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।। श्रीः ।। 

।। नवचडंर साहित्य सचूर ।। 

२ चौरंग       १ मोठ्ठा टरपॉय / उंच खुची   

५ पाट (बसण्यायोग्य)    १ कळशर (तांब्याचर / हपतळर) 

१० आसने ( बसण्यायोग्य)   ४ कलश (तांबे) 

२ शालर (वापरातल्या)    ४ ताम्िने 

२० वाट्या (स्टरलच्या)    ३ पळ्या  

१० चमचे (मध्यम आकाराचे)   ३ पंचपात्र (आचमनाचर) 

१० ताटे (स्टरलचर+मोठर)   १ ररकामर बादलर  

१कक.चे ररकामे पातेले (तुपासाठर)  १मोठे पातेले(िवनरय द्रव्यासाठर) 

२ समया व २ काडेपेट्या     अर्ाा लर. हतळाचे तेल * 

४ नररांजने ( २ तेलाचर व २ तुपाचर)  २.।।.(अडरच) कक. गायरचे तूप  

कापसाच्या वातर (समईच्या+फुलवातर) * पायस २ वाटर तांदळाचा  

५ ककलो तांदळू (हनवडलेले)   सार्ा भात २ वाटर तांदळाचा  

३ ककलो गहू (हनवडलेले)    पाव ककलो सुके खोबरे वाट्या  

दरड ककलो पांढरे तरळ     पाव ककलो गूळ  

१०० ग्रॅम काळे उडरद *    पाव ककलो साखर  

१०० ग्रॅम हपवळर मोिरर *   लवंग व वेलचर प्रत्येकी ५० ग्रॅम 
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िळद व कंुकू प्रत्येकी पाव ककलो *  मर् १०० ग्रॅम * 

गुलाल* - रांगोळर* – रंग *   १५० सुपाऱ्या # 

र्ूप + गुग्गुळ प्र. ५० ग्रॅम    पाव ककलो कातरलेलर सुपारर  

कापूर ५० ग्रॅम *     सुकामेवा + पेढे प्र.अर्ाा ककलो  

कंकोळ ५० ग्रॅम *     गाईचे शेण व गोमूत्र* 

सुवाहसक उदबत्त्या *    दभा # व २०० सहमर्ा (पळसाच्या) # 

ब्रह्मगाठरचर जानवर १० नग *   ५ ककलो बंबफोड (लाकडे) * 

१२ नारळ       २ ककलो कोळसे  

अष्टगंर् / चंदन पावडर (गंर्) *   ५ मोठ्या शेण्या (गोवऱ्या) * 

१ कोिळा व १ सुरा/कोयता    उसाच्या अख्खख्खया कांड्या ४  

५ प्रकारचर प्रत्येकी ३ फळे + १२ केळर ५० हवड्याचर पाने    

३ साड्या ६ वार – (कळशरला नेसवायला + सौभाग्यवायनात + सुवाहसनरला ) 

सौभाग्यवायन ३ सेट (गोल आरसा,कंगवा,िळद कंुकवाचे करंडे,काजळ,बांगड्या इ.) 

कुमारर पूजनाचे वेळर कुमाररकेला दणे्यास  फ्रॉक अथवा साजेसे वस्त्र  

१ र्ोतर-उपरणे (कॉटनचे)  #   ५ ब्लाउजपरस  # 

४ पंचे  #      सव्वा मर. चर ३ लाल कापडे  # 

५० हवटा + ३ घमेले लालमातर   १०० द्रोण ( मध्यम आकाराचे ) * 

गायरचे दरू् अर्ाा लर.    गायरच्या दरु्ाचे दिर १ वाटर  
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शंख व घंटा (हनत्य पूजेत असल्यास)  दवे पुसायचे वस्त्र  

लादर पुसायला २ डस्टसा    रद्दर पेपसा व सुतळ बंडल 

कुलदवेतेचर (दवेरचर) मूती/प्रहतमा/टाक  दवेरचर प्रसन्न फोटोफे्रम (असल्यास) 

४ केळरचे खुंट ( सजावटरला गोल्डन हस्टक्स,ग्लॅहडअस,जरबेरा,कॉनेशन इ. )  

दरवाजाला तोरण      आंब्याचे डिाळे १० नग  

तुळशर १ जुडर , दवूाा ४ जुड्या    बेल १०-१५ र. चा , १ बेलफळ  

२ मोठे िार (३ फुटाचे)     घरातरल दवेाकदकांच्या फोटोंना िार  

३ मध्यम िार (२ फुटाचे)    ३ वेण्या – १२ गजरे  

झेंडू (हपवळा+केशरर) प्र. अर्ाा कक.  हनहशगंर् + शेवंतर प्र. अर्ाा की. 

जास्वंद,अस्टर,गुलाब,चाफा,सोनटक्का,मोगरा,जुई,केवडा,कमळ,दवणा,मरवा इ.फुले  

फुलांच्या माळा ३-४ प्रकारच्या    २ सुतगुंड्या (पांढरर + लाल) * 

मित्वाच्या सूचना :-  

  मंगलवाद्य (सनईचर सरडर/कॅसेट इ.) व कॅमेरा/शूटटग व्यवस्था 

  गुरुजींच्या सल्ल्यानुसार अल्पोपिार व चिापाण्याचर व्यवस्था  

  सुवाहसनर व कुमाररकेच्या पूजेचर अंदाजे वेळ  

  औक्षणाला, िळद कंुकू लावण्यास सुवाहसनर त्यांना मान ( नारळ+ब्लाउजपरस) 

  यजमानांना नेसण्यास सोवळे-उपरणे, पत्नरस सिावार अथवा नऊवार साडर  

  हवटांच्या ऐवेजर मोठे िोमकंुड सुद्धा चालेल परंतु ते दरडफूट x दरडफूट चौरस             

असाव,े हनमुळते नको व त्याच्या चार कोपऱ्याला पाय असावेत म्िणजे  

जहमनरपासून ६ इंच तरर उंच असावे. 
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  िा कायाक्रम दोन कदवसात्मक सुद्धा करता येऊ शकतो. पहिल्या कदवशर 

गणेशपूजन व नान्दरश्ाद्धांत पुण्यािवाचन तसेच दवेर स्थापना,पूजा व 

सप्तशतरचे १० पाठ िोतरल व दसुऱ्या कदवशर नवग्रििोमासि सप्तशतर पाठाचे 

िवन, सुवाहसनर+कुमाररका पूजन, बहलदान, पूणााहुतीतर व कमासांगता िोईल. 

  शक्य असल्यास एखादा टेबलफॅन आणून ठेवावा. िवनाचा र्ूर हखडकीतून 

बािरे घालवण्यास या टेबलफॅनचा खूप उपयोग िोतो. 

  जे लोक मांसािार करतात त्यांनर नवचंडरच्या अगोदर तरन कदवस व नंतर तरन 

कदवस मांसािार वर्जया करावा. नवचंडरच्या कदवशर कांदा,लसूण वापरू नये. 

नवचंडरच्या कदवशर पूणा उपवास (हनरािार) अपेहक्षत नािर परंतु, साहत्वक व 

पचनास िलके असे खाणे असावे.  

  नवचंडर हि शक्तीचर उपासना आि ेतेव्िा घरातरल हस्त्रयांचा, कुमारींचा  

अवमान करू नये व हस्त्रयांनर आहण कुमारींनरसुद्धा साहत्वकतेने वागावे. 

  # असे हचन्ि असलेले साहित्य गुरुजर आणू शकतात परंतु त्याचर अगोदर 

कल्पना द्यावर. गृिरत र्रू नये. 

  * असे हचन्ि असलेले साहित्य माटंुगा (सेन्रल) येथरल मिशे्वरर उद्यानाजवळच्या 

श्र शंकर मठाखालर हमळू शकते. संपका  :- श्र. मंजुनाथ ९८२१४८६०३५ 

 

 

 

 

 


