भारद्वाज िववाह मन्ऽाः

१.११.१७. यःयां मनोऽनुरमते चक्षुश्च ूितबद्यते ।

तां िवद्यात्पुण्यलआमीकां िकं ज्ञानेन किरंयित ॥

१.१३.२. या अकृ न्तन्नवयन्या अतन्वत याश्च दे िवरन्तानिभतोऽददन्त ।
ताःत्वा दे वीजर्रसे संव्ययन्त्वायुंमतीदं पिरधत्ःव वासः ॥

१.१३.३. पिरधत्त धत्त वाससैनां शतायुषीं कृ णुत दीघर्मायुः ।

बृहःपितः ूयच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे पिरधातवा उ ॥

जरां गच्छािस पिरधत्ःव वासो भवा

कृ ष्टीनामिभशिःतपावती ।

शतं च जीव शरदः सुवचार् रायश्च पोषमुपसंव्ययःव ॥

१.१३.४. परीदं वासो अिधधाः ःवःतयेऽभूरापीनामिभशिःतपावती ।

शतं च जीव शरदः परूचीवर्सूिन चायार् िवभजािस जीवती ॥

१.१३.५. अग्नये जिनिवदे

ःवाहा । सोमाय जिनिवदे ःवाहा ॥

१.१३.६. या ितरश्ची यानूची संराधन्ये ूसाधन्ये सदसःपतीं युक्तौ वह जातवेद इित ॥

१.१४.१. अिग्नरै तु ूथमो दे वतानां सोऽःयै ूजां मुञ्चतु मृत्युपाशात ् ।

तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्तर्ी पौऽमघं न रोदात ् ॥

इमामिग्नस्तर्ायतां गाहर् पत्यः ूजामःयै नयतु दीघर्मायुः ।

अशून्योपःथा जीवतामःतु माता पौऽमानन्दमिभूबुध्यतािमयम ् ॥
मा ते गृहे िनिश घोष उत्थादन्यऽ त्विद
ु त्यः संिवशन्तु ।

मा त्वं िवकेँयुर आविधष्ठा जीवपत्नी पितलोके िवराज पँयन्ती ूजां

सुमनःयमानां ॥ द्योःते पुष्ठं रक्षतु वायुरूरू अिश्वनौ च ःतनं धयन्तं

सिवतािभरक्षतु । आ वाससः पिरधानाद्बहृ ःपितिवर्श्वे दे वा अिभरक्षन्तु पश्चात ् ॥

अूजःतां पौऽमृत्युं पाप्मानमुत वाघम ् । शींणर्ः ॐजिमवोन्मुच्य िद्वषद्भ्यः

ूितमुञ्चािम पाशम ् ॥ पूणार् पश्चािदमं मे वरुणा तत्त्वा यािम । त्वं नो अग्ने

स त्वं नो अग्ने । त्वमग्ने अयाःययाश्चाग्नेऽःयनिभशःतीश्च यदःय

कमर्णोऽत्यरीिरचं ॥

१.१५.४. शं नो दे वीरिभंट्य आपो भवन्तु पीतये । शं

योरिभॐवन्तु न ॥

१.१५.५. दे वःय त्वा सिवतुः ूसवेऽिश्वनोबार्हुभ्यां पूंणो हःताभ्यां ॥
हःतेन ते हःतं गृह्णािम सौभगत्वाय मया पत्या

जरिदिष्टयर्थासः ।

भगो अयर्मा सिवता पुरिन्धःते त्वा दे वा अदम
र् ं पत्नीम ् ॥
ु ह्य

अघोरचक्षुरपितध्न्येिध िशवा पशुभ्यः शन्तमा ूजायै ।

क्षुरपिवजार्िरभ्यो जीवसूवीर्रसूः ःयोना मह्यं त्वादग
ु ार्हर्पयाय दे वाः ॥
तां नः पूषिञ्छवतममेरयःव यःयां बीजं मनुंया वपिन्त ।

या न ऊरू उशती िवॐयातै यःयामुशन्तः ूहरे म शेफम ् ॥

सोमः ूथमो िविवदे गन्धवर्ःततोऽपरः । तृतीयो अिग्नष्टे पितःतुरीयःते
मनुंयजाः ॥ सोमो ददद्गन्धवार्य गन्धवोर्ऽग्नये ददत ् । रीयं च

पुऽांश्चादादिग्नमर्ह्यमथो इमाम ् । सरःवित ूेदमव सुभगो वािजनीवित । तां त्वा

िवश्वःय भूतःय ूगायामःयमत इित ॥

१.१५.६. सं वां सृजािम हृदये । संसष्ट
ृ ं मनो अःतु वां संसष्ट
ृ ः ूाणो अःतु वां ॥

१.१५.७. आितष्ठेममँमानमँमेव त्वं िःथरा भव । ूमृणीिह दरु ःयून्सहःव पृतनायत ॥

१.१५.८. िवश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव । अितगाहे मिह िद्वषः ॥
१.१५.९. इयं नायुू
र् ॄूतेऽग्नौ

लाजानावपन्ती ।

दीघार्यरु ःतु मे पितरे धन्तां ज्ञातयो मम ॥
भगेन त्वा संसज
ृ ािम मासरे ण सुरािमव ॥

१.१५.१०. इमान्लाजानावपािम समृिद्धकरणान्मम । तुभ्यं च
संवननांःतदिग्नरनुमन्यतािमयम ् ॥

१.१६.१. एकिमषे िवंणुःत्वान्वेतु द्वे ऊजेर् िवंणुःत्वान्वेतु ऽीिण ोताय

िवंणुःत्वान्वेतु

चत्वािर मायोभवाय िवंणुःत्वान्वेतु पञ्च पशुभ्यो िवंणुःत्वान्वेतु षसायःपोषाय

िवंणुःत्वान्वेतु सप्त सप्तभ्यो होऽाभ्यो िवंणुःत्वान्वेतु ॥

१.१६.२. सखा सप्तपदा भव सखायौ सप्तपदाबभूव ।

सख्यं ते गमेयं सख्यात्ते मा योषं सख्यान्मे मायोष्ठा ॥

१.१६.३. मम हृदये हृदयं ते अःतु मम िचत्ते िचत्तमःतु ते ।

मम वाचमेकमना शृणु मामेवानुोता भव सहचयार् मया भव ॥

१.१६.४. मां ते िचत्तं ूिवशतु मां चक्षुमार्मु ते मनः ।
मिय सवार्िण

भूतािन मिय ूज्ञानमःतु ते ॥

मधु हे मध्वागाहे िजह्वा मे मधुवािदनी ।

मुखे मे सारघं मधु दत्सु संवननं कृ तम ् ॥

चाबवाकं संवननं यन्नदीभ्य उदाहृतम ् ।

यद्दे वगन्धवोर् िवतःतेन संविननौ ःवः ॥

मां चैव पँय सूयर्ं च मान्येषु मनः कृ था ॥

१.१७.१. आपो िह ष्ठा मयोभुवःता न ऊजेर् दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥

यो वः िशवतमो रसःतःय भाजयतेह नः । उशतीिरव मातरः ॥

तःमा अरं गमाम वो यःय क्षयाय िजन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥
िहरण्यवणार्ः शुचयः पावका यासु जातः कँयपो यािःवन्िः ।

अिग्नं या गभर्ं दिधरे िवरूपाःता न आपः शं ःयोना भवन्तु ॥

पवमानः सुवजर्नः । पिवऽेण िवचषर्िणः । यः पोता स पुनातु मा । पुनन्तु मा

दे वजनाः । पुनन्तु मनवो िधया । पुनन्तु िवश्व आयवः । जातवेदः पिवऽवत ् ।

पिवऽेण पुनािह मा । शुबेण दे व दीद्यत ् । अग्ने बत्वा बतूरँ नु ॥

१.१७.३. ये वध्वश्चन्िं वहतुं यआमा यिन्त जनामनु ।

पुनःतान्यिज्ञया दे वा नयन्तु यत आगता ॥

१.१७.४. इह गावो िनषीदिन्त्वहाश्चा इह पुरुषाः । इहो सहॐदिक्षणोऽिभ पूषा िनषीदत्व ॥

१.१८.५ ीुविक्षितीुव
र् योिनीुव
र् मिस ीुवत िःथतम ् ।

त्वं नक्षऽाणां मेथ्यिस स मा पािह पुतन्यत ॥

सप्तषर्यः ूथमां कृ ित्तकानामरुन्धतीं ीुवतां ये ह िनत्युः ।

षट्कृ ित्तका मुख्ययोगं वहन्तीयमःमाकं ॅाजत्वष्टमीत्यरुन्धतीम ् ॥

१.१८.७. अग्ने ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकामः ूपद्ये ।
याःयां

पितघ्नो तनूः ूजाघ्नी पशुघ्नी लिआमघ्नो जारघ्नीमःयै तां कृ णोित

ःवाहा ॥ वायो ूायिश्चत्त आिदत्य ूायिश्चत्ते ूजापते ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां

ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मनःत्वा नाथकामः ूपद्ये । याःयै िनिन्दता तनूःतािमतो

नाशयामिस ःवाहा ॥

१.१९.१. अमूहमिःम सा त्वं द्योरहं पृिथवी त्वं सामाहमृक्त्वं तावेिह संभवाव सह रे तो
दधावहै पुस
ं े पुऽाय वेत्तवै रायःपोषाय सुूजःत्वाय सुवीयार्य ॥

१.१९.६. सं ना मनःसं हृदयािन सं नाऽिभ सं तनुत्यजः ।
सं त्वा कामःय याक्ऽेणे युञ्जत्यिवमोचनाय ॥

