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।। निधिश ांनि , उदकश ांनि व म निकश्र दे्ध ि नित्यिूची ।। 

 

२ पाट (बसण्यायोग्य) ५ आसने (चौकोनी बैठका)  

५ ताटे  १५ वाट्या  

५ चमचे  ४ कलश (ताांब्याचे) 

१ समई- वाती- ततळाचे तेल  ४ ताम्हने (ताांब्याची) 

२ तनराांजने- फुलवाती- तपू  २ पळ्या-भाांडी (आचमनास) 

१ मध्यम पातेले (तनमााल्यास) २ काडेपेट्या  

३ तकलो ताांदळू (तनवडलेले) ४ सकेु खोबरे वाट्या  

१० नारळ  १ वाटी गळू  

७० सपुाऱ्या  १ वाटी साखर  

१ वाटी गायीचे दधू अधाा वाटी मध  

१ वाटी दही (गायीच्या दधुाचे) १० फळे 

१ वाटी गायीचे तपू  १२ केळी 

६० तवड्याची पाने  १२ केळीची पाने  

उगाळलेले गांध / चांदन पावडर  ३ गोपीचांदन काांड्या (पाांढऱ्या) 

हळद-कुां कू-राांगोळी-गलुाल  ४-५ कोळसे अथवा १ शेणी  
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धपुारतत/ वापरत नसलेला तवा  धपू/उद/लोबान यापैकी एक   

कापरू ५० ग्रॅम  १ रू.ची ६० नाणी   

ब्रह्मगाठीची जानवी १५ नग  सवुातसक अत्तर व उदबत्त्या  

भस्म (पाव वाटी) लोकर (हातभार लाांब) 

१ जोडी धोतर-उपरणे (सतुी म्ह. कॉटनचे) ४ पांचे व ४ ब्लाउजपीस  

२ जड्ुया तळुशी (पाने काढून ठेवणे) २ जड्ुया माका (पाने काढून ठेवणे) 

२ जड्ुया दवूाा १० रू. चा बेल  

५ आांब्याचे डहाळे (तपांपळ,उांबर,वड व पायर याांचेतह तमळाल्यास उत्तम) 

वासाची व मांद रांगाची फुले (उदा. तनतशगांध,मोगरा,चाफा,जईु,सोनटक्का,गावठीगलुाब इ.) 

मतृ व्यक्तीच्या फोटोस साजेसा हार, गजरा अथवा आवडते फूल. 

नमस्काराचे वेळी तपांडाांना वाहण्याकतरता परुतील एवढी जादा फुले.  

श्राद्धाच्या स्वयांपाकात २० लहान पानाांवर वाढण्याकतरता छोटे लाडू,पोळ्या,वडे भात मदुा इ. 

 

श्राद्धासांबांधाने बऱ्याच गैरसमजतुी असतात व वयानी ज्येष्ठ असणाऱ्या सवाांनाच त्या 

मातहती असतीलच असेतह नाही म्हणनू काहीतह शांका असल्यास दशतिया करणाऱ्या 

परुोतहताांना अथवा कुलपरुोतहताांना तवचारून मगच कृती करावी. 

तियाकत्यााने स्वच्छ धोतर-उपरणे तकां वा सोवळे नेसावे. तशवलेले सोवळे शास्त्रमान्य नाही. 

घरातील दवेाांची पजूा तनधनशाांतत झाल्यावर गरुुजी साांगतील तेव्हा करावी.आधी करू नये. 

तनधनशाांतीचे तवधी ज्याांना पाहायचे असतील त्याांना बसण्याची वेगळी सोय करावी. 
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तवधी चाल ूअसताना असांबद्ध सांभाषण, हास्यतवनोद, भ्रमणभाषसांभाषण इ. कृती ज्यामळेु 

तवधींना अडथळा येईल व गाांभीया कमी होईल अशा कृती शक्यतो टाळाव्यात. 

गरुुजी येण्याअगोदर एक स्टीलचा जग/ताांब्या भरून तपण्याचे पाणी व ४ फुलपात्रां ठेवावीत. 

गरुुजींनी पांचगव्य प्रोक्षण केल्यानांतरच गरुुजींकतरता चहा,दधू इ. ची तयारी करावी. 

या सातहत्यसचूीतील दभा,वस्त्र,सपुाऱ्या इ. काही सातहत्य गरुुजी आण ूशकतात. अगोदरच 

तनतित करावे. 

क ययक्रम चे स्वरूप  :- माांडणी(तयारी) – तवष्णसु्मरण –मतृ्युांजय पजून –शाांततपाठपठण- 

कुटुांतबयाांवर कलशजलाने अतभषेक- चांदनातद भोग धारण व उांबरठ्यावर सपुारी फोडून गळू 

व सपुारीचा तकुडा चघळणे ––शभुोदय सांकल्प–गणेशपजून,पणु्याहवाचन,अतभषेक-                           

अल्पोपि र 

     उदकशाांतत सांकल्प – उदकशाांतत मांत्रपठण - कुटुांतबयाांवर ब्रह्मकलशजलाने अतभषेक                 

ब्राह्मणपजून, दतक्षणाप्रदान              क ययक्रम ची म नििी                                

                        मातसकश्राद्ध तयारी व सांकल्प – श्राद्धाांग२०-२२ लहान पाने वाढण-े तपांडदान – तपडाांना  

घरच्याांनी नमस्कार करणे – श्राद्धसांकल्पपतूी – ब्राह्मणाांसह तियाकत्यााचे व अन्य 

कुटुांतबयाांचे भोजन. 

 तनधनशाांतत नांतर दखुवट्याचा अहरे करण्याची रूढी आह.े शांकर मांतदरात जाऊन नव े

तनराांजन लावतात. दखुवट्याचा अहरे करतेवेळी तियाकत्याापेक्षा ज्येष्ठमांडळी तियाकत्याास 

व त्याच्या भावाांना वस्त्र, पारांपतरक टोपी (गाांधीटोपी) दतेात. बऱ्याच तठकाणी सवाांच्या 

सोयीकतरता हा तवधी दपुारी केला जातो. ज्याांना दपुारी थाांबणे शक्य नसेल त्याांनी 

गरुुजींच्या परवानगीने तनधनशाांतत नांतर अहरे करावा. 

 दशाहतियेत व पढेु तवतवध कारणाने वेगवेगळी दाने तेराव्या तदवशी दणे्यास साांतगतले 

आहते. ती पढुीलप्रमाण े– गाय, जमीन, तीळ, सोने, तपू, वस्त्र, धान्य, गळू, चाांदी व मीठ 
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याांना दशदाने म्हणतात. आमान्न, उदकुां भ, गाय, वस्त्र, भमूी, अांथरूण, छत्री  व आसन 

याांना अष्टदाने म्हणतात. कमांडल,ू छत्री, वस्त्र, काठी, लोहदांड, काडेपेटी, तदवा, तीळ, 

तवडा, चांदन व फुले याांना चौदा उपदाने म्हणतात. तह सवा दाने करणे सध्याच्या काळात 

सामान्याांना शक्य नाही. तरीही, तेराव्या तदवशी यापैकी काही दानवस्त,ू दर मतहन्यास 

येणाऱ्या मतृ्यतुतथीला तवभागनू अशीतह दाने दतेा येऊ शकतात. भावा-बतहणींनी तवभागनू 

सदु्धा दान करता येऊ शकते. 

 मतृव्यक्तीची फोटोफे्रम करतेवेळी फोटोच्या खाली जन्मतारीख( ततथीसह) व मतृ्यतुारीख 

(ततथीसह) तप्रांट करून घ्यावी म्हणजे वषाश्राद्धाच ेअगोदर ततथी सहज समज ूशकते. 

 श्राद्धाचा स्वयांपाक व अल्पोपहार घरीच बनवावा. गरुुजींकतरता अल्पोपहार गरुुजींच्या 

सल्ल्यानसुारच ठरवावा. ह े पदाथा तरी घरीच बनवावे. वषाानवुष े दणे्यात येणारी 

‘साबदुाण्याची तखचडी’ सातत्वक उपहाराच्या सांकल्पनेत मान्य नसल्याने ( व बहुतेक रोज 

तेच खाल्ल्यामळेु त्रास होत होत असल्याने बहतुेक गरुुजी तखचडीस नकार दतेात, त्यामळेु 

अन्न वाया जाते तरी या मदुय्ाचा अवश्य तवचार करावा.)  

बाहरेून आणलेला स्वयांपाक कुठे, कुणी, कसा, केव्हा बनतवला असेल ? सातहत्य कसे 

वापरले असले ? कसा आणला असेल ? ह ेसमजणे शक्य नाही. त्यामानाने घरी ब्राह्मण 

आचारी व ब्राह्मण सहाय्यकाांनी बनतवलेला स्वयांपाक अतधक तवश्वासाहा असतो. पाने सदु्धा 

ब्राह्मण सवुातसनींनीच वाढवीत असे शास्त्र आह.े ह ेसवा शारीतरक त्रासाचे वाटले तरी या 

सवाांचे अदृश्य फल खपूच चाांगले असते. 

 काही प्रदशेात उदकशाांतत हा तवतध १४ व्या तदवशी केला जातो. त्यास ‘गोडजेवण’ अस े

म्हणतात. काही प्रदशेात मातसक श्रादे्ध २७ व्या तदवशी करतात. तरी सवाानमुते व 

कुलपरुोतहताांना तवचारून तनणाय घ्यावा. 

                                                       


