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અમારા પ્રાયોજકોને આભારસહ  

Gujerati 

   

મિત્ર અથવા સબંધંી િતૃ્ય ુપાિ ેત્યાર બાદ 

શુ ંકરવુ ં 

 

આપણા સિદૂાયો િાટ ેિાર્ગદર્શશકા 
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 પ્રસ્તાવના 

આ િાર્ગદર્શશકા વારમવકશાયર રેસ ઇક્વમિટી પાટગનરશીપ દ્વારા તૈયાર કરવાિાં આવી છે, 

(WREP ) , જે સાંસ્કૃમતક અને ધાર્શિક િાર્ણીઓના પ્રમતભાવરૂપ છે જે તરફ દેશભરિાંથી 

આપણા સિદૂાયોએ અિારં ધ્યાન ખેંચયું હતંુ. 

થોડા જ વખતિાં WREP િાટે દેખીતંુ હતંુ કે આપણા સિદૂાયો પાસ ેતેવી િામહતીની 

ઉપિબ્ધતાની ઊણપ હતી, જે આપણા મિત્ર અથવા સબંંધીનંુ અવસાન થાય તેવા સિય ઉદ્ભવતા 

તિાિ િુદ્દાઓને આવરી િે.  

આ િાર્ગદર્શશકાનો આશય તિાિ જરૂરી િાર્ગદશગનોનંુ સંમિપ્ત સંસ્કરણ બહાર પાડવાનો છે, જેિ કે 

કેવી રીતે અવસાન પ્રિામણત કરવું અને નોંધણી કરવી, અંમતિમવમધ, દફનમવમધ અથવા 

અમનનસંસ્કારની ર્ોઠવણો મવશે કોનો સંપકગ કરવો. ખાસ તો આને ધાર્શિક અને આધ્યામત્િક િાર્ગદશગન 

સાથે સંયોજીત કરીને વારમવકશાયર ફરતેનાં મવમવધ સિદૂાયોની જરૂરરયાતો પૂણગ કરવી.  

એવું બની શકે કે તિે અિર્ ધિગનાં મિત્રનાં અંમતિ સંસ્કાર કે મવમધિાં હાજર થયા હોવ.  આ 

િાર્ગદર્શશકા તિને અિર્ અિર્ સાંસ્કૃમતક, ધાર્શિક અને આધ્યામત્િક મવમવધતાઓ, યોનય પહેરવશે, 

મશષ્ટાચાર સિજવાિાં સહાય કરશ ેઅને કહેશ ેકે શુ ંભટે સોર્ાદો કે ફુિ આપવા યોનય ર્ણાય કે કેિ. 

વધુિાં અિ ેતેને વારમવકશાયર િાટ ેસ્થામનક બનાવયું છે.  િોટા ભાર્ની િાર્ગદર્શશકાઓ અને 

ચોપામનયાઓ સવગસાિાન્ય હોય છે. તેિ છતાં અિે તવી તિાિ જોઇતી સંપકગ મવર્તો સિાવી છે 

જેની આપને જરૂર પડી શકે, તે મવસ્તાર અનુસાર, વારમવકશાયરિાં જયાં આપ રહેતા હોવ. અિારા 

ધ્યાનિાં છે કે અંમતિ સંસ્કારો ખચાગળ હોઇ શકે, તેથી અિે ઉપયોર્ી િાર્ગદર્શશકા સાિેિ કરી છે જે 

જણાવે કે તિ ેકયા િાભનાં હકદાર છો.   

અિને આશા છે કે તિારે િાટે આ િામહતી ઉપયોર્ી, િાર્ણીપ્રધાન અને િામહતીપ્રદ નીવડશ,ે અને 

જેને  ભાવનાશીિ અને િુશ્કેિીભયાગ કહી શકાય તેવા સિયિાં તેવા મનણગયો અને વયવસ્થા કરવાિાં 

િાર્ગદશગન પૂરં પાડશ ેજે જરૂરી હોય. 

  

 

 

 

પ્રથિ આવૃમિ નવેમ્બર 2013િાં પ્રકામશત 
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શુ ંઆપ WREPની િદદ કરી શકો? વારમવકશાયરના ંસિદૂાયોની સહાયતા િાટ ેઅિ ેઆ 

િાર્ગદર્શશકા સ્વતતં્ર સ્વમૈચછક વયમક્તર્ત  રીત ેબહાર પાડી છે. અિન ેઆશા છે ક ેઆપન ેિાટ ેઆ ઉપયોર્ી 

નીવડી હશ?ે અિારા કાિના ંદરકે િતે્રિા ંઅિ ેકાયગ ચાિ ુરાખી શકીએ ત ેિાટ ેઆપ અિન ેદાન આપવાનુ ં

મવચારી શકો છો. કપૃા કરી આપન ેપોશાય તવેો કોઇ પણ ઉપહાર આપવા નીચ ેઆપિે ફોિગ ભરો અન ેઅહીં 

િોકિો: Warwickshire Race Equality Partnership, Room 127, 

Morgan Conference Suite, Warwickshire College - Rugby    

Centre, Technology Drive, Rugby Warwickshire CV21 1AR. 

મશર્ગક: ટૂંકી સહી: અટક: 

સરનાિું: 

ટેમિ: ઈિેિ: 

તિારં ઈિેિ સરનાિું અને/અથવા ફોન નબંર પૂરો પાડીને તિે સહિત થાવ છો કે અિે આપનો સંપકગ નીચે િુજબની રીતોથી કરી શકીશંુ.  અિારા 

પત્રવયવહારિાંથી િવાજિ પાછંુ ખેંચવા કોઇ પણ સિયે અિારો સંપકગ કરી શકો છો.. 

તિારો ઉપહાર. 

 િને આટિો ઉપહાર આપવો ર્િશે: 

£ 

હંુ વારમવકશાયર ઇક્વમિટી પાટગનરશીપનાં નાિનો ચેક/પોસ્ટિ ઓડગર આ સાથે બીડું છંુ.  

તિે પૂરી પાડેિ િામહતીનો ઉપયોર્ અિે તિારી સાથે ડેટા પ્રોટેક્શન ર્ાઇડિાઇન્સ અનુસાર પત્રવયવહાર કરવા .  

WREP ( પંજીકૃત સખાવતી સંસ્થા ક્રિાંક 1111481 )   અિે આપનો સંપકગ ન કરીએ તેવી આપની ઇચછા હોય તો 

કૃપા કરી અિારો સંપકગ 01788 863117 પર કરશો. 
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WREP, અિ ેકોણ છીએ. 

વારમવકશાયર રેસ ઇક્વમિટી પાટગનરશીપ સ્વતંત્ર સ્વૈમચછક સંર્ઠન છે જે પજંીકૃત સખાવતી સંસ્થા છે 

અને બાંયધરી દ્વારા િયાગરદત કંપની છે. 

અિારા િક્ષ્યો 

 વંશીય ભદેભાવ દૂર કરવા કાિ કરવુ ં

 મવમવધ જામતઓના જુથોની વયમક્તઓ વચચે તકો અને સારા સંબંધો િટે સિાનતાને પ્રોત્સામહત 

કરવી. 

 જે િોકોએ જામત પ્રત્યે ભેદભાવ અનુભવયો છે તેિની જરૂરતો પુણગ કરવી, િામહતી, સિાહ અને 

સિથગનની જોર્વાઇ સાથે 

અિારો સપંકગ કરો 

વારમવકશાયર રેસ ઇક્વમિટી પાટગનરશીપ  
રૂિ127 
Morgan Conference Suite 

Warwickshire College 

Rugby Centre 

Technology Drive, Rugby 

Warwickshire CV21 1AR 

ફોન: 01788 863 117 

ઈિેિ: info@wrep.org.uk    www.wrep.org.uk  
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અમારી માર્ગદર્શિકાન ું અવલોકન 

આપ્તજનનંુ ક ેમિત્રનંુ અવસાન એક અત્યંત ભાવનાશીિ અને િુશ્કેિીભયો 

સિય હોય છે. અિે આ િામહતી પુસ્તક તિને જરૂર પડે તેવી વયવસ્થા અને 

મનણગયો િેવાિાં િાર્ગદશગન પરૂં પાડે તે િાટે સંકમિત કરી છે. દાખિા તરીક,ે 

તબીબી પ્રિાણપત્ર િળેવવંુ, િૃત્યુની નોંધણી કરાવવી અને અંમતિસંસ્કારની 

વયવસ્થા કરવી.  

અંમતિસંસ્કારના રરવાજો ધિગ, વંમશયતા અને સંસ્કૃમત અનુસાર અિર્ 

અિર્ હોય છે. અિ ેઆ િાર્ગદર્શશકા તિારી ધાર્શિક અને સાંસ્કૃમતક 

િાન્યતાઓ અનુસાર સહાયતા પૂરી પાડવા િાટે સંકમિત કરી છે. 

તિારા દુુઃખદ કાળ દરમિયાન તિારા સ્થામનક સિૂદાયિાંથી કોણ 

િાર્ગદશગન અને ટેકો પૂરો પાડી શકે તેવા ઉપયોર્ી સંપકો અિ ેસિાવયા 

છે.  

કુટંુબીજનના અવસાનને કારણે નાણાકીય િુશ્કેિીઓ ઉભી થઈ શકે છે. 

તિારી સહાય કરવા અિે મબરરવિેન્ટ િાભ મવશે િામહતી પરૂી પાડી છે 

જેના તિે હકદાર હોવ જેિકે અંમતિ સંસ્કારનાં ખચગિાં િદદરૂપ થવંુ.  

સુંવેદનશીલ સમય. માર્ગદશગન જ્યારે તમને તેની ખરેખર જરૂર હોય. 

ર્વર્વધતા, તમારો ધમગ, તમારૂું માર્ગદશગન  

મ શ્કેલ સમય, બિરીવમેંટ લાભો 
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મશખ ધિગ 

િરણ પાિતા મશખ, મશખોનાં પમવત્ર ગ્રંથિાંથી શબદનાં પાઠ કરવાથી રદિાસો િેળવે છે.  કોઇ સર્ા અથવા અન્ય મશખ 

ધિગનાં અનુયાયી આ કરી શક.ે  તે વયમક્ત ઇશ્વરનું એટિેકે વાહેર્ુરૂનંુ (અદ્ભુત ઇશ્વર) નાિ િેવાતંુ હશે તેવાિાં િૃત્યુ પાિશે.  

કેટિાક મશખોને તેઓના િોંિાં અિૃત (પમવત્ર જળ) િેવાની ઇચછા હોઇ શક.ે  િૃત્યુ બાદ શરીર પર સફેદ કપડંુ આવરી િેવાય 

છે.  શરીર પર 5 K રહેવા જોઇએ (કચછા, એક આંતરવસ્ત્ર, કરં્ા, એક િાકડાની કાંસકી, કડંુ, એક સ્ટીિ અથવા િોઢાની 

બે્રસિેટ, કેશ, કાપ્યા મવનાનાં વાળ અને દાઢી તથા રકરપાણ, એક નાની તિવાર જે કરણાનંુ પ્રમતમનમધત્વ કર ેછે તેિજ યાદ 

કરાવે છે ક ેસત્યનંુ રિણ કરવાનંુ છે). પરરવારજનોની ઇચછા હોઇ શકે કે તેઓ પોતે જ શબને સ્નાન કરાવે. કોઇ પણ 

સંજોર્ોિાં આરોનય વયવસામયકોએ િૃતકના દાઢી અથવા વાળ કાપવા નહીં.  મશખોને િતૃ્ય ુબાદ બને એટિા જિદી 

અમનનદાહ દેવાિાં આવે છે અને તેિને 5K પહેરાવવાિાં આવે છે. ઘર ેએક ટંૂકી મવમધ બાદ શબને ર્ુરૂદ્વારા (મશખિદંીર)િાં 

િઈ જવાિાં આવે છે. ર્ુરૂદ્વારાિાં જીવનનાં સિાપનની ઉજવણી કરતી પ્રાથગના અંમતિ સંસ્કાર કરવાિાં આવે છે.  િહેિાનો 

િાટે શ્રી રુ્રૂ ગ્રથં સામહબ સાિ ેિાથુ ટેકવવંુ વૈકમપપક છે જોક ેતેિની પાસે પ્રસાદ (મિઠાઇ) િેવાની અપેિા રાખવાિાં આવે છે 

જેને આમશવાગદ ર્ણવાિાં આવે છે. સ્િશાનભૂમિિાં પણ વધ ુપ્રાથગના કરવાિાં આવે છે.  અમનનસંસ્કાર થતા હોય ત્યારે 

સાિૂદામયક પ્રાથગના અથવા અરદાસનો પાઠ થાય છે.  બે રોહજદી પ્રાથગના, જપજી અને સોઇિાનો પાઠ થાય છે. ફક્ત 

પરરવારજન જ અમનનસંસ્કારિાં હાજર રહી શકે. કોઇ વયમક્તના જવા પર મવિાપ કરવાને બદિે, મશખ ધિગ મશખવે છે 

સજગકની ઇચછાને શરણે જવંુ, જે િૃત્ય ુએક કદુરતી પ્રરક્રયા હોવા પર ભાર આપે છે, એક એવી તક જયાં આત્િા અને તેના 

સજગકનંુ મિિન થાય. ગ્રથં સામહબનાં પાઠ (શબદ) િાં 10 રદવસ સુધી સર્ા અને મિત્રો હાજરી આપે છે. અંતે, સૌથી િોટા 

પુત્રને પાઘડી આપવાિાં આવે છે જે પ્રમતક છે કે તે હવે પરરવારનો વડો છે. મશખ ધિગિાં અમસ્થ સર્ાવહાિાને આપવાિાં 

આવે છે જેઓ તેિાંથી થોડાં ધરતી પર મવખેર ેછે અથવા વહેતા પાણીિાં. ર્ુરૂદ્વારાિાં પ્રવેશ કરો ત્યાર ેિાથું ઢાંકવંુ અને 

પર્રખા કાઢી નાંખવા.  ફુિ, ખોરાક અને ધિાગદા દાન ઉમચત છે જોક ેખાવાનાિાં ઇંડા, િાંસ, િાછિી ક ેિરદરા હોવી ન 

જોઇએ. મશખો િાટે િતૃ્ય ુઆત્િાની ઇશ્વર તરફની િુસાફરીનો એક તબક્કો િાત્ર છે.  કારણક ેઆત્િા ક્યારેય િરતો નથી, 

મશખનાં િૃત્ય ુટાણે કોઇ શોક ન હોવો જોઇએ. સારા સિય પર ધ્યાન કને્રીત કરો અને તેિના પ્રત્ય ેપ્રેિ પ્રદર્શશત કરો, ઉદાસી 

અને ખોટ પર ધ્યાન ન આપવંુ.  
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પેર્મનઝિ 

મબ્રરટશ આઇપસિાં જ ઘણા બધાં પેર્ન પરંપરાઓ છે અને પોતાની પરંપરા કે િાન્યતાને વણગવવા િાટે અિર્ અિર્ િોકો અિર્ 

અિર્ શબ્દપ્રયોર્ કરે છે ; ડ્રૂઇડરી, મવકા, મહથમનઝિ, અસાત્રુ, મવચક્રાફ્ટ, દ પાથ ઓફ દ ર્ૉડેસ, ઇકો પેર્મનઝિ અને અન્ય.  પેર્ન્સ 

પેનમથમસ્ટક (ઈશ્વરની સવગવયાપકતાનો િત ધરાવનાર), પોમિમથમસ્ટક (સવગદેવવાદી)અને એમનમિમસ્ટક (જડવાદી) હોય છે; જેઓ 

કુદરતને પમવત્ર અથવા રદવય િાને છે.  આિ તો િૃત્યુ એક સંક્રિણ છે અંત નહીં.  િૃત્યુની પ્રરક્રયાિાં, એવું િાનવાિાં આવે છે કે વયમક્ત 

તેિના પૂવગજોને િળવાની િુસાફરી પર જઈ રહ્યા છે.  પૂવગજો તરીકે તેઓ ટ્રાઇબ, સિૂદાય અથવા પરરવારના ભાર્ રહે છે, જેિની 

હાજરી હવે અિર્ સ્વરૂપે હોય છે; આત્િા, વાતાગઓ, મશખાિણો, યાદો તરીકે.  રોહજદી પ્રાથગનાિાં પૂવગજોની સ્િૃમત તાજી કરવાિાં 

આવે છે, જેિની વાતો ફરી ફરી કહેવાય છે, તેિની યાદો જીમવત રાખવાિાં આવે છે. િૃત્યુ કુદરતનંુ પાશવી બળ હશે, જે કઠોરતાથી 

જીવનો બદિી નાંખે છે પરંતુ પોતાને ખાતર તેનો ડર રાખવાની જરૂર નથી. 

  

સાિાન્યપણે પેર્નો દફન થવાની અથવા અમનનસંસ્કારની ઇચછા સેવતા હોય છે, િોટા ભાર્ના કુદરતી કબ્રસ્તાનોિાં સાદા 

બાયોરડગ્રેડેબિ કોરફનો અથવા કફનો પસંદ કરતા હોય છે.  તેિની ઇચછા કબરની સાિગ્રી સાથે દફન કરવાની હોઇ શકે જેિકે પમવત્ર 

બ્િેડ, શેમિસ અથવા પેન્ડન્ટ, જે તિાિ પરરવાર અથવા સિૂદાય પૂરં પાડશે.  જો તેઓ તેવા જૂથનો ભાર્ હોય જેઓ તહેવારોની 

ઉજવણી કરતા હોય અને દેવોનંુ બહુિાન કરતા હોય, તો તેવા જૂથના સદસ્યને પૂજારી તરીકે પસંદ કરવાિાં આવી શકે.  જયારે પેર્ન 

પુરોમહત ઉપિબ્ધ ન હોય, ત્યારે બહુધાર્શિક પુરોમહતનો ઉપયોર્ કરી શકાય અથવા કોઇ ન પણ હોય.  અંમતિસંસ્કારો સિૂદાયકેન્રીત 

હોવાની વકી હોય છે જેિાં વાતો કરવી, યાદોની આપિે, આભાર દશગન, પ્રાથગના, સંર્ીત 

વર્ાડવું કે નર્ારા હોય છે. દફનમવમધઓિાં સિૂદાયો કબર ફરી િાટીથી ભરી દે છે જેની 

સાથોસાથ ર્ીતો હોય, નર્ારા હોય અથવા પ્રાથગના હોય. પેર્મનઝિ િાટે ઉપયોર્ી સંપકો: 

પરે્ન ટ્રામન્સશન્સ www.pagantransitions.org.uk 

િાઇફ રાઇટ્સ 07823 690240 www.liferites.org.uk 

 અન્ય ઉપયોર્ી સંપકો; 

 .દ મબ્રરટશ હ્યુિેમનસ્ટ અસોમસએશન  

 020 7079 3580 તિારે અંમતિસંસ્કાર ર્ોઠવવા હોય તો તિને સિાહ આપી શકશે.  

જેિાં કોઇ ધાર્શિક મવમધ નહીં હોય. 

 દ ઇન્ટરફેઇથ સેમિનરી, (http:/www.interfaithfoundation.org/ )  0333 3321996 પરરવારો િાટે મિશ્ર ધિોની સર્શવસ 

પૂરી પાડે છે તેવા વયમક્તઓ િાટે જેઓની અંર્ત અધ્યામત્િકતા હોય. 

 ઇમન્સ્ટટ્યુટ ઓફ મસમવિ ફ્યુનરપસ (http://www.iocf.org.uk/ )   

01480 861411, તેવા ને સેવા આપે છે જેઓને મબન-ધાર્શિક અંમતિસંસ્કારનો મવકપપ જોઇતો હોય  

તેઓએ કોઇ ધિગ પાળ્યો ન હોય પરંતુ હ્યુિેમનસ્ટ કે નામસ્તકો પણ નથી.   અિુક પરરવારોને િાર્ે છે કે અંમતિસંસ્કારિાં િાત્ર થોડા 

સાંસ્કૃમતક રંર્ો જોઇએ, કોઇ પણ ઇશ્વર મવના, જેિકે િોર્ડસગ પ્રેયર અથવા મહિ.  

ગ્રીન ફ્યુઝ 01803 840779 www.greenfuse.co.uk અને 

દ ફેિોશીપ ઓફ ઇમન્ડપેન્ડન્ટ સેિેબ્રન્ટ્સ 02082 421842 www.foic.org.uk િરણપાિેિ વયમક્તના જીવન અને ચરરત્ર સાથે 

િેળ ખાતી બે બાબતો પૂરી પાડી શકે િાર્ગદશગન તેિજ સેિેબ્રન્ટ્સ    

. 
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મારે પ્રથમ શ ું કરવ ું 
જો કોઇન ું અવસાન હૉસ્પિટલમાું થાય તો શ ું 

 હૉમસ્પટિનો સ્ટાફ કુટંુબના સદસ્યનો સંપકગ કરશે, સાિાન્યપણે નજીકનંુ સર્ુ ંઅથવા મિત્ર, જેનંુ પણ નાિ િૃત 

વયમક્તએ હૉમસ્પટિિાં દાખિ થતી વખતે િખાવયું હોય. સ્ટાફ શબને સુવાડશે અને સાિાન્યપણે હૉમસ્પટિના 

િડદાઘરિાં િઈ જવાની વયવસ્થા કરશે. જોકે જો વયવસ્થા  ઝડપથી કરવાિાં આવે તો શબને વૉડગિાંથી જ 

ફ્યુનરિ રડરેક્ટર તાબાિાં િેશે. તિને કોઇ પણ વયમક્તર્ત સાિાન હોય તે િઈ િેવા જણાવાશે.  

જો કોઇન ું અવસાન ઘરમાું થાયતો શ ું  

જયાર ેકોઇ વયમક્ત ઘર ેઅવસાન પાિે, ત્યારે તેઓના જનરિ પ્રેમક્ટશ્નર, GPને શક્ય એટિા જપદીથી 

બોિાવવા જોઇએ. GP ઘરની િુિાકાત િઈને િૃત્યુને પ્રિામણત કરશે. પછી પરરવાર ફ્યુનરિ રડરેક્ટરને કૉિ 

કરશે જેથી તેઓ શબ િેળવવાની વયવસ્થા કરી શકે. જો GP િૃત્યુને પ્રિામણત કરવા સિિ ન હોય તો GP 

પોમિસને જાણ કરશે જેઓ તેિની રીતે કોરોનરન ેજાણ કરશે અને શબને હૉમસ્પટિના િડદાઘરિાં િઈ જવા 

િાટે ઍમ્બ્યુિન્સની વયવસ્થા કરશે. જો તિારા GP ન હોય તો ઍમ્બ્યુિન્સ બોિાવવી જોઇએ. 

િને્ન કકપસાઓમાું 

િોટા ભાર્ના અંમતિ સંસ્કારો ફ્યુનરિ રડરેક્ટરનની િદદથી જ થાય છે. ફ્યુનરિ રડરકે્ટર દ્વારા તિને 

હૉમસ્પટિના િડદાઘરિાંથી શબ િઈ આવવાની વયવસ્થા કરવા જણાવાશે, જેઓ સાિાન્યપણે તેને બહુ-

ધાર્શિક ચૅપિ ઓફ રસે્ટિાં િઈ જશે. 

િૃત્યુની ઔપચારરક નોંધણી થઈ શકે ત્યાર પહેિા ડૉકટર અથવા વરરષ્ઠ નસગ િૃત્યનંુુ તબીબી કારણ પ્રિાણપત્ર 

આપ ેતે જરૂરી છે. હૉમસ્પટિિાં તે હૉમસ્પટિના ડૉક્ટર દ્વારા થાય છે જેિણે દરદીની સારવાર કરી હોય.જો 

દરદી ડોકટરન ેિળ્યા મવના જ અવસાન પામ્યું હોય તો તેિના GP િૃત્યુને પ્રિામણત કરી શકે. જો કોઇ વયમક્ત 

ઘરે જ અવસાન પાિે અને િૃત્ય ુઅપેમિત હોય તો સાિાન્યતુઃ GP જ પ્રિાણપત્ર આપશે. ડૉકટર તિને તે 

પ્રિાણપત્ર સીિ કરેિ પરમબરડયાિાં આપશે જે રજીસ્ટ્રાર ઓફ બથગ, ડેથ એન્ડ િરેેજીઝ પ્રમત હશે. િૃત્યનુી 

નોંધણી કેવી રીતે કરવી તેનો ખુિાસો કરતી સૂચના તિને આપવાિાં આવશે. 
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જયાર ેડૉકટર િતૃ્યનુ ેપ્રિામણત કરી ન શક ેત્યાર ેશુ?ં 

ડૉકટરને જો િૃત્યુનાં કારણની ખાતરી ન હોય અથવા અવસાન પાિેિ વયમક્તને તાજેતરિાં, સાિાન્યતુઃ છેપિા 

૧૪ રદવસોિાં તપાસ્યા ન હોય તો તેઓ પ્રિાણપત્ર આપી શક ેનહીં.જયારે ડૉકટર િતૃ્યુ પ્રિામણત ન કર ેત્યારે 

તેિણે કોરોનરન ેજાણ કરવાની રહેશે. તેવા તિાિ િૃત્ય ુજે અકદુરતી, શંકાસ્પદ, હહસક સંજોર્ોિાં થયેિ હોય 

અથવા અટકાયતિાં હોય ત્યારે થયેિ હોય તો કોરોનરને જાણ કરવાની હોય છે. જો િતૃ્યુ હૉમસ્પટિિાં 

ઓપરેશન થવા દરમિયાન થયુ ંહોય તો પણ કોરોનરને જાણ કરવાની હોય છે. તિાિ રકસ્સાઓિાં ડૉકટર 

ઔપચારરક સૂચના પર િખશે કે તેિણે કોરોનરને જાણ કરેિ છે. 

જો આપને કોરોનરના કાયાગિયિાંથી િતૃ્યુની જાણ કરવા અંર્ ેસિાહ જોઇતી હોય તો આપે મનસંકોચ તેિનો 

સંપકગ કરવો જોઇએ. તિારા સ્થામનક કોરોનરનંુ કાયાગિય નીચ ેિુજબ છે:  

Leamington  Spa Coroner’s Office 
Newbold Terrace 
Leamington Spa 
CV32 4EL Tel; 01926 415000 
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યહુદી ધિગ 

જેિ િૃત્ય ુસિીપ આવે, રબ્બીને પ્રાથગના િાટે બોિાવવાિાં આવે છે તેિજ િૃત્યુ પાિતા યહૂદી સાિ ેકબૂિાતનો પાઠ 

કરવા, જેને ક્યારેય એકિો/િી િુકવાિાં આવતા નથી. હાજર રહેિ અન્ય યહૂદીઓ સામ્સનો પાઠ કર ેછે.  િતૃ્ય ુબાદ, 

મવશ્વાસની ઘોર્ણા ’'શેિા ’ નો પાઠ કરવાિાં આવે છે.  િૃત્યુનાં સિયથી દફન થાય ત્યાં સુધી ’ શોિેર ' અથવા 

ચોકીદાર િૃત વયમક્ત સાથે જ રહેશે. િૃત્યુ બાદ આરોનય કાળજી કરતા વયવસામયકોએ બને એટિંુ ઓછી વખત શબ 

સાથે કાિ કરવંુ અને તેને સફેદ ચાદરથી આવરી િેવંુ.  મવમધપૂવગકનંુ સ્નાન પારપંરરક છે ત્યાર બાદ ટાચરીચીિ કફન 

પહેરાવવાિાં આવે છે, સાિાન્યપણે શુદ્ધ સફેદ મિનન કપડાિાં જે, આપણે બધાં િૃત્યુ સિયે સિાન છીએ તેનંુ 

પ્રમતક છે. પોસ્ટ િોટગિ પ્રત્ય ેઅણર્િો હોય છે.  બને એટિંુ જપદી દફન કરીને આદર અપાવો જોઇએ, જોકે તે 

સબ્બાથ અથવા પમવત્ર રદવસોિાં થઈ શક ેનહીં.  સાદા િાકડાનાં કૉરફન સાિાન્ય છે. કૉરફન બંધ રહે છે; પરપંરા 

શીખવે છે ક ેજે વયમક્ત પાછંુ જોઇ ન શક ેતેને જોવંુ તે અનાદર છે.  સર્શવસ મનયુક્ત થયેિ યહૂદીઓના કબ્રસ્તાનિાં 

થાય છે.  ચપેિિાં અને કબરની બાજુિાં પરુર્ શોકગ્રસ્તો દ્વારા પ્રાથગના કરવાિાં આવે છે, જેિ જેિ તેઓ કૉરફનને 

જિીનિાં િકુતા જાય.  કાસ્કેટ પર પાવડા ભરીને િાટી નાંખીને ’ ચેસેડ શેિ એિેટ’ દશાગવવાિાં આવે છે જે પ્રિે 

અને દયાનંુ અંમતિ કૃત્ય છે.  

દફન બાદ પરપંરાર્ત સ્વસ્થતા આપતા શબ્દો બોિવાિા ંઆવ ેછે, 'મઝઓ અન ેજરૂઝિિેના ંતિાિ શોકાતરુ 

િોકોિા ંઆપન ેસ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થાય’ અથવા મહબ્ર ુભાર્ાના શબ્દોથી જેનો અનવુાદ થાય; ’ રદિના ંશબ્દો સીધા 

રદિિા ંજાય છે’ .   

શોકનાં ત્રણ સિયર્ાળા હોય છે જેિાં શોકાતુર િોકો રદવસિાં ત્રણ વખત પાઠ કર ેછે. પ્રથિ અઠવારડય,ે (મશવા), 

શોકિનન િોકો ઘર ેરહે છે અને મિત્રો આદર આપવા િુિાકાત િે છે જેને મશવા િુિાકાત કહે છે, ફુિ આપવા ઉમચત 

નથી.  શ્િોમશિથી શોક 30 રદવસો બાદ તિાિ િાટે પૂણગ થાય છેમસવાય ક ેિૃત વયમક્તના સંતાનો જેઓ વર્ગભર 

શોક પાળે છે. ટંૂબસ્ટોનનાં અમભરે્કની મવમધ શોક બાદ કબ્રસ્તાનિાં કરવાિાં આવે છે. સ્િરણાથ ેધિાગદા દાન યોનય 

ભેટ ર્ણાય છે. ફુિ ઉમચત નથી. અંમતિસંસ્કારનો પહેરવેશ ઘાટા રરં્ોનો હોય છે. પરુર્ો િાથે આવરણ પહેરે છે 

જેને યારિુપક કહેવાય છે. ડેસટગ (મિઠાઇ), ફળ અને કોશર ખોરાકની ટોપિીઓનો રરવાજ છે.  
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ઇસ્િાિ 

જેિ િૃત્ય ુસિીપ આવે, પરરવારજનો િરણ પાિતા વયમક્ત સાથ ેજોડાઇને કરુાનનાં કિિા પઢે છે. િરણ પાિતા 

વયમક્તની ઇચછા હોઇ શકે કે તેઓ િક્કા તરફ િોં રાખે (અનનેય અથવા દમિણ-પૂવગ) અને શહાદા (મવશ્વાસની ઘોર્ણા) 

પઢવાિાં આવે. િૃત્યુ બાદ મબન-િુસિિાન આરોનય વયવસામયકોએ શબને સ્પશ કરવાની પરવાનર્ી િેવી જોઇએ. 

તેઓએ રડસ્પોઝેબિ હાથિોજા  પહેરવા જોઇએ.  શબને આવરરત રાખવંુ.  પોસ્ટ િોટગિ પ્રત્ય ેઅણર્િો હોય છે. 

આદશગ રીતે િુસિિાનોને િતૃ્યુનાં ૨૪ કિાકની અદંર દફન કરવાિાં આવે છે. દફનમવમધિાં સ્ત્રીઓ હાજરી આપતી 

નથી. સિહિર્ી િસુિિાનો દ્વારા સ્નાન કરાવવાની એક મવમધ હોય છે.  ભિાિણ કરવાિાં આવે છે ક ેઓછાિાં 

ઓછા ચાર વયમક્તઓ શબને સ્નાન કરાવવા અને તેને ઉંચકવા િાટે હાજર રહે. સાિાન્યતુઃ સ્નાનમવમધ િઝજીદિાં 

થાય છે, પરંતુ તે ફ્યુનરિ રડરેક્ટરનાં િકાનિાં પણ થઈ શકે.  સ્થામનક િઝજીદનાં ઇિાિ સ્નાન અને "કફન" તૈયાર 

કરવા િાટે િાર્ગદશગન આપવા િાટે ઉપિબ્ધ હશે.  પરુર્ પરરવારજનો કૉરફનને િઝજીદ સુધી અથવા સીધા કબ્રસ્તાન 

સુધી ઉંચકીને િઈ જશે. "જનાઝા" ની નિાઝ પઢ્યા બાદ શબને િક્કા તરફ રાખી ઉંડી કબરિાં દફનાવવાિાં આવે છે. 

કેટિાક કબ્રસ્તાનો શબને "િાકડા" નાં કૉરફનિાં રાખ્યા મવના દફનાવા દ ેછે, જેથી િસુિિાનોને ફક્ત 'કફન' િાં 

દફનાવી શકાય.  આિ કરવા િાટે સ્થામનક કબ્રસ્તાન સાથ ેઅર્ાઉથી વયવસ્થા કરવાની રહેશે. ઇસ્િાિી કાયદાિાં જરૂરી 

છે ક ેમિત્રો અને પરરવારજનો શોકિાં હોય તે િોકોને ત્રણ રદવસ ભોજન કરાવે. શોક ૪૦િાં રદવસ સુધી ચાિુ રહી શક ે

અને તેનો અંત કુરાનનાં પાઠ અને ભોજન બાદ થાય છે. િાનનારાએ આશ્વાસન િેવંુ જોઇએ કે તેઓનંુ પોતાના 

આપ્તજનો સાથે હવે પછી પુનર્શિિન થશે ઇશાપિાહ.  

’  જેઓ ધીરજ રાખ ેછે, અમંતિ ધાિની પ્રામપ્ત થાય છે.  શાશ્વત આનદંના ંઉપવનો, તઓે ત્યા ંપ્રવશે કરશ,ે તિેજ 

જે મપતઓૃ સદ્ર્ણુી હશ,ે તઓેના સાથી અન ેતઓેના સતંાનો ’ સરુાહ અરદૈ ૧૩:૨૨-૨૩  

ઇસ્િાિ સાદર્ી પર ભાર આપ ેછે અને તેથી ફુિોની ભેટ અયોનય િેખાશે.  તિાર ેકાયિ તિારા સ્થામનક ધાર્શિક 

અગ્રણી અથવા પરરવાર સાથે ચકાસી િેવંુ જોઇએ, જો તિને ખાતરી ન હોય.  તેવા સંજોર્ોિાં જયાર ેઆપ કરી શકો 

ત્યારે ખજૂરીની શાખાઓ, અન્ય મિિોતરી અથવા છૂટા ફૂિ કબર પર િુકવાિાં આવે છે.  
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કોરોનરની ભમૂિકા  

કોરોનર નક્કી કરશે કે િૃત્યુની તપાસ થવી જોઇએ ક ેકિે; આને કારણે પોસ્ટ િોટગિ અથવા ઇન્ક્વેસ્ટ (તપાસ)ની 

જરૂર પડી શક.ે  

પોસ્ટિોટગિ  

પોસ્ટ િોટગિ શબનંુ તમબબી પરીિણ છે જેનો આશય િૃત્યુનંુ કારણ શોધવાનો હોય છે. તેની અંમતિસંસ્કારના 

સિય ઉપર અસર થશે નહીં. કોરોનર િાટે સંબંધીઓની સંિમત િેવી જરૂરી નથી અને પોસ્ટ િોટગિ થવા સાિે તિ ે

વાંધો ઉઠાવી શકો નહીં. જોકે, તિે કોરોનરન ેતિારી ધાર્શિક ક ેસાંસ્કૃમતક િાન્યતાઓ અંર્ ેઅવર્ત કરાવી શકો છો. 

સંબંધીઓને ડૉકટર દ્વારા થતા પોસ્ટ િોટગિ પરીિણ વખતે પ્રમતમનમધત્વ કરવાનો હક છે.    

પોસ્ટ િોટગિ કયાગ બાદ જો કોરોનર મનધાગરરત કર ે ક ે વયમક્ત કદુરતી કારણોસર અવસાન પાિેિ છે તો કોરોનર 

‘ર્ુિાબી ફોિગ બી’ ઇશ્ય ુકરશે જેિાં િૃત્યુનંુ કારણ દશાગવેિ હશે જેથી િતૃ્યુની નોંધણી થઈ શકે. આ તબક્ક ે દફન 

અથવા અમનનસંસ્કારની અમધકૃમત પણ િળી શકશે. 

 તપાસો અન ેિતૃ્યનુા કારણોની તપાસો 

તપાસો કરવાિાં આવશે ક ેિતૃ્ય ુપાિેિ વયમક્ત કોણ હતંુ અને કેવી રીતે અને ક્યાર ેતેઓ િૃત્ય ુપામ્યા. જયારે 

િૃત્યુનંુ કારણ જાણિાં ન હોય ત્યાર ેઅથવા કોરોનર િાનતા હોય કે વયમક્ત શંકાસ્પદ સંજોર્ોિાં ક ેઅટકાયતિાં 

િૃત્યુ પામ્યા છે ત્યારે તપાસ હાથ ધરાશે. 

ઇન્ક્વેસ્ટ (િૃત્યુનાં કારણોની તપાસ) આ પ્રરક્રયાનો ઔપચારરક ભાર્ છે અને તે તપાસ હાથ ધરાયાનાં અંતે 

કરવાિાં આવે છે. આ સિયે િૃત્યુનાં સંજોર્ોનાં પૂરાવા ધ્યાન પર િેવાય છે. ઇન્ક્વેસ્ટ જાહેરિાં હાથ ધરાય છે. 

કિનસીબે ઇન્ક્વેસ્ટ થતા થોડો સિય િાર્ી શકે છે.આપ કોરોનરને મવનંતી કરી શકો છો ક ેતેઓ આપને ફૅક્ટ 

ઓફ ડેથ અથવા વયમક્તનાં િૃત્યનંુુ સિથગન કરતંુ વચર્ાળાનંુ પ્રિાણપત્ર આપ.ે આપ આ પ્રિાણપત્રનો ઉપયોર્ 

િાભ અને રાષ્ટ્રીય વીિા િાટે કરી શકશો. 

 

જયાર ે શબનંુ વધુ પરીિણ કરવાની જરૂર ન હોય ત્યારે, કોરોનર આપને દફન િાટેનો ઓડગર અથવા 

અમનનસંસ્કારનુ ંપ્રિાણપત્ર આપી શક ેછે. આનો અથગ કે આપ અંમતિ સંસ્કારની વયવસ્થા કરી શકો છો. કોરોનર 

ઇન્ક્વેસ્ટ બાદ રજીસ્ટ્રારન ેિતૃ્યુનંુ કારણ દશાગવતંુ પ્રિાણપત્ર િોકિી આપશે. પછી રજીસ્ટ્રાર િતૃ્યુની નોંધણી કરી 

શકશે.. 
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િૃત્ય ુનોંધ કેવી રીત ેકરાવવી  

િૃત્યુનોંધ રજીસ્ટ્રાર ઓફ બર્થસગ, ડેર્થસ ઍન્ડ િેરજેીઝ ખાતે કરાવવાની રહેશે.. જો િરણની જાણ કોરોનરન ેકરવાિાં 

આવેિ ન હોય તો તિાર ેિરણ નોંધ પાંચ રદવસની અંદર કરાવવાની રહેશે જો તેિ ન થાય તો તે ર્ુનો ર્ણાય છે. 

જો િરણની જાણ કોરોનરન ેકરવાિાં આવેિ ન હોય તો રજીસ્ટ્રાર ત્યાં સુધી તે નોંધી શકે નહીં જયાં સુધી તેિને 

કોરોનરની પરવાનર્ી ન સાંપડે.  

તેિ છતાં ક ેિરણ કોઇ પણ મવસ્તારિાં નોંધી શકાય, િરણ થયેિ મવસ્તારિાં જ તેની નોંધણી કરવી વધારે સારી 

ર્ણાય ખાસ તો ત્યારે ક ેજયારે આપ અંમતિ સંસ્કારિાં કોઇ પણ મવિંબ કરવા િાંર્તા ન હોવ. જયાર ેકોઇ વયમક્તનંુ 

ઘરે િરણ થાય ત્યારે િૃત્યુનોંધ તે જ જીપિાની રજીસ્ટે્રશન ઓરફસિાં કરવી જોઇએ જયાં તેઓ મનવાસ કરતા હતાં. 

જો િરણ હૉમસ્પટિ અથવા નર્સસર્ હોિિાં થયુ ંહોય તો તેની નોંધણી તે જીપિાિાં કરવી જયાં હૉમસ્પટિ અથવા 

ઘર મસ્થત હોય. હંિેશા તે જ સિાહ આપવાિાં આવે છે ક ેઓહચતા જવા કરતા રજીસ્ટ્રાર પાસે ઔપચારરક 

એપોઇન્ટિને્ટ િઈને જ જવંુ જોઇએ.  

વારમવકશાયરિા ંઆપની સ્થામનક રજીસ્ટ્રશેન ઓરફસ અહીં મસ્થત છે:   
ન્યુનેટન રજીસ્ટ્રેશન ઓરફસ 

Riversley Park, Coton Road, Nuneaton CV11 5HA  ટેિી; 03005 550255 

  

વારમવક રજીસ્ટ્રેશન ઓરફસ  

Shire Hall Warwick CV34 4RR   ટેિી; 03005 550255 

  

સ્ટ્રેટફડગ-યુપન-એવન રજીસ્ટ્રેશન ઓરફસ 

Winton House, Church Street, Stratford-Upon-Avon CV37 6HB  

ટેિી; 03005 550255 

રમનબ રજીસ્ટે્રશન ઓરફસ 

5 િતૃ્યનુોંધ કોણ કરાવી શક?ે  

િરણ વખતે હાજર આપ્તજન. 

છેપિી મબિારી વખતે હાજર રહેિ આપ્તજન. 

િરણ થયંુ તે જીપિાિાં મનવાસ કરતા આપ્તજન. 

અન્ય કોઇ પણ જેઓ િરણ વખતે હાજર હોય. 

િરણ થયંુ હોય તે િકાનના િામિક/રહેવાસી. 

અંમતિસંસ્કારની વયવસ્થા કરતા વયમક્ત પરંતુ ફ્યુનરિ રડરેક્ટર નહીં. 
 25 

 હહદ ુધિગ 

જેિ િૃત્ય ુસિીપ આવે, હહદઓુ ધાર્શિક પુસ્તકોિાં વાંચન કરીને ક ેરકતગનો કરીને સ્વથતા િેળવે છે. જે કુટંુબે હાજર 

રહેવાનંુ હોય તેઓ પૂજારીને પમવત્ર કિગકાંડ કરવા િાટે બોિાવી શકે. કેટિાક તેઓને જિીન પર સુવડાવવાનંુ પસંદ 

કરશે અને કટંુુબીજનો તે વયમક્તનાં િોઢાિાં ર્ંર્ાજળ અને પમવત્ર તુળસીનંુ પાન િકુશે. તે વયમક્ત ઇશ્વરનું નાિ િેવાતંુ 

હશે તેવાિાં િૃત્યુ પાિશે.  હહદઓુ ઘર ેજ િૃત્યુ થાય તેવંુ પસંદ કરતા હોય છે.  િૃત્યુ બાદ પરરવારની ઇચછા હોય છે ક ે

પોત જ શબને સ્નાન કરાવે.  જો કોઇ પરરવારજન ઉપિબ્ધ ન હોય, તો આરોનય વયવસામયકોએ રડસ્પોઝેબિ 

હાથિોજા પહેરીને વયમક્તની આંખો બંધ કરવી અને હાથ પર્ સીધા કરવા.  તિાિ ઘરેણા અને ધાર્શિક વસ્તુઓ શરીર 

પર જ રહેવા દેવી જોઇએ. હહદઓુનો અમનનસંસ્કાર થાય છે (૩ વર્ગથી ઓછી ઉંિરના બાળકો મસવાય જેઓને 

દફનાવાય છે), જે બને એટિંુ જપદી થાય છે, સાિાન્યપણે ૨૪ કિાકની અદંર. િૃત્યુ િાત્ર શરીરને િાર્ ુપડે છે 

આત્િાને નહીં.  િૃત્યુ થાય એટિે, આત્િા જે ખરેખર વયમક્તનંુ પ્રમતમનમધત્વ કરતંુ હતંુ તે ચાપયું જાય છે. હહદુ ધાર્શિક 

ગ્રંથ ભર્વદ્ર્ીતા અનુસાર; 

  ‘ આત્િાન ેતિવાર છેદી નથી શકતી, અમનન બાળી નથી શકતો, પાણી ભીંજવી નથી શકતુ ંઅન ેહવા તને ેસકૂવી 

શકતી નથી.  આત્િા િકુ્ત છે, બધંનિકુ્ત છે, મનિગળ છે અન ેદોર્િકુ્ત છે.  હહદનુુ ંિક્ષ્ય પનુજગન્િ થતો ટાળવાનુ ંછે, 

જેથી વયમક્તર્ત આત્િા પરિાત્િાિા ંમવમિન થાય અન ેિોિ િળેવે’  

પ્રાથગનાનો એક ભાર્ ઘર ેજ થાય છે.  પૂજારી અથવા પંડીત ગ્રંથોિાંથી શ્િોકો બોિે છે.  િખુ્ય શોકગ્રસ્ત, સાિાન્યપણે 

જે સૌથી િોટો દીકરો હોય છે, તે મવમધઓ કરે છે.  શોકાતુર િોકો કોરફનની પ્રદમિણા કરે છે જેના બાદ કોરફન બંધ 

કરી સ્િશાનભૂમિ િઈ જવાિાં આવે છે જયા અંમતિસંસ્કારની પ્રાથગના થાય છે.  શોકાતુર િોકો સાદા સફેદ કપડા 

પહેર ેછે અને ખાિી હાથ ેઆવે છે.  િહેિાનોએ અમધકૃત શોકગ્રસ્તો સાથ ેશુભેચછાઓની આપિે કરવી નહીં, એના 

બદિે સહાનુભૂમત દાખવી િાથ ુહિાવવંુ અથવા ભેટવંુ. ખુપિા કાસ્કેટિાં ફુિ પાન અને ૠતુ અનુસાર ફુિોના હાર 

મવર્ેરે હોય છે.  િહેિાનો શબ જુએ તેવંુ અપેમિત છે.  શોકગ્રસ્તો અને મિત્રો િતૃ વયમક્તને ઘર ેપાછા આવે છે.   

શોકની મવમધઓ અિર્ અિર્ હોય છે, પરંતુ િોટા ભાર્ ેપૂજારી અથવા સખાવતી સંસ્થાને ઉપહારો આપવાની પ્રથા 

છે.  િૃત્ય ુબાદ દસ રદવસે, ઘર ેએક મવમધ કરવાિાં આવે છે જે આત્િાને િુક્ત કરી સ્વર્ગ ભણી જાય તે િાટે હોય છે 

અને જેિાં તે મપતૃઓનાં ધાિ સુધી પહોંચે છે. િૂળ મવસ્તાર જયાંથી તે વયમક્ત આવયા હોય તે અનુસાર મવમધઓ 

બદિાય છે. જો તિે ઘરની િિુાકાત િેતા હોવ તો તિે ફળ િઈ જાવ તેવી અપેિા 

હોય છે, જોક ેમવમધઓ અિર્ અિર્ હોવાથી તિાર ેતે ચકાસી િેવંુ સારૂ. 
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મિસ્તી ધિગ 

િૃત્યુ સિીપ આવે એટિે મપ્રસ્ટ અથવા મિમનસ્ટરન ેજાણ કરવી જોઇએ. ઘણાં મિસ્તીઓને સાયજુય (કમ્યુમનઅન) 

િેળવવાની ઇચછા હોઇ શક ેઅથવા િિા અથવા પશ્ચાતાપની પ્રાથગના કરવાની ઇચછા હોઇ શક.ે મિસ્તીઓની તેિ 

ચોપડવાની ઇચછા હોઇ શક.ે િૃત્યુ બાદ, િૃત વયમક્તના મનવાસ સ્થાને પ્રાથગનાની સર્શવસ કરવાિાં આવી શકે.  

ઑથોડૉક્સ, રોિન કથૅોમિક્સ અને કેટિાક ઍંમનિકન્સ િાટે સર્શવસિાં સાિેિ હોય છે િાસ અથવા કમ્યુમનઅન. 

ઑથોડૉક્સ અંમતિસંસ્કારિાં કાસ્કેટ ખુપિુ જ રહે છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ સર્શવસ વધ ુસાદર્ીવાળી હોય છે અને શબ 

સાિાન્યતુઃ દૃશ્યિાન નથી હોતંુ. કોઇ ઔપચારરક શોકના વસ્ત્ર ક ેશોકનો સિયર્ાળો નથી હોતો. મિસ્તીઓને દફન 

કરવાિાં આવી શક ેઅથવા અમનનસંસ્કાર થઈ શક,ે જોક ેઘણી વખત િાત્ર નજીકના પરરવારજનો જ દફન અથવા 

અમસ્થ વખતે હાજર રહે છે. સ્િારક અથવા થેંક્સમર્હવર્ સર્શવસ (આભારદશગન પ્રાથગના) અંમતિસંસ્કાર પછી થોડા 

સિય ેકરવાિાં આવી શક.ે  

રોિન કથૅોમિક્સ, અંમતિ સંસ્કાર અથવા પારરવારરક મનવાસ સ્થાને ર્િર્ીન રચનાવાળા ફુિ િોકિવાિાં આવી શકે. 

ઘરે પરરવાર જાર્રણ કર ેતે દરમિયાન િુિાકાત િેવાનો રરવાજ છે જયાં થોડા પળ પ્રાથગના કરવાિાં મવતાવવાિાં આવે 

છે. િાસ વખતે િતૃ્ય ુપાિેિાને ઉજવવા િીણબિી પ્રર્ટાવવાિાં આવે છે જે શોકગ્રસ્તોને સ્વસ્થતા બિે છે.  

પ્રોટસે્ટન્ટ-િથુરેન, િથેોડીસ્ટ, પ્રસે્બીટરેીયન, એપીસ્કોપિેીયન અન ેબાપ્ટીસ્ટ. સહાનુભુમતની યોનય અમભવયમક્તિાં 

કાડગ િોકિવંુ, િુિાકાત અથવા અંમતિ રક્રયાિાં હાજરી આપવી, પુષ્પો િોકિવા, ચરેીટીિાં દાન આપવંુ ક ેફિેીિી 

હોિિાં ભોજન િાવવાનો સિાવેશ થાય છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ અંમતિ રક્રયાની મવમધિાં િૃત્ય ુપછીના જીવન ઉપર ભાર 

િુકવાિાં આવે છે અને સ્િૃમતઓ તથા પ્રસંર્ો દ્વારા ઉજવવાિાં આવે છે. અંમતિ રક્રયાિાં હાજર રહેનારાઓએ 

સન્િાનપુણગ ડે્રસ પહેરવો જોઇએ અને હજુ પણ ઘણા િોકો પ્રણામિર્ત કાળા વસ્ત્રો પહેરે છે. 
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િરણ નોંધ કરાવવા િાટ ેિન ેશાની જરૂર પડશ?ે 

 િૃત્યુનંુ કારણ દશાગવતંુ તબીબી પ્રિાણપત્ર.  

 શક્ય હોય તો તે વયમક્તનંુ િેરડકિ કાડગ.  

 આપની પાસે હોય તો તે વયમક્તનાં જન્િ અને 

િનનનાં પ્રિાણપત્ર.  

 વયમક્ત િૃત્ય ુપામ્યું હોય તે સ્થળ અને સિય.  

 જન્િ સિય અને સ્થળ (UKિાં જન્િ થયો હોય 

તો ટાઉન અને કાઉન્ટી, મવદેશિાં જન્િ હોય તો 

દેશ).  

 વયમક્તનંુ પૂણગ નાિ. (અર્ાઉ વાપરેિા કોઇ નાિ 

અથવા ખાિી નાિ)  

 વયમક્તનંુ સાિાન્ય સરનાિુ.ં  

 વયમક્તનો વયવસાય અને તેિના પમત/પત્ની 

અથવા સાથીદારનંુ નાિ અને વયવસાય. 

 
 

 તિ ેિતૃ્યનુી નોંધ કરાવયા બાદ  

રજીસ્ટ્રાર આપને દફન અથવા અમનનદાહ (િીિું ફોિગ) 

િાટે પ્રિાણપત્ર આપશે, મસવાયકે તિને અર્ાઉથી જ 

કોરોનર દ્વારા દફન િાટે ઓડગર અથવા અમનનદાહ 

િાટે પ્રિાણપત્ર િળી ચુક્યું હોય. 

આનાથી શબને દફન કરવાની અથવા શબનાં 

અમનનસંસ્કાર િાટે અરજી કરવાની પરવાનર્ી િળ ેછે  
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અંમતિ સંસ્કારની વયવસ્થા કરવા બાબત  

  િોટા ભાર્ે અંમતિ સંસ્કાર સૌથી નજીકના સંબંધી કરતા હોય છે. જો કોઇ સંબંધી ન હોય તો િરણ પાિેિ વયમક્તનાં 

નજીકના જે કોઇ હોય તેઓ પણ કરી શકે. ઘણા િોકો અંમતિસંસ્કાર ફ્યુનરિ રડરકે્ટર િારફત કરાવવાનંુ પસંદ કરે છે 

કારણક ેતે વધ ુસરળ છે ખાસ કરીને તેવા તાણયુક્ત સિયિાં. ફ્યુનરિ રડરેક્ટરો સિાહ અને િાર્ગદશગનનાં ઉિિ સ્ત્રોત 

પણ છે. ઘણા બધાં ફ્યનુરિ રડરકે્ટરો તેિની િદદ આપવા િાટે રદવસના 24 કિાક અને અઠવારડયાનાં 7 રદવસ તત્પર 

હોય છે. 

 

અંમતિસંસ્કારની પસંદર્ી અત્યંત વયમક્તર્ત બાબત છે અને િૃત વયમક્તના ધિગ અનુસાર અિર્ હોઇ શક.ે તે િહત્ત્વનંુ 

છે ક ેિરણ પાિેિ વયમક્તની તેિજ તેિના નજીકનાં સર્ાવહાિાની ઇચછા અનુસાર તે થાય. કિનસીબ બાબત છે ક ે

ઘણા િોકો જેિણે પોતાના આપ્તજન ર્િુાવયા હોય તેિને સ્પષ્ટ કપપના નથી હોતી કે  પોતાના આપ્તજનની શંુ 

ઇચછા હતી. તે શોધવંુ સારૂ ક ેમવિ બનાવવાિાં આવયુ ંછે ક ેકેિ કારણક ેતેવંુ બની શક ેક ેતેિાં મવર્તે િખવાિાં આવયું 

હોય ક ેતેિની પોતાના અંમતિસંસ્કાર વયવસ્થાઓ મવશેની ઇચછા શંુ હતી. પોતાના આપ્તજન અને પોતાને િાટે - શક્ય 

એટિી િામહતી િોકો પાસે હોય તે બહુ િહત્ત્વપૂણગ છે.  

 

 સંશોધન  દશાગવે છે ક ેઘણા િોકો િાટે, 21િી સદીના અંમતિ સંસ્કારિાં પરરવતગનો આવી રહ્યા છે; કે જયાર ેકેટિાક 

ધિોિાં અંમતિસંસ્કાર પરપંરાર્ત શોકના સિય તરીકે પાળવાનો રરવાજ છે, આજકાિ તે વયમક્તના જીવનની ઉજવણી 

તરીકે જોવાઇ રહ્યો છે. ઘણા અંમતિસંસ્કાર વયમક્તના જીવન પર તેિ જ તે ર્િુાવવા પર વધુ ધ્યાન કેન્રીત કરે છે. ઘણા 

તે વયમક્તની અનન્યતાને, તેિના ચરરત્રને અને તે વયમક્ત કેવા હતાં તે હરકકતને ઉજવે છે. અંમતિસંસ્કારને તે વયમક્ત 

અનુરૂપ કરવાથી ર્ુજરી ર્યેિ વયમક્ત િાટે એક સ્િારકરૂપી સિારભંિાં ફરેવાઇ જાય છે. તિારી િાન્યતાઓ કે ધિગ ર્િ ે

તે હોય, તિારો ધિગ ક ેસંસ્કૃમત ન જોતા િોટા ભાર્ના ફ્યુનરિ રડરેક્ટરો ખુશીથી આપને બધી વયવસ્થા પાર પાડવાિાં 

િદદરૂપ થશે તેિજ તેની ચચાગ કરશે. મવકપપોિાં સાિેિ છે કૉરફન અથવા કાસ્કેટ, સ્થળ, સંર્ીત, મહમ્સ (સ્તોત્રો), 

જાહેરિાં વાંચનો કે પાઠ કરવા અથવા  ર્ુણર્ાન તેિજ તિાિ નાના નાના વયમક્તર્ત ટચીઝ. 

 

ધ  નશેનિ અસોમસએશન ઓફ ફ્યનુરિ રડરટેસગ  

 618 Warwick Road, Solihull, West Midlands B91 1AA.  
Tel 0121 711 1636 
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િૌદ્ધ ધમગ 
બૌદ્ધ િોકો િાટે િૃત્યુ અને િૃત્યુની પ્રરક્રયા અત્યંત િહત્ત્વપૂણગ હોય છે અને સંભવ હોય ત્યાં સુધી અત્યંત આદર અને કાળજીથી વયવહાર 

થવો જોઇએ. બૌદ્ધ ધિગિાં િાન્યતા છે કે તેવા તિાિ જેઓએ પોતાની જાતને અજ્ઞાન અને તૃષ્ણાથી િુક્ત કરવાના બાકી હોય તેઓનો 

િૃત્યુ બાદ પુનજગન્િ થશે અને નવા પુનજગન્િની પ્રથિ થોડી પળો િૃત્યુ પહેિાની છેપિી સભાન પળોથી અનુબંમધત હશે, જે પાછંુ તેના પર 

આધાર રાખે છે કે તેિણે પોતાનંુ જીવન કેવી રીતે ર્ાળ્યંુ હતું. સિગ્ર જીવનિાં, જે બાબતો કરવાિાં આવે છે અને બોિવાિાં આવે છે; 

કેટિીક સારી તો કેટિીક નરસી, કેટિીક સકારાત્િક તો કેટિીક નકારાત્િક.  શે્રષ્ઠ રીતે પુનજગન્િ પર પ્રભાવ પાડવા િાટે  િૃત્યુ થનાર હોય 

તેિને તેઓએ કરેિ સકારાત્િક અને સારી બાબતો પર તેિજ બૌદ્ધ ધિગનાં પ્રરણાદાયક અને િાભદાયક મશખાિણો પર ધ્યાન આપવા કહો. 

બૌદ્ધ િોકો સભાન અવસ્થાિાં શાંત િને િરણ પાિવા િાંર્ે છે.  જેિ જેિ વયમક્ત તેના િૃત્યુથી નજીક આવે, સુમનમશ્ચત કરો કે તેિને શાત 

અને સ્વસ્થ વાતાવરણ િળે જેથી હચતન કરી શકાય. સાધુ, ધાર્શિક ર્ુરૂ અથવા અન્ય બૌદ્ધને ધિગગ્રથિાંથી  િંત્રઘોર્ કરવા મનિંમત્રત કરવાિાં 

આવે છે, જેિકે; 

‘ ભપકાદાર  ભવય  રથ પણ જીણગ થાય છે; અન ેબશેક આ શરીર પણ જીણગ થાય છે. પરતં ુ સદ્ર્ણુોની મશખાિણ  ક્યારયે 

જીણગ થતી નથી; અન ેતથેી સદ્ર્ણુો  જ સદ્ર્ણુીઓન ેત ેજાણ કરાવ ેછે. ’   

િૃત્યુ બાદ, મસવાય કે અિુક બૌદ્ધ સંપ્રદાયોનાં સ્થામનક રરવાજો અને કિગકાંડ છોડીને, િડદાને િરનાર અથવા સર્ાંની 

ઇચછા િુજબ મનકાિ કરવાિાં આવી શક.ે ધ્યાનિાં રાખવંુ રહંુ્ય ક ેિતૃ્ય ુબાદ થોડા સિય િાટે સચેત હાજરી રહી જાય છે; 

િૃત વયમક્ત મવશે તે જીમવત હોય તે પ્રિાણે બોિાવંુ અસાિાન્ય નથી જેથી હચતન કરી શકાય અને કિગકાંડ કરી શકાય અને 

ચૈતન્ય સરળતાથી તેના ધાિિાં પસાર થઈ શક.ે આ કારણોસર મતબ્બતી બૌદ્ધોની ઇચછા હોય છે ક ેશબને ત્રણ રદવસ સુધી 

કોઇ સ્પશગ ન કર.ે અંમતિસંસ્કાર અને શબનો મનકાિ કોઇ પણ સિય ેથઈ શક.ે બધાં પરરવારના સદસ્યો ભરે્ા થાય ત્યાં સુધી 

શબને રાખી િકુવંુ સાિાન્ય છે. કોઇ િહત્ત્વપૂણગ વયમક્તનાં રકસ્સાિાં અંમતિસંસ્કાર કરવાિાં એક વર્ગનો સિય પણ વીતી 

શકે. અંમતિસંસ્કાર પર વતગન અદબવાળું હોય છે, િોકો ઔપચારરક પહેરવેશ ધારણ કરે છે અને સ્થામનક પસંદર્ીઓ ધ્યાન 

પર ન િેતા, કાળો રરં્ પહેરવાિાં આવે છે. અંમતિ સંસ્કાર હચતન િનનનો સિય છે અને સ્િૃમત કરાવે છે જીવનની 

અશાશ્વત પ્રકૃમતની તેિજ નશ્વરતાની.  તે સિય છે મવદાયની શુભેચછાઓ કહેવાનો, િાફી િાંર્વાનો અને િૃત વયમક્તને 

શુભેચછાઓ અને આમશવાગદ આપવાનો જયાર ેતેઓ બીજા જીવનિાં પ્રયાણ કરતા હોય.   
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બહા’ઈ  

 

બહા’ઈ સપ્રદાય એક સ્વતંત્ર વૈમશ્વક ધિગ છે. બહા’ઉ’પિાહ, પયર્ંબર અને સ્થાપક દ્વારા કરવાિાં આવેિ િૂળભૂત મસદ્ધાંતોનંુ સ્પષ્ટ 

નરૂપણ છે, ભર્વાનનો એકાકાર, ધિગનો એકાકાર અને િાનવજાતનો એકાકાર. અંમતિસંસ્કારો સરળ અને ર્ૌરવશાળી હોય છે. બહા’ઈ 

સંપ્રદાયિાં કોઇ પાદરીઓ હોતા નથી અને સ્થામનક બહા’ઈ સપ્રદાયના અનુયાયીઓ સાથે સિાહિસિત કરીને પ્રાથગના અને અંમતિ મવમધની 

વયવસ્થાઓ િૃત વયમક્તનાં સર્ાં પર છોડવાિાં આવે છે.  પ્રત્યેક પ્રાથગના અનન્ય હોય છે.  બહા’ઇ િોકોને એમ્બાિ (શબને િસાિાથી 

ટકાવી રાખવું) કરવાિાં આવતા નથી અથવા અમનનસંસ્કાર નથી થતો. બહા’ઇ કાયદા અનુસાર િત્યુ પાિનારનંુ દફન િૃત્યુ સ્થળથી એક 

કિાક કરતા ઓછા સિયિાં પહોચાય એવા સ્થળે થવું જોઇએ. બહા’ઇનાં િખાણો દફનના સિયનો ઉપિેખ કરતા નથી જોકે બહા’ઉ’પિાહ 

જણાવે છે કે  “ જેટિું જપદી દફન  થાય, એટિુ ંવધુ યોનય અને સારૂ.ં”  જો કોઇ બહા’ઇ કબ્રસ્તાન ઉપિબ્ધ ન હોય તો સ્વર્ગસ્થને કોઇ 

પણ કબ્રસ્તાનિાં દફન કરવાિાં આવી શકાય. ખાંભી (ગ્રેવસ્ટોન) પર બહા’ઇનંુ પ્રમતક અંદર બહા’ઇ િખેિ નવ ખુણાવાળો તારો હોય છે. 

બહા’ઇ અંમતિસંસ્કારિાં એક ઔપચારરક જરૂરરયાત હોય છે; એક અનુયાયી દ્વારા કબર પર જ થતી “િૃત િાટેની પ્રાથગના”. અંમતિસંસ્કાર 

એક આનંદનો પ્રસંર્ હોય છે જેિાં આત્િાનંુ તેના અમસ્તત્વના આર્ાિી િેત્રિાં જવા બદ્દિ ર્ૌરવ કરવાિાં આવે છે. બહા’ઇ િોકોિાં તેવા 

પણ મનમ્નમિમખત રરવાજ છે જે તેઓની ઇચછા હોય તો પાળી શકે છે: 

 

તેવું પસંદ કરવાિાં આવે છે કે િૃતકનાં પર્ની મસ્થમત રકબમિહ તરફ હોય, બીજા શબ્દોિાં અક્કા અન બહા’ઉ’પિાહનાં મવશ્રાિ સ્થળ 

તરફના હોય.    

વધુિાં, રકતાબ-ઈ-અકદાસિાં (સૌથી પમવત્ર પુસ્તક) મનયત કરવાિાં આવયંુ છે કે: 

િૃત શરીરને ધોવું અને ધ્યાનપૂવગક સફેદ કાપડનાં કફનિાં હવટાળવું, રેશિી કાપડ હોય તો વધુ સારૂ પરંતુ કોટનનો ઉપિેખ પણ છે. શબને 

ધોવાનો ક્રિ નજીકના સર્ાને આપવાિાં આવે છે જે એક િોટું બહુિાન છે. ઘણાં િોકો હજંુ પણ તેિ કરે છે જોકે આિાં ફયુનરિ રડરેક્ટર 

સહાય પણ કરી શકે. િૃતકના શરીરને ર્ુિાબજળના અિરથી સુર્ંમધત કરવાિાં પણ આવી શકે.  

કૉરફન રક્રસ્ટિ (સ્ફરટક), પર્થથર અથવા સારા કઠણ િાકડાના હોવા જોઇએ. ધાતુ કે પોચું િાકડું વપરાવું જોઇએ નહીં.    

િૃતક, મસવાય કે તે અથવા તેણી ૧૫ વર્ગ કરતાં ઓછી વયના હોય, તેિનંુ દફન, તજગની પર બહા’ઇ હવટી  પહેરેિી અવસ્થાિાં થવુ જોઇએ 

જેના પર િખાણ હોય; 

“ હુ ંઇશ્વરિાથંી આવિે, એિનાિા ં સિાવુ ંછંુ, બધાથંી અિર્ મસવાય ક ેતઓે,  

તિેના નાિ સાથ ેદૃઢપણ ેસિંમનનત, દયાળુ,ં કરૂણાસાર્ર. ”  
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વારમવકશાયર ઉિર ( Warwickshire North) (  ઉિર વારમવકશાયર, ન્યનુએટન 

( Nuneaton) અન ેબડેવથગ ( Bedworth) સમહત) ; 

બહા’ઈ ફેઇથ ન્યનેુટન 02476 350268 

કૉમિક્રૉફ્ટ િેથોરડસ્ટ  02476 313959 

ઈવેન્જેમિકિ(બહપકનટન કોંમગ્રગ્રશેનિ) 02476 640072 

ર્ુરૂદ્વારા ધન ધન બાબા વડભાર્હસહજી, બેડવથગ 02476 644401 

ર્ુરૂદ્વારા દુુઃખ મનવારણ સામહબ, બેડવથગ 02476 362193 

ર્ુરૂનાનક મશખ ર્ુરૂદ્વારા 02476 386524 

હહદુ ર્જુરાતી સિાજ, ન્યુનેટન 02476 735984 

જીરેહ બેમપ્ટસ્ટ ચચગ 02476 347578 

િનોર કોટગ બેમપ્ટસ્ટ ચચગ 02476 382577 

ન્યુનેટન જેહોવાહ મવટનેસ 02476 399339 

ન્યુનેટન િુમસ્િિ સોસાયટી 02476 382372 

ન્યુનેટન યનુાઇટેડ રરફોમ્ડગ ચચગ  02476 375010 

અવર િેડી ઓફ એન્જપસ રોિન કેથોમિક પૅરરશ ચચગ 02476 382139 

ક્વેકસગ સોસાયટી ઓફ ફ્રેન્ર્ડસ 02476 396835 

સેંટ મનકોિસ ચચગ ઓફ ઇંર્િેન્ડ પૅરરશ ચચગ 02476 344553 

અમંતિસસં્કારની વયવસ્થા બાબત, આર્ળથી ચાિ…ુ  

વયમક્તના જે તે ધિગ અથવા શ્રદ્ધા અનુસાર આપ ેદફન અથવા અંમતિસંસ્કારની વયવસ્થા કરવી જરૂરી બનશે. તે 

સંજોર્ોિાં, આપ ેતે વયમક્તના પ્રાથગના કરવાના સ્થળ પરથી સિાહ િેવી જોઇએ અથવા જે તે સિૂદાયના ધિગના 

વડા સાથે વાત કરવી જોઇએ. કપૃા કરી નીચ ેઆપેિા થોડા િદદરૂપ થતા સૂચનો જુઓ. કૃપા કરી નોંધી િેશો ક ેઆ 

સૂમચ સંપૂણગ નથી પરંતુ તે આપને વારમવકશાયર ફરતેના સુસંર્ત સિૂદાયનાં િુખ્ય સંપકો તરફ દોરી જશે. 

 



 12 

યનુાઇટેડ રિફોર્મડ 01788 535201 

દબિણ વારર્વકશાયર (South Warwickshire) 

(વારર્વક જીલ્લો અને પરેટફર્ગ -અિોન-એવન સકહત); 
એબિ રિલ યનુાઇટેડ રિફોર્મડમ કેનનલવર્મ 02476 672752 
અિર્રિયા મસુ્લલર્ અસોનસએશન 01926 882752 
િાિા કે ગરુૂદ્વાિા બલનર્િંગ્ટન લપા 01926 863131 
િિા’ઈ ફેર્ 01926 817291 
કોલેજીએટ ચચમ ઓફ સેંટ ર્ેિી,વાિનવક 01926 403940 
કેર્ોબલક ચચમ ઓફ સેંટ ર્ેિી,વાિનવક 01926  492913 
ડેલ લરીટ ર્ેર્ોરડલટ ચચમ 01926 426084 
ઇર્ેન્યઅુલ ઇવેન્ેબલકલ ચચમ 01926 424584 
ફોિેલટ િનર્િટેજ, બદુ્ધિલટ િનર્િટેજ 01926 624564 
િોલી રરનનટી ચચમ લરેટફડમ -અપોન-એવન 01789 266316 
ેિોવાહ્ઝ નવટનેસ 01926 882242 
ર્ઝજીિ અને મસુ્લલર્ કર્મયનુનટી સેંટિ 01926 429100 
અવિ લેડી ઓફ પીસ એન્ડ બ્લેસેડ લરેટફડમ -અપોન-એવન 01789 292439 
ક્વેકસમ સોસાયટી ઓફ ફે્રન્્સ 01789 299950 
સેંટ એન્ુઝ ચચમ લરેટફડમ -અપોન-એવન 01789 293381 
સેંટ ગે્રગિી િ ગે્રટ લરેટફડમ -અપોન-એવન 01789 292439 
સેંટ ર્ેિીઝ ચચમ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ ચચમ 01926 424016 
સેંટ નનકોલાસ ચચમ ઓફ વાિનવક 01926 419905 
સેંટ પીટિ અપોસલ િોર્ન કેર્ોબલક ચચમ 01926 423824 
નશખ ગરુૂદ્વાિા સારિિ વાિનવક 01926 424297 
શ્રી કૃષ્ણ ર્િંીિ, બલનર્િંગ્ટન લપા 01926 429100 
લરેટફડમ િેપ્ટટલટ ચચમ 01789  414205 
 
 
 
Rugby; 

િિા’ઈ (સાઉર્ેર્) 01926 817291 
બિલ્ટન એવેન્ેબલકલ 01788 817326 
ઇંગ્ગ્લશ ર્ાટમસમ િોર્ન કેર્ોબલક પૅરિશ ચચમ 01788 565016 
ગરુૂ નાનક ગરુૂદ્વાિા 01788 333396 
ેિોવાહ્ઝ નવટનેનસસ 01788 541374 
સેંટ એન્ુઝ ચચમ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ પૅરિશ ચચમ 01788 565609 
રિિંદુ ર્િંીિ િગ્ગ્િ 01788 565105 
ક્વેકસમ િગ્ગ્િ 01788 576854 
િગ્ગ્િ િેપ્ટટલટ 01788  570410 
િગ્ગ્િ ર્ઝજીિ ર્ોલક 01788 543680 
િગ્ગ્િ ર્ેર્ોરડલટ 01788 579068 
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આધ્યામત્િકતા અન ેધિગ 

વયમક્ત િાટે આધ્યામત્િકતા િહત્ત્વ ધરાવે છે કારણક ેત્યાંથી જ તે ઊજાગ િેળવે છે. 

 

ધિગ એક િાન્યતા છે, રફિસૂફી છે, જીવનને જોવાની રીત છે. 

 

સંસ્કૃમત પરપંરાઓ અથવા મવમધઓ સાથ ેસંબંધ ધરાવે છે, જીવન જીવવાની રીત, જરૂરી નહીં કે તે ધાર્શિક 

િાન્યતાઓિાંથી જ જન્િ િે. 

 

આપણાં અંમતિ સિયિાં અને િતૃ્ય ુસિય ેઆપણી સાથે શંુ વયવહાર થાય તેિાં ધાર્શિક રરવાજો િહત્ત્વપૂણગ ભૂમિકા 

ભજવે છે.   

 

આપણા બધાંિાં કરૂણા તે એક કુદરતી િાનવસહજ પ્રમતભાવ છે, પછી તે કોઇ પણ સંપ્રદાય ક ેધિગ હોય.   

 

િધર ટરેસેાએ કરૂણાની વયાખ્યા કરિે “ કાિ કરતો સ્નહે. ”  

 

“ પ્રિે અન ેકરૂણા જરૂરરયાતો છે, મવિાસ નથી.  તનેા મવના િાનવતા ટકી જ ન શક”ે   - દિાઇ િાિા.  

 

આના બાદ દશાગવાશે સાિાન્ય ધાર્શિક રક્રયાઓની િાર્ગદર્શશકા.  
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મબરરવિને્ટ િાભનો દાવો કવેી રીત ેકરવો 

તિાિ િાભ િાટે અિર્ અિર્ દાવા કરવા જરૂરી નથી.  દાવો શરૂ કરવા અહીં સંપકગ કરો દ DWP 

મબરરવિને્ટ સર્શવસ ફોન 0845 606 0265  અથવા ક્િેઇિ ફોિગ BB1 અહીંથી 

ડાઉનિોડ કરો www.gov.uk/bereavement-allowance/how-to-

claim. કૃપા કરી નોંધી િેશો કે િાભનાં સ્તર જાન્યઆુરી 2014 સુધી યોનય છે અને ત્યાર બાદ વધી અથવા 

ઘટી શક ેછે. 

 

 

 

 

 

ટિે અસ વન્સ આપને એક જ ઝાટક ેિોટા ભાર્ના સરકારી સંર્ઠનોિાં િૃત્યુ અરં્ે જાણકારી આપવાની 

સવિત કરી આપ ેછે. આ તિારી સ્થામનક કાઉમન્સિ પ્રસ્તુત કરે છે. જયારે આપ િૃત્યુની નોંધણી કરાવો છો 

ત્યારે રજીસ્ટ્રાર આપને ટેિ અસ વન્સનો ઇન્ટરવયૂ ઓફર કરશે અથવા એક અનન્ય સંદભગ ક્રિ આપશે જેથી 

આપ ફોન ઉપર અથવા ઓનિાઇન આ કરી શકો. 

https://death-tellusonce.direct.gov.uk/Death/Enrich/Recover.  

આ સેવાથી અંમતિ િાભનાં ચકુવણી અને પેન્શન, પાસપોટગ રદ્દ કરી આપે, િતદાર યાદીિાંથી નાિ દૂર કર ેછે 

અનેકાઉમન્સિ વેરા, આયકર અન નૅશનિ ઇન્શ્યોરન્સ વયવસ્થાની ર્ોઠવણો કરી આપ ેછે.  
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વારમવકશાયર અન્ય ધિગ 

જૂમવશ મસનર્ોર્ કોવેન્ટ્રી 02476 677027 

ફ્યનુરિ રડરકે્ટરની િદદ મવના અમંતિસસં્કારની વયવસ્થા કરવા બાબત. 

કૃપા કરી નોંધ િેશો કે આપ ફ્યુનરિ રડરેક્ટરની િદદ મવના પણ અંમતિસંસ્કારની વયવસ્થા કરી શકો છો,  

સિાહ િાટે આપ તિારી સ્થામનક કાઉમન્સિના મસિેટ્રીઝ એન્ડ રક્રિેશન રડપાટગિેન્ટનો સંપકગ કરી શકો 

છો.  કૃપા કરી ધ્યાનિાં રાખશો કે જો આપ રડરેક્ટર મવના અંમતિસસં્કાર ર્ોઠવશો તો ખચગ ઓછો થશે 

પરંતુ આપે વધ ુઆયોજન કરવાની ફરજ પડશ.ે    

 

દ નચેરિ ડથે સેંટર, (http://naturaldeath.org.uk/). 

01962 712690 પોતે જ અંમતિસંસ્કાર અથવા સીધો અમનનદાહની વયવસ્થા કરવાિાં આપનંુ 

િાર્ગદશગન કરશે. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ઉિર વારમવકશાયર; 

ન્યુનેટન મસિેરટ્રઝ ઓરફસર, ( ન્યુનેટન એન્ડ બેડવથગ બ્રો કાઉમન્સિ)  02476 376357. 

હાટગ ઓફ ઇંનિેન્ડ રક્રિેટોરરઅિ 02476 350646 

દમિણ વારમવકશાયર; 

મબરરવિેન્ટ ઓરફસર, વારમવકશાયર રડમસ્ટ્રક્ટ કાઉમન્સિ, ઓકિે વુડ મસિેટ્રી એન્ડ રક્રિેટોરરઅિ 01926 651418 

સન રાઇહઝર્, નેચરિ  બરરઅિ  ગ્રાઉન્ડ એન્ડ નેચર રરઝવગ 01295 688488.   

રમનબ; 

રમનબ બ્રો કાઉમન્સિ મસિેરટ્રઝ ઓરફસર 01788 533715 

હાટગ ઓફ ઇંનિેન્ડ રક્રિેટોરરઅિ 02476 350646 અથવા 

ઓકિે વુડ મસિેટ્રી એન્ડ રક્રિેટોરરઅિ 01926 651418 

રેઇન્સબુ્રક મસિેટ્રી એન્ડ રક્રિેટોરરઅિ . કૃપા કરી RBCનો સંપકગ કરો 01788 533715 



 14 

કદુરતી, મિિોતરીસહ અન ેનીમતબદ્ધ અમંતિસસં્કારો  

 

પરંપરાર્ત સ્િશાનર્ૃહો અને કબ્રસ્તાનોના મવકપપ તરીક ેઘણા િોકોિાં વુડિેન્ડ બરરઅિ ગ્રાઉન્ડ િોકમપ્રય થઈ રહંુ્ય છે. 

 

કુદરતી, મિિોતરીસહ અથવા વુડિેન્ડ બરરઅિ ગ્રાઉન્ડ દફન અને અમસ્થ મવસજગન િાટે કુદરતી વાતાવરણ પરૂ ંપાડે છે 

જેિકે ઘાસવાળી જિીન, જંર્િ અથવા ર્ોચર જિીન. સંુદર મવશ્રાંમતનાં સ્થળો તરીકે  તે પયાગવરણની સંુદરતાની 

સાચવણી પર ફોકસ કર ેછે અને નૈસર્શર્ક ફુિો અને વન્યજીવનની જાળવણીને પ્રોત્સામહત કર ેછે. કેટિાક સ્થળો પર 

કુદરતી સ્િારકોનો મવકપપ આપે છે જેિકે વૃિ રોપવંુ અને હેડસ્ટોનને બદિે ફક્ત એક તકતી.  
સન રાઇહઝર્ મવપૂિપણે બહુ-ધિગ ધરાવતી વધતી જતી ચળવળ છે જે મબ્રટન ફરતે કદુરતી જંર્િો અને મિિોતરીવાળા 

કબ્રસ્તાનોને પ્રોત્સામહત કર ેછે.   તે દમિણ વારમવકશાયરિાં મસ્થત છે અને જયાં તેનો મવકાસ કુદરતી રરઝવગ તરીક ેથઈ 

રહ્યો છે જયાં જંર્િી ફુિ અને જંર્િોનાં મવસ્તારો આવેિ છે. તે નીમતબદ્ધ અને પોર્ાય તેવા મવકપપ પૂરા પાડે છે, 

અંમતિસંસ્કાર પરંપરાર્ત અથવા અત્યંત વયમક્તર્ત રીતે થઈ શક ેજેિાં કોઇ પણ ધાર્શિક અથવા મબન-ધાર્શિક 

િાન્યતાઓ હોઇ શકે, પછી તે ફ્યુનરિ રડરેક્ટર સાથ ેઅથવા તેિના મવનાના હોઇ શક.ે  

સન રાઇહઝર્, કદુરતી બરરઅિ ગ્રાઉન્ડ અન ેનચેર રરઝવગ   

01295 688488.   
 

તેવા િોકોનો વધારો થઈ રહ્યો છે જેઓ હવે પયાગવરણ િાટે મિત્રતાપૂણગ કૉરફનોની ઇચછા વયક્ત કરતા હોય જે 

જવાબદારીપૂણગ રીતે િેળવેિ સાિગ્રીિાંથી બનાવવાિાં આવેિ હોય; 100% મબ્રરટશ ઊન ને કુદરતી બરં અને કદુરતી 

નેતર અથવા મવિોનો વધુને વધ ુઉપયોર્ થઈ રહ્યો છે. 
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મબરરવિને્ટના િાભ.  

મબરરવિેન્ટ બેમનફટ સ્કીિ તિને િાર્ુ પડશે જો તિે, તિારા પમત, પત્ની અથવા મસમવિ પાટગનરે નૅશનિ ઇન્શ્યોરન્સ પેિેંટ કયાગ 

હોય. મબરરવિેન્ટ પેિેંટ વેરા િુક્ત £2,000ની સાિટી રકિ છે.  તિે અન્ય િાભનો દાવો પણ કરી શકો જેિકે; 

 

મબરરવિને્ટ ભર્થથુ ં 

મવધવા િાતા અથવા મવધરૂ મપતાનુ ંભર્થથુ ં 

વાિીનુ ંભર્થથુ ં 

યદુ્ધ મવધવા પને્શન 

 

મબરરવિને્ટ ભર્થથુ ં 

જો આપ ૪૫ અને સ્ટેટ પેન્શન ઉંિર વચચેના હોવ અથવા મવધવા, મવધૂર કે જીવીત મસમવિ પાટગનર હોવ તો તિે મબરરવિેન્ટ ભર્થથંુ 

િાટે દાવો કરી શકો. તે તિને ૫૨ અઠવારડયા સુધી ચૂકવાય છે. જે રકિ તિે િેળવશો તે તિારા સાથીદારના નૅશનિ ઇન્શ્યોરન્સ 

( N .I ) ના એકંદર ફાળાના સ્તર ઉપર આધારરત હશે,  અને તે અઠવારડયા દીઠ £32.49 અને £108.30 વચચે હોઇ શકે. 

મવધવા િાતા અથવા મવધરૂ મપતાનુ ંભર્થથુ ં 

જો આપને સ્ટેટ પેન્શન ઉંિરથી નીચે વૈધવય આવયંુ હોય અને ઓછાિાં ઓછંુ એક આમશ્રત બાળક ધરાવતા હોવ તો તિેઆ 

િાભનો દાવો કરી શકો.  પાછંુ તે તિારા સાથીદારના N.I. ફાળા પર આધાર રાખે છે, િહિિ ચૂકવણં અઠવારડયા દીઠ £108.30 

થઈ શકે. આપ ત્યારે પણ દાવો કરી શકો જો તિે ર્ભગવતી હોવ અને તિારા સાથી અવસાન પામ્યા હોય. 

વાિીનુ ંભર્થથુ ં  

     આપ વાિી ભર્થથા િાટે િાયક ઠરી શકો જો તિે તેવા બાળકને ઉછેરતા હોવ જેના િાતા તેિજ મપતા અવસાન પામ્યા હોય. 

આપ ત્યારે પણ દાવો કરી શકો જયારે િાતા મપતાિાંથી એક જીવીત હોય. વાિી ભર્થથાનો દર છે અઠવારડયા દીઠ  £15.90. 

યદુ્ ધ મવધવા/મવધરૂ પને્શન  

યુદ્ધ મવધવા/મવધૂર પેન્શન ત્યારે ચૂકવવાિાં આવે છે જયારે તિારી પત્ની, પમત અથવા સાથી, હર િેજેમસ્ટઝ આમ્ડગ ફોર્શસસિાં સેવા 

આપવાના પરરણાિે અવસાન પામ્યા હોય અથવા યુદ્ધના સિયે. જે રકિ ચૂકવવાિાં આવે છે તે અત્યંત મભન્ન હોય છે અને તે 

હોદ્દા અનુરૂપ હોય છે. 
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અમતિસસં્કારની ચકૂવણી અન ેિાભ અન ેમબરરવિને્ટના િાભ 

અંમતિસંસ્કાર ખચાગળ બની શકે. ચકાસી િેશો કે શ ુિરણ પાિેિ વયમક્તએ અર્ાઉથી પોતાના 

અંમતિસંસ્કાર િાટે કોઇ આયોજન કયુું છ કે કેિ. ખચગને કેવી રીતે પહોંચાશે તે જાણ્યા મવના 

અંમતિસંસ્કારની વયવસ્થા કરવાિાં ડહાપણ નથી. જો કોઇ ચૂકવણી કરી શકે તેિ ન હોય અથવા ખચગ 

કરવાની ઇચછા ન હોય તો સ્થામનક કાઉમન્સિ સહાય કરી શકે. કોઇનંુ િરણ થાય એટિે તેિનંુ બેકનંુ 

ખાતંુ મશમથિ કરી દેવાિાં આવે છે મસવાય કે તે સંયુક્ત ખાતંુ હોય. તેિ છતાં આપ તેઓની બચતનો એક 

ભાર્ ચૂકવણી કરવાિાં વાપરી શકો, તેિ છતાં કે ખાતંુ મશમથિ કરી દેવાયુ ંહોય, પરંતુ તિારે બેંકને િૃત્યુનંુ 

પ્રિાણપત્ર પરં પાડવાની આવશ્યકતા રહેશે. તેિને નોકરીએ રાખનારનાં કાર્ળીયા અથવા વયમક્તર્ત 

પેન્શન સ્કીિ અથવા કોઇ જીવન વીિાની પોમિસીઓ પણ ઉપયોર્ી મનવડી શકે તેથી તે ચકાસી િવેું 

જોઇએ કારણ કે તેિાથી અંમતિસસ્કારની જોર્વાઇ કરવાિાં આવી શકે. ઘણી વખત અંમતિસસં્કારનાં 

આયોજન દ ફ્યનુરિ પ્િહેનર્ ઓથરરટી, દ રનેયિુટેરી ઑથોરરટીિાં નોંધાયા હોય તેિ બને. તઓે 

બનાવવાિા ંઆવિે અમંતિ સસં્કારના આયોજનન ેશોધવાિા ંસહાય કરી શકે; ટિે: 0845 

601619 અથવા info@funeralplanningauthority.co.uk 

દ પને્શન ટ્રહેસર્ સર્શવસ સહાયતા કરી શકે તેિ બને. ફોન 0845 600 2537 અથવા ટકે્સ્ટફોન 0845 300 

0169 તેવા િોકો િાટે જેઓને બોિવાિાં િુશ્કેિી અથવા સ્ષ્ટપણે સાંભળી શકતા ન હોય. www.gov.uk/find-

lost-pension. 

અમંતિ સસં્કારની ચકૂવણીઓ 

જો આપની આવક ઓછી હોય અને અંમતિસંસ્કારની વયવસ્થા કરવાની હોય, તો આપને અંમતિસંસ્કારના ખચગ 

પેટે િદદ િળી શક ેખાસ કરીને જો તિ ેપોતે જ કોઇ િાભ િેળવી રહ્યા હોવ. દફન અથવા અમનનસંસ્કાર, િરણ 

પ્રિાણપત્ર અને પરરવહન િાટે આપ £700 સુધીનો દાવો કરી શકો જેિક ેઅમતિસંસ્કાર, કૉરફન ને ફુિ . દાવો 

કરવા કપૃા કરી અહીં સંપકગ કરો  

DWP મબરરવિને્ટ સર્શવસ 0845 606 0265 પર અથવા  

www.gov.uk/browse/benefits 
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અમનનસસં્કાર અથવા દફન મવશ ેમનણગય િવેા બાબત 

સાિાન્યપણે આ મનણગય એમનઝક્યુટર અથવા નજીનાં સર્ા િે છે.  આપે મવિ ચકાસી િેવંુ જોઇએ કે િૃત 

વયમક્તએ કોઇ સૂચનો કયાગ છે ક ેકિે.  શબ અંમતિસંસ્કાર થાય ત્યાં સુધી ક્યાં રહેશે તેનો મનણગય કરવાિાં 

ફ્યુનરિ રડરેક્ટર આપની િદદ કરશે. 

 

અમનનસસં્કાર  

અમનનસંસ્કાર ત્યાં સુધી થઈ ન શક ેજયા સુધી ચોક્કસપણ જાણ ન થાય ક ેિતૃ્યુનંુ કારણ શંુ છે.  

મનમ્નમિમખત દસ્તાવેજો આવશ્યક છે: 

 નજીકના સર્ા અથવા એમનઝક્યુટર દ્વારા સહી કરેિ અરજી ફોિગ અને ક્યાં તો 

 2 અમનનસંસ્કારના પ્રિાણપત્રો— એક પર ઉપચાર કરતા ડૉકટરની સહી અને બીજા પણ સ્વતંત્ર 

ડૉક્ટરની સહી. આની ચૂકવણી આપ ેકરવાની રહેશે. 

અથવા 

 જો િૃત્યનુી તપાસ થઈ હોય તો કોરોનર દ્વારા સહી કરેિ અમનનસંસ્કાર ફોિગ. આનો કોઇ ખચગ નથી . 

 

અમસ્થ મવસજગન 

અમસ્થ સ્િશાનભૂમિિાં જ મવખેરવાિા અઆવી શકાય અથવા દફન કરી શકાય. ઘણી વખત તે એક ટંૂકી 

પ્રાથગના બાદ ચચગના પ્રાર્ણિાં અથવા કબ્રસ્તાનિાં પણ દફન કરવાિાં આવી શક.ે તિ ેિાત્ર તેને ઘરે જ 

રાખવાનંુ પસંદ કરી શકો. સાિાન્યપણે તો અમસ્થ કોઇ પણ સ્થળ ેમવખેરી શકાય પરંતુ જો આપ તે કોઇ 

ખાનર્ી િામિકીની જિીન પર કરો તો િામિકની પરવાનર્ી િેવી જરૂરી છે. UKના કાનૂન અમસ્થ દેશની 

બહાર િઈ જવાની િંજૂરી આપ ેછે પરંતુ ઘણા બધાં દેશોનાં આયાતના કાનૂન કડક હોય છે તેથી પ્રવાસ 

આરભંતા પહેિા ચકાસી િેવંુ સારૂ. 

દફન 

દફન િાટે ડૉકટર દ્વારા િતૃ્યુનંુ પ્રિાણપત્ર અને રજીસ્ટ્રાર પાસેથી દફનનંુ પ્રિાણપત્ર આવશ્યક છે.ફરી મવિ 

ચેક કરી િેશો, કારણકે િૃત વયમક્તએ અર્ાઉથી કબરના સ્થળની વયવસ્થા કરી હોય તેિ બને.  િોટાભાર્ના 

કબ્રસ્તાનો સ્થામનક સિાની િામિકીના હોય છે અને તે  મબન સાંપ્રદામયક હોય છે તથા બધાં ધિો િાટે 

ખુપિા હોય છે. જોક ેકેટિાકિાં અિકુ જ ધિગ િાટે સિર્શપત જનયા જરર હોય છે. િોટા ભાર્ના કબ્રસ્તાનો 

બધાં જ પ્રકારની પ્રાથગનાઓ કે મવમધઓ કરવાની િજૂંરીઆપ ેછે. 

સ્િારકો 

ચચગયાડગ અને કબ્રસ્તાનોનાં સ્િારકોનાં કદ અને પ્રકાર અંર્ના કડક મનયિો હોય છે તેથી  ઓડગર કરતા પહેિા 

ચકાસી િેવુ જોઇએ. 
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 મવદશેિા ંિતૃ્ય ુથવુ.ં 

 

 જો કોઇ વયમક્તનંુ િૃત્ય ુUK બહાર થાય, તો તિારે તે દેશનાં કાયદા અનુસાર તે િરણની નોંધ કરાવવી જોઇએ 

અને િૃત્ય ુપ્રિાણપત્ર િળેવવંુ જોઇએ. તેવા સંજોર્ોિાં જયાર ેિૃત્યુ અંર્ ેઅપયાગપ્ત િામહતી હોય અને શબને 

UK પાછંુ િાવવાિાં આવી રહંુ્ય હોય, તિારે તેની જાણ કોરોનરને કરવાની રહેશે. તિે અંમતિસંસ્કાર અને 

દફનમવમધની વયવસ્થા મવદેશિાં કરી શકો છો; જો તિે તેિ કરવા િાંર્તા હોવ તો તિારે તે દેશિાં મસ્થત 

મબ્રરટશ કૉનસૂિ સાથે વાત કરવી આવશ્યક છે. 

શબને UK પાછંુ કેવી રીતે િાવવંુ તે અંર્ ેફ્યુનરિ રડરેક્ટર તિને સિાહ આપી શકશે. તિને તે દેશનંુ િૃત્ય ુ

પ્રિાણપત્ર અથવા ઔપચારરક પરવાનર્ી િાવવી જરૂરી છે જયાં વયમક્ત િરણ પાિેિ હોય. 

દફનમવમધ િાટ ે

વધુિાં તિાર ેજરૂર પડશે પરદેશના િતૃ્ય ુપ્રિાણપત્રનંુ િાન્યતાપ્રાપ્ત ભાર્ાંતર અને ક્યાંતો UK નાં રજીસ્ટ્રારનું 

િરણ નોંધવા િાટે નો િાયામબમિટીનંુ પ્રિાણપત્ર, અથવા િૃત્યુ પ્રિાણપત્ર અને દફન કરવાનો હુકિ બહાર 

પાડતંુ કોરોનરનુ ંપ્રિાણપત્ર. 

અમનનસસં્કાર િાટ ે

ઉપરોક્ત જરૂરરયાતો ઉપરાંત તિને સ્થામનક કોરોનર પાસેથી અમનનસંસ્કારનો હુકિ પણ જોઇશે. 
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કસવુાવડ અન ેજન્િજાત િતૃ્ય ુ

 

કસવુાવડ 

ર્ભાગવસ્થાના 24િાં અઠવારડયા પહેિા મશશુને ર્િુાવવંુ  તેને કસુવાવડ કહેવાય છે.  કોઇ નોંધણીની જરૂર નથી 

પરંતુ જો મશશુ ટંૂકા સિય િાટે પણ જીવીત રહંુ્ય હોય તો આપ ેજન્િ અને િરણની નોંધણી કરાવવી પડશે. 

મનઓનેટિ અન પેરીનેટિ બથગ મવભાર્ જુઓ. 

 

જન્િજાત િતૃ્ય ુ

આ ર્ભાગવસ્થાના 24િાં અઠવારડયા બાદ થતો જન્િ છે જયાર ેિૃત મશશુ જન્િ િે છે. ડૉકટર અથવા દાઇ 

(મિડવાઇફ) િૃત્યુને પ્રિામણત કરશે. િાતા મપતાએ પ્રિાણપત્ર રજીસ્ટ્રાર સિિ પ્રસ્તુત કરવાનંુ રહેશે. જન્િજાત 

િૃત મશશુના દફન ક ેઅમનનસંસ્કાર િાટે ઘણાં ફ્યુનરિ રડરકે્ટરો, કબ્રસ્તાનો અને સ્િશાનભૂમિઓ અંમતિસંસ્કાર 

િાટે કોઇ નાણા િેતા નથી. જોકે, અન્ય ખચગ જેિક ેકૉરફન, કાર અથવા મિમનસ્ટર (પાદરી)નાં ખચગ િાર્ ુપડશે. 

મનઓનટેિ (નવજાત) અન ેપરેરનટેિ િતૃ્ય.ુ  

મનઓનેટિ િતૃ્ય ુતે છે જયાર ેમશશુ જન્િ થયાના 28િાં રદન બાદ િરણ પાિે છે. પેરરનેટિ િૃત્યુ તે છે જયારે 

મશશુ ર્ભાગવસ્થાના 24િાં અઠવારડયા બાદ જન્િ િે છે પરંતુ 7 રદનની અંદર િરણ પાિ ેછે. બન્ને રકસ્સાઓિાં 

બન્ને જન્િ તેિજ િતૃ્યુની નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. જન્િ સાિાન્ય રીતે નોંધાય છે. િૃત્યુની નોંધણી તબીબી 

પ્રિાણપત્ર ૫ રદનની અંદર રજીસ્ટ્રાર પાસે િઈ જવાથી કરી શકાય છે.  

 

નોંધી િેવંુ જોઇએ કે અિુક ચોક્કસ િાભોનો દાવો મશશુના િૃત્ય ુબાદ 8 અઠવારડયા સુધી િાતા મપતા કરી શક ે

છે. કૃપા કરી િામહતર્ાર રહેશો ક ેઅમસ્થ િયાગરદત હોવાને કારણે હંિેશા એવંુ સંભવ નથી ક ેમશશુના અમનનસંસ્કાર 

થઈ શક.ે 


