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chAkShuShopaniShat or netropaniShat

ચા ષાપેિનષત્ નતે્રાપેિનષત્ ચ

ૐઅથાતશ્ચા ષી ં પિઠત સદ્ધિવદ્યાં ચક્ષરૂાેગહરાં વ્યાખ્યાસ્યામઃ ।
યચ્ચક્ષરૂાેગાઃ સવર્તાે ન ય ત । ચ ષી દ પ્તભર્િવ યતી ત ।
તસ્યાશ્ચા ષીિવદ્યાયા અિહબુર્ ય ઋ ષઃ । ગાયત્રી છંદઃ ।
સયૂા દેવતા । ચક્ષરૂાેગિન ત્તયે જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ ચ શ્ચ શ્ચ તજે સ્થરાેભવ । માં પાિહ પાિહ ।
વિરતમ્ ચક્ષરૂાેગાન્ શમય શમય । મમ ત પં તે ે
દશર્ય દશર્ય । યથાઽહમ ધાે ન સ્યાં તથા ક પય ક પય ।
કલ્યાણં કુ કુ । યાિન મમ પવૂર્જન્માપેા જતાિન
ચ ઃપ્ર તરાેધકદુ કૃતાિન સવાર્ ણ િનમૂર્લય િનમૂર્લય ।
ૐ નમશ્ચ તે ેદાત્રે િદવ્યાય ભાસ્કરાય ।
ૐ નમઃ ક ણાકરાયા તાય । ૐ નમઃ સયૂાર્ય । (variation કલ્યાણકરાય)
ૐ નમાે ભગવતે સયૂાર્યા ક્ષતજેસે નમઃ ।
ખેચરાય નમઃ । મહતે નમઃ । રજસે નમઃ । તમસે નમઃ ।
અસતાે મા સદ્ગમય । તમસાે મા જ્યાે તગર્મય ।
ત્યાેમાર્ અ તં ગમય । ઉ ણાે ભગવા છુ ચ પઃ ।

હંસાે ભગવાન્ શુ ચપ્ર ત પઃ । ય ઇમાં ચા મતીિવદ્યાં
બ્રાહ્મણાે િનત્યમધીયતે ન તસ્યા ક્ષરાેગાે ભવ ત ।
ન તસ્ય કુલે અ ધાે ભવ ત । અષ્ટાૈ બ્રાહ્મણાન્ ગ્રાહિય વા િવદ્યા સ દ્ધભર્વ ત ।
ૐ િવશ્વ પં ઘ્ ણનં તવેદસં

િહર મયં પુ ષં જ્યાેતી પં તપ તમ્ ।
િવશ્વસ્ય યાેિન પ્રતપ તમુગં્ર ( variation સહસ્રર મ ભઃ શતધાવતર્માનઃ)

પુરઃ પ્ર નામુદયેતષે સયૂર્ઃ ।
ૐ નમાે ભગવતે આિદત્યાય અહાવેાિહ યહાવેાિહની વાહા ।
ૐ વયઃ સપુણાર્ ઉપસદુેિર દં્ર પ્રયમેધા ઋષયાે નાધમાનાઃ ।
અપ વા તમૂણૂર્િહ પૂ દ્ધ ચ મુર્મુગ્ ય માિન્નધયવે બદ્ધાન્ ।
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પુ ડર ક્ષાય નમઃ । પુ કરેક્ષણાય નમઃ । અમલેક્ષણાય નમઃ ।
કમલેક્ષણાય નમઃ । િવશ્વ પાય નમઃ । મહાિવ ણવે નમઃ ।
ઇ ત ચા ષાપેિનષત્ સ પૂણાર્ ।
(અસ્યા ઉપિનષદઃ “ચ પિનષત,્ ચક્ષરૂાેગાપેિનષત્,
નતે્રાપેિનષત”્ ઇ ત નામા તરા ણ વતર્ તે ।)

This upaniShat ma.ntra is to be recited daily twelve times as

there are said to be twelve Suns or Aditya. While reciting the

ma.ntra, a copper or silver glass/vessel with little amount of

water inside should be held in front to purify the water inside.

At the end, the water should be applied to eyes by fingers and

then should be drunk.

Another ma.ntra from Rigveda (10-158) can also be recited.

ચ ॑ના દે ॒વઃ સ॑િવ ॒તા ચ ॑નર્ ઉ ॒ત પવર્॑તઃ ।
ચ ॑ધાર્ ॒તા દ ॑ધાતુ નઃ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૩

ચ ॑ના ધેિહ ॒ ચ ॑ષે ॒ ચ ॑િવ ॒ખ્યૈ ત॒નૂ યઃ ॑ ।
સં ચે॒દં િવ ચ॑ પ યેમ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૪

સુ॒સં॒દશૃં॑ વા વ ॒યં પ્ર ત॑ પ યેમ સયૂર્ ।
િવ પ॑ યેમ ॒ચક્ષ ॑સઃ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૫

ચ ના દેવઃ સિવતા ચ નર્ ઉત પવર્તઃ ।
ચ ધાર્તા દધાતુ નઃ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૩
ચ ના ધેિહ ચ ષે ચ િવખ્યૈ તનૂ યઃ ।
સં ચેદં િવ ચ પ યેમ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૪
સસુદંશૃં વા વયં પ્ર ત પ યેમ સયૂર્ ।
િવ પ યેમ ચક્ષસઃ॥ ૧૦.૧૫૮.૦૫

ઋગ્વેદ મ ડલ ૧૦ સકૂ્ત ૧૫૮

Let the motivator of the universe, Sun, along with mountains and minerals,

make our eyes bright and safe. Oh, Sun, please provide our eyes lustre and

our bodies with observational and universe grasping power.
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Oh Sun, the giver of stength to eyes, please grant us the power of

realizing the truth behind the perceptible objects.

The power of sight is due to the presence of Sun, and hence Sun is given

primary importance for the betterment of the eye-sight.

(purUShasUkta in Rigveda also mentions ચક્ષાેઃ સયૂા અ યત.)

For improving eye-sight, the daily recitation of chakShuShopaniShat

and worship of sun or recitation of saurasUkta, sUryamaNDalastotra

are recommended.

Initial reference: dharmashAstrIya nirNaya in Marathi

written by late પ. ધુંિડરાજશાસ્ત્રી દાતે
and શ્રી હ કવચસઙ્ગ્રહઃ
Available (p22) in અપ્રકા શતા ઉપિનષદઃ
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