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izLrkouk
नीलोत्पलदलाभासः सामवेदो हयाननः।

अक्षमालान्वितो दक्षे वामे कम्बधु रस्स्मृतः।।
् त वचनात ज्ञायते
्
ु ं स्थानं वहन्वत । “सामान्वन यो वेन्वि स वेदतत्त्वम”इन्व
चतर्ु ु वेदर्े ु सामवेदः प्रमख
यत ्
सामवेदः सवुवदे प्रधानः इन्वत । गीतायां स्वयं भगवान ् श्रीकृ ष्णः उक्तवान ् यत ् “वेदानां
ु
सामवेदोऽन्वम”इन्वत । यः जागरणशीलः परुर्ः
स एव सामगानं किुं ु समर् ुः भवन्वत । यर्ोक्तं - “यो

जागार तम ् ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम ु सामान्वन यन्वन्त”इन्वत । एवं प्रन्वर्तमन्वहमा सामवेदः
सहस्त्रशाखात्मकः, तदेवोक्तम ् भगवान ् पतञ्जन्वलः स्वीये महाभाष्ये ”सहस्त्रवत्माु सामवेदः” इन्वत ।

ु
चरणव्यूहान्वद ग्रन्थेर् ु सामवेदस्य त्रयोदशशाखाः लभ्यन्ते । परन्त ु सम्प्रन्वत शाखात्रयमेव समपलभ्यते
। यर्ा – कौर्मु , राणायनी, ज ैन्वमनी इन्वत ।

Among the four Vedas Samaveda has the main place. “सामानि यो वेनि स वेद तिम्” means who
knows samans they know all Vedas. In Bhagavadgeeta Lord Sri Krishna said that in vedas he
is Samaveda. The punctual persons are eligible for reciting samagana. Pantanjali quoted in his
Mahabhashya “chanting of samaveda has thousand types”. Presently three chanting types are
being used. They are known as Kouthuma, Ranayani and Jaimini.

वेदशाखानां रक्षणाय महन्वर् ुन्वभः वेदाङ्गान्वन, न ैके शास्त्रान्वण, न्वशक्षाप्रान्वतशाख्यान्वद-लक्षणग्रन्थाश्च
आरन्वचताः। यत्र मन्त्रानान्वश्रत्योच्चारणप्रन्विया न्वशष्यते न्वनरूप्यते स एव लक्षणग्रन्थः इन्वत ।
लक्षणग्रन्थाध्ययनेन

वैन्वदकमन्त्राणां

ु
यर्ान्ववध्यच्चारणं

ु
सलभतरं

भवन्वत

।

ु
ु ण सम्यगच्चारणाय,
स्वरवणुमात्राकालाद्यवगमनाय, सस्वरे
उच्चनीचान्वद-न्वववेचनाय, अक्षराणां
सन्विलोपागमन्ववकारन्वववेचनाय च उपकाराः भवन्वन्त । लक्षणज्ञानरन्वहतं वेदाध्ययनं न्वनष्फलन्वमन्वत
भगवता वेदव्यासेन न्वनरून्वपतम ।् उक्तञ्चव्यासन्वशक्षायाम –्
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For the protection of Vedas, sages created vedangas. Shiksha and pratishakhya, granthas are
more important texts to protect the Vedas. In shiksha, it is given how to pronounce mantras,
how to chant in low and high pitches and discussed on sandhi, lopa, agama & vikara etc.
“Without the knowledge of Lakshna granthas study of Vedas is worthless” said by Vedavyasa.
In shiksha it is mentioned.
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लक्षणेन न्ववनाध्ययनं यः पठे दन्वप सवुदा ।

Naradiyashiksha. The text contains 2 prapathakas, 16 khandas
and 283slokas. In this, archika-samika-gathika swaras, 14
errors [ganadosha] of samagana, their lakshanas, hastaswara
styles, anguliswara style, origin of kristaswaras,
representation of seven types of swarita swaras, way of kampa
swaras, nature of guru and shishyas, eligibility of vidyadanam
etc. commentary by narayanaswamy deekshit and vivarna by
Bhattashobhakar.

ु नोऽन्वप न्वह।
न ैव तत्फलमाप्नेन्वत सन्ववप्रस्सज
सामवेदीयलक्षणग्रन्थाः (Lakshyagrantha of Samaveda)
सामवेदान्वच ुकानां साम्ां च लक्षणन्वनरूपणार्ुं बहवो ग्रन्थाः प्रणीताः

2. गौतमीयन्वशक्षा - Gautameeiyasiksha

। तेर् ु नारदीयन्वशक्षा, गौतमीयन्वशक्षा, लोमशीयन्वशक्षा इत्यान्वद

ु ा रन्वचतोऽयं ग्रन्थः। ग्रन्थस्यास्य संयोगश्रृङ्खला इन्वत
गौतममहन्वर्ण

न्वशक्षाग्रन्थाः । एवमेव ऋक्तन्त्रम, ् सामतन्त्रम, ् अक्षरतन्त्रम, ्

नामान्तरमप्यन्वस्त । ग्रन्थेऽन्वमन ् र्ोडशखण्डाः सन्वन्त । ग्रन्थादौ

ु त्रम ्इत्यादयो प्रान्वतशाख्यग्रन्थाः, तर्ा गायत्रन्ववधानम, ् लघ ु
पष्पसू
ऋक्तन्त्रसंग्रहः,

ऋक्तन्त्रन्वववृन्वतः,

ं त ् (33)
त्रयन्वस्त्रश

सामतन्त्रप्रकान्वशका,

3. लोमशीयन्वशक्षा - Lomaseeyasiksha

1. नारदीयन्वशक्षा - Naradiyasiksha

लोमशीयन्वशक्षा

“

ग्रन्थस्यास्य कताु भवन्वत नारदः। नारदेन प्रणीतत्वात ् अस्य

गगाुचायेण

न्वचन्वन्तताम“् इन्वत

अष्टखण्डान्वत्मकोऽयं ग्रन्थः। ग्रन्थेऽन्वमन ् स्वरन्ववशेर्ाः, तेर्ां

र्ोडशखण्डान्वत्मकः वतुत े । अन्वमन ् र्ोडशेर् ु खण्डेर् ु बहवो

ु सकोच्चारणप्रकारः, अक्षराणां
उच्चारणप्रकाराः, न्वद्वन्ववधरङ्गः, अननान्व

ु सान्वमकगान्वर्कभेदने स्वराणां
न्ववर्याः न्वनरून्वपताः। तेर् ु आन्वचक

न्वद्वभाुवः,

त्रैन्ववध्यम, ् चतदुु श गानदोर्ाः, तेर्ां लक्षणान्वन, हस्तसन्विवेशप्रकारः,

ु ात्रादीनां
अणम

स्थानन्वनदेशः,

इत्यादयो

न्ववर्याः

न्वनरून्वपताः।

िुष्टान्वदस्वराणां मूधाुन्वदस्थानादुत्पन्विः,

Lomashiyashikha is written by Gargacharya. In this grantha
there are 8 khandas. This siksha deals with aspects of swaras
and modes of their utterance.

ु शष्ययोः लक्षणं,
सप्तन्ववधस्वन्वरतन्वनरूपणम, ् कम्पन्ववन्वधः, गरुन्व

न्ववद्यादाने अपात्रन्वनरूपणम ् इत्यादयः प्रन्वसद्ाः। ग्रन्थस्यास्य

4. गायत्रन्ववधानम -् Gayatravidhanam

अध्ययनेन ब्रह्मलोकप्रान्वप्तः इत्यन्ते न्वनरूप्य ग्रन्थसमान्वप्तः कृ तः।

शङ्गु ाचायु कृ तं गायत्रन्ववधानम।् अत्र त्रयः खण्डाः वतुन्ते। अस्य

उक्तञ्च - “एवं वणाुः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीन्वडताः। सम्यक ्
इन्वतअयं

प्रवक्ष्यान्वम

न्वशक्षावचनात ् ज्ञायते यत ् ग्रन्थास्यास्य कताु गगाुचायुः इन्वत।

ग्रन्थस्य नारदीयन्वशक्षा इन्वत प्रन्वसन्वद्ः। ग्रन्थोयं प्रपाठकद्वयेन

।

–

Gautamiya Siksha is written by Gautuma maharshi. This
book’s another name is sanyoga srinkhala. In this there
are 16 khandas. In the starting, 33 types of consonants
they are 25 touch charterers, 4 antastha varnas [end
charterers], 4 ushma varnas like this many topics are
described.

In Samaveda, for rik and sama many lakshana granthas were
written by sages. They are Naradiyashiksha, Goutamiya
siksha, Lomashiya siksha, Riktantram, Samatantram,
Aksharatantra,
Pushpasutram,
Gayatravidhanam,
Laghuriktantra sangraha, Riktantravivrutti, Samatantra
prakashika, Sama-tantrapotam (sangrah), Arsheyadeepika,
Matralakshnam, Archikalakshnam and Archika chalaksharam
are famous. Their brief description are given below.

महीयते

यर्ा

न्ववर्याः उपन्वनबद्ाः दृश्यते ।

एतेर्ां ग्रन्थानां पन्वरचयात्मकं न्वववरणं न्वकन्वञ्चदत्र प्रदीयते ।

ब्रह्मलोके

।

ं त ् । एतादृशः इतोन्वप बहवो
ऊष्मवणाुः (4) आहत्य त्रयन्वस्त्रश

ु सद्ाः । सम्प्रन्वत
ु छलाक्षरम, ् इत्यादयो लक्षणग्रन्थाः सप्रन्व
आन्वचक

वणुप्रयोगेण

न्वनरून्वपताः

ं न्वतस्पशाुः (25), चत्वारः अन्तस्थाः (4), चत्वारः
पञ्चन्ववश

ु लक्षणम, ्
सामतन्त्रसंग्रहः, आर्ेयदीन्वपका, मात्रालक्षणम, ् आन्वचक

अङ्गल्य
ु ा स्वरन्वनदेशः,

व्यञ्जनभेदाः

ग्रन्थस्य व्याख्या न्ववद्यते इन्वत श्रूयते न्वकन्त ु नोपलभ्यते । अत्र

ग्रन्थः

प्रन्वतपाद्यन्ववर्याः यर्ा सामस ु प्रस्तावः, उद्गीर्ः, प्रन्वतहारः,

भट्टशोभाकरकृ तव्याख्यया, श्रीनारायणस्वान्वमदीन्वक्षतेन न्ववरन्वचता

उपद्रवः, न्वनधनान्वद भन्वक्त न्ववशेर्ाः । गायत्रसाम्ः तन्वद्वन्ववढ्ढा स्वरः

प्रकाशाख्यन्विप्पण्या उपलभ्यते ।

प्रस्तावः।

Naradiya siksha expound the lakshana of Sama and Rik.
Author of the book is Narada Maharshi. That’s why it’s called

प्रर्मस्वरः

एव

प्रस्ताव

इत्यर् ुः।

स

च

प्रर्मपादस्याक्षरमात्रे गीयते। तान्वन च अक्षरान्वण गायत्री छन्दन्वस
~6~
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अष्टौ, जगत्यां द्वादश भवन्वन्त । सवेष्वन्वप छन्दस्स ु अष्टाक्षरान्वण

ु
6. लघऋक्तन्त्रसं
ग्रहः- Laghuruktantrasangraha

प्रस्तावः अवन्वशष्टान्वन उद्गीर्े योजयेत।् प्रस्तावभन्वक्तः ओकारान्ता

ग्रन्थस्यास्य कताु शाकिायनः। अत्र अष्टपञ्चाशदुिरशतं (158)

प्रयोक्तव्या। उद्गीर्भन्वक्तः सवाुन्वप न्वनरुच्छ्वासं गातव्या। यन्वद न

श्लोकाः वतुन्त े । परन्त ु 156 श्लोकाः एव उपलभ्यन्ते । ग्रन्थोयं

उद्गीर्भन्वक्तः। न्वहम ् आ इन्वत प्रन्वतहारः। सोन्वप उद्गात्रा गेयः।

् गह्य
ृ ज्ञापयन्वत । यर्ा
वक्ष्यमाण न्ववर्यान सं

शक्यते तदा प्रर्मखण्डमात्रं तर्ा गातव्यम।् खण्डत्रयान्वत्मका

ऋक्तन्त्रस्थान ् न्ववर्यान ् श्लोकरूपेण न्ववशदयन्वत । प्रकरणारम्भे

ु ण न्वनधनभन्वक्तभेदः। अत्र
प्रन्वतहताु त ु मनसा ध्यायेत।् कामनानसारे
अक्षरन्यूनतायां यकार वकारयोः न्ववकर्ुप्रकारः। एवं गायत्रसाम्ः

ु ाः।
दीघाुस्त ु संन्वहताकाले अचो व्यञ्जनपूवक

प्रन्वतपाद्यन्ते ।

अच्छा रक्षा श्रधु ी रास्वा वहा एह्यूर् ु यक्ष्व
ुँ ु त।ु

न्ववशेर्ान ् अत्र न्ववशदन्वयत्वा सामान्तराणामन्वप कन्वतचनन्ववशेर्ाः

पदकाले प्रपद्यन्ते ह्रस्वतां ये ब्रवीन्वम तान।्

ु
ू ा जहोता
अद्या शग्ध्ध्यष्व
न्वतष्ठा ऊ र् ु सपयुया।।

Gayatra vidhana by Shungacharya deals with samas relating
to gayatri and has three khandas. Commentary of this book is
there but not published or available. Subject of this book is
prastava bhakti, udgitha bhakti, pratihara bhakti, upadrava
bhakti, and nidhana bhakti. In the gayatra sama Tatvividda
swara is prastava bhakti. Prathama swara is known as prastva
bhakti etc.

संन्वहतायां दीघाुणामक्षराणां पदकाले ह्रस्वतां यान्वन्त। यर्ा
अच्छानप्त्रे- अच्छ-नप्त्रे। रक्षाणः – रक्ष-नः। एवं संन्वहतायां ह्रस्वान्वद

5. ऋक्तन्त्रम -् Riktantram

पदकाले दीघाुन्वण भवन्वन्त। मह्नऋते- मह्ना-ऋते। इत्यादौ

ग्रन्थस्यास्य कताु शाकिायनः। के चन औदव्रजीन्वत वदन्वन्त । अयं

ं त्खण्डात्मकः। एकै कन्वमन ्
ग्रन्थः पञ्चप्रपाठकात्मकः, द्वान्वत्रश
प्रपाठके

प्रायशः सप्तखण्डाः सन्वन्त । ग्रन्थेऽन्वमन ् 286

र्डशीत्यन्वधकशतद्वयं

सूत्रान्वण

सन्वन्त

।

ह्रस्वदीघुत्व े

इ

उ

ु
यण ् गणसियः

ु पं,
पूवरू

ओत्वन्वमत्यादयः श्लोकरूपेण प्रन्वतपान्वदताः। अन्ते तावत –्

प्रगृह्यम, ्

ु
े ान्वप गणस्य
सवणुस्य यणश्च ैव वृद्श्च
वा ।

प्रर्मप्रपाठके

ु िस्थानान्वन उत्पन्विप्रकारः तेर्ां स्वरूपं प्रन्वतपाद्यते ।
अक्षराणामत्पन्व

प्रगृह्यस्य न्ववकाराश्च पञ्च ैव पन्वरकीन्वततु ाः।

्
ु
लघऋक्तन्त्रग्रन्थे
न्वमन वनसं
ख्याकसियः।। इन्वत

न्वद्वतीये अक्षराणां स्थान, स्वर, मात्रा न्वनणुयः न्वियते । तृतीये तेर्ां
ु न्ववसगुस्य सकारः,
संन्वहता सन्विकर् ु न्ववकाराश्च उद्यन्ते । चतर्े

लोपः अन्यस्य वणुस्य वणाुन्तरत्वम ् इत्यान्वद । अस्य

This text was composed by Shakatayana. There are 158 slokas
present in this text but till date only 156 slokas are avialable
now. It prescribes the rules governing the length and shortness
chanting of mantras.

ु तान्वन सूत्रान्वण अत्र भवन्वन्त । यर्ा लृतल
ु सानां दन्ता स्थाने
लघभू

7. ऋक्तन्त्रन्वववृन्विः- Riktantravivruttih

ऋक्तन्त्रव्याकरणन्वमन्वत व्यवहारो न्ववद्यते । लौन्वककव्याकरणसूत्रात ्
दन्तेत्स्ाः इन्वत । अर् वाचो वृन्वि ं व्याख्यास्यामः इत्यारभ्य

ऋक्तन्त्रन्वववृत्याख्योयं ग्रन्थः प्रकरणत्रयात्मकः। गायत्रगान-

ु स्य
र्ाद्दन्त्यः सूत्र े समाप्यते। अयं ग्रन्थः सामवेदीय आन्वचक

प्रकाराख्य प्रर्मप्रकरणे यज्ञेर् ु बन्वहष्पवमानाज्यान्वद स्तोत्रेर् ु
ु मानगायत्रसाम्ः गानप्रकारः, उद्गीर्ान्वद भन्वक्तन्वनरूपणं
प्रयज्य

प्रान्वतशाख्य ग्रन्थरूपेण सवुन्ववन्वदतः।

कृ तम।् न्वद्वतीयप्रकरणे स्वन्वरतन्वनरूपणं कृ तं यर्ा स्वन्वरतस्य

Riktantra by Sakatayana maharshi deals with lakshanas of the
archikas and is in five prapatakas topics like origins of sounds
of language their swarup, samhitalakshna sannikarsha
aksharas etc, are covered. 286 slokas are there. First prapathak
describes the procreation of letters. Placement of letters, vocal
and matras are in second prapathak. Third prapathak deals
with sannikarsha and vikaras. In fourth prapathak, lopa, SA
karah, varnasya varnantara are given. In the last i.e. in fifth
prapathak, dirgha swarupam and murdhanya bhava are given.

स्वरान्तरत्वेनापन्वरगणनात्स्वन्वरतं
ु
उदािानदाियोस्समाहारस्य
ैव

नाम

न्वकञ्चन

स्वन्वरतस्य

नान्वस्त

व्यपदेशात ्

।
।

ु ं
तृतीयप्रकरणे प्रचयस्य एक श्रन्वु तत्वं उदािस्वरत्वं प्रमाणपूवक
~7~
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11. अक्षरतन्त्रम -् Aksharatantram

साधयन्वत। अयं च ग्रन्थः अर् गायत्रगानप्रकारो न्वनरूप्यते
इत्यारभ्य आद्याधमु ात्रा एवोदािा भवन्तीत्यर् ु एव न्वववेकः इन्वत

अक्षरतन्त्रग्रन्थस्य

कताु

आन्वपशलमन्वु नः।

साम्ां

समाप्यते ।

स्तोभाक्षरन्ववचारात्मकस्य अक्षरतन्त्रन्वमन्वत संज्ञा । अत्र प्रपाठकद्वयं

Riktantra vivrutthi covers (1) Gayatraganaprakarah (2)
swarita nirupanam and (3) ekasruti vidhanam for
prachayaswara. This book covers 3 chapters in which above
information.

ं न्वतखण्डाः (26) र्ष्ठ्यूिरन्वद्वशतसूत्रान्वण (260) च
(2) र्न्ववश

न्ववद्यन्ते। सामतन्त्रस्य शेर्भूतोयं ग्रन्थम।् अन्वमन ् ग्रन्थे
प्रर्मखण्डे

8. सामतन्त्रम –् Samatantram
ग्रन्थस्यास्य

रचन्वयता

सामतन्त्राख्यः

ग्रन्थः

औदव्रन्वजः।

ु पञ्चदशप्रपाठकद्वयं
चतदु श

लक्षणग्रन्थः।

कान्वनन्वचदक्षरान्वण सस्वरान्वण गीयन्ते तान्वन स्तोभत्वेन प्रन्वसद्ान्वन।

अक्षरतन्त्रन्वमन्वत

्
स्वरोनन्त्यः इन्वत। अन्वमन सामतन्त्रे
उच्चनीचभावः, गतागतभावः,
यर्चुभावः,

सङ्कर् ुन्ववकर्ुभावः,
ु
नभावः

इत्यादयः

अन्वतहारभावः,
प्रायशः

स्तोभानां प्रयोगपन्वरज्ञानं एतद ् ग्रन्थबोधं न्ववना न संभवन्वत।
अस्यान्वदमं सूत्रम ् अनृगाद्यक्षरम ् इन्वत । स्तोभाश्च हाउ, होइ, औ,
ओ, हो, इि ् एवमादयः। एतेर्ां सामस ु प्रवृन्विः अत्र न्ववचायुत े ।

न्वमन्भावः,

ं द्भावाः
न्वत्रश

न्वद्वतीयान्वदर् ु र्ट्स ु अक्षराणां

् धकान्वन
न्वनन्वदश्ि यते। सामस ु आन्वच ुकाक्षरेण गीयमानेर् ु ऋगक्षरात अन्व

ु ः
मख्य

व्यवहारः। आहत्य सूत्रान्वण 1311 वतुन्ते । प्रर्मं सूत्र ं तावत ्
अम्भावः,

संज्ञा,

प्रयोगन्ववन्वधः, ततः आसमाप्तेः अक्षरगतस्वरवणुतां न्ववन्वधश्च

त्रयोदशप्रपाठकात्मकः

प्रकृ न्वतगान-आरण्यगानयोः

अक्षराणां

Aksharatantra 26 khanda 260 sutra covering stobhas of
Samaveda. This book was composed by Apishala muni.
Stobhas are hau, hoe, ou, o, ho, it, eda, etc. first sutra is
anrugadiykharam.

एवं

बहुन्ववधगानन्ववशेर्ाः प्रन्वतपान्वदताः।
Samatantra is the lakshanagrantha for prakriti samas and was
composed by Audavraji maharshi 13 chapters, 138 khandas
and 1311 sutras. Its first sutra is swaroonantyaha. In this,
uccha-nichabhava, gatagata bhavah, am bhavah, sankarsha
vikarsha bhava, atihara bhava, min bhava, yatharcha bhava,
nu bhavah, like this there are 30 bhavas. This text is main
lakshana grantha of samagana.

12. आर्ेयदीन्वपका -- Arsheya Deepika

9. सामतन्त्रप्रकान्वशका - Samatantraprakashika

न्वनधाुरणे क्लेशो भवन्वत । तादृश क्लेशं न्ववना एकै कस्य साम्ः

सामतन्त्रप्रकान्वशका

नामक

ग्रन्थः

आर्ेयदीन्वपका ग्रन्थोयं ग्रामगेय आरण्यगेययोः न्ववद्यमानानां ऋचां

साम्ां च िमेण ऋर्ीन ् ज्ञापयन्वत । यद्यन्वप आर्ेय ब्राह्मणेन ज्ञात ं ु
शक्यते । तर्ान्वप तत्र बहवः ऋर्यः बह्व्यश्च देवताः ज्ञाप्यन्ते तेर्ां

सामतन्त्रभाष्यस्य

ऋन्वर्रयन्वमन्वत न्वनणुयन्वत अयं ग्रन्थः। तद्वत ् देवता न्ववर्येन्वप । अग्न

न्वववरणात्मकः। अत्र उदाहरण प्रत्यदु ाहरणान्वन न्ववशदरूपेण

आया न्वह इत्यस्या ऋच- भरद्वाजऋन्वर्ः। तत्साम्ां प्रर्मस्य पकु स्य

दशुयन्वत ।

गौतमः एवं प्रकारेण ऋन्वर्छन्द देवतान्ववर्ये स्पष्टयन्वत ।

Samatantra prakasika by Mahaganapati is of the nature of a
vivarana of samatantrabhashya.

In Arsheya Deepika, Gramageya and Aranyakageyas Rik and
Sama’s Sages are told. If also we could have known from
Arsheya brahmana but here it is given very clearly. Not only
Rishis about Gods are also given.

10. सामतन्त्रपोतम -् Samatantrapotam
सामतन्त्रपोतं अर्वा सामतन्त्रसंग्रह नामक ग्रन्थः प्रकृ न्वत साम्ां

13. न ैगम -् Naigam

ु
ओग्नाइ प्रभृन्वत उियामीत्यन्तानां सूत्रपरस्सरं
साम्ां समियं

ु ानां
न ैगाख्योयं ग्रन्थः प्रपाठकद्वयात्मकः। प्रर्मे प्रपाठके पूवाुन्वचक

ु र्,ु तत ् न्वत्रमात्रः,
करोन्वत। यर्ा ओग्नाइ अन्वमन्पदे न्वग्नतडाद्ये

ु ानां च प्रत्येकं ऋर्यः प्रोच्यन्ते। न्वद्वतीये प्रपाठके
उिरान्वचक

असन्वप्तनः, सवोन्तः,एतान्वन चत्वान्वर सूत्रान्वण प्रवतुन्ते । एवं एकै कं

ु ानां पृर्क ् देवता न्वनन्वदश्ि यन्वत। ग्रन्थस्यास्य प्रारम्भः –
पूवोिरान्वचक

साम लक्षयन्वत ।

ु स्याग्ने
अर्ार्ुमान्वचक

Samatantrapotam or Samatantra sangraha epitomizes the sutra
for each prakruti Sama.

त्वमग्नेन्वग्नः

ु न्वमन्वत नामान्तरं न्ववद्यते ।
न ैगेयान्वचक
~8~

इन्वत

।

अस्य

न ैगेयम ्
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There are Two Prapathakas in the Naigam Grantha. In fast
Prapathaka Purvarchika and Uttarachikas Rishis are said. In
second prapathakas each mantras described the God. The
other names of this grantha are Naigeyam and
Naigeyarchikam.

Yanam,
Avarta,
Kshepanam,
Avaruhyakhepanam etc are explained.

ु त्रम –् Puspasutram
17. पष्पसू

ु त्राख्यं लक्षणग्रन्थम ् ।
भगवता वररुन्वचना आरन्वचतन्वमदं पष्पसू

14. सामवेदसप्तलक्षणम -् Saptalakshanam

दशप्रपाठकात्मकोऽयं ग्रन्थः। श्रौतयागेर् ु ग्रन्थस्यास्य भूयान ्

ु ानां लक्षणग्रन्थः। अस्य कताु नारायण
सप्तलक्षणन्वमन्वत आन्वचक
पन्वण्डतः।

अत्र

प्रकरणान्वन

सप्त,

श्लोकाश्च

उपयोगः दृश्यते। तर्ाचोक्तम ्– अयज्ञो वा एर् योऽसामा इन्वत ।

(138)

्
ग्रन्थेऽन्वमन प्राधान्ये
न अष्टादशभावाः न्वनरून्वपताः। यर्ा –

ं दुिरशतसंख्याकाः । ग्रन्थस्यास्य प्रन्वतपाद्यन्ववर्यस्तावत-्
अष्टन्वत्रश

प्रर्मन्वद्वतीयप्रकरणौ न्ववसगुलोपालोपौ, तृतीये रङ्गम, ् चतर्ु े

आइत्वं प्रकृ न्वतत्वञ्च वृद्ं चावृद्मेव च । गतागताच स्तोभानां

न्ववन्वलङ्घ्यम, ् पञ्चमे नपर तपरे, र्ष्ठे अवन्वण,ु सप्तमे अनवग्रहः

उच्चनीचं तर् ैव च ।।

् रभान्वर्कशब्ाः बहवो सन्वन्त ।
अन्वनङ्ग्यम।् ग्रन्थे अन्वमन पान्व

सन्विवत्पदवद्गानं अत्वमाभाुवमेव च । प्रश्लेर्श्चार्न्ववश्लेर्ा

Saptalakshanam is Archika mantras Lakshana Grantha. This
grantha composed by Narayana Pandit. Here seven
Prakaranas and 138 Slokas. In first and second prakarana
Visarga lopalopa, third Rangam, fourth viligghyam, fifth npara and t-para, six Avarni, seventh anavagraha and
anigghyam. Many Paribhashika sabdas are there.

ऊहेत्ववे ं न्वनबोधत ।।

संकृष्टञ्च न्ववकृ ष्टञ्च व्यञ्जनं लुप्तमन्वतहृतम ् । आभावाश्च न्ववकाराश्च
भावा अष्टादशमृताः ।। इन्वत

15. मात्रालक्षणम -् Matra lakshanam
मात्रालक्षणग्रन्थस्य कताु वररुन्वचः। अत्र खन्वण्डकात्रयं 56 सूत्रान्वण

1. आन्वयभावः, 2. प्रकृ न्वतभावः, 3. वृद्भावः, 4. अवृद्भावः, 5.

ु
भवन्वन्त। मात्रा नाम कालन्ववशेर्ः। वेदाक्षराणामच्चारणसमये

स्तोभगतागतभावः, 6. उच्चनीच भावः, 7. सन्विवद्गानभावः, 8.

ु ानां साम्ां च मात्रा न्वनयमः
कालस्य पन्वरच्छेदो न्ववद्यते। आन्वचक
अत्र

प्रन्वतपाद्यते

।

ग्रन्थस्यास्य

प्रारम्भः

Marshanam,

पदवद्गानभावः, 9. अत्वम, ् 10. आभाुवः, 11. प्रश्लेर्भावः, 12.

अर्ातो

न्ववश्लेर्भावः, 13. सङ्कृष्ट भावः, 14. न्ववकृ ष्टभावः, 15. लोपभावः,

“ह्रस्वदीघुप्ल ुतमात्राण्यक्षरान्वण व्याख्यास्यामः” इन्वत । “सामस ु

अध ुमणुमात्रम।् ह्रस्वं मात्रा । दीघुं द्वे । प्ल ुतं वृद्ं चेत ्
न्वत्रमात्रमन्वभधीयते” । इन्वत ।।

Matra lakshana prescribes the rules governing length and
shortness in Sama chanting. It was composed by Vararuchih.
It has 56 sutras.

16. सामधारणलक्षणम -् Samadharana lakshanam

16. अन्वतहारभावः, 17. आभावः, 18. न्ववकारभावः ।

This book is composed by Vararuchih. Pushpasutra has 10
chapters, 129 khandas and 3404 sutras. It expounds 18
bhavas, They are Ayibhavah, Prakruti-bhavah, Vrudhabhavah, Avridhabhavah, Stobha gatagata bhavah, Uchaneeca
- bhavah, Sandhivadgana bhavah, Padavadgana bhavah,
Atvam, Aar bhavah, Prashlesha bhavah, Vishlesha bhavah,
Sankrushta bhavah, Vikrushta bhavah, Lopa bhavah, Atihara
bhavah, A bhavah, Vikara bhavah.

् Phullapotam
18. फुल्लपोतम --

अस्य कताु सभापन्वतः। ज ैन्वमनीयसामगानां प्रणां न्ववमशुन ं अत्र

अस्य ग्रन्थस्य प्रणेतःृ गणेशपन्वण्डतः। ऊहरहस्यसामलक्षण-

न्वियते। श्लोकात्मकोयं ग्रन्थे 75 पञ्चसप्तन्वतः श्लोकाः सन्वन्त। स्वरं

ु त्रस्य व्याख्यारूपं फुल्लपोतम।् अत्र आमहीयवसाम
ग्रन्थस्य पष्पसू

सप्तन्ववधः प्रोक्तम ् इत्यारभ्य ज ैन्वमनीयशाखायां वेदन्वविमैःकन्वत
आरण्यक साम्ां हस्तस्वरान्वदन्ववर्ये लक्षणमत्र न्ववद्यते। अवरोह,
उद्गम, यानम, ् आवतुः, क्षेपणम, ् मशुनम, ् अवरुह्यक्षेपणन्वमत्यान्वद
्
स्वरा इत्यन्तम उपलभ्यते
।

Samadharana Lakshana book is Jaiminiya sakhas lakshanam.
Auther is Sabhapati. It has 75 slokas. Avaroha, Udgama,
~9~
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आरभ्य ऊहरहस्यास्थानां सवेर्ां साम्ां प्रत्येकं न्ववर्यीकृ त्य
एकै कन्वमन ् सान्वम् यावन्वन्त सूत्रान्वण प्रवतुन्ते तावतां समियः

न्वियते। इतोन्वप प्रस्ताव-उद्गीर्-प्रन्वतहार-उपद्रव-न्वनधनेर् ु पञ्चभन्वक्तर् ु
वररुचेः

न्ववरन्वचत

ु त्रान ्
पष्पसू

ु
उपयज्य

आइभावान्वद

अष्टादशभावादीनां न्वनरूपणं कृ तम ् । इदं न्वजज्ञासूनां महते
उपकाराय भवन्वत। ग्रन्थस्य प्रारम्भः- वन्दे वररुन्वच ं न्वनत्यमूहाब्ेः
् त।
पारदृश्वनम ।् पोतो न्ववन्वनन्वमतु ो येन फुल्लसूत्रशत ैरलम इन्व

Pullapotam grantha expounds lakshnas of all the UhaRahasya
samas. This book was written by Ganesh pandit.

एतादृशरीत्या सामवेद े बहवः लक्षणग्रन्थाः सन्वन्त न्वकन्त ु
अध्ययन अध्यापने त ु नारदीयन्वशक्षा, ऋक्तन्त्रम, ् सामतन्त्रम, ्
ु त्रन्वमत्यान्वद के चन ग्रन्थाः एव सन्वन्त । परन्त ु अत्र
पष्पसू

न्ववर्यवस्त ु सामवेदीय न्वशक्षा तर्ा प्रान्वतशाख्यग्रन्थाः कारणात ्
् इन्वत शम ।।
्
सामान्यतया पन्वरचयं प्रदिम ।।

In this way in Samaveda there are many Lakshana granthas
are present. For studying and teaching Naradeeya sikha,
Riktantram, Samatantram and Puspasutra are being used. Till
now what all things I have told and described are very
beneficial to you all.
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