
             चतुद�शः पाठः       

 वाराणसी नगरी

अ�माकं देशे ब��न तीथ��ाना�न स��त। तेषु वाराणसी एकं ��स�ं तीथ��ानम् अ��त।
इदं काशीना�ना�प ��स�ं वत�ते। अनेकेषु �ाचीन��ेषु अ�य म�हमा व�ण�तः।
�क�दपुराण�य काशीख�डे अ�याः वाराण�याः �व�तरेण वण�नं �व�हतम्।इयं नगरी ग�ायाः
प�व� ेतटे �वराजमाना अ��त। अ�ैव �व�नाथ�य ��स�ं म��दरम् अ��त। अ�या�न अ�प
ब��न देवम��दरा�ण स��त यथा संकटमोचन-म��दरम्, नवीन�व�नाथ-म��दरम,् �गा�-
म��दरम,्कालभैरव-म��दरम्, तुलसीमानस-म��दरम् च वाराण�यां ग�ा उ�रवा�हनी जाता,
त�याः तीरे अनेके मनोहराः घ�ाः स��त। अ�याः ��स�ेषु घ�ेषु दशा�मेध-राजे���साद-
तुलसी-प�च ग�घ�ाः अ�यतमाः स��त, य� �ातः स�याकाले च महान् जनसमुदायः
आया�त। त� केचन �ना��त, केचन स�याव�दनं कुव���त, केचन कथां शृ�व��त, केचन
नौकास ु �वहर��त च।अ�ैव एकं �पशाचमोचनं नामकं तीथ�म��त, य� या��णः आग�य
�पत§णां �ा���यां कुव���त। �शवरा���दने अ� �वशेष�पेण मेला लग�त। �हणसमये
अ�प अ� महान ्जनसमुदायः आग��त। अ� ग�ाया ं�नानाय �ी�व�नाथ�य दश�नाय च
सदैव �भ�-�भ�-�देशे�यः जनाः आग���त।वाराणसी भारत�य सु��स�ं पुरातनं



�व�ाके��म�प अ��त। अ� �ाचीनकालात् पठनपाठनयोः पर�रा राजते। अ� अनेके
�व�याताः प��डताः जाताः। अ�ा�प अ��यानां प��डतानां देशे �वदेशे ��त�ा भव�त।
�व��व�यातः काशी-�ह��-�व��व�ालयः अ�ैव �वराजते। सं�कृत-�श�ायाः ��स�ं के��ं
स�ूणा�न�द-सं�कृत-�व��व�ालयः अ�ैव अ��त।अ�ैव महा�मा-गा�ी-काशी-�व�ापीठम्
अ�प अ�ैव अ��त।अ� अनेका�न पय�टन�ला�न स��त। �व���स�ं सारनाथ��तं
बौ�म��दरम् इहैव अ��त। य� भगवान् बु�ः �थमं �ानोपदेशं �श�येे�यः अददात्। अ�ैव
‘भारतमाता’ इ�त नामकं म��दरम् अ�प अ��त।वाराणसी अ�माकं प�व�ं तीथ��ानम,्
�व�ायाः �व��व�यातं के��म्, तुलसीदास�य, कबीरदास�य र�वदास�य च साधनाभू�मः
तथा मुमु�ूणा ंमु��दा�यनी नगरी अ��त। 

श�दाथ�ः  

�वराजमाना = ��त पुरातनम ्= �ाचीन। अ��य = यहाँ के। अ�ैव = यह�। �वराजत े=
सुशो�भत है। �व�तरेण= �व�तार से। इहैव = यह� पर। मुमु� ू= मो� का इ�ुक।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

काशीना�ना�प �क�दपुराण�य �व�ाके��म�प

मुमु�ूणाम ्शृ�व��त प×चग�ाघ�ः

 2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) इयं नगरी क�याः प�व�तटे �वराजमाना अ��त ?

(ख) �पतृणा ं�ा���या कु� भव�त ?

(ग) भारतमाता-म��दरं कु� अ��त ?

(घ) भगवान् बु�ः �श�ये�यः �थम�ानोपदेशं कु� अददात् ?



 3. म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

जनसमुदायः �व�ाके��म�प �व�नाथ�य मनोहराः काशीख�डे

(क) �क�दपुराण�य ....................... अ�याः वाराण�याः �व�तरेण वण�नं वत�ते।

(ख) अ�ैव ..................... ��स�ं म��दरम् अ��त।

(ग) वाराण�या ंग�ायाः तीरे अनेके ..................... घ�ाः स��त।

(घ) �हणसमय ेअ�प अ� महान् .................... एक� भव�त।

(ङ) वाराणसी भारत�य सु��स�ं पुरातनं ...................... अ��त।

 4. अधो�ल�खता�न पदा�न आधृ�य वा�या�न रचयत -

यथा-फला�न मालाकारः फला�न गृही�वा आपणं ग��त।

(क) तीथ��ाना�न ..................

(ख) ब��न ...........................

(ग) अनेका�न .................................

(घ) म��दरा�ण ................................    

 5. �भ�वग��य पदं �चनुत- �भ�वग�ः

यथा- मयूराः, चटकाः, लताः, शुकाः।      लताः

(क) पु�तकम्, कलमः, �म�म्, �च�म्। .....................

(ख) जलचरः, भूचरः, खेचरः, �नशाचरः। .....................



(ग) �श��का, अ�या�पका, उपदे�शका, पु��तका। .....................

(घ) तीथ��ाना�न, घ�ा�न, म��दरा�ण, मनोहरा�ण। .....................

 6. रेखाङ्�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

यथा- वाराण�यां ग�ा उ�रवा�हनी जाता। वाराण�यां काउ�रवा�हनी जाता ?

(क) अ�ैव �व�नाथ�य ��स�ं म��दरम् अ��त।

(ख) �श�ायाः �व��व�यातं के�दं◌्र �ह���व��व�ालयः अ��त।

(ग) भगवान् बु�ः �थमं �ानोपदेशं �श�ये�यः अददात्।

(घ) वाराणसी अ�माकं प�व�ं तीथ��ानम् अ��त।

 7. उदाहरणानुसार ं�पा�ण �लखत -

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा पयः पयसी पयां�स

यशः ............ ..............

��तीया फलम ्फले फला�न

वनम ्............ ..............

तृतीया केन का�याम ्कैः

तेन ............ ..............

चतुथ� मधुन ेमधु�याम ्मधु�यः



व�तुन े............ ..............

प�चमी वा�रणः वा�र�याम् वा�र�यः

अ��नः ............ ..............

ष�ी मुख�य मुखयोः मुखानाम्

तृण�य ............ ..............

स�तमी �म� े�म�योः �म�ेषु

�ान े............ ..............

 �श�ण-सङ्केतः

(1) अ��मन् पाठे व�ण�तानां �व��व�ालयानां म��दराणा,ं �मुखघ�ानाच �वषये छा�ान् बो


