




What is Diwali?

Diwali is a very important holiday in India.

It is a Hindu ‘festival of lights’ which celebrates the New Year.

The word Diwali means ‘row of lighted lamps’.

Ce este Divali?

Divali este o sărbătoare foarte importantă în India. 

În religia hindusă, Divali este „Festivalul luminilor” care sărbătorește Anul Nou.

Cuvântul „Divali” înseamnă „șir de lămpi”. 
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Celebrating Diwali

The festival usually honours Lakshmi, the 
goddess of wealth.

Lamps are lit to help Lakshmi find her way 
into people’s homes.

Diva lamp
lampa Diva

They also celebrate a Diwali legend, the story of 
the return of Rama and Sita to Rama’s kingdom 
after fourteen years of exile.

Lakshmi
Lakshmi

Acest festival o sărbătorește pe Lakshmi ( sau Laxmi), zeița bogăției . 

Lămpile sunt aprinse pentru a o ajuta pe Lakshmi să găsească 
drumul către casele oamenilor

De asemenea, se sărbătorește o legenda Divali, care relatează reîntoarceriea 
lui Rama și Sita în regatul lui Rama după un exil de paisprezece ani.

Sărbătorirea festivalului Divali
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Celebrating Diwali

The festival is a time for:

• spring cleaning

• decorating the home with lots of lights

• wearing new clothes

• exchanging gifts

• preparing festival meals

• putting on huge fireworks displays

Hindu family praying
Familie hindusă care se roagă

Sărbătorirea festivalului Divali

Această sărbătoare marchează vremea pentru:

curățenia de primăvară

împodobitul casei cu o mulțime de lumini

haine noi

schimb de cadouri

pregătirea de mese festive

mari focuri de artificii
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Celebrating Diwali

In India, Hindus leave the windows and doors of their houses open so that 
Lakshmi can come in.

Rangoli are drawn on the floors of the house.  These are patterns and the most 
popular subject is the lotus flower.

Lotus flower
Floare de lotus

În India, hindușii lasă ferestrele și ușile caselor deschise pentru ca Lakshmi să poată intra în casă.

Pe podelele caselor se desenează Rangoli. Acestea sunt modele ale căror temă cea mai populară este floarea 
de lotus.

Sărbătorirea festivalului Divali
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The Meaning of Diwali

The festival celebrates the victory of good over evil, light over darkness 
and knowledge over ignorance.

The legends that go with the festival differ depending on where you are:

• In northern India, Diwali celebrates Rama and Sita’s
return from exile.

• In Nepal, Diwali commemorates the victory of Lord 
Krishna over the demon king Narakasura.

• In Bengal, it is associated with the goddess Kali.
Rama and Sita

Rama și Sita

Festivalul sărbărorește victoria binelui asupra răului, a luminii asupra întunericului și a cunoașterii 
asupra ignoranței.  

Legendele legate de acest festival diferă în funcție de locul în care te afli:

În nordul Indiei, Divali sărbătorește reîntoarcerea lui Rama și Sita din exil.

În Nepal, Divali comemorează victoria lui lordului Krishna asupra 
demonului Narakasura.

În Bengal, festivalul este asociat cu zeița Kali.

Semnificația festivalului Divali


























