काठक िववाह मन्ऽाः

२.१४.५. ऋतमेव परमेंठ्यृतं

नात्येित िकञ्चन ।

ऋत इयं पृिथवी िौता सवार्िमदिमयमसौ भूयात ् ॥

२.१५.५. समाना व आकूतािन समाना हृदयािन वः ।

समानमःतु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥

सं वो मनांिस सं ोता समु िचत्तान्यकरम ् ।

अमी ये िवोताः ःथन तान्नः सन्नमयामिस ॥

२.१६.४. िहरण्यवणार्ः शुचयः पावका यासु जातः कँयपो यािःवन्िः ।

अिग्नं या गभर्ं दिधरे िवरूपाःता न आपः शं ःयोना भवन्तु ॥

२.१७.२. ःवनं वद दन्ु दभ
ु े सुूजःत्वाय गोमुख ।

ूबीड्यन्तु कन्याः सुमनःयमानाः सहे न्िाण्या कृ तमंगलाः ॥

२.१८.१. या तेऽलआमीमार्तम
ृ यी िपतृमयी संबामणी सहजा वािप कािचत्तां ॥
ितंयेण सह दे वतया िनभर्जािम िनदर् ण
ु ािम ।

सा िद्वषन्तं गच्छतु ितंयबृहःपितभ्यां नमो नमः ॥

२.२१.१. बीडं वः शधोर् मारुतमनवार्णं रथेशभ
ु म ् । कण्वा

२.२१.२. अिग्नना रियमश्नवत्पोषमेव िदवेिदवे ।

अिभूगायत ॥

यशसं वीरवत्तमम ् ॥

२.२४.६. मिय दोहोऽिस िवराजो दोहः पाद्यायै िवराजो दोहमशीय ॥

२.२४.७. िवष्टरोऽिस मातिर सीद ॥

२.२४.१०. शन्नो दे वीरिभंट्य आपो भवन्तु पीतये । शंयोरिभॐवन्तु नः ॥

इदमहमिःमन ् कुले ॄह्मवचर्सं ददािम । इदमहं मां मिय तेजो वीयर्मन्नाद्यं ूजां
पशून ् ॄह्मवचर्सं ददािम ॥

१.२४.१. 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 ॥
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरिन्त िसन्धवः । माध्वीनर्ः सन्त्वोषधीः ॥
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत ् पािथर्वं रजः । मधु द्योरःतु नः िपता ॥

मधुमान्नो वनःपितमर्धुमाँ अःतु सूयःर् । माध्वीगार्वो भवन्तु नः ॥

२.२४.१२. वसवःत्वािग्नराजानो भक्षयन्तु िपतरःत्वा यमराजनो बक्षयन्तु रुिःत्वा

सोमराजानो भक्षयन्त्वािदत्याःत्वा वरुनराजानो भक्षयन्तु िवश्वे त्वा दे वा

बृहःपितराजानो भक्षयन्तु ॥

२.२४.१३. यन्मधुनो मधव्यःय परमःयान्नाद्यःय परममन्नाद्यं रूपं ॥

तेनाहं मधुनो मधव्यःय परमःयान्नाद्यःय परमोऽन्नादो मधव्यो भूयासम ् ॥
ऽय्यै िवद्यायै यशोऽिस िौयै यशोऽिस यशसे ॄह्मणे दीिप्तरिस ॥

सत्यौीयर्शःौीमर्िय ौीः ौीः ौयताम ् ॥

१.२४.१४. अमृतोपःतरणमिस ॥

१.२४.१७. हतो मे पाप्मा पाप्मानं मे हत ।

यां त्वा दे वा वसवोऽन्वजीिवषुरािदत्यानां ःवसारं रुिमातरम ् ।

दै वीं गामािदितं जनानामारभन्तामहर् तामहर् णाय ॥

१.२५.१८. गृभ्णािम ते सुूजःत्वाय हःतौ मया पत्या जरदिष्टयर्थासः ।
भगो अयर्मा सिवता पुरिन्धमर्ह्यं त्वादग
ु ार्हर्पत्याय दे वाः ॥

१.२४.२०. माता रुिाणां दिु हता वसूनां ःवसािदत्यानामृतःय नािभः ।
ू नु वोचं िचिकतुषे जनाय मा गामनागामिदितं विधष्ठ ॥

१.२५.१. अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येिभः सखायो यिन्त नो वरे यम ् ।
समयर्मा सं भगो नो

िननीयात ् सं जाःपत्यं सुयमःतु दे वाः ॥

१.२५.४. शन्न आपो धन्वन्या शन्नं सन्त्वनूप्याः ।

शन्नः समुििया आपः शमु नः सन्तु कूप्या ॥

या अकृ न्तन्या अवयन्या अतन्वत याश्च दे वीरन्तां अिभतोऽततन्थ ।
ताःत्वा दे वीजर्रसा संव्ययन्त्वायुंमतीदं पिरधत्ःव वास: ॥

१.२५.५. ूेतो मुञ्चातु मामुतः सुबद्धाममृतःकरम ् ।
यथेयिमंि मीढ्वः सुपुऽा सुभगासित ॥
पूषा

त्वेतो नयतु हःतगृह्यािश्वनौ त्वा ूवहतां रथेन ।

गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासो विशनी त्वं िवदये मा वदािस ॥

मा िवदन्पिरपंिथनो य आसीदिन्त दम्पती ।
सुगोिभदर् ग
र् तीतामपिान्त्वरातयः ॥
ु म

१.२५.८. योगे योगे तवःतरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्िमूतये ॥

१.२५.९. खे रथःय खेऽनसः खे युगःय शतबतो ।

अपालािमन्ििस्तर्ंपूत्वा करोतु सूयव
र् चर्सम ् ॥

शं ते िहरण्यं शमु सन्त्वापः शं ते मेथी भवतु शं युगःय तमर् ।

शं त आपः शतपिवऽा भवन्त्वेना पत्या तन्वा संसज
ृ ःव ॥

१.२५.१०. अग्नये जिनिवदे ःवाहा सोमाय जिनिवदे ःवाहा गन्धवार्य जिनिवदे ःवाहा ॥

१.२५.१५. आकूत्यै त्वा कामाय त्वा समुद्ध्यै त्वा ॥

िहरण्यगभर्ः समवतर्तामे भूतःय जातः पितरे क आसीत ् ।

स दाधार पृिथवीं द्यामुतेमां कःमै दे वाय हिवषा िवधेम ॥
अग्न आयूंिष पवस आसुवोजर्िमषञ्च नः ।
आरे बाधःव दच्
ु छुनान ् ॥

अिग्नरऋिषः
पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोिहतः ।
्
तमीमहे महागयम ् ॥

१.२५.१६. या ते पितघ्नी तनूरपितघ्नीं ते तां करोिम ।
या तेऽपुिऽया तनूः पुिऽयां ते तां करोिम ।

या तेऽपशव्या तनूः पशव्यां ते तां करोिम ॥

१.२५.१९. दे वःय सिवतुः ूसवेऽिश्वनोबार्हुभ्यां पूंणो हःताभ्याम ् ॥

१.२५.२० इयं नायुू
र् ॄूतेऽग्नौ

लाजानावपन्ती ।

दीघार्यरु ःतु मे पितरे धन्तां ज्ञातयो मम ॥

तां पूषिञ्शवतमामेरयःव यःयां बीजं मनुंया वपिन्त ।

या न ऊरू उशित िवौयाते यःयामुशन्तः ूहराम शेपम ् ॥

सोमो ददद्गन्धवार्य गन्धवोर् दददग्नये । रियं च पुऽांश्चादादिग्नमर्ह्यमथो इमाम ्

॥ सोमः ूथमो िविवदे गन्धवोर् िविवद उत्तरः । तृतीयो अिग्नष्टे पितःतुिरयोऽहं

मनुंयज ॥

१.२५.१९. सरःवित ूेदमव सुभगो वािजनीवती ।

ँया त्वा िवश्वःय भूतःय ूजायामःयामतः ।

यःयां भूतं समभवद्यःयां िवश्विमदं जगत ् ।

तामध्य गाथां गाःयािम या स्तर्ीणामुत्तमं यशः ॥

१.२५.२३. सा त्वमःयमोऽहममोऽहमिःम सा त्वं ।
ता एिह िवववाहवै पुंसे पुऽाय कतर्वे ।

रायःपोषाय सुूजाःत्वाय सुवीयार्य ॥

१.२५.२४. अँमानमाितष्ठाँमेव त्वं िःथरो भव । कृ ण्वन्तु िवश्वेदेवा आयुष्टे शरदः शतम ् ।

आितष्ठेममँमानमँमेव त्वं िःथरा भव । ूमृणीिह दव
ु ःयवः सहःव पृतन्यत ॥

१.२५.२६. अयर्मणं नु दे वं कन्या अिग्नमयक्षत ।

सोऽःमान्दे वो अयर्मा ूेतो मुञ्चातु मामुंय गृहेभ्यः ॥

१.२५.२८. इयं नायर्पॄूते तोक्मान्यावपिन्तका । दीघार्युरःतु ज्ञातयो ममेित ॥

१.२५.३१. गन्धवर्ं पितदे वनं कन्या अिग्नमयक्षत ।

सोऽःमान्दे वो गन्धवर्ः ूेतो मुञ्चातु मामुंय गृहेभ्यः ॥

१.२५.३३. त्र्यम्बकं यजामहे सुगिन्धं पितपोषणम ् ।

उवार्रुकिमव बन्धनान्मृत्योमुक्ष
र् ीय मामुंय गृहेभ्यः ॥

१.२५.३४. पूषा मा पशुमाननया पशुमन्तं करोतु । जीवपत्नीभूय
र् ासम ् ॥

१.२५.३८. एकिमषे द्वे ऊजेर् ऽीिण रायःपोषाय चत्वािर मयोभवाय पञ्च ूजाभ्यः
षडृ तुभ्यो दीघार्युत्वाय सप्तमं सखा सप्तपदा भव ।

सुमड
ृ ीका सरःवित मा ते व्योम सन्दृिश ॥ िवंणुःत्वान्वेत्यनुषङ्गः ॥

१.२५.४२. सुमङ्गलीिरयं वधूिरमां समेत पँयत । सौभाग्यमःयै दत्त्वायाथाःतं िवपरे तन ॥

१.२५.४३. इमां त्विमन्ि मीढ्वः सुपुऽां सुभगां कृ णु ।
दशाःयां पुऽानां धेिह पितमेकादशं कृ िध ॥

सॆाज्ञी श्वशुरे भव सॆाज्ञी श्वँोां भव ।

ननान्दिर सॆाज्ञी भव सॆाज्ञी अिध दे वष
ृ ु ॥
ःनुषाणां श्वशुराणां च ूजायाश्च धनःय च ।
पितनां दे वराणां च सजातानां िवराड्भव ॥

१.२६.१. योगेयोगे तवःतरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्िमूतये ॥

१.२६.२. अङ्कुन्यङ्का अिभतो रथं ये ध्वान्ता वाताममिभ ये संपतिन्त ।
दरू हे ितः पतिऽणीवािजनीवांःते नोऽग्नयः ूपयः पारयन्त्व ॥

१.२६.३. खे रथःय खेऽनसः खे युगःय च तमर्सु । खे अक्षःय ःवे अवधािम ॥

१.२६.४. सुकीशुकं शल्मिलं िवश्वरूपं िहरण्यवणर्ं सुवत
ृ ं सुचबम ् ।
आरोह सूयेर् अमृतःय योिनं

ःयोनं पत्ये वहतुं कृ णुंव ॥

१.२६.४. मा िवदन ् पिरपिन्थनो य आसीदिन्त दम्पती ।
सुगेिभदर् ग
र् तीताय िान्त्वरातयः ॥
ु म

१.२६.६. संकाशया िववहतं ॄह्मणा गृहैरघोरे ण चक्षुषा मैऽेण ।

पयार्णद्धं िवश्वरूपं यदःयाः ःयोनं पितभ्यः सिवता कृ णोतु ॥

१.२७.३. ऊजर्ं िबॅित वसुविनः सुमेधा गृहनागां मोदमाना सुवचार्ः ।

अघोरे ण चआयुषाहं मैऽेण गृहाणां पँयन्ती वय उित्तरािम ॥

गृहाणामायुः ू वयं ितराम गृहा अःमाकं ूितरन्त्वायुः ॥
गृहानहं सुमनसः ूपद्ये वीरघ्नी वीरपितः सुशेवा ।

इरां वहतो घृतमुक्षमाणांःतेंवहं सुमनाः संिवशािम ॥

येषां मध्ये ऽिधूवसन्नेित सौमनसं बहु । गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः

॥ सूनत
ृ ावन्तः ःवधावन्त इरावन्तो ह सामदाः । अक्षुध्या अतृंया गृहा

माःमिद्वभेतन ॥ उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । अथो अन्नःय कीलाल

उपहूतो गृहेषु मे ॥ उपहूता भूिरधनाः सखायः साधुसंमदाः । अिरष्टाः सवर्परु
ु षा
गृहा नः सन्तु सवर्द ॥

१.२८.४. अिग्नरै तु ूथमो दे वतानां सो ऽःयाः ूजां मुञ्चतु

मृत्युपाशात ् ।

अिरक्तोपःथा जीिवतामःतु माता पौऽमानन्दमिभिवबुध्यतािमयम ् ॥
मा ते गृहे िनिश घोर उत्थादन्यऽ त्वित्ु यः संिवशन्तु ।

जीवपुऽा पितलोके िवराज पँयन्ती ूजां

सुमनःयमानाम ् ॥

मा ते कुमारः ःतनधः ूमािय मा त्वं िवकेँयुर आविधष्टाः ।

ःतनं धयन्तं सिवतािभरक्षत्वा वाससः पिरधानाद्बहृ ःपितिवर्श्वे दे वा अिभरक्षन्तु
िनत्यम ् ॥

अग्ने ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस याःयां भृशा तनूःतामःया नाशया ॥

वायो ूायिश्चत्ते ॥ सूयर् ूायिश्चत्ते ॥ चन्ि ूायिश्चत्ते ॥ िवंणो ूायिश्चत्ते ॥

िवंणो ूायिश्चत्ते ॥ चन्ि ूायिश्चत्ते ॥ सूयर् ूायिश्चत्ते ॥ वायो ूायिश्चत्ते ॥

अग्ने ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस याःयां भृशा तनूःतामःया नाशया
ःवाहा ॥

त्र्यायुषं जमदग्नेः कँयपःय त्र्यायुषं यद्दे वानां त्र्यायुषं तन्मे अःतु त्र्यायुषिमित ॥

१.२९.१. अन्नमेव िववननमन्नं संवननं ःमृतम ् ॥

अन्नं पशूनां ूाणोऽन्नं ज्येष्ठं िभषक् ःमृतम ् ॥
अन्नमयेन

मिणना ूाणसूऽेण पृिश्नना ।

िसनोिम सत्यमिन्थना हृदयं च मनश्च ते ।

सह वाचा मनो अःतु सह िचत्तं सह ोतम ् ॥

चबिमवानडु हः सूयर्ं च मा चान्येषु मनः कृ थाः ।
चाबवाकं संवननं मम चामुंयाश्च भूयािदित ॥

