
 

Được phát hành bởi: 

Văn bản này được soạn thảo bởi Liên Minh Sikh. Liên 
Minh Sikh bảo vệ nhân quyền của mọi người, cũng như 
bảo tồn đạo Sikh và tập hợp những người yêu đạo. Liên 
minh là nguồn tài nguyên cho đạo Sikh cho chính phủ, 
tổ chức, và cá nhân. Muốn có thêm thông tin,  xin truy 
cập www.sikhcoalition.org, email về info@sikhcoalition.
org, hay viết thư tới: The Sikh Coalition, 50 Broad Street, 
Suite 1537, New York, NY 10004, United States of 
America. 

Đươc sự tài trợ bởi Quỹ Munshi Bishan Singh Kochhar 
Phác họa bởi Creative Stride www.creativestride.com 

•	 Có một "Đấng toàn năng" phù hộ mọi vật trên trái 
đất. Mọi người có quyền tự do theo đuổi tôn giáo 
mà họ muốn. 

•	 Mọi người đều bình đẳng dưới đức Chúa trời. Tất 
cả mọi vị trí trong đạo đều cỏ thể do nam hay nữ 
phụ trách.

•	 Người đạo Sikh phải thực hiện 3 điều sau hằng 
ngày:  
    - Làm việc chăm chỉ và thật thà 
    - Luôn chia sẻ cho những người thiếu may mắn 
    - Có Chúa trời trong lòng trong mọi chuyện.

•	 Đạo Sikh muốn xây dựng một xã hội công bằng. 
Người trong đạo phải tham gia xây dựng xã 
hội.

•	 Đạo Sikh không có thầy/tăng. Mỗi người tự cảm 
nhận "Đấng toàn năng" theo một cách riêng. 

•	 Đạo Sikh bác bỏ thuyết nhiều thần, tôn sùng cá 
nhân, và mê tín mù quán.

•	 Người theo đạo coi mọi vât, mọi nơi, mọi thời điểm 
đều như nhau.

Những đức tin chính của đạo Sikh
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Darbar Sahib là trung tâm tín 
ngưỡng và hành pháp của 
đạo Sikh. Nó cũng được biết 
tới là Chùa Vàng, nằm ở vùng 
Amritsar, Punjab, Bắc Ấn. 

Gurdwara
Là nơi người theo đạo học tập và thờ cúng và 
cũng là nơi Cộng đồng thụ giáo Sikh. Mọi
người không phân biệt màu da, tín ngưỡng đều 
có thể trú ngụ và được thức ăn, cung cấp bởi 
langar, một nhà ăn miễn phí cho mọi người. Vì 
đạo Sikh không có tăng thầy, bất kì ai trong cộng 
đồng (nam lẫn nữ) đều có thể phụ trách nghi lễ. 



Đạo Sikhs có vào khoảng 25 triệu tín đồ 
trên thế giới, là đạo lớn thứ năm sau đạo 

Tin Lành, Hồi Giáo, Phật giáo, và đạo Hindu. 
Đạo xuất phát từ vùng Punjab, phía Bắc Ấn 
Độ. Đạo Sikhs tin rằng mọi người đều có khả 
năng thấy được Chúa trời thông qua sự cống 
hiến, sống thật thà, và giúp đỡ mọi người 
xung quanh. 

Thầy Sikh là những nhà tiên tri phụ trách 
truyền đạo để giải thoát cho nhân loại, và để 
mọi người có thể đến gần với đức Chúa hơn. 
Có mười thầy Sikhs lúc ban đầu. Người đầu 
tiên, thầy Nanak, sinh năm 1469 và là người 
tuyên truyền lời nhắn về tình yêu với thánh 
Sikh, công bằng xã hội, và tự do tín ngưỡng và 
thờ cúng. Ông có chín người học trò và họ đã 
truyền bá lời dạy của ông đồng thời gây dựng 
nên đạo Sikh hôm nay. 

Thay vì nhận một người làm học trò, vị thầy 
Sikh thứ mười đã trao quyền hành cho hai tổ 
chức: Guru Granth Sahib (Kinh Sikh) và Guru 
Khalsa Panth (Cộng đồng thụ giáo Sikh).

Thầy Sikh

Kinh Sikh là một sách khải huyền chỉ dẫn cách tu 
tập để có thể đến gần với chúa trời. Trong kinh 
tuyển tập bao gồm văn thơ của những thầy Sikh, 
đồng thời có cả những vị không phải là thầy Sikh. 
Kinh được hát như thánh ca trong dân gian. Vị 
thầy Sikh thứ năm là người đã chỉ đạo việc biên 
soạn cho bộ kinh này vào năm 1604.

Kinh Sikh   Guru Granth Sahib

Đạo hữu đọc kinh Sikh và cầm 
một chiếc chổi trần phất nhẹ trên 
Kinh thể hiện sụ tôn trọng. 

Cộng đồng thụ giáo Sikh  Guru Khalsa Panth
Được thành lập vào năm 1699 bởi người thầy 
Sikh thứ mười, là tập hợp những đạo hữu tâm 
nguyện với đạo giáo, chuyên cần lao động, và 
tâm linh. Thành viên trong cộng đồng phải phục 
vụ xã hội, bảo vệ công lý, và hướng đạo cho 
những cộng đồng lớn hơn. Thành viên được 
công nhận qua những giáo vật. 

Người đạo Sikh thể hiện sự mộ đạo bằng 
cách đeo năm giáo vật biểu thị cam kết theo 
những nguyên tắc như  trọng đạo, công lý, và 
tình yêu thương nhân loại. Đó là: 

Giáo vật  Kakaar

Theo chiều kim đồng hồ: Kirpan, 
Kanga và Kara là 3 giáo vật.

1. Kes   – Không cắt tóc. Đàn ông thì 
được che bằng khăn vải. Đàn bà thì 
không bắt buộc phải che, nhưng 
thường được che bằng   khăn lụa. 

2. Kanga  – Một lược nhỏ cài trên tóc.
3. Kachera   –Một quần lính đươc mặc ở 

bên trong.
4. Kirpan   –Một thanh kiếm đeo với 

khăn quấn trên vai.
5. Kara  – Một vòng đeo tay. 


