पाठ-१२
संवाद लेखनम्
सारान्शः
संवाद लेखनार्थम् अपेक्षिताक्षन आवश्यकतत्त्वाक्षन।
(i) सन्दर्थ:
(ii) पात्राक्षि
(iii) क्षवषयवस्तु
(iv) परिवेशः / वातावििम्
(v) पात्रानुसािं र्ाषासङ्गक्षतः
(vi) उपयुक्तसूक्तीनां / पद्यानां / उद्धििानां ज्ञानम्

प्राकृतर्ाषायाः प्रयोगमेव कुवथन्ति । संवादे प्रयुक्तया
र्ाषया शब्दावल्या ि पात्रस्य िारिक्षत्रक वरक्षशष्ट्यं
क्षसद्धं र्वक्षत ।
सुर्ानषतानां / सूक्तीनां / पद्यानां प्रयोगः
संवादे यदा पात्राक्षि स्वाक्षर्प्रायं क्षसद्धं कतुं क्षकमक्षप
सुर्ाक्षषतं श्लोकं पद्यं वा उदाहििस्वरूपेि
उच्चाियन्ति तदा तस्य पात्रस्य वाक्कौशलं वरदुष्यं
िृक्षतः ि स्पष्टीर्वक्षत ।

संवाद लेखनस्य उपाङ्गानन

सन्दर्भ:
उपयुक्तसूक्तीनां,
पद्यानां ,
उद्धििानां
ज्ञानम्

सं वाद
लेखनम्

पात्रानुसािं
र्ाषासङ्गण ः

पात्राणि

णवषयवस्तु

परिवेशः

सन्दर्भ- संवादार्ं सन्दर्थः महत्त्वपूिथः वतथते यर्ा
रुग्णस्य क्षिक्षकत्सकस्य मध्ये, आपिे ग्राहकस्य
क्षवक्रेतुः मध्ये ि इत्यादयः बहवः सन्दर्ाथ ः र्क्षवतुं
शक्नुवन्ति ।सन्दर्ाथ नुसािम् एव र्ाषायाः प्रयोगे
वाक्यियनं पदियनं ि कििीयम् ।
पत्रानि- संवादः तु द्वयोः पात्रयोः मध्ये एव प्रवृत्तः
र्क्षवष्यक्षत । अतः छात्ररः /छात्राक्षर्ः सह क्षशक्षिकायाः
अक्षप वाताथ लापः र्क्षवतुं शक्नोक्षत।पात्रानुसािं र्ाषायाः
प्रयोगः अपेक्षितः ।
नवषय वस्तु - पात्रािां संवादस्य क्षवषयः कः इत्याक्षप
क्षविाििीयः ।संवादः कन्तिन् वातावििे प्रिलक्षत
इत्यक्षप आवश्यकम् ।
र्ाषावैनवध्यम्-संवादे र्ाषा पात्रानुसािं परिवतथते
संस्कृतनाटकेषु स्त्रीजनाः अर्वा अक्षशक्षिताः

मुख्य निन्दवः
संवादे शुद्धर्ाषाप्रयोगः
अिाक्षर्ः र्ाषाम् अक्षिकृत्य केिन क्षबन्दवः
ध्यातव्ाः ।
• संवादे प्रत्येकं कर्नं पिस्पिं सम्बद्धं ,
तकथपूिं ि र्वेत् ।
• र्ाषा शुद्धा र्वेत्, क्षक्रयापदाक्षन
कतृथपदानुसािाक्षि र्वेयुः ।
• क्षवशेषिेषु सा एव क्षवर्न्तक्तः र्वेत् या
क्षवशेष्येि सह प्रयुज्यते यर्ा िम्यम्
उद्यानम्, िम्या वाक्षटका, िम्यः सिोविः
इत्यादयः ।
• र्ाषा पात्रानुसािं र्वेत् ।
अवगच्छामः
नित्रं दृष्ट्वा संवादः
र्वन्तभः दृष्टं यत् संवादे सन्दर्थस्य आवश्यकता
र्वक्षत । सन्दर्थः क्षित्ररूपेि अक्षप र्क्षवतुं शक्नोक्षत ।
क्षकमक्षप क्षित्रं वयं समािाि पत्रेषु पश्यामः । तत् दृष्ट्वा
ि आश्चयथिक्षकताः र्ूत्वा वाताथलापं कुमथः । तदे व क्षित्र
संवादः ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
क्षित्तियत, वयं र्ाषायाः प्रयोगं कदा कुमथः ? नूनं
यदा वयं क्षकमक्षप वक्तुम् इच्छामः । विनार्थम्
अन्यस्य जनस्य आवश्यकता र्वक्षत अक्षप ि
सन्दर्थस्य अक्षप अपेिा जायते । यद्यक्षप वयं क्षििने
अक्षप र्ाषायाः प्रयोगं कुमथः पििु संवादे तु अन्यः
जनः अपेक्षितः र्वक्षत। वयं येन सह वाताथ लापं कुमथः
तस्य आवश्यकतानुसािं परिन्तथर्त्यनुसािं ि र्ाषायां
परिवतथनं र्वक्षत । यक्षद अिाकं गृहे कक्षश्चत् महात्मा
आगच्छक्षत तदा अिाकं व्वहािः क्षवनम्रः र्वक्षत ।
क्षविाज्यताम्, आसनं स्वीकुरुत इत्याक्षद । पििु यक्षद
कक्षश्चद् क्षर्िुकः आगच्छक्षत वयं क्षकमक्षप द्वािे दत्त्वा
गृहे प्रक्षवशामः । केिन तु क्षर्िुकं दृष्ट्वा अपशब्दान्

अक्षप वदन्ति । अतः सन्दर्ाथ नुसािं र्ाषायां परिवतथनं
र्वक्षत ।

•
•

व्याकरि निन्दवः शब्द र्ण्डाराश्च
• यल्लिङ्गं यद्विनं या ि नवर्ल्लक्तः
नवशेष्यस्य ।
तल्लिङ्गं तद्विनं सा ि नवर्ल्लक्तः
नवशेषिस्य ।।
क्षवशेषिस्य क्षलङ्गं विनं क्षवर्न्तक्तः ि क्षवशेष्यानुसािं
र्वक्षत।
विणः प्राक्षतपक्षदकानां ििना र्वक्षत यर्ा ि+आ+म् +
अ = इक्षत क्षमक्षलत्वा 'िाम' प्राक्षतपक्षदकं र्वक्षत । पििु
प्+अ+ठ् पठ् इक्षत िातुः प्राक्षतपक्षदकम् न उच्यते। =
प्रत्येकं पदे मूलरूपेि यद् क्षविाजते तत्
प्राक्षतपक्षदकम् । प्राक्षतपक्षदकरः सह सुप् क्षवर्क्तीनां
योगेन सुबिपदानां क्षनमाथ िं र्वक्षत, िातुक्षर्ः सहः
क्षतङ् प्रत्ययानां योगेन क्षतङिपदाक्षन जायिे ।
कथ्यते ि 'सुल्लिङन्तं पदम्'।
योग्यतां वर्भयत
संवाद अस्य शब्दस्य व्ुत्पक्षत्तः सम् उपसगथ पूवथक
वाद शब्दे न जायते। सम इत्यस्य अर्थः समान एवं
वाद इत्यस्य बोलना इक्षत अर्थः अन्तस्त।अनेन अस्य
अर्थः वाताथ लापः अर्वत्।मुलताय संवादार्थम् अन्यः
जनः अक्षप अपेक्षित र्वक्षत। द्वयोः जनयोः मध्ये यत्
वाताथ लापं र्वक्षत तदे व संवादः ।
पाठ संप्रेष्यः
• र्ाषा मूलतः संवादरूपेि क्षवकसक्षत ।
• संवादे पात्राक्षि र्वन्ति ।
• संवादः सन्दर्ाथ नुसािं र्वक्षत ।
• संवादे र्ाषा पात्रािां योग्यतानुसािं र्क्षव ।
• संवादे शुद्धर्ाषायाः प्रयोगः आवश्यकः ।
• संवादे कक्षर्तानां वाक्यानां सहायतया
पात्रािां िरित्रक्षित्रिं र्वन्ति।
अनर्काङ्कानाम् अर्भनं कथं र्वेत् ।
• पाठस्य सम्यक् रूपेि अध्ययनं कृत्वा
र्ावम् अवगच्छे त।
• पाठे आगतानां कक्षठन शब्दानां
व्ाकििात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
• अक्षिकाक्षिक संवादानाम् अध्ययनं
कतथव्म्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य र्ावं स्व शब्दर ः विथयत ।

अध्याये आगतानां व्ाकिि क्षबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत।
संवाद लेखनस्य अभ्यासं कुरुत।

