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ਰਵਿ ਕਪੂਰ 
 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  
ਆਪਣੇ ਆਵਿ ਿਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਪਰਵਕਰਤੀ ਨਾਲ ਿੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਹਾ ਹ ੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਿ 
ਿੀ ਇਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੌਰਾਨ ਹੀ ਉਿ ਿੀ ਤੰਤੂ-ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਿ ਿੀ ਵਿਮਾਿੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਇਿ 
ਤਰਾਂ ਿੰਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਿ ਵਿਚ ਜਾਨਿਰਾਂ ਿੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵ਼ਿਆਿਾ ਚੇਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤ ੇ
ਿੰਿੇਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿੀ ਯੋਿਤਾ ਪੈਿਾ ਹੋਈ । ਉਹ ਹ ਣ ਪਰਵਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਿ ਆਲੇ ਨਾਲ 
ਿੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀ ਿਿੋਂ ਿੰਿਾਿ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਿ ਿੀ ਹੋਇਆ । ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ 
ਿੰਿੇਿਨਾ ਿੇ ਿੰਚਾਰ ਪਰਿਾਰ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਕਈ ਿੰਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਿਾਂ 
ਿੇ ਿੰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਿ ਿੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮ ਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ। 
ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਿੀ ਮਾਨਵਿਕ ਤੇ ਿਰੀਰਕ ਿਮਰਥਾ ਉਿ ਿੇ ਵਿਕਾਿ ਿੇ 
ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਬੋਲੀ ਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਿਾ ਰੂਪ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਿੀ । ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਚੇਤਨਾ, 
ਿੰਿੇਿਨਾ ਅਤੇ ਉਿ ਿ ਆਰਾ ਵਿਕਵਿਤ ਧ ਨੀਆਂ / ਇਸ਼ਾਵਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਜਤ ਿੰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਨੇ 
ਮਨ ੁੱ ਖ ਤੇ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰਿਾਿ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ । ਇਉਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਿਾ ਵਿਕਾਿ 
ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਹੋਂਿ ਅਤੇ ਉਿ ਿੀ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਿਾ ਬਹ ਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਵਹਿਾ ਬਣ ਵਿਆ । ਸ਼ਾਨਿਾਰ 
ਆਿਾ਼ਿ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿੀ ਯੋਿਤਾ ਨੇ ਪਰਾਚੀਨ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨੰੂ ਆਧ ਵਨਕ ਮਨ ੁੱ ਖ ਵਿਚ ਵਿਕਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੋਲਣ ਿੀ ਿਮਰੁੱਥਾ, ਿੰਚਾਰ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਯੋਿਤਾ ਹ,ੈ ਵਜਿ ਿਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਂਿਾ। 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਕੈਂਿਰ ਿ ੇਰੋਿ ਵਿੁੱਚ ਰੋਿੀ ਿੇ ਿੋਕਲ ਕੌਡ (vocal cord) ਨੰੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਨ 
ਕਰਕੇ ਰੋਿੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿੰਚਾਰ ਯਿੋਤਾ ਨੰੂ ਖੋ ਬਠੈਿੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਅੁੱਜ ਿੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਿਾਇੰਿ ਨੇ ਵਜਥੇ ਬਹ ਤ ਿਾਰੀਆਂ ਵਭਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਿਾ ਇਲਾਜ ਲੁੱ ਭਣ ਵਿੁੱਚ 
ਿਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਅਵਜਹੇ ਮਨ ੁੱ ਖਾਂ ਿੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿੰਚਾਰ ਿੀ ਪ ਨਰ ਥਾਪਣਾ ਲਈ  
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ਕਈ ਤਰਾਂ ਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਾ ਵਿਕਾਿ ਿੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 
ਇਿ ਿੇ ਵਿਟੇ ਕਾਫੀ ਹੁੱ ਿ ਤਕ ਿਫਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਲੀਵਨਕਲ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਿੰਚਾਰ ਿਾ ਵਿਧੀਿਤ ਅਵਧਐਨ 
ਿਲ ਅਿਰਿਰ ਹੋਇਆ ਹ ੈ। 
ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨ (Clinical Linguistics) 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧਐਨ ਿਾ ਇੁੱ ਕ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਿ ਵਿਚ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਭਾਸ਼ਾ-ਅਯੋਿਤਾ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਿ 
"ਅਪੰਿਤਾ" ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਹੈ ਵਜਿਿੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਯੋਿਤਾ ਘੁੱਟ-ਵਿਕਿਤ ਜਾਂ 
ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਵਿਖਲਾਈ ਿੀ 
਼ਿਰੂਰਤ ਪਿੇ। ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ 
ਪਰਯੋਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਆਨ ਜਾਂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਿਆਨ 
(Applied Linguistics) ਿੀ ਇੁੱ ਕ ਸਾਖਾ ਹੈ। ਭਾਸਾ 
ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਇਿ ਸਾਖਾ ਿੇ ਤਵਹਤ ਭਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਤੋਂ 
ਪਰਾਪਤ ਵਿੁੱ ਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਿੀਆ ਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨ ਿਾਰ 
ਅੁੱਡ-ਅੁੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈ। 
ਡੇਵਿਡ ਵਕਰਿਟਲ ਨੇ ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਬਾਰੇ 
ਿੁੱ ਿਵਿਆਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ: “ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸਾਈ ਵਿਵਿਆਨ, 
ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਭਾਸਾਈ ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਇਕ ਉਪ-ਸ਼ਾਖਾ ਹ ੈਜ ੋ
ਭਾਸਾਈ ਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਪਰਾਪਤੀ ਿੌਰਾਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਅੰਵਿਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਾਨਵਿਕ ਿੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰ ੇਵਿਆਵਖਆ, 

ਤਸਖੀਿ ਅਤ ੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਸਾਈ ਵਿਧਾਂਤਾਂ, ਖਜੋ ਵਿਧੀ 
ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਹੈ।” ਿਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਿੀ 
ਆਵਖਆ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹ ੈ ਵਕ ਭਾਸਾ-ਵਿਵਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਵਿੁੱ ਧਾਂਤਾਂ ਿਾ ਿਖਰੇ-ਿਖਰ ੇ ਵਿਵਸਆਂ ਵਿਚ ਪਰਯੋਿ ਹੀ 
ਵਿਹਾਰਕ ਭਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਹੈ। ਲਵਲਤਾ ਰਾਜਾ ਿਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ 
ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਿੰਚਾਰ ਵਿਿਾੜ ਿੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਿ ਿੇ ਹੁੱਲ 
ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਬਹ -ਅਨ ਸਾਿਨੀ ਥੀਮ ਿਜੋਂ 
ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਭੂਵਮਕਾ ਉੱਤੇ ਼ਿੋਰ ਵਿੁੱ ਤਾ 
ਵਿਆ ਹੈ। 
ਲੈਵਰੰਜੀਅਲ ਕੈਂਿਰ (laryngeal cancer) ਜਾਂ ਿਲ਼ ਿਾ 
ਕੈਂਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਿੁੱ ਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਿਮਰੁੱਥਾ ਭੰਿ ਹ ੋ
ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਅਯੋਿਤਾ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਥਾਈ 

ਰੂਪ ‘ਤ ੇਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਿਲ਼-
ਿੰਡੀ (ਲੈਵਰੰਕਿ) ਨੰੂ ਿਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਢਣਾ ਸਾਮਲ ਹ ੋ
ਿਕਿਾ ਹੈ, ਵਜਿ ਵਿਚ ਿੋਿੇਂ ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ (ਿੋਕਲ ਕੌਡ) ਿੀ 
ਸਾਮਲ ਹਨ । ਇਿ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿਲ਼ ਧ ਨੀ ਕੁੱ ਢਣ ਿੀ 
ਿਮਰੁੱਥਾ ਭੰਿ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਬੋਲਣ ਿੀ ਿਥਾਈ 
ਅਿਮਰਥਤਾ ਬਣ ਜਾਂਿੀ ਹ ੈ। ਇਿ ਿਰਜੀਕਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੰੂ 
ਟੋਟਲ-ਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ (total-laryngectomy) ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਿਾ ਹ ੈ । ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਕੀਮਤੀ ਵ਼ੰਿਿਿੀ 
ਬਚਾਈ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ ਲੇਵਕਨ ਓਿ ਨੰੂ ਬਲੋਣ ਿੀ ਿਥਾਈ 
ਅਯੋਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ । ਇਿ ਵਕਿਮ ਿੀ ਬੋਲਣ ਿੀ ਅਯੋਿਤਾ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਿੇ ਬਾਿਜੂਿ ਿੀ 
ਬੋਲ ਿਕਿੇ ਹਨ । ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ, ਟਰਵੈਕਆ (trachea) 
ਜਾਂ ਿਾਹ ਿੀ ਨਲੀ) ਅਤੇ ਇਿੋਫ਼ੇਿਿ (esophagus) ਜਾਂ 
ਖਾਣੇ ਿੀ ਨਲੀ ਿੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ, ਇੁੱ ਕ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ 
ਵਫਟ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ ਜ ੋ ਇਕ ਨਿੀਂ ਵਕਿਮ ਿੀ ਪਰਿੋਥੈਵਟਕ-
ਆਿਾ਼ਿ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ । ਇਿ 
ਵਕਿਮ ਿੀ ਪਰਿੋਥੀਵਿਿ ਨੰੂ ਟਰੈਕੀਓ-ਈਿੋਫ਼ੇਜੀਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ 
(ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੀਂ ਵਕਿਮ ਿੀ ਫੋਨੇਸਨ 
(phonation) ਜਾਂ ਆਿਾ਼ਿ ਅਵਜਹੀ ਿਵਥਤੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਿੇ ਧ ਨੀ-ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਤਬਿੀਲੀ ਵਲਆ ਿਕਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਅਵਜਹੇ ਬੋਲ ਨੰੂ ਏ-ਲੈਵਰੰਜੀਅਲ ਿਪੀਚ (alaryngeal 

speech) ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
ਿੋਕਲ ਟਰੈਕਟ (Vocal tract) ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੁੱਚ ਤਬਿੀਲੀ, 
ਟੋਟਲ-ਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ (total-laryngectomy) ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਿਪੁੱਸਟ ਹ ੰ ਿੀ ਹੈ। ਿੋਕਲ ਟਰੈਕਟ ਿੀ ਿੰੂਜ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀਆ ਂ
(resonance frequencies) ਨੰੂ ਫੌਰਮੈਂਟ (formant) ਿਜੋਂ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ । ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਆਿਾ਼ਿ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਵਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ਼ਿ (formant 

frequencies) (ਐਫ 1 ਅਤੇ ਐਫ 2; F1 & F2) ਅਤੇ ਿਵਰ 
ਿਪੇਿ (vowel space) ਰਾਹੀਂ ਵਮਵਣਆ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹ ੈ । 
ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F1 ਅਤੇ F2 ਿਾ ਿਵਰਾਂ ਿੇ ਿ ਣ ਅਤ ੇਜੀਭ 
ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਨਾਲ ਿੂੜਾ ਿਮਬੰਧ ਹੈ । ਵਜਿੇਂ ਕੀ 
ਲੈਡਇਫ਼ਓਵਿਡ ਅਤੇ ਜੋਨਿਨ (Ladefoged and 

Johnson) ਨੇ ਿੁੱ ਵਿਆ ਵਕ ਿਵਰਾਂ ਿਾ ਪਵਹਲਾ ਫੌਰਮੈਂਟ F1 
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(ਐਫ 1) ਉਲਟ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ ਿਵਰ ਿੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਜੀਭ ਿੀ 
ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ F2 (ਐਫ 2) ਿਵਰ ਵਿੁੱਚ 
ਜੀਭ ਿੀ ਅੁੱਿ-ੇਵਪੁੱ ਛੇ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਨਾਲ ਵਿੁੱ ਧਾ ਿਬੰਵਧਤ ਹੈ। 
ਇਿ ਤਰਾਂ ਫਰੌਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F1 ਵਜੰਨੀ ਵ਼ਿਆਿਾ ਹੋਿਿੇੀ, 
ਿਿਰ ਿੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਓਨੀ ਨੀਿੀਂ ਹੋਿੇਿੀ, 
ਅਤੇ ਇਿਿੇ ਉਲਟ, ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F1 ਵਜੰਨੀ ਘੁੱਟ 
ਹੋਿੇਿੀ, ਿਵਰ ਿੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਓਨੀ ਉੱਚੀ 
ਹੋਿੇਿੀ। ਇਿੇ ਤਰਾਂ ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F2 ਵਜੰਨੀ ਵ਼ਿਆਿਾ 
ਹੋਿੇਿੀ, ਿਵਰ ਵਿੁੱਚ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਓਨੀ ਅੁੱਿੇ ਹੋਿੇਿੀ, ਅਤੇ 
ਇਿਿੇ ਉਲਟ, ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F2 ਵਜੰਨੀ ਘੁੱਟ ਹੋਿੇਿੀ, 
ਿਵਰ ਵਿੁੱਚ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਓਨੀ ਵਪੁੱ ਛ ੇ ਹੋਿੇਿੀ। ਮਨ ੁੱ ਖੀ 
ਆਿਾ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਿਵਰਾਂ ਿੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਹਨਾਂ ਪਵਹਲੂਆਂ ਿਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਅਵਧਐਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ । ਪਰੰਤ ੂ ਅਵਜਹਾ ਅਵਧਐਨ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. 
ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਿੀ ਆਿਾ਼ਿ ਿਾ, ਜ ੋਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ 
ਆਬਾਿੀ ਵਿੁੱਚੋਂ ਹਨ, ਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਤਾਵਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ। 
 
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਿਐਨ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਸੀ: 
• ਿੋਕਲ ਕੌਡ ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਵਿਚ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ ਨਾਲ ਪੈਿਾ 

ਹੋਈ ਧ ਨੀ ਿਾ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ । 
• ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੁੱਚ ਿਰਤ ੇ ਜਾਂਿੇ ਿਿਰਾਂ ਿਾ ਇੁੱ ਕ 

ਧ ਨੀਆਤਮਕ ਿੇਰਿਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ । 
• ਫੌਰਮੈਂਟਿ (ਐਫ 1 ਅਤ ੇਐਫ 2) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿ ੇਜੋ ਲੈਵਰਨਜਕੈਟਮੀ ਕਰਾ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜੋ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ । 

• ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਤ ਲਨਾ ਆਮ ਿਪੀਕਰਾਂ ਿੇ ਿਮੂਹ ਨਾਲ 
ਕਰਨਾ । 

 
ਇਿ ਅਵਧਐਨ ਿੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੋਟਲ-
ਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਿਪੀਕਰਾਂ 
ਿ ਆਰਾ ਪੈਿਾ ਕੀਤੇ ਿਵਰ ਿਪੇਿ ਅਤੇ ਿਵਰ ਿ ਣਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਵਿਆਨ, ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿ ਕਰਤਾਿਾਂ ਵਿੁੱਚ 
ਿਥਾਈ ਿਪੀਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੇ ਬਾਿਜਿੂ ਿੰਚਾਰ ਿੀਆ ਂ
ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਿਕਿਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਿੇ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਆਪੀ ਿੰਿਾਰ ਵਿੁੱਚ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 
ਹ ਨਰਾਂ ਿੇ ਿਮਾਵਜਕ, ਮਨੋਵਿਵਿਆਨਕ, ਆਰਵਥਕ ਅਤ ੇ
ਨੌਕਰੀ ਿੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਵਿਿਾੜ ਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿ 
ਲਈ, ਅਵਜਹਾ ਅਵਧਐਨ ਕਲੀਵਨਕਲ ਭਾਸਾ ਵਿਵਿਆਨ, 

ਭਾਸਣ-ਭਾਸਾ ਿੇ ਰੋਿ-ਵਿਵਿਆਨ, ਭਾਸਣ ਅਯੋਿਤਾ ਅਤੇ 
ਮ ੜ ਿਿੇਬੇ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਵਿੁੱਚ ਸਾਮਲ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਬਹ ਤ ਲਾਭਿਾਇਕ ਹੋਿੇਿਾ । ਇਹ ਅਵਧਐਨ ਿਰਿਾਉਂਿਾ ਹ ੈ
ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਅਿਾ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਿਵਰਾਂ ਿੇ ਪਵਹਲੇ ਿੋ ਫੌਰਮੈਂਟ, F1 

ਅਤੇ F2 ਿੇ ਅਨ ਿਾਰ ਵਕਿੇਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ। 
ਿਵਰ ਿਪਿੇ ਿ ੇਅੰਿਰ ਿਵਰਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹ ੈ
ਇਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨ ਹਨ । ਉਪਲੁੱ ਬਧ 
ਿਬੂਤਾਂ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਆਵਖਆ ਇਹ ਹ ੈ ਵਕ 
ਿਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਵਰ ਿਪੇਿ ਵਿੁੱ ਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਵਿਿਿਵਥਤ 
ਕਰਿੇ ਹਨ ਜੋ ਔਡੀਟਰੀ ਵਿਤਕਰੇ (auditory 

discrimination) ਨੰੂ ਿੁੱ ਧ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿੇ ਿਮੇਂ 
ਉਚਾਰ ਯਤਨ (articulatory effort) ਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕਰਿਾ ਹੈ । 

 

ਹੇਠ ਵਿੁੱ ਤੀ ਿਾਰਣੀ 1 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਿਵਰ ਵਿਖਾਏ ਿਏ ਹਨ । 
 

ਸਾਰਣੀ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਸਵਰ 
ਅੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਿੁਨੀਆਤਮਕ 

ਿਰਣਮਾਲਾ (IPA) 
ਸਵਰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ 
ਅੰਤਰਰਾਸਿਰੀ ਿੁਨੀਆਤਮਕ 

ਿਰਣਮਾਲਾ (IPA) 
ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਵਲਪੀ 

ɑ ਆ ɑt ̣ɑ ਆਟਾ 
e ਏ ektɑ ਏਕਤਾ 
ɛ ਐ ɛb ਐਬ 
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ə ਅ ək ਅਕ 
i ਈ iḍ ਈਿ 
ɪ ਇ ɪk ਇੁੱਕ 
o ਓ opərɑ ਓਪਰਾ 
ɔ ਔ ɔkh ਔਖ 
u ਊ ut ̣ ਊਤ 
ʊ ਉ ʊd ̣ɑs ਉਿਾਿ 

 

ਧ ਨੀਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿ ਿਵਰ ਿਪੇਿ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਿੇ ਿਮੇਂ ਪੈਿਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਫ਼ੌਰਮੈਂਟਿ ਿੀ 
ਵਫਰਕੂਏਿਂੀ ਨੰੂ ਮਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰ 
ਪੈਿਾ ਹ ੰ ਿੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਧ ਨੀ ਤਰੰਿਾਂ ਿੋਕਲ ਟਰੈਕਟ ਿੀਆ ਂ
ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਖਾਰਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਿੀ ਲੰਘਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ 
ਬ ਵਨਆਿੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਿੇ ਿੁੱ ਖੋ-ਿੁੱਖਰੇ ਿ ਰ ਪੈਿਾ ਹ ੰ ਿੇ ਹਨ । 

ਇਹਨਾਂ ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰਬੰਧ ਇੁੱਕ ਖਾਿ ਿਵਰ-ਧ ਨੀ ਿੀ 
ਵਿਸੇਸਤਾ ਹ ੰ ਿੇ ਹਨ । ਇਹ ਫ਼ੌਰਮੈਂਟ ਜੀਭ ਿੀ ਉਚਾਈ, ਜੀਭ 
ਿੇ ਅਿਲੇਰੇਪਣ / ਵਪੁੱਠਪ ਣਾ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਲਹਾਂ ਿੀ ਿ ਲਾਈ ਜਾਂ 
ਫੈਲਣ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਿੇ ਹਨ। ਿਰਾਫ ਵਿੁੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਮ ੁੱ ਲਾਂ ਨੰੂ 
ਿਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹੈ ਜ ੋਿਵਰ ਿਪੇਿ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਵਰ ਿੀ 
ਅਿਲ ਿਵਥਤੀ ਿੇ ਨੇੜੇ ਹ ੰ ਿਾ ਹੈ। 

 

ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਿੀ 
 

ਸਾਵਰਣੀ 2 : ਅਵਿਐਨ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿੇਰਿਾ 

ਸਮੂਹ 
ਉਮਰ 
ਸੀਮਾ 

ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ 
ਦੀ ਵਗਣਤੀ 

ਸਵਰ - 
ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ 

ਆਿਾਜ਼ ਦੇ 
ਨਮੂਨੇ 

1 
 

ਟੋਟਲ-ਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਟਰੈਕੀਓਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ 
ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਿਮੂਹ 

50-80 
ਿਾਲ 

8 10 80 

2 ਿਧਾਰਨ ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਿਾ ਿਮੂਹ 
50-80 
ਿਾਲ 

8 10 80 

ਕ ਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਆਿਾ਼ਿ ਿੇ ਨਮੂਨੇ 160 
 

ਮੌਜੂਿਾ ਅਵਧਐਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 
ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਿੀ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਿੋ ਿਮੂਹਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਚੰਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
। ਿਮੂਹ 1 ਵਿੁੱਚ ਓਹ ਵਜਨਹ ਾਂ ਿੀ ਟੋਟਲ-ਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਹੋ 
ਚ ੁੱ ਕੀ ਿੀ ਅਤ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟਰਕੈੀਓਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ 
(ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਲਵਿਆ ਿੀ, ਿੀਆਂ ਿਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਿੌਰਾਨ 
ਵਰਕੋਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ, ਅਤੇ ਿਮੂਹ 2 ਵਿੁੱਚ ਓਹਨਾਂ ਿੀ 
ਉਮਰ ਿੇ ਮੇਲ ਖਾਂਿੇ ਿਧਾਰਨ ਮਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਵਰਕਰੋਡ 
ਕੀਤੀਆਂ ਆਿਾਜਾਂ ਿਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿੇਰਿਾ ਿਾਵਰਣੀ 1 ਵਿੁੱਚ ਵਿੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ । 

ਵਡਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਵਰਕਾਰਵਡੰਿ ਤਕਨੀਕ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਪਰਾਟ ਿਾੁੱਫਟਿੇਅਰ (Praat software) ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ । ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਰਕਾਰਵਡੰਿ ‘ਚੋਂ ਿਿ ਿਵਰ /ɑ/, /e/, /ɛ/, 

/ə/, /i/, /ɪ/, /o/, /ɔ/, /u/, /ʊ/ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕ ੇ ਓਡੀਓ 
ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੰੂ ਭਵਿੁੱ ਖ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ WAV 

ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੁੱਚ ਬਿਵਲਆ ਵਿਆ । ਇਥੇ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਵਕ 
ਡਬਲਯੂ ਏ ਿੀ (WAV), ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ (audio 
format) ਿਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹ ੈਵਜਹੜਾ ਅਵਜਹ ੇਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 
ਿਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਰ ਲਈ, ਫਰੌਮੈਂਟ 1 (ਐਫ 1 
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/ F1) ਅਤੇ ਫੋਰਮੇਂਟ 2 (ਐਫ 2 / F2) ਿੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 
(frequency) ਿੀ ਹਰਟ਼ਿ (Hertz) ਵਿਚ ਨਾਪ ਕੀਤੀ 
ਿਈ । ਮਾਣਕ ਵਿਧੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਿਆਂ, ਐਕਿ- ਧ ਰੇ (x-
axis) ਉੱਤੇ F2 ਅਤ ੇy- ਧ ਰ ੇ(y-axis) ਤੇ F1 ਨੰੂ ਿਰਾਫ਼ ‘ਤੇ 
ਿਰਸ਼ਾਇਆ ਵਿਆ । ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਰਾਫ਼ ਿਵਰ-
ਿਪੇਿ ਿਾ ਿੰਕਤੇਕ ਹ ੰ ਿਾ ਹੈ । 
ਅੰਕੜਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਤਵਹਤ ਿਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਿੀ 
ਤ ਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟੂਡੇੇੰਟ-ਟੀ (student-t) ਟੈਿਟ ਲਾਿ ੂ

ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੀ । 
 

ਨਤੀਜ ੇ

ਿਾਰਣੀ 1 ਵਿੁੱਚ / ਟੇਬਲ 1 ਵਿੁੱ ਚ ਟਰੈਵਕਓਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ 
ਪਰੋਿਥੀਿੀਿ (ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਉਪਯੋਿ ਕਰਤਾ ਿੀ ਆਿਾ਼ਿ ਿੀਆਂ 
ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਐਫ 1 ਅਤੇ ਐਫ 2 ਿੀ ਓਿਤ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ 
ਹਰਟ਼ਿ (Hz) ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਅੰਤਰ (ਐਫ 2-ਐਫ 1) 

ਿਰਿਾਏ ਿਏ ਹਨ । 

 
ਸਾਰਣੀ 3: ਫੌਰਮੈਂਿ ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ F1, F 2 (Hz) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 

 ਸਿਾਰਨ ਆਿਾਜ਼ ਸਮੂਹ 

Normal Voice Group 

ਿੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾਜ਼ ਿਰਤੋਂ ਕਰਤਾ ਸਮੂਹ 

TE Prosthetic Voice User Group 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਸਵਰ 

ਫੌਰਮੈਂਿ ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ 
F2 (Hz) 

ਫੌਰਮੈਂਿ 
ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ 
F1 (Hz) 

ਅੰਤਰ 

Difference 

F2-F1 (Hz) 

ਫੌਰਮੈਂਿ 
ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ 
F2 (Hz) 

ਫੌਰਮੈਂਿ 
ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ 
F1 (Hz) 

ਅੰਤਰ 

Difference 

F2-F1 (Hz) 

ɑ 1226 877 349 1410 741 669 

e 2327 451 1876 2351 394 1957 

ɛ 1684 683 1001 1881 612 1269 

ə 1194 656 538 1301 627 674 

i 2867 272 2595 2467 344 2123 

ɪ 1752 455 129 7 2329 357 1972 

o 2813 458 2355 691 426 265 

ɔ 982 601 381 1237 574 663 

u 2503 386 2117 961 390 571 

ʊ 1340 453 887 1130 408 722 

 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇ ਿਾਰ ੇ ਿਵਰਾਂ ਿੀ ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਿੀ 
ਤ ਲਨਾ ਿਰਿਾਉਂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਲਈ F2, 
ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਈ 
ਿਈ । ਿਧਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿ ਲਈ F1 ਫ਼ਰੌਮੈਂਟ ਫ਼ਰੀਕ ਐਿਂੀ, 
ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱ ਟ ਪਾਈ ਿਈ। 
ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀਆਂ ਿਾ ਅੰਤਰ F2-F1, ਿਧਾਰਨ ਆਿਾ਼ਿ 
ਿਮੂਹ ਵਿੁੱਚ, ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤੋਂ ਕਰਤਾਿਾਂ ਿੇ ਿਮੂਹ 
ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਿੇਵਖਆ ਵਿਆ ਹ ੈ। 

F2-F1, F2 ਅਤੇ F1 ਲਈ ਿਧਾਰਨ ਆਿਾ਼ਿ ਿਮੂਹ ਅਤ ੇ
ਟਰੈਕੀਓਈਿੋਫ਼ੇਜੀਅਲ ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ 
ਿੇ ਿਮੂਹ ਿੀ ਤ ਲਨਾ ਨੰੂ ਿਾਰਣੀ 2 ਵਿੁੱ ਚ ਿਰਿਾਇਆ ਵਿਆ 
ਹੈ, ਇਹ ਿੀ ਿਾਰਣੀ 2 ਵਿੁੱ ਚ ਿਰਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਿੋਿਾਂ 
ਿਮੂਹਾਂ ਿੇ ਮ ੁੱ ਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਮੂਹ ਅੰਕੜੇ 
ਪੁੱ ਖੋਂ ਮਹੁੱਤਿਪਰੂਨ ਿਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
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ਸਾਰਣੀ 4: ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਫੌਰਮੈਂਿ ਫਰੀਕੁਐਸਂੀ F1, F 2 (Hz) ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 

 

Difference 

F2-F1 (Hz) 

NORMALS 

ਅੰਤਰ F2-F1 (Hz) 

ਨਾਦ-ਤੰਦੀ 

Difference 

F2-F1 (Hz) 

TEP 

ਅੰਤਰ F2-F1 (Hz) 

ਿੀ.ਈ.ਪੀ. 

 

F2 (Hz) 

Normals 

ਨਾਦ-ਤੰਦੀ 

F2 (Hz) 

TEP 

ਿੀ.ਈ.ਪੀ. 
 

F1 (Hz) 

Normals 

ਨਾਦ-ਤੰਦੀ 
F1 (Hz) 

TEP ਿੀ.ਈ.ਪੀ.  

ɑ 349 669 ** 1226 1410 ** 877 741 ** 

e 1876 1957 ** 2327 2351 ** 451 394 ** 

ɛ 1001 1269 ** 1684 1881 ** 683 612 ** 

ə 538 674 ** 1194 1301 ** 656 627 ** 

i 2595 2123 * 2867 2467 * 272 344 ** 

ɪ 1297 1972 * 1752 2329 * 455 357 ** 

o 2355 265 * 2813 691 * 458 426 ** 

ɔ 381 663 ** 982 1237 ** 601 574 ** 

u 2117 571 * 2503 961 * 386 390 ** 

ʊ 887 722 ** 1340 1130 ** 453 408 ** 

* ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ / ** ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਨਹੀਂ (ਪੀ> 0.05) 

 
ਵਚੁੱ ਤਰ 1 ਵਿੁੱ ਚ ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪੰਜ ਿਵਰਾਂ ਿੇ F2 

ਅਤੇ F1 ਿ ੇਿੰਬੰਧ ਨੰੂ ਿਰਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹ ੈ। ਇਿ ਵਚੁੱਤਰ 
ਵਿੁੱਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾਂ ਿਕਿਾ ਹੈ ਕੀ .ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ, ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਿੀ ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱ ਟ ਹੈ। 
 

 
 

ਵਚਿੱ ਤਰ 1: ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ 

 
ਵਚੁੱ ਤਰ 2 ਵਿੁੱ ਚ ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪੰਜ ਿਵਰਾਂ ਿੇ F2 

ਅਤੇ F1 ਿ ੇਿੰਬੰਧ ਨੰੂ ਿਰਿਾਇਆ ਵਿਆ ਹ ੈ। ਇਿ ਵਚੁੱਤਰ

ਵਿੁੱਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾਂ ਿਕਿਾ ਹੈ ਕੀ .ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ, ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਿੀ ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱ ਟ ਹੈ। 
 

 
 

ਵਚਿੱ ਤਰ 2: ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ 

 
ਵਚੁੱ ਤਰ 3 ਿਧਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿ ਿਾਵਲਆਂ ਿ ੇ F1 F2 ਿਰਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਿਰਸ਼ਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਿ ਵਿੁੱਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹ ੈਕੀ 
ਿਧਾਰਨ ਆਿਾ਼ਿ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਿਾਰੇ ਿਵਰਾਂ ਿੀ F1 

ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ, F2 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਿੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿੁੱਚ 
ਘੁੱਟ ਹੈ। 
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ਵਚਿੱ ਤਰ 3: ਿਧਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿ ਿਾਵਲਆਂ ਿਾ F1 F2 

 
ਵਚਤਰ 4 ਵਿੁੱਚ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਅਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਿਾ F1 
F2 ਿਰਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਾਇਆ ਵਿਆ ਹ ੈ। ਇਿ ਵਿੁੱਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾ 
ਿਕਿਾ ਹੈ ਕੀ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾਜ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇ
ਿਾਰੇ ਿਵਰਾਂ ਿੀ F1 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ, F2 ਫੌਰਮੈਂਟ 
ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਿੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟ ਹੈ। 
 

 
 

ਵਚਿੱ ਤਰ 4: ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਿਾ F1 F2 
ਿਰਾਫ਼ 

 
ਵਿਚਾਰ ਿਿਾਂਦਰੇ 

ਇਹਨਾਂ ਿਾਰਣੀ ਅਤੇ ਆਕਵੜਆਂ ਵਿੁੱਚ ਿਰਸ਼ਾਏ ਨਤੀਵਜਆਂ 
ਤੋਂ ਿੇਵਖਆ ਜਾ ਿਕਿਾ ਹ ੈ ਵਕ ਿਾਰ ੇਿਵਰਾਂ ਲਈ ਿੋਿੇਂ ਿਮੂਹਾਂ 
ਵਿੁੱਚ F1 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਘੁੱਟ ਹੈ F2 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ 
ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਵਕ ਿਧਾਰਨ ਯੋਿਤਾ ਿਾ ਲੁੱ ਛਣ ਹੈ । 

ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F1 ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਨਾਲੋਂ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. 
ਆਿਾ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟ ਹੈ । ਇਹ ਿੰਕੇਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. 
ਆਿਾ਼ਿ ਵਿਚ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਿੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 
ਉੱਚੀ ਹੈ। ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F2 ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਨਾਲੋਂ 
ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਉੱਚ ਹੈ । ਇਿ ਤੋਂ ਇਹ ਿੰਕਤੇ 
ਵਮਲਿਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਵਿਚ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ 
ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਿੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਅੁੱਿੇ ਹੈ । ਇਿ ਵਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ 
ਵਿੁੱ ਟਾ ਕੁੱ ਵਢਆ ਜਾਂ ਿਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਉਪਯੋਿ ਕਰਤਾ 
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੰੂ ਆਮ ਬ ਲਾਰੇ ਿੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਅਤੇ 
ਅੁੱਿੇ ਰੁੱ ਖ ਕ ੇਬੋਲਿੇ ਹਨ । 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਿਿਾਂ ਿਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਿ ੇਿੀ ਿਵਰ ਲਈ, ਿਹੋੇ 
ਿਮੂਹਾਂ ਿ ੇ ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ F1 ਿੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਿਾ ਅੰਤਰ 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਿੇਵਖਆ ਵਿਆ । ਇਹ ਿੰਕੇਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ 
ਵਕ ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ F1 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਿੇ ਿੰਬੰਧ 
ਵਿਚ ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਿੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤ ੇਹ ੈ। ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ 
F2 ਿੇ ਅੰਕਵੜਆਂ ਿਾ ਿੋਹ ੇਿਮੂਹਾਂ ਿਾ ਅੰਤਰ, ਿਵਰ /ɑ/, 
/e/, /ɛ/, /ə/, /ɔ/, /ʊ/ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ 
ਿੀ; ਜਿਵਕ /ɪ/, /i/, /u/ ਅਤ ੇ /o/ ਿਵਰਾਂ ਲਈ 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਿੀ । 
ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤੇ ਿਾਰੇ ਿਵਰਾਂ ਲਈ F2 ਅਤੇ F1 ਵਿਚਕਾਰ 
ਅੰਤਰ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤੋਂ ਕਰਤਾਿਾਂ ਿੇ ਿਮੂਹ ਿ ੇ
ਮ ਕਾਬਲੇ ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਿਮਹੂ ਵਿੁੱਚ ਿਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ, 
ਿਵਰ /ɑ/, /e/, /ɛ/, /ə/, /ɔ/, /ʊ/ ਲਈ 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਜਿੋਂ ਵਕ ਇਹ /ɪ/, 
/i/, /u/ ਅਤ ੇ /o/ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪੁੱਖੋਂ ਮਹੁੱਤਿਪਰੂਨ 
ਪਾਇਆ ਵਿਆ । ਇਹ ਿੰਕੇਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. 
ਆਿਾ਼ਿ ਿਾਲੇ ਉਪਯੋਿਕਰਤਾਿਾਂ ਿ ਆਰਾ ਬੋਲੇ ਿਏ ਿਾਰੇ 
ਿਵਰਾਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪੇਿ, ਿਧਾਰਨ ਅਿਾ਼ਿਾਂ ਿੀ ਿਵਰ-ਿਪਿੇ ਿੇ 
ਮ ਕਾਬਲੇ ਘੁੱਟ ਹੈ । ਇਹ ਿਵਰ ਿਪੇਿ ਿੀ ਘਾਟ ਉੱਚੇ ਿਵਰਾਂ /ɪ/, 
/i/, /u/ ਅਤ ੇ/o:/ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਿਮੂਹ ਵਿੁੱਚ, ਅੰਕੜੇ ਪੁੱ ਖੋਂ, 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਪਾਈ ਿਈ ਹੈ। 
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ਵਸਿੱ ਿਾ: 
ਇਿ ਅਵਧਐਨ ਵਿੁੱਚ ਿਲੇ ਿ ੇਕੈਂਿਰ ਿ ੇਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ (ਿੋਕਲ ਕੌਡ) ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਿੀ 
ਿਵਥਤੀ ਵਿਚ ਪਰੋਿਥੀਵਿਿ (prosthesis) ਨਾਲ ਪੈਿਾ ਹਈੋ 
ਧ ਨੀ ਿਾ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਿਬੂਤ ਿਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੁੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਿਵਰਾਂ ਿਾ ਧ ਨੀਆਤਮਕ 
ਿੇਰਿਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ।ੈ 
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇਜ ੋਲੈਵਰਨਜੈਕਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. 
ਆਿਾ਼ਿ (ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ) ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ 
ਿੇ ਫੌਰਮੈਂਟ (ਐਫ 1 ਅਤ ੇਐਫ 2) ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਤ ਲਨਾ 
ਆਮ ਿਪੀਕਰਾਂ ਿੇ ਿਮੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ । ਵਿੁੱ ਟੇ ਿਜੋਂ ਇਹ 
ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਵਕ ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ ਿਰਤਣ ਿਾਵਲਆ ਂਿੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਿੇ ਿਵਰਾਂ ਿੀ ਧ ਨੀ ਵਿੁੱਚ F1 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ 
ਅਤ ੇ F2 ਫੌਰਮੈਂਟ ਫਰੀਕ ਐਿਂੀ ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਨਾਲ 
ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਹਨ । ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ ਆਿਾ਼ਿ ਿੀ ਿਵਰ ਿਪਿੇ 
ਵਿਚ, ਆਮ ਆਿਾ਼ਿ ਿੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਿੇਖੀ ਿਈ ਹ ੈ । 
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਿਵਰ ਉਚਾਰਨ ਿੇਲੇ ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਉਪਯਿੋ 
ਕਰਤਾ ਿੀ ਜੀਭ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਆਮ ਬ ਲਾਰ ੇਿੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿਚ 
ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਅੁੱਿੇ ਪਾਈ ਿਈ ਹੈ । ਇਿ ਤਰਾਂ ਨਾਿ-ਤੰਿਾਂ 
(ਿੋਕਲ ਕੌਡ) ਿੀ ਅਣਹੋਂਿ ਵਿੁੱਚ ਪਰੋਿਥੈਵਟਕ-ਆਿਾ਼ਿ ਨਾਲ 
ਪੰਜਾਬੀ ਿਿਰਾਂ ਿੀ ਪ ਨਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿੰਚਾਰ ਯੋਿਤਾ ਿੇ ਕਾਫੀ 
ਲੁੱ ਛਣ ਿੇਖੇ ਜਾ ਿਕਿੇ ਹਨ । 
 

ਅੰਵਤਕਾ 
ਅਵਿਐਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਿੁਨੀਆਂ 

[ə] (ਅ) 

[a] (ਆ) 
[ɪ] (ਇ) 

[i] (ਈ) 

[ʊ[ (ਉ) 

[u] (ਊ) 

[e] (ਏ) 

[ɛ] (ਐ) 

[o] (ਓ) 

[ɔ] (ਔ) 
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