पाठ-११
अनुच्छेद लेखनम्
सारान्शः
अस्माभ िः वर्णपदवाक्यानाां प्रयोगेर् एव भवचारार्ाम्
अभ व्यक्तां कुमणिः ।अनुच्छेदे सवाण भर् वाक्याभन
परस्परां सम्बद्धाभन वक्ि ।
• अनुच्छेदे वाक्याभन वक्ि ।
• वाक्येषु भियापदां कर्ाण नुसारां वभर् ।
भियापदां भवना वाक्यां पूर्ं न वभर्।
• वाक्याभन परस्परां सम्बद्धाभन सक्ि ।
• वाक्यानाम् आधारभिनदु िः एक एव,र्द् एव
शीषणकम् ।
• अनुच्छेदस्य समाप्तौ काभचर्् सूक्तिः ,
सु ाभषर्ां वा योज्यर्े।
• अनुच्छेदे सम्बद्धार्ा, िमिद्धर्ा,
र्ारर्म्यर्ा अभप वेर््।
अनुच्छेदस्य उपाङ्गानन

वर्ण

वाक्य

अनुच्छेद

प्रातिपतदक

पद

रूपरे खाम् अभधकृत्य अनुच्छेदलेखनम्
अनुच्छेदलेखनार्् पूवं भवषयमभधकृत्य
रूपरे खाभनमाण र्म् अत्यभधकम् आवश्यकम्।
नित्राधाररतम् अनुच्छेदलेखनम्
भचत्रम् आधारीकृत्य अभप अनुच्छेदलेखनां

वभर्।

सौन्दर्यनिधार्कानन तत्त्वानन अनुच्छेदलेखनम्
वाक्ये पदानाां शुद्धर्ा, उपयुतपदानाां चयनां, र्ेषाां
सम्यक्सांयोजनां च अनुच्छेदस्य सौन्दयणभवधायकाभन
र्त्त्वाभन ।
मुख्य निन्दिः
1.वाक्येषु र्ारर्म्यर्ा स्थापनीया ।
2.अनुच्छेदे कुत्रभचदभप वर्णनीगर्ा अशुक्द्धिः न वेर्
।
3.सवणत्र भियापदां कर्ृणपदानुसारम् एव वेर् ।
4.भवशेषर्पदानाां भलङ्गवचनभव क्त्यादयिः
भवशेष्यानुसारमेव वेर् ।

5.वाक्याभन परस्परसम्बद्धाभन वेयुिः ।
6.उपयुतानाां मधुरार्ाां पदानाां प्रयोगिः एव द्रष्टव्यम्
।
7.अिे एका सम्बद्धा सूक्तिः अभप वेर्।
अिगच्छामः
िाक्ये अशुद्धिपररहारार् एते ननर्माः सािधानेन
पालनीर्ाः ।
ाषायािः शुद्धर्ायािः र्ात्पयं यर्् ाषा
व्याकरर्सम्मर्ा वेर््। वाक्ये कारकभिया
भलङ्गवचनादीनाां समुभचर्िः अन्वयिः अभनवायणिः । वाक्ये
भियापदां कर्ृणपदानुसारम् एव वभर् । यथामौनव्रर्म् अक्ि । अहां करोभम।
अत्र एर्दभप स्मर्णव्यां यर्् कमणवाच्ये भिया
कमणपदानुसारां वभर् । यथा-मया गीर्ा पठ्यर्े।
ाववाच्ये च भिया एकवचने एव वभर् । यथािालकिः सुप्यर्े ।
भवशेषर्स्य भलङ्गां वचनां भव क्तश्च भवशेष्यानुसारम्
एव वक्ि । यथा- खेलर्े िालकाय । गच्छर््
यानम्....।
आिश्यकोSर्ं ज्ञानम्
अनुच्छेदलेखने पदचयने अभप उपयुतानाम् एव
पदानाां चयनां करर्ीयम्। सांस्कृर्ां सवाण भधकां
समृद्धम्। अत्र एकस्य अथणस्य द्योर्कािः िहविः शब्ािः
वर्णिे । परिु प्रत्येकां शब्े काभचर्् भवशेषर्ा
भवद्यर्े। यभद कभश्चर्् कथयभर्- "पात्रे सभललम् अक्ि
।" अत्र 'सभललम्' इभर् पदस्य प्रयोगिः अनुपयुतिः
यर्िः पात्रे क्स्थर्ां जलां 'सभललां' न वभर्। सभललां
(लीलया सभहर्म्) र्ु नदीनाां भनर्णरार्ाम् एव जलां
वभर् ।
अनुच्छेदलेखने प्रयत्निः भवधेयिः यर्् शुद्धानाम्
उपयुतानाां च शब्ानाम् एव प्रयोगिः भियर्े । यथा'शुष्क: वृक्षिः भर्ष्ठभर् अग्रे" इत्यस्य स्थाने 'नीरसिः र्रिः
पुरर्िः ाभर्' अभधकां रोचर्े ।
व्याकरण निन्दिः शब्द भण्डाराश्च
यक्िङ्गां यद्वचनां या च भव क्तिः भवशेष्यस्य ।
र्क्िङ्गां र्द्वचनां सा च भव क्तिः भवशेषर्स्य ।।
भवशेषर्स्य भलङ्गां वचनां भव क्तिः च भवशेष्यानुसारां
वभर्।
'सुद्धिङन्तं पदम्'
सुिन्त-प्राभर्पभदकिः सह सुप् भव तीनाां योगेन
सुििपदानाां भनमाण र्ां वभर्।
नतङ्गन्त-धार्ुभ िः सहिः भर्ङ् प्रत्ययानाां योगेन
भर्ङिपदाभन जायिे ।

र्ोग्यतां िधयर्त
ाषा एव मानवजीवनस्य वभशष्ट्यम्। पशूनामभप
ाषा वभर् परिु र्र्् र्ु केवलां साां केभर्करूपेर्
भवद्यर्े । वयां मानवािः भचिभयर्ुां भकांभचद् नवीनां
भवचारभयर्ुां कल्पभयर्ुां च शक्नुमिः । अस्माकां
भवचारार्ाम् अभ व्यक्तिः भद्वधा वभर् ाषर्ेन
लेखनेन वा। लेखने अभप अनेके भवधयिः वक्ि गद्यमयां, पद्यमयां नायमयां च । 'गद्यां कवीनाां भनकषां
वदक्ि' इभर् कथनानुसारां गद्यलेखनां सुकरां न वभर्
। गद्यरचनायाां कथाभनिन्धानुच्छेदादयिः अनेकािः
भवधािः सक्ि । अनुच्छेदे वयां शीषणकभवषयकम् एकां
भिनदु म् एव आधारीकृत्य सांक्षेपेर् भवचारार्ाम्
अभ व्यक्तां कुमणिः । एवम् अनुच्छेदे कस्याभप एकस्य
भवचारस्य भचिनस्य ावादे श्च सांक्षेपेर् प्रवाहयुतां
वर्णनां वभर् ।
पाठ संप्रेष्यः
• वर्ाण नाां योगेन प्राभर्पभदकाभन वक्ि ।
• प्राभर्पाभदकिः पदभनमाण र्ां भियर्े
• पदाभन भमभलत्वा वाक्यां रचयक्ि ।
• परस्परसम्बद्धाभन वाक्याभन एव भमभलत्वा
अनुच्छेदां रचयक्ि ।
• अनुच्छेदे केन्द्री ूर्िः भवचारिः वेर्् ।
• वाक्येषु र्ारर्म्यर्ा वेर्् ।
• अनुच्छेदस्य अिे काभचर्् सूक्तिः वेर्् ।
• अनुच्छेदस्य मुख्यभिनदु म् अभधकृत्य शीषणकां
भलख्यर्े ।
अनधकाङ्कानाम् अर्यनं कथं भिेत् ।
• पाठस्य सम्यक् रूपेर् अध्ययनां कृत्वा
ावम् अवगच्छे र्।
• पाठे आगर्ानाां कभठन शब्ानाां
व्याकरर्ात्मक स्वरूपां जानीयार्् ।
• अभधकाभधक अनुच्छेदानाां अध्ययनां
कर्णव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य ावां स्व शब्िः वर्णयर् ।
• अध्याये आगर्ानाां व्याकरर् भिनदु नाां
अभ्यासां कुरर्।
• अनुच्छेदस्य लेखन अभ्यासां कुरर्।

