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Chamakaprashna

ચમકપ્રશ્નઃ

ૐ અગ્ ા ॑િવ ણૂ સ॒ ષે ॑સે॒મા વ ॑ધર્ તુ વાં ॒ ગરઃ ॑ ।
દ્યુ॒ ૈવાર્જે ॑ ભ ॒રાગ ॑તમ્ । વાજ ॑શ્ચ મે પ્રસ॒વશ્॑ચ મે॒
પ્રય॑ તશ્ચ મે॒ પ્ર સ॑ તશ્ચ મે ધી ॒ તશ્॑ચ મે॒ ક્રતુ ॑શ્ચ
મે॒ વર॑શ્ચ મે॒ શ્લાેક ॑શ્ચ મે શ્રા ॒વશ્ચ ॑ મે॒ શ્રુ ત॑શ્ચ

મે॒ જ્યાે ત ॑શ્ચ મે॒ સવુ ॑શ્ચ મે પ્રા ॒ણશ્॑ચ મેઽપા॒નશ્॑ચ મે

વ્યા ॒નશ્॒ચ મેઽસુ॑શ્ચ મે ચ ॒તં્ત ચ॑ મ॒ આધી॑તં ચ મે॒
વાક્ચ ॑ મે॒ મન॑શ્ચ મે॒ ચ ॑શ્ચ મે॒ શ્રાત॑ંે્ર ચ મે॒
દક્ષ ॑શ્ચ મે॒ બલં॑ ચ મ॒ આેજ॑શ્ચ મે॒ સહ ॑શ્ચ મ॒

આયુ॑શ્ચ મે જ ॒રા ચ॑ મ આ॒ત્મા ચ॑ મે ત॒નૂશ્॑ચ મે॒ શમર્॑
ચ મે॒ વમર્ ॑ ચ મે॒ઽઙ્ગા ॑િન ચ મે॒ઽસ્થાિન॑ ચ મે॒ પꣳ’ ષ
ચ મે॒ શર ॑રા ણ ચ મે॥ ૧॥
જ્યૈ ઠ્યં ॑ ચ મ॒ આિધ॑પતં્ય ચ મે મ॒ યુશ્ચ ॑ મે॒ ભામ ॑શ્॒ચ
મેઽમ॑શ્॒ચ મેઽ ભ॑શ્ચ મે જે ॒મા ચ॑ મે મિહ ॒મા ચ॑ મે

વિર ॒મા ચ॑ મે પ્ર થ ॒મા ચ॑ મે વ ॒ માર્ ચ॑ મે દ્રાઘુ ॒યા ચ॑ મે

॒દં્ધ ચ॑ મે॒ દ્ધ ॑શ્ચ મે સ॒તં્ય ચ॑ મે શ્॒રદ્ધા ચ॑

મે॒ જગ॑ચ્ચ મે॒ ધન॑ં ચ મે॒ વશ ॑શ્ચ મે॒ વ ષ ॑શ્ચ મે

ક્ર ॒ડા ચ॑ મે॒ માેદ ॑શ્ચ મે ॒તં ચ॑ મે જિન॒ યમા ॑ણં ચ મે

સૂ॒ક્તં ચ॑ મે સક॒ૃુતં ચ॑ મે િવ ॒તં્ત ચ॑ મે॒ વેદં્ય ॑ ચ મે

ભૂ ॒તં ચ॑ મે ભિવ ॒ યચ્ચ॑ મે સુ॒ગં ચ॑ મે સુ॒પથં॑ ચ મ

ઋ॒દં્ધ ચ॑ મ॒ ઋ દ્ધ ॑શ્ચ મે કૢ ॒પં્ત ચ॑ મે॒ કૢ પ્ત ॑શ્ચ
મે મ॒ તશ્॑ચ મે સમ॒ુ તશ્॑ચ મે॥ ૨॥
શં ચ॑ મે॒ મય॑શ્ચ મે પ્॒રયં ચ॑ મેઽનુકા॒મશ્॑ચ મે॒
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કામ ॑શ્ચ મે સાૈમન॒સશ્॑ચ મે ભ ॒દં્ર ચ॑ મે॒ શ્રેય॑શ્ચ મે॒
વસ્ય ॑શ્ચ મે॒ યશ॑શ્ચ મે॒ ભગ ॑શ્ચ મે॒ દ્રિવ ॑ણં ચ મે

ય ॒ તા ચ॑ મે ધ॒તાર્ ચ॑ મે॒ ક્ષેમ॑શ્ચ મે॒ ત ॑શ્ચ મે॒
િવશ્વં ॑ ચ મે॒ મહ ॑શ્ચ મે સં॒િવચ્ચ ॑ મે॒ જ્ઞાત॑ં્ર ચ મે॒
સશ॑ૂ્ચ મે પ્॒રસશ॑ૂ્ચ મે॒ સીરં ॑ ચ મે લ ॒યશ્॑ચ મ ઋ॒તં ચ॑

મે॒ઽ ત॑ં ચ મેઽય॒ મં ચ॒ મેઽના॑મયચ્ચ મે ॒વાતુ ॑શ્ચ
મે દ ઘાર્યુ ॒ વં ચ॑ મેઽન મ॒તં્ર ચ॒ મેઽભ॑યં ચ મે સુ॒ગં ચ॑

મે॒ શય॑નં ચ મે સૂ॒ષા ચ॑ મે સુ॒િદનં॑ ચ મે॥ ૩॥
ઊક્ચર્॑ મે સૂ॒ તા॑ ચ મે॒ પય॑શ્ચ મે॒ રસ॑શ્ચ મે

ઘ્ ॒તં ચ॑ મે॒ મધુ॑ ચ મે॒ સ ગ્ધ ॑શ્ચ મે॒ સપી॑ તશ્ચ મે

કૃ ॒ ષશ્॑ચ મે॒ ષ્ટ ॑શ્ચ મે॒ જૈત્રં॑ ચ મ॒ આૈદ્ ભ ॑દં્ય
ચ મે ર॒િયશ્ચ ॑ મે॒ રાય ॑શ્ચ મે પુ॒ષં્ટ ચ॑ મે॒ પુ ષ્ટ ॑શ્ચ મે

િવ ॒ભુ ચ॑ મે પ્॒રભુ ચ॑ મે બ ॒હુ ચ॑ મે॒ ભૂય ॑શ્ચ મે પૂ॒ણ
ચ॑ મે પૂ॒ણર્ત॑રં ચ॒ મેઽ ક્॑ષ તશ્ચ મે॒ કૂય ॑વાશ્ચ ॒ મેઽન॑ં્ન

ચ॒ મેઽ ॑ચ્ચ મે વ્રી ॒હય ॑શ્ચ મે॒ યવા ᳚શ્ચ મે॒ માષા ᳚શ્ચ
મે॒ તલા ᳚શ્ચ મે મુ॒દ્ગાશ્॑ચ મે ખ॒ વા ᳚શ્ચ મે ગાે ॒ધૂમા᳚શ્ચ મે

મ॒સરુા᳚શ્ચ મે પ્॒રયંગ ॑વશ્ચ ॒ મેઽણ॑વશ્ચ મે યા ॒મકા ᳚શ્ચ
મે ની ॒વારા ᳚શ્ચ મે॥ ૪॥
અ મા ॑ ચ મે॒ ત્ત ॑કા ચ મે ગ ॒રય॑શ્ચ મે॒ પવર્॑તાશ્ચ મે॒
સક ॑તાશ્ચ મે॒ વન॒ પત ॑યશ્ચ મે॒ િહર ॑ યં ચ॒ મેઽય॑શ્ચ

મે॒ સીસં॑ ચ મે॒ ત્રપુ॑શ્ચ મે યા ॒મં ચ॑ મે લાે ॒હં ચ॑

મે॒ઽ ગ્ શ્ચ ॑ મ॒ આપ॑શ્ચ મે વી ॒ ધ॑શ્ચ મ॒ આેષ ॑ધયશ્ચ

મે કૃષ્ટપ ॒ચ્યં ચ॑ મેઽકૃષ્ટપ॒ચ્યં ચ॑ મે ગ્રા ॒ યાશ્ચ ॑
મે પ॒શવ ॑ આર॒ યાશ્ચ ॑ ય ॒જ્ઞન॑ે ક પ તાં િવ ॒તં્ત ચ મે॒
િવ ત્ત ॑શ્ચ મે ભૂ ॒તં ચ॑ મે॒ ભૂ ત ॑શ્ચ મે॒ વસુ॑ ચ મે

વસ ॒ તશ્॑ચ મે॒ કમર્॑ ચ મે॒ શ ક્ત ॑શ્॒ચ મેઽથર્॑શ્ચ મ॒

અેમ ॑શ્ચ મ॒ ઇ ત ॑શ્ચ મે॒ ગ ત ॑શ્ચ મે॥ ૫॥
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અ ॒ ગ્ શ્ચ ॑ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ સાેમ॑શ્ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે સિવ ॒તા

ચ॑ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ સર॑ વતી ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે પૂ॒ષા ચ॑

મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ હ ॒ પ ત ॑શ્ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે મ ॒ત્રશ્॑ચ

મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ વ ॑ણશ્ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ વષ્ટા ॑ ચ

મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે ધા ॒તા ચ॑ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ િવ ॑શ્ચ મ॒

ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ઽ શ્વનાૈ॑ ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે મ॒ ત॑શ્ચ મ॒

ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ િવશ્વે ॑ ચ મે દે ॒વા ઇ દ્॑રશ્ચ મે થ ॒વી ચ॑

મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ઽ તિર॑કં્ષ ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ દ્યાૈશ્॑ચ

મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॒ િદશ॑શ્ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે મૂ॒ધાર્ ચ॑ મ॒

ઇ દ્॑રશ્ચ મે પ્॒ર પ॑ તશ્ચ મ॒ ઇ દ્॑રશ્ચ મે॥ ૬॥
અ ॒ꣳꣳશશ॑ુ્ચ મે ર॒ મશ્ચ ॒ મેઽદા᳚ યશ્॒ચ મેઽિધ॑પ તશ્ચ

મ ઉપા ॒ꣳꣳશશ॑ુ્ચ મેઽ તયાર્॒મશ્॑ચ મ અૈ દ્રવાય ॒વશ્॑ચ

મે મતૈ્રાવ ॒ણશ્॑ચ મ આ શ્વ ॒નશ્॑ચ મે પ્ર તપ્॒રસ્થાન॑શ્ચ મે

શુ॒ક્રશ્॑ચ મે મ॒ થી ચ॑ મ આગ્રય॒ણશ્॑ચ મે વૈશ્વદે ॒વશ્॑ચ

મે ધ્રુ ॒વશ્ચ ॑ મે વૈશ્વાન॒રશ્॑ચ મ ઋતુગ્॒રહાશ્ચ ॑
મેઽ તગ્રા॒હ્યા ᳚શ્ચ મ અૈ દ્રા ॒ગ્ શ્ચ ॑ મે વૈશ્વદે ॒વશ્ચ ॑
મે મ વ ॒તીયા ᳚શ્ચ મે માહે ॒ દ્રશ્॑ચ મ આિદ ॒ત્યશ્॑ચ

મે સાિવ ॒ત્રશ્॑ચ મે સાર વ ॒તશ્॑ચ મે પાૈ ॒ ણશ્ચ ॑ મે

પાત્નીવ ॒તશ્॑ચ મે હાિરયાજે ॒નશ્॑ચ મે॥ ૭॥
ઇ॒ મશ્॑ચ મે બ ॒િહશ્ચ ॑ મે॒ વેિદ ॑શ્ચ મે॒ િધ ણ ॑યાશ્ચ મે॒
સ્રુચ ॑શ્ચ મે ચમ॒સાશ્॑ચ મે॒ ગ્રાવા ॑ણશ્ચ મે॒ વર॑વશ્ચ

મ ઉપર॒વાશ્ચ ॑ મેઽિધ॒ષવ ॑ણે ચ મે દ્રાેણકલ ॒શશ્॑ચ

મે વાય ॒વ્યા ॑િન ચ મે પૂત॒ ચ્ચ ॑ મ આધવ॒નીય ॑શ્ચ મ॒

આગ્ ી ᳚ધ્રં ચ મે હિવ ॒ધાર્ન॑ં ચ મે ગ્ ॒હાશ્ચ ॑ મે॒ સદ॑શ્ચ

મે પુરાે॒ડાશા ᳚શ્ચ મે પચ॒તાશ્॑ચ મેઽવ ॒થશ્॑ચ મે

વગાકા ॒રશ્॑ચ મે॥ ૮॥
અ ॒ ગ્ શ્ચ ॑ મે ઘ ॒મર્શ્॑ચ મે॒ઽકર્શ્ચ ॑ મે॒ સયૂર્॑શ્ચ મે
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પ્રા ॒ણશ્॑ચ મેઽશ્વમે॒ધશ્॑ચ મે થ ॒વી ચ॒ મેઽિદ॑ તશ્ચ મે॒
િદ ત ॑શ્ચ મે॒ દ્યાૈશ્॑ચ મે॒ શક્ક્વ ॑ર ર ॒ઙ્ગુલ ॑યાે ॒ િદશ॑શ્ચ

મે ય ॒જ્ઞન॑ે ક પ તા॒ ક્ચ॑ મે॒ સામ॑ ચ મે॒ તાેમ ॑શ્ચ મે॒
યજ॑ુશ્ચ મે દ ॒ક્ષા ચ॑ મે॒ તપ॑શ્ચ મ ઋ॒તુશ્॑ચ મે વ્॒રતં

ચ॑ મેઽહાેરા ॒ત્રયાે ᳚ ર્॒ષ્ટ ા ॑હદ્રથ ત ॒રે ચ॑ મે ય ॒જ્ઞન॑ે
ક પેતામ્॥ ૯॥
ગભાર્ ᳚શ્ચ મે વ ॒ સાશ્॑ચ મે॒ યિવ ॑શ્ચ મે ય ॒વી ચ॑ મે

િદત્ય ॒વાટ્ ચ॑ મે િદત્યાૈ ॒હી ચ॑ મે॒ પ ચા ॑િવશ્ચ મે પ ચા ॒વી

ચ॑ મે િત્રવ॒ સશ્॑ચ મે િત્રવ॒ સા ચ॑ મે તુયર્॒વાટ્ ચ॑ મે

તુયા ॒હી ચ॑ મે પષ્ઠ ॒વાટ્ ચ॑ મે પષ્ઠાૈ ॒હી ચ॑ મ ઉ ॒ક્ષા ચ॑

મે વ ॒શા ચ॑ મ ઋષ॒ભશ્॑ચ મે વે ॒હચ્ચ ॑ મેઽન॒ડ્વા ચ ॑
મે ધે॒નુશ્॑ચ મ॒ આયુ॑યર્ ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં પ્રા ॒ણાે ય ॒જ્ઞન॑ે

ક પતામપા॒નાે ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં વ્યા ॒નાે ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં॒
ચ ॑યર્ ॒જ્ઞન॑ે ક પતા ॒ગ્ ॒ શ્રાત॑ંે્ર ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં॒ મનાે॑
ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં॒ વાગ્ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતામા ॒ત્મા ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતાં

ય ॒જ્ઞાે ય ॒જ્ઞન॑ે ક પતામ્॥ ૧૦॥
અેકા ॑ ચ મે ત ॒સ્રશ્॑ચ મે॒ પ ચ ॑ ચ મે સ॒પ્ત ચ॑ મે॒ નવ ॑
ચ મ॒ અેકા ॑દશ ચ મે॒ ત્રયાે ॑દશ ચ મે॒ પ ચ ॑દશ ચ

મે સ॒પ્તદ ॑શ ચ મે॒ નવ ॑દશ ચ મ॒ અેક ॑િવꣳશ તશ્ચ

મે॒ ત્રયાે ॑િવꣳશ તશ્ચ મે॒ પ ચ ॑િવꣳશ તશ્ચ

મે સ॒પ્તિવꣳ’શ તશ્ચ મે॒ નવ ॑િવꣳશ તશ્ચ

મ॒ અેક ॑િત્રꣳશચ્ચ મે॒ ત્રય॑ સ્ત્રꣳશચ્ચ મે॒
ચત॑સ્રશ્ચ મે॒ઽષ્ટાૈ ચ॑ મે॒ દ્વાદ ॑શ ચ મે॒ ષાેડ ॑શ
ચ મે િવꣳશ॒ તશ્॑ચ મે॒ ચતુ॑િવꣳશ તશ્ચ
મે॒ઽષ્ટાિવꣳ’શ તશ્ચ મે॒ દ્વાિત્રꣳ’શચ્ચ મે॒
ષટ્િત્રꣳ’શચ્ચ મે ચ વિર ॒ꣳꣳશચ્ચ ॑ મે॒
ચતુ॑શ્ચ વાિરꣳશચ્ચ મે॒ઽષ્ટાચ ॑ વાિરꣳશચ્ચ મે॒
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ચમકપ્રશ્નઃ

વાજ ॑શ્ચ પ્રસ॒વશ્ચા ॑િપ॒જશ્॒ચ ક્રતુ ॑શ્॒ચ સવુ ॑શ્ચ
મૂ॒ધાર્ ચ॒ વ્ય શ્ન ॑યશ્ચા ત્યાય ॒નશ્ચા ત્ય ॑શ્ચ ભાવૈ ॒નશ્॒ચ

ભવુ ॑ન॒શ્ચાિધ ॑પ તશ્ચ॥ ૧૧॥
ૐ ઇડા ॑ દેવ ॒હૂમર્નુ॑યર્જ્ઞ ॒ની ર્હ ॒ પ ત ॑ ક્થામ॒દાિન ॑
શꣳ સષ ॒ દ્વશ્વે ॑દે ॒વાઃ સૂ᳚ક્ત ॒વાચઃ ॒ થ ॑વીમાત ॒માર્ મા ॑
િહꣳસી ॒મર્ધુ॑ મિન યે ॒ મધુ॑ જિન યે ॒ મધુ॑ વક્ષ્યા મ ॒
મધુ॑ વિદ યા મ ॒ મધુ॑મતી ં દે ॒વે યાે ॒ વાચ ॑મુદ્યાસꣳ
શશુ્રૂ॒ષે યાં ᳚ મનુ॒ યે ᳚ ય ॒ તં મા ॑ દે ॒વા અ ॑વ તુ શાે ॒ભાયૈ ॑
િપ॒તરાેઽનુ॑મદ ત॥ુ
ૐ શા તઃ ॒ શા તઃ ॒ શા તઃ ॑ ॥
(॥ ઇ ત શ્રી કૃ ણયજુવદ ય તૈ ત્તર ય સિંહતાયાં

ચતુથર્કા ડે સપ્તમઃ પ્રપાઠકઃ॥)

See namakam with laghunyAsaH in a separate file.
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