তৈত্তিরীয় োপত্তিষদ
শীক্ষাবল্লীর তৃতীয় অনুবাকে পাাঁচ মহাসংহহতার যথাথ জ্ঞাকনর
থ
ফল হনকয় আকলাচনা েরা হকয়কে | এর জ্ঞাতা হনজ ইচ্ছানুেূল
সন্তান লাভ েরকত পাকর, হবদ্য়া দ্বারা ব্রক্ষ্মকতজসম্পন্ন হকত
পাকর, হনজ ইচ্ছানুসার নানা প্রোর পশু এবং অন্নাহদ্ আবশয়ে
ভভাগ্য়পদ্াথসমূ
থ হ লাভ েরকত পাকর | এ পযন্ত-ই
থ
নয়, স্বগ্কলােথ
ও লাভ েরকত পাকর | এর মকয়য় ভলাে হবষয়ে সংহহতার জ্ঞাকন
স্বগ্াহদ্
থ উত্তম ভলাে, ভজয়াহতহবষয়ে সংহহতার জ্ঞাকন নানাপ্রোর
ভভৌহতে সামগ্রী, প্রজাহবষয়ে সহির জ্ঞাকন সন্তান, হবদ্য়াহবষয়ে
সংহহতার জ্ঞাকন হবদ্য়া এবং ব্রক্ষ্মকতজ তথা অয়য়াত্মসংহহতার
হবজ্ঞাকনর মায়য়কম বাে্শক্তির প্রাহি - এইভাকব পৃথে পৃথে ফল
বুঝকত হকব | শ্রুহতকত সমস্ত সংহহতার জ্ঞাকনর সমূহ ফল েহথত
হকয়কে | শ্রুহত ঈশ্বকরর বাণী, এইজনয় এর রহসয় বুকঝ শ্রদ্ধা এবং
হবশ্বাকসর সকে উপহর-উি উপাসনা েরকল হনিঃসকেকহ সমস্ত
ফলপ্রাহি হয় | এখাকন চতু থ অনু
থ
বাকে " য়ে"শ্রুৈে"গ োপো "
এই বােয় পযন্ত
থ পরব্রক্ষ্ম পরমাত্মার প্রাহির জনয় আবশয়ে
বুক্তদ্ধবল এবং শারীহরে বল প্রাহির জনয় পরকমশ্বকরর হনেট তাাঁর
ওাঁ -ই পরকমশ্বকরর নাম ভশ্রষ্ঠ এবম সবরূপময়
থ
| োরণ প্রকতয়ে
মকের প্রারকে ওাঁ োকরর উচ্চারণ েরা হয় এবম ওাঁ োকরর
উচ্চারকণ সম্পূণ ভবকদ্র
থ
উচ্চারকণর ফলপ্রাহি হয় | অহবনাশী
ভবদ্ ভথকেই প্রয়ানরূকপ এই ওাঁ োর প্রেটটত | ওাঁ োর হল নাম
এবং পরকমশ্বর হকলন নামী - অতএব, উভকয়ই পরস্পর অহভন্ন |
প্রণবরূপ পরমাত্মা সেকলর পরকমশ্বর হওয়ায় " ইন্দ্র" "নাকম
প্রহসদ্ধ | ভসই ইন্দ্র ভযন আমাকে ভময়া দ্বারা সম্পন্ন েকরন |
" ধীধোরণোবৈী"গেধো"
ধ
"এই ভোষ বােয়ানুসাকর য়ারণশক্তিসম্পন্ন

বুক্তদ্ধর নাম ভময়া | এর তাত্পয এই
থ
ভয, পরমাত্মা ভযন আমাকে
পটিত এবং পহরজ্ঞাত ভাব য়ারণ েরার শক্তির দ্বারা সম্পন্ন
েকরন | ভহ ভদ্ব আহম আচায থ আপনার অহহতু েী েৃপায়
আপনার অমৃতময় স্বরূপকে হনকজর হৃদ্কয় য়ারকণর সামথয়থ ভযন
লাভ েহর | আমার শরীর ভযন ভরাগ্রহহত হয়, তাহকল আপনার
উপাসনায় ভোকনা প্রোর হবঘ্ন হকব না | আমার ক্তজহ্বা ভযন
অহতশয় ময়ুমতী হয় অথাত
থ ময়ুর স্বকর আপনার ময়ুর নাম এবং
গুকণর েীতথন েকর ময়ুর রস আস্বাদ্ন েরকত পাহর | আহম
আমার উভয় েণ দ্বারা
থ
েলয়াণময় অকনে বাণী ভযন শ্রবণ
েরকত পাহর অথাত
থ আমার োন ভযন আচায দ্বারা
থ
েহথত রহসয়
পূণরূকপ
থ
ভশানার শক্তিসম্পন্ন হয় এবং আহম ভযন আপনার
েলয়াণময় যশ শ্রবণ েরকত সক্ষম হয়-ই | ভহ ওাঁ োর আপহন
পরকমশ্বকরর হনহয় অথাত
থ পূণ ব্রক্ষ্ম
থ
পরকমশ্বর আপনার মকয়য়
পহরপূণ আকেন
থ
| োরণ নামী নাকমকতই হবদ্য়মান | এইরূপ হওয়া
সকেও আপহন মানুকষর ভলৌহেে বুক্তদ্ধকত আচ্ছাহদ্ত | ভলৌহেে
তেথ দ্বারা অনুসিানোরীকদ্র বুক্তদ্ধকত আপনার প্রভাব বয়ি হয়
না | ভহ ভদ্ব আপহন পহরশ্রুত উপকদ্শ রক্ষা েরুন অথাত
থ
এমন েৃপা েরুন ভযন আহম শ্রুত উপকদ্শ স্মরণ েকর
তদ্নুসাকর হনকজর জীবন গ্িন েরকত পাহর | এখাকন
ঐশ্বযোমীকদ্র
থ
জনয় হবন েরার মকের হনকদ্থ শ ভদ্ওয়া হকয়কে |
ব্রক্ষ্মচারীকদ্র হহতাকথ আচায
থ
কদ্র
থ
েীরূপ হবন েরা উহচত তার
হবহয় বলা হকয়কে | হনকজর ইহকলৌহেে ও পারকলৌহেে হহকতর
জনয় আচাযকদ্র
থ
হেরূপ হবন েরা উহচত, তার হবহয় বলা হকয়কে
| এর পঞ্চম অনুবাকে ভূ িঃ, ভুবিঃ, স্বিঃ, মহিঃ এই চার বয়াবহৃহতর
উপাসনার রহসয় বণনা
থ েকর তার ফকলর বণনা
থ েরা হকয়কে |
সিম অনুবাকের দ্ুটট ভাগ্ | প্রথম ভাকগ্ মুখয় আহয়কভৌহতে
পদ্াথসমূ
থ হকে ভলাে, ভজয়াহত এবং স্থুল পদ্াথ -থ এই হতন

পংক্তিকত হবভি েকর তার বণনা
থ েরা হকয়কে এবং হদ্বতীয় ভাকগ্
মুখয় আয়য়াক্তত্মে শরীরস্থ পদ্াথসমূ
থ হকে প্রাণ, োরণ এবং য়াতু এই হতন পংক্তিকত হবভি েকর তার বণনা
থ েকরকেন | অষ্টম
অনুবাকে ওাঁ এই পরকমশ্বকরর নাকমর প্রহত মানুকষর শ্রদ্ধা এবং
হপ্রয়তা উত্পন্ন েরার জনয় ওাঁ োকরর মহহমা বণনা
থ েরা
হকয়কে | নবম অনুবাকে অয়য়য়ন এবং অয়য়াপনা েতথাকে
অয়য়য়ন -অয়য়াপনার সকে সকে শাকরাি মাকগ্ চলকত
থ
হকব
ভবাঝাকনা হকয়কে | এই েথা উপকদ্শে এবং উপকদ্কশর
ভশ্রাতারও ভবাঝা উহচত | এেথা বলার অহভপ্রায় এই ভয, অয়য়য়ন
এবং অয়য়াপনা উভয়-ই পরম উপকযাগ্ী | শারায়য়ায়কন মানুষ
হনজ েতথবয় তথা তার হনয়ম এবং ফল সম্পকেথ অবহহত হয় |
দ্শম অনুবাকে ক্তিশঙ্ েু ঋহষ পরকমশ্বর লাকভর পর হনকজর ভয
অনুভূহত বয়ি েকরহেকলন, তাই এই অনুবাকে উদ্্য়ত
ৃ েকরকেন |
এোদ্শ অনুবাকে গ্ৃহকস্থর জীবন েীরূপ হওয়া উহচত তা
আকলাচনা েরা হকয়কে | শীক্ষাবল্লীর অহন্তম অনুবাকে হভন্ন হভন্ন
শক্তির অহয়ষতা পরব্রক্ষ্ম পরকমশ্বকরর হভন্ন হভন্ন নাম এবং রূকপ
তাাঁর-ই স্তুহত েকর প্রাথনাপূ
থ বে
থ েৃতজ্ঞতা বয়ি েরা হকয়কে |

