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• เป็นหนึ่งในศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่  (เกิด พ.ศ. 2012 ที่อินเดีย)
• ก่อตั้งโดย พระศาสดาคุรุนานัก เดว (GuruNanak)
• พระองค์ทรงเดินทางไปเผยแพร่สัจธรรมแห่งความเสมอภาค และความรักแก่

มวลชนทั่วอินเดียและประเทศข้างเคียง พระองค์ ทรงคัดค้านความอยุติธรรมทุก 
รูปแบบ ไม่ให้หลงใหลในไสยศาสตร์ อภินิหารต่าง ๆ ในขณะเดียวกันทรงสอน 
ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์

• เป็นศาสนาที่ยึดถือ และเชื่อมั่นในหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ 
• สอนหลักธรรมที่ยอมรับทั่วโลกปัจจุบันและในอนาคต 
• เป็นศาสนาที่ยอมรับและให้ความเคารพในความเชื่อถือของศาสนาอื่นๆ ฤ
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นิกายนานักปันณิ ผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุล หรือ ล้างบาป และไม่รับ “ก”           
                 ทั้ง ๕ ประการ

นิกายนิลิมเล  ผู้นับถือนิกายนี้จะด าเนินตามค าสอนของศาสดาองค์ที่ ๑๐

- นิกายอุทาสี หมายความว่า ผู้วางเฉยต่อโลก
- นิกายอกาลี คือ ผู้บูชาพระผู้เป็นเจ้านิรันดร
- นิกายสุธเร คือ นักพรตผู้บริสุทธิ์
- นิกายทิวเนสาธุ หมายถึง นักบุญผู้เมา (ในพระเจ้า)
- นิกายริมเลสาธุ หมายถึง นักบุญผู้ไม่มีมลทิน
- นิกายนามธารี แปลว่า ผู้ทรงไว้ หรือผู้เทิดทูลพระนามของพระ
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พระศาสดา
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พระศาสดาองค์ที่ ๑ พระศาสดาคุรุนานัก เดว

พระศาสดาองค์ที่ ๒ พระศาสดาคุรุอังคัต เดว 

พระศาสดาองค์ที่ ๓ พระศาสดาคุรุอามัร ดาส 

http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_31.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_32.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_33.asp
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พระศาสดาองค์ที่ ๔ พระศาสดาคุรุรามดาส

พระศาสดาองค์ที่ ๕ พระศาสดาคุรุอรยัน เดว 

พระศาสดาองค์ที่ ๖ พระศาสดาคุรุฮัรโควินท์

http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_34.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_35.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_36.asp
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สัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์
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พระศาสดาองค์ที่ ๗ พระศาสดาคุรุฮัร ราเอ

พระศาสดาองค์ที่ ๘ พระศาสดาคุรุฮัรกฤษณ ซาฮิบ

พระศาสดาองค์ที่ ๙ พระศาสดาคุรุเตค บฮารดัร 

พระศาสดาองค์ที่ ๑๐ พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์

http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_37.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_38.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_39.asp
http://religion.m-culture.go.th/religion_sigh/sigh_310.asp
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หลักค าสอน
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• ความเชื่อถือพื้นฐานของซิกข์ คือ “มูลมันตระ- บทสวดขั้นมูลฐาน” ชาวซิกข์จะสวด
ภาวนาบทสวดนี้ทุกวัน ค าอธิบายของบทสวดนี้มีสังเขปดังต่อไปนี้ :

• เอก -โองการ : พระผู้เป็นเจ้ามีจริงและเพียงพระองค์เดียว
• สัตยนาม : นามของพระองค์คือ สัจจะ จริงและถาวร
• กรฺตาปุรุข : พระองค์คือผู้สร้าง และ ทรงสถิตในทุกสรรพสิ่ง
• นิรเภา : พระองค์ไร้ซึ่งความกลัว
• นิรแวร : ทรงปราศจากเวร ปราศจากศัตรู ทรงเปี่ยมเมตตาธรรม ไร้ความเกลียดชัง
• อกาลมูรัต ิ : ทรงเป็นอมตะ อยู่เหนือกฎแห่งกาลเวลา ไม่มีที่สุด ไม่มีเบื้องต้นและ

ท่ามกลาง
• อชูน ี: ทรงไม่มีการก าเนิด และ ดับศูนย์
• แสภังค์ : ทรงด ารงค์อยู่เป็นเอกภาพด้วยพระองค์เอง
• คุรปฺรสาท : จะเข้าใจและบรรลุถึงพระองค์ด้วยพระเมตตาของสัจคุรุ(พระศาสดา)หรือ

พระองคเ์อง
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การปฏิบัติตน
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• ระเบียบข้อปฏิบัติของศาสนซิกข์มีรากฐานมาจากค าสั่งสอนของพระ
ศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ 

• ส าหรับชาวซิกข์ ไม่ว่าหญิงหรือชาย ถือว่าสิ่งเสพติดทุกชนิด  
      ตลอด จน การตัดผม การประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นถือเป็นบาป
 
     ชาวซิกข์จะยอมรับ และนับถือภรรยาของผู้อื่นดุจดั่ง พี่สาว น้องสาว หรือ 

มารดา และบุตรีของผู้อื่น หรือบุตรสาวของตน 

ชีวิตส่วนตัวของชาวซิกข์
  ๑. การสวดนาม และเจริญธรรมในพระมหาคัมภีร์
๒. การด ารงชีวิตตามศาสโนวาทของพระศาสดา

๓. เซว่า หรือการรับใช้ .......................................
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ศาสนสถาน



17

• ศาสนสถานของซิกข์จะเรียกว่า “คุรุดวารา” 
• คุรุดวาราที่ส าคัญที่สุด ๕ แห่งจะเรียกว่า “ตาคัท” ซึ่งคุรุดวาราทั้ง ๕ แห่งมี

ดังต่อไปนี้
• ..........๑. ตาคัท ปัตนา ซาฮิบ ในรัฐพิหาร 

............๒. ตาคัท เคชคัร ซาฮิบ ในอนันต์ปุรซาฮิบ 

............๓. ตาคัท ดัมดามา ซาฮิบ ในตัลวันดี้ ซาโบ รัฐปัญจาบ 

............๔. ตาคัท ฮายูร ซาฮิบ ในนันเดร รัฐมหาราชตรา 

............๕. อกาลตาคัท ซาฮิบ ในเมืองอมฤตสระ รัฐปัญจาบ
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วันส าคัญ
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วันส าคัญทางศาสนา
• วันคล้ายวันประสูติ และวันสิ้นชีพของพระศาสดาทั้งสิบพระองค์  
• วันคล้ายวันสถาปนาพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
• วันคล้ายวันสถาปนาของ “คาลซา” โดยพระศาสดาคุรุโควิทนทร์สิงห์ ซึ่ง

โดยทั่วไปจะตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี (วันวิสาฆี)
• วันคล้ายวันพลีชีพของเหล่าวีรชนชาวซิกข์
• วันส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของ

ศาสนาซิกข์


