ਸ਼ਬਦ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:
ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਆਕਿਣਕ ਇਕਾਈ ਹੈ|ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਰਿਹੀ ਰਿਆਕਿਣਕ
ਇਕਾਈ ਹੈ, ਿੋ ਿਰਿਤ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿਨਾਤਮਕ ਿੀ| ਸ਼ਬਦ ਿਰਿਤ ਇਕਾਈ ਇਸ ਕਿਕੇ
ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਿਆਕਿਣਕ ਇਕਾਈ ਭਾਿੰ ਸ਼ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਿਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਇਸ ਕਿਕੇ ਰਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਿਲੀਆਂ ਰਿਆਕਿਣਕ
ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਿਿਨਾ ਕਿਦਾ ਹੈ|‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਰਿਆ ਹੈ ਰਕ
ਸ਼ਬਦ ਰਨਸ਼ਰਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਥਾਂ ਦਾ ਅਰਿਹਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇਕ ਰਿਆਕਿਣਕ
ਸਿਪ ਿਿੋਂ ਰਿਿਿਦਾ ਹੈ|¹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਰਧਤ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀਹੈ
ਰਕ ਰਕਸੇ ਬੋਲ ਿਾਂ ਿਾਕ ਦਾ ਉਹ ਲਘਤਮ ਅੰ ਸ਼ ਰਿਸ ਨੰ ਇਕਰਲਆਂ ਰਕਸੇ ਿਾਕ ਿਾਂ ਬੋਲ ਦੀ
ਥਾਂ ਿਿਰਤਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ|²

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ
ਪੰ ਿਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਆਕਿਨ ਰਿਿੱ ਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਆਧਾਿਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ:1. ਿਿਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
2. ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
3. ਰਿਉਂਤਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
4. ਅਿਥ ਰਸਿਿਣ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
5. ਪ੍ਕਾਿਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
6. ਬਣਤਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
7. ਅਿਥ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ

ਿਿਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਿਿਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਦੋ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਕੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ :- ਕੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ ਨੰ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਇਕਾਈ ਿਿੋਂ
ਕੋਸ਼ ਰਿਿੱ ਿ ਦਿਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ ‘ਕਿ’ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਸ ਦੇ ਅਿੱ ਿੋਂ
ਹੋਿ ਕਈ ਿਪ ਰਮਲਦੇ ਹਨ|
• ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਬਦ :- ਪੰ ਿਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਿੱ ਿ ਰਿਆਕਿਣਕ ਕਾਿਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰ
ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਰਿਿੱ ਿ ਨਾਂਿ, ਪੜਨਾਂਿ, ਰਕਰਿਆ,ਸੰ ਬੰ ਧਕ,
ਰਿਸਰਮਕ, ਯੋਿਕ ਆਰਦ ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਰਿਿੱ ਿ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ|

ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਦੋ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਰਿਕਾਿੀ ਸ਼ਬਦ :- ਰਿਕਾਿੀ ਤੋਂ ਭਾਿ ਬਦਲ ਹੈ ਅਿਥਾਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਰਿਆਕਿਣਕ
ਿਿਿ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਿਪ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ| ਅਰਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਬਦ
ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ| ਰਿਿੇਂ ਮੋਿ ਤੋਂ ਮੋਿਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਲੰਿ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਿੀ ਿਪ
ਤਬਦੀਲ ਕਿ ਰਿਆ ਹੈ|
• ਅਰਿਕਾਿੀ ਸ਼ਬਦ :- ਅਰਿਕਾਿੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਆਕਿਣਕ ਿਿਿ
ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਿਪ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ| ਇਸ ਸ਼ਿੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸੰ ਬੰ ਧਕ,ਯੋਿਕ ਅਤੇ
ਰਿਸਰਮਕ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ|

ਰਿਉਂਤਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਰਿਉਂਤਪਤ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਰਤੰ ਨ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਿੜ- ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਾਤ ਿਪ ਇਸੇ ਸ਼ਿੇਣੀ ਰਿਿੱ ਿ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ|ਧਾਤ ਤੋਂ ਭਾਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਿਥਪਿਨ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ| ਰਿਿੇਂ – ਕਿ,ਆ, ਿਾ ਆਰਦ|
• ਯੋਰਿਕ – ਯਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਿੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ|ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸ ਤੇ ਰਿਉਂਤਪਤ ਰਿਧੀ ਨਾਲ ਰਸਿਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ|ਰਿਿੇਂ-ਪੈੜ-ਿਾਲ,ਿਲੋ -ਿਲੀ
ਦੌੜ-ਭਿੱ ਿ ਆਰਦ|
• ਯੋਿ-ਿੜ – ਯੋਿ-ਿੜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਿੜ ਿੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਿ-ਿੜ ਿੀ
ਪੰ ਿਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਿੱ ਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਲਿਭਿ ਨਾ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੈ|

ਅਿਥ ਰਸਿਿਣ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਅਿਥ ਰਸਿਿਣ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਰਤੰ ਨ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਿਾਿਕ – ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਆਮ ਪਿਿਰਲਤ ਅਿਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਿਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੰ
ਿਾਿਕ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ – ਕੁਿਸੀ|
• ਲਕਸ਼ਕ – ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਆਮ ਅਿਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਿ ਿਾਿਕ ਤੋਂ ਅਿਲੇ ਿੇ ਅਿਥਾਂ ਦਾ
ਬੋਧ ਕਿਿਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲਕਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ| ਰਿਿੇਂ- ‘ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱ ਥਿ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ’ ਪਿੱ ਥਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਾਿਕ ਅਿਥ ਹੈ,ਪਿ ਇਿੱ ਥੇ ਸੁਝਾਊ ਅਿਥ ਕੁਝ ਨਾ
ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਿਾਧ ਭਾਿ ਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ|

• ਰਿਅੰ ਿਕ – ਇਸ ਰਿਿੱ ਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਟੇਢੇ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਿ
ਇਹਨਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਰਿਅੰ ਿਾਿਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|ਇਹ ਿੜੇ ਅਿਥਾਂ ਦਾ ਸੰ ਿਾਿ ਕਿਦੇ ਹਨ| ਸਾਰਹਤ
ਰਿਅੰ ਿਕ ਅਿਥਾਂ ਦਾ ਸੰ ਿਾਿ ਿਧੇਿੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ
“ਿੰ ਰਮਆ ਪਿਬ ਦੀ ਕੁਿੱ ਖੋਂ ਸਿਿਣ-ਬਾਲ,
ਰਿਛ ਰਿਆ ਰਦਸਹਿੱ ਦੇ ਤੀਕਿ ਿਪ-ਿਾਲ”
ਉਪਿੋਕਤ ਕਾਰਿ ਪੰ ਕਤੀਆਂ ਰਿਿੱ ਿ ਸਿੇਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿਿਣਨ ਰਮਲਦਾ ਹੈ|

ਪ੍ਕਾਿਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ’ਤੇ
ਪ੍ਕਾਿਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਦੋ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਅਿਥ ਪ੍ਕਾਿਿੀ – ਿਾਕ ਰਿਿੱ ਿ ਰਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ
ਕਾਿਿ ਕਿਦੇ ਹਨ| ਨਾਂਿ ,ਪੜਨਾਂਿ,ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਣ,ਰਕਰਿਆ ਆਰਦ ਇਸੇ ਸ਼ਿੇਣੀ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ|
• ਿਾਕ ਪ੍ਕਾਿਿੀ – ਿਾਕ ਰਿਿੱ ਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਕੇਿਲ ਿਾਕ ਰਿਿੱ ਿ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਿਿ
ਕਿਦੇ ਹਨ|ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਾਕ ਦੀ ਪਿੱ ਧਿ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿ੍ਸ਼ਟੀਿੋਿਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|ਸੰ ਬੰ ਧਕ ਅਤੇ
ਯੋਿਕ ਇਸੇ ਸ਼ਿੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|

ਬਣਤਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਬਣਤਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਿਾਿ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ – ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਮਾਸ’ ਤੋਂ ਬਰਣਆ ਹੈ ਰਿਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ- ਿੋੜਣਾ|
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਿਨਾ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਧਾਤਆਂ ਨੰ ਿੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ|ਰਿਿੇਂਰਨਿਮਲ, ਦਾਲ-ਭਾਿੀ,ਰਦਨ-ਪਿਬ,ਸਿੇਿ-ਸ਼ਾਮ ਆਰਦ|
• ਸੰ ਰਖਪਤ ਸ਼ਬਦ - ਸੰ ਰਖਪਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਛੋਟਾ|ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿੰ ਭਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰ ਿੋੜ ਕੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਿਨਾ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੰ ਰਖਪਤ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ| ਰਿਿੇਂ – ਿੁ.ਨਾ.ਦੇ.ਯ. ਅਤੇ
ਐਮ.ਪੀ. ਆਰਦ|

• ਰਮਸ਼ਿਨੀ ਸ਼ਬਦ- ਰਮਸ਼ਿਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਿਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਧੇਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਆਿੰ ਭਲੇ ਿਿਨਾਂ ਨੰ ਿੋਰੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ ਆਪ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਿਟੀ),ਬਸਪਾ
(ਬਹੁਿਨ ਸਮਾਿ ਪਾਿਟੀ) ਆਰਦ|
• ਦੁਹਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ – ਿਦੋਂ ਰਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੁਹਿਾਓ ਉਸੇ ਿਪ ’ਿ ਿਾਂ ਹੋਿ ਰਮਲਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੇ ਿਪ ਰਿਿੱ ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰ ਦੁਹਿੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ- ਘਿੋਂਘਿੀਂ,ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ ਆਰਦ|

ਅਿਥ-ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ
ਅਿਥ-ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਿਿੀਕਿਨ ਅਿੱ ਿੋਂ ਿਾਿ ਭਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ:
• ਸਮਾਨਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ – ਰਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਅਿਥ ਨੰ ਰਿ੍ਸ਼ਟੀਿੋਿਿ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਪਿ
ਇਕੋ ਅਿਥ ਲਈ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਿੋਰੜਆ ਿਾਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਸਮਾਨਾਿਥੀ
ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ-ਿੋਿਾ-ਰਿਿੱ ਟਾ,ਭਤ-ਪਿੇਤ,ਿੋਟੀ-ਟੁਿੱ ਕ ਆਰਦ|
• ਰਿਿੋਧਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ – ਰਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸ ਹੋਣ ਪਿ ਆਪਸ ਰਿਿੱ ਿ ਅੰ ਤਿ ਰਿਿੋਧ ਿਾਲੇ
ਅਿਥ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਰਿਿੋਧਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂਨੇਕੀ-ਬਦੀ,ਝਠ-ਸਿੱ ਿ,ਔਿਤ-ਮਿਦ,ਸਿੇਿ-ਸ਼ਾਮ ਆਰਦ|

• ਿਿਿਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ – ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਿ ਸਾਂਝੇ ਅਿਥ ਰਿ੍ਸ਼ਟੀਿੋਿਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਿਿਿਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ| ਰਿਿੇਂਿਿਿ
ਿਿਿਾਥੀ ਸ਼ਬਦ
ਪਸ਼
ਿਾਂ, ਮਿੱ ਝ,ਝੋਟਾ,ਝੋਟੀ,ਬਲਦ
ਪੰ ਖੇਿ
ਰਿੜੀ, ਕਾਂ, ਤੋਤਾ,ਕਬਤਿ,ਘੁਿੱ ਿੀ
ਸਾਕ- ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਾਮਾ,ਮਾਸੀ,ਿਾਿਾ,ਭਆ,ਿੁਆਈ

• ਅਨੇਕਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ – ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅਿਥ ਰਿ੍ਸ਼ਟੀਿੋਿਿ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਅਨੇਕਾਿਥੀ ਸ਼ਬਦ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ|ਰਿਿੇਂ – ਿਾਲ-(ਤੋਿ,ਸਾਰਿਸ਼),
ਪਿੱ ਕਾ-(ਪਿੱ ਰਕਆ ਹੋਇਆ,ਰਬਲਕੁਲ ਰਿ੍ੜ) ਆਰਦ|
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