वैखानस िववाह मन्ऽाः
३.२.२. ू सु ग्मन्ता िधयसानःय सक्षिण वरे िभर्वरर् ाँ अिभ षु ूसीदतः ।
अःमाकिमन्ि उभयं जुजोिषित यत्सोम्यःयान्धसो बुबोधित ॥
अॅातृघ्नीं वरुणापितघ्नीं बृहःपते ।

इन्िापुऽघ्नीं लआम्यं तामःयै सिवतःसुव ॥

धमर्ूजासंपत्त्यथर्ं यज्ञापत्त्यथर्ं ॄह्मदे विषर्िपतृतप्त्ृ यथर्ं ूजासहत्वकमर्भ्यो ददािम ॥

ूजापितः िस्तर्यां यशो मुंकयोरदधात ् सपम ् । कामःय तृिप्तमानन्दं तःयाग्ने

भाजयेह मा । मोदः ूमोद आनन्दो मुंकयोिनर्िहतः सपः । सृत्वेव कामःय

तृप्यािण दिक्षणानां ूितमहे । मनसिश्चत्तमाकूितं वाचः सत्यमशीमिह । पशूनां

रूपमन्नःय यशः ौीः ौयतां मिय । यथाहमःया अतृपं िस्तर्यै पुमान ् यथा स्तर्ी
तृप्यित पुंिस िूये िूया । एवं भगःय तृप्यािण यज्ञःय काम्यः िूयाम ् ।

आिदत्यः सत्यभोिमित । आपःतत ् सत्यमाभरन ् । यशो यज्ञःय दिक्षणाम ् । असौ

मे कामः समृध्यताम ् ॥ तेज आयुः िौयं धन्यं सुमङ्गलं यशिःवनम ् ।

दशपुऽमिवध्वनं कामयते । इन्िापुऽघ्नीं लआम्यं तामःयै सिवतः सुव ॥

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

सरःवित ूेदमव सुभगो वािजनीवती । ँया त्वा िवश्वःय भूतःय
ूजायामःयामतः । यःयां भूतं समभवद्यःयां िवश्विमदं जगत ् ।

तामध्य गाथां गाःयािम या स्तर्ीणामुत्तमं यशः ॥

गृभ्णािम ते सौभग्त्वाr हःतं मया पत्या जरिदिष्टयर्थासत ् ।

भगो अयर्मा सिवता पुरिन्धःते त्वा दे वा अदम
र् ं पत्नीम ् ॥
ु ह्य
अघोरचक्षुरपितघ्न्येिध िशवा पशुभ्यः सुमनाः सुचचार्ः ।

वीरसूदेर्वकामा ःयोना शं नो भव िद्वपदे शं चतुंपदे ॥
इयं नायुू
र् ॄूतेऽग्नौ लाजानावपन्ती ।

दीघार्युरःतु मे पितरे धन्तां ज्ञातयो मम ॥

३.२.४. िवश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव अितगाहे मिह िद्वषः ॥

एकिमषे िवंणुिरित द्वे ऊजेर् इित ऽीिण ोतायेित चत्वािरित पञ्च पशुभ्य इित

षसायःपोषायेित सप्त सप्तभ्य इित तान्पयार्येणाबम्य गत्वा सखेित िनवतेर्त ॥
मम हृदये हृदयं ते अःतु मम िचत्तं िचत्तेनान्वेिह ।

मम वाचेकमना जुषःव ूजापितंट्वा िनयुनक्तु मह्यम ् ॥

इह गावो िनषीदन्त्वहाश्वा इह पुरुषाः ।

इहो सहॐदिक्षणो अिप पूषा िनषीदतु ॥

दे वीः षडु वीर्रुरु णः कृ णोत िवश्वे दे वास इह वीरयध्वन ् ।

मा हाःमिह ूजया मा तनूिभर्मार् रधाम िद्वषते सोम राजन ् ॥
सप्तषर्यः ूथमां कृ ित्तकानामरुन्धतीं ीुवतां ये ह िनत्युः ।

षट्कृ ित्तका मुख्ययोगं वहन्तीयमःमाकं ॅाजत्वष्टमीत्यरुन्धतीम ् ॥
ीुविक्षितीुव
र् योिनीुव
र् मिस ीुवत िःथतम ् ।

त्वं नक्षऽाणां मेथ्यिस स मा पािह पुतन्यत ॥

