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Foto Bugil
Ketika seorang gadis tidak dapat memenuhi kekasihnya secara teratur dalam kehidupan pribadi, dia harus mengirim
anak perawat untuk dia, dengan pengertian bahwa ia memiliki keyakinan dalam dirinya, dan telah terlebih dahulu
memperoleh di atas untuk kepentingan dirinya. Pada melihat orang itu, putri dari perawat, di tengah percakapan,
jelaskan kepadanya mulai mulia, disposisi yang besar, kemanisan, keahlian, keterampilan, informasi tentang sifat
manusia dan kasih sayang dari gadis sedemikian rupa tidak membiarkan dia mengira bahwa ia dikirim oleh perempuan
itu, dan dengan demikian akan membuat kasih sayang bagi gadis dalam jantung koroner dari orang itu. Untuk wanita itu
selain itu ia harus berkomunikasi dalam hal kualitas indah orang, terutama dari sifat-sifat yang dia tahu yang
menyenangkan bagi gadis itu. Dia seharusnya, lebih jauh lagi, berkomunikasi dengan penghinaan dari pecinta wanita
lain, dan berbicara sehubungan dengan keserakahan dan bijaksana dari orang tua mereka, dan fickleness hubungan
mereka. Dia juga harus kutipan sampel banyak gadis kesempatan sejarah, menyerupai Sakoontala dan lain-lain, yang,
setelah bersatu diri dengan pecinta kasta mereka sendiri dan alternatif mereka sendiri, yang pernah bahagia
sesudahnya dalam masyarakat mereka. Dan dia atau dia juga harus memberi anak perempuan yang berbeda, yang
menikah dengan rumah tangga besar, dan sedang bermasalah dengan istri saingannya, berbalik malang dan
menyedihkan, dan telah terakhir ditinggalkan. Dia harus lebih jauh berbicara tentang nasib baik, kebahagiaan yang terus
menerus, kesucian, ketaatan, dan kasih sayang dari seseorang, dan jika perempuan akan mendapatkan asmara tentang
dirinya, ia harus berusaha untuk menghilangkan shame2 dan dia khawatir selain padanya kecurigaan tentang semua
bencana yang mungkin hasil akhir dari pernikahannya. Dalam sebuah kalimat, dia harus bertindak bagian keseluruhan
dari utusan feminin dengan mengatakan wanita semua tentang kasih sayang orang itu untuk dia, lokasi ia sering, dan
upaya ia bertemu dengannya, dan sering mengulang, `Ini akan kemungkinan apa-apa jika pria itu akan membawa Anda
pergi secara paksa dan tak terduga. "
Para Jenis Pernikahan
Ketika wanita itu diperoleh di atas, dan bertindak berani dengan orang sebagai istrinya, ia harus menyebabkan perapian
akan diperkenalkan dari rumah seorang Brahman, dan memiliki menyebarkan rumput Kusha atas bawah, dan
menawarkan persembahan untuk perapian, ia harus menikah berdasarkan nya pada ajaran hukum non sekuler. Setelah
itu dia harus memberitahu ayah dan ibu dari kenyataan yang sebenarnya, karena merupakan pendapat penulis
pernikahan bersejarah yang serius dikontrak dalam kehadiran api setelah itu tidak dapat dikesampingkan.
Setelah penyempurnaan pernikahan, hubungan orang yang progresif harus dibuat berkenalan dengan peristiwa itu, dan
hubungan dari wanita juga perlu diberitahu tentang itu sedemikian berarti bahwa mereka bisa menyetujui pernikahan itu,
dan mengabaikan cara yang dimana hal itu menyebabkan, dan ketika yang dilakukan mereka setelah itu harus
didamaikan oleh menyajikan kasih sayang dan perilaku menguntungkan. Dengan cara ini orang harus menikah wanita
sesuai dengan jenis bidadara perkawinan.
Ketika gadis itu tidak dapat membuat pikirannya, atau tidak akan kesiapan khusus untuk menikah, orang itu harus
menerima dia di salah satu dari banyak metode berikut:
Pada acara menjadi, dan di bawahnya alasan, ia harus, melalui seorang sahabat wanita dengan siapa dia secara efektif
berkenalan, dan siapa dia bisa keyakinan, dan yang juga terkenal untuk rumah tangga wanita, mendapatkan wanita itu
dibawa terduga untuk rumahnya, dan dia kemudian harus menyerahkan perapian dari rumah seorang Brahman,
kemudian lanjutkan seperti sebelumnya dijelaskan.
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