Antim sanskaar benodigdheden
Pooja pakket
Laal chandan
Sindoor (vermiljoen)
Agarbatti 1x pak (wierook)
Dhoop
Peela chandan
Supaari (betelnoot)
Jaivel (nootmuskaat)
Dhaar
Rooi (watten)
Havan saamagri
Lewang (kruidnagel)
Kalawa bandhan (bol gaar)
Dhaan (tarwe)
Tiel (zwarte en witte sesamzaad)
Ilaaichi (kardemom)
Kapoor (kampfer)
Haldi (koenjit)
Misri (kristalsuiker)
Bladsoorten
Aam 7 stuks (mango bladeren)
Paan 10 stuks (betelbladeren)
Neem bladeren / Tulsi bladeren
Duba gras / Kattahar bladeren 20 stuks
Kusha gras (als het niet vers is één dag van tevoren in warm water weken)
Overige
1 grote blik ghee 2 kilogram
1 Melk
1 Yoghurt
1 Honing
2 bruinesuiker
1 pak rijstmeel
Gangaajal
1 fles Rooswater
Havan saamagri 2 kilogram
Dia 7x kleine
Hout voor havan (mango of dhoop)
Havan kund (vuurkorf)
Een paar koperen centen
Zand of aarde
Schapenvacht

Lucifer
Amrud 1x (guave)
Tandenstokers
Goud 7 stuks
Chinese tayer 1x (arooi) in 6 stukjes snijden
Extra (indien er sprake is van panchak)
Extra kusha gras voor het maken van cijfer 5 en 5 x kalsa
Benodigdheden voor het bereiden van 5x pind (poppetjes)
De 5 poppen thuis maken, bekleden met pind en dan meenemen naar de plaats waar de dienst zal
worden gehouden (in overleg met uw pandit)
Honing
Rijstmeel
Ghee
Zwarte sesam
Melk
Bloemen
Chrysanten, anjers en gena ( 3 x bossen wit en 3 x geel )
Katoen
Dhoti / Sari
1 witte sjaal
20 meter wit
Kurta paajaama
Voor het uitvoeren van alle handelingen heeft u nodig
Thaali 3x (koperen borden)
Lota 3x
Glazen 4x (zilver en koper mag ook)
Grote lepels 5x
Eetlepels 3x
Waterkan
Teil 2x
Handdoeken 3x
Keukenrol
Aluminium folie
Dekens
Vuilniszak
Houten plank 1 meter
Daan
Op een koperen thaali: geld (naar eigen keuze), rijst, olie, gele erwten, urdie, aardappel, witte of
bruine bonen (droog), uien, knoflook, masaala en gele besan of urdi besan

