
 
 

ہر سال دنیا بھر میں ہندوستانی برادریاں دیوالی یعنی روشنیوں کا تہوار مناتی ہیں۔  دیوالی ایک پانچ  

روزہ تہوار ہے، جسے ہندو، سکھ اور جین مناتے ہیں جو اندھیرے پر روشنی کی فتح، برائی پر  

زندگی کے جشن پر  اچھائی، جہالت پر علم اور مایوسی پر امید کی عالمت ہے۔ یہ تہوار مثبتیت اور 

 غور و فکر اور تجدید توجہ کا وقت بھی ہے۔ 

 کب ہے؟  2021دیوالی 

دیوالی یا "دیپاولی"، جسے نیپال میں "تہاڑ" بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو تہوار ہے جس کا لفظی ترجمہ  

جس  "روشنیوں کی قطار" میں ہوتا ہے۔   یہ میلہ عام طور پر اکتوبر اور نومبر کے درمیان ہوتا ہے  

 نومبر کو آتیہے۔    4کی تاریخ ہر سال تبدیل ہوتی ہے۔  اس سال دیوالی جمعرات 

 مناتا ہے؟  کون دیوالی

دیوالی ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لوگ مناتے ہیں جن میں ہندو، جین، سکھ، مسلمان اور بدھمت  

ہت سے لوگ  کے پیروکار شامل ہیں۔  دنیا کے دیگر حصوں میں جنوبی ایشیائی ورثے کے حامل ب

دیوالی بھی مناتے ہیں۔  اگرچہ دیوالی ایک مذہبی تہوار ہے لیکن یہ ایک سیکولر قومی تعطیل بھی بن  

 گئی ہے جو کرسمس کی طرح وسیع پیمانے پر منائی جاتی ہے۔

  دیوالی کیسے منائی جاتی ہے؟

ات کو اجاگر کیا  دیوالی کی تقریبات پانچ دن میں ہوتی ہیں جس میں ہر دن مختلف رسومات اور روای

جاتا ہے۔ میلے کے پہلے دن گھروں کی صفائی اور آنے والی تقریبات کی تیاری شامل ہے۔  دوسرے  

دن لوگ اپنے گھروں کو رنگین ریت، رنگین چاک، چاول اور پھولوں کی پنکھڑیوں سے روشنیوں  

حصہ وہ رسم ہے  اور رنگین "رنگولی" ڈیزائنوں سے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ جشن کا سب سے اہم  

نومبر کو ہوگی جہاں نئے سال میں اچھی صحت اور خوش قسمتی النے کے لئے دیوالی کی رات    4جو

کی جاتی ہے۔  دیگر روایات میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہونا، روایتی  لکشمی پوجا 

 ہندوستانی لباس پہننا، تحائف بانٹنا اور روایتی ہندوستانی مٹھائیاں کھانا شامل ہیں۔  

 دیوالی  منانے کے لئے محفوظ اجتماعات 

ب ہے۔  اگر آپ ان لوگوں کے  اپنے گھر کے اندر عمال یا لوگوں کے ساتھ جمع ہونا محفوظ ترین انتخا

ساتھ جمع ہونے کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، تو بیرونی اجتماعات اندرونی  

 اجتماعات سے زیادہ محفوظ ہیں۔  بیرونی اجتماعات کے لئے محفوظ ترین جاری ہے: 

 بچوں اور بڑے بالغوں سمیت کثیر نسلی افراد۔ •

گایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے انہیں بھیڑ بھاڑ  وہ افراد جن کو ٹیکہ نہیں ل  •

 اور خراب ہوا دار جگہوں سے گریز کرنا چاہئے۔ 

وہ افراد جن کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں شدید بیماری کا   •

 خطرہ ہوتا ہے۔ 

کے بارے میں   چھوٹے اور بڑے اجتماعات سنٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن )سی ڈی سی( 

 رہنمائی فراہم کرتاہے۔ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/gatherings.html


 
 

اگر آپ خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک بڑے اجتماع میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہاں اپنے آپ  

 لئے چند اقدامات ہیں۔ کو اور پیاروں کی حفاظت کے 

کے لئے مثبت ٹیسٹ   19-دنوں میں کوویڈ  10گزشتہ   یا    کی عالمات ہیں،  19-کوویڈ اگر آپ  •

ہیں،  کے ساتھ کسی کے ساتھ رابطے میں رہے   19-دنوں میں کوویڈ  14کیا گیا ہے، یا گزشتہ 

 گھر رہیں اور دوسروں سے دور رہیں۔ 

کے   19-سی ڈی سی کی جانب سے جاری کردہ رہنمائی کی بنیاد پر، ہر شخص، بشمول کوویڈ  •

خالف مکمل طور پر ٹیکہ لگوانے والے افراد کو عوامی انڈور ترتیبات میں ماسک پہننا چاہئے  

یں ہیں۔ اگر آپ کو ابھی تک  اگر آپ فیئرفیکس کی طرح کافی یا زیادہ ٹرانسمیشن کے عالقے م

یں، تو آپ کو  ہ  بوسٹر ڈوز کے اہلاگر آپ     تو ویکسین تالش کریں۔ ویکسین نہیں لگائی گئی ہے

 ایک ملنا چاہئے۔ 

برقرار رکھنے کی   ایسی تقریبات میں شرکت کرنا زیادہ محفوظ ہے جو آپ کو سماجی فاصلے  •

 اجازت دیتی ہیں۔ 

ہمیشہ کی طرح، اپنے ہاتھ دھوئیں اور صابن اور پانی دستیاب نہ ہونے پر ہینڈ سینیٹائزر کا   •

 استعمال کریں۔ 

ان پری محتاط انداز میں ہم روایات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنے خاندان اور دوستوں کی  

 صحت کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ 

اور آتش بازی دنیا کے مختلف کونوں کو روشن کرتی ہیں تو ہم آپ کو اور آپ کو ایک  جب روشنیاں 

 خوشگوار، خوشحال اور محفوظ دیوالی کی مبارکباد دیتے ہیں! 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/symptoms
http://www.vaccines.gov/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/09/27/pfizer-covid-19-booster-doses-widely-available-in-fairfax-health-district/

