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ਪੰ ਜਾਬ, ਭਾਰਤ

ਰਵਿ ਕਪੂਰ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਮਨੁੱ ਖ, ਆਪਣੇ ਆਵਦ ਿਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਨਾਲ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਿ
ਦੀ ਇਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਰਾਨ ਉਿ ਦੀ ਤੰ ਤੂ-ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਿ ਦੀ ਵਦਮਾਿੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇਿ ਤਰਾਂ
ਿੰ ਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਿ ਵਿਚ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ
ਿੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਵਿਕਵਿਤ ਹੋਈ ਿੰ ਿਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ
ਿਜੋਂ, ਓਹ, ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਨਾਲ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਿਮਰੁੱ ਥ
ਹੋਇਆ । ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਿੰ ਿੇਦਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿੰ ਚਾਰ ਪਰਿਾਰ ਲਈ ਉਿ
ਨੇ ਕਈ ਿੰ ਚਾਰ ਵਿਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਖ਼ਾਿ ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਿੰ ਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਿ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਜਾਂ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਿ ਦੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਦੀ
ਮਾਨਵਿਕ ਤੇ ਿਰੀਰਕ ਿਮਰਥਾ ਉਿ ਦੇ ਵਿਕਾਿ ਦੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਪੜਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲੀ ਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖ਼ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਿੀ । ਮਨੁੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ, ਿੰ ਿੇਦਨਾ ਅਤੇ ਉਿ ਨਾਲ ਵਿਕਵਿਤ
ਿਨੀਆਂ / ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਜਤ ਿੰ ਚਾਰ ਵਿਿੀ ਨੇ ਮਨੁੱ ਖ ਤੇ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰ ਿਾਦ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ । ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਿ ਮਨੁੱ ਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ
ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਦਾ ਬਹਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਹਿਾ ਬਣ ਵਿਆ । ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਿਾ਼ਿ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ
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ਅਤੇ ਮਾਨਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ । ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ (total-laryngectomy)
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ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਾ਼ਿ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਿੁੱ ਡੀ ਅਯੋਿਤਾ ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਹੈ (ਵਚਤਰ 1)। ਿੰ ਨ 1873
ਈ.

[1]

ਵਿਚ ਪਵਹਲੀ ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਜਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਿਤਾ

ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ।
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ਈ. ਵਿਚ ਪਵਹਲੇ ‘ਆਰਟੀਵਫਸੀਅਲ ਲੈ ਵਰੰ ਕਿ’ (artificial
larynx) ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਵਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ।
ਇਹ ਿਾਲਿ ਦੀ ਲੜੀ ਿਾਲਾ ਇਕ ਿੰ ਝਲਦਾਰ ਿਾਤੂ
ਉਪਕਰਣ ਿੀ। ਉਨਹਾਂ ਸਰੂਆਤੀ ਵਦਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਵਰੰ ਕਿ (pharynx) ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ।
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਦੋ ਿਟੋਮ (stoma) ਹੰ ਦੇ ਿਨ ਇੁੱ ਕ ਫ਼ੈਵਰੰ ਿੋ-ਿਟੋਮਾ (pharyngo-stoma) ਿਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ
ਵਹੁੱ ਿੇ ਵਿੁੱ ਚ ਅਤੇ ਦੂਿਰਾ ਟਰੈਵਕਓ-ਿਟੋਮਾ (trachea-stoma)
ਿਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੁੱ ਿੇ ਵਿੁੱ ਚ। ਇਿ ‘ਨਕਲੀ ਲੈ ਵਰੰ ਕਿ’ ਦੀ
ਇਕ ਿਾਤੂ ਨਲੀ ਟਰੈਵਕਓਿਟੋਮਾ ਵਿਚ ਵਫਟ ਹੰ ਦੀ ਿੀ ਅਤੇ

ਵਚੁੱ ਤਰ 1 : ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ (total-laryngectomy)

ਦੂਜੀ ਫ਼ੈਵਰੰ ਿੋਿਟੋਮਾ ਵਿਚ ਵਫਟ ਹੰ ਦੀ ਿੀ। ਿਾਲਿ ਦੀ ਲੜੀ,

ਤੋਂ ਬਾਦ

ਵਬਲਕਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਯਿ ਦੇ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਹਿਾ ਨੂੰ

ਆਿਾ਼ਿ ਨੂੰ ਮੜ ਿਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਿ ਿਮੇਂ
ਤੋਂ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਵਿਿੀਆਂ ਵਿਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ (esophageal) ਆਿਾ਼ਿ,
ਨਕਲੀ

ਜਾਂ

ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ

ਲੈ ਵਰੰ ਕਿ

(artificial

or

electronic larynx) ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ
ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. (tracheo-esophageal prosthesis
T.E.P.) ਆਵਦ । ਆਿਾ਼ਿ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਣਿੰ ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ
ਿਫਲਤਾ

ਦੀ

ਦਰ

ਨੇ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਭਾਸ਼ਣ

(tracheo-esophageal speech) ਨੂੰ ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਪਨਰਿਾਿ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ "ਿੋਲਡ
ਿਟੈਂਡਰਡ" ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ

ਟਰੈਕੀਆ ਤੋਂ ਈਿੋਫ਼ੇਿਿ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੀ, ਜੋ ਵਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ
ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ 'ਨਕਲੀ larynx 'ਨਾਲ ਬੋਲਣਿੇ।
ਿੰ ਨ 1894 ਵਿਚ ਿਲੁੱਕ ਅਤੇ ਿੋਰੇਨਿਨ ਫੈਵਰੰ ਕਿ ਦੇ ਨਕਿ
ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਫਲ ਹੋ ਿਏ। ਹਣ ਇਥੇ ਕੋਈ
ਫ਼ੈਵਰੰ ਿੋਿਟੋਮਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਇਿ ਲਈ ਹਣ 'ਨਕਲੀ ਲੈ ਵਰੰ ਕਿ' ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ
ਪਰਾਣੀ ਹੋ ਿਈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭੁੱ ਲਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ।
ਿੰ ਨ 1932 ਵਿਚ ਿੁੱ ਟਮੈਨ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਿ
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵਜਿ ਦੀ ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੀ
ਅਤੇ ਉਿ ਨੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਰੇਸਨ

(total-laryngectomy)

ਅਤੇ

ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਮੜ ਿਿੇਬੇ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦਾ ਇਵਤਹਾਿਕ
ਵਿਕਾਿ:
ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਮੜ ਿਿੇਬੇ ਦਾ ਇਵਤਹਾਿ ਟੋਟਲਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵਰਨਜੀਅਲ ਕੈਂਿਰ
(laryngeal cancer) ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ
ਵਬਲੌ ਰਥ ਦਆਰਾ 1873 ਈ.

[1, 2]

ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ

ਵਜਿੇਂ ਵਕ 1874 ਈ. ਵਿਚ ਉਿਦੇ ਿਾਥੀ ਿਿੇਨਬਾਓਅਰ
ਦਆਰਾ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੀ। ਿਿੇਨਬਾਓਅਰ 1874

(operation) ਕੀਤਾ

[3]

। ਉਿਨੇ ਟਰੈਕੀਆ ਅਤੇ ਈਿੋਫ਼ੇਿਿ

(esophagus)ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਫ਼ਿਟਲਾ (fistula) ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਕਓ-ਿਟੋਮਾ ਨੂੰ ਉਂਿਲ
ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਆਿਾ਼ਿ ਕੁੱ ਢਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਵਿਆ। ਉਹ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਿੇਲੇ ਇਿ ਵਫ਼ਿਟਲਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਿੀ।
ਹਾਲਾਂਵਕ ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਮੜ ਿਿੇਬੇ ਦੇ ਿਜੋਂ, ਟਰੈਕੀਓਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਵਫ਼ਿਟਲਾ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ ਨੂੰ 1932 ਵਿਚ
ਮਾਨਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਿੀ, ਇਿ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ-ਹੀ-ਰਿਤੇ ਖੁੱ ਲਣ
ਿਾਲੇ ਿਾਲਿ ਿਜੋਂ ਵਿਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਿਭਿ 50 ਹੋਰ
ਿਾਲ ਲੁੱਿ ਿਏ।
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ਿੰ ਨ 1980 ਵਿਚ ਬਲੌ ਮ ਅਤੇ ਵਿੰ ਿਰ ਨੇ ਿਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਿਾਲਿ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

[3, 4]

।

ਿੌਇਿ-ਪਰਥ
ੋ ੀਵਿਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਟਰਕ
ੈ ੀਓ-ਈਿੋਫ਼ਜ
ੇ ੀਅਲ
ਆਿਾ਼ਿ
ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪੰ ਚਰ ਨੇ ਵਪਛਲੇ
ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਰੰ ਜੈਕਟਮੀ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ

ਵਚੁੱ ਤਰ 3: ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਾ਼ਿ ਕਢਣ

ਆਿਾ਼ਿ ਪੁੱ ਖੋਂ ਮੜ ਿਿੇਬੇ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਵਲਆ ਵਦੁੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ

ਲਈ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਿਰਤੋਂ

1970 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੁੱ ਚ ਏਵਰਕ ਬਲੌ ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਵਿੰ ਿਰ
ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਿੰ ਕਲਵਪਕ ਵਿਕਾਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ
ਿੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਟਰੈਕੀਓ-ਿਟੋਮ ਦੀ ਉਪਰਲੀ
ਕੰ ਿ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਈਿੋਫ਼ੇਿਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਿਿਾਰਨ
ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪੰ ਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਿੀ, ਵਜਿ
ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਲੀਕੋਨ ਿਾਲਿ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਿੀ।

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਇਕ-ਰਿਤਾ ਿਾਲਿ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਵਕ ਹਿਾ ਦੇ ਰਿਤੇ ਵਿੁੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਲ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੂਆਤੀ ਿਾਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ, ਪੰ ਚਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੋਿਟਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਿੈਕੰਡਰੀ ਵਿਿੀ ਦੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਅਿਫਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਿਨ। ਲਿਾਤਾਰ ਚੰ ਿੇ ਨਤੀਜੇ
ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਪੰ ਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਾ਼ਿ ਦੀ ਉੱਤਮ ਿਣਿੰ ਤ ਨੇ
Hamaker ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਿੰ ਨ 1985 ਈ. ਵਿਚ
ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਦੇ ਿਮੇਂ ਟਰਕ
ੈ ੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪੰ ਚਰ ਨੂੰ
ਇਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਿਿੀ ਿਜੋਂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ
ਕੀਤਾ। ਪਵਹਲੀ ਿੌਇਿ ਪਰਿ
ੋ ਥੀਵਿਿ (ਬਲੌ ਮ-ਵਿੰ ਿਰ, ਪਾਂਜੇ)
ਗ਼ੈਰ-ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਿਜੋਂ ਵਡ਼ਿਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਿਨ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿੀ
[5, 6]

। ਯੂਰਪ ਵਿੁੱ ਚ, ਿੰ ਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਵਿੁੱ ਚ,

ਅੰ ਦਰਲੀ ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (ਿਰੋਵਨਨਿੇਨ, ਟਰਾਈਿੈਕ)

ਵਚੁੱ ਤਰ 2: ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ

ਵਿਕਿਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਪਾਏ ਿਏ, ਵਕਉਂਵਕ
ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਿਟੋਮਾ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਕਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਨੂੰ ਅੰ ਿੂਠੇ / ਉਂਿਲ / ਹੁੱ ਥ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕੇ ਟਰੈਕੀਅਲ

ਿੀ

ਹਿਾ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ, ਵਿਲੀਕੋਨ-ਿਾਲਿ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ
(silicon-valve prosthesis) ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਫਿਟਲਿ
ਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਫੈਵਰੰ ਕਿ ਵਿਚ ਿੁੱ ਵਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਅਿਾ਼ਿ
ਫੈਵਰੰ ਿੋ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਲ-ਵਹੁੱ ਿੇ ਦੀ ਕੰ ਬਣੀ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਼ਿਬਾਨ, ਦੰ ਦ ਅਤੇ ਬੁੱ ਲਹਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰ ਹ
ਵਿਚ ਇਿ ਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਉਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ
ਹੈ।

[7, 8]

। ਅੁੱ ਜ ਿੀ ਕਈ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲੁੱਬਿ

ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਲੌ ਮ-ਵਿੰ ਿਰ, ਪਰੋਿੌਕਿ 1 ਅਤੇ 2,
ਿਰੋਵਨਨਜੇਨ, ਿੌਇਿਮਾਿਟਰ, ਵਨਜਡਮ, ਅਤੇ ਬਾਰਡੋ ਿੌਇਿ
ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ । ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਿਾਲਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਦਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਨਰਮਾਤਾਿਾਂ ਦਆਰਾ ਹੁੱ ਥ-ਮਕਤ, ਘੁੱ ਟਦਬਾਅ, ਰਵਹਣ-ਿਵਹਣ ਅਤੇ ਫੰ ਿਿ-ਰੋਿਕ ਿਾਲਿ ਦੀ
ਸਰੂਆਤ ਨਾਲ ਿਿਾਵਰਆ ਅਤੇ ਿੋਵਿਆ ਵਿਆ ਹੈ।
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ਵਚੁੱ ਤਰ 4: ਓਪਰੇਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਚੁੱ ਤਰ 6 : ਹੁੱ ਥ- ਮਕਤ / ਹੈਂਡਿ-ਫਰੀ ਉਪਕਰਣ ਟਰੈਕੀਓ-

ਦਿਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ

ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਉਪਯੋਿ ਲਈ

ਹੈਂਡਿ-ਫਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰੋਿੌਕਿ ਫਰੀਹੈਂਡ਼ਿ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਆਰਾ ਵਿਕਿਤ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੁੱ ਕ
ਅਵਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਿਟੋਮਾ ‘ਤੇ ਵਫਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਤਰਾਂ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਟੋਮਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱ ਥ, ਅੰ ਿੂਠੇ ਜਾਂ
ਉਂਿਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਿਦਾ ਮੁੱ ਖ ਫਾਇਦਾ

ਵਚੁੱ ਤਰ 5: ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੰ ਤਰ ਨਾਲ ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ

ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿਟੋਮਾ ਨੂੰ ਹੁੱ ਥੀਂ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ

ਲਈ ਹੁੱ ਥ ਮਕਤ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਪਰੋਿੌਕਿ

ਿੌਇਿ

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ

ਨੀਦਰਲੈਂ ਡ਼ਿ

ਿਹੂਲੀਅਤ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਿਰ

ਇੰ ਿਟੀਵਚਯੂਟ (1988) ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਕਿਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ,
ਅਤੇ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਿ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ
ਇੁੱ ਕ ਹੈ

[9, 10]

।

ਦੇ

ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਵਿਐਨ
ਇੁੱ ਕ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਿਐਨ ਵਿੁੱ ਚ ਹਿੇਿਾਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ

[11]

ਨੇ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰਿ
ੋ ਥੀਵਿਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਵਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਵਿਆ

ਹੁੱ ਥ- ਮਕਤ/ਹੈਂਡਿ-ਫਰੀ ਟਰਕ
ੈ ੀਓ-ਈਿੋਫ਼ਜ
ੇ ੀਅਲ ਪਰਿ
ੋ ਥੀਵਿਿ
ਆਿਾ਼ਿ

ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਦਾ

ਉਤਪਾਦਨ

ਲਈ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਉਪਕਰਣ (ਵਚੁੱ ਤਰ 6) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਟੋਟਲ ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਿੇਲੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਿਲੀ ਜਾਂ ਅੰ ਿੂਠੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਿਟੋਮਾ ਨੂੰ
ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੰ ਿਤਾ
ਨੂੰ ਉਜਾਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੰ ਮ ਲਈ ਦੋਨੋਂ
ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਵਿਿਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੀ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤਰਾਂ ਹੁੱ ਥ-ਮਕਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਿ
ਅਪੰ ਿਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਿੰ ਚਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਿਿਾਰ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ
ਿਣਿੰ ਤ ਨੂੰ ਿਿਾਰਨ ਦੇ ਮਕਿਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ।

ਜਦੋਂ ਓਹ ‘ਨੀਓਿਲੋ ਟਲ ਫਵਰਕੇਵਟਿ’ [ਹ] ਦੀ ਆਿਾ਼ਿ
ਕਢਦੇ ਿਨ।
ਡੁੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਿੈਨ ਰੋਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ

[12]

ਨੇ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਿਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਿਨੀ ਵਿਸਲੇ ਸਣ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਲੌ ਟਲ ਿਟਾਪ (glottal stop) ਦੀ ਿਣਿੰ ਤ ਬਾਰੇ
ਦੁੱ ਵਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਇਹ ਵਿੁੱ ਟਾ ਕੁੱ ਵਢਆ ਵਕ ਵਿਖਲਾਈ ਦੇ
਼ਿਰੀਏ ਟੀ.ਈ. ਿਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਨਓਿਲੋ ਵਟਿ
'ਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿੰ ਭਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ

[13]

ਨੇ ਕੈਨਟੋਨੀਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਅਤੇ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਉਚਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਵਪੁੱ ਚ ਕੰ ਟਰੋਲ
(pitch control) ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ । ਓਹਨਾਂ ਇਹ ਿੀ
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ਦੁੱ ਵਿਆ ਵਕ ਅੰ ਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਅਤੇ

ਤਲਨਾਤਮਕ ਿੇਰਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਵਿਐਨ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਿਪੀਕਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਆਮ ਲੈ ਵਰਨਜੀਅਲ

ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ।

ਿਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਘੁੱ ਟ ਬਵਨਆਦੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ (F0)

ਵਿਿੀ

ਪਾਈ ਿਈ ਅਤੇ ਓਹ ਆਿਾ਼ਿ ਦੀ F0 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ

ਨੀਚੇ ਵਦੁੱ ਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਮਤਾਵਬਕ ਅਵਿਐਨ ਵਿੁੱ ਚ

ਯੋਿ ਿਨ ।

ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਈ:-

ਰਾਜਸੇਖਰ ਿਮੇਤ ਕਝ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵਜਿੇਂ ਿੈਂਕੰਟਰਾਜੂ

ਮਾਪਦੰ ਡ 1 : ਿਿਾਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ: (i)

[13, 14, 15, 16,

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬਲਾਰੇ; (ii) ਅਪੰ ਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ

ਨੇ ਮਵਲਆਲਮ, ਕੰ ਨੜ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਿਮੇਤ ਭਾਰਤੀ

ਇਵਤਹਾਿ ਨਹੀਂ (ਿਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਿਕ, ਵਨ ਵਨਯੂਰ-ੋ

ਆਈਥਲ; ਿੰ ਤੋਸ ਕਮਾਰ, ਐਮਐਿ; ਿਨਯੋਿੀਤਾ
17]

ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਵਿੁੱ ਚ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ

(ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਪਵਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਵਿਆ ਹੈ।

ਮਿਕੂਲਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ)।
ਮਾਪਦੰ ਡ 2 : ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ: (i) ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕੀਓ-

ਟਰਕ
ੈ ੀਓ-ਈਿੋਫ਼ਜ
ੇ ੀਅਲ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਉਪਯੋਿ-

ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ । (ii) ਪੰ ਜਾਬੀ

ਕਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿਪੀਕਰਾਂ ਦਆਰਾ ਬੋਲੀ ਿਈ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬਲਾਰੇ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਆਂ

[18]

ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਅਤੇ
ਿਵਰਣੀ 1 : ਅਵਿਐਨ ਕੀਤੇ ਿਮੂਹਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

ਿਮੂਹ
1

ਉਮਰ

ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ

ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ

ਿੀਮਾ

ਵਿਣਤੀ

ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਆਂ

ਨਮੂਨੇ

4

31

124

4

31

124

ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

40-80

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਮੂਹ

ਿਾਲ

2

40-80

ਿਿਾਰਣ ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਮੂਹ

ਿਾਲ

ਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਆਿਾ਼ਿ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਿਮੂਹ 1 ਵਿੁੱ ਚ ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਪਰਿ
ੋ ਥੀਵਿਿ

(ਟੀ.ਈ.ਪੀ.)

248

ਵਿੁੱ ਚ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ।

ਦੇ

ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ, ਿਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਕੋਰਡ

ਨਤੀਜੇ

ਕੀਤੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਿਮੂਹ 2 ਵਿੁੱ ਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ

ਹੇਠ

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿਿਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕੋਰਡ ਕੀਤੀਆਂ

ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿਿਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਦੇ

ਆਿਾਜਾਂ

ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਮ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ [p] (ਪ) ਅਤੇ [b] (ਬ)

ਦਾ

ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਵਫਕ

(spectrographic)

ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਿਵਰਣੀ (1)

ਵਦੁੱ ਤੀ

ਿਵਰਣੀ

2

ਵਿੁੱ ਚ

ਿਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਿਾਏ ਿਏ ਹਨ ।
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ਟੀ.ਈ.ਪੀ.

ਆਿਾ਼ਿ
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ਿਵਰਣੀ 2 : ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿਅੰ ਜਨ ਦਾ ਵਿਸਲੇ ਸਣ
ਟਾਰਿੇਟ ਿਪੀਕਰ-ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਉਮਰ 60 ਿਾਲ

ਟਾਰਿੇਟ ਿਪੀਕਰ-ਿਿਾਰਨ ਿੋਕਲ-ਕੌ ਡ ਉਮਰ 64 ਿਾਲ

[p] (ਪ)

[b] (ਬ)

[p] (ਪ)

[b] (ਬ)

ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਅਘੋਸ਼

ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਿਘੋਸ਼

ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਅਘੋਸ਼

ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਿਘੋਸ਼

ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਦਾ ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਮ

ਿਿਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਦਾ ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਮ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ [p] ਨੂੰ ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਅਘੋਸ਼ ਅਤੇ [b]

(ਞ), (ਙ) Nasals –[n], [m], [ṇ], [ñ], [η];

ਨੂੰ ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਿਘੋਸ਼ ਮਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ।

ਅੁੱ ਿਿਵਰ (ਯ), (ਿ) Semi-vowels - [y], [w]; ਕੰ ਬਿਾਂ
(ਰ) trill [r]; ਪਰਸ਼ਵਿਕ (ਲ), (ਲ਼) lateral [l], [ḷ ];

ਵਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆਿਾਂ

ਫਟਕਿਾਂ ਮੂਰਿਨੀ (ੜ) Flap [ṛ ];

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ,

ਜਦ ਵਕ ਕੋਮਲ-ਤਾਲਿੀ ਡਕਿੇਂ- ਮਹਾਪਰਾਣ (ਖ) Velar

ਉਚਾਰਨ ਿਥਾਨ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਿੀ ਦੇ ਅਨਿਾਰ ਕੀਤੀ

plosive – aspirated [kh]; ਿਪਰਸ਼ ਿੰ ਘਰਸ਼ੀ-ਮਹਾਪਰਾਣ

ਿਈ । ਿਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਿਲ

ਦਆਰਾ ਸਰੇਣੀਬੁੱ ਿ ਕੀਤੇ,

(ਛ) alveolar affricate- aspirated [č h]; ਤਾਲਿੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਅੰ ਜਨਾ, ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ.

ਡਕਿੇਂ ਮਹਾਪਰਾਣ (ਠ) palatal plosives- aspirated

ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਮ (spectrogram) ਦਾ

[ṭ h]; ਦੰ ਤੀ ਡਕਿੇਂ ਮਹਾਪਰਾਣ (ਥ) dental plosives-

ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ । ਟੋਟਲ-ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਦੇ

aspirated [th]; ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ ਮਹਾਪਰਾਣ (ਫ) bilabial

ਬਾਅਦ, ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਵਰੰ ਿੋ-

plosives- aspirated [ph] (ਫ); /ḷ /; ਹੋਠੀ ਿਪਰਸ਼ੀ

ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਵਹੁੱ ਿੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੈ ਵਰਨਜੀਅਲ ਆਿਾ਼ਿ ਨਾਦ

(ਫ਼) Labial fricative [f] and ਿਰ-ਯੰ ਤਰੀ (ਹ) Glottal

ਤੰ ਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਿਨੀਆਂ ਤਲਨਾਤਮਕ ਪਾਈਆਂ

[h], ਕੁੱ ਲ 7 ਿਨੀਆਂ ਤਲਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ।

ਿਈਆਂ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੀਆਂ, ਕਲ 24 ਿਨੀਆਂ ਦੇ

ਇਹ ਿੰ ਕੇਤ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਪਰਾਣ ਿਨੀ, ਜੋ ਵਕ ਇੁੱ ਕ ਖੁੱ ਲੇ

ਿਪੈਕਟਰੋਿਰਾਮ ਜੋ ਤਲਨਾਤਮਕ ਹਨ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਿਰਤੋਂਕਾਰ

ਿਲੋ ਵਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਹ ਦੇ ਿਿੇਰੇ ਿਾਯੂ-ਪਰਿਾਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ

ਅਤੇ ਆਮ ਿੋਕਲ-ਕੌ ਡ ਿਪੀਕਰ ਨਾਲ, ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ :-

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੁੱ ਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਵਕਲ

ਕੋਮਲ-ਤਾਲਿੀ ਡਕਿੇਂ (ਕ), (ਿ) Velar plosives -[k],

ਹੈ। ਇਿਦਾ ਕਾਰਨ ਿਨੀ ਿਰੋਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ

[g]; ਿਪਰਸ਼ ਿੰ ਘਰਸ਼ੀ (ਚ), (ਜ) Alveolar affricates -

ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਆਮ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਦ

[č], [j]; ਤਾਲਿੀ ਡਕਿੇਂ ਮੂਰਿਨੀ (ਟ) (ਡ) Palatal

ਤੰ ਦਾਂ (ਿੋਕਲ ਕੌ ਡ) ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਉਪਯੋਿ ਕਰਕੇ

plosives -[ṭ ], [ḍ]; ਦੰ ਤੀ ਡਕਿੇਂ (ਤ), (ਦ) Dental

ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਵਰੰ ਿੋ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

plosives-[t], [d]; ਦਹੋਠੀ ਡਕਿੇਂ (ਪ), (ਬ) Bilabial

ਭਾਿ ਹੈ।

plosives-[p],

[b];

[18]

ਿਪਰਸ਼ੀ

(ਿ),

(ਸ਼),

(਼ਿ)

Fricatives- [s], [S], [z]; ਨਾਵਿਕੀ (ਨ), (ਮ), (ਣ),

ਿਰ-ਯੰ ਤਰੀ (ਹ) ਿਲੋ ਟਲ [h] ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਿ
ਵਿਚ, ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ.
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ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਨਓ-ਿਲੋ ਵਟਿ

(31 ਵਿੁੱ ਚੋਂ 24) ਵਿਅੰ ਜਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦੇਖੀ ਿਈ ਹੈ।

ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਬਹਤ ਿਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਿਰ-

ਇਹ ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਆਂ ਆਮ ਿੋਕਲ-ਕੌ ਡ ਿਪੀਕਰ ਦਆਰਾ

ਯੰ ਤਰੀ ਿਨੀ (ਹ) ਕਢਣ ਿੇਲੇ ਨਿ- ਿਰ-ਯੰ ਤਰ ਨੂੰ ਕਝ

ਬੋਲੀ ਿਈ ਿਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਨਾਤਮਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ

ਵਮਲੀ-ਿਵਕੰ ਟ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਿਾਹ ਦਾ ਪਰਿਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਵਿੁੱ ਚ, ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂ ਿਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੁੱ ਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ.

ਫੇਰ ਇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ pharyngo-esophageal segment

ਿਪੀਕਰ ਦਆਰਾ ਬੋਲੀ ਿਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 23%

ਦੀ ਕੰ ਬਣੀ ਨਾਲ ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ

ਦੀਆਂ

ਵਿਅੰ ਜਨ

[19, 20]

ਿਨੀਆਂ

।

ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਆਂ ਆਮ ਿੋਕਲ-ਕੌ ਡ ਿਪੀਕਰ ਨਾਲ

ਵਜਹੜੀਆਂ

ਤਲਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਉਪਯੋਿਕਰਤਾ ਵਕਿੇ ਿਿੀਕਾਰ ਯੋਿ ਇਕਿਾਰਤਾ

ਇਿ ਪੁੱ ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਟੋਟਲ-

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਵਜਹੀਆਂ ਿਨੀਆਂ ਹੇਠ

ਲੈ ਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ

ਵਲਖੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਿਿਾਰਨ ਅਤੇ ਆਿਾ਼ਿ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ

ਲਈ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੀ

ਿਕਦਾ

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ ਕਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਿਕਦੀਆਂ

ਹੈ

ਵਕ

ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ

ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ

(ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 77%

ਹਨ।

ਅੰ ਵਤਕਾ 3: ਅਵਿਐਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰ ਜਨ ਿਨੀਂਆਂ
[k] (ਕ)

[r] (ਰ)

[kh] (ਖ)

[ṛ ] (ੜ)

[g] (ਿ)

[l] (ਲ)

[c] (ਚ)

[ḷ ] (ਲ਼)

[ch] (ਛ)

[v] (ਿ)

[j] (ਜ)

[s] (ਿ)

[ṭ ] (ਟ)

[S] (ਸ਼)

h

[ṭ ] (ਠ)

[z] (਼ਿ)

[ḍ] (ਡ)

[f] (ਫ਼)

[t] (ਤ)

[h] (ਹ)

[th] (ਥ)

[η] (ਙ)

[d] (ਦ)

[ñ] (ਞ)

[p] (ਪ)

[ṇ] (ਣ)

[ph] (ਫ)

[n] (ਨ)

[b] (ਬ)

[m] (ਮ)

[y] (ਯ)

-
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