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મૂલાધારે સયુાે યાખ્યે ચદ ગ્ વરમ ડલે ।
સમાસીનં પરાશ ક્તિવગ્રહં ગણનાયકમ્॥ ૧॥
રક્તાે પલસમપ્રખ્યં નીલમેઘસમપ્રભમ્ ।
રત્નપ્રભાલસદ્દ પ્તમુકુટા ચતમ તકમ્॥ ૨॥
ક ણારસસધુાધારાસ્રવદ ક્ષત્રયા વતમ્ ।
અ ક્ષકુ ક્ષમહાવક્ષઃ ગ ડશકૂાિદભષૂણમ્॥ ૩॥
પાશાઙુ્કશે કાેદ ડપ ચબાણલસ કરમ્ ।
નીલકા તઘનીભૂતનીલવાણીસપુાશ્વર્કમ્॥ ૪॥
સિુત્રકાેણાખ્યનીલાઙ્ગરસા વાદનત પરમ્ ।
પ યા લઙ્ગતવામાઙ્ગં સપ્તમા િનષેિવતમ્॥ ૫॥
બ્રહ્મિવ મહે દ્રાિદસ પ્રપૂ જતપાદુકમ્ ।
મહદ્દવ્યપદાવેાચ્યપાદુકામ ત્રસારકમ્॥ ૬॥
નવાવરણયજ્ઞાખ્ય વિરવસ્યાિવિધ પ્રયમ્ ।
પ ચાવરણયજ્ઞાખ્ય િવિધસ પજૂ્યપાદુકમ્॥ ૭॥
અખ ડકાેિટબ્રહ્મા ડામ ડલેશ્વરમવ્યયમ્ ।
રદનાક્ષરસ પૂણર્મ ત્રરાજ વ િપણમ્॥ ૮॥
ગિરવ્યાહૃ તવણાર્ત્મમ ત્રત વપ્રદશર્કમ્ ।
અ ણા ણતનુચ્છાયમહાકામકલાત્મકમ્॥ ૯॥
મહાગાે યમહાિવદ્યા પ્રકા શતકલેબરમ્ ।
ચ ચ્છવં ચદ્ભવં શા તં િત્રગુણાિદિવવ જતમ્॥ ૧૦॥
અષ્ટાેત્તરશતા ભખ્યકલા યાસિવિધ પ્રયમ્ ।
ચદાકારમહાદ્વ પમ યવાસસિુવગ્રહમ્॥ ૧૧॥
ચદ ધમથનાે પન્ન ચ સારઘનિવગ્રહમ્ ।
વાચામગાેચરં શા તં શદુ્ધચૈત ય િપણમ્॥ ૧૨॥
મૂલક દસ્થ ચદે્દશનવતા ડવપ ડતમ્ ।
ષડ બુ હસસં્થાિયપર ચ દ્યાેમભાસરુમ્॥ ૧૩॥
અકારાિદક્ષકારા તવણર્લ ક્ષત ચ સખુમ્ ।
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॥ શ્રીઉ ચ્છષ્ટમહાગણપ ત યાનમ્॥

અકારાક્ષરિનિદષ્ટપ્રકાશમયિવગ્રહમ્॥ ૧૪॥
હકારાખ્યિવમશાર્ત્મપ્રભાદ પ્તજગ ત્રયમ્ ।
મહાહંસજપ યાનિવિધજ્ઞાત વ પકમ્॥ ૧૫॥
સદાેિદતમહાપ્રજ્ઞાકારં સસંારતારકમ્ ।
માેક્ષલ મીપ્રદાતારં કાલાતીતમહાપ્રભુમ્॥ ૧૬॥
નામ પાિદસ ભન્નિનત્યપૂણર્ ચદુત્તમમ્ ।
પ્રત્યગ્ભૂતમહાપ્રજ્ઞાગાત્રગાેચરિવગ્રહમ્॥ ૧૭॥
મહાકુ ડ લની પં ષટ્ચ્ક્રનગરેશ્વરમ્ ।
અપ્રાકૃતમહાિદવ્યચૈત યાત્મ વ િપણમ્॥ ૧૮॥
નાદ બ દુકલાતીતં કાયર્કારણવ જતમ્ ।
ષડ બુ હચક્રા તઃ સુ્ફર સાૈદા મનીપ્રભમ્॥ ૧૯॥
ત વમસ્યાિદવાક્યાથર્પિરબાેધનપ ડતમ્ ।
બ્રહ્માિદક ટપયર્ તવ્યાપ્તસિંવ સધુારસમ્॥ ૨૦॥
ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયાન દસવર્ત ત્ર વતિ ત્રણમ્ ।
હૃદયગ્ર થ ભ દ્વદ્યાદશર્નાે સકુમાનસમ્॥ ૨૧॥
પ ચકૃત્યપરેશાનં મહાત્રપૈુરિવગ્રહમ્ ।
શ્રીચક્રરાજમ યસ્થશૂ યગ્રામમહેશ્વરમ્॥ ૨૨॥
બ્રહ્મિવદ્યા વ પશ્રીલ લતા પધાિરણમ્ ।
વ શ યાદ્યા તં સા યં અદ્વયાન દવધર્નમ્॥ ૨૩॥
આિદશઙ્કર પેશદ ક્ષણામૂ તપૂ જતમ્ ।
અસં ષ્ટમહાપ્રજ્ઞા ભખ્યાદ્વતૈ સ્થ તપ્રભમ્॥ ૨૪॥
અેવં સ ચતયેદે્દવં ઉ ચ્છષ્ટગણનાયકમ્ ।
નીલતારાસમેતં તુ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહમ્॥ ૨૫॥

This is a Dhyana that was composed by Shri Harsha Ramamurthy.
The Upasana, significance and secret of Shri Ucchishta Mahaganapathi
are known to very few advanced Sadhakas.
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