਪਤੀ ਬਨਾਯਉ ਬਨਾਰਸ ਬਨਾਰਿਸ ਬੰਨਾਰਸੀ ਬਨਾਵਉ
ਬਨਾਵਹੁ ਬਨਾਵੈ ਬਨਾਵੈਗੋ ਬਿਨਓ ਬਿਨਆ ਬਿਨਤਾ ਬਨੀ ਬਨੀਜੈ ਬਨੇ ਬੰਨੈ ਬਨੈ ਬਨੋ ਬਪੁਰਾ ਬਪੁਰੀ ਬਪੁਰੇ
ਬਪੁਰੈ ਬਪੁਰੋ ਬਪੁੜਾ ਬਪੁੜੀ ਬਪੁੜੇ ਬਪੁੜੇਂ ਬਪੁੜੈ ਬਪੁੜੋ ਬਫਾਵੈ ਬੰਬ ਬਬਾ ਬਬਾੜੇ ਬਬੀਹਾ ਬਬੈ ਬਭੀਖਣ
ਬੰਮੵੁ ਬਯਣ ਬਯਿਣ ਬਯ੍ਯ੍ਾਸੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਕਰਣ ਬਯ੍ਯ੍ਾਿਧ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਤੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਪਾਰੁ ਬਯ੍ਯ੍ਾਿਪਤੰ ਬਰ ਬਿਰ ਬਰਸ ਬਰਿਸ ਬਰਸੁ ਬਰਸਿਹ
ਬਰਸਤ ਬਰਸਤੁ ਬਰਸਿਨ ਬਰਸਨਹਾਰੁ ਬਰਸਨਾ ਬਰਸੀ ਬਰਸੈ ਬਰ੍ਹਮ ਬਰ੍ਹਿਮ ਬਰ੍ਹਮੁ ਬਰ੍ਹਮੰ ਬਰ੍ਹਮੰਸ ਬਰ੍ਹਮਚਜੁ
ਬਰ੍ਹਮਚਾਿਰ ਬਰ੍ਹਮਚਾਰੀ ਬਰ੍ਹਮਿਟਆ ਬਰ੍ਹਮੰਡ ਬਰ੍ਹਮੰਿਡ ਬਰ੍ਹਮੰਡੁ ਬਰ੍ਹਮੰਡਾ ਬਰ੍ਹਮੰਡਾਇ ਬਰ੍ਹਮੰਡੀ ਬਰ੍ਹਮੰਡੇ ਬਰ੍ਹਮਣ
ਬਰ੍ਹਮਣੁ ਬਰ੍ਹਮਣਹ ਬਰ੍ਹਮਣੀ ਬਰ੍ਹਮਤੁ ਬਰ੍ਹਮਨ ਬਰ੍ਹਮਨੁ ਬਰ੍ਹਮਾ ਬਰ੍ਹਮਾਈ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦ ਬਰ੍ਹਮਾਿਦਕ ਬਰ੍ਹਮੇ ਬਰ੍ਹਮੇਿਟਆ
ਬਰ੍ਹਮੇਵਾ ਬਰ੍ਹਮੈ ਬਰ੍ਹਮੋ ਬਰਕਸ ਬਰਕਿਤ ਬਰਕਤੀ ਬਰਖ ਬਰਿਖ ਬਰਖਿਸ ਬਰਖਨ ਬਰਖਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਰਖੈ
ਬਰੰਗਨ ਬਰਿਜ ਬਰਜਤ ਬਰਜੈ ਬਰਤ ਬਰਤੁ ਬਰ੍ਤ ਬਰ੍ਿਤ ਬਰ੍ਤੁ ਬਰ੍ਤਕਾਰੀ ਬਰਤਨ ਬਰਤਿਨ ਬਰਤਨਹਾਰ
ਬਰਤਾਇਆ ਬਰਤੀ ਬਰਤੈ ਬਰਦ ਬਰਦਾਤਾ ਬਰਦਾਯਉ ਬਰਧ ਬਰਧੰਿਤ ਬਰਧਮਾਨ ਬਰਨ ਬਰਿਨ ਬਰਨੁ ਬਰਨੰ
ਬਰਨਉ ਬਰਨਥੇ ਬਰੰਨਾ ਬਰਨਾਂ ਬਰਨੇ ਬਰਨੇਹ ਬਰਨੈ ਬਰਭੰਡੁ ਬਰਮਾ ਬਰਮਾਉ ਬਰਮੇ ਬਰਲੁ ਬਰਿਲਆ
ਬਰੜਾਇ ਬਰੜਾਇਓ ਬਰਾ ਬਰਾਸਾਇਆ ਬਰਾਹ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਬਰ੍ਾਹਮਣੁ ਬਰ੍ਾਹਮਣਹ ਬਰ੍ਾਹਮਣਾ ਬਰਾਤ ਬਰਾਤੀ
ਬਰਾਬਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰੇ ਿਬਰ੍ਹਸਪਿਤ ਿਬਰ੍ਖ ਿਬਰ੍ਥਾ ਿਬਰ੍ਥਾਨਦ ਿਬਰ੍ਥਾਰੀ ਿਬਰ੍ਥੀ ਿਬਰ੍ਥੇ ਬਰੀ ਬਰੀਆ ਬਰੇ
ਬਰੇਡਾ ਬਲ ਬਿਲ ਬਲੁ ਬਲਉ ਬਲਇਓ ਬਲਈਆ ਬਲਹਰ ਬਲਿਹ ਬਲਹੀਣ ਬਲਹੀਨ ਬਲੰਤੀ ਬਲਤੋ ਬਲਦ
ਬਲਦੁ ਬਲੰਦੜੀ ਬਲੰਿਦਆ ਬਲੰਦੀ ਬਲਦੀ ਬਲਨ ਬਲਨੰ ਬਲੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਬਲਨਾ ਬਲਬੰਚ ਬਲਬੰਚੁ ਬਲਬੰਚਾ ਬਲਭਦਰ੍ੁ
ਬਲਯ੍ਯ੍ ਬਲਲੇ ਬਲਵੰਚੀਆ ਬਲਵੰਡ ਬਲਵੰਿਡ ਬਲਵੰਡਾ ਬਲਵੰਤ ਬਲਵੰਿਤ ਬਲਵੰਤੁ ਬਲਾਇ ਬਲਾਇਆ ਬਲਾਈ
ਬਲਾਏ ਬਲਾਤ ਬਿਲਓ ਬਿਲਆ ਬਿਲਹਰੀਐ ਬਿਲਹਾਰ ਬਿਲਹਾਿਰ ਬਿਲਹਾਰੁ ਬਿਲਹਾਰੰ ਬਿਲਹਾਰਿਣਆ ਬਿਲਹਾਰਣੇ

ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਬਿਲਹਾਰਨੈ ਬਿਲਹਾਰਾ ਬਿਲਹਾਿਰਓ ਬਿਲਹਾਿਰਆ ਬਿਲਹਾਰੀ ਬਿਲਹਾਰੀਆ ਬਿਲਹਾਰੀਐ ਬਿਲਹਾਰੇ
ਬਿਲਹਾਰੈ ਬਿਲਿਹ ਬਲੀ ਬਲੀਆ ਬਲੀਐ ਬਲੂਆ ਬਲੇ ਬਲੇਡਾ ਬਲੇਦ ਬਲੈ ਬਵਰਈ ਬਵਰੇ ਬਾਇ ਬਾਇਆ
ਬਾਇਸ ਬਾਈ ਬਾਈਸ ਬਾਸ ਬਾਿਸ ਬਾਸੁ ਬਾਸੰ ਬਾਂਸੁ ਬਾਸਉ ਬਾਸਕ ਬਾਸਕੁ ਬਾਸਨ ਬਾਸਨੁ ਬਾਸਨਹ ਬਾਸਨਾ
ਬਾਸਬੈ ਬਾਸਰੀ ਬਾਸਰੋ ਬਾਸਵ੍ਦੇਵਸਯ੍ਯ੍ ਬਾਸਾ ਬਾਸਾਨੀ ਬਾਿਸਬੋ ਬਾਸੀ ਬਾਸੁਦੇਉ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਾਸੁਦੇਵਿਸਯ੍ਯ੍ ਬਾਸੁਦੇਵਹ
ਬਾਸੁਰ ਬਾਸੁਰੀ ਬਾਸੇ ਬਾਸੈ ਬਾਂਸੋ ਬਾਹ ਬਾਂਹ ਬਾਹਉ ਬਾਹਕ ਬਾਹਜ ਬਾਹਨ ਬਾਹਨੁ ਬਾਹਰ ਬਾਹਿਰ ਬਾਹਰੁ
ਬਾਹਰਹੁ ਬਾਹਰਾ ਬਾਹਰੀ ਬਾਹਰੇ ਬਾਹੜੀ ਬਾਹੜੀਆਂ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ਬਾਹਾ ਬਾਿਹਆ ਬਾਹੀ ਬਾਹੁਿਰ ਬਾਹੁਿੜ
ਬਾਹੁਿੜਓ ਬਾਹੁੜੈ ਬਾਹੇ ਬਾਕੀ ਬਾਂਕੀ ਬਾਗ ਬਾਗੁ ਬਾਂਗ ਬਾਗਰਾ ਬਾਗਾ ਬਾਂਗਾ ਬਾਂਗਾਂ ਬਾਗਾਿਤ ਬਾਗੀਚੇ ਬਾਗੇ
ਬਾਘੁ ਬਾਚੁ ਬਾਚਾ ਬਾਂਿਚਆ ਬਾਚੀਅਿਹ ਬਾਚੇ ਬਾਛ ਬਾਂਛੁ ਬਾਛਉ ਬਾਂਛਉ ਬਾਛਿਹ ਬਾਂਛਿਹ ਬਾਂਛਹੁ ਬਾਛਤ
ਬਾਂਛਤ ਬਾਛਤੇ ਬਾਛਦੇ ਬਾਛਰ ਬਾਛਾ ਬਾਂਛਾਈ ਬਾਛਾਹਾ ਬਾਛੀਅਿਹ ਬਾਛੀਐ ਬਾਛੈ ਬਾਂਛੈ ਬਾਜ ਬਾਜੁ ਬਾਜਿਹ
ਬਾਜਣੋ ਬਾਜੰਤ ਬਾਜਾ ਬਾਜਾਂ ਬਾਜਾਰ ਬਾਜਾਰੁ ਬਾਜਾਰਾ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰੀਆ ਬਾਿਜਓ ਬਾਿਜਆ ਬਾਿਜੰਤਰ੍ ਬਾਿਜਤਰ੍ਾ
ਬਾਜੀ ਬਾਜੀਅਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਿਰ ਬਾਜੀਗਰੁ ਬਾਜੀਗਰੀ ਬਾਜੇ ਬਾਜੈ ਬਾਝੁ ਬਾਝਹੁ ਬਾਝਿੜਅਹੁ ਬਾਂਝਾ ਬਾਟ
ਬਾਿਟ ਬਾਟੀ ਬਾਟੁਲੀ ਬਾਡਾ ਬਾਿਢ ਬਾਂਢਲਾ ਬਾਢੀ ਬਾਂਢੇ ਬਾਣ ਬਾਿਣ ਬਾਣੁ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀਆ ਬਾਣੀਏ ਬਾਣੇ ਬਾਣੈ
ਬਾਤ ਬਾਤਉ ਬਾਤਿਹ ਬਾਤਨ ਬਾਤੜੀਆਹ ਬਾਤਾ ਬਾਤੀ ਬਾਤੈ ਬਾਦ ਬਾਿਦ ਬਾਦੁ ਬਾਦੰ ਬਾਦਿਹ ਬਾਦਰ ਬਾਦਰੈ
ਬਾਦਰੋ ਬਾਦਲ ਬਾਿਦਸਾਹ ਬਾਿਦਸਾਹਾ ਬਾਿਦਸਾਹੀਆ ਬਾਿਦਸਾਹੁ ਬਾਦੀ ਬਾਧ ਬਾਿਧ ਬਾਂਿਧ ਬਾਧਉ ਬਾਂਧਉ
ਬਾਂਧਿਹ ਬਾਧਹੁ ਬਾਂਧਹੁ ਬਾਧਤ ਬਾਂਧਿਨ ਬਾਧਵ ਬਾਂਧਵ ਬਾਂਧਵਹ ਬਾਧਵਾ ਬਾਧਾ ਬਾਂਧਾ ਬਾਧਾਤਾ ਬਾਿਧਓ ਬਾਂਿਧਓ
ਬਾਿਧਆ ਬਾਂਿਧਆ ਬਾਿਧਲਾ ਬਾਧੀ ਬਾਂਧੀ ਬਾਂਧੀਅਿਹ ਬਾਧੀਆ ਬਾਧੇ ਬਾਂਧੇ ਬਾਧੈ ਬਾਂਧੈ ਬਾਧੋ ਬਾਂਧੋ ਬਾਧੌ ਬਾਨ
ਬਾਿਨ ਬਾਨੁ ਬਾਨਵੈ ਬਾਨਾ ਬਾਨਾਂ ਬਾਨਾਰਿਸ ਬਾਨਾਰਸੀ ਬਾਨੀ ਬਾਨੇ ਬਾਨੈ ਬਾਪ ਬਾਿਪ ਬਾਪੁ ਬਾਪਾ ਬਾਪਾਰ
ਬਾਪਾਿਰ ਬਾਪਾਰੀ ਬਾਪੁਰਾ ਬਾਪੁਰੀ ਬਾਪੁਰੇ ਬਾਪੁਰੋ ਬਾਪੈ ਬਾਪੋ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾਣੀਆ ਬਾਬੀਂਹਾ ਬਾਬੀਹਾ
ਬਾਬੀਹੇ ਬਾਬੀਹੈ ਬਾਬੁਲ ਬਾਬੁਿਲ ਬਾਬੁਲੁ ਬਾਬੁਲਾ ਬਾਬੈ ਬਾਬੋਲਾ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਣੁ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਨ ਬਾਮਹ੍ਹ੍ਨੁ ਬਾਮਣ ਬਾਮਣੁ ਬਾਮਣਾ
ਬਾਮਨ ਬਾਮਨੁ ਬਾਰ ਬਾਿਰ ਬਾਰੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰਿਸ ਬਾਰਹ ਬਾਰਹਾ ਬਾਰਿਹ ਬਾਰੰਤਿਰ ਬਾਰਤਾ ਬਾਰਨੈ ਬਾਰਾ ਬਾਿਰਕ
ਬਾਿਰਕੁ ਬਾਿਰਜੁ ਬਾਰੀ ਬਾਰੁਨੀ ਬਾਰੂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੈ ਬਾਰੋ ਬਾਲ ਬਾਿਲ ਬਾਲੁ ਬਾਲਹਾ ਬਾਲਕ ਬਾਲਕੁ ਬਾਲਣ
ਬਾਲਣੁ ਬਾਲਤਿਣ ਬਾਲਪਨ ਬਾਲਪਨੁ ਬਾਲਮੀਕੁ ਬਾਲਮੀਕਿਹ ਬਾਲਮੀਕੈ ਬਾਲੜੀਏ ਬਾਲਾ ਬਾਿਲਆ ਬਾਿਲਕ
ਬਾਿਲਕੁ ਬਾਲੀ ਬਾਲੀਐ ਬਾਲੂ ਬਾਲੇ ਬਾਲੈ ਬਾਵਨ ਬਾਵਰ ਬਾਵਰੁ ਬਾਵਰਾ ਬਾਵਿਰਆ ਬਾਵਰੀ ਬਾਵਰੇ ਬਾਵਰੋ
ਬਾਵਲ ਬਾਵਿਲ ਬਾਵਲਾ ਬਾਵਲੀ ਬਾਵਲੇ ਬਾਂਵਾਂਿਗ ਬਾਵੇ ਬਾਵੈ ਬਾੜੀ ਿਬਉਹਾਰ ਿਬਉਹਾਿਰ ਿਬਉਹਾਰੁ ਿਬਉਹਾਰਾ
ਿਬਉਹਾਰੀ ਿਬਉਹਾਰੋ ਿਬਓਗ ਿਬਓਗੁ ਿਬਓਗੰ ਿਬਓਗਨੀ ਿਬਓਗੀ ਿਬਅੰਤ ਿਬਅੰਤੁ ਿਬਅੰਨ ਿਬਅੰਿਨ ਿਬਅਫਤਮ
ਿਬਆ ਿਬਆਈ ਿਬਆਸ ਿਬਆਿਸ ਿਬਆਸੁ ਿਬਆਸਾ ਿਬਆਸੈ ਿਬਆਿਹ ਿਬਆਕਰਣ ਿਬਆਕਰਨਾ ਿਬਆਜੁ
ਿਬਆਿਧ ਿਬਆਧੀ ਿਬਆਧੇ ਿਬਆਿਪ ਿਬਆਪਈ ਿਬਆਪਿਸ ਿਬਆਪਿਹ ਿਬਆਪਕ ਿਬਆਪਣਹ ਿਬਆਪਤ
ਿਬਆਪਿਤ ਿਬਆਪਤੇ ਿਬਆਪਾਰੀ ਿਬਆਿਪਓ ਿਬਆਿਪਆ ਿਬਆਿਪਕ ਿਬਆਿਪਤ ਿਬਆਿਪਤੰ ਿਬਆਪੀ ਿਬਆਪੇ
ਿਬਆਪੈ ਿਬਆਲ ਿਬਆਲੁ ਿਬਸੁ ਿਬਸੰਖ ਿਬਸਟਾ ਿਬਸ੍ਟਾ ਿਬਸਟਾਲਾ ਿਬਸ੍ਤਰੀਯਾ ਿਬਸ੍ਤੀਰਨਹ ਿਬਸਥਰਿਹ ਿਬਸਥਿਰਓ
ਿਬਸਥਾਰ ਿਬਸਥਾਿਰ ਿਬਸਥਾਰੁ ਿਬਸਥਾਰੰ ਿਬਸਥਾਰਨੁ ਿਬਸਥਾਰਾ ਿਬਸਥਾਿਰਆ ਿਬਸਥਾਰੀ ਿਬਸਥਾਰੇ ਿਬਸਥੀਰਨ
ਿਬਸਥੀਰਨੁ ਿਬਸਨ ਿਬਸਨੁ ਿਬਸਨਤਨਾ ਿਬਸਨਪਦ ਿਬਸੰਭਰੁ ਿਬਸਮ ਿਬਸਮੁ ਿਬਸਮਨ ਿਬਸਮਿਨ ਿਬਸਮਾ
ਿਬਸਮਾਦ ਿਬਸਮਾਿਦ ਿਬਸਮਾਦੁ ਿਬਸਮਾਦਾ ਿਬਸਮਾਦੀ ਿਬਸਮਾਦੇ ਿਬਸਿਮਿਲ ਿਬਸਮੇ ਿਬਸਮੈ ਿਬਸਿਰ ਿਬਸਰੁ
ਿਬਸਰਉ ਿਬਸਰਿਸ ਿਬਸਰਿਹ ਿਬਸਰਹੁ ਿਬਸਰਿਜਤ ਿਬਸਰਣੰ ਿਬਸਰੰਤ ਿਬਸਰੰਿਤ ਿਬਸਰਤ ਿਬਸਰਤੇ ਿਬਸਰਾਉ

ਿਬਸਰਾਇ ਿਬਸਰਾਇਓ ਿਬਸਰਾਇਆ ਿਬਸਰਾਈ ਿਬਸਰਾਏ ਿਬਸਰਾਨਾ ਿਬਸਰਾਨੀ ਿਬਸਰਾਮ ਿਬਸਰਾਮੁ ਿਬਸਰ੍ਾਮੁ
ਿਬਸਰ੍ਾਮ ਿਬਸਰ੍ਾਮੰ ਿਬਸਰਾਮਾ ਿਬਸਰ੍ਾਮਾ ਿਬਸਰਾਵਉ ਿਬਸਰਾਵੈ ਿਬਸਿਰਓ ਿਬਸਿਰਆ ਿਬਸਿਰਐ ਿਬਸਰੀ ਿਬਸਰੇ
ਿਬਸਰੈ ਿਬਸਰੋਹੀ ਿਬਸਿਲ ਿਬਸਲੋਧੁ ਿਬਸਵ੍ ਿਬਸਵ੍ੰਭਰ ਿਬਸਵ੍ਾਸ ਿਬਸਵ੍ਾਸੁ ਿਬਸਵ੍ਾਸਾ ਿਬਸਵ੍ਾਨ ਿਬਸਵੇ ਿਬਸਾਸ ਿਬਸਾਸੁ
ਿਬਸਾਸਾ ਿਬਸਾਹਨ ਿਬਸਾਹਾ ਿਬਸਾਿਹਓ ਿਬਸਾਹੀ ਿਬਸਾਹੇ ਿਬਸਾਿਰ ਿਬਸਾਰਹੁ ਿਬਸਾਰਣੁ ਿਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਿਬਸਾਰਨ
ਿਬਸਾਰਨਹਾਰਾ ਿਬਸਾਰਨੋ ਿਬਸਾਰਾ ਿਬਸਾਿਰਓ ਿਬਸਾਿਰਆ ਿਬਸਾਿਰਐ ਿਬਸਾਰੀ ਿਬਸਾਰੀਐ ਿਬਸਾਰੇ ਿਬਸਾਰੈ
ਿਬਿਸਿਮਰ੍ਤੇ ਿਬਸੀਅਰ ਿਬਸੀਅਰੁ ਿਬਸੀਆਰ ਿਬਸੁਆਸ ਿਬਸੁਆਸੁ ਿਬਸੁਆਸੋ ਿਬਸੁਏ ਿਬਸੁਕਾਰੇ ਿਬਸੁੰਭਰ ਿਬਸੂ
ਿਬਸੂਰ ਿਬਸੂਰੇ ਿਬਸੇਖ ਿਬਸੇਖਾ ਿਬਸੇਖੈ ਿਬਸੇਰੋ ਿਬਹਈਹੈ ਿਬਹੰਗ ਿਬਹੰਗਮ ਿਬਹੰਧੁ ਿਬਹਾਇ ਿਬਹਾਈ ਿਬਹਾਏ
ਿਬਹਾਗ ਿਬਹਾਗੜਾ ਿਬਹਾਗੜੇ ਿਬਹਾਗੈ ਿਬਹਾਝਿਹ ਿਬਹਾਝਹੁ ਿਬਹਾਝਨ ਿਬਹਾਝੀ ਿਬਹਾਝੇ ਿਬਹਾਣੀ ਿਬਹਾਣੀਤਾ
ਿਬਹਾਤ ਿਬਹਾਤੁ ਿਬਹਾਿਨ ਿਬਹਾਨੀ ਿਬਹਾਨੀਆ ਿਬਹਾਨੇ ਿਬਹਾਨੋ ਿਬਹਾਰੀ ਿਬਹਾਲ ਿਬਹਾਿਲਆ ਿਬਹਾਵਏ ਿਬਹਾਵਤ
ਿਬਹਾਵਥ ਿਬਹਾਵਾ ਿਬਹਾਵੈ ਿਬਹੂਣ ਿਬਹੂਣਾ ਿਬਹੂਣੀ ਿਬਹੂਣੇ ਿਬਹੂਣੈ ਿਬਹੂਨ ਿਬਹੂਨਿੜਆ ਿਬਹੂਨਾ ਿਬਹੂਨੀ ਿਬਹੂਨੇ
ਿਬਕਟ ਿਬਕਰ੍ਦਾ ਿਬਕਰਾਲ ਿਬਕਰਾਲੁ ਿਬਕਰਾਲਾ ਿਬਕਲ ਿਬਕਲੁ ਿਬਕਾਇ ਿਬਕਾਈ ਿਬਕਾਨਉ ਿਬਕਾਨਾ ਿਬਕਾਨੋ
ਿਬਕਾਰ ਿਬਕਾਿਰ ਿਬਕਾਰੁ ਿਬਕਾਰੰ ਿਬਕਾਰਹ ਿਬਕਾਰਾ ਿਬਕਾਿਰਓ ਿਬਕਾਰੀ ਿਬਕਾਰੇ ਿਬਕਾਰੋ ਿਬਕਾਲ ਿਬਕਾਲੁ
ਿਬਖ ਿਬਖੁ ਿਬਖਈ ਿਬਖੰਡਨੋ ਿਬਖੰਿਡਓ ਿਬਖਨਾ ਿਬਖੰਮ ਿਬਖਮ ਿਬਖਮੁ ਿਬਖਮਤਾ ਿਬਖਮੋ ਿਬਖਯੰਤ ਿਬਖਯਾ
ਿਬਖਯ੍ਯ੍ਾਤਾ ਿਬਖਯ੍ਯ੍ਾਦੰ ਿਬਖਿਰ ਿਬਖਿਰਓ ਿਬਖਰੀ ਿਬਖਲੀ ਿਬਖਲੀਆ ਿਬਖੜਾ ਿਬਖੜੀ ਿਬਖੜੇ ਿਬਖਾਈ ਿਬਖਾਗਿਨ
ਿਬਖਾਦ ਿਬਖਾਦੁ ਿਬਖਾਦੀ ਿਬਖਾਦੀਆ ਿਬਖਾਰੀ ਿਬਖਾੜਾ ਿਬਿਖਅਨ ਿਬਿਖਆ ਿਬਿਖਆਸ ਿਬਿਖਆਸਕਤ
ਿਬਿਖਆਤ ਿਬਿਖਆਤਾ ਿਬਿਖਆਿਦ ਿਬਖੂ ਿਬਖੂਆ ਿਬਖੈ ਿਬਖੋਿਟ ਿਬਗਿਸ ਿਬਗਸਇਆ ਿਬਗਸਿਹ ਿਬਗਸੰਦਾ
ਿਬਗਸਨਾ ਿਬਗਸਾ ਿਬਗਸਾਉ ਿਬਗਸਾਇਆ ਿਬਗਸਾਈ ਿਬਗਸਾਂਤ ਿਬਗਸਾਂਤਉ ਿਬਗਸਾਨਾ ਿਬਗਸਾਨੋ ਿਬਗਸਾਰੇ
ਿਬਗਸਾਵਦੋ ਿਬਗਸਾਵੈ ਿਬਗਸਾਵੈਗੋ ਿਬਗਿਸਓ ਿਬਗਿਸਆ ਿਬਗਸੀ ਿਬਗਸੀਿਧਯ੍ਯ੍ ਿਬਗਸੇ ਿਬਗਸੈ ਿਬਗਸੋਰੋ ਿਬਗਤੀ
ਿਬਗੰਧ ਿਬਗਯ੍ਯ੍ਾਿਪ੍ਤ ਿਬਗਰਿਸ ਿਬਗਰਾਨਾ ਿਬਗਿਰਓ ਿਬਗਰੀ ਿਬਗਰੇ ਿਬਗਰੈ ਿਬਗੜ ਿਬਗੜੈ ਿਬਗਾਸ ਿਬਗਾਿਸ
ਿਬਗਾਸੁ ਿਬਗਾਸਨੁ ਿਬਗਾਸਾ ਿਬਗਾਿਸਆ ਿਬਗਾਸੀ ਿਬਗਾਸੇ ਿਬਗਾਸੈ ਿਬਗਾਨਾ ਿਬਗਾਨੀ ਿਬਗਾਨੇ ਿਬਗਾਿਰ
ਿਬਗਾਿਰਓ ਿਬਗਾਰੀ ਿਬਗਾਰੇ ਿਬਿਗਆਿਨ ਿਬਗੂਚਾ ਿਬਗੂਤਾ ਿਬਗੂਤੀ ਿਬਗੂਤੇ ਿਬਗੂਤੋ ਿਬਗੋਈ ਿਬਘਨ ਿਬਘਨੁ
ਿਬਘਨੰ ਿਬਿਘਆੜੀ ਿਬਿਚ ਿਬਚਕਾਿਰ ਿਬਚਖਣ ਿਬਚਖਿਣ ਿਬਚਖਨ ਿਬਚਖਿਨ ਿਬਚਿਰ ਿਬਚਰੁ ਿਬਚਰਿਹ ਿਬਚਰਹੁ
ਿਬਚਰਤ ਿਬਚਰਤੇ ਿਬਚਰਦੇ ਿਬਚਰੇ ਿਬਚਰੈ ਿਬਚਾਰ ਿਬਚਾਿਰ ਿਬਚਾਰੁ ਿਬਚਾਰੰ ਿਬਚਾਰਹੁ ਿਬਚਾਰਨ ਿਬਚਾਰਾ
ਿਬਚਾਿਰਓ ਿਬਚਾਰੀ ਿਬਚਾਰੇ ਿਬਚਾਰੈ ਿਬਚਾਰੋ ਿਬਿਚਿਤ ਿਬਛਾਇ ਿਬਛਾਵੈ ਿਬਛੁਰਤ ਿਬਛੁਰਨ ਿਬਛੁਰਾ ਿਬਛੁਿਰਆ
ਿਬਛੁਰੇ ਿਬਛੁਰੈ ਿਬਛੁਿੜਆ ਿਬਛੂਅ ਿਬਛੂਆ ਿਬਛੋਹ ਿਬਛੋਹਾ ਿਬਛੋਹੁ ਿਬਛੋਿਰਆ ਿਬਛੋਰੈ ਿਬਜ ਿਬਜਉਰੀਆਂ
ਿਬੰਜਨ ਿਬੰਜਨੰ ਿਬਜੁਲ ਿਬਜੁਿਲ ਿਬਜੁਲੀ ਿਬਜੁਲੀਆ ਿਬਜੁਲੀਆਂ ਿਬਜੋਗ ਿਬਟੰਗਾ ਿਬਟਵਿਹ ਿਬਟਾਿਰਓ ਿਬਠੁਲੇ
ਿਬਡਾਣੀ ਿਬਡਾਨੁ ਿਬਡਾਨੀ ਿਬਡਾਰਨ ਿਬਣਠੀ ਿਬਣਾਸੁ ਿਬਤ ਿਬਤੁ ਿਬਤਰਹੁ ਿਬਤਾਲ ਿਬਤਾਲਾ ਿਬਤਾਲੇ ਿਬਤੀ
ਿਬਤੀਤ ਿਬਤੀਿਤ ਿਬਤੀਤੈ ਿਬਿਥ ਿਬਥਪਿਹ ਿਬਥਾਰੁ ਿਬੰਦ ਿਬੰਿਦ ਿਬੰਦੁ ਿਬਦੁ ਿਬੰਦਿਹ ਿਬੰਦਕ ਿਬੰਦਤੇ ਿਬਦਯ੍ਯ੍ਮਾਨ
ਿਬਦਰ ਿਬਦਰੁ ਿਬੰਦਰ੍ਾਬਨ ਿਬੰਦਰ੍ਾਬਨਾ ਿਬਦਿਰਓ ਿਬਦਾਇ ਿਬਦਾਰ ਿਬਦਾਿਰ ਿਬਦਾਰੁ ਿਬਦਾਰਉ ਿਬਦਾਰਣ ਿਬਦਾਰਣਹ
ਿਬਦਾਰਨ ਿਬਦਾਰਨਾ ਿਬਦਾਰਾ ਿਬਦਾਿਰਓ ਿਬਦਾਿਰਅਨੁ ਿਬਦਾਿਰਆ ਿਬਦਾਰੀ ਿਬਦਾਰੂ ਿਬਦਾਰੂਓ ਿਬਦਾਰੇ ਿਬਦਾਰੈ
ਿਬਦਾਰੋ ਿਬਿਦਆ ਿਬਦੀਰਨ ਿਬਦੁਅੰਸੀ ਿਬੰਦੇ ਿਬਦੇਿਸ ਿਬਦੇਸੁ ਿਬਦੇਹੀ ਿਬੰਦੈ ਿਬਧ ਿਬਿਧ ਿਬਧਯ੍ਯ੍ੰ ਿਬਧਵਾ ਿਬਧਵਾਿਰ
ਿਬਧਾਈਐ ਿਬਧਾਸਾ ਿਬਧਾਤਉ ਿਬਧਾਤਾ ਿਬਧਾਤੀ ਿਬਧਾਤੇ ਿਬਧਾਤੈ ਿਬਧੀ ਿਬਧੀਆ ਿਬਧੀਐ ਿਬਧੀਜੈ ਿਬਧੁੰਿਸ
ਿਬਧੇ ਿਬੰਿਨ ਿਬਨ ਿਬਨੁ ਿਬਨਉ ਿਬਨਸ ਿਬਨਿਸ ਿਬਨਸਸੀ ਿਬਨਸਿਹ ਿਬਨਸਿਹਗੇ ਿਬਨਸਤ ਿਬਨਸਤਉ ਿਬਨਸਦਾ

ਿਬਨਸਨਹਾਰਾ ਿਬਨਸਨਾ ਿਬਨਸਾਇਓ ਿਬਨਸਾਇਆ ਿਬਨਸਾਹੀ ਿਬਨਸਾਨੋ ਿਬਨਿਸਓ ਿਬਨਿਸਆ ਿਬਨਸੀ ਿਬਨਸੀਐ
ਿਬਨਸੇ ਿਬਨਸੈ ਿਬਨਸੈਗੋ ਿਬਨਠੀ ਿਬਨਿਤ ਿਬਨੰਤੀ ਿਬਨਤੀ ਿਬਨੰਤੀਆ ਿਬਨਵੰਤ ਿਬਨਵੰਿਤ ਿਬਨਵਿਤ ਿਬਨਵੰਤਾ
ਿਬਨਵਤਾ ਿਬਨਵੈ ਿਬਨਾ ਿਬਨਾਸ ਿਬਨਾਿਸ ਿਬਨਾਸੁ ਿਬਨਾਸਿਹ ਿਬਨਾਸਿਣ ਿਬਨਾਸਤ ਿਬਨਾਸਨ ਿਬਨਾਸਨੁ ਿਬਨਾਸਨੰ
ਿਬਨਾਸਨਹ ਿਬਨਾਸਨੀ ਿਬਨਾਸਾ ਿਬਨਾਿਸਉ ਿਬਨਾਿਸਓ ਿਬਨਾਸੀ ਿਬਨਾਸੇ ਿਬਨਾਸੈ ਿਬਨਾਹਾ ਿਬਨਾਿਹ ਿਬਨਾਹੁ
ਿਬਨਾਹੇ ਿਬਨਾਹੈ ਿਬਨਾਧਾ ਿਬਨਾਵੈ ਿਬਨੋਦ ਿਬਨੋਦਾ ਿਬਨੋਦੀ ਿਬਪ ਿਬਪੁ ਿਬਪਿਤ ਿਬਪਰ੍ ਿਬਪਰ੍ਾ ਿਬਪਰੀਤ ਿਬਪਰੀਿਤ
ਿਬਪਲ ਿਬਪਾਸ ਿਬੰਬ ਿਬੰਬੁ ਿਬਬਿਹ ਿਬਬਰਜਤ ਿਬਬਰਿਜਤ ਿਬਬਲੁ ਿਬਬਾਕਾ ਿਬਬਾਣੀ ਿਬਬਾਦੁ ਿਬਬਾਦਾ ਿਬਬਾਦੇ
ਿਬਿਬਿਧ ਿਬਬੇਕ ਿਬਬੇਕੁ ਿਬਬੇਕਹੀਨ ਿਬਬੇਕਾ ਿਬਬੇਕੀ ਿਬਬੇਕੀਆ ਿਬਬੇਕੈ ਿਬਬੇਕੋੁ ਿਬਭਉ ਿਬਭਾਸ ਿਬਭੂਖਣ
ਿਬਭੂਖਨ ਿਬਭੂਤ ਿਬਭੂਿਤ ਿਬਭੂਤੰ ਿਬਭੂਤਾ ਿਬਭੇਦੁ ਿਬਭੈ ਿਬਮਲ ਿਬਮੁਖਨ ਿਬਮੁਚਤੇ ਿਬਮੁੰਿਚਤ ਿਬਮੋਹਨਹ
ਿਬਮੋਿਹਆ ਿਬਮੋਿਹਤ ਿਬਰਹ ਿਬਰਹੰ ਿਬਰਹੜਾ ਿਬਰਹੜੇ ਿਬਰਹਾ ਿਬਰਿਹ ਿਬਰਹੀ ਿਬਰਹੁ ਿਬਰਹੇ ਿਬਰਹੈ ਿਬਰਕਤੁ
ਿਬਰਕਾਤੇ ਿਬਰਖ ਿਬਰਿਖ ਿਬਰਖੁ ਿਬਰਖਾ ਿਬਰਖਾਂ ਿਬਰਖੀ ਿਬਰਖੀ ਿਬਰਖੈ ਿਬਰੰਗ ਿਬਰੰਚ ਿਬਰੰਿਚ ਿਬਰਿਤ
ਿਬਰੰਥ ਿਬਰਥੜਾ ਿਬਰਥਾ ਿਬਰਥਾਰੀ ਿਬਰਥਾਰੇ ਿਬਰਿਥਆ ਿਬਰਥੀ ਿਬਰਥੀਆ ਿਬਰਥੇ ਿਬਰਦ ਿਬਰਦੁ ਿਬਰਦਾਇਓ
ਿਬਰਦਾਇਆ ਿਬਰਿਧ ਿਬਰਧਾਨਾ ਿਬਰਧਾਨੀ ਿਬਰਧਾਨੋ ਿਬਰਧੀ ਿਬਰਮਾਈਐ ਿਬਰਮਾਵਉ ਿਬਰਲਉ ਿਬਰਲਾ
ਿਬਰਲੇ ਿਬਰਲੈ ਿਬਰਲੋ ਿਬਰਵਾ ਿਬਰਾਹਮਣ ਿਬਰਾਿਹਮ ਿਬਰਾਿਗਓ ਿਬਰਾਗੈਗੀ ਿਬਰਾਜੁ ਿਬਰਾਿਜਤ ਿਬਰਾਜੇ ਿਬਰਾਤਾ
ਿਬਰਾਥੇ ਿਬਰਾਦਰ ਿਬਰਾਦਰਾ ਿਬਰਾਦਰਾਂ ਿਬਰਾਨਾ ਿਬਰਾਂਨਾ ਿਬਰਾਨੀ ਿਬਰਾਨੇ ਿਬਰਾਨੋ ਿਬਰੂਧਉ ਿਬਰੂਧੀ ਿਬਰੂਧੋ
ਿਬਰੋਧ ਿਬਰੋਧਿਹ ਿਬਰੋਧੀ ਿਬਰੋਲੈ ਿਬਲ ਿਬਲਈਆ ਿਬਲਕ ਿਬਲਖ ਿਬਲਿਛ ਿਬਲਛਤ ਿਬਲਪ ਿਬਲਪਤੇ ਿਬਲੰਬ
ਿਬਲੰਬਹੁ ਿਬਲਮ ਿਬਲਮੁ ਿਬਲਮਾਵੈ ਿਬਲਲ ਿਬਲਲਾਇ ਿਬਲਲਾਈ ਿਬਲਲਾਈਐ ਿਬਲਲਾਿਹ ਿਬਲਲਾਹੀ ਿਬਲਲਾਟ
ਿਬਲਲਾਟਾ ਿਬਲਲਾਿਣਆ ਿਬਲਲਾਤਉ ਿਬਲਲਾਤਾ ਿਬਲਲਾਤੀ ਿਬਲਲਾਂਤੀ ਿਬਲਲਾਤੇ ਿਬਲਲਾਦੀ ਿਬਲਲਾਦੀਆ
ਿਬਲਲਾਦੇ ਿਬਲਲਾਪ ਿਬਲਲਾਵੈ ਿਬਲਾ ਿਬਲਾਇ ਿਬਲਾਇਣ ਿਬਲਾਈ ਿਬਲਾਸ ਿਬਲਾਸੁ ਿਬਲਾਸਹ ਿਬਲਾਸਾ ਿਬਲਾਸੇ
ਿਬਲਾਤ ਿਬਲਾਤੇ ਿਬਲਾਨੀ ਿਬਲਾਨੇ ਿਬਲਾਪ ਿਬਲਾਂਬਾ ਿਬਲਾਮੀ ਿਬਲਾਵਲ ਿਬਲਾਵਲੁ ਿਬਲਾਵਲੀ ਿਬਲੀਧੇ ਿਬਲੋਇਆ
ਿਬਲੋਈ ਿਬਲੋਈਐ ਿਬਲੋਵਿਸ ਿਬਲੋਵਹੁ ਿਬਲੋਵਨ ਿਬਲੋਵਨਹਾਰ ਿਬਲੋਵਨਹਾਰੀ ਿਬਲੋਵਨਾ ਿਬਲੋਵੈ ਿਬਵਿਸ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਬਵਹਾਰ ਿਬਵਹਾਰੇ ਿਬਵਰਿਜ ਿਬਵਰਿਜਤਹ ਬੀਉ ਬੀਓ ਬੀਅਉ ਬੀਆ ਬੀਆਹਨ ਬੀਸ ਬੀਸਿਰ ਬੀਸਰਿਹ
ਬੀਸਰੈ ਬੀਖੂ ਬੀਖੇ ਬੀਂਗ ਬੀਗਾ ਬੀਚ ਬੀਿਚ ਬੀਚੁ ਬੀਚਿਹ ਬੀਚਾਰ ਬੀਚਾਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ਬੀਚਾਰੰ ਬੀਚਾਰਉ
ਬੀਚਾਰਈ ਬੀਚਾਰਸੀ ਬੀਚਾਰਹ ਬੀਚਾਰਿਹ ਬੀਚਾਰਹੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ਬੀਚਾਰਦੇ ਬੀਚਾਰਾ ਬੀਚਾਿਰਓ ਬੀਚਾਿਰਅ
ਬੀਚਾਿਰਆ ਬੀਚਾਰੀ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਬੀਚਾਰੀਆ ਬੀਚਾਰੀਐ ਬੀਚਾਰੇ ਬੀਚਾਰੈ ਬੀਚਾਰੋ ਬੀਚੇ ਬੀਚੈ ਬੀਚੋ ਬੀਛੁਰਾ
ਬੀਛੁਰੇ ਬੀਛੁਰੈ ਬੀਛੁੜੈ ਬੀਜ ਬੀਿਜ ਬੀਜੁ ਬੀਜਉ ਬੀਜਿਸ ਬੀਜਿਹ ਬੀਜਹੁ ਬੀਜਣ ਬੀਜਣਾ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਨ
ਬੀਜਨੁ ਬੀਜਨਾ ਬੀਜਾ ਬੀਜਾਇਦਾ ਬੀਿਜਓ ਬੀਿਜਆ ਬੀਜੀ ਬੀਜੀਐ ਬੀਜੁਲ ਬੀਜੁਿਲ ਬੀਜੇ ਬੀਜੈ ਬੀਜੋ ਬੀਠਲ
ਬੀਠਲੁ ਬੀਠਲੋ ਬੀਠਾ ਬੀਠੁਲੁ ਬੀਠੁਲਾ ਬੀਠੁਲਾਇ ਬੀਠੁਲੇ ਬੀਠੁਲੈ ਬੀਣਾ ਬੀਣਾਂ ਬੀਤ ਬੀਿਤ ਬੀਤੁ ਬੀਤਤ ਬੀਿਤਓ
ਬੀਤੀ ਬੀਤੀਅਨ ਬੀਤੇ ਬੀਥਰੇ ਬੀਥੀ ਬੀਿਧ ਬੀਧਾ ਬੀਧੇ ਬੀਧੋ ਬੀਨ ਬੀਨੁ ਬੀਨਾ ਬੀਨਾਂ ਬੀਨਾਈਐ ਬੀਿਨਆ
ਬੀਨੈ ਬੀਬੀ ਬੀਭਾ ਬੀਰ ਬੀਰਾ ਬੀਰੇ ਬੀੜੀਆ ਬੁਹੀਆ ਬੁਿਕ ਬੁਕੁ ਬੁਗੋ ਬੁਗੋਇ ਬੁਗੋਈ ਬੁਗੋਯਦ ਬੁਜੇ ਬੁਿਝ
ਬੁਝੁ ਬੁਝਈ ਬੁਝਈਆ ਬੁਝਸੀ ਬੁਝਿਹ ਬੁਝਹੀ ਬੁਝਹੀਅਉ ਬੁਝਹੁ ਬੁਝਣੁ ਬੁਝਣਾ ਬੁਝਿੰ ਤ ਬੁਝਤ ਬੁਝੰਤੀਆ ਬੁਝੰਤੇ
ਬੁਝਿਨ ਬੁਝਨਹਾਰ ਬੁਝਿਨਹ੍ਹ੍ ਬੁਝਨੀ ਬੁਝਾ ਬੁਝਾਇ ਬੁਝਾਇਓ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਬੁਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਸੀ ਬੁਝਾਇਿਹ ਬੁਝਾਇਹੁ
ਬੁਝਾਇਦਾ ਬੁਝਾਈ ਬੁਝਾਈਐ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝਾਹਾ ਬੁਝਾਹੀ ਬੁਝਾਨੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾਰਿਤ ਬੁਝਾਰੀ ਬੁਝਾਵਉ ਬੁਝਾਵਿਹ
ਬੁਝਾਵਹੁ ਬੁਝਾਵਹੇ ਬੁਝਾਵਿਣਆ ਬੁਝਾਵਤ ਬੁਝਾਵੈ ਬੁਿਝਆ ਬੁਿਝਐ ਬੁਝੀ ਬੁਝੀਆ ਬੁਝੀਐ ਬੁਝੇ ਬੁਝੈ ਬੁਟੁ ਬੁਿਡ

ਬੁਡਈਆ ਬੁਡਥਈ ਬੁਡਭੁਜ ਬੁਡਾਹੀ ਬੁਡਾਵੈ ਬੁਡੇ ਬੁਢਾ ਬੁਢੇ ਬੁਤ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਬੁਤੈ ਬੁੰਦ ਬੁਦਬੁਦਾ ਬੁਧ ਬੁਿਧ
ਬੁਧਯ੍ਯ੍ੰ ਬੁਧਵਾਿਰ ਬੁਧਾ ਬੁਧੀ ਬੁਧੀ ਬੁਿਨ ਬੁਨਤ ਬੁਨਨਾ ਬੁਨਾਵਨ ਬੁਰ ਬੁਰਕੇ ਬੁਰਗੂ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾਈ ਬੁਿਰਆਈ
ਬੁਿਰਆਈ ਬੁਿਰਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਬੁਿਰਆਿਰ ਬੁਿਰਆਰੁ ਬੁਿਰਆਰਾ ਬੁਿਰਆਰੀ ਬੁਿਰਆਰੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀਆਹ
ਬੁਰੇ ਬੁਰੋ ਬੁਰੌ ਬੁਲਗ ਬੁਲਨਾ ਬੁਲਾਇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੁਲਾਇਦਾ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਬੁਲਾਈ ਬੁਲਾਈਆ ਬੁਲਾਈਐ
ਬੁਲਾਏ ਬੁਲਾਗੀ ਬੁਲਾਵਉ ਬੁਲਾਵਿਹ ਬੁਲਾਵਹੁ ਬੁਲਾਵਿਣਆ ਬੁਲਾਵਣੀ ਬੁਲਾਵਾ ਬੁਲਾਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ਬੁਲੋਗੀਆ ਬੂਆੜ
ਬੂਆੜੁ ਬੂਝ ਬੂਿਝ ਬੂਝੁ ਬੂਝਉ ਬੂਝਈ ਬੂਝਏ ਬੂਝਿਸ ਬੂਝਿਹ ਬੂਝਹੁ ਬੂਝਣੁ ਬੂਝਣਉ ਬੂਝਣਹਾਰ ਬੂਝਣਹਾਰੁ
ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਬੂਝਣਾ ਬੂਝਤ ਬੂਝਤਾ ਬੂਝਨ ਬੂਝਿਨ ਬੂਝਨੁ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ਬੂਝਨਹਾਰੈ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਬੂਝਨਾ
ਬੂਝਲ ਬੂਝਾ ਬੂਿਝਓ ਬੂਿਝਆ ਬੂਝੀ ਬੂਝੀਐ ਬੂਝੇ ਬੂਝੈ ਬੂਟ ਬੂਟੁ ਬੂਿਡ ਬੂਡੰ ਬੂਡਈ ਬੂਡਿਸ ਬੂਡਿਹ ਬੂਡਹੁਗੇ
ਬੂਡਤ ਬੂਡਤੇ ਬੂਡੜੈ ਬੂਡਾ ਬੂਿਡਆ ਬੂਡੀ ਬੂਡੀਐ ਬੂਡੇ ਬੂਡੈ ਬੂਡੋ ਬੂਡੌ ਬੂਢਾ ਬੂਢੇ ਬੂੰਦ ਬੂਦ ਬੂੰਦਿਹ ਬੂੰਦਾਰ
ਬੂੰਦੇਰੇ ਬੂਰੁ ਬੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਿਤ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਐਬ ਬੇਈ ਬੇਸਟੰ ਬੇਸਵਾ ਬੇਸਵ੍ਾ ਬੇਸਾਰੀਐ ਬੇਸੁਆ ਬੇਸੁਮਾਰ
ਬੇਸੁਮਾਰੁ ਬੇਸੁਰਤ ਬੇਹਾਲ ਬੇਹੀ ਬੇਕਾਮ ਬੇਕਾਰ ਬੇਕਾਰੁ ਬੇਕਾਰਾ ਬੇਖਬਰ ਬੇਿਗ ਬੇਗਮ ਬੇਗਲ ਬੇਗਾਨਾ ਬੇਗਾਰੀ
ਬੇਗਾਲੀ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗਲ
ੁ ੇ ਬੇਿਚ ਬੇਚਈ ਬੇਚਹੁ ਬੇਚਾਇਓ ਬੇਚਾਰਾ ਬੇਚਾਰੇ ਬੇਿਚਓ ਬੇਿਚਆ ਬੇਚੈ ਬੇਟੜੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟੇ
ਬੇਿਢਓ ਬੇਢੀ ਬੇਢੇ ਬੇਿਣ ਬੇਣੁ ਬੇਣੀ ਬੇਤਾ ਬੇਤਾਲ ਬੇਤਾਲਾ ਬੇਤਾਿਲਆ ਬੇਤਾਲੇ ਬੇਤੀ ਬੇਤੇ ਬੇਤੈ ਬੇਦ ਬੇਿਦ ਬੇਦੁ
ਬੇਦਹ ਬੇਦਿਹ ਬੇਦਹੁ ਬੇਦਨ ਬੇਦਿਨ ਬੇਦਨਾਈ ਬੇਦਾ ਬੇਦਾਂ ਬੇਦਾਰ ਬੇਦੀ ਬੇਦੀ ਬੇਦੇਸਵਾ ਬੇਿਧ ਬੇਧੰਚ ਬੇਧਤ
ਬੇਿਧਓ ਬੇਿਧਆ ਬੇਧੀ ਬੇਧੀਅਲੇ ਬੇਧੇ ਬੇਨ ਬੇਨੁ ਬੇਨਜਰ ਬੇਨਿਤ ਬੇਨੰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤ
ੰ ੀਆ ਬੇਨਾਧਾ ਬੇਪਰਵਾਹ
ਬੇਪਰਵਾਹਾ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਬੇਪਰਵਾਹੇ ਬੇਪੀਿਰ ਬੇਬ ਬੇਬਰਜਤ ਬੇਬਾ ਬੇਬਾਕ ਬੇਬਾਣ ਬੇਬਾਿਣ ਬੇਬਾਣੁ ਬੇਬਾਣੀ ਬੇਬਾਣੈ
ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ਬੇਮੁਖ ਬੇਮੁਖੁ ਬੇਮੁਖਾਈ ਬੇਰ ਬੇਿਰ ਬੇਰਹ੍ੇ ਬੇਰਕਟੀ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾਵੈ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀਆ
ਬੇਰੇ ਬੇਰੈ ਬੇਲ ਬੇਿਲ ਬੇਲਾ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀਆ ਬੇਵਜੀਰ ਬੇੜੁ ਬੇਿੜਹ੍ਹ੍ਓ ਬੇੜਾ ਬੇੜੀ ਬੇੜੁਲਾ ਬੇੜੇ ਬੇੜੈ ਬੈ ਬੈਆਲੰ
ਬੈਸ ਬੈਿਸ ਬੈਸੁ ਬੈਸਉ ਬੈਸਈ ਬੈਸਹ ਬੈਸਿਹ ਬੈਸਹੁ ਬੈਸਕ ਬੈਸਣ ਬੈਸਿਣ ਬੈਸਣੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ਬੈਸਣਾ ਬੈਸਤ
ਬੈਸੰਤਰ ਬੈਸੰਤਿਰ ਬੈਸੰਤਰੁ ਬੈਸੰਤਰੰ ਬੈਸੰਤਰੋ ਬੈਸਤੇ ਬੈਸਿਨ ਬੈਸਨੁ ਬੈਸਨਉ ਬੈਸ੍ਨਵਹ ਬੈਸਨੋ ਬੈਸਨੌ ਬੈਸਵ੍ਾਂਤਰਹ
ਬੈਸਾ ਬੈਸਾਇ ਬੈਸਾਲਿਹ ਬੈਸਾਵਿਹ ਬੈਿਸਓ ਬੈਸੀਐ ਬੈਸੇ ਬੈਸੈ ਬੈਹਣਾ ਬੈਹਣੇ ਬੈਹਿਨਹ੍ਹ੍ ਬੈਕੁੰਠ ਬੈਕੁੰਿਠ ਬੈਕੁੰਠੁ
ਬੈਕੁੰਠਹ ਬੈਕੁੰਠਿਹ ਬੈਕੁਠ
ੰ ੈ ਬੈਠ ਬੈਿਠ ਬੈਠੁ ਬੈਠਕਾ ਬੈਠਣੁ ਬੈਠਤ ਬੈਠਨੁ ਬੈਠਨੋ ਬੈਠੜੀਆਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾਯਉ
ਬੈਠਾਲੀ ਬੈਠਾਵਹੁ ਬੈਿਠਆ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੋ ਬੈਣ ਬੈਣਾ ਬੈਣੀ ਬੈਦ ਬੈਦੁ ਬੈਦਕ ਬੈਦਯ੍ਯ੍ੰ ਬੈਨ ਬੈਨਹੁ ਬੈਨਾ
ਬੈਨੀ ਬੈਰ ਬੈਰੁ ਬੈਰਿਨ ਬੈਰਾਇ ਬੈਰਾਈ ਬੈਰਾਈਆ ਬੈਰਾਈਐ ਬੈਰਾਗ ਬੈਰਾਿਗ ਬੈਰਾਗੁ ਬੈਰਾਗਿਣ ਬੈਰਾਗਿਨ
ਬੈਰਾਗਨੀ ਬੈਰਾਗਰੁ ਬੈਰਾਗਰੋ ਬੈਰਾਗਾ ਬੈਰਾਿਗਆ ਬੈਰਾਗੀ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬੈਰਾਗੀਐ ਬੈਰਾਗੈ ਬੈਰਾਗੋ
ਬੈਰਾਧਰ ਬੈਰਾਨਾ ਬੈਰਾਰੀ ਬੈਰਾੜੀ ਬੈਰੀ ਬੈਰੇ ਬੈਲ ਬੈਲੁ ਬੋਅਹੁ ਬੋਇ ਬੋਇਓ ਬੋਇਆ ਬੋਈ ਬੋਈਐ ਬੋਹਤੇ
ਬੋਹਲ ਬੋਹਲੁ ਬੋਿਹਥ ਬੋਿਹਿਥ ਬੋਿਹਥੁ ਬੋਿਹਥਉ ਬੋਿਹਥੜਾ ਬੋਿਹਥਾ ਬੋਿਹਥੈ ਬੋਿਹਥੋ ਬੋਿਹਯ ਬੋਹੈ ਬੋਢੇਪਾ ਬੋਧ
ਬੋਿਧ ਬੋਧੀਆ ਬੋਿਰ ਬੋਿਰਓ ਬੋਰੀ ਬੋਲ ਬੋਿਲ ਬੋਲੁ ਬੋਲਉ ਬੋਲਈ ਬੋਲਹ ਬੋਲਿਹ ਬੋਲਹੁ ਬੋਲਕ ਬੋਲਕਾ ਬੋਲਣ
ਬੋਲਿਣ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਣੀ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤੁ ਬੋਲੰਤਾ ਬੋਲਤਾ ਬੋਲਤੇ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲਿਨ
ਬੋਲਨਹਾਰੁ ਬੋਲਨਾ ਬੋਲਨੀ ਬੋਲਿਵਗਾੜ ਬੋਲੜਾ ਬੋਲਾ ਬੋਲਾਇ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲਾਇਦਾ ਬੋਲ
ੁ ਾਈਆ ਬੋਲਾਏ ਬੋਲਾਤਾ
ਬੋੁਲਾਨ ਬੋਲਾਰੇ ਬੋਲਾਵਿਹ ਬੋਲਾਵੈ ਬੋਿਲਓ ਬੋਿਲਆ ਬੋਿਲਐ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਐ ਬੋਲੁਿਵਗਾੜੁ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇਿਟਆ ਬੋਲੇਿਨ
ਬੋਲੈ ਬੋਲੌ ਬੋਵਿਸ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵੈ ਬੋੜਿਨਹ੍ਹ੍ ਬੋੜੀ

ਭਂਉ ਭਉ ਭਉਿਕ ਭਉਕਿਹ ਭਉਕਣਾ ਭਉਕਤ ਭਉਕਦੇ ਭਉਕਨਾ ਭਉਕਾ ਭਉਕੀਆ ਭੰਉਕੈ ਭਉਕੈ ਭਉਜਲ
ਭਉਜਿਲ ਭਉਜਲੁ ਭਉਣ ਭਉਦਾ ਭਉਿਦਆ ਭਉਦੀ ਭਉਦੀਆ ਭਉਦੇ ਭਉਨ ਭਉਨੇ ਭਉਰੁ ਭਉਰਾਨਦ ਭਇ
ਭਇਓ ਭਇਅ ਭਇਅੰ ਭਇਅਉ ਭਇਅੰਤ ਭਇਆ ਭਇਆਨ ਭਇਆਿਨ ਭਇਆਨਕ ਭਇਕਾਰੁ ਭਈ ਭਈਆ
ਭਈਲੇ ਭਏ ਭਸੁ ਭਸਨਾ ਭਸਮ ਭਸਮੰ ਭਸਮੰਤੁ ਭਸਮਤੀ ਭਸਮੰਦਰ ਭਸਮਿੜ ਭਸਮਾ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ਭਸਮੇਹੀ
ਭਸਮੈ ਭਸੂ ਭਸੋ ਭਖ ਭਿਖ ਭਖੁ ਭਖਿਸ ਭਖਸੀ ਭਖਿਹ ਭਖਲਾਇਆ ਭਖਲਾਈ ਭਖਲਾਏ ਭਖੇ ਭਖੈ ਭੰਗ ਭੰਗੁ
ਭਗ ਭਿਗ ਭਗਉਤੀ ਭਗਹ ਭਗਤ ਭਗਿਤ ਭਗਤੁ ਭਿਗ੍ਤ ਭਗਤਹ ਭਗਤਹੁ ਭਗਤਣਹ ਭਗਤਨ ਭਗਤਯ੍ਯ੍ੰ ਭਗਤਾ
ਭਗਤਾਂ ਭਗਤਾਹ ਭਗਤਾਨਾ ਭਗਿਤਹੀਣੁ ਭਗਿਤਹੀਨ ਭਗਿਤਹੀਨੁ ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਭਗਤੀਜਾ ਭਗਤੇ ਭੰਗਨ ਭੰਗਨਹ
ਭਗਨੰਤ ਭੰਗਨਾ ਭਗਵਉ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵੰਤੁ ਭਗਵਤ ਭਗਵੰਤਾ ਭਗਵੰਤੀ ਭਗਵੰਤੈ ਭਗਵਾ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨੁ
ਭਗਵਾਨਏ ਭਗਵਾਨਹ ਭਗਵਾਨਾ ਭਗਵਾਨੈ ਭਗਵਾਨੋ ਭਗਵੀ ਭਗਵੇ ਭਗਵੈ ਭੰਗਾ ਭਗਾ ਭਗਾਤ ਭਗਾਤੀ ਭੰਗਾਰ
ਭੰਗੁਨਾ ਭਗੇ ਭੰਗੈ ਭਗੈ ਭੰਙੁ ਭੰਜ ਭੰਿਜ ਭਿਜ ਭਜੁ ਭਜਉ ਭਜਿਸ ਭਜਹ ਭਜਹਾ ਭਜਿਹ ਭਜਹੁ ਭਜਣੰ ਭਜੰਤ
ਭਜਤ ਭਜੰਤੀ ਭਜੰਤੇ ਭਜਥਈ ਭੰਜਨ ਭੰਜਿਨ ਭੰਜਨੁ ਭਜਨ ਭਜਿਨ ਭਜਨੁ ਭਜਨੰ ਭੰਜਨਹਾਰ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਭੰਜਨਾ
ਭਜਨਾ ਭਜਨਾਸਨੰ ਭੰਜਨੋ ਭਿਜਓ ਭਿਜਆ ਭੰਜੀਐ ਭਜੀਐ ਭਜੇ ਭਜੈ ਭਜੋ ਭੰਞੁ ਭਟ ਭਟੁ ਭਟਿਕ ਭਟਕਤੁ
ਭਟਕਾ ਭਿਟਆਣੀ ਭਠ ਭਿਠ ਭੰਿਡ ਭੰਡੁ ਭੰਡਹੁ ਭੰਡਾਰ ਭੰਡਾਿਰ ਭੰਡਾਰੁ ਭੰਡਾਰਿਣ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਿਰਆ ਭੰਡਾਰੀ
ਭੰਡਾਰੀਆ ਭੰਡਾਰੇ ਭੰਡਾਰੈ ਭੰਡੈ ਭਿਣ ਭਣੁ ਭਣੰ ਭਣਹੁ ਭਣੰਿਤ ਭਣਿਤ ਭਣਾ ਭਿਣਅਉ ਭਿਣਆ ਭਿਣਜੈ ਭਣੀ
ਭਣੀਐ ਭਣੈ ਭਿਤ ਭਤਾ ਭਤਾਰ ਭਤਾਿਰ ਭਤਾਰੁ ਭਤਾਰਾ ਭਤਾਰੀ ਭਤਾਰੇ ਭਤਾਰੋ ਭਿਤਆ ਭਤੀਜੀ ਭਤੀਰੀ ਭਦੁ
ਭੰਿਨ ਭੰਨੁ ਭਿਨ ਭਨੁ ਭੰਨਣ ਭਨਿਤ ਭੰਨਾ ਭਨਾ ਭੰਨੀ ਭਨੀ ਭਨੀਐ ਭੰਨੇ ਭਨੇ ਭੰਨੈ ਭਬਯ੍ਯ੍ੰ ਭੰਭਲ ਭਭਾ ਭਭਾਿਖਆ
ਭਭੀਖਣ ਭਭੀਖਨ ਭਭੈ ਭਯ ਭਯੰ ਭਯਉ ਭਯੰਿਤ ਭਯਾ ਭਯਾਨ ਭਯੋੁ ਭਯੋ ਭਯੌ ਭਰ ਭਿਰ ਭਰੁ ਭਰਉ ਭਰ੍ਸਟ
ਭਰ੍ਸਟੁ ਭਰ੍ਸਟਣਹ ਭਰ੍ਸਟੀ ਭਰਿਹ ਭਰਹੁ ਭਰਜਾਈਆ ਭਰਣ ਭਰਣੰ ਭਰਤ ਭਰਤਾ ਭਰਤਾਰੁ ਭਰਤਾਰੇ ਭਰਤੇ
ਭਰਥਿਰ ਭਰਨ ਭਰਪੁਿਰ ਭਰਪੂਰ ਭਰਪੂਿਰ ਭਰਪੂਰੁ ਭਰਪੂਰਏ ਭਰਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰੇ ਭਰਭਾ ਭਰੰਮ ਭਰਮ
ਭਰਿਮ ਭਰਮੁ ਭਰਮੰ ਭਰ੍ਿਮ ਭਰ੍ਮੁ ਭਰ੍ਮੰ ਭਰ੍ਮ ਭਰਮਈਆ ਭਰਮਈਹੈ ਭਰਮਿਸ ਭਰਮਸਿਹ ਭਰਮਿਹ ਭਰ੍ਮਿਹ ਭਰਮਹੁ
ਭਰ੍ਮਹੁ ਭਰਮੰਗਨਾ ਭਰ੍ਮਣ ਭਰ੍ਮਣੰ ਭਰਮਣਹ ਭਰ੍ਮਣੀ ਭਰਮਤ ਭਰਮਤੁ ਭਰ੍ਮੰਤ ਭਰ੍ਮੰਿਤ ਭਰ੍ਮਤ ਭਰ੍ਮਤੁ ਭਰ੍ਮਤਉ
ਭਰ੍ਮੰਤਾ ਭਰ੍ਮਤਾ ਭਰ੍ਮਿਤਆ ਭਰਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੇ ਭਰ੍ਮਤੋ ਭਰ੍ਮਤੌ ਭਰਮਦਾ ਭਰ੍ਮਦਾ ਭਰਮਦੇ ਭਰ੍ਮਦੇ ਭਰਮਨ ਭਰ੍ਮਨ ਭਰ੍ਮਿਨ
ਭਰ੍ਮਨੁ ਭਰ੍ਮਨਾ ਭਰਮਾ ਭਰਮਾਂ ਭਰ੍ਮਾ ਭਰਮਾਇ ਭਰਮਾਇਓ ਭਰ੍ਮਾਇਓ ਭਰਮਾਇਅਨੁ ਭਰਮਾਇਆ ਭਰ੍ਮਾਇਆ
ਭਰਮਾਇਦਾ ਭਰਮਾਈ ਭਰਮਾਈਆ ਭਰਮਾਈਐ ਭਰ੍ਮਾਈਐ ਭਰਮਾਏ ਭਰ੍ਮਾਏ ਭਰ੍ਮਾਿਹ ਭਰਮਾਣੇ ਭਰਮਾਿਤ
ਭਰਮਾਤਾ ਭਰ੍ਮਾਦ ਭਰ੍ਮਾਿਦ ਭਰ੍ਮਾਮ ਭਰ੍ਮਾਰੀ ਭਰਮਾਵਿਹ ਭਰਮਾਵਹੁ ਭਰ੍ਮਾਵਣਹ ਭਰਮਾਵੈ ਭਰ੍ਮਾਵੈ ਭਰਮਾਵੈਗੋ ਭਰ੍ਿਮਓ
ਭਰਿਮਓਹੁ ਭਰੰਿਮਆ ਭਰਿਮਆ ਭਰ੍ਿਮਆ ਭਰਿਮਤਾ ਭਰ੍ਿਮੰਨਾ ਭਰਮੀਅਲੇ ਭਰਮੀਆ ਭਰ੍ਮੀਆ ਭਰ੍ਮੀਐ ਭਰਮੀਜਾ
ਭਰਮੀਜੈ ਭਰਮੀਤਾ ਭਰ੍ਮੀਨ ਭਰਮੇ ਭਰ੍ਮੇ ਭਰਮੇਹੁ ਭਰਮੇਣ ਭਰਮੇਤੁ ਭਰਮੈ ਭਰ੍ਮੈ ਭਰਮੋ ਭਰਵਾਸਾ ਭਰਵਾਸੇ
ਭਰਵਾਸੈ ਭਰਾ ਭਰਾਉ ਭਰਾਈਲੇ ਭਰਾਹੂ ਭਰਾਿਤ ਭਰਾਂਿਤ ਭਰ੍ਾਤ ਭਰ੍ਾਿਤ ਭਰ੍ਾਂਿਤ ਭਰ੍ਾਤਹ ਭਰ੍ਾਤਾ ਭਰਾਤੀ ਭਰ੍ਾਤੇ ਭਰਾਂਿਦ
ਭਰਾਿਨ ਭਰਾਯਉ ਭਰਾਵ ਭਰਾਵੈ ਭਿਰਓ ਭਿਰਆ ਭਿਰਸਟ ਭਿਰਸਟੁ ਿਭਰ੍ਗ
ੰ ਿਭਰ੍ਿਤਆ ਭਿਰਪੁਿਰ ਭਿਰਪੁਰੇ ਭਰੀ
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ਮਹਗੀ ਮਹਗੇ ਮਹਘਾ ਮਹਘੋ ਮਹਜਰੁ ਮਹਿਜਿਦ ਮਹਤ ਮਹਿਤ ਮਹਤੁ ਮਹਤਉ ਮਹਤਰੀਆ ਮਹਤਾ ਮਹਤਾਰੀ
ਮਹਦੂਦੁ ਮਹਮਾ ਮਹਮੇ ਮਹਰ ਮਹਰਮ ਮਹਰਾਜ ਮਹਰੇਰੁ ਮਹਲ ਮਹਿਲ ਮਹਲੁ ਮਹਲਹੁ ਮਹਲਿਤ ਮਹਲਾ
ਮਹਲੀ ਮਹਲੇ ਮਹਲੈ ਮਹਲੋ ਮਹਾ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂਤ ਮਹਾਦੇਉ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਹਾਬਲ ਮਹਾਬਿਲ ਮਹਾਬਲੀ
ਮਹਾਰਸੁ ਮਹਾਵਤ ਮਿਹ ਮਿਹਖਾਸਾ ਮਿਹੰਜਾ ਮਿਹਜਾ ਮਿਹਜੀ ਮਿਹੰਜੇ ਮਿਹਜੈ ਮਿਹੰਡਾ ਮਿਹੰਦੀ ਮਿਹਦੀ ਮਿਹੰਮਾ
ਮਿਹਮਾ ਮਹੀ ਮਹੀਅਉ ਮਹੀਅਲ ਮਹੀਅਿਲ ਮਹੀਆ ਮਹੀਐ ਮਹੀਪਿਤ ਮਹੀਪਤੇ ਮਹੁਰਾ ਮਹੂਆ ਮਹੂਰਤ
ਮਹੂਰਤਹ ਮਹੇਸ ਮਹੇਿਸ ਮਹੇਸੁ ਮਹੇਸਰ ਮਹੇਸਾ ਮਹੇਸੁਰ ਮਹੇਸੁਰੁ ਮਹੇਲੜੀ ਮਹੇਲੀਆ ਮਹੇਲੀਹੋ ਮਹੋਇ
ਮਕਸੂਦੁ ਮਕਰ ਮਕਰੰਦ ਮਕਾ ਮਖੁ ਮਖਸੂਦੁ ਮਖਟੂ ਮਖਤੂਲ ਮਖੀ ਮਖੀ ਮਖੀਰਾ ਮੰਗ ਮੰਿਗ ਮਗ ਮਿਗ ਮਗੁ
ਮਗਉ ਮੰਗਸੀ ਮੰਗਹ ਮਗਹਰ ਮਗਹਿਰ ਮਗਹਰੁ ਮੰਗਿਹ ਮੰਗਹੁ ਮੰਗਣ ਮੰਗਿਣ ਮੰਗਣੁ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਤ ਮੰਗਤੁ
ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਨ ਮੰਗਿਨ ਮਗਨ ਮਗਨੁ ਮੰਗਨਹਾਰੁ ਮਗਨਹਾਰੁ ਮੰਗਨਾ ਮਗਨਾਰੇ ਮਗਨੇਰੈ
ਮਗਨੈ ਮਗਰ ਮੰਗਲ ਮੰਗਿਲ ਮੰਗਲੁ ਮੰਗਲਚਾਰ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ਮੰਗਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਮੰਗਲਾ ਮੰਗਲੋ ਮੰਗਾ ਮੰਗਾਂ
ਮਗਾ ਮੰਗਾਇ ਮੰਗਾਇਆ ਮੰਗਾਸੀ ਮੰਗਾਹੀ ਮੰਗਾਵਿਹ ਮਗਾਵੈ ਮੰਿਗਓ ਮੰਿਗਐ ਮੰਗੀ ਮੰਗੀਅਿਹ ਮੰਗੀਆ
ਮੰਗੀਐ ਮੰਗੀਏ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇਸੀਆ ਮੰਗੈ ਮੰਗੋ ਮਗੋਲ ਮੰਘਰ ਮੰਿਘਿਰ ਮਚਾ ਮਚਾਂਗਵਾ ਮਿਚਆ ਮਿਚੰਦੜੀਆ ਮਚੈ
ਮਛ ਮਿਛ ਮਛੁ ਮਛਰ ਮਛੀ ਮਛੀਆਂ ਮਛੁਲੀ ਮਜਨ ਮਜਿਨ ਮਜਨੁ ਮਜਨਾ ਮਜਨਾਇਆ ਮਜਨਾਗਾ ਮਜਨੀਠਾ
ਮਜਨੋ ਮਜਮੀ ਮਜਲਸ ਮਜਲਿਸ ਮਜਾ ਮੰਜਾਈ ਮਜਾਨੁ ਮੰਜਾਰ ਮੰਜਾਰੁ ਮੰਜਾਰਾ ਮਜੀਠ ਮੰਜੀਠੜਾ ਮਜੀਠਾ
ਮੰਜੀਠੈ ਮਜੀਠੈ ਮਜੂਰ ਮਜੂਰੁ ਮਜੂਰੀ ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਝ ਮੰਿਝ ਮਝ ਮਿਝ ਮਝਰੀਆ ਮੰਝਾ ਮੰਝਾਿਹ ਮਝਾਿਹ ਮੰਝਾਹੂ

ਮਝਾਹੂ ਮੰਝਾਿਰ ਮਝਾਰ ਮਝਾਿਰ ਮਝਾਰੰ ਮੰਝਾਰਾ ਮਝਾਰਾ ਮਝਾਰੀ ਮਝਾਰੇ ਮਿਝਆ ਮਝੂਣਾ ਮਝੂਿਰ ਮੰਝੇ ਮੰਞੁ
ਮੰਞਹੁ ਮਟੁ ਮਟਿਕ ਮਟਾਕ ਮਿਟਆ ਮਟੀਆ ਮਟੁਕੀ ਮੰਡੁ ਮੰਡਨ ਮੰਡਪ ਮੰਡਿਪ ਮੰਡਲ ਮੰਡਿਲ ਮੰਡਲੁ ਮੰਡਲਹ
ਮੰਡਲਵੈ ਮੰਡਲਾਂ ਮੰਡਲੀ ਮੰਡਲੀਕ ਮੰਡਲੋ ਮੰਡਾ ਮੰਿਡਤ ਮੰਡੇ ਮਣ ਮਿਣ ਮਣੁ ਮਣਕੜਾ ਮਣਾ ਮਿਣਆ ਮਣੀ
ਮਣੀਆ ਮਣੀਏ ਮੰਤ ਮੰਤੁ ਮਤ ਮਿਤ ਮਤੁ ਮਤੰ ਮਤਸਰ ਮੰਤਨ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ੍ ਮੰਤਰ੍ੰ ਮੰਤਰ੍ੁ ਮੰਿਤਰ੍ ਮੰਤਰ੍ਣਹ ਮੰਤਰ੍ੜਾ
ਮੰਤਰ੍ੀ ਮਤਰ੍ੋਿੜ ਮਤਵੰਤਾ ਮਤਵਾਰ ਮਤਵਾਰਾ ਮਤਵਾਰੀ ਮਤਵਾਰੇ ਮਤਵਾਰੋ ਮਤਵਾਲਾ ਮਤਵਾਲੇ ਮਤੜੀ ਮੰਤਾ ਮਤਾ
ਮਤਾਗਲੁ ਮਤਾਤ ਮਤਾਂਤ ਮਤਾਂਤੁ ਮੰਤਾਨੀ ਮਿਤਹੀਣੁ ਮਿਤਹੀਨ ਮਿਤਹੀਨੁ ਮਤੀ ਮਤੀ ਮਤੇ ਮੰਤੈ ਮਤੈ ਮੰਥ ਮਿਥ
ਮਥੰ ਮਥਈ ਮਥੰਿਨ ਮਥਿਨ ਮਥਨੁ ਮਥਾ ਮਥਾਇ ਮਥਾਇਣਾ ਮਥਾਹੜੈ ਮਥਾਹਾ ਮਥਾਿਹ ਮਥਾਣੇ ਮਥਾਣੈ ਮਥਾਿਨ
ਮਥਾਨਾ ਮਥਾਨਾਨਾ ਮਥਾਮ ਮਥਾਮਾ ਮਥਾਰੀਐ ਮਿਥਆ ਮਥੀਐ ਮਥੁਰਾ ਮਥੇ ਮਥੈ ਮਥੋਰ ਮਥੋਰਾ ਮਥੋਰੀ ਮੰਦ
ਮੰਦੁ ਮਦ ਮਿਦ ਮਦੁ ਮਦੰ ਮਦਕ ਮਦਨ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਮੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਮੰਦਰੁ ਮੰਦਰੀਆ ਮਦਰੋ ਮੰਦਲੁ
ਮੰਦਾ ਮੰਿਦਰ ਮੰਿਦਰੁ ਮਿਦਰੰ ਮੰਦੀ ਮਦੀਰੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇਰਾ ਮੰਦੈ ਮਦੋਨ ਮੰਧੁ ਮਿਧ ਮਧੁ ਮਧਸੂਦਨ ਮਧਯ੍ਯ੍ ਮਧਯ੍ਯ੍ੰਤ
ਮੰਧਾਹੀ ਮਧਾਣੁ ਮਿਧਮ ਮਧੁਸੂਦਨ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਮਧੁਸੂਦਨੋ ਮਧੁਕਰੁ ਮਧੁਪ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰਾੜੀ ਮਧੁਰੀ ਮਧੂਕਰੀ
ਮਧੂਕੜਉ ਮੰਧੇ ਮਧੇ ਮੰਨ ਮੰਿਨ ਮੰਨੁ ਮਨ ਮਿਨ ਮਨੁ ਮਨੰ ਮਨਉ ਮੰਨਈ ਮਨਈ ਮਨਸਾ ਮਨਹਠ ਮਨਹਿਠ
ਮੰਨਿਹ ਮਨਿਹ ਮਨਹੁ ਮੰਨਣੁ ਮੰਨਣਾ ਮਨਮਿਤ ਮਨਮੁਖ ਮਨਮੁਿਖ ਮਨਮੁਖੁ ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਮੁਖੀਆ
ਮਨਮੁਖੋ ਮਨਮੋਹਨ ਮਨਮੋਹਨੁ ਮਨਮੋਹਨੋ ਮਨਾ ਮਨਾਂ ਮਨਾਇ ਮਨਾਇਓ ਮਨਾਇਓਨੁ ਮਨਾਇਆ ਮਨਾਇਸੀ
ਮਨਾਇਿਹ ਮਨਾਇਦਾ ਮਨਾਈ ਮਨਾਈਐ ਮਨਾਏ ਮਨਾਿਰ ਮਨਾਵਉ ਮਨਾਵਉਗੀ ਮਨਾਵਿਹ ਮਨਾਵਹੁ ਮਨਾਵਿਣਆ
ਮਨਾਵੈ ਮੰਿਨਓ ਮੰਿਨਅਉ ਮੰਿਨਅੜੀ ਮੰਿਨਆ ਮੰਿਨਆਂ ਮੰਿਨਐ ਮੰਿਨਹੁ ਮੰਨੀ ਮਨੀ ਮਨੀ ਮੰਨੀਅਿਹ ਮੰਨੀਅਿਨ
ਮੰਨੀਆ ਮਨੀਆ ਮਨੀਆਰੁ ਮੰਨੀਐ ਮਨੀਐ ਮਨੁਖ ਮਨੁਖੁ ਮਨੁਖਯ੍ਯ੍ ਮਨੁਖਾ ਮਨੁਖਾਇ ਮਨੂਆ ਮਨੂਰ ਮਨੂਰੁ
ਮਨੂਰਹੁ ਮਨੂਰਾ ਮਨੂਰੈ ਮੰਨੇ ਮਨੇ ਮਨੇਸਿਹ ਮੰਨੇਿਨ ਮੰਨੈ ਮਨੈ ਮਨੋ ਮਨੋਹਰ ਮਨੋਹਰੁ ਮਨੋਰਥ ਮਨੋਰਥੁ ਮਨੋਰਮੰ
ਮਿਪ ਮਫੀਟਿਸ ਮਫੁਟੈ ਮਫੂਟ ਮਮ ਮਮੰ ਮਮਤਾ ਮੰਮਾ ਮਮਾ ਮੰਮੈ ਮਯ ਮਯਹ ਮਯਾ ਿ◌ਮਯ੍ਯ੍ਾਨੇ ਮਿਰ ਮਰੁ ਮਰਉ
ਮਰਈ ਮਰਸਨ ਮਰਸਿਨ ਮਰਸੀ ਮਰਹਗੇ ਮਰਹਟ ਮਰਿਹ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁਗੇ ਮਰਕਟ ਮਰਕਟਹ ਮਰਕਾ ਮਰਕੈ
ਮਰਗ ਮਰਘਟ ਮਰਜਤ ਮਰਜਾਦ ਮਰਜਾਦੁ ਮਰਜੀਵੜੇ ਮਰਜੀਵਾ ਮਰਣ ਮਰਿਣ ਮਰਣੁ ਮਰਣੰ ਮਰਣਹ
ਮਰਣਹਾਰੁ ਮਰਣਹੁ ਮਰਣਾ ਮਰਣੇ ਮਰਣੇਨ ਮਰਣੈ ਮਰਣੋ ਮਰਤ ਮਰਤੁ ਮਰੰਤਹ ਮਰਤਬਾ ਮਰਤਾ ਮਰਿਤਆ
ਮਰੰਤੀ ਮਰਤੀ ਮਰੰਤੇ ਮਰਤੇ ਮਰੰਦ ਮਰਦ ਮਰਦੁ ਮਰਦਨ ਮਰਦਨੁ ਮਰਦਨਹ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰੰਿਦਆ
ਮਰਿਦਆ ਮਰਦੀ ਮਰਦੇ ਮਰਦੈ ਮਰਦੋ ਮਰੰਿਨ ਮਰਨ ਮਰਿਨ ਮਰਨੁ ਮਰੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਮਰਿਨਹ੍ਹ੍ ਮਰਨਾ ਮਰਨੀ ਮਰਨੇ
ਮਰਨੈ ਮਰਨੋ ਮਰਬੇ ਮਰੰਮ ਮਰੰਮੁ ਮਰਮ ਮਰਮੁ ਮਰਮਾ ਮਰਮਾਮ ਮਰਮੀ ਮਰਾ ਮਰਾਂ ਮਰਾਉ ਮਰਾਇ ਮਰਾਇਦਾ
ਮਰਾਈਐ ਮਰਾਸਾ ਮਰਾਹਾ ਮਰਾਿਹ ਮਰਾਹੀ ਮਰਾਲ ਮਿਰਓ ਮਿਰਓਿਦ ਿਮਰ੍ਗ ਿਮਰ੍ਗਛਾਲਾ ਿਮਰ੍ਗਾਚ ਿਮਰ੍ਗੀ ਿਮਰ੍ਤ
ਿਮਰ੍ਤੵੁ ਿਮਰ੍ਦੰਗ ਮਿਰਬੋ ਮਰੀ ਮਰੀਆ ਮਰੀਐ ਮਰੀਜਈ ਮਰੀਜੈ ਮਰੇ ਮਰੈ ਮਰੋਰਉ ਮਰੋੜੈ ਮਲ ਮਿਲ ਮਲੁ ਮਲੰ
ਮਲਊਨ ਮਲਆਨਲੋ ਮਲਹੁ ਮਲਕ ਮਲਕੁ ਮਲਕਲ ਮਲਗਾਰੇ ਮਲਤਾ ਮਲਨ ਮਲਨੰ ਮਲਨਾਂ ਮਲਭਖੁ ਮਲਵਾਣੀ
ਮਲਾਇਕਾਂ ਮਲਾਖਾੜਾ ਮਲਾਰ ਮਲਾਰੁ ਮਲਾਰੀ ਮਿਲਆ ਮਿਲਆਗਰੁ ਮਿਲਨ ਮਲੀ ਮਲੀਆਗਰ ਮਲੀਐ ਮਲੀਣ
ਮਲੀਣੁ ਮਲੀਣੰ ਮਲੀਨ ਮਲੀਨੁ ਮਲੂਕ ਮਲੂਕੁ ਮਲੂਕੀ ਮਲੇਛ ਮਲੇਛੁ ਮਲੇਛਾਂ ਮਲੈ ਮਲੋ ਮਲੋਵਉ ਮਲੋਵਾ
ਮਵਲਸਰਾ ਮੜਵੜੀ ਮੜਾ ਮਿੜਆ ਮੜੀ ਮੜੈ ਮੜੋਲੀ ਮਾ ਮਾਉ ਮਾਊ ਮਾਇ ਮਾਇਓ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆਧਾਰੀ
ਮਾਈ ਮਾਈਏ ਮਾਏ ਮਾਏਂ ਮਾਸ ਮਾਿਸ ਮਾਸੁ ਮਾਸਹਾਰੀ ਮਾਸਹੁ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾਰਾ ਮਾਸੀ ਮਾਸੀਆ ਮਾਸੈ ਮਾਹ
ਮਾਹਿਰ ਮਾਹਰੁ ਮਾਹਰੋ ਮਾਹਾ ਮਾਿਹ ਮਾਂਿਹ ਮਾਹੀ ਮਾਂਹੀ ਮਾਹੀਿਤ ਮਾਹੁ ਮਾਹੇ ਮਾਹੋ ਮਾਕੁਰੀ ਮਾਖਨ ਮਾਖਨੁ

ਮਾਿਖਉ ਮਾਿਖਓੁ ਮਾਿਖਅ ਮਾਖੀ ਮਾਗ ਮਾਗੁ ਮਾਂਗ ਮਾਂਗੁ ਮਾਗਉ ਮਾਂਗਉ ਮਾਂਗਹ ਮਾਗਿਹ ਮਾਂਗਿਹ ਮਾਗਤ
ਮਾਗਤੁ ਮਾਂਗਤ ਮਾਂਗਤੁ ਮਾਗਨ ਮਾਗਿਨ ਮਾਗਨੁ ਮਾਂਗਨ ਮਾਂਗਿਨ ਮਾਗਨਹਾਰ ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਰਮਛੁ ਮਾਂਿਗਆ
ਮਾਗੀ ਮਾਂਗੀ ਮਾਂਗੀਐ ਮਾਗੇ ਮਾਗੈ ਮਾਂਗੈ ਮਾਿਘ ਮਾਘੁ ਮਾਿਚ ਮਾਚੇ ਮਾਛਲੋ ਮਾਿਛੰਦਰ੍ਾ ਮਾਿਛੰਦੋ ਮਾਛੀ ਮਾਛੁਲੀ
ਮਾਂਿਜ ਮਾਂਜਿਸ ਮਾਂਜਾਰ ਮਾਜੀਐ ਮਾਂਜੀਐ ਮਾਜੀਠੈ ਮਾਂਜੈ ਮਾਝ ਮਾਿਝ ਮਾਂਝ ਮਾਝਾ ਮਾਂਝਾ ਮਾਝੈ ਮਾਞੀ ਮਾਞੀਆ
ਮਾਟ ਮਾਟੁ ਮਾਟਾ ਮਾਟੀ ਮਾਟੁਕੇ ਮਾਟੁਲੀ ਮਾਿਠ ਮਾਠਾ ਮਾਂਿਡਓ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ਮਾਡੀਐ ਮਾਡੈ ਮਾਂਡੈ ਮਾਿਣ ਮਾਣੁ
ਮਾਣਇ ਮਾਣਸ ਮਾਣਿਸ ਮਾਣਸੁ ਮਾਣਸਾ ਮਾਣਸਾਂ ਮਾਣਸੀ ਮਾਣਿਹ ਮਾਣਹੀ ਮਾਣਹੁ ਮਾਣਕ ਮਾਣਿਕ ਮਾਣਕੁ
ਮਾਣਕਾ ਮਾਣਕੀ ਮਾਣਦਾ ਮਾਣਦੋ ਮਾਣੰਿਨ ਮਾਣਿਨਹ੍ਹ੍ ਮਾਣਾ ਮਾਿਣਓ ਮਾਿਣਅਉ ਮਾਿਣਆ ਮਾਿਣਹ ਮਾਿਣਕ ਮਾਿਣਕੁ
ਮਾਿਣਕਾ ਮਾਿਣਕੂ ਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ਮਾਣੀਐ ਮਾਣੂ ਮਾਣੂਆ ਮਾਣੇ ਮਾਣੇਿਹ ਮਾਣੈ ਮਾਣੋ ਮਾਤ ਮਾਤੰਗ ਮਾਤਰ
ਮਾਤਰ੍ ਮਾਤਾ ਮਾਿਤਆ ਮਾਤੀ ਮਾਤੇ ਮਾਤੋ ਮਾਤੌ ਮਾਥ ਮਾਥੁ ਮਾਥਾ ਮਾਥੇ ਮਾਥੈ ਮਾਦ ਮਾਿਦ ਮਾਂਦਲੁ ਮਾਧਉ
ਮਾਧਵ ਮਾਧਵਹ ਮਾਧਵਾ ਮਾਧਵੇ ਮਾਧਾਣਾ ਮਾਧਾਣੀ ਮਾਧਾਣੀਆ ਮਾਂਧਾਤਾ ਮਾਧੋ ਮਾਧੌ ਮਾਨ ਮਾਿਨ ਮਾਨੁ ਮਾਨੰ
ਮਾਂਨ ਮਾਨਉ ਮਾਨਈ ਮਾਂਨਈ ਮਾਨਸ ਮਾਨਸੁ ਮਾਨਸੈ ਮਾਨਿਹ ਮਾਨਹੁ ਮਾਨਕੁ ਮਾਨਤ ਮਾਨਨ ਮਾਨਿਨ ਮਾਿਨਯ੍ਯ੍ਉ
ਮਾਨਵਿਹ ਮਾਨੜਾ ਮਾਨਾ ਮਾਨਾਂ ਮਾਨਾਨਾਂ ਮਾਿਨਓ ਮਾਿਨਆ ਮਾਿਨਐ ਮਾਿਨਕ ਮਾਨੀ ਮਾਨੀਅਿਹ ਮਾਨੀਅਹੁ
ਮਾਨੀਐ ਮਾਨੁਖ ਮਾਨੁਖੁ ਮਾਨੁਖਯ੍ਯ੍ ਮਾਨੁਖਯ੍ਯ੍ੰ ਮਾਨੁਖਾ ਮਾਨੇ ਮਾਨੈ ਮਾਨੋ ਮਾਨੋਰਥੋੁ ਮਾਨੋਰਥੋ ਮਾਨੌ ਮਾਪਿਹ ਮਾਿਪਆ
ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਮਾਮਾਣੀਆ ਮਾਮੂਰ ਮਾਮੇ ਮਾਯਾ ਮਾਰ ਮਾਿਰ ਮਾਰੁ ਮਾਰਉ ਮਾਰਈ ਮਾਰਸੀ ਮਾਰਿਹ ਮਾਰਹੁ
ਮਾਰਕੰਡੇ ਮਾਰਗ ਮਾਰਿਗ ਮਾਰਗੁ ਮਾਰਗੰ ਮਾਰਗਹ ਮਾਰਣ ਮਾਰਿਣ ਮਾਰਣੁ ਮਾਰਣਾ ਮਾਰਣੇ ਮਾਰਤ ਮਾਰਤਾ
ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਿਨ ਮਾਰਨੁ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ਮਾਰਫਿਤ ਮਾਰਵਾਿੜ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾਹਾ ਮਾਿਰਓ ਮਾਿਰਅਨੁ ਮਾਿਰਅੜਾ
ਮਾਿਰਆ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀਅਿਹ ਮਾਰੀਅਿਨ ਮਾਰੀਆ ਮਾਰੀਐ ਮਾਰੂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇਿਹਸੁ ਮਾਰੈ ਮਾਲ ਮਾਿਲ ਮਾਲੁ ਮਾਲੰ
ਮਾਲਕੁ ਮਾਲਕਉਸਕ ਮਾਲਕਾ ਮਾਲਿਣ ਮਾਲਣਾ ਮਾਲਣੀ ਮਾਲਤ ਮਾਲਦੇ ਮਾਲਨੀ ਮਾਲਵਾ ਮਾਲਾ ਮਾਿਲਿਨ
ਮਾਿਲਨੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਾਂਲੀਹ ਮਾਲੂਮੁ ਮਾਲੈ ਮਾਵਈ ਮਾਵਤ ਮਾਵਨੀ ਮਾਵਾ ਮਾਵਾਸੀ ਮਾਵੈ ਮਾੜੜੀਐ ਮਾੜੀ
ਮਾੜੀਆ ਿਮਆਨੇ ਿਮਆਨੋੁ ਿਮਆਲਾ ਿਮਸੁ ਿਮਸਟ ਿਮਸਟੰ ਿਮਸ੍ਟ ਿਮਸਟਾਏ ਿਮਸਰ ਿਮਸਲ ਿਮਿਸਿਮਿਲ ਿਮਹੰਡਾ
ਿਮਹਿਡਆ ਿਮਹਡੀ ਿਮਹਮਾਣੁ ਿਮਹਮਾਣਾ ਿਮਹਮਾਣੀ ਿਮਹਮਾਨੁ ਿਮਹਰ ਿਮਹਰੰਮਿਤ ਿਮਹਰਵਾਣ ਿਮਹਰਵਾਣੁ
ਿਮਹਰਵਾਨ ਿਮਹਰਵਾਿਨ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਿਮਹਰਾਮਿਤ ਿਮਹਰੀ ਿਮਕਦਾਰਾ ਿਮਿਕਓਨੁ ਿਮਚਿਲ ਿਮਟ ਿਮਿਟ
ਿਮਟੁ ਿਮਟਈ ਿਮਟਈਆ ਿਮਟਿਸ ਿਮਟਿਹ ਿਮਟਹੀ ਿਮਟੰਤ ਿਮਟੰਿਤ ਿਮਟੰਤੁ ਿਮਟਤ ਿਮਟਨਾਈ ਿਮਟਯਉ
ਿਮਟਵਾਇਆ ਿਮਟਵੀ ਿਮਟਵੇ ਿਮਟਵੈ ਿਮਟਾਇ ਿਮਟਾਇਓ ਿਮਟਾਇਆ ਿਮਟਾਇਣ ਿਮਟਾਈ ਿਮਟਾਈਆ
ਿਮਟਾਈਐ ਿਮਟਾਏ ਿਮਟਾਿਹਓ ਿਮਟਾਨਾ ਿਮਟਾਨੇ ਿਮਟਾਵਉ ਿਮਟਾਵਿਹ ਿਮਟਾਵਹੁ ਿਮਟਾਵਿਣਆ ਿਮਟਾਵਨਾ
ਿਮਟਾਵੇ ਿਮਟਾਵੈ ਿਮਿਟਓ ਿਮਿਟਅਉ ਿਮਿਟਆ ਿਮਟੀ ਿਮਟੀਆ ਿਮਟੇ ਿਮਟੈ ਿਮਠ ਿਮਠਤੁ ਿਮਠੜਾ ਿਮਠੜੇ ਿਮਠਾ
ਿਮਠਾਈ ਿਮਿਠਆਈ ਿਮਠੀ ਿਮਠੀਆਂ ਿਮਠੇ ਿਮਠੈ ਿਮਿਣਆ ਿਮਤ ਿਮਿਤ ਿਮਤੁ ਿਮਤਰ੍ ਿਮਤਰ੍ੰ ਿਮਤਰ੍ੁ ਿਮਤਰ੍ਸਯ੍ਯ੍ ਿਮਤਰ੍ਾ
ਿਮਤਰ੍ਾਂ ਿਮਤਰ੍ਾਈ ਿਮਤਰ੍ੇਖੁ ਿਮਤੜਾ ਿਮਤਾ ਿਮਤੀ ਿਮਥ ਿਮਥਨ ਿਮਥਨੀ ਿਮਥਯ੍ਯ੍ੰਤ ਿਮਥਯ੍ਯ੍ਾ ਿਮਿਥਆ ਿਮਥੇਨਾ ਿਮਿਨ
ਿਮੰਨਿਤ ਿਮਨਾ ਿਮਨੀਐ ਿਮਰਗ ਿਮਰਗੁ ਿਮਰਗਮੈ ਿਮਰਗਾਂ ਿਮਰਗਾਏ ਿਮਰਗਾਿਹ ਿਮਰਗਾਣੀ ਿਮਰਗੀ ਿਮਰਤ
ਿਮਰਿਤ ਿਮਰਤੁ ਿਮਰਤਕ ਿਮਰਤਕੁ ਿਮਰਤਕੜਾ ਿਮਰਤਕਾ ਿਮਰਤਕੋ ਿਮਿਰਆ ਿਮਰੀਆ ਿਮਿਲ ਿਮਲੁ ਿਮਲਉ
ਿਮਲਉਗੀ ਿਮਲਈ ਿਮਲਈਆ ਿਮਲਸੀ ਿਮਲਹ ਿਮਲਿਹ ਿਮਲਹੀ ਿਮਲਹੁ ਿਮਲਹੈ ਿਮਲਕ ਿਮਲਖ ਿਮਲਖਵੰਤ
ਿਮਲਖਾ ਿਮਲਛੇ ਿਮਲਣ ਿਮਲਣੁ ਿਮਲਣਾ ਿਮਲਣੈ ਿਮਲੰਤ ਿਮਲਤ ਿਮਲਤਾ ਿਮਲਤੇ ਿਮਲੰਥਾ ਿਮਲਥੇ ਿਮਲੰਦੜੋ
ਿਮਲਿਦਆ ਿਮਲਦੋ ਿਮਲੰਿਨ ਿਮਲਨ ਿਮਲਿਨ ਿਮਲਨੁ ਿਮਲੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਮਲਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਮਲਨੀ ਿਮਲਨੇ ਿਮਲਬੇ ਿਮਿਲਯ੍ਯ੍ਉ ਿਮਿਲਯ੍ਯ੍

◌ੋ ਿਮਲਾ ਿਮਲਾਂ ਿਮਲਾਉ ਿਮਲਾਇ ਿਮਲਾਇਓ ਿਮਲਾਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇਅਉ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਿਮਲਾਇਆ ਿਮਲਾਇਸੀ
ਿਮਲਾਇਦਾ ਿਮਲਾਈ ਿਮਲਾਈਆ ਿਮਲਾਈਐ ਿਮਲਾਏ ਿਮਲਾਿਸ ਿਮਲਾਸਾ ਿਮਲਾਸੀ ਿਮਲਾਹ ਿਮਲਾਹਾ ਿਮਲਾਿਹ
ਿਮਲਾਹੀ ਿਮਲਾਹੁ ਿਮਲਾਤ ਿਮਲਾਿਤ ਿਮਲਾਤਾ ਿਮਲਾਨਾ ਿਮਲਾਪੁ ਿਮਲਾਯਉ ਿਮਲਾਵਉ ਿਮਲਾਵਏ ਿਮਲਾਵਿਹ
ਿਮਲਾਵਹੀ ਿਮਲਾਵਹੁ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੀਆ ਿਮਲਾਵਿਣਆ ਿਮਲਾਵੜਾ
ਿਮਲਾਵਾ ਿਮਲਾਵੇ ਿਮਲਾਵੈ ਿਮਲਾਵੈਗੋ ਿਮਿਲਓ ਿਮਿਲਓਿਹ ਿਮਿਲਅਉ ਿਮਿਲਆ ਿਮਿਲਆਂ ਿਮਿਲਐ ਿਮਿਲਹੈ
ਿਮਿਲਬੋ ਿਮਲੀ ਿਮਲੀਆ ਿਮਲੀਆਸੁ ਿਮਲੀਐ ਿਮਲੀਜੈ ਿਮਲੀਤਾ ਿਮਲੇ ਿਮਲੇਇ ਿਮਲੈ ਿਮਲੈਗਾ ਿਮਲੈਗੋ ਿਮਲੋ
ਿਮਲੋਗਨੀ ਮੀਆ ਮੀਹ ਮੀਹਾਹੁ ਮੀਿਹ ਮੀਹੁ ਮੀਕ ਮੀਕਾ ਮੀਕੇ ਮੀਚ ਮੀਚੁ ਮੀਿਟ ਮੀਟਿਹ ਮੀਟਦੇ ਮੀਠ ਮੀਠਾ
ਮੀਠੀ ਮੀਠੁਲੀ ਮੀਠੇ ਮੀਠੈ ਮੀਠੋ ਮੀਡਕੋ ਮੀਤ ਮੀਿਤ ਮੀਤੁ ਮੀਤਹ ਮੀਤਾ ਮੀਤੁਲਾ ਮੀਨ ਮੀਿਨ ਮੀਨੁ ਮੀਨੰ
ਮੀਨਾ ਮੀਨੇ ਮੀਰ ਮੀਰੁ ਮੀਰੰਨ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾਂ ਮੀਰੇ ਮੁਓ ਮੁਆ ਮੁਇਓ ਮੁਇਓਿਹ ਮੁਇਆ ਮੁਇਆਸੁ
ਮੁਈ ਮੁਈਆ ਮੁਈਆਿਸ ਮੁਈਆਸੁ ਮੁਈਏ ਮੁਏ ਮੁਿਸ ਮੁਸਕ ਮੁਸਿਕ ਮੁਸਕੁ ਮੁਸਕਲ ਮੁਸਕਲੁ ਮੁਸਕਾਈ
ਮੁਸਕਾਕ ਮੁਸਕਾਰੈ ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਿਟ ਮੁਸਟੀ ਮੁਸਤਾਕ ਮੁਸਤਾਕੁ ਮੁਸਨ ਮੁਸਨਹਾਰ ਮੁੰਸਫ ਮੁਸਫੀ
ਮੁਸਰੀ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਮੁਸਲਾ ਮੁਸਿਲਮੁ ਮੁਸਾਫਰੁ
ਮੁਸਾਵੈ ਮੁਸੀ ਮੁਸੀਅਤ ਮੁਸੈ ਮੁਹ ਮੁਹਿਹ ਮੁਹਹੁ ਮੁਹਕਮ ਮੁਹਛੰਦਗੀ ਮੁਹਛੰਦਾ ਮੁਹਡੜਾ ਮੁਹਤ ਮੁਹਿਤ ਮੁਹਤੁ
ਮੁਹਤਕ ਮੁਹਤਾਈਐ ਮੁਹਤਾਜ ਮੁਹਤਾਿਜ ਮੁਹਤਾਜੁ ਮੁਹਤਾਜਾ ਮੁਹਤਾਜੀ ਮੁਹਿਨਹ੍ਹ੍ ਮੁਹਬਿਤ ਮੁਹਬਤੇ ਮੁਹਲਿਤ
ਮੁਹਲੀ ਮੁਹਾਇ ਮੁਹਾਇਓਨੁ ਮੁਹਾਈਐ ਮੁਹਾਏ ਮੁਹਾਹੁ ਮੁਹਾਣੈ ਮੁਹਾਰ ਮੁਹਾਵਿਹ ਮੁਿਹ ਮੁਹੀ ਮੁਹੁ ਮੁਹੇ ਮੁਹੈ
ਮੁਹੌ ਮੁਕਟ ਮੁਕਟੁ ਮੁਕਤ ਮੁਕਿਤ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀਸਰੁ ਮੁਕਤੇ ਮੁਕਤੈ ਮੁਕਤੋੁ ਮੁਕਤੋ
ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦੁ ਮੁਕਦਮ ਮੁਕਦ
ੰ ਾ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕੰਦੇ ਮੁਕਰ ਮੁਕਿਰ ਮੁਕਰੁ ਮੁਕਰਨ ਮੁਕਰਾਈ ਮੁਕਰਾਈਐ ਮੁਕਰਾਨੀ
ਮੁਕਲਾਊ ਮੁਕਲਾਈ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ਮੁਕਾਤੀ ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਿਮ ਮੁਕਾਮੁ ਮੁਕਾਮਾ ਮੁਕਾਮੇ ਮੁਕਾਮੈ ਮੁਿਕਿਹ ਮੁਕੀਆਂ
ਮੁਕੇ ਮੁਖ ਮੁਿਖ ਮੁਖੁ ਮੁਖਿਹ ਮੁਖਹੁ ਮੁਖਨੇ ਮੁਖਫਾ ਮੁਖਬਾਕਯ੍ਯ੍ ਮੁਖਾ ਮੁਖਾਗਰ ਮੁਖਾਰਿਬੰਦ ਮੁਖੀ ਮੁਖੇ ਮੁਖੈ ਮੁਗਧ
ਮੁਗਧੁ ਮੁਗਧਾ ਮੁਗਧਾਹਾ ਮੁਗਧਾਰੀ ਮੁਗਧੌ ਮੁਗਲ ਮੁਗਲੁ ਮੁਘਦ ਮੁਘਨਾਂ ਮੁਚੁ ਮੁੰਚਹ ਮੁਚਤ ਮੁਚੈ ਮੁਿਛ ਮੁਛਾਂ
ਮੁੰਿਜਤ ਮੁਜੇਰੇ ਮੁਝ ਮੁਝੁ ਮੁਝਿਹ ਮੁਝੈ ਮੁੰਞੁ ਮੁਠੜੀ ਮੁਠੜੇ ਮੁਠਾ ਮੁਠੀ ਮੁਠੀਆ ਮੁਠੇ ਮੁਡਾਇ ਮੁਡਾਇਓ
ਮੁੰਡਾਇਐ ਮੁਡਾਇਐ ਮੁਡਾਈ ਮੁੰਡਾਏ ਮੁੰਿਡਤ ਮੁੰਡੀ ਮੁਡ
ੰ ੀਅਨ ਮੁੰਡੀਆ ਮੁਡੀਆ ਮੁਡੀਂਏ ਮੁੰਢ ਮੁੰਢਹੁ ਮੁੰਢਾਹੂ
ਮੁੰਢਾਹੂੰ ਮੁੰਢੈ ਮੁਣਸਾ ਮੁਣਸਾਂ ਮੁਤੀ ਮੁਤੀਅਸੁ ਮੁਤੀਆ ਮੁਤੇ ਮੁੰਿਦ ਮੁਦਗਰ ਮੁਦਗਰੁ ਮੁੰਦਿਣ ਮੁਦਿਤ ਮੁਦਰ੍ ਮੁੰਦਰ੍ਾ
ਮੁਦਰ੍ਾ ਮੁੰਦਰੀ ਮੁੰਦੜੇ ਮੁੰਦਾ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮੁੰਦੀ ਮੁੰਧ ਮੁੰਿਧ ਮੁੰਧੇ ਮੁਿਨ ਮੁਨਾਰੇ ਮੁਿਨੰਦਰ੍ ਮੁਿਨਵਰ ਮੁਨੀ
ਮੁੰਨੀਅਿਨਹ੍ਹ੍ ਮੁਨੀਸਰ ਮੁਨੀਸੁਰ ਮੁਮਾਰਖੀ ਮੁਯਉ ਮੁਯੇ ਮੁਿਰ ਮੁਰਗਾਈ ਮੁਰਗੀ ਮੁਰਟੀਐ ਮੁਰਦਾਰ ਮੁਰਦਾਰੁ
ਮੁਰਲੀ ਮੁਰਲੇ ਮੁਰਾਰ ਮੁਰਾਿਰ ਮੁਰਾਰਾ ਮੁਰਾਰੀ ਮੁਰਾਰੇ ਮੁਰਾਰੈ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰੀਦਾ ਮੁਲ ਮੁਿਲ ਮੁਲੁ ਮੁਲਖੁ ਮੁਲੰਮਾ
ਮੁੰਲਾ ਮੁਲਾ ਮੁਲਾਂ ਮੁਲੀਐ ਮੁਲੋ ਮੁਿੜ ਮੁੜੇ ਮੂ ਮੂੰ ਮੂਓ ਮੂਆ ਮੂਐ ਮੂਇ ਮੂਈ ਮੂਏ ਮੂਏਂ ਮੂਸ ਮੂਿਸ ਮੂਸਏ
ਮੂਸਹੁਗੇ ਮੂਸਤ ਮੂਸਨ ਮੂਸਲਿਹ ਮੂਸਾ ਮੂਸੀਐ ਮੂਸੇ ਮੂਸੈ ਮੂਕਿਰ ਮੂਕਾ ਮੂਕੇ ਮੂਕੈ ਮੂਿਖ ਮੂਚ ਮੂਚੰ ਮੂਚਾ ਮੂਚੀ
ਮੂਚੇ ਮੂਚੋ ਮੂਚੌ ਮੂਠੁ ਮੂਠਉ ਮੂਠੜੀਏ ਮੂਠਾ ਮੂਠੀ ਮੂਠੇ ਮੂਠੋ ਮੂਠੌ ਮੂੰਡ ਮੂੰਿਡ ਮੂੰਡੁ ਮੂਡ ਮੂਡੁ ਮੂੰਡਉ ਮੂੰਡਿਹ
ਮੂੰਡਾ ਮੂੰਿਡਆ ਮੂਢ ਮੂਤ ਮੂਤਰ੍ ਮੂੰਿਦ ਮੂੰਦੇ ਮੂਰਖ ਮੂਰਿਖ ਮੂਰਖੁ ਮੂਰਖਾ ਮੂਰਖਾਰੇ ਮੂਰਖੈ ਮੂਰਤ ਮੂਰਿਤ ਮੂਰਤੁ
ਮੂਰਤੀ ਮੂਰਾ ਮੂਰਾਖਾ ਮੂਰੇ ਮੂਲ ਮੂਿਲ ਮੂਲੁ ਮੂਲੰ ਮੂਲਹੁ ਮੂਿਲਆ ਮੂਲੇ ਮੂਲੋ ਮੂੜ ਮੂਿੜ ਮੂੜੁ ਮੂੜਹ੍ਹ੍ ਮੂੜਹ੍ਹ੍ਾ ਮੂੜਹ੍ਹ੍ੇ
ਮੂੜੜੋ ਮੂੜਾ ਮੂਿੜਆ ਮੂੜੇ ਮੇ ਮੇਂ ਮੇਉ ਮੇਂਹ ਮੇਹ ਮੇਹਾ ਮੇਹੁ ਮੇਕ ਮੇਕਾ ਮੇਖ ਮੇਖਾ ਮੇਖੁਲੀ ਮੇਘ ਮੇਘੁ ਮੇਘਾ
ਮੇਘਾਂ ਮੇਘੈ ਮੇਿਟ ਮੇਟਣ ਮੇਟਣਹਾਰ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ਮੇਟਣਾ ਮੇਟਣੋ ਮੇਟਤ ਮੇਟਨ ਮੇਿਟਓ ਮੇਿਟਆ ਮੇਟੀ

ਮੇਟੀਐ ਮੇਟੇ ਮੇਟੈ ਮੇਂਡੁਕ ਮੇਦਿਨ ਮੇਦਨੀ ਮੇਧੁ ਮੇਰ ਮੇਰੁ ਮੇਰੰ ਮੇਰਉ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾਂ ਮੇਰਾਣੁ ਮੇਿਰਆ ਮੇਿਰਹੋ
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮੇਰੈ ਮੇਰੋ ਮੇਲ ਮੇਿਲ ਮੇਲੁ ਮੇਲਉ ਮੇਲਸਾ ਮੇਲਸੀ ਮੇਲਿਹ ਮੇਲਹੁ ਮੇਲਗ
ੰ ਾ ਮੇਲਣ ਮੇਲਣੁ
ਮੇਲਣਹਾਰ ਮੇਲਣਹਾਿਰ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ਮੇਲਣਹਾਰਾ ਮੇਲਣਹਾਰੋ ਮੇਲਤ ਮੇਲਤੇ ਮੇਲਵੈ ਮੇਲੜੀਆਹ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾਇ
ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਲਾਇਸੀ ਮੇਲਾਇਦਾ ਮੇਲਾਈ ਮੇਲਾਈਆ ਮੇਲਾਈਐ ਮੇਲਾਪੁ ਮੇਲਾਵਉ ਮੇਲਾਵਏ
ਮੇਲਾਵਿਣਆ ਮੇਲਾਵੜਾ ਮੇਲਾਵਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਿਲਓ ਮੇਿਲਓਨੁ ਮੇਿਲਅਨੁ ਮੇਿਲਆ ਮੇਿਲਐ ਮੇਿਲਿਹ ਮੇਿਲਹੁ ਮੇਿਲਮੁ
ਮੇਲੀ ਮੇਲੀਂ ਮੇਲੀਅਿਹ ਮੇਲੀਆ ਮੇਲੀਐ ਮੇਲੇ ਮੇਲੇਈ ਮੇਲੇਗਾ ਮੇਲੈ ਮੇਲੋ ਮੇਵਾ ਮੇਵਾਰਾ ਮੇਵੇ ਮੈ ਮੈਂ ਮੈਗਲ
ਮੈਗਲੁ ਮੈਗਲਿਹ ਮੈਜਨ ਮੈਡੜੇ ਮੈਡਾ ਮੈਿਡਆ ਮੈਡੀ ਮੈਡੇ ਮੈਡੈ ਮੈਣ ਮੈਥੈ ਮੈਦਾ ਮੈਦਾਨੁ ਮੈਨਦੰਤ ਮੈਨੋ ਮੈਲ
ਮੈਲੁ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾਗਰ ਮੈਲਾਗਰੁ ਮੈਲਾਣਾ ਮੈਿਲਆ ਮੈਿਲਐ ਮੈਲੀ ਮੈਲੂ ਮੈਲੇ ਮੈਲੈ ਮੈਲੋ ਮੈਲੌ ਮੋ ਮੋਆ ਮੋਇਆ
ਮੋਹ ਮੋਹੰ ਮੋਹਹ ਮੋਹਿਹ ਮੋਹਣ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਣੀਆ ਮੋਹਣੀਐ ਮੋਹਤ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਨ ਮੋਹਨੁ ਮੋਹਨਾ ਮੋਹਿਨਆ
ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਨੋ ਮੋਹਰੀ ਮੋਹਰੀਆ ਮੋਹੜਾ ਮੋਹਿੜਆ ਮੋਹਾ ਮੋਹਾਸਾ ਮੋਹਾਕਾ ਮੋੁਹਾਰਾ ਮੋਹਾਰਾ ਮੋਹਾਵਤ ਮੋੁਿਹ
ਮੋਿਹ ਮੋਿਹਓ ਮੋਿਹਓਹੁ ਮੋਿਹਅੜੀ ਮੋਿਹਆ ਮੋਿਹਤ ਮੋਿਹਨਾ ਮੋਿਹਲੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀਅਉ ਮੋਹੀਆ ਮੋਹੀਐ ਮੋਹੁ
ਮੋਹੇ ਮੋਹੈ ਮੋਹੈਗਾ ਮੋਕਲਾ ਮੋਕਲਾਈ ਮੋਖ ਮੋਖੁ ਮੋਖੰਤਰੁ ਮੋਚ ਮੋਚਨ ਮੋਜਦੀ ਮੋਟਉ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਮੋਠ ਮੋਤਸਰੀਆ
ਮੋਤੀ ਮੋਤੀਅਨ ਮੋਤੀਚੂਰੁ ਮੋਦੀ ਮੋੁਿਨ ਮੋਿਨ ਮੋਿਨਧਾਰੀ ਮੋੁਨੀ ਮੋਨੀ ਮੋਮ ਮੋਰ ਮੋਰੁ ਮੋਰਉ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਲੋ ਮੋਰਾ
ਮੋਿਰਓ ਮੋਰੀ ਮੋਰੇ ਮੋਰੈ ਮੋਰੋ ਮੋੁਿਲ ਮੋਿਲ ਮੋਲੁ ਮੋਲੀ ਮੋਲੀਆ ਮੋਲੇ ਮੋਲੋ ਮੋੜੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਮੋੜੀਐ ਮੋੜੇ ਮੋੜੇਿਹ ਮੋੜੈ
ਯਹ ਯਹੈ ਯਕ ਯਕੀਨ ਯਕੀਨਾ ਯਯਾ ਯਯੈ ਯਾ ਯਾਸੁ ਯਾਿਹ ਯਾਹੂ ਯਾਿਦ ਯਾਨੜੀਏ ਯਾਰ ਯਾਰੁ ਯਾਰਾਂ
ਿਯਆ
ਰਂਉ ਰਉ ਰਉਂ ਰਉਣ ਰਈਅਿਤ ਰਸ ਰਿਸ ਰਸੁ ਰਸਹ ਰਸਿਹ ਰਸਹੁ ਰਸਕ ਰਸਿਕ ਰਸਕੇ ਰਸਗੇ ਰਸਨ
ਰਸਿਨ ਰਸਨਾ ਰਸਨਾਂ ਰਸਨਾਗਰ ਰਸਨਾਰੀ ਰਸਪਿਤ ਰਸਭਾ ਰਸਯ੍ਯ੍ਉ ਰਸਾ ਰਸਾਇ ਰਸਾਇਆ ਰਸਾਇਣ
ਰਸਾਇਿਣ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸਾਇਣਾ ਰਸਾਇਦਾ ਰਸਾਇਨ ਰਸਾਇਿਨ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਾਈ ਰਸਾਏ ਰਸਾਕ ਰਸਾਤਿਲ
ਰਸਾਦੰ ਰਸਾਲ ਰਸਾਲੁ ਰਸਾਲੰ ਰਸਾਲਾ ਰਸਾਲੀ ਰਸਾਲੇ ਰਿਸਆ ਰਿਸਕ ਰਿਸਕੁ ਰਸੀ ਰਸੀਅਿਹ ਰਸੀਅਨ
ਰਸੀਅੜਾ ਰਸੀਆ ਰਸੀਆਂ ਰਸੀਕ ਰਸੀਣਾ ਰਸੀਦ ਰਸੁਨਥੇ ਰਸੂਆ ਰਸੂਿਲ ਰਸੇ ਰਸੇਰੇ ਰਸੈ ਰਸੋ ਰਸੋਇ
ਰਸੋਈ ਰਹਉ ਰਹਈ ਰਹਸ ਰਹਿਸ ਰਹਸੁ ਰਹਸਾਉ ਰਹਸਾਏ ਰਹਿਸਅੜੀ ਰਹਿਸਆ ਰਹੰਸੀ ਰਹਸੀ ਰਹਸੀਓ
ਰਹਸੀਐ ਰਹੰਸੇ ਰਹਸੇ ਰਹਸੈ ਰਹਿਹ ਰਹਹੁ ਰਹਣ ਰਹਿਣ ਰਹਣੁ ਰਹਣਾ ਰਹਣੀ ਰਹੰਤ ਰਹਤ ਰਹਤੁ ਰਹਤਉ
ਰਹਤਹ ਰਹੰਤਾ ਰਹਤਾ ਰਹਤੀ ਰਹਤੇ ਰਹੰਤੌ ਰਹੰਦਾ ਰਹਦਾ ਰਹਦੀ ਰਹੰਦੇ ਰਹਦੇ ਰਹੰਿਨ ਰਹਨ ਰਹਿਨ ਰਹਨੁ
ਰਹੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਰਹਿਨਹ੍ਹ੍ ਰਹਨਾ ਰਹਨੀ ਰਹੰਮ ਰਹਮ ਰਹਮਾਣੁ ਰਹਮਾਨਾ ਰਹਯ੍ਯ੍ਾ ਰਹਰਾਿਸ ਰਹਾ ਰਹਾਂ ਰਹਾਉ ਰਹਾਉਗੋ
ਰਹਾਇ ਰਹਾਇਆ ਰਹਾਇਦਾ ਰਹਾਇਲੇ ਰਹਾਈ ਰਹਾਈਆ ਰਹਾਈਐ ਰਹਾਏ ਰਹਾਸੀ ਰਹਾਤਾ ਰਹਾਵਾ ਰਹਾਵੈ
ਰਿਹ ਰਿਹਓ ਰਿਹਅਉ ਰਿਹਆ ਰਿਹਹੈ ਰਿਹਤ ਰਿਹਤੰ ਰਿਹਬੋ ਰਹੀ ਰਹੀਅਿਹ ਰਹੀਆ ਰਹੀਐ ਰਹੀਏਿਹ
ਰਹੀਜੈ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮੁ ਰਹੀਮਾ ਰਹੀਮਾਂ ਰਹੁ ਰਹੇ ਰਹੈ ਰਹੋ ਰਹੋਏ ਰੰਕ ਰੰਕੁ ਰਕਤ ਰਕਤੁ ਰਕਤਬੀਜੁ ਰਕਤੀ
ਰਕਤੂ ਰੰਕਾ ਰੰਕਾਈ ਰਖ ਰਿਖ ਰਖੁ ਰਖਉ ਰਖਈਆ ਰਖਸੀ ਰਖਿਹ ਰਖਹੁ ਰਖਕੋ ਰਖਣ ਰਖਣਹਾਿਰ
ਰਖਣਹਾਰੁ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਣਹਾਰੈ ਰਖੰਦੜੋ ਰਖਦਾ ਰਖਿਨ ਰਖਨਹਾਰ ਰਖਨਹਾਿਰ ਰਖਨਹਾਰੁ ਰਖਯ੍ਯ੍ਾ ਰਖਵਾਰਾ
ਰਖਵਾਰੇ ਰਖਵਾਰੋ ਰਖਵਾਲ ਰਖਵਾਲਾ ਰਖਵਾਿਲਆ ਰਖਵਾਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਰਖਾ ਰਖਾਂ ਰਖਾਇ ਰਖਾਇਆ ਰਖਾਇਦਾ

ਰਖਾਈ ਰਖਾਈਐ ਰਖਾਏ ਰਖਾਿਹ ਰਖਾਂਿਤ ਰਖਾਵਿਹਗੇ ਰਖਾਵਹੁ ਰਖਾਵੈਗੋ ਰਿਖਓ ਰਿਖਓਨੁ ਰਿਖਅਨੁ ਰਿਖਆ
ਰਿਖਐ ਰਖੀ ਰਖੀਅਿਹ ਰਖੀਆ ਰਖੀਐ ਰਖੀਸਰ ਰਖੀਸੁਰ ਰਖੀਜੈ ਰਖੇ ਰਖੇਸਾ ਰਖੇਣ ਰਖੈ ਰੰਗ ਰੰਿਗ ਰੰਗੁ
ਰੰਗੰ ਰੰਗਹੁ ਰੰਗਣ ਰੰਗਿਣ ਰੰਗਣਃ ਰੰਗਨ ਰੰਗਿਨ ਰੰਗਨੁ ਰੰਗਨਾ ਰੰਗਯ੍ਯ੍ੌ ਰੰਗੜੀਆ ਰਗੜੈ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾਇਆ
ਰੰਗਾਏ ਰੰਗਾਨਾ ਰੰਗਾਰੇ ਰੰਗਾਰੈ ਰੰਗਾਵਿਣਆ ਰੰਗਾਵਲਾ ਰੰਗਾਵਲੀ ਰੰਗਾਵਲੇ ਰੰਗਾਵਲੋ ਰੰਿਗਓਨੁ ਰੰਿਗਆ ਰੰਗੀ
ਰੰਗੀਓ ਰੰਗੀਆ ਰੰਗੀਐ ਰੰਗੀਣਾ ਰੰਗੀਿਤ ਰੰਗੀਨਾ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੀਲਾ ਰਗੀਲਾ ਰੰਗੀਲੇ ਰੰਗੀਲੈ ਰੰਗੁਲ ਰੰਗੁਲਾ
ਰੰਗੁਲੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੇਤੜਾ ਰੰਗੇਤੀ ਰੰਗੋ ਰਘੁ ਰਘੁਨਾਥ ਰਘੁਪਿਤ ਰਘੁਬੰਿਸ ਰਘੁਰਾਇਓ ਰਘੁਰਾਇਆ ਰਘੁਰਾਈ
ਰਘੁਵੰਸੁ ਰੰਙੁ ਰੰਙਣ ਰੰਙਿਣ ਰੰਙੈ ਰੰਚ ਰਿਚ ਰਚੁ ਰਚਿਸ ਰਚਿਹ ਰਚਹੁ ਰੰਚਕ ਰਚੰਿਤ ਰਚੰਿਨ ਰਚਨ ਰਚਨੁ
ਰਚਨੰ ਰਚਨਹਾਰੁ ਰਚੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਰਚਨਾ ਰਚਨੀ ਰਚਾ ਰਚਾਇ ਰਚਾਇਓ ਰਚਾਇਓਨੁ ਰਚਾਇਆ ਰਚਾਇਦਾ ਰਚਾਈ
ਰਚਾਏ ਰਚਾਹੀ ਰਚਾਨਾ ਰਚਾਵਿਹ ਰਚਾਵੈ ਰਿਚਓ ਰਿਚਓਨੁ ਰਿਚਆ ਰਿਚਤ ਰਚੀ ਰਚੀਆ ਰਚੀਐ ਰਚੇ ਰਚੈ
ਰਛਕ ਰਜ ਰਿਜ ਰਜਊ ਰਜਈ ਰੰਜਨ ਰਜਿਨ ਰਜਨੀ ਰਜਾ ਰਜਾਇ ਰਜਾਇਆ ਰਜਾਈ ਰਜਾਏ ਰਿਜਆ ਰਜੀ
ਰਜੀਆ ਰੰਜੀਐ ਰਜੇ ਰਜੈ ਰਞਾਿਣ ਰਞਾਣਦਾ ਰੰਞਾਣੀ ਰੰਞਾਣੈ ਰਟਤ ਰਿਟਆ ਰੰਡ ਰਡ ਰੰਡੀਆ ਰਣ ਰਿਣ
ਰਣੁ ਰਤ ਰਿਤ ਰਤੁ ਰਤੰ ਰਤਉ ਰਤਕ ਰਤੰਨ ਰਤੰਨੁ ਰਤਨ ਰਤਿਨ ਰਤਨੁ ਰਤਨੰ ਰਤੰਨਾ ਰਤਨਾ ਰਤਨਾਗਰ
ਰਤਨਾਗਰੁ ਰਤਨਾਗਰਾ ਰਤਨਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗੀ ਰਤਨੀ ਰਤਨੈ ਰਤਵਾਈ ਰਤੜਾ ਰਤੜੀਆਹ ਰਤੜੀਏ ਰਤੜੇ ਰਤਾ
ਰਿਤਅੜੇ ਰਿਤਆ ਰਤੀ ਰਤੀਅਹੁ ਰਤੀਆ ਰਤੇ ਰਤੋ ਰਤੌ ਰਥ ਰਿਥ ਰਥੁ ਰਥਵਾਹੁ ਰੰਨ ਰਨ ਰੰਨਾ ਰੰਨੀ
ਰਿਪ ਰਪਸੀ ਰਿਪਓ ਰਪੈ ਰਫਤੀ ਰਬ ਰਿਬ ਰਬੁ ਰਬਾਣੀਐ ਰਬਾਬ ਰਬਾਬੁ ਰਬਾਬਾ ਰਬਾਬੀ ਰਮ ਰਿਮ ਰਮੁ
ਰਮਊਆ ਰਮਈਆ ਰਮਈਐ ਰਮਈਏ ਰਮਿਹ ਰਮਹੁ ਰਮਜਾਨਾ ਰਮਣ ਰਮਣੰ ਰਮਣੀਯ ਰਮੰਤ ਰਮੰਿਤ ਰਮਤ
ਰਮਤੁ ਰਮਤੇ ਰਮਤੈ ਰਮਦਾਨਾ ਰਮਨਾ ਰਮਯੇ ਰਮਾ ਰਮਾਣਾ ਰੰਿਮਆ ਰਮੀਿਤ ਰਮੇ ਰਮੈ ਰਮੋ ਰਮੋਰੀ ਰਯ
ਰਯਿਤ ਰਯਿਨ ਰਿਲ ਰਲਈ ਰਲਸੀ ਰਲਣਾ ਰਲੰਦੜੋ ਰਲਿਨਹ੍ਹ੍ ਰਲਨੀ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇਆ ਰਲਾਇਦਾ ਰਲਾਈ
ਰਲਾਈਆ ਰਲਾਈਐ ਰਲਾਏ ਰਲਾਿਧਆ ਰਲਾਵੈ ਰਿਲਆ ਰਲੀ ਰਲੀਆ ਰਲੀਆਂ ਰਲੀਆਹ ਰਲੀਆਲਾ
ਰਲੀਐ ਰਲੇ ਰਲੇਤੁ ਰਲੈ ਰਿਵ ਰਵਉ ਰਵਈਆ ਰਵਿਹ ਰਵਹੁ ਰਵਣ ਰਵਿਣ ਰਵਣੁ ਰਵਣਾ ਰਵੰਤ ਰਵੰਤੁ
ਰਵਤ ਰਵਤੁ ਰਵੰਤਾ ਰਵਤੌ ਰਵਿਦ ਰਵੰਿਨ ਰਵਨ ਰਵਨਾ ਰਵਨੀ ਰਵੰਨੇ ਰਵਾ ਰਵਾਇਆ ਰਵਾਈ ਰਵਾਂਈ
ਰਵਾਣੀ ਰਵਾਂਤਉ ਰਵਾਰੈ ਰਵਾਰੋ ਰਵਾਲ ਰਵਾਲਾ ਰਿਵਓ ਰਿਵਆ ਰਿਵਆਸੁ ਰਿਵਐ ਰਿਵੰਦ ਰਿਵੰਦੁ ਰਿਵੰਦਾ
ਰਿਵਦਾਸ ਰਿਵਦਾਸੁ ਰਿਵਦਾਸਾ ਰਵੀ ਰਵੀਅਿਹ ਰਵੀਐ ਰਵੀਜੈ ਰਵੇ ਰਵੈ ਰਾ ਰਾਉ ਰਾਓੁ ਰਾਇ ਰਾਇਓ
ਰਾਇਆ ਰਾਇਸਾ ਰਾਈ ਰਾਏ ਰਾਿਸ ਰਾਸੀ ਰਾਸੇ ਰਾਹ ਰਾਹਕੁ ਰਾਹਾ ਰਾਿਹ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀਐ ਰਾਹੁ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇਦੇ
ਰਾਹੈ ਰਾਹੋ ਰਾਖ ਰਾਿਖ ਰਾਖੁ ਰਾਖਉ ਰਾਖਈ ਰਾਖਿਸ ਰਾਖਸੀ ਰਾਖਿਹ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਣ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ
ਰਾਖਣਹਾਿਰਆ ਰਾਖਤ ਰਾਖਤਾ ਰਾਖਤੇ ਰਾਖਦਾ ਰਾਖਦੇ ਰਾਖਨ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਖਨਹਾਰੇ
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਰਾਖਾ ਰਾਿਖਓ ਰਾਿਖਓੁ ਰਾਿਖਅਨੁ ਰਾਿਖਅੜਾ ਰਾਿਖਆ ਰਾਖੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ਰਾਖੀਐ ਰਾਖੇ
ਰਾਖੈ ਰਾਖੈਗਾ ਰਾਖੋ ਰਾਗ ਰਾਿਗ ਰਾਗੁ ਰਾਂਗ ਰਾਂਿਗ ਰਾਗਉ ਰਾਂਗਉ ਰਾਗਹੁ ਰਾਗੰਨ ਰਾਂਗਿਨ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ਰਾਗਨੀ
ਰਾਗਾ ਰਾਗਾਂ ਰਾਂਗਾ ਰਾਿਗਓ ਰਾਗੀ ਰਾਗੀ ਰਾਂਗੀ ਰਾਗੀਲਾ ਰਾਂਗੇ ਰਾਗੈ ਰਾਿਚ ਰਾਚੁ ਰਾਚਉ ਰਾਚਿਹ ਰਾਚਹੁ
ਰਾਚਤ ਰਾਚਾ ਰਾਚੀ ਰਾਚੀਲੇ ਰਾਚੇ ਰਾਚੈ ਰਾਜ ਰਾਿਜ ਰਾਜੁ ਰਾਜੰ ਰਾਜਇਆ ਰਾਜਸ ਰਾਜਸੁ ਰਾਜੰਗਾ ਰਾਜਨ
ਰਾਜਨੁ ਰਾਜਨਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾਸਰ੍ਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਾਨੁ ਰਾਿਜਆ ਰਾਜੇ ਰਾਜੈ ਰਾਜੋ ਰਾਂਡ ਰਾਂਡੀ ਰਾਡੇਪਾ ਰਾਣਾ
ਰਾਣੀਆ ਰਾਣੇ ਰਾਤ ਰਾਿਤ ਰਾਤਉ ਰਾਤਓ ਰਾਤਿੜਆ ਰਾਤੜੀਏ ਰਾਤਾ ਰਾਿਤਆ ਰਾਿਤਹੋ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤੇ
ਰਾਤੈ ਰਾਤੋ ਰਾਤੌ ਰਾਦੇ ਰਾਂਿਧ ਰਾਧੀ ਰਾਧੇ ਰਾਨਾ ਰਾਨੀ ਰਾਪੈ ਰਾਂਬੀ ਰਾਮ ਰਾਿਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮਈਆ ਰਾਮਿਹ

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਮਚੰਦ ਰਾਮਚੰਿਦ ਰਾਮਚੰਦੁ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮਦਾਿਸ ਰਾਮਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸਾ ਰਾਮਦਾਸੈ ਰਾਮਨਾ ਰਾਮਾ
ਰਾਮਾਣਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਰਾਮੈ ਰਾਮੋ ਰਾਿਰ ਰਾਰਾ ਰਾਰੈ ਰਾਲ ਰਾਿਲ ਰਾਲਾ ਰਾਲੀ ਰਾਲੀਐ ਰਾਵਉ ਰਾਵਏ
ਰਾਵਹ ਰਾਵਿਹ ਰਾਵਣ ਰਾਵਿਣ ਰਾਵਣੁ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ਰਾਵਣਾ ਰਾਵਣੇ ਰਾਵਨ ਰਾਵਨੁ ਰਾਵਨਾ ਰਾਵਲ ਰਾਵਾ
ਰਾਵਾਸੀ ਰਾਵਾਰ ਰਾਿਵਓ ਰਾਿਵਅੜਾ ਰਾਿਵਅੜੀ ਰਾਿਵਆ ਰਾਵੀ ਰਾਵੀਆ ਰਾਵੀਐ ਰਾਵੀਏ ਰਾਵੀਜੈ ਰਾਵੇ
ਰਾਵੇਇ ਰਾਵੇਸੀ ਰਾਵੇਹਾ ਰਾਵੈ ਰਾਿੜ ਿਰਸਾਇ ਿਰਸੈ ਿਰਖ ਿਰਿਖ ਿਰਖਾ ਿਰਿਖਅੰ ਿਰਿਖਆ ਿਰਖੀ ਿਰਖੀਕੇਸ
ਿਰਖੀਕੇਸੁ ਿਰਗੁ ਿਰਜਕੁ ਿਰਜਮ ਿਰਤਨੋ ਿਰਦ ਿਰਿਦ ਿਰਦੰਤਿਰ ਿਰਦੰਤਰਹ ਿਰਦਯੰ ਿਰਦਾ ਿਰਦੇ ਿਰਦੈ ਿਰਿਧ
ਿਰਿਨ ਿਰਨੁ ਿਰੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਿਰਪ ਿਰੜਿਕਓਨੁ ਰੀ ਰੀਸ ਰੀਸਾ ਰੀਸਾਈ ਰੀਸਾਲ ਰੀਸਾਲਾ ਰੀਸਾਲੂ ਰੀਸੈ ਰੀਝਿਹ ਰੀਝਾਇ
ਰੀਝਾਇਓ ਰੀਝਾਇਆ ਰੀਝਾਈ ਰੀਝਾਏ ਰੀਝਾਨਾ ਰੀਝਾਵਉ ਰੀਝਾਵੈ ਰੀਝੈ ਰੀਣੇ ਰੀਿਤ ਰੀਤਾ ਰੀਤਾਵੀਆ ਰੀਤੇ
ਰੀਧਾਈਲੇ ਰੀਧੇ ਰੀਨਾ ਰੀਰੀ ਰੁਸਾਏ ਰੁਹਲਾ ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਰੁਖ ਰੁਖੁ ਰੁਖੜਾ ਰੁਖਾਂ ਰੁਖੀ ਰੁਚ ਰੁਿਚ ਰੁਚਤੇ
ਰੁਚਾਂਗੈ ਰੁਿਚਤ ਰੁਚੀਐ ਰੁਚੈ ਰੁਠ ਰੁਠੀਆ ਰੁੰਿਡਤ ਰੁਣ ਰੁਣੁ ਰੁਿਤ ਰੁਤੀ ਰੁਤੇ ਰੁਤੇਣ ਰੁਦਨੁ ਰੁਦਰ੍ ਰੁਦਰ੍ੁ ਰੁਦਰ੍ਾਖੰ
ਰੁਦਰ੍ਾਿਦਕ ਰੁਧਾ ਰੁਿਧਰ ਰੁਧੇ ਰੁਧੈ ਰੁਨ
ੰ ੜੇ ਰੁੰਨਾ ਰੁਨਾ ਰੁੰਿਨਆ ਰੁੰਨੀ ਰੁਨ
ੰ ੀਆ ਰੁੰਨੇ ਰੁਨ
ੰ ੈ ਰੁਪਾ ਰੁਪੇ ਰੁਿਲ ਰੁਲਸੀ
ਰੁਲਤਾ ਰੁਲਤੇ ਰੁਲਦੀ ਰੁਲਾਇ ਰੁਲਾਇਆ ਰੁਲਾਈ ਰੁਲੀ ਰੁਲੀਜੈ ਰੁਲੈ ਰੁੜਹ੍ਹ੍ਾਈ ਰੁੜਣੇ ਰੁੜਾਈ ਰੂ ਰੂਆਇਆ
ਰੂਆਇਦਾ ਰੂਆਈਐ ਰੂਆਏ ਰੂਆਵਣਾ ਰੂਸੀਐ ਰੂਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਰੂਹੁ ਰੂਖ ਰੂਿਖ ਰੂਖਾ ਰੂਖੀ ਰੂਖੋ ਰੂਚਾ ਰੂਿਤ
ਰੂਤਉ ਰੂਤੀ ਰੂੰਧਿਹ ਰੂਧਾ ਰੂਪ ਰੂਿਪ ਰੂਪੁ ਰੂਪੰ ਰੂਪਹੀਣ ਰੂਪਵੰਿਤ ਰੂਪਵੰਤੁ ਰੂਪਾ ਰੂਪਾਦ ਰੂਪਾਵਤੀ ਰੂਪੀ ਰੂਪੀ
ਰੂਪੀਆ ਰੂਪੇਣ ਰੂਪੈ ਰੂਪੋ ਰੂਲਣਾ ਰੂਿਲਆ ਰੂਲੇ ਰੂੜਉ ਰੂੜਹ੍ਹ੍ੀ ਰੂੜਹ੍ਹ੍ੇ ਰੂੜਾ ਰੂੜੀ ਰੂੜੈ ਰੂੜੋ ਰੂੜੌ ਰੇ ਰੇਸਮੀ ਰੇਖ
ਰੇਖੰ ਰੇਖਾ ਰੇਿਖਆ ਰੇਿਗ ਰੇਚਕ ਰੇਣ ਰੇਣੁ ਰੇਣਾ ਰੇਣਾਰੁ ਰੇਣਾਰੀ ਰੇਣੁਕਹ ਰੇਣੁਕਾ ਰੇਤ ਰੇਤੁ ਰੇਦ ਰੇਨ ਰੇਨੁ
ਰੇਨਾ ਰੇਨਾਇਆ ਰੇਨਾਈ ਰੇਨਾਰੁ ਰੇਨਾਰਾ ਰੇਨਾਰੀ ਰੇਨਾਰੇ ਰੈ ਰੈਣ ਰੈਿਣ ਰੈਣਾਇਰ ਰੈਣਾਰ ਰੈਣਾਰੇ ਰੈਣੀ ਰੈਣੇ
ਰੈਨ ਰੈਿਨ ਰੈਨੜੀਐ ਰੈਨੜੀਏ ਰੈਨਾਇਰ ਰੈਨਾਈ ਰੈਨਾਰੇ ਰੈਨੀ ਰੈਨੇਹੀ ਰੈਬਾਿਰਆ ਰੈਬਾਰੀ ਰੋ ਰੋਆਇਆ ਰੋਇ
ਰੋਇਆ ਰੋਈ ਰੋਈਐ ਰੋਏ ਰੋਸੁ ਰੋਸੀ ਰੋਹਾ ਰੋਂਿਹ ਰੋਿਹ ਰੋਿਹਆ ਰੋਹੁ ਰੋਹੈ ਰੋਕਉ ਰੋਿਕਆ ਰੋਕੀਆਂ ਰੋਗ
ਰੋਿਗ ਰੋਗੁ ਰੋਗੰ ਰੋਗਹੁ ਰੋਗਣਹ ਰੋਗਨੀ ਰੋਗਯ੍ਯ੍ੰ ਰੋਗਾ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀਅੰ ਰੋਗੇ ਰੋਜ ਰੋਿਜ ਰੋਜੁ ਰੋਜਗਾਰੁ ਰੋਜਾ ਰੋਜੀ
ਰੋਟੀ ਰੋਟੀਅਨ ਰੋਟੀਆ ਰੋਡੜੀ ਰੋਤ ਰੋਿਤ ਰੋਤਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਪਉ ਰੋਪੈ ਰੋਮ ਰੋਿਮ ਰੋਮਾਈ ਰੋਮਾਵਿਲ ਰੋਮਾਵਲੀ
ਰੋਮੇ ਰੋਲ ਰੋਿਲ ਰੋਲੁ ਰੋਲੀਆ ਰੋਵਸੀ ਰੋਵਹ ਰੋਵਿਹ ਰੋਵਹੀ ਰੋਵਹੁ ਰੋਵਹੁਗੇ ਰੋਵਣ ਰੋਵਣੁ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਰੋਵਣਹਾਰੇ
ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ ਰੋਵਣਾ ਰੋਵਤ ਰੋਵਤੁ ਰੋਵੰਦੀ ਰੋਵੰਿਨ ਰੋਵਿਨ ਰੋਵਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ਰੋਵਨਹਾਰੀ ਰੋਵਨਹਾਰੇ
ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਰੋਵਾ ਰੋਵੀਜੈ ਰੋਵੈ ਰੋੜਾ
ਲਉ ਲਉਕੀ ਲਉਕੇ ਲਉਗ ਲਉਡਾ ਲਉਡੇ ਲਇਓ ਲਇਓੁ ਲਇਓਨੁ ਲਇਅਨੁ ਲਇਆ ਲਇਐ ਲਈ ਲਈਅਸੁ
ਲਈਅਿਹ ਲਈਅਿਨ ਲਈਆ ਲਈਐ ਲਈਜੈ ਲਏ ਲਏਇ ਲਏਹਾ ਲਏਹਾਂ ਲਏਗਾ ਲਏਿਨ ਲਏਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਸਕਰ
ਲਸਕਰੁ ਲਸਕਰੀਆ ਲਸਿਟਕਾ ਲਸਨ ਲਹਉ ਲਹਿਸ ਲਹਸਿਹ ਲਹਿਹ ਲਹਹੁ ਲਹੰਗ ਲਹਗੁ ਲਹਣਾ ਲਹਣੇ
ਲਹਣੈ ਲਹਣੋ ਲਹੰਿਤ ਲਹੰਤਾ ਲਹਤਾ ਲਹੰਤੀ ਲਹੰਤੇ ਲਹੰਥਾ ਲਹੰਦੜੋ ਲਹਦਾ ਲਹਦੀ ਲਹਦੇ ਲਹੰਿਨ ਲਹਨ
ਲਹਿਨ ਲਹੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਹਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਹਨਹ੍ਹ੍ੀ ਲਹਨਾ ਲਹਨੋ ਲਹਬਰ ਲਹਿਰ ਲਹਰੀ ਲਹਰੇ ਲਹਾ ਲਹਾਂ ਲਹਾਉ ਲਹਾਇਆ
ਲਹਾਇਦਾ ਲਹਾਈ ਲਹਾਈਐ ਲਹਾਏ ਲਹਾਸਾ ਲਹਾਤੀ ਲਹਾਨ ਲਹਾਵਿਣਆ ਲਿਹ ਲਿਹਓ ਲਿਹਆ ਲਹੀ
ਲਹੀਅੰ ਲਹੀਅਿਹ ਲਹੀਆ ਲਹੀਐ ਲਹੀਜੈ ਲਹੁ ਲਹੁਰੀ ਲਹੁਰੀਆ ਲਹੁੜਾ ਲਹੁੜੇ ਲਹੇ ਲਹੈ ਲਹੈਗੀ ਲਹੋ
ਲਹੋਗੀਆ ਲੰਕ ਲਕੁ ਲਕਰੀ ਲਕੜੀ ਲੰਕਾ ਲਕੀ ਲਕੁਟੀ ਲੰਕੂਰੁ ਲਖ ਲਿਖ ਲਖੁ ਲਖਉ ਲਖਈਆ ਲਖਿਸ

ਲਖਹੁ ਲਖਣ ਲਖਣਾ ਲਖਣੇ ਲਖਨ ਲਖਨੁ ਲਖਨਾ ਲਖਨੀ ਲਖਮਣੁ ਲਖਮੀ ਲਖਯ੍ਯ੍ ਲਖਯ੍ਯ੍ਣ ਲਖਯ੍ਯ੍ਾ ਲਿਖਯ੍ਯ੍ਣ ਲਖਾ
ਲਖਾਇ ਲਖਾਇਓ ਲਖਾਇਆ ਲਖਾਇਦਾ ਲਖਾਈ ਲਖਾਈਐ ਲਖਾਏ ਲਖਾਹਾ ਲਖਾਿਹ ਲਖਾਹੀ ਲਖਾਯਉ ਲਖਾਰੀ
ਲਖਾਰੇ ਲਖਾਵਉ ਲਖਾਵਹੁ ਲਖਾਵਹੇ ਲਖਾਵਿਣਆ ਲਖਾਵੀਐ ਲਖਾਵੈ ਲਖਾਵੈਗੋ ਲਿਖਓ ਲਿਖਆ ਲਿਖਮੀ ਲਖੀ
ਲਖੀਐ ਲਖੇ ਲਖੇਸਰੀ ਲਖੈ ਲਗ ਲਿਗ ਲਗੁ ਲਗਉ ਲਗਈ ਲਗਈਆ ਲਗਹ ਲਗਿਹ ਲਗਹੁ ਲਗਣੰ ਲਗਤ
ਲਗਤੁ ਲਗਥਈ ਲਗਦਾ ਲਗਦੀਆ ਲਗੰਿਨ ਲਗਿਨ ਲਗਨੁ ਲਗੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਗਨਾ ਲੰਗਿਰ ਲੰਗਰੁ ਲਗਰੀ ਲਗੜਾ
ਲਗੜੀ ਲਗੜੀਆ ਲਗੜੋ ਲਗਾ ਲਗਾਇ ਲਗਾਇਓ ਲਗਾਇਆ ਲਗਾਇਦਾ ਲਗਾਇਬਾ ਲਗਾਈ ਲਗਾਈਆ
ਲਗਾਈਐ ਲਗਾਏ ਲਗਾਿਹ ਲਗਾਹੀ ਲਗਾਤੀ ਲਗਾਨ ਲਗਾਨਾ ਲਗਾਨੀ ਲਗਾਨੇ ਲਗਾਮੁ ਲਗਾਵਿਹ ਲਗਾਵਹੁ
ਲਗਾਵਿਣਆ ਲਗਾਵੈ ਲਗਾਵੈਗੋ ਲਿਗਆ ਲਿਗਐ ਲਗੀ ਲਗੀਆ ਲਗੀਐ ਲਗੀਜੈ ਲਗੇ ਲਗੈ ਲਗੋ ਲੰਗੋਟੀ ਲੰਿਘ
ਲੰਘਉ ਲੰਘਈਆ ਲੰਘਿਸ ਲੰਘਿਹ ਲੰਘਣਾ ਲੰਘੰਿਤ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘੰਦੇ ਲੰਘਨਹ ਲੰਘਨਾ ਲੰਘਾ ਲੰਘਾਇ ਲਘਾਇ
ਲੰਘਾਇਆ ਲੰਘਾਈ ਲਘਾਈ ਲਘਾਈਐ ਲੰਘਾਏ ਲਘਾਏ ਲੰਘਾਹੁ ਲੰਘਾਵਏ ਲੰਘਾਵਿਹ ਲੰਘਾਵਹੁ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ
ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ਲੰਘਾਵੈ ਲਘਾਵੈ ਲੰਿਘਆ ਲੰਘੀਐ ਲੰਘੇ ਲੰਘੈ ਲਛਣ ਲਛਣੁ ਲਛਮਣ ਲਛਮਣੁ ਲਛਮੀ ਲਿਛਮੀ
ਲਜ ਲਜੁ ਲਜਯਾ ਲਜਾ ਲਜਾਇ ਲਜਾਇਆ ਲਜਾਈ ਲਜਾਈਐ ਲਜਾਨੇ ਲਜਾਵਉ ਲਿਜਆ ਲਜੀਵਦੋ ਲਜੈ ਲਜੋ
ਲੰਞੁ ਲਟ ਲਟਕਾਵੈ ਲਟੁਰੀ ਲਡਾਇ ਲਡਾਇਓ ਲਡਾਇਆ ਲਡਾਵਹ ਲਡੇ ਲਤਾ ਲਤਾੜੀਅਿਹ ਲਤੀਫੁ ਲਥੁ ਲਥਾ
ਲਿਥਅੜੇ ਲਥੀ ਲਥੇ ਲਥੋ ਲਿਦ ਲਦਾਈ ਲਿਦਅੜਾ ਲਿਦਆ ਲਦੀਅਿਹ ਲਦੇ ਲਧਮੁ ਲਧੜਾ ਲਧੜੀਆ ਲਧਾ
ਲਿਧਆ ਲਧੀ ਲਧੀਆ ਲਧੇ ਲਧੋਵਾਰੇ ਲੰਪਟ ਲੰਪਟੁ ਲਪਿਟ ਲਪਟਹੀ ਲਪਟਤ ਲਪਟਾਉ ਲਪਟਾਇ ਲਪਟਾਇਓ
ਲਪਟਾਇਆ ਲੰਪਟਾਈ ਲਪਟਾਈ ਲਪਟਾਏ ਲਪਟਾਿਹ ਲਪਟਾਹੀ ਲਪਟਾਣਾ ਲਪਟਾਣੀ ਲਪਟਾਧੇ ਲਪਟਾਨਾ
ਲਪਟਾਨੀ ਲਪਟਾਨੈ ਲਪਟਾਨੋ ਲਪਟਾਵਉ ਲਪਟਾਵਏ ਲਪਟਾਵਿਹ ਲਪਟਾਵੈ ਲਪਿਟਓ ਲਪਿਟਆ ਲਪਟੇਰਾ ਲਪਟੈ
ਲਪੇਟੇ ਲਫਜ ਲਬ ਲਿਬ ਲਬੁ ਲਬਹੂੰ ਲਬਧ ਲਬਿਧ ਲਬਧਯ੍ਯ੍ੰ ਲਬਿਧਯ੍ਯ੍ੰ ਲਬਿਧਓ ਲਬਿਧਅੰ ਲਬਧੇਿਣ ਲਬਧੋ ਲਬੀ
ਲਬੈ ਲਬੋ ਲਭਈ ਲਭਹੀ ਲਭਣੰ ਲਭਣਹਾਰੁ ਲਭਣੇ ਲਭੰਤੰ ਲਭੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਭਨੀ ਲਭਯ੍ਯ੍ਤੇ ਲਭਾ ਲਭੀ ਲਭੈ ਲੰਮੜੇ ਲੰਮਾ
ਲੰਮੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੈ ਲਯੌ ਲਿਰ ਲਰਨੇ ਲਰਾਈ ਲਿਰਕਨ ਲਿਰਕਾ ਲਿਰਕੀ ਲਿਰਕੇ ਲਰੀ ਲਰੈ ਲਲਤ ਲਲਤਾ ਲਲਨਾ
ਲਲਾ ਲਲਾਂ ਲਿਲਤ ਲਿਲਤਾ ਲਲੀ ਲਲੈ ਲਵੰਤੇ ਲਵੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਵਾਇ ਲਵਾਇਆ ਲਵਾਇਦਾ ਲਵਾਈਅਿਹ ਲਵਾਏ
ਲਿਵਆ ਲਵੇ ਲਵੇਰੀ ਲਵੈ ਲਿੜ ਲੜੁ ਲੜਕਾ ਲੜਾਈ ਲਿੜਓ ਲਿੜਅਉ ਲਿੜਕੇ ਲੜੈ ਲਾਉ ਲਾਇ ਲਾਇਓ
ਲਾਇਓਨੁ ਲਾਇਅਨੁ ਲਾਇਆ ਲਾਇਐ ਲਾਇਸੀ ਲਾਇਿਹ ਲਾਇਹੁ ਲਾਇਕ ਲਾਇਣ ਲਾਇਣੁ ਲਾਇਤਬਾਰ
ਲਾਇਤਬਾਰੁ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਲਾਇਦਾ ਲਾਇਦੇ ਲਾਇਿਨ ਲਾਇਿਨਹ੍ਹ੍ ਲਾਇਨੀ ਲਾਈ ਲਾਈ ਲਾਈਅਿਨ ਲਾਈਅਨੁ
ਲਾਈਆ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਐ ਲਾਈਕੀ ਲਾਏ ਲਾਏਇ ਲਾਏਹੁ ਲਾਹਓ ਲਾਹਿਸ ਲਾਹਿਣ ਲਾਹੰਿਨ ਲਾਹਿਨ ਲਾਹਰਾ
ਲਾਹਾ ਲਾਹਾਂ ਲਾਿਹ ਲਾਿਹਓ ਲਾਿਹਓਨੁ ਲਾਿਹਆ ਲਾਹੀ ਲਾਹੀਅਨੁ ਲਾਹੁ ਲਾਹੂ ਲਾਹੇ ਲਾਹੈ ਲਾਹੌਰ ਲਾਕਰੀ
ਲਾਖ ਲਾਖੁ ਲਾਖਾ ਲਾਿਖਆ ਲਾਖੀ ਲਾਖੀਐ ਲਾਖੀਣਾ ਲਾਖੈ ਲਾਗ ਲਾਿਗ ਲਾਗੁ ਲਾਗਉ ਲਾਗਈ ਲਾਗਏ ਲਾਗਿਸ
ਲਾਗਹ ਲਾਗਿਹ ਲਾਗਹੁ ਲਾਗਿਣ ਲਾਗਤ ਲਾਂਗਤ ਲਾਗਤਾ ਲਾਗਤੀ ਲਾਗਤੇ ਲਾਗਨ ਲਾਗਨੁ ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਯ੍ਯ੍ੌ ਲਾਗਾ
ਲਾਿਗਓ ਲਾਿਗਆ ਲਾਿਗਬਾ ਲਾਿਗਲਾ ਲਾਗੀ ਲਾਗੀਆ ਲਾਗੀਐ ਲਾਗੂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੈ ਲਾਗੋ ਲਾਘਣਉ ਲਾਛੈ ਲਾਜ
ਲਾਜੁ ਲਾਜਸੀ ਲਾਜੀਅਿਹ ਲਾਜੈ ਲਾਟੂ ਲਾਡ ਲਾਡੁ ਲਾਡਾਇਦਾ ਲਾਡਾਵੈ ਲਾਿਡਲੇ ਲਾਡੁਲੀ ਲਾਿਤਆ ਲਾਥ ਲਾਥਾ
ਲਾਥੀ ਲਾਥੀਆ ਲਾਥੇ ਲਾਿਦ ਲਾਦਿਸ ਲਾਦਾ ਲਾਿਦਓ ਲਾਿਦਆ ਲਾਦੀ ਲਾਦੀਐ ਲਾਦੇ ਲਾਧਾ ਲਾਿਧਓ ਲਾਿਧਆ
ਲਾਧੀ ਲਾਧੇ ਲਾਧੋ ਲਾਪਸੀ ਲਾਂਬੇ ਲਾਭ ਲਾਭੁ ਲਾਭਨ ਲਾਭਾ ਲਾਭਾਇਆ ਲਾਭੈ ਲਾਂਮੀ ਲਾਯਉ ਲਾਲ ਲਾਿਲ ਲਾਲੁ
ਲਾਲਸਾ ਲਾਲਿਹ ਲਾਲਚ ਲਾਲਿਚ ਲਾਲਚੁ ਲਾਲਚਾ ਲਾਲਤੀ ਲਾਲਨ ਲਾਲਨੁ ਲਾਲਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲੀ ਲਾਲੇ ਲਾਲੈ

ਲਾਲੋ ਲਾਵ ਲਾਵਉ ਲਾਵਈ ਲਾਵਏ ਲਾਵਿਸ ਲਾਵਿਸਤਾ ਲਾਵਿਹ ਲਾਵਿਹਗੇ ਲਾਵਹੀ ਲਾਵਹੁ ਲਾਵਹੇ ਲਾਵਣ
ਲਾਵਣੁ ਲਾਵਣਾ ਲਾਵਿਣਆ ਲਾਵਣੀ ਲਾਵਤ ਲਾਵਨ ਲਾਵਨੋ ਲਾਵਾ ਲਾਵੀ ਲਾਵੀਐ ਲਾਵੇ ਲਾਵੇਰੀ ਲਾਵੈ ਲਾਵੈਗੋ
ਲਾੜੀ ਲਾੜੇ ਿਲੰਉ ਿਲਉ ਿਲਆਵਉ ਿਲਆਵਿਹ ਿਲਆਵੈ ਿਲਿਖ ਿਲਖੁ ਿਲਖਉਗੀ ਿਲਖਹ ਿਲਖਿਹ ਿਲਖਹੁ ਿਲਖਣ
ਿਲਖਣੁ ਿਲਖਣਹ ਿਲਖਣਹਾਰੁ ਿਲਖਣਹਾਰਾ ਿਲਖਤ ਿਲਖਤੁ ਿਲਖੰਤੀ ਿਲਖਤੀ ਿਲਖਤੇ ਿਲਖੰਤੈ ਿਲਖਦਾ ਿਲਖਿਦਆ
ਿਲਖਿਨ ਿਲਖਨੁ ਿਲਖਯ੍ਯ੍ਉ ਿਲਖਯ੍ਯ੍ਣਃ ਿਲਖਾ ਿਲਖਾਇ ਿਲਖਾਇਆ ਿਲਖਾਇਦਾ ਿਲਖਾਈ ਿਲਖਾਈਐ ਿਲਖਾਏ ਿਲਖਾਿਸ
ਿਲਖਾਸੇ ਿਲਖਾਹਾ ਿਲਖਾਹੀ ਿਲਖਾਂਹੀ ਿਲਖਾਧਾ ਿਲਖਾਰੀ ਿਲਖਾਵਉ ਿਲਖਾਵਿਣਆ ਿਲਖਾਵਤੀ ਿਲਖਾਵੈ ਿਲਿਖਓ
ਿਲਿਖਅੜਾ ਿਲਿਖਅੜੇ ਿਲਿਖਆ ਿਲਿਖਆਿਸ ਿਲਿਖਆਸੁ ਿਲਿਖਆਸਾ ਿਲਖੀ ਿਲਖੀਐ ਿਲਖੇ ਿਲਖੇਰਾ ਿਲਖੈ
ਿਲਖੋਈਐ ਿਲਖੋਗੁ ਿਲੰਙ ਿਲਜੈ ਿਲਤਾ ਿਲਤੇ ਿਲਪਤ ਿਲਪਯ੍ਯ੍ਤੇ ਿਲਲਾਟ ਿਲਲਾਿਟ ਿਲਲਾਟੰ ਿਲਲਾਟਿਹ ਿਲਲਾਧੋ
ਿਲਲਾਰ ਿਲਲਾਿਰ ਿਲਲਾਰਾ ਿਲਲਾਰੇ ਿਲਲੇਰੈ ਿਲਵ ਿਲਵਾਿੜ ਿਲਵੈ ਲੀਉ ਲੀਓ ਲੀਓਇ ਲੀਅਉ ਲੀਅੜਾ ਲੀਆ
ਲੀਏ ਲੀਕ ਲੀਿਖਆ ਲੀਖੇ ਲੀਗੁ ਲੀਚੈ ਲੀਜਿਹਗੇ ਲੀਜੀ ਲੀਜੀਐ ਲੀਜੈ ਲੀਠਾ ਲੀਣ ਲੀਣੁ ਲੀਣਉ ਲੀਣਾ
ਲੀਤ ਲੀਤੜਾ ਲੀਤਾ ਲੀਤੀ ਲੀਤੀਅਨੁ ਲੀਤੀਆ ਲੀਨ ਲੀਨੁ ਲੀਨਉ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ਾ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ੀ ਲੀਨਹ੍ਹ੍ੇ ਲੀਨਾ ਲੀਨੀ
ਲੀਨੇ ਲੀਨੋ ਲੀਪ ਲੀਿਪ ਲੀਪਤ ਲੀਿਪਐ ਲੀਲ ਲੀਲਾ ਲੀਿਲਤ ਲੀਵਿਨ ਲੀਵਨਾ ਲੀਵਾ ਲੀੜਾ ਲੁਹਾਰ ਲੁਹਾਰੀ
ਲੁਿਹ ਲੁਿਕ ਲੁਕਈਹੈ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਾਇਦੜੋ ਲੁਕਾਈ ਲੁਕਾਣਾ ਲੁਕਾਨਾ ਲੁਕਾਨੀ ਲੁਕਾਨੇ ਲੁਚਾਨੀ ਲੁੰਿਜਤ ਲੁਝਣਾ
ਲੁਝੀ ਲੁਝੀਐ ਲੁਝੈ ਲੁਟਾਇਆ ਲੁਟਾਵੈ ਲੁਿਟਓ ਲੁਿਟਆ ਲੁਟੀਐ ਲੁਟੇਿਨ ਲੁਿਡ ਲੁਡੰਦੜੀ ਲੁਡਾਇ ਲੁਡਾਈਐ
ਲੁਡਾਏ ਲੁਡਾਰੀਆ ਲੁਿਣ ਲੁਿਣਆ ਲੁਣੀਐ ਲੁਣੇ ਲੁਣੈ ਲੁਤੇ ਲੁਨੇ ਲੁਬਧ ਲੁਬਿਧ ਲੁਬਧੋ ਲੁਭਤ ਲੁਭਤੁ ਲੁਭਤਉ
ਲੁਭਤੇ ਲੁਭਿੜਓ ਲੁਭਾਇਆ ਲੁਭਾਈਐ ਲੁਭਾਏ ਲੁਭਾਣੀ ਲੁਭਾਣੇ ਲੁਭਾਿਨ ਲੁਭਾਨਉ ਲੁਭਾਨਾ ਲੁਭਾਨੀ ਲੁਭਾਨੇ
ਲੁਭਾਵਿਹ ਲੁਭਾਵੈ ਲੁਿਭਤ ਲੁਿਭਭਾ ਲੁੜਹ੍ਹ੍ੰਦੜੀ ਲੁੜੇਿਨ ਲੂਹ ਲੂਹੈ ਲੂਕ ਲੂਿਕ ਲੂਕਟ ਲੂਕੀ ਲੂਕੇ ਲੂਕੈ ਲੂਗਰਾ ਲੂਝੁ
ਲੂਝਿਹ ਲੂਝਦੇ ਲੂਝੈ ਲੂਿਟ ਲੂਟਿਹ ਲੂਟਨਾ ਲੂਟਾ ਲੂਿਟਆ ਲੂਟੀ ਲੂਟੇ ਲੂਟੈ ਲੂਠੇ ਲੂਣ ਲੂਣੁ ਲੂਣੈ ਲੂਨਾ ਲੂਬਰਾ
ਲੇ ਲੇਉ ਲੇਉਗੀ ਲੇਇ ਲੇਇਗਾ ਲੇਈ ਲੇਹ ਲੇਿਹ ਲੇਹੀ ਲੇਹੁ ਲੇਹੋ ਲੇਖ ਲੇਿਖ ਲੇਖੁ ਲੇਖੰ ਲੇਖਏ ਲੇਖਿਹ ਲੇਖਿਣ
ਲੇਖਾ ਲੇਖਾਰੀ ਲੇਖਾਵਤੀ ਲੇਿਖਆ ਲੇਖੀ ਲੇਖੀਆ ਲੇਖੀਐ ਲੇਖੇ ਲੇਖੇਦਾਰੁ ਲੇਖੈ ਲੇਖੋ ਲੇਗੋ ਲੇਟ ਲੇਿਟ ਲੇਟਿਣ
ਲੇਟਣਾ ਲੇਿਟਆ ਲੇਤ ਲੇਤੁ ਲੇਤਾ ਲੇਤੇ ਲੇਤੈ ਲੇਨ ਲੇਨਾ ਲੇਪ ਲੇਪੁ ਲੇਪਨ ਲੇਪਨੰ ਲੇਪਾ ਲੇਫ ਲੇਫੁ ਲੇਲੇ ਲੇਵਉ
ਲੇਵਏ ਲੇਵਿਹ ਲੇਵਹੁ ਲੇਵਾ ਲੇਵੈ ਲੈ ਲੈਸਿਹ ਲੈਸੀ ਲੈਹਉ ਲੈਿਹ ਲੈਹੀ ਲੈਹੁ ਲੈਹੈ ਲੈਣ ਲੈਿਣ ਲੈਣਾ ਲੈਣੀ ਲੈਣੈ
ਲੈਤ ਲੈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਦੇ ਲੈਨ ਲੈਿਨ ਲੈਿਨਹ੍ਹ੍ ਲੈਨਾ ਲੈਨੀ ਲੈਨੋ ਲੋਊ ਲੋਅ ਲੋਅਹ ਲੋਆ ਲੋਆਂ ਲੋਐ ਲੋਇ ਲੋਇਣ
ਲੋਇਣਾ ਲੋਇਣੀ ਲੋਇਨ ਲੋਇਨਾ ਲੋਈ ਲੋਸਟ ਲੋਹ ਲੋਹਉ ਲੋਹਟੁ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰੁ ਲੋਹਾਰੀ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਲੋਹੁ ਲੋਹੂ
ਲੋਹੇ ਲੋਕ ਲੋਿਕ ਲੋਕੁ ਲੋਕਹ ਲੋਕਿਹ ਲੋਕਨ ਲੋਕਾ ਲੋਕਾਂ ਲੋੁਕਾਈ ਲੋਕਾਈ ਲੋਕਾਚਾਰ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ਲੋਕਾਣੀ
ਲੋਕਾਣੀਆ ਲੋਕਾਣੇ ਲੋਕਾਂਤਰ ਲੋੁਕਾਨੀ ਲੋਕਾਨੀ ਲੋਕੀ ਲੋਕੀਕ ਲੋਕੇ ਲੋਗ ਲੋਗੁ ਲੋਗਹ ਲੋਗਨ ਲੋਗਾ ਲੋਚ ਲੋਿਚ
ਲੋਚਹ ਲੋਚਿਹ ਲੋਚਦਾ ਲੋਚਦੀ ਲੋਚਦੇ ਲੋਚਨ ਲੋਚਿਨ ਲੋਚਾ ਲੋਚਾਹੀ ਲੋੁਚਾਨੀ ਲੋਚੀਐ ਲੋਚੀਜੈ ਲੋਚੈ ਲੋਟ ਲੋਟੇ
ਲੋਣੁ ਲੋਥਾ ਲੋਧੇ ਲੋਨ ਲੋਨੁ ਲੋਭ ਲੋਿਭ ਲੋਭੁ ਲੋਭੰ ਲੋਭਈਆ ਲੋਭਨ ਲੋਭਾ ਲੋੁਭਾਇ ਲੋਭਾਇ ਲੋਭਾਇਓ ਲੋਭਾਇਆ
ਲੋਭਾਇਲੇ ਲੋਭਾਈ ਲੋੁਭਾਈਆ ਲੋਭਾਏ ਲੋਭਾਿਹ ਲੋਭਾਂਗੈ ਲੋਭਾਣਾ ਲੋਭਾਣੀ ਲੋਭਾਣੇ ਲੋਭਾਿਦ ਲੋੁਭਾਨੁ ਲੋਭਾਨੁ ਲੋੁਭਾਨਾ
ਲੋਭਾਨਾ ਲੋਭਾਨੇ ਲੋੁਭਾਵਿਹ ਲੋਭਾਵਿਹ ਲੋਭਾਵੈ ਲੋਿਭਤ ਲੋਭੀ ਲੋਭੀਆ ਲੋਭੀਆਂ ਲੋਭੀਐ ਲੋਭੇ ਲੋਰਉ ਲੋਰਿਹ ਲੋਰੈ
ਲੋਰੋ ਲੋਰੋਨੀ ਲੋਿੜ ਲੋੜਿਹ ਲੋੜਹੁ ਲੋੜਤੇ ਲੋੜਿਨ ਲੋੜੀ ਲੋੜੀਅਿਹ ਲੋੜੀਐ ਲੋੜੀਜੈ ਲੋੜੀਦੜਾ ਲੋੜੀਦਾ ਲੋੜੀਦੇ
ਲੋੜੀਦੋ ਲੋੜੇ ਲੋੁੜੇਦਾ ਲੋੜੈ

ਵੰਸੁ ਵਿਸ ਵਸੁ ਵਸਈ ਵਸਸੀ ਵਸਿਹ ਵਸਹੁ ਵਸਗਿਤ ਵਸਤ ਵਸਤੁ ਵਸਤਰ੍ ਵਸੰਤੀ ਵਸਤੂ ਵਸੰਦੜੋ ਵਸੰਦਾ
ਵਸਦਾ ਵਸੰਦੀ ਵਸਦੀ ਵਸੰਦੀਆ ਵਸੰਦੋ ਵਸੰਿਨ ਵਸਿਨ ਵਸੰਿਨਹ੍ਹ੍ ਵਸਯ੍ਯ੍ੰ ਵਸਾ ਵਸਾਂ ਵਸਾਇ ਵਸਾਇਓ ਵਸਾਇਅਉ
ਵਸਾਇਆ ਵਸਾਇਐ ਵਸਾਇਸੀ ਵਸਾਇਹੁ ਵਸਾਇਦਾ ਵਸਾਈ ਵਸਾਈਆ ਵਸਾਈਐ ਵਸਾਏ ਵਸਾਿਹ ਵਸਾਹੀ
ਵਸਾਮੰ ਵਸਾਵਏ ਵਸਾਵਹੇ ਵਸਾਵਣਾ ਵਸਾਵਿਣਆ ਵਸਾਵੈ ਵਿਸਓ ਵਿਸਅੜਾ ਵਿਸਆ ਵਿਸਐ ਵਸੀ ਵਸੀਅਲੇ
ਵਸੀਐ ਵਸੀਜੈ ਵਸੇ ਵਸੇਹਾ ਵਸੇਰਾ ਵਸੈ ਵਹਣ ਵਹਿਣ ਵਹਣੁ ਵਹਿਦਆ ਵਹੰਦੇ ਵਹੰਿਨ ਵਹਿਨ ਵਹੰਿਨਹ੍ਹ੍
ਵਹਾਇਦਾ ਵਹਾਈਐ ਵਹਾਰੀ ਵਿਹ ਵਹੀ ਵਹੁ ਵਹੁਟੀ ਵਹੇ ਵਹੇਲਾ ਵਹੈ ਵਿਖ ਵਖਤ ਵਖਤੁ ਵਖਤੈ ਵਖਯ੍ਯ੍ਾਨਾ
ਵਖਰ ਵਖਰੁ ਵਖਰੋ ਵਖਾਣ ਵਖਾਿਣ ਵਖਾਣੁ ਵਖਾਣਉ ਵਖਾਣਏ ਵਖਾਣਹ ਵਖਾਣਿਹ ਵਖਾਣਦੇ ਵਖਾਣਾ ਵਖਾਿਣਓ
ਵਖਾਿਣਆ ਵਖਾਣੀ ਵਖਾਣੀਆ ਵਖਾਣੀਐ ਵਖਾਣੇ ਵਖਾਣੈ ਵਖਾਣੋ ਵਖਾਨ ਵਖਾਨੁ ਵਖਾਨੰ ਵਖਾਨਉ ਵਖਾਨਈ
ਵਖਾਨਿਹ ਵਖਾਨਿਣਆ ਵਖਾਨਾ ਵਖਾਿਨਆ ਵਖਾਨੀ ਵਖਾਨੈ ਵਿਖਆਣ ਵਿਖਆਣੁ ਵਿਖਆਨ ਵਿਖਆਨੁ ਵਿਖਆਨਾ
ਵਿਖਆਨੀ ਵਖੇ ਵਿਗ ਵਗਿਨ ਵਗਾਇਿਨ ਵਗਾਈ ਵਗਾਵਿਹ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ਵਗੈ ਵਚਨ ਵਚਨੁ ਵਛਲ ਵਛਲੁ
ਵਜ ਵਜਈਆ ਵਜਿਹ ਵਜਹੁ ਵਜਿਗ ਵਜਦਾ ਵਜਦੀ ਵਜਦੇ ਵਜਿਨ ਵਜਾਇ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਦਾ ਵਜਾਇਿਨ
ਵਜਾਈ ਵਜਾਏ ਵਜਾਹਾ ਵਜਾਵਿਹ ਵਜਾਵਣਹਾਰਾ ਵਜਾਵਿਣਆ ਵਜਾਵੈ ਵਿਜਓ ਵਿਜਆ ਵਜੀ ਵਜੀਆ ਵੰਜੀਐ
ਵਜੀਰ ਵਜੀਰੁ ਵਜੀਰਿਟਆ ਵਜੀਰਾ ਵੰਜੇ ਵਜੇ ਵਜੈ ਵੰਝੁ ਵੰਝੀ ਵੰਞੁ ਵੰਞਉ ਵੰਞਸੀ ਵੰਞਿਹ ਵੰਞਹੁ ਵੰਞਣੁ
ਵੰਞਣਾ ਵੰਞਿਨ ਵੰਞਿਨਹ੍ਹ੍ ਵੰਞਾ ਵੰਞਾਂ ਵਞਾਇ ਵੰਞਾਇਆ ਵੰਞਾਈ ਵਞਾਈ ਵਞਾਈਐ ਵੰਞਾਏ ਵਞਾਏ ਵਞਾਵਣਾ
ਵੰਞਾਵਿਣਆ ਵਞੇਸਾ ਵੰਞੈ ਵੰਞੈਂ ਵਟ ਵਿਟ ਵਟੁ ਵਟਵਾਰੇ ਵਟਾਊ ਵਟਾਊਿੜਆ ਵਟਾਇਆ ਵਟਾਈਅਿਹ ਵਿਟਕਾ
ਵਟੀ ਵਟੇ ਵੰਡ ਵੰਿਡ ਵਡ ਵਡਈਆ ਵਡਹੰਸ ਵਡਹੰਸੁ ਵਡਹੁ ਵਡਗੇ ਵਡਦਾਤਾ ਵਡਨੁ ਵਡਨੇ ਵਡਫਾ ਵਡਭਾਗ
ਵਡਭਾਿਗ ਵਡਭਾਗੁ ਵਡਭਾਗਿਣ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਡਭਾਗਣੇ ਵਡਭਾਗਾ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡਭਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗੀਈ
ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਵਡਭਾਗੇ ਵਡਭਾਗੈ ਵਡਭਾਗੋ ਵਡੜੀ ਵਡੜੈ ਵਡਾ ਵੰਡਾਇਆ ਵਡਾਈ ਵਡਾਈਆ ਵੰਡਾਏ ਵਡਾਗੀ
ਵਡਾਤੀ ਵਡਾਨੀ ਵਡਾਮ ਵਡਾਰੂ ਵਡਾਲਕਾ ਵਿਡਆ ਵਿਡਆਈ ਵਿਡਆਈਆ ਵਿਡਆਈਆਂ ਵਿਡਆਂਈਆ
ਵਿਡਆਈਐ ਵਡੀ ਵਡੀਆ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਏ ਵੰਡੀਐ ਵਡੇ ਵਡੇਰਾ ਵਡੇਰੀ ਵਡੇਰੇ ਵਡੈ ਵਡੋ ਵਡੋਨਾ ਵਡੋਲੀ
ਵਡੌਨਾ ਵਢਣਹਾਰ ਵਢਾਇਆ ਵਢੀ ਵਢੀ ਵਢੀਅਿਹ ਵਢੀਜੈ ਵਢੇ ਵਣ ਵਿਣ ਵਣੁ ਵਣਸਪਿਤ ਵਣਹੁ ਵਣੰਿਜ
ਵਣਿਜ ਵਣਜੁ ਵਣੰਜਹ ਵਣੰਜਿਹ ਵਣਜਿਹ ਵਣਜਹੁ ਵਣਜਦੇ ਵਣਜਿਨ ਵਣੰਜਿੜਆ ਵਣਜਾਰ ਵਣਜਾਰਈ
ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜਾਿਰਆ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੋ ਵਣੰਿਜਆ ਵਣੰਿਜਐ ਵਣਜੀਅਿਹ ਵਣਜੀਐ ਵਣਜੇ ਵਣਜੈ
ਵਣਾ ਵਣਾਹੰਬੈ ਵਣੀ ਵਤ ਵਿਤ ਵਤਿਹ ਵੰਤਿਗਆਨ ਵਤਨ ਵਤਨੁ ਵਤਰ੍ ਵਤਾ ਵਤਾਇ ਵਤਾਇਆ ਵਤਾਇਦਾ
ਵਤਾਈ ਵਤਾਵੈ ਵਤੈ ਵਥੁ ਵਥੂ ਵਦੀ ਵਿਧ ਵਧੁ ਵਧਿਹ ਵਧੰਿਦਆ ਵਧੰਦੀ ਵਧਦੋ ਵਧਵੀ ਵਧਾ ਵਧਾਇ
ਵਧਾਇਆ ਵਧਾਇਿਹ ਵਧਾਇਦਾ ਵਧਾਇਦੇ ਵਧਾਈ ਵਧਾਈਐ ਵਧਾਏ ਵਧਾਣੀਆ ਵਧਾਵੈ ਵਿਧਆ ਵਧੀ ਵਧੀਕ
ਵਧੇਰੀ ਵਧੇਰੈ ਵਧੈ ਵੰਨ ਵੰਿਨ ਵੰਨੁ ਵਨਾ ਵੰਨੀ ਵੰਨੀਆ ਵੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰੀਏ ਵਰ ਵਿਰ ਵਰੁ ਵਰਸ ਵਰਸੁ
ਵਰਸਉ ਵਰਸਿਹ ਵਰਸਹੁ ਵਰਸਣ ਵਰਸਤ ਵਰਸਦਾ ਵਰਸਦੈ ਵਰਸਾਇ ਵਰਸਾਇਆ ਵਰਸਾਣਾ ਵਰਸਾਣੇ
ਵਰਸਾਤੇ ਵਰਸਾਂਨੇ ਵਰਸਾਵੈ ਵਰਸੈ ਵਿਰਹ੍ਆ ਵਿਰਹ੍ਹ੍ਆ ਵਿਰਹ੍ਐ ਵਰਹ੍ੇ ਵਰਖਾ ਵਰਖੈ ਵਰਿਜ ਵਰਜੇ ਵਰਤ ਵਰਤੁ
ਵਰਤਉ ਵਰਤਿਹ ਵਰਤਣ ਵਰਤਿਣ ਵਰਤਣੁ ਵਰਤਣਹਾਰ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤਣੀ ਵਰਤੰਤ ਵਰਤੰਿਤ ਵਰਤੰਤਾ
ਵਰਤੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਿਨ ਵਰਤਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾ ਵਰਤਾਇ ਵਰਤਾਇਓ ਵਰਤਾਇਆ ਵਰਤਾਇਸੀ
ਵਰਤਾਈ ਵਰਤਾਈਅਨੁ ਵਰਤਾਈਆ ਵਰਤਾਏ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ਵਰਤਾਵਿਣਆ ਵਰਤਾਵਾ
ਵਰਿਤਆ ਵਰਤੀ ਵਰਤੀਆ ਵਰਤੀਜਾ ਵਰਤੀਜੈ ਵਰਤੇ ਵਰਤੈ ਵਰਦਾਤਾ ਵਰਨ ਵਰਿਨ ਵਰਨੁ ਵਰਨਉ ਵਰਨਾ

ਵਰਨਾਂ ਵਰਿਨਅਉ ਵਰੰਿਨਆ ਵਰਨੀ ਵਰਨੀਐ ਵਰਫ ਵਰਭੰਡ ਵਰਭੰਿਡ ਵਰਭੰਡਾ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ਵਰਭੰਡੀ ਵਰਮੀ
ਵਰਯ੍ਯ੍ਉ ਵਰਾ ਵਰਾਹੁ ਵਰੀ ਵਰੀਆ ਵਰੀਆਮ ਵਰੀਆਮੁ ਵਰੋ ਵਿਲ ਵਲੁ ਵਲਵੰਚ ਵਲਾਇ ਵਲਾਈ ਵਲਾਏ
ਵਲੀ ਵਲੇਵਾ ਵਵਾ ਵਵੈ ਵੜੀਐ ਵਾ ਵਾਉ ਵਾਊ ਵਾਇ ਵਾਇਆ ਵਾਇਸੀ ਵਾਇਦਾ ਵਾਇਿਨ ਵਾਈ ਵਾਈਐ
ਵਾਸ ਵਾਿਸ ਵਾਸੁ ਵਾਸਿਹ ਵਾਸਨਾ ਵਾਸਾ ਵਾਸਾਈਐ ਵਾਿਸਆ ਵਾਸੀ ਵਾਸੀਆ ਵਾਸੀਐ ਵਾਸੁਦੇਉ ਵਾਸੁਦੇਵ
ਵਾਸੁਲਾ ਵਾਸੂ ਵਾਸੇ ਵਾਸੇਰਾ ਵਾਸੈ ਵਾਸੋ ਵਾਹ ਵਾਹਗੁਰੂ ਵਾਹੜਾ ਵਾਿਹ ਵਾਿਹਆ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਵਾਹੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੂ
ਵਾਹੇ ਵਾਹੇਦੜੁ ਵਾਹੈ ਵਾਕ ਵਾਿਕ ਵਾਕੁ ਵਾਿਖ ਵਾਖਰੁ ਵਾਿਗ ਵਾਗੀ ਵਾਂਗੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਚਿਹ ਵਾਚਣੀ ਵਾਚਾਈ
ਵਾਚਾਈਆ ਵਾਚੀਐ ਵਾਚੇ ਵਾਚੈ ਵਾਜ ਵਾਜਿਹ ਵਾਜੰਗਾ ਵਾਜੰਤ ਵਾਜਾ ਵਾਿਜਆ ਵਾਜੇ ਵਾਜੈ ਵਾਟ ਵਾਟੜੀ
ਵਾਟੜੀਂ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਵਾਟਾਊ ਵਾਢੀ ਵਾਂਢੀ ਵਾਢੀਆ ਵਾਂਢੀਆ ਵਾਣੁ ਵਾਣੀ ਵਾਤ ਵਾਿਤ ਵਾਤੜੀ ਵਾਤੀ ਵਾਦ
ਵਾਿਦ ਵਾਦੁ ਵਾਦਾ ਵਾਦੀ ਵਾਦੇ ਵਾਿਧ ਵਾਧਾਈ ਵਾਧਾਈਆ ਵਾਧਾਏ ਵਾਨੀ ਵਾਪਰੇ ਵਾਪਰੈ ਵਾਪਾਰ ਵਾਪਾਿਰ
ਵਾਪਾਰੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ਵਾਪਾਰਨ ਵਾਪਾਰਾ ਵਾਪਾਰੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਪਾਰੈ ਵਾਪਾਰੋ ਵਾਰ ਵਾਿਰ ਵਾਰੁ ਵਾਰਉ
ਵਾਰਣੈ ਵਾਰਨਾ ਵਾਰਨੇ ਵਾਰਾ ਵਾਰਾਂ ਵਾਿਰਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀਆ ਵਾਰੀਐ ਵਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੋਲੇ ਵਾਿਲ ਵਾਲੁ ਵਾਲਹੁ
ਵਾਲਾ ਵਾਿਲਆ ਵਾਲੀ ਵਾਲੂਆ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇਵਾ ਵਾਲੇਵੇ ਵਾਵਸੀ ਵਾਵਿਹ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ਵਾਵਣਾ ਵਾਵਾ ਵਾਵੈ ਵਾਿੜ
ਵਾੜਾ ਵਾੜੀ ਵਾੜੀਅਿਹ ਵਾੜੀਐ ਿਵਉਹਾਰੁ ਿਵਉਪਾਇ ਿਵਉਮੁ ਿਵਆਇ ਿਵਆਈ ਿਵਆਿਪ ਿਵਆਪਈ
ਿਵਆਪਏ ਿਵਆਪਿਸ ਿਵਆਪਿਹ ਿਵਆਪਤ ਿਵਆਪਦਾ ਿਵਆਪਿਨ ਿਵਆਿਪਆ ਿਵਆਪੀ ਿਵਆਪੀਐ ਿਵਆਪੇ
ਿਵਆਪੈ ਿਵਸੁ ਿਵਸਹਿਹ ਿਵਸਹੀ ਿਵਸਟੁ ਿਵਸਟਾ ਿਵਸਨ ਿਵਸਮਾਦੁ ਿਵਸਿਰ ਿਵਸਰੁ ਿਵਸਰਉ ਿਵਸਰਿਹ ਿਵਸਰਹੁ
ਿਵਸਰਿਜਆ ਿਵਸਰਜੀ ਿਵਸਰਨੁ ਿਵਸਿਰਓਿਹ ਿਵਸਿਰਆ ਿਵਸਿਰਐ ਿਵਸਰੀ ਿਵਸਰੀਆਂ ਿਵਸਰੇ ਿਵਸਰੈ ਿਵਸਾਸੁ
ਿਵਸਾਹਾ ਿਵਸਾਹੀਐ ਿਵਸਾਹੁ ਿਵਸਾਹੇ ਿਵਸਾਿਰ ਿਵਸਾਰੁ ਿਵਸਾਰਸੀ ਿਵਸਾਰਿਹ ਿਵਸਾਰਹੁ ਿਵਸਾਰਣੁ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰੁ
ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ਿਵਸਾਰਣਾ ਿਵਸਾਰਦਾ ਿਵਸਾਰਿਨ ਿਵਸਾਰਾ ਿਵਸਾਿਰਓ ਿਵਸਾਿਰਓਨੁ ਿਵਸਾਿਰਅਨੁ ਿਵਸਾਿਰਆ
ਿਵਸਾਿਰਐ ਿਵਸਾਰੀ ਿਵਸਾਰੀਆ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਵਸਾਰੇ ਿਵਸਾਰੇਂ ਿਵਸਾਰੇਉ ਿਵਸਾਰੇਦੇ ਿਵਸੁਏ ਿਵਸੂ ਿਵਸੂਿਰ ਿਵਸੂਰਾ
ਿਵਸੂਿਰਆ ਿਵਸੂਰੀਐ ਿਵਸੂਰੇ ਿਵਸੂਲਾ ਿਵਸੇਖ ਿਵਸੇਖੁ ਿਵਸੇਿਖਆ ਿਵਸੋ ਿਵਹਾਇ ਿਵਹਾਈ ਿਵਹਾਏ ਿਵਹਾਝਿਹ
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