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ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੋਤ :- 

ਉ�ਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਭਾਰਤੀ ਯੂਰੋਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ . ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋ ਇਰਾਨੀ . ਭਾਰਤੀ ਵੈਿਦਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ . ਵੈਿਦਕ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਈ ਜਦ� ਿਵਆਕਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾ ਂਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸੰਸਿ�ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ . ਕਠੋਰ ਿਨਯਮਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਸਿ�ਤ ਤ� ਦੂਰ ਹੋਏ .ਿਜਸ ਮਗਰ ੋਪ�ਾਿ�ਤ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਈਆ ਂ.ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਿ�ਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ 

ਿਮਲਦ ੇਹਨ ਜੋਿਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸਨ ਿਜਵ� ਿਕ �ਗਧੀ ਪ�ਾਿ�ਤ 

ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ. .ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ ੇਿਵਆਕਰਨ ਰੂਪ ਨੰੂ ਪਾਲੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਿਕ�ਿਕ 

ਆਮ ਲੋਕੀ ਿਵਆਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਨਹ� ਅਪਣਾ�ਦ ੇ. ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਰੂਪ 

ਅ��ਭੰਸ਼ਾ ( ਭਾਵ ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹ�ਦ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ . ਿਜਹਨਾ ਂਦ ੇ

ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸੀ ਿਜਵੇ ��ਧੀ ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰੇ�ਨੀ ,ਿਪਸ਼ਾਚੀ , ਆਿਦ .ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਲਘੂ ਿਜਵ� ਿਕ ਅ��ਭੰਸ਼ਾ ਟੱਕੀ ਕੈਕਈ ਤੇ ਮਧੁਰ . ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨ ਤ� ਆਧੁਿਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 

ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹ ੈ. ਿਜਸਦਾ 

ਮਲੂ ਸਰੋਤ ਵਿੈਦਕ ਸੰਸਿ�ਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਧੁਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ 

ਹੋਈ ਹੈ . 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਪੀ :- 

ਿਲਪੀ ਿਤੰਨ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਜਵ� ਰੋਮਨ 

ਿਲਪੀ . 

ਉਚਾਰਖੰਡੀ :- ਕਈ ਧੁਨੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ : ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਿਲਪੀ ਦ ੇਸ਼ਬਦ   � 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੋਵ� ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਤੇ ਉਚਾਰਖੰਡੀ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ ਹਨ . 

  ਿਚੰਨਾ��ਕ ਿਲਪੀ  : ਹਰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਲਈ ਵਖਰਾ ਿਚੰਨ ਿਜਵ� ਚੀਨੀ ਿਲਪੀ . 

ਸੰਸਿ�ਤ ਦ ੇਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਭਂਣ ਲਈ ਬ�ਹਮੀ ਿਲਪੀ ਬਣਾਈ .ਿਜਸ ਿਵਚ� ਅੱਗ ੇਿਤੰਨ 

ਿਲਪੀਆ ਂਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਗਰੀ ਤੇ ਕੁਿਟਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ .ਨਾਗਰੀ ਿਵਚ� ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਿਲਪੀ 

ਜਨਮੀ . ਨਾਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦ ੇਿਮਸ਼ਰਨ ਤ� ਅਰਧ ਨਗਰੀ .  
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ਇਸ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਿਲਪੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਕੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਨੰੂ 

ਗਰੁਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ .  

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਸੁਰ ਦੀ ਹ�ਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ . 

ਿਜਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਘ, ਢ , ਆਿਦ ਧੁਨੀਆ ਂਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ  . ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਹ ਸੁਰ ਲਈ 

ਸਾਰਿਥਕ ਧੁਨੀ ਹ ੈ. 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੁਨੀ ਿਵਿਗਆਨ :- 

 ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ. 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਧੁਨੀਆ ਂਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਨ . ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ . 

ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ:- ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹ�ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਿਜਵ� ਸਵਰ ਧੁਨੀਆ ਂਤੇ ਿਵਅੰਜਨ 

ਧੁਨੀਆ ਂ 

ਅਖੰਡੀ  :- ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . 

 ਸੁਰ ,ਨਾਿਸਕਤਾ ,ਬਲ , ਵਾ�ਸੁਰ ,ਸੰਗਮ  

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ 10 ਸਵਰ ਹਨ . ਸਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋਕ ਨਹ� ਪ�ਦੀ  

 ਿਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਲਗਦ ੇਸਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੁ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਦਂਾ 

ਹੈ . ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਲਘੂ ਵਧ ਸਮਾ ਂਦੀਰਘ . 

ਿਵਅੰਜਨ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਿਕਸ ੇਨਾ ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕ ੇਆ�ਦਾ ਹੈ . 

ਉਸ ਟਕਰਾ ਸਥਾਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅੰਜਨ :- 

ਕੰਠੀ ( ਕੰਠ/ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਤ� ਉਚਾਰਨ ) ਕ ਖ ਗ ਘ  

ਤਾਲਵੀ ( ਕਠੋਰ ਤਾਲੂ ਤ� ) ਚ ਛ ਜ ਝ  

ਮੂਰਧਨੀ ਜਾ ਂਉਲਟ ਜੀਭੀ  ਟ ਠ ਡ ਢ  

ਦੰਤੀ :- ਤ ਥ ਦ ਧ  
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ਹ�ਠੀ  ਪ ਫ ਬ ਭ  

ਉਚਾਰਨ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਵੰਡ :- ਡੱਕਵ� ਤੇ �ਪ�ਵਾਹ  

ਡੱਕਵ ੈਸਮ� ਸਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਿਕਆ ਂਜਾਂਦਾ ਹੈ . �ਪ�ਵਾਹ ਸਮ� ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ . 

ਡੱਕਵ� ਅੱਿਗਓ ਚਾਰ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ੇਹੋਏ ਹਨ :- 

ਅਘੋਸ਼ ਅਲਪਪ�ਾਣ :-ਸੁਰ ਤੰਦਾ ਦੀ ਕੰਬਣਨ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ,ਘੱਟ ਸਾਹ , ਕ ਚ ਟ ਤ 

ਅਘੋਸ਼ ਮਹਾਂਪ�ਾਣ :- ਸੁਰ ਤੰਦਾ ਦੀ ਕੰਬਣਨ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ, ਸਾਹ ਿਜਆਦਾ , ਖ ਛ ਠ ਥ  

�ਘੋਸ਼ ਅਲਪਪ�ਾਣ : ਸੁਰ ਤੰਦਾ ਦੀ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ,ਸਾਹ ਘੱਟ , ਗ ਜ ਡ ਦ  

�ਘੋਸ਼ ਮਹਾਂਪ�ਾਣ ਸੁਰ ਤੰਦਾ ਦੀ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ,ਸਾਹ ਿਜਆਦਾ  .ਢ ਝ ਧ ਭ  

 ਘੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਸੁਰ ਤੰਦ ਕੰਬਣੀ , ਪ�ਾਣ ਮਤਲਬ ਸਾਹ  

�ਘੋਸ਼ ਮਹਾਂਪ�ਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ . ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ . ( ਘਰ ਬੋਲਕ ੇਵੇਖ ੋ ਆਵਾਜ ਕ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਘ ਬੋਲਣ ਸਮ� ਗ ਦੀ ਲੰਮੀ 

ਆਵਾਜ ਆਵੇਗੀ ) 

�ਪ�ਵਾਹ ਵੀ ਚਾਰ ਤਰਾਂ ਦ ੇਹਨ :- 

ਨਾਸਕੀ :-   ਣ  ਮ ਆਿਦ  

ਸੰ��ਸ਼ੀ: --- ਸ਼ ਸ  

ਪਾਸੇਦਾਰ :- ਲ  

ਫਟਕੜਾ :--- ੜ 

ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆ ਂ:- 

ਬਲ :- ਇਸ ਲਈ ਅਧਕ ਦਾ ਿਚੰਨ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- ਬਦਲ ; ਬੱਦਲ  

ਨਾਿਸਕਤਾ :- ਿਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਟੱਪੀ :- ਨੱਕ ਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਆਵਾਜ ਲਈ :- 

ਮੁਕਤੇ ਿਸਹਾਰੀ �ਕੜ ਦੁਲ�ਕੜ ਨਾਲ ਿਟੱਪੀ ਬਾਕੀ ਛ ੇਨਾਲ ਿਬੰਦੀ 
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ਸੁਰ ਤ� ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਸਮ� ਆਵਾਜ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਤ� ਹ ੈ. 

�ਘੋਸ਼ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ‘ ਹ ‘ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਵੱਚ ਸੁਰ ਨਜਰ ਆ�ਦਾ ਹੈ . . ( ਘਰ 

ਬੋਲਕ ੇਵੇਖ ੋ ਆਵਾਜ ਕ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਾਘ ਬੋਲਣ ਸਮ� ਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ ਆਵੇਗੀ ) 

ਿਜਵ� ਚਾਹ ਨੰੂ ਚਾ.......ਅ ( ਅ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ ) 

ਬਾਹਰ ਨੰੂ    (ਬਾ... ਅ ... ਰ ) 

ਸੰਗਮ ਤ� ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਰੁਕ ਕ ੇਬੋਲਣ ਤ� ਅਰਥ ਬਦਲਣਾ ... 

ਰੁਕੋ , ਨਾ ਜਾਓ . 

ਰੁਕੋ ਨਾ, ਜਾਓ . 

ਵਾਕ ਸੁਰ ਤ� ਭਾਵ ਵਾਕ ਨੰੂ ਲਟਕਾਉਣਾ  

: 

ਿਜਵ� ਉਹ ਆ ਿਗਆ .  

ਉਹ ਆ ਿਗਆ ? 

ਰੂਪ ਿਵਿਗਆਨ :- 

ਰੂਪ ਜਾ ਂਭਾਵਾਂਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤ� ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ . 

ਧਾਤੂ :- ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ . 

ਅਗੇਤਰ : ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ . 

ਿਪਛੇਤਰ : ਧਾਤੂ ਜਾ ਂਸ਼ਬਦ ਦ ੇਿਪੱਛੇ  ਲਗਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ 

ਅਰਾਜਕਤਾ  :- ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਧਾਤੂ  ਹੈ ਅ ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਕਤਾ ਿਪਛੇਤਰ ਹੈ .  

ਤਤਸਮ :- ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ� ਿਸਧ ੇਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਿਜਵ� ਸਕੂਲ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵਚ� . 

ਤਦਭਵ :- ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਬਦ :- officer ਤ� ਅਫਸਰ   
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ਦੁਹਰੁਕਤੀ :- ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਦੂਹਰੇ ਉਚਾਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . 

ਰੂਪ ਦੁਹਰੁਕਤੀ : ਪੂਰਨ :-ਿਜਂਵੇ ਿਪੰਡ –ਿਪੰਡ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ  

                   ਅਪੂਰਨ :- ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਾਣੀ ਧਾਨੀ   

ਅਰਥ ਦੁਹਰੁਕਤੀ :- ਇੱਕ ੋਅਰਥ ਵਾਲੀ :- ਦੋਸਤ ਿਮੱਤਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀ  

                       ਅਲਗ ਅਰਥ ਵਾਲੀ :- ਲਾਲ-ਪੀਲਾ  

ਅਗੇਤਰ ਿਪਛੇਤਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰ� ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਵਆਕਰਣ ਸ਼�ੇਣੀ ਕਦ ੇਕਦ ੇਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ 

.  

ਿਜਵ� ਿਕਸਮਤ ਨਾਂਵ ਹੈ ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਦਿਕਸਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ.ਜੋਿਕ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਹੈ . 

ਪੜ ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਆਈ ਿਪਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕ ੇਪੜਾਈ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਿਕ ਨਾਂਵ ਹ ੈ. 

 

ਵਾਕ ਿਵਿਗਆਨ :- 

ਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ� ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹ ੈਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਵਾਕ ਿਲਖਣ ਲਈ  

S O V  ਤਰੀਕਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਤਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਕਰਮ ਿਫਰ 

ਿਕਿਰਆ . 

ਵਾਕ ਦ ੇਛੋਟ ੇਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਵਾਕੰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ . 

ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸਨੰੂ “ਉਦੇਸ਼” ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸਨੰੂ “ਿਵਧੇ “ ਕਿਹੰਦੇ 

ਹਨ . 

ਿਪਆਰਾ ਬੱਚਾ , ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ .  ( ਿਪਆਰਾ ਬੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਿਵਧੇ ਹ ੈ) 

ਵਾਕਾਂ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂ:- 
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ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ :- (ਸਵਾਧੀਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ , ਪਰਾਧੀਨ ਮਤਲਬ 

ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹ� ) 

ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ :- ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਧੀਨ ਉ�ਪਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ. 

ਰਾਮ ਿਕਤਾਬ ਪੜਦਾ ਹੈ . 

ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ :-ਇੱਕ ਤ� ਵਧ ਉ�ਪਵਾਕ ਿਮਲਕ ੇਬਣਾ�ਦ ੇਹਨ . 

ਮ�ਹ ਵਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹੀ  

ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਵਾਕ :- 

ਜਦ� ਪਰਾਧੀਨ ਵਾਕ ਸਵਾਧੀਨ ਨਾਲ ਿਮਲਕ ੇਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ . 

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਮ� ਅੱਜ  ਪੜਾਗਾਂ . ( ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ :- ਪਰਾਧੀਨ ) 

ਵਰਤੋ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ :- 

ਿਬਆਨੀਆ ਂ:- ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵ ੇ. 

ਪ��ਨਵਾਚਕ  

ਆਗੀਆਵਾ�ਕ 

ਿਵਿ�ਮਕ  

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ :- 

ਉ�ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸ ੇਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ. 

ਉ�ਭਾਸ਼ਾ ਭੂਗੋਿਲਕ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕ ੇਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ . 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆ ਂਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦ ੇਵਖਰੇਵ� ਕਰਕੇ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਈਆ ਂ 

ਮਾਝੀ ਜੋਿਕ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ :- ਰਾਵੀ ਤੇ ਿਬਆਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਲੇ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਤਰਨਤਾਰਨ  

ਮਲਵਈ :- ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਦ ੇਪੂਰਬ ਵੱਲ :-ਲੁਿਧਆਣਾ ਮੋਗਾ ਿਫਰੋਜਪੁਰ ਆਿਦ  
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ਦੁਆਬੀ :- ਿਬਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਅਿਮ�ਤਸਰ ਆਿਦ  

ਪੁਆਧੀ :- ਭਾਵ ਪੂਰਬੀ :- ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ  

ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਹਨ . 

 

 

 

                                                


