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aòùghm KcòUò 

1. _âù`ie Wü LùMgße cjû_ûZâ   @¤l     

_âù`ie (@aie_âû¯), aògßbûeZú 

aògßaò\ýûkd, gû«ò ò̂ùKZ^  

2. Wü ai« Kêcûe _Šû    i\iý 

_âû¤û_K, IWò@û aòbûM  

@ûõPkòK gòlû _âZòÂû^, bêaù^gße  

3. _âù`ie Wü ^ûeûdY iûjê   i\iý 

_âù`ie (@aie_âû¯) 

C}k aògßaò\ýûkd, bêaù^gße  

4. Wü lúùeû\ P¦â ùaùjeû    i\iý 

_âû¤û_K, IWò@û aòbûM 

aò.ùR.aò. ÊdõgûiòZ cjûaò\ýûkd,  

bêaù^gße 

5. Wü \òfäú_ Kêcûe ^ûdK    @ûaûjK 

@¤û_K, IWò@û aòbûM 

IWÿògû eûRý cêq aògßaò\ýûkd  

i´f_êe  

 

_âÉêZò 

ùfLK        icúlû I iõ_û\^û 

WKÖe eê\â̂ ûeûdY cjû_ûZâ      Wü \òfäú_ Kêcûe ^ûdK   

@ûiòÁû< _âù`ie, IWÿò@û bûhû     @¤û_K, IWò@û aòbûM                

iûjòZý aòbûM, C}k aògßaò\ýûkd,     IWÿògû eûRý cêq aògßaò\ýûkd     

bêaù^gße        i´f_êe 

 

iûcMâú C_ôû\^   

W. Rd« Ke gcðû 

KêkiPòa 

IWÿògû eûRý cêq aògßaò\ýûkd, i´f_êe  
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       _âûKþbûh    

           IWògû eûRý cêq aògßaò\ýûkde IWò@û bûhû I ù~ûMûù~ûM Wòù_äûcû Kû~ðýKâcKê ÊûMZö 

       bûhû cYòhe GK ÊZª aòba, ~ûjû ZûKê @^ý cYòh ij ù~ûMûù~ûM elû Keòaûùe ijûdZû 

_â\û^ Keò[ûGö Gjò _âKâòdû cû¤cùe ùi iûcûRòK eì_û«eY @ûWKê Kâcgü MZòKùeö gògêUò GA bûhû 

cû¤cùe icMâ aògßKê RûùYö cYòh aòbò^Ü iûõùKZòK Z[û fòLôZ bûhû cû¤cùe @û_Yû bûa _âKûg 

Keò[ûGö ùZYê bûhûKê @ûùc GK _âKûee bûa-aûjú iõùKZ bûaùe c¤ MâjY Keò_ûeòaû, ~ûjû icMâ 

_é[ôaúùe bò^Übò^Ü CyûeY cû¤cùe ùiA icû^ K[ûKê AõMòZ Keò_ûùeö @ZGa GKû _âKûee aqaýKê 

bò^Übò^Ü CyûeY bõMú aû ùg÷kú cû¤cùe _âKûg Keû~ûC[ôaûeê bûhûKê @ûùc ù~ûMûù~ûMe iaðûù_lû 

gqògûkú cû¤c bûaùe c¤ aòùaP^û Keò_ûeòaûö bûhû i\û_eòaତ୍ତð^gúk GK gqògûkú cû¤cö Gjû 

iað\û _ûeò_ûgßðòK _eòùag \ßûeû a\kê[ûGö ùi[ô_ûAñ bûeZe _âûù\gòK iúcûùeLûùe Rúa^ KûUê[ôaû 

@]ôaûiú cûù^ ^òR _âù\ge I _ùWûgú _âù\ge bûhû C_ùe ùagþ \lZû @Rð^ Keò[û«òö bûeZùe 

_âPkòZ ùcûU 780Uò K[ôZ bûhûeê aòMZ 50 ahð c¤ùe @«Zü 220eê C¡ßð bûhû céZêý fbòùfYòö 

G[ô c¤eê @ù^Kue fòLôZeì_ ^ûjóö ieKûeú ù_âûiôûj^ @bûaeê @ù^K bûhû Kâcgü ùfû_ _ûC[ôaûe 

\éÁû« c¤ ù\LôaûKê còkò[ûGö Kò«ê Gbkò KòQò _âûPú^ bûhû ejòQò, ù~Cñ[ôùe @Zò cìfýaû^ 

Z[ý,Zତ୍ତß,\gð^ fêKþKûdòZ ùjûAejòQòö @ZGa ùi iaêbûhûe @]ôKeê @] ôK _âùdûM ùjûA_ûeòùf Zû’e 

@«üiତ୍ତûKê  aêSòaû I _âKûg Keòaû i¸a ùjaö 

bûhû ùMûUòG KäòÁKe aýû_ûeö GjûKê aêSòaûKê,RûYòaûKê ùjùf aýûKeY mû^ ^òZû« _âùdûR^ö 

aýûKeY cû¤cùe ZKð Gaõ ZKð cû¤cùe bûhûaòmû^Kê aêSòaû ijRiû¤ ùjûA[ûGö @ûccû^u Rúa^ 

C_ùe bûhûe _âbûa @Zêk^úd ö bûhû GK Rúa« _âKâòdûö GjûKê @Rð^ Kùf mû^e \òMþakd _âiûeòZ 

ùjûA[ûGö @ZGa bûhû, bûhû aòba, aýûKeY I Zû’e _âûùdûMòK \òM MêWòKê Cତ୍ତc eìù_ aêSòaû @ûagýK 

ö Gjò @ûagýKZûKê \éÁòùe eLô IWò@û bûhû I ù~ûMûù~ûM Wòù_äûcû Kû~ðýKâc _âÉêZ Keû~ûAQòö ajòeûMZ 

@ûKâcYKûeúu _âbûa ù~ûMñê bûeZe aòbò^Ü iûcûRòK,eûRù^÷÷ZòK,@[ðù^÷ZòK Z[û iûõÄéZòK ùlZâùe aò_êk 

@ûùfûW^û iéÁò ùjûA[ôfûö ùiA icdùe @ZúZe eûRû I eûRû ùK÷¦âòK bûhû @ûce bûhû bŠûeKê 

ajêcûZâûùe _âbûaòZ Keò[ôfûö ùZYê _õP\g gZû±úeê D^aòõg gZû±úe c¤bûM _~ðý« @YAõùeRú 

ùa÷ù\gòK _âbûa Gaõ Zû _eVûeê AõùeRú bûhû iõÄéZòe _âbûa @ûc bûhû aòbaKê _âKûeû«ùe icé¡ 

KeòQò ùaûfò Kêjû~ûA_ûeòaö ùeWòI,cê\âòZ I ùa÷\ýêZòK MYcû¤ce aòÉûe ij aòmû^ I ùa÷hdòK aò\ýûe 
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_âiûe ù~ûMñê @ûc bûhûùe @ù^K _âKûee ^ìZ^ g± I aûKý_âKeY ùg÷kúe @^ê_âùag NUòQòö Giaêe 

i`k I ZîUògì^ý _âùdûMKê ù\LûAaû ij IWò@û bûhû I aýûKeYe iêaòÉéZ _eòPd _â\û^ Keòaû Cq 

Kû~ðýKâce @^ýZc flýö 

         icê\ûd 32Uò ùKâWòUþùe aòbûRòZ Cq Kû~ðýKâcùe ùcûU \êAUò ùicòÁe ejòQòö _âùZýK 

ùicòÁe ^òcù« Zòù^ûUò ùfLûGñ _ûVýKâce @^êaତ୍ତð^ Keû~ûAQòö iaðùghùe Kõ_ýêUe ùK÷ûgk cû¤cùe 

gòlûKê Kò_eò @]ôK ~êùMû_ù~ûMú Keû~ûA_ûeòa ùi[ô ^òcù« _â~^ô Keû~ûAQòö _âùZýK ùicòÁe 

ùghùe _âûùdûMòK \òMKê icé¡ Keòaû_ûAñ ù_âûùRKÖ eLû~ûAQòö ijR _V^ ^òcù« _âùZýK _ûVýKâcKê 

aòbò^Ü  aäKþ I _âùZýK aäKþKê ùKùZûUò GKKùe aòbq Keû~ûAQòö 

_ûVýKâc _eòùahYe ^òŸðòÁ @«eûkùe ^òRe _âMZò cû_òaû ^òcù« @ûZà_eúlY _âgÜûakú _â\û^ 

Keû~ûAQòö _V^ Kûkùe Giaêe Cତ୍ତe ùfLôaû_ûAñ _â\ତ୍ତ gì^ýiÚû^ùe aò\ýû[úðcûù^ ùQûU ùQûU Cତ୍ତe 

ùfL«ê Gaõ _eaତ୍ତðú _ûVýKâc @ûWKê @ûùMA Pûf«ê ö ZŸßûeû _ûVýKâc icû¯ò ùakKê aò\ýû[ðúcûù^ ùijò 

ùlZâùe @ûZà aògßûi @Rð^ Keò_ûeòùaö aògßûi,aò\ýû[úðcûù^ Gjò cê\âòZ _ûVý aýZúZ ,AõUeù^Uþ ,ùeWòI 

cfÖòcòWò@û Käûiþ ,ùIßaþ iûAUþ, A-ùcf AZýû\òe i`k _âùdûM Keò @]ôKeê @]ôK ùaû]McýZû @Rð^ 

Keòùaö 

      cêq I \ìegòlû _âaତ୍ତð^ ùlZâùe Gjû GK _âûe¸òK _âùPÁûö @ZGa aò\ýû[úðcûù^ _V^Kûkùe 

^òRe iêPò«òZ cZûcZ _â\û^Kùf _eaତ୍ତðú Kûkùe Zûjû Kò_eò @]ôK C_ù~ûMú ùjûA_ûeòa,ùi[ô ^òcù« 

_â~^ô Keû~òaö 

         iõ_û\K 
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1.0. ୍ଠ୍ନର ଉଯେେୟ 

 

ଏ  ିଏକକର ଉଦ୍ଦେଶୟ ଦ୍ଦ ଉଛ ିଧ୍ୱନରି ସ୍ୱରୂପ ଓ ଧ୍ୱନତିତ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନର ପ୍ରାଦ୍ଦୟାରି୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନଦ୍ଦର 
ଆପଣଙୁ୍କ ଅ୍ିନଦି୍ଦବଶ କରାଇବା ଏବଂ ବାଚକି ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ୍ାଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟାଦ୍ଦର କପିରି ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ 
କରନ୍ତ,ି ତା ାର ଏକ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ିଧାରଣା ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା। ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ିଏକକଦ୍ଦର ଆପଣ 
ଶକି୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତ ି

 ବି୍ ି ଅଂ ୍ାଷାର ଧ୍ୱନ ି ବୟବସ୍ଥା କପିରି ସଂରଚତି ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ ି ତଥା କପିରି ଓ କା ିଁକ ି ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକି 
ପରସ୍ପରଠାରୁ ୍ି ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସ ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବଧାରଣା; 

 ସାଧାରଣ ଧ୍ୱନ ିଓ ବାଚକି ଧ୍ୱନ ିମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପାଥଣକୟ  ଓ ବାଚକି ଧ୍ୱନ ିସଂପକଣଦ୍ଦର ଏକ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ି
ଅବଦ୍ଦବାଧ; 

 ଉଚ୍ଚାରିତ-ଧ୍ୱନ ି (phone), ବର୍ଣ୍ଣ (alphabet) ଓ ଅକ୍ଷର/(syllable) ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ମନଦ୍ଦର ଉତ୍ପ ଅଂ 
ଦ୍ଦ ଉଥିବା ଭ୍ରମ ଓ ତା ାର ସମାଧାନ; 

 

 ଫୁସଫୁସରୁ ନରି୍ଣତ ବାୟୁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ାରକୁ ପ୍ରବା ତି ଦ୍ଦ ବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରର ୍ୂମିକା ଓ ଦ୍ଦସଥିରୁ ଉତ୍ପ ଅଂ ବି୍ ି ଅଂ ବାଚକି ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ସମବଳତି ଅଧ୍ୟୟନ; 

 

 ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକିର ବର୍ଣୀକରଣ ଓ ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବି୍ ି ଅଂ ୍ାଷିକ ଅବୟବର ସି୍ଥତ ି
ଓ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ; 

 

 ଓଡଆି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଓ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ପରିଚୟ ଓ ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ବର୍ଣୀକରଣ ତଥା ଓଡଆି ୍ାଷା 
ଶକି୍ଷାଦ୍ଦର ଓଡଆି ବାଚକି ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକିର ସଠକି୍ ଉଚ୍ଚାରଣର ବଧିି ଓ ତା ାର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରକି୍ରୟା। 
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1.1. ବ୍ଷିୟ ୍ରିଚୟ 

 

ଏ  ି ଏକକଦ୍ଦର, ମ ୁ ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନରି ପରିଚୟ ଓ ଓଡଆି ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଚନା 
କରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଆଉ ଏ  ିଆଦ୍ଦ ାଚନାର ଅବସରଦ୍ଦର ମ ୁ ବଶି୍ୱାସ ରଖଛୁ ି ଦ୍ଦଯ ଆପଣ ଦ୍ଦକୌଣସି ନା 
ଦ୍ଦକୌଣସି ୍ାଷାକୁ ନଜି୍ର ୍ାବ ବନିମିୟପାଇ  ସ୍ଥଳବଦି୍ଦଶଷଦ୍ଦର ବୟବ ାର କରୁଥିଦ୍ଦ  ବ ି ଦ୍ଦସ  ି୍ାଷାକୁ 
କ ବିାଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ଧ୍ୱନ ିଓ ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର କଛି ିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ର ଛି।ି ଦ୍ଦତଣୁ 
ଦ୍ଦକୌଣସି ୍ାଷାର  ସମୁଦ୍ାୟ ଧ୍ୱନତିାତ୍ୱକି ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ବୁଝାଇବାପାଇ  ମ ୁ ଏଠାଦ୍ଦର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଓ 
ସରଳ ଉଦ୍ା ରଣ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏ  ିଶକି୍ଷାର ପରିଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ଆପଣ ଦ୍ଦକୌଣସ ି
୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନକୁି ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବଦି୍ଦେଷଣ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦବ ଯା ା ୍ବଷିୟତଦ୍ଦର 
ଆପଣଙ୍କ ୍ିତଦ୍ଦର ୍ାଷାର ର୍୍ୀର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପକଣଦ୍ଦର ଆଗ୍ର  ସଷିୃ୍ଟ୍ କରିବ।  
 

ଆଦ୍ଦମ ଜ୍ାଣନ୍ତ ି ଶବ୍ଦର ଆଧାର ଦ୍ଦ ଉଛ ି ଧ୍ୱନ।ି ଆଉ ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ସମବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଦୁ୍ଇଟ ି
୍ାର୍ଦ୍ଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟ ି ଧ୍ୱନତିତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟଟ ି ଧ୍ୱନ ି ପ୍ରକି୍ରୟା। ଧ୍ୱନତିତ୍ୱଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ ି
ସମବନ୍ଧୀୟ ଅବୟବ, ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପତ୍ତ ି ଓ ଧ୍ୱନରି   ର ଇତୟାଦ୍ ି ସଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଓ 
ଦ୍ୱତିୀୟଦ୍ଦର ଧ୍ୱନରି ପରିବତ୍ତଣନ ସ ତି ଆମ ଓଡଆି ଧ୍ୱନରି ପରିଚୟ, ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଜ୍ଞାନ  ା୍ କରିବା। 

  

1.2. ଧ୍ୱନବି୍ଜି୍ଞାନ କ’ଣ?  

ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ କ ଦି୍ଦ  ଆଦ୍ଦମ ଦ୍ଦକୌଣସି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନ-ିବୟବସ୍ଥା (sound system)ର 
ବଜି୍ଞାନ ସମବଳତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝଥିାଉ। ଏ  ି ଧ୍ୱନ-ିବୟବସ୍ଥା କ ଦି୍ଦ  ୍ାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ଯଥାଥଣ ଉଚ୍ଚାରଣ 
ସ ତି କପିରି ଦ୍ଦସ  ିଶବ୍ଦକୁ ୍ାଙି୍ଗ୍ାଙି୍ଗ ତା ାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦ୍ଦମୌଳକି ଏକକ ‘ଧ୍ୱନ’ି (Phoneme) ପଯଣୟନ୍ତ 
ପ ଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ତା ାକୁ ବୁଝାଇବା ସ ତି ଦ୍ଦସ  ିଶବ୍ଦର ବାକ୍ ଦ୍ଦର  ପରିଦୃ୍ଶୟ ସ୍ୱରର-ମାନ (pitch), 

ସ୍ୱରର-ଦ୍ୀର୍ଣତା (loudness) ଓ ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ଅନ୍ତନ ିତି ତାଳ (Tempo), ଛନ୍ଦ (Rhythm) ଇତୟାଦ୍କୁି 
ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଥଣାତ୍ ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନରି ସଂରଚନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ  ିଁ ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ। ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନକୁ 
ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘phonetics’ ବା ‘phonology’ କୁ ାର୍ଦ୍ଦ  ମଧ୍ୟ ଏ ା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ପାଥଣକୟ 
 ିଁ ନଶିି୍ଚତ ବଚିାରଦ୍ଦଯାର୍ୟ।  

ବ ୁ ସମୟଦ୍ଦର କଥିତ ୍ାଷା ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ଦଯପରି ବାଚକି-ଧ୍ୱନ ି
ଉତ୍ପାଦ୍ତି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ ି ତା ାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ‘phonetics’ (ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସ) କୁ ାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସ 
ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନର ଦ୍ଦ୍ୌତକି ଉତ୍ପାଦ୍ନ (physical production), ଉଚ୍ଚାରଣର୍ତ ସଂଚରଣ (acoustic 

transmission) ଓ ତା ାପ୍ରତ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍୍ଙି୍ଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦ୍ଦସ ପିରି ୍ି ଅଂ୍ି ଅଂ ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନରି 
ସ୍ୱରୂପ (pattern of  sound)ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏପରିକ ିଦ୍ଦର୍ାଟଏି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା  ବି୍ ି ଅଂ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନରି୍ତ 
ପ୍ରତରୂିପ, ଧ୍ୱନରି ବର୍ଣୀକରଣ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ‘phonology’ (ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍)ି ନଦି୍ଦେଣଶ କରିଥାଏ। ଅନୟ 
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ଅଥଣଦ୍ଦର ‘phonetic’ ପ୍ରତରୂିପର ବୟାକରଣିକ ଅଧ୍ୟୟନ  ିଁ ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍।ି ଦ୍ଦଯପରିକ ିଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଷ୍ଟ୍ର’ 

ଧ୍ୱନ ିଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର ମିଳପିାଦ୍ଦର କନୁି୍ତ ‘ଫ୍ର’ ଧ୍ୱନ ିବୟାକରଣ ଉପଦ୍ଦଯାର୍ୀ ନୁଦ୍ଦ  । ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ 
ଦ୍ଦଯତକି ି ପରିମାଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ବାଚକି-ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦ୍ୌତକି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ତି ସଂେିଷ୍ଟ୍, 
ତା ାଠାରୁ କା ିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାଦ୍ଦର ବାଚକି-ଧ୍ୱନରି ମାନସିକ ବା ୍ାବର୍ତ ଦ୍ରି୍ ସ ତି ସମବନ୍ଧତି। ଆମ 
ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର ‘phonetics’ (ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସ) ପାଇ  ଧ୍ୱନତିତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୱନଶିାସ୍ତ୍ର ଆଦ୍ ିଶବ୍ଦ ଓ ‘phonology’ 
(ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍)ି ପାଇ  ଧ୍ୱନପି୍ରକି୍ରୟା, ଧ୍ୱନବିଚିାର ପ୍ର୍ୃତ ିଶବ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାର୍ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। ଆ ୁରି ମଧ୍ୟ 
ଶବ୍ଦତାତି୍ତ୍ୱକ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବଚିାର କଦ୍ଦ  phonetics’ ର ମୂଳଶବ୍ଦ ‘Phone’ ଓ phonology’ ର ମୂଳଶବ୍ଦ 
‘Phono’ ଉ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ୍ାଷାରୁ ଆସିଛ,ି ଯା ାର ଅଥଣ ଧ୍ୱନ ିଏବଂ ଟକି୍ସ (tics) ଓ  ଜ୍ ି(logy)ଉ୍ୟର 
ଅଥଣ ବଜି୍ଞାନ। ଦ୍ଦତଣୁ ‘ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ’ କ ଦି୍ଦ  ଏ  ି ଉ୍ୟ ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍ ି ଓ ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସର ଅଧ୍ୟୟନକୁ 
ସୂଚାଇଥାଏ। 

 

1.3. ଧ୍ୱନରି ସଂଜ୍ଞା ଓ ବ୍ାଚକି-ଧ୍ୱନ:ି 

ନକାରଂ ପ୍ରାଣନାମାନଂ ଦ୍କାରମନ ଂ ବନୁି୍ଦୁଃ| 
ଜ୍ାତୁଃପ୍ରାଣାଗି୍ନସଂଦ୍ଦଯାର୍ାଦ୍ଦତନ ନାଦ୍ଦଦ୍ାଽ୍ିଧିୟଦ୍ଦତ|| 

ସଂର୍ୀତ ରତ୍ନାକର (1|3|6) 
ଅଥଣାତ୍ – ‘ନକାର’ ଦ୍ଦ ଉଛ ିପ୍ରାଣ-ବାଚକ (ବାୟୁ-ବାଚକ) ଏବଂ ‘ଦ୍କାର’ ଦ୍ଦ ଉଛ ିଅଗି୍ନବାଚକ। 

ଏଣୁ ବାୟୁ ଓ ଅଗି୍ନର ଦ୍ଦଯାର୍ (ସମବନ୍ଧ)ଦ୍ଦର ଯା ା ଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ, ତା ାକୁ  ‘ନାଦ୍’ କ ନ୍ତ|ି  

ଏ  ି‘ନାଦ୍’ ଦ୍ଦ ଉଛ ିଦୁ୍ଇପ୍ରକାର – ‘ଆ ତ ନାଦ୍’ ଓ ‘ଅନା ତ ନାଦ୍’। ଏ  ିନାଦ୍ ପୁଣି ଦ୍ଦକବଳ 
ପିଣ୍ଡ (ଶରୀର) ରୁ  ଉତ୍ପ ଅଂ ବା ଶରୀର ସ ତି ସମବନ୍ଧତି। ଦ୍ଦଯଉ  ନାଦ୍କୁ ଦ୍ଦକବଳ ଅନୁ୍ବରୁ ଜ୍ାଣି ୁଏ, ବା 
ଦ୍ଦଯଉ  ନାଦ୍ ବନିା ସଂର୍ଷଣଦ୍ଦର ସ୍ୱୟଂ୍ୁ ରୂପଦ୍ଦର ସଷିୃ୍ଟ୍ ୁଏ, ତା ାକୁ ‘ଅନା ତ ନାଦ୍’ କ ନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଯା ା 
କାନକୁ ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଦୁ୍ଇ ବସୁ୍ତର ସଂର୍ଷଣରୁ ଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ, ତା ାକୁ 
‘ଆ ତ ନାଦ୍’ କୁ ାଯାଏ। 

ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଦୁ୍ଇଟ ିବସୁ୍ତର ସଂର୍ଷଣରୁ କଂପନ ଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ ଓ କଂପନ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରୁ ଜ୍ନମ 
ନଏି। ଏ  ିକଂପନଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗ  ିଁ ‘ଧ୍ୱନ’ି। ଦ୍ଦଯପରିକ ିର୍ଣ୍ଟାର ଦ୍ଦଦ୍ାଳନ ଶବ୍ଦ ବା  ାତର ତାଳ।ି ଏ  ି
ଧ୍ୱନରି ମାତ୍ରା ଦ୍ଦସଦ୍ଦକଣ୍ଡକୁ  20 ଦ୍ଦଡସିଦ୍ଦବ ରୁ କମ୍ ବା 20,000 ଦ୍ଦଡସିଦ୍ଦବ ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ଆମର 
କଦ୍ଦର୍ଣ୍ଣନ୍ଦ୍ରୟି ତା ାକୁ ଅ୍ିଜ୍ଞାନ କରିପାଦ୍ଦରନା ିଁ ବା ଆଦ୍ଦମ ଦ୍ଦସ  ିଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତ ିନା ିଁ ବା ଶୁଣିଦ୍ଦ ବ ି
ବୁଝପିାରନ୍ତନିା ିଁ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ୍ାଷାବଜି୍ଞାନଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନ ି ବଷିୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଚନା କରିଯାଇଥାଏ ତା ା 
ଦ୍ଦକବଳ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର ସ ତି ସମବନ୍ଧତି ଦ୍ଦ ାଇଥିବାରୁ ବସି୍ତାର ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଏ ା ବାସ୍ତବଦ୍ଦର ‘ବାଚକି-ଧ୍ୱନ’ି। 
ଅତଏବ ଉପଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ ‘ଆ ତ ନାଦ୍’  ିଁ ଯଥାଥଣଦ୍ଦର ‘ବାଚକି-ଧ୍ୱନ’ି ବା ସଂକି୍ଷପ୍ତଦ୍ଦର ‘ଧ୍ୱନ’ି ପଦ୍ବାଚୟ।  

ପୁଣି ପ୍ରଦ୍ଦତୟକଥର ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ବାଗ ଧ୍ୱନକୁି ଏକାଧିକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ତା ା ପୂବଣବତ୍ତ ି
ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ୍ି ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। କାରଣ ଧ୍ୱନରି ସବଣଦ୍ା ଦୁ୍ଇଟପିକ୍ଷ ର ଛି;ି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦ୍ୌତକି ପକ୍ଷ ଓ 
ଆରଟ ି ୍ାବପକ୍ଷ। ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ଏ  ି ୍ାବପକ୍ଷଟ ି ନ ିତି ଥିବାରୁ ୍ାଷା ୍ାବକୁ ବ ନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
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ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ ଓ ‘ଆ ତ ନାଦ୍’  ିଁ ପଦ୍ଦର ସଂର୍ୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ଓ ରାର୍ ଇତୟାଦ୍କୁି ଜ୍ନମ ଦ୍ଦଦ୍ଇଥାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ 
ସୁ୍ଥଳ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ ି(speech-sound) ତା ାର ୍ାଷଣ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତା ାର ୍ାଷିତ ରୂପକୁ 
ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘phone’ କୁ ାଯାଇଥାଏ ଓ ୍ାଷଣର ଠକି୍ ପବୂଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରଦ୍ଦର 
ଉକ୍ତ ଧ୍ୱନରି ୍ାବାତ୍ମକ ରୂପକୁ ‘phoneme’ କୁ ାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏ ାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ୍୍ାଦ୍ଦବ ଆଦ୍ଦମ 
ପରବତ୍ତ ିବି୍ ାର୍ଦ୍ଦର ବୁଝବିା। 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 1 

(କ) ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ବାଚକି ଧ୍ୱନରି ଉଦ୍ା ରଣ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବାଚକି ଧ୍ୱନରି କା ାକୁ କ ନ୍ତ,ି 
ଦ୍ଶଣାଅ। (30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଖ) ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସ ଓ ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍ ି୍ାଷାବଜି୍ଞାନର ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ରି୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଦ୍ଦ ଖ। 

 (ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ ।) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 11 

 

 

1.4. ଉଚ୍ଚାରିତ-ଧ୍ୱନ ି(phone), ବ୍ର୍ଣ୍୍ (alphabet) ଓ ଅକ୍ଷର/ (syllable) 

 

1.4.1. ଉଚ୍ଚାରିତ-ଧ୍ୱନ ି(phone) 

ପାଶ୍ଚାତୟ ୍ାଷାବଜି୍ଞାନୀର୍ଣ ଧ୍ୱନରି ଏ  ିଦୁ୍ଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ (ଦ୍ଦ୍ୌତକି ପକ୍ଷ ଓ ୍ାବ ପକ୍ଷ) 
କୁ ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନଇ ତା ାକୁ  ିଖନଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇ  ଦୁ୍ଇପ୍ରକାର ସଂଦ୍ଦକତ ବୟବ ାର କରିଥାନ୍ତ।ି 
୍ାଷାବଜି୍ଞାନଦ୍ଦର ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦ୍ୌତକି ରୂପ (physical form)କୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଦୁ୍ଇଟ ି ବକ୍ର ଦ୍ଦରଖାର 
ବୟବ ାର କରାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ଦଯପରିକ ି/କ୍/, /ଚ୍/, /ଟ୍/, /ତ୍/, /ପ୍/ ଇତୟାଦ୍।ି ମାତ୍ର ଧ୍ୱନରି ୍ାବ-ପକ୍ଷ 
(abstract form)କୁ ୍ାଷାବଜି୍ଞାନଦ୍ଦର ଦ୍ଦ ଖିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦ ଖା ବର୍ଣବନ୍ଧନୀ ବୟବ ାର 
କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି[କ୍], [ଚ୍], [ଟ୍], [ତ୍], [ପ୍] ଇତୟାଦ୍।ି 

ଅତଏବ ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ପବୂଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ୍ାବାତ୍ମକ ସ୍ତରଦ୍ଦର ର ଥିାଏ 
ତା ାକୁ ‘phoneme’ କୁ ାଯାଏ ଓ ତା ା ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ (ବାଗ 
ରୂପଦ୍ଦର) ଦ୍ଦସ  ିରୂପକୁ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘phone’ କୁ ାଯାଏ। ଅତଏବ ଏ  ିଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନ ି ିଁ ‘phone’। 

ଏଇଠ ିମଦ୍ଦନରଖିବାକୁ ଦ୍ଦ ବ ‘Phoneme’ ନଦି୍ଦଜ୍ ଧ୍ୱନ ି ନୁଦ୍ଦ   ବରଂ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂବଣରୁ ମାନସିକ 
ଅବସ୍ଥା ବା ୍ାବାବସ୍ଥା। ପୁଣି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ବାଗ-ଧ୍ୱନକୁି ଏକାଧିକ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ତା ା ତା ାର 
ପୂବଣବତ୍ତ ି ରୂପର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଠାରୁ ୍ି ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି ଓଡଆିଦ୍ଦର /ତ୍/ ଧ୍ୱନ ି ତା ାର ପୂବଣରୁ 
ଉଚ୍ଚାରିତ /ତ୍/ ଧ୍ୱନଠିାରୁ ଅ ର୍ା ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଆ ୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ୍୍ାଦ୍ଦବ ଓଡଆିଦ୍ଦର /ଜ୍/ ଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦଯପରି /ଯ୍/ 
ଧ୍ୱନଠିାରୁ ଅ ର୍ା ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

1.4.2. ବ୍ର୍ଣ୍୍ (alphabet): 

ଧ୍ୱନ ି  ିପି ନୁଦ୍ଦ  ।  ିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁଦ୍ଦ  ।  ିପି ଦ୍ଦକବଳ ଧ୍ୱନରି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଦ୍ଦକୌଣସି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଏକାଧିକ  ିପିଦ୍ଦର ବ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାଦ୍ଦର। ଅନୟଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର 
ବ ୁ୍ାଷାଦ୍ଦର  ିପି ଉକ୍ତ ୍ାଷାର ସବୁଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତ ିନା ିଁ। ଦ୍ଦଯପରିକ ିଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର 
କ୍ଷ=ଖୟ, ଶ=ଷ=ସ, ଇ=ଈ, ଉ=ଊ ଇତୟାଦ୍।ି ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାଦ୍ଦର ‘U’ ଦ୍ଦସ  ି୍ାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ 
କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସ୍ଥଳବଦି୍ଦଶଷଦ୍ଦର ‘ଉ’ ଧ୍ୱନ ି (ଉଦ୍ା ରଣ:Full ), ‘ଅ’ ଧ୍ୱନ ି (ଉଦ୍ା ରଣ: Umbrella) ବା 
‘ଇଉ’ ଧ୍ୱନ ି(ଉଦ୍ା ରଣ: Urine) ପାଇ  ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।  

ବର୍ଣ୍ଣ କ ଦି୍ଦ  ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସମଧମଣୀ ଧ୍ୱନକୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସାଂଦ୍ଦକତକି ରୂପ। 
ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଧ୍ୱନକୁି ଦ୍ଦକବଳ ଶୁଣିଦ୍ଦ ଉଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଖି ୁଏ ଓ ଶୁଣି ୁଏ। ଅତଏବ ଉ୍ୟ 
ଧ୍ୱନ ି ଓ  ିପିର ସମନବୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତ।ି ବର୍ଣ୍ଣର ସଜ୍ଞାଦ୍ଦର  ିଖିତ ଅକ୍ଷର, ତା ାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ତି 
ମୁଖର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ପରିସର୍ୁକ୍ତ। ଦ୍ଦଯପରିକ ିଓଡଆିଦ୍ଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ। 
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1.4.3. ଅକ୍ଷର (syllable): 

୍ାଷାବଜି୍ଞାନ ଅନୁସାଦ୍ଦର ଇଂରାଜ୍ୀର ‘ସିଦ୍ଦ ବଲ୍/syllable’ ଶବ୍ଦଟ ିପ୍ରାୟତୁଃ ଓଡଆିର ‘ଅକ୍ଷର’ 
ପଦ୍ବାଚୟ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ ବ ିଏ ାର ସଠକି ସଂଜ୍ଞାଟଏି ଦ୍ଦଦ୍ବା ଏକ ବବିଦ୍ମାନ ବଷିୟ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନକୁି 
ସିଦ୍ଦ ବ ର ମୂଳ ଉପାଦ୍ାନ ବା ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର୍ାବଦ୍ଦର ଗ୍ର ଣ କରାଯାଇଛ ିଓ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନକୁି ତା ାର ଆଶି୍ରତ 
୍ାଦ୍ଦବ ଗ୍ର ଣ କରାଯାଇଛ।ି କାରଣ ବୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟ ି ଉଚ୍ଚାରଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ସ୍ୱର ସଂେିଷ୍ଟ୍ 
ର ଥିାଏ। ଦ୍ଦଯପରିକ ି‘ଟ’ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ (ଟ୍ + ଅ)ର ସମି୍ମଶ୍ରଣରୁ ସଷିୃ୍ଟ୍ ୁଏ। କନୁି୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ‘ଅ’ 
କ ି ‘ଟ୍’ ପ୍ରକାଶ ନପାଇ ଦ୍ଦକବଳ ‘ଟ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ଏତକି ିବୁଝବିାକୁ ଦ୍ଦ ବ ଦ୍ଦଯ ‘ଅ’, ‘ଆ’, 

‘ଚ’, ‘ବ’ ଦ୍ଦଯପରି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସିଦ୍ଦ ବ  ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ଦସ ପିରି ‘ପା, ‘ଧା’, ‘ନ’ି, ‘କ୍ର’ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି 
ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସିଦ୍ଦ ବ  ବା ଅକ୍ଷର। ଅଥଣାତ୍ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଥରଦ୍ଦର ଯା ା ଉଚ୍ଚାରିତ  ୁଏ ତା ା ଦ୍ଦର୍ାଟଏି 
‘ସିଦ୍ଦ ବ ’। ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାଦ୍ଦର ‘c’, ‘d’, ‘p’ ୍ଳ ିବୟଞ୍ଜନ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସିଦ୍ଦ ବ  
ନୁ  ନ୍ତ ିକାରଣ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ସ୍ଥଳ ବଦି୍ଦଶଷଦ୍ଦର ଅନୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ଧ୍ୱନୟାତ୍ମକ 
ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଫରକ ଆସଥିାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାରୁ ‘hand, arm, eye, head’ ଇତୟାଦ୍ ି ଏକକ 
ସିଦ୍ଦ ବ  ବଶିଷି୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ‘mother, father, sister, husband’ ଇତୟାଦ୍ ି ଦୁ୍ଇ 
ସିଦ୍ଦ ବ  ବଶିଷି୍ଟ୍ ଅଟନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ସିଦ୍ଦ ବ ରୁ୍ଡକି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣର୍ତ ଏକକ ଅଟନ୍ତ।ି 

୍ାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକଦ୍ଦର ସିଦ୍ଦ ବ  ବା ଅକ୍ଷର ବଦି୍ଦେଷଣ ପାଇ  c ଓ v କୁ ଯଥାକ୍ରଦ୍ଦମ ବୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ 
ଓ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଇ  ବୟବ ାର କରାଯାଏ। ଅଧିକ ଦ୍ଦବାଧର୍ମୟ ପାଇ  ନମିନଦ୍ଦର ଓଡଆି ୍ାଷାର ଶବ୍ଦରୁ୍ଡକିରୁ 
ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ସିଦ୍ଦ ବ  ବି୍ ାଜ୍ନକୁ ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ ା।   

ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ବଦି୍ଦେଷଣ ଅକ୍ଷର/ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା 
ଅଫିସ୍ v-cvc 2 

ଅରୁଆ v-cv-v 3 

ଆଦ୍ର v-cv-cv 3 

ଉଷୁନା v-cv-cv 3 

ମାନ cv-cv 2 

ଅପମାନ v-cv-cv-cv 4 

ଅପଚୟ v-cv-cv-cv 4 

ଅଣି୍ଡରା v-ccv-cv 3 

ଦ୍ଦଦ୍ବତା cv-cv-cv 3 

ରାକ୍ଷସ cv-cv-cv 3 

ସାନ cv-cv 2 

ବଡ cv-cv 2 

 ାତୀ cv-cv 2 

ବାର୍ cv-cv 2 
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ଠକି୍ cvc 1 

ସଠକି୍ cv-cvc 2 

ଚକ୍ ଚକ୍ cvc-cvc 2 

  

 

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 2 

(କ) ବ୍ା୍ା, କେମ, ସନୟାସୀ, କାଗୟ େବ୍ଦଯର ଥିବ୍ା ସିଯେବ୍େ ସଂଖୟା ନରି୍ଦ୍୍ାରଣ କର। 

 (ଖ) ଉଚ୍ଚାରିତ-ଧ୍ୱନ,ି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ଣ ପାଥଣକୟ ଦ୍ଶଣାଇବା ସ ତି, 'ଜ୍ନନୀ, 
ଉଷୁନା, ଆଦ୍ର, ଅପମାନ, ପଣସ' ଆଦ୍ ି ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଥିବା ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା ନରି୍ଦ୍ଣାରଣ କର। (70ଟ ି
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.5. ବ୍ାଗ ର୍ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତାହାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଅଂେ: 

ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବାକ୍  ଫୁସଫୁସରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଧ୍ୱନରି 
ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ଦ ଉଛ ି ବାୟୁ। ଫୁସଫୁସ ୍ିତରୁ ବା ାରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର ୍ିତଦ୍ଦର ନାନା 
୍ାବଦ୍ଦର  ଆର୍ାତପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇ ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ପରିଣତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ ପାଇ  ଏ  ିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଦ୍ଦକଉ ଠ ି
କପିରି ଆର୍ାତ ପ୍ରାପ୍ତ  ୁଅନ୍ତ ି ଜ୍ାଣିବା ପୂବଣରୁ ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ବି୍ ି ଅଂ ଅବୟବ ଓ ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର 
ପ୍ରକାଯଣୟ ସଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ପରଚିତି ଦ୍ଦ ବା ଆବଶୟକ। ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର କ ଦି୍ଦ  ଆଦ୍ଦମ ଫୁସଫୁସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଓ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ପଯଣୟନ୍ତ ବୁଝଥିାଉ।  ଫୁସଫୁସରୁ ନରି୍ଣତ ବାୟୁ 
ଶ୍ୱାସନଳୀଦ୍ଦର ପ୍ରବା ତି ଦ୍ଦ ାଇ ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଆର୍ାତ ପାଏ। ତା ାପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ  ିବାୟୁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର 
ବାଟଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଦ ଥିଦ୍ଦ  ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ାରକୁ ବା ାରିଥାଏ।  

ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶକୁ ଏଠାଦ୍ଦର ନମିନସ୍ଥ ଚତି୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖାଇ ଦ୍ଆିଯାଇଛ।ି  

 
 

ଏ  ିଅଂଶରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ:ି- 1. ଓଷ୍ଠ, 2. ଦ୍ାନ୍ତ, 3. ବର୍ତ୍ଣ, 4. ତାଳୁ (କଠନି ତାଳୁ, ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ), 5. 
ଅ ିଜ୍ ିବା ବା ର୍ଣ୍ଟକିା, 6. ଜ୍ ିବା (ଜ୍ ିବାଗ୍ର, ଜ୍ ିବାଫଳକ, ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ, ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍), 7. ଉପା ିଜ୍ ିବା ବା 
ର୍ଳର୍ ବର, 8. ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣ, 9. ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା ଓ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ, 10. ଶ୍ୱାସନଳୀ, 11. ନାସାରନ୍ଧ୍ର 
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1.5.1. ଓଷ୍ଠ (Lip):  ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦକବଳ ଓଷ୍ଠ ବା ାରକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଇଥାଏ। ଅନୟ 
ସମସ୍ତ ଅଂଶ କନୁି୍ତ ବି୍ ି ଅଂ୍ାଦ୍ଦବ ଆବୃତ ଥାଆନ୍ତ।ି ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଓଠ ତ 
ଆଉ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦୁ୍ଇଟଯିାକ ଓଷ୍ଠ ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ଧ୍ୱନ ି ଉତ୍ପାଦ୍ନଦ୍ଦର ତଳ ଓଷ୍ଠଟ ି
ବଦି୍ଦଶଷ୍ାଦ୍ଦବ ଅଧିକ କି୍ରୟାଶୀଳ ଥାଏ। 

1.5.2 ଦ୍ାନ୍ତ (teeth): ୍ାଷାବଜି୍ଞାନ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ାନ୍ତ କ ଦି୍ଦ  ସାଧାରଣତୁଃ ତଳ ଦ୍ାନ୍ତକୁ ନବୁଝାଇ 
ଉପର ପାଖର ସାମନା ଦ୍ାନ୍ତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦ୍ାନ୍ତରୁ୍ଡକି ତଳ ଓଠ ବା ଜ୍ ିବା ସ ତି ମିଳ ି ବା ତା ାର 
ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇ ଧ୍ୱନ ିନମିଣାଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାନ୍ତ।ି  

1.5.3 ବ୍ର୍ତ୍୍ (Alveola): ଉପର ଦ୍ାନ୍ତର ତଳମାଢକୁି ବସଣ କୁ ାଯାଏ। ଉପର ଦ୍ାନ୍ତମୂଳଠାରୁ ତାଳୁର 
ଆରମ୍ଭ ପଯଣୟନ୍ତ ଏ ା ବସୃି୍ତତ। ଜ୍ ିବାର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ଣକୁ ସ୍ପଶଣ କରି ବା ତା ାର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇ ଧ୍ୱନ ି
ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାନ୍ତ।ି  

1.5.4. ତାଳୁ (Palate):  ବର୍ତ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅ ିଜ୍ ିବା ବା ର୍ଣ୍ଟକିା ପଯଣୟନ୍ତ ବସୃି୍ତତ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରକୁ ତାଳୁ 
କୁ ାଯାଏ। ତାଳୁର ର୍ଠନ ପ୍ରକୃତକୁି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ଦ୍ଦର ରଖି ମୁଖୟତୁଃ ଦୁ୍ଇ ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ତା ା 
ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  (କ) କଠନିତାଳୁ (Hard Palate) ଓ (ଖ) ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ (Soft Palate)।  

ବର୍ତ୍ଣଠାରୁ ଉପର ତାଳୁଦ୍ଦର  ାତ ମାରି ମାରି ର୍ଦ୍ଦ  ଦ୍ଦଯଉ  ପଯଣୟନ୍ତ  ାଡଥିବାର ଜ୍ଣାପଦ୍ଦଡ, ତା ାକୁ କଠନି 
ତାଳୁ କୁ ାଯାଏ। ଅନୟ ୍ାବଦ୍ଦର ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଏ  ିଅଂଶଟ ିବର୍ତ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ଦକାମଳତାଳୁ ପଯଣୟନ୍ତ 
ବସୃି୍ତତ। ଏ  ିକଠିନତାଳୁଦ୍ଦର ବର୍ତ୍ଣର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଅଂଶକୁ  ମୂର୍ଦ୍ଣା (Cerebrum) କୁ ାଯାଏ। ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର 
ଏ  ିକଠିନ ଅଂଶଟ ିସବଣଦ୍ା ସି୍ଥର ଥାଏ। ଏ ା ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଦ୍ଦ ାଇପାଦ୍ଦରନା ିଁ। 

କଠନି ତାଳୁର ସୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ର୍ଣ୍ଟକିା ପଯଣୟନ୍ତ ବସୃି୍ତତ ଦ୍ଦକାମଳ ଅଂଶକୁ ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ 
କୁ ାଯାଏ। ଏ ା ଆଦ୍ଦପ ଆଦ୍ଦପ ତଳ ଉପର ଦ୍ଦ ାଇପାଦ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ଦନ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ 
ଉଦ୍ଦଠ ଓ ନୁିଃଶ୍ୱାସ ଛାଡ ିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତଳକୁ ପଡଯିାଏ। ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଏ  ି ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଓ 
ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏକ କବାଟ ପରି କାଯଣୟ କରିଥାଏ।  

1.5.5. ଅେିୟହିୱା ବ୍ା ଘଣ୍ଟକିା (Uvula): ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁର ଦ୍ଦଶଷ ୍ାର୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଛାଟ ବଲ୍ ପରି ଓ ଳଥିିବା 
ମାଂସପିଣୁ୍ଡଳାଟକୁି ର୍ଣ୍ଟକିା କୁ ାଯାଏ।  ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ସ ତି ଏ ା ତଳୁ ଉପରକୁ ଦ୍ଦ ାଇ ବି୍ ି ଅଂ ଧ୍ୱନ ି
ସଷିୃ୍ଟ୍ଦ୍ଦର ସ ାୟକ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

1.5.6. ୟହିୱା (Tongue): ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ସବୁଠ ୁ  ର୍ତଶିୀଳ ଓ ଏକ ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ୍ାଷଣ 
କି୍ରୟାଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶ ବୟବ ାରର ଉପଦ୍ଦଯାରି୍ତା ଅନୁସାଦ୍ଦର ବ ୁ ଧ୍ୱନ ି ସଷିୃ୍ଟ୍ କରିଥାନ୍ତ।ି ଏ  ି
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ବୟବ ାରର ଉପଦ୍ଦଯାରି୍ତା ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ ିବାକୁ ମୁଖୟତୁଃ ଚାରି ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା: 
ଜ୍ ିବାଗ୍ର, ଜ୍ ିବାଫଳକ, ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ, ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍।  

ଜ୍ ିବାର ଆର୍ପଟକୁ ଜ୍ ିବାଗ୍ର  ଓ ତା ାର ତଳପାଖକୁ  ାରି୍ଥିବା ଅଂଶକୁ ଜ୍ ିବାଫଳକ କୁ ାଯାଏ। 
ସାଧାରଣତୁଃ ଜ୍ ିବାର ଦ୍ଦଯଉ  ଅଂଶ ପ୍ରାକୃତକି ୍ାବଦ୍ଦର ପାଟ ି ୍ିତରୁ ବା ାରକୁ ବା ାରିପାଦ୍ଦର ତା ାକୁ 
ଜ୍ ିବାଫଳକ କୁ ାଯାଏ।  

ମୁଖରନ୍ଧ୍ରଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ନଷିି୍କ୍ରୟଦ୍ଦ ାଇ ତା ାର ପ୍ରାକୃତକି ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଜ୍ ିବାର ଦ୍ଦଯଉ  ଅଂଶ କଠନି 
ତାଳୁର ବପିରୀତଦ୍ଦର ଥାଏ ତା ାକୁ ଅଗ୍ରଜ୍ ିବା (Front Of tongue) କୁ ାଯାଏ। ଏଇଠ ିମଦ୍ଦନରଖିବାକୁ 
ଦ୍ଦ ବ ଦ୍ଦଯ ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଓ ଅଗ୍ରଜ୍ ିବା ଦୁ୍ଇଟଶିବ୍ଦ ଏକାକଥା ନୁଦ୍ଦ  ।  

ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁର ବପିରୀତଦ୍ଦର ଥିବା ଜ୍ ିବାର ଦ୍ଦଯଉ  ଅଂଶଟ ି ଜ୍ ିବାଗ୍ରଠାରୁ ଜ୍ ିବାର ମୂଳପଯଣୟନ୍ତ ବା 
ର୍ଳର୍ ବର ପଯଣୟନ୍ତ ବସୃି୍ତତ ତା ାକୁ ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ (Back of Tongue) କୁ ାଯାଏ। ଦ୍ଦସ ପିରି 
ଜ୍ ିବାଫଳକଠାରୁ ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ ର ଆରମ୍ଭ ପଯଣୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତୁଃ ଦ୍ଦଦ୍ଢଇଞ୍ଚ ବସୃି୍ତତ ଅଂଶ ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ (middle 

of the tongue) ରୂଦ୍ଦପ ପରିଚତି। 

ଅତଏବ ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚାତ୍ ଜ୍ ିବା ପଯଣୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ  ିଁ ଜ୍ ିବା ଏବଂ ଏ ାର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ 
ବି୍ ାର୍ ର୍ତଶିୀଳ ଦ୍ଦ ାଇ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାନ୍ତ।ି  

1.5.7. ଉ୍ାେିୟହିୱା ବ୍ା ଗଳଗହୱର (Pharynx): ଜ୍ ିବାମୂଳର ପଛପଟଦ୍ଦର ଟକିଏି ତଳକୁ ର୍ଳଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଯଉ  ଶୂନୟସ୍ଥାନଟ ିର ଛି ିତା ାକୁ ଉପା ିଜ୍ ିବା କୁ ାଯାଏ। ଏ ାକୁ ଦ୍ଦକ ଦି୍ଦକ  ିର୍ଳା ମଧ୍ୟ କ ଥିାନ୍ତ।ି ଏ ା 
ଜ୍ ିବାମୂଳର ପଛ ଓ କଣ୍ଠର ପଛକାନ୍ଥର ଠକି୍ ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ସ୍ଥାନ। ଅନୟ ଅଥଣଦ୍ଦର ଏ  ି ସ୍ଥାନ  ିଁ ଉ୍ୟ 
ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଓ ମୁଖରନ୍ଧ୍ରର ଠକି୍ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଜ୍ ିବାକୁ ପଛପଟକୁ ର୍ୁଞ୍ଚାଇ ଏ  ି ଶୂନୟ ସ୍ଥାନକୁ ବି୍ ି ଅଂ 
ଆକାରଦ୍ଦର ବଡ ସାନ କରି ଧ୍ୱନରି ରୂପକୁ ପରବିତ୍ତଣନ କରାଯାଇଥାଏ। 

1.5.8. ସ୍ୱରର୍ଯନ୍ତ୍ରାବ୍ରଣ (Epiglottis): ର୍ଳର୍ ବରର ଠକି୍ ତଳକୁ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣର ସ୍ଥାନ। ଏ ା 
ଜ୍ ିବାମୂଳର ତଳକୁ ର୍ଛର ପତ୍ର କମିବା ଚାମଚ ୍ଳ ି ଠଆିଦ୍ଦ ାଇ ର ଥିିବା ଏକ ମାଂସଳ ଅଂଶବଦି୍ଦଶଷ। 
ଦ୍ଦ୍ାଜ୍ନ ସମୟଦ୍ଦର ଏ ା ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଦ୍ଦଖ; ଶ୍ୱାସନଳୀର ମାର୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦ୍ଦଦ୍ଇ ଖାଦ୍ୟକୁ 
ଖାଦ୍ୟନଳୀ (esophagus) ୍ିତରକୁ ପଠାଇଦ୍ଏି।  

1.5.9. ସ୍ୱରଯ୍ଟକିା(Larynx) ଓ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ(Vocal Folds):  

 ଆଦ୍ଦମ ପଦ୍ାରୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିପାରୁନଥିଦ୍ଦ  ବ ି ଦ୍ଦବକଦ୍ଦର କଣ୍ଠାବଳ ି ସାମାନୟ ବା ାରି ପଡଥିିବା 
ଅବୟବଟ ିଦ୍ଦ ଉଛ ିସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା। ଏ  ିସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିାକୁ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘Adam’s Apple’ କୁ ାଯାଇଥାଏ। 
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ଏ  ିସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିାକୁ ମଧ୍ୟ  ଫାଇବରଦ୍ଦକାପ୍ (fibrescope) ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଅବଦ୍ଦ ାକନ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 
ଏ  ି ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ପତଳା ନଳୀ ଆକାର ଦ୍ଦ ାଇ ଫୁସଫୁସ୍ ପଯଣୟନ୍ତ  ମି୍ବଥାନ୍ତ,ି 
ଯା ାକୁ ଆଦ୍ଦମ ଶ୍ୱାସନଳୀ କ ଥିାଉ। ଦ୍ଦତଣୁ ଶ୍ୱସନଳୀର କଞି୍ଚତି୍ ଉପର ୍ାର୍ଦ୍ଦର ଓ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣର 
କଞି୍ଚତି୍ ତଦ୍ଦଳ ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିାର ସ୍ଥାନ। ଏ  ିସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥି ୍ିତଦ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରଦ୍ା ୍ଳ ିଦୁ୍ଇଟ ିତନ୍ତ୍ରୀ 
ପରସ୍ପରର ବପିରୀତ ଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର ର ଛିନ୍ତ,ି ଯା ାକୁ ଆଦ୍ଦମ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ (Vocal folds) କ ଥିାଉ। ଏ  ି
ପରଦ୍ା ଦୁ୍ଇଠ ି ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏପରି ଖଞ୍ଜାଦ୍ଦ ାଇ ର ଛିନ୍ତ ି ଦ୍ଦଯ, ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ବି୍ ି ଅଂ ମାତ୍ରାଦ୍ଦର 
ପରସ୍ପରର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଓ ଦୂ୍ରବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇ ଦ୍ଦଯଉ  ସ୍ପନ୍ଦନ ସଷିୃ୍ଟ୍ କରିଥାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସଥିରୁ ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପ ଅଂ 
ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଧାନ କାଯଣୟ ଦ୍ଦ ଉଛ ିଶ୍ୱାସନଳୀଦ୍ଦର ବାୟୁ ଦ୍ଦରାତକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। 
ବର୍ଣ୍ିତ ଦୁ୍ଇଟ ି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ସ୍ଥାନକୁ କାକଳ ବା Glotis କୁ ାଯାଏ। ଏ  ି କାକଳର ଆକାର 
୍ି ଅଂତାଦ୍ଦର ଧ୍ୱନଦି୍ଦର ୍ି ଅଂତା ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।  ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଫୁସ ୍ ଫୁସ୍ ରୁ ଆସୁଥିବା ପବନର 
ସ ାୟତାଦ୍ଦର କାକଳର ପରିବତ୍ତଣୀତ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ବି୍ ି ଅଂ ଧ୍ୱନ ିସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ। 

1.5.10. ଶ୍ୱାସନଳୀ (Trachea): ଫୁସ ୍ ଫୁସ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଠ ପଯଣୟନ୍ତ ବସୃି୍ତତ ନଳୀକୁ ଶ୍ୱସନଳୀ 
କୁ ାଯାଏ। ଦ୍ଦଛାଟଦ୍ଦଛାଟ ଦ୍ଦର୍ା ାକାର ଉପାସି୍ଥଦ୍ଦର ଏ  ିଶ୍ୱାସନଳୀ ତଆିରି  ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପାଦ୍ନ 
ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଫୁସ ୍ ଫୁସ୍ ରୁ ନରି୍ଣତ ବାୟୁ ଏ  ିଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ପଯଣୟନ୍ତ ପ ଞ୍ଚଥିାଏ। 

1.5.11. ନାସାରନ୍ଧ୍ର (Nazal Cavity): ର୍ଳର୍ ବରଠାରୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଉନମୁକ୍ତ ମାର୍ଣ ିଁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ଏ  ି
ପଥ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବାୟୁ ନାକବାଦ୍ଦଟ ବା ାରକୁ ବା ାରଥାଏ। କଥା କ ବିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଦ୍ଦକାମଳତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି 
ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ଓ ତଳକୁ ଦ୍ବ ି ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ଦ୍ଦଖା ିଥାଏ। ସମୟ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାମଳତାଳୁ 
ଏପରି ଅବସ୍ଥାନଦ୍ଦର ରଦ୍ଦ  ଦ୍ଦଯ, ବାୟୁ ଦୁ୍ଇ୍ାର୍ ଦ୍ଦ ାଇ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଓ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଉ୍ୟ ପଥଦ୍ଦର ପ୍ରବା ତି 
ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ନ୍, ମ୍ ପ୍ର୍ୃତ ିନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଦ ଥାଏ, କନୁି୍ତ ନାସାରନ୍ଧ୍ର 
ଉ୍ୟ ଦ୍ଦଖା ାଥାଏ। 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 3 

(କ) ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଯର ୟହିୱାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନରି୍ଦ୍୍ାରଣ କର। (30ଟ ିେବ୍ଦଯର) 

(ଖ)ବ୍ାଗ ର୍ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ଭିିନ୍ନ ଅଂେଗୁଡକୁି ଯେଖ।  

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.6. ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ: 

ଉପଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅବୟବ ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପାଦ୍ନଦ୍ଦର ସ ଦ୍ଦଯାର୍ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡଆିଦ୍ଦର 
ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନ ି ଫୁସ ୍ ଫୁସ୍ ରୁ ବା ାରକୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁକୁ ବୟବ ାର କରି ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଅନ୍ତ।ି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ର 
ପ୍ରଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ୍ିତରକୁ ଦ୍ଦନଇ ତା ାକୁ ବା ାରକୁ ନଶି୍ୱାସରୂଦ୍ଦପ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ଛାଡବିା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିାଠାଦ୍ଦର ସବଣପ୍ରଥଦ୍ଦମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏ  ିସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିାଦ୍ଦର ଏ  ିବାୟୁ 
ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାକଳ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ପ୍ରବା ତି ଦ୍ଦ  ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ଶଥିିଳ ଧାର କମ୍ପତି  ୁଏ, 
ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ  ଉକ୍ତ କମ୍ପନକୁ ‘ଦ୍ଦର୍ାଷ’ କ ନ୍ତ।ି ଦ୍ଦର୍ାଷ ସ ତି ଉତ୍ପ ଅଂ ଧ୍ୱନ ି  ିଁ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନରୂିଦ୍ଦପ 
ପରିଚତି। ଓଡଆି ୍ାଷାର ଅ, ଆ, ଜ୍, ଡ ଇତୟାଦ୍ ି ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନ ି ଅଟନ୍ତି। କନୁି୍ତ ଯଦ୍ ି ବାୟୁ ପ୍ରବା ତି 
ଦ୍ଦ ବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂ୍ରଦ୍ଦର ର ବିା ଫଳଦ୍ଦର ବାୟୁର ଆର୍ାତଦ୍ଦର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦକୌଣସି କମ୍ପନ ବା ଦ୍ଦର୍ାଷ ସଷିୃ୍ଟ୍ ନଦ୍ଦ ାଇ ବ ିଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ, ତା ାକୁ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନ ିକୁ ାଯାଇଥାଏ। 
ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ଇତୟାଦ୍ ି ଏ  ି ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ।ି ଏ ାପଦ୍ଦର ଉକ୍ତ ବାୟୁ 
ର୍ଳର୍ ବର ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ଉପରକୁ ଉଠବିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ାରକୁ ବା ାର ି
ଯାଇଥାଏ।  ମାତ୍ର ଏ  ିବ ମିଣୁଖୀ ବାୟୁ ର୍ଳର୍ ବର ପଦ୍ଦର ବା ାରକୁ ବା ାରିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ମୁଖରନ୍ଧ୍ରର ବି୍ ି ଅଂ 
ଅବୟବର ସଂସ୍ପଶଣଦ୍ଦର ଆସି ବି୍ ି ଅଂ ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରିତ ଦ୍ଦ ବାରୁ ୍ି ଅଂ୍ି ଅଂ ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଯଦ୍ ି
ବାୟୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ାରିଯାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସଥିରୁ ନାସିକୟ ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଏ  ିବାୟୁ 
ପ୍ରବା ର ର୍ତପିଥକୁ  ନମିନସ୍ଥ ଚତି୍ରଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ ା। 
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ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବାୟୁପ୍ରବା ର ର୍ତପିଥ    ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବାୟୁପ୍ରବା ର ର୍ତପିଥ 

 
 

ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦଯଉ  ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂପ ଅଂ  ୁଏ ତା ାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କୁ ାଯାଏ।  ଏ  ିକ୍ରମଦ୍ଦର 
ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ବି୍ ି ଅଂ ସ୍ଥାନ ୍ି ଅଂ୍ି ଅଂ ଧ୍ୱନ ି ଉତ୍ପ ଅଂଦ୍ଦର କପିରି ସା ାଯୟ କରିଥାନ୍ତ ି ତା ାକୁ ଆଦ୍ଦ ାଚନା 
କରିବା। ଯଦ୍ଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକାଧିକ ଅବୟବର ମିଳତି ୍ୂମିକା ଆବଶୟକ 
 ୁଏ। ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଅବୟବ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଅନୟ ଅବୟବରୁ୍ଡକି ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ 
୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କରିଥାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯପରିକ ିଜ୍ ିବାଗ୍ର ମୁଖ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉପର ଦ୍ାନ୍ତକୁ ସ୍ପଶଣ ନକରିବା ପଯଣୟନ୍ତ ଦ୍ଦକୌଣସ ି
୍ାଷାର ‘ଦ୍ନ୍ତୟ ବୟଞ୍ଜନ’ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ଭବ  ୁଏନା ିଁ। 
 

1.6.1 ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଯର ଓଷ୍ଠର ଭୂମିକା: ଉ୍ୟ ଉପର ଓ ତଳ ଓଷ୍ଠ ବ ୁ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କରିଥାନ୍ତ।ି ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଓଷ୍ଠ ତ ଆଉ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉ୍ୟ 
ଓଷ୍ଠ ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ ପ, ବ, ମ ୍ଳ ି ବା ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାରୁ p, b, m ୍ଳ ିଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଓଷ୍ଠ ିଁ ପ୍ରଧାନ ଉଚ୍ଚାରକର ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କରିଥାଏ। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତଳ ଓଷ୍ଠଟ ିବ ୁ ସମୟଦ୍ଦର 
ଉପର ଓଷ୍ଠ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଅଧିକ କି୍ରୟାଶୀଳ ର ଥିାଏ। ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ବି୍ ି ଅଂ ଆକୃତ ିଧାରଣ 
କରିଥାନ୍ତ;ି ଦ୍ଦଯପରିକ:ି 

ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତାକାର ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର – ଉ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ  ୁଏ। 

ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ଅବୃତ୍ତାକାର ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର –ଆ, ଓ ଆଦ୍ ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ  ୁଅନ୍ତ।ି 

ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୃି୍ତତ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର – ଏ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ  ୁଏ। 

ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ଉଦ୍ାସୀନ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର – ଅ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ  ୁଏ। 

1.6.2 ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଯର ୟହିୱାର ଭୂମିକା: ୍ାଷଣ ସମୟଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ଆର୍କୁ ପଛକୁ ର୍ତକିରି ବା ବି୍ ି ଅଂ 
ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ବି୍ ି ଅଂ ଆକୃତ ିଧାରଣ କରି ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପାଦ୍ନଦ୍ଦର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବା ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କଦ୍ଦର। 
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ପୂବଣରୁ ଆଦ୍ଦମ କ  ି ରଖିଦ୍ଦଛ, ବୟବ ାରର ଉପଦ୍ଦଯାରି୍ତା ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ କପିରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ ିବାକୁ  ଜ୍ ିବାଗ୍ର, 
ଜ୍ ିବାଫଳକ, ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ, ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ ୍ାବଦ୍ଦର ଚାରି ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି  ଏ  ିକ୍ରମଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ ି
ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ଏ  ିଚାଦ୍ଦରାଟ ିଅଂଶ କପିରି ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କରନ୍ତ,ି ତା ାର ଆଦ୍ଦ ାଚନା କରିବା। 

1.6.2.1 ଜ୍ ିବାଗ୍ର (tip of the tongue): ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଜ୍ ିବାର ଅନୟାନୟ ଅଂଶ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଅଧିକ ର୍ତଶିୀଳ। 
ଜ୍ ିବାଗ୍ର ତା ାର ପ୍ରାକୃତକି ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥାଇ ତଳଧାଡ ିଦ୍ାନ୍ତମୂଳଦ୍ଦର ନଷିି୍କ୍ରୟ ୍ାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପଡ ି
ର ଥିାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଡଆିର - ଇ, ଉ ଆଦ୍ ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରିତ  ୁଅନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଏ  ିଜ୍ ିବାଗ୍ର ଉପର ଦ୍ାନ୍ତକୁ 
ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦ , ତ୍, ଥ୍, ଦ୍, ଧ୍, ନ୍ ଆଦ୍ ିଦ୍ନ୍ତୟ ବୟଞ୍ଜନ  ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଏ  ି
ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଉପରକୁ ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇ ମୂର୍ଦ୍ଣନୟଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କଦ୍ଦର। 

1.6.2.2 ଜ୍ ିବାଫଳକ (blade of the tongue): ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର ‘S’ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାଫଳକ 
ଦ୍ଦଯପରି ବର୍ତ୍ଣର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ, ଦ୍ଦସ ପିରି ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାଫଳକକୁ ବୟବ ାର କରି ‘ସ’ 
୍ଳ ିଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପନ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏ  ି‘ସ’ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବି୍ ି ଅଂ ଦ୍ଦବା ିର ବୟକି୍ତ 
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଗ୍ରକୁ ବୟବ ାର କରିଥାନ୍ତ,ି ତ ଆଉ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଫଳକକୁ ବୟବ ାର 
କକରିଥାନ୍ତ ିଓ ଏ କି୍ରମଦ୍ଦର ‘ସ’ ର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଫରକ ଆସିଥାଏ। 

1.6.2.3 ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ (mid of the tongue): ଜ୍ ିବମଧ୍ୟ ବି୍ ି ଅଂ ସମୟଦ୍ଦର କଠନି ତାଳୁ ସ ତି ମିଳତି 
ଦ୍ଦ ାଇ ବା ତା ା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ଦ୍ଦ ାଇ ତା ବୟଧ୍ୱନ ି ସଷିୃ୍ଟ୍ କରିଥାଏ। ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ କଠନିତାଳୁ ଆଡକୁ 
ଅଗ୍ରସର ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ଓଡଆି ୍ାଷାର ଇ, ଏ ୍ଳ ିଅଗ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପନ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆି୍ାଷାର ‘ଶ’ ଏ  ି
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ତା ବୟ ଶ ରୂଦ୍ଦପ ପରଚିତି। କଠନି ତାଳୁ ସ ତି ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ ମିଳତି ଥିବା ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଏ ାର 
ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ପାଶ୍ୱଣ ଦ୍ଦଖା ା ର ଦି୍ଦ  ପାଶ୍ୱକି ଧ୍ୱନ ିସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ। 

1.6.2.4 ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ (back of the tongue): ଉ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଓ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତର ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୍ୂମିକା ର ଛି।ି ଏ ା ବି୍ ି ଅଂ ପରିମାଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ଆଡକୁ ଉଠ ି ଓ 
ଫୁସଫୁସରୁ ନରି୍ଣତ ବାୟୁକୁ ବି୍ ି ଅଂ ୍ାବଦ୍ଦର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ି  ପଶ୍ଚସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାଏ। 
ଦ୍ଦସ ପିରି ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ଓ ଅ ିଜ୍ ିବା ସ ତି ମିଳତି ଦ୍ଦ ାଇ କଣ୍ଠୟଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କଦ୍ଦର। 
ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ ଦ୍ଦକାମଳତାଳୁ ଓ ଅ ିଜ୍ ିବାର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ସଂର୍ଷଣୀ ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ।  

ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ବି୍ ି ଅଂ ୍ାବଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାଏ। ଅନୟ୍ାଦ୍ଦବ ଜ୍ ିବା ଅବସ୍ଥାନର 
ଉଚ୍ଚତା, ତା ାର ସ୍ପଶଣ ତା ାର ଆକାର, ଏପରିକ ି ତା ାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ବ ି ଧ୍ୱନରି ସ୍ୱରୂପଦ୍ଦର 
ପରିବତ୍ତଣନ ର୍ଟଥିାଏ। ଏ ାକୁ ଆଦ୍ଦମ ଆ ୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ୍ରୂଦ୍ଦପ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଧ୍ୱନରି 
ବର୍ଣୀକରଣ କରିବା ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବୁଝବିା। 
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1.6.3. ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା: 

୍ାଷାବଜି୍ଞାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତୁଃ ବାଚକ ଧ୍ୱନରି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇ  ସ୍ୱରମାର୍ଣକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା 
ବା ତଦ୍ନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା। ଏ  ି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ସାଦ୍ାରଣତୁଃ 
ଦୁ୍ଇ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦ୍ତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟକୁି ଆଦ୍ଦମ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ 
କ ବିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଦ୍ୱତିୀୟଟକୁି ଆଦ୍ଦମ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ରୂଦ୍ଦପ ଗ୍ର ଣ କରିଥାଉ। ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ 
କ ଦି୍ଦ  ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦସ  ି ଅବୟବ ଯା ା ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇ  ଚଳମାନ  ୁଏନା ିଁ। କନୁି୍ତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ଉଚ୍ଚାରକ କ ଦି୍ଦ  ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦଯଉ  ଅବୟବ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ଆଡକୁ ର୍ତକିରି ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ପ୍ରମୁଖ ୍ୂମିକା ନି୍ ାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତୁଃ ମୁଖରନ୍ଧ୍ରର ଉପର ଅଂଶକୁ ଆଦ୍ଦମ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ରୂଦ୍ଦପ 
ବଦି୍ଦବଚନା କରିଥାଉ। କନୁି୍ତ ପ୍ରାୟତୁଃ ବ ୁ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ଆଡକୁ ର୍ତକିରୁ 
ଥିବାରୁ ଜ୍ ିବାକୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ୍ାଦ୍ଦବ ଗ୍ର ଣ କରାଯାଏ। କନୁି୍ତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ବାକ୍ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ଏ  ି ଉ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଧ୍ୱନ ି ଉ୍ୟ ଚଳମାନ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ଦତଣୁ ଏ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଉ୍ୟ 
ଉଚ୍ଚାରକର ୍ୂମିକା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ପାଥଣକୟକୁ ଧରି  ୁଏ ନା ିଁ। ଉଦ୍ା ରଣ ସ୍ୱରୂପ ‘ପ’ ଉଚ୍ଚାରଣ 
ସମୟଦ୍ଦର ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଦ୍ଦ ାଇଯାଏ କାରଣ ଏ  ି ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଉ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରକ 
ପରସ୍ପରର ସଂସ୍ପଶଣଦ୍ଦର ଆସି କଛି ିସମୟ ବାୟୁମାର୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦ୍ଦଦ୍ଇଥାନ୍ତ।ି ଧ୍ୱନରି ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଉଚ୍ଚାରଣ 
ସ୍ଥାନ ପାଇ  ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକର ଏକ ଦ୍ଦମାଟାଦ୍ଦମାଟ ିତା ିକାକୁ ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ ା। 

ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ 

ଓଷ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ ି ଉକ୍ଷୟ ଉପର ଓ ତଳ ଓଷ୍ଠ କଛି ିନା ିଁ 

ଦ୍ନ୍ତୟ ଧ୍ୱନ ି ଜ୍ ିବାଶୀଷଣ ଉପର ଆର୍ ଦ୍ାନ୍ତ 

କଣ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ ି ଜ୍ ିବାର ପଛ୍ାର୍ ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ 

ତା ବୟ ଧ୍ୱନ ି ଜ୍ ିବାର ଶୀଷଣ ଓ ଜ୍ ିବାର ଧାର କଠନି ତାଳୁ 

ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ଧ୍ୱନ ି ଜ୍ ିବାଶୀଷଣ ମୂର୍ଦ୍ଣା ବା କଠନି ତାଳୁ 

 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 4 

(କ) ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଓଷ୍ଠର ଯା ାସବୁ ୍ୂମିକା ର ଛି ିଦ୍ଦ ଖ। (30ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 
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(ଖ)ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଉପର ଦ୍ାନ୍ତକୁ ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦ  ଓଡଆି ୍ାଷାର ଦ୍ଦଯଉ ସବୁ ବୟଞ୍ଜନ 
ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ, ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକିର ଉଦ୍ା ରଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

1.7. ଭାଷକି ଧ୍ୱନରି ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

 ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନରି ସବଣାଧିକ ପ୍ରଚଳତି ତଥା ଦ୍ଦ ାକପି୍ରୟ ବର୍ଣୀକରଣ ଦ୍ଦ ଉଛ ି ସ୍ୱର ଓ ବୟଞ୍ଜନ। 
ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନ ି ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବାୟୁମାର୍ଣ ଦ୍ଦଖା ାର  ି ବାୟୁ ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ଥାନଦ୍ଦର 
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନଦ୍ଦ ାଇ ବା ବାୟୁମାର୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନକରି ବ ୁିଃମଣୁଖି ଦ୍ଦ ାଇ ଉଚ୍ଚାରିତ  ୁଏ ତା ାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି
କୁ ାଯାଏ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଅନୟଧ୍ୱନରି ସ ାୟତା ବନିା ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ସ୍ୱର ସଂପକଣଦ୍ଦର ‘ନାଟୟ 
ରତ୍ନାକର’ କୁଦ୍ଦ  – 

ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ଦଯା ରାଜ୍ଦ୍ଦତ ନାଦ୍ୁଃ ସ ସ୍ୱରୁଃ ପରକିୀତ୍ତତିୁଃ| 

ଦ୍ଦସାଽପି ସପ୍ତସ୍ୱରସ୍ତଜ୍ଦ୍ଦଜ୍ଞୈୁଃଦ୍ଦପ୍ରାକ୍ତୁଃ ଷଡ୍ ଜ୍ାଦ୍ ିଦ୍ଦ୍ଦ୍ତୁଃ|| 

ଅଥଣାତ୍ ଦ୍ଦଯଉ  ନାଦ୍ ନଦି୍ଦଜ୍ ପ୍ରକାଶିତ  ୁଏ, ତା ାକୁ ସ୍ୱର କୁ ାଯାଏ। 

ଅନୟ ପଟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନ ିସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ସ ାୟତାଦ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ ତା ାକୁ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ି
କୁ ାଯାଏ।  ପତଞ୍ଜଳ ିତାଙ୍କର ‘ମ ା୍ାଷୟ’ଦ୍ଦର ସ୍ୱର ଓ ବୟଞ୍ଜନର ସଂଜ୍ଞା ନରି୍ଣ୍ଣୟ କରି କ ଛିନ୍ତ ି– “ସ୍ୱୟଂ 
ରାଜ୍ଦ୍ଦନ୍ତ ସ୍ୱରା ଅନବଗ ୍ବତ ିବୟଞ୍ଜନମିତ”ି। 
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ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଆଧୁନକି ୍ାଷାବଜି୍ଞାନ ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ, ଜ୍ ିବାର ସି୍ଥତ,ି ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ଅବସି୍ଥତ,ି ୍ାଷିକ 
ଅବୟବରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସ୍ପଶଣ, ନରି୍ଣତ ବାୟୁର ସଂର୍ାତ ଇତୟାଦ୍ ିଉପଦ୍ଦର ନି୍ ଣର କରୁଥିବାରୁ ଏ ାକୁ ବି୍ ି ଅଂ 
୍ାବଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ ବା ବର୍ଣୀକରଣ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦବାଧର୍ମୟତା ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଏ  ିବି୍ ାର୍ୀକରଣ ପଯଣୟାୟକୁ 
ନମିନ ିଖିତ ୍ାବଦ୍ଦର ସୂଚୀତ କରାଯାଉଛ।ି 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପଥୃିବୀର ପ୍ରାୟତୁଃ ସମସ୍ତ ୍ାଷାଦ୍ଦର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଦ ବ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିର ଛି।ି 
ସ୍ୱର ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନ ି ଅଟନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଧାନତୁଃ ଜ୍ ିବା ଓ ଓଷ୍ଠ 
ଉପଦ୍ଦର ନି୍ ଣର କରିଥାନ୍ତ।ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାର ପ୍ରକାଯଣୟ, ଉଚ୍ଚତା 
ସ ତି ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବସି୍ଥତକୁି ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନବାକୁ ପଡଥିାଏ। ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଜ୍ ିବା ଓ ଓଷ୍ଠକୁ ଦ୍ଦନଇ ଉଚ୍ଚାରିତ 
ଦ୍ଦ ଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦର୍ାଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଅନୟାନୟ 
ଅବୟବ ଯଦ୍ ିଏ  ିସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକୁି ଆଦ୍ଦମ ଅପ୍ରଧାନ 
ବର୍ଣୀକରଣର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ କରିପାରବିା। 

୍ାଷକି 
ଧ୍ୱନ ିସ୍ୱର 

ଧ୍ୱନ ି

ପ୍ରଧାନ 
ସ୍ୱର 

ଅପ୍ରଧାନ 
ସ୍ୱର 

ଜ୍ ିବାର 
ପ୍ରକାଯଣୟ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ  
ଜ୍ ିବାର 
ଉତ୍ତଳନ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ  
ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତ ି
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ  

ଅନୁନାସକିୟ 
ସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ସ୍ୱର  

ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ସ୍ୱର  

ଦୃ୍ତ ଓ ଶଥିିଳ 
ସ୍ୱର  
ମମଣର ସ୍ୱର  

ଶୁର୍ଦ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ 
ସ୍ୱର  

ବୟଞ୍ଜନ 
ଧ୍ୱନ ି

ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଧିି 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 

 

ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 

 ବୟବ ୃତ ପ୍ରାଣ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 

 

ଉଚ୍ଚାରଣ ଶକି୍ତ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 

 

ସଂଯୁକ୍ତତା 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 
ଦ୍ଦଫାଟନର 
ପର୍ଦ୍ତ ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ  
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1.7.1 ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ପ୍ରଧାନ ବ୍ଗ୍ୀକରଣ: 

1.7.1.1 ୟହିୱାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ: ଜ୍ ିବାର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶର ପ୍ରକାଯଣୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ତନି ି ୍ାର୍ଦ୍ଦର 
ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦସ  ିବି୍ ାର୍ରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ ି(କ) ଅଗ୍ରସ୍ୱର (Front vowel), (ଖ) ପଶ୍ଚାତ୍ 
ସ୍ୱର (Back Vowel), ଓ (ର୍) ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟସ୍ୱର (Mid Vowel)। ଜ୍ ିବାର ପ୍ରକାଯଣୟ କ ଦି୍ଦ  ଏଠାଦ୍ଦର 
ଆଦ୍ଦମ ଜ୍ ିବାର ଆର୍କୁ ବା ପଛକୁ ର୍ତ ି ସ ତି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ଦ୍ଦକଉ  ଅଂଶ ଉଚ୍ଚତମ 
ସ୍ତରଦ୍ଦର ର ଛି ିତା ାକୁ ବୁଝଥିାଉ।  

ଅଗ୍ରସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଟ ିଆର୍କୁ  ମି୍ବଯାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର ‘[i]’ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଜ୍ ିବାକୁ ମୂର୍ଦ୍ଣା 
ଆଡକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ ଇ, ଏ ଆଦ୍ ିଅଗ୍ରସ୍ୱର ଅଟନ୍ତ।ି 

ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଟ ି ପଛଆଡକୁ  ଟାଣି ଦ୍ଦ ାଇଯାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର 
‘[u]’ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଜ୍ ିବାକୁ ଦ୍ଦକାମଳତାଳୁ ଆଡକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ 
ଉ, ଓ ଆଦ୍ ିପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତ।ି 

ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠଯିାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାରୁ about ଶବ୍ଦର 
ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଦ ବ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ  ିଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ଦ୍ଦ ତୁ ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆି ୍ାଷାରୁ ଅ  ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସ୍ୱରର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଅଦ୍ଦଟ। 

1.7.1.2 ୟହିୱାର ଉଯତାଳନ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ: 

ଜ୍ ିବାର ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳନ ଜ୍ ିବାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର ଓ ମୁଖବବିରର ଉପର ଅଂଶ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ସମବନ୍ଧ ସ ତି 
ସଂେିଷ୍ଟ୍। ଜ୍ ିବାର ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳନ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରୁି୍ଡକୁି ଚାରି ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର, ଯଥା: (କ) 
ସଂବୃତ, (ଖ) ବବୃିତ, (ର୍) ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ, (ର୍) ଅର୍ଦ୍ଣବବୃିତ। 

ସଂବୃତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାର କଛି ିଅଂଶ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇଯାଇ ମୁଖବବିର 
ଅଧିକ ସଂବୃତ ବା ସଂକୁଚତି ଦ୍ଦ ାଇଯାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର ‘[i]’ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା 
ମୂର୍ଦ୍ଣାର ଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିର ‘ଇ, ଉ’ ସଂବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ। 

ବବୃିତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାର କଛି ିଅଂଶ ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ମୁଖବବିର ଓ 
ତାଳୁ ୍ିତଦ୍ଦର ଅଧିକ ଫାଙ୍କ ର  ି ଦ୍ଦଖା ି ଦ୍ଦ ାଇଯ ାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର ‘[a]’ କୁ ବବୃିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି 
ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। ଓଡଆିର ‘ଅ, ଆ’ ବବୃିତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ। 
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ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଅଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ ଓ ମୁଖବବିର ଅଧା 
ସଂକୁଚତି ର ଥିାଏ। ଇଂରାଜ୍ୀ ୍ାଷାର ‘dress’ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏ  ି ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିର ‘ଏ, ଓ’ ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ।ି 

ଅର୍ଦ୍ଣବବୃିତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ ଓ ମୁଖବବିର ଅଧା 
ଦ୍ଦଖା ା ର ଥିାଏ। ଓଡଆିର ‘ଏ, ଓ’ ଅର୍ଦ୍ଣବବୃିତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ।ି  

1.7.1.3 ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବ୍ସି୍ଥତ ିଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ: 

 ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଦ୍ଦର ଓଷ୍ଠ ଦ୍ଦ ଉଛ ି ତୃତୀୟ କାରଣ। ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର 
ଅବସ୍ଥାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସ୍ୱରମାନଙୁ୍କ ଦୁ୍ଇ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର, ଯଥା – ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ଓ 
ଅଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଉ, ଓ’ ଉଚ୍ଚାରଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ; ଆ, ଏ ପାଇ  
ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ନଦ୍ଦ ାଇ ଅଧିକ ବସୃି୍ତତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।  କନୁି୍ତ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ଅଳ୍ପ ଦ୍ଦର୍ା ାକାର 
ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି 

1.7.2. ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଅପ୍ରଧାନ ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

 ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ସାଧାରଣତୁଃ ଓଷ୍ଠ ଓ ଜ୍ ିବା ଉପଦ୍ଦର ବଚିାର କରି ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଥିଦ୍ଦ  ମଧ୍ୟ 
ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଅନୟାନୟ ଅବୟବର ପ୍ର୍ାବଦ୍ଦର ଆଉ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତାଟ ିପ୍ରକାରର ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି 
ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇପାଦ୍ଦର., ଯଥା- 

1.7.2.1 ଅନୁନାସିକୟ ସ୍ୱର: ଦ୍ଦଯଉ  ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ତଳକୁ ଓ ଳ ିର ବିା 
ଫଳଦ୍ଦର ବାୟୁ ପ୍ରବା ର କଛି ି ଅଂଶ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବା ାରକୁ ବା ାରିଆଦ୍ଦସ, ତା ାକୁ ଅନୁନାସିକୟ 
ସ୍ୱନଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଏ, ଯଥା – ଅ , ଆ , ଇ , ଉ , ଏ , ଓ  ଇତୟାଦ୍।ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଅନୁନାସିକୟ ସ୍ୱରଦ୍ଦଧାନ ି
ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ଦକାମଳ ୍ାଦ୍ଦବ ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି  

1.7.2.2 ମୂର୍ଦ୍୍ନୟ ସ୍ୱର: ଜ୍ ିବାଗ୍ରକୁ ମୂର୍ଦ୍ଣା ଆଡକୁ ଦ୍ଦଟକ ିଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାର୍ଦ୍ଦ , ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଏ। ଆଦ୍ଦମରିକୀୟ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର Bird, hurt ଇତୟାଦ୍ ି ୍ଳ ି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ସିଦ୍ଦ ବ ଦ୍ଦର ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଅବସି୍ଥତକୁି  କ୍ଷୟ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

1.7.2.3 ଅଯଘାଷ ସ୍ୱର: ଆଦ୍ଦମ ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଯଦ୍ ିଫୁସଫୁସ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଉ, ଦ୍ଦସଥିରୁ 
ଦ୍ଦଯଉ  ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ, ତା ାକୁ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିକୁ ାଯାଇପାଦ୍ଦର।  

1.7.2.4 ଦୃ୍ଢ ଓ େଥିିଳ ସ୍ୱର: ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାର ମାଂସଦ୍ଦପଶୀ ଦୃ୍ଢ ଦ୍ଦ ାଇ 
ର ଦି୍ଦ  ତା ାକୁ ଦୃ୍ଢ ଓ ଶଥିିଳ ଦ୍ଦ ାଇ ର ଦି୍ଦ  ତା ାକୁ ଶଥିିଳ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଏ। ଫରାସୀ ୍ାଷାରୁ 
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sci, ici ୍ଳ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଥିବା ‘i’ ଏ ାର ବଦି୍ଦଶଷ ଉଦ୍ା ରଣ।  ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିତୁଳନାଦ୍ଦର, ବ ୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି 
ଦ୍ଦଯାରଦ୍ଦର ଓ ଦ୍ୀର୍ଣ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବାକୁ ପଦ୍ଦଡ। ଆମ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏ  ିଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଦ୍ୀର୍ଣ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି 
ଅବସ୍ଥତ ିର ଛି।ି 

1.7.2.5 ମମ୍ର ସ୍ୱର: ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଓ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ସ୍ୱରର ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ସି୍ଥତଦି୍ଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ମମଣର 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଇଥାଏ।  ନି୍ଦୀ ୍ାଷାଦ୍ଦର ‘ୟହ୍, ୱହ୍’ ଇତୟାଦ୍ ି ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ‘ହ୍’ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, 
ତା ାର ପୂବଣବତ୍ତଣୀ ସ୍ୱର ମମଣର ସ୍ୱର ଦ୍ଦ ାଇଯାଏ। 

1.7.2.6  େୁର୍ଦ୍ସ୍ୱର ଓ ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ ସ୍ୱର: ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ର ଦି୍ଦ  
ଦ୍ଦସ  ିସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଶୁର୍ଦ୍ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି(Monophothong) କୁ ାଯାଇଥାଏ। ଅଥଣାତ୍ ଶୁର୍ଦ୍ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣର 
ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ଦଶଷ ପଯଣୟନ୍ତ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ପରିବତ୍ତଣନ  ୁଏନା ିଁ। କନୁି୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବା ଏକ 
ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଅନୟ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଚା ିର୍ଦ୍ଦ  ଦ୍ଦସ  ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି
(Dipthong) କୁ ାଯାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ସିଦ୍ଦ ବ  ୍ିତଦ୍ଦର ବ ି ପରବିତ୍ତତି 
ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର ଅ, ଓ, ଇ, ଉ , ଏ, ଓ ଆଦ୍କୁି ମୂଳ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିତଥା ‘ଐ, ଔ’ କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି
କୁ ାଯାଏ। ସଂଯୁକ୍ତସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନଦ୍ଦର ଦୁ୍ଇଟ ିସଦ୍ଦଙ୍କତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଐ [Ɔi] ଓ ଔ 

[Ɔu]। ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର 9 ଟ ିଓ ଓଡଆିଦ୍ଦର ପାଦ୍ଦଞ୍ଚାଟ ିସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିର ଛି।ି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ମାତ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଯଉ  ସମୟ  ାଦ୍ଦର୍, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସତକି ିସମୟ 
 ାରି୍ଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଔଷଧ, ଐରାବତ’ ଇତୟାଦ୍ ିଶବ୍ଦ ଏ  ିସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରୁି ସମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପ ଅଂ। 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 5 

(କ)ଜ୍ ିବାର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶର ପ୍ରକାଯଣୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ ି
ଦ୍ଦ ଖ। 

(ଖ) ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଅପ୍ରଧାନ ବର୍ଣୀକରଣକୁ ସଂକି୍ଷପ୍ତଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଚନା କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସୁର୍ଦ୍ସ୍ୱର ଓ 
ସଂଯୁକ୍ତସ୍ୱର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦ୍ଦ୍ ଦ୍ଶଣାଅ। (100ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.8. ସ୍ୱର ଚତୁଭୁ୍ୟ (vowel quadrilateral):  

 ମୁଖର୍ ବର ୍ିତଦ୍ଦର ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇ  ଜ୍ ିବା ତା ାର ପ ଞୁ୍ଚଥିବା ସଦ୍ଦବଣାଚ୍ଚ ସୀମା ପଯଣୟନ୍ତ 
ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଟ ି ପାଖାପାଖି ନମିନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଶତି ଏକ ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର ବଶିଷି୍ଟ୍। ଏ  ି ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ ୍ିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାଟଏି 
ସ୍ୱରର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟକୁ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ବନୁି୍ଦ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସୂଚୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଥଣାତ ଏ  ିବନୁି୍ଦର ଅବସ୍ଥାନଦ୍ଦର ସ୍ୱର 
x ଜ୍ ିବାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରଦ୍ଦର ଧ୍ୱନତି ଦ୍ଦ ଉଛ।ି ନମିନସ୍ଥ ଚତି୍ରଦ୍ଦର ସୂଚୀତ ବନୁି୍ଦ ଓଡଆି ସ୍ୱର [ଏ] କୁ ସୂଚୀତ 
କରୁଛ ି ଯା ାର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଦ୍ଦ ଉଛ ି ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ, ଅଗ୍ରା୍ିମୁଖୀ କନୁି୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍କୁ ନୁଦ୍ଦ  । 
ଅଥଣାତ୍ ଜ୍ ିବାର ଅବସି୍ଥତ ିଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପାଟ ି ୍ିତଦ୍ଦର ଓ ଉ୍ୟ ଓଷ୍ଠର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ର ଛି।ି ବ ୁ 
୍ାଷାଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ଚାଳନ ଏକ ନେିଷି୍ଟ୍ ବନୁି୍ଦର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦ ାଇ ଏକ ନେିଷି୍ଟ୍ ବନୁି୍ଦ 
ପଯଣୟନ୍ତ ର୍ତ ିକରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଣବୃତ୍ତାକାର ପରିଧି ର୍ଠନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ାକୁ ‘ସ୍ୱର-ତ୍ରଦି୍ଦକାଣ’ ମଧ୍ୟ କ ଥିାନ୍ତ।ି 
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏ  ିସ୍ୱର ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ଜ୍ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଶ୍ରାବୟ ସି୍ଥତକୁି ଦ୍ଶଣାଇବାଦ୍ଦର ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୍ୂମିକା ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କଦ୍ଦ  
ବ ିଏକଦ୍ମ୍ ସଠକି୍ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଦ୍ଶଣାଇବାଦ୍ଦର ଅକ୍ଷମ ଦ୍ଦ ଉଛ।ି  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ 

ସଂବୃତ 

ଅର୍ଦ୍ଣ ସଂବୃତ 

ଅର୍ଦ୍ଣ ବବୃିତ 

ବବୃିତ 
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1.9. ଯମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିବ୍ା ମାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି(Cardinal Vowel): 

 ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖୟତୁଃ (କ) ଜ୍ ିବାର ବୟବ ୃତ ୍ାର୍, (ଖ) ଜ୍ ିବାଟ ି
ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ଉଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଓ (ର୍) ଓଷ୍ଠର ଆକାର ଉପଦ୍ଦର ନି୍ ଣର କରିଥାଏ। ଏ  ି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ 
ସବଣପ୍ରଥଦ୍ଦମ  ଣ୍ଡନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ୍ାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦ୍ଦଫସର ‘ଦ୍ାନଏି  ଦ୍ଦଜ୍ାନସ୍’ ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ଏ  ି
ତଦି୍ଦନାଟ ିଦ୍ରି୍କୁ ଆଖିଆର୍ଦ୍ଦର ରଖି ଦ୍ଦମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିବା ମାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଦ୍ଦ । 
ଏ  ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ଦ୍ଦକୌଣସି ନେିଷି୍ଟ୍ ୍ାଷା ସ ତି ସଂପକିୃ୍ତ ନରଖଥୁିଦ୍ଦ  ବ ି ଏ ାକୁ ଦ୍ଦକୌଣସି ଏକ 
୍ାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ବଦି୍ଦେଷଣ କରିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଯ ମାନକ୍ାଦ୍ଦବ ଗ୍ର ଣ କରାଯାଇପାରବି ଏ ାକୁ 
ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାଦ୍ଦର। ଜ୍ ିବାର ସାଧାରଣ ଅବସି୍ଥତଠିାରୁ ସଦ୍ଦବଣାଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦତ୍ତାଳନ ପଯଣୟନ୍ତ ଦୂ୍ରତାକୁ 
ସମାନ ସମାନ ୍ାବଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରି ପ୍ରତ ି  ବି୍ ାଜ୍ତି ଉଚ୍ଚତାଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାକୁ ରଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କଦ୍ଦ , 
ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ନେିଷି୍ଟ୍ ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଯା ାକୁ ଆଦ୍ଦମ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଏକ 
ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ରୂଦ୍ଦପ ଗ୍ର ଣ କରିଛୁ, ଦ୍ଦତଣୁ ଏରୁ୍ଡକି ମାନସ୍ୱର ରୂଦ୍ଦପ ପରିଚତି।   

 ଜ୍ ିବାର ଅବସ୍ଥାନକୁ  କ୍ଷୟକରି ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୟ ଅନୁସାଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଠାଟ ି ଦ୍ଦମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି 
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛ।ି ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ ି– ଇ (i), ଏ (e), ଏ¯ (E), ଆ (a), ଅ (a), ଓ (o) ଓ 
ଓ¯ (Ɔ), ଉ (u)। ପୁନୁଃ ଏ  ିଦ୍ଦମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଦୁ୍ଇ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ, ଅଗ୍ର ଜ୍ ିବା ସା ାଯୟଦ୍ଦର ଚାଦ୍ଦରାଟ ି
ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ ଜ୍ ିବା ଅନୁସାଦ୍ଦର ଚାଦ୍ଦରାଟ ି ଧ୍ୱନ ି ଏ ାର ଅନ୍ତ୍ଣୂ କ୍ତ। ଇ, ଏ, ଏ¯, ଆ ଅଗ୍ରସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି
ଦ୍ଦ ାଇଥିବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅ¯, ଓ¯, ଓ ଅବଂ ଉ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତ।ି 

ପୁଣି ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ମାନସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦ୍ୀର୍ଣ ଦ୍ଦ ାଇପାରନ୍ତ।ି ଅତଏବ ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦ୍ୀର୍ଣ ଦ୍ଦ୍ଦ୍ଦ୍ଦର 
ଏ  ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ସଂଖୟା ଦ୍ଦ ଉଛ ି ,ଦ୍ଦଷା ଳ। ସ୍ୱର ତ୍ରଦି୍ଦକାଣଦ୍ଦର ଏ  ି ମାନସ୍ୱର ମାନଙ୍କ ସି୍ଥତକୁି ନମିନଦ୍ଦର 
ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

 

 

 

 

  

 

ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ 

ସଂବୃତ (i) 

ଅର୍ଦ୍ଣ ସଂବୃତ (e) 

ଅର୍ଦ୍ଣ ବବୃିତ (E) 

ବବୃିତ (a) 

(u) 

(o) 

(Ɔ) 

(a) 
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ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ  ସ୍ୱର ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  ତ୍ରଦି୍ଦକାଣାକାର ସ୍ଥାନ ସୂଚୀତ ଦ୍ଦ ାଇଛ,ି ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଯଦ୍ ିଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱର 
ସୂଚୀତ  ୁଏ ତା ାକୁ ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର କୁ ାଯାଇପାଦ୍ଦର।  

 

1.10. ଓଡଆି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ୍ରିଚୟ: 

ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ଆଦ୍ଦ ାଚନା କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ନମିନ ିଖିତ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ପଡଥିାଏ। 

(କ) ଜ୍ ିବାର ଦ୍ଦକଉ  ବି୍ ାର୍ ବୟବ ୃତ : ଅଗ୍ର, ପଶ୍ଚ କମିବା ମଧ୍ୟ 

(ଖ) ଜ୍ ିବାର ଉଚ୍ଚତା : ସଂବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଣ ସଂବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଣ ବବୃିତ, ବବୃିତ 

(ର୍) ଓଷ୍ଠର ସି୍ଥତ ି:  ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ନା ଅଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ 

(ର୍) ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ: ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ 

(ଙ) ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର : କମ୍ପନ ଅଛ ିନା ନା ିଁ। 

ଏପଯଣୟନ୍ତ ଆଦ୍ଦ ାଚତି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ସଂଜ୍ଞା ଓ ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟର ଆଧାରଦ୍ଦର ନମିନଦ୍ଦର ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର 
ଥିବା ଆଠଦ୍ଦର୍ାଟ ିଦ୍ଦମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଇ (i), ଏ (e), ଏ¯ (E), ଆ (a), ଅ (a), ଓ (o), ଓ¯ (Ɔ), ଉ 
(u)। ଦୁ୍ଇଦ୍ଦର୍ାଟ ି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ(ିଐ, ଔ)କୁ ନମିନଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଚନା କରାର୍ ା। ଏ ା ବୟତୀତ ଓଡଆି 
୍ାଷାଦ୍ଦର ଅନୁନାସିକୟତା ସାଥଣକ ଦ୍ଦ ାଇଥିବାରୁ ଇ , ଉ , ଏ  ଇତୟାଦ୍କୁି ବଚିାର କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

[ଅ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ପଛପଟ ବୟବ ାର ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଠ ଦୁ୍ଇଟ ିଦ୍ଦଖା ା ଓ 
ଉଦ୍ାସୀନ ରଦ୍ଦ  କନୁି୍ତ ସାମାନୟ ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ର ଥିାଏ। ଦ୍ଦତଣୁ ଏ ା ୍ଶ୍ଚାତ୍-ଉଦ୍ାସୀନ-ଯଗାୋକୃତ-ବ୍ବୃି୍ତ 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିଅଦ୍ଦଟ। ମାତ୍ର ବ ୁ ସମୟଦ୍ଦର ଏ  ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠଯିାଉଥିବାରୁ 
ଏ ାକୁ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ବ ି କୁ ାଯାଇଥାଏ। ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୍ୂମିକା 
ଗ୍ର ଣ କଦ୍ଦର।   

[ଆ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ି୍ ର ମଧ୍ୟ୍ାର୍ ବୟବ ୃତ  ୁଏ ଓ ଜ୍ ିବା ତାର ସବଣନମିନ 
ପ୍ରାକୃତକି ସି୍ଥତଦି୍ଦର ଥିବାରୁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଓଠ ଦ୍ଦଖା ା ଓ ଉଦ୍ାସୀନ ର ଥିାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ 
ଏ ାକୁ ମଧ୍ୟ-ଉଦ୍ାସୀନ-ବ୍ବୃି୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଏ। ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଶବ୍ଦର ଆଦ୍,ି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାଦ୍ଦର 
ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 
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[ଇ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ି୍ ର ଆର୍୍ାର୍ ସାମାନୟ ଆର୍କୁ ଆସି ଉପରକୁ ଉଦ୍ଦଠ। ଜ୍ ିବାର 
ଉଚ୍ଚତା ସଂବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତର ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ସି୍ଥତଦି୍ଦର ର ଥିାଏ। ଓଠ ଦୁ୍ଇଟ ି ସାମାନୟ ଚଉଡା ଦ୍ଦ ାଇ 
ଦୁ୍ଇପାଖକୁ  ମି୍ବ ଥିବାରୁ ଅଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ଓ ବସୃି୍ତତ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ଥାଆନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ିଧ୍ୱନକୁି ଅଗ୍ରବ୍ସୃି୍ତତ-

ଅଯଗାୋକୃତ-ସଂବୃ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିକୁ ାଯାଏ।  

[ଉ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇ  ଜ୍ି୍ ର ପଛ୍ାର୍ ଉପରକୁ ଉଠଯିାଇ ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତର ଟକିଏି 
ଉପରକୁ ରଦ୍ଦ । ଓଠ ଦୁ୍ଇଟ ିଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ର ଥିାନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ିଧ୍ୱନକୁି ୍ଶ୍ଚ-ଯଗାୋକୃତ-ସଂବୃ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି
କୁ ାଯାଏ। ଏ  ିଧ୍ୱନ ିଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତୁଃଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

[ଏ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ି୍ ର ଆର୍୍ାର୍ ସାମାନୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ ଓ 
ଅର୍ଦ୍ଣବବୃିତର ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ରଦ୍ଦ । ଓଠ ଦୁ୍ଇଟ ିଦ୍ଦଖା ା ଓ ସାମାନୟ ବସୃି୍ତତ ଥାଆନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ି
ଧ୍ୱନକୁି ଅଗ୍ର-ମଧ୍ୟଉଚ୍ଚ-ଅଯଗାୋକୃତ-ଅର୍ଦ୍୍ବ୍ବୃି୍ତ-ବ୍ସୃି୍ତତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଏ। ଏ  ିଧ୍ୱନ ି ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର 
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

[ଓ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ି୍ ର ପଛ୍ାର୍ ସାମାନୟ ଉପରକୁ ଉଠ ି ଅର୍ଦ୍ଣସଂବୃତ ଓ 
ଅର୍ଦ୍ଣବବୃିତର ମଧ୍ୟବତ୍ତଣୀ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ରଦ୍ଦ । ଓଠ ଦୁ୍ଇଟ ିସାମାନୟ ଦ୍ଦଖା ା ଓ ଅଧା ଦ୍ଦର୍ା ାକୃତ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର 
ଥାଆନ୍ତ।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ିଧ୍ୱନକୁି ୍ଶ୍ଚ-ମଧ୍ୟଉଚ୍ଚ-ଯଗାୋକୃତ-ଅର୍ଦ୍୍ସଂବୃ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିକୁ ାଯାଏ। ଏ  ିଧ୍ୱନ ିଓଡଆି 
୍ାଷାଦ୍ଦର ଶବ୍ଦଦ୍ଦର ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ସବୁଠାଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

[ଐ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ ା ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ।ି ଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ଅ’ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦ ାଇ  ‘ଇ’ ପଯଣୟନ୍ତ 
 ୁଏ। ଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣ  ଅ ର୍ା୍ାଦ୍ଦବ ‘ଅ’  ନୁଦ୍ଦ   କି ‘ଇ’ ମଧ୍ୟ ନୁଦ୍ଦ  । 

[ଔ] ସ୍ୱରଧ୍ୱନ:ି ଏ ା ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ।ି ଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ଓ’ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦ ାଇ  ‘ଉ’ ପଯଣୟନ୍ତ 
 ୁଏ। ଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣ  ଅ ର୍ା୍ାଦ୍ଦବ ‘ଓ’  ନୁଦ୍ଦ   କି ‘ଉ’ ମଧ୍ୟ ନୁଦ୍ଦ  । 

 ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 6 

(କ) ଦ୍ଦମୌଳକି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିବା ମାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ିକା ାକୁ କୁ ାଯାଏ? 

(ଖ) ସ୍ୱର ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ ଅନୁସାଦ୍ଦର ଅଗ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନରୁି୍ଡକୁି ଦ୍ଦ ଖ. 

(ର୍) ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଣାରଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ରି୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦ୍ବାକୁ ପଦ୍ଦଡ ଦ୍ଦ ଖ. 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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1.11. ବ୍ୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

 ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବାୟୁପ୍ରବା  ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଅବଦ୍ଦରାଧ ଦ୍ଦ ାଇ 
ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ, ତା ାକୁ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ି କ ନ୍ତ।ି ଏ  ି ବାଧା ଦୁ୍ଇପ୍ରକାର ଦ୍ଦ ାଇପାଦ୍ଦର। ଦ୍ଦଯପରିକ ି
ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦକୌଣସି ଦୁ୍ଇଟ ିଅଂଶ ପରସ୍ପର ସ ତି ମିଳତି ଦ୍ଦ ାଇ ବାୟୁକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦ୍ଦଦ୍ଇପାରନ୍ତ ି
ନଦ୍ଦଚତ୍ ପରସ୍ପରର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇ ବାୟୁମାର୍ଣକୁ ଏଦ୍ଦତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦ୍ଅିନ୍ତ ିଦ୍ଦଯ, ବାୟୁ ଦ୍ଦସ  ିସଂକୀର୍ଣ୍ଣ 
ପଥଦ୍ଦର ଅତକି୍ରମ କରବିାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସଂର୍ଷଣ ଦ୍ଦ ତୁ କଂପନ ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।  

ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ବର୍ଣୀକରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଚାଦ୍ଦରାଟ ିକଥାକୁ ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇଥାଏ। (କ) ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ, (ଖ) ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣର ବଧିି, (ର୍) ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର କମ୍ପନ ବା 
ଦ୍ଦର୍ାଷର ପ୍ର୍ାବ, (ର୍) ବୟବ ୃତ ପ୍ରାଣ ଶକି୍ତ। 

1.11.1 ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

 ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ (point of articulation) ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବଚିାର କଦ୍ଦ  ଓଠ ଠାରୁ କାକଳ 
ପଯଣୟନ୍ତ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଧ୍ୱନକୁି ଉତ୍ପ ଅଂ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

(କ) କଣ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନ ି (glottal): ଜ୍ ିବାର ପଛ୍ାର୍ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉପରକୁ ଉଠ ିକଣ୍ଠ ପାଖଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାମଳ 
ତାଳୁକୁ ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ କଣ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରିତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଓଡଆି ୍ାଷର କ୍, ଖ୍, ଗ, ଘ୍, ଙ୍ 
ଦ୍ଦ ଉଛ ିକଣ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ।ି 
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(ଖ) ତାେବ୍ୟ ଧ୍ୱନ ି(palatal): ଜ୍ ିବାର ଶୀଷଣ ବା ମଧ୍ୟ୍ାର୍ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉପରକୁ ଉଠ ିକଠନି ତାଳୁକୁ 
ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦ  ତା ବୟ ଧ୍ୱନରି ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆି ୍ାଷରୁ ଚ୍, ଛ୍,ଜ୍,ଝ୍, ଞ ଆଦ୍ ି ତା ବୟ ଧ୍ୱନରି 
ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ।ି 

(ଗ) ମୂର୍ଦ୍୍ନୟ ଧ୍ୱନ ି (cerebral): ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଶୀଷଣ ଉପରକୁ ଦ୍ଦମାଡଦି୍ଦ ାଇ ମୂର୍ଦ୍ଣା ବା କଠନି 
ତାଳୁର ଉପର ଅଂଶକୁ ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ଧ୍ୱନରି ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ଟ୍, ଠ୍, 
ଡ୍, ଢ୍, ଣ୍ ଇତୟାଦ୍ ିମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି  

(ଘ) ଦ୍ନ୍ତୟ ଧ୍ୱନ ି(Dental): ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଶୀଷଣ ଉପର ଦ୍ାନ୍ତକୁ ଛୁଇ  ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ 
ଛାଡଦି୍ଅିନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ନ୍ତୟ ଧ୍ୱନରି ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ତ୍, ଥ୍, ଦ୍, ଧ୍, ନ୍ ଇତୟାଦ୍ ିଦ୍ନ୍ତୟ 
ଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି  

(ଙ) ଓଷ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ ି (Bilabial): ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇ  ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ 
ଛାଡଦି୍ଅିନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଷ୍ଠୟ ଧ୍ୱନରି ସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ପ୍, ଫ୍, ବ୍, ଭ୍, ମ୍ ଇତୟାଦ୍ ିଓଷ୍ଠୟ 
ଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି  

1.11.2 ଉଚ୍ଚାରଣର ବ୍ଧିି (Manner of articulation) ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

ଉଚ୍ଚାରଣର ବଧିି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନକୁି ବି୍ ି ଅଂ ୍ାଦ୍ଦବ ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଉଛ।ି ଦ୍ଦସରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ:ି 1. 

ସ୍ପଶଣୀ (plosive), 2. ସଂର୍ଷଣୀ  (Fricative), 3. ସ୍ପଶଣୀ-ସଂର୍ଷଣୀ  (Affricative), 4. ନାସକିୟ  (Nasal), 5. 

ପାଶ୍ୱକି (Lateral), 6. ଦ୍ଦ ାଡତି (Thrilled), 7. ତାଡତି (Flapped) 

1.11.2.1. ସ୍ପଶଣୀ (plosive): ସ୍ପଶଣବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଉ୍ୟ ଓଠର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପଶଣ, ଜ୍ ିବାର 
ତଳ ଓଠ  ଓ  ଉପର ଦ୍ାନ୍ତ ଆଦ୍କୁି ସ୍ପଶଣ କରଥିାନ୍ତ ିଏପିର ସ୍ପଶଣ ବାୟୁ ପ୍ରବା କୁ କଛି ିସମୟପାଇ  
ଅବରୁର୍ଦ୍ କରଥିାନ୍ତ।ି ପଦ୍ଦର ଏ  ିଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅପସରଯିିବା ପଦ୍ଦର ବାୟୁପଥ 
ଉନମକୁ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।  ଏ  ିକ୍ରମଦ୍ଦର ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ସ୍ପଶଣରୁ ଓଷ୍ଠୟ-ସ୍ପଶଣ ଧ୍ୱନ,ି ଜ୍ ିବାର ଦ୍ନ୍ତୟ 
ସ୍ପଶଣରୁ ଦ୍ନ୍ତୟ-ସ୍ପଶଣ ଧ୍ୱନ ିଇତୟାଦ୍ ିସଷୃ୍ଟ୍ି ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର [କ୍, ଖ୍, ଗ, ଘ୍] କଣ୍ଠୟସ୍ପଶଣ ଧ୍ୱନ,ି 
[ପ୍, ଫ୍, ବ୍, ୍] ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଧ୍ୱନରି ଉଦ୍ା ରଣ ଅଟନ୍ତ।ି 
 

1.11.2.2. ସଂର୍ଷଣୀ  (Fricative):  ସଂର୍ଷଣୀ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବାୟୁ ପ୍ରବା  ସ୍ପଶଣ ଧ୍ୱନ ି୍ଳ ିସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଅବରୁର୍ଦ୍  ୁଏନା ିଁ ବରଂ ବାୟୁମାର୍ଣ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ଦକୌଣସ ିନା ଦ୍ଦକୌଣସ ିସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଏପର ିସଂକୀର୍ଣ୍ଣ 
ଦ୍ଦ ାଇଯାଏ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସ  ିସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଣଦ୍ଦଦ୍ଇ ବାୟୁ ନରି୍ଣତ ଦ୍ଦ  ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏକପ୍ରକାର ସଂର୍ଷଣ ସୃଷି୍ଟ୍ 
ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏ  ିଧ୍ୱନରି ଦୁ୍ଇଟ ିପ୍ରକୃଷ୍ଟ୍ ଉଦ୍ା ରଣ ଦ୍ଦ ଉଛ ି[ସ] ଓ [ ]। [ସ] ଧ୍ୱନରି 
ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଗ୍ର ବର୍ତ୍ଣର ବପିରୀତ ଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର ର  ି ଦ୍ଦଯଉ  ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଣ ତଆିର ିକଦ୍ଦର 
ତା ାର ିମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଇଇ ବାୟୁ ସଂର୍ଷଣ ସ ତି ବା ାରକୁ ବା ାର ିଥାଏ। [ ] ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 



ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ Page 33 

 

ର୍ଳା ଓ ଦ୍ଦଛାଟଜ୍ି୍  ପରସ୍ପରର ନକିଟବତ୍ତଣୀ ଦ୍ଦ ାଇ ବାୟୁମାର୍ଣକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରଥିାନ୍ତ ି ଓ ଦ୍ଦସ  ି
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥଦ୍ଦର ବାୟୁ ବା ାରକୁ ଏକ ସଂର୍ଷଣ ସ ତି ଆସଥିାଏ। 

 

1.11.2.3. ସ୍ପଶଣୀ-ସଂର୍ଷଣୀ  (Affricative): ଏ  ିଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇ  ଦ୍ଦଯଉ  ପ୍ରଯତ୍ନର ଆବଶୟକ ପଦ୍ଦଡ 
ତା ା ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ସ୍ପଶଣରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ ବ ି  ଠାତ୍ ନଦ୍ଦଖା ି ଧୀଦ୍ଦର ଧୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଖା ିଥାଏ, 
ଯା ାଫଳଦ୍ଦର କଛି ି ଦ୍ଦଡରଦି୍ଦର ବାୟୁର ର୍ଷଣଣ ଦ୍ଦ ତୁ ଦ୍ଦଫାଟ ସୃଷି୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଯଉ  ଅଂଶଦ୍ଦର ସ୍ପଶଣଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ ଦ୍ଦସ  ିଅଂଶଦ୍ଦରସଂର୍ଶଣ ଧ୍ୱନ ିମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରତି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 
ଓଡଆିଦ୍ଦର [ଚ, ଛ, ଜ୍, ଝ] ସ୍ପଶଣୀ-ସଂର୍ଷଣୀ ଅଟନ୍ତ।ିଏ  ିଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅଗ୍ରଜ୍ ିବା ଉପରକୁ 
ଉଠ ିବର୍ତ୍ଣକୁ ସ୍ପଶଣ କର ିବାୟୁ ମାର୍ଣକୁ ଅବରୁର୍ଦ୍ କଦ୍ଦ ବ ିଏ  ିମାର୍ଣ  ଠାତ୍ ନ ଦ୍ଦଖା ି ଜ୍ ିବା ଆଦ୍ଦସ୍ତ 
ଆଦ୍ଦସ ତଳକୁ ଖସବିା ଫଳଦ୍ଦର ସ୍ପଶଣ ସ ତି ଏକ ସଂର୍ଷଣୀ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଯାଇଥାଏ।  

 

1.11.2.4. ନାସକିୟ  (Nasal): ନାସକିୟ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକାମଳ ତାଳୁ ତଳକୁ ଝୁ ି 
ର ବିା ଫଳଦ୍ଦର ବାୟୁପ୍ରବା  ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମାର୍ଣଦ୍ଦର ନରି୍ଣତ  ୁଏ ଓ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଦର କମ୍ପନ ଦ୍ଦ ାବାରୁ 
ଦ୍ଦର୍ାଷ ସୃଷିି ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ।ଓଡଆିର [ଙ, ଣ, ନ, ମ] ଇତୟାଦ୍ ିନାସକିୟ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି ଏ  ି
ନାସକିୟତାକୁ ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନଇ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନକୁି ତନି ି୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ଦ୍ଦସଥିରୁ କ୍, ଖ୍, 
ଗ, ଘ୍ ଇତୟାଦ୍ ିନରିନୁନାସକି; କ୍ , ଖ୍ , ଗ , ଘ୍  ଇତୟାଦ୍ ିଅନୁନାସକି ଓ ଙ୍, ଞ୍, ଣ୍, ନ୍, ମ୍ ଇତୟାଦ୍ ି
ନାସକିୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି 

1.11.2.5. ପାଶ୍ୱକି (Lateral): ଏ  ିଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମୁଖବବିରର ମଧ୍ୟଦ୍ଦରଖାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସ ିନା 
ଦ୍ଦକୌଣସ ିସ୍ଥାନଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ବାୟୁମାର୍ଣକୁ ଅବଦ୍ଦରାଧ କଦ୍ଦର, କନୁି୍ତ ଜ୍ ିବାର ଏକ ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବା ଉ୍ୟ 
ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବାୟୁମାର୍ଣ ଉନମୁକ୍ତ ର ଥିାଏ। ଫଳଦ୍ଦର ବାୟପ ଏକପାଶ୍ୱଣ ବା ଉ୍ୟ ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବାୟୁ 
ନରି୍ଣତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର   ଓ ଳ ଦ୍ଇିଟ ିପାଶ୍ୱକି ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଦ୍ା ରଣ ଅଟନ୍ତି। ଳ 
ଏକପାଶ୍ୱକି ଓ   ଦୁ୍ଇପାଶ୍ୱକି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି 

1.11.2.6.  ଦ୍ଦ ାଡତି (Thrilled):ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜ୍ ିବାଗ୍ର  ଖବୁ୍ ଦ୍ଦଜ୍ାରଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଡତି ଦ୍ଦ ାଇ ତାଳୁକୁ 
ବାରମବାର ଆର୍ାତ କଦ୍ଦର ଓ ଦ୍ଦସ  ି ଆଦ୍ଦ ାଡନରୁ ଦ୍ଦ ାଡତି ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପନ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 
ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ର’ ଧ୍ୱନ ିଏ  ିଦ୍ଦଶ୍ରଣୀର ଅନ୍ତ୍ଣୁ କ୍ତ। 

1.11.2.7. ତାଡତି (Flapped): ଏ  ି ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାଗ୍ର ପଛକୁ ଓ ଟ ି କଠନି ତାଳୁର 
ସମ୍ମଖୁ ଅଂଶ ପଯଣୟନ୍ତ ଉଠଯିାଏ ଏବଂ ପଦ୍ଦର ବାୟୁ ପ୍ରବା ର ଚାପଦ୍ଦର  ଠାତ୍ ଦ୍ଦଜ୍ାରଦ୍ଦର ଛଞି୍ଚାଡ ି
ଦ୍ଦ ାଇପଦ୍ଦଡ। ଜ୍ ିବା ଖସବିା ସମୟଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ପଛ୍ାର୍ ଦ୍ାନ୍ତମଳୂଦ୍ଦର ପିଟ ିଦ୍ଦ ାଇଯିବା ଫଳଦ୍ଦର 
ଉତକି୍ଷପ୍ତ ବା ତାଡତି ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଯାଏ।  ଓଡଆିଦ୍ଦର ଡ଼, ଢ଼ ଦ୍ଦ ଉଛ ିତାଡତି ଧ୍ୱନ।ି 

1.11.2.8. ଅର୍ଦ୍ଣସ୍ୱର/ସପ୍ରବା  ବୟଞ୍ଜନ (semi-consonant) : ଏ  ିଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ବାୟୁ ପ୍ରବା ର 
ର୍ତ ି ବ ୁ୍ାଦ୍ଦବ ଧୀର ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଏ ାର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ସଂବୃତ ସ୍ଥାନରୁ ବବୃିତ ସ୍ଥାନ 
ଆଡକୁ ର୍ତକିଦ୍ଦର। ଦ୍ଦକ ଦି୍ଦକ  ିଏ  ିଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସ୍ୱର ପର ିକମ୍ ଦ୍ଦର୍ାଷ ଦ୍ଦ ଉଥିବାରୁ 
ଅର୍ଦ୍ଣସ୍ୱର ବ ିକ ଥିାନ୍ତ।ି  ଓଡଆିଦ୍ଦର ଦୁ୍ଇଟ ିଅର୍ଦ୍ଣ ସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ଣବୟଞ୍ଜନ ର ଛି ି- ୱ, ୟ। 
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1.11.3 ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଯର କମ୍ପନ ବ୍ା ଯଘାଷ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ:ି 

 ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ରୁ ନରି୍ଣତ ବାୟୁ ଚାପଦ୍ଦର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ  କମ୍ପନ ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ ତା ାକୁ ଦ୍ଦର୍ାଷ 
କ ନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନ ି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଏ  ି ଦ୍ଦର୍ାଷ ଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ ତା ାକୁ ସଦ୍ଦର୍ାଷ (voiced) ଧ୍ୱନ ି
କୁ ାଯାଏ। କନୁି୍ତ ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର କମ୍ପନ ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏନା ିଁ ତା ାକୁ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ 

(voiceless) ଧ୍ୱନ ିକ ନ୍ତ।ି ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନକୁି ଏ  ିଦ୍ଦର୍ାଷ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବି୍ କ୍ତ କଦ୍ଦ  ‘କ୍, ଚ୍, ଟ୍, ତ୍, 
ପ୍’ ବର୍ଣର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱତିୀୟ ଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦ ଉଛ ିଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଚତୁଥଣ, ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନ ିତଥା ‘ଯ, ର, 
ଳ, ବ,  ’ ଦ୍ଦ ଉଛ ିସଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନ।ି 

1.11.4  ଉଚ୍ଚାରଣଯର ବ୍ୟବ୍ହୃତ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ବ୍ଗ୍ୀକରଣ:  

 ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ ଅନୁସାଦ୍ଦର ବୟବ ୃତ ବାୟୁକୁ ପ୍ରାଣ କୁ ାଯାଏ। ଏ  ି ୍ିତ୍ତଦି୍ଦର ବୟଞ୍ଜନକୁ 
ଦୁ୍ଇ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର, ଯଥା – ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ (un-aspirated) ଓ ମ ାପ୍ରାଣ 

(Aspirated)। ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଶ୍ୱାସଶକି୍ତକୁ ଅଳ୍ପ ପରମିାଣଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାର୍ 
କରିବାକୁ  ୁଏ ଦ୍ଦତଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରବା  ଅଳ୍ପ ଦ୍ଦଫାଟନ ସ ତି ନରି୍ଣତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମ ାପ୍ରାଣ 
ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଅଧିକ ଶ୍ୱସଶକି୍ତକୁ ପ୍ରଦ୍ଦୟାର୍ କରିବାକୁ  ୁଏ, ଫଳଦ୍ଦର ବାୟୁ ପ୍ରବା  
ଅଧିକ ଦ୍ଦଫାଟନ ସ ତି ନରି୍ଣତ  ୁଏ। ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନକୁି ଏ  ିପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବି୍ କ୍ତ କଦ୍ଦ  ‘କ୍, 
ଚ୍, ଟ୍, ତ୍, ପ୍’ ବର୍ଣର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦ ଉଛ ିଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦ୍ୱତିୀୟ , ଚତୁଥଣ  ଧ୍ୱନ ିଦ୍ଦ ଉଛ ି
ମ ାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନ।ି 

ଉପଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ ଏ  ି ବର୍ଣୀକରଣ ବୟତୀତ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଆଦ୍ଦ ାଚକ ବା ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନୀ ବୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ 
ସଂଯୁକ୍ତ-ଅସଂଯୁକ୍ତ, ଦ୍ଦଫାଟନ ପର୍ଦ୍ତ ିଆଦ୍ ିବି୍ ି ଅଂ ଦ୍ରି୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣୀକରଣ କରିପାରନ୍ତ।ି 

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 7 

(କ) ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ଦକଉ  ଦ୍ରି୍କୁ ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇତାଏ, 
ଆଦ୍ଦ ାଚନା କର। (70ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଖ)ପାଶ୍ୱକି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିକା ାକୁ କ ନ୍ତ?ି 

 (ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

1.12. ଓଡଆି ବ୍ୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ୍ରିଚୟ: 

1.12.2. ଓଡଆି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ିଚାଟ୍:  

 ଉପଦ୍ଦର ବରି୍ଣ୍ତ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି ବି୍ ି ଅଂ ବର୍ଣୀକରଣ ଓ ତା ାର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଓଡଆି 
୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରୁି୍ଡକୁି ବଚିାର କଦ୍ଦ  ଆଦ୍ଦମ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ସବଦି୍ଦଶଷ ଚତି୍ର ପାଇପାରିବା। 
ଯା ାକୁ ନମିନସ୍ଥ ଚାଟଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

  ଓଷ୍ଠୟ ଦ୍ନ୍ତୟ ବ୍ର୍୍ତ୍ୟ ବ୍ର୍୍ତ୍ୟ୍ର (ମୂର୍ଦ୍୍ା) ତାେବ୍ୟ କଣ୍ଠ୍ୟ କାକଳ 

  ଅ
ଳ୍ପ
ପ୍ରା
ଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାଣ 

ମ ା
ପ୍ରାଣ 

ସ୍ପେ୍ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ପ୍ ଫ୍ ତ୍ ଥ୍   ଟ୍ ଠ୍   କ୍ ଖ୍   

ସଦ୍ଦର୍ାଷ ବ୍ ଭ୍ ଦ୍ ଧ୍   ଡ୍ ଢ୍   ଗ ଘ୍   

ସଂଘଷ୍ୀ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ   ସ୍    ଷ୍  ଶ୍      

ସଦ୍ଦର୍ାଷ               

ସ୍ପେ୍ 
ସଂଘଷ୍ୀ 

ଅଦ୍ଦର୍ାଷ         ଚ୍ ଛ୍     

ସଦ୍ଦର୍ାଷ         ଜ୍ ଝ୍     

ନାସିକୟ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ୍  ନ୍    ଣ୍    ଙ୍    

୍ାଶ୍ୱକି ସଦ୍ଦର୍ାଷ     ଲ୍  ଳ୍        

ଯୋଡତି ସଦ୍ଦର୍ାଷ     ର୍          

ତାଡତି ସଦ୍ଦର୍ାଷ       ଡ଼ ଢ଼       

ଅର୍ଦ୍୍ସ୍ୱର ସଦ୍ଦର୍ାଷ ୱ୍      ୟ୍        

 

ଦ୍ଦଟବୁ  : ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଚାଟ୍ଣ 
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1.12.3.ଓଡଆି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ିଯବ୍ୈେଷି୍ଟୟ: 

ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଆିଯାଇଥିବା ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି ଚାଟଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରୁି୍ଡକିର 
ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଣାରଣ କଦ୍ଦ  ଏ  ିଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ନମିନମଦ୍ଦତ ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ।ି 

[କ୍] : କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଖ୍] : କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଗ] : କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଘ୍] : କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଙ] : କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଚ୍] : ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଛ୍] : ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଜ୍] : ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଝ୍] : ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଞ୍]: ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ।ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ୍ାଷାବଜି୍ଞାନୀ 
‘ଞ’ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର ପ୍ରାୟତୁଃ ଅନୁପ ବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏ ାକୁ ଧ୍ୱନ ି ଚାଟଣଦ୍ଦର ସ୍ଥାନତି 
କରାଯାଇନା ିଁ। ମାତ୍ର ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି ଅନୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନ ି ସ ତି ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକବଳ ତା ାର 
ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତପିାଦ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି 

[ଟ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଠ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଡ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଢ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଣ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ତ୍] : ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି
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[ଥ୍] : ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଦ୍] : ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଧ୍] : ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ନ୍] : ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ପ୍] : ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଫ୍] : ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ବ୍] : ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଭ୍] : ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ମ୍] : ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନାସିକୟ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ୟ]: ତା ବୟ ସଂର୍ଷଣ ର ତି ଅର୍ଦ୍ଣସ୍ୱର ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ଅର୍ଦ୍ଣବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ର୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଦ୍ଦ ାଡତି ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଳ] : ବର୍ତ୍ଣୟପର ସ୍ପଶଣ/ପାଶ୍ୱକି ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ଲ୍] : ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ/ପାଶ୍ୱକି ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ୱ]: ଓଷ୍ଠୟ ସଂର୍ଷଣର ତି ଅର୍ଦ୍ଣସ୍ୱର ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ଅର୍ଦ୍ଣବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ସ]: ଦ୍ନ୍ତୟ ସଂର୍ଷଣୀ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

[ ]: କାକ ୟ ସଂର୍ଷଣୀ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ମ ାପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି

1.12.4. ଓଡଆିଯର ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ:  

 ବୟଞ୍ଜନ ନଦି୍ଦଜ୍ ଏକ ା ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ଦ୍ଦ ାଇପାରିବା ଦ୍ଦ ତୁ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ବୟଞ୍ଜନର ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର 
ସ୍ୱରଧ୍ୱନଟି ି ଦ୍ଦଯାଡଦି୍ଦ ାଇଥାଏ।  ଏ  ି ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ବୟଞ୍ଜନର ପୂବଣରୁ ବା ପଦ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦ ାଇ ତା ାର 
ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରନ୍ତ।ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ବୟଞ୍ଜନ ସ ତି ଏକାଧିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି ମିଶ ି
ନୂତନ ଧ୍ୱନରି ଆବଶୟକ ପଦ୍ଦଡ, ଦ୍ଦସ ଠିାରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବୟଞ୍ଜନର ଉତ୍ପ ଅଂ  ୁଏ।  ଦ୍ଦଯପରିକ ିକ୍ + ତ୍ଅ = କ୍ତ 
ମାତ୍ର ତ୍ + କ୍ଅ = ତ୍କ। ଓଡଆିଦ୍ଦର ଏ  ିସଂଯୁକ୍ତ ବୟଞ୍ଜନରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ସାଥଣକ ଉଦ୍ା ରଣ ଦ୍ଦ ଉଛ ି: ଳ୍କ, 
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ବଲ, ଣ୍ଡ, ଣ୍ଢ, ଣ୍ଟ, ଣ୍ଠ, ନ୍ତ, ନ୍ଥ, ନ୍ଦ, ନ୍ଧ, କୟ, ଷ୍ଟ୍, ଷ୍ଠ, ମବ, ମ୍ଭ ପନ, ଇତୟାଦ୍।ି ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘କ୍କ,ଚ୍ଚ, ଟ୍ଟ, ତ୍ତ, େ,  ଅଂ, ପ୍ପ, 
ମ୍ମ’ ଆଦ୍ ିଦ୍ୱତି ବୟଞ୍ଜନରୁ୍ଡକି ସାଧାରଣତୁଃ ଦ୍ୱତି ଉଚ୍ଚାରଣ  ୁଅନ୍ତନିା ିଁ। ଦ୍ଦସ ପିରି ‘କ୍ତ, ଗ୍ଦ, ଗ୍ଧ, ଜ୍ଝ, ତ୍ପ, 
ର୍ତ୍, ଦ୍ଭ, ବ୍ଧ, ଣ୍ଡ୍ର’ ଆଦ୍ ିସଂଯୁକ୍ତ ବୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର ପ୍ରାୟତୁଃ ବୟବା ାର ଦ୍ଦ ବା ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏନା ିଁ।  

ଆତ୍ମ-୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ: 8 

(କ) ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ ି‘କ୍, ଚ୍, ଟ୍, ତ୍, ପ୍, ର୍, ଓ ଳ୍’ ର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଣାରଣ କର। (30ଟ ି
ଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଖ)  ଓଡଆିଦ୍ଦର ସଂଯୁକ୍ତ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିରୁ୍ଡକିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। (70ଟ ିଶବ୍ଦଦ୍ଦର) 

(ଉପଦ୍ଦରାକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ଏକକର ଦ୍ଦଶଷ୍ାର୍କୁ ଯାଆନୁ୍ତ) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.13. ବ୍ଷିୟବ୍ସୁ୍ତର ସାରମମ:୍ 

 ଆମ ଚତୁୁଃପାଶ୍ୱଣର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନକୁି ବାକ୍ ଧ୍ୱନ ି କୁ ାଯାଇପାରିବନା ିଁ। ଦ୍ଦକବଳ ମାନବର 
ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ନେିଷି୍ଟ୍ ପ୍ରଯତ୍ନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନ ି ିଁ ବାକ୍ ଧ୍ୱନ ିପଦ୍ବାଚୟ। 

 ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ ଦ୍ଦଯତକିି ପରିମାଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ବାଚକି-ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦ୍ୌତକି ଉଚ୍ଚାରଣ 
ସ ତି ସଂେିଷ୍ଟ୍, ତା ାଠାରୁ କା ିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାଦ୍ଦର ବାଚକି-ଧ୍ୱନରି ମାନସିକ ବା ୍ାବର୍ତ ଦ୍ରି୍ ସ ତି 
ସମବନ୍ଧତି।  
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 ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ବି୍ ି ଅଂ ୍ାଷାଣ ଅବୟବ ବି୍ ି ଅଂ ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପାଦ୍ନଦ୍ଦର ସା ାଯୟ କରିଥାନ୍ତି।। 
ଧ୍ୱନ ିଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଯଦ୍ ିସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ନଷି୍କମ୍ପ ରୁଦ୍ଦ  ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନରି ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ, କନୁି୍ତ ଧ୍ୱନରି 
ଉତ୍ପ ଅଂଦ୍ଦର ଯଦ୍ ିସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀଦ୍ଦର କମ୍ପନ ଥାଏ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସଥିରୁ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଧ୍ୱନ ିସଷିୃ୍ଟ୍ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

 ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନ ି ମୁଖୟତୁଃ ସ୍ୱରଧ୍ୱନ ି ଓ ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ି ୍ଳ ି ଦୁ୍ଇ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ ଦ୍ଦ ଦ୍ଦ  ଦ୍ଦ   
ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚାରଣର ବଧିି, ଜ୍ ିବାର ସି୍ଥତ,ି ବୟବ ୃତ ପ୍ରାଣଶକି୍ତ ଇତୟାଦ୍କୁି ବଚିାରକୁ ଦ୍ଦନଇ 
ଧ୍ୱନକୁି ବି୍ ି ଅଂ ଦ୍ରି୍ରୁ ବର୍ଣୀକରଣ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 

 ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ,ି ତା ବୟ ଧ୍ୱନ,ି ମୂର୍ଦ୍ଣନୟ ଧ୍ୱନ,ି ଦ୍ନ୍ତୟ ଧ୍ୱନ,ି 

ଓଷ୍ଠୟ ଧ୍ୱନ,ି ବର୍ତ୍ଣୟ ଧ୍ୱନ ିଆଦ୍ ି ୍ାବଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 

 ଧ୍ୱନ ି ପରିବତ୍ତଣନ ସମାଜ୍ଦ୍ଦର ସ୍ୱ୍ାବକି ୍ାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦ ାପ, ଆର୍ମ, ବପିଯଣୟୟ,  ସମୀକରଣ, 

ଦ୍ଦର୍ାଷୀ୍ବନ,ନାସିକୟତା ଆଦ୍ ି  ବି୍ ି ଅଂ ଦ୍ରି୍ରୁ ର୍ଟଥିାଏ ଓ ଏଥିରୁ ନୂତନ ୍ାଷାର ସଷିୃ୍ଟ୍ପାଇ  
ଅବକାଶ ସଷିୃ୍ଟ୍  ୁଏ। 

  ଧ୍ୱନୟାତ୍ମକ ପରିବତ୍ତଣନକୁ ସଠକି୍ ୍ାଦ୍ଦବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାନଯାଇପାରିଦ୍ଦ  ମଧ୍ୟ, ଏ  ି ଧ୍ୱନ ି
ପରିବତ୍ତଣନକୁ ଦ୍ଶଣାଇବା ପାଇ  ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ମଧ୍ୟବତ୍ତ ି ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ଏଦ୍ଦବ ବଜ୍ାରଦ୍ଦର ମିଳ ିାଣି। 
ଧ୍ୱନରି ପରିବତ୍ତଣନକୁ ବୟବ ାର କରି ଏଦ୍ଦବ ପ୍ରାଦ୍ଦଦ୍ୟାରି୍କ ୍ାଷାବତି୍ ର୍ଣ ବାକ୍ ରୁ-ପାଠ ଓ ପାଠରୁ-ବାକ୍ 
ରୂପାନ୍ତରଣ ଦ୍ଦକୌଶଳ ବକିାଶ କଦ୍ଦ ଣି। ଯଦ୍ଓି ଏ  ିଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର ର୍ଦ୍ଦବଷଣା ଏଦ୍ଦବବ ିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନା ିଁ, 
ଆ ୁରି ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶୟକତା ରଖଛୁନ୍ତ।ି ଧ୍ୱନରି ସଜ୍ଞାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ାର ତାତି୍ତ୍ୱକ ବଦି୍ଦଶଲଷଣ ପଯଣୟନ୍ତ 
ବ ୁ ଦ୍ରି୍କୁ ୍ାଷା ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକିମାଦ୍ଦନ ଉଦ୍ଘାଟତି କରିଥିଦ୍ଦ  ବ ି ଆ ୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବଦି୍ଦଶଲଷଣର 
ଆବଶୟକତା ର ଛି,ି ଯା ା ଏଦ୍ଦବ ର୍ଦ୍ଦବଷଣା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପରିଧିଦ୍ଦର। ୍ାଷା ପରିବତ୍ତଣନଦ୍ଦର ଧ୍ୱନ ି
ପରିବତ୍ତଣନର ଅନନୟ ୍ୂମିକା ର ଛି।ି ଦ୍ଦତଣୁ ଏ  ି ଦ୍ରି୍ଦ୍ଦର ଧ୍ୱନରି କାଯଣୟକାରିତା ନୟିମ, ଧ୍ୱନ ି
ଉପସ୍ଥାପନାର ବବିରଣୀ ଏବଂ ତା ାର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟରୁ୍ଡକି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥିବା ସମବନ୍ଧ ଇତୟାଦ୍ ି ଅଧିକ 
ର୍ଦ୍ଦବଷଣାର ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ରଖଛୁନ୍ତ।ି 

 

1.14. ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନର ଉତରମାଳା: 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 1 ର ଉତର 

(କ) ଶରୀରର ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଦୁ୍ଇଟ ିଅଂଶ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସ୍ପଶଣ, ସଂର୍ଷଣ ବା ଅନୟ ପ୍ରକି୍ରୟା  ତୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱନକୁ 
ବାଚକି ଧ୍ୱନ ିବା ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନ ିକୁ ାଯାଏ. ଓଡଆି ୍ାଷାଦ୍ଦର [ଅ],[ଇ], [କ], [ତ], [ବ],[ଯ], [ମ] ଇତୟାଦ୍ ି
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ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ଦ୍ଦର୍ାଟଏି ବାଚକି ଧ୍ୱନ ିପଦ୍ବାଚୟ ଅଟନ୍ତ.ିଏରି୍କ ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ବି୍ ି ଅଂ ଅବୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନରୁ 
ଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାନ୍ତ.ି 

(ଖ) ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନଟକି୍ସ ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନର ଦ୍ଦ୍ୌତକି ଉତ୍ପାଦ୍ନ (physical production), ଉଚ୍ଚାରଣର୍ତ 
ସଂଚରଣ (acoustic transmission) ଓ ତା ାପ୍ରତ ି ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍୍ଙି୍ଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦ୍ଦସ ପିରି ୍ି ଅଂ୍ି ଅଂ 
୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା ଧ୍ୱନରି ସ୍ୱରୂପ (pattern of  sound)ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏପରିକ ିଦ୍ଦର୍ାଟଏି ୍ାଷାଦ୍ଦର ଥିବା  
ବି୍ ି ଅଂ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନରି୍ତ ପ୍ରତରୂିପ, ଧ୍ୱନରି ବର୍ଣୀକରଣ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ‘phonology’ (ଦ୍ଦଫାଦ୍ଦନାଦ୍ଦ ାଜ୍)ି 
ନଦି୍ଦେଣଶ କରିଥାଏ। 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 2 ର ଉତର 

(କ) ବାପାର ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା 2, କ ମର ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା 3, ସନୟାସୀର ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା 3, 

କାର୍ଜ୍ର ସିଦ୍ଦ ବ  ସଂଖୟା 3 

(ଖ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: (1) ଉକ୍ତ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ପାଇ  ବି୍ ାର୍ 1.4 କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନୁ୍ତ ଓ (2) ବି୍ ାର୍ 1.4.3 
ଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଦ ବ  ବି୍ ାଜ୍ନକୁ  କ୍ଷୟ କରନୁ୍ତ. 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 3 ର ଉତର 

 (କ) ୍ାଷଣ ସମୟଦ୍ଦର ଜ୍ ିବା ଆର୍କୁ ପଛକୁ ର୍ତକିରି ବା ବି୍ ି ଅଂ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ବି୍ ି ଅଂ ଆକୃତ ିଧାରଣ କର ି
ଧ୍ୱନ ିଉତ୍ପାଦ୍ନଦ୍ଦର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବା ପଦ୍ଦରାକ୍ଷ ୍ୂମିକା ଗ୍ର ଣ କଦ୍ଦର। ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ଉପଦ୍ଦଯାରି୍ତା 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ ିବାକୁ  ଜ୍ ିବାଗ୍ର, ଜ୍ ିବାଫଳକ, ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ, ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍ ୍ାବଦ୍ଦର ଚାରି ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି  ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇ  ବି୍ ାର୍ 1.6.2କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ. 

(ଖ) ବାଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ:ି- 1. ଓଷ୍ଠ, 2. ଦ୍ାନ୍ତ, 3. ବର୍ତ୍ଣ, 4. ତାଳୁ (କଠନି ତାଳୁ, ଦ୍ଦକାମଳ 
ତାଳୁ), 5. ଅ ିଜ୍ ିବା ବା ର୍ଣ୍ଟକିା, 6. ଜ୍ ିବା (ଜ୍ ିବାଗ୍ର, ଜ୍ ିବାଫଳକ, ଜ୍ ିବାମଧ୍ୟ, ଜ୍ ିବାପଶ୍ଚାତ୍), 7. ଉପା ିଜ୍ ିବା 
ବା ର୍ଳର୍ ବର, 8. ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣ, 9. ସ୍ୱରଦ୍ଦପଟକିା ଓ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ, 10. ଶ୍ୱାସନଳୀ, 11. ନାସାରନ୍ଧ୍ର 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 4 ର ଉତର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ:ଏ ାର ଉତ୍ତର ପାଇ  1.6.1 କୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖନୁ୍ତ 

(ଖ)ଜ୍ ିବାଗ୍ର ଉପର ଦ୍ାନ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ସ୍ପଶଣ କଦ୍ଦ , ତ୍, ଥ୍, ଦ୍, ଧ୍, ନ୍ ଆଦ୍ ିଦ୍ନ୍ତୟ ବୟଞ୍ଜନ  
ଧ୍ୱନରି ଉତ୍ପ ଅଂ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 5 ର ଉତର 
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(କ) ଜ୍ ିବାର ବି୍ ି ଅଂ ଅଂଶର ପ୍ରକାଯଣୟ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନକୁି ତନି ି ୍ାର୍ଦ୍ଦର ବି୍ କ୍ତ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର। 
ଦ୍ଦସ  ି ବି୍ ାର୍ରୁ୍ଡକି ଦ୍ଦ ଉଛନ୍ତ ି (କ) ଅଗ୍ରସ୍ୱର (Front vowel), (ଖ) ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର (Back 

Vowel), ଓ (ର୍) ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟସ୍ୱର (Mid Vowel)। 

(ଖ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଅପ୍ରଧାନ ବର୍ଣୀକରଣକୁ ସଂକି୍ଷପ୍ତଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦ ାଚନା କ ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବି୍ ାର୍ 
1.7.2 କୁ ଓ ବଦି୍ଦଶଷ୍ାଦ୍ଦବ ବି୍ ାର୍ 1.7.2.6 କୁ ପଢନୁ୍ତ। 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 6 ର ଉତର 

(କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ:ଉତ୍ତର ପାଇ  1.9 କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ. 

(ଖ) ସ୍ୱର ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ ଅନୁସାଦ୍ଦର ଅଗ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନରୁି୍ଡକି ଇ, ଏ, ଏ¯, ଆ  

(ର୍) ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଣାରଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖୟତୁଃ (କ) ଜ୍ ିବାର 
ବୟବ ୃତ ୍ାର୍, (ଖ) ଜ୍ ିବାଟ ିଉଦ୍ଦତ୍ତାଳତି ଦ୍ଦ ଉଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଓ (ର୍) ଓଷ୍ଠର ଆକାର ଉପଦ୍ଦର ନି୍ ଣର 
କରିଥାଏ। 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 7 ର ଉତର 

 (କ) ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ବର୍ଣୀକରଣ ପାଇ  ବି୍ ାର୍ 1.11.2 କୁ ପଢନୁ୍ତ. 

(ଖ) ଦ୍ଦଯଉ  ଧ୍ୱନରି ଉଚ୍ଚାରଣଦ୍ଦର ଜ୍ ିବାର ଏକ ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବା ଉ୍ୟ ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବାୟୁମାର୍ଣ ଉନମୁକ୍ତ ର ବିା 
ଫଳଦ୍ଦର ଏକପାଶ୍ୱଣ ବା ଉ୍ୟ ପାଶ୍ୱଣଦ୍ଦର ବାୟୁ ନରି୍ଣତ ଦ୍ଦ ାଇଥାଏ। ଓଡଆିଦ୍ଦର   ଓ ଳ ଦ୍ଇିଟ ିପାଶ୍ୱକି 
ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନରି ଉଦ୍ା ରଣ ଅଟନ୍ତ।ି ଳ ଏକପାଶ୍ୱକି ଓ   ଦୁ୍ଇପାଶ୍ୱକି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନ ିଅଟନ୍ତ।ି 

 ଆତ୍ମ୍ରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରେନାବ୍ଳୀ 8 ର ଉତର 

(କ) [କ୍]: କଣ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ଚ୍]: ତା ବୟ ସ୍ପଶଣ-ସଂର୍ଷଣୀ 
ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ଟ୍]: ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ 
ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ତ୍]: ଦ୍ନ୍ତୟ ସ୍ପଶଣ ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ପ୍]: ଓଷ୍ଠୟ ସ୍ପଶଣ 
ଅଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରୁିନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ର୍]: ବର୍ତ୍ଣୟ ସ୍ପଶଣ ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଦ୍ଦ ାଡତି ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ 
ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନ;ି [ଳ୍]: ବର୍ତ୍ଣୟପର ସ୍ପଶଣ/ପାଶ୍ୱକି ସଦ୍ଦର୍ାଷ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ନରିନୁନାସିକ ବୟଞ୍ଜନ 
ଧ୍ୱନ.ି 

(ଖ)  ସଦ୍ଦଙ୍କତ: ଉତ୍ତର ପାଇ  1.12.4 ବି୍ ାର୍କୁ ପଢନୁ୍ତ. 
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1.15. ସହାୟକ ୍ୁସ୍ତକାବ୍ଳୀ: 

o ଧଳ, ଦ୍ଦର୍ାଦ୍ଦ ାକ ବ ିାରୀ, ‘୍ାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ’, ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାଠୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ 
ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ପୁସ୍ତକ ୍ବନ, ୍ୁବଦ୍ଦନଶ୍ୱର, 2013 

o ସା ୁ, ପ୍ରଦ୍ଦଫସର ବାସୁଦ୍ଦଦ୍ବ, ‘୍ାଷାବଜି୍ଞାନର ରୂପଦ୍ଦରଖ’, ଦ୍ଦେଣ୍ଡସ୍ ପବିଲଶସଣ, 
ବଦି୍ଦନାଦ୍ବ ିାରୀ, କଟକ, ସପ୍ତମ ପ୍ରକାଶ 2005 

o Ladefoged Peter, ‘Vowels and Consonants (An Introduction to 

the sound of languages)’, Blackwell, USA, 2001 

o Boersma, Paul, 'Sound Change in Functional Phonology' 

University of Amsterdam, The Netherlands, December 22, 1997 

 

1.16. ୍ାରିଭାଷକି େବ୍ଦାବ୍ଳୀ: 

ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନ (Phonology): ୍ାଷିକ ଧ୍ୱନରି ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ସମବଳତି ଅଧ୍ୟୟନ 

ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ (Vowel):ଓଡଆିଦ୍ଦର ‘ଅ, ଆ, ଇ, ଉ’ ଇତୟାଦ୍ ି ଓ ଇଂରାଜ୍ୀଦ୍ଦର ‘a, e, I, o, u’ 

ଇତୟାଦ୍ ି

ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର: ଉଚ୍ଚାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇ  ବୟବ ୃତ ଫୁସଫୁସ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର 
ଅବୟବର ସମା ାର 

1.17. ଯକଯତକ ଆଦ୍େ ୍ପ୍ରେନ: 

(କ) ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରକାର ଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ରୁ ଓଡଆି ବୟଞ୍ଜନଧ୍ୱନରି କପିରି ବର୍ଣୀକରଣ 
କରାଯାଇପାରବି ତା ାର ଏକ ଚାଟଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ଦ୍ଦସ  ିଧ୍ୱନରୁି୍ଡକିର ଦ୍ଦବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ ନରି୍ଦ୍ଣାରଣ କର। 

(ଖ) ବାଗ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଅଂଶକୁ ସଚୀତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର 

(ର୍) ଦ୍ଦମୌଳକି ବା ମାନସ୍ୱର ଧ୍ୱନ ି କା ାକୁ କ ନ୍ତ ି ଓ ଏ ାକୁ କପିରି ସ୍ୱର ଚତୁ୍ଣୁ ଜ୍ଦ୍ଦର 
ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ? 

(ର୍) ଓଡଆି ସ୍ୱରଧ୍ୱନରି ପରିଚୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କର। 


