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ऋग्वेदे भक्तिभावयोरेका समीक्षात्मकालोचना 
 

Tirtha Halder 

 

१. प्रस्तावना 
ऋग्वेदः क्तवश्वमानवानाां चचरन्तनां ज्ञानभाण्डारचमचत । भारतीयाणामचैतह्यां तथा 
क्तवश्वसाहित्यसांस्कृतेश्च प्राचीणतमां जीवन्तचनदर्शणम।् ऋग्वेदे हि सभ्यमानवानाां 
सामान्यचचन्तायाः क्तवकार्ः दृश्यन्ते। क्तवश्वस्य प्रचीणतमां मिाग्रन्थस्य तथा 
ऋग्वेदस्य मन््ाः पद्यात्मकाः छन्दवद्धाशे्चचत। पद्यात्मकमन््ाणमयां 
हकयदांर्मचतररच्य सव ंसिूां  हि प्रकृचतर्िेः दैवीभावनयाः समदृ्धाः। ऋग्वेदोिमन््ाः 
स्तुचतप्राथशनात्मकाश्चा् स्तुत्यात्मकमन््ेचभः देवतानाां नाम-रूप-कमाशणाञ्चोल्लेखनां 
स्यात।् प्राथशनात्मकमन््ेचभश्च धन-आयु-र्क्ति-पु्ाहदणाां याच्ञा पररकीक्ततशताः। अ्ैव 

हि ऋक्तिकक्तवणाां भक्तिभावयोरेकात्मकत्वां प्रचतक्तितचमत्यार्यः। 
ऋक्तिकक्तवणामपूवशममतृमक्षयमव्ययञ्चानुभतेूरचधकाांर्देवता कोऽक्तप प्रकृचतर्िेः 
जीवन्तसत्त्वायामारोक्तपताः महिमानां प्रकार्ां कृते र्क्नुवन्न्त। देवतानामयमारक्तपताः 
र्ियः कदाक्तप सौन्दयाशनन्देन कदाक्तप च भयाल-क्तवध्वांसी रूपेण ऋक्तिचभरुच्यन्ते। 
अथाशत ्भावाद्भावान्तरां जायन्ते। 
ऋग्वेदसांहितायाः प्रारम्भे सिेू अन्ग्नदेवताां प्रचत प्राथशणया ऋिकक्तवणाां श्रद्धाभावोदयः 
दृश्यते। अन्न्तमे सिेू तथा सांज्ञाणसिेूऽक्तप राष्ट्रां प्रचत ऐक्यभावः दृश्यते। तद् यथा -  
 

"सांगच्छध्वां सांवदध्वां सां वो मनाांचस जानताम।्  
देवा भागां यथा पूव ेसञ्जानाना उपासते।।" (१) 

 
ऋग्वेदस्य १/११५, ३/६१, ५/८३, १०/८५, १०/१५६, १०/१६४ इत्यादयः सिेूि ुभावरसानाां 
प्रचतफलनां प्रचतक्तवन्म्वताः भािा-छन्द-अलांकार-रस-भावानाां 
सौन्दयषे्वणन्तमम्वुचधररव प्रचतभाचत। अथाशत ् ऋक्तिचभरक्तप भावोदयः दृश्यन्ते । 
अमरात्मारक्तवन्दाचायशस्याचभमतानुसारतः ऋग्वेदः मानवात्मायारमतृोतरणस्य 

मिागीचतकाव्यचमचत।  
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२. भाव 

२.१ वैहदकी भावनायाां भावः 
परमाचायशः यास्कः क्तवरचचतः चनरुिचमचत ग्रन्थे 

चतुस्पदाणामन्यतममाख्यतस्य लक्षणप्रसङ्गे भाव 

र्व्दस्योल्लेखां चमलचत। त्ोच्यते 

भावप्रघाणमाख्यतचमचत । अथाशत ्य् भावस्य प्राधान्यां 
सवै आख्यातम।् हकन्त ुभावक्तविये क्तवर्यस्य चनरर्नाथें 
वकृ्ततकारेण दगुाशचायणेोिम ्- 

 

"भावो भावना उत्पादना सा च असत्त्वभतूो धात्वथोऽ् 

गहृ्यते।"(२) इचत 

 
अक्तप चोिां  वकृ्ततकारेण - 

 

"सः भावः प्रधानां य् गुणभतूाचन चान्याचन कारणाचन" 

(३) इचत। 
 
वैहदकी चचन्तया भाव र्व्देन हियेचत वुद्धध्यते। अथाशत ्

य् चलङ्गाहदज्ञानानामप्रधाणरूपेण प्रतीती भवन्न्त। 
आचायशः स्कन्दस्वमीना भावः हिया इचत। भावस्य 

हियाप्रचतपादनाथशञ्चोिञ्चाप्यन्य्- 

 

"धात्वथो भावना सवैोत्पादना सवै च हिया" (४) इचत। 
"असत्त्वभतूो भावश्च चतङ्पदैरचभधीयते" (५) इचत च। 

 
भावर्व्दस्य पदाथश-र्व्दसमक्तिवाक्यां वा सतात्मेचत च 

प्राप्यन्ते। यथा - 
 

"भावर्व्दां भवते स्वपदाथ ेभवनां भाव इचत।... इचत परः 
प्रयुजमानः र्व्दपदाथशकः।।" (६) इचत 

 

२.२ लौहककी मावनायाां भावः 
 

"क्तवभावैराहृतो योऽथशस्त्वनभुावेन गम्यते। 
वागङ्गसत्त्वाचभनयैः स भाव इचत सन्ङ्गतः।।" (७) 

इचत  

 
अथाशत ् लौहककी मावनया " वागङ्गसत्त्वोपेतान ्

काव्याथाशन ्भावयन्तीचत भावः" (८) इचत ।भू धातोः भाव 

इचत र्व्दस्य चनष्पन्नां भवचत। भवन्तीचत वा 
भावयन्तीचत वा भावाः। रचतरूपेणा् भावस्योत्पादनां 
भवन्न्त पुणश्च पदाथाशणामास्वादनाथ े भावयन्न्त। - 

"आस्वादनः कुवशन्न्त हृदयां व्याप्नुवन्न्त" (९)। आचायणे 

भरतमचुनना भावानाां सांख्या एकोनपञ्चार्हदचत 

स्वीकृतवन्तः। त् ्यन्रांर्त ् सञ्चाररभावाः, 
अिस्थाचयभावाः, अिसान्त्त्वकाशे्चचत। - 

"एकोनपञ्चार्हदमे यथावद् भावारावस्था" (१०) इचत । 
दर्रूपकचमचत च ग्रन्थेऽक्तप भावर्व्दस्योल्लेखां प्राप्यते - 

" अन्यद् भावाश्रयां नतृ्यम"् (११) इचत  

 
साहित्यदपशणाकारेणाप्युिां  यद् -  

"सञ्चाररणः प्रधानाचन देवाहदक्तविया रचतः।  
उद्वदु्धमा्ः स्थायी च भाव इत्यचभधीयते।। " (१२) इचत । 

 
रसाणामुत्पादकाः भावाः सदैवानन्दानुभूचतां 
भावयन्त्युत्पदयन्न्त वा। यतः केवलां भावेन हि 

परमानन्दां प्राप्नोचत ततः वेदे लोके च भाव ज्ञानां 
प्रयोजनमन्स्त। 
 

३.भक्तिः 
३.१ वैहदकी भावनायाां भक्तिः 
वैहदकी चनरुिचमचत ग्रन्थस्य देवताध्याये भक्तिररचत 

प्रसङ्गमिुम ् ।त् " भजनां भक्तिररचत" (१३) 

दगुाशचायशस्याचभमतम।् भज ्क्तवश्राणने अथाशत ्भज ्धातोः 
त्यगाथचेत । ततः येन सत्त्वया हियया पदाथणे वा 
क्तवक्तवधदेवेभ्यः पथृक्त्वेन स्वरूपां प्रकार्ते सवै 

भक्तिररचत। यथा इन्रभक्तिः -  
 

"अन्तररक्षलोकः माध्यन्न्दनां सवनां ग्रीष्मन्रिुप ्"(१४) 

इचत । 
 
अ् अन्तररक्षलोकः, माध्यन्न्दनां सवनां, ग्रीष्मऋतुः, 
क्त्िुप ् छन्दशे्चचत इन्रस्यान्ग्नदेवेभ्यः पथृककरणस्य 

िेतुः। अथाशत ्अनेन क्तवक्तवधानाां देवतानाां सत्त्वाां त्यक्त्वा 
इन्रदेवतायाः स्वमहिमा जायते। अ् च भज ् धातोः 
त्यागाथशः प्रचतपद्यते।  
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भज ् सेवायाम ् इत्यनेन च भज ् धातोः सेवा भजनां 
वाथवेाक्तप भक्तिररचत चसद्धध्यचत। त् भजनचमचत 

ग्रिणेऽक्तप वैहदकी प्रयोगः दृश्यते। तद् यथा - 
 

"लोकादीनामेवाग्न्याहदचभः भजनां भक्तिः" (१५) इचत 

 
अथाशत ्सामान्यतः वैहदके भज ्धातोः त्यागाथश भजनाथश 
वा प्रतीयते। त् क्तवक्तवधदेवतान ् त्यक्त्वा 
प्रयोजनीयचमिदेवताां प्रचत भजनमेव भक्तिररचत। 
 

३.२ लौहककी मावनायाां भक्तिः 
लौहकके लक्षणेचत पदाथशवतेृ नामान्तरेण भक्तिररचत 

गहृ्यते। भज ् धातोरन्तचनहिताथणे हि लक्षणाया वोधः 
जातः। त् -  

 

'भज ् क्तवश्राणने' - इत्यथ ेमखु्याथशस्य त्यागां भवतीचत 

भक्तिः।  
'मज ् आमदशणे' - इत्यथ े मखु्याथशस्य भग्नां भवतीचत 

भक्तिः।  
'भज ् सेवायाम'् - इत्यथ ेच मखु्याथशस्य त्यागां भग्नां 
कृत्वा वा कोऽक्तप नवीनाथशभजनां भक्तिररचत।  

 
यतः लक्षणायाां मखू्याथशस्य वाधां भग्नां त्यागां वा भवचत, 

तद्योगे अथाशत ् मखु्याथणे सि सम्वन्धयुिाऽऽरोक्तपता 
कोऽक्तप हद्वतीयाथशस्य ग्रिणञ्च सेवाां वा भवचत। भक्तिः 
लक्षणा च पयाशयेचत। अथाशत ् भक्तिररचत लक्षणा। 
लक्षणायाः लक्षणां यत ्- 

 

"मखु्याथशवाधे तद्योगे रुहितोऽथो प्रयोजनात ्। 
अन्योऽथश लक्ष्यते यत ्सा लक्षणारोक्तपता हिया।।" (१६) 

इचत  

 
अन्य्ाक्तप च - 

 

"मखु्याथशवाधे तद्यिुो ययाऽन्योऽथशः प्रतीयते । 
रूिे प्रयोजनाद्वासौ लक्षणर्क्तिरक्तपशता " (१७) इचत  

 
ध्वन्यालोकेचत ग्रन्थस्य लोचनः हिप्पणीकारेण 

भक्तिप्रसङगेनोिां  यत ् - " गुणसमदुायवतेृः 

र्व्दस्याथशभाजस्तैक्ष्न्याहदभशक्ततः "(१८) इचत अथाशत ्

भज्यते सेव्यते पदाथणे प्रचसद्धतयोत्पे्रक्षतेचत भक्तिः।  
 
४. ऋग्वेदः - भावभक्तिश्च 

ऋग्वेदे अमतृतत्वानामनन्तमक्षयसमकृ्तद्धः सदैव 

क्तवराजन्ते। त् चामतृतत्त्वनाममतृत्वभावना प्रप्यन्ते 

क्तवचर्िोच्चैः मन्ेचभः । ततः कु्ाक्तप 

ताडकोज्ज्वलगगणां कु्ाक्तप नायक-नाचयकायाः प्रणयां 
पररणयां वा कु्ाक्तप च भयाहदभावानामकृ्तिरुद्घोक्तितः वाणीां 
वन्दे। ऋग्वेदस्य इमाः भावनाः कदाप्यालांकारेण कदाक्तप 

च भावेन रसेण वेत्यलांकृताः। त् चनदर्शनम ्यथा - 
 

"द्वा सपुणाश सयुजा सखाया समानां वकृ्षां पररिस्वजाते। 
तयोरण्यः क्तपप्पलां स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अचभचाकर्ीचत 

।।" (१९) इचत 

 
मन््ेऽन्स्मन ्पक्षीद्वयां वन्णशतम ्। त्ैकः जीवात्मापरेकश्च 

परमात्मेचत। जीवात्मा-परमात्मयोरेकत्वम् भावेन 

वोद्धध्यते। " क्तपप्पलां स्वाद्वत्त्येचत " हियया भोगक्तवलासी 
जीवात्मेचत लक्ष्यते। एवमेव "अचभचाकर्ीचत " इचत 

हियया परमात्मायाः ज्ञानां जायते। अ् भक्तिः 
प्रयोगोऽक्तप दृश्यते। यतः मन््ेऽन्स्मनन ्

जीवात्मापरमात्मयोरेकत्वचमत्यार्यः भक्तिवलेन हि 

प्राप्यते। एवमेव ऋग्वेदाणशवे क्तवराजन्ते 

भावमन्ण्डतरत्नाहदररव मन््ाणाां समकृ्तद्धः। 
अपरेकमन््े च प्रकृतेरारोक्तपता देवता पजशन्यस्य 

क्तवश्ववीध्वांसी भयांकररूपस्यापूव ंप्रणार्ां पररदृश्यते। रूपां 
यथा - 
 

"क्तव वकृ्षान ्िन्न्त उत िन्न्त रक्षसो। 
क्तवश्व क्तवभाय भवूनां मिावधात।्।" (२०) इचत 

 
चचक्त्तमन्स्मन ् मन््े लौहककी भावनाया 
काव्यात्मकत्वम।् भयानकरसस्यानभुतू्य्ेचत ज्ञानां 
जायते। यतः भयानकरसस्य स्थायीभावः 
भयस्यनुमानमन्स्त। यद्यप्य् भयानकरसस्यानुयोगः 
प्रत्यके्षण न सञ्चरचत। 
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ऋग्वेदस्यान्यतमां यम-यमी सांवादसिेूऽक्तप लौहककी 
भावधारा पररपुष्णाचत ।अन्स्मन ् सिेू यम-यमी च 

सिोदरौ भ्रातामचगनी। सायणाचायाशणसुारतः यम-यमी 
च हदवा-रा्योः प्रचतकात्मकेचत। अथाशत ् तयोः 
सम्भोगेच्छा नान्स्त युिम,् ततोऽप्य् यमां प्रचत यम्याः 
प्रणयां तथा सम्भोगेच्छा पररदृश्यते। अ् 

केवलमपुमालांकारेणालांकृत्वाथशचममम ् प्राप्नोचत। हकन्तु 
अ् यहद अचभधावकृ्ततना तथा वाचकेनाथाशनुसन्धानां 
करोचत ततः कामातुरा यम्याः सिदरभ्रातरां यमां प्रचत 

सम्भोगां तथा रचतरूपः स्थायीभावस्य 

प्रचतक्तवन्म्वतरूपमकृ्तिकक्तवणा दृश्यते। - 
 

"उर्न्न्त धा ते अमतृास एतदेकस्य चचत ् त्यजसां 
मत्यशस्य। 
चन ते मानो मनचस धाय्यस्मे जन्युः पचतस्तन्वामा 
क्तवक्तवश्याः ।।" (२१) इचत 

 
अक्तप च - 

 

"राक्त्चभरस्मा अिचभदशर्स्येत ्

सयूशस्यचक्षमुिुुरुन्न्ममीयात ्। 
हदवा पचृथव्या सवन्धु यमीयमस्य क्तवभयृादजाचम।।" 
(२२) इचत 

 
यमी यमेन सिा् सिवासचमच्छत्य्। तस्याः 
पु्ोत्पक्ततररच्छा कामसन्तप्तदर्ाश्च वन्णशतः। अथाशत ्

अ्ाक्तप च र्ङृ्गाररसस्य सम्भोगावस्थायाां रचतररचत 

भावस्योत्पक्ततररचत भावः । यद्यप्य् न प्रत्यके्षण 

रसस्योपन्स्थचतः। भावान्तरेणा् च 

मानात्मकक्तवप्रलम्भर्ङृ्गाररसस्योपन्स्थररत्युत्पद्यते। 
यतः मा नेचत वा मानः। अथाशत ्नायकस्य नाचयकाया वा 
माने तथा चनिेधेऽक्तप नाचयकाया नायकस्य वा मनचस 

सम्भोगेच्छा जातः। अ्ाक्तप च यमस्य माने यम्याः 
रचतरूपभावः दृश्यते, अतः 
मानात्मकक्तवप्रलम्भर्ङृ्गररसस्योपन्स्थचतररत्यक्तप 

सम्भवचत। 
ऋग्वेदन्स्थतः पुरुरवा-उवशर्ीचत सांवादसिेू 

करूणरसस्यानुमानां भवचत। त्ाक्तप च रसस्योल्लखां न 

स्फुिम ् हकन्त ु तस्य स्थायीभावस्य 

र्ोकस्यानुमानचमचत स्फुिम ्त् च र्ांका-चनवदे-चचन्ता-
धचृत-स्मतृ्याहद व्यचभचारीभावोऽप्यचभवञ्जते । अथाशत ्

अ् करूणरसस्योपरर र्ङृ्गारस्याचभवञ्जनमक्तप 

वज्यते। यथा - 
 

"िये जाये मनसा चति घोरे वचाांचसचमश्रा कृणवाव ैन ु

न नौ मन््ा अनुहदतामेते मयस्करन ् परतरे च 

नािन।्।" (२३) इचत 

 
अस्य मन््स्य सायणभाष्येऽक्तप नायकस्य पुरुरवस्य 

र्ोकरूपः स्थायीभावस्य क्तववरणां व्यचभचाररभावरूपेन 

लक्ष्यते । - " अस्माकां  दःुखजनकत्वात ् घोरकाररन्ण 

जाये मनसा अस्मदपुयशनुरागवता मनसा युिा सती चति 

क्षणमा्ां सांचनधावेव चनवस।।" (२४) इचत 

ऋग्वेदसांहितायाः क्तवश्वाचम्-नदी सांवादसिेू ईष्याशरूपः 
व्यचभचाररभावस्यानुमानमीयते – 

 

" प्र पवशतानामरु्ती उपस्थादशे्व इव क्तवक्तिते िासमाने। 
गावेव र्ुभे्र मातरा ररिाणे क्तवपाट् छुतुरी पयसा जवेते।। 
" (२५) इचत 

 
अ् ' क्तवक्तिते िासमाने ' इत्यनेन पदेन ईष्याशरूप 

व्यचभचाररभावस्याचभप्रायः वुद्धध्यते । 
सायणाचायणेाप्युिम ् - " क्तवक्तिते मन्दरुातो क्तवमिेु 

िासमाने अन्यन्योभावेन स्पधशमाने । यद्वा 
हृष्यन्त्यावशे्व इव वडवे इव त्वरया गच्छन्तौ परस्परां 
हृष्यन्तौ "(२६) इचत।  
एवमेव ऋग्वेदाणशवे रत्नाहदररव क्तवक्तवधसिूस्य यथा 
सयूशसिूस्य क्तववािसिूस्यारण्यानीसिूस्य चाक्तप 

मन््ाणाां रत्नज्योचतरूपः भावसौन्द्याशणामानन्दतत्वां 
चचक्त्तम ् । ऋग्वेदस्य भावाणशवे च क्तवरे्ितः 
र्ोकोत्सािभयाशे्चचत पुनः पुनः समरुतरङ्गचमव चनत्यां 
प्रविन्तीत्यार्यः।  
ऋग्वेदसांहितायाां क्तवक्तवधानाां मन््ाणामथ ं न केवलां 
र्व्दाथणे र्ुद्धां चसद्धन्न्त। त् च मखू्याथ ं त्यक्त्वा 
मखू्याथणे सि सम्वन्धयुिां  कोऽक्तप हद्वतीयप्रकारकमथ ं

ग्रिणीयम।् त्ोदािरणां यत ्-  
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"चत्वारर र्ङृ्गा ्यो अस्य पादा।" (२७) इचत  

 
सायणाचायाशणसुारतः मन््ा यजे्ञन सि सम्वन्धयुिाः 
हकन्त ु चत्वारर र्ङृ्गाः प्रयुिेचत कोऽक्तप यज्ञरव्यां 
नान्स्त। अथाशत ्र्ूद्धमन््ाथशस्य ग्रिने क्तवघ्नां जातम।् त् 

च भक्तिवलेन मखू्याथ ंत्यक्त्वा लन्क्षताथणे मन््ाथशवोधे 

सांर्यः न जायते। अ् चत्वारर र्ङृ्गा इत्यनेन चत्वारर 
पदजाताचन, ्यो अस्य पादा इत्यनेन भतू-भक्तवष्यत-्

वतशमानाशे्चचत कालग्रिणां भक्तिवलेन वोद्धव्यम ् । 
अपरमेकमुदािरणां यत ्- 

 

" सदेुव अचस वरूण यस्यते सप्त चसन्धवः। 
अनुक्षरन्न्त काकुदां सयू्य ंर्ुक्तिराचमव ।।" (२८) इचत 

 
अन्स्मन ् मन््े सप्तचसन्धव इत्यस्य सप्तचसन्धुररचत 

ग्रिणे वाक्याथशः स्पिरूपे न प्रतीयते हकन्त ु मखू्याथ ं

भग्नां कृत्वा सप्तचसन्धव इत्यस्य पदस्याथशः 
सप्तक्तवभक्तिररचत ग्रिणे सांर्यः न जायते। पुनश्च 

काकुदचमत्यनेन तालरुरचत ग्रिणमक्तप भक्तिवलेन हि 

चसद्धध्यचत। ऋग्वेदरचतररच्यान्य्ाक्तप भक्तिः प्रयोगः 
पररदृश्यते । यथा -  
 

"ओिधे ्ायस्वैनम"् (२९) इचत  

"स्वचधते मनैां हिांसी" (३०) इचत च 

"र्णृोत ग्रावाणः" (३१) इचत च 

 
इत्यादयः मन््ाांरे् ओिचधः ग्रावाण वा कोऽक्तप न विुां  
र्क्नोचत नाक्तप र्णृ्वत ् र्क्नोचत। यतः ग्रावाणः न 

र्णृोचत तथाक्तप तस्य महिमाकीतशणां भवत्याथाशत ्

इत्यादयः मन््ाांरे् र्व्दग्रिणाथ े मखू्याथ ं त्यक्त्वा 
केवलां भक्तिवलेन प्रकृताथशः लभ्यन्तेत्यार्यः।  
 
५. क्तवशे्लिणम ्

 

"रसो व ैसः। रसां ह्येवायां लव्धानन्दी भवचत।" (३२) इचत  

 
तैक्ततरीयोपचनिद्यिुां  परमात्मापरव्रह्मः 
रसरूपेणानन्दमयः। रसोऽयां लव्धानन्दयुिां  भवचत। 

र्व्दः व्रह्मेचत। अथाशत ् आनन्दमयरूपेणानुभयून्ते 

र्व्दाः। यतः व्रह्मः रसस्वरूपः। सविेाां र्व्दानाां 
स्वात्मकत्वां प्रचतपादनाथ े तथास्वादनाथ े

प्रयुिाथाशणामनुसरणां कतशव्यम।् यद्यक्तप सविेाां समीपे 

र्व्दः यथाथणेाथ ं न प्रस्तुयते। त् भक्तिभावयो 
भक्तिवलेन भावेन वा र्व्दरूपः ब्रह्मणः 
परमात्मतत्वमास्वाद्यते।  
वेदे सवश्  मन्न्स्थतः र्व्दानामथाशः स्वतन््ेण न 

वोद्धध्यन्ते। ऋिकक्तवणाां कन्ठोत्घोक्तितः वाणी हकदृर्ी 
रूपेण प्रस्तरादेरन्तःस्वत्त्वया देवतातत्वां 
प्रचतक्तवन्म्वतचमचत ज्ञानाथ ंभक्तिभावयोः प्रयोजनमन्स्त। 
यत भावेन हि ऋिकक्तवणामन्तररन्न्रयाणामावेगः तथा 
करूणादेरनुभचूतररचत भावयन्तीचत, भक्तिना च 

र्व्दानामारोक्तपताथशः। क्तवश्वसाहित्यवाङ्मये ऋग्वेदस्य 

भावसौन्दय्यशरूपः रत्नानाां समकृ्तद्धरक्षयोऽव्ययश्च। 
प्रख्याता वेदगवेक्तिका गौडीधमशपाल मिोदया ऋग्वेदस्य 

काव्यात्मकभावसौन्दयणे भक्तिभावयोरेकात्मकत्वां 
प्रचतक्तितम।् अवाशचीनवेदव्याख्याकारेण भाष्यकारेणाक्तप 

वा ऋग्वेदस्य मिागीचतमयतेचत प्रचसद्धध्यचत। अथाशत ्

सांर्यां क्तवनोिम ्यत ्ऋग्वेद भक्तिभावयोरेकोऽम्वुचधररव 

प्रतीयतेचत भावः । 
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