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हृदय - परिवर्तनम्
सािान्शः
ब्राह्मणवेशधारिणः पञ्च यक्ाः बुभुक्षक्ताः क्षपपाक्षिताः
च मैत्रबलनाम्नः िाज्ञः िाज्ये क्षवचिन्ति । तेषु एकः
स्वागमनकािणम् अपिाधे कृते यक्ाक्षधपक्षतना
िाज्यक्षनः िािणं कथयक्षत। तत्रैव वने ते केनाक्षप
गोपालकेन वाक्षितं वंशीध्वक्षनम् शृण्वन्ति । िमीपे एव
गावः क्षवचिन्ति स्म तेन तैः अनुक्षमतं यत् वंशीवािकः
गवां िमीपे एव भवेत्। क्षकंक्षचत् कालानििं तृतीयः
यक्ः िवाा न् आह्वयक्षत पश्यत, पश्यत, वटवृक्स्य मूले
कोऽक्षप युवा वंशीं वाियक्षत। तत्पार्श्वे एव चलामः
।यिा क्षनर्ाने वने गोपालकः ब्राह्मणवेषाणाम्
यक्ाणाम् स्वागतम् किोक्षत तिा ते वने तस्य
क्षनभीकतायाः कािणं पृच्छन्ति। िः कथयक्षत यत्
िाक्षज्ञ बोक्षधित्त्वे मैत्रीबले िाज्यं शािक्षत, िवे र्नाः
क्षनभायाः िन्ति। प्रर्ार्नम् अकािणं द्वे षपिाः िाक्िाः
अक्षप क्ष ं क्षिंतुम् न प्रभवन्ति। िाज्ञः गुणान् श्रुत्वा ते अग्रे
गच्छन्ति।द्वािपालः िार्ानं िूचयक्षत यत् द्वािे पञ्च
पक्षथकाः भोर्नेच्छया क्षतष्ठन्ति। िार्ा मन्तिणं तेभ्यः
भोर्नव्यवसथां कतुाम् आक्षिशक्षत । क्षकिु िार्ोक्षचतं
क्षवक्षवधं भोर्नम् दृष्ट्वा ते एतत् न भक्यन्ति। केवलं
मां िरुक्षधिमेव तेषाम् भोर्नम् । ि िा ते िीर्ाा कािं
क्षवकिालं रूपम् धाियन्ति । िाज्ञे र्ीवक्ष ं िा न िोचते।
अतः िः स्वशिीिे ण आक्षतथ्यं कतुाक्षमच्छक्षत । वैद्यान्
आहूय नृपः स्वयं क्षनक्षशतेन अस्त्रेण स्वमां िाक्षन क्षित्वा
यक्ेभ्यः प्रयच्छक्षत । यक्ाः क्षचियन्ति यत् कथं
क्षवक्षचत्रोऽयं नृपः यः मां िच्छे िवेिनाक्षभः अक्षप
प्रिन्नमुखः अन्ति। ते क्मायाचनां कुवान्ति, िाज्ञः
पाियोः च पतन्ति । िार्ा कथयक्षत यत् यक्षि ते िाज्ञः
क्षप्रयम् इच्छन्ति तक्ष ा प्राक्षणक्ष ं िा, पिद्रव्यलोभ,
मद्यपानम्, क्षनन्दावचनाक्षन च क्षवषवत् त्यर्िु । यक्ाः
ि षाम् एवं कर्त्ुाम् प्रक्षतर्ानन्ति। िार्ानम् प्रणभ्य
तस्य प्रिक्षक्णां च कृत्वा अिक्ष ा ताः भवन्ति।
िै वकृपया मैत्रबलः िार्ा अक्षप पूवावत् अक्तिे ः
र्ातः ।
मुख्य बिन्दवः
'हृियपरिवतानम्' नाम्नः एकां क्षकनाटकस्य एषा कथा
मैत्रीबलर्ातकात् गृ ीता िम्पाक्षिता च। अस्य
र्ातकस्य िचक्षयता म ाकक्षवः आयाशूिः यस्य िमयः
तृतीया िख्रीष्टाब्दी क्षनणीयते क्षवद्वन्तभः । मूलपुिके
क्रमेण एताक्षन एकािशर्ातकाक्षन 3, 4, 8, 10, 12,
14, 15, 16, 19, 31 िन्ति। अस्य मुद्रणम् 1891
ईर्श्वीयवषे अमेरिकािे शािगात- ावार्ा
क्षवर्श्वक्षवद्यालयद्वािा अभवत् । अत्र उपक्षनबद्ाः िवाा ः
कथाः प्रायेण पाक्षलभाषायाम् क्षलन्तखत— क्षपटकग्रन्थेम्यः

र्ातकग्रन्थेभ्यः च िंगृह्य आयाशूिेण
िंस्कृतभाषायाम् अनूक्षिताः िन्ति। इयं र्ातकमाला
पंचतंत्राक्षिवत् उपिे शप्रधानकथाविुर्क्षटतः प्रबन्धो
वताते। चम्पूकाव्यवत् एषा अक्षप िचना गद्य-पद्यमयी
अन्ति । पिम् अस्याः भाषा िििा, ििला
मनो ारिणी च वताते ।
अवगच्छामः
िंिािे िज्जनाः अक्षप भवन्ति िु र्ानाश्चाक्षप । िु र्ानािु
प्रायः पिपीर्ायाम् आनन्दम् अनुभवन्ति। पिम्
एतादृशाः अक्षप प्रिङ्ाः उपलभ्यिे यत्र िज्जनानां
म ापुरुषाणां िंगत्या तेषाम् िु ष्टानाम्
हृियपरिवतानम् र्ातम्, ते कुमागं त्यक्त्वा
ित्पथगाक्षमनः अभवन् । के ते गुणाः येन िज्जनः
भवामः ।
(i) लोकानुिञ्जन/लोक कल्याणम्
स्ने ं ियां च िौिव्यं च यक्षि वा र्ानकीमक्षप।
(ii) पिोपकािः
आिाधनाय लोकस्य मुञ्चतो नान्ति मे व्यथा
(उर्त्ििामचरितम्)
(iii) पिोपकािाय ितां क्षवभूतयः ।
(क) अक्षतक्षथिे वो भव ।
(ख) िवेषामभ्यागतो गुरुः ।
(iv) अक्ष ं िा - अक्ष ं िा पिमो धमाः ।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
एतािु र्ातककथािु बोक्षधित्त्वस्य उिािता वीिता-अक्ष ं िा-िानाक्षिगुणानाम् कथारूपेण मनो िं
प्रेिकं च वणानं क्षवद्यते। िवााः कथाः बोक्षधित्त्वस्य तेषु
र्न्माििे षु तं तं लोकोपकािवृर्त्ं श्रावयन्ति
िमुपक्षिशन्ति च मानवान् क्षवशेषतः बालकान्
ित्कमाणां ििाचािशीलतायाः च । मैत्रीबलर्ातके
मैत्रबलस्य मैत्रीभावनायाः ईदृशः परिणामोऽभवत्,
येन यक्ाः िाक्िाः अक्षप तेषु आक्रमणं कतुाम् िमथाा ः
नािन्। अक्षपतु तस्य िाज्ञः त्यागभावनां दृष्ट्वा तेषा
यक्ाणाम् अक्षप हृियपरिवतानम् अभवत् । यन्तस्मन्
िाष्टरे, िमार्े, परिवािे , वा िौमनस्यं िभावना च
क्षविार्ते तत्र िुखं, शान्तिः िमृन्तद्ः च क्षवलिन्ति।
व्याकिण बिन्दवः शब्द भण्डािाश्च
1.'रुच्' एवं ' िा ' धातुयोगे चतु थी क्षवभक्ेः प्रयोगः
भवक्षत।
2.'अलं' योगे तृतीया क्षवभन्तक्ः भवक्षत । यथा क्ष अलं क्षववािे न, कोला लेन, कल े न ।

3.र्व्यर््- प्रत्यये कतृापिं तृतीयाक्षवभक्ौ कमापिं
प्रथमाक्षवभक्ेः क्षक्रया च कमाानुिािं भवक्षत। यक्षि
वाक्ये कमा नान्ति तिा क्षक्रया ििा नपुंिकक्षलंगे
एकवचने आगच्छक्षत।तव्यत्प्रत्ययः धातोः भवक्षत ।
तव्यत् प्रत्ययािं पिं क्षवशेषणं भवक्षत ।
शब्दारातः
1. र्ोिम् = भयंकि
2. स्वैिम् = स्वेच्छापूवाक
3. क्षव रिष्यामः = क्षव ाि किें गे
4. यामः = र्ाते ैं
5. क्षनषण्णः = बैठा हुआ
6. भीक्षतम् = भय को
7. स्वस्त्ययनेन = िक्क िे
8. त्विीयं = तुम्हािा
योग्यर्ां वर्तयर्
वाल्मीक्षकम क्षषाः श्रीमद्रामायणस्य कताा । अयम्
आक्षिकक्षवरित्युच्यते। अस्य क्षपता प्रचेताः । ित्नाकिः
इक्षत वाल्मीकेः मूलं नाम। प्रचेतिः पुत्रः इक्षत कािणेन
प्राचेतिः इक्षत अस्य अपिं नाम। र्न्मना अयं व्याधः
आिीत्। ित्नाकिः अिण्यमागे गच्छतः र्नान्
भायक्षयत्वा चौयं कृत्वा र्ीवक्षत स्म। एकिा तन्तस्मन्
मागे नाििम क्षषाः िमागतः । नाििम क्षषं दृष्ट्वा चौयं
कतुं ित्नाकिः तत्सकाशं गतवान्। ित्नाकिः
यथाथामवगच्छक्षत। ज्ञानोियः िञ्जायते।
पाठ संप्रेष्यः
➢ िार्ा मैत्रबलः बोक्षधित्त्वः आिीत् ।
➢ मैत्रबलः अक्ष ं िाक्षप्रयः करुणापिः
पिक्ष तितः अक्षतक्षथिेवकः च आिीत्।
➢ यक्ाः ब्राह्मणवेशधारिणः िाक्िाः आिन् ।
➢ मैत्रबलस्य म ता त्यागेन तेषां हृियम्
परिवक्षतातम् ।
➢ ते मैत्रबलं मां िभक्ण-परित्यागस्य प्रक्षतज्ञां
कुवान्ति ।
➢ बहुव्रीक्ष िमािे अन्यपिस्य प्रधानता भवक्षत
तस्मै च अथाा नुिािम् 'तत्' इक्षत िवानाम
➢ प्रयुज्यते ।
➢ 'तव्यत्' प्रत्ययः धातुना ि युज्यते । अस्य
प्रयोगे कतारि तृतीयां कमाक्षण प्रथमा भवक्षत।
अस्य रूपाक्षण क्षत्रषुक्षलङ्ेषु भवन्ति।
अबर्काङ्कानाम् अर्तनं करं भवेर्् ।
➢ पाठस्य िम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कक्षठन शब्दानां

व्याकिणात्मक स्वरूपं र्ानीयात् ।
➢ अक्षधकाक्षधक अध्याये िंिक्षभात क्षवषयाणां
अध्ययनं कताव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुर्
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दै ः वणायत ।
• अध्याये आगतानां व्याकिण क्षबन्िु नां
अभ्यािं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यािं कुरुत।

