मानव िववाह मन्ऽाः

१.८.९. क इदं कःमा अदात ् कामः कामायादात ् ।

कामो दाता कामः ूितमहीता कामः समुिमािववेश ।

कामेन त्वा ूितमह्णािम कामैतत्ते ॥

१.८.१०. समाना व आकूतािन समाना हृदयािन वः ।

समानमःतु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥

१.८.११. खे रथःय खे नसः खे युगःय शतबतो ।

अपालािमन्ििस्तर्ः पूत्यर्वकृ णोत्सूयत्र् वचम ् ॥

१.९.७. िवराजो दोहोिस । िवराजो दोहमशीय । मिय दोहः पद्यायै िवराजः ॥

१.९.८. अहं वंमर् सदृशानामुद्यतािमव सूयःर् । इदं तमिभितष्ठािम यो मा
कश्चािभदासत ् ॥

१.९.१३. नमो रुिाय पात्र्सदे । नमो रुिाय पाऽसद ॥

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

मधुमान्नो वनःपितमर्धम
ु ाँ अःतु सूयःर् । माध्वोगार्वो भवन्तु नः ॥

१.९.२०. हतो मे पाप्मा पाप्मानं मे हत । यां त्वा दे वा वसवोऽन्वजीिवषुरािदत्यानां
ःवसारं रुिमातरम ् । दै वीं गामािदितं जनानामारभन्तामहर् तामहर् णाय ॥

१.९.२३. माता रुिाणां दिु हता वसूनां ःवसािदत्यानामृतःय नािभः । ू नु वोचं िचिकतुषे
जनाय मा गामनागामिदितं विधष्ठ ।ॐ उत्सृजत तृणान्यत्तूदकं िपबत ॥

१.९.२४. अलंकरणमिस सवर्ःमा अलं मे भूयासम ् ॥

१.९.१५. ूाणापानौ मे तपर्य समान व्यानौ मे तपर्य उदानरूपे मे तपर्य ।

सुचक्षा अह मिक्षभ्यां भूयासं सुवचार् मुखेन सुौत्ु कणार्भ्यां भूयासम ् ॥

१.९.२७. पिरधाःये यशो धाःये दीघार्युत्वाय जरदिष्टरःतु शतं जीवमेशरदः ।
पुरूची रायःपोषमिभसँव्यियंये यशसा माऽद्यावा पृिथवी ।

यशसेन्िा बृहःपती यशो भगश्च मािरषद्यशो मा ूित मुच्यताम ् ॥

१.१०.६. अघोर चक्षुरपितघ्न्येिध िशवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचार्ः ।
वीरसूदेर्वकामा ःयोना शं नो भव िद्वपदे शं चतुःपदे ॥

१.१०.७. िहरण्यवणार्ः शुचयः पावका यासु जातः कँयपो यािःवन्िः ।

अिग्नं या गभर्ं दिधरे िवरूपाःता न आपः शं ःयोना भवन्तु ॥

१.१०.८. या अकृ न्तन्या अतन्वन्या अवाहरन ् याश्चाग्नादे व्योऽन्तानिभतोऽततनन्त ।
ताःत्वादे व्यो जरसे सँव्ययन्त्वायुंमतीदं पिरधत्ःव वासः ॥

१.१०.१०. सोमोददद्गन्धवार्य गन्धवोर् दददग्नये । रियं च पुऽांश्चादादिग्नमर्ह्यमथो

इमाम ् अिग्नरःयाः ूथमो जातवेदाः सोऽःयाः ूजा मुञ्चतु मृत्युपाशात ् ।
तिददं राजा वरुणोऽनुमन्यताम ् । यथेिँस्तर्ीपौऽमगन्म रुिियाय ॥

िहरण्यगभर्ः समवतर्तामे भूतःय जातः पितरे क आसीत ् ।

स दाधार पृिथवीं द्यामुतेमां कःमै दे वाय हिवषा िवधेम ॥

ूद्भ्यः सम्भृतः पृिथव्यै रसाच्च िवश्वकमर्णः समवतर्तामे ।
तःय त्वष्टा िवदधिप
ू मेित तन्मत्यर्ःय दे वत्वमाजानममे ॥

१.१०.१३. तःयाँ ोते ते हृदयं दधातु मम िचत्तमनुिचतं तेऽःतु ।

मम वाचमेकमना जुषःव ूजापितंट्वा िनयुनक्तुमह्याम ् ॥

१.१०.१४. दे वःय त्वा सिवतुः ूसवेऽिश्वनोबार्हुभ्यां पूंणो हःताभ्याँहःतं गृह्णाम्यसाव ।
गृभ्णािम ते सौभगत्वाय हःतं मया पत्या जरद्दिष्टयर्था सत ् ।

भगो अयर्मा सिवता पुरिन्ध मर्ह्यं त्वादग
ु ार्हर्पत्याय दे वाः ।
सरःवित ूेदमव सुभगे वािजनीवित ।

यां त्वा िवश्वःय भुतःय भव्यःय ूगायाम्यःयामतः ॥
अमोह मिःम सा त्वं सा त्वमःयप्यमोहम ् ।

द्योरहं पृिथवी त्वमृक् त्वमिस सामाऽहम ् रे तोह मिःम रे तो धत्तम ् ॥
ता एव िववाहवहै पुस
ँ े पुऽाय कत्तर्ंवै । ौीये पुऽाय वेधवै ॥

रायःपोषाय सुूःत्वाय सुवीयार्य ॥

१.१०.१६. एतमँमानमाितष्ठतमश्वेव युवां िःथरौ भवतम ् कृ णवन्तु
िवश्वे दे वा आयुवार्ं
्
शरदःशतम ् ॥

१.१०.१७. यथेन्िः सहे न्िाण्या अवारुहद् गन्धमादनात ् ।
एवं त्वमःमादँमनो अवरोह सह पत्न्या ॥

१.१०.१८. आरोहःव समे पादौ ू पूव्यार्युंमती कन्ये पुऽवती भव ॥

१.११.६. सं त्वा नह्यािम पयसा पृिथव्याः संत्वा नह्याम्यिद्भरोषधीिभः ।
सं त्वा नह्यािम ूजया धनेन

सा सन्नद्धा सुनुिह भगधेयम ् ॥

१.११.९. यािनरक्षाँःयिभतो ोजन्त्यःया वध्वा अिग्नसकाश मागच्छन्त्याः ।
तेषामहं ूितिवध्यािम चक्षुः ःविःत वध्वै भूतपितदर् धातु ॥

१.११.१२. अयर्मणं नु दे वं कन्या अिग्नमयक्षत ।

सोःमान्दे वोऽयर्मा ूेतो मुञ्चातु मामुतः ॥
तुभ्यममे पयर्वहन्त्सूयार्ँवहतुना सह ।

पुनः पितभ्यो जायां दा अग्नेः ूजया सह ॥
पुनः पत्नी मिग्नरदादायुषा सह वचर्सा ।

दीघार्यरु ःया यः पितजीर्वाित शरदः शतम ् ॥
इयं नायुप
र् ॄूतेऽनौलाजावपिन्तका ।

दीघार्यरु ःतु मे पितरे धन्तां ज्ञातयो मम ॥

१.११.१८. एकिमषे द्वे ऊजेर् ऽीिण ूजाभ्यश्चत्वािर रायःपोषाय पञ्च भवाय षडृ तुभ्यः ।
सखा सप्तदीभव सुमड
ृ ीका सरःवती । सा ते व्योम संदृशी । िवंणुःत्वा
मुन्नयित्वित सवर्ऽानुषजित ॥

१.११.२०. इमँ िवंयािम वरुणःय पाशँ यज्जमन्थ सिवता सत्यधमार् ।
धातुश्च योनौ सुकृतःय लोके िरष्टां मा सह पत्या दधातु ॥

१.१२.१. सुमङ्गलीिरयँ वधूिरमां समेत पँयतः ।

सौभाग्यमःयै दत्वायाथाःत्वं िवपरे तन ॥

१.१२.३. अभ्यज्य केशान ् सुमनःयमानाः ूजावरीयर्शसे बहुपुऽा अघोराः ।
िशवा भत्तुःर् श्वशुरःयावदायायुंमतीः श्वौूमतीिश्चरायुः ॥

१.१२.४. समःय केशानवृिजनानघोरान ् िशखा सिखभ्यो भव सवार्भ्यः ।
िशवा भव सुकुलोह्यमाना िशवा जनेषु सहवाहनेषु ॥

१.१३.४. अङ्कून्यङ्कविभतो रथँ ये ध्वान्ता वाता अिग्नमिभये संचरिन्त ।
दरू े हे ितः पतऽी वािवनी वाँःते नोऽग्नयः पूयः पालयन्तु ॥

१.१३.६. सुिकँशुकँ शल्मिलँ िवश्वरूपँ िहरण्यवणर्ँ सुवत
ृ ँ सुचबम ् ।

आरोह सूयेर् अमृतःय लोकँ ःयोनं पत्ये वहतं कृ णुंव ॥

१.१३.७. अनुमायन्तु दे वता अनुॄह्म सुवीयर्म ् । अनुक्षऽं तु यद्बल मनुमामैतु मद्यशः ॥

१.१३.८. ूितमायन्तु दे वताः ूितॄह्म सुवीयर्म ् । ूितक्षऽं तु यद्बलं ूित मामैतु
यद्यशः ॥

१.१३.१०. नमो रुिाय मामसद ॥

१.१३.११. नमो रुिायैक वृक्षसद । ये वृक्षेषु शिंपञ्जरा ॥

१.१३.१२. नमो रुिाय ँमशानसद । ये भूताना मिधपतय ॥

१.१३.१३. नमो रुिाय चतुंपथसद । ये पथां पिथ रक्षय ॥

१.१३.१४. नमो रुिाय तीथर्सद । ये तीथार्िन ूचरन्तीित ॥

१.१३.१५. समुिाय वैणवे िसन्धूनां पतये नमः । नमो नदीनाँ सवार्सां पत्ये ।

िवश्वाहा जुषताँ िवश्वकमर्णािमदँ हिवः ःवः ःवाहे त्यप्सूदकाञ्जलीिन्ननयित ।

अमृतं वा आःये जुहोम्यायुः ूाणेऽप्यमृतं ॄह्मणा सह मृत्युन्तरित ।
ूासहािदित िरिष्टिरित मुिक्तिरित मुक्षीयमाणः सवर्ं भयं नुदःव ॥

१.१३.१८. जवेन िशवेन वैश्वानर इडयाःयामतः ।

आचायोर् येन येन पथा ूयाित तेन तेन सह ॥

१.१४.५. येंवध्येित ूवसन्येषु सौमनसं महत ् ।

तेनोपव्हयामहे ते नो जानन्त्वागतम ् ॥

१.१४.६. गृहानहँ सुमनसः ूपद्ये वीरँ िह वीरवतः सुशेवा ।

इराँवहन्ती घृतमुक्षमाणाःतेंवहँ सुमनाः सँवसाम ॥

१.१४.८. सोमेनिदत्या बिलनः सोमेन पृिथवी मही ।

असौ नक्षऽाणामेषामुपःथे सोम आिहतः ॥

१.१४.१०. अच्युता ीुवा ीुवपत्नी ीुवं पँयेम सवर्तः ।

ीुवासः पवर्ता इमे ीुवा स्तर्ी पितकुलेयम ् ॥

१.१४.१२. चबीवानडु हौ वा मे वाङ्मैतु ते मनः ।

चाबवाकँ सँ वननं तन्नौ सं वननं कृ तम ् ॥

१.१४.१६. अपँयं त्वा मनसा चेिकतानां तपसो जातं तपसो

इह ूजािमह रियँरराणः ूजायःव ूजया पुऽकाम ॥

िवभूतम ् ॥

अपँयं त्वा मनसा दीध्यानां ःवायां तनूँ ऋित्वये बाधमानम ् ।
उप मामूच्चा युवितबर्भुयाः ूजायःव ूजया पुऽकामे ॥

ूजापितःतन्वं मे जुषःव त्वष्टा दे वैः सहमान इन्िः ।

िवश्वेदेवैरऋतु
् िभः सँ िवदानः पुँसां बहूनां मातरौ ःयाव ॥
अहं गभर् मदधामोषधींवहँ िवश्वेषु भुवनेंवन्तः ।

अहं ूजा अजनयं पृिथव्या अहं जिनभ्यो अपिरषु पुऽान ् ॥

