वयं महे शः,

वशुरः नगेशः, सखा धनेशः, तनयः गणेशः, तथाप भाटनमेव

शभोः, बल"यसी केवलम ् ई वरे 'छा । वयं महे शः, महे शः, महान ् ईशः। महे शः
महा-दे वः, महे वरः, सः वयं महा-दे वः भव,त, महान ् दे वः भव,त, महान ् ई वरः
भव,त, महे वरः भव,त। कः? शवः। शवः वयं महादे वः भव,त। तय वशरु ो
नगेशः। नगेशः, नगानाम ् ईशः, .े/ठः, नगेशः। नगः, पव1तः, 2ग3रः। नगेशः,
पव1तराजः, 2ग3रराजः, 2ग3र.े/ठः। कः? 5हमालयः। 5हमालयः शवय

वशरु ः

भव,त। सखा धनेशः । तय शवय सखा म6म ्। कः? धनेशः, धनय ईशः धनेशः,
धनय 7भुः, धनप,तः, कः कुबेरः, शवय सखा धनेशः भव,त, कुबेरः भव,त,
धनप,तः भव,त । तय तनयः गणेशः। तनयः, तय पु6ः, तय सुनुः, तय सुतः,
तय आ9मजः । कः भव,त? गणेशः,

गणानाम ् ईशः, गणेशः, व:नराजः,

व:ने वरः, शवय प6
ु ः भव,त । तथाप भाटनमेव शभोः। तथाप । तथाप
इ,त उ=ते सः वयं महादे वः भू9वा अप,

तय वशरु ः पव1तराजः 5हमालयः भ9ू वा

अप, तय सखा धनप,तः कुबेरः भ9ू वा अप, तय तनयः, तय पु6ः व:ने वरः,
व:नराजः, गणेशः भ9ू वा अप शभोः भाटनमेव । अथा1त ् शभोः शवय
भाटनमेव अभवत ् । शवः भाटनमेव अकरोत ् । शवः भाथ1म ् अट,त एव
। भाथA थानं थानम ् अटनं कृतवान ् सः। तथाप भाटनमेव शभोः।
Cकमथ1म ्? यतः बल"यसी केवलम ् ई वरे 'छा । केवलम ् ई वरे 'छा ई वरय इ'छा,
परमे वरय इ'छा केवलं बल"यसी भव,त, बलवती भव,त. अतः सः वयं शवः
भू9वा अप तय वशुरः पव1तराजः 2ग3रराजः, 5हमालयः भ9ू वा अप, तय सखा
धनप,तः कुबेरः भू9वा अप तय पु6ः व:नराजः, व:ने वरः, गणा2धपः, गणेशः
भ9ू वा अप, सः वयं भाम ् अकरोत ्, भाथ1म ् अटनं Eमणम ् अकरोत ् । यतः
परमे वरय इ'छा एव बल"यसी भव,त, बलवती भव,त । परमे वरय इ'छया एव
सवA कायA सFGय,त । परमे वरय याHशी इ'छा भव,त एतिमन ् संसारे सवA ताHशं
भव,त । तय इ'छया एव सवA वतु 7चल,त । अतः बल"यसी केवलम ् ई वरे 'छा
इ,त सुभाषतं Lत
ू े ।

