ਨਾਂਵ
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ , ਚੀਜ਼ ਿਾਂ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੁੱ ਲੇ , ਕਵਆਿਰਕਨਿ ਪੁੱ ਖੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ :ਮੇਜ਼ , ਿਲੂੰਧਰ, ਆਦਮੀ, ਔਰਤ ਆਕਦ।
2. ਪੂੰ ਿਾਬੀ ਕਵਚ ਨਾਂਵ ਦਾ ਵਰਗੀਿਰਨ ਕਤੂੰ ਨ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ :
(ੳ) ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
(ਅ) ਰਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
(ੲ) ਕਮਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
3. ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਪੂੰ ਿ ਵਰਗਾਂ ਕਵਚ ਵੂੰ ਕਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ :
(ੳ) ਆਮ ਨਾਂਵ ਿਾਂ ਿਾਤੀ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ
(ਅ) ਖਾਸ ਨਾਂਵ
(ੲ) ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ
(ਸ) ਵਸਤ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ
(ਹ) ਭਾਵ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ
4. ਆਮ ਨਾਂਵ :- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱ ਖਾਂ, ਵਸਤਆਂ ਅਤੇ ਿਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਵਚ ਕਲਆਂਦਾ
ਿਾਵੇ , ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ :ਿਰਸੀ , ਲੜਿਾ, ਕਿਰਸਾਨ, ਕਸਪਾਹੀ ਆਕਦ।
5. ਖਾਸ ਨਾਂਵ :- ਅਕਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਵਅਿਤੀ , ਸਥਾਨ ਿਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਆਕਦ ਬਾਰੇ ਕਗਆਨ
ਪਰਾਪਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ , ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ :ਸੀਤਾ , ਕਸ਼ਮਲਾ ਆਕਦ ।
6. ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ :- ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ, ਪਸ਼ ਆਕਦ ਦੇ ਸਮਹਾਂ ਲਈ ਪਰਯੋਗ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋਣ , ਅਕਿਹੇ
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਿੁੱ ਠ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਿਹਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਵੇਂ :ਟੀਮ, ਫ਼ੌਿ, ਮੇਲਾ ਆਕਦ ।
7. ਵਸਤ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ :- ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿੋ ਤੋਲੀਆਂ, ਮਾਪੀਆਂ ਿਾਂ ਕਮਣੀਆਂ ਵਸਤਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋਣ,
ਉਹ ਵਸਤ ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਹਨ । ਕਿਵੇਂ :ਸੋਨਾ , ਿਣਿ , ਤੇਲ ਆਕਦ ।
8. ਭਾਵ-ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ :- ਕਿਨਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕਥਤੀ, ਗਣ ਿਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਿਾਂ
ਵੇਖੀਆ ਨਾਂ ਿਾ ਸਿਣ ਕਸਰਫ ਮਕਹਸਸ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਿਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਵਾਚਿ ਨਾਂਵ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ। ਕਿਵੇਂ :ਗੁੱ ਸਾ , ਕਪਆਰ, ਝਠ ਆਕਦ ।

9. ਰਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਿਰਨ :(ੳ) ਪਕਲੂੰਗ
(ਅ) ਇਸਤਰੀ ਕਲੂੰਗ
(ੳ) ਪਕਲੂੰਗ :- ਕਿਸੇ ਿੀਵ ਿਾਂ ਵਸਤ ਦੇ ਨਰ ਰਪ ਦਾ ਕਗਆਨ ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕਲੂੰਗ
ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਵੇਂ :
ਬਲਦ, ਰਾਿਾ, ਬਾਜ਼, ਿਬਤਰ ਆਕਦ ।
(ਅ) ਇਸਤਰੀ ਕਲੂੰਗ :- ਕਿਸੇ ਿੀਵ ਿਾਂ ਵਸਤ ਦੇ ਮਾਦਾ ਰਪ ਦਾ ਕਗਆਨ ਿਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਤਰੀ

ਕਲੂੰਗ ਆਕਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਵੇਂ :ਰਾਣੀ, ਗਾਂ, ਆਕਦ ।

10. ਕਮਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਿਰਨ :(ੳ) ਇਿ-ਵਚਨ
(ਅ) ਬਹ-ਵਚਨ
(ੳ) ਇਿ-ਵਚਨ :- ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਿੀਵ ਦਾ ਇਿ ਹੋਣ ਦਾ ਕਗਆਨ ਿਰਵਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਵਚਨ
ਆਖਦੇ ਹਨ । ਕਿਵੇਂ :ਿੁੱ ਤਾ, ਿੜੀ ਆਕਦ ।
(ਅ) ਬਹ-ਵਚਨ :- ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਿੀਵ ਦਾ ਇਿ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਗਆਨ ਿਰਵਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ
ਬਹ-ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ।ਕਿਵੇਂ :ਿੁੱ ਤੇ, ਿੜੀਆਂ ਆਕਦ ।

ਪਰਸਤਤ ਿਰਤਾ :
ਨਵਦੀਪ ਿੌ ਰ
ਪੂੰ ਿਾਬੀ ਕਵਭਾਗ

