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હનમુાનજી પ્રશ્નાવલી – તમારી સમસ્યાઓનુું નનરાકરણ 
 
સામાન્ય રીતે બધાના જીવનમાું અનેક પ્રકારની પરેશાનીઓનુું આવવુું-જવુું લાગેલ રહ ેછે. એક 
સમસ્યા સમાપ્ત થાય તો બીજી સામે આવી જાય છે. એ જ રીતે જીવન ચાલતુું રહ ેછે. ક્યારેક 
ક્યારેક કેટલાક લોકોના જીવનમાું પરેશાનીઓનો દોર લાુંબો ચાલે છે. તેને લીધે તેઓ હતાશ થઈ 
જાય છે અને સમસ્યાઓનુું નનરાકરણ નથી કરી શકતા. એવામાું હનમુાનની ભક્તત જ સવવશે્રષ્ઠ 
ઉપાય છે. 
 
હનમુાનજીની આરાધનાથી વ્યક્તત બધા પ્રકારના કષ્ટ અને દુુઃખોથી છુટકારો મેળવી શકે છે. જો 
તમે જાણવા માગતા હોવ કે તમારો સારો સમય ક્યારે અને કેવી રીતે આવશે, ક્યારે તમારા 
દુુઃખોના દદવસ સમાપ્ત થશે, કેવી રીતે તમે વધ ુસખુ પ્રાપ્ત કરી શકો છો? તો અહીં બતાવેલ 
હનમુાનયુંત્રથી તમે તરત જ જાણી શકો છો. 
 
હનમુાન યુંત્રથી તમારો સમય જાણવાની નવનધુઃ- અહીં આપવામાું આવેલ હનમુાન યુંત્રનો ફોટોને 
ધ્યાનથી જુઓ, ફોટામાું 1થી 8 અંક આપવામાું આવ્યા છે. હવે આંખો બુંધ કરીને પરૂી આસ્થા અને 
ભક્તતની સાથે શ્રીરામ ભતત હનમુાનજીનુું ધ્યાન કરો કે હનમુાનનો મુંત્ર જાપ કરો કે હનમુાન 
ચાલીસાની કોઈ એક-બે પુંક્તતઓ જાપ કરો કે સીતારામ મુંત્રનો જાપ કરો. ધ્યાન કરતી વખતે 
પોતાની આંગળી કે માઉસને કસવરને હનમુાન યુંત્ર ઉપર ફેરવો. થોડીવાર આંગળી કે કસવર રોકી લો. 
હવે કસવર કે આંગળી કયા અંક ઉપર છે? તે અંક સાથે સુંબુંનધત જવાબ નીચે આપવામાું આવ્યો છે. 
આ જવાબમાું બતાવવામાું આવ્્ુું છે કે તમારી સમસ્યાનુું નનરાકરણ ક્યારે અને કેવી રીતે થશે. 
તમને જે અંક પ્રાપ્ત થયો હોય તેનો જવાબ શોધવા માટે અહીં આપેલ અંકોના ફોટો ઉપર ક્તલક 
કરો. 
 



 

 

 
 
 
 
1- દર મુંગળવારે હનમુાન ચાલીસાનો જાપ કરો. કાયોમાું આળસ ન રાખો. પોતાનુું કામ 
ઈમાનદારીથી કરતા રહો. માત્ર છ મદહનામાું જ તમને સફળતા મળશે. સારો સમય શરૂ થઈ જશે. 
જય શ્રી રામ 
 
2- પોતાના કામની બાબતમાું કોઈ નવશ્વસનીય નનષ્ણાતની સલાહ લો. મનમાની ન કરો. પોતાની 
જજદથી નકુસાન થઈ શકે છે. આથી શાુંનતથી કામ કરો. હનમુાન ચાલીસાનો જાપ કરો. જય શ્રી રામ 
 
3- અત્યારે પદરક્સ્થનતઓ તમારા પક્ષમાું નથી બની રહી. થોડો સમય પ્રતીક્ષા કરો. હનમુાનજીનુું 
ધ્યાન કરતા રહો. નસિંદૂર અને ચમેલીનુું તેલ હનમુાનને ચઢાવો. થોડા મદહના પછી તમારી દકસ્મત 
ચમકી જશે. જય શ્રી રામ 
 
4- ઘર-પદરવારમાું મોટા લોકો તથા બહારના વડીલોનો આદર કરો, તેમને માન-સન્માન આપો. 
જરૂદરયાતમુંદ લોકોને દાન આપો. લાભનો સમય શરૂ થવા લાગશે. જય શ્રી રામ 
 
 



 

 

5- જે લોકોના લગ્ન થઈ ચકૂ્યા છે તેમની પત્નીની સહાયતાથી ખરાબ સમય પરૂો થઈ જશે. 
અનવવાદહત લોકો દર મુંગળવારે અને શનનવારે હનમુાનજીના દશવન કરો. લાભ પ્રાપ્ત થશે. જય શ્રી 
રામ 
 
6- અત્યારે તમારી માટે સુંઘર્વના દદવસો છે. દુુઃખોના નનરાકરણ માટે હજી 2 વર્વ સધુી તમારે રાહ 
જોવી પડી શકે છે. ધાનમિક કામ કરતા રહો. જય શ્રી રામ 
 
 
7- જૂની સમસ્યાઓથી છુટકારો મળવામાું થોડો જ સમય બાકી છે. બસ હવે તમારુું  ભાગ્ય તમારો 
સાથ આપશે અને તમારો ખબૂ જ સારો સમય આવનારો છે. હનમુાનજીનુું ધ્યાન કરતા રહો. જય 
શ્રી રામ 
 
8- કોઈ કાયવ માટે બીનજરૂરી મહનેત કરવી પડી શકે છે. આથી ધ્યાન રાખી યોગ્ય કામમાું સમય 
લગાવો. હનમુાનજીને ગોળ-ચણાનો પ્રસાદ ચઢાવો અને હનમુાનચાલીસાનો પાઠ કરો. લાભ પ્રાપ્ત 
થશે. જય શ્રી રામ. 
 
 


