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ABSTRACT
सप्तदशशतके विरवितस्य तालपत्रमातृकारूपेण ि जीणणशीणणरूपेण विधमानस्य ग्रन्थरत्नस्यास्य प्रकाशनेन
नन्दमहोदय: सुधीसमाजस्य न के िलं श्रद्धाभाजनं भिवत, अवपतु उत्कलीयधमणशास्त्रभाण्डागारमवप पुष्कली
करोवत ।। क्षेत्रस्यास्य विषये अथिणिेदे शतपथब्राह्मणे तैतरीयब्राह्मणे मैत्रायणीसंवहतायामुल्लेखो विद्यते । ऋग्
िेदवे प क्षेत्रस्यास्य विषये उल्लेख: विद्यते ।छान्दोग्योपवनषदद उषवस्त िाक्रायणस्तु कथाप्रसङ्गे
कु रुक्षेत्रस्योल्लेख: आयावत ।अिाणिीन: िीनपररव्राजकहुएन्सांमहांदयोवप अस्य क्षेत्रस्य विषयं ििाण कृ तिान् ।

पुण्यक्षेत्रेषु कु रुक्षेत्रमन्यतमम् । अस्मावभ: वनत्यकमणप्रसङ्गे क्षेत्रस्यास्योच्चारणं प्रत्यहं दक्रयते । तद्विनं यथा-

"गङ्गे ि यमुने िैि गेदािररसरस्िती ।
नमणदे वसन्धु कािेरी जलेवस्मन् सवत्रधधं कु रु।।"
"कु रुक्षेत्र गया गङ्गा प्रभासे दुगणमे तथा ।
संग्रामे सिणकायेवस्मन् विघ्नस्तस्य न जायते ।।"

क्षेत्रस्यास्य विषये अथिणिेदे शतपथब्राह्मणे तैतरीयब्राह्मणे मैत्रायणीसंवहतायामुल्लेखो विद्यते । ऋग् िेदवे प
क्षेत्रस्यास्य विषये उल्लेख: विद्यते । िैददककाले ब्राह्मणकाले ि िैददकसंस्कृ त्या: मूलके न्रमासीत् कु रुक्षेत्रम् ।
आश्वलायन-लाट्यायन-कात्यायन-श्रौतसूत्रेषु ताड्यब्राह्मणे ि उल्लेख दृश्यते यत् अवस्मन् क्षेत्रे बहुनां
विवशष्टसत्राणामनुष्ठानं जातम् । छान्दोग्योपवनषदद उषवस्त िाक्रायणस्तु कथाप्रसङ्गे कु रुक्षेत्रस्योल्लेख:
आयावत । प्रप्रथमधमणशास्त्रकारणं भगिता मनुना कु रुक्षेत्रस्य विषये उल्लेख: कृ त: । तत: क्षेत्रस्यास्य
बहुप्रािीनकालात् सुतरां प्राधान्यं विद्यत एि । कु रुक्षेत्रं भगित: ब्रह्मण: यज्ञिेदी भिवत । पशुणरामकाले
क्षेत्रवमदं समन्तपञ्चकवमवत नाम्ना अवभवहतम् आसीत् । परिर्तणकाले क्षेत्रस्यास्य नाम महाराजसाम्बरणस्य पुत्र
कु रुनामानुसारं कु रुक्षेत्रवमवत सञ्जातम् । उच्यते ि िामनपुराणे-
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"आद्यैषा ब्राह्मणो िेदीस्ततो रामहृदा: स्मृता: ।
पुरुणा ि यत: कृ ष्णं कु रुक्षेत्रं ततस्स्मृतम् ।।"

विष्णुपुराणानुसारं य इदं धमणक्षेत्रं िकार । धमणक्षेत्रवनवमत्तं महाराजकु रुणा इन्रं िरं ययाि यत्-इदं क्षेत्रं धमणक्षेत्रं
भितु अत्र य: स्नानं करोवत अथिा मरणं प्राप्नोवत स जन: महापुण्यफलं प्राप्सस्यवत । िामनपुराणे ििनवमदं
प्राप्सयते यत्-

"यािदेतं मया कृ ष्णं धमणक्षेत्रं तदस्तु ि: ।
स्नातानाञ्च मृतानाञ्च महापुण्यफलं वत्िह ।।"
कु रुक्षेत्रविषये श्रीमद्भगिद् गीतायां प्रथमश्लोके वप प्राप्सयते तत्रैि पाण्डिकौरिाणां
विश्वप्रवसद्धमहाभारतयुद्धमभूत् ।अवप ि क्षेत्रवमदं धमणक्षेत्रवमवत प्रथमश्लोके विद्यते । अिाणिीन:
िीनपररव्राजकहुएन्सांमहांदयोवप अस्य क्षेत्रस्य विषयं ििाण कृ तिान् । तेनावप क्षेत्रस्यास्य धार्मणकदृष्ट्या
पुण्यभूवमररवत प्रशंसा कृ ता । िनपिाणवण िामनपुराणे तथा शल्यपिाणवण पद्मपुराणे नारदीये क्षेत्रस्यास्य विषये
िच्चाण दृश्यते । िनपिाणवण क्षेत्रस्यास्य विषये उच्यते यत्-

"ततो गच्छेत राजेन्र कु रुक्षेत्रमवभष्टु तम् ।
पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते सद् गता: सिणजन्ति: ।।'
"कु रुक्षेत्रं गवमष्यावम कु रुक्षेत्रे िसाम्यहम् ।
य एिं सततं ब्रूयात् सिणपापै: प्रमुच्यते ।।'

क्षेत्रस्यास्य विषये ईदृशी तुलना प्राप्सयते यत्-'कु रुक्षेत्र समा गङ्गा' इवत विवभत्रेषु पुराणेषु क्षेत्रस्यास्य विषये
बहुवन ििनावन प्राप्सयन्ते । अत: कु रुक्षेत्रं वनतरामेि पुण्यतमं भिवत ।

REFERENCE :
Dr.Atul Kumar Nanda(Book-"TIRTHASARASAMGRAHA")
Dr.Braja Kishor Swain(Book--"TIRTHAKSHETRANI")
Dr.Dayanidhi Mishra(Book-"PARASKYARAGRUHASUTRAM")

15228

www.ijariie.com

2288

