पारःकर िववाह मन्ऽाः

१.४.१३. जरां गच्छ पिरधत्ःव वासो भवाकृ ष्टीनामिभशिःतपावा ।
शतं च जीव शरदः सुवच्चार् रियं च पुऽाननुसंव्ययःव ॥

१.४.१४. या अकृ न्तन्नवयँय्या अतन्वत याश्च दे वीःतन्तूनिभता ततन्थ ।
ताःत्वा दे वीजर्रसे सव्ययःवायुंमतीदं पिरधत्ःव वासः ॥

१.४.१५. समञ्जन्तु िवश्वे दे वाः समापो हृदयािन नौ ।

सम्मातिरश्वा सन्धाता समु दे ष्टर्ी दधातु नौ ॥

१.४.१६. यदौिष मनसा दरु ं िदशोऽनु पवमानो वा ।

िहरण्यपणोर् वैकणर्ः स त्वा मन्मनसां करोित्वत्यसौ ॥

१.४.१७. अघोरचक्षुरपितघ्न्येिध िशवा पशुभ्यः सुमनाः सुवच्चार्ः ।
वीरसूद्देर्वकामा ःयोना शन्नो भव िद्वपदे शं चतुंपदे ॥

सोमः ूथमो िविवदे गन्धवोर् िविवद उत्तरः ।
तृतीयोिग्नष्टे ूितःतुरीयःते मनुंयजाः ॥

सोमोऽददद् गन्धवार्य, गन्धवोर्ददद्ग्नये ।
रियं च पुऽांश्चादादिग्नमर्ह्यमथो इमाम ् ॥

सा नः पूषा िशवतमामैरय सा न ऊरू उशती िवहर ।

यःयामुशन्त ूहराम शेपं यःयामु कामा बहवोिनिवंट्या ॥

१.५.९. िचत्तं च िचित्तश्चाकूतं चाकूितश्च िवज्ञातं च िवज्ञाितश्च मनश्च शक्वरीश्च

दशर्श्च पौणर्मासं च बृहच्च रथन्तरं च । ूजापितजर्यािनन्िाय वृंणे ूायच्छदम
ु ः
पृतनाजयेषु । तःमै िवशः समनमन्त सवार्ः स उमः स इहव्यो बभूव ःवाहा ॥

१.५.१०. अिग्नभूत
र् ानामिधपितः स माऽवित्वन्िो ज्येष्ठानां, यमः पृिथव्या, वायुरन्तिरक्षःय,
सूयोर् िदवश्चन्िमा नक्षऽाणां, बृहःपितॄह्मणे, िमऽः सत्यानां, वरुणोऽपाम ्, समुिः
ॐोत्यानामन्नटम ् साॆाज्यानामिधपित तन्मावतु, सोम ओषधीनां, सिवता

ूसवानाम ्, रुिः पशूनां, त्वष्टा रूपाणां, िवंणुः पवर्तानां, मरुतो णानामिधपतयःते

मावन्तु िपतरः िपतामहाः परे वरे तताःततामहाः । इह मावन्त्विःमन्ॄह्मण्यिःमन ्

क्षऽेऽःयामािशंयःयां पुरोघायामािःमन्कमर्ण्यःयां दवेहूत्याम ् ःवाहा ॥

१.५.११. अिग्नरै तु ूथमो दे वतानाम ् सोऽःयै ूजां मुञ्चतु मृत्युपाशात ् । तदयं राजा

वरुणोऽनुमन्यतां यथेr◌ं स्तर्ी पौऽमघं न रोदात्ःवाहा । इमामिग्नॐायतां गाहर् पत्यः

ूजामःयै नयतु दीघर्मायुः । अशून्योपःथा जीवतामःतु माता

पौऽमानन्दमिभिवबुध्यािमयाम ् ःवाहा । ःविःत नो अग्ने िदव आपृिथव्या

िवश्वािन धेह्ययथा यजऽ । यदःयां मिह िदिव जातं ूशःतं तदःमासु ििवणं

धेिह िचऽम ् ःवाहा । सुगन्न पन्थां ूिदशन्न एिह ज्योितंमद्धे ह्यजरन्न आयुः ।

अपैतु मृत्युरमृतश्च आगाद्वै वःवतो नो अभयं कृ णोतु ःवाहा ॥

१.६.२. अयर्मणं दे वं कन्याऽिग्नमवक्षत ।

स नो अयर्मा दे वः ूेतो मुञ्चतु मा पतेः ःवाहा ॥
इयं नायुप
र् ॄूते लाजानावपिन्तका ।

आयुंमानःतु मे पितरे धन्तां ज्ञातयो मम ःवाहा ॥

इमाँल्लाजानावपाम्यग्नौ समृिद्धकरणं तव ।

मम तुभ्य च संवननं तदिग्नरनुमन्यतािमयम ् ःवाहा ॥

१.६.३. गृभ्णािम ते सौभगत्वाय हःतं मया पत्या जरदिष्टयर्थाऽऽसः ।
भगोऽऽयर्मा सिवता पुरिन्धमर्ह्यं त्वाऽदग
ु ार्हर्पत्याय दे वाः ॥

अमोऽहमिःम सा त्वं सा त्वमःयमोऽहम ् । सामाहमिःम ऋक्त्वं द्योरहं पृिथवी
त्वं तावेिह िववहावहै । सह रे तो दधावहै ूजां ूजनयावहै पुऽान ् िवन्द्यावहै ।

बहून ् ते सन्तु जरदष्टयः संिूयौ रोिचंणु सुमन्ःयमनु । पँयेम शरदः शतं

जीवेम शरदः शतं ौुणय
ु ाम शरदः शतम ् ॥

१.७.१. आरोहममँमानमँमेव त्वं िःथरा भव ।

अिभितष्ठ पृतन्यतोऽवबाधःव ूुतनायत ॥

१.७.२. सरःवित ूेदमव सुभगो वािजनीवती । या त्वा िवश्वःय भूतःय

ूजायामःयामतः । यःयां भूतं समभवद्यःयां िवश्विमदं जगत ् । तामध्य गाथां

गाःयािम या स्तर्ीणामुत्तमं यश ॥

१.७.३. तुभ्यममे पयर्वहन्सूयार्ं वहतु ना सह ।

पुनः पितभ्यो जायां दाग्ने ूजया सह ॥

१.८.१. एकिमषे िवंणुःत्वान्नयतु । द्वे ऊजेर् िवंणुःत्वान्नयतु । ऽीिण रायःपोषाय

िवंणुःत्वान्नयतु । चत्वािर मायोभवाय िवंणुःत्वान्नयतु । पञ्च पशुभ्यः

िवंणुःत्वान्नयतु । षड् ऋतुभ्यः िवंणुःत्वान्नयतु । सखे सप्तपदा भव सा

मामनुोता भव ॥

१.८.५. आपः िशवाः िशवतमाः शान्ताः ।
शान्ततमाःताःते कृ ण्वन्तु

भेषजम ् ॥

१.८.६. 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 ॥

१.८.७. तच्छक्षुवव
ेर् िहतं पुरःताच्छुबमच्चुरत ् ।

पँयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ौुणुयाम शरदः शतं ूबवाम शरदः शतं

शतमदीनाः ःयाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात ् ॥

१.८.८. मम ोते ते हृदयम ् दधािम मम िचत्तमनुिचत्तं ते अःतु ।

मम वाचमेकमना जुषःव ूजापितंट्वा िनयुनक्तु मह्यम ् ॥

१.८.९. सुमङ्गलीिरयं वधूिरमाम ् समेत पँयत ।
सौभाग्यमःयै दत्त्वा यथाऽःतं

िवपरे तन ॥

१.८.१०. इह गावो िनिषदिन्त्वहाश्वा इह पूरुषाः ।

इहो सहॐदिक्षणो यज्ञ इह पूषा िनषीदतु ॥

१.८.१९. ीुवमिस ीुवं त्वा पँयािम ीुविै ध पोंये मिय ।

मह्यं त्वाऽदाद् बृहःपितमर्या पत्या ूजावती संजीव शरदः शतम ् ॥

१.९.६. पुमाँसौ िमऽवरुणौ पुमाँसािविश्वनावुभौ ।

पुमािनन्िश्च सूयश्च
र् पुमाँसं वतर्तां मिय पुनः ॥

१.११.२. अग्ने ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम

याऽःयै पितघ्नी तनूःतामःयै नाशय ःवाहा । वायो ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां

ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम याऽःयै ूजाघ्नी तनूःतामःयै

नाशय ःवाहा । सूयर्ं ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकाम

उपधावािम याऽःयै पशुघ्नी तनूःतामःयै नाशय ःवाहा । चन्ि ूायिश्चत्ते त्वं
दे वानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम याऽःयै गृहघ्नी

तनूःतामःयै नाशय ःवाहा । गन्धवर् ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस

ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम ूायिश्चत्ते त्वं दे वानां ूायिश्चित्तरिस

ॄाह्मणःवा नाथकाम उपधावािम याऽःयै यशोघ्नी तनूःतामःयै नाशय ःवाहे ित ॥

१.११.४. या ते पितघ्नी ूजाघ्नी पशुघ्नी गृहघ्नी यशोघ्नी िनिन्दता
तनूजार्रघ्नीं तत एनां करोिम सा जीयर् त्वं मया सह ॥

१.११.५. ूाणैःते ूाणान्त्संदधाम्यिःथिभरःथीिन माँसैमार्ँसािन त्वचा त्वचम ् ॥

