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താരസാേരാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

യന്നാരായണതാരാർഥസത്യജ്ഞാനസുഖാകൃതി .
ിപാന്നാരായണാകരം തദ് ൈഹ്മവാസ്മി േകവലം ..

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
ബൃഹ തിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കുരുേക്ഷ ം േദവാനാം
േദവയജനം സർേവഷാം ഭൂതാനാം ഹ്മസദനം തസ്മാദ്യ
ക്വചന ഗച്ഘ്േഛത്തേദവ മേന്യേതതി . ഇദം ൈവ കുരുേക്ഷ ം േദവാനാം
േദവയജനം സർേവഷാം ഭൂതാനാം ഹ്മസദനം . അ ഹി ജേന്താഃ

ാേണഷൂത് മമാേണഷു രു സ്താരകം ഹ്മ വ്യാചേഷ്ട
േയനാസാവമൃതീഭൂത്വാ േമാക്ഷീ ഭവതി . തസ്മാദവിമുക്തേമവ നിേഷേവത .
അവിമുക്തം ന വിമുേഞ്ചത് . ഏവേമൈവഷ ഭഗവന്നിതി ൈവ യാജ്ഞവൽക്യഃ
.. 1..
അഥ ൈഹനം ഭാരദ്വാജഃ പ ച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം കിം താരകം .
കിം താരയതീതി . സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ . ഓം നേമാ നാരായണാേയ 
തി
താരകം ചിദാത്മകമിത പാസിതവ്യം . ഓമിേത്യകാക്ഷരമാത്മസ്വരൂപം .
നമ ഇതി ദ്വ്യക്ഷരം കൃതിസ്വരൂപം . നാരായണാേയതി പഞ്ചാക്ഷരം
പരം ഹ്മസ്വരൂപം . ഇതി യ ഏവം േവദ . േസാഽമൃേതാ ഭവതി . ഓമിതി

ഹ്മാ
ഭവതി . നകാേരാ വി ർഭവതി . മകാേരാ രുേ ാ ഭവതി . നകാര ഈശ്വേരാ
ഭവതി .
രകാേരാഽണ്ഡം വിരാഡ് ഭവതി . യകാരഃ പുരുേഷാ ഭവതി . ണകാേരാ
ഭഗവാൻഭവതി .
യകാരഃ പരമാത്മാ ഭവതി . ഏതൈദ്വ നാരായണസ്യാഷ്ടാക്ഷരം േവദ
പരമപുരുേഷാ ഭവതി .
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അയമൃേഗ്വദഃ ഥമഃ പാദഃ .. 1..
ഓം◌ിേത്യതദക്ഷരം പരം ഹ്മ . തേദേവാപാസിതവ്യം . ഏതേദവ
സൂക്ഷ്മാഷ്ടാക്ഷരം ഭവതി . തേദതദഷ്ടാത്മേകാഽഷ്ടധാ
ഭവതി . അകാരഃ ഥമാക്ഷേരാ ഭവതി . ഉകാേരാ ദ്വിതീയാക്ഷേരാ ഭവതി .
മകാര തീയാക്ഷേരാ ഭവതി . ബി രീയാക്ഷേരാ ഭവതി . നാദഃ
പഞ്ചമാക്ഷേരാ ഭവതി . കലാ ഷഷ്ഠാക്ഷേരാ ഭവതി . കലാതീതാ
സപ്തമാക്ഷേരാ ഭവതി . തത്പരശ്ചാഷ്ടമാക്ഷേരാ ഭവതി .
താരകത്ത്വാത്താരേകാ ഭവതി . തേദവ താരകം ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി .
തേദേവാപാസിതവ്യം .. അൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി ..
അകാരാദഭവദ് ഹ്മാ ജാംബവാനിതിസഞ്ജ്ഞകഃ .
ഉകാരാക്ഷരസംഭൂത ഉേപേ ാ ഹരിനായകഃ .. 1..
മകാരാക്ഷരസംഭൂതഃ ശിവ ഹനുമാൻ തഃ .
ബി രീശ്വരസഞ്ജ്ഞ ശ ഘ്നശ്ച രാട് സ്വയം .. 2..
നാേദാ മഹാ ഭുർേജ്ഞേയാ ഭരതഃ ശംഖനാമകഃ .
കലായാഃ പുരുഷഃ സാക്ഷാല്ലക്ഷ്മേണാ ധരണീധരഃ .. 3..
കലാതീതാ ഭഗവതീ സ്വയം സീേതതി സഞ്ജ്ഞിതാ .
തത്പരഃ പരമാത്മാ ച ീരാമഃ പുരുേഷാത്തമഃ .. 4..
ഓമിേത്യതദക്ഷരമിദം സർവം . തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം ഭൂതം
ഭവ്യം ഭവിഷ്യദ്യച്ചാന്യത്തത്ത്വമ വർണേദവതാഛേന്ദാ
ഋക്കലാശക്തിസൃഷ്ട്യാത്മകമിതി . യ ഏവം േവദ .
യജുർേവേദാ ദ്വിതീയഃ പാദഃ .. 2..
അഥ ൈഹനം ഭാരദ്വാേജാ യാജ്ഞവൽക്യമുവാചാഥ ൈകർമൈ ഃ
പരമാത്മാ ീേതാ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി തേന്നാ ഹി
ഭഗവ ഇതി . സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാനകാരവാേച്യാ
ജാംബവാൻഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 1..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാനുകാരവാച്യ
ഉേപ സ്വരൂേപാ ഹരിനായേകാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 2..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാന്മകാരവാച്യഃ
ശിവസ്വരൂേപാ ഹനൂമാൻഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ നേമാനമഃ .. 3..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻബി സ്വരൂപഃ
ശ േഘ്നാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 4..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാന്നാദസ്വരൂേപാ
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ഭരേതാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 5..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻകലാസ്വരൂേപാ
ലക്ഷ്മേണാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 6..
ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാൻകലാതീതാ
ഭഗവതീ സീതാ ചിത്സ്വരൂപാ ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ .. 7..
യഥാ ഥമമേ ാക്താവാദ്യന്തൗ തഥാ സർവമേ ഷു ഷ്ടവ്യം .
ഉകാരവാച്യ ഉേപ സ്വരൂേപാ ഹരിനായകഃ 2 മകാരവാച്യഃ
ശിവസ്വരൂേപാ ഹനുമാൻ 3 ബി സ്വരൂപഃ ശ ഘ്നഃ 4 നാദസ്വരൂേപാ
ഭരതഃ 5 കലാസ്വരൂേപാ ലക്ഷ്മണഃ 6 കലാതീതാ ഭഗവതീ സീതാ
ചിത്സ്വരൂപാ 7 ഓം േയാ ഹ ൈവ ീപരമാത്മാ നാരായണഃ സ ഭഗവാംസ്തത്പ 
രഃ
പരമപുരുഷഃ പുരാണപുരുേഷാത്തേമാ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യ-
പരമാനന്താദ്വയപരിപൂർണഃ പരമാത്മാ ൈഹ്മവാഹം രാേമാഽസ്മി
ഭൂർഭുവഃ സുവസ്തൈസ്മ നേമാനമഃ .. 8..
ഏതദഷ്ടവിധമ ം േയാഽധീേത േസാഽഗ്നിപൂേതാ ഭവതി . സ വായുപൂേതാ
ഭവതി . സ ആദിത്യപൂേതാ ഭവതി . സ സ്ഥാണുപൂേതാ ഭവതി . സ സർൈവർ 
േദൈവർജ്ഞാേതാ
ഭവതി . േതേനതിഹാസപുരാണാനം രു ാണാം ശതസഹ ാണി ജപ്താനി
ഫലാനി
ഭവന്തി . ീമന്നാരായണാഷ്ടാക്ഷരാനുസ്മരേണന ഗായ ്യാഃ
ശതസഹ ം ജപ്തം ഭവതി . ണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി .
ദശപൂർവാന്ദേശാത്തരാൻപുനാതി . നാരായണപദമവാേപ്നാതി യ ഏവം േവദ .
തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച രാതതം .
തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം പദം
..
ഇത പനിഷത് ..
സാമേവദ തീയഃ പാദഃ .. 3..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി താരസാേരാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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