આ ગણે પ્રશ્નાળલ યંત્ર આપે દરે ક સમસ્યાનો ઉપાય
હશિંદુ ધભમભાાં બગલાન ગણેળને પ્રથભ  ૂજ્મ ભાનલાભાાં આલે છે અથામત દયે ક ભાાંગલરક કામોભાાં વૌથી
શેરા શ્રી ગણેળની  ૂજા કયલાભાાં આલે છે . કોઇણ શુબ કામમ શ્રી ગણેળની  ૂજા લગય અધુરાં
ભાનલાભાાં આલે છે .બગલાન ગણેળને રાઇપ ભેનેજભેન્ટ ગુર ણ કશેલાભાાં આલે છે કાયણ કે શ્રી
ગણેળનાાં સ્લરભાાં એલા અનેક સુત્રો છુામેરા છે જે લતમભાન જીલન ભાટે અત્માંત જરયી છે .શ્રી
ગણેળ ચોથનાાં આ અલવય ય અશીં અભે તભાયા ભાટે રાવ્મા છે ગણેળ પ્રશ્નાલલર માંત્ર. જેના
ભાધ્મભથી તભે તભાયા જીલનની દયે ક મુશ્કેરીઓનો ઉકેર વયતાથી ભેલી ળકો છો. આ ફહુ
ચભત્કાયી માંત્ર છે .

ઉપયોગ વળવિ
જે વ્યક્તિ પોિાની મઝ
ં ળણનો ઉકે કે સળાનો જળાબ મેલળળા માંગિા હોળ િે પહેા પાંચ ળાર
ऊँ नम: शिवाय: મંત્રનો જાપ કરે અને ત્યારબાદ 11 ળાર ऊँ गं गणपतयै नम: મંત્રનો જાપ કરો.
િેના પછી આંખો બંિ કરીને પોિાનો સળા પછો અને ભગળાન શ્રી ગણેન ં સ્મરણ કરિાં
પ્રશ્નાળલ ચક્ર પર કરસર ફેરળિા અટકાળી દો. જે કોષ્ટક પર કરસર રોકાય િે કોષ્ટકમાં ખેા
અંકના ફલાદે ને જ પોિાના સળાનો જળાબ સમજળો.

1 – તભને જ્માયે ણ વભમ ભે ત્માયે યાભ નાભનો જા કયો.તભાયી ભનોકાભના ચોક્કવ ુયી
થળે.
2- તભે જે કામમ કયલા ભાાંગતા શોમ તેભાાં શાનન થલાની વાંબાલના છે . કોઇ ફીજુ કામમ કયલા નલળે
નલચાયો.ગામને રીલુાં ઘાવ ખલડાલો.
3 – તભાયી લચિંતા દુય થલાનો વભમ આલી ગમો છે . કષ્ટ દુય થળે અને વપતા ભળે.તભે યોજ
ીાની  ૂજા કયો.
4 – તભને રાબ પ્રાપ્ત થળે. હયલાયભાાં વ ૃદ્ધિ થળે. સુખ વાંનત ભલાના મોગ ણ ફની યહ્યા
છે .તભે કુદે લતાની  ૂજા કયો.
5 – તભે ળનનદે લની આયાધના કયો. વ્માાહયક માત્રા ય જવુ ાં ડળે તો લચિંતા ના કયલી.રાબ થળે.
6 – યોજ વલાયે બગલાન શ્રીગણેળની  ૂજા કયો. ભહશનાના અંત સુધીભાાં તભાયી દયે ક ભનોકાભના
ુયી થલા રાગળે.
7 – ૈવાની તાંગી જલ્દી જ દુય થળે.હયલાયભાાં વ ૃદ્ધિ થળે.સ્ત્રી તયપથી ધનની પ્રાપ્પ્ત થળે.
8 – તભને ધન અને વાંતાન ફન્નેની પ્રાપ્પ્તનાાં મોગ ફની યહ્યા છે .ળનનલાયે ળનનદે લની  ૂજા કયલાથી

તભને ધનરાબ થળે.
ૂ ચારી યશી છે . જે લસ્ત ુ તભાયાથી દુય ચારી ગઇ શોમ તેને પયીથી
9 – તભાયી ગ્રશદળા અનુક
ાછી ભળે.
10 – ફહુ જલ્દી તભને કોઇ પ્રવન્નતા ભે તેલા વભાચાય ભલાના છે .તભાયી દયે ક ભનોકાભના ણ
ુયી થળે.દયયોજ  ૂજન કયો.
11- જો તભને લેાયભાાં નુકવાન થઇ યહ્ુાં શોમ તો કોઇ ફીજો લેાય કયો.ીા ય જ
ચઢાલો.વપતા ભળે.
12 – યાજ્મ તયપથી રાબ ભળે.ુલમ હદળા તભાયા ભાટે શુબ છે .આ હદળાભાાં માત્રા થલાનો મોગ
ફની યહ્યો છે .ભાન-વન્ભાન ભળે.
13 – થોડા જ હદલવોભાાં તભાયો શ્રેષ્ઠ વભમ આલલાનો છે .કડાાંનો ધાંધો શ્રેષ્ઠ યશેળે.દયે ક લસ્ત ુ
ૂ યશેળે.
અનુક
14 – તભાયા ભનભાાં જે ણ ઇચ્છા શળે તે ુયી થળે. યાજ્મ તયપથી રાબ પ્રાપ્પ્તનાાં મોગ ફની યહ્યા
છે .નભત્ર કે બાઇઓથી ભેા થળે.
15 – તભે વનાભાાં ોતાને તભાયા લતને જતાાં જોળો તો શુબ વભાચાય ભળે.ુત્રથી રાબ
ભળે.ધનપ્રાપ્પ્તનાાં મોગ ણ ફની યહ્યા છે .
16 – તભે દે લી ભાની  ૂજા કયો. ભાતાજી વનાભાાં આલીને તભને ભાગમદળમન આળે.વપતા
ભળે.
17 – તભાયો વાયો વભમ આલી ગમો છે .લચિંતા દુય થળે.ધન અને સુખ ભળે.
18 – માત્રા ય જઇ ળકો છો.માત્રા ભાંગ, સુખદ અને રાબકાયી યશેળે.કુદે લીનુ ાં  ૂજન કયો.
19 – તભાયી વભસ્મા દુય થલાભાાં શજી રગબગ 18 ભહશનાનો વભમ ળે છે .જે કામમ કયો તે ભાતાનતાને ુછીને કયો.કુ દે લતા અને બ્રાહ્મણનણની વેલા કયો.

ાં ી વભસ્મા ણ દુય થઇ
20 – ળનનલાયે ળનનદે લનુ ાં  ૂજન કયો.ખોલામેરી લસ્ત ુ ભી જળે.ધન વાંફધ
જળે.
21 – તભે જે ણ કામમ કયળો તેભાાં તભને વપતા ભળે. નલદે ળમાત્રાનાાં મોગ ણ ફની યહ્યા
છે .તભે શ્રી ગણેળનુ ાં  ૂજન કયો.
22- જો તભાયા ઘયભાાં કરેળ યશેતો શોમ તો યોજ બગલાનની  ૂજા કયો તથા ભાતા-નતાની વેલા
કયો. તભને ળાાંનતનો અનુબલ થળે.
23 – તભાયી દયે ક વભસ્માઓ ફહુ જલ્દી દુય થળે. તભે ભાત્ર કાભભાાં ભન રગાડો અને બગલાન
ળાંકયની  ૂજા કયો.
ૂ નથી આ ભાટે તભે યોજ નલગ્રશોની  ૂજા કયો તેનાથી તભાયી વભસ્માઓ
24 – તભાયા ગ્રશ અનુક
ઓછી થળે અને રાબ ભળે.
25 – ૈવાની તાંગીનાાં કાયણે તભાયા ઘયભાાં કરેળ થઇ યહ્યો છે . થોડા હદલવો ફાદ તભાયી આ
વભસ્મા દુય થઇ જળે.તભે યોજ ભા રક્ષ્ભીનુ ાં  ૂજન કયો
26 – જો તભાયા ભનભાાં નકાયાત્ભક નલચાય આલી યહ્યા શોમ તો તેભનો ત્માગ કયો અને ઘયભાાં
બગલાન વત્મનાયામણની કથા કયાલો, રાબ ભળે.
27 – તભે જે કામમ આ વભમે કયી યહ્યા છો તે તભાયા ભાટે શ્રેષ્ઠ નથી આ ભાટે કોઇ ફીજા કામમ નલળે
નલચાય કયો.કુદે લતાનુાં  ૂજન કયો.
28 – તભે ીાનાાં વ ૃક્ષની  ૂજા કયો તથા દીલો રગાડો. તભાયા ઘયભાાં તણાલ નશીં યશે તથા
ધનરાબ થળે.
29 – તભે દયયોજ બગલાન નલષ્ણુ, ળાંકય અને બ્રહ્મણનાની  ૂજા કયો. તેનાથી તભને ભનગભતી વપતા
ભળે અને ઘયભાાં સુખ-ળાાંનત યશેળે.

30 – યનલલાયનુ ાં વ્રત અને સ ૂમમ  ૂજા કયલાથી રાબ ભળે.લેાય કે નોકયીભાાં થોડી વાલધાની
યાખો.તભને વપતા ભળે.
31 – તભને લેાયભાાં રાબ થળે.ઘયભાાં ખુળીનુ ાં લાતાલયણ યશેળે અને ફધુ ાં ઠીક યશેળે.નાના ફાકોને
ભીઠાઇ લશેંચો.
32 – તભે વ્મથન
મ ી લચિંતા કયી યહ્યા છો.ફધુ ાં ઠીક થઇ યહ્ુાં છે .તભાયી લચિંતા દુય થળે.ગામને રીલુાં ઘાવ
ખલડાલો.
33 – ભાતા-નતાની વેલા કયો,બ્રાહ્મણનણને બોજન કયાલો અને બગલાન શ્રી યાભની  ૂજા કયો.તભાયી
દયે ક ભનોકાભના ુયી થળે.
34 – ભનોકાભના ુયી થળે.ધન-ધાન્મ અને હયલાયભાાં વ ૃદ્ધિ થળે.કુતયાને તેર ચોડેરી યોટરી
ખલડાલો.
ૂ નથી.જે ણ કયો તે વભજી- નલચાયીને કયો અને લડીરોની વરાશ
35 – હયસ્સ્થનતઓ અનુક
રઇને કયો.તભે બગલાન દત્તાત્રેમનુ ાં  ૂજન કયો.
36 – તભે યોજ બગલાન શ્રી ગણેળને દુલામ ચઢાલો અને  ૂજન કયો.દયે ક મુશ્કેરીઓ દુય થળે.ધીયજ
ફનાલીને યાખો.
37 – તભે જે કામમ કયી યહ્યા છો તેને આગ ચાલુ યાખો.આગ જઇને તભને તેનાથી રાબ
ભળે.બગલાન નલષ્ણુન ુાં  ૂજન કયો.
ૂ વભમ
38 – વતત થઇ યશી ધનશાનનથી ગબયાઇ જળો નશીં.થોડા હદલવોભાાં તભાયા ભાટે અનુક
આલલાનો છે .ભાંગલાયે શનુભાનજીને નવિંદુય અમણ કયો.
39 – તભે બગલાન વત્મનાયામણની કથા કયાલળો તો દયે ક કષ્ટોનુ ાં નનલાયણ થળે.તભને વપતા
ણ ભળે.
40 – તભાયા ભાટે શનુભાનજીનુ ાં  ૂજન શ્રેષ્ઠ યશેળે.ખેતી અને લેાયભાાં રાબ થળે અને દયે ક ક્ષેત્રભાાં
વપતા ભળે.

41 – તભને ધનની પ્રાપ્પ્ત થળે.કુાંટુાંફભાાં વ ૃદ્ધિ થળે અને લચિંતાઓ દુય થળે.કુદે લીનુ ાં  ૂજન કયો.
42 – તભને જલ્દી વપતા ભલાની છે .ભાતા-નતા અને નભત્રોનો વશમોગ ભળે.ખચો ઓછો કયો
અને ગયીફોને દાન કયો.
ાં ી વભસ્માઓ દુય થળે.નભત્રોનો વશમોગ ભળે.નલચાયી43 – અટકેરા કામો ુયા થળે.ધન વાંફધ
વભજીને નનણમ
મ રો.શ્રી કૃષ્ણને ભાખણ-નભશ્રીનો બોગ રગાડો.
44- ધાનભિક કામોભાાં ભન રગાડો તથા દયયોજ  ૂજા કયો.તેનાથી રાબ થળે અને ફગડતા કાભ
ફનલા રાગળે.
45 – ધીયજ ફનાલીને યાખો.ફેકાયની લચિંતાભાાં વભમ ના ફગાડો.તભને ભનોલાાંનછત પ ભળે.
ઇશ્વયનુ ાં લચિંતન કયો.
46- ધાનભિક માત્રા ય જલાનુાં થઇ ળકે. તેનાથી રાબ થલાની વાંબાલના છે .યોજ ગામત્રી ભાંત્રનો
જા કયો.
47 – દયયોજ સ ૂમમને અઘ્ર્મ આો અને  ૂજન કયો.તભને ળત્રુનો બમ વતાલળે. તભાયી ભનોકાભના
ુયી થળે.
48 – તભે જે કામમ કયી યહ્યા છો તે કયતાાં યશો. જુના નભત્રોથી મુરાકાત થળે જે તભાયા ભાટે
પામદાકાયક યશેળે.ીાને જ ચઢાલો.
49 – જો તભાયી વભસ્મા આનથિક શોમ તો તભે યોજ શ્રી સુક્તનો ાઠ કયો અને રક્ષ્ભીજીની  ૂજા
કયો.તભાયી વભસ્મા દુય થળે.
50- તભને તભાયા શકનુાં ચોક્કવ ભળે.તભે ગબયાળો નશી ફવ ભન રગાડીને ોતાનુ ાં કાભ કયો
અને દયયોજ  ૂજા જરયથી કયો.
51 – તભે જે લેાય કયલા ભાાંગો છો તેભાાં તભને વપતા ભળે.ૈવા ભાટે કોઇ ખોટુ કામમ ના કયો.
દયયોજ જરહયમાતભાંદ રોકોને દાન-ુણ્મ કયો.

52 – એક ભહશનાની અંદય તભાયી દયે ક મુશ્કેરીઓ ઓછી થળે અને તભને વપતા ભલા રાગળે.
તભે કન્માઓને બોજન કયાલો.
53 – જો તભે નલદે ળ જલા નલળે નલચાયતા શોલ તો ચોક્કવ જાઓ. તેભાાં તભને વપતા ભળે. તભે
શ્રી ગણેળની આયાધના કયો.
54 – તભે જે ણ કામમ કયો તે કોઇને ુછીને કયો નશીતય નુકવાન લેઠવુ ાં ડળે. નલયીત વાંજોગોભાાં
ગબયાળો નશીં. વપતા ચોક્કવ ભળે.
55 – તભે ભાંહદયભાાં યોજ દીલો પ્રગટાલો, તેનાથી તભને રાબ ભળે અને ભનોકાભના ુયી થળે.
ાં મ ભાંત્રનો જા કયો. થોડા જ
56 – હયલાયજનોની ફીભાયીના કાયણે લચિંનતત છો તો યોજ ભશામત્ૃ ્ુજ
હદલવોભાાં તભાયી વભસ્મા દુય થઇ જળે.
ૂ નથી. તભાયા કામમ તભે ય ધ્માન આો.પ્રભોળન ભાટે ગામને
57 – તભાયા ભાટે વભમ અનુક
યોજ યોટરી ખલડાલો.
58 – તભાયા બાગ્મભાાં ધન-વાંનત્ત લગેયે દયે ક સુનલધાઓ છે .થોડી ધીયજ યાખો અને બગલાનભાાં
આસ્થા યાખીને રક્ષ્ભીજીને નાલમેય ચઢાલો.
59 – તભે જે ણ નલચાયી યહ્યા છો તે દયે ક કાભ ચોક્કવથી ુયા થળો યાં ત ુ તેભાાં કોઇના વશમોગની
ણ જરય ડળે.તભે ળનનદે લની ઉાવના કયો.
60 – તભે તભાયા હયલાયજનો વાથે ભનબેદ નશી યાખો તો તભને વપતા ભળે.યોજ
શનુભાનજીનાાં ભાંહદયભાાં ચૌમુખી દીલો રગાડો.
61 – જો તભે કહયમયને રઇને લચિંનતત શોલ તો શ્રી ગણેળની  ૂજા કયલાથી તભને રાબ ભળે.
62 – તભે યોજ નળલજીનાાં ભાંહદયભાાં જઇને એક રોટો જ ચઢાલો અને દીલો રગાડો.
63 – તભે જે કામમ નલળે જાણલા ભાાંગો છો તે શુબ નથી તેના નલળે નલચાયલાનુ ાં ફાંધ કયી
દો.નલગ્રશની  ૂજા કયલાથી તભને વપતા ભળે.

64 – દયયોજ તભે રોટની ગોી ફનાલીને ભાછરીઓને ખલડાલો.તભાયી દયે ક વભસ્માનુ ાં નનદાન
જાતે જ થળે.

