তৈত্তিরীয় োপত্তিষদ
যজুর্বদে কৃষ্ণযজুুঃ ও শুক্লযজুুঃ নার্ে দুটি শাখায় ববভক্ত |
কৃষ্ণযজুুঃর্বর্দর
ে
আরণ্য়ক হল তৈবিরীয় আরণ্য়ক এবং পাাঁচটি উপবনষদ
| তৈবিরীয় আরণ্য়ক দশ খর্ে বা প্রপাঠর্ক সোপ্ত এবং ৈার সপ্তে,
অষ্টে এবং দশে খর্ের সেটষ্ট তৈবিরীয় উপবনষদ | এই উপবনষর্দ
প্রাচীন ভারর্ৈ আরণ্য় ববশ্বববদয়ালর্য়র স্নাৈকগর্ণ্র সোবিের্নাৈ্সর্ব যয
অৈু লনীয় দীক্ষান্তভাষণ্ প্রদি হৈ ৈা বলবপবদ্ধ আর্ে | বালক ভৃ গুর
বপৈা বরুর্ণ্র বনকি ব্রক্ষ্মজ্ঞান লাভ, অন্নেয় হর্ৈ আনন্দেয় পযন্ত
ে
যদহীর পঞ্চর্কাশ এবং আত্মার আনন্দস্বরূপ কীবিেৈ হর্য়র্ে | ব্রর্ক্ষ্মর
সৈ, বচৈ, আনন্দ এই বৈনটি স্বরূপ লক্ষর্ণ্র আনন্দ লক্ষণ্টি এই
উপবনষর্দ ববর্শষরূর্প বয়াখয়াৈ হর্য়র্ে | এই বশক্ষা অনুসার্র বনজ জীবন
গঠনকারী োনুষ ইহর্লৌবকক এবং পারর্লৌবকক সর্বািে
ে
ফল এবং
ব্রক্ষ্মববদয়া লাভ করর্ৈ সের্ হয়
ে
- এটি যবাঝার্নার জনয় এই প্রকরর্ণ্র
নাে রাখা হর্য়র্ে বশক্ষা-বল্লী | এই অনুবার্ক বভন্ন বভন্ন শক্তক্তর অবিষ্ঠাৈা
পরব্রক্ষ্ম পরর্েশ্বরর্ক বভন্ন বভন্ন নাে এবং রূর্প স্তুবৈ কর্র প্রার্না
ে করা
হর্য়র্ে | এর ৈাৈ্পয হল
ে
এই যয, সেস্ত আবিদদববক, আিয়াক্তত্মক এবং
আবির্ভৌবৈক শক্তক্তরূর্প বযবন সকর্লর আত্মা - অন্তযােী
ে পরর্েশ্বর,
বৈবন সবপ্রকার্র
ে
আোর্দর জনয় কলয়ানেয় যহান | বৈবন যযন আোর্দর
উন্নবৈ এবং যসই অন্তযােী
ে পরর্েশ্বর্রর উপলবির পর্র্ যকার্নাপ্রকার
ববঘ্ন উপবিৈ হর্ৈ না যদন | সকর্লর অন্তযােী
ে ব্রক্ষ্মর্ক আেরা নেস্কার
কবর | এইভার্ব পরোত্মার কার্ে শাবন্ত প্রার্না
ে কর্র সূত্রাত্মা প্রাণ্রূর্প
সেস্ত প্রাণ্ীের্িয় বয়াপ্ত এই পরর্েশ্বরর্ক বায়ুর নার্ে স্তুবৈ কবর | যহ
সবশক্ত
ে ক্তোন ! সকর্লর প্রাণ্স্বরূপ বায়ুেয় পরর্েশ্বর ! যৈাোর্ক নেস্কার |
ৈু বেই সেস্ত প্রাণ্ীর প্রাণ্স্বরূপ প্রৈয়ক্ষ ব্রক্ষ্ম নার্ে ডাকব | আবে "ঋৈ"
নার্েও যৈাোর্ক আহ্বান করব কারণ্ সকল প্রাণ্ীর জনয় যয কলয়াণ্কারী
বনয়ে ববদয়োন, এই বনয়েরূপ ঋর্ৈর ৈু বেই অবিষ্ঠাৈা | ৈর্া আবে
যৈাোর্ক "সৈয়" নার্েও আহ্বান করব | কারণ্ সর্ৈয়র অবিষ্ঠাত্রী যদবৈা
ৈু বে | এই সববয়াপী
ে
অন্তযােী
ে পরর্েশ্বর আোর্ক সৈ আচরণ্ এবং সৈয়
ভাষণ্ করার এবং সবিদয়া গ্রহর্ণ্র শক্তক্ত প্রদান কর্র এই জন্মেরণ্রূপ

সংসারচক্র যর্র্ক আোর্ক রক্ষা করুন | আোর আচাযর্ক
ে এই সেস্ত
উপর্দশ প্রদান কর্র সবত্র
ে এই সর্ৈয়র প্রচার করার শক্তক্ত প্রদান কর্র
যযন বৈবন ৈাাঁর্ক রক্ষা কর্রন | এখার্ন "আোর্ক যযন রক্ষা কর্রন" ,
"বক্তার্ক যযন রক্ষা কর্রন" এই বাকয়গুবলর দুবার উচ্চারণ্ শাবন্তপার্ঠর
সোবপ্ত সূচনা কর্র | ওাঁ শাবন্তুঃ, শাবন্তুঃ, শাবন্তুঃ - এইভার্ব বৈনবার বলার
অর্ যয,
ে
আবিদদববক, আিয়াক্তত্মক এবং আবির্ভৌবৈক - এই বৈনপ্রকার
ববর্ঘ্নর যযন সবর্ৈাভার্ব
ে
উপশে হয় | শ্রীভগবান শাবন্তস্বরূপ, অৈএব
ৈাাঁর্ক স্মরণ্ করর্ল সবপ্রকার
ে
শাবন্ত অবশয়ম্ভাবী | যসই সেয় যয বশষয়
পরোত্মার রহসয়ববদয়র ক্তজজ্ঞাসু হৈ, যস তববদক েন্ত্র উচ্চারর্ণ্র
বনয়েগুবল পূব যর্র্কই
ে
জানৈ | অৈএব ৈার্ক সৈকে করার জনয়
সংর্কৈ যর্র্ষ্ট | এই সংর্কৈগুবলর ভাবার্ েএই যয, প্রবৈটি শব্দ সাবিার্ন
শুদ্ধভার্ব উচ্চারণ্ করার অভয়াস র্াকা দরকার | বকন্তু যবদ যলৌবকক
শর্ব্দ বনয়র্ের পালন করা যায় ৈাহর্লও যবদের্ন্ত্রর উচ্চারণ্ বকন্তু
অবশয়-ই বশক্ষানুসার্র যহায়া উবচৈ | "ক", "খ" আবদ বয়ঞ্জনবণ্ এবং
ে
"অ",
"আ" আবদ স্বরবর্ণ্রে স্পষ্ট উচ্চারণ্ করা উবচৈ | দন্তয় "স"-এর িার্ন "শ"
অর্বা "ষ"-এর উচ্চারণ্ করা উবচৈ নয় | "ব"(ওয়)-এর িার্ন "ব" -এর
উচ্চারণ্ হওয়া অনুবচৈ | এইভার্ব অনয় বর্ণ্রে উচ্চারর্ণ্ সৈকে র্াকা
উবচৈ | এইভার্ব যকার্না বর্ণ্ যকার্না
ে
িার্ন বক ভাব প্রকার্শর জনয়
উচ্চস্বর্র উচ্চারণ্ করর্ৈ হর্ব, যকার্ায় বনম্নস্বর্র, যকার্ায় বা েিয়স্বর্র
উচ্চারণ্ করর্ৈ হর্ব ৈার প্রবৈ দৃটষ্ট যদওয়া একান্ত কৈেবয় | যবদের্ন্ত্রর
উচ্চারর্ণ্ উদাি, অনুদাি, স্ববরৈ স্বর্রর প্রবৈ লক্ষয় রাখা উবচৈ | যকার্ায়
যকান স্বর হর্ব ৈার জ্ঞান র্াকা দরকার | কারণ্ ের্ন্ত্র স্বরর্ভদ হর্ল ৈার
অর্র্রে পবরবৈেন হয় | অশুদ্ধ স্বর্রর উচ্চারণ্ করর্ল অবনর্ষ্টর ভাগী হর্ৈ
হর্ব |
েহবষ পৈঞ্জবল
ে
েহাভার্ষয় বর্লর্েন "दु ष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तिर्णिाह।
स वाग्वज्रो यजिानं महनस्ति
यर्ेन्द्रशत्ुः स्वरतोऽपराधात्॥"

বহু প্রাচীনকার্ল ইন্দ্র যকার্না কারর্ণ্ ববশ্বরূপর্ক বি কর্রবের্লন |
ববশ্বরূর্পর বপৈা ত্বষ্টা ইন্দ্রঘাৈক পুত্রলার্ভর কােনায় এক আবভচাবরক
যার্গর অনুষ্ঠান কর্রবের্লন | ঐ যার্গ "স্বার্হন্দ্রশত্রুবিস্ব"
ে এই ের্ন্ত্রর
উচ্চারণ্ করা হর্য়বেল | ঐ ের্ন্ত্রর অভীষ্ট অর্ হল
ে
- "অবির্দব ! যৈাোর
উর্ের্শয় এই হববুঃ প্রদান করবে | ইর্ন্দ্রর ঘাৈক পুরুষরূর্প ৈু বে ববিৈে
হও |" এখার্ন শত্রু শর্ব্দর যযৌবগক অর্ "শাৈবয়ৈা
ে
শেবয়ৈা বা" | ইন্দ্রশত্রু
পর্দ "ইন্দ্রসয় শত্রুুঃ " এইরূপ ববগ্রর্হ ষষ্ঠীসোস অর্বা "ইন্দ্রুঃ শত্রুুঃ যসয় "
এই ববগ্রর্হ বহুব্রীবহ সোস হর্ৈ পার্র | ষষ্ঠীসোস ও বহুব্রীবহসোর্স স্বর
বভন্ন হয় | ষষ্ঠীসোর্স "সোসসয় " এই সূত্র অনুসার্র সোর্সর অন্তয়স্বর
উদাি হয় | বহুব্রীবহসোর্স "বহুব্রীর্হৌ প্রকৃৈয়া পূবপদে
ে
" এই সূত্রানুসার্র
পূবপর্দর
ে
প্রকৃবৈস্বর হয় | ইন্দ্রশত্রুশর্ব্দর পূবপদ
ে ইন্দ্র, রণ্্প্রৈয়য়ান্ত |
"ক্তিণ্ৈয়াবদবনৈয়ে
ে
" এই সূত্রানুসার্র ৈা আদুয়দাি হয় | ইন্দ্রশত্রুপর্দ
বহুব্রীবহসোস হর্ল সেস্তপদ আদুয়দাি হর্ব | প্রকৃৈির্ল ইন্দ্রশত্রুপর্দ
ষষ্ঠীসোস ববববক্ষৈ | অবি ইর্ন্দ্রর শত্রু, শাৈবয়ৈা অর্াৈ
ে ঘাৈক যহান,
ত্বষ্টার এইরূপ অবভপ্রায় | কার্জও এর্ক্ষর্ত্র সেস্তপদ অর্ন্তাদাি হওয়াই
সঙ্গৈ বেল | বকন্তু ঋবত্বক প্রকাদবশৈুঃ ইন্দ্রশত্রুপদটির্ক আদুয়দািরূর্প
পাঠ করর্লন | ফর্ল অর্ সম্পূ
ে
ণ্ বভন্ন
ে
হর্য় যগল | ইন্দ্রশত্রুপর্দ বহুব্রীবহ
সোস হওয়ায় ইন্দ্র যার শত্রু বা শাৈবয়ৈা এইরূপ অর্ যবাবিৈ
ে
হল |
অনুটষ্ঠৈযার্গর ফলস্বরূপ ত্বষ্টা যয পুত্র লাভ করর্লন, যসই পুত্র বৃত্র
ইর্ন্দ্রর ঘাৈক হল না বরং ইন্দ্রকৈৃক
ে বনহৈ হল | ইবত্বর্কর স্বরজ্ঞার্নর
অভার্ব এই ববপযয়ে | আচায সংবহৈাববষয়ক
ে
উপবনষর্দর বয়াখয়া করার
প্রবৈজ্ঞা কর্র ৈার অর্ বনরূপণ্
ে
কর্রর্েন | বণ্গুবলর
ে
অবৈশয় সবন্নবি
হর্ল সংবহৈা হয় | যসই সংবহৈা-দৃটষ্ট যখন বয়াপকরূর্প িারণ্ কর্র
যলাকাবদর্ক বনর্জর ববষয় কর্র, ৈখন ৈার্ক েহাসংবহৈা বলা হয় |
সংবহৈা বা সবি পাাঁচ প্রকার্রর হয় - স্বর, বয়ঞ্জন, স্বাবদ, ববসগ এবং
ে
অনুস্বার - এগুবল-ই পঞ্চসবি নার্ে অবভবহৈ | বস্তুৈ এগুবল সবির
পাাঁচটি আশ্রয় | এইভার্ব পূর্বাক্ত
ে েহাসংবহৈা অর্বা েহাসবিরও পাাঁচটি
আশ্রয় - যলাক, যজয়াবৈ, ববদয়া, প্রজা আত্মা ( শরীর ) | এর ৈাৈ্পয এই
ে
যয, যযরূপ বণ্সেূ
ে র্হ সবি দৃষ্ট হয়, যসইরূপ এই যলাকাবদর্ৈও সংবহৈা

দৃটষ্ট করা উবচৈ | ৈা কীরূপ হর্ব, যসটি এখন যবাঝার্না হর্ে | প্রর্ৈয়ক
সবির চারটি ভাগ র্ার্ক - পূববণ্
ে , ে পরবণ্, ে উভর্য়র বেলর্ন উৈ্পন্ন রূপ
ৈর্া উভর্য়র সংর্যাজক বনয়ে | এইভার্ব এখার্ন যয সংবহৈা দৃটষ্ট যলাক
আবদর্ৈ বল হর্ে, ৈারও চার ববভাগ র্ার্ক - পূবরূপ,
ে
উিররূপ, সবি
এবং সিান ( সংর্যাজক ) |

