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ভূনিকা  

বৈদিকৈাঙ্ময়সমূহের মহযে ‘উপদিষৎ’ েল সৈ বহেষ জ্ঞািকাহের চরম 

পদরণদিদৈহেষ। বৈদিক সাদেিে মূলিঃ চারভাহে দৈভক্ত। সংদেিা, ব্রাহ্মণ, 

আরণেক ও উপদিষি্। সংদেিােহের দ্বারা ঋক্, সাম, যজ ঃ ও অথৈ বহৈহির 

মন্ত্রসমষ্টিহক বৈাঝাহিা েয়। বৈহির দৈভােগুদলর সংদেিা অংহে সাযারণিঃ 

বিৈেহণর স্তৈস্তুদির মাযেহম অভীষ্ঠপূরহণর মাযেহম প্রাথ বিা প্রকষ্টিি েয়। 
যদিও অথৈ বহৈিসংদেিায় বিৈস্তুদি দভন্ন দকছু ৈেদিক্রমী সূক্তসমূহের 

প্রিেক্ষীকরণ েয়। ব্রাহ্মণসাদেহিে প্রায়েঃ যােযজ্ঞাদি কম বাি ষ্ঠাি প্রহয়াহের 

মাযেহম কলোণপ্রাদির উপায় প্রিদে বি েয়। আরণেক ও উপদিষৎঅংহে 

দৈহেষিঃ যােযজ্ঞিত্ত্ব, আত্মিত্ত্ব, সষৃ্টিিত্ত্ব ও অিোিে িাে বদিক দচন্তাযারা 

দিৈদ্ধ রহয়হছ। প্রহিেক বৈহির সম্বহে য ক্ত একাদযক উপদিষৎউপলব্ধ েয়। 
ভাষা, রচিাশেলী ও আহলাচেদৈষহয়র পয বাহলাচিার মাযেহম প্রদিভাি েয় বয, 

উপদিষৎগুদলর মহযে কিকগুদল প্রাচীি এৈং কিকগুদল পরৈিীকাহলর 

রচিা। প্রাচীি উপদিষৎগুদল অদযকাংেই বৈদিকসাদেহিের দৈদভন্ন োখার 

সহে সংয ক্ত, আৈার দকছু উপদিষৎ সংদেিার অন্তে বি, দকছু ব্রাহ্মহণর অংে, 

এৈং দকছু আরণেহকর অংেরূহপ প্রাি েয়। পরৈিীকাহল ি ইেিাদযক 

উপদিষৎগ্রন্থ উপলব্ধ েহলও প্রদসদ্ধ ভাষেকার েঙ্করাচায ব বয িেখাদি 

উপদিষহির ভাষে রচিা কহরদছহলি, বসগুদলহক অদযকির প্রামাণে গ্রন্থরূহপ 

দৈহৈচিা করা েয়। ব্রহ্মসূহের োঙ্করভাহষে আৈার ৈারষ্টি উপদিষৎ বক 

প্রামাণেরূহপ গ্রেণ করা েহয়হছ। এই ৈারষ্টি উপদিষৎ েল যথাক্রহম – 

ঈহোপদিষৎ, ঐিহরহয়াপদিষৎ, বকৌষীিদক উপদিষৎ, বিদিরীহয়াপদিষৎ, 

ৈেৃিারণেহকাপদিষৎ, ছাহদাহেোপদিষৎ, বকহিাপদিষৎ, কহ াপদিষৎ, 

বেিােিহরাপদিষৎ, ম েহকাপদিষৎ, প্রহনাপদিষৎ এৈং মাণ্ডুহকোপদিষৎ। 
এই উপদিষৎগুদলর মহযে ঐিহরয় ও বকৌষীিদক ঋহেহির অন্তে বি, ঈে ও 

ৈেৃিারণেক শ্ক্লযজ হৈ বহির অন্তে বি, বিদিরীয়,ক  ও বেিােির 

কৃষ্ণযজ হৈ বহির অন্তে বি, ছাহদােে ও বকি সামহৈহির অন্তে বি, এছাডা প্রন, 

ম েক ও মাণ্ডুকে অথৈ বহৈহির অন্তে বি। এই উপদিষৎসাদেিেগুদলর মহযে  
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কদিপয় বৈি সংদেিার িোয় মন্ত্রসঙ্কলি, কদিপয় 

েিেদিৈদ্ধ মন্ত্রসঙ্কলি, কদিপয় পিে ও েিেদমশ্র 

রচিা, কদিপয় প্রহনাির বেলীহি দিৈদ্ধ, কদিপয় 

বৈদিক মদেমার জ্ঞাপক, কদিপয় গুরুদেষে 

পরম্পরায় প্রহনাির, িকবদৈিকব, কাদেিী ও 

আখোদয়কার মাযেহম িাে বদিক িত্ত্বাত্মক। 
 

উপনিষবদর অর্ শ ও নেষয়েস্তু 

উপপূৈ বক দিপূৈ বক সি-্যািুর উির দিপ ্ প্রিেয় 

কহর উপদিষৎ েেষ্টি ৈ েৎপদি প্রাি েয়। এখাহি 

সি-্যািুর ত্রেদৈয অথ ব উপলব্ধ েয় - দৈেরণ, েদি 

ও অৈসািি। উপ এর অথ ব সদন্নকহি, দি এর অথ ব 

দিদিবি স্থাহি। সি্-যািুর অথ বগুদলর মহযে দৈেরহণর 

অথ ব েল দৈিাে সাযি, েদি এর অথ ব েল প্রাি 

েওয়া এৈং অৈসািি এর অথ ব েল দেদথল েওয়া। 
স িরাং, এর ৈ েৎপদিেি অথ ব েল, গুরুর সদন্নকহি 

দিদিবি প্রকাহর মায়ার দৈিাে সাযহির দ্বারা 

ব্রহ্মজ্ঞাহির প্রাদির দ্বারা সাংসাদরক আৈিব বথহক 

দেদথল েওয়া। উপদিষহির আহলাচে দৈষয় েভীর 

রেহসের আৈরহণ আৈিৃ। এই উপদিষহির 

দৈষয়ৈস্তু বকাহিা িাে বদিক িত্ত্ব েহি পাহর আৈার 

বকাি দৈহেষ জ্ঞাহির সূচিা েহি পাহর। উপদিষৎ 

ৈলহি বয, সৈ বক্ষহে বকাি স সংেি িাে বদিক 

দচন্তার সূচিাহক বৈাঝায় িা িয়, বকাি েূঢ িহত্ত্বর 

প্রকােক গ্রন্থহক বৈাঝাহিা েয়। উপদিষহির েভীর 

িত্ত্বমূলক আহলাচিার মহযে সৈ বপ্রযাি আহলাচে 

দৈষয় ব্রহ্মদৈিো ৈা আত্মদৈিো। ৈস্তুিঃ উপদিষৎ 

সমগ্র মািৈজাদির কাহছ দৈহেষ গুরুত্ব সেকাহর 

আত্মা অথ বাৎ দিহজহক জািার দৈষয়ষ্টি প্রকাে 

কহরহছ। 
বৈহির অদন্তি অংে েওয়ার কারহণ উপদিষৎহক 

অহিক সময় বৈিান্ত িাহমও অদভদেি করা েয়। 
উপদিষৎ েেষ্টির ৈোখো প্রসহে বকউ বকউ 

ৈহলি, ব্রহ্মদৈিোর অপর িাম উপদিষৎ। 
উপদিষৎ েহের অপর একষ্টি অথ ব রেসে। 
সাযারহণর দিকহি ব্রহ্মদৈিো ি রদযেমে দছল ৈহলই 

িা রেসে ৈহল প্রদিভাি েয়। ভারিৈহষ ব 

পরৈিীকাহল বয সমস্ত উচ্চ দচন্তাযারার প্রকাে 

েহয়দছল িার প্রায় অদযকাংেই উপদিষহির 

দৈষয়দভদিক। অযোপক Winternitz ৈহলহছি – “In 

fact, the whole of the later philophy of the Indians 

is rooted in the Upanisads.” 

জ্ঞািকাহের অন্তে বি উপদিষৎ যদিও পূৈ বৈিী 

বৈদিক সাদেহিের কম বকাে বথহক স্বিন্ত্র, িথাদপ 

উপদিষৎ বকাি প্রকাহরই পূৈ বৈিী অংে বথহক 

সম্পূণ ব দৈত্রিন্ন িয়। অদি প্রাচীি কাহলই 

ঋদষেহণর দচন্তায় উপদিষহির িাে বদিক িত্ত্বগুদল 

উদ্ভাদসি েহয়দছল। সংদেিা ও ব্রাহ্মণ য হে ৈােে 

যজ্ঞাি ষ্ঠাহির যম ব বযমি েহড উহ দছল, বিমিই 

ঋদষেহণর ত্রজজ্ঞাস  মহি ৈহুদৈয িাে বদিক দচন্তার 

উদ্ধৈও েহয়দছল। ঋহেহির িেম মেহলর 

অহিকগুদল সূক্তই ঋদষেহণর এই িাে বদিক দচন্তার 

সাক্ষর ৈেি করহছ। একই ভাহৈ উপদিষহির 

জ্ঞািকাহেও সম্পূণ বভাহৈ বৈদিক কম বকাহের 

যাদম বক িৃষ্টিভদে িোক্ত েয়দি। ফহল বৈদিক 

যম বাি ষ্ঠাহির পাোপাদে জেৎিত্ত্ব ও আত্মিত্ত্বরূপ 

জ্ঞািিাত্রত্ত্বক দচন্তাভাৈিা উপদিষহি আদযকে লাভ 

কহরহছ। িাই উপদিষহি যাদম বক িত্ত্ব বেৌণীভূি 

েহয় ক্রমেঃ জ্ঞািিত্ত্ব প্রভাৈ দৈস্তার কহরহছ। 
ৈস্তুিঃ প্রাচীি ও অৈ বাচীি উপদিষৎগুদল 

সামদগ্রকভাহৈ বৈদিকিে বহির ব্রহ্মিত্ত্বহকত্রিক ৈহু 

দৈস্তাদর পয বাহলাচিাদৈহেষ। এখাহি বৈদিক যাে, 

ৈহুহিৈিাৈাি, এহকেরৈাি, কম ব-জ্ঞাি-

বযােসমত্রেি অযোত্মদৈিোর িািা িত্ত্ব এৈং জীৈ-

জড িহত্ত্বর দৈদৈয ৈোখো দৈিেমাি। 
উপদিষহি ব্রহ্ম ৈা আত্মার স্বরূপ প্রদিপািহির 

প্রয়াস লক্ষে করা যায়। ছাহদাহেোপদিষহি আচায ব 

োত্রেলে ৈহলহছি, “সৈ বং খদিিং ব্রহ্ম” (ছা. উ. 

২৪.১), অথ বাৎ এই জেহির সৈ দকছুই ব্রহ্ম। এই 

প্রকার ব্রহহ্মর সৈ বময়হত্বর উহেহখর দ্বারা 

উপদিষৎগুদল পদরহেহষ আত্মা ও ব্রহহ্মর একহত্ব 

দসদ্ধান্ত প্রাি েহয়হছ। এর ফহল “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” 

(মা. উ. ১.২), “িত্ত্বমদস” (ছা. উ. ৬.৮.৭), “অেং 

ব্রহ্মাত্রি” (ৈ.ৃ উ. ১.৪.১০), “প্রজ্ঞািং ব্রহ্ম” (ঐ. উ. 

৩.৩) প্রভৃদি মোৈাকেগুদলর সম চ্চয় ঘহিহছ। 
উপদিষৎগুদলর মাযেহম বকৈলমাে যমীয় 

আহলাচিা প্রয ক্ত েহয়হছ িা দক এখাহি জ্ঞাহির 

অি সোি প্রয ক্ত েহয়হছ, এরূপ প্রহনর 

সমাযািকহে প্রযাি িেষ্টি উপদিষহির দৈষয়ৈস্তু 

আহলাচিার মাযেহম দৈষয়ষ্টি স্পি করা বযহি 

পাহর। উপদিষৎগুহলা েল -  

 

ঈে-বকি-ক -প্রন-ম ে-মােূকে-বিদিদরঃ। 
ঐিহরয়ং চ ছাহদােেং ৈেৃিারণেকং িে॥ 
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উপদিষহির দৈষয় 

ঈহোপদিষহির দৈষয় 

 

ঈহোপদিষহি আ াহরাষ্টি মহন্ত্রর মাযেহম 

অযোত্মদচন্তার ভাৈিা উচ্চাদরি েহয়হছ। এখাহি 

প্রকাদেি দৈষয়গুদল েল, সমগ্র দৈহে ঈেহরর 

উপলদব্ধ, দিষ্কাম কম বস লভ জীৈিযাপি, অদৈিো 

ও দৈিো, িাম ও রূপহভহি একত্ব ও ৈহুত্ব জ্ঞাি, 

অসমূ্ভদি ও সমূ্ভদি, মিুৃেহক অদিক্রম কহর 

ব্রহ্মজ্ঞাহির দ্বারা একাত্বিা প্রাদি প্রভৃদি। বিে-

মহির ক্ষ দ্রসীমা অদিক্রম কহর ৈহুহত্বর এক সৎ 

পরমাত্মায় একাত্ব েওয়াই মাি হষর কামেদৈষয় 

ৈহল প্রদিভাি েহয়হছ। বেষ মহন্ত্র মিুৃেপথোমী 

েরীরীর পূষা-যম-সূয ব-প্রজাপদি ইিোদি অদভযায় 

প্রকাদেি েত্রক্তস্বরূপ বিৈিাহির উহেহেে ৈারংৈার 

প্রণাম দিহৈিহি বিৈযাহি েমহির প্রাথ বিা 

দিহৈদিি েহয়হছ- 

“যহি রূপং কলোণিমং িহি পেোদম” (ঈে. উ. 

১৮)। 
 

ককবিাপনিষবদর নেষয়  

সামহৈহির বজদমিীয় ব্রাহ্মহণর সিম অযোহয়র 

১৮ বথহক ২১ খে েল বকহিাপদিষৎ। সামহৈিীয় 

ব্রাহ্মহণর অন্তভূবক্ত বকহিাপদিষৎ অহিকাংহে 

েিেপিোত্মক। এষ্টি চারষ্টি খহে দৈভক্ত এৈং এর 

মহযে ৩৫ ষ্টি মন্ত্র দৈিেমাি। এই উপদিষহি 

ইিয়ািীি, িৃেেমাি ৈস্তু, জেহির সহে 

সম্পকবরদেি, ৈস্তুসিার অিীি পরমাত্মিহত্ত্বর 

ৈোখো প্রিদে বি েহয়হছ। উপদিষহির প্রথম ি ষ্টি 

খহের পিোংেগুদল ব্রহ্মদৈিোৈাচক। এই ি ই 

খহের ৈক্তৈে ৈাক্, চক্ষ , বশ্রাে, মি এৈং প্রাণ 

দিহয় ব্রহ্মহক প্রাি েওয়া যায় িা, ৈরং এই 

দৈষয়গুদল ব্রহহ্মর দ্বারা উদ্ভাদসি। ব্রহ্ম েল জািা 

এৈং অজািার ৈাইহর বকাি এক প্রদিহৈাযাত্মক 

সিা। িৃিীয় ও চিুথ ব খহে আহছ প্রদসদ্ধ বেমাৈিী 

উপাখোি। এখাহি দিৈে বচিিার ক্রদমক উহেহষর 

একষ্টি ছদৈ পাওয়া যায়। অদি, ৈায় , ইি, ৈেৃস্পদি 

ও ব্রহ্মা চদরেগুদলর মাযেহম জােদিক িৃি জ্ঞাহির 

আযোত্রত্মক িত্ত্ব পদরস্ফ ষ্টি েহয়হছ। উপাখয়াহির 

বেহষ উপদিষিষ্টিহি ব্রহ্ম সম্পহকব দকছু সাযারণ 

দৈৈদৃি বিওয়া েহয়হছ। বসখাহি ৈলা েহয়হছ বয, 

ব্রহ্মহক লাভ করার ম খে সাযি েল িপ, িম এৈং 

কম ব। এছাডা বৈি বৈিাে এৈং সিেই ব্রহহ্মর 

আয়িি - “িশসে িহপা িমঃ কহম বদি প্রদিষ্ঠা 

বৈিাঃ সৈ বাোদি সিেমায়িিম্” (বকহিা. উ. ৪/৮) 

 

কব াপনিষবদর নেষয়  

কৃষ্ণ-যজ হৈ বহির বিদিরীয় োখার কা ক ব্রাহ্মহণর 

অন্তে বি কহ াপদিষি। এষ্টি মূলি যজ্ঞাচার 

বকত্রিক। এই উপদিষহির ি ষ্টি অযোয় এৈং 

প্রহিেকষ্টি অযোহয় দিিষ্টি কহর ৈেী দৈিেমাি। 
প্রথম অযোহয়র প্রারহম্ভ দকছু েিোংে ৈেদিহরহক 

সম্পূণ ব উপদিষিষ্টি পিোত্মক। এখাহির দৈষয়ষ্টি 

েল – ঋদষ ৈাজশ্রৈস সৈ বিদক্ষণযাহের আহয়াজি 

করহল প ে িদচহকিা বিহখি জীণ ব েীণ ব োভী িাি 

করা েহি। িখি িদচহকিার দ্বারা ‘আদম কার 

দিকষ্টি িািীয়’ এরূপ ত্রজজ্ঞাদসি দৈরক্ত দপিা 

ৈহলি, ‘মিৃেহৈ ত্বা িিাদম’ (ক . ১/১/৪)। অথ বাৎ 

মিুৃের উহেহেে বিামাহক িাি কহরদছ। দপিার 

আহিে মািে কহর িদচহকিা যহমর েহৃে েমি 

কহর, িরজায় দিি রাি অহপক্ষা কহরি। অিঃপর 

েহৃে প্রিোেি মিুৃেহিৈ িদচহকিাহক অভেথ বিা 

জাদিহয় িা াঁহক দিিষ্টি ৈর প্রিাহির প্রদিশ্রুদি 

বিি। িদচহকিা িখি প্রথম ৈররূহপ ‘দপিার 

বক্রায প্রেমি’, দদ্বিীয় ৈররূহপ ‘অদিদৈিো’ এৈং 

িৃিীয় ৈররূহপ ‘আত্মিত্ত্ব’ জািহি চাি। মিুৃেহিৈ 

অদিদৈিো শ্রৈহণ একদিষ্ঠ িদচহকিার প্রদি প্রসন্ন 

েহয় িা াঁহক ‘ত্রেিাদচহকিা’ িামক চিুথ ব ৈর প্রিাি 

কহরি। পদরহেহষ আত্মদৈিোর পদরৈহিব 

ৈহুপ্রহলাভহি প্রহলাদভি করার পরও যখি 

িদচহকিা আত্মদৈিো জ্ঞাি লাহভ অিড থাহকি, 

িখি যমরাজ িা াঁহক আত্মদৈিো প্রিাি কহরি। 
ব্রহ্মদৈিো ৈা আত্মদৈিো প্রিািকাহল মিুৃেহিৈ 

ৈহলি, ‘ওম্’ এই অক্ষরই ব্রহহ্মর আলম্বি। এই 

ওঙ্কারহক বজহিই ব্রহ্ম ৈা পরমাত্মার স্বরূপ 

উপলব্ধ করা যায় -  

 

“সহৈ ব বৈিা যৎ পিমামিদন্ত িপাংদস সৈ বাদণ চ 

যৎ ৈিদন্ত। 
যদিিহন্তা ব্রহ্মচয বং চরদন্ত িহি পিং সংগ্রহেণ 

ব্রৈীহমোদমহিেিৎ॥” (ক . - ১/২/১৫) 

“এিহদ্ধেৈাক্ষরং ব্রহ্ম এিহদ্ধেৈাক্ষরং পরম্।” 

(ক . - ১/২/১৬) 
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ও বশ্রয় ি ই কামে, িথাদপ বশ্রয়হক ময বািা বিওয়া 

উদচৎ। পরমাত্মা েহলি দিিে, সিে, সৎ, অৈেক্ত ও 

অদচন্তে। দির্ম্ বল মি ও পরম বৈাদযর দ্বারা 

আত্মজ্ঞাি লাভ েয়। 
 

প্রবনাপনিষদ্  

প্রহনাপদিষিষ্টি অথৈ বহৈহির বপপ্পলাি োখার 

অন্তে বি। এর প্রৈক্তা দপপ্পলাি। ছয়জি ঋদষর 

ছয়ষ্টি প্রহনর মীমাংসা দিদি কহরহছি। উপদিষিষ্টি 

মূলি েহিে রদচি। িহৈ মাহঝ মাহঝ দকছু বলাক 

আহছ। 
প্রথম প্রনষ্টি েল প্রজাসষৃ্টি বকাথা বথহক েল? 

‘প্রজাপহি ি ত্বহিিািেহিো দৈো জািাদি পদর িা 

ৈভূৈ’(১০/১২১/১০), উিহর দপপ্পলাি ৈহলি – স্রিা 

েহলি প্রজাপদি। প্রজা সষৃ্টির ইিায় িহপর দ্বারা 

দিদি প্রথম একষ্টি দমথি সষৃ্টি করহলি – প্রাণ এৈং 

রদয়। প্রাণ এৈং রদয়র দমথ ি লীলাই সষৃ্টির মূল। 
দদ্বিীয় প্রন : কয়জি বিৈিা প্রজাহক যহর 

আহছি? এহির মহযে কার মাোত্মে বৈদে এৈং বক 

বশ্রষ্ঠ। 
িৃিীয় প্রন – প্রাহণর সষৃ্টি বকাথা বথহক? জীৈহিহে 

প্রাহণর উৎপদি কীভাহৈ? বিহের অৈস্থাি 

বকাথায়? ৈােে দৈষহয়র জ্ঞাি প্রাহণ কীভাহৈ 

জোয়? প্রাণ ইত্রিয়গুদলহক কীভাহৈ যারণ কহর? 

স ষ দিহি প্রাহণর অৈস্থাি বকমি? 

চিুথ ব প্রন – দিদ্রা, জােরণ, স্বপ্ন ও স ষ দিহি প্রাণ 

কী অৈস্থায় থাহক? 

পঞ্চম প্রন – মিুৃেকাল পয বন্ত ওাঁকার উপাসিার 

ফল কী? 

ষষ্ঠ প্রন – বষাডে কলার দ্বারা পদরপূণ ব প রুহষর 

স্বরূপ কী? 

এখাহি প্রথম দিিষ্টি প্রন মূলি আয দিক 

জীৈদৈজ্ঞাহির প্রন। আয দিক দৈজ্ঞাহি 

ডারউইহির দৈৈিবিৈাি, ৈংেেদি দৈজ্ঞাহি 

আহলাচিা েহয়হছ। এসৈ বৈজ্ঞাদিক আহলাচিার 

সহে উপদিষহির আহলাচিায় আকাে-পািাল 

িফাৎ। 
ঋদষর মহি প্রজাপদি প্রাণীহির সষৃ্টি করহলি। 
আদিিে(সূয ব) প্রাণ, চি অন্ন(খািেদ্রৈে), িাই জ্ঞািী 

সূয বরূপ আত্মার সাযিা কহরি। প্রাহণর স্রিা বক? 

পরমাত্মা/ঈের। প্রাণ বিহের অেপ্রিেহে 

িািারূহপ কাজ করহছ। সূয ব ৈদেজবেহির প্রাণ। 

জেৎ, স্বপ্ন, স ষ দি অৈস্থাি প্রাণ বিে মহযে দভন্ন 

দভন্নভাহৈ অৈস্থাি কহর। 
 

ব্রহহ্মর ৈাচক প্রিীকী ওাঁকার। ওাঁকার উপাসিার 

দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞাি েয়। সপ্রাণ বিহে জীৈাত্মা অৈস্থাি 

কহর, প্রাণ বিে বথহক দিে বি েহল আত্মাও দিে বি 

েয়। প্রাণেীি আত্মেূিে বিে পঞ্চভূহি লীি েয়। 
 

িুণ্ডবকাপনিষদ্  

অথৈ বহৈিীয় এই উপদিষহির মূল দৈষয় পরা ও 

অপরা দৈিো। ম েক ঋদষ এর প্রৈক্তা ৈহল মিা 

করা েয়। ‘ম ে’ েেষ্টির অথ ব মস্তক অথ বাৎ প্রযাি 

ৈা বশ্রষ্ঠ। এখাহি প্রনকিবা বেৌিক এৈং প্রৈক্তা 

অেরা। এখাহি ৈলা েহয়হছ পরা ও অপরা দৈিোর 

অন্তে বি চার বৈি, ছয় বৈিাে এৈং ব্রহ্মিত্ব। এই 

উপদিষি অি সাহর দৈহের িৃেে ও অিৃেে সমস্ত 

ৈস্তু ব্রহ্ম বথহক উৎপন্ন এৈং ব্রহহ্মই লীি েয়। 
যহজ্ঞর সহে সমাজ ও ৈেত্রক্তর মেল জদডি। দকন্তু 

এইযরহণর যম বাচরহণর ফল ক্ষয় প্রাি েয়। িাই 

ব্রহ্মজ্ঞািই প্রযাি ম ত্রক্তর পথ। গুরুম হখ ব্রহহ্মর 

প্রকাে ৈেক্ত ও অৈেকি স্বরূপ। প্রাণ, মি, ইত্রিয় 

সৈই ব্রহহ্মর েত্রক্তর ৈদেঃপ্রকাে। বৈদিক 

বিৈিারাও ব্রহহ্মর রূপহভিমাে। জীৈাত্মা, 

পরমাত্মা, দৈেজেৎ, প্রণৈ, ওাঁকার প্রভৃদি 

পরমাত্মার প্রকাে। ইত্রিয়, মি, োস্ত্রৈাকে ইিোদি 

দৈষয় ৈােে এৈং দৈজ্ঞািময়, আিদময় অমিৃিত্ত্ব 

ব্রহ্মই পরম জ্ঞািৈে। মািৈজীৈহির একমাে 

কামে ব্রহ্মজ্ঞাি লাভ কহর জীৈিযন্ত্রণা বথহক ম ক্ত 

েহয় ব্রহহ্ম একাত্ম েওয়া। অিেথায় প িজবে, ি ঃখ-

বোক-িাপ, বভাে, মিুৃে প্রভৃদি জীৈিচক্র 

ক্রমােি আৈদিবি েহি থাকহৈ। 
 

িাণ্ডুবকযাপনিষদ্  

অথৈ বহৈিীয় মাণ্ডুহকোপদিষিষ্টি ৈারষ্টি 

মন্ত্রসম্বদলি ক্ষ দ্রাকার রচিা। এখাহি বকাি 

আখোি বিই। মাণ্ডুকে িামক ঋদষ এর রচদয়িা 

মহি করা েয়। এর প্রদিপািে দৈষয় েল, পরব্রহহ্মর 

প্রদিপািক ওাঁকার ৈা প্রণৈিত্ব। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 

স ষ দিকাহল আত্মার অৈস্থাি এখাহি ৈদণ বি 

েহয়হছ। ওাঁকাহর ‘অ-উ-ম’এই দিিষ্টি ৈণ বমাোয় 

অিীত্রিয় রেসে এখাহি উদ্ঘাষ্টিি েহয়হছ। 
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তৈনিরীবয়াপনিষবদর নেষয়  

কৃষ্ণযজ হৈ বহির অন্তে বি বিদিরীহয়াপদিষৎষ্টি 

দিিষ্টি অযোহয় দৈভক্ত এৈং দৈদভন্ন অি ৈাকয ক্ত। 
অযোয়গুদল যথাক্রহম - 

1. েীক্ষাৈেী 

2. ব্রহ্মািদৈেী 

3. ভৃগুৈেী 

 

এখাহি েিেৈে অি হিহির সংখো ৬৮ ষ্টি। 
“সিেং ৈি। যম বং চর।”, “মািৃহিহৈা ভৈ। 
দপিৃহিহৈা ভৈ। আচায বহিহৈা ভৈ। অদিদথহিহৈা 
ভৈ।” (বি. উ. ১.১১) প্রভৃদি প্রদসদ্ধ মন্ত্রগুদল এই 

উপদিষহিই উপলব্ধ েয়। এই উপদিষহির 

েীক্ষাৈেীহি দৈহেষিঃ বৈিমহন্ত্রর যথাযথ 

উচ্চারণ, বজোদিিে বহির রেসে, ওঙ্কার সাযিা, 

োয়েী যোিিত্ত্ব, পরব্রহহ্মর অমিৃিত্ত্ব, বিেস্থ 

প্রাণৈায় র অযোত্মিত্ত্ব, বিদিক উপহিোৈলী যথা - 

বৈিাযেয়ি, অযোপিা, দচিসংযম, িোে, 

োেবস্থেজীৈি, যমীয় ও সামাত্রজক আচার পালি, 

ছাে জীৈি, োেবস্থেজীৈহির কিবৈে ও িাদয়ত্ব 

সংহক্ষহপ কদথি েহয়হছ। 
ব্রহ্মািদৈেীহি ব্রহ্মিত্ত্ব এৈং িিি যায়ী অিোিে 

িহত্ত্বর আহলাচিা - সষৃ্টিিত্ত্ব, প্রাণ ও োরীর িত্ত্ব, 

পরব্রহহ্মর সত্রচ্চিািদ অৈস্থাি, ব্রহ্ম বথহক সষৃ্টির 

দৈকাে, পরমাত্মার দমথ িিত্ত্ব, সষৃ্টির পূৈ বাৈস্থা, 

পরমাত্মার জেৎকিৃবত্ব ও ব্রহ্মার অৈস্থাি প্রভৃদি 

দৈষয় ৈদণ বি েহয়হছ। 
ভৃগুৈেীহি ঋদষ ভৃগু ও িার প ে ৈরুহণর 

কহথাপকথহির মাযেহম অন্ন-ব্রহ্ম, প্রাণ-ব্রহ্ম, মি-

ব্রহ্ম, দৈজ্ঞাি-ব্রহ্ম ও আিদ-ব্রহ্ম িত্ত্ব ৈোখোি 

েহয়হছ। এখাহি পরমাত্মিহত্ত্বর সাহথ 

সংসারজীৈহির বযােহক্ষম যম ব উপদিি েহয়হছ। 
গ্রহন্থর উপসংোহর ঋদষর ম হখ ব্রহ্মিহত্ত্বর 

সারকথা ধ্বদিি েহয়হছ। এই উপদিষৎষ্টি 

ব্রহ্মসূহের আকরগ্রন্থ দেসাহৈ পদরদচি। 
 

ঐৈবরবয়াপনিষবদর নেষয়  

ঋহেিীয় ঐিহরয়-আরণেহক দদ্বিীয় আরণেহকর 

চিুথ ব, পঞ্চম এৈং ষষ্ঠ অযোয়হক ঐিহরহয়াপদিষৎ 

আখো বিওয়া েহয়হছ। এই উপদিষহির মূল 

প্রদিপািে আত্মিত্ত্ব। “প্রজ্ঞািং ব্রহ্ম” (ঐ. উ. 

৩.১.৩) এই প্রদসদ্ধ মোৈাকেষ্টি 

ঐিহরহয়াপদিষহির অন্তে বি। এই উপদিষহির 

প্রথম অযোহয় সষৃ্টিিত্ত্ব ৈোখোি েহয়হছ। দদ্বিীয় 

অযোহয় আত্মার দিি জহের েরীরিত্ত্ব ৈোখোি 

েহয়হছ। এখাহি ব্রহ্ম ৈা ঈের বথহক দৈহের বচিি 

ও জড পিাহথ বর সষৃ্টির কথা ৈলা েহয়হছ। ব্রহ্মই 

স্বকীয় ইিাি সাহর পদৃথৈোদিহলাক, বিৈিাসমূে, 

পঞ্চভূি, মি ষে প্রভৃদি সষৃ্টি কহরহছি। জীৈাত্মার 

প িজবে, স খি ঃখহভাে এৈং ব্রহ্মজ্ঞাহির দ্বারা 

ম ত্রক্তপ্রাদি এই উপদিষহির মূল আহলাদচি দৈষয়। 
 

ছাবদাব্যাপনিষবদর নেষয়  

সামহৈহির ছাহদােেব্রাহ্মহণ িেষ্টি অযোহয়র বেষ 

চারষ্টি ছাহদাহেোপদিষৎ। এই উপদিষৎষ্টি 

সৈ বপ্রাচীি ও উপদিষৎগুদলর মহযে অিেিম। 
ছদৈদ্ধ বৈিেহণর োয়ক ছহদাে। িাহির 

আহলাচে োস্ত্র ছাহদােে। এই উপদিষহির আি 

অযোহয়র প্রহিেকষ্টির দৈষয়ই স্বিন্ত্র। সাদৈ বক 

দৈচাহর এখাহি প্রথম পাাঁচ অযোহয়র বৈি দৈদেি 

কম বমাহে বর উপাসিা করা েহয়হছ এৈং ষষ্ঠ অযোয় 

বথহক ব্রহ্মিহত্ত্বর মীমাংসা করা েহয়হছ। এই 

উপদিষহি জিক, অজািেত্রু  ু , আরুদণ, প্রৈােি 

প্রভৃদি ঋদষেহণর আখোহির মাযেহম দৈদৈয 

দৈষহয়র ৈোখো করা েহয়হছ। উদ্গীথ উপাসিা, 

অদযশিৈ উপাসিা, ওঙ্কার উপাসিা, আদিিে ও 

প্রাহণর উপাসিা প্রভৃদি পথৃক্ পথৃক্ উপাসিািত্ত্ব 

এখাহি ৈোখোি েহয়হছ। দেরণ্ময় প রুষ, প রুহষর 

একাত্মিা, আদিকারণ, আকােিত্ত্ব, ওাঁকারিত্ত্ব, 

ঋক্-যজ -সাম ও উদ্গীথ িত্ত্ব, প্রাণাদি ৈায়  ও 

পদৃথৈোদি বলাহকর িত্ত্ব প্রভৃদি এখাহি ৈোখোি 

েহয়হছ। বিৈহলাক ও অযস্তিহলাক, ি েহলাক, 

িক্ষে-চি-সূয বাদির আযোত্রত্মক ৈোখো এখাহি 

উপলব্ধ েয়। চারষ্টি মোৈাহকের অিেিম 

‘িত্ত্বমদস’ এই মোৈাকেষ্টি এই ছাহদােে উপদিষহি 

উপলব্ধ েয়। এছাডা সিেকাম ও জাৈালার 

উপাখোি, উষত্রস্ত প্রৈেণ, িারি ব্রহ্মচারী, ইি 

প্রভৃদি দৈষয় এখাহি আহলাদচি েহয়হছ। বৈিজ্ঞাি 

দ্বারা প্রজা ও পশর আয় লাভ, যাহে ৈদ্ধ পশর 

আযোত্রত্মক ৈোখো, পশ ও পশৈহযর 

অদিদিীয়িা, মািৈ েরীহরর অে প্রিেে ও 

সাহমর ঐকে, েয়ীদৈিো, ত্রেহলাক, অদি-ৈায় -

আদিিেরূপ ত্রেহিৈিা,িক্ষেহলাক, েেৈ বহলাক, 
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দপিৃহলাক এৈং সামমহন্ত্রর একাত্মিা, পঞ্চহলাক 

উপাসিা প্রভৃদি ৈহুদৈয দৈষয় এই উপদিষহি 

আযোত্রত্মকভাহৈ ৈোখোি ও প্রকাদেি েহয়হছ। 
 

েৃহদারণযবকাপনিষবদর নেষয়  

শক্লযজ হৈ বহির েিপথ ব্রাহ্মহণর বেষ ছষ্টি অযোয় 

েল ৈেৃিারণেহকাপদিষি্। এই উপদিষিষ্টি 

উপদিষি্সমূহের মহযে সৈ বৈেৃৎ। ছষ্টি অযয়ায়হক 

দিিষ্টি কাহে ভাে করা েহয়হছ—ময কাে, 

যাজ্ঞৈল্ক্েকাে, দখলকাে। প্রহিেক কাহে ি ষ্টি 

কহর অযয়ায় ৈিবমাি। অযোয়গুদল আৈার দৈদভন্ন 

ব্রাহ্মণ িামক অংহে দৈভক্ত। প্রথম কাে ময খহে 

অশদ্বিিত্ত্ব আহলাদচি েহয়হছ। দদ্বিীয়কাে 

যাজ্ঞৈল্ক্েখহে ঋদষ যাজ্ঞৈল্ক্য় কিৃবক ব্রহ্মিত্ত্ব 

আহলাদচি েহয়হছ। িৃিীয়কাে দখলখহে 

উপদিষহির আচায বহির ৈংেিাদলকা প্রিি 

েহয়হছ। সামদগ্রক দৈষয় পয বাহলাচিা কহর বৈাঝা 

যায এখাহি একাদযক ঋদষর িািা রচিা একে 

সংকদলি েহয়হছ। 
ৈেৃিারণেহকাপদিষহি আখোদয়কা ও 

কহথাপকথহির মাযেহম দৈদৈয দৈষয় ৈদণ বি 

েহয়হছ। দৈষয়গুদলর মহযে অেহময যাে, প্রাহণর 

বশ্রষ্ঠত্ব, আত্মার মাোত্মে, সষৃ্টির আদিকারণ, 

খেব্রহ্ম ও পূণ বব্রহ্মজ্ঞাি, মূিবব্রহ্ম ও 

অমূিবব্রহ্মজ্ঞাি, জেৎ-জীৈ ও ব্রহহ্মর একত্ব, 

সৈ বান্তর-অন্তয বামী আত্মা, বিে বথহক আত্মার 

দিে বমি ও ম ত্রক্ত, সৈ বৈস্তুহি ব্রহ্মিৃষ্টি, ইত্রিয়সমূহের 

মহযয় প্রাহণর বশ্রষ্ঠত্ব, পঞ্চাদিদৈিয়া প্রভৃদি 

উহেখহযােে। এই উপদিষহির আখয়ািগুদলহি 

িাে বিীক রাজা জিক, ব্রহ্মজ্ঞািী যাজ্ঞৈল্ক্ে, 

যাজ্ঞৈহল্ক্ের পত্নী ব্রহ্মদৈি ষী বমহেয়ী এৈং 

যাজ্ঞৈহল্ক্ের কাহছ ত্রজজ্ঞাস  ব্রহ্মদৈি ষী োেী 

প্রভৃদি বৈদিক ব্রহ্মিহত্ত্বর দিপূণ ৈেত্রক্তত্বসমূহের 

উহেখ পাওয়া যায়। ‘অেং ব্রহ্মাত্রি’ (ৈ.ৃ ১।৪।১০) 

এই মোৈাকয়ষ্টি ৈেৃিারণেক উপদিষহিই উপলব্ধ 

েয়। 
 

দার্ শনিক দৃটিভনি 

পঞ্চবকার্নেচার - (पञ्चकोशविचारः) 
পঞ্চহকাে এই েেৈেষ্টির আদভযাদিক অথ ব - 

পাাঁচষ্টি বখালস। বৈিান্ত ৈহল - মাি ষ, জীৈ অথৈা 

ৈলা বযহি পাহর এই সম্পূণ ব সষৃ্টির অন্তদি বদেি সিে 

েল আত্মা। যদিও এই আত্মিত্ত্ব আমাহির মহযে 

সৈ বিাই ৈিবমাি িাও এই দিয়ি উপদস্থিেীল 

আত্মাহক আমরা অদভন্নরূহপ উপলদব্ধ কদর িা। 
আর এই অন্তদি বদেি আত্মিত্ত্বাৈরহণর কারণ 

পাাঁচষ্টি বখালে। বযমি ভাহৈ ৈািাহমর একষ্টি 

বখালে ৈা বখালা প্রকৃি ৈীজষ্টিহক আৈিৃ কহর 

বিমিই প্রকৃি আত্মিহত্ত্বর উপহর স্তহর স্তহর 

পাাঁচষ্টি বকাহের পরি আৈিৃ কহর বসই দিয়ি 

উপদস্থি সত্রচ্চিািদ স্বরূপহক। 
 

আত্মার আেরক পাাঁচটি ককার্ হল 

1. অন্নময়হকাে - বভৌদিক বিে যাো ৈস্তুি 

খাহিের দৈকার। 
2. প্রাণময় বকাে - প্রাণ েল বসই অদি 

প্রহয়াজিীয় বিোভেন্তরীণ েত্রক্ত যা আমাহির 

জ্ঞাহিত্রিয় ও বজদৈক োরীদরক ত্রক্রয়াকলাহপ 

সাোযে কহর। 
3. মহিাময় বকাে - জ্ঞাহিত্রিয়সদেি মি। 
4. দৈজ্ঞািময় বকাে - দৈজ্ঞাি অথ বাৎ ৈ ত্রদ্ধ। 
5. আিদময় বকাে - অজ্ঞাি অথ বাৎ সহিের 

অপলাপ। 
 

আত্মার স্বরূপহক ল দকহয় রাখার জিেই এগুদল 

বকাে। 
 

ককাবর্র গুরুত্ব - (कोशानाां गरुुत्िम)् 

অন্নময় বকাে ৈলহি দপিৃ-মািৃিি বিে ৈা অহন্নর 

দ্বারা বপাদষি েহি পাহর। প্রাণ পাাঁচষ্টি - প্রাণ অপাি 

ইিোদি। সঙ্কেদৈকোত্রত্মক দচিৈদৃি েল মি। 
দৈজ্ঞাি ৈলহি বৈাঝায় ৈ ত্রদ্ধ ৈা দিশ্চয়াত্রত্মক 

দচিৈদৃি। খ াঁষ্টিিাষ্টি দৈষহয় দৈহৈচিা করাই ইোর 

কাজ। অৈহেহষ আহস পঞ্চম আিদময় বকাে। 
ইো অজ্ঞাহিরই আর এক িাম। েভীর ঘ হমর 

সময় বকাি দৈষহয় জ্ঞাি িা েওয়ায় আমরা আিদ 

বভাে কহর থাদক। িাই অজ্ঞািহক এখাহি 

আিদময় ৈলা েহয়হছ। 
 

অেস্থাত্রয়নেচার (अिस्थात्रयविचारः) 
“জােদরিস্থাহিা ৈদেষ্প্রজ্ঞঃ, স যে প্রস্বদপদি”॥ 

ইিোদি শ্রুদিহি জীহৈর দিিষ্টি অৈস্থার কথা 

ৈদণ বি েহয়হছ। জােদরি অৈস্থা জীহৈর বসই 
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অৈস্থাহক ৈহল যখি পঞ্চ ইত্রিয় ও মি জাগ্রি 

থাহক এৈং ৈােে জেহির বথহক জীৈ প্রিেক্ষভাহৈ 

দৈষয়জিে স খ-ি ঃখ বভাে কহর থাহক। এই 

অৈস্থায় অজ্ঞাহির সমিুেপদেি বচিিেহক 

বৈোির ৈলা েয়।  
জীহৈর দদ্বিীয় অৈস্থার িাম স্বপ্নাৈস্থা। এই অৈস্থায় 

আন্তজবেৎষ্টি আসহল মায়াময়ী সষৃ্টি। জাগ্রৎ 

অৈস্থায় অি ভূি দৈষয়সমূহের সূক্ষ্মসংস্কারগুহলা 

উি্ৈ দ্ধ েয় এই অৈস্থাহি এৈং বসই কারহণ স্বপ্নিৃি 

েজাদি ৈস্তু সিেৈৎ ভাদসি েয়। স্বপ্নাৈস্থাহি 

অজ্ঞাহির সমিুেপদেি বচিিে বিজস িাহম 

অদভদেি েয়।  
জীহৈর সূক্ষ্মিম অৈস্থা েয় স ষ িাৈস্থা। এই সময় 

আত্মা আিদময় বকাহের দ্বারা আৈিৃ থাকায় স ি 

জীহৈর অি ভৈ েয় - “আদম স খ অি ভৈ 

করদছলাম” এইরূপ। এই অৈস্থাহি জীৈ স্বপ্নিে বি 

বথহক দৈরি থাহক এৈং দিদৈ বষয়ক স খলাভ কহর 

থাহক। অজ্ঞাহির সমিুেপদেি বচিিে এই 

অৈস্থাহি প্রাজ্ঞ িাহম অদভদেি েয়। 
স্বীয় অৈস্থােয়দৈমে বি িে বহি স্বামী ভূমািদিীথ ব 

ৈহলহছি – আদম এহক একষ্টি দৈদেি িে বি মহি 

কদর। এিা যম ব, ভেৈাি ৈা অিে বকাহিা দৈষয় িয়, 

দকন্তু এষ্টি আমাহির জীৈি এৈং জাগ্রি ইত্রিয়, 

মি, ৈ ত্রদ্ধর দ্বারা দৈষয়স খ, ইত্রিয়জয় প্রভৃদির দ্বারা 

একষ্টি দসদ্ধাহন্ত উপিীি েওয়ার একষ্টি দৈদেি 

িে বি। এিাহকই অৈস্থােয় দৈমে বহির িে বি দেসাহৈ 

অদভদেি করা বযহি পাহর। অৈস্থা কথাষ্টির অথ ব 

েল জাগ্রি-স্বপ্ন-স ষ দি প্রভৃদি অৈস্থা, েয় কথাষ্টির 

অথ ব েল দিিষ্টি। এষ্টিই অৈস্থােয় িে বহির মূল 

দসদ্ধান্ত। 
 

িহাোকযনেচার (महािाक्यविचारः) 
জীৈ ও ব্রহহ্মর ঐকে প্রদিপািি েল উপদিষৎ 

সকহলর প্রযাি প্রদিপািে দৈষয়। মোৈাকে েল 

জীৈ ও ব্রহহ্মর ঐকে প্রদিপািি ৈাকে - 

 

“জীৈব্রশহ্মকেহৈাযকং ৈাকেং মোৈাকেম্”॥ 

মোি্ অথ বাৎ জীৈ-ব্রহহ্মর ঐকেরূপ ৈোপক 

অহথ বর প্রদিপািক ৈাকে মোৈাকে -  

“মেদ্বাকেং মোৈাকেম্”। 
 

জীৈ-ব্রহহ্মর একত্বহৈাযক চারষ্টি মোৈাকে 

সম্প্রিাহয় প্রদসদ্ধ। প্রদসদ্ধ চারষ্টি উপদিষৎ বথহক 

এই মোৈাকেগুদল সংেেৃীি েহয়হছ। মোৈাকেগুদল 

েল - 

1. ঋহেহির ঐিহরহয়াপদিষহির িৃিীয় অযোহয়র 

িৃিীয় খহের মোৈাকে - “প্রজ্ঞািং ব্রহ্ম”। - 

আত্মা েল সৈ বপ্রকার জ্ঞাহির সাদক্ষভূি 

বচিিেস্বরূপ। 
2. যজ হৈ বহির ৈেৃিারণেহকাপদিষহির প্রথম 

অযোহয়র চিুথ ব ব্রাহ্মহণর িেম মন্ত্র - “অেং 

ব্রহ্মাত্রি”। - ইো জীৈব্রহহ্মর ঐহকের অি ভৈ 

সূচক মোৈাকে। আদম েলাম ব্রহহ্মর স্বরূপ - 

ইোই ঐকোি ভৈ। 
3. সামহৈহির ছাহদাহেোপদিষহির ষষ্ঠ অযোহয়র 

অিম খহে সিম মন্ত্র - “িত্ত্বমদস”। - এখাহি 

জীৈব্রহহ্মর ঐকে উপদিি েহয়হছ। ইো প্রদসদ্ধ 

মোৈাকে। 
4. অথৈ বহৈহির মােূহকোপদিষহির প্রথম খহের 

দদ্বিীয় মন্ত্র - “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”। - আত্মা েে 

ব্রহ্মরূপ ৈোপক অহথ বর ৈাচক। - “আত্মা চ 

ব্রহ্ম”। প্রিেোত্মরূহপ প্রদসদ্ধ আত্মেে 

ব্রহহ্মরই ৈাচক। 
 

উপসংহার 

উপয বক্ত প্রৈেষ্টিহি উপদিষিগুদলহক যম বগ্রন্থ 

অহপক্ষা জ্ঞািপরক িে বি দেহসহৈ প্রদিপাদিি 

করা েহয়হছ। লক্ষে করার দৈষয় এই বয এই 

উপদিষিগুদলহি উচ্চ িত্ত্বসমূে এৈং দৈচারাৈলী 

দৈদভন্ন বেলীর মাযেহম এমিভাহৈ প্রস্তুি করা 

েহয়হছ িার ফহল এই জ্ঞািসম্ভৃি গ্রন্থগুদল 

আমাহির কাহছ যম বগ্রহন্থর মি প্রাযািে পাহি। 
উপদিষহির উপহিোৈলীর পদ্ধদির দ্বারা 

সাযকহক বকািও আচাহরর দৈদভন্ন অংে কেিা 

করার পরামে ব বিওয়া েয় এৈং বসগুদল সম্পহকব 

দিদিবি যারণার উপর বজার বিওয়া েয়। যথা 
ৈেৃিারণেক উপদিষহি -  

 

“এষ ে ৈা অেহমহযা য এষ িপদি িসে 

সংৈৎসর আত্মাযমদিকবস্তহসেহম বলাকা 

আত্মািস্তাহৈিাৈকবােহমহযৌ।”(ৈেৃিা.১/২/৭) 
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এই মহন্ত্রর দ্বারা অেহময ৈদলিাহির জিে বঘাডার 

প্রজাপদি প্রভুরূহপ যোি করার পরামে ব দিহয়হছি, 

এই উপাসিা, যাহির অেহময ৈদলিাি করহি 

সামথ বে বিই িারাও অি েীলি করহি পারহৈ, 

কারণ এই উপাসিাষ্টি ি ভাহৈ উপাসিা করহলও 

সমাি ফল পাওয়া যায়। 
এমিদক যম বাি ষ্ঠাহির জিে বয কহম বর প্রহয়াজি 

েয় বসষ্টিরও িীব্র দিদা লক্ষে করা যায় 

উপদিষিগুদলহি। ম েহকাপদিষহি আমরা 

বিখহি পাই বয -  

 

“অদৈিোয়ামন্তহর ৈিবমািাঃ স্বয়ং যীরাঃ পত্রেিং 

মিেমািাঃ। 
জঙ্ঘিেমািাঃ পদরযদন্ত মূঢা অহেশিৈ িীয়মািা 

যথাোঃ॥” (ম েক. ১/২/৮) 

 

এই মহন্ত্র প্রদিপাদিি েহয়হছ বয কায বসম্পািিরূপ 

অদৈিোর মহযে ৈিবমাি বথহক দিহজহির পত্রেি 

মহি কহর মূঢ ৈেত্রক্তরা সংসাহর অিেন্ত পীদডি 

েহি েহি অহের দ্বারা পদরচাদলি অহের মি 

সংসাহর পদরভ্রমণ করহি থাহক। 
বৈিাহন্তর মূল লক্ষে দকন্তু -  

 

“পরীক্ষে বলাকাি্ কম বদচিাি্ ব্রাহ্মহণা 

দিহৈ বিমায়ান্নাস্তেকৃিঃ কৃহিি। 
িদদ্বজ্ঞািাথ বং স গুরুহমৈাদভেহিৎ সদমৎপাদণঃ 

বশ্রাত্রেয়ং ব্রহ্মদিষ্ঠম্॥” (ম েহকা.১/২/১২) 

 

অথ বাৎ কম ব বথহক জাি এই জেসমূেহক ৈার ৈার 

বিহখ এই জেহি দিিে দকছুই বিই এই বভহৈ 

ব্রাহ্মণ কম ব বথহক বৈরােে লাভ কহর দিিেৈস্তু 

অথ বাৎ ব্রহ্মহক বৈাঝার জিে যজ্ঞকা  োহি দিহয় 

বশ্রাত্রেয় গুরুর কাহছ যাহৈি এৈং বসখাি বথহক 

উিম ব্রহ্মজ্ঞাি লাভ করহৈি। এই উন্নি স্তহরর 

জ্ঞাি িািই উপদিষিগুদলর মূল লক্ষে।  
দৈেকদৈ রৈীিিাথ  াক র উপদিষি সম্পহকব 

ৈলহি দেহয় ৈহলহছি বয -  

 

“উপদিষহি অন্তভুবক্ত থাকা ৈািবাগুদল দকছু 

দচরন্তি আহলার উৎহসর মহিা এখিও ভারহির 

যমীয় মিহক আহলাদকি এৈং প্রাণৈন্ত কহর 

বিাহল। এগুদল বকািও দিদিবি যহম বর সাহথ 

সম্পদকবি িয়, িহৈ িাহির একষ্টি সাৈ বজিীি 

দভি রহয়হছ যা সমস্ত যম বহক জীৈি সরৈরাে 

করহি পাহর। বকাি এক আযোত্রত্মক আিে ব 

িাহির বোপহি ল কাহিা আহছ ৈা িাহির কাজ 

এৈং ফহল িৃেেমাি।” (Principal Upanisads’, p. 

940) 
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