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ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ/ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 
ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਜੀਤ 

 ਿਵਆਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ‘ਸ਼ਬਦ’ ਸਭ ਤ� ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ–ਿਵਿਗਆਨਕ ਮਿਹਲ 

ਦੀ ਨ"ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ–ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇ� ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਨ*  ਸਭ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਿਵਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਫ਼ੀਲਡ ਨ*  ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਅਕਾਰਨਕ ਪ� ਧਰ 

’ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ’ (A word is a Minimal free form) ਕਿਹ ਕੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

 ‘ਸ਼ਬਦ’ ਚੌਥੀ ਿਵਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ੲੈ। ਸ਼ਬਦ ਇ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਭਾਵੰਸ਼F ਦੇ 

ਯੋਗ ਤ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗFਹ ਇਹ ਵਾਕ ਿਵ�ਚ ਵਾਕੰਸ਼F ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਤ� ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਵੰਸ਼ ਤ� ਵ� ਡੀ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ 

ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕੰਸ਼F ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ 

ਇ�ਕ ਰਿਚਤ ਇਕਾਈ ਵੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤ� ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ‘ਭਾਵੰਸ਼’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤ� ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵਚਲੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ਉਨJ F ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁ� ਖ ਦੋ ਭਾਗF ਿਵ� ਚ ਵੰਿਡਆ 

ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰJF ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭਗਤ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਪLਮੁ� ਖਤ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ  : 

(ੳ) ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ 

 ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੋਸ਼F ਿਵ� ਚ ਇੰਦਰਾਜF ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜ� ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜFਦੇ ਹਨ।  

 ਜF ਇੰਝ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨJ F ਨੰੂ ਕੋਸ਼ ਿਵ�ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜ� ਿਲਆ ਜFਦਾ ਹੈ। 

 ਜF ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕੋਸ਼/ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਿਵ�ਚ ਇ� ਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰJF ਹੀ 

ਸਮਿਝਆ ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰJF ਹੀ ਮੰਨ*  ਜFਦੇ ਹਨ। ਿਜਵS ਮੁੰ ਡਾ (ਇ� ਕ ਵਚਨ, ਪੁਿਲੰਗ), ਹਾਥੀ (ਇ�ਕ ਵ� ਡਾ 

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ) ਆਿਦ। 

 ਕੋਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦF ਿਵ� ਚ ਨFਵ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁ� ਲJੇ  ਜF ਅਸੀਿਮਤ 

ਸ਼ਬਦ ਪLਬੰਧ ਦੇ ਮTਬਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨJ F ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵ� ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜJ, ਇ� ਟ, ਸ਼ਰੇ, 

ਸਹੋਣਾ, ਸੁਨ� ਖਾ, ਕਰ, ਜਾ, ਤੇਜ਼, ਹੌਲ਼ੀ ਆਿਦ ਸਭ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

(ਅ) ਿਵਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ 

 ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ� ਚ ਿਵਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਜF ਸੀਿਮਤ ਸ਼ਬਦ ਪLਬੰਧ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਇਨJ F ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਸੀਿਮਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਨJ F ਿਵ�ਚ ਪੜਨFਵ, ਸਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਿਵਸਿਮਕ, ਿਨਪਾਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਿਕਿਰਆਵF ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਇਨJ F ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵ�ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘ�ਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਵਅਕਾਰਨਕ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵ�ਚ ਇ� ਕ–ਅ� ਧ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲ� ਗ ਜFਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ�ਚ ਇਨJ F ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 

 ਿਵਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਿਜਹੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਗ਼ੈਰ–ਧਾਤੂਆਂ ਰਾਹ" ਿਸਰਜੇ ਜFਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਸੁਤੰਤਰ ਤF ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨJ F ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵ�ਚ ਅਰਥ ਨਹ" ਹੰੁਦੇ। ਿਜਵS ਿਕ ਸਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਦਬਾਅ ਬੋਧਕ, 

ਨFਹ ਵਾਚਕ, ਅੰਕ, ਨ* , ਨੰੂ, ਜੋ, ਅਤੇ, ਹੀ ਆਿਦ ਿਵਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

 

ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ (Morphology) 
 ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਤ� ਰੂਪ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਿਕਵS ਿਸਰਜੇ ਜFਦੇ ਹਨ, 

ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।  ਰੂਪ–ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਬੰਦੂ ਇ� ਕ ਖ਼ਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੂਤਰF ਅਤੇ ਿਨਯਮF ਦੀ 
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ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪLਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਇ� ਕ ਮਹ� ਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ�ਚ ਸ਼ਬਦF ਦੀ 

ਬਣਤਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਡਾ ਨ*  ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ–ਿਨਰਮਾਣ 

ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵ�ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪ� ਖF ਿਜਵS ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੰਸ਼, ਧਾਤੂ, ਅਗੇਤਰ, ਿਪਛੇਤਰ ਆਿਦ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਪLਮੁ� ਖਤ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ : 

1. ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਜF ਸ਼ਬਦ ਸੰਰਚਨਾ (Word Structure) 

2. ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ (Word Formation) 

1. ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਜ) ਸ਼ਬਦ ਸੰਰਚਨਾ (Word Structure) : ਸ਼ਬਦ ਸੰਰਚਨਾ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ 

ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧੁਨੀਆਂ ਤ� ਸ਼ਬਦF ਦਾ ਿਸਰਜਣ ਿਕਵS ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਸਬੰਧੀ 

ਿਸਧFਤਕ ਚੌਖਟਾ ਪLਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਰਚਨਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੂ ਿਜਵS ਿਕ ਧਾਤੂ ਕੀ ਹੈ ?, ਮੂਲFਸ਼ ਕੀ ਹੈ ? 

ਵਧੇਤਰ ਕੀ ਹਨ ? ਇਸ ਿਵ�ਚ ਪLਚਿਲਤ ਅਤੇ ਪLਾਪਤ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਅੰਦਰੂਰਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪਰਖ–ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨJ F ਿਵ� ਚ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਨਯਮF ਤੇ ਪੈਟਰਨF ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵ�ਚ ਜੋ ਸੰਕਲਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ� ਿਵ� ਚ ਆ�ਦੇ 

ਹਨ ਉਨJ F ਿਵ� ਚ� ਇਹ ਪLਮੁ� ਖ ਹਨ : 

� ਧਾਤੂ (Root) :  ‘ਧਾਤੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਹ� ਸਾ ਜF ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਦ� ਉਸ ਨਾਲ਼� ਸਾਰੇ ਿਵਭਕਤੀ–ਮੂਲਕ 

ਵਧੇਤਰ ਅਤੇ ਿਵਉਤਪਤ ਿਪਛੇਤਰ ਹਟਾ ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ‘ਧਾਤੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਖੰਡ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਹੋਰ 

ਅ�ਗੇ ਖੰਡੀਕਰਣ (Segmentation) ਨਹ" ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਨੱਕੇ ਸਾਰਥਕ ਟੋਿਟਆਂ ਿਵ�ਚ ਵੰਿਡਆ ਨਹ" ਜਾ 

ਸਕਦਾ। ਿਜਵS ਿਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਿਨਹਚਲਤਾ’ ਿਨਹ+ਚਲ+ਤਾ ਿਵ� ਚ� ਜਦ� ਸਾਰੇ ਵਧੇਤਰ ( ‘ਿਨਹ’ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ‘ਤਾ’ ਿਪਛੇਤਰ) ਹਟਾ 

ਿਦ� ਤੇ ਜਾਣ ਤF ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਅੰਸ਼ ਜF ਖੰਡ (‘ਚਲ’) ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ‘ਚਲ’ ਧਾਤੂ ਹੈ। 

� ਮੂਲ)ਸ਼ (Stem) : ਧਾਤੂ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਕ (ਸੰਕਲਪੀ) ਸ਼ਬਦ ਮੂਲFਸ਼ ਹੈ। ਮੂਲFਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਦ� 

ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜFਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਭਕਤੀ–ਮੂਲਕ ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ (Inflectional Morphology) ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ 

ਹੈ। ਮੂਲFਸ਼ ਸ਼ਬਦ–ਰੂਪ ਦਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਿਹ� ਸਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਸ ਨਾਲ਼� ਿਵਭਕਤੀ–ਵਧੇਤਰ ਹਟਾ ਲਏ ਜFਦੇ ਹਨ। ਇ� ਥੇ ਇਹ 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਮੂਲFਸ਼ ਨਾਲ਼ ਿਵਭਕਤੀ ਵਧੇਤਰ (Inflectational affixes) ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਾਤੂ ਨਾਲ਼ ਿਵਉਪਤ ਵਧੇਤਰ 

(Derivational affixes) ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਣਪਚੀਆਂ’ ਿਵ�ਚ ‘ਅਣਪਚ’ ਮੂਲFਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ 

ਨਾਲ਼ ਬਹੁਵਚਨੀ ਿਵਭਕਤੀ (ਰੂਪFਤਰੀ) ਿਪਛੇਤਰ ‘ਈਆਂ’ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ‘ਅਣਪਚ’ ਮੂਲFਸ਼ ਿਵ�ਚ ‘ਅਣ’ ਿਵਉਤਪਤ ਅਗੇਤਰ ਹੈ 

ਅਤੇ ‘ਪਚ’ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਪLਕਾਰ ਧਾਤੂ+ਵਧੇਤਰ ਦੇ ਜੋੜ ਤ� ‘ਅਣਪਚ’ ਮੂਲFਸ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਿਵਭਕਤੀ 

ਿਪਛੇਤਰ ‘ਈਆਂ’ ਜੁਿੜਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰJF ‘ਧਰਮ’ ਇ�ਕ ਧਾਤੂ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ+ਇਕ ਤ� ਬਿਣਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਧਾਰਿਮਕ’ ਮੂਲFਸ਼ ਹੈ ਜਦ� 

ਇਸ ਨਾਲ਼ ‘–ਤਾ’ ਿਵਉਤਪਤ ਿਪਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਧਾਰਿਮਕਤਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

� ਵਧੇਤਰ (Affixes) : ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਿਵ� ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ‘ਰਚੇਤਰF’ (formatives) ਦੀਆਂ ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਿਕਸਮF ਲਈ 

ਸਰਬ–ਸFਝਾ ਸਮੂਿਹਕ ਨਾਮ ‘ਵਧੇਤਰ’ ਹੈ। ਵਧੇਤਰ ਸਦਾ ਪਰ–ਿਨਰਭਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 

ਦੀ ਪLਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਤਰF ਦੀ ਵਰਤ� ਧਾਤੂ ਜF ਮੂਲFਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।  

 ਵਧੇਤਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ�ਚ ਸੀਿਮਤ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਵਧੇਤਰ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਬੰਦ–ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਿਜ� ਥੇ ਨਵS ਨਵS ਵਧੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ" ਹੰੁਦੀ। 

 ਵਧੇਤਰF ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤੰਨ ਪLਕਾਰF ਿਵ� ਚ ਵੰਿਡਆ ਜFਦਾ ਹੈ। ਧਾਤੂ/ਮੂਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ�ਚ ਸੰਯੁਕਤ 

ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਅਗੇਤਰ’ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵS ‘ਿਨਡਰ’ ਿਵ� ਚ ‘ਿਨ’ ਅਗੇਤਰ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰJF ਅੰਤਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ� ਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਪਛੇਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵS ਿਕ ‘ਸ਼ਰੁੂਆਤ’ ਿਵ�ਚ ‘ਆਤ’ ਿਪਛੇਤਰ ਹੈ।  

ਿਜਹੜੇ ਵਧੇਤਰ ਧਾਤੂ/ਮੂਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਉਨJ F ਨੰੂ ਮਧੇਤਰ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ।  
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ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ/ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਿਦ>ਸ਼ਟੀ ਤ@ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਵਰਗ) ਿਵA ਚ ਵੰਿਡਆ ਜ)ਦਾ ਹੈ : 

(ੳ) ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ : ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂਆਂ ਤ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਰਚਨਾ 

ਇਕਿਹਰੇ ਧਾਤੂ ਰਾਹ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਧੇਤਰ ਮੁਕਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਿਜਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵ�ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਅਰਥ ਪLਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰ�ਥ ਹੰੁਦੇ ਹੋਣ।  ਿਜਵSਿਕ ਕਰ, mਠ, ਪੀ, ਜਾ, ਲੈ, ਬ�ਚਾ, ਮਨੁ� ਖ, ਕੁੜੀ, ਘਰ, 

ਕਾਲ਼ਾ, ਲਾਲ, ਜਾ, ਕਰ, ਪੜJ, ਤੇਜ਼ ਆਿਦ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਤ� ਿਸਰਜੇ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

(ਅ) ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ : ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਿਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨJ F ਿਵ�ਚ ਧਾਤੂ ਨਾਲ਼ ‘ਅਗੇਤਰ’ ਜF ‘ਿਪਛੇਤਰ’ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦF ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ 

ਕਰਦਾ – ਕਰ+ਦਾ;   ਮਰਦਾ – ਮਰ+ਦਾ;   ਜਾਣ – ਜਾ+ਣ 

ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਿਵ� ਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਿਪਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵS ਸ਼ਬਦF ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਲਆ ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਰਚਨਾ ਧਾਤੂ+ਵਧੇਤਰF ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ ਮਨੁ� ਖ ਤ� ਮਨੁ� ਖਤਾ, ਘਰ ਤ� ਘਰੇਲੂ, 

ਦੁਕਾਨ ਤ� ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨ* ਕ ਤ� ਨ* ਕੀ ਆਿਦ। ਇਸੇ ਤਰJF ਸFਝੀਵਾਲਤਾ, ਅਣਸੁਖਾਵFਪਣ, ਅਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦF ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਇਕਿਹਰੇ ਧਾਤੂ+ਇ�ਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਵਧੇਤਰF ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ� ਚ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਸਪੁ� ਤਰ, ਕਪੁ� ਤਰ, ਉਪਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਮੁੰ ਡੇ, ਕੁੜੀਆ,ਂ ਕਰੋ, ਭਰੋ, ਜਾਓ, ਖਾਓ ਆਿਦ ਿਮਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

(ੲ) ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜ) ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ : ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨJ F ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ ਿਜਨJ F ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਸ ਪLਿਕਿਰਆ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕੋਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ਪLਗਟਾ�ਦੇ ਧਾਤੂ ਰੂਪF ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਧਾਤੂ ਰੂਪF ਦੇ ਆਪਸੀ 

ਮੇਲ ਤ� ਹੀ ਹ�ਦ ਿਵ�ਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਤੰਨ ਰੂਪF ਤ� ਬਣੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਸੀ 

ਸ਼ਬਦ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪF ਦੇ ਮੇਲ ਤ� ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਜਨJ F ਦੇ ਅ�ਡ ਅ� ਡ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ" ਹੰੁਦੇ ਜF ਦੋਹF ਿਵ�ਚ� ਇ� ਕ ਿਹ� ਸਾ 

ਿਨਰਾਰਥਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

• ਭੰਨ+ਘੜJ (ਭੰਨਘੜJ), ਅਖੰਡ+ਪਾਠ (ਅਖੰਡਪਾਠ), ਲੋਕ+ਰਾਜ (ਲੋਕਰਾਜ) 

• ਹ�ਥ ਹ� ਥ, ਗਲ਼ ਗਲ਼, ਮੰਗ ਮੰਗ, ਵਾਰ ਵਾਰ 

• ਿਸਰੋ–ਿਸਰ, ਸ਼ਿਹਰੋ–ਸ਼ਿਹਰ, ਘਰੋ–ਘਰ", ਰਾਹ–ੇਰਾਹ 

• ਹ�ਥ–ਪੜ�ਥੀ, ਪਾਟਾ–ਝੀਟਾ, ਪਾਣੀ–ਧਾਣੀ,  

• ਸਰਬ+ਸ਼ਕਤੀ+ਮਾਨ (ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ), ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ (ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ) 

 ਲੋਕਸਭਾ – ਲੋਕ+ਸਭਾ;   ਘੋੜਸਵਾਰ – ਘੋੜ+ਸਵਾਰ 

ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਿਵ�ਚ ਧਾਤੂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਧੇਜੀ ਧਾਤੂ ਵੀ। ਿਜਵS ‘ਲੋਕਸਭਾ’ ਿਵ�ਚ ‘ਲੋਕ’ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਹੈ 

ਅਤੇ ‘ਸਭਾ’ ਵੀ ਪਰ ‘ਘੋੜਸਵਾਰ’ ਿਵ�ਚ ‘ਘੋੜ’ ਬੰਧੇਜੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਵਾਰ’ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ। 

2. ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ (Word Formation) : ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ/ਸੰਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਧFਤਕ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ 

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨF ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਣ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 

ਿਵਵਹਾਰਕ ਰਪੂ ਿਵ� ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ ਜF ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਿਦਖਾਇਆ ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵ�ਚ ਰੂਪਾਤਮਕ ਿਨਯਮਾਵਲੀ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵS ਨਵS ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨJ F ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 

ਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਹਨ ਿਜਨJ F ਿਵ�ਚ� ਕੁਝ–ਇ�ਕ ਨੰੂ ਿਨਮਿਲਿਖਤ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ : 

2.1. ਿਵ�ਤਪਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 

2.2. ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 

2.3. ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ 
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2.1. ਿਵKਤਪਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ : ਿਵ�ਤਪਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਿਵ� ਚ ਿਕਸੇ ਇ� ਕ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਿਵ�ਤਪਤ ਕਰ ਿਲਆ 

ਜFਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇ� ਕ ਧਾਤੂ ਜF ਮਲੂFਸ਼ ਨਾਲ਼ ਅਗੇਤਰ ਿਪਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵS ਸ਼ਬਦ ਿਵਉਤਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜFਦੇ ਹਨ ਿਜਵS ‘ਲੜ’ 

ਤ� ‘ਲੜਾ’ ਤੇ ‘ਲੜਾ’ ਤ� ‘ਲੜਾਈ’ ਿਵਉਤਪਤ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਜਣਾ ਦੇ ਨਮੂਨ*  ਹਨ।  

(ੳ) ਿਕਿਰਆ ਤ� ਨFਵ 

ਕਰ ਤ� ਕਰਮ; ਚਲ ਤ� ਚਾਲ 

(ਅ) ਨFਵ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਿਤਆਗ ਤ� ਿਤਆਗੀ; ਲੁ� ਟ ਤ� ਲੋਟੂ; ਖੋਜ ਤ� ਖੋਜੀ 

(ੲ) ਨFਵ ਤ� ਿਕਿਰਆ 

ਕਰ ਤ� ਕਰਨਾ; ਤੋਰ ਤ� ਤੁਰਨਾ; ਖੋਜ ਤ� ਖੋਜਣਾ 

ਇਸੇ ਤਰJF ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ਵੀ ਿਵ�ਤਪਤ ਸ਼ਬਦF ਦੇ ਵਰਗF ਿਵ� ਚ ਰ� ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ : 

ਕਰ+ਮ =ਕਰਮ;    ਦਸਤ+ਕਾਰੀ = ਦਸਤਕਾਰੀ;   ਦਸਤ+ਖ਼ਤ= ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਿਵਉਤਪਤ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਿਪਛੇਤਰ ਨੰੂ ਅ�ਗ� ਦੋ ਿਹ� ਿਸਆਂ ਿਵ�ਚ ਵੰਿਡਆ ਜFਦਾ ਹੈ : 

(ੳ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਬਦਲੂ : ਜਦ� ਿਵਉਤਪਤ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮS ਧਾਤੂ ਜF ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜFਦੀ ਤF ਅਿਜਹੇ 

ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ‘ਸ਼ਰੇਣੀ ਬਦਲੂ ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ 

ਗੁਣ ਤ� ਿਨਰਗੁਣ; ਪੜJ ਤ� ਅਨਪੜJ; ਆਰਾਮ ਤ� ਬੇਆਰਾਮ ਆਿਦ। 

(ਅ) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰA ਿਖਅਕ : ਜਦ� ਿਵਉਤਪਤ ਸ਼ਬਦF ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮS ਧਾਤੂ ਜF ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਿਵ� ਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ" ਵਾਪਰਦੀ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ‘ਸ਼ਰੇਣੀ ਰ� ਿਖਅਕ ਸ਼ਬਦ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਿਜਵS ਿਕ 

ਿਲਖ ਤ� ਿਲਖਦਾ, ਿਲਖਦੇ, ਿਲਖਦੀ, ਿਲਖਦੀਆਂ, ਿਲਖਣਗ,ੇ ਿਲਖFਗੇ, ਿਲਖਵਾਵFਗੇ। 

ਪੜJ ਤ� ਪੜJਦਾ, ਪੜJਦੇ, ਪੜJਦੀ, ਪੜJਦੀਆਂ, ਪੜJਨਗੇ, ਪੜJFਗੇ, ਪੜJਾਵFਗੇ। 

2.2. ਰੂਪ)ਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ : ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਿਵ� ਚ ਇ� ਕ ਸ਼ਬਦ ਤ� ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਿਵ�ਤਪਤ ਨਹ" ਕੀਤਾ 

ਜFਦਾ ਸਗ� ਇ� ਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਿਪਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪLਕਾਰਜ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ : 

ਕਰ ਤ� ਕਰਨਾ;   ਜਾ ਤ� ਜਾਣਾ;   ਕਰ ਤ� ਕਰੋ;  ਜਾ ਤ� ਜਾਓ;  mਠ ਤ� mਠt । 

 ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਿਵ�ਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਛੇਤਰF ਦੀ ਹੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜFਦੀ ਹੈ। ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਿਵ� ਚ ਨਵS 

ਸ਼ਬਦF ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਸਗ� ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਿਪਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪLਕਾਰਜੀ ਸਰੂਪ ਿਵ�ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 

ਜFਦਾ ਹੈ। 

ਕਰF=ਕਰ+ਆ;ਂ     ਜਾਈ=ਂਜਾ+ਈ;ਂ   ਮਾਰੋ=ਮਾਰ+ਓ 

ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਿਵ� ਚ ‘ਕਰF, ਜਾਈ,ਂ ਮਾਰੋ’ ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕLਮਵਾਰ ‘ਕਰ, ਜਾ, ਮਾਰ’ ਨਾਲ਼ ‘ਆ,ਂ ਈ,ਂ ਓ’ ਿਪਛੇਤਰ ਜੋੜ 

ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਵS ਸ਼ਬਦ ਨਹ" ਹਨ ਸਗ� ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪLਕਾਰਜੀ ਿਵਸਥਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2.3. ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ : ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ ਅਿਹਮ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਿਜ� ਥੇ ਿਵ�ਤਪਤ ਅਤੇ ਰੂਪFਤਰੀ ਸ਼ਬਦ 

ਰਚਨਾ ਿਵ�ਚ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਜਣ ‘ਧਾਤੂ + ਵਧੇਤਰ’ ਦੇ ਸਮੁੇਲ ਰਾਹ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ, mਥੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ‘ਧਾਤੂ+ਧਾਤੂ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 

ਰਾਹ" ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵ� ਚ ਦੋ ਧਾਤੂ ਿਮਲ ਕੇ ਨਵS ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵS 

‘ਲੋਕਸਭਾ’ ਿਵ�ਚ ‘ਲੋਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਭਾ’ ਦੋ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹ" ‘ਲੋਕਸਭਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰJF 

ਕਰਮ+ਯੋਗੀ=ਕਰਮਯੋਗੀ;    ਧਰਮ+ਯੁ� ਧ=ਧਰਮਯੁ� ਧ;   ਰਣ+ਭੂਮੀ=ਰਣਭੂਮੀ 
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ਸ਼ਬਦ) ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪ>ਕਾਰ ਵA ਖ ਵA ਖ ਆਧਾਰ) ’ਤੇ ਇਸ ਪ>ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆKਦੇ ਹਨ : 

ਰੂਪ ਦੇ ਪA ਖ ਤ@ 

(ੳ) ਿਵਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ (ਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) : ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ ਿਲੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਵਾਚ, ਪ� ਖ, ਮੂਡ ਆਿਦ ਦੇ 

ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਦਲ ਜFਦੇ ਹਨ ਿਜਵS ਿਕ ਘੋੜਾ, ਚੰਗਾ, ਕਰ, ਜਾ ਆਿਦ 

(ਅ) ਅਿਵਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ (ਅਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) : ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ ਿਲੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਵਾਚ, ਪ� ਖ, ਮਡੂ 

ਆਿਦ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਨਹ" ਬਦਲਦੇ ਿਜਵS ਲਾਲ, ਸੁਰਖ, ਤੇਜ਼ ਆਿਦ। 

ਿਵਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪA ਖ ਤ@ 

(ੳ) ਰੜੂ R ਸ਼ਬਦ : ਰੂੜJ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ’ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਨJ F ਨਾਲ਼ ਵਧੇਤਰF ਦੀ ਵਰਤ� 

ਨਹ" ਕੀਤੀ ਜFਦੀ। ਿਜਵS ਿਕ ਖਾ, ਪੜJ, ਜਾ, ਰਿਹ ਆਿਦ। 

(ਅ) ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਬਦ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦF ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤ� ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਨJ F ਨੰੂ ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮਾਜ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸਰਜੇ ਜਾਣ, ਉਨJ F ਨੰੂ ‘ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ 

  ਿਸਰ+ਦਰਦ =ਿਸਰਦਰਦ;    ਲੋਕ+ਸਭਾ=ਲੋਕਸਭਾ ਆਿਦ। 

 ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਬਦF ਿਵਚਲੇ ਦੋਵS ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵ� ਖੋ–ਵ�ਖਰੇ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ� ਇਹ ਯੋਿਗਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ 

ਜFਦਾ ਹੈ ਤF ਜੜੁ� ਤ ਰੂਪ ਿਵ�ਚ ਇ� ਕ ਨਵS ਸ਼ਬਦ ਰਾਹ" ਇ� ਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਅਰਥ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵS ਿਕ ਿਸਰ 

(ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ) ਅਤੇ ਦਰਦ (ਪੀੜ) ਵ� ਖੋ–ਵ�ਖ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਜੜੁ�ਤ ਰੂਪ ਿਵ�  ‘ਿਸਰਦਰਦ’ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਉਸ 

ਦਰਦ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜFਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਿਸਰ ਿਵ�ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 (ੲ) ਯੋਗ ਰੜੂ R : ਿਜਹੜੇ ਯੋਿਗਕ ਵੀ ਹੋਣ ਿਜਵS  ‘ਜਲਜ’ (ਜਲ ਤ� ਉਪਿਜਆ) ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ਼ ਰੂੜJ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ‘ਕੰਵਲ’ ਵਾਸਤੇ ਰੂੜJ ਹੈ, ਜਲ ਤ� ਉਪਜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਸਤF ਲਈ ਨਹ"। 

ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 

(ੳ) ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ : ਸਮਾਨ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ‘ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹ ੈ ਿਜਵS ਿਕ – 

ਸਹੋਣਾ/ਸੁੰ ਦਰ/ਮਨਮੋਹਕ/ਹਸੀਨ/ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ; ਠੀਕ/ਸਹੀ/ਦਰੁਸਤ ਆਿਦ ਦੇ ਇ� ਕੋ ਅਰਥ ਹਨ। 

(ਅ) ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ : ਿਵਰੋਧੀ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ਬਦF ਨੰੂ ‘ਿਵਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ ਜFਦਾ ਹੈ ਿਜਵS ਿਕ : mਚਾ–

ਨੀਵF, ਗੋਰਾ–ਕਾਲ਼ਾ, ਪੁ� ਠਾ–ਿਸ� ਧਾ, ਿਦਨ–ਰਾਤ, ਛੋਟਾ–ਵ�ਡਾ ਆਿਦ। 

(ੲ) ਵਰਗਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ : ਇ� ਕੋ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸFਝੇ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਰਗਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ’ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਜਵS 

ਿਕ ਜਾਨਵਰ (ਗF, ਮ� ਝ, ਕੁ� ਤਾ, ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ); ਪੰਛੀ (ਿਚੜੀ, ਤੋਤਾ, ਗੁਟਾਰ, ਕਬੂਤਰ, ਘੁ� ਗੀ ਆਿਦ), ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਮF, ਬਾਪ, 

ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਆਿਦ)।  

(ਸ) ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇ� ਕ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਅਰਥF ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨJ F ਨੰੂ ‘ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ’ ਿਕਹਾ 

ਜFਦਾ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ : ਵ� ਟ (ਖੇਤ ਦੀ, ਕ� ਪੜੇ ਦੀ, ਮ� ਥੇ ਦੇ), ਸਰੂਤ (ਿਚਹਰਾ, ਸਿਥਤੀ), ਕ� ਚਾ (ਅਣਪਿਕਆ, ਿਸਖFਦਰੂ) ਆਿਦ। 

ਪ>ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ Tਤੇ 

(ੳ) ਅਰਥ ਪ>ਕਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਿਵ� ਚ ਅਰਥ ਪLਕਾਰਜ ਦੀ ਪ� ਧਰ mਤੇ ਿਦLਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨJ F ਨੰੂ 

‘ਅਰਥ ਪLਕਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ’ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ – ਨFਵ, 

ਪੜਨFਵ, ਿਕਿਰਆ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਕਿਰਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

(ਅ) ਵਾਕ ਪ>ਕਾਰਜੀ ਸ਼ਬਦ : ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਿਵ� ਚ ਵਾਕ ਪLਕਾਰਜ ਦੀ ਪ� ਧਰ mਤੇ ਿਦLਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 

ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨJ F ਨੰੂ ‘ਵਾਕ ਪLਕਾਰਜੀ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਨJ F ਸ਼ਬਦF ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ –ਸਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਸ਼ਬਦ 

ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਅਰਥ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ ਿਦ>ਸ਼ਟੀ ਤ@ 

(ੳ) ਵਾਚਕ : ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ, ਪLਚਲਤ ਅਰਥF ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵS ਿਕ ‘ਸ਼ਰੇ ਇ� ਕ ਜੰਗਲੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ 

ਹੈ।’ ਵਾਕ ਿਵ�ਚ ‘ਸ਼ਰੇ’ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥF ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ।   

(ਅ) ਲਕਸ਼ਕ : ਲਕਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥF ਤ� ਅ�ਗੇ ਲ� ਖਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ� ਧਰ ਤ� ਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਵS ਿਕ : ‘ਰਾਮ ਸ਼ਰੇ ਵਰਗਾ ਹ।ੈ’ ਵਾਕ ਿਵ�ਚ ‘ਸ਼ਰੇ’ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। 

(ੲ) ਿਵਅੰਜਕ : ਜਦ� ਸ਼ਬਦF ਰਾਹ" ਿਵਅੰਗ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜFਦੀ ਹੈ। ਿਜਵS ਿਕ ਸਮS ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ 

ਅ� ਪੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ‘ਤੁਸ" ਤF ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ।’ ਵਾਕ ਦੇ ਪ� ਧਰ ’ਤੇ ਿਵਅੰਗ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਰਸਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਵS ਹੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ‘ਉਹ ਤF ਗਧਾ ਹੈ।’ ਇ� ਥੇ ‘ਗਧਾ’ ਸ਼ਬਦ ਿਵਅੰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇ� ਥੇ 

‘ਗਧਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ‘ਮਰੂਖ’ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

 ਸੋ ਅਖ਼ੀਰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ 

ਜFਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਜF ਸ਼ਬਦ ਸੰਰਚਨਾ (Word Structure) ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ (Word 

Formation) ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਿਦਆਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਤੰਦF ਨੰੂ ਛੋਿਹਆ ਜFਦਾ ਹੈ। 


