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હનમુાન પ્રશ્નાવલી ચક્રઃ જાણો ક્યારે ચમકશે તમારુું  કકસ્મત 
 
 

 
 
 

દરેક વ્યક્તતના મનમાું પોતાના ભાવવને લઇને ઘણા પ્રશ્નો હોય છે. તે હુંમેશા આ પ્રશ્નોના જવાબમાું 
ખોવાયેલો રહ ેછે પરુંત ુછતાું તે આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવો તેના માટે ઘણો કપરો હોય છે. 
આવામાું હનમુાન જ્યોવતષના માધ્યમથી દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર સરળતાથી જાણી શકાય છે.આ 
આકટિકલની સાથે હનમુાન પ્રશ્નાવલી ચક્ર પ્રકાવશત કરી રહ્યા છીએ. આમાું તમારા પ્રશ્નનો જવાબ 
છુપાયેલો છે. 
 
ઉપયોગ વવવધ 
જેને પણ પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ જોઇએ તેણે સૌ પ્રથમ સ્નાનાકદથી પવવત્ર થવુું.  
પાુંચ વાર ऊँ र ां र म य नम:મુંત્રનો જાપ કયાા બાદ 11 વાર ऊँ हनुमत ेनम:મુંત્રનો જાપ કરવો.  
તેના પછી આંખો બુંધ કરી હનમુાનજીનુું સ્મરણ કરતા પ્રશ્નાવલલ ચક્ર પર કરસર ફેરવતા રોકી દો. 
જે કોષ્ટક પર કરસર રોકાઇ જાય તે કોષ્ટકમાું લખેલા અંકને જોઇને પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ જુઓ. 
 



 

 

કોષ્ટકો ના અંક અનસુાર ફળાદેશ 
 

1– તમારું કાયા જલ્દી પરુું થશે. 
2– તમારા કાયામાું સમય લાગશે. મુંગળવારે વ્રત કરવુું. 
3– દરરોજ હનમુાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો તો કાયા જલ્દી પરુું થશે. 
4– કાયા પરુું નહી થાય, 
5– કાયા જલ્દી થશે, પરુંત ુઅન્ય વ્યક્તતની સહાય લેવી પડશે. 
6– કોઇ વ્યક્તત તમારા કાયોમાું અડચણો નાખશે, બજરુંગ બાણનો પાઠ કરો. 
7– તમારા કાયામાું કોઇ સ્ત્રીની સહાયતા અપેલિત છે. 
8 – તમારું કાયા નહી થાય, કોઇ અન્ય કાયા કરો. 
9– કાયા વસદ્ધિ માટે યાત્રા કરવી  
10– મુંગળવારનુું વ્રત રાખો અને હનમુાનજીને ચોળા ચઢાવશો તો મનોકામના પણુા થશે. 
11 – તમારી મનોકામના જલ્દી પરુી થશે. સુુંદરકાુંડનો પાઠ કરો. 
12 – તમારા દુશ્મનો બહુ છે. કાયા થવા નહી દે. 
13 – પીપળાના વિૃની પજૂા કરો. એક માસ બાદ કાયા વસિ થશે. 
14 – તમને શીધ્ર લાભ થવાનો છે. મુંગળવારે ગાયને ગોળ અને ચણા ખવડાવો. 
15 – શરીર સ્વસ્થ રહશેે, લચિંતાઓ દુર થશે. 
16 – પકરવારમાું વદૃ્ધિ થશે. માતા – વપતાની સેવા કરો અને રામચકરતમાનસના બાલકાુંડનો પાઠ 
કરો. 
17 – અમકુ કદવસો લચિંતા રહશેે. ऊँ हनुमत ेनम મુંત્રની દરરોજ એક માળાનો જાપ કરો 
18 - હનમુાનજીના પજૂન અને દશાનથી મનોકામના પણુા થશે. 
19 – તમને વ્યવસાય દ્વારા લાભ થશે. દલિણ કદશામાું વ્યાપાકરક સુંબુંધો વધારો. 
20 – ઋણથી છુટકારો, ધનની પ્રાપ્તત તથા સખુની ઉપલપ્ધધ શીઘ્ર થનારી છે. હનમુાન ચાલીસાનો 
પાઠ કરો. 
21 – શ્રી રામચુંદ્રની કૃપાથી ધન મળશે. શ્રી સીતારામના નામની પાુંચ માળા રોજ કરો. 
22 – હમણાું મશુ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે પણ અંતે વવજય તમારો જ થશે. 
23 – તમારો કદવસ ઠીક નથી. રોજ હનમુાનજીનો પજૂન કરો. મુંગળવારે ચોળા ચઢાવો. સુંકટોથી 
મકુ્તત મળશે. 
 



 

 

24 – તમારા ઘરવાળા જ વવરોધમાું છે. તેમને અનકુુળ કરવા પનુમનુું વ્રત કરો. 
25 – તમને જલ્દી શભુ સમાચાર મળશે. 
26 – દરેક કામ વવચારી – સમજીને કરો. 
27 – સ્ત્રી પિથી તમને લાભ થશે.દુગાાસતતશતીનો પાઠ કરો. 
28 – હમણાું અમકુ મકહનાઓ સધુી પરેશાની છે. 
29 – હમણાું તમારા કાયાની વસદ્ધિમાું વવલુંબ છે. 
30 – તમારા વમત્ર જ તમને દગો આપશે.સોમવારનુું વ્રત કરો. 
31 – સુંતાનથી સખુ પ્રાતત થશે.વશવની આરાધના કરો અને વશવમકહનસનસ્તોત્રનો પાઠ કરો. 
32 – તમારા દુશ્મનો તમને હરેાન કરે છે. સોમવારે બ્રાહ્નણને ભોજન કરાવો. 
33 – કોઇ સ્ત્રી તમને દગો આપશે. સાવધ રહવે ુું. 
34 - તમારા ભાઇ – ભાુંડુઓ વવરોધ કરી રહ્યા છે. ગરુવારે વ્રત રાખો. 
35 – નોકરીથી તમને લાભ થશે. પદોન્નવત સુંભવ છે, પનુમનુું વ્રત રાખી કથા કરો. 
36 - તમારા માટે યાત્રા શભુદાયી રહશેે. તમારા સારા કદવસો આવી ગયા છે. 
37 – પતુ્ર તમારી લચિંતાનુું કારણ બનશે.રોજ રામ નામની પાુંચ માળાનો જાપ કરો. 
38 – તમારે હમણાું થોડાું કદવસો હજી પરેશાની રહશેે. યથાશક્તત દાન –પણુ્ય અને કીતાન કરો. 
39 – તમને રાજકાયા અને ન્યાવયક કેસમાું સફળતા મળશે. શ્રી સીતારામનુું પજૂન કરવાથી લાભ 
મળશે. 
40 – અવતશીઘ્ર તમને યશ મળશે. હનમુાનની ઉપાસના અને રામનામનો જાપ કરો. 
41 – તમારી મનોકામના પણુા થશે. 
42- હમણા સમય સારો નથી. 
43- તમને આવથિક કષ્ટનો સામનો કરવો પડશે. 
44 – તમને ધનની પ્રાપ્તત થશે. 
45 – દાનસપત્ય સખુ મળશે. 
46 – સુંતાનસખુની પ્રાપ્તત થવાની છે. 
47 – અભી દુભાાગ્ય સમાતત નથી થયો. વવદેશ યાત્રાથી અવશ્ય લાભ થશે. 
48 – તમારો સારો સમય આવવાનો છે. સામાજજક અને વ્યવસાવયક િેત્રમાું લાભ મળશે. 
49 – તમારો બહુ જ સારો સમય આવી રહ્યો છે. તમારી દરેક મનોકામના પરુી થશે. 


