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सामवेदीयप्रकृतिगानस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्
Dr. Girijaprasad Shadangi
प्रस्िावना
सामवेदजलाकीर्णं छन्दःकल्लोलसङ्कुलम् ।
तन्रग्राहान्न्वतं वन्दे सामवेदमहार्णणवम् ।।
न्वन्दतचरमेव न्वदषु ां चतषु णु वेदषे ु गानरूपस्य सामवेदस्य श्रेष्ठत्वम् । गीतासु भगवान् श्रीकृ ष्र्णः न्वभन्ू तवर्णणनप्रसङ्गे “वेदानां
सामवेदोऽन्स्म”(भ.गी.10.22) इन्त कथयन्त । गीन्तरूपः सामवेदः स्वस्वरूपन्मन्त वर्णणयन्त । तथा महाभारते अनश
ु ासनपवणन्र्ण
“सामवेदश्च वेदाना”ं (14-3-17) इन्त सामवेदस्य प्रशसं ा दृश्यते । सामरन्हतस्य यज्ञस्य अयज्ञत्वात् तैन्िरीयसंन्हतायामच्ु यते
“अयज्ञो वा एष योऽसाम” (तै.स.ं 2.5.8) इन्त । तस्मात् सामवेदस्य यज्ञेषु प्राधान्यत्वात् श्रेष्ठत्वमच्ु यते । एवं च वेदरूपवृक्षस्य
सौन्दयणमन्भवधणयन्त पष्ु परूपं सामवेदः, उच्यते खलु “सामवेद एव पष्ु पम”् (छा.उ.3.3.1) इन्त ।।
सामशब्दार्थ
सामवेदस्य व्यत्ु पन्िः छान्दोग्योपन्नषन्द “या ऋक् तत् साम” (छा.उ.1-3-4) इत्यक्तु त्वा प्रदन्शणतं यदृचामेव सग्रं हः “सामवेद” इन्त ।
“ऋन्च अध्यढू ं साम” (छा.उ.1-6-1) इन्त वचनमप्यच्ु यते ऋगान्श्रतमेव साम भवन्त, नान्यान्श्रतन्मन्त । बृहदारण्यकोपन्नषन्द
ऐतरे यब्राह्मर्णे अथवणवेदे च ऋक्तसाम्नोदणम्पन्तत्वं वन्र्णणतम् । यथाअमोऽहमतस्म सा त्वं, सामाहमस््यृक्तत्वतमति ।। (ऐत.ब्रा.8.17, बृ.उ.6.4.20, अ.वे.14.2.71)
अहं अमसंज्ञकः पन्तरूपोऽन्स्म, त्वं च ऋग्रपू ा पत्नीन्त । बृहदारण्योपन्नषन्द साम्नः न्नवणचनमेवं न्ियते यथा- “सा च अमश्चेन्त
तत्साम्नः सामत्वम”् (बृ.उ.1-3-22)। सा नाम ऋक्, तया सह संबद्धः अमो नाम स्वरः, तत् सामेन्त ।। जैन्मन्नना “गीन्तषु
सामाख्या” (जै.स.ू 2.1.36) इन्त गीन्तष्वेव मन्रार्णां सामसंज्ञा भवन्त, न के वलमन्रेषु इत्येवमाह । छान्दोग्योपन्नषन्द “का साम्नो
गन्तररन्त स्वर इन्त होवाच" (1-8-4) शालावत्यदाल््यसंवादे दृश्यते । बृहदारण्यकोपन्नषन्द “तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद
भवन्त हास्य स्व,ं तस्य स्वर एव स्वम”् इन्त उन्िरन्प तदेव प्रन्तपादयन्त, यत् साम्नः स्वर एव स्वं रूपन्मन्त ।।
ऋग्वेदभाष्यभन्ू मकायां सामशब्देन साम्यमि
ु म् । ”द्रुतान्तन्वलन्म्बतगीत्यान्ददोषरान्हत्येन माधयु ाणन्दगर्णु यि
ु त्वेनोच्चारर्णं
साम्य”न्मन्त प्रन्तपान्दतम् ।।
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सामवेदीनां भौगोतिकतस्र्ति
सम्प्रन्त देशे सामवेदस्य न्तस्रः शाखाः दृश्यन्ते । एते िमशः कौथमु , रार्णायनी, जैन्मनी इन्त । कौथमु ाः गजु रातप्रदेशे गजु णरशैलीं,
पन्श्चमबङ्गालप्रान्ते बङ्गशैलीं, तन्मलनाडु प्रदेशे द्रान्वड(मद्र)शैलीं, ओन्डशाप्रदेशे उत्कलशैलीं, काश्यां काशीशैलीं अनसु रन्न्त ।
प्रान्तभेदने , गानशैलीभेदने कौथमु ाः न्भद्यन्ते । कर्णाणटक, तन्मलनाडु, पन्श्चमबङ्गाल, ओन्डशा, उिरप्रदेशः, राजस्थान,
गजु रातप्रदेशषे ु कौथमु शाखीयाः अन्धकतया सन्न्त ।
रार्णायनीयाः कर्णाणटकः, आन्रप्रदेशः, महाराष्रः, उिरप्रदेशः, राजस्थान, तन्मलनाडु, के रळ, मध्यप्रदेशः, न्हमाचलप्रदेशषे ु न्वद्यन्ते
। एतेषु सवणर कर्णाणटकपाठः, आन्रप्रदेशे तु गजु णरपाठः. तपू पणु ाठः तथा ताम्रपन्र्णणपाठमनसु रन्न्त ।
जैन्मनीयाः के रळ-कर्णाणटक-तन्मलनाडु-आन्रप्रदेश- मध्यप्रदेशषे ु न्तष्ठन्न्त । तेषु के रळपाठशैली, द्रान्वडशैलीन्मन्त पाठद्वयं दृश्यते
। के रळपाठशैली न्वन्शष्टा वतणते । के रळीयजैन्मन्नशाखीयाः श्रौतपरम्परासु न्नपर्णु ाः भवन्न्त ।।
सामवेदीयशाखा
ऋग्वेदीयसवाणनि
ु मर्णीव्याख्यायां “सहस्राध्वा सामवेदः” इत्यन्ु ल्लखतम् । अध्वाशब्देन देवता, गन्तः,मागणः, शाखाः इन्त
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पयाणयशब्दाः सन्न्त । महाभाष्यकारे र्ण पतञ्जन्लना “सहस्रवत्माण सामवेद” इन्त।
सामवेदस्य सहस्रसख्ं यकाः शाखाः सन्तीन्त । वत्मणशब्दस्य शाखाथणत्वाभावादर
गानपद्धन्तभेदने सहस्रधा न्भद्यत इत्येवं दशणयन्त । सामवेदस्य सहस्रशाखानां
नामन्नदेशनं यर कुरान्प न दृश्यन्ते । इतोऽन्प ऋिन्रे “वं नैन्गरुस्थे” इत्यनेन सरू र्णे
नैन्गशाखायाः ताण्ड्यब्राह्मर्णात् तान्ण्ड शाखायाः उपलन्ब्धः ज्ञायते । सामतन्रस्य
प्रथमं सरू ं “स्वरोऽनन्त्यः” इत्यर सामवेदे स्वरार्णां सहस्रात्मकसरू र्णे
बहुन्वधत्वप्रन्तपान्दतत्वात् सामवेदस्य गानपद्धन्तरे व अर गृ्यतते, नान्यत् ।
सामतपणर्णन्वधौ – “रार्णायनी, शाट्यमग्रु ी, व्यासः, भागरु र, औलण्ु डी, गौल्गल
ु न्व,
भानमु ानौपमन्यवः, कारान्टः, मशकगाग्यणः, वाषणगण्यः, कुथमु ः, शान्लहोरः,जैन्मन्नः
रयोदशैते इमे सामगाचायाणः स्वन्स्त कुवणन्तु तन्पणताः” इन्त आचायाणर्णामल्ु लेखः
न्वद्यते ।
चरर्णव्यहू े -“रार्णायनी सात्यमग्रु ी दवु ाणसा अथ भागरु रः। भारुण्डो
गौल्गल
ु वीभणगवानौपमन्यवः।। दारासो गाग्यण सावर्णी वाषणगण्यश्च ते दश। कुथन्ु मः
शान्लहोरश्च जैन्मनीयश्च रयोदश” इन्त वन्र्णणतम् । तरैव रार्णायनीयाः सप्तभेदाः
भवन्न्त रार्णायनीयाः, शाट्यमग्रु ाः, कालोपाः, महाकालोपाः, लाङ्गलायनाः,
शादल
णू ाः, कौथमु ाश्चेन्त । एते सप्तसामगाचायाणः सामशाखाप्रवतणकाः आसन् । इदानीं तु
रार्णायनीय-कौथमु -जैन्मनीयेन्त शाखारयं दृश्यते । परु ार्णेष्वन्प कन्तपय सामशाखानां
नाम्नां उल्लेखः ल्यते । न्जज्ञासवो द्रष्टुमहणन्न्त ।।
सप्तगानात्मकः सामवेद
सामवेदस्य आन्चणकसंन्हतामाधारीकृ त्य गीयमानं गानं न्द्वन्वधम् । प्रकृ न्तगानं
न्वकृ न्तगानन्मन्त । पवू ाणन्चणकमाधारीकृ त्य गीयमानं गानं प्रकृ न्तगानं तथा
उिरान्चणकमाधारीकृ त्य गीयमानं गानं न्वकृ न्तगानन्मन्त । पवू ाणन्चणकस्य
प्रथमोऽध्यायमाधरीकृ त्य
गानं
आग्नेयगान,ं
न्द्वतीय-तृतीयचतथु ोऽध्यायमाधरीकृ त्यगानं ऐन्द्रं गानम,् पञ्चमोऽध्यायमाधारीकृ त्य गानं पावमानं
गानम् तथा षष्ठोऽध्यायमाधारीकृ त्य गीयमानं गानं आरण्यकं गानन्मन्त प्रन्सन्द्धः। अयं
प्रकृ न्तगानं सप्तन्वधम् । प्रथमं गायर,ं न्द्वतीयं आग्नेयं, तृतीयं ऐन्द्र,ं चतथु ं पावमानं,
पञ्चमम् अकण द्वन्द्वव्रतञ्चेन्त रीन्र्ण पवाणन्र्ण, षष्ठं शन्ु ियं गानं, सप्तमं महानाम्नी इन्त ।।
इत्यि
ु प्रकारे र्ण सामवेदे सप्तगानान्न प्रन्सद्धान्न । तर प्रथमम-्
गायत्रम-् गायन्तं रायतेन्त गायरम् । चतन्ु वंशत्यक्षरान्त्मका गायरीछन्दसत्वात्
गायरम् इन्त साम प्रन्सद्धम् । गायत्र्यामत्ु पन्नत्वादस्य गायरन्मन्त संज्ञा । गायरीमन्रस्य
परमेष्ठी प्रजापन्तऋन्षः, गायरीछन्दः, सन्वता देवता भवन्त । प्रकृ न्तगानान्तभतणू ं गायरं
प्रथमं गानत्वेन पररगण्यते ।
आग्नेयम-् अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां साम्नां अन्ग्नदेवतात्मकत्वात,्
अन्ग्नसबं न्धत्वात् आग्नेयं साम इन्त व्यवहारः। “अग्न आयान्ह” मन्रमार्य “यद्वा
उ” पयणन्तं 114 मन्रार्णां अन्ग्नदेवता उिा । एतेषां ऋचामाधारीकृ त्य 180 सामान्न
न्वन्हतान्न । पवू ाणन्चणकस्य प्रथमोध्यायः अन्ग्नदेवतात्मकः आग्नेयगानात्मकः न्वद्यते ।
ऐन्द्रम-् अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां साम्नां इन्द्रदेवतात्वात,् इन्द्रदेवता संबन्धत्वात्
वा ऐन्द्रन्मन्त व्यवहारः। पवू ाणन्चणकस्य न्द्वतीयाध्यायस्य “तद्वोगाय” ऋचमार्य
चतथु ोध्यायस्य “तव त्यन्नयं” पयणन्तं ऋचामाधारीकृ त्य गीयमानान्न सामान्न ऐन्द्रं
गानन्मत्याचक्षते । ऐन्द्रकाण्डस्य मन्रसख्ं या 352 । सामसंख्या 633 । ऐन्द्रकाण्डे
गायरी, बृहती, न्रष्टुप,् अनष्टु ुप,् जगती, उन्ष्र्णक्, ककुप,् पन्ं िः, न्द्वपदा, अत्यन्ष्टः
इत्येतषे ु छन्दस्सु ऋचः न्वद्यन्ते । एतेषां न्वभागः - ऐन्द्रगाने गायरम,् ऐन्द्रगाने
अनष्टु ुबाख्यम् एवं रूपेर्ण व्यवहारः दृश्यते । जगतीछन्दन्स गान समाप्त्यनन्तरं उन्ष्र्णक्
छन्दन्स गीयते । इन्द्रसतु षे ु सोम (िोशम-् 652) साममार्य तावत्यन्ना (ऐन्द्रम-् 813)
सामपयणन्तं इन्द्रपच्ु छन्मत्याचक्षते ।
पावमानम-् अन्स्मन् पवणन्र्ण पवमानस्सोमदेवतायाः स्तन्ु तः न्वन्हता । अनेन अस्य
पावमानगानन्मन्त उच्यते । पवू ाणन्चणकस्य पञ्चमोध्यायस्य “उच्चा ते” मन्रमार्य “य
उन्स्रया” पयणन्तं ऋचामाधारीकृ त्य गीयमानं साम्नां “पावमानसाम” इत्याख्या ।
पावमानकाण्डस्य मन्रसंख्या 119 पावमानकाण्डस्य गानसंख्या 384 न्वद्यते । अर

गायरी, बृहती, न्रष्टुप,् जगती, उन्ष्र्णक्, ककुप,् तथा यवमध्या गायरीछन्दस्सु ऋचः
न्वद्यन्ते । आहत्य प्रकृ न्तगाने 1198 सामान्न सन्न्त ।।
आरण्यकम-् आरण्यकगाने अकण -द्वन्द्व-व्रत-शन्ु िय-महानाम्न्य इत्येवं पञ्चपवाणन्र्ण
भवन्न्त । महानाम्नीसाम आरण्यकगानस्य पररन्शष्टं वतणते । तथैव उद्वयामे साम,
भारुण्डं साम, एवं तवश्यावीयं साम, एते िमशः पररन्शष्टत्वेन वतणन्ते ।
आरण्कगानस्य न्नवणचनं एवं न्ियन्ते न्वद्वन्भः । यथा- अरण्ये एकान्ते रहस्ये गेयत्वात्
अधीयमानत्वात् एतेषां साम्नां आरण्यकत्वेन रहस्यत्वेन च लोके प्रन्सन्द्धः । तथैव
ग्रामगेयस्य वेदसाम्ना इन्त आरण्यकगानस्य छन्दस्साम्ना इन्त व्यवहारः दृश्यते ।
पष्ु पसरू े वररुन्चश्च-“छान्दसीषु (प.ु स.ू 7.6.22) न्समासु च” (प.ु स.ू 5.8.29) इत्यान्द ।
खान्दरगृ्यतसरू े रुद्रस्कन्दश्च “अकण द्वन्द्वव्रतान्न छान्दसान्न रीन्र्ण पवाणन्र्ण अध्यापयीत”
(खा.गृ.स.ू 2.5.34)।
अकथ पवथ - अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां गानानां अकण पदघन्टत श्रयू मार्णत्वात्
प्रार्णभृन्न्यायेन अकण पवणत्वेन व्यवहारः। यथा- स्वान्शरामकण ः, दीघणतमसोकण ः,
मरुतामकण ः, प्रजापतेरकण ः, इन्द्रस्याकण ः, अकण न्शरः, अकण ग्रीवः, यजरु कण ः,
वरुर्णगोतमयोरकण ः, अकण पष्ु पन्मत्यान्द ।
द्वन्द्द्वपवथ- अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां साम्नां द्वन्द्वनाम्ना न्नदेशात् द्वन्द्वपवणत्वेन
व्यवहारः न्ियते । यथा - वन्सष्ठस्य प्रार्णापानौ द्वौ, इन्द्रस्येन्यौ द्वौ, प्रजापतेव्रणतपक्षौ
द्वौ, इन्द्राण्या उल्वजरायर्णु ी द्वे, बृहस्पतेबणलन्भदी द्वे, भगणयशसी द्वे, यामे द्वे, घमणतनू द्वे,
द्यौते द्वे, तौरश्रवसे द्वे, धेनपु यसी द्वे, स्वर्ज्योन्तषी द्वे, बाहणन्िरे द्वे, पाथणरु श्मे द्वे, वृषके द्वे,
तन्त्वोतनु ी द्वे, सहोमहसी द्वे, वाकण जम्भे द्वे, इषन्वश्वर्ज्योन्तषे द्वे, न्वस्पद्धणसी द्वे, शफौ
द्वौ, शि
ु चन्द्रे द्वे इत्यादयः।।
व्रिपवथ- अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां साम्नां व्रतपदयि
ु त्वात् व्रतपवणत्वेन व्यवहारः।
अस्य व्रतपवण अथवा वाचो व्रतपवणत्वेनान्प व्यवन्ियते । यथा- वाचोव्रतम,्
कषश
णू यस्य व्रतम,् प्राजापत्यस्य व्रतम,् सोमव्रतम,् भारद्वाजस्य व्रतम,् भरद्वान्जनां
व्रतम,् यमव्रतम,् अङ्न्गरसां व्रतम,् अन्श्वनोव्रणतम,् गवां व्रतम,् कश्यपस्य व्रतम,् अपां
व्रतम,् अहोरारयोव्रणतम,् रारेव्रणतम,् न्वष्र्णोव्रणतम,् वैश्वदेवव्रतम,् वन्सष्ठव्रतम,्
जमदग्नेव्रणतम,् परुु षव्रतम,् अन्तररक्षस्य व्रतम,् पृन्थवीव्रतम,् ऋष्यस्यसामव्रतम,् न्दशां
व्रतम,् कश्यपव्रतन्मत्यादयः।।
शुतियपवथ- अन्स्मन् पवणन्र्ण पठ्यमानानां साम्नां शि
ु (आन्दत्य) देवतावाचकत्वात्
शन्ु ियपवण इत्यन्भधानम् ।। यथा- अग्नव्रे णतम,् आन्दत्यव्रतम,् सयू णस्य भ्राजाभ्राजे द्वे
इत्यादयः।।
महाना्नीपवथ- महानाम्न्यः, शक्तवयणः इन्त गानाधारभतू ानां संज्ञा । तासु ऋक्षु
गीयमानत्वात् महानाम्नीपवणत्वेन व्यवहारः न्ियते । यथा- न्वदामघवन,्
आन्भष्ट्वमन्भन्ष्टन्भः, एवा न्ह शिो, न्वदा राये, यो मँन्हष्ठो, ईशे न्ह शिं, इन्द्रं धनस्य,
पवू णस्य यिे, प्रभो जनस्य इत्यान्द ऋक्षु गीयमान साम्नां संज्ञा एवमेव भवन्त ।
पररतशष्टगानम-्
एतदन्तररच्य पररन्शष्टत्वेन उद्वयामे, भारुण्डसाम,
तवश्यावीयन्मत्यान्द ग्रन्थे संप्रदायानसु ारे र्ण सवणर दृश्यते । उद्वयामे इत्यस्य न ऋन्च
नान्प स्तोभपाठे आधारो ल्यते । अनपु दसरू पाठे – इमान्न छन्दान्ं स संस्कताण श्रावयेत्
। “वेदान्दवेदान्तान्न रीण्यार्ज्यदोहान्यान्दत्प्रत्नस्य रे तस उद्वयन्तमस उन्नयान्म” इन्त
पठ्यमानत्वात् गानस्यास्य ग्रहर्णं भवन्त । एवंरूपेर्ण भारुण्डसाम्नः छलाक्षरगर्णना
दृश्यमानत्वात् गानस्यास्य ग्रहर्णं न्ियते । शाखान्तरसामरूपेर्ण तवश्यावीय साम्नः
गर्णना न्ियते । तथा च खान्दरगृ्यतसरू े रुद्रस्कन्दः- “गायरस्य स्थाने तवश्यावीयम्
ऊन्गणत्यान्दः न्हं वम् इत्येतदन्तं तवश्यावीयन्मन्त के न्चत् । इलान्दं पञ्चानगु ानन्मन्त
के न्चत् । शाखान्तरस्थन्मत्यन्ये” इन्त स्पष्टयन्त ।।
सामस्वरूपम-् सामगानं ऋचामाधारीकृ त्य भवन्त । क्तवन्चत् ऋग्व्यन्तररिे षु
वर्णणसमहू षे ु साम गीयते । तादृशा ऋग्व्यन्तररिाः वर्णाणः स्तोभपदेन उच्यन्ते । स्तोभाः
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न्रन्वधाः- अक्षरस्तोभः, पदस्तोभः, वाक्तयस्तोभश्चेन्त । तर औ...हो..वा..हा.
...इत्यादयः अक्षरस्तोभाः। अन्धप, ताइ, अश्वाः गावः इत्यादयः पदस्तोभाः।
अन्तन्वश्वान्न दरु रतातरे म इत्यादयः वाक्तयस्तोभाः। तथैव गानं न्रन्वधम् के वलं ऋक्ष,ु
के वलस्तोभेषु एवं स्तोभसन्हतऋक्षु इन्त । िमेर्ण एते आन्वगाणनं, छन्नगानं,
लेशगानन्मन्त कथ्यते ।।
भततः- सामगानं पञ्च अथवा सप्तभन्िषु न्वभिाः भवन्न्त । पञ्चभियः िमेर्ण
प्रस्ताव, उिीथ, प्रन्तहार, उपद्रव, न्नधनन्मन्त । सप्तभियः न्हङ्कारं ओङ्कारं
न्मन्लत्वा भवन्न्त । यज्ञे प्रस्तावभिे ः पवू ं न्हङ्कारः तथा उिीथभिे ः पवू ं ओङ्कारः
गीयते । यज्ञेषु सामवेदीयाः चत्वारः ऋन्त्वजः भवन्न्त । ते यथा उिातृ- प्रस्तोतृप्रन्तहतृण- सब्रु ह्मण्या इन्त । आदौ न्हङ्कारः सववः गेयः। प्रस्तोता प्रस्तावभन्िं, उिाता
ओङ्कारपवू णकं उिीथभन्िं, प्रन्तहताण प्रन्तहारभन्िं, पनु ः उिाता उपद्रवभन्िं, अन्ते
सववन्नणधनभन्िं गायेन्दन्त श्रौतन्वधानम् ।
मात्रा- गाने मारार्णां न्वन्शष्टं महत्वं वतणते । मारा न्रन्वधा । एकमारा भवेदि् स्वः
न्द्वमारा दीघण उच्यते न्रमारस्तु प्लतु ो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाधणमान्रकम् इन्त । ऋिन्रे तु
अकारोच्चारर्णकालः वर्णणः िस्वसंज्ञकः भवन्त । “अकालो िस्वः” (ऋ.त.1.4.10)।
अकारोच्चारर्णकालः एकमान्रकं भवन्त । “मारा” (ऋ.त.1.5.2)। अ,इ,उ,ऋ,लृ एते
िस्वसंज्ञकाः, एकमान्रकं भवन्न्त। “द्वे दीघणम”् (ऋ.त.ं 1.5.3)। दीघाणक्षरस्य
न्द्वमाराकालः। आ,ई,ऊ,ऋ इत्यादयः । “न्तस्रो वृद्धम”् (ऋ.त.ं 1.5.4)न्तस्रो माराः
वृद्धसंज्ञाः। वृद्धस्य न्तस्रः माराः। “ओग्नाइ” इन्त । सामसु न्रमारम(् ऋ.त.ं 1.4.9)।
सामसु अन्तरं न्रमारं वेन्दतव्यम् । न्नत्यन्वरते भक्तत्यन्तेषु च । वैस्वये स्वरान्िमाराः
(ऋ.त.ं 1.5.5)। वैस्वये स्वराः न्रमाराः भवन्न्त । ओ234इ-डा । न्रमान्रकस्य सान्म्न
वृद्ध इन्त व्यवहारः। सामसु यदक्षरं “0” अथवा “र” न्चह्नेन अङ्न्कतं तत् दीघं
न्द्वमान्रकम् । दीघाणक्षरं न्रमान्रकं वृद्धन्मन्त ज्ञेयम् ।
पवथ- सामगाः यर न्वरम्य पठन्न्त तत् न्वरते सामभागे पवण इत्यन्भधीयते । पवण
शब्दस्यानेकाथणः । अर पवण शब्देन न्वभागः इन्त ज्ञातव्यम् । यथा ओग्नाइ । एकं पवण ।
नारदीये तु न्ररे खा यर दृश्येत सन्न्धं तर न्वन्नन्दणशते ् । स पवण इन्त न्वज्ञेयः ....इन्त
(ना.न्श.1.6.8)।
सामस्वरमण्डिम-् सामवेदे स्वरमण्डलन्वषयमन्धकृ त्य उच्यते -स्वरार्णां समहू ो
मण्डलम् । षड्जान्द सप्त स्वराः, षड्जान्द रयो ग्रामाः. ग्रामो नाम स्वरसमहू ः, तदि
ु ं
शाङ्णगदेवेन “ग्रामः स्वरसमहू स्यान-् मच्ू छण नादेस्समाश्रयः” इन्त । तानाः
एकोनपञ्चाशत् भवन्न्त । परस्परं स्वरार्णां तननािानाः । नन्दी न्वशालान्द मच्ू छण नाः
एकन्वंशन्तः । िमात् स्वरार्णां सप्तानामारोहर्णश्चावरोहर्णं मच्ू छण नेत्यच्ु यते ।।
सामवेदे मख्ु यरूपेर्ण सप्तस्वराः भवन्न्त । ते तु िुष्ट-प्रथम-न्द्वतीय-तृतीय-चतथु ण-मन्द्रअन्तस्वायेन्त । एते स्वराः उिरोिरं नीचाः भवन्न्त । सामन्वधानब्राह्मर्णे तद्योऽसौ
िुष्टतम इव साम्नः इत्यार्य िुष्टादयः सप्तस्वराः उिाः। सायर्णाचायेर्ण स्वभाष्ये “उपाश
ं व्ु यन्तररिाः सवाण वाचः मन्द्र-मध्यम-उिमत्वेन न्रस्थाना भवन्तीत्यदु ाहृतम् ।
अर मन्द्रस्थाना वाक् सप्तयमा िुष्टान्दरूपा इत्यथणः। िुष्टादयः स्वराः एव यमाः
इत्यच्ु यन्ते” इन्त । ऋक्तप्रान्तशाख्ये शौनकः स्पष्टयन्त-“रीन्र्ण मन्द्रं मध्यमं उिमं च
स्थानान्याहुः सप्त यमान्न वाचः। सप्तस्वराः ते यमाः” इन्त (ऋ.प्रा.13.42,44) । एवं
च तैन्िरीयप्रान्तशाख्ये “मन्द्रान्द न्रषु स्थानेषु सप्त सप्त यमाः।। के ते यमाः चेद्यच्ु यन्तेिुष्टान्द अन्तस्वायाणन्त” न्मन्त (तै.प्रा.23.11.12)। एवं प्रकारे र्ण सान्म्न सप्तस्वराः
शािेषु न्नरून्पतम् ।
अङ्गुिीषु सामस्वराणां तवन्द्यासिमः- प्राचीनकाले सामगानसमये वीर्णायाः
उपयोगः दृश्यते परन्तु हस्तस्वरे र्ण स्वरार्णां न्वन्यासिमः परम्परासु दृश्यते । अस्य
गारवीर्णा इन्त नाम । शािकारे र्ण सामगानकाले अङ्गल
ु ीषु स्वरारोपर्णं कथं कतणव्यम्
। तथा च प्रदेन्शन्यान्द कन्नष्ठायां अङ्गल
ु ीषु न्वद्यमानमध्यन्ररे खायां स्वरः कथं
कतणव्यन्मन्त नारदीयन्शक्षायामि
ु म् ।। ना.न्श.1.6.5,6,7,8 ।। सवाणः अङ्गल
ु ीः प्रसायण
स्वरमण्डलं अङ्गल
ु ीषु कुयाणत् । अङ्गष्ठु ने अङ्गल
ु ीः स्पृशते ् । अङ्गल
ु ीन्भः अङ्गष्ठु ं
न स्पृशते ् इन्त ।। ना.न्श.1.6.3 ।।

िुष्टातदमन्द्रन्द्ितः स्वरतरारभ्यमाणानां सा्नां सख्
ं या एवं भवति- यथा
प्रथमस्वरे र्ण-159, न्द्वतीयस्वरे र्ण-331, तृतीयस्वरे र्ण-153, चतथु णस्वरे र्ण-323,
मन्द्रस्वरे र्ण-527, आहत्यसंख्या-1493 भवन्त ।।
अवान्द्िरस्वरम-् अवान्तरस्वरास्त-ु व्यत्ु िम-अन्तिम-कषणर्ण-स्वाराः, न्वनत- प्रर्णतउत्स्वररत-अन्भगीताश्च भवन्न्त । तर प्रत्यत्ु िमान्तिमकषणर्णस्वारार्णां अङ्गष्ठु ने
अङ्गल्ु यान्दषु योजनं कायणम् । मारालक्षर्णग्रन्थे न्वनतादीनां स्वरार्णां
स्वरूपमेवमि
ु म-्
तवनिम-् प्रथमान्दन्द्वणतीयान्तम् । तजणन्या अग्रभागमार्य तस्या मध्यमपवणपयणन्तम् ।
1न्व 1 2 1न्व 1
उदा - मयोऽ2न्ग । ययं ं यं ऽ2याम् ।
2
प्रणिम-् न्द्वतीयान्दस्तृतीयान्तम् । तजणन्या आर्य मध्यमायां पवणपयणन्तम् । उदा- द्यु
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मन्तंदवाऽ3
े
।। आयान्हऽ3वोइ....।
उत्स्वररिम-् चतथु ाणन्द मन्द्रान्तम् । अनान्मकायां आर्य मध्यमायां पवणपयणन्तम् ।
5 40
4
उदा- मनु ष्ये ऽ5न्भरन्ग्नः ।
अतभगीिम-् न्द्वतीयान्दः प्रथमान्तम् । तजणन्या अग्रभागे आर्य तस्य उपररभागे
2 1
अ
अङ्गष्ठु े समाप्यते । उदा- र ओ इ य यू ऽ2 । अन्भगीतस्य
िुष्टान्दप्रधानभतू सप्तस्वरान्तभाणवः स्यात् । तथान्स्त्वन्त चेत् अन्भगीतस्य,
अन्भगीतत्वेनैव सामतन्रान्दषु प्रन्सद्धेः (सा.त-1.10.12)। अन्भगीतस्य न्चह्नं ग्रन्थे
(अ) इन्त रूपेर्ण प्रदश्यणते । प्रत्यत्ु िमो अष्टन्वधो भवन्त । यथा -अन्तस्वारो मन्द्रं
प्रत्यत्ु िामन्त पररस्वारे परे । अन्तस्वारः मन्द्रस्वरं गत्वा पनु ः स्वस्थानं स्पशं करोन्त
तदा तस्य पररस्वार इन्त संज्ञा भवन्त । यथा- कयाऽ3स्थाऽ5इराऽ656न् । (साम.22)।
मन्द्रः चतथु ं प्रत्यि
ु ामन्त । यथा- तरोन्भवोन्वदाऽ4द्वासमू ् । (साम.292)। चतथु णः
तृतीयं प्रत्यत्ु िामन्त । यथा- दतू ाऽ3म्वोऽ3न्वश्ववेदसाम् (साम.21)। तृतीयो न्द्वतीयं
प्रत्यत्ु िामन्त । यथा- हीऽ234षी । (साम.1)। न्द्वतीयः प्रथमं प्रत्यत्ु िामन्त । यथाऔहोऽ1इ । (साम. 10) । मन्द्रः चतथु णमन्तिम्य तृतीयं प्रत्यत्ु िामन्त । यथासनु ोतसोमपा (साम.494)। मन्द्रः चतथु णततृ ीयस्वरावन्तिम्य न्द्वतीयं प्रत्यत्ु िामन्त ।
यथा - न्बभाऽ3उ । अन्भन्प्रयाऽ2 । तृतीयो न्द्वतीयमन्तिम्य प्रथमं प्रत्यत्ु िामन्त ।
यथा - पनु ाऽ31 ।।
अतििमः- अन्तिमो नाम अवरोहर्णगीतौ स्वरः िमेर्णोपनतं स्वरान्तरं न्वहाय ततः
पराचीनं स्वरं स्वरः प्राप्नोतीत्याशयः। यदा िमागतं स्वरमन्तिम्य स्वरान्तरं प्राप्नोन्त
11
तदान्तिमः। अन्तिमः चतन्ु वणधः- िुष्टः प्रथमस्वरमन्तिामन्त । यथा- ऊ ऽ1।
नआगाऽ2345ही । प्रथमो न्द्वतीयमन्तिामन्त । इमं स्वरं नमनम् इन्त व्यवहारः। यथा10 न 2
43
आ रो ऽ3 हा न् । तृतीयः चतथु णमन्तिामन्त । यथा य ज्ञा ऽ5य ।। प्रथमस्वरः
1 1 2030 2
न्द्वतीयतृतीयचतथु ाणन् रीन् स्वरानन्तिामन्त । यथा - ईऽ5हीहीही ही ही ।
1
1
कषथणं पञ्चतवधम-् आन्द्वतीयकषणर्णम-् त्साऽ2इ (साम.1) । आतृतीयकषणर्णम् - आ
1
ऽ23इन्द्राम् (साम.477)। आचतथु णकषणर्णम-् ता ऽ234म् ( साम.388 )।
1
5
5
आमन्द्रकषणर्णम-् ओऽ2345इ (साम.5)। मन्द्रश्च अन्तस्वायाणत् कृ ष्यते- त्वंत्वाऽ6मे
(साम.72)।
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2 1
स्वारः तत्रतवधः स्वारस्य सप्रं सारर्णन्मत्यन्प सज्ञं ान्तरम् । उदा- प्रथमान्दः- हररऽ3श्री
111
2 111
3 111
ऽ2345(नवमारः)। न्द्वतीयान्दः- आऽ345 । (षण्मारः) । तृतीयान्दः-ऊऽ2345
(अष्टमारः) ।।
धारर- प्रथमान्दमन्द्रान्तेषु पञ्चसु स्वरे षु धायं भवन्त । सान्म्न यन्स्मन्नन्च स्वरन्नदेशो
न भवन्त सोऽच् धारीशब्देन अन्भधीयते । सोऽयं स्वरन्नदेशरन्हतोऽच् पवू णस्याचः यः
1
2
30
स्वरः तत्स्वरभाग्भवन्त । प्रथमस्वरे - तयाइ । न्द्वतीयस्वरे - दृशेऽ1 । तृतीयस्वरे - समी ।
4
5
चतथु णस्वरे -न्हताः । मन्द्रस्वरे -अन्भ । अर य,शे,मी,ताः, न्भ - एते धायाणः इत्यच्ु यन्ते ।
1 20 प्रेङ्खो न्द्वन्वधः- प्रथमान्दः - तो याऽ इ (साम.1) । न्द्वतीयान्दः- ए भाऽ2 इवणधाण
(साम.14)। अस्य स्वरन्वन्यासस्त-ु अङ्गष्ठु ाग्रं प्रथमस्वरे न्नधाय तत एवाऽकाश
मागेर्ण भ्रमर्णं कृ त्वा कन्नन्ष्ठकामध्यमागत्य पनु स्तथैवोपरर आगत्य न्द्वतीयस्वरे
अवस्थानम् ।
श्रुियः- स्वरगता पञ्चन्वधाश्रतु यः भवन्न्त । ते यथा- दीप्ता, आयता, मृद,ु मध्य,
करुर्णा इन्त । मृदमु ध्यमयोः स्वरन्चह्नं सप्रं दायात् गरुु मख
ु ाच्च ज्ञातव्यम् ।
दीप्ता – िुष्टात् परीभतू े न्द्वतीये, न्द्वतीयस्वरे परे दीप्ता भवन्त ।। दीप्ताश्रतु यः
^

उदाहरर्णान्न- अन्भ त्वा वृषभा (साम-282) तृपं ावाऽ1याऽ2 । य इन्द्र चमसेषु (साम^

^

286) आ ऽ2इ । कया न न्श्चरः(साम.306) वा ऽ2तो...हाइ । आ त्वा सहस्रम्
^

(साम.414)- आ ऽ2इन्ह । नारदीयन्शक्षायां मन्द्र-न्द्वतीय-चतथु ण-अन्तस्वार-तृतीयेषु
दीप्ता श्रन्ु तः श्रयू ते इन्त (1.7.10)।।
आयिा- न्द्वतीये आयता भवन्त तृतीये परतः। ना.न्श.1.7.12 भाष्ये इयं च िस्वे दीघे
चाक्षरे न श्रयू ते ।। लोमन्शनी न्शक्षायां उिम-्
ऊतापवणन्र्ण, प्रहूयसापवणन्र्ण, न्त्सबापवणन्र्ण, वारापवणन्र्ण, मन्हरीर्णा पवणन्र्ण, च न्नत्यं
आयता श्रन्ु तः प्रयोिव्या इन्त ।
करुणा- िुष्टे तु करर्णा श्रन्ु तः इन्त नारदीयवचनम् (ना.न्श.1.7.10)। इयं श्रन्ु तः
11
िुष्टस्वरे श्रयू ते । इयं श्रन्ु तः ग्रामगेयगाने स्थलरयेषु दृश्यते- ऊ (साम.492)- मो षु
11 ^
11
त्वा वाघतः ।। ऊ ऽ2 (साम.492)- मोषु त्वा वाघतः ।। हो ऽ (साम.652) - इन्द्र
सतु षे ु सोमेषु ।।
सामतवकाराःसामगाने षट् न्वकाराः भवन्न्त । ते यथा - न्वकार-न्वश्लेषर्ण-न्वकषणर्णा-ऽ्यासन्वराम-स्तोमाख्याः षट् न्वकाराः भवन्न्त ।
5
उदा- न्वकारो यथा “अग्न”े इत्यस्य “ओ ग्नाइ”(साम.1) इन्त, न्वश्लेषर्णं यथा
1
“वीतये” इत्यस्य “वोइतोयाऽ2इ(साम.2) इन्त ।
न्वकषणर्णं यथा “ये” इत्यस्य “या23ऽइ”(साम.1) इन्त, अ्यास इन्त पनु ः पनु रुच्चारो
1 - 1 23 2 31 2
यथा “तोयाऽ2इ । तोयाऽ2इ” (साम.1),इन्त । न्वरामो यथा “गृर्णानो हव्यदातये”
1 0 20
1
इत्यस्य “ गृ र्णा नो ह । व्य दा तयो ऽ2 इ”(साम.1) इन्त । “गृर्णानोह” इत्यस्य
पदान्तत्वाभावेऽन्प गानसौकयाणथं शब्दमध्य एव न्वरामादस्य न्वरामसंज्ञा भवन्त ।
स्तोम ऋन्ग्वलक्षर्णो वर्णो, यथा “औहोवा । हाइ”,इत्यान्द । एतैः सामन्वकारै ः
सामगानं संवन्द्धणत,ं पन्ु ष्पतं च वतणते । एतेषां माध्यमेन सामवेदः गानमयो भवन्त ।

सा्नां ऋतषछन्द्ददेविाः- प्रत्येकमन्प सामसु ऋन्षच्छन्दोदेवता भवन्न्त । एतेषां न्कं
वा प्रयोजनन्मन्त प्रश्ने आषेयब्राह्मर्णे उच्यते- “ऋषीर्णां नामधेयगोरोपधारर्णम् । स्वग्यं
यशस्यं धन्यं पण्ु यं पत्र्ु यं पशव्यं ब्रह्मवच्चणस्यं स्मातणमायष्ु यम् । यो ह वा अन्वन्दताषेयच्छन्दोदैवतब्राह्मर्णेन मन्रेर्ण याजयन्त वाध्यापयन्त वा स्थार्णंु वच्छण न्त गतं वा पद्यन्त
प्र वा मीयते पापीयान् भवन्त यातयामान्यस्य छन्दान्ं स भवन्न्त । अथ यो मन्रे मन्रे
वेद सवणमायरु े न्त श्रेयान् भवत्ययातयामान्यस्य छन्दान्ं स तस्मादेतान्न मन्रे मन्रे
न्वद्यान्दन्त । ऋषीर्णां संस्थानो भवन्त सस्ं थानो भवन्त ब्रह्मर्णः स्वग्यं लोके महीयते
स्मरन्नजायते पनु यण एवं वेद । तान्येतान्याषेयान्र्ण योऽधीते ब्राह्मर्णः पङ्न्िपावनो
भवत्यर्घयणः”।। (आ.ब्रा.1.1.2-8) इन्त ।
सम्प्रन्त भारतवषे बहुर न्वन्वधाः अध्ययनपरम्पराः दृश्यन्ते । तर तर पररर्णताः
सामगाः न्वद्वासं श्च न्वद्यन्ते । तर के षाञ्चन मधू न्ण यानां न्वदषु ां भरू रप्रयत्ननेन वैन्दक
ग्रन्थानां प्रान्प्तः इदानीन्तनकाले दृश्यते । परन्तु तेषां ग्रन्थानां पनु ः पनु ः मद्रु र्णाभावात्
ग्रन्थाभावः एव अध्येतर्णृ ां मख्ु यः अनत्ु साहस्य न्वषयोऽन्स्त । एतावदेव
सामवेदीयप्रकृ न्तगानं यथामन्त समीक्ष्य न्वरमान्म न्वस्तरात् ।।
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