
 
  

 

 

 

இந்துசமய ஈமசச்டங்கு 

 

 

இந்துசமயம்  எனும் சசொல்லுக்குள்  

பல் சமயப்பிரிவுகள்  

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இது 

கொரணமொக 

இறுதிசச்டங்குகளிலும்  சிற்சில 

வேறுபொடுகள்  உண்டு. இவே 

பிரொந்தியத்திற்கு ஏற்ப மற்றும்  

குடும்ப ேழக்கத்திற்கு ஏற்ப 

மொறுபடும் .  

 

ஈமசச்டங்கு சசயல்முறை 

சபொதுேொக இந்துசமய 

இறுதிசச்டங்கு கீழ்க்கொணும் 

ஒழுங்கில்  நவடசபறும்: 

 

• இறந்தேர  ்உடல்  சில 

நொட்களுக்கு 

பிவறம்கொரட்ன்  

இடுகொட்டில்  இறுதி 

ேணக்கத்திற்கு 

வேக்கப்படும் .  

• இறுதிேணக்க நிகழ்வு 

மூரச்ரன்வீதியில்  

அவமந்திருக்கும்  

பிவறமம்கொரட்ன்  

இடுகொட்டின்  சதொழுவக 

மண்டபத்தில்  நவடசபறும் .  

• ஈமசச்டங்கின் நிவறவில்  

உடல்  தகனம்  சசய்ேதற்கு 

வபரன்்  தகனவறக்கு 

எடுத்துச் சசல்லப்படும் .  

• இறுதி ஊரே்லம்  

சதொழுவக 

மண்டபத்திலிருந்து 

எரியவறவய கட்டொயம்  

15.30 மணிக்குள்  

ேந்தவடய வேண்டும் . 

ேரும்  ேழியில்  

அவமந்திருக்கும்  

இறுதிேணக்க வகொவிலில்  

ஆகக்கூடியது 5 

நிமிடங்கள்  தரித்து நின்று 

மவறசமொழி ஓதி ேழிபொடு 

ஆற்றலொம் . தகனம்  

முடித்து ேரும்ேழியில்  

மீளவும்  வகொவிலில்  

ேழிபொடு ஆற்றலொம் . 

இதற்கு வநரக்கட்டுப்பொடு 

கிவடயொது.  
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• எரியவறக்கு சசல்லும் 

ேழியில்  எப்சபொருளும்  

(எ.கொ: இவலகள், பூக்கள் , 

அரிசி வபொன்றன.) 

நிலத்தில்  தூவுதல்  ஆகொது.  

• எரியவற அவடந்தவுடன்  

பணியொளரக்ள்  

இறந்தேவரப்  

சபொறுப்வபற்பர .் 

சேப்வபவழ சூவளக்கு 

தயொரப்்படுத்தப்படும் . 

சமயக்குரு இே்ேழியில்  

கூடச  ்சசல்லலொம் . 

• சேப்வபவழயில்  உள்ள 

சேளி அலங்கொரங்கள்  

நீக்கப்படும் .  

• சேப்வபவழ சூவளக்கு 

தயொரொக 

நிறுத்தப்பட்டதும் , 

சநருங்கிய உறவினர  ்

(ஆகக்கூடியது 10 நபரக்ள்) 

மட்டுவம உள்நுவழயலொம் .  

• தீமூட்டும்  சசயல்முவற 

குடும்பத்தினரொல்  

சதரிவுசசய்யப்பட்ட 

உறுப்பினரொல்  

ஆற்றப்படலொம் .   

• தீமூட்டப்பட்டதும்  

நிவறவில் சசய்யப்படும்  

கழுேொய்  ேழிபொடு 

இறுதிேணக்க வகொவிலில்  

ஆற்றப்படலொம் .  

• நீத்தொரத்ொழிக்குள்  

இறந்தேரது சொம்பற்சபொடி 

மறுபணிநொளில்  

சபற்றுக்சகொள்ேதற்கு 

தயொரொக இருக்கும்.   

 

ஈறமசச்டங்கு ச ொடர்பொன 

 கவல்கள்   

பிவறம்கொரட்ன்  சதொழுவக 

மண்டபத்தில்  நவடசபறும்  

இறுதிசச்டங்கு நிகழ்வுகளில்  

கீழ்க்கொணும்  விடயங்கள்  

கருத்தில் சகொள்ளப்படல்  

வேண்டும் : 

 

• இந்துசமய இறுதிசச்டங்கு 

நிகழ்வுகள்  

பணிநொட்களில்  13.00 

மணிமுதல்  15.00 

மணிேவரயும்  

நவடசபறும் . 

ஊதுபத்தியின்  நறுமணம்  

கொரணமொக இச் சடங்குகள்  

முற்பகல்  நடொத்த 

முடியொது. 

கொற்றுக்குழொய்கவள 

தூய்மிக்க வபொதியளவு 

கொலம்  வதவேப்படும் .  

• உற்றொர  ்ஈமசச்டங்கு 

நொளன்று 12.00 மணிமுதல்  

சடங்கிற்கு 

தயொரப்்படுத்தவல சசய்ய 

முடியும் .  

• நவடசபறும்  பிறரது 

இறுதிேணக்க 

நிகழ்வுகவளயும்  

கேனத்தில்  சகொள்ளல்  

வேண்டும் .   

• தனிப்பட்ட சபொருட்கவள, 

எ.கொ. கொலணிகள், 

ஆவடகள் , வபகள் , 

ஈமசச்டங்கு முடிந்ததும்  

எரியவற வநொக்கிச் 

சசல்வகயில்  உங்களுடன்  

எடுத்துச் சசல்லப்பட 

வேண்டும் . 

சதொழுவகமண்டபம்  16.15 

மணிக்கு மூடப்படும் .  

• இறுதிநிகழ்வில்  

பங்சகடுப்வபொர  ்

எண்ணிக்வகக்கு 

ேவரயவற கிவடயொது.  

• ேொகனத்தரிப்பிடங்களுக்கு 

எண்ணிக்வக ேவரயவற 

உண்டு. எனவே 

ஈமசச்டங்கு நிகழ்வில்  
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பங்சகடுக்க ேருவக 

அளிப்வபொவர, 

சபொதுப்வபொக்குேரத்திவன 

பயன்படுத்தி 

பயணம்சசய்ய 

வகட்டுக்சகொள்ள 

வேண்டும் .  

• இறுதிசச்டங்கு வேவளயில்  

சதொழுவக மண்டபத்தில்  

சேப்வபவழ திறந்தபடி 

இருக்கலொம் .  

• தீ மூட்டப்பட்டு அது 

பரேப்படலொகொது. 

ஊதுபத்தி மற்றும்  

சமழுகுதிரிகள்  ஏற்றலொம் .  

• துக்கம்  வநொற்கும்  

சமூகத்தினர  ்

சதொழுவகமண்டபத்திற்கு 

முன்னொல்  

சமன்பொனங்கவளயும்  

உணவுப்சபொருட்கவளயும்  

எடுத்துேந்து நுகரலொம்.  

• மது அருந்தல்  

தவடசசய்யப்பட்டுள்ளது.  

• சிறப்பு விருப்புக்கள்  

முற்கூட்டிவய இடுகொட்டு 

இயக்குநருடனும்  மற்றும் 

பரொமரிப்பொளருடனும்  

வபசப்பட்டிருக்க 

வேண்டும் .  

 

கட்டணங்கள்  

தகனத்திற்கும்  மற்றும் 

நீத்தொரத்ொழிக்கும் வபரன்்  

எரியவற கணக்கிவன 

அளிக்கும் . இறுதிேணக்கத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்படும்  அவறக்கும்  

மற்றும்  சதொழுவக 

மண்டபத்திற்கும்  வபரன்்  பசுவம 

நகரம்  கணக்கிவன ேழங்கும் . 

இே்விவலகளில்  கூட்டுேரி 7.7 % 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் .   

 

• பதிவு மற்றும் தகன 

ஒழுங்கு மற்றும்  இறுதிசச்டங்கு 

உள்ளூர  ்மக்கள் : 55.00 பிரொங்  

சேளியூர  ்மக்கள் : 55.00 பிரொங்  

 

• இறுதிேணக்க அவறகள்   

ஆகக்கூடியது 3 நொட்களுக்கு  

உள்ளூர  ்மக்கள் : 232.65 பிரொங்  

சேளியூர  ்மக்கள் : 258.50 பிரொங்  

 

• இறுதிேணக்க அவறகள்   

வமலதிக பணிநொட்களுக்கு  

உள்ளூர  ்மக்கள் : 77.55 பிரொங்  

சேளியூர  ்மக்கள் : 86.15 பிரொங்  

 

• இறுதிேணக்க சதொழுவக 

மண்டபப் பயன்பொடு பரொமரிப்பு 

மற்றும்  தூய்மித்தல்  உட்பட  

உள்ளூர  ்மக்கள் : 280.00 பிரொங்  

சேளியூர  ்மக்கள் : 538.50 பிரொங்  

 

• ேயதுேந்தேர் தகனம்   

தரசநறிக்குட்பட்ட சேப்வபவழ 

தொழிக்குடுவேயுடன்    

உள்ளூர  ்மக்கள் : 600.00 பிரொங்  

சேளியூர  ்மக்கள் : 600.00 பிரொங்  

 

இறுதிவணக்க ககொவிலில்  

ஈமவழிபொடு 

மண்டபத்தில்  ஈமக்கடன்  முடித்து 

உடவல மின்சனரிவமவடக்கு 

எடுத்துச் சசல்லும்  ேழியில்  

சபருந்வதவி கொளி உடனொய 

வேரேர  ்திருக்வகொவில்  

அவமந்துள்ளது. மவறந்தேரக்ள்  

உடல்கவள தகனமிடும் வசே 

மற்றும்  இந்துசமய 

சுடுகொடுகளில்  கொேல்  

சதய்ேமொகவும் , வீடுவபறு 

அளிக்கும்  அவடயொளமொகவும்  

கொளி மற்றும்  வேரேர  ்

திருக்வகொவில் அவமேது ேழவம. 

இங்கு வபரன்்  நகரசவபயின் 

நல்வகயுடன்  
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வசேசநறிக்கூடத்தின்  

கூட்டுப்பணியில்  இக்வகொவில் 

அவமயப் சபற்றுள்ளது. இக் 

வகொவிலின்  வநொக்கு, சமயம்  

கடந்து உற்றொர  ்பிரிேொல் ேொடும்  

அவனத்து உள்ளங்கவளயும்  

ஆற்றுப்படுத்துதல்  ஆகும் .   

 

ஈமசச்டங்கு ஆற்றும்  சமயக்குரு 

அல்லது சகொள்ளியிட 

உரித்துவடயேர  ்உடவல 

எரியூட்டுேதற்கு முன்னர ,் இங்கு 

தரித்து நின்று, வகொவிலில்  உள்ள 

சதய்ேங்களுக்கும் , நீத்தொருக்கும்  

தீபம்  கொட்டி, இவற துதி ஓதி 

ேழிபொட்டிவன ஆற்றலொம். 

ேழிபொட்டிற்கு உரிய சபொருட்கள்  

வகொவிலுக்குள்  உள்ளன. உடல்  

தகனம்  முடித்து மீளத் 

திரும்பும்வபொது உற்றொர ,் 

உறவினரக்ள்  பிரிந்த உயிர  ்

வீடுவபறு அவடயவேண்டி கூட்டு 

ேழிபொட்டிவன இக்வகொவிலில்  

ஆற்றலொம் . மறுநொள்  

சொம்பல்சபொடி 

சபற்றுக்சகொள்பேர  ்வகொவில் 

முன்றலில் , சொம்பல்  

தொழிக்குடுவேயிவன வேத்து 

திருப்பொடல்  ஓதி, தீப ேழிபொடு 

ஆற்றி உயிரொற்றுப்படுத்தல்  

ேழிபொட்டிவன ஆற்றிச் 

சசல்லலொம் . ேழிபொடுகள்  

நிவறேவடந்ததும்  நீங்கள் 

எடுத்துேரும்  அவனத்துப் 

சபொருட்கவளயும்  

அப்புறப்படுத்தி தூய்மித்து 

(சுத்தம் சசய்து) எப்படி வகொவில்  

இருந்தவதொ அப்படிவய விட்டுச  ்

சசல்லுமொறு வேண்டுகின்வறொம் . 

கருேவறக்குள்  நுவழேதொயின்  

பொதணிகள்  இல்லொமல்  

உடச்சல்லுமொறு தயவுடன் 

வேண்டுகின்வறொம் .  

 

முகவரி மை்றும் திைந்திருக்கும்  

கநரம்: 

பிவறம்கொரட்ன்  இடுகொடு 

பசுவமநகர  ்வபரன்்   

Bremgartenfriedhof, Stadtgrün Bern  

Murtenstrasse 51, 3008 Bern  

031 321 71 11, 

bremgartenfriedhof@bern.ch  

இடுகொட்டு முகொவம:  

திங்கள்  முதல்  சேள்ளி ேவர 

09.00 மணிமுதல்  11.30 மணிேவர 

13.30 மணிமுதல்  16.30 மணிேவர 

 

சப.சக.எப் - வபரன்் நகர தகனக் 

கூட்டுறவுக் கழகம் , எரியவற 

வபரன்்   

Weyermannsstrasse 1 / PF 223,  

3000 Bern 5  

031 387 20 20, bgf@krematorium.ch  

திங்கள்  முதல்  வியொழன்  ேவர 

09.00 மணிமுதல்  11.30 மணிேவர 

13.30 மணிமுதல்  17.00 மணிேவர 

சேள்ளி 

09.00 மணிமுதல்  11.30 மணிேவர 

13.30 மணிமுதல்  16.00 மணிேவர 

 

 


