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মৃচ্ছকটিক প্রকরণে প্রতিফতিি ঘ ৌর্যবৃতি 

 

মানস কুমার ঘ াষ 

 

সারসংণেপ  
চুরি এক প্রকারিি সামারিক ব্যারি । চুরি কখর াই সমারিি পরে আকারিত  য় । তরব্ চচৌর্যব্ৃরি 

র ন্দ ীয় হরেও এটি সুদিূ অতীতকাে চেরক শুরু করি অদযাব্রি সমারিি সরে ওতরপ্রাতভরব্ 

ির়িত । আি চর্রহতু সারহতয হে সমারিিই প্ররতচ্ছরব্ তাই চসখার ও চুরিি রব্ষয়টি ব্াদ পর়ি র  । 

শূদ্রক রব্িরচত মৃচ্ছকটিক প্রকিণ হে এম ই একটি সংসৃ্কত সারহরতযি অমূেযিরেি ভাণ্ডাি চর্খার  

সামারিক অ যা য রব্ষয়গুরেি সারে সারে চুরিি রব্ষয়টিও অেযাৎ চুরিি কোরকৌশে ও তাি 

প্ররয়াগ পদ্ধরত ইতযারদ স্পষ্টরূরপ প্ররতফরেত হরয়রে । 
 

কূটশব্দ: চুরি, সরেে, প্ররতপুরুষ, চর্াগিচ া ইতযারদ । 
 

ভূতমকা 
চুরি শব্দটিরক সংসৃ্করতরত ব্ো হয় চচৌর্যয, প্রাকৃরত ব্ো হয় চচারিঅ । চচৌি শব্দটি পুংরেে । 
চুিা+অ(অণ্) তারচ্ছরেয অেব্া চচাি+অ স্বারেয চচৌি শব্দটি র ষ্পন্ন । অপিরদরক চে  চচৌরর্য 

- এই িাতুি উিি র্ৎ প্রতযয় করি চেয় শব্দটি রসদ্ধ হয় । চচৌি শরব্দি পর্যায় শব্দসমূহ হে - 

চচাি, চেয়কতয া, দসুয, তস্কি, প্ররতরিািী, মরেমু্লচ, চে , ঐকাগারিক, স্তে য, প্রচ্ছন্নি , 

চমাষক, পাটচ্চি, পিাস্কন্দী, কুরিে, খ ক, শরিতব্ণযা, খার ক ইতযারদ১ । এই ‘চেয়’ এি 

স্বরূপ হে- দ্রব্যস্বামীি অসাোরত তারক  া িার রয় তাি দ্রব্য আত্মসাৎ কিা অেব্া 
সকরেি সমু্মরখ চুরি করি চুরিি রব্ষয় অস্বীকাি কিা২ । তাই ‘The Concept of Theft in 

Classical Hindu Law’ গ্ররে Chanchal A. Bhattacharya ব্রেরে  ‘Theft’, a little of law 

occours when a person takes someone else’s belonging that is unguarded, without his 

cognizance and permission. The above little of laws also arises when a person takes someone 

else’s property that is guarded and conceals such an act.’ চুরিি স্বরূপ সম্পরকয  ম ু ব্রেরে - 

দ্রব্যস্বামীি অসমরে তাি রির স অপহিরণি  াম ‘চুরি’ এব্ং সামর  অপহিণ করিও র্রদ 

চকউ অস্বীকাি করি তাহরে তারকও চুরি ব্ো হয়৩। 
 

 ুতরর কারেঃ 
চুরিি কািণ ব্হুরব্ি হরয় োরক । মূেত সামারিক, িািন রতক, অেযন রতক ও ম োরিক 

এই চতুরব্যি কািরণ মা ুরষি মর  চুরিি প্রব্ণতা েে কিা র্ায় । ি সংখযাি আরিকয, 
খারদযি কম চর্াগা , কমযসংস্থার ি অভাব্, িািন রতক অরস্থিতা, শাস ব্যব্স্থাি 

International  Journal  of  Applied Research 2018; 4(11):  109-115 

 



 

~ 110 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

অপব্যব্হাি ইতযারদ অেযন রতক ও িািন রতক কািণসমূহ 

সামারিক কািণরূরপ পরিগর ত হয় । এি পাশাপারশ আরে 

ম োরিক কািণ, এই ম োরিক কািরণি অন্তভুয ক্ত 

রব্ষয়সমূহ হে- র রিি আরেযক সংগরত োকা সরেও চুরিি 

প্রব্ণতা, ব্ংশা ুক্ররমকভারব্ চুরিি স্পহৃা, অব্স্থাপন্ন 

ব্য়়ঃসরিকােী  ব্াচ্চারদি মরিয অব্রুদ্ধ একাকীে চেরক 

চুরি তো অপিাি স্পহৃা অেব্া দ়ুঃসাহরসক করমযি ব্া 
adventure এি ইচ্ছা চেরক চুরিি প্রব্ণতা ইতযারদ । এই 

সকে প্রিা  কািণসমূরহি হাত িরিই ব্হুরব্ি আ ুষরেক 

কািণ মা ুরষি মর  চুরিি প্রব্ণতা সৃরষ্টরত সহায়তা করি । 
তরব্ একো স্বীকাি কিরতই হয় চর্, এই সকে কািরণ চুরি 

সারিত হরেও র্োেয প্রশাসর ক ব্যব্স্থাি দ্বািা তা 
অর কাংরশ প্ররতহত কিা র্ায় । রকন্তু র্রদ প্রশাসর ক 

ব্যব্স্থায় চকার া প্রকাি গারফেরত হয় ব্া শাস ব্যব্স্থাি 

অপব্যব্হাি হয়, চসরেরে চচৌর্যব্ৃরি প্ররতহত কিা সিব্ হয় 

 া, উপিন্তু তা মহীরুরহি  যায়  া া শাখা প্রশাখায় 

পল্লরব্ত হরয় সমগ্র সমািরক কুেরষত করি োরক । 
 
 ুতরর প্রকারণভদঃ 
চুরি রব্রব্ি প্রকারিি হরয় োরক । তরব্ সংসৃ্কত ব্াঙ্মরয় 

মূেত়ঃ দ্বাদশ প্রকারিি চুরিি আরোচ া েরেত হয় । 
এগুরে হে- অর যি দ্রব্য অপহিণ, চচািাই দ্রব্য ক্রয় করি 

রব্ক্রয়, দ্ররব্য চভিাে রমশ্র , রমেযা ওির ি দ্বািা 
চক্রতারদি অেয চুরি,  ািী অপহিণ, রশশু অপহিণ, 

িােমুদ্রা, অর যি িরম অপহিণ, ব্িকীকৃত দ্রব্য(আরি) 

উিমণয কৃতক আত্মসাৎ, কিফাাঁরক এব্ং অর যি গ্ররেি 

অংশ অপহিণ। 
 
মৃচ্ছকটিণক ঘ ৌর্যবৃতিঃ 
সারহতয ও শারে মা ুরষি সামারিক রচন্তাি প্ররতফে  ঘরট 

োরক । সংসৃ্কত সারহতয তো প্রাচী  ভািতীয় সারহতয ও 

শারে ঐরতহারসক, চভৌরগারেক, সামারিক, িািন রতক, 

অেযন রতক, স্তশরিক, আিযারত্মক প্রভৃরত রব্ষয়ক 

রচন্তািািাি প্ররতফে  দষৃ্ট হয় । চচৌর্যব্ৃরি র ন্দ ীয় হরেও 

এটি চর্রহতু সমারিি সরেই ওতরপ্রাতভারব্ ির়িত তাই 

স্তব্রদক রু্গ চেরক শুরু করি অদযাব্রি এই চুরিি রব্ষয়টি 

সারহতয ও সমারি  া াভারব্ আরোরচত হরয়রে । সংসৃ্কত 

ব্াঙমরয় শূদ্ররকি ‘মচৃ্ছকটিকম্’ প্রকিণটি রভন্ন িািায় 

িরচত । এখার  সামারিক রব্রভন্ন রদকগুরে আরোচ াি 

সারে সারে চুরিি রব্ষয়টিও খুব্ সুন্দিভারব্ উপস্থারপত 

হরয়রে । 
 
িস্করণদর উপাসযণদবিাঃ 
চচৌর্যব্ৃরি হে একপ্রকাি চেৌরকক প্রব্াহ । এই চেৌরকক 

প্রব্াহ সুপ্রাচী  কাে চেরক অদযাব্রি কখর া প্রকারশত 

ভারব্, আব্াি কখর া অন্ত়ঃসরেো ফল্গুিািাি  যায় 

আমারদি সমারি প্রব্ারহত হরয় চরেরে । ‘ষণু্মখকিম’৪ 

 ামক চচৌর্যশােরূপ চেৌরককশারে তস্কিরদি চদব্তারূরপ 

রর্র  রু্রগ রু্রগ সারহতয ও শারে ব্রন্দত হরয়রে , রতর  

হরে  চেৌরককরদব্তা ষণু্মখ ব্া কারিযক । এরব্ষরয় প্রমা  

পাওয়া র্ায় শূদ্ররকি মচৃ্ছকটিক প্রকিরণ । এই প্রকিরণি 

তৃতীয়ারি চদখা র্ায় চর্, শরব্যেক  ামক চচাি চারুদরিি 

গৃরহ চুরি কিরত রগরয় আিািয চদব্তা কারিযকরক  মস্কাি 

িার রয়রে  - “ রমা ব্িদায় কুমািকারিযরকয়ায়”৫। ভারসি 

‘চারুদিম্’  াটরকও চদখা র্ায় সজ্জেক  ামক এক চচাি 

চারুদরিি গৃরহ চুরি কিরত রগরয় িারে রব্চিণকািী 
চদব্তারদি  মস্কাি িার রয়রে  । কারিযক চর্রহতু িারতি 

চদব্তা, চসরহতু এি দ্বািা অ ুমা  কিা র্ায় চর্, িারে 

রব্চিণকািী চদব্তারদি মরিয কারতয ক অ যতম - “ রমা 
িারেরগাচরিভয়ঃ চদরব্ভয়ঃ”। ‘ষণু্মখকিম্’  ামক 

চচৌর্যশারেও ব্ো হরয়রে, সরিরচ্ছরদ সাফেযোরভি ি য 
চচৌর্যরদব্তা কারিযরকি র তযপূিা কিরত হরব্, তাহরে কারর্য 
রব্ঘ্ন হরব্  া - “র তযঞ্চ পূিরয়ৎ/চদব্ র্ো রব্রঘ্ন   ভব্রত।৬ 

 
 ুতরর সময়কািঃ 
চুরিি প্রকৃষ্ট সময়কােরূরপ র রদযশ কিা হয় ঊষাকােরক 

অেযাৎ চন্দ্র র্খ  অোয়মা  এব্ং সূর্য উরদত হয় র  এম  

সময় । কািণ এই সময় গৃহস্থিা গভীি র দ্রায় আচ্ছন্ন 

োরক । মৃচ্ছকটিক প্রকিরণ শরব্যেক চুরিিকাে র রদযশ 

কিরত রগরয় ব্রেরে  চর্, চন্দ্র র্খ  অোচেগামী চসই 

চঘাি অিকািই চুরিি প্রকৃষ্ট সময়, কািণ চর্রহতু 

িারেরব্োয় িািপুরুরষিা চঘািাঘুরি কিায় সকরে তারদি 

ভরয় সাব্িার  চোচে করি, চসরহতু চসই সময় পরিি 

ব্ার়িরত চুরি কিরত রগরয় রসাঁি কাটা ব্ীরিি কাি । অরয়! 

কেমেরু্পগচ্ছরত স ভগব্ান্ মৃগাি়ঃ । তোরহ- ‘ পৃরত-

পুরুষ-শরিত-প্রচাি; পিগৃহ-দষূণ-র রিনত কব্ীিম্’ 
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 ঘ  রতরমি-র রুদ্ধ-সব্যহািা িির রিয়ং ি  ীব্ 

সংব্ৃর ারত”।(মৃচ্ছ.৩/১০) 
 
গুরু তশষয পরম্পরাক্রণম ঘ ৌর্যতবদযা তশোঃ 
চচৌর্যশারেি প্রব্তয ক হরে  স্বয়ং ষণু্মখ ব্া কারিযক । তরব্ 

রতর  এই শাে তাি রশষযরদি মরিয প্রচাি কিরেও তা 
রেরপব্দ্ধ কিা হয় র  । চব্রদি  যায় চচৌর্যশােও একসময় 

গুরুরশষয পিম্পিাক্ররম শ্রুরতি দ্বািা িরেত হরতা । 
পিব্তীকারে চচৌর্যশারেি অ যতম গ্রে ‘ষণু্মখকিম্’ এি 

পুাঁরে চেখা হয় । এই পুাঁরেি গ্রেকাি ও রেরপকাি হরে  

মেে । এি দ্বািাই প্রমারণত হয় চর্ চচৌর্যশাে এক প্রকাি 

গুরুমুখী রব্দযা, র্া গুরু-রশষয পিম্পিায় রব্োি োভ করি 

। 
‘ষণু্মখকিম্’ এ করয়কি  আচারর্যি  াম দষৃ্ট হয় । এিা 
হরে  ক কশরক্ত৭, েম্বকভূষ ন্দ৮, শকেীভাব্৯, 

েম্বরকাভূষণ১০, এব্ং মেে১১। এই পাাঁচ ি  তস্কিাচারর্যি 

মরিয চকব্েমাে কণকশরক্তি  ামই পিব্তীকারে িরচত 

শূদ্ররকি ‘মচৃ্ছকটিকম্’ প্রকিরণ দষৃ্ট হয় । এো়িাও 

অরতরিক্ত আরিা দিু  আচারর্যি  াম পাওয়া র্ায় 

মৃচ্ছকটিরক । তািা হরে  ভাস্কি ন্দী ও চর্াগাচার্য । 
মৃচ্ছকটিরক উরল্লরখত তস্কিশরব্যেক র রিরক চর্াগাচারর্যি 

প্রেম রশষয ব্রে পরিচয় রদরয়রে এব্ং চারুদরিি গৃরহ চুরি 

কিরত তস্কিাচার্য এয় কণকশরক্তব্রহ্মণযরদব্রদব্ব্রত, 

ভাস্কি ন্দী ও চর্াগাচার্যরক প্রণাম িার রয়রে - ‘ ম়ঃ 
ক কশক্তরয় ব্রহ্মণযরদব্ায়,  রমা ভাষ্কি রন্দর ,  রমা 
চর্াগাচার্যায়, র্সযাহং, প্রেম়ঃ রশষয়ঃ । চত  চ পরিতুরষ্ট  

চর্াগরিাচ া চর্ দিা’১২। 
চকৌটিরেযি অেযশারেও চচৌর্যশারেি গ্রোকাি ও ভাস্কিচার্য 
খিপট্ট ব্া খিপরটি উরল্লখ দষৃ্ট হয়- ‘তরসযাপকিণম্ 

প্রমাণং প্রহি ং প্রিািণম্ অব্িািণং চ খিপট্টাদাগমরয়ৎ’। 

ভারসি চারুদিম্  াটরকও সজ্জেক  ামক চচাি চারুদরিি 

গৃরহ চুরি কিরত রগরয় খিপট্টরক প্রমাণ িার রয়রে- ‘ ম়ঃ 
খিপটায়’। 

সুতিাং ব্ো র্ায় চর্ চচৌর্যশাে একিকম গুরুমুখী শাে; র্া 
গুরুি র কট রগরয় অিযায়  কিরত হয় এব্ং দীঘযকাে 

একগ্ররচরি অিযয়র ি পি এই শারে পািদশী হওয়া র্ায় । 
শুিু প্রাচী  রু্রগই  য়, আিও ব্হুস্থার  অনব্িভারব্ 

তস্কিরদি চচৌর্যকোরব্দযা রশোি সু্কে (Training School 

for Theft) গর়ি উরেরে; চর্খার  চুরিসংক্রান্ত ব্হু 

কোরকৌশে রশো চদওয়া হয় । তরব্ এই িাতীয় 

চচৌর্যরশোরকন্দ্র অনব্ি হওয়ায় প্রচারিি অন্তিারে 

অন্ত়ঃসরেো ফল্গুি  যায় সমারি প্রব্ারহত হরত োরক এব্ং 
চসি যই এরদি চকার া প্রামাণয পরিচয় চদওয়া সিব্  য়। 
তরব্ এি প্ররতফে  েরেত হয় চেরচ্চরে । সামারিক 

ভারো-মরন্দি রব্ষয় চর্রহতু চেরচ্চরে প্ররতফরেত হয় তাই 

এই িাতীয় অনব্ি চচৌর্যরশোরকরন্দ্র আিুর ক কারে 

রকভারব্ রশো চদওয়া হয়, তাি প্ররতফে  আমিা চদখরত 

পাই চেরচ্চরে । চেরচ্চরে প্ররতফরেত এই িাতীয় দষৃ্টারন্তি 

উদাহিণ হে- 

চযার ে- স্টাি িেসা 
চমঘা রসরিয়ারেি  াম- মা 
পরিচােক- চদব্াংশু চস গুপ্ত 

চরিে- রিরেক  ামক চরিেটি অনব্ি চচৌর্যরশোরকরন্দ্র 

তস্কিাচার্যা হীিম্মাি কাে চেরক চুরিি প্ররশেণ চপরয়রেে ।  
 
ঘ াণরর স্বরূপঃ 
মৃচ্ছকটিক প্রকিরণ চচারিি স্বরূপ ব্ণয া প্রসরে শরব্যেক 

ব্রেরে চর্, চচাি রহসারব্ চস র রি আক্রমরণ রব়্িারেি 

 যায়, পোয়র  হরিরণি  যায়, েুণ্ঠর  শকুর ি  যায়, ঘুমন্ত 

ও িাগ্রত পুরুরষি শরক্ত পিীোয় কুকুরিি  যায়, ব্ুক রদরয় 

পৃরেব্ীরত হাাঁটায় সারপি  যায়, েদ্মরব্শ িািরণ মায়াি 

 যায়, পে চোয় সারপি মত, রস্থিতায় পব্যরতি  যায়, 

দ্রুততায় পেীিারিি  যায়, পৃরেব্ী পর্যরব্েরণ গরুর়িি 

 যায়, রের রয় র রত রচতাি  যায় এব্ং গারয়ি চিারি 

রসংরহি  যায় । একি  চচারিি কী কী গুণাব্েী োকা 
উরচত তা সব্ই িা া র্ায় শরব্যেরকি আত্মপরিচরয়- 

চর্াহহং- 
মািয াি ক্ররম  মৃগ়ঃ প্রসিরণ চশযর া গ্রহােুঞ্চর  

সুপ্তাসুপ্তম ুষযব্ীর্যতুের  শ্বা সপযর  পন্নগ়ঃ । 
মায়া রুপশিীিরব্শিচর  ব্াগ্চদশভাষান্তরি 

দীরপা িারেষু সংকরটষু ডুডুরভা ব্ািীস্থরে চ ৌিয রে।।(মচৃ্ছ. 

৩/২০.) 

অরপচ- 

“ভুিগ ইব্ গরতৌ রগরি়ঃ রস্থিরে পতগপরত়ঃ পরিসপযরণ চ 

তুেয়ঃ । 
শশ ইব্ ভুব্ ারোকর ঽহং ব্কৃ ইব্ চ গ্রহরণ ব্রে চ রসংহ়ঃ”।। 
৩/২১ 
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িস্কণরর শশতিকসিাঃ 
প্রাচী  ভািরত ‘চচৌর্যরব্দযা’ চতু়ঃষরষ্টকোি অ যতম ব্রে 

রব্রব্রচত । ব্াৎসায়  তাাঁি- ‘কামসূেম্’এ একো স্বীকাি 

করি ব্রেরে - ‘...হেোঘব্ম্,.. ইরত চতু়ঃষরষ্টিেরব্দযা়ঃ 
কামসূেসযাব্য়রব্ য়ঃ’। [সািািণ/ প্রেম অরিকিণ/ তৃতীয় 

অিযায়]। এই চুরি চর্রহতু এক প্রকারিি কো ব্া Art, 

চসি য চচারিিা গৃহরস্থি ব্ার়িরত এম  ভারব্ রসাঁি কাটরব্, 

র্া একপ্রকারিি দরৃষ্ট ন্দ  স্থাপতযরূরপ রব্রব্চয হরব্ এব্ং 
 গিব্াসীিা সকারে ঘুম চেরক উরে চসই চচৌর্যকময চদরখ 

চচারিি র ন্দা কিরেও তাি স্তশরিক গুরণি প্রশংসা  া করি 

পািরব্  া । একো িা া র্ায় মচৃ্ছকটিক প্রকিরণ 

শরব্যেরকি উরক্ত চেরক । শরব্যেক িার রয়রে  চর্, 

চারুদরিি চদওয়াে চর্রহতু পাকা ইরটি এব্ং চ া ািিা 
চসরহতু চসই চদওয়ারে পূণযকুিই ভারো মা া সই হরব্ এব্ং 
তাি রসাঁি কাটাি ি য  গিব্াসী র ন্দা কিরেও তাি 

স্তশরিক কৃরতরেি প্রশংসা  া করি পািরব্   া- 
তদে পরেষ্টরক পূণযকুি এব্ চশাভরত । তমুৎপাদয়ারম । 

“অ যাসু রভরিসু ময়া র রশ পাটিতাসু 

োিেতাসু রব্ষমাসু চ কি াসু । 

দষৃ্টবা প্রভাত সমরয় প্ররতরব্শী ব্রগযা 
চদাষাংি চম ব্দরত কমযর  চকৌশেঞ্চ”।। মচৃ্ছ.৩/১৪ 

অ ুরূপভারব্ চচৌর্যকারর্যি স্তশরিক প্রশংসা দষৃ্ট হয় ভারসি 

চারুদিম্  াটরক- 

“কােযং রব্ষাদরব্মুখ়ঃ প্ররতরব্শব্রগযা 
চদাষাংি চম ব্দতু কমযসু চকৌশেং চ”।। ৩/১০ 

এো়িাও চুরি চর্রহতু এক প্রকারিি কোরব্দযা, চসরহতু 

চচাি র্খ  ি সমরে র রিরক প্রকাশ কিরব্, তখ  চস 

র রিরক অতযন্ত সুন্দি ও আকষযণীয় করি সকরেি কারে 

উপস্থাপ  কিরব্, র্ারত সহরিই সকরেি রব্শ্বাস উৎপাদ  

কিরত সমেয হয়। কািণ র রিরক সুন্দি ও আকষযণীয় করি 

সকরেি কারে উপস্থাপ  কিাও একপ্রকারিি কো ব্া Art । 

উদাহিণস্বরূপ ব্ো র্ায় চর্, িাব্ণ র্খ  সীতারক অপহিণ 

করিরেে, তখ  চস সািুি চব্শ িািণ করি সীতারক চুরি 

করিরেে । কাি  চস িা রতা চর্ িােরসি চব্রশ সীতারক 

চুরি কিরত চগরে সীতাি মর  রব্শ্বাস উৎপাদ  কিরত 

পািরব্  া । 
 
সতিণচ্ছদঃ 
প্রেরম সরিরচ্ছদ ব্া রসাঁদ চকরট তািপি চসই পরে 

গৃহাভযন্তরি প্ররব্শ কিরত হয়, চসি য তস্কিরক সরিরচ্ছদ 

রব্ষরয় র্েব্া  হরত হয় । ‘ষণু্মখকিম্’  ামক চচৌর্যশারে 

ব্ো হরয়রে চর্, এই সরিরচ্ছদ রব্ষরয় সাফেয োভ কিরত 

হরে তস্কিরক প্রেরম শ্মশা রোহা তীক্ষ্ণ করি শরক্তসম্পন্ন 

অরে পরিণত কিরত হরব্, তািপি  গিদ্বারি 

একরব্ংশরতব্াি পরিগর ত খ  কার্য কিরত হরব্, অ ন্তি 

চসই অেটি তুরে র রয় শ্মশার  রগরয় অষ্টসহস্রব্াি িপ 

কিরত হরব্ । তাহরে চসই মন্ত্রপূত়ঃ অরেি দ্বািা সহরিই রেদ্র 

কিা সিব্ হরব্১৩। আরিা ব্ো হরয়রে অরিরহারেি অোি ব্া 
শ্মশার ি অোি দ্বািা রব্রব্ি রচে চদওয়ারে অি  করি 

চসই রচে ব্িাব্ি রসাঁদ চকরট প্ররব্শ কিরে মহাপু য হরব্ 

এব্ং প্ররব্শ করি তস্কি ইচ্ছামত র্া খুরশ তাই কিরত 

পািরব্ । এইভারব্ তস্কি র্াব্জ্জীব্  দ্রব্য োভ কিরত সমেয 
হরব্ এব্ং তাি কখর া রব্ াশ হরব্ া১৪। চচৌর্যশারে 

েয়প্রকাি রসাঁরিি কো ব্ো হরয়রে । এগুরে হে- রতহ ব্া 
দা রব্ি মুখ, িােসমুখ, েীমুখ, অশ্বমখু, মকিমুখ ও 

চক্র১৫
। অ যে রসংরহি মুখ ও িাহুি মুখ  ামক আিও দইু 

প্রকাি রসাঁরিি উরল্লখ দষৃ্ট হয় । মৃচ্ছকটিক প্রকিরণ উরল্লরখত 

েয়প্রকাি রসাঁি চচৌর্যশারে ব্রণযত অষ্টরব্ি রসাঁরিি অরতরিক্ত 

। চর্গুরে হে- চফাটা পদ্ম, সূর্য, রদ্বতীয়াি চাাঁদ, ব়্িদীরঘ, 

স্বরেকা ও পূণযকুি১৬। ভারসি ‘চারুদিম্’  াটরকও আট 

প্রকাি রসাঁরিি উরল্লখ দষৃ্ট হয়। র্ো- রসংহ পদক্রম, পূণযচন্দ্র, 

মৎসযমখু, চন্দ্রািয, ব্যাঘ্রমখু, রেরকাণ, পীঠিকা ব্া রসাঁর়ি ও 

গিমুখ । 

রসাঁিকাটাি স্বরূপ প্রসরে শরব্যেক ব্রেরে  চর্, শািীরিক 

েমতা ও রশোি ব্রে করমযাপরর্াগী পে প্রস্তুত করি চর্ 

চখােস ো়িা সারপি মত মাটিরত ঘরষ ঘরষ প্ররব্শ করিরে । 

চদয়ারেি চকা  িাগায় রসাঁি কাটা উরচত চস রব্ষরয় 

শরব্যেক ব্রেরে চর্, চর্খার  চদওয়াে চ া ািিা, আিভাো 
ও িে পর়ি  িম হওয়ায় ভাঙরে শব্দ হয়  া, চর্ িায়গা 
সািািণত়ঃ চোকির ি চচারখি আ়িারে োরক এব্ং 
চর্খার   ািী দশযর ি সিাব্ া োরক  া, চসখার ই কারর্যযি 

রসরদ্ধ োভ হয়। শরব্যেক চারুদরিি গৃরহি চদওয়ারে রসাঁি 

কাটাি পূরব্য চদওয়ারেি ব্ণয া রদরত রগরয় ব্রেরে  চর্, 

প্ররতরদ  সূর্য দশযর ি সময় িে পর়ি চর্ িায়গাটি  িম 

হরয়রে, চ া ািরি চভরঙ চগরে এব্ং চর্ িায়গা চেরক 

ইাঁদরুিিা মাটি তুরেরে চসই িায়গায় কার্যরসরদ্ধ হরব্ । তাি 

স্কন্দপুেরদি রসরদ্ধি এটাই প্রেম েেণ- 

‘র তযারদতযদশযর াদক চসচর   দরুষরতয়ং ভূরম়ঃ োিেী া। 
মুরষরকাৎকিরিহ । হন্ত! রসরদ্ধাহয়মেয়ঃ। প্রেমরমতৎ 

স্কন্দপুো াং রসরদ্ধেে ম্’১৮। 
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শরব্যেক রসাঁিকাটাি প্রকািরভদও আরোচ া করিরে । তাি 

মরত, প্রভু ক কশরক্ত চাি প্রকারিি রসাঁরিি কো ব্রেরে  । 

চসগুরে হে- (১) পাকা ইাঁট টা রত হরব্ (২) কাাঁচা ইাঁট কাটরত 

হরব্ (৩) কাদাি রপরণ্ড িে ঢােরত হরব্ এব্ং (৪) কারেি 

চদওয়াে হরে কাটরত হরব্- ‘ইহ খেু ভগব্তা ক কশরক্ত া 
চতুরব্যি়ঃ সিুযপারয়া দরশযত়ঃ । তদযো- পরেষ্টকা ামাকষযণম্ 

আরমষ্ঠকা াং চেদ ং রপন্ডময়া াং চসচ ং কাষ্ঠময়া াং 
পাট রমরত’১৯। 

 
ঘ ৌর্যকাণর্য সাবধানিা 
চচারিি সাব্িা তা অব্েম্ব  প্রসরে ব্ো হরয়রে চর্, গৃরহ 

রসাঁি কাটাি সরে সরেই প্ররব্শ কিা উরচত  য়, আরগ 

প্ররতপুরুষ ব্া  কেী ঢুরকরয় চদরখ র রত হরব্ সব্াই ঘুমারচ্ছ 

রক া । এো়িা গৃরহ প্ররব্শ করি প্রেরম দিিা খুরে রদরত 

হরব্, র্ারত প্ররয়াির  পাোর া র্ায়; পুরিার া দিিায় র্ারত 

শব্দ  া হয়, চসরদরক েেয িাখরত হরব্; মাটিরত রকেু প়িরে 

র্ারত শব্দ  া হয়, চসি য িে রেটিরয় রদরত হরব্ এব্ং ঘরি 

ঢুরক র রিত হরত হরব্ চর্, গৃরহি অভযন্তিস্থ চোক সতযই 

ঘুমারচ্ছ,  ারক ঘুরমি ভা  করি আরে- এ সকে রব্ষয় 

িা া র্ায় শারব্যেরকি উরক্তি মিয রদরয়- 

‘সমারপ্তাঽয়ং সরি়ঃ । ভব্তু, প্ররব্শারম । অেব্া   তাব্ৎ 

প্ররব্শারম, প্ররতপুরুষং র রব্শয়ারম । (তো কৃে) অরয়!   

করিৎ।  ম়ঃ কারিযকরকয়ায় । (প্ররব্শয দষৃ্টবা চ) অরয়! 

পুিষদ্বয়ং সুপ্তম্ । ভব্তু, আত্মিোেযং দািমুদঘাটয়ারম । 

কেং িীণযোদ্গৃহসয রব্রিৌরত কপাটম্ । তদ্র্াব্ত্ 

সরেেমরেষয়ারম । ে  ু খেু সরেেং ভরব্ষযরত? 

ইতেরতা দষৃ্টবা সরেেং গৃহীো রেপন্ সশিম্ । মা তাব্ৎ 

ভূরমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদরয়ৎ । (পৃরষ্ঠ  প্রতীেয 
কাপাতমুদ্ঘাটয) ভব্তু, এব্ং অব্রদদা ীং পিীরে । রকং 
েেযমুপ্তম্ ? উত পিমােযসুপ্তরমদং দ্বয়ম্? (োসরিো পিীেয 
চ) অরয়! পিমােযসুরপ্ত ার   ভরব্তব্যম্’২০। তোরহ- 

“র ়ঃশ্বারসাহসয   শরিত়ঃ সুরব্শাদ়ঃ তুেযান্তিং ব্িযরত  

দরৃষ্টগযাঢ়র মীরেতা   রব্কো  াভযন্তরি চঞ্চো । 
গােং স্রেশিীিসরিরশরেেং শর্যা প্রমা ারিকং 
দীপঞ্চারপ   মষযরয়দরভমুখং সযাল্লেযসুযপ্তং র্রদ”।। 

মৃচ্ছকটিকম্-৩/১৮ 

 

ঘ ৌর্যকাণর্যর প্রশংসাঃ 
সািািণ চোরকি র দ্রাি সুরর্ারগ চচারিিা অতযন্ত সাব্িার  

তারদি কার্য সাি  করি, র্া ব্ঞ্চ ামাে । তাই চচৌর্য কার্যরক 

চমারটই ব্ীিরেি কাি ব্ো র্ায়  া । রকন্তু তব্ুও চচারিিা 
তারদি কািরক প্রশংস ীয় ব্রেই মর  করি । মৃচ্ছকটিরকি 

তৃতীয় অরি শরব্যেক ব্রেরে  চর্, পরিি কারে হাত চপরত 

দাসে কিাি চেরক চচৌর্যব্ৃরি চশ্রয়়ঃ । এই প্রসরে চস 

মহাভািরতি চসৌরপ্তকপরব্যি ঘট াও উরল্লখ করিরে । 

চদ্রাণপুে চচারিি মত পান্ডব্ রশরব্রি প্ররব্শ করি পানু্ড 

পুেরদি হতযা করিরেে এই ব্ণয া স্বয়ং মহাভািতকাি 

উপ যে করিরে ২১। ‘মহাভািত’ র্া ‘পঞ্চরব্দ’  ারম 

প্রচরেত চসখার ই র্রদ এরূপ প্রশরে োরক, তাহরে অ যে 

চর্ তা প্রশংস ীয় হরব্ তারত সরন্দরহি চকা  অব্কাশ চ ই । 

 
িস্করণদর বযবহৃি সরঞ্জামঃ 
তস্করিিা চুরি কিাি সময় ব্হুরব্ি সিঞ্জাম ব্যব্হাি করি 

োরক । ‘ষণু্মখকিম্’  ামক চচৌর্যশারে ব্ো হরয়রে চর্, 

তস্কিারিপরত ষমু্মখ ব্া কারিযরকি দ্বাদশ হরে দ্বাদশ প্রকাি 

চচৌর্যকারর্যি সহায়ক সিঞ্জাম োরক । এই দ্বাদশ প্রকাি 

সিঞ্জাম হে- রেশূে, শরক্ত, খড়্গ, পাশ, ি ু, শি, পিশু, 

ঘন্টা, পতাকা, চক্র, মুদ্গি ও কিক২২
। শূদ্ররকি 

‘মৃচ্ছকটিকম্’ প্রকিরণ চচৌর্যকারর্যাপরর্াগী চর্ সকে 

সিঞ্জাম এি উরল্লখ দষৃ্ট হয় তাি একটি তারেকা প্রদি হে- 

১. প্ররতপুরুষ- সরিরচ্ছদ কিাি পি এই প্ররতপুরুষ ব্া 
 কেী প্ররব্শ করিরয় চচাি র রিত হরব্ চর্ গৃহাভযন্তিস্থ 

মা ুরষিা সতযই ঘুমারচ্ছ রক  া- ‘সমারপ্তাঽয়ং সরি়ঃ। ভব্তু 

প্ররব্শারম। অেব্া   তাব্ৎ প্ররব্শারম । প্ররতপুরুষং 
র রব্শয়ারম’২৩। 

২. সরেে- এই সরেে ব্া িাে মাটিরত রেটিরয় র রত হরব্, 

র্ারত মাটিরত রকেু প়িরে শব্দ  া হয়- তদ্ র্াব্ৎ 

সরেেমরেষয়ারম। (ইততরো দষৃ্টবা সরেেং গৃরহো রেপন্ 

সশিম)। ব্া তাব্ৎ ভূরমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদরয়ৎ২৪। 
৩. চর্াগরিাচ া- এই চর্াগরিাচ া ব্া চর্াগরতেরকি দ্বািা 
চচারিিা আত্মরগাপ  ও আত্মিো করি । কািণ 

চর্াগরিাচ া চচাি গারয় মাখরে চচািরক চকউ চদখরত পারব্ 

 া এব্ং গারয় অরেি আঘাত োগরেও শিীরি তাি চকার া 
প্ররতরক্রয়া হরব্  া- 
...চর্াগরিাচ া চম দিা । 
“অ য়া রহ সমােব্ধং   মাং দ্রেযরন্ত িরেণ়ঃ । 
শেঞ্চ পরততং গারে রুিং চ াৎপাদরয়ষযরত”।।(মচৃ্ছকটিকম্ 

৩/১৫) 
৪. প্রমাণসূে- এই প্রমাণ সূে হে এম  একিাতীয় সুরতা, র্া 
রসাঁরিি পরিমাপ কিরত, গয় াি চিা়ি আেগা কিরত, 
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দিিাি রখে খুেরত এব্ং সারপি কামর়ি ব্াাঁিরত সাহার্য 
করি২৫। 
৫. ব্ীি- এই ব্ীি গৃহাভযন্তরি ের়িরয় রদরে েুোরয়ত ির ি 

সিা  পাওয়া র্ায় । র্রদ এই ব্ীি মাটিরত পর়ি রব্োরিত 

হয়, তাহরে ব্ুিরত হয়- মাটিি র রচ মূেব্া  ি  েুোরয়ত 

আরে । রকন্তু র্রদ ব্ীি মাটিরত পর়ি রব্োরিত  া হয়, 

তাহরে ব্ুিরত হয় মাটিি  ীরচ চকা  েুোরয়ত ি  চ ই-

‘ব্ীিং প্ররেপারম। (তো কৃো) র রেপ্তং ব্ীিং   েরচৎ 

স্ফািী ভব্রত । পিমােযদরিরদ্রাঽয়ম্’২৬। 

৬. প্রদীপ চ ব্ার াি চপাকা- এই চপাকা গৃহাভযন্তরি প্ররব্শ 

করি গৃহাভযন্তরি প্রজ্জরেত প্রদীপ র রব্রয় রদরয় ঘি অিকাি 

করি চচািরক চচৌর্যকারর্য সাহার্য করি । চসি য শরব্যেক 

প্রদীপ চ ব্ার াি চপাকা সরে র রয় চুরি কিরত র্ায় 

চারুদি গৃরহ এব্ং গৃহাভযন্তরি প্রদীপ জ্বেরে চদরখ চসই 

চপাকা চের়ি চদয় । চসই চপাকাগুরে প্রেরম চসািাসুরি 

উ়িরত োরক, তািপি প্রদীরপি ওপি পাক চখরত োরক 

এব্ং র্খ  চগােকরি ঘুিরত োরক তখ  ডা াি হাওয়ায় 

প্রদীপ র রব্ র্ায়-‘অে ব্া জ্বেরত প্রদীপ়ঃ । অরে চ ময়া 
প্রদীপর ব্যাপণােযমারিয়়ঃ কীরটা িার্যরত। তং তাব্ৎ 

প্ররব্শয়ারম । তসযায়ং চদশকাে়ঃ । এষ মুরক্তা ময়া কীরটা 
র্ানেব্াসয রদপরসযাপরিমন্ডরেরব্যরচনে়ঃ রব্চিরত । এষ 

পেদ্বয়ার রে  র ব্যারপরতা ভদ্রপীরে ’২৭। 

 
উপসংহার 
 াটযকাি শূদ্রক ‘মৃচ্ছকটিকম্’ প্রকিরণ তদা ীন্ত  সমারি 

চচারিি স্বরূপ, চুরিি স্বরূপ, চচৌর্যকারর্য সতকয তা, 
চচৌর্যকারর্য ব্যব্হৃত সিঞ্জাম, সরিরচ্ছরদি স্বরূপ, 

গুরুরশষযপিম্পিা ক্ররমই চচৌর্যরশো, এম রক চচৌর্যকার্য 
র ন্দ ীয় হরেও চকার া চকার া রব্ষয় চর্ প্রশংসাি চর্াগয 
এব্ং চচারিি মরিযও চর্ স্তশরিকসিা রব্দযমা - এই 

রব্ষয়গুরে সুরচরন্ততভারব্ ও সুচারুরূরপ উপস্থাপ  করিরে  

। এই  াটরক চর্ সামারিক চপ্রোপরটি আরোচ া েরেত 

হয়, তারত চব্ািা র্ায় চর্, তৎকােী  সমারি  া ারব্ি 

সামারিক, িািন রতক ও অেযন রতক অরস্থিতা রেে । চস 

রু্রগ ব্ািব্র তাি গৃরহি দাসীরক অরেযি রব্র মরয় ক্রয় 

করি রব্ব্ারহ ব্ািা  া োকরেও চসই রব্পুে অেয সমারিি 

সকে চশ্রণীি মা ুরষি হারত রেে  া । আি চসি যই প্রচুি 

অেয োরভি আশায় মা ুষ অর ক সময় চুরিরকই ব্ৃরি ব্া 
চপশারূরপ গ্রহণ কিরতা । শরব্যেক গরণকা ব্সন্তরস াি দাসী 
মদর কারক মুক্ত করি রব্ব্াহ কিরত চচরয়রেে রকন্তু তাি 

হারত চসই রব্পুে অেয রেে  া র্া রদরয় চস ব্সন্তরস াি কাে 

চেরক মদর কারক মুক্ত করি রব্ব্াহ করি, তাই তারক চুরিি 

পেই চব্রে র রত হরয়রেে । 

পরিরশরষ ব্েরত হয়, এই চুরি এক প্রকারিি সামারিক 

ব্যারি । তাই তা সমারিি পরে কখর াই গ্রহণীয়  য় । তব্ুও 

সািািণ মা ষু কখর া সামারিক, কখর া িািন রতক, 

কখর া অেযন রতক, আব্াি কখর া ম োরিক কািরণ 

অর ক সময় চুরিরক চপশা রহরসরব্ গ্রহণ করি । ফরে রু্রগ 

রু্রগ এই চুরিরক প্ররতহত কিাি ি য করোি দণ্ডারদশ 

ব্যব্স্থা আরিাপ কিা হরেও এই চুরিি িািা সমারিি 

প্ররতটি িরে এম ভারব্ প্ররব্শ করিরে র্া আমিা শত শত 

চচষ্টা করিও সমূ্পণযরূরপ র মূযে কিরত পািব্  া । ফরে 

সমাি চেরক সামারিক ব্যারিরূপ এই চচৌর্যব্ৃরিরক 

অস্বীকাি কিরে তা চকা  রির স চদরখও  া চদখাি ভাণ 

কিাি মত অব্স্থা হরব্, চর্টি চকার া সরচত  সমারিি 

কারে কাময  য় । চসি য চচৌর্যব্ৃরি রব্ষয়ক ভাব্ া চর্ 

একান্তভারব্ই আিুর ককারেি- এই ভাব্ া ঠিক  য়, প্রাচী  

ভািরতও এই ভাব্ া রেে তাি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হরো 
মৃচ্ছকটিরক প্রদরশযত র দশয সমূহ । 
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