
आिग्नवेँय िववाह मन्ऽाः 
    १.   अनकृ्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येिभः सखायो यिन्त नो वरेण्यम ्।  

        समयर्मा संभगो नो िननीयात ्सञ्जाःपत्यं सुयममःतु देवाः ॥ 

    २.   मिय गहृ्णाम्यमे अिग्नं रायःपोषाय सुूजःत्वाय सुवीयार्य । 
        मिय ूजां मिय वचोर् दधाम्यिरष्टाः ःयाम तनुवा सुवीराः ॥ 

    ३.   यो नो अिग्नः िपतरो हृत्ःवन्तरमत्योर् मत्योर्ं आिववेश ।  
         तमात्मन ्पिरगहृ्णीमहे वयं मा सो अःमां अवहाय परागात ्॥ 

    १.   ूजापितः िस्तर्यां यशो मुंकयोरदधात ्सपम ्। कामःय तिृप्तमानन्दं तःयाग्ने  
        भाजयेह मा । मोदः ूमोद आनन्दो मुंकयोिनर्िहतः सपः । सतृ्वेव कामःय 

तपृ्यािण दिक्षणानां ूितमहे । मनसिश्चत्तमाकूितं वाचः सत्यमशीमिह । पशूनां 
रूपमन्नःय यशः ौीः ौयतां मिय । यथाहमःया अतपंृ िस्तर्यै पुमान ्यथा स्तर्ी 
तपृ्यित पंुिस िूये िूया । एवं भगःय तपृ्यािण यज्ञःय काम्यः िूयाम ्। 
आिदत्यः सत्यभोिमित । आपःतत ्सत्यमाभरन ्। यशो यज्ञःय दिक्षणाम ्। 
असौ मे कामः समधृ्यताम ्॥ 

    २.   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 ॥ 

    ३.   िहरण्यवणार्ः शुचयः पावका यासु जातः कँयपो यािःवन्िः । 
         अिग्नं या गभर्ं दिधरे िवरूपाःता न आपः शं ःयोना भवन्तु ॥  

    ४.   पवमानः सुवजर्नः । पिवऽेण िवचषर्िणः । यः पोता स पुनातु मा । पुनन्तु मा  
        देवजनाः । पुनन्तु मनवो िधया । पुनन्तु िवश्व आयवः । जातवेदः पिवऽवत ्।  
        पिवऽेण पुनािह मा । शुबेण देव दीद्यत ्। अग्ने बत्वा बतँूरनु ॥  

    ५.  या अकृन्तन्नवयन ्या अतन्वत याश्च देवीरन्तानिभतोऽददन्त ।  
       ताःत्वा देवीजर्रसा संव्ययन्त्वायुंमतीदं पिरधत्ःव वासः । 
    ६.  पिरधत्त धत्त वाससैनां शतायुषीं कृणतु दीघर्मायुः । 
        बहृःपितः ूायच्छद्वास एतत ्सोमाय राजे्ञ पिरधातवा उ ।  

    ७.  जरां गच्छािस पिरधत्ःव वासो भवा कृष्टीनामिभशिःतपावती । 
        शतं च जीव शरदः सुवचार् रायश्च पोषमुपसंव्ययःव ।  

    ८.  परीदं वासो अिधपाः ःवःतयेऽभूरापीनामिभशिःतपावित ।  



        शतं च जीव शरदः पुरूचीवर्सूिन चायोर् िवभजासु जीवित । 
    ९.  अनया सह मया कमार्िण कतर्व्यािन । ूजाश्चोत्पदियतव्याः । तदथर्मेनां  
       पिरणेंये ॥   

    १०.  इन्िाय नमः । अग्नये नमः । यमाय नमः । िनर ्ऋतये नमः । वरुणाय नमः ।    
       सोमाय नमः । ईशानाय नमः । ॄह्मणे नमः । अद्भ्यो नमः । अग्नये नमः ।  
       आत्मने नमः ॥ 

    ११. अिदतेऽनुमन्यःव । अनुमतेऽनुमन्यःव । सरःवतेऽनुमन्यःव ।  

    १२. देवसिवतः ूसुव यज्ञ ंूसुव यज्ञपितं भगाय । 
       िदवो गन्धवर्ः केतपूः केतं नः पुनातु वाचःपितवार्चं न ःवदतु ॥ 

    १३. अयं त इध्म आत्मा जातवेदःतेनेध्यःव वधर्स चेद्ध वधर्य चाःमान ्ूजया   
        पशुिभॄर्ह्मवचर्सेनानाध्येन समेधय ःवाहा ॥ 

    १४. ूजापतये ःवाहा । इन्दाय ःवाहा । अग्नये ःवाहा । सोमाय ःवाहा । भूः ःवाहा  
        । भुवः ःवाहा । ःवः ःवाहा । भूभुर्वःःवः ःवाहाÕ ॥ 
    १५. या ितरश्ची िनपद्यसेऽहं िवधरणी इित ।  
        तां त्वा घतृःय धारया जुहोित वैश्वकमर्िण ॥ 
    १६. यानूची िनपद्यसेऽहं िवधरणी इित । तां त्वा घतृःय धारया अग्नौ ।  
        संराधन्य ैदेव्यै ःवाहा । ूसाधन्यौ देव्यै ःवाहा ॥ 
    २०. युक्तो वह जातवेदः पुरःतादग्ने िविद्ध कमर् िबयमाणं ययेदम ्। 
        त्वं िभषग ्भेषजःयािस कतार् त्वया गा अश्वान ्पुरुषान ्सनेिम ॥ 
        िवरुपाक्षाय ःवाहा । दन्तान ्जये ःवाहा ।  
    २१. िवरूपाक्षमहं यजे िनजङ्घं शबळोदरम ्।  
        यो मायं पिरबाधते िौयै पुंट्य ैच तःमै ःवाहा ॥ 
    २२. पिरबाध मा िवबािधष्ठा मा िवबाध िवबािधथाः । 
        िनर ्ऋत्यै त्वा पुऽमाहुः स नः कमार्िण साध्य ॥ 
    २३. सदःपितमद्भतंु िूयिमन्िःय काम्यम ्। सिनं मेधामयािसषं ॥ 
    २४. यावन्तो देवाःत्विय जातवेदः िॐयं चोद्घ्निन्त पुरुषःय कमर् । 
        तेभ्य एतद्धयूते भागधेयं ते मा तपृ्ताःतपर्यन्तु कामैः ॥ 
    २५. आकूत्यै त्वा कामाय त्वा समधेृ त्वा । पुरो दधे अमतृत्वाय जीवसे ॥  
    २६. आकूितमःयावसे । काममःय समदृ्ध्यै । इन्िःय युञ्जते िधयः ॥ 



    २७. आकूितं देवीं मनसः पुरो दधे । यज्ञःय माता सुहवा मे अःतु । यिदच्छािम   
        मनसा स कामः । िवदेयमेनद्धदृये िनिवष्ट ं॥ इषे्टभ्यः ःवाह । वषडिनषे्टभ्यः  
        ःवाहा । भेषजं दिुरंट्यै ःवाहा । िनंकृत्यै ःवाहा । दौराध्यै ःवाहा ।    
        देवीभ्यःतनूभ्यः ःवाहा । ऋद्ध्यै ःवाहा । समदृ्ध्यै ःवाहाÕ । िचत्ताय ःवाहा ।  
        िचत्तये ःवाहा । आकूताय ःवाहा । आकूत्यै ःवाहा । िवज्ञाताय ःवाहा ।  
        िवज्ञानाय ःवाहा । मनसे ःवाहा । शकरीभ्यः ःवाहा । दशार्य ःवाहा ।  
        पूणर्मासाय ःवाहा । बहृते ःवाहा । रथन्तराय ःवाहा ॥ 
    २८. ूजापितजर्यािनन्िाय वृं णे ूायच्छदमुः पतृनाज्येषु । 
        तःमै िवशः समनमन्त सवार्ः स उमः स िह हव्यो बभूव ॥ 
    २९. अिग्नभुर्तानामिधपितः स मावतु ःवाहा । िपतरः इन्िो ज्येष्टानामिधपितः स   
        मावतु ःवाहा । यमः पिृथव्या अिधपितः स मावतु ःवाहा ।   
        वायुरन्तिरक्षःयािधपितः स मावतु ःवाहा । सूयोर् िदवोऽिधपितः स मावतु ःवाहा  
        । चन्िो नक्षऽाणामिधपितः स मावतु ःवाहा । बहृःपितॄर्ह्मणोऽिधपितः स  
        मावतु ःवाहा । िमऽः सत्यानामािधपितः स मावतु ःवाहा । वरुणोऽपामिधपितः  
        स मावतु ःवाहा । समुिः स्तर्ोत्यानामिधपितः स मावतु ःवाहा । अन्नँ   
        साॆाज्यानामिधपित तन्मावतु ःवाहा । सोम ओषधीनामिधपितः स मावतु  
        ःवाहा । सिवता ूसवानामिधपितः स मावतु ःवाहा । रुिः पशूनामिधपितः स  
        मावतु ःवाहा । त्वष्टा रुपाणामिधपितः स मावतु ःवाहा । िवंणुः  
        पवर्तानामिधपितः स मावतु ःवाहा । मरुतो गणनामिधपतयःते मावन्तु ःवाहा ।  
        िपतरः िपतामाहाः परेऽवरे तताःततामहा इह मावत । अिःमन ्ॄह्मचािरन ् 
        क्षऽेऽःयामािशंयःयां पुरोधायामिःमन ्कमर्ःयां देवहूत्यां ःवाहा ॥ 
   ३०. ऋताषाडृतधामािग्नगन्धवर्ःतःयौषधयोऽप्सरस ऊजोर् नाम स इदं ॄह्म क्षऽं पातु ता 

इदं ॄह्म क्षऽं पान्तु तःमै ःवाहा । ताभ्यः ःवाहा । सँिहतो िवश्वसामा सूयोर् 
गन्धवर्ःतःय मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम स इदं ॄह्म क्षऽं पातु ता इदं ॄह्म क्षऽं 
पान्तु तःमै ःवाहा । ताभ्यः ःवाहा । सुषुम्नः सूयर्रिँमश्चन्िमा गन्धवर्ःतःय 
नक्षऽाण्यप्सरसो बेकुरयो नाम स इदं ॄह्म क्षऽं पातु ता इदं ॄह्म क्षऽं पान्तु तःमै 
ःवाहा । ताभ्यः ःवाहा । भुज्युः सुपणोर् यज्ञो गन्धवर्ःतःय दिक्षणा अप्सरसः 
ःतवा नाम स इदं ॄह्म क्षऽं पातु ता इदं ॄह्म क्षऽं पान्तु तःमै ःवाहा । ताभ्यः 
ःवाहा । ूजापितिवर्श्वकमार् मनो गन्धवर्ःतःयकूर् सामान्यप्सरसो वह्वयो नाम स इदं 



ॄह्म के्षऽं पातु ता इदं ॄह्म क्षऽं पान्तु तःमै ःवाहा । ताभ्यः ःवाहा । इिषरो 
िवश्वव्यचा वातो गन्धवर्ःतःयापोऽप्सरसो मुदा नाम स इदं ॄह्म क्षऽं पातु ता इदं 
ॄह्म क्षऽं पान्तु तःमै ःवाहा । ताभ्यः ःवाहा । 

३१. अिग्नरेतु ूथमो देवतानां सोऽःयै ूजां मुञ्चतु मतृ्युपाशात ्।  
       तदयँ राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्तर्ी पौऽमघं न रोदात ् ॥ 
   ३२. इमामिग्नस्तर्ायतां गाहर्पत्यः ूजामःयै नयतु दीघर्मायुः ।  
       अशून्योपःथा जीवतामःतु माता पौऽमानन्दमिभूबुद्ध्यतािमयं ॥ 
   ३३. मा ते गहेृ िनिश घोष उत्थादन्यऽ त्विदुत्यः संिवशन्तु ।  
       मा त्वं िवकेँयुर आविधष्ठा जीवपत्नी पितलोके िवराज पँयन्ती ूजां    
       सुमनःयमानां ॥ 
   ३४. ःतनन्धयतःते पुऽान ्सिवतािभरक्षतु । आ वाससः पिरधानाद् बहृःपितिवर्श्वदेवा  
       अिभरक्षन्तु पश्चात ्॥ 
   ३५. अूजःतां पौऽमतृ्यंु पाप्मानमुत वाघम ्।  
       शींणर्ः ॐजिमवोन्मुच्य िद्वषद्भ्यः ूितमुञ्चािम पाशं ॥ 
   ३६. ॄाह्मणं देवकृतं कल्पमानं तेन हन्ये िनषदः िपशाचात ्। 
       बव्यादो मतृ्युरधरान ्पातयािम दीघर्मायुःतव जीवन्तु पुऽान ्ःवाहा ॥ 
   ३७. शन्नो देिवरिभष्टय आपो पीतये शंयोरिभॐवन्त ुनः॥ 
   ३८. देवःय त्वा सिवतुः ूसवेऽिश्वनोबार्हुभ्यां पूंणो हःताभ्याम ्। 
   ३९. गभृ्णािम ते सौभग्त्वाय हःतं मया पत्या जरिदिष्टयर्थासत ्। 
       भगो अयर्मा सिवता पुरिन्धःते त्वा देवा अदमुर्ह्यं पत्नीम ्॥ 
   ४०. अघोरचकु्षरपितघ्न्येिध िशवा पशुभ्यः सुमनाः सुचचार्ः । 
       वीरसूदेर्वकामा ःयोना शं नो भव िद्वपदे शं चतुंपदे ॥ 
   ४१. यां पूषन ्िशवतमामेरयःव यःयां बीजं मनुंया वपिन्त । 
       या न ऊरू उशित िवॐयातै यःयामुशन्तः ूहरेम शेफम ्॥ 
   ४२. सोमोऽददात ्गन्धवार्य गन्धवोर्ऽग्नयेऽददात ्॥ 
   ४३. पशंूश्च मह्य ंपुऽांश्च ददावर्िग्नरथो त्वा असावहम ्॥ 
   ४४. सोमः पथमो िविवदे गन्धवोर् िविवद उत्तरः । 
       ततृीयो अिग्नषे्ट पितःतुयोर्ऽहं मुनुंयजाः ॥ 
   ४५. सरःवित ूेदमव सुभगे वाजीनीवित । 



   ४६. तां त्वा िवश्वःय भूतःय ूगायामःयमतः ॥ 
   ४७. आितषे्ठममँमानमँमेव त्वं िःथरा भव । 
       ूमणृीिह दरुःयून ्सहःव पतृनायतः ॥ 
   ४८. िवश्वा उत त्वया वयं धारा उदन्या इव । अितगाहेमिह िद्वषः ॥ 
   ४९. इमान ्लाजानावपािम समिृद्धकरणान्मम ।  
       मम तुभ्यं च संवननं तदिग्नरनुमन्यताम ्॥ 
   ५०. भगेन त्वा संसजृािम मासरेण सुरािमव ॥ 
   ५१. इयं नायर्पॄूते अग्नौ लाजानावपन्ती ।  
       दीघार्युरःतु मे पितरेधन्तां ज्ञातयो मम ॥ 
   ५२. इमं मे वरुण ौधुी हवमद्या च मडृय । त्वामवःयुराचके ॥ 
   ५३. तत्वा यािम ॄह्मणा वन्दमानःतदाशाःते यजमानो हिविभर्ः । 
       अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः ूमोषीः ॥ 
   ५४. त्वन्नो अग्ने वरुणःय िवद्वान ्देवःय हेडोऽवयािससीष्ठाः । 
       यिजष्ठो विह्नतम शोशुचानो िवश्वा दे्वषाँिस ूमुमुग्ध्यःमत ्॥ 
   ५५. स त्वं नो अग्नेऽवमो भवेती नेिदष्ठो अःया उषसो व्युष्टौ ।  
       अवयआव नो वरुण ंरराणो वीिह मिृडकं सुहवो न एिध ॥ 
   ५६. त्वमग्ने अयाःययासन्मनसा िहतः । अयासन ्हव्यमूिहषेऽयानो धेिह भेषजं ॥    
   ५७. ूजापते न त्वदेतान्यन्यो िवश्वा जातािन पिरता बभूव ॥ 
   ५८. यत्कामाःते जुहुमःतन्नो अःतु वयँ ःयाम पतयो रयीणां । 
       यन्म आत्मनो िमन्दाभूदिग्नःतत्पुनराहाजार्तवेदा िवचषर्िणः ॥ 
   ५९. पुनरिग्नश्चकु्षरदात ्पुनिरन्िो बहृःपितः । पुनमेर् अिश्वना युवं चकु्षराधत्तमआयोः ॥  
   ६०. अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञःय िबयते मध ु।  
       अग्ने तदःय कल्पय त्वं िह वेत्थ यथातथ ं॥  
   ६१. पुरुषसिम्मतो यज्ञो यज्ञः पुरुषसिम्मतः ।  
       अग्ने तदःय कल्पय त्वं िह वेत्थ यथातथ ं॥ 
   ६२. यत्पाकऽा मनसा दीनदक्षान यज्ञःय मन्वते मत्तार्सः ।  
       अिग्नष्टद्धीता बतुिविद्वजानन ्यिजष्ठो देवां ऋतुशो यजाित ॥ 
   ६३. पािह नो अग्न एनसे ःवाहा । पािह नो िवशे्वदसे ःवाहा । यज्ञं पािह िवभावसो  
       ःवाहा । सवर्ं पािह शतबतो ःवाहा । भुरग्नये च पिृथव्य ैच महते च ःवाहा ।  



       भुवो वायवे चान्तिरक्षाय च महते च ःवाहा । सुवरािदत्याय च िदवे च महते च  
       ःवाहा । भूभुर्वः ःवश्चन्िमसे च नक्षऽेभ्यश्च िदग्भ्यश्च महते च ःवाहा । नमो  
       देवेभ्यः ःवधा िपतभृ्यो भूभुर्वःवमर्हरों ःवाहा । ओं ःवाहा । भूः ःवाहा । भुवः  
       ःवाहा । ःवः ःवाहा । भुभुर्वःःवः ःवाहा ॥ 
   ६४. यदःय कमर्णोऽत्यरीिरचं यद्वा न्यूनिमहाकरम ्। 
       अिग्नष्टत ्िःवष्टकृिद्वद्वान ्सवर्ं िःवष्ट ंसुहुतं करोतु मे ॥ 
   ६५. अग्नये िःवष्टकृते सुहुतहुते सवर्हुते । 
       सवरू् ायिश्चत्ताहुतीनां कामानां समधर्ियऽे ॥ 
   ६५. अिदतेऽन्वमंःथाः । अनुमतेऽन्वमंःथाः । सरःवतेऽन्वमंःथा ॥ 
   ६६. देवसिवतः ूसुव यज्ञ ंूसुव यज्ञपितं भगाय । 
       िदवो गन्धवर्ः केतपूः केतं नः पुनातु वाचःपितवार्चं न ःवदतु ॥ 
   ६७. अग्ने ोतपते ोतं चिरंयािम तच्छकेयं तन्मे राध्यताम ्। वायो ोतपते ोतं  
       चिरंयािम तच्छकेयं तन्मे राध्यताम ्। आिदत्य ोतपते ोतं चिरंयािम तच्छकेयं  
       तन्मे राध्यताम ्। ोतानाम ्ोतपते ोतं चिरंयािम तच्छकेयं तन्मे राध्यताम ्॥ 
   ६८. अमूहमिःम सा त्वं सा त्वमःयमूहं ऋगहमिःम साम त्वं द्योरहं पिृथवी त्वम ्॥    
   ६९. मम हृदये हृदयं ते अःतु । मम िचते्त िचत्तमःतु ते । मम वाचमेकमनाः ौणुु ।  
       मामेवानुोता सहचयार् मया भव । चाबवाकं संवननं यन्नदीभ्य उदाहृतम ्।  
       यदे्दवगन्धवोर् िवत्तः संवनन ्ं तेन संविननौ ःवः । 
   ७०. एकिमषे िवंणुःत्वान्वेतु दे्व ऊजेर् िवंणुःत्वान्वेतु ऽीिण ोताय िवंणःुत्वान्वेतु  
       चत्वािर मायोभवाय िवंणुःत्वान्वेतु पञ्च पशुभ्यो िवंणःुत्वान्वेतु षड् रायःपोषाय  
       िवंणुःत्वान्वेतु सप्त सप्तभ्यो होऽाभ्यो िवंणःुत्वान्वेतु । सखायौ सप्तपदाबभूव  
       सख्यं ते गमेयं सख्याते्त मा योषं सख्यान्मे मा योष्टाः ॥ 
   ७१. सप्तऋषयः ूथमां कृित्तकानामरुन्धतीम ्। ीुवतां ये ह िनन्युः । षट् कृित्तका  
       मुख्ययोगं  वहन्तीयमःमाकं ॅाजत्वष्टमी ॥ 
   ६९. ीवंु नमःयािम मनसा ीुवेण ीुवं नो सख्यं दीघर्मायुश्च भुयात ्।        
       अिगु्धाविःमंश्च परे च लोके ीुवं ूिवष्टौ ःयाम शरणं सुखातौर् । शन्न एिध  
       िद्वपदे  शं चतुंपदे ॥ 
  ७४. इह गावो िनषीदिन्त्वहाश्वा इह पुरुषाः । इहो सहॐदिक्षणो अिधपूषा िनषीदतु ॥ 
  ७५. अग्ने ूायिश्चते्त त्वं देवानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम  



      याःयै पितघ्नी तनूःतािमतो नाँयामिस ःवाहा । वायो ूायिश्चते्त त्वं देवानां   
      ूायिश्चित्तरिस (ॄाह्मणःत्वा नाथकाम उपधावािम) याःयै पुऽघ्नी तनूःतािमते  
      नाशयामिस ःवाहा । आिदत्य ूायिश्चते्त त्वं देवानां ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मणःत्वा  
      नाथकाम उपधावािम याःयै पशुघ्नी तनूःतािमतो नाशयामिस ःवाहा । सवर्  
      ूायिश्चते्त त्वं ूायिश्चित्तरिस ॄाह्मनःत्वा नाथकाम उपधावािम योःयै पितघ्नी  
      पुऽघ्नी पशुघ्नी िनिन्दता तनूःतािमतो नाशयामिस ःवाहा । 
  ७६. अग्ने ोतपते उपयमनं ोतं चिरंयािम तच्छकेयम ्तन्मे राध्यताम ्। वायो ोतपत    
      आिदत्य ोतपते ोतानां ोतपते उपयमनं ोतं चिरंयािम तन्मे राध्यानाम ्॥ 
  ७७. आवाभ्यां दम्पितभ्यां ःविःत भवन्तो ॄुवन्तु । युवाभ्यां दम्पितभ्यां ःविःत ॥ 
  ७८. तिशने िशवेन त्वािभमशृित हःतेनािविद्वषािणना । यथा न िविद्वषेमिह ॥ 
  ७९. ऋषभेण ःकन्दािम व्यःय योिनं पितरेतो गहृाण । पुमांस्तर्ी जायतां गभोर् अन्तः ॥ 
  ८०. आ ते योिनं गभर् एतु पुमांसं गभर्माधत्ःव । यन्तुभ्यं िशिमवासिस पुमांःते पुऽो  
      नािरतं पुमाननुजायताम ्। स संवधर्तां गभोर् दशमे मािस सूतवे ॥  


