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ਸ਼ਫਦ
• ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਫਦ ਨੂੂੰ ਛਟੀ ਤੋਂ ਛਟੀ ਸੁਤੂੰਤਯ
ਇਕਾਈ ਿਜੋਂ ਭੂੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹ ਜ ਆਯਵਥਕ ਅਤ ਵਿਹਾਵਯਕ
ਿੱ ਧਯ ਤ ਇਿੱ ਕਰ ਤਯ ਤ ਿਯਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਬਾਸਾ
ਵਿਵਗਆਨ ਅਵਧਐਨ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਸਫਦ’ ਦਾ ਭਹਿੱ ਤਿ ਕਈ ਤਯਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਦਿਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਭਰਦਾ ਹ। ਿੂੰ ਯਾਗਤ ਵਿਆਕਯਣ
ਵਸਧਾਂਤ ਵਿਿੱ ਚ ‘ਸਫਦ’ ਇਿੱ ਕ ਅਵਤ ਉੱਤਭ ਇਕਾਈ ਭੂੰ ਵਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਵਕਉਂਵਕ ਿੂੰ ਯਾਗਤ ਧਾਯਨਾ ਅਨੁਸਾਯ ਿਾਕ
ਵਿਓਂਤ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਕ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਿਭਖ
ੁਿੱ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ:
ਸਫਦ, ਿਾਕੂੰ ਸ, ਉਿਾਕ, ਿਾਕ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ‘ਸਫਦ, ਨੂੂੰ ਹੀ
ਭੂਰ ਇਕਾਈ ਭੂੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹ ਵਜਸ ਤੋਂ ਿਾਕੂੰ ਸਾਂ , ਉਿਾਕਾਂ
ਅਤ ਿਾਕਾਂ ਦੀ ਵਸਯਜਣਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।

• ਮੂਯ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਆਕਯਣ ਦ ਅਵਧਐਨ ਦੀ ਸੁਯੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ
‘ਸਫਦ’ ਦ ਵਿਚਾਯ ਨੂੂੰ ਹੀ ਿਭਖਤਾ
ੁਿੱ
ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹ। ਯ
ਸਫਦ ਨੂੂੰ ਵਯਬਾਵਸਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕਈ ਯਸਤ ਹਨ ਅਤ
ਇਹ ਸਾਯ ਅਰਿੱਗ ਅਰਿੱਗ ਵਿਚਾਯਾਂ ਿਾਰ ਹਨ। ਸ ਕਈ ਤਯਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਯਬਾਸਾਿਾਂ ਹਣ ਕਾਯਨ ਸਾਨੂੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਯਬਾਵਸਤ
ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਅਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਰ ਪਯਕਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀ
ਸਭਝਣ ਦੀ ਰ ੜ ਿਗੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਕਿਰ ਇਿੱ ਕ ਵਯਬਾਸਾ
‘ਸਫਦ’ ਵਿਚਾਯ ਨੂੂੰ ਵਯਬਾਵਸਤ ਕਯਨ ਦ ਅਸਭਯਿੱ ਥ ਹ।
ਇਿੱ ਕ ਵਯਬਾਸਾ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਦ ਜਿਾਫ ਦਣ ਦ ਅਸਭਯਿੱ ਥ ਹ
ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਫਦ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਕੀ ‘ਕੁਯਸੀ’
ਅਤ ਕੁਯਸੀਆਂ ਇਕ ਸਫਦ ਹ ਜਾਂ ਅਰਿੱਗ ਅਰਿੱਗ ਸਫਦ
ਹਨ।

• ਅਕਸਯ ‘ਸਫਦ’ ਨੂੂੰ ਚਾਯ ਵਯਬਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਯਬਾਵਸਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰ ਜਾਫੀ ਬਾਸਾ ਦ ਵਦਿਸਟੀਕਣ ਤੋਂ ਦਖਾਂਗ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ ਵਿਚਕਾਯ
ਜ ਆਸੀ ਵਨਖੜਾ ਉਬਯਦਾ ਹ ਉਸਦਾ ਅਧਾਯ ਿੀ ‘ਸਫਦ’ ਹੀ ਹ।
ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ਿਾਕ ਵਿਵਗਆਨ ਦ ਦਯਵਭਆਨ ਭਜੂਦ
ਿਖਯਿੇਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਅਨੁਸਾਯ ਯੂ ਵਿਵਗਆਨ ਦਾ ਿਮਜ
 ਨ
ਸਫਦਾਂ ਦੀ ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਸੂੰ ਯਚਨਾ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਹ, ਜਦ ਵਕ ਿਾਕ
ਵਿਵਗਆਨ ਦਾ ਿਮਜ
 ਨ ਸਫਦਾਂ ਦ ਸੂੰ ਮਜਨ ਦੁਆਯਾ ਿਾਕ ਯਚਨਾ
ਦ ਵਨਮਭਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਯਧਾਵਯਤ ਕਯਨਾ ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਫਨਹਾਂ ‘ਸਫਦ’
ਨਾਭਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਕਸਕਾਯੀ ਦਾ ਿਭਖ
ੁਿੱ ਮੂਵਨਟ ਹ।

ਰਿਬਾਸ਼ਾ
• ਹਾਰਾਂਵਕ "ਸਫਦ" ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਰਈ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਦ ਅਰਿੱਗ-ਅਰਿੱਗ ਵਿਚਾਯ ਹਨ।
ਿਵਸਿੱ ਧ ਅਭਯੀਕੀ ਬਾਸਾ ਵਿਵਗਆਨੀ ਵਰਉਨਾਯਦ ਫਰੂਭਫੀਰਡ ਨੇ ਵਕ 'ਸ਼ਫਦ' ਫਾਯ
ਵਕਹਾ ਹ : “ A word is a minimal free form” ਅਯਥਾਤ “ਸਫਦ ਇਿੱ ਕ ਰਘੂਤਭ
ਸੁਤੂੰਤਯ ਇਕਾਈ ਹ।“ ਫਰੂਭਫੀਰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਯਬਾਸਾ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵਭਰਦੀਆਂ
ਸਾਯੀਆਂ ਵਯਬਾਸਾਿਾਂ ਨਾਰੋਂ ਭੁਕਾਫਰਨ ਿਧਯ ਭਕਫੂਰ ਹ। ਇਸ ਵਯਬਾਸਾ ਨੂੂੰ
ਚੂੰ ਗੀ ਤਯਹਾਂ ਸਭਝਣ ਰਈ ਸਾਨੂੂੰ ਸੁਤੂੰਤਯ ਫੂੰ ਧਜੀ ਯੂਾਂ ਦੀ ਿਵਕਿਤੀ ਸਭਝ ਰ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਇਸ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਰੀ ਸਯਤ ਇਹ ਹ ਵਕ ਆਭ ਹਾਰਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ
ਿਿਚਨ ਜਾਂ ਿਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕਰ ਵਿਚਯਨ ਿਾਰ ਸਫਦ ਯੂ ਨੂੂੰ ਸੁਤੂੰਤਯ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹ ਜ ਿਮਗ ਤ ਅਯਥ ਸੂੰ ਚਾਯ ਰਈ ਹਯ ਵਕਸ ਤਿੱ ਤ ਉੱਤ ਵਨਯਬਯ ਨਾ ਹਿ। ਇਹਨਾਂ
ਅਯਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ “ਸਫਦ” ਆਤਭ ਵਨਯਬਯ ਹ। ਦੂਜੀ ਸਯਤ ਇਹ ਹ ਵਕ “ਸਫਦ” ਉਹ
ਹ ਜ ਰਘੂਤਭ (minimal) ਹ ਉਸ ਦ ਹਯ ਟਟ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ
ਫਰੂਭਫੀਰਡ ਦੀ “ਸਫਦ” ਸੂੰ ਫੂੰ ਧੀ ਵਯਬਾਸਾ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹ।ਸਫਦ ਇਕ ਸੁਤੂੰਤਯ ਧੁੂੰ ਨੀ ਹ ਜ ਿਾਕ ਸੂੰ ਯਚਨਾ ਰਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ।

• ਸ਼ਫਦ ਛਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ
• ਡਵਿਡ ਵਕਿਸਟਰ ਨੇ ਸਫਦ ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ੂੰ ਜ
ਕਸਟੀਆਂ ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਸੰ ਬਾਿੀ ਠਹਿਾਉ (potential pause)
• ਜਕਯ ਵਕਸ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ ਜਾਿ ਵਕ ਉਹ ਿਾਕ ਉੱਚੀ –ਉੱਚੀ ਫਰ,
ਅਤ ਫਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ ਹਯ ਨੂੂੰ ਆਵਖਆ ਜਾਿ ਵਕ ਉਹ ਉਸ
ਿਾਕ ਨੂੂੰ ਠਵਹਯਾਉ ਦ-ਦ ਕ ਹਰੀ-ਹਰੀ ਦੁਹਯਾਏ। ਅਵਜਹ
ਦੁਹਯਾਉ ਸਫਦਾਂ ਦ ਦਯਵਭਆਨ ਹਣਗ ਅਤ ਸਫਦਾਂ ਦ
ਅੂੰ ਦਯਿਾਯ ਨਹੀਂ ਹਣਗ। ਯ ਇਹ ਤਯੀਕਾ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱ ਕ ਫੁਰਾਯਾ ਇਿੱ ਕ ਉਚਾਯ ਖੂੰ ਡ ਿਾਰ
ਸਫਦਾਂ ਨੂੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਤੜ ਸਕਦਾ ਹ ਯ ਦ ਜਾਂ ਦ ਿਿੱ ਧ
ਇਿੱ ਕ ਵਜਹਾ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਯਿੱ ਖਣ ਿਾਰ ਸਫਦਾਂ ਨੂੂੰ ਤੜਨ ਵਿਿੱ ਚ
ਅਸਭਿੱ ਯਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।

• ਅਿੰ ਡਤਾ (indivisibility)
• ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਫੁਰਾਯ ਨੂੂੰ ਉੱਚੀ–ਉੱਚੀ ਫਰਣ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸ ਿਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਹਯ ਸਫਦ ਜੜਨ ਰਈ
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਸ ਦਯਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਖਗ ਵਕ ਨਿੇਂ ਜੁੜ
ਸਫਦ ਵਹਰਾਂ ਿਾਰ ਸਫਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਿੱ ਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜੁੜਦ ਹਨ
ਨਾ ਵਕਸ ਿਾਕ ਦ ਅੂੰ ਦਯੂਨੀ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵਿਿੱ ਚ। ਵਜਿੇਂ :’ਉਹ
ਰੜਕਾ ੜਹਦਾ ਹ’ ‘ਉਹ ਰੜਕਾ ਵਜਸਨੇ ਕਾਰੀ ਕਭੀਜ਼ ਾਈ
ਹ, ੜਹਦਾ ਹ। ਕਈ ਬਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਧਤਯ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਜ
ਅਸਰ ਿਾਕ ਦ ਵਿਿੱ ਚ ਜੁੜ ਕ ਉਸਨੂੂੰ ਰੂੰਫਾ ਕਯ ਵਦੂੰ ਦ ਹਨ।

• ਲਘੁਤਭ ਸੁਤੰਤਿ ਿੂ (minimal free)
• ਸਫਦ ਸੁਤੂੰਤਯ ਯੂ ਹ ਜ ਇਿੱ ਕਰਾ ਹੀ ਅਰਿੱਗ-ਥਰਿੱਗ ਹ
ਕ ਵਿਚਯ ਸਕਦਾ ਹ, ਅਤ ਉਹ ਿਾਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਤ ਿੀ
ਸਥਾਨਾਂਤਯ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ।

• ਉਚਾਿਣ-ਗਤ ਹੱ ਦਫੰ ਦੀ
• ਕਈ ਬਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਚਾਯਨ ਦ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਸ ਵਨਮਭ ਹੁੂੰ ਦ
ਹਨ ਵਜਸ ਤੋਂ ਵਕਸ ਸਫਦ ਦੀ ਹਿੱ ਦਫੂੰ ਦੀ ਦਾ ਤਾ ਰਿੱਗਦਾ
ਹ ਭਤਰਫ ਵਕ ਸਫਦ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਸੁਯੂ ਹਇਆ ਹ
ਅਤ ਵਕਿੱ ਥ ਖਤਭ ਹਇਆ ਹ। ਉਦਹਾਯਣ ਦ ਤਯ ਤ
ਜਕਯ ਵਕਸ ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਸਫਦ ਦ ਅਖੀਯਰ ਉਚਾਯਖੂੰ ਡ
ਤ ਫਰ ਦਾਂ ਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਸਾ ਦੀ ਧੁਨੀਆਤਭਕ
ਹਿੱ ਦਫੂੰ ਦੀ ਸਫਦ ਦ ਅਖੀਯਰ ਉਚਾਯਖੂੰ ਡ ਤ ਏ ਫਰ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਸੁਯੂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।

• ਅਿਥਾਤਭਕ ਇਕਾਈਆਂ (semantic units)
• ਵਕਸ ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਸਫਦ ਅਯਥ ਿਾਹਕ ਦਾ ਿੀ ਕੂੰ ਭ
ਕਯਦ ਹਨ। ‘ਰੜਕਾ ੜਹਦਾ ਹ’ ਿਾਕ ਵਤੂੰ ਨ ਸਫਦਾਂ ਤੋਂ
ਵਭਰ ਕ ਫਵਣਆ ਹ। ਇਹ ਵਤੂੰ ਨੋਂ ਸਫਦ ਅਯਥ ਿਾਹਕ ਦਾ
ਿੀ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਅਯਥਾਤਭਕ ਿੱ ਖੋਂ ਅਯਥ
ਿਾਹਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਫਦ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱ ਦਫੂੰ ਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਅਵਹਜ ਸਕੂੰ ਰ ਿੀ ਹਨ ਵਜਹੜ
‘ਸਫਦ’ ਨਾਭਕ ਵਿਆਕਯਵਣਕ ਇਕਾਈ ਨੂੂੰ ਵਯਬਾਵਸਤ
ਕਯਦ ਹਨ।

•
•
•

•
•

ਰਲੀਆਤਭਕ ਸ਼ਫਦ (Orthographic word)[
'ਲੜੀਿਾਿ ਿੂ'.
ਵਰੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ‘ਸਫਦਾਂ ਦ ਉਸ ਦ ਵਰਖਤੀ ਯੂ ਨੂੂੰ ਆਖਦ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਯ ਵਰਖਣ ਸਭੇਂ ਸਫਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਖਾਰੀ
ਜਗਹਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਸਾਵਹਤਕ ਿੂੰ ਯਾ ਅਨੁਸਾਯ ਵਰੀਆਤਕਭ ਅਤ ਇਿੱ ਕ ਿਸਨ ਵਕ ਸਫਦ ਦ
ਅਯਥ ਨੂੂੰ ਵਕਿੇਂ ਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਵਿਚਕਾਯ ਅੂੰ ਤਯ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਇਿੱ ਕ ਸਫਦ “ਉਚਾਯ-ਖੂੰ ਡ”,
“ਉਚਾਯ ਖੂੰ ਡ” ਅਤ ਉਚਾਯਖੂੰ ਡ ਰ ਦੇਂ ਹਾਂ। ਵਤੂੰ ਨਾਂ ਯੂਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਹ ਯ ਵਹਰ ਦ ਯੂ ਵਰੀਆਤਭਕ ਹਨ। ਇਸ
ਤਯਹਾਂ ੂੰ ਜਾਫੀ ਵਰੀਆਤਭਕ ਯੂ ਇਹ ਵਕਹਾ ਕਈ ਵਨਮਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੀ ਵਕ ਵਕਸ ਸਭਾਸੀ ਸਫਦ (compound) ਨੂੂੰ
ਵਨਖੜ ਵਕ ਵਰਖਣਾ ਹ ਅਤ ਵਕਸਨੂੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਈ ਇਿੱ ਕ ਵਰਖਾਯੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਵਰਖਦਾ ਹ ਅਤ
ਗਰਤ ਨਹੀਂ ਭੂੰ ਨੇ ਜਾਂਦ। ਯ ਹਯਕ ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਰੀਆਤਭਕ ਯੂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਯਵਤਆ ਵਗਆ। ਕਈ ੁਯਾਤਨ
ਮੂਯੀ ਬਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵਦ ਸਫਦਾਂ ਵਿਚਕਾਯ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਮੂਨਾਨੀ ਅਤ
ਰਾਤੀਨੀ ਬਾਸਾ। ੁਯਾਤਨ ੂੰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਸਾਵਹਤ ਿੀ ਇਸ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਭਰਦਾ ਹ। 12ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਿੱ ਚ ਫਾਫਾ ਫਯੀਦ ਜੀ ਤੋਂ
ਇਰਾਿਾ ਨਾਥ ਜਗੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ੂੰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਵਰਖਤਾਂ ਇਸ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਿੀ ਗੁਯੂ ਗਿੂੰ ਥ
ਸਾਵਹਫ ਜੀ ਦਾ ਸੂੰ ਾਦਨ ਇਸੀ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ। ਉਦਹਾਯਣ ਦ ਤਯ ਤ :
ਸਰਤਗੁਿੁਕੀਸਿਾਲਸਪਲਹਜਕਕਿਰਚਤੁਲਾਏ॥
ਅੂੰ ਗਯਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਵਿਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਵਕਤਾਫਾਂ ਦੀ ਛਾਈ ਰਈ ਭਸੀਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਸੁਯੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦ ਸਫਦਾਂ ਦ
ਵਿਚਕਾਯ ਦ ਠਵਹਯਾ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਉਣ ਰਈ ਖਾਰੀ ਜਗਹਾ ਛਿੱ ਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਈ ਜਦੋਂ ੂੰ ਜਾਫੀ ਵਕਤਾਫਾਂ ਦੀ ਭਸੀਨੀ
ਛਾਈ ਸੁਯੂ ਹਈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ੂੰ ਜਾਫੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਫਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਗਹਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਵਯਿਾਜ ਫਵਣਆ। ਕੁਿੱ ਝ ੁਯਾਤਨ
ਬਾਸਾਿਾਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਿੀ ਸਨ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਫਦਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਖੜਨ ਰਈ ਵਫੂੰ ਦੂਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੇਂਠਾਂ ੁਯਾਤਨ
ਇਟਰੀ ਦੀ ਬਾਸਾ ਸਕਨ (Oscan) ਦੀ ਉਦਹਾਯਣ ਰ ਦੇਂ ਹਾਂ; ਇਿੱ ਥ ਇਹ ਵਫੂੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਿੀ ਉਹੀ ਕੂੰ ਭ ਹ ਜ ਸਫਦਾਂ ਵਿਚਰ
ਠਵਹਯਾ ਨੂੂੰ ਦਯਸਾਣ ਰਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

• ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਸ਼ਫਦ
• ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ਫਰ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਜ ੳਚਾਯਨ ਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਇਕਾਈ ਿਾਂਗ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦਾ ਹ ਅਤ ਇਹ ਹਯਕ ਬਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ
ਅਰਿੱਗ ਅਿੱ ਰਗ ਜੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ਧੁਨੀ ਿਵਕਵਯਆ ਦੀ
ਉਰਫਧੀ ਹ।ਸਫਦ ਦ ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਯੂ ਦੀ ਉਸਾਯੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸ
ਵਿਸਸ ਬਾਸਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤ ਉਚਾਯ ਖੂੰ ਡਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਮਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।
ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ਸੁਣਨ ਮਗ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। ਯ ਜ ਸਫਦ
ਵਰੀਗਤ ਅਿੱ ਖਯਾਂ ਦੀ ਸਕਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਕਾਯ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਉਹ
ਵਰੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ਦਖਣ ਮਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ ਿਤਿੱਖ ਤਯ ਤ
ਦਯਸਨੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਵਭਸਾਰ ਤਯ ਤ “ਰੜਕਾ ਹਿੱ ਸਦਾ ਹ’ ਇਿੱ ਕ ਿਾਯ
ਵਿਿੱ ਚ ‘ਰੜਕਾ’ /ਰ ਅ ੜ ਅ ਕ ਆ/ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੁਆਯਾ
ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਸਫਦ ਿਜੋਂ ਸਾਕਾਯ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।

• ਰਿਆਕਿਣਕ ਸ਼ਫਦ
• ‘ਸਫਦ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਿ ‘ਵਿਆਕਯਣਕ ਸਫਦ’ ਹ। ਉਦਾਹਯਣ ਿਜੋਂ ਭੁੂੰ ਡਾ,
ਭੁੂੰ ਵਡਆਂ, ਭੁੂੰ ਡ, ਭੁੂੰ ਵਡ ਆਵਦ ਸਾਯ ਵਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜ
ਇਿੱ ਕ ਕਸਗਤ ਇਕਾਈ ‘ਭੁੂੰ ਡਾ’ ਤੋਂ ਫਣ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਯ ਇਿੱ ਕ ਕਸਗਤ
ਇਕਾਈ ਕਿਰ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਹ। ਉਦਾਹਯਣ
ਦ ਤਯ ਤ ‘ਨੂੂੰ’ ‘ਨਹੀਂ, ‘ਉਹ’ ਆਵਦ ਅਵਜਹੀਆਂ ਕਸਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ
ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਵਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਫਣਾਉਂਦੀ ਹ। ਯ
ਵਪਯ ਿੀ ਇਹ ਕਸਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਆਕਯਣਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਯੀਆਂ
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਦ ਬਾਿੇਂ ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਤਯ ਤ ਉਚਾਵਯਆ ਜਾਂਦਾ ਹ
ਅਤ ਵਰੀਆਤਵਭਕ ਤਯ ਤ ਵਰਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਰ ਵਕਨ ਜਦੋਂ ਸਫਦ
ਿਾਕਾਤਭਕ ਸੂੰ ਦਯਬ ਵਿਿੱ ਚ ਿਮੁਕਤ ਹੁਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਦ ਦਾ
ਵਿਆਕਯਣਕ ਕਾਯਜ ਛਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਵਿਆਕਯਵਣਕ ਸਫਦਾਂ ਦੀ
ਛਾਣ ਵਕਆਕਯਣਕ ਸੂੰ ਦਯਬ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸੂੰ ਬਿ ਹ।

•
•

•

ਕਸ਼ਾਤਭਕ ਸ਼ਫਦ
‘ਸਫਦ” ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਯ ਅਭੂਯਤ ਬਾਿਾਯਥ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਕਸਾਤਭਕ
ਸਫਦ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਇਿੱ ਕ ਕਸੀ ਸਫਦ ਉਹ ਬਾਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ਵਜਸਦਾ ਇੂੰ ਦਯਾਜ ਕਸਗਤ
(DICTIONARY) ਵਿਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਇਿੱ ਕ ਕਸਗਤ ਇਕਾਈ ਇਿੱ ਕ ਅਭੂਯਤ ਇਕਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ
ਅਤ ਇਹ ਵਰਖਤੀ ਅਤ ਧੁਨੀਆਤਭਕ ਿੱ ਧਯ ਤ ਿਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਵਭਰਦ
ਜੁਰਦ ਸਫਦਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਡਵਿਡ ਵਕਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਯ ‘ਸਫਦ’ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਹਯ
ਅਭੂਯਤ ਬਾਿ ਿੀ ਵਭਰਦਾ ਹ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿੱ ਤ ਹ ਜ ਵਕ ਵਿਵਿਧ ਬਾਂਤ ਦ
ਯੂਾਂ ਦਾ ਅਧਾਯ ਹ। ਇਹ ਵਿਿਧ ਯੂ ਇਕ ਹੀ ਮੂਵਨਟ ਦ ਫਦਰਿੇਂ ਯੂਾਂਤਯ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਅੂੰ ਗਯਜ਼ੀ ਬਾਸਾ ਦ ਵਿਆਕਯਣ ਵਿਿੱ ਚ /walk, walking, walks/ ਇਿੱ ਕ ਕਸਕ walk ਦ
ਵਿਬਕਤੀ ਯੂ (inflexion) ਹਨ[ ਅਵਹਜ ਆਧਾਯ ਬੂਤ ਸਾਂਝ ਸਫਦ ਮੂਵਨਟ ਨੂੂੰ ‘ਕਸਕ’
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਕਸਕ , ਸਫਦ ਕਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤ ਇਹ ਵਡਕਸਨਯੀਆਂ
ਵਿਿੱ ਚ ਇੂੰ ਦਯਾਜਾਂ (entries) ਦ ਤਯ ਤ ਭੁਿੱ ਢਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਜੋਂ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ।
ਕਸਕਾਂ ਿਾਰ ਬਾਿਾਯਥ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਯਨ ਕਯਕ ਸਫਦ ਦ ਇਸ ਸੂੰ ਦਯਬਗਤ ਬਦ ਨੂੂੰ
‘ਕਸਗਾਤਭਕ ਸਫਦ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।
ਭੁਿੱ ਢਰ ਕਸਾਤਭਕ ਸਫਦਾਂ ਦਾ ਯੂਾਂਤਯ ਵਿਬਕਤੀ-ਯੂਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਕੀ
ਫਹੁਵਿਧ ਸਫਦ-ਯੂਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਾਿਰੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਦਹਾਯਣ ਦ ਤਯ ਤ /ਚਰ/ ਇਿੱ ਕ
ਭੁਿੱ ਢਰੀ ਕਸਕ (lexeme) ਇਸ ਦੀ ਯੂਾਿਰੀ ਿਖ:

• ਰਿਕਾਿੀ ਅਤ ਅਰਿਕਾਿੀ ਸ਼ਫਦ
• ਬਾਸਾ ਦ ਸਫਦ ਕਸ ਨੂੂੰ ਦ ਹਯ ਯੂ-ਬਦਾਂ ਵਿਕਾਯੀ ਅਤ ਅਵਿਕਾਯੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂੰ ਵਡਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ। ਵਿਕਾਯੀ ਸਫਦ – ਉਹ ਸਫਦ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦ ਵਿਿੱ ਚ ਯੂਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਈ ਵਿਕਾਯ
ਜਾਂ ਤਫਦੀਰੀ ਿਾਯਦੀ ਹ। ਵਭਸਾਰ ਿਜੋਂ /ਰੜਕਾ, ਕੁਯਸੀ, ਭਜ/ ਆਵਦ ਅਵਹਜ
ਸਫਦ ਹਨ ਜ ਵਿਕਾਯੀ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦ ਯੂਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ
ਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਭਿਾਯ /ਰੜਵਕਆਂ, ਰੜਕ /ਆਵਦ ਯੂ ਫਣਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਯੂਾਂ ਨੂੂੰ ਰੜਕਾ ਸਫਦ ਦੀ ਨਾਂਿੀ/ਨਾਭਾਤਭਕ ਯੂਾਿਰੀ (nominal paradigm)
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਅਵਿਕਾਯੀ ਸਫਦ ਉਹ ਸਫਦ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ
ਤਫਦੀਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਯ ਨਹੀਨ ਿਾਯਦਾ। ਉਹ ਹਭਸਾ ਇਿੱ ਕ ਯੂ ਵਿਿੱ ਚ ਯਵਹੂੰ ਦ ਹਨ।
ਜਾਫੀ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਆਭ ਤਯ ਤ ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਕ, ਮਜਕ, ਵਿਸਵਭਕ ਸਫਦ ਆਵਦ
ਅਵਿਕਾਯੀ ਸਫਦ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ; ਮਜਕ - ਅਤ, ਵਕ , ਜਕਯ, ਵਕਉਂਵਕ, ਯ ਆਵਦ।
ਸੂੰ ਫੂੰ ਧਕ – ਨੂੂੰ, ਤੋਂ, ਨਾਰ, ਵਿਿੱ ਚ, ਨੇ, ਦੁਆਯਾ ਆਵਦ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਿਕਾਯੀ ਸਫਦਾਂ ਨੂੂੰ
ਵਿਆਕਯਣਕ ਯੂਾਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਯਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।

• ਸਾਧਾਿਣ ਸ਼ਫਦ ਅਤ ਰਭਸ਼ਰਿਤ ਸ਼ਫਦ
• ਸਾਧਾਯਣ ਸਫਦ ਉਹ ਸਫਦ ਹਨ ਜ ਅਿੂੰ ਡ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਬਾਣ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੂੰ ਹਯ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਟਵਟਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂੰ ਡ ਵਕ ਹਯ ਛਟੀਆਂ ਸਾਯਥਕ
ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਤਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਜਿੇਂ ੜਹਨਾਂਿ (ਤੂੂੰ , ਭੈਂ
, ਉਹ) ਮਜਕ (ਜਕਯ , ਅਗਯ, ਭਗਯ ਵਕਉਂਵਕ) ਵਭਸਵਯਤ ਸਫਦ
ਉਹ ਸਫਦ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ ਵਜੂੰ ਨਹਾ ਦ ਵਨਯਭਾਣ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਿੱ ਤ
ਕਾਯਜਸੀਰ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹਯ ਛਵਟਆਂ ਟਵਟਆਂ ਵਿਿੱ ਚ
ਤਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯਕ ਟਟਾ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਅਯਥ
ਿਗਟ ਕਯਦਾ ਹ। ਵਜਿੇਂ ਕੁਯਸੀਆਂ, ਘਯਾਂ ਆਵਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਫਦਾਂ
ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਿੱ ਤ ਕਾਯਜਸੀਰ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਘਯਾਂ (ਘਯਾ+ ਆਂ)
ਕੁਯਸੀਆਂ (ਕੁਯਸੀ+ਆਂ) ਸੂੰ ਮੁਕਤ ਸਫਦ ਅਤ ਸਭਾਸੀ ਸਫਦ
ਗੁੂੰ ਝਰਦਾਯ, ਜਵਟਰ ਫਣਤਯਾਂ ਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ।

