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ਮ ੱ ਖਬੰਧ 
ਇਹ ਗਾਈਡ ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਿੇਸ ਇਕਵੈਰਲਟੀ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ (WREP), ਵੱਲੋਂ  ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਅਤ ੇ
ਧਾਿਰਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਰਤਰਕਰਿਆ ਵੱਜੋਂ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਦਸ਼ੇ ਭਿ ਰਵੱਚ ਸਾਡ ੇਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰਲਆਂਦਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
WREP ਨ ੰ  ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਗਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਰਕਸ ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਪਆਿਾ, ਦਸੋਤ ਜਾਂ 
ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਮਿਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਿੀਆਂ ਬ ਰਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਿ ੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਂਕੋਲ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 
ਇਹ ਗਾਈਡ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਸਾਿੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਧੇ ਦਾ ਸੰਖਪੇ ਸੰਸਕਿਨ ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮੌਤ ਨ ੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਰਮਾਰਣਤ ਜਾਂ ਦਿਜ ਕਿਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ, ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-
ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਸਮ ੱ ਚੇ 
ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਰਵੱਚ ਰਵਰਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ  ਧਾਿਰਮਕ 
ਅਤ ੇਅਰਧਆਤਮਕ ਸਧੇ ਨਾਲ ਜੜੋਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
ਅਰਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਰਕ ਤ ਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੱਖਿੇ ਧਿਮ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਜਾਂ ਿਸਮ ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ 
ਿਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਭਆਚਾਿਕ, ਧਾਿਰਮਕ ਅਤ ੇਅਰਧਆਤਮਕ ਰਵਰਭੰਨਤਾਵਾਂ, 
ਢ ਕਵੀਂ ਪ ਸ਼ਾਕ, ਰਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਮਝਣ ਰਵੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ ਰਕ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ 
ਫ ੱ ਲ ਢ ਕਵੇਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਹਿੋ 
ਗਾਈਡਾਂ ਜਾਂ ਲੀਫਲੈਟ ਸਧਾਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤ ੇਅਧਾਿਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਐਪਿ ਅਸੀਂ ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਰਵੱਚ 
ਤ ਹਾਡੇ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਖਤੇਿ ਮ ਤਾਬਕ ਸਾਿੇ ਢ ਕਵੇਂ ਸੰਪਿਕ ਵੇਿਰਵਆਂ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, 
ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਮਰਹੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਸ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਬਾਿ ੇਉਪਯੋਗੀ ਸੇਧ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹ ੈਰਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਹੱਕਦਾਿ 
ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਸਾਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹ ੈਰਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਉਪਯੋਗੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸ ਚਨਾਤਮਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਰਲਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਕਿਨ ਰਵਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਇਸ ਅਰਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤ ੇਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਮ ਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
  ਪਰਹਲਾ ਸੰਸਕਿਣ ਨਵੰਬਿ 2013 ਰਵੱਚ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਹੋਇਆ।  
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ਿੀ ਤ ਸੀਂ WREP ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ? ਅਸੀਂ ਇਿ ਗਾਈਡ 
ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ (Warwickshire) ਹਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸ ਤੂੰ ਤਰ 
ਵਾਲੂੰ ਟਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਤਆਰ ਿੀਤੀ ਿੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਿੈ ਹਿ ਤ ਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੱ ਗੀ 
ਿੋਵੇਗੀ? 

ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਦਾਨ ਿਰਨ ਬਾਰੇ 
ਹਵਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਿ ਸਿਦੇ ਿ।ੋ ਹਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੇਠ ਹਦਿੱ ਤੇ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਿਫ ੇ
ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਿੋ, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਹਦਓ: Warwickshire Race Equality 

Partnership, Room 127, Morgan Conference Suite, Warwickshire 
College - Rugby    Centre, Technology Drive, Rugby Warwickshire 

ਰਖਤਾਬ:  ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅੱਖਿ: ਸਿਨੇਮ (ਗੋਤ): 

ਪਤਾ:  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: ਈਮੇਲ: 

ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਦੇ ਕੇ ਤ ਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਿਾਹੀਂ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਦੀ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋ। 
ਸਾਡੇ ਪੱਤਿ-ਰਵਹਾਿ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਿਨ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤ ਹਾਡਾ ਤਹੋਫਾ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਹੋਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ(ਗੀ): £ 

ਮੈਂ ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਿੇਸ ਇਕਵੈਰਲਟੀ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਨ ੰ  ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਚੈਕ/ਪੋਸਟਲ 
ਆਿਡਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਿ ਰਿਹਾ(ਿਹੀ) ਹਾਂ  

 

ਤ ਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਿ-ਰਵਹਾਿ ਲਈ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨ ਸਾਿ 
ਕਿਾਂਗੇ। WREP (ਿਰਜਸਟਿਡ ਚੈਰਿਟੀ ਨੰਬਿ 1111481). ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿੋ ਰਕ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਨਾ 
ਕਿੀਏ ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 01788 863117 'ਤੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ  
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WREP, ਅਸੀਂ ਿੌਣ ਿਾਂ। 
ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਿਸੇ ਇਕਵੈਰਲਟੀ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ (Warwickshire Race Equality Partner-

ship) ਇੱਕ ਸ ਤੰਤਿ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਰਜਸਟਿਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਿੰਟੀ ਦ ਆਿਾ ਰਲਮਰਟਡ 
ਕੰਪਨੀ ਹ।ੈ 

ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ 

 ਨਸਲੀ ਰਵਤਕਿੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਨਾ 

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦਿਰਮਆਨ ਮਰੌਕਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਰਤਆ ਂਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨਾ  

 ਜਾਣਕਾਿੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਿਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਾਹਤ 
ਪਹ ੰ ਚਾਉਣੀ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਸਲੀ ਰਵਤਕਿਾ ਸਰਹਣਾ ਰਪਆ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ 
Warwickshire Race Equality Partnership 
Room 127 
Morgan Conference Suite 
Warwickshire College 
Rugby Centre 
Technology Drive, Rugby 
Warwickshire CV21 1AR 

ਫ਼ੋਨ: 01788 863 117 

ਈਮੇਲ: info@wrep.org.uk     www.wrep.org.uk 
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ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ   

ਰਕਸੇ ਰਪਆਿੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੇਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮ ਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਭਿਪ ਿ ਪ ਸਤਕ ਉਹ ਸਾਿੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ 
ਫੈਸਲੇ ਕਿਨ ਰਵਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਧੇ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਅਰਜਹ ੇਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਮਸਾਲ ਲਈ, ਡਾਕਟਿੀ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ 
ਕਿਨਾ, ਮਤੌ ਨ ੰ  ਦਿਜ ਕਿਨਾ ਅਤ ੇਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 
ਕਿਨਾ।  

ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਿਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਧਿਮ, ਨਸਲੀ ਮ ਲ ਅਤੇ 
ਸਰਭਆਚਾਿ ਮ ਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ 
ਤ ਹਾਡੇ ਧਾਿਰਮਕ ਅਤੇ ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨ ਸਾਿ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਅੰਦਿ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ ੋਤ ਹਾਡੇ 
ਸੋਗ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧੇ ਦ ੇਸਕਦੇ 
ਹਨ।  

ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਦੀ ਮਤੌ ਰਵੱਤੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਬਿੀਵਮੈਂਟ 
ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਬਾਿੇ ਕ ਝ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਤ ਸੀਂ ਹੱਕਦਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦ ੇ
ਖਿਰਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ। 

ਇਿੱ ਿ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤ ਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋੜ ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ।  

ਹਵਹਭੂੰ ਨਤਾ। ਤ ਿਾਡਾ ਧਰਮ, ਤ ਿਾਡੀ ਸੇਧ।  

ਇਿੱ ਿ ਮ ਸ਼ਿਲ ਸਮਾਂ। ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ (ਸੋਗ ਸਬੂੰ ਧੀ) ਬੈਹਨਹਿਟ।  
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ਹਸਿੱ ਖ ਧਰਮ 
ਮਿ ਿਹ ੇਰਸੱਖ ਨ ੰ  ਰਸੱਖਾਂ ਦ ੇਪਰਵੱਤਿ ਗਰੰਥ (ਸ਼ਰੀ ਗ ਿ  ਗਰੰਥ ਸਾਰਹਬ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੀਿਤਨ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਿਾਮ ਰਮਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਰਸੱਖ ਅਰਜਹਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸੱਖ ਨ ੰ  ਿੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਾਰਹਗ ਿ , 
ਲੈਂ ਰਦਆਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਰਸੱਖ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ ਰਵੱਚ ਅਰਮਰਤ (ਪਰਵੱਤਿ ਪਾਣੀ) ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਇੱਛ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਰਚੱਟੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕਕਾਿ, 
(ਕਛਰਹਿਾ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕੇਸ਼ ਅਤ ੇਰਕਿਪਾਨ) ਸਿੀਿ 'ਤੇ ਿਰਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  
ਖ ਦ ਨ ਹਾਉਣ ਦ ੇਇੱਛ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਪਸ਼ੇੇਵਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਾੜਹੀ 
ਜਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੱਖਾਂ ਨ ੰ  5 ਕਕਾਿ ਪਰਹਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਾਹ
-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾਂ । ਘਿ ਰਵੱਚ ਸੰਖਪੇ ਰਜਹੀ ਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਗ ਿਦ ਆਿੇ 
ਰਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਿ ਦੀ ਿਸਮ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ ਿਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ ਿਦ ਆਿੇ ਪ ਿੀ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਸ਼ਰੀ ਗ ਿ  ਗਰੰਥ ਸਾਰਹਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਕਲਰਪਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ਾਦ 
ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨ ੰ  ਆਸ਼ੀਿਵਾਦ ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ (ਰਕਰਮੇਟਿੋੀਅਮ) ਰਵੱਚ 
ਹਿੋ ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਿਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਦੋ ਰਸੱਖ ਰਨਤਨੇਮ, 
ਜਪਜੀ ਅਤੇ ਕੀਿਤਨ ਸੋਰਹਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਰਸਿਫ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਹੀ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਸੱਖ ਧਿਮ ਪਦੈਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ (ਿੱਬ) ਦੀ 
ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਸਬਿ-ਸੰਤਖੋ ਕਿਨ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਤੌ ਇੱਕ ਕ ਦਿਤੀ 
ਭਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ ਨਿ-ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੌਾ ਹ।ੈ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਅਤੇ ਦਸੋਤ ਪਰਵੱਤਿ ਗਰੰਥਾਂ 
ਦੇ 10 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਖਿ ਰਵੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ ੱ ਤਿ ਨ ੰ  ਦਸਤਾਿ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜੋ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਰਕ ਹ ਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਿ ਦਾ ਮ ੱ ਖੀ ਹੈ। ਰਸੱਖ ਧਿਮ ਰਵੱਚ, ਅਸਥੀਆ ਂ(ਫ ੱਲ) ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਰਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਰਖੰਡਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਰਵੱਚ ਵਹਾ ਜਾਂ ਰਖੰਡਾ 
ਰਦੰਦ ੇਹਨ। ਗ ਿਦ ਆਿੇ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ ੱ ਤ ੇਉਤਾਿ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਰਸਿ ਢੱਰਕਆ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਫ ੱ ਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚਰੈਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਢ ਕਵੇਂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿ ਭੋਜਨ ਰਵੱਚ ਅੰਡੇ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਾਬ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਸੱਖਾਂ ਲਈ ਮਤੌ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਫਿ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮਾਤਿ 
ਹ।ੈ ਰਕਉਂਰਕ ਆਤਮਾ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਸੱਖ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਸਰਮਆਂ 
ਵੱਲ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਤੀ ਰਪਆਿ ਦਾ ਇਜਹਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਨਿਾਸ਼ਾ ਜਾਂ 
ਕਮੀ ਵੱਲ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।  
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ਪੈਗਨਵਾਦ 
ਬਿਤਾਨਵੀ ਟਾਪ ਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਈ ਪੈਗਨ ਿਵਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਪਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਿਣਾਵਾਂ ਦਾ 
ਵਿਨਣ ਕਿਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਡਿ ਈਡਿਾਈ, ਰਵੱਕਾ, ਹੀਦੇਰਨਜ਼ਮ, ਅਸੈਟਿ , ਰਵਚਕਿਾਫਟ, ਦ ਪਾਥ 
ਆਫ ਗੌਡੈਸ, ਈਕੋ-ਪੈਗਨਵਾਦ ਆਰਦ। ਪੈਗਨ ਸਿਵੇਸ਼ਿਵਾਦੀ, ਬਹ ਦੇਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਐਨੀਰਮਸਰਟਕ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ; ਕ ਦਿਤ ਨ ੰ  ਪਰਵੱਤਿ ਜਾਂ 
ਿੱਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ, ਮੌਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨ ੰ  ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ ਿਰਖਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲਣ ਦੇ 
ਸਫਿ ਦੀ ਸ਼ ਿ ਆਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ ਿਖੇ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ, ਭਾਈਚਾਿੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬਣੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਹ ਣ ਵੱਖਿੇ ਿ ਪ ਰਵੱਚ ਹੈ; ਿ ਹ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਸੱਰਖਆਵਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ। ਪ ਿਰਖਆਂ ਨ ੰ  ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ 
ਰਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਕਸਿ ਮ ੜ ਤੋਂ ਦੱਰਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਰਜਉਂਦਾ ਿੱਰਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਮੌਤ ਕ ਦਿਤ ਦੀ ਵਰਹਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਨਿਦਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਇਹ 
ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਸ ਤੋਂ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਡਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਪੈਗਨ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਕ ਦਫਨ ਕਿਨ ਦੇ ਕ ਦਿਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 
ਰਵੱਚ,ਸ ਭਾਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਿਣ ਤਾਬ ਤ ਜਾਂ ਕਫਨ ਰਵੱਚ  ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਛ ਕ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਕਬਿ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਈਆਂ (ਦਫਨਾਈਆਂ) ਜਾਣ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਰਵੱਤਿ ਬਲੇਡ, ਕਟੋਿਾ ਜਾਂ 
ਪੈਂਡੇਟ (ਇੱਕ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਗਰਹਣੇ), ਜੋ ਸਾਿੇ ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਿੇ ਵੱਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗਿ ੱ ਪ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਸਨ 
ਜੋ ਰਤਓਹਾਿਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਬ ਦਾ ਸਰਤਕਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿ ੱ ਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਿ ਨ ੰ  ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ 
ਪਰੀਸਟ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਚ ਰਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜੱਥੇ ਪੈਗਨ ਸੈਲੇਬਿੰਟ (ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਾਿਰਮਕ ਆਗ ) ਮੌਜ ਦ ਨਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਧਿਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਨ, ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਨ, ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਕਿਨ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਡਿੱਮ 
ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਿਾ-ਕੇਂਦਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਭਾਈਚਾਿਾ ਕਬਿ ਨ ੰ  ਬੈਕਰਫਲ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਗੀਤ, ਡਿੱਮ ਵਜਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਗਨਵਾਦ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਿਕ: 
ਪੈਗਨ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ www.pagantransitions.org.uk 
ਲਾਈਫ ਰਾਈਟਸ 07823 690240 www.www.liferites.org.uk 
 
ਿੋਰ ਉਪਯਗੋੀ ਸੂੰ ਪਰਿ; 
 

ਹਬਰਹਟਸ਼ ਹਿਊਮਹਨਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ - 
020 7079 3580 ਉਸ ਸ ਿਤ ਰਵੱਚ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਬਗੈਿ 
ਰਕਸੇ ਧਾਿਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਦ ਇੂੰ ਟਰਫਥੇ ਸੈਮੀਨਰੀ, (http:/www.interfaithfoundation.org/) 0333 3321996 ਰਮਸ਼ਰਿਤ ਧਾਿਰਮਕ 
ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਹੇਦ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਰਧਆਤਮਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮ ਹੱਈਆ 
ਕਿਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਇੂੰ ਸਟੀਹਚਊਟ ਆਫ ਹਸਵਲ ਹਫਊਨਰਲ (http://www.iocf.org.uk/) 01480 861411, ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗੈਿ-ਧਾਿਰਮਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿ ਉਹ ਰਹਊਮਰਨਸਟ 
(ਮਾਨਵਵਾਦੀ) ਜਾਂ ਨਾਸਰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕ ਝ ਪਰਿਵਾਿ ਮਰਹਸ ਸ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ 
ਰਵੱਚ ਬਗੈਿ ਰਕਸੇ ਿੱਬ ਦੇ ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਧਿਮ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਛੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਿਡਸ 
ਦੀਆਂ ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਜਨ। 
 

ਗਰੀਨ ਹਫਊਜ਼ 01803 840779 www.greenfuse.co.uk ਅਤੇ 
ਹਦ ਫੈਲੋਹਸ਼ਪ ਆਫ ਇੂੰ ਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸੈਲੇਬਰੂੰ ਟਸ 02082 421842 www.foic.org.uk 
ਇਙ ਦੋਵੇਂ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਚਰਿੱਤਿ, ਜੀਵਨ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਰਵਅਕਤੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਿੈ  
ਜੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੇਗਾ, ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਦਸੋਤ ਨਾਲ, ਰਜਸ ਰਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਰਤਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਲਖਵਾਇਆ ਸੀ। 
ਸਟਾਫ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਿੀ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤਿੌ 'ਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇ
ਮ ਿਦਾ-ਘਿ ਰਵੱਚ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੇਗਾ। ਪਿ ਜ ੇਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ, ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਵਾਿਡ ਰਵੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਾਿੀਆ ਂਰਨਿੱਜੀ 
ਵਸਤ ਆਂ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ 
ਜਦੋਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਮਤੌ ਘਿ ਰਵੱਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਿਲ ਪਰੈਕਰਟਸ਼ਨਿ, GP, ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 
ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। GP ਮੌਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਘਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਿ ਫੇਿ 
ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਦ ਆਿਾ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਰਲਜਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ GP 
ਮੌਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ GP ਪ ਰਲਸ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵੱਚ ਕੋਿਨੋਿ 
ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਕਿੇਗੀ ਅਤ ੇਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮ ਿਦਾ-ਘਿ ਰਵੱਚ ਰਲਜਾਣ ਲਈ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੇਗੀ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ GP ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੰ  ਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱ ਚ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਫਊਨਿਲ 
ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਦ ਆਿਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਮ ਿਦਾ-ਘਿ ਰਵੱਚੋਂ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਰਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 
ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਬਹ -ਧਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚਪੈਲ ਆਫ ਿੈਸਟ ਰਵੱਚ 
ਰਲਜਾਏਗਾ। 
ਮੌਤ ਨ ੰ  ਿਸਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਦਿਜ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਿ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਿ ਨਿਸ ਨ ੰ  ਮਤੌ ਦਾ ਕਾਿਨ 
ਦੱਸਰਦਆਂ ਮਤੌ ਦ ੇਡਾਕਟਿੀ ਕਾਿਨ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਆਮ 
ਤਿੌ 'ਤ ੇਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਸ ਡਾਕਟਿ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨੇ ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਜੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਡਾਕਟਿ ਨ ੰ  ਰਦਖਾਏ ਬਗੈਿ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ GP ਮੌਤ 
ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਘਿ ਰਵੱਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਤੌ ਦੀ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਤਾਂ 
GP ਆਮ ਤਿੌ 'ਤ ੇਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਆਫ ਬਿਥਸ, 
ਡਥੈਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਰਜਸ (ਜਨਮ, ਮਤੌ ਅਤ ੇਰਵਆਹ ਦੇ ਿਰਜਸਟਿਾਿ) ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੀਲਬੱਧ ਰਲਫਾਫੇ ਰਵੱਚ 
ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਸਮੀ ਨੋਰਟਸ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਚ ਦੱਰਸਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਕ ਮਤੌ ਨ ੰ  
ਰਕਵੇਂ ਦਿਜ ਕਿਨਾ ਹੈ।  

http://www.interfaithfoundation.org/)
http://www.interfaithfoundation.org/)
http://www.iocf.org.uk/)
http://www.greenfuse.co.uk/
http://www.foic.org.uk/
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ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਾ ਿਰ ਸਿੇ ਤਾਂ ਿੀ ਿ ੂੰ ਦਾ ਿੈ?  

ਰਕਸੇ ਡਾਕਟਿ ਨ ੰ  ਉਸ ਸ ਿਤ ਰਵੱਚ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਜੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਮਤੌ 
ਦੇ ਕਾਿਨ ਬਾਿੇ ਅਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਉਸ ਨੇ ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ, ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਰਪਛਲੇ 
14 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ, ਨਾ ਦਰੇਖਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਿ ਮੌਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਜਹੀਆਂ ਸਾਿੀਆ ਂਮਤੌਾਂ ਜੋ ਅਸ ਭਾਰਵਕ, ਸ਼ੱਕੀ, ਜਾਂ ਰਹੰਸਕ 
ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਰਹਿਾਸਤ ਰਵੱਚ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਰਵੱਚ ਆਪਿਸ਼ੇਨ ਕਿਨ ਦੌਿਾਨ ਮੌਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵੀ ਕੋਿਨੋਿ ਕੋਲ ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਿੇ 
ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਡਾਕਟਿ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਸਮੀ ਨੋਰਟਸ ਰਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  
ਸ ਰਚਤ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਮਤੌ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਬਾਿੇ ਕੋਿਨੋਿ ਦੇ ਦਫਤਿ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  
ਬੇਰਝਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਿਨੋਿ ਦਾ ਦਫਤਿ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ 
ਪਤੇ ਤੇ ਸਰਥਤ ਹੈ:  

Leamington  Spa Coroner’s Office 
Newbold Terrace 
Leamington Spa 
CV32 4EL ਟੈਲੀਿੋਨ; 01926 415000 
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ਯਿ ਦੀ ਧਰਮ 
ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਿ ਿਹੇ ਯਹ ਦੀ ਨ ੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਦ ਆ ਕਿਨ 
ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਉਚਾਿਣ ਕਿਨ ਲਈ ਿੱਬੀ ਨ ੰ  ਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥ ੇਮੌਜ ਦ ਹਿੋਨਾਂ 
ਯਹ ਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਧਾਿਰਮਕ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਿਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਮ ਦ ੇਐਲਾਨ, 
'ਸ਼ੀਮਾ' ਦਾ ਉਚਾਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਸ਼ੋਮਿ' ਜਾਂ ਰਨਗਿਾਨ ਮਤੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ 
ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੇਗਾ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਸੰਭਾਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਫੈਦ ਚੱਦਿ ਰਵੱਚ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਿੀਰਕਮ 
(Tachrichim) ਕਫਨ ਰਵੱਚ ਲਪੇਟ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਿਸਮੀ ਧ ਆਈ ਪਿੰਪਿਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ; ਕਫਨ ਸ਼ ੱ ਧ ਸਫੈਦ 
ਰਲਨਨ ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਰਕ ਮਤੌ ਰਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪਸੋਟ-
ਮਾਿਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਫਨਾ 
ਕੇ ਉਸ ਪਰਤੀ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਰਤਕਾਿ ਪਰਗਟ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਬਥ ਜਾਂ ਪਰਵੱਤਿ ਰਦਨਾਂ  ਨ ੰ  
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਿਨ ਲਕੜੀ ਦੇ ਤਾਬ ਤ ਆਮ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਬ ਤ ਬੰਦ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ; ਪਿੰਪਿਾ 
ਰਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦਖੇਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮ ੜ ਦਖੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਾਿਥਨਾ ਦੀ ਿਸਮ ਯਹ ਦੀਆ ਂਲਈ ਰਨਿਧਾਿਤ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦੈਾਨਾਂ ਰਵੱਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ 
ਚਪੈਲ ਅਤੇ ਕਬਿ ਨੇੜ ੇਸੋਗਗਰਸਤ ਪ ਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਤਾਬ ਤ ਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 
ਿੱਖਦ ੇਹਨ। ਕਾਸਕੇਟ ਰਵੱਚ ਰਮੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਖ ਿਪੇ ਨ ੰ  ਿੱਖ ਕੇ ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਮਰਤਕ 
ਰਵਅਕਤੀ ਪਰਤੀ 'ਚੇਜ਼ਡ ਸ਼ੇਲ ਇਮਟੇ', ਜਾਂ ਰਪਆਿ ਅਤ ੇਦਇਆ ਦਾ ਆਖਿੀ ਪਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰੂੰ ਪਰਾਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ — 'ਤ ਿਾਨ ੂੰ  ਹਜਓਨ ਅਤੇ 
ਜੇਰ ਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗਗਰਸਤ ਹਵਅਿਤੀਆਂ  ਨ ੂੰ  ਸ ਖ ਹਮਲੇ’ ਜਾਂ ਯਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਇਿੱ ਿ ਵਾਿ  ਹਿਿਾ 

ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਨ ਵਾਦ ਿੈ; 'ਹਦਲ ਹਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਸਿੱ ਧੇ ਹਦਲ ਤਿੱਿ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।' 
ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਤੰਨ ਅਿਸ ੇਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦਿੌਾਨ ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ ਰਦਨ ਰਵੱਚ ਰਤੰਨ ਵਾਿੀ 
ਪਰਾਿਥਨਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਪਰਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੌਾਨ, (ਰਸ਼ਵਾ), ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ ਘਿ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਸਰਤਕਾਿ ਪਰਗਟ ਕਿਨ ਲਈ ਮ ਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 'ਰਸ਼ਵਾ ਕਾਲ' ਦਿੌਾਨ ਫ ੱ ਲ ਢ ਕਵੇਂ 
ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ।ੇ ਸ਼ਲੋਰਸ਼ਮ (Shloshim) ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 30 ਰਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ, 
ਰਸਵਾਏ ਰਮਰਤਕ ਦ ੇਬੱਰਚਆ ਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਗਗਰਸਤ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਮਟੇਿੀ ਰਵੱਚ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਕਬਿ ਦ ੇਪੱਥਿ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰੈਿਟੀ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਢ ਕਵੇਂ ਯਾਦਗਾਿੀ ਤਹੋਫੇ 
ਹਨ। ਫ ੱਲ ਢ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੀ ਪ ਸ਼ਾਕ ਰਵੱਚ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ ਿਸ਼ ਰਸਿ 
'ਤ ੇਟਪੋੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਜਸਨ ੰ  ਯਾਿਮ ਲਕੇ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ। ਰਮੱਠੇ 
ਪਕਵਾਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਟੋਕਿੀਆਂ ਿਸਮੀ ਹਨ। 
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ਇਸਲਾਮ 
ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਿ ਿਹ ੇਰਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕ ਿਾਨ ਦੀਆਂ 
ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਉਚਾਿਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿ ਰਿਹਾ ਰਵਅਕਤੀ ਮੱਕਾ (ਦੱਖਣ-ਪ ਿਬ) ਵੱਲ ਮ ੰ ਹ ਕਿਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਮ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਸ਼ਾਹਾਦਾ) ਪਰੜਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਿ-ਮ ਸਰਲਮ 
ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਛਹਣ ਲਈ ਆਰਗਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 
'ਤ ੇਵਿਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਰਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ 
ਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸੋਟ-ਮਾਿਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਆਦਿਸ਼ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮਤੌ ਦੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਅੰਦਿ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਿਤਾਂ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਰਲੰਗ ਵਾਲੇ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਦ ਆਿਾ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਧ ਆਉਣ ਦੀ ਿਸਮ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਚ ੱ ਕਣ ਅਤੇ ਨ ਹਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ। ਧ ਆਈ 
ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਮਸਰਜਦ ਰਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿਕੈਟਿ ਦੇ ਪਰਿਸਿ ਰਵੱਚ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਸਰਜਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਧ ਆਉਣ ਲਈ ਸਧੇ ਦੇਣ ਅਤੇ "ਕਫਨ'' ਰਤਆਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਿ ਦ ੇਪ ਿਸ਼ ਮੈਂਬਿ ਤਾਬ ਤ ਨ ੰ  ਚ ੱ ਕ ਕੇ ਮਸਰਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸੱਧੇ ਕਬਿਗਾਹ ਤੱਕ 
ਰਲਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਜਨਾਜੇ'' ਦੀ ਪਰਾਿਥਨਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਮ ੰ ਹ ਕਿਕੇ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਡ ੰ ਘੀ ਕਬਿ 
ਰਵੱਚ ਦਫਨਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਕਬਿਸਤਾਨ ਹ ਣ 'ਲਕੜੀ' ਦੇ ਤਾਬ ਤ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਿ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  
ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ ਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਿਫ 'ਕਫਨ' ਰਵੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਅਰਜਹਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਬਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਰਹਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਰਮਕ 
ਕਾਨ ੰ ਨ ਮੰਗ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਸੋਗਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਕਿਵਾਉਣ। 
ਸੋਗ 40ਵੇਂ ਰਦਨ ਤੱਕ ਜਾਿੀ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਕ ਿਾਨ ਦੀਆ ਂਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹ।ੈ ਧਾਿਰਮਕ ਅਨ ਯਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਰਦਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਹਾ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮ ੜ ਤੋਂ ਮਲੇ ਕਿਨਗੇ। 
 

'ਉਿਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ , ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਅੂੰ ਤਮ ਘਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਉੱਥੇ 
ਉਿ ਸਥਾਈ ਸ ਿੱ ਖ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਹਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿਣੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪ ਰਖੇ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ 
ਹਵਆਿ ਤਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆ ਂ ਸੂੰ ਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਿੱ ਚੋਂ  ਹਦਆਨਤਦਾਰ ਲੋਿ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਿੋਣਗੇ'  

ਸ ਰਾ ਅਰ-ਰਾਇਦ 13:22-23 
 

ਇਸਲਾਮ ਸਾਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿੋ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫ ੱ ਲਾਂ ਦੇ ਤਹੋਫੇ ਅਢ ਕਵੇਂ ਹੋ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਧਾਿਰਮਕ ਆਗ  ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਥੇ ਤ ਸੀਂ ਰਲਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹੋਵੋ, ਤਾੜ ਦੀਆ ਂਟਰਹਣੀਆਂ, ਦ ਜੇ ਹਿ ੇਪੱਰਤਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫ ੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਕਬਿ 
'ਤ ੇਿੱਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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ਿੋਰੋਨਰ ਦੀ ਭ ਹਮਿਾ  
ਕੋਿਨੋਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਮਤੌ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਸੋਟ-
ਮਾਿਟਮ ਜਾਂ ਮਤੌ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਇਨਕ ਐਸਟ) ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ  

ਪੋਸਟ-ਮਾਿਟਮ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਿਨ ਬਾਿ ੇਹੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਦਾ 
ਡਾਕਟਿੀ ਮ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਕ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਦੋਂ 
ਕਿਨਾ ਹ।ੈ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਦੀ ਸਰਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਪਸੋਟ-ਮਾਿਟਮ ਕਿਵਾਏ 
ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਿਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ। ਪਿ ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਧਾਿਰਮਕ ਜਾਂ ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਡਾਕਟਿ ਦ ਆਿਾ ਪਸੋਟ-ਮਾਿਟਮ ਮ ਆਇਨੇ 
ਦਿੌਾਨ ਪਰਰਤਰਨਧਤਾ ਕਿਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ, ਪਸੋਟ-ਮਾਿਟਮ ਕਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਿਨੋਿ ਤੈਅ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਸ ਭਾਰਵਕ 
ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਿਨੋਿ ਮੌਤ ਦ ੇਕਾਿਨ ਨ ੰ  ਦਿਸਾਉਂਦਾ 'ਗ ਲਾਬੀ ਫਾਿਮ ਬੀ' ਜਾਿੀ ਕਿੇਗਾ ਤਾਂ 
ਜੋ ਮਤੌ ਨ ੰ  ਦਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਅਰਧਕਾਿ ਵੀ 
ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤਿਤੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤ ੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਤੌ ਰਕਵੇਂ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਰਜੱਥੇ ਮਤੌ ਦ ੇਕਾਿਨ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਸ਼ੱਕੀ 
ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਰਹਿਾਸਤ ਰਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ  (ਇਨਕ ਐਸਟ) ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਿਸਮੀ ਰਹੱਸਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਖਿ ਰਵੱਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤੌ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬ ਤ 'ਤ ੇਰਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ 
ਤਿੌ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਬਦਰਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੌ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਵੱਚ ਕ ਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤ ਸੀਂ 
ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਨ ੰ  ਮਤੌ ਦੇ ਤੱਥ ਬਾਿੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ 
ਕਿਦੀ ਰਚੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤ ਸੀਂ ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ਿੋੈਂਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ 
ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜਦੋਂ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਦਾ ਹਿੋ ਮ ਆਇਨਾ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਰਹੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਿਨੋਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਦਫਨਾਏ 
ਜਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਥ 
ਹੈ ਰਕ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਮਤੌ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਿਨੋਿ ਮਤੌ ਦਾ 
ਕਾਿਨ ਰਦੰਰਦਆਂ, ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਨ ੰ  ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਫੇਿ ਮਤੌ ਦਿਜ ਕਿ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ  
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ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਹਿਵੇਂ ਦਰਜ ਿਰਵਾਉਣਾ ਿੈ 

ਮੌਤ ਨ ੰ  ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਆਫ ਬਿਥਸ, ਡਥੈਸ ਅਤੇ ਮਰੈਿਰਜਸ ਕੋਲ ਦਿਜ ਜ਼ਿ ਿ ਕਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਮਤੌ ਨ ੰ  ਕੋਿਨੋਿ ਕੋਲ ਿੈਫਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 'ਤ ੇਪੰਜ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਮਤੌ 
ਨ ੰ  ਦਿਜ ਕਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਨਾ ਕਿਨਾ ਫੌਜਦਾਿੀ ਅਪਿਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਕੋਿਨੋਿ 
ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਕੋਲ ਕੋਿਨੋਿ 
ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ।   

ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਰਵੱਚ ਮੌਤ ਦਿਜ ਕਿਨੀ ਸੰਭਵ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਉਸੇ ਖਤੇਿ ਰਵੱਚ ਮਤੌ ਨ ੰ  ਦਿਜ 
ਕਿਨਾ ਰਬਹਤਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਮਤੌ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਵੱਚ 
ਰਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਦੇਿੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹ।ੋ ਜਦੋਂ ਰਕਸ ੇਦੀ ਘਿ ਰਵੱਚ ਮਤੌ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤੌ ਨ ੰ  ਉਸ ਰਡਸਰਟਰਕਟ 
ਦੇ ਿਰਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਆਰਫਸ ਰਵੱਚ ਦਿਜ ਕਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਉਹ ਿਰਹੰਦ ੇਸੀ। ਜ ੇਮਤੌ ਹਸਪਤਾਲ 
ਜਾਂ ਨਿਰਸੰਗ ਹੋਮ ਰਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਵੱਚ ਦਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ 
ਘਿ ਸਰਥਤ ਹੈ। ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ, ਰਸੱਧਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤ ਸੀਂ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਨਾਲ 
ਿਸਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਮ ਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਿੋ। 

ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ ਹਵਿੱ ਚ ਤ ਿਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ: 
 

ਨਨੀਟਨ ਿਰਜਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸ  

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

ਵਾਿਰਵਕ ਿਰਜਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸ 

Shire Hall Warwick CV34 4RR   ਟੈਲੀ; 03005 550255 

 

ਸਟਰਟੈਫੋਿਡ-ਅਪਨੋ-ਏਵਨ ਿਰਜਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸ 

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

ਟੈਲੀ; 03005 550255 

 

ਿਗਬੀ ਿਰਜਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਫਸ  

5 Bloxam Place, Rugby CV21 3DS ਟਲੈੀ; 03005 550255 

 

ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਿੌਣ ਦਰਜ ਿਰਵਾ ਸਿਦਾ ਿੈ? 

ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ। 
ਆਖਿੀ ਰਬਮਾਿੀ ਦਿੌਾਨ ਮੌਜ ਦ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ। 
ਉਸੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਰਜੱਥੇ ਮਤੌ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੋ ਰਵਅਕਤੀ ਜ ੋਮਤੌ ਵੇਲੇ ਮਜੌ ਦ ਸੀ। 
ਉਸ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ/ਵਸਨੀਕ ਰਜੱਥੇ ਮਤੋ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਪਿ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਨਹੀਂ।  

 25 

 
ਹਿੂੰ ਦ  ਧਰਮ 
ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰਹੰਦ ਆਂ ਨ ੰ  ਰਹੰਦ  ਪਰਵੱਤਿ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀਆ ਂਰਲਖਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਿ, ਰਜਸ ਨ ੰ  ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹੰਦ  ਪੰਡਤ ਨ ੰ  ਧਾਿਰਮਕ ਿਸਮਾਂ ਕਿਨ ਲਈ 
ਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਰਵਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਇੱਛ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਵੱਲੋਂ  
ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਗੰਗਾ-ਜਲ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਵੱਤਿ ਤ ਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮ ੰ ਹ ਰਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਰਦਆਂ ਦਮ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਰਹੰਦ  ਘਿ ਰਵੱਚ ਹੀ ਮਿਨ ਨ ੰ  
ਤਿਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਧੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਮਜੌ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਨ 
ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਸੱਧਾ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਰਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਸਾਿੇ ਜੇਵਿਾਤ ਅਤੇ ਧਾਿਰਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੀਿ 'ਤੇ ਹੀ ਿਰਹਣ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਰਹੰਦ ਆਂ 
ਦਾ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਅੰਦਿ, ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ (3 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਉਮਿ ਵਾਲੇ ਬੱਰਚਆ ਂਤੋਂ ਰਸਵਾਏ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਰਸਿਫ 
ਭੌਰਤਕ ਸਿੀਿ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤੌ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਤਮਾ, ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ 
ਰਵੱਚ ਪਰਰਤਰਨਧਤਾ ਕਿਦੀ ਹ ੈਰਵਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਰਹੰਦ  ਗਰੰ ਥ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਨ ਸਾਿ; 
"ਆਤਮਾ ਇਿੱ ਿ ਅਹਜਿੀ ਰ ਿ ਿੈ ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ਤਲਵਾਰ ਚੀਰ ਨਿੀਂ ਸਿਦੀ, ਅਿੱ ਗ ਜਲਾ ਨਿੀਂ ਸਿਦੀ, ਪਾਣੀ 
ਹਪਘਲਾ ਨਿੀਂ ਸਿਦਾ ਤੇ ਿਵਾ ਸ ਿਾ ਨਿੀਂ ਸਿਦੀ। ਆਤਮਾ, ਅਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਮ, ਪਹਵਿੱ ਤਰ, ਸ਼ ਿੱ ਧ ਅਤੇ 
ਸੂੰ ਪ ਰਨ ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਹਿੂੰ ਦ  ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੈ ਪ ਨਰ-ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਸੇ ਹਵਅਿਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 

ਸਰਵੋੋੱਚ ਆਤਮਾ (ਪਰਮਾਾਾਤਮਾ) ਹਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਿੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਿੋਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੋਵੇ'। 
ਪਰਾਿਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸਾ ਘਿ ਰਵੱਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪ ਜਾਿੀ ਜਾਂ ਪੰਰਡਤ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਿਣ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ੱ ਖ 
ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ, ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ ੱ ਤਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਸਮਾਂ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗਗਰਸਤ 
ਰਵਅਕਤੀ ਅਿਥੀ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਚੱਕਿ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਜਸ ਨ ੰ  ਫੇਿ ਬੰਦ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ 
ਦੀਆ ਂਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ ਰਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ ਸਧਾਿਨ ਰਚੱਟੇ ਕਪੜੇ 
ਪਰਹਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਪਹ ੰ ਚਦ ੇਹਨ। ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਰਧਕਾਿਕ (ਪਰਿਵਾਿਕ) ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਿਸਮੀ ਸ਼ ਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਿਦੀ ਰਵੱਚ ਰਸਿ ਰਹਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ।ੈ ਫ ੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਿ ਅਤੇ ਰਮਸ਼ਿਤ ਮਸੌਮੀ ਸਪਿਅੇ ਖ ੱ ਲਹੇ  ਕਾਸਕੇਟ ਰਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਰਕ ਉਹ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਦਖੇਣ। ਸੋਗਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਰਮਰਤਕ ਦੇ ਘਿ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੋਗ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਿਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿ ਅਕਸਿ ਇਸ ਰਵੱਚ 
ਪ ਿੋਰਹਤਾਂ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਤਹੋਫੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਦਸ ਰਦਨ 
ਬਾਅਦ, ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਮ ਕਤ ਕਿਵਾ ਕੇ ਸਵਿਗ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਅੱਗੇ ਵਧਣ 
ਅਤ ੇਪ ਿਰਖਆਂ ਦੀ ਧਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਣ ਲਈ ਘਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ।ੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਖਤੇਿ ਮ ਤਾਬਕ ਿੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਿ ੇਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਇਸ ਬਾਿ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਹਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਰਕਉਂਰਕ 
ਦਸਤ ਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।  
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ਈਸਾਈ ਮਿੱ ਤ 

ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਦਿੀ ਜਾਂ ਰਮਰਨਸਟਿ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਬਹ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮੇਲ-ਰਮਲਾਪ 
ਕਿਨ ਅਤ ੇਮਾਫੀ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀਆ ਂਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਕਿਨ ਦੇ ਇੱਛ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਤਲੇ ਦਾ ਲੇਪ 
ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਛ ਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਿਸਮ ਰਮਰਤਕ ਦ ੇਘਿ ਰਵੱਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਿੋਮਨ ਕੈਥਰੋਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕ ਝ ਐਗਂਲੀਕਨਾਂ ਲਈ, ਪਰਾਿਥਨਾ ਦੀ 
ਿਸਮ ਰਵੱਚ ਇਕੱਠ (ਮੈਸ) ਜਾਂ ਕਮਯ ਰਨਅਨ ਵਾਲੀ ਰਗਿਜੇ ਦੀ ਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਅੰਤਮ-
ਸੰਸਕਾਿ ਰਵੱਚ ਕਾਸਕੇਟ ਨ ੰ  ਖ ੱ ਲਹਾ ਿੱਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਟੋਸੈਟੈਂਟ ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਹਿੋ ਵੀ ਸਧਾਿਨ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਰਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੀ। ਸੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਧਕਾਿਕ (ਿਸਮੀ) ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸੋਗ 
ਵਾਲੀ ਪ ਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਪਿ ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਕਸਿ ਰਮਰਤਕ ਦਾ ਰਸਿਫ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਪਰਿਵਾਿ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਿੀ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਮ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ ੇ
ਮਗਿਲੇ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਰੋਮਨ ਿੈਥੋਹਲਿ - ਸੋਗਮਈ ਫ ੱਲਾਂ ਦੇ ਗ ਲਦਸਤੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਘਿ ਰਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਘਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਪਰਾਿਥਨਾਂ ਲਈ ਕ ਝ ਪਲ ਰਬਤਾਉਣੇ ਿਸਮੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦਰਕ ਪਰਿਵਾਿ 
ਪਰਾਿਥਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਰਵਖੇ ਇੱਕ ਮਮੋਬੱਤੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਗ 
ਕਿ ਿਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਤ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਪਰੋਟੈਸਟੈਂਟ - ਲ ਥਰਨ, ਮੈਥੋਹਡਸਟ, ਪਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ, ਏਪੀਸਿੋਪੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਬਪੈਹਟਸਟ। ਹਮਦਿਦੀ ਦੇ 
ਢ ਕਵੇਂ ਪਰਗਟਾਆ ਂਰਵੱਚ ਕਾਿਡ ਭੇਜਣਾ, ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਫ ੱ ਲ 
ਭੇਜਣੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਘਿ ਰਵੱਚ ਭੋਜਨ ਰਲਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਟੋੈਸਟੈਂਟ ਦੇ 
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਿ ਦੀ ਿਸਮ ਰਵੱਚ ਪਿਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤ ੇਜ਼ਿੋ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਰਵਅਕਰਤਤਵ ਦਾ ਗ ਣਗਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਜ਼ਿੀਏ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ-
ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਮਰਹਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਤਕਾਿਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਪਰਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕ ਝ ਫੇਿ ਵੀ ਿਵਾਇਤੀ 
ਕਾਲੇ ਕਪੜ ੇਪਰਹਨਦੇ ਹਨ।  
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ਮੌਤ ਦਰਜ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੈ ੂੰ  ਿੀ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ? 

 ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਿਨ ਨ ੰ  ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਿੀ 
ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ। 

 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 
ਕਾਿਡ। 

 ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਰਵਆਹ ਦੇ 
ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ, ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। 

 ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਅਤੇ ਜਗਹਾ। 
 ਜਨਮ ਦੀ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, (ਜੇ ਯ ਕੇ ਰਵੱਚ ਪੈਦਾ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟੀ, ਜੇ ਰਵਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼)। 

 ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪ ਿਾ ਨਾਂ, (ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਵਿਤੇ 
ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਆਹ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। 

 ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਆਮ ਪਤਾ। 
 ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ 

ਰਸਵਲ ਪਾਿਟਨਿ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ। 

ਤ ਿਾਡ ੇਵਿੱ ਲੋਂ  ਮੌਤ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ 
ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  

 

ਜੇਕਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਕੋਿੋਨਿ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ 
ਲਈ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਨਹੀਂ 
ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ 
ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ (ਹਿਾ ਫਾਿਮ) 
ਦੇਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 
ਦਿਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈ
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ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਦਾ ਬੂੰ ਦੋਬਸਤ ਿਰਨਾ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਮਰਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬਹ ਤੇ ਲੋਕ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਜ਼ਿੀਏ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਨ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪ ਿਨ ਸਮੇਂ ਦਿੌਾਨ। ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਧੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹ ਤ 
ਵਧੀਆ ਸਰਤੋ ਹਨ। ਬਹ ਤ ੇਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿਨ ਲਈ ਰਦਨ ਰਵੱਚ 24 
ਘੰਟ ੇਅਤੇ ਹਫਤੇ ਰਵੱਚ 7 ਰਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹ ਤ ਰਨਿੱਜੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਧਿਮ ਮ ਤਾਬਕ ਬਹ ਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖਿੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚ ੱ ਕੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 
ਰਵਚ ਿੱਖਣਾ ਅਰਹਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਨਿਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਰਕ ਬਹ ਤ ੇਸੋਗ-ਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਿੇ 
ਸਪਸ਼ਟ ਤਿੌ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਪਆਿਾ ਰਵਅਕਤੀ ਕੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਮਜੌ ਦਗੀ 
ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਅਰਹਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਿ ੇਵੇਿਵੇ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 
ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਸੀ। ਰਕਸੇ ਦਸੋਤ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅੰਤਮ-
ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਣੀ ਬਹ ਤ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ।  
 
ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਕ ਬਹ ਤ ੇਰਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਮਰੌਲਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਰਵੱਚੋਂ ਗ ਜ਼ਿ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਰਜੱਥੇ ਕ ਝ ਧਿਮਾਂ ਰਵੱਚ ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਤਿੌ 'ਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਸੋਗ ਦੀ ਘੜੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਰਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਿਸਮ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹ ਤੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਧਿੇੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਬਹ ਤੇ ਲੋਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਰਵਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਿ ਅਤੇ ਰਜਸ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਿੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ
-ਸੰਸਕਾਿ ਨ ੰ  ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿ ਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਰਵਲੱਖਣ ਯਾਦਗਾਿ ਕਾਇਮ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਰਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਿੇ ਧਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਭਆਚਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਚਾਿ-ਚਿਚਾ 
ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤ ਸੀਂ ਰਕਸ ੇਵੀ ਮਤ ਜਾਂ ਧਿਮ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੋ। ਚੋਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਬ ਤ ਅਤੇ ਕਾਸਕੇਟ, ਥਾਂਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਭਜਨ, ਪਾਠ ਜਾਂ 
ਗ ਣਗਾਨ, ਸਭ ਕ ਝ ਥੜੋਹੀ ਰਨਿੱਜੀ ਛਹੋ ਦੇ ਨਾਲ।  
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਹਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਿਟਰਜ਼। 
 618 Warwick Road, Solihull, West Midlands B91 1AA.  
ਟੈਲੀਿੋਨ 0121 711 1636 
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ਬ ਿੱ ਧ ਧਰਮ 
ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਮਤੌ ਅਤੇ ਮਿਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੀ ਬਹ ਤ ਅਰਹਮੀਅਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਧਆਨ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ ੱ ਧ ਧਿਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨ ੰ  ਅਰਗਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਕਿਨਾ ਹ ੈਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਨਿ-ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਨਵੇਂ ਪ ਨਿ-ਜਨਮ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਪਲ ਮਤੌ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਆਖਿੀ ਸਚਤੇ ਪਲਾਂ ਉੱਪਿ ਰਨਿਭਿ ਕਿਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 
'ਤ ੇਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਕਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮ ੱ ਚੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਵੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਅਤ ੇਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਕ ਝ ਚੰਗੀਆਂ, ਕ ਝ ਮਾੜੀਆਂ, ਕ ਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕ ਝ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ ਨਿ
-ਜਨਮ ਨ ੰ  ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਰ ਰਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ ੱ ਧ ਧਿਮ ਦੀਆਂ ਪਰਿੇਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਸੱਰਖਆਵਾਂ ਵੱਧ 
ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਬੋਧੀ ਮਨ ਦੀ ਸਚਤੇ ਅਤ ੇਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਰਵੱਚ ਮਿਨ 
ਰਵੱਚ ਯਕੀਨ ਿੱਖਦ ੇਹਨ। ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਰਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਾਿਣ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ। ਰਕਸੇ ਬਧੋੀ ਸਾਧ , ਧਾਿਰਮਕ ਅਰਧਆਪਕ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹਿੋ ਬੋਧੀ ਨ ੰ  
ਧਾਿਰਮਕ ਗਰੰਥ ਦੇ ਅਰਜਹ ੇਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਿਣ ਕਿਨ ਲਈ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ; 
“ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਿੀ ਰਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ ਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ (ਹਘਸਾਈ) ਿ ੂੰ ਦੀ ਿ;ੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਟ ਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ 
ਿ ੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਚੂੰ ਹਗਆਈ ਦੀਆਂ ਹਸਿੱ ਹਖਆਵਾਂ ਿਦੀ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿ ੂੰ ਦੀਆ;ਂ ਅਤੇ ਚੂੰ ਹਗਆਈ ਇਿ ਗਿੱਲ ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ਹਦੂੰ ਦੀ ਿ।ੈ” 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਿੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਿਸਮਾਂ ਜੋ ਬ ੱ ਧ ਧਿਮ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮ ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਿਰਹੰਦੇ ਰਹੱਰਸਆਂ ਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ ਰਮਰਤਕ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮ ਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 
ਆਪਣੇ ਮਨ  ਰਵੱਚ ਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਚੇਤ ਮੌਜ ਦਗੀ ਉੱਥੇ 
ਿ ਕੇ; ਰਕਸੇ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਜਉਂਦੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਅਸਧਾਿਣ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਚਤੇਨਾ ਨ ੰ  
ਬਗੈਿ ਰਕਸੇ ਿ ਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਿਸਤੇ 'ਤ ੇਜਾਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਧਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਿਸਮਾਂ ਕਿਨੀਆਂ ਵੀ 
ਅਸਧਾਿਣ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀਆ।ਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਰਤੱਬਤੀ ਬਧੋੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਣਗੇ ਰਕ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਂ ਤੱਕ 
ਛ ਰਹਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਰਹੰਦੇ ਰਹੱਸ ੇਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ ਰਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਿੱਖਣਾ ਅਸਧਾਿਣ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਅਰਹਮ 
ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ, ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਹੋਣ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿਾਂ ਰਵੱਚ 
ਰਵਹਾਿ ਸਰਤਕਾਿਯੋਗ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਿਸਮੀ ਪਰਹਨਾਵਾ ਪਰਹਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਝ ਸਥਾਨਕ ਤਿਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾ 
ਿੰਗ ਪਰਹਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਚੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਰਰਕਿਤੀ ਅਤ ੇਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਦ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਲਰਵਦਾ ਕਰਹਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਿ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਯਾਤਿਾ ਲਈ ਸ਼ ਭਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਿਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  
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ਬਿਾਈ 

ਬਹਾਈ ਧਿਮ ਦ ਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ ਤੰਤਿ ਧਿਮ ਹ।ੈ ਬਾਨੀ ਪੈਗੰਬਿ ਬਹਾਉੱਲਹਾ ਵੱਲੋਂ  ਰਜਹੜ ੇਮਰੌਲਕ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਿ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕਤਾ, ਧਿਮ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ੱ ਖਤਾ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕਤਾ। ਅੰਤਮ-
ਸੰਸਕਾਿ ਦੀਆਂ ਿਸਮਾਂ ਸਧਾਿਣ ਅਤ ੇਗੌਿਵਮਈ ਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਬਹਾਈ ਧਿਮ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਿਜੀ (ਪਰਰੋਹਤ) ਨਹੀਂ 
ਹ ੰ ਦਾ; ਪਰਾਿਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਬਹਾਈ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਮਰਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿਾਂ 
'ਤ ੇਛੱਡ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੇਕ ਿਸਮ ਰਵਲੱਖਣ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵ-ਲੇਪਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਈ ਕਾਨ ੰ ਨ ਰਵੱਚ, ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਦ ੇਅੰਦਿ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ। 
ਬਹਾਈ ਰਲਖਤਾਂ ਰਵੱਚ ਦਫਨ ਕਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਪਿ ਬਹਾਉੱਲਹਾ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਹਜੂੰ ਨੀ 
ਜਲਦੀ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਿੀ ਇਿ ਢ ਿਵਾਂ ਅਤੇ ਹਬਿਤਰ ਿ ੂੰ ਦਾ ਿੈ"। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਈ 
ਰਸਮੇਟਿੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਸਮੇਟਿੀ ਰਵੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਹਾਈ ਰਚੰਨਹ , ਨੌਂ  
ਰਦਸ਼ਾਵਾਂ (ਨ ਕਿਾਂ) ਵਾਲਾ ਰਸਤਾਿਾ, ਰਜਸ ਦੇ ਅੰਦਿ ਬਹਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰਲਰਖਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਬਿ ਵਾਲੇ ਪੱਥਿ 'ਤੇ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਈ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਮੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ; ਰਸਿਫ ਇੱਕ ਅਨ ਯਾਈ ਵੱਲੋਂ  
"ਰਮਰਤਕ ਲਈ ਪਰਾਿਥਨਾ" ਕਬਿ ਦੇ ਨੇੜ।ੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਵਾਰਕਆ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨ ੰ  ਹੋਂਦ ਦ ੇ
ਅਗਲੇ ਖਤੇਿ ਰਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ 
ਪਰਚਰਲਤ ਹਨ ਰਜਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਿਧਾਲ  ਕਿਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਰਮਰਤਕ ਨ ੰ  ਅਰਜਹੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਿੱਖਣਾ ਰਬਹਤਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਰਜੱਥ ੇਉਸ ਦ ੇਪਿੈ ਰਕਬਲੀਹ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਵੱਚ 
ਅੱਕਾ ਅਤੇ ਬਹਾਉੱਲਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬਿ ਵੱਲ ਹੋਣ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਕਤਾਬ-ਏ-ਅਕਦਸ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਵੱਤਿ ਗਰੰਥ) ਰਵੱਚ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਰਕ: ਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 
ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਰਚੱਟ ੇਕਪੜ ੇਦ ੇਕਫਨ ਰਵੱਚ ਲਪਟੇਣਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਿਜੀਹੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਰਸਲਕ ਰਵੱਚ ਪਿ 
ਸ ਤੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਰਜ਼ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਰਤਕ ਸਿੀਿ ਦੀ ਧ ਆਈ ਦੀ ਿਸਮ ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਤਿੌ 'ਤੇ ਰਮਰਤਕ ਦੇ 
ਰਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹ ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕ ਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਜਹਾ ਕਿਦ ੇ
ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਗ ਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਇਤਿ 
ਨਾਲ ਮਰਹਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਤਾਬ ਤ ਰਕਰਸਟਲ, ਪੱਥਿ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਕੜੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਤ ਜਾਂ ਨਿਮ ਲਕੜੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। 

ਰਮਰਤਕ, ਜ ੇਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅੰਗ ਠੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਰਵੱਚ 
ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮ ੰ ਦਿੀ ਪਰਹਨਾ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿੇਣਾ 
ਰਦੰਦੀ ਹੈ; 

“ਮੈਂ ਰਿੱ ਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿਾਂ, ਉਸਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਿ ੋਿ,ੇ ਉਸ, ਹਮਿਰਬਾਨ, ਹਦਆਲ  ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋਏ।” 
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ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ ਨੋਰਥ (ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਨੋਰਥ ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ, ਨਨੀਟਨ, 
ਅਤੇ ਬੈਡਵਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ); 
ਬਹਾਈ ਫੇਥ ਨਨੀਟਨ 02476 350268 
ਕੌਲੀਕਿਾਫਟ ਮਥੈਰੋਡਸਟ 02476 313959 
ਇਵਾਨਜੈਰਲਕਲ (ਬ ਲਰਕੰਗਟਨ ਕਾਂਗਿੇਜੇਸ਼ਨਲ) 02476 640072 
ਗ ਿਦ ਆਿਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਢਭਾਗ ਰਸੰਘ ਜੀ, ਬਡੈਫੋਿਡ 02476 644401 
ਗ ਿਦ ਆਿਾ ਦ ੱ ਖ ਰਨਵਾਿਨ ਸਾਰਹਬ, ਬੈਡਫੋਿਥ 02476 362193 
ਗ ਿ  ਨਾਨਕ ਰਸੱਖ ਗ ਿਦ ਆਿਾ 02476 386524 
ਰਹੰਦ  ਗ ਜਿਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨਨੀਟਨ 02476 735984 
ਜੀਿਹੇ ਬਪੈਰਟਸਟ ਚਿਚ 02476 347578 
ਮੈਨੋਿ ਕੋਿਟ ਬਪੈਰਟਸਟ ਚਿਚ 02476 382577 
ਨਨੀਟਨ ਰਜਹੋਵਾਹ ਰਵਟਨੈਸ 02476 399339 
ਨਨੀਟਨ ਮ ਸਰਲਮ ਸਸੋਾਇਟੀ 02476 382372 
ਨਨੀਟਨ ਯ ਨਾਇਟਡ ਰਿਫਾਿਮਡ ਚਿਚ 02476 375010 
ਅਵਿ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦ ਏਜਂਲਸ ਿੋਮਨ ਕੈਥਰੋਲਕ ਪੈਰਿਸ਼ ਚਿਚ 02476 382139 
ਕ ਏਕਿਜ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਫਿੈਂਡਜ਼ 02476 396835 
ਸੇਂਟ ਰਨਕੋਲਸ ਚਿਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰੈਿਸ਼ ਚਿਚ 02476 344553  
ਸ਼ਰੀ ਗ ਿ  ਤੇਗ ਬਹਾਦ ਿ ਗ ਿਦ ਆਿਾ 02476 353442  

ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਰਨਾ (ਜਾਰੀ....) 
ਤ ਹਾਨ ੰ  ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਧਿਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਮ ਤਾਬਕ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਵੀ 
ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ ਜਾ-ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਧਾਿਰਮਕ ਆਗ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਸਹਾਇਕ ਸ ਝਾਵਾਂ ਲਈ 
ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹਠੇਾਂ ਦਖੇ।ੋ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ ਇਹ ਸ ਚੀ ਸੰਪ ਿਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਪਿ ਇਹ 
ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਰਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਿਕ ਧਿਮਾਂ ਲਈ ਢ ਕਵੇਂ ਪਰਮ ੱ ਖ ਸੰਪਿਕਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਡਾ 
ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਕਿੇਗੀ।  
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 ਸਾਊਥ ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ (ਹਜਸ ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਰਹਵਿ ਹਡਸਹਟਰਿਟ ਅਤੇ 
ਸਟਰੈਟਫੋਰਡ-ਅਪੋਨ-ਏਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ): 
ਐਬੀ ਰਹਲ ਯ ਨਾਇਟਡ ਰਿਫਾਿਮਡ ਕੇਰਨਲਵਿਥ 02476 672752 
ਅਰਹਮਦੀਆ ਮ ਸਰਲਮ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ 01926 882752 
ਬਾਬੇ ਕੇ ਗ ਿਦ ਆਿਾ ਲੇਰਮੰਗਟਨ ਸਪਾ 01926 863131 
ਬਹਾਈ ਫੇਥ 01926 817291 
ਕਾਲਜੀਏਟ ਚਿਚ ਆਫ ਸੇਂਟ ਮਿੈੀ, ਵਾਿਰਵਕ 01926 403940 
ਕੈਥਰੋਲਕ ਚਿਚ ਆਫ ਸੈਂਟ ਮਿੈੀ, ਵਾਿਰਵਕ 01926 492913 
ਡੇਲ ਸਟਰੀਟ ਮਥੈਰੋਡਸਟ ਚਿਚ 01926 426084 
ਐਮਨੈ ਏਲ ਇਵਾਨਜੈਲੀਕਲ ਚਿਚ 01926 424584 
ਫੋਿੈਸਟ ਹਿਮੀਟੇਜ ਬ ਰਧਸਟ ਹਿਮੀਟਜੇ 01926 624564 
ਹੋਲੀ ਰਟਰਰਨਟੀ ਚਿਚ ਸਟਰਟੈਫੋਿਡ-ਅਪਨੋ-ਏਵਨ 01789 266316 
ਜੇਹੋਵਾਹਜ਼ ਰਵਟਨੈਸ 01926 882242 
ਮਸਰਜਦ ਅਤ ੇਮ ਸਰਲਮ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਂਟਿ 01926 429100 
ਅਵਿ ਲੇਡੀ ਆਫ ਪੀਸ ਐਡਂ ਬਲੈਸਡ ਿਾਬਿਟ ਸਟਰੈਟਫੋਿਡ-ਅਪਨੋ-ਏਵਨ 01789 292439 
ਕ ਏਕਿਜ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਫਿੈਂਡਜ਼ 01789 299950 
ਸੇਂਟ ਐਡਂਰਿਊਜ਼ ਚਿਚ ਸਟਰਟੈਫੋਿਡ-ਅਪਨੋ-ਏਵਨ 01789 293381 
ਸੇਂਟ ਗਰੇਗਿੀ ਦ ਗਰਟੇ ਸਟਰਟੈਫੋਿਡ-ਅਪਨੋ-ਏਵਨ 01789 292439 
ਸੇਂਟ ਮਿੇੀਜ਼ ਪੈਰਿਸ਼ ਚਿਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਿਚ 01926 424016 
ਸੇਂਟ ਰਨਕੋਲਸ ਚਿਚ ਆਫ ਵਾਿਰਵਕ 01926 419905 
ਸੇਂਟ ਪੀਟਿ ਅਪਸੋਟਲ ਿਮੋਨ ਕੈਥੋਰਲਕ ਚਿਚ 01926 423824 
ਰਸੱਖ ਗ ਿਦ ਆਿਾ ਸਾਰਹਬ ਵਾਿਰਵਕ 01926 424297 
ਸ਼ਰੀ ਰਕਰਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿ, ਲੇਰਮੰਗਟਨ ਸਪਾ 01926 429100 
ਸਟਰਟੈਫੋਿਡ ਬਪੈਰਟਸਟ ਚਿਚ 01789 414205  
 

ਰਗਬੀ; 
ਬਹਾਈ (ਸਾਊਥਮ) 01926 817291 
ਰਬਲਟਨ ਇਵਾਨਜੈਰਲਕਲ 01788 817326 
ਇੰਗਰਲਸ਼ ਮਾਿਟਾਇਿਜ਼ ਿਮੋਨ ਕੈਥੋਰਲਕ ਪਰੈਿਸ਼ ਚਿਚ 01788 565016  
ਗ ਿ  ਨਾਨਕ ਗ ਿਦ ਆਿਾ 01788 333396 
ਜੇਹੋਵਾਹਜ਼ ਰਵਟਨੈਸਜ਼ 01788 541374 
ਸੇਂਟ ਐਡਂਰਿਊਜ਼ ਚਿਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰੈਿਸ਼ ਚਿਚ 
01788 565609  
ਰਹੰਦ  ਮੰਦਿ ਿਗਬੀ 01788 565105 
ਕ ਏਕਿਜ ਿਗਬੀ 01788 576854 
ਿਗਬੀ ਬੈਪਰਟਸਟ 01788  570410 
ਿਗਬੀ ਮਸਰਜਦ ਮੌਸਕ 01788 543680 
ਿਗਬੀ ਮੈਥਰੋਡਸਟ 01788 579068 
ਯ ਨਾਈਰਟਡ ਰਿਫਾਿਮਡ 01788 535201  
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ਅਹਧਆਤਮਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ 

 

ਅਰਧਆਤਮਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਰਹਮ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਊਿਜਾ ਗਰਰਹਣ ਕਿਦੇ ਹਨ। 

 
ਧਿਮ ਇੱਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ, ਫਲਸਫਾ, ਅਤੇ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਿੀਕਾ ਹੈ।  

 
ਸਰਭਆਚਾਿ ਪਿੰਪਿਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਰਜਊਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਤਿੀਕਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿ ਿੀ ਨਹੀਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਧਾਿਰਮਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰਜਆ ਹੋਵੇ। 

 
ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਰਵਵਹਾਿ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਰਵੱਚ 
ਧਾਿਰਮਕ ਦਸਤ ਿ ਮਜ਼ਬ ਤ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

 
ਿਰਹਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਕ ਦਿਤੀ ਮਨ ੱ ਖੀ ਪਰਰਤਰਕਰਿਆ ਹ ੈਜੋ ਰਕਸੇ ਵੀ ਆਸਥਾ 
ਜਾਂ ਧਿਮ ਤੋਂ ਉੱਪਿ ਹੈ।   
 
 

ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਨ ੂੰ  "ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਹਪਆਰ" ਵਿੱ ਜੋਂ ਪਹਰਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਿੈ। 
 

"ਹਪਆਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਿਨ, ਭੋਗ-ਹਵਲਾਸ ਨਿੀਂ। ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਹਬਨਾਂ ਮਨ ਿੱ ਖਤਾ 
ਬਚ ਨਿੀਂ ਸਿਦੀ" - ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ। 
 
 

ਹੇਠਾਂ ਆਮ ਧਾਿਰਮਕ ਦਸਤ ਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਬੈਹਨਹਫਟਾਂ ਲਈ ਹਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨਾ ਿੈ 

 

ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਾਿ ੇਬਰੈਨਰਫਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਿੇ ਤਿੌ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ 
ਸ਼ ਿ ਆਤ ਕਿਨ ਲਈ 0845 606 0265 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਜਾਂ 
www.gov.uk/bereavement- allowance/how-to-
claim ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਰਮ BB1 ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਿੇ DWP 

ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਸਰਹਵਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ  

ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਿ ਜਨਵਿੀ 2014 ਤਕ ਦਿ ਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

ਟੈਲ ਅਸ ਵਨਸ (ਇਿੱ ਿ ਵਾਰੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ)  ਦ ਆਿਾ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਿ ਰਵੱਚ ਹੀ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਿਕਾਿੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਮਤੌ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਰਸਲ 
ਵੱਲੋਂ  ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਮਤੌ ਦਿਜ ਕਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਟੈਲੈ ਅਸ 
ਵਨਸ ਇੰਟਿਰਵਊ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿੇਗਾ ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਰਵਲੱਖਣ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਿ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ੋਤ ਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 
ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿ ਸਕੋ: 

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

ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੰਤਮ ਬਰੈਨਰਫ਼ਟ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪਿੋਟ ਿੱਦ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ 
ਸ ਚੀ ਰਵੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਕਾਊਂਰਸਲ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ਿੋੈਂਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ 
ਰਨਪਟਾਿਾ ਕਿਦੀ ਹੈ। 
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ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ ਹਵਿੱ ਚ ਦ ਜੇ ਧਰਮ 

ਰਜਊਇਸ਼ ਰਸਨਾਗੌਗ ਕੋਵੈਂਟਿੀ 02476 677027 

 

ਹਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਿਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹਬਨਾਂ ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਦਾ 
ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਰਨਾ। 
 
ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ ਤ ਸੀਂ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਦੀ ਮਦਦ ਦ ੇਰਬਨਾਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਰਸਲ ਦੇ ਰਸਮਟੇਿੀਜ਼ (ਕਬਿਸਤਾਨਾਂ) ਅਤੇ 
ਰਕਰਮਸ਼ੇਨ (ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ) ਰਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਵੱਚ 
ਿੱਖੋ ਰਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਿਚ ਆ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਵਧਿੇੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ।  
 
ਨੈਚ ਰਲ ਡੈਥ ਸੈਂਟਰ, (http://naturaldeath.org.uk/). 

01962 712690 ਤ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਜਾਂ ਰਸੱਧ ੇਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇਸਧੇ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਨਾਰਥ ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ; 
ਨਨੀਟਨ ਰਸਮਟੇਿੀਜ਼ ਆਰਫਸਿ, (ਨਨੀਟਨ ਐਡਂ ਬਡੈਵਿਥ ਬਿੋ ਕਾਊਂਰਸਲ) 02476 376357. 
ਹਾਿਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ 02476 350646 
 
ਸਾਊਥ ਵਾਰਹਵਿਸ਼ਾਇਰ; 
ਰਬਿੀਵਮੈਂਟ ਆਰਫਸਿ, ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਰਡਸਰਟਰਕ ਕਾਊਂਰਸਲ, ਓਕਲੇ ਵ ੱਡ 
ਰਸਮੇਟਿੀ ਐਡਂ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ 01926 651418 
ਸਨ ਿਾਇਰਜ਼ੰਗ, ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕ ਦਿਤੀ ਮਦੈਾਨ ਅਤੇ ਪਰਰਕਿਰਤਕ ਖਤੇਿ 01295 688488. 
 

ਰਗਬੀ; 
ਿਗਬੀ ਬਿ ੋਕਾਊਂਰਸਲ ਰਸਮਟੇਿੀਜ਼ ਆਰਫਸਿ 01788 533715 
ਹਾਿਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ 02476 350646 ਜਾਂ 
ਓਕਲੇ ਵ ੱਡ ਰਸਮੇਟਿੀ ਐਡਂ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ 01926 651418 
ਿਨੇਜ਼ਬਿ ੱ ਕ ਰਸਮਟੇਿੀ ਐਡਂ ਰਕਰਮੇਟਿੋੀਅਮ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ RBC ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ 01788 533715 



 14 

ਿ ਦਰਤੀ, ਿਰਾ ਅਤੇ ਨੈਹਤਿ ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ 
 
ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ-ਖਤੇਿ ਵਾਲੇ ਮਦੈਾਨ ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਰਸਮਟੇਿੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਿਸਤਾਨਾਂ ਦ ੇਰਵਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 
ਕਿ ਿਹੇ ਬਹ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਵਧਿੇ ੇਪਰਰਸੱਧ ਹ ੋਿਹ ੇਹਨ। 
ਕ ਦਤਿੀ, ਹਿ-ੇਭਿ ੇਜਾਂ ਜੰਗਲੀ-ਖੇਤਿ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕ ਦਿਤੀ ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਵੱਚ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, 
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਿ ਜਾਂ ਚਿਾਗਾਹਾਂ ਰਵੱਚ, ਦਫਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆ ਂਦਾ ਰਨਪਟਾਿਾ ਕਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਨ। 
ਖ ਬਸ ਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕਬਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਕਿਕੇ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੀ ਸ ਭਾਰਵਕ ਸ ੰ ਦਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਨ ਅਤ ੇ
ਕ ਦਿਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਫ ੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤੋਸਾਰਹਤ ਕਿਨ ਉੱਪਿ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਿਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਕ ਝ ਕ ਦਿਤੀ 
ਯਾਦਗਾਿਾਂ ਦੇ ਰਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਨ ਰਦੰਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਬਿ ਦੇ ਰਸਿਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ੇਪੱਥਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਧਾਿਣ ਤਖਤੀ ਲਗਾਉਣੀ। 
ਸਨ ਿਾਇਰਜ਼ੰਗ ਕਾਫੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬਹ -ਧਿਮ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮ ੱ ਚੇ ਬਿਤਾਨੀਆ ਰਵੱਚ ਕ ਦਿਤੀ ਜੰਗਲੀ-ਖੇਤਿ ਅਤੇ 
ਦਫਨਾਉਣ ਦ ੇਹਿ-ੇਭਿੇ ਮਦੈਾਨਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਧ ਿਹੀ ਲਰਹਿ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਵਾਿਰਵਕਸ਼ਾਇਿ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ, 
ਇਹ ਫ ੱਲਦਾਿ ਜੰਗਲੀ ਪੌਰਦਆਂ ਦੀ ਚਿਾਗਾਹ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ-ਖੇਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਰਕਿਰਤਕ ਖਤੇਿ ਵੱਜੋਂ 
ਰਵਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ ਨੈਰਤਕ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਪਿੰਪਿਾਗਤ ਜਾਂ ਬਹੇਦ 
ਰਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਰਕਸੇ ਵੀ ਧਾਿਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਿ-ਧਾਿਰਮਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਨ ਰਾਇਹਜ਼ੂੰਗ, ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਿ ਦਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਿ ਦਰਤੀ ਹਰਜ਼ਰਵ (ਪਰਹਿਰਹਤਿ ਖੇਤਰ)  
01295 688488.   
 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਰਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਜ਼ੰਮੇਵਿਾਨਾ ਸਰਤੋ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੱਗਿੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਤਾਵਿਣ 
ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਾਬ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ; 100% ਰਬਰਰਟਸ਼ ਉੱਨ ਅਤੇ ਕ ਦਿਤੀ ਸਿਕੜੇ, ਬੈਂਤ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ। 
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ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ (ਸੋਗ ਸਬੂੰ ਧੀ) ਬੈਹਨਹਿਟ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ, ਤ ਹਾਡੇ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਰਸਵਲ 
ਪਾਿਟਨਿ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ਿੋੈਂਸ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤਾਂ ਰਬਿੀਵਮੈਂਟ ਬਰੈਨਰਫ਼ਟ ਸਕੀਮ ਤ ਹਾਡੇ 
ਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਬਿੀਵਮੈਂਟ ਭ ਗਤਾਨ £2,000 ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪ ੱ ਕਾ ਟੈਕਸ-ਮ ਕਤ ਿਾਸ਼ੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਹਿੋ 
ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ ੋਰਜਵੇਂ ਰਕ; 
 
ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ 

ਹਵਡੋਡ ਪੇਰੇਂਟਸ ਅਲਾਊਂਸ 
ਗਾਰਜੀਅਨਸ ਅਲਾਊਂਸ 
ਵਾਰ ਹਵਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 
 

ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਵਧਵਾ, ਰਵਧ ਿ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਿ ਦਿਰਮਆਨ ਉਮਿ ਦੇ ਰਪੱਛੇ ਰਜਉਂਦੇ ਬਚੇ 
ਰਸਵਲ ਪਾਿਟਨਿ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਰਬਿੀਵਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ  ਤ ਹਾਨ ੰ  
52 ਹਫਰਤਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਮ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਥੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਇਨਸ਼ਿੋੈਂਸ (N.I) ਦ ੇਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦ ੇਸਮ ੱ ਚ ੇਪੱਧਿ, 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ £32.49 
ਅਤ ੇ£108.30 ਰਵਚਕਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਹਵਡੋਡ ਪੇਰੇਂਟਸ ਅਲਾਊਂਸ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਟਟੇ ਪਨੈਸ਼ਨ ਉਮਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਧਵਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਨਿਭਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਰੈਨਰਫ਼ਟ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਿ ਫੇਿ ਤੋਂ, ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਪਾਿਟਨਿ ਦੇ N.I. 

ਯੋਗਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ ਗਤਾਨ ਇੱਕ ਹਫਤ ੇਲਈ £108.30 ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ 
ਗਿਭਵਤੀ ਹ ੋਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਚ ੱ ਕੀ ਹ ੈਤਾਂ ਵੀ ਤ ਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਗਾਰਜੀਅਨਸ ਅਲਾਊਂਸ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪਸ਼ੋਣ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਰਜਸ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਮਿ ਚ ੱ ਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਗਾਿਜੀਅਨਸ 
ਅਲਾਊਂਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਿੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੇਇੱਕ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ 
ਰਪੱਛ ੇਰਜਉਂਦਾ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਿਜੀਅਨਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਦਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਰਵੱਚ £15.90 ਹੈ।  

ਵਾਰ ਹਵਡੋ(ਹਵਡੋਅਰ) ਪੈਨਸ਼ਨ 

ਵਾਿ ਰਵਡੋ (ਰਵਡਅੋਿ) ਪਨੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਤ ਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਿਟਨਿ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਤੌ 
ਹਿ ਮਰੈਜਸਟੀਜ਼ ਆਿਮਡ ਫੋਿਰਸਜ਼ (Her Majesty’s Armed Forces) ਰਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੌਿਾਨ 
ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿਾਸ਼ੀ ਬਹ ਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਰਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਅਹ ਦੇ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ 
ਕਿਦੀ ਹ।ੈ  
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ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਬੈਹਨਹਫਟ  
ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਖਿਚੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਰਕ ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋਈ ਹ ੈਉਸ ਨੇ 
ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦ ੇਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਛ ਕ ਜਾਂ ਸਮਿੱਥ 
ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਰਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਕਸ ੇਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਿੋਕ ਲਗਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿ ਤ ਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਤ ੇਿੋਕ ਲੱਗਣ 
ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਫੇਿ ਵੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਦ ੇਇੱਕ ਰਹੱਸੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਿ 
ਤ ਹਾਨ ੰ  ਬੈਂਕ ਨ ੰ  ਮਤੌ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਪਲੋਇਿ ਦੀਆ ਂਜਾਂ ਪਿਸਨਲ 
ਪਨੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਰਲਸੀਆਂ ਦ ੇਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਅਰਹਮ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ 
ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਵਸਥਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੀਆਂ 
ਬਹ ਤੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਫਊਨਰਲ ਪਲਾਹਨੂੰ ਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਹਿ ਇਿੱ ਿ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿੈ, ਕੋਲ ਦਿਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ ਭ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਸਿਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਨ; ਟੈਲੀਿੋਨ: 0845 601619 ਜਾਂ in-

fo@funeralplanningauthority.co.uk 
 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਹਸੂੰ ਗ ਸਰਹਵਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤਿੌ 'ਤੇ ਬਲੋਣ 
ਜਾਂ ਸ ਣਨ ਰਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹ ੈਉਹਨਾਂ ਲਈ 0845 600 2537 'ਤ ੇਫੋਨ ਜਾਂ 0845 300 
0169 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਕਿੋ। www.gov.uk/find-lost-pension. 

 

ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹ ੈਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ 
ਖਿਚ ੇਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤਿੌ 'ਤੇ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਖ ਦ ਕੋਈ ਬਨੈਰਫ਼ਟ ਲੈ ਿਹੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹੋ। ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ 
ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ, ਮਤੌ ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਿੋਟ ਦੇ ਖਿਚ ੇਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤ ਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਿ, ਤਾਬ ਤ 
ਅਤ ੇਫ ੱ ਲਾਂ ਲਈ £700 ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਦਾਅਵਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ  

DWP ਹਬਰੀਵਮੈਂਟ ਸਰਹਵਸ ਨਾਲ 0845 606 0265 'ਤੇ  
 ਜਾਂ  
www.gov.uk/browse/benefits ਿਾਹੀਂ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ। 
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ਦਾਿ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤਿੌ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਟਿ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਨੇ ਕਿਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ 
ਦਖੇਣ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਰਕਹੜੀਆ ਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗਾ 
ਰਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਰਕੱਥ ੇਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਦਾਿ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ 
ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤੌ ਦੇ ਕਾਿਨ ਬਾਿੇ ਯਕੀਨੀ ਤਿੌ 'ਤ ੇਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਦੱਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ: 
 ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਦੇਾਿ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਰਕਊਟਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਸਤਾਖਿ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਸਤ ਫਾਿਮ ਅਤ ੇਜਾਂ 

ਫੇਿ 

 ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦ ੇ2 ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ - ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਿ ਦੇ ਹਸਤਾਖਿ ਵਾਲਾ 
ਅਤ ੇਦ ਜਾ ਇੱਕ ਸ ਤੰਤਿ ਡਾਕਟਿ ਦ ੇਹਸਤਾਖਿ ਵਾਲਾ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ 
ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਾਂ  
 ਜੇ ਮਤੌ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਿਨੋਿ ਵੱਲੋਂ  ਹਸਤਾਖਿ ਕੀਤਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ 

ਇੱਕ ਫਾਿਮ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਚ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 
 

ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨਾ 
ਅਸਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ ਰਵੱਚ ਰਖੰਡਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਬਿਗਾਹ 
ਜਾਂ ਰਸਮਟੇਿੀ ਰਵੱਚ ਅਕਸਿ ਸੰਖਪੇ ਪਰਾਿਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਮਰਹਜ਼ ਘਿ ਰਵੱਚ ਿੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਕਧਿ ੇਵੀ 
ਰਖੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਇਹ ਰਕਸੇ ਰਨਿੱਜੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿ ਿਹੇ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਜ਼ਮੀਨ 
ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯ ਕੇ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਸਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਰਵਦੇਸ਼ ਰਲਜਾਣ ਦੀ 
ਆਰਗਆ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਪਿ ਬਹ ਤੇ ਦਸ਼ੇਾਂ ਰਵੱਚ ਬਾਹਿ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਲਆਉਣ ਬਾਿੇ ਸਖ਼ਤ ਰਨਯਮ ਹ ੰ ਦ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਸਫਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਹਮ ਹੈ।  
 

ਦਫਨਾਉਣਾ 
ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਵੱਲੋਂ  ਰਦੱਤ ੇਮਤੌ ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਅਤੇ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਵੱਲੋਂ  ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ 
ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਮ ੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਿੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਰਮਰਤਕ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਿ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ 
ਰਸਮੇਟਿੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਟੀ ਕੋਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਰਕਸ ੇਸਮ ਹ ਤੋਂ ਿਰਹਤ 
ਅਤ ੇਸਾਿੇ ਧਿਮਾਂ ਲਈ ਖ ੱ ਲਹੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ ਝ ਕ  ਰਵੱਚ ਖਾਸ ਧਾਿਰਮਕ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਰਲਆਂ 
ਲਈ ਜਗਹਾ ਿੱਖੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤੀਆਂ ਰਸਮਟੇਿੀਆਂ ਪਰਾਿਥਨਾ ਜਾਂ ਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਰਕਸਮਾਂ 
ਦੀ ਖ ੱ ਲਹ ਰਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਯਾਦਗਾਰਾਂ 
ਰਗਿਜਾ ਘਿ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇਦ ਜੀਆਂ ਕਬਿਗਾਹਾਂ ਰਵਖੇ ਯਾਦਗਾਿ ਦ ੇਅਕਾਿ ਅਤ ੇਰਕਸਮ ਬਾਿੇ ਸਖ਼ਤ 
ਰਨਯਮ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਹਮ ਹੈ। 

http://www.gov.uk/browse/benefits%20&apos;%E0%A8%A4%E0%A9%87%20%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%B0%E0%A8%95%20%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B
http://www.gov.uk/browse/benefits%20&apos;%E0%A8%A4%E0%A9%87%20%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%AA%E0%A8%B0%E0%A8%95%20%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B
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ਹਵਦੇਸ਼ ਹਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਿੋਣੀ। 
 
ਜੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ UK ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਮਤੌ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦਿਜ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਤੌ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਰਵੱਚ ਰਜੱਥੇ ਮਤੌ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਮਰਤਕ ਦਹੇ ਨ ੰ  ਯ ਕੇ ਰਵੱਚ ਵਾਪਸ 
ਰਲਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤ ਹਾਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਕੋਿਨੋਿ ਨ ੰ  ਸ ਰਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਰਵਦੇਸ਼ 
ਰਵੱਚ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ, ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ;ੋ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅਰਜਹਾ 
ਕਿਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਤਾਨਵੀ ਿਾਜਦ ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਿ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਦਸ਼ੇ ਤੋਂ UK ਰਵੱਚ ਰਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨ ੰ  
ਰਕਵੇਂ ਵਾਪਸ ਰਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਤੌ ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਜਾਂ ਿਸਮੀ ਆਰਗਆ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ ਰਜੱਥ ੇਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋਈ ਸੀ। 
 
ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਮੌਤ ਦ ੇਰਵਦਸ਼ੇੀ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੇ ਪਰਵਾਨਤ ਅਨ ਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਯ ਕੇ ਰਵੱਚ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ, ਜਾਂ 
ਫੇਿ ਮੌਤ ਦ ੇਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਅਤੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਿਨੋਿ ਦੇ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ। 
 
ਦਾਿ-ਸੂੰ ਸਿਾਰ ਲਈ 

ਉਪਿੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਕੋਿੋਨਿ ਤੋਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
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ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣਾ 
 
ਗਰਭਪਾਤ  

 

ਗਿਭ ਧਾਿਣ ਦ ੇ24ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਗਿਭਪਾਤ ਕਰਹੰਦ ੇਹਨ। ਰਕਸੇ ਿਰਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਪਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜਉਂਦਾ ਿਰਹੰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਜਨਮ ਅਤ ੇਮਤੌ ਨ ੰ  
ਦਿਜ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਜਨਮ ਦਿੌਾਨ ਮਤੌਾਂ ਦਖੇੋ। 
 

ਮਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣਾ 
 
ਇਹ ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਹ ੈਰਜੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਜਉਂਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 
ਡਾਕਟਿ ਜਾਂ ਰਮਡਵਾਇਫ ਮੌਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਿੇਗੀ। ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ 'ਤੇ ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਕੋਲ 
ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਸ਼ੇ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹ ਤੇ ਰਫਊਨਿਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ, ਰਸਮਟੇਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਕਰਮਟੇਿੋੀਅਮ 
ਰਮਰਤਕ ਪਦੈਾ ਹੋਏ ਬੱਚ ੇਦ ੇਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ, ਉਸ ਨ ੰ  ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੋਈ 
ਖਿਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦ।ੇ ਫੇਿ ਵੀ ਤਾਬ ਤ, ਕਾਿਾਂ ਅਤ ੇਰਮਰਨਸਟਿ ਵਿਗੇ ਦ ਜੇ ਖਿਚ ੇਲਾਗ  ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ। 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੌ ਉਹ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28ਵੇਂ ਰਦਨ ਮੌਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜਨਮ ਦੌਿਾਨ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24ਵੇਂ ਹਫਤ ੇਬਾਅਦ ਪਦੈਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਪਿ 7 
ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਮਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਤੌ, ਦੋਵਾਂ, ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਦਿਜ 
ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਨ ੰ  ਆਮ ਤਿੀਕੇ ਿਾਹੀਂ ਦਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੌ ਨ ੰ  5 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ 
ਿਰਜਸਟਿਾਿ ਕੋਲ ਮਡੈੀਕਲ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਰਲਜਾ ਕੇ ਦਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪੇ ਫੇਿ ਵੀ 8 ਹਫਰਤਆਂ ਤੱਕ ਕ ਝ 
ਬੈਰਨਰਫਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਿੱਖੋ ਰਕ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ 
ਹੋਣ ਕਾਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਿ ਕਿਨਾ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 


