ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਲੇ ਖ
ਮੰ ਗਤ ਰਾਏ ਭਾਰਦIਾਜ - ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰ ਤਾਲ
“ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰ ਨJ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਿਸੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀ ਨ. ਕਹੀ ਹੈ, ਜ2 ਿਕਸੇ ਪਿਸੱ ਧ ਗੰ ਥ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਜ2 ਮK ਕਹੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮੰ ਨJ ਜੇ ਬੁੱ ਧੀ ਨਾਲ਼ ਤੋਲਣ ਪਰਖਣ ਮਗਰ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
- ਗੌਤਮ ਬੁੱ ਧ

“Doubt everything”
- ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ
ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ

ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸ ਿਸਰਫ਼ ਆਰੰ ਭ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ2, ਜੇ

ਇਹ ਲੇ ਖ ਪਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ਼ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਗਨਸ਼ੀਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗ2ਹ

ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਤੋਰਨ ਤ2 ਅਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਸਮਝ2ਗੇ। ਲੇ ਖ ਕੁਝ

ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ ਹਰ ਗੱ ਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ

ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਗੱ ਲ ਨ.

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਐਮ.ਏ. ਪੱ ਧਰ ਤਕ ਦੀ

ਨਵ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿਵੱ ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ

ਪੜ;ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ2 ਨੂੰ ਇਹ

ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨ2 ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰ3 ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵ

ਲੇ ਖ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਖੋਜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਜੰ ਜਾਲ ਤ3 ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਗਈ, ਿਜਵ5 ਿਕਸੇ

ਇਸ ਲੇ ਖ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਹ,

ਮਹਾਨ ਸੰ ਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਬੰ ਧਨ2 ਤ3

ਸਗ ਇਕ ਇਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਮੁਕਤੀ ਿਮਲ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵ2 ਨ. ਿਵਦੇਸ਼2

ਿਕ#ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ& ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੀ ਮ2 ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ

ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ ਹੋਏਗੀ।

ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼
ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱ ਕ ਹੈ

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹਰ ਸਥਾਿਪਤ ਿਵਦਵਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ2 ’ਤੇ
ਪਸ਼ਨਿਚੰ ਨ; ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨ2

ਭਾਵ5 ਸਾਡਾ ਦੋਹ2 ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ

ਕਰਕੇ “ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ” ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ

ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹ2 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਬਾਰੇ

ਨ. ਸਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇ ਖ ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।

ਚੰ ਗੀ ਸੂਝ ਰੱ ਖਦੇ ਹ2। ਅਸ ਖ਼ੁਦ ਕਵੀ ਨਹ ਹ2, ਪਰ ਚੰ ਗੀ

‘ਹੁਣ’ ਦੇ ਸੰ ਪਾਦਕ ਨ. ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ

ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹ2। ਸ਼ੇਖ਼ ਫਰੀਦ ਤ3

ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਛਪੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤ3 ਕਾਿਲਜ2 ਅਤੇ

ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀ Gਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ

ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ

ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਵੀ

1

ਸੱ ਤੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੁਰ ਮੇਲ ਖ2ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ

“ਫਾਡੀ” ਿਕY ਹਨ? ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਾਰਣ2 ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੋ ਕ ਬੇਸ਼ਕ “ਜੁਝਾਰੂ” ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਸੁਰ2 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ

ਕੋਲ਼ ਕਲਪਨਾ, ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾਵ2 ਅਤੇ ਕਾਿਵਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ

ਮੂਲ ਢ2ਚੇ ਨਾਲ਼ ਿਵਰੋਧ ਹੈ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ

ਘਾਟ ਨਹ। ਿਫਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਹ ਉਰਦੂ ਕਵੀਆਂ

ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਧੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ

ਿਜੰ ਨ. ਸਫਲ ਿਕY ਨਹ? (ਆਟੇ ਿਵਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ

ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ – “ਮK

ਿਮਸਾਲ2 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)। ਹ2, ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਾਿਹਰ

ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ2 ਤ3 ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਹ2। ਮੇਰੇ

“ਉਸਤਾਦ” ਗ਼ਜ਼ਲਗੋਆਂ ਨ. ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਨ2 ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ

ਕੰ ਨ2 ਨ. ਤ2 ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰ2 ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ

ਬੇਜਾਨ ਤੁਕਬੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ

ਸੁਰ2 ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਨਹ ਸੁਿਣਆ। ਮK ਬੜੇ ਬੜੇ

ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ ਕਈ ਸਾਲ

ਉਸਤਾਦ2 ਨਾਲ਼ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨ. ਵੀ

ਪਿਹਲ2 ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਿਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੋ

ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹ ਦੱ ਿਸਆ। ਤੁਸ ਕਦੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ

ਅਤੇ ਤਾਨਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਵੀ ਨਹ ਲਾਇਆ। ਿਜਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ

ਰਵਾਇਤੀ ਅਰੂਜ਼ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਨਹ ਖ&ਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਿਕY ਹੋ?”

ਭਾਰਦIਾਜ ਨ. ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅੰ ਕ ਿਵਚ

ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ-ਵਾਦਕ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਵਿਗਆ-

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ

ਨਕ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ

ਅਰੂਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰ ਕਾ ਪਗਟ ਕਰਕੇ ਡੂਮਣੇ ਨੂੰ

ਉਪਜ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਨਜੀ ਿਵਅਕਤੀਮੁਖੀ ਹੈ

ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਿਦੱ ਤਾ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ

(ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਨਜੀ ਪਸੰ ਦ ਅਤੇ ਨਾ-ਪਸੰ ਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਹਤ,

ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ

ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵ2 ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਸੱ ਟ ਵੱ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਨ. ਭਾਰਦIਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ

ਹਨ), ਅਤੇ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਿਸਧ2ਤਕ

ਿਕਹਾ – “ਿਪੰ ਗਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਪੰ ਗਲ ਿਰਸ਼ੀ ਨ. ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜ2 ਤਾਨਪੂਰਾ ਵਜਾਉਣਾ

ਸਦੀਆਂ ਤ3 ਿਪੰ ਗਲ ਅਤੇ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਿਸਧ2ਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ। ਉਹਦਾ ਮੰ ਤਵ ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ

ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਸIੈਮਾਣ ਜ2 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸੱ ਟ ਮਾਰਨਾ

ਨਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਿਕY ਹੋ?” ਭਾਰਦIਾਜ ਨ. ਆਪਣੀ

ਨਹ। ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੇਣ, ਰੂਹ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਗੱ ਲ ਬਹੁਤ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ

ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਜ2 ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਭ ਤ3 ਪਿਹਲ2

ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਿਸਧ2ਤਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਨ. ਿਨਜੀ
ਿਵਅਕਤੀਮੁਖੀ ਮੁਲ2ਕਣ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹ2

ਉਹ ਹਵਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰ ਗ2 ਹਨ, ਿਜਹਨ2
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਫ਼ਿਜ਼ਕਸ ਦੇ ਅਨ.ਕ ਖੇਤਰ2 ਿਵਚ3 ਇਕ ਹੈ। ਜੇ

ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ2 ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਮਸਾਲ

ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ2 (22 ਸ਼`ਤੀਆਂ, 7 ਸੁਰ,

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਤਾਨਪੂਰਾ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਠੀਕ ਹਨ, ਅਤੇ

ਮੰ ਨ ਲਓ ਿਕ ਿਫ਼ਿਜ਼ਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਆਪਣੇ

ਉਹਨ. ਸਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ3 ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ

ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ3 ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਤ2 ਨਤੀਜੇ ਪੱ ਕੇ ਹਨ – ਿਕਸੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ-ਵਾਦਕ ਜ2

ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਪਾਚੀਨ ਆਚਾਰਯ2 ਨ. ਸਪਤਕ

ਉਸਤਾਦ ਗਾਇਕ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀ-ਮੁਖੀ ਪਸੰ ਦ ਜ2 ਨਾ-ਪਸੰ ਦ

ਿਵਚ 22 ਸ਼`ਤੀਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨ2 ਸ਼`ਤੀਆਂ Gਤੇ

ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਪKਦਾ। ਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ-ਵਾਦਕ ਨੂੰ

ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਫ਼ਾਸਿਲਆਂ ’ਤੇ ਸੁਰ2 ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰ ਮ

ਇਹ ਗੱ ਲ ਸਮਝ ਨਹ ਆYਦੀ ਤ2 ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਲਾਪ

ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਲੋਡੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤ3 ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਿਵਿਗਆਨਕ

ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਫ਼ਿਜ਼ਕਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਕੋਲ਼ ਜਾ

ਸੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤਾਨਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਾਰ2 ਦੇ ਸੁਰ2
ਨਾਲ਼

ਕੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿਕਸ

ਹਾਰਮੋਿਨਕਸ ਅਤੇ ਵੇਵ ਇੰ ਟਰਫ਼ੀਅਰKਸ ਦੇ

ਹਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕੋਈ

ਫ਼ਾਰਮੂਿਲਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਫ਼ਾਸਿਲਆਂ ’ਤੇ ਰੱ ਖੇ

ਘਾਟ ਨਹ – “ਮੇਰੀ ਗੱ ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਫਲਾਣੇ

2

ਿਫ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ “ਪਤਾ” ਿਵਚ ‘ਪ’

ਪਿਸੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀ ਨ. ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ; ਤੇਰੀ ਗੱ ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ

ਅਤੇ ‘ਤ’ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਿਵਚਕਾਰ ‘ਅ’ ਸIਰ ਦੀ

ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਿਕYਿਕ ਮK ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਜ2 ਇਹ
ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੀ ਨਹ ਲਗਦੀ; ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱ ਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ2 ਪਿਹਲ2

ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਚੰ ਨ;

ਿਕਸੇ ਨ. ਇਹ ਿਕY ਨਹ ਿਕਹਾ? ਮK ਤ2 ਪਿਹਲ2 ਇਹ ਗੱ ਲ

ਨਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱ ਜਣ ਨੂੰ ‘ਅ’ ਸIਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਕਦੇ ਨਹ ਸੁਣੀ,” ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ

ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ

ਪੜਤਾਲ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ2

ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ

ਇਕਦਮ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ2ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੂੰ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਿਕਹਾ ਜਾਏ ਿਕ “ਿਸੰ ਘ” ਸ਼ਬਦ

ਇਸ ਲੇ ਖ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ

ਿਵਚ ‘ਗ’ ਿਵਅੰ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ Gਚੀ ਸੁਰ ਹੈ,

ਤਾਲ ਜ2 ਵਹਾਉ ਦੇ ਅਣਛੂਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿਧਐਨ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ3 ‘ਘ’ ਦੀ ਮੂਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ2

ਿਵਚ ਕੁਝ ਮੁੱ ਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤ2 ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,

ਿਪੰ ਗਲ, ਅਰੂਜ਼ ਜ2 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ

“ਮੈਨੰ ੂ ਤ2 ਘੱ ਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੜੀ ਸੁਰ

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਮਾਨਤਾਵ2 ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ

ਨਹ ਸੁਣਦੀ।” ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗ

ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱ ਟ

ਲਾਇਲਾਜ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਿਮਕ

ਵੱ ਜਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤ2 ਉਹਦੇ ’ਤੇ

“ਲਘੂ”, “ਗੁਰੂ”, “ਫ਼ਾਇਲੁਨ”, “ਫ਼ਾਇਲਾਤੁਨ” ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਭ ਤ3

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਪਿਹਲ2 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਜ2 ਿਸਲੇ ਬਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ2 ਦਾ

ਲੋ ਕ ਉਹੀ ਖ਼ਾਿਤਰ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਿਸਲੇ ਬਲ2

ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਘੱ ਟ ਗੰ ਭੀਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ
ਆਵਾਜ਼2 ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਲਪੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰ2 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ5 ਿਕ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ‘ਪ’ ਅਤੇ ‘ਇ’
ਨੂੰ ਿਲਪੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰ2 ਰਾਹ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨ2 ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ
‘ਪੱ ਪੇ’ ਅਤੇ ‘ਿਸਹਾਰੀ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਬੌਿਧਕ ਘੜਮੱ ਸ ਲੁਿਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਟ ਵੀ ਲਾYਦੇ

ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਜ2 ਨਾ-ਪਸੰ ਦ
ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ2ਦੀ। ਡਾਰਿਵਨ ਨ.
Origin of the Species ਦਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ
ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ2 ’ਤੇ ਸੱ ਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਤ2 ਡਾਰਿਵਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ।

ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਜਵ5 ਬੋਲੋ ਿਤਵ5 ਿਲਖੋ; ਿਜਵ5
ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ – ਅਰਥਾਤ ਅੱ ਖ& ਨਾਲ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੋਗ

ਿਲਖੋ ਿਤਵ5 ਪੜ;ੋ.... ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2

ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿਡਗਰੀ

ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵਚ Yਨ. ਹੀ ਅੱ ਖਰ ਹਨ।” ਬੋਲੀ

(ਪੀਐਚ.ਡੀ) ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ , ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ

ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ2 ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਲਪੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰ2 ਦੀ ਵਰਤ3

ਿਵਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ , ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ’ਤੇ

ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਨੂੰ
Gਪਰ ਦੱ ਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਿਲਪੀ ਦੇ ਅੱ ਖਰ2 ਰਾਹ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ

“ਡਾ” ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕ ਸੱ ਜਣ ਨ. ਭਾਰਦIਾਜ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ – ““ਿਪਤਾ” ਿਵਚ ਪੱ ਪੇ ਨਾਲ਼ ਿਸਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੁਣਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੀ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ “ਪਤਾ” ਿਵਚ ਪੱ ਪੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼

ਨੂੰ ਸੱ ਚਮੁਚ ਨਪੁੰ ਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਤਰ

ਨਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।” ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਜਾਪਦੀ ਗੱ ਲ ਇਕ

ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬੜੇ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਬੌਿਧਕ ਰੋਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਿਜਹਨੂੰ ਅਸ

ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਸੁਰ Gਚੀ ਜ2 ਨੀਵ ਹੋਣ ਨਾਲ਼

“ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ” ਆਖਦੇ ਹ2। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ2

ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟੋਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ5

ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਹੀ ਉਹਨ2 ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ

“ਕੜੀ”, “ਘੜੀ” ਅਤੇ “ਕੜ;ੀ” ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਸIਰ ਅਤੇ

3

ਿਵਅੰ ਜਨ ਆਵਾਜ਼2 ਸ2ਝੀਆਂ ਹਨ, ਿਸਰਫ਼ ਸੁਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ2 ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨ.ੜੇ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ, ਪਰ “ਿਜਵ5

(ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਭਾਵ5 ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ)। ‘ਘੜੀ’

ਬੋਲੋ ਿਤਵ5 ਿਲਖੋ” ਵਾਲ਼ੀ ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਿਵਚ ਨੀਵ ਸੁਰ ਅਤੇ “ਕੜ;ੀ” ਿਵਚ Gਚੀ ਸੁਰ ਹੈ, “ਕੜੀ”

ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲਪੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ

ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹ। (ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ “ਕੜੀ” ਿਵਚ

ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ

’ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ) ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ

ਸੁਰ ਦੀ ਅਣਹ3ਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਲੈ ਵਲ ਟੋਨ’

ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ)। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ

ਿਲਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਲਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ& ਭੁੱ ਲ

‘ਟੋਨ’ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ2 ਆਈ। ਪਰ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹ ਤ& ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਗੜਬੜ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਦਵਾਨ2 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਿਗਆ। ਸਭ ਤ3

ਹੁੰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇ ਖ ਬਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਿਵਦਵਾਨ2

ਪਿਹਲ2 ਸੰ ਨ 1889 ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਿਟਜ਼ਡੈਲ ਨ.

ਨਾਲ਼ ਿਵਚਾਰ ਵਟ2ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱ ਲ

ਿਕਹਾ, “ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ‘ਭ’ ਅਤੇ ‘ਘ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਉਰਦੂ

ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ “ਸਵਾਲ ਕਣਕ,

ਵਰਗੀਆਂ

ਜਵਾਬ ਛੋਲੇ” ਵਰਗੀ ਬਿਹਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮ2 ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ

ਨਹ

ਸਗ3

ਅਜੀਬ

ਹਨ।”

ਿਟਜ਼ਡੈਲ

ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ ਨਹ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੋਨ

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ। ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਠਕ& ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ

ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਤ2 ਪੈ

ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਣ, ਤ& ਉਹਨ& ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ

ਿਗਆ – ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਹ ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼2 ਨੂੰ

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਰਾਹ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਿਵਚ ਿਫ਼ਟ ਕਰਕੇ (ਅਰਥਾਤ ਅੱ ਖ2 ਨਾਲ਼)

ਹਨ। ਕੰ ਿਪਊਟਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼2 ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ

ਨਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਤਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ

ਮਾਈਕੋਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਹਨ2 ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਪਾਦਰੀ ਗੈਹਮ ਬੇਅਲੀ ਨ. 1914 ਿਵਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਿਜ਼ਲਾ

ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਿਸਆਲਕੋਟ) ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਟੋਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖ਼ਾਸ ਗੱ ਲ

ਡਾੱਕਾ ਤੋ ਨਹ ਡਾੱਲਾ

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੇਅਲੀ ਨ. ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤ2 ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ

ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੀ ਵਰਤ3 ਨਹ ਕੀਤੀ। ਇਹਤ3 ਬਾਅਦ

ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਦਰਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਰਾਗ2

ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਵ-ਿਭੰ ਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਿਵਚ

ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਬਿਹਲ, ਬਲਬੀਰ ਿਸੰ ਘ

ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ

ਸੰ ਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਗੱ ਲ, ਿਸ਼ਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੇਜ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ

ਹਨ ਤ2 ਉਹ “ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ” ਹੀ। ਿਜਵ5 ਅੰ ਬ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ

ਹੋਰ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ2 ਨ. ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। (ਇਹਨ2

ਿਮੱ ਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ’ਚ3 ਖਟਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਨਹ ਜ2ਦੀ,

ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਿਵਦਵਾਨ2 ਦੇ ਨ2ਵ2 ਨਾਲ਼ ਅਸ “ਡਾਕਟਰ”

ਉਸੇ ਤਰ;2 ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਜੰ ਮ-ਪਲ਼ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ2-ਬੋਲੀ ਵਾਲ਼ੇ

ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹ ਜੋੜੀ ਿਕYਿਕ ਅਸ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ

ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਿਹਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ “ਡਾਕਟਰ” ਆਖਦੇ ਹ2)। ਪਰ Yਨੀਵ ਸਦੀ

ਹੁੰ ਦਾ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨ. ‘ਦਾਗ਼’ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ “ਹੰ ਗਾਮਾ ਹੈ ਿਕo

ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਿਦਨ2 ਿਵਚ ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਿਜਹੜਾ

ਬਰਪਾ” ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਿਵਚ ਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਉਰਦੂ

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੇਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੇ ਅੰ ਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ

ਸ਼ਬਦ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੰ ਜਾਬੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ। (ਸਾਡੀ

ਭਗਤ2 ਨ. ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (“ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਜਵ5 ਬੋਲੋ ਿਤਵ5

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ;ੇ ਿਲਖੇ ਨਹ

ਿਲਖੋ; ਿਜਵ5 ਿਲਖੋ ਿਤਵ5 ਪੜ;ੋ...” ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ), ਉਹ ਹਾਲੇ

ਹਨ, ਪਰ ਅਸ ਖ਼ਾਸੇ ਪੜ;ੇ ਿਲਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ

ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਵੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ

ਹੈ)। ਇਕ ਤ3 ਵੱ ਧ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ

ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨ. ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਿਲਪੀ

ਿਕ ਿਫ਼ਲਮ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਆਉਣ ਮਗਰ3 ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ
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ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ3 ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ

ਅਸ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਿਵਚ ਬੋਲਦੇ ਹ2। ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਲਈ ਤਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਦੇ

ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱ ਤਭੇਦ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ3 ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ2 ਿਮੱ ਥਣ ਬਾਰੇ। ਅਿਜਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਿਵਚ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ, ਪਰ ਅੰ ਬ
ਦੀ ਖਟਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਨਹ ਗਈ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ‘ਡਾਕਾ’

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ2 ਿਵਚ

ਅਤੇ ‘ਡਾਲਾ’ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। (ਇੱ ਥੇ

ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੇ ਗੁੱ ਛੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ (ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ)

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਿਦੱ ਲੀ ਅਤੇ

ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਸIਰ

ਪੱ ਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਨਾਲ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਅਤੇ ਉਹਤ3 ਪਿਹਲ2 ਅਤੇ/ਜ2 ਿਪੱ ਛੇ ਇੱ ਕ (ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਵਾਰ

ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੇ ਗੁੱ ਛੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ। ਖ਼ੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਦੋ) ਿਵਅੰ ਜਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸIਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਿਸਖਰ

ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ – ਅਰਥਾਤ ਖੜ;ੀ ਬੋਲੀ
– ’ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਸ ਪੂਰਬੀ ਿਹੰ ਦੀ-

(ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ peak) ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਰ ਤ3
ਪਿਹਲ2 ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਜ2 ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਨੂੰ ਆਰੰ ਭ (onset)

ਉਰਦੂ ਨਾਲ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹ2)।

ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਜ2 ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਨੂੰ ਅੰ ਤ (coda)
ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ5

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਿਸਖਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਆਰੰ ਭ ਜ2

ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸ ਿਸਲੇ ਬਲ2 ਜ2

ਅੰ ਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ। “ਐਸ਼” ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਆਰੰ ਭ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹ2। ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ

ਨਹ ਹੈ, “ਸੌ” ਿਵਚ ਅੰ ਤ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ “ਆ” ਿਵਚ ਨਾ

’ਤੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ’ਤੇ ਰੁਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹਨ2

ਆਰੰ ਭ ਹੈ ਨਾ ਅੰ ਤ, ਿਸਰਫ਼ ਿਸਖਰ ਹੀ ਹੈ। “ਮਾਲ਼ਾ” ਸ਼ਬਦ

ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨ2 ਦੇ ਸੁਭਾਿਵਕ

ਿਵਚ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹ2 ਿਵਚ ਅੰ ਤ ਨਹ ਹੈ।

ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਇਹ ਹਨ – ਡਾ+ਕਾ ਅਤੇ

ਿਜਸ ਿਸਲੇ ਬਲ ਜ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਿਸਖਰ ਤ3

ਡਾ+ਲਾ, ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਬਾਅਦ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਅੰ ਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰ ਦ

ਦੀ ਹੱ ਦ ਕਮਵਾਰ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ‘ਕ’ ਅਤੇ ‘ਲ’ ਦੇ ਮੱ ਧ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨਾ

ਿਵਚ ਆYਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੱ ਧਾ ਿਵਅੰ ਜਨ ਪਿਹਲੇ

ਹੋਵੇ, ਤ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਖੁੱ ਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹਨ2 ਲੋ ਕ2 ਦੀ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱ ਧਾ ਦੂਸਰੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨ2 ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ

ਿਵਚ।

‘ਡਾਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਡਾਲਾ’ ਿਵਚ ਖੁੱ ਲ;ੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਅਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ ਦੋਹ2 ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ‘ਡਾ’ ਵਾਲ਼ਾ

ਫ਼ੋਨAਿਟਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬੰ ਦ ਹੈ। ‘ਸੀਤਾ’ (ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ

ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹ2, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸIਰ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ

ਦੋਵ5 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਖੁੱ ਲ;ੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਸੀਤਾ’ (ਦਰਜ਼ੀ ਨ. ਪਜਾਮਾ

ਆਵਾਜ਼2 ਿਮਲਣ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੂਲ

ਸੀਤਾ) ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬੰ ਦ ਹੈ। ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਦੇ

ਇਕਾਈ ਿਸਲੇ ਬਲ ਜ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ2 ਨੂੰ

ਦੇ ਿਵਚਾਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱ ਦ ‘ਤ’ ਿਵਅੰ ਜਨ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵਚ ਆYਦੀ ਹੈ।
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“ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਜਵ5 ਬੋਲੋ ਿਤਵ5 ਿਲਖੋ; ਿਜਵ5 ਿਲਖੋ ਿਤਵ5 ਪੜ;ੋ”

‘ਲਿਰ’ ਦੱ ਿਸਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। 33-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ

ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕੋ

ਮਾਨਚੈਸਟਰ (ਇੰ ਗਲK ਡ) ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜ;ਾਈ

ਿਮਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। (ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਮਸਾਲ2 ਵੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰ3 ਭਾਰਦIਾਜ ਨ. ਸੋਿਚਆ ਿਕ ‘ਿਰ’ ਉਚਾਰਣ

ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ5 ‘ਇੱ ਕ ਵਰ;ਾ ਬੀਤ ਿਗਆ’

ਇੱ ਕ ਿਵਅੰ ਜਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸIਰ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਲਿਰ’

ਅਤੇ ‘ਰੱ ਬਾ ਰੱ ਬਾ ਮਹ ਵਰ;ਾ’)।

ਉਚਾਰਣ ਦੋ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸIਰ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਹੈ। ਿਫਰ

ਿਜਹਨ2 ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਦੋ ਜ2 ਵੱ ਧ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੋਣ,

ਇਹ ਸIਰ ਿਕਵ5 ਹੋਏ? ਵਤਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ. ਇਕ

ਉਹਨ2 ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਧ

ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਸ਼ੰ ਕਾ

ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ;2 ਜ਼ੋਰ

ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਤ2 ਜਵਾਬ ਿਮਿਲ਼ਆ – “‘ਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਿਰ’

ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਲਾਘਾਤ (ਬਲ ਦਾ ਆਘਾਤ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ੋਰ

ਸੱ ਚਮੁਚ ਸIਰ ਹਨ ਿਕYਿਕ ਪਾਿਣਿਨ ਦੇ ਿਵਆਕਰਣ ਿਵਚ

ਪਾਉਣਾ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ stress) ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
‘ਿਕਤਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ‘-ਤਾਬ’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ

ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।” ल ृ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਇਸ ਪੋਫ਼ੈਸਰ ਨ.
ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ jewellery ਿਵਚਲੇ lery ਵਾਲ਼ਾ ਦੱ ਿਸਆ।

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਿਕ-’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਲਹੀਣ ਹੈ, ਪਰ ‘ਪੁਸਤਕ’

ਭਾਰਦIਾਜ ਹੱ ਕਾ ਬੱ ਕਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ

ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ‘ਪੁਸ-’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ

ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਖੋਜ ਦਾ

‘ਤਕ’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਲਹੀਣ ਹੈ। ਬਲਾਘਾਤ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ

ਰਿਹਨੁਮਾ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤ3 ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾਿਵਗਆਨੀ ਦੇ ਨ2

ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ। ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ

ਨਾਲ਼ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਜੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੂਰਖਤਾ ਿਕਸੇ ਚੰ ਗੀ

ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਖੀ ਤਰ;2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦਾ

ਅਤੇ ਡੱ ਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਬਲਹੀਣ

ਅੰ ਡਰਗੈਜੂਏਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਿਣਿਨ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਦਾ ਇਹਤ3 ਵੱ ਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸ

ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ

ਪਾਿਣਿਨ ਦੇ ਿਵਆਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਪੜ;ੇ ਹਨ। ਪਾਿਣਨੀ ਨ.

ਅਤੇ ਫ਼Kਚ ਿਵਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ (ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ)।

ਆਪਣੇ ਿਵਆਕਰਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ3

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਜੰ ਨਾ ਨਹ, ਪਰ

ਪਿਹਲ2 14 ਸੂਤ2 ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਆਕਰਣ ਨਾਲ਼

ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਨਾਲ਼3 ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਧ ਹੈ। (ਅਸ ਪੂਰਬੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੂਰੀ ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਿਤੰ ਨ

ਤੁਲਨਾ ਪੂਰਬੀ ਿਹੰ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ2)। ਆਪਣੀ ਇਸ

ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ2 ਇੰ ਨੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀ

ਿਵਸੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ Gਤਰ ਭਾਰਤੀ

ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ 14 ਸੂਤ2 (ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਈਨ2)

ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਸਭ ਤ3 ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹ –

ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ

ਕੇ ਿਸਰ ਚਕਰਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਪਾਿਣਿਨ ਨ. ਦੂਸਰੇ ਸੂਤ ਿਵਚ

ਿਵਲੱਖਣਤਾਵ2 ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਤ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਿਵਚ ऋ ਅਤੇ ल ृ ਨੂੰ ਸੱ ਚਮੁਚ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ ਸIਰ2 ਿਵਚ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਿਰ’ ਅਤੇ

ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਅਸ ਇਹ ਮੰ ਨ ਕੇ ਚੱ ਲੇ ਹ2 ਿਕ ਸIਰ

‘ਲਿਰ’ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹ ਦੱ ਿਸਆ। ਸੱ ਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਸਿਕਤ

ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ! ਪਰ ਅਸਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇੰ ਨੀ ਸਰਲ ਕਦੇ ਨਹ

ਿਵਚ ऋ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ र ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ल ृ ਦਾ
ਉਚਾਰਣ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ल ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੀ

ਹੁੰ ਦੀ। ਇੱ ਥੇ ਭਾਰਦIਾਜ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਢੁੱ ਕਵ

ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਦੇ ਿਨਯਮ2 ਅਨੁਸਾਰ र ਜ2 ल ਿਕਸੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਹੋਏਗੀ।

ਦਾ ਿਸਖਰ ਬਣ ਜ2ਦੇ ਹਨ, ਤ2 ਇਹਨ2 ਨੂੰ ਸIਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਪੜ;ਾਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ ਸIਰ2 ਿਵਚ ऋ ਅਤੇ ल ृ

ਿਮਲ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨ2 ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ ऋ ਅਤੇ ऌ ਜ2 ल ृ
ਿਲਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਿਰ’

ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਮਵਾਰ ‘ਿਰ’ ਅਤੇ

(ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ ‘ਰੁ’) ਅਤੇ ‘ਲਿਰ’ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲ਼ੇ

ਸਕੂਲ2 ਿਵਚ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
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ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਦਵਾਨ2 ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੱ ਚਮੁਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਥ2 ਨੂੰ ਗੂੰ ਜ ਕਕਸ਼ (resonance

ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਾ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ

chamber) ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਿਬਜਲੀ “ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ” ਸੰ ਸਿਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਿਡਗੀ। ਬਾਅਦ

ਇਸੇ ਤਰ;2, ਜੀਭ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਉਚਾਈ

ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਿਕਤ, ਅਪਭੰ ਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ

ਤਕ Gਠਣ ਨਾਲ਼, ਅਤੇ ਬੁੱ ਲ2 ਦੇ ਗੋਲ਼ ਹੋਣ ਜ2 ਗੋਲ਼ ਨਾ ਹੋਣ

ਿਵਚ ऋ ਅਤੇ ल ृ ਸIਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਿਜਹਨ2 ਸੰ ਸਿਕਤ ਸ਼ਬਦ2
ਿਵਚ ਇਹ ਸIਰ ਸਨ, ਉਹਨ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਹੀ

ਨਾਲ਼, ਮੂੰ ਹ ਿਵਚਲੇ ਗੂੰ ਜ ਕਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰੂਪ2 ਵਲ਼ੇ ਸIਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ2 ਿਦੱ ਤੀ

(ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰ ਸਿਕਤ) ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਅਤੇ

ਤਸਵੀਰ ਤ3 ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਸIਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ

ਅਸਲ ਸੰ ਸਿਕਤ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ। ਪਰ ਲਕੀਰ ਦੇ

ਲਈ ਜੀਭ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਕੰ ਨਾ Gਚਾ Gਠਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਕੀਰ ਿਵਦਵਾਨ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰ ਸਿਕਤ
ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਵੀ “ਸIਰ” ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ
ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰ ਬਲਭੂਸੇ ਿਵਚ ਪਾYਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵਚਾਰੇ ਪਾਿਣਿਨ ਦੇ ਨ2 ਮੜ;ਦੇ ਰਹੇ!
ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ? ਇਹ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਪਿਹਲ2 ਫ਼ੋਨAਿਟਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ
ਆਵਾਜ਼2 ਜ2 ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਰਾਹ ਤਰੰ ਗ2 ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰ ਨ2 ਰਾਹ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ
ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨAਿਟਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੋਨAਿਟਕਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਸਗ3 ਸਭ
ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ

ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ3 ਿਕਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼

ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸIਰ2 ਦੀ ਫ਼ੋਨAਿਟਕਸ ਇਹ ਹੈ:

ਜਦ ਜੀਭ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਅ ਸIਰ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸIਰ2

ਗਲ਼ੇ ਿਵਚ ਸIਰ ਤੰ ਤੂਆਂ (vocal cords) ਦੇ ਕੰ ਬਣ ਨਾਲ਼
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘੋਸ਼ ਧIਨੀ ਜੇ ਿਬਨ2 ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ

ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ2 ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਜੀਭ ਦੇ ਪੱ ਿਠਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ

(ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹ ਇੱ ਕੋ ਵੇਲੇ) ਿਨਕਲੇ ਤ2

ਕਰਨਾ ਪKਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਸIਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅ ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨ ਤ3

ਇਸ ਤਰ;2 ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸIਰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਿਜੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਯਤਨ Yਨਾ ਹੀ ਵੱ ਧ ਹੋਏਗਾ

ਿਕਸੇ ਸIਰ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਕੰ ਨਾ

ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਪੱ ਠ. Yਨ. ਹੀ ਵੱ ਧ ਿਖੱ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ;2

Gਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ (ਘੋਸ਼ ਧIਨੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ

ਅਸ ਸIਰ2 ਨੂੰ ਿਢੱ ਲੇ ਅਤੇ ਕੱ ਸਵE ਗਰੁਪ2 ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ

ਿਬਨ2), ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਿਕਸੇ ਸIਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹ2। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱ ਸਵE ਸIਰ ਿਢੱ ਲੇ ਸIਰ2 ਨਾਲ਼ੋ ਵੱ ਧ

ਵਾਇਲਨ ਅਤੇ ਬੰ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱ ਖਰੀਆਂ

ਲੰਮੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ2 ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਸIਰ ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ,

ਹਨ ਿਕYਿਕ ਸਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਜਸ ਥ2 ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤਾਰ2 ਦੇ ਕੰ ਪਨ

ਘੱ ਟ ਲੰਮੇ ਸIਰ2 ਨੂੰ ਹFਸਵ ਸIਰ ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।

ਜ2 ਸਾਹ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧIਨੀ ਿਵਚ ਗੂੰ ਜ ਪੈਦਾ

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਸIਰ2 ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨ2 ਥ2ਵ2 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੂੰ ਜ

ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਸ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ ਪਾਈ
ਜ2ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ Gਚੇ ਸIਰ2 ‘ਈ’, ‘ਇ’,
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ਤਰ;2ਿਢੱ ਲੇ ‘ਉ’ ਅਤੇ ‘ਇ’ ਤ3 ਕਮਵਾਰ ਿਢੱ ਲੇ ‘~’ ਅਤੇ ‘’

‘ਊ’ ਅਤੇ ‘ਉ’ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਮੱ ਝਲੇ ਅਤੇ ਨੀਵE ਸHਰ& ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸIਰ2 ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਮਿਕਨ ਿਵਸੇਸ਼ਤਾਵ2 ਿਵਚ3

ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਪਾਠਕ2 ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ; ਕੇ ਝਟਕਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਦੋ ‘ਯ’ ਅਤੇ ਦੋ ‘ਵ’
ਹਨ। ਕੱ ਸਵੀਆਂ ਧIਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ ‘*’ ਅਤੇ ‘~*’ ਿਲਖ2ਗੇ।
ਅਸ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ&, ਗੁਰਮੁਖੀ
ਿਲਪੀ ਦੀ ਨਹ।

ਰੂਪ, ਤਣਾਉ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਧHਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਾਡੇ

ਇਹ ਲੇ ਖ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸੰ ਸਿਕਤ ਬਾਰੇ ਨਹ।

ਇਹ ਰਾਹ ਿਜੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਖੁੱ ਲ;ਾ ਹੋਵੇ, ਸIਰ ਦੀ ਧHਨੀ ਊਰਜਾ
(acoustic energy) Yਨੀ ਹੀ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਨਹ
ਦੱ ਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇ ਖ ਨਾਲ਼ ਹੈ।

ਸੰ ਸਿਕਤ ਬਾਰੇ ਇੰ ਨਾ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇੱ ਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ –

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਜ2 ਿਸਲੇ ਬਲ ਲਈ ਸੰ ਸਿਕਤ ਸ਼ਬਦ
अर ਹੈ, ਿਜਹਤ3 ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਅੱ ਖਰ’ ਬਿਣਆ ਹੈ।

ਸIਰ2 ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸੇਸ਼ਤਾਵ2 ਿਵਚ3 ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸIਰ2 ਨੂੰ

ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਚ ਿਲਖਤੀ ਿਚੰ ਨ; ਨੂੰ वण ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਸੀ।

ਵੱ ਖਿਰਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਆਕਰਣਕ ਕੰ ਮ2 ਲਈ ਿਜਸ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਦੇ ਵਰਣ2 ਲਈ ‘ਅੱ ਖਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਫ਼ੋਨੀਿਮਕ

ਪਿਚਲਤ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕYਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਹਰ ਵਰਣ ਿਕਸੇ

(phonemic) ਜ2 ਮੁੱ ਖ ਿਵਸੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,

ਿਸਲੇ ਬਲ ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ3, ‘ਗ’ ਅੱ ਖਰ

ਬਾਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ2 ਨੂੰ ਫ਼ੋਨAਿਟਕ (phonetic) ਜ2 ਗੌਣ ਜ&

ਿਵਅੰ ਜਨ ‘’ ਅਤੇ ਸIਰ ‘ਅ’

ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਜ2

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਪਤੀਕ ਸੀ। ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨੂੰ ਅਸ ‘’

ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਿਵਸੇਸ਼ਤਾਵ& ਮੰ ਿਨਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।

ਿਲਖ2ਗੇ (ਿਜਹਨੂੰ ਅਸ ਹਲੰਤ ‘’ ਆਖ2ਗੇ)। ਸੰ ਸਿਕਤ

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਛੰ ਦ ਸ਼ਾਸਤ ਿਵਚ
ਸIਰ2 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹਨ2 ਦੀ ਫ਼ੋਨੀਿਮਕ ਜ2 ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਿਲਪੀ ਿਵਚ ਹਲੰਤ ਵਰਣ2 ਦੀ ਵਰਤ3 ਕਰਨ ਦੀ ਪਥਾ ਬਹੁਤ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਸੀ। ਪਾਿਣਿਨ ਨ. ਸਪਸ਼ਟ ਿਲਿਖਆ ਹੈ (I.1.9 ਅਤੇ
VIII.4.68) ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ‘ਅ’ ਅਤੇ ‘ਆ’ ਿਵਚ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੀ ਫ਼ੋਨਿਟਕਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ

ਿਸਰਫ਼ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹ ਸਗ3 ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।

ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰ ਤਵ ਇਸ ਲੇ ਖ

ਪਰ ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਆਕਰਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ‘ਆ’ ਨੂੰ ‘ਅ’ ਦਾ

ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ2 ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ

ਦੀਰਘ ਰੂਪ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਉਿਚਤ ਸੀ। ਰੂਪ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਦੂਸਰੇ

ਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਕਤਾਬ

ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਿਜਹਨੂੰ ਿਵਆਕਰਣ ਦੇ ਨ.ਮ2 ਿਵਚ

ਿਸਧ2ਤਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਿਵਿਗਆਨ (2002) ਤ3 ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਸੀ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਆਕਰਣ ਦੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ।
ਸਪਰਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹਨ2 ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰ ਹ

ਿਵਵੇਚਨ ਤ3 ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਇ’-‘ਈ’ ਅਤੇ ‘ਉ’-‘ਊ’
ਦੇ ਜੋਿੜਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ

ਰਾਹ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ

ਸੰ ਧੀ ਿਨਯਮ2 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ इ ਅਤੇ ई ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੇ

ਜ2ਦਾ ਹੈ; ਇਹਨ2 ਿਵਚ3 ਅਨੁਨਾਿਸਕ ਿਵਅੰ ਜਨ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ
ਹਵਾ ਨੱਕ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ ਨਹ।

ਿਸਖਰ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ ਤ2 ਇਹਨ2 ਤ3 ਇੱ ਕੋ ਿਵਅੰ ਜਨ य ्

ਇਹ ਿਵਅੰ ਜਨ ਅਲਪਪFਾਣ (ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਹ ਨਾਲ਼ ਬੋਲੇ

ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ;2 उ ਅਤੇ ऊ ਤ3 ਇੱ ਕੋ ਿਵਅੰ ਜਨ व ्

ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਕੱ ਸਵ5 ‘ਊ’ ਅਤੇ ‘ਈ’

ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ) ਜ2 ਮਹ&ਪFਾਣ (ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਹ ਨਾਲ਼ ਬੋਲੇ
ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ), ਘੋਸ਼ (ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਸIਰ ਤੰ ਤੂਆਂ ਜ2 vocal cords

ਜਦ ਿਕਸੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੇ ਿਸਖਰ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤ2 ਇਹਨ2 ਤ3
ਕਮਵਾਰ ਕੱ ਸਵ5 ‘~*’ ਅਤੇ ‘*’ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ

ਦੇ ਕੰ ਬਣ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੂੰ ਜ ਵਾਲ਼ੇ ) ਜ2 ਅਘੋਸ਼ (ਸIਰ
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ਤੰ ਤੂਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਤ3 ਿਬਨ2) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ
ਿਵਅੰ ਜਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ3 ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ

ण ् ਅਤੇ अ ਿਮਲ਼ ਕੇ ਤ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ण ਬਣ ਿਗਆ, ਪਰ
ਘੱ ਟ ਧIਨੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲ਼ੇ क् ਅਤੇ ष ् ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਸੇ ਵੱ ਧ

ਪਿਹਲ2 ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੱ ਛਮੀ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ

ਧIਨੀ ਊਰਜਾ र् ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਿਸਖਰ ਅਰਥਾਤ ऋ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਹਨ।

ਸIਰ ਬਣਨਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ कृष ् ਹੋਇਆ। ल ਿਵਅੰ ਜਨ
ਵੀ ਸIਰ ऌ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 च ्+अ+क् +ल ्+प+ए = चलप
ृ े
च ल ृ पे
ल ृ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫ਼ਟ ਿਵਚ ਛਾਪਣਾ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ऌ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ल ् ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ,
‘ਲਿਰ’ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ ਸੀ, ਿਜਵ5 ਸਾਡੇ ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਦਵਾਨ
ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ3 ਕਿਹੰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱ ਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆYਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱ ਥ2 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹ।
ਿਕਸੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਦਾ ਦਰਜਾ Gਚਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਸIਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਚੱ ਕਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ

ਅਨੁਨਾਿਸਕ ਿਵਅੰ ਜਨ ਘੋਸ਼ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ‘ਹ’ ਿਵਅੰ ਜਨ

ਨਹ ਪKਦਾ। ਪਰ ਘੱ ਟ ਧHਨੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ ‘ਇ’, ‘ਈ’,

ਭਾਵ5 ਸਪਰਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨਹ, ਪਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ ਹੈ।

‘ਉ’ ਅਤੇ ‘ਊ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵ2 ਕਰਕੇ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ

ਿਜਹੜੇ ਘੋਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ

‘ਯ’, ‘ਯ*’, ‘ਵ’ ਅਤੇ ‘ਵ*’ ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ& ਬੰ ਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹਨ2

ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ3 ਪਿਹਲ2

ਦੀ ਧHਨੀ ਊਰਜਾ (acoustic energy) ਬਾਕੀ ਿਵਅੰ ਜਨ2

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਨਾਲ3 ਵੱ ਧ, ਪਰ ਸIਰ2 ਨਾਲ3 ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਨਾਿਸਕ

ਸਾਡੇ ਮੰ ਤਵ ਲਈ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ

ਿਵਅੰ ਜਨ, ‘ਲ’ ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕਤ ਦਾ ‘ਰ’ (ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ

ਿਕਸਮ2 ਿਵਚ ਵੀ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਕੱ ਸਵ5 ਅਤੇ

‘ਰ’ ਨਹ) ਅਿਜਹੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਹਨ। ਸੰ ਸਿਕਤ ‘ਰ’ ਦਾ

ਿਢੱ ਲੇ । ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕੱ ਸਵ5 ਿਵਅੰ ਜਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ

ਉਚਾਰਣ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ‘ਰ’ ਵਰਗਾ ਨਹ ਸੀ। ਜੀਭ

ਿਵਚਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ

ਥੋੜੀ ਿਪਛ2ਹ ਵਲ ਮੁੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ

ਬਾਰੇ ਵੇਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਅੱ ਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕੀਤੀ

ਛੂੰ ਹਦੀ ਨਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਘੋਸ਼ ਹਵਾ ਜੀਭ ਦੇ Gਪਰ3 ਅਤੇ

ਜਾਏਗੀ।

ਪਾਿਸਆਂ ਤ3 ਬਾਹਰ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਿਵਚ ਜਦ ਵੱ ਧ
ਧHਨੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ल ਅਤੇ र ਘੱ ਟ ਧHਨੀ ਊਰਜਾ
ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆ ਜ2ਦੇ ਸਨ ਤ2 ਇਹ ਿਸਲੇ ਬਲ
ਜ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਿਸਖਰ ਅਰਥਾਤ ਸIਰ ਬਣ ਜ2ਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਹਨ2 ਨੂੰ ਕਮਵਾਰ ऋ ਅਤੇ ऌ ਿਲਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਸੀ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜ3 क् +र्+ष ्+ण ्+अ = कृण
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/ਕੋਹੜਾ/

[ਕੋੜਾ]

ਇਹਨ2 ਸ਼ਬਦ2 ਦੀ ਟੋਨ ਜ2 ਸੁਰ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰ2
ਦੇਖੋ
ਟੋਨ – ਅਰਥਾਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਿਨਵੇਕਲ਼ੇ ਸੁਰ
ਵਾਰਿਨੰਗ – ਿਸਗਰਟ& ਦੇ ਹਰ ਪੈਿਕਟ ’ਤੇ
ਵਾਿਰਨੰਗ ਛਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ
ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਵਾਿਰਨੰਗ ਅਸ ਿਦੰ ਦੇ ਹ& ਿਕ
ਇਸ ਲੇ ਖ ਦਾ ਅਗ&ਹ ਵਾਲ਼ਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ ਦੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਘੋਸ਼ ਮਹ2ਪਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦਾ ਉਚਾਰਣ
ਅੱ ਜ ਦੀ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ
ਇਹਨ2 ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਤ3 ਟੋਨ ਿਕY ਅਤੇ ਿਕਵ5 ਪੈਦਾ ਹੋਈ,
ਇਹਨ2 ਸਵਾਲ2 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਬੌਿਧਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਵੱ ਸ ਤ3 ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ ਇਸ ਪਿਕਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹ2। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਅਸ ਿਤਰਛੀਆਂ
ਲਾਈਨ2 ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖ2ਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਧੀਆਂ ਬੈਕਟ2 ਿਵਚਾਲ਼ੇ । ਨੀਵ ਟੋਨ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅਸ


ਦੀ ਵਰਤ3 ਕਰ2ਗੇ ਅਤੇ Gਚੀ ਟੋਨ ਿਲਖਣ ਲਈ



ਦੀ।

ਟੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ – ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰ

Gਚੀ ਜ2 ਨੀਵ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਾ।
ਿਮਸਾਲ ਵਜ3, /ਮ2/ [ਮ2] ਅਤੇ /ਮ2ਹ/ [ਮ2]; ‘ਮ2ਹ’
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ ‘ਹ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹ।
ਿਵਅੰ ਜਨ ਅਤੇ ਸIਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਮ2’ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ Gਚੇ
ਸੁਰ ਿਵਚ ਉਚਾਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਸ਼ਬਦ2
‘ਕੋੜਾ’, ‘ਘੋੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਹੜਾ’ ਦੇ ਸIਰ ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਸ2ਝੇ
ਹਨ; ਿਸਰਫ਼ ਟੋਨ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ)। ਇਹਨ2 ਸ਼ਬਦ2 ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਇਹ ਹਨ –
/ਕੋੜਾ/

[ਕੋੜਾ]

/ਘੋੜਾ/

[ਕੋੜਾ]

ਹਰ ਵਾਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲੀਆ ਵਾਕ ਦੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਿਪੱ ਚ Gਪਰ ਵਲ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਹੋਰ ਕਈ ਿਕਸਮ2 ਦੇ ਵਾਕ2 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਇਹ ਹੇਠ2 ਵਲ

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹ

ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਹੰ ਦੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੇਠ2 ਿਦੱ ਤੇ ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਇਹਨ2 ਵਾਕ2 ਦੇ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ

ਹਨ –

ਵਾਕ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸੁਰ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜ;ਾਅ ਬਹੁਤ

ਪੈ ਿਗਆ ਕਾਲ਼ਾ? (ਟੋਨ ਰਿਹਤ ‘ਕਾਲ਼ਾ’)

ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਭ ਸ਼ਬਦ2 ਨੂੰ ਵਾਕ2 ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬੋਿਲਆ

ਪੈ ਿਗਆ ਘਾਲ਼ਾ? (ਨੀਵ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕਾਲ਼ਾ’)

ਿਗਆ, ਅਤੇ ਵਾਕ2 ਿਵਚ ਹੀ ਇਹਨ2 ਦੇ ਸIਰ2, ਿਵਅੰ ਜਨ2

ਪੈ ਿਗਆ ਕਾਹਲ਼ਾ? (Gਚੀ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕਾਲ਼ਾ’)

ਅਤੇ ਿਪੱ ਚ ਜ2 ਸੁਰ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਸਿਫ਼ਆਂ ਦੀ

ਿਤੰ ਨ2 ਹੀ ਵਾਕ2 ਿਵਚ ਵਾਕ ਦੀ ਿਪੱ ਚ Gਪਰ ਵਲ ਜ2ਦੀ ਹੈ,

ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਤਸਵੀਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼

ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੇਠ2 ਜ2 Gਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਪੱ ਚ ਇਹਦੇ ’ਤੇ

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ

ਕੀ ਅਸਰ ਪਾYਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰ

ਿਵਚ ਅਘੋਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ ਦੀ ਥ2 ਖ਼ਾਲੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ, ਿਪੱ ਚ ਜ2

ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ। ਿਸਆਣੇ ਪਾਠਕ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ

ਸੁਰ ਸIਰ2 ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ2 ਤ3 ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਕੋੜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਕੋਈ ਟੋਨ ਨਹ, ਵਾਕ ਦੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ ਹੇਠ2 ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਿਪੱ ਚ ਜ2 ਸੁਰ ਵਾਕ ਦੀ ਹੈ।
ਨੀਵ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਘੋੜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ
ਸੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੇਠ2 ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ ਿਫਰ
Gਪਰ ਵਲ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੇਠ2 ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ3 ਘੱ ਟ ਹੈ। ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਪੱ ਠ.
ਿਖੱ ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਗਲ਼ਾ ਕੁਝ ਤੰ ਗ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਆਵਾਜ਼
ਕੁਝ ਘਰੋੜਵ ਿਜਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਲੰਬਾਈ ਕੁਝ ਵਧ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ‘ਘੋੜਾ’ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵਚ ਅਘੋਸ਼ ‘ਕ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਿਜਹਦੀ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਗਾਫ਼
ਿਵਚ ਥ2 ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਿਕYਿਕ ਇਹ ਗਾਫ਼ ਿਸਰਫ਼ ਘੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼2
ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾYਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ ‘ਘ’
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਤ2 ਉਹ ਘੋਸ਼ ‘ੜ’ ਵ2ਗ ਿਦਸ ਜਾਣੀ ਸੀ।
Gਚੀ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਕੋਹੜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ
ਸੁਰ Gਪਰ ਵਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ ਹੇਠ2 ਵਲ
ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਗਲੇ ਿਸਲੇ ਬਲ ਿਵਚ
ਹੇਠ2 ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤ3 ਘੱ ਟ ਹੈ। ਿਕYਿਕ ਵਾਕ ਦੀ ਸੁਰ
ਵੀ ਹੇਠ2 ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਹੇਠ2 ਜਾਣ ਦੀ
ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਵਾਕ ਦੀ ਿਪੱ ਚ ਜ& ਸੁਰ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਸ਼ਬਦ

ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।
ਵਾਕ ਦੀ ਿਪੱ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਪੱ ਚ ਦੇ ਮੇਲ਼ ਜ2
ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬੜਾ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ
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ਦੋਹ2 ਹਾਲਤ2 ਿਵਚ ਿਵਅੰ ਜਨ ਮਹ&ਪFਾਣ ਤ3 ਅਲਪਪFਾਣ ਬਣੇ।
ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ
ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਲਾਘਾਤ ਸIਰ ਤ3 ਬਾਅਦ ਸੀ ਤ2 ਉਹ ਉਸੇ ਵਰਗ
ਦਾ ਘੋਸ਼ ਅਲਪਪFਾਣ ਬਿਣਆ, ਅਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ ਨੂੰ
Gਚੀ ਟੋਨ ਿਮਲੀ, ਿਜਵ5 –
ਘਗ

/ਿਸੰ ਘ/  [ਿਸੰ ਗ]

ਧਦ

/ਸਾਧੂ/  [ਸਾਦੂ]

ਭਬ

/ਲਾਭ/  [ਲਾਬ]

ਟੋਨ ਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ

ਪਰ ਟੋਨ ਦੀ ਉਤਪੱ ਤੀ ਿਵਚ ਘੋਸ਼ ‘ਹ’ ਦਾ ਯੋਗ-

ਉਚਾਰਖੰ ਡ (ਿਸਲੇ ਬਲ) ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਿਸਲੇ ਬਲ

ਦਾਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਬੋਲੀ

ਦੇ ਸIਰ ’ਤੇ ਟੋਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਘੋਸ਼

ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਰਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਾਲ਼ਾ

ਮਹ&ਪFਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ ਇਸ ਸIਰ ਤ3 ਪਿਹਲ& ਸੀ ਤ2 ਉਸ

‘ਹ’ ਤ2 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ Gਚੀ ਟੋਨ ਆ

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੀਵ ਟੋਨ ਿਮਲੀ। ਜੇ ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ ਸਪਰਸ਼

ਗਈ, ਿਜਵ5 –

ਿਵਅੰ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਸੀ ਤ2 ਉਹ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦਾ
ਹ ∅

ਅਘੋਸ਼ ਅਲਪਪFਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਵ5 ਘਕ
ਝਚ
ਢਟ
ਧਤ
ਭਪ

ਹ ∅

/ਘੋੜਾ/  [ਕੋੜਾ]

/ਝਟਕਈ/  [ਚਟਕਈ]

/ਖੂਹ/  [ਖੂ]
/ਮਹ/  [ਮ]

ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਹ’ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਵਚਾਲ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ

/ਢੋਲ/  [ਟੋਲ]

‘ਹ’ ਵੱ ਧ ਸਥਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ

/ਿਧਆਨ/  [ਿਤ ਆਨ]

ਇਹ ਨੀਵ ਟੋਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ



/ਭੁਗਤਾਨ/  [ਪੁਗ ਤਾਨ]

ਜ2 ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ। ਕਈ ਲੋ ਕ2 ਅਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ



ਿਵਚ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਣ ਟੋਨ ਨਹ ਬਣੀ।
ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਨੂੰ ਉਪਰ ਮੋਟੇ ਅੱ ਖਰ ਨਾਲ਼

ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਉਚਾਰਣ2 ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਟੋਨ ਸਦਾ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ

ਿਮਸਾਲ2 ਇਹ ਹਨ -

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਆYਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ ਸਪਰਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ

/ਹੱ ਥ/  [ਹੱ ਥ] [ਹੱ ਥ]

ਿਵਚਾਲ਼ੇ , ਪਰ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਸੀ, ਤ2 ਉਹ

/ਇਿਤਹਾਸ/  [ਇਿਤਹਾਸ] [ਇਿਤਹਾਸ]

ਉਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਘੋਸ਼ ਅਲਪਪFਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਵ5

[ਅਿਤਆਸ]

–

/ਕਹਾਣੀ/  [ਕਹਾਣੀ] [ਕਹਾਣੀ] [ਕਾਣੀ]

ਝਜ
ਧਦ
ਭਬ

/ਿਨਹੰ ਗ/  [ਿਨਹੰ ਗ] [ਿਨਹੰ ਗ] [ਿਨਅੰ ਗ] [ਿਨੰਗ]

/ਜੁਝਾਰ/  [ਜੁਜਾਰ]

/ਸੁਧਾਰ/  [ਸੁਦਾਰ]

ਇਸ ਲੇ ਖ ਿਵਚ ਅਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਨਹ ਜਾ

/ਸੰ ਭਾਲ਼/  [ਸੰ ਬਾਲ਼]

ਸਕਦੇ।
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ਪਰ “ਿਜਵ5 ਬੋਲੋ ਿਤਵ5 ਿਲਖੋ, ਿਜਵ5 ਿਲਖੋ ਿਤਵ5

ਹੈ। ਿਜਹਨ2 ਸ਼ਬਦ2 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਅੰ ਜਨ ਆYਦੇ ਹਨ

ਪੜ;ੋ” ਦਾ ਅਖੰ ਡ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਅਸ

ਉਹਨ2 ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਨੀਵ ਸੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ2 ਨ.
ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ2 ਨੂੰ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਵ ਟੋਨ ਨਾਲ਼

ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ “ਸ਼ਰਧਾ ਪੁਸ਼ਪ” ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ2ਗੇ। “ਇੱ ਕ

ਵਰ;ਾ ਬੀਤ ਿਗਆ” ਅਤੇ “ਰੱ ਬਾ ਰੱ ਬਾ ਮਹ ਵਰ;ਾ ” ਿਵਚ ਦੋ

ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 /ਲਾਲ/  [ਲਾਲ],

ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸ਼ਬਦ2 “ਵਰ;ਾ” ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹੈ, ਪਰ

/ਰਮਨ/  [ਰਮਨ]। ਇਸੇ ਤਰ;2, ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ

ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ। Gਚੀ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੇ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਘੱ ਟ ਪੜ;ੇ ਿਲਖੇ

“ਵਰ;ਾ” ਿਵਚ ‘ਹ’ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ ਤ3 ਮਗਰ3 ਆYਦਾ ਹੈ,

ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨ. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ Gਚੀ ਜ2 ਨੀਵ ਟੋਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਨੀਵ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੇ “ਵਰ;ਾ” ਿਵਚ ‘ਹ’ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ

ਿਜਵ5 /dinner/  [ਡਨ2], /mop/  [ਮੱ ਪ]।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਿਵਚ ਇਹ ਲੋ ਕ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ

ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਆYਦਾ ਹੈ,

ਹਨ।

/ਵਰ;ਾ/ (~+ਅ+++ਆ)  [ਵਰਾ]

ਭਾਰਤ-ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਮੁਖ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ3

/ਵਰ;ਾ/ (~+ਅ+++ਆ)  [ਵ ਰਾ]

ਿਸਰਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੀ ਟੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇਹ



ਿਕY, ਿਕਵ5 ਅਤੇ ਕਦ ਆਈ? ਇਹਨ2 ਸਵਾਲ2 ਦੇ ਜਵਾਬ
ਿਜਵ5 ਿਲਖੋ ਿਤਵ5 ਪੜ;ੋ?

ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਹਤ3 ਵੀ ਵੱ ਧ ਿਦਲਚਸਪ ਿਮਸਾਲ ਇਹ ਹੈ –

ਭਾਰਤ-ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰ-

“ਦਰੀਆਂ ਝੜਵਾ ਦੇ”

ਖੰ ਡ2 ਨਾਲ਼ੋ ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਹੀਣ

“ਦਰੀਆਂ ਚੜ;ਵਾ ਦੇ”

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਵੱ ਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਪਿਕਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਰ ਘੋਸ਼ ਮਹ&ਪFਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ2

ਦੋਹ2 ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਬਲਾਘਾਤ ‘ਵਾ’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ

’ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨ2 ਿਵਚ3 ਮਹ2ਪਾਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਇਕ ਦਾ ‘ਝ’ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ‘ਹ’ ਦੋਵ5 ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ

ਜ2 ਦੋਵ5 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ2 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਟੋਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੀਨੀ

ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਆYਦੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹ2 ਸ਼ਬਦ2 ਦੇ

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ

ਉਚਾਰਣ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ [ਚ] ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ

ਿਵਚ ਟੋਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ

ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਿਵਚ3

ਨੀਵ ਟੋਨ ‘ਵਾ’ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ’ਤੇ ਆਏਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ

ਮਹ2ਪਾਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਿਲਖਤੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜ2 ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ2 ‘ਝੜਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਚੜ;ਵਾ’

ਬੋਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰ ਗ2 ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ

ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਇੱ ਕੋ!

ਪਿਕਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ;2 ਪੰ ਜਾਬੀ

/ਝੜਵਾ/  [ਚੜ ਵਾ]

ਹੈ।

ਿਵਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ



/ਚੜ;ਵਾ/  [ਚੜ ਵਾ]

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੋਨ ਦੇ



ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਮੱ ਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੋਲੀ ’ਚ ਆਏ ਹੋਣ,
ਿਜਵE ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪFਵਾਸੀ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ।

ਿਜਵ5 ਬੋਲੋ ਿਤਵ5 ਿਲਖੋ?

ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੱ ਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋ ਕ
ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱ ਸੇ

ਸਦੀਆਂ ਤ3 ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ, ਿਜਹਨ2 ਿਵਚ

ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਤ2 ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਰ

ਜੱ ਟ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਨਿਕਆਂਗ ਜ2 ਇਹਦੇ

ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ‘ਰ’ ਅਤੇ ‘ਲ’ ਵਰਗੇ

ਨ.ੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤ3 ਆਏ ਅਤੇ ਿਜਹਨ2 ਦੀ ਬੋਲੀ

ਕੁਝ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰ ਕੁਝ ਨੀਵ ਹੁੰ ਦੀ

ਿਵਚ ਮਹ2ਪਾਣ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਤ3 ਟੋਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ
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ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹਨ2 ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ

ਚਾਰ ਬੀਟਸ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੀਟ ਨੂੰ

ਹਜ਼ਾਰ ਪਵਾਸੀ ਲੋ ਕ2 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਤ2 ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ

“ਸੱ ਮ” ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ ਗਾਇਨ (ਤੇਜ਼

ਪKਦਾ, ਪਰ ਦਸਵ-ਿਗਆਰ;ਵ ਸਦੀ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਜੱ ਟ2

ਖ਼ਯਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ) ਿਵਚ ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ

ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਇੰ ਨਾ ਵਧ ਿਗਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ

ਤੀਨ ਤਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਢ2ਚੇ ’ਤੇ ਇਹਨ2 ਦਾ ਗਲ਼ਬਾ ਸਦਾ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ2 ਦੀ

ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਆਮ ਲੋ ਕ2 ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ।
ਹਿਰਆਣਾ ਪ2ਤ ਿਵਚ ਜੱ ਟ2 ਨੂੰ ਜਾਟ ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਟ2 ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਲ਼3 ਕੁਝ ਵੱ ਖਰੀ ਪਰ ਟੋਨਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਆਸ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ
ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ, ਤ2

ਇਹ ਤਾਲ ਸੋਲ2 ਬੀਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੀਟ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੱ ਟ2 ਦੀ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਝੀ

ਨੂੰ “ਸੱ ਮ” ਅਤੇ ਉਹਤ3 ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੀਟ ਨੂੰ “ਤਾਲੀ”

ਗਈ ਦੇਣ ਨਾਲ਼3 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ

ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ

ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਦੇਣ ਨਹ

ਇਸ ਿਵਚ ਬੀਟਸ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਵੰ ਡ

ਹੁੰ ਦੀ। ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਤ2 ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਹਰਵ ਬੀਟ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲ਼ੀ “ਤਾਲੀ” ਹੋਣੀ

ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀਕਲ ਜ2 ਿਵਆਕਰਣਕ ਢ2ਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੀਟ ਦਾ ਨ2 “ਖ਼ਾਲੀ” ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਹ2ਦIੀਪ ਦੀ ਿਨਵੇਕਲ਼ੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਿਕਸੇ

ਇਹ ਬੀਟ ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ “ਸੱ ਮ” ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ

ਕਰਾਮਾਤ ਤ3 ਘੱ ਟ ਨਹ।

ਅਗਾ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ
“ਸੱ ਮ” ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ “ਖ਼ਾਲੀ” ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਅਸੂਲ ਦਾ

ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਲ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੀਟ ਤ3 ਇਕਦਮ ਪਿਹਲ2
ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਣ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ ਸਭ ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਤਾਲ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ2 – ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ

ਅਤੇ ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਆਘਾਤ2 (ਬੀਟਸ beats) ਦਾ ਸਮ5 ਿਵਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ਼

ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਆਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਆਮ ਤੇਜ਼ ਗੀਤ2

ਿਵਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ

ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਢੋਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ

ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚੱ ਲ ਿਪਆ। ਖੁੱ ਲ;ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਲਈ

ਵਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ (ਿਡੰ ਗ ਿਡੰ ਗ ਟਕ ਟਕ) ਕਿਹਰਵਾ

ਫੇਫੜੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲ਼ੀ ਿਸਲੇ ਬਲ ਪਲਸ

ਤਾਲ –

ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਕੰ ਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ

ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ3 ਆਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਲਸ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨਾਲ਼ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਕੰ ਟੋਲ ਕਰਨਾ ਵੱ ਧ
ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਿਹੰ ਦੀ-ਉਰਦੂ ਦੇ
ਖੁੱ ਲ;ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ “ਡਾੱਕਾ ਤੋ ਨਹ ਡਾੱਲਾ”
ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਖੁੱ ਲ;ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਹਨ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵਧ ਿਰਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
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ਿਬਲਕੁਲ ਖਾ ਜ2ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਆਰਾਮ ਆ ਿਗਆ” ਨੂੰ “ਰਾਮ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਟੋਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ3 ਪਿਹਲਾ

ਆ ਿਗਆ” ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਸਰ ਇਹ ਿਪਆ ਿਕ ਟੋਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਤ3 ਬਾਅਦ
ਇੱ ਕ ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜੱ ਥੇ

ਇਸ ਿਨਯਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਪਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਸੁਰ ਿਫਰ ਪਿਹਲ2 ਵਾਲ਼ੀ ਥ2 ਆ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਹ

ਜਦ ਿਕਸੇ ਨ2ਵ ਜ2 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਿਲੰਗ, ਵਚਨ ਜ2 ਕਾਰਕ

ਿਨਯਮ ਉਹਨ2 ਟੋਨਹੀਣ ਸ਼ਬਦ2 ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਗ

ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ2 ਿਕਸੇ ਿਕਆ ਦਾ ਕਾਲ, ਿਲੰਗ ਜ2 ਵਚਨ

ਿਪਆ ਿਜਹਨ2 ਿਵਚ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਸੀ।

ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਿਪਛੇਤਰ (inflectional

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਪੜਨਾਵ2, ਸੰ ਬੰ ਧਕ2, ਯੋਜਕ2, ਸਹਾਇਕ

suffix) ਲਾਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 –
ਕੁੜੀ  ਕੁੜੀਆਂ

ਿਕਆਵ2 ਅਤੇ ‘ਵੀ’, ‘ਹੀ’, ‘ਕੁ’, ‘ਤ2’, ‘ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ2

’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ – ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ

ਚੁੱ ਕ  ਚੁੱ ਕਦੇ, ਚੁੱ ਕਿਦਆਂ

ਹਾਲਤ2 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ।

ਸਾੜ  ਸਾਿੜਆ, ਸਾੜੀਦਾ

ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਦੂਸਰਾ ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਿਚੱ ਟਾ  ਿਚੱ ਿਟਆਂ

ਪਿਹਲ2 ਹੀ ਹੋਵੇ ਤ2 ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਨਹ ਤ2 ਇਹ

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤ3 ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਣਾਇਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਕੱ ਸਵ& ਸIਰ ਹੋਵੇ ਤ2 ਇਹਨੂੰ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ (basic rhythmic

ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਮਾ

unit) ਇੱ ਕ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ਾ ਉਚਾਰਖੰ ਡ + ਇੱ ਕ ਬਲਹੀਣ

ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਿਢੱ ਲਾ ਸIਰ ਹੋਵੇ ਤ2 ਉਚਾਰਖੰ ਡ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਟੋਨ ਆਪਣੇ

ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਾਲ਼ੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ‘ਅ’ ਸIਰ

ਨਾਲ਼ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਿਵਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ

ਲਾ ਉਸ ਿਵਅੰ ਜਨ ਨੂੰ ਨਵ5 ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਵਾਲ਼ਾ

ਇਕਾਈ ਦੀ ਹ3ਦ ਦਾ ਸਬੂਤ “ਸੀਤਾ” ਅਤੇ

ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ

“ਸੀੱਤਾ” ਦੇ

ਅਸ ਕੁਝ ਸਪੈਕਟੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ2। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ

ਸਪੈਟੋਗਾਮ2 ਤ3 ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹ2 ਸ਼ਬਦ2 ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਵਾਕ ਦੇ

ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਕੋਈ ਬਲਹੀਣ

ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ। ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਖੰ ਡ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ

ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਇਕ ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖਵ5 ਿਹੱ ਸੇ

ਿਦੱ ਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 ਤੀਨਤਾਲ ਿਵਚ ਤੇਹਰਵ “ਖ਼ਾਲੀ”

ਤਕ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਵ5 ਿਹੱ ਸੇ

ਬੀਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਸIਰ ਿਢੱ ਲਾ ਪੈ

ਤਕ ਨਾਿਪਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਵ2ਗ, ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਆਵਾਜ਼2

ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਰਾਰਣ ਸਥਾਨ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਮੱ ਧ ਵਲ ਨੂੰ
ਚਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ‘ਉ’ ਅਤੇ ‘ਇ’ ਸੁਣਨ ਿਵਚ ‘ਅ’ ਵਰਗੇ

ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਹੱ ਦ ਸਪੈਟੋਗਾਮ ’ਤੇ ਦੱ ਸਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਜਾਪਣ ਲਗਦੇ

ਹਨ। ‘ਅ’ ਅਕਸਰ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ।

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱ ਥ ਮਾਊਸ ਨਾਲ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ

“ਅਖੰ ਡ” ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ “ਖੰ ” ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਤ3

ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਪ ਿਵਚ ਜੇ ਇਕ ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਪੰ ਜਾਹਵ5 ਜ2

ਬਾਅਦ

ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰਖੰ ਡ “ਡਅ” (ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ‘ਅ’

ਸੌਵ5 ਿਹੱ ਸੇ ਿਜੰ ਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼

ਨਾਲ਼) ਬੋਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਉਚਾਰਖੰ ਡ “ਅ” ਅਕਸਰ

ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹ ਪKਦਾ।

ਲੁਪਤ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਖੰ ਡ ਪਾਠ” ਦੀ ਥ2 “ਖੰ ਡ ਪਾਠ”
ਬੋਿਲਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ “ਆਰਾਮ” ਿਵਚ ਦੂਸਰੇ
ਉਚਾਰਖੰ ਡ “ਰਾ” ਦੇ ਸIਰ ‘ਆ’ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2
ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੇ “ਆ” ਨੂੰ
“ਅ” ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਮ ਪੰ ਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ “ਅਰਾਮ” ਬਣ
ਿਗਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਅ’ ਨੂੰ
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ਿਵਚ ਇਹ ਸਭ ਦੋ ਦੋ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

(ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ2 ਤ3 ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਗ਼ਲਤ ਗੱ ਲ
ਹੋਏਗੀ)। “ਪੀ” ਅਤੇ “ਪੀਤ” ਦੇ ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਿਦਲਚਸਪ ਹਨ, ਿਜਹਨ2 ਿਵਚ ਕੱ ਸਵ5 ਸIਰ ‘ਈ’ ਨੂੰ ਲੰਮ2
ਿਖੱ ਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਇਸ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ
ਸIਰ ਦੇ ਿਵਚ ਆYਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤ3 ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ
ਨਵ ਿਸਲੇ ਬਲ ਪਲਸ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪਲਸ ਤ3 ਪਿਹਲ2 ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਨਹ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਪਲਸ ਲੰਮ5 ਕੀਤੇ ਸIਰ ਦੇ ਠੀਕ ਅੱ ਧ ਿਵਚ
ਨਹ ਸਗ3 ਅੱ ਧ ਤ3 ਕੁਝ ਪਿਹਲ2 ਆYਦੀ ਹੈ। “ਿਪੱ ਤ” ਿਵਚ
ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ ‘ਤ’ ਦੇ ਿਵਚਾਲ਼ੇ ਹੈ, ਪਰ
“ਸੀੱਤਾ” ਿਵਚ ਕੱ ਸਵ5 ਿਵਅੰ ਜਨ ‘ਤ’ ਨੂੰ ਲੰਮ2 ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੇ

ਅਘੋਸ਼ ਿਵਅੰ ਜਨ ‘ਤ’ ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ’ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਥ2

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ

ਿਦਸਦਾ

ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼2 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਦੋਹ2

ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਿਵਚ ‘ਤ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ5 ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ

ਸ਼ਬਦ2 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। (ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਡੇਢ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਿਜਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਨਹ

ਸੌਵ5 ਿਹੱ ਸੇ ਿਜੰ ਨਾ ਫ਼ਰਕ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ2 ਨਾਪਣ ਵੇਲੇ ਆ

ਦੱ ਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ‘ਅ’

ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਪੰ ਜਾਬੀ ਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਨਯਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ

ਹੈ

ਅਤੇ

ਿਸਲੇ ਬਲ

ਪਲਸ

ਿਦਸਦੀ

ਆYਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਿਸਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰ ਟੋਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸ “ਿਪਤਾ”, “ਿਪੱ ਤਾ”, “ਪੀਤਾ”, “ਿਪੱ ਤ”,
“ਪੀ”, ਅਤੇ “ਪੀਤ” ਸ਼ਬਦ2 ਦੇ ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਦੋਖੋ। ਬੋਲਣ
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ਨਹ।

ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ “ਪੀਤਾ” ਿਵਚ ਅਖਾਉਤੀ ਲੰਬੀ
(ਦੀਰਘ) ‘ਈ’ ਦੋ ਹੀ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ “ਿਪਤਾ”
ਿਵਚਲੀ ਅਖਾਉਤੀ ਹਸI (ਛੋਟੀ) ‘ਇ’ ਨਾਲ਼3 ਿਸਰਫ਼ 0.023
ਸਿਕੰ ਟ (ਇੱ ਕ ਸਿਕੰ ਟ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪੰ ਜਾਹਵ5 ਿਹੱ ਸੇ ਿਜੰ ਨੀ)

ਵੱ ਧ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਸIਰ2 ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਸੀ, ਉਹਨ2 ਦੇ ਰੂਪ ਜ2 ਕੱ ਸਵ5ਪਨ ਜ2 ਿਢੱ ਲੇ ਪਨ
ਦਾ ਨਹ; ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਸIਰ2 ਦੇ ਰੂਪ ਜ2

ਕੱ ਸਵ5ਪਨ ਜ2 ਿਢੱ ਲੇ ਪਨ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ
ਮਹੱ ਤਵ ਨਹ।
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ਬੋਲਣ ਿਵਚ, ਇਹ ਸਭ ਦੋ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ

(ਿਤੰ ਨ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ
ਜੋੜ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ)। “ਿਗਆਨ” ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ
ਬਲਾਘਾਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਵ2 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਧIਨੀ ਊਰਜਾ
(acoustic energy) ਵਾਲ਼ਾ ਸIਰ ‘ਆ’ ਘੱ ਟ ਧIਨੀ ਊਰਜਾ
ਵਾਲ਼ੇ ਸIਰ ‘ਇ’ ਨਾਲ਼3 ਵੱ ਧ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਹਨੂੰ ਨੂੰ
ਲੰਮ2 ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਰੱ ਖੀ ਜ2ਦੀ
ਹੈ। ‘ਆ’ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਪਿਹਲੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਿਵਚ ਆ ਜ2ਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ
ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਿਵਚ ਦੋ ਸIਰ ਨਹ ਹੋ
ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱ ਟ ਧIਨੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲ਼ਾ ਸIਰ ‘ਇ’
ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦਾ ਿਸਖਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਿਸਖਰ ਤ3 ਹੇਠ2
ਲੁੜ;ਕ ਕੇ ਿਵਅੰ ਜਨ ‘ਯ’ ਬਣ ਜ2ਦਾ ਹੈ। “ਸੁਆਨ” ਿਵਚ ‘ਵ’
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ;2 ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਭਾਈਆ” ਿਵਚ ਕੱ ਸਵ5 ਸIਰ ‘ਈ’
ਤ3 ਕੱ ਸਵ2 ਿਵਅੰ ਜਨ ‘ਯ*’ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨੂੰ ਲੰਮ2 ਕਰਕੇ

ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀ ਦਾ ਿਨਯਮ ਿਕਵ5 ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ

ਉਹਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। “ਪਊਆ” ਿਵਚ

ਪਿਹਲ2 ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਸੰ ਸਿਕਤ ਵ2ਗ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। “ਗਾਨ” ਅਤੇ “ਸIਾਨ” ਸ਼ਬਦਜੋੜ

ਿਵਅੰ ਜਨ ਦਾ ਦਰਜਾ Gਚਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ

ਭਾਈ ਕਾਨ; ਿਸੰ ਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਵਰਗੇ ਕੁਝ

ਸIਰ2 ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵ2 ਕਰਕੇ ਉਹਨ2 ਨੂੰ ਿਵਅੰ ਜਨ ਬਣਾਉਣ

ਪੁਰਾਣੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਵਰਿਤਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। Gਪਰ ਦੱ ਸੇ

ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ ‘ਆ’, ‘ਯ*’ ਅਤੇ ‘ਵ*’ ਿਵਚ

ਫ਼ੋਨJਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਜ਼ੰ ਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਦੀ ਹੱ ਦ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹਨ2 ਨੂੰ

ਿਮਸਾਲ2 ਿਧਆਨਯੋਗ ਹਨ।

ਿਜਹਨ2 ਦੇ ਕੰ ਨ2 ਨੂੰ ਿਲਪੀ ਫ਼ਲੂ ਨ. ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ
ਨਹ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ)। ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਪਾਠਕ2 ਲਈ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵ ਹੋਏਗੀ ਿਕ ਕੱ ਸੇ ਹੋਏ ਸHਰ& ‘ਈ’ ਅਤੇ ‘ਉ’
ਤ3 ਕਮਵਾਰ ਕੱ ਸੇ ਹੋਏ ਿਵਅੰ ਜਨ ‘ਯ*’ ਅਤੇ ‘ਵ*’ ਬਣਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲ2 ਸਹੀ ਹਨ, ਤ2

ਅੱ ਜ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।
(ਪੁਰਾਣੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਕੁਝ
ਵੀ ਦੱ ਸੇ)।
ਸ਼ਬਦ ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਤ3 ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸ ਵਾਕ

ਫ਼ੋਨBਲੋ ਜੀ ਵਲ ਆYਦੇ ਹ2। ਅਸ ਪਿਹਲ2 ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਪੜਨਾਵ2, ਸੰ ਬੰ ਧਕ2, ਯੋਜਕ2, ਸਹਾਇਕ
ਿਕਆਵ2 ਅਤੇ ‘ਵੀ’, ‘ਹੀ’, ‘ਕੁ’, ‘ਤ2’, ‘ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ2

’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਘਾਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ (ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ
ਹਾਲਤ2 ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਜਦ ਇਹਨ2 ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ)। ਜੇ ਵਾਕ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਬਲਹੀਣ ਸ਼ਬਦ
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ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਤ3 ਇਕਦਮ ਮਗਰ3 ਆ ਜਾਏ, ਜ2

ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਟਸ (“ਖ਼ਾਲੀ” ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ

ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ਾ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਿਜਹਦਾ ਪਿਹਲਾ

ਇੱ ਥੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਹੀਣ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਬਲਹੀਣ ਹੈ, ਤ2 ਕੱ ਸੇ ਹੋਏ ਸIਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜ2

ਸ਼ਬਦ2 – ਪੜਨਾਵ2, ਸੰ ਬੰ ਧਕ2, ਯੋਜਕ2, ਸਹਾਇਕ ਿਕਆਵ2

ਿਢੱ ਲੇ ਸIਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ‘ਅ’ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ

ਅਤੇ ‘ਵੀ’, ‘ਹੀ’, ‘ਕੁ’, ‘ਤ2’, ‘ਹੈ’ ਵਰਗੇ “ਿਵਆਕਰਣਕ”

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਸ਼ਬਦ2 – ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੋਿਲਆ

ਨਹ ਪKਦੀ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ3, ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏ –

ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ5ਦਰੀ ਬਲਾਘਾਤ (“ਸੱ ਮ”) ਤ3

“ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਿਕੰ ਨ. ਅਨਾਰ ਚਲਾਏ?”, ਅਤੇ ਉਹਦੇ

ਪਿਹਲ2 (ਤੀਨਤਾਲ ਿਵਚ “ਖ਼ਾਲੀ” ਵ2ਗ)। ਨ2ਵ, ਿਕਆ,

ਜਵਾਬ “ਤੀਹ” ਦੇ ਦੋ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ –

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਕਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ “ਅਰਥਵਾਨ” ਸ਼ਬਦ2

“ਤੀਹ ਕੁ ਚਲਾਏ” ਜ2 “ਤੀਹ ਅਨਾਰ”, ਤ2 “ਤੀਹ” ਦਾ ਇੱ ਕੋ

’ਤੇ ਵਾਕ ਬਲਾਘਾਤ (sentence accent) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੋਏਗਾ। “ਤੀਹ” ਦੀ Gਚੀ ਟੋਨ ਦੇ ਹੇਠ2 ਆਉਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਖ ਤ3 ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ

ਲਈ ਅਗ2ਹ ਬਲਹੀਣ “ਕੁ” ਜ2 “ਅ” ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕ5ਦਰੀ ਬਲਾਘਾਤ (nuclear accent) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (“ਸੱ ਮ”

ਇਹਨ2 ਸਭ ਤੱ ਥ2 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਿਨਕਲ਼ਦਾ ਹੈ

ਵਰਗਾ)।

ਿਕ ਸੁਭਾਿਵਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਤਾਲ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ

ਿਮਸਾਲ ਵਜ3, ਸਵਾਲ “ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰ ਮ

(basic rhythmic unit) ਇੱ ਕ ਬਲਾਘਾਤ ਵਾਲ਼ਾ ਉਚਾਰਖੰ ਡ
+ ਇੱ ਕ ਬਲਹੀਣ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਹੈ, ਿਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਫ਼Kਚ ਵ2ਗ

ਕੀਤੇ?” ਦੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਵਾਬ “ਕੰ ਮ ਤ2

ਉਚਾਰਖੰ ਡ (syllable) ਜ2 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੱ ਚ ਵ2ਗ

ਨੀ ਕੀਤਾ” ਦਾ ਸਪੈਕਟੋਗਾਮ ਦੇਖੋ। ਿਵਆਕਰਣਕ ਸ਼ਬਦ

ਬਲਾਘਤਾਤ (stress) ਨਹ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਿਵਚ

“ਤ2”, “ਮK”, “ਵੀ”, ਅਤੇ “ਨਹ” ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼

ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਿਨਯਮ ਇਸੇ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ

ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। “ਨਹ” ਦੋ ਤ3 ਇਕ ਿਸਲੇ ਬਲ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਬਦ

ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਤਾਲਖੰ ਡ2 ਿਵਚ ਇਸੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ

ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। “ਕੋਈ” ਭਾਵ5 ਅਕਸਰ ਿਵਆਕਰਣਕ ਸ਼ਬਦ

ਮK ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤਾ” ਦੇ ਉਚਾਰਣ “ਕੰ ਮ ਤਂ ਮਂ ਕੋਈ ਿਵ

ਵੰ ਿਡਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਵਾਕ ਦਾ

ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 “ਤੀਹ ਕੁ ਚਲਾਏ”

ਕ5ਦਰੀ ਬਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਜ2

“ਤੀਹ

ਅਨਾਰ”

ਬੋਲਣ

ਵੇਲੇ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ

ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱ ਲ
ਨਹ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ2 ਿਵਚ ਤਾਲ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ
ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨੂੰ “ਮੋਰਾ” (mora)
(ਬਹੁਵਚਨ “ਮੋਰੈ” morae) ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ
ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਨੂੰ mora-timed
language ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ
stress-timed language ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ mora-timed
language ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਪੰ ਜਾਬੀ moratimed language ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਦੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਜ2 ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਾਕ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤਾਲ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣਾ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਤੀਨਤਾਲ ਦੇ “ਸੱ ਮ, “ਤਾਲੀ” ਅਤੇ
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ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਇਹ

ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤ2 ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਚੁਣੌਤੀ-ਭਿਰਆ

“ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣੋ; ਿਸਰਫ਼ ਿਸਰ ’ਤੇ “ਡਾ” ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣ ਲਈ

ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ

ਿਕਸੇ ਸੌਖੇ ਿਜਹੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਿਵਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕੋਈ ਵੀ

ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਲਈ “ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ”

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾYਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਦੇ “ਕੰ ਮ”

ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵ2ਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨਕ

ਤ3 ਬਾਅਦ “ਤ2” ਲਾYਦਾ ਹੈ। “ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱ ਧ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ2 ਪੜ;ਨ ਨਾਲ਼ ਨਹ

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ2ਦੀ ਹੈ। “ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਿਵਚ

ਆ ਜ2ਦੀ; ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਿਕਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਉਸਤਾਦ ਤ3 ਗਿਹਣ

ਕ5ਦਰੀ ਬਲਾਘਾਤ (“ਸੱ ਮ”) ਸਭ ਤ3 ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ

ਕਰਨੀ ਪKਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਮਾਗ਼ ਦੀ

“ਕੋਈ” ’ਤੇ ਪKਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਤ3 ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਲਣ

ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਉਹ ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵਚ ਵੀ

ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ “ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ਼3 ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਤ3 ਵੱ ਧ ਅਸ ਕੁਝ ਨਹ

ਪਬਲਤਾ ਰੇਖਾ (intensity curve) ਤ3 ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਕਿਹਣਾ।

ਿਕਹੜੇ ਉਚਾਰਖੰ ਡ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨ. ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ।
ਿਪੰ ਗਲ ਅਤੇ ਅਰੂਜ਼ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝਾਤ

“ਅਰਥਵਾਨ” ਸ਼ਬਦ2 ਨਾਲ਼3 “ਿਵਆਕਰਣਕ ਸ਼ਬਦ” (ਿਜਹੜੇ

ਅਰਥਹੀਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ) ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੋਲੇ

ਹੁਣ ਅਸ ਿਪੰ ਗਲ ਅਤੇ ਅਰੂਜ਼ ਵਲ ਿਫਰ ਆYਦੇ, ਿਜਥ3

ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨ2 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਿਵਗੜ

ਅਸ ਇਹ ਲੇ ਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਦੇ ਛੰ ਦ ਸ਼ਾਸਤ ਦੀ

ਜ2ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ

ਨਹ ਿਪੰ ਗਲਾਚਾਰਯ ਨ2 ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨ. ਰੱ ਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ

ਅਰਥਵਾਨ ਨ2ਵ, ਿਕਆ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਕਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਘੱ ਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨ2
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ;2 ਨਹ ਿਵਗੜਦੀ।

ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੰ ਦ ਸ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਿਪੰ ਗਲ ਸ਼ਾਸਤ ਜ2 ਿਸਰਫ਼
ਿਪੰ ਗਲ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੰ ਦ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਦਾ ਆਧਾਰ
“ਲਘੂ” (ਹਲਕੀਆਂ) ਅਤੇ “ਗੁਰੂ” (ਭਾਰੀਆਂ) ਮਾਤਾਵ2 ਹਨ,

ਇੱ ਥੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਕ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ-ਕਮ ਬਾਰੇ ਇਕ

ਿਜਹਨ2 ਦਾ “ਭਾਰ” ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ

ਤਕੜੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ

ਉਹਨ2 ਿਵਚ ਹਸI (ਛੋਟੇ) ਸIਰ ਸਨ ਜ2 ਦੀਰਘ (ਲੰਮੇ) ਸIਰ।

ਲੋ ੜ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ

ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ – ਹਸI ਸIਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਤਾ “ਲਘੂ” ਅਤੇ ਦੀਰਘ

ਵਾਲ਼ੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਦਵਾਨ ਲੁਿਧਹਾਣੇ ਦੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ

ਸIਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਤਾ “ਗੁਰੂ” ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਹਸI ਸIਰ ਤ3 ਬਾਅਦ

ਜੈਨ ਸਨ। ਉਹਨ2 ਨ. ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਦੇ

ਅਨੁਸIਾਰ, ਿਵਸਰਗ ਜ2 ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਵਅੰ ਜਨ ਆ ਜ2ਦਾ ਸੀ

1926 ਦੇ ਥੀਿਸਸ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਕ ਿਵਚ

ਤਦ ਇਹ ਮਾਤਾ “ਗੁਰੂ” ਬਣ ਜ2ਦੀ ਸੀ। ਸੰ ਸਿਕਤ ਛੰ ਦ ਿਵਚ

“...stressed syllables tend to occur at approxi-

ਸIਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਿਕYਿਕ

mately equal intervals and this may be effected

ਸੰ ਸਿਕਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਿਵਚ ਸIਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ

by changing the order of words if it is permissible

ਮਹੱ ਤਵ ਸੀ। ਅਰੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸ ਚਾਨਣ ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ ਦੀ

by grammar.” ਿਕਸੇ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ

ਿਕਤਾਬ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤੇ ਅਰੂਜ਼ (1994) ਪੜ;ੀ ਹੈ। ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ

ਸ਼ਰਧ2ਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ3 ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਉਹਦੇ

ਜੋਸ਼ ਮਲਿਸਆਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਿਗਰਦ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਾਿਗਰਦ

ਿਵਚਾਰ2 ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ

ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਮੰ ਨਦੇ ਹ2 ਿਕ ਅਰੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨ2

ਿਵਚਾਰ2 ਨੂੰ ਅੰ ਨ;. ਵਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈ ਣਾ ਨਹ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਹਰ2

ਵਾਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕਮ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਵਆਕਰਣ, ਸੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨJਨJਜੀ ਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ।

(“ਵਜ਼ਨ”) ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ2 ਸਭਨ2 ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ
(ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ) “ਲਘੂ” ਅਤੇ “ਗੁਰੂ”
ਮਾਤਾਵ2 ਹੀ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਿਪੰ ਗਲ

ਜੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਸੱ ਚਮੁਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼

ਵ2ਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਅਰੂਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੋ
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ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰਾਮਾਯਣ ਿਵਚ ਲਛਮਣ ਨ. ਸੂਰਪਨਖਾ

ਵੀ ਹਸI ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਸIਰ ਹਨ। ਪਰ ਿਜਹਨ2 ਸ਼ਬਦ2 ਦਾ

ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੇ ਅਰੂਜ਼ ਦੀ “ਕਾਮਯਾਬੀ” ਇਹੋ ਹੈ, ਤ2

ਸਪੈਕਟੋਗਾਿਫ਼ਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨ2 ਿਵਚ

ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁਲ2ਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਅਸ ਿਸਆਣੇ

ਰਵਾਇਤੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ “ਲਘੂ” ਅਤੇ “ਗੁਰੂ” ਮਾਤਾਵ2 ਦੇ

ਪਾਠਕ2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹ2।

ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਹਦਾ ਿਪੰ ਗਲਾਚਾਰਯ

ਹੁਣ ਅਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤਾਲ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੋ

ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹ

ਰਚਨਾਵ2 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ2 – ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਲੋ ਹੜੀ ਦੇ

ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਬੰ ਦ ਉਚਾਰਖੰ ਡ2 ਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ

ਗੀਤ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਪੀੜ;ੀਆਂ ਤ3 ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਹਨ2 ਗੀਤਕਾਰ2 ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪੰ ਗਲ ਜ2 ਅਰੂਜ਼ ਦੀ

ਅਤੇ ਕੱ ਸੇ ਹੋਏ ਸIਰ2 ਅਤੇ ਿਵਅੰ ਜਨ2 ਿਵਚਕਾਰ ਉਚਾਰਖੰ ਡ

“ਲਘੂ” ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ “ਗੁਰੂ” Yਨਾ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ

ਹ3ਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ। ਮ2 ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨ2 ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ
ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲ2 ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਿਕਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨ. ਇਹਨ2 ’ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ
ਬੰ ਨ; ਨਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ,

ਿਜੰ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨ. ਤਾਜ ਮਹਲ

ਿਜਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨ2 ਿਵਚ “ਵੀਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ

ਿਕਹੜੇ ਸੰ ਨ ਿਵਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਣ “ਿਵਰਾ” ਕਦੇ ਨਹ

ਦੀ ਹੱ ਦ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਢ2ਚਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ;2 ਬਦਲ
ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਵਚ ਸIਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹੀ

ਮਹੱ ਤਵ ਨਹ ਿਰਹਾ, ਿਜਵ5 ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਤ3 ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ,
ਤ2 ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਮਾਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਦੀ

ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ2ਚ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤ2 ਪੂਰੇ

ਕੀਤਾ ਜ2ਦਾ। (ਅਸ ਕਈ ਿਪੰ ਡ2 ਿਵਚ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ਼

ਰਵਾਇਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਪੰ ਗਲ ਅਤੇ ਅਰੂਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੀ

ਸੁਿਣਆ ਹੈ)।

ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ ਿਜਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਰੂਜ਼
ਿਵਚ ਿਫ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱ ਕ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ

ਆ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਜਾਹ ਵੀਰਾ

ਜ2ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਸਾਲ ਦੇਖੋ (ਸਫ਼ਾ 61-62)

ਬੰ ਨੀ ਨੂੰ ਿਲਆ ਵੀਰਾ
ਬੰ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ
ਫੁੱ ਲ2 ਦੀ ਚੰ ਗੇਰ ਭਰੀ
ਇੱ ਕ ਫੁੱ ਲ ਜਾ ਿਪਆ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਪਆ
ਰਾਜੇ ਬੇਟੀ ਸੁੱ ਤੀ ਸੀ
ਸੁੱ ਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਿਗਆ

ਿਜਵ5 ਅਸ ਪਿਹਲ2 ਿਕਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ

ਰੱ ਤੇ ਡੋਲ਼ੇ ਪਾ ਿਗਆ

ਿਵਚ ਨ2ਵ, ਿਕਆ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਕਆ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ2 ਦੀ

ਰੱ ਤਾ ਡੋਲ਼ਾ ਚੀਕਦਾ

ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ ਬਦਲਦੀ ਿਜਸ

ਭਾਬੋ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ

ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਢ2ਚੇ ਿਵਚ ਿਫ਼ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਤ2” ਤ3 “ਤੰ ” ਬਣ ਜ2ਦਾ ਹੈ,

ਦੂਸਰਾ ਘੱ ਟ ਕਾਿਵਮਈ, ਪਰ ਿਵਅੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ, ਗੀਤ

ਪਰ “ਮੁਸਕਾਇਆ” ਤ3 ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ “ਮੁਸਕਾਯ” ਅਤੇ ਨ2ਵ

ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦਾ ਹੈ –

ਸ਼ਬਦ “ਪਾਸੇ” ਤ3 ਕਦੇ ਵੀ “ਪਾਿਸ” ਨਹ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਨਹ ਿਰਹਾ ਜੋ

ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਵਾ

ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਹਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ

ਕਰੋ ਗੁਰ2 ਦੀ ਸੇਵਾ

ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬਣੇ ਸਨ। ਗੋਿਬੰ ਦਪੁਰੀ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਇਹੋ

ਗੁਰ2 ਨ. ਿਦੱ ਤੀ ਧੋਤੀ

ਿਜਹੀਆਂ ਿਮਸਾਲ2 ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼
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ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰ2 ਕੀਤੀ ਤੇੜ ਲਾਈ ਲੰਗੋਟੀ।

ਹ2”

ਕੋਈ

ਿਵਅਕਤੀ-ਮੁਕਤ

ਮਾਨਦੰ ਡ ਨਹ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਵਅਕਤੀਮੁਖੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਤ3
ਿਕਧਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ ਪKਦੀ। ਤੋਲ ਤੁਕ2ਤ ਬਹੁਤ ਥਾਈ ਂ ਰਵਾਇਤੀ

ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹਨ2 ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹ, ਪਰ

ਿਪੰ ਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ

ਬਲੱਡ-ਗਰੁਪ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਅਸ ਉਹਨ2 ਿਵਚ3 ਨਹ ਹ2। ਸਾਡਾ ਦੋਹ2 ਦਾ ਬੌਿਧਕ
ਠJਸ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਬੂਤ2 ’ਤੇ

ਤਾਲ ਅਤੇ ਵਹਾਉ ਤ3 ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹ ਭਟਕਦੀ।
ਅੱ ਜਕੱ ਲ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ “ਖੁੱ ਲ;ੀ” ਕਿਵਤਾ ਿਲਖੀ ਜਾ

ਆਧਾਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਅਕਤੀਮੁਖੀ ਨਹ। ਚੰ ਗੇ

ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਉ ਜ2

ਗੁਣਵਾਨ ਉਸਤਾਦ2 ਤ3 ਿਸਖਲਾਈ-ਪਾਪਤ ਸਾਡੇ ਕੰ ਨ2 ਨ. ਜੋ

ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹ, ਜਦ ਇਹ ਿਸਰਫ਼

ਸੁਿਣਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ,

ਲਾਈਨ2 ਿਵਚ ਵੰ ਡੀ ਗੱ ਦ ਤ3 ਵੱ ਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ

ਿਜਹਨ2 ਤ3 ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ2

ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨਵE “ਿਪੰ ਗਲ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,

ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਰਚਾ

ਤ& ਅਜੋਕੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲ ਦੇ ਿਨਯਮ& ਨੂੰ

ਵੀ ਅਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਨਹ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾ

ਸਮਝ ਕੇ ਖੁੱ ਲੀ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਤਾਲ ਦੇ ਿਨਯਮ& ਨੂੰ

ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ3 ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੰ ਗਵਾ ਕੇ

ਕਲਮਬੱ ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੱ ਸ ਸਕਣ ਿਕ ਇਹ

ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ

ਕਿਵਤਾ ਕਦ ਤਾਲਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਰਵਾਨਗੀ

ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਕੋਈ ਪੱ ਥਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹ,

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦ ਨਹ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇਹ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ

ਵਡਮੁੱ ਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਲੋ ੜ ਭਿਵੱ ਖਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ

ਘਟੀਆ ਿਵਦਵਾਨ ਸਮਝੇ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਿਗਆਨਕ

ਹੈ।

ਖੋਜ ਉਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨੂੰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਮਗਰ3 ਗ਼ਲਤ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸ ਹੋਰ ਲੋ ਕ2 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹ2 ਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ2 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਪਰਖਣ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਬਾਰੇ
ਅਸ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ

ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਇੰ ਨਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਿਕ

ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁੱ ਛ ਿਜਹਾ ਯਤਨ

ਅਸ ਆਮ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਿਹ ਕੇ ਯੂ ਐੱਸ ਬੀ ਮਾਈਕੋਫ਼ੋਨ

ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੱਟ ਤ3 ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨ-ਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਪੋਗਾਮ
ਅੱ ਜਕੱ ਲ; ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਭ ਿਵਦਵਾਨ

Audacity ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ Windows XP ਵਾਲ਼ੇ ਲੈ ਪਟੌਪ

ਸਾਿਹਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱ ਖ

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ’ਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨ2 ਨੂੰ .wav

ਵੱ ਖ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਥ2ਵ2 ’ਤੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹ3ਦ ਤ3

ਫ਼ਾਈਲ2 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਅਸ ਮੁਫ਼ਤ

ਅਣਜਾਣ, ਅਸ ਦੋਹ2 ਨ. ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਐਮ.ਏ ਤ3 ਬਾਅਦ ਦੀ

ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਪੋਗਾਮ PRAAT ਨਾਲ਼ ਇਹਨ2 ਦਾ

ਪੜ;ਾਈ ਲਈ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ

ਚੁਿਣਆ, ਿਕYਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹ2 ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੀ ਅਰਸਤੂ ਤ3

ਢੰ ਗ ਨਾਲ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ

ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਿਹਤ ਆਲੋ ਚਨਾ ਿਨਰੀ ਿਵਅਕਤੀਮੁਖੀ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ2 ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(objective) ਮਾਨਦੰ ਡ ਨਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ3, ਕੋਈ

ਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ2 ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥ2 ਪਰਖਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਮੁਖੀ
ਿਵਚਾਰ2 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ Acoustic

(subjective) ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂਮੁਖੀ

ਸਹੀ ਮੁਕ2ਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਜੀ ਪਸੰ ਦ
ਜ2 ਨਾ-ਪਸੰ ਦ ਤ3 ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂਮੁਖੀ ਮਾਨਦੰ ਡ ਹੈ? “ਮK

Phonetics ਆਿਖਆ ਜ2ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ
(ਲੱਗਭਗ 5%) ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜ2ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ
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ਜੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਕਸੇ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ2 ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱ ਲ ਨਹ
ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਚੇ ਿਵਚ Acoustic
Phonetics ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਵਾਜ਼2 ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਲੇ ਖਕ

ਮੰ ਗਤ ਰਾਏ ਭਾਰਦHਾਜ

ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਿਨਵਿਰਸਟੀ ਤ3 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ

ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਿਨਵਿਰਸਟੀ ਤ3 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ

ਐਮ.ਏ; ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ

ਐਮ.ਏ; ਯੋਰਕ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀ (ਯੂ ਕੇ) ਤ3

(ਯੂ ਕੇ) ਤ3 ਿਲੰਗੁਇਸਿਟਕਸ ਿਵਚ

ਿਲੰਗੁਇਸਿਟਕਸ ਿਵਚ ਐਮ.ਿਫ਼ਲ।

ਪੀਐਚ.ਡੀ। ਕਈ ਯੂਿਨਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ

ਬਰਿਮੰ ਘਮ ਦੀ ਇਕ ਯੂਿਨਵਿਰਸਟੀ ਿਵਚ

ਕਾਿਲਜ2 ਿਵਚ ਪੜ;ਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰ ਮ।

ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਿਲਜ2 ਿਵਚ ਪੜ;ਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਕਈ ਿਕਤਾਬ2 ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਕੀਤਾ।

ਈਮੇਲ ਪਤਾ – bhardwajmangat@googlemail.com

23

