
 

Dreifing:

Þessi bæklingur er gefinn út af Sikh Coalition. Sikh Coalition 

leitast við að tryggja borgaraleg réttindi og mannréttindi 

allra manna sem og að verja sérstök einkenni Síkha og koma 

sameiginlegum hagsmunum Síkha á framfæri við almenning. 

Sambandið er upplýsingamiðstöð um Síkha og þau málefni 

sem Síkhar láta sig varða fyrir stjórnvöld, félög og einstaklinga. 

Nánari upplýsingar um Síkha og trúarbrögð þeirra er að finna á 

www.sikhcoalition.org, netfang: info@sikhcoalition.org. Einnig 

er hægt að skrifa til: The Sikh Coalition, 50 Broad Street, Suite 

1537, New York, NY 10004, United States of America. 

Þessi bæklingur var gerður með tilstilli ríflegs styrks frá Stofnun  
Munshi Bishan Singh Kochhar. 

Hönnun: Creative Stride www.creativestride.com 

•	 Einn skapari heldur verndarhendi yfir fólki af öllum 
trúarbrögðum. Öllum er frjálst að iðka trú sína án 
hindrana. 

•	 Allir menn eru jafnir fyrir Guði. Konur til jafns við 
karla geta gegnt öllum valdastöðum í trúarlífi Síkha 
sem og í borgaralegu samfélagi þeirra. 

•	 Þrjár meginreglur eru leiðarljós í daglegu lífi Síkha:  
    - Sýnið dugnað og heiðarleika í starfi. 
    - Deilið ávallt feng ykkar með þeim sem minna 
      eiga undir sér. 
    - Minnist Guðs í hverju sem þið gerið.

•	 Síkhismi leitast við að skapa réttlátt samfélag. 
Öllum Síkhum ber að leggja sitt af mörkum í þágu 
velferðar mannkyns.

•	 Engin klerkastétt er í trúarbrögðum Síkha. 
Hver og einn er persónulega fær um að upplifa 
skaparann.

•	 Trú Síkha hafnar fjölgyðistrú, skurðgoðadýrkun, 
hjátrú og innihaldslausum trúarathöfnum.

•	 Í síkhisma er enginn staður, dagur eða tími heilagri 
en annar. 

Grundvallartrúaratriði Síkha
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Darbar Sahib er andlegur og 
pólitískur höfuðstaður Síkha. 
Hann gengur einnig undir 
nafninu Gullna musterið og 
er í Amritsar í Púnjab héraði á 
Norður-Indlandi. 

Gurdwara
Gurdwara er staður þar sem Síkhar ástunda nám 
og tilbeiðslu og þar sem helgiritinu Guru Granth 
Sahib hefur verið komið fyrir. Gestir af hvaða 
uppruna sem er geta leitað skjóls, huggunar og 
ókeypis matar hjá stofnun er nefnist langar en 
það er matstofa sem er öllum opin. Þar sem engir 
vígðir kennimenn eru í Síkhatrú getur hvaða karl 
eða kona sem er í söfnuðinum leitt trúarathafnir.

SÍKHA
Stutt kynning á trú og siðum



Um 25 milljónir manna um allan heim 
aðhyllast síkhisma (síkhatrú), en þau 

trúarbrögð eru hin fimmtu stærstu meðal 
mannkynsins á eftir kristni, íslam, búddhisma 
og hindúisma. Trúarbrögðin eiga rætur að 
rekja til Púnjab héraðs á norðanverðum 
Indlandsskaga. Síkhar trúa því að allir menn 
geti komist í nánd við Guð með kærleiksríkri 
trúrækni, einlægu líferni og þjónustu við 
mannkyn. 

Kennifeður (gúrúar) Síkha voru spámenn sem 
prédikuðu nýjan og byltingarkenndan boðskap 
til að bæta líf á jörðu og til að gera mönnum 
kleift að komast nær Guði. Kennifeðurnir voru 
tíu talsins. Sá fyrsti, Guru Nanak, var fæddur 
árið 1469 og flutti boðskap um ást á Guði, 
félagslegt réttlæti fyrir mannkyn og frelsi undan 
hjátrú og helgisiðum. Hinir níu arftakar Guru 
Nanak breiddu út boðskap hans og komu 
stofnunarskipan á trúarbrögð Síkha.

Í stað þess að tilnefna einstakling sem 
eftirmann sinn mælti tíundi kennifaðirinn fyrir 
um tvær valdstoðir trúarinnar: Guru Granth 
Sahib (Helgirit Síkha) og Guru Khalsa Panth 
(Samfélag innvígðra Síkha).

Kennifeður (gúrúar) Síkha

Helgiritið Guru Granth Sahib er safn opinberana sem 
veita leiðbeiningar um hvernig lifa skuli siðferðilega 
réttu lífi sem færir okkur nær Guði. Textarnir í 
helgiritinu eru meðal annars ljóð kennifeðra 
Síkha og einnig ritverk annarra en Síkha og eru 
þeir sungnir sem sálmar við hefðbundna tónlist 
héraðsins. Fimmti kennifaðirinn sá sjálfur um að 
taka saman þetta heildarhelgirit árið 1604.

Helgirit    Guru Granth Sahib

Síkhi les úr trúarritinu Guru 
Granth Sahib. Hann heldur á 
fjaðraskúf sem veifað er yfir 
helgiritinu í virðingarskyni. 

Samfélag innvígðra  Guru Khalsa Panth
Árið 1699 stofnaði tíundi kennifaðirinn samfélagið 
Guru Khalsa Panth, samfélag Síkha sem hafa 
helgað sig grunngildum Síkha. Þau eru sannleikur, 
nytsamleg vinna og andlegur þroski. Khalsa 
samfélaginu er ætlað að þjóna almenningi, vernda 
þá sem kúgaðir eru og vera leiðandi afl í hinu 
stærra samfélagi Síkha. Síkha sem eru innvígðir í 
Guru Khalsa Panth má þekkja á þeim trúartáknum 
sem þeir bera.

Síkhar gefa til kynna skuldbindingu sína við 
trúna með því að hafa á sér fimm hluti eða 
einkenni sem eru trúartákn og bera ytri vott 
um skuldbindingu þeirra um að lifa lífi sínu 
samkvæmt meginreglum Síkha um heiður, 
réttlæti og mannkærleika. Þessi tákn eru: 

Trúartákn  Kakaar

Réttsælis: Kirpan, Kanga og Kara 
eru þrjú af fimm trúartáknum 

Síkha.

1. Kes   – Óskert hár sem karlar hylja 
með vefjarhetti, en er valkvæður fyrir 
konur sem almennt ganga með slæðu 
í staðinn.

2. Kanga  – lítill kambur sem oft er settur 
í hárið.

3. Kachera   – stuttar hermannabuxur 
sem samkvæmt hefðinni eru notaðar 
sem nærklæði.

4. Kirpan   – sverð borið í axlaról.
5. Kara  – armband á úlnlið.


