List of Items for Chopda Pujan (Lakshmi Puja)
•
•
•
•
•
•
•

૧ ના#રયેળ (1 Coconut)
લાલ કપડં ુ (Red cloth)
અેક બા0ેઠ (1 Bajoth)
ફૂલ તમ ને ફાવે તેટલા. (Some flowers)
પાંચ ફળ . ધાેઈ ને લેબલ કાઢી ને લાવ વા. (Five fruits, washed and labels removed)
અેક થી દાેઢ વાટકાે ચાેખા. બને તેટલા અાેછા વાપરવા. (1 to 1.5 bowl of rice)
પૂ0 નું બાેA ( અબીલ, ગુલાલ, કં કુ, હળદર, કપૂર અને ચંદન) (Puja Box – Abil, Gulal, Kanku,
Turmeric, Kapoor, Chandan)

•

૧૦ નાગરવેલ ના પાન. (પાંચ અાંબાના અને પાંચ નાગર વેલ ના પાન ચાલે) (10 Nagarvel (betel)
leaves)

•
•

૧૦ ઘી માં પલરે લી #દવેટ - વાટ ગુજરાતી ગાેળ. (10 divels (diyas), soaked in Ghee)
અેક દીવાે. (1 diya)

•
•
•

ચમચી જેટલાે ગાેળ ( a spoonful of jaggery)
તમને ફાવે તાે થાેડા dry fruit (Some dry fruits)
થાેડં ુ પંચામૃત ( દૂધ, દહG, ઘી, મધ અને સાકાર) (A small mixture of milk, curd, ghee, honey,
and sakar)

•
•
•

૨ સાેપારી (2 soparis (Arecanuts))
ચાર coins (Four coins)
નાની ગણેશ ની મૂKતL (પાણી થી નવડાવી શકાય તેવી) (A small statue of Ganesh (for
abhishek))
લMમી ની મૂKતL દૂધ નાે અNભષેક / નવડાવી શકાય તેવી. (A small statue of Lakshmi (for
abhishek))
QાંRાનાે કળશ (Copper kalash)
અારતી પાંચ #દવેટ સાથે તૈયાર રાખવી (Keep aarti ready with five diyas)
દીવાે પુરી પૂ0 માં ચાલે અને અારતી થાય તેટલું ઘી (Ghee, enough to keep diyas lightened for
the duration of the puja)
બે વાટકી (Two small vatkis (bowls))
ચાર Tીલ ની ચમચી (Four steel spoons)
ં ી ડીશ (Dish, about six inches in diameter
લગ ભગ ૬ ઇં ચ ના Vાસ / ડાયા મીટર ની થાેડી ઊડ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

and relatively deep)
નેપ#કX (Napkins)
પૂ0 નું પાણી ભેગું કરવા નાની તપેલી, bowl અથવા કાેઈ પન વાસણ (A small pan for collecting
water from the puja)

•
•
•
•
•
•
•

નાડાછડી (Nadachhadi (red and yellow colored cotton string))
કાતર (Scissor)
માંચીશ / બાકશ (Matches/Match Box)
કં કુ પલારવા નાની વાટકી (A small bowl for wet kanku)
તમારી ચેક બુક અને computer 0ે તેમાં તમારાે #હસાબ રાખતા હાેવ તાે (Your checkbook or
computer, a representative of your “Chopda” (accounting books))
Yસાદ (Prasad)
પાણી નાે jug (A water jug)

