
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਿਤ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਿਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਿਨ।।

ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ੧੯ਵ� ਵਾਰ ਦੀ ੬ਵ� ਪਉੜੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਉੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਰਾਗੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਗਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

- - ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੀਪ
ਮਾਲਾ ਥੋੜ�ੇ ਿਚਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

This piece of poetry is the 6th stanza of 19th
Vaar of Bhai Gurdas ji. In modern times, this Pauri is
sung by Ragis, Gurbani singers, specially on eve of
Diwali and is wrongly considered as a piece of
advice of Bhai Gurdas ji to lit earthen lamps on
Diwali night. But the fact is on the contrary.

- - On the eve of Diwali night, people lit the
earthen lamps but that beautiful sight of lighting is
very short lived.

ਤਾਰੇ ਜਾਿਤ ਸਨਾਿਤ ਅੰਬਿਰ ਭਾਲੀਅਿਨ।।

- - ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਰਾਤ � ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਿਦਨ � ਲਿਭਆਂ ਨਹ� ਲਭਦੇ, ਭਾਵ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਥੋੜ� ਿਚਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਦੀਵੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ੬੯੪ ਪਨੇੰ ਤੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ
ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ
ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੇ ਅਸਲ ਜਿੋਤ
ਜਗਾ ਿਦਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਰੁਸ਼ਿਨਆ ਜਾਏ - 'ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਿਹ ਪਸਾਰੇ।। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜਿੋਤ
ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਿਜਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ।।'



- - Likewise the beautiful vision of so many
stars in the sky at night is also short lived. With the
advent of the day, these stars disappear and can't
be seen or located anywhere. So that beauty is also
transitory.

In Gurbani, Bhagat Ravidas ji, on page 694, makes it
clear that the earthern pot must of God's Name and
the cord therein also must be of Thy Name. The oil
too should be of God's Name. Then, when the flame
of Thy Name is lit, it enlightens the whole creation
with the Divine Wisdom.

ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਿਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਿਨ।।

- - �ਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ,
ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ �ਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਹਮੇਸ਼ਾ,ਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ-ਿਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- - Beauty of flowers in the gardens is also
very short lived. One by one all flowers fade away
very soon.

ਤੀਰਿਥ ਜਾਤੀ ਜਾਿਤ ਨੈਣ ਿਨਹਾਲੀਅਿਨ।।

- - ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ ਵੀ ਥੋੜ� ਿਚਰੀ ਹੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਤਉਹਾਰ ਤ� ਬਾਦ ਸਭ ਿਨਖੜ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਦੇਂ
ਹਨ।

- - Similarly hustle and bustle at places of
pilgrimage also does not last long. Soon after the
occasion, people leave that place and there is lull.

ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਝਾਿਤ ਵਸਾਇ ਉਚਾਲੀਅਿਨ।।



- - ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ � ਿਦਸੀ ਉਹ ਗੰਧਰਬ
ਨਗਰੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹ�ਦ ਨਹ� ਸੀ, ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਜੋ ਥੋੜ�ੇ
ਿਚਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨ ਮਾਤਰ ਅਨੰਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹ�।

ਰਾਜਾ ਹਿਰਸ਼ਚੰਦ� ਤੇ ਵਾਹਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ �, ਭਗਤ ਧ� ਦੀ
ਤਰ�ਾਂ ਇਕ ਵਖਰਾ ਅਟਲ ਸਥਾਨ ਸ�ਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਛਾ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ � ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ�ਮੇ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰੀ � ਹਿਰਸ਼ਚੰਦ�ਪਰੁ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ, ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਆਿਦ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਗਰ ਤਕ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਨਹ�
ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਧੁਧੰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ
ਬਦਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਧ ਠੰਢ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ ਧਪੁ ਪਣੈ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ
ਸੰਰੱਚਨਾ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਿਖ਼ਆਲੀ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ �
ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਥੇ ਤਕ ਕਦੇ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਿਖ਼ਆਲੀ ਪਲੁਾਉ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਲਾਭ ਨਹ�। ਇਹ ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਿਕਤਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਿਕ� ਨ
ਭਾਸੇ, ਇਹ ਿਖ਼ਆਲੀ ਪਲੁਾਉ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਿਮਲ ਨਹ� ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ, ਿਮ�ਗ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਲ
ਵਾਙਂ ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਚ ਵੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਿਹਬ ਨੇ, ਪਨੰਾ ੪੦੨ ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ,
ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ (ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ � ਿਦਸੀ
ਉਹ ਗੰਧਰਬ ਨਗਰੀ) ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ਿਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -
'ਿਦ�ਸਿਟ ਦੇਖੁ ਜਸੈੇ ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਇਕੁ ਰਾਮ ਭਜਨੁ ਲੈ ਲਾਹਾ।।'

ਪਨੰਾ ੪੬੦ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਥੋੜ�-
ਿਚਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਾਹ� ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ, ਕੂੜੀ ਸੇਜਾ ਤੇ, ਕੂੜੇ ਪ�ੀਤਮ � ਮਾਣ ਰਹੀ
ਹੈ। ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ, ਲਬ, ਲੋਭ,ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ
ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਮਟਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚਕਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹ�
ਹੁੰਦਾ - 'ਪਾਪਾ ਕਮਾਣੇ ਛਡਿਹ ਨਾਹੀ ਲੈ ਚਲੇ ਘਿਤ ਗਲਾਿਵਆ।।



ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦੇਿਖ ਮੂਠਾ ਕੂੜੁ ਸੇਜਾ ਰਾਿਵਆ।। ਲਿਬ ਲੋਿਭ ਅਹੰਕਾਿਰ
ਮਾਤਾ ਗਰਿਬ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣ।ੁ। ਨਾਨਕ ਿਮ�ਗ ਅਿਗਆਿਨ ਿਬਨਸੇ ਨਹ
ਿਮਟੇ ਆਵਣੁ ਜਾਇਣ।ੁ।'

ਅਗਲੇ ਪਨੇੰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ
ਹੋਣ ਇਹ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹ� ਿਨਭਾ�ਦੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ। ਇਹ
ਨਾਲ ਨਹ� ਿਨਭਦੇ। ਿਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪ�ਭੂ ਦਾ ਜਿਪਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ
ਸਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਿਨਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ - 'ਪਖੇੁ
ਹਿਰਚੰਦਉਰੜੀ ਅਸਿਥਰੁ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ।। ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਜਤੇੇ ਸੇ ਸੰਿਗ ਨ
ਜਾਹੀ।। ਹਿਰ ਸੰਿਗ ਸਾਥੀ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਿਦਨਸੁ ਰੈਿਣ ਸਮਾਲੀਐ।। ਹਿਰ ਏਕ
ਿਬਨੁ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਦੁਤੀਆ ਜਾਲੀਐ।।'

ਇਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਇਹ ਿਮ�ਗ ਿਤ�ਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਹਿਰਚੰਦਉਰੀ ਦੇ ਗੰਧਰਬ ਨਗਰ ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ, ਸਦਾ ਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹ�। ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਸਮਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਭੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਵਸਦੀ ਹੈ - 'ਿਮ�ਗ ਿਤ�ਸਨਾ ਪਿੇਖ ਭੁਲਣੇ ਵਠੇੁ ਨਗਰ ਗੰਧ�ਬ।। ਿਜਨੀ ਸਚੁ
ਅਰਾਿਧਆ ਨਾਨਕ ਮਿਨ ਤਿਨ ਫਬ।।', ਪਨੰਾ ੧੪੨੫.

- - Hari-Chandauri is considered as a Divine
City, presented to King Harish Chandra. But he loved
his subjects so much that he prayed to take all of
them to that Divine City, which was granted. Now
some people long for that Divine City for there is no
pain or suffering over there. Some people feel it in
the sky out of delusion, during rainy season or
winter. Gurbani tells that all worldly pleasures are
also temporary and hence illusionary like mirage.
Like this, all pleasures and enjoyments are
transitory and don't give blissfulness. The actual
happiness can be got through Naam Simran only.



Appropriate quotations are given in Gurmukhi.

ਗੁਰਮੁਿਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਿਤ ਸਬਦ ਸਮ�ਾਲੀਅਿਨ।।੬।।

- - ਗੁਰਮੁਿਖ �, ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਭਾਵ, ਿਸਮਰਨ
ਰਾਹ� ਸੁਖ ਫ਼ਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਿਹਲ ਪਿਹਲ
ਆਿਦ ਦੀ ਥੋੜ�-ਿਚਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਿਤ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹ�।

But the State of Blissfullness acquired by a
Gurmukh (ਗੁਰਮੁਿਖ) through the meditation on the
Shabad allotted by the True Guru, which we call, the
Gurmantra (Wahguru), is permanent.

ਅਸਲ ਿਵਚ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾ� ਮਾਇਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜਣ ਤ� ਵਰਜਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ/ਪ�ਭੂ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਰਗ, ਭਾਵ, ਨਾਮ
ਿਸਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ,
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆ,ਂ ਸਦਾ ਸਿਥਰ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਭਜਣਾ ਨਹ� ਹੈ, ਸਗ� ਪ�ਭੂ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ�ਭੂ ਦਾ ਪ�ਮੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਿਵਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

So instead of going after the above means of
illusionary happiness, including the lighting of lamps
on Diwali night, beautiful scenery of stars, hustle
and bustle at places of pilgrimage etc., one must do
Simran and acquire the State of true Blissfullness
and become one with Akal Purakh.

In Gurbani, Sri Guru Arjan Sahib, forbade to go after
such mirage type happiness, which gives transient
enjoyment only. To go after such type of illusionary



happiness is only a folly. Guru Granth Sahib, pages
402, 460, 461 - the text is given above in Gurmukhi.
On the whole, Gurbani preaches us against going
after illusionary pleasures and happiness.
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