
Trung tâm đạo Sikhs, tháp gạch Qutub Minar  
Như Nguyệt 
 
 
Sáng hôm sau, mọi người được chở đến trung tâm sinh hoạt, một ngôi đền thờ lớn của người Sikhs.  Đạo 
Sihks, Sikhism chỉ có 2% ở nước Ấn nên người Sihks mang khăn quàng cho những người khác dễ nhận diện, 
biết họ là người Sihks; ngoài ra họ còn muốn biểu hiệu sự bình đẳng, nhắc nhở lòng yêu tha nhân, không kỳ 
thị khi mang trên đầu khăn che tóc.  Tôn giáo này có từ thế kỷ 15, tách ra từ đạo Hindu vì đạo Hindu khởi 
xướng chia rẻ, có nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau trong xã hội.  Sikhs có nghĩa là đệ tử, tín đồ, môn 
sinh.  Người Sikhs không cắt tóc, đàn bà không bị bắt buộc quàng khăn trên đầu nhưng đàn ông luôn luôn đội 
“turban” khi ra đường, khi họ xuất hiện ngoài công cộng… vì với họ, cái đầu là bộ phận rất thiêng liêng, họ 
mang turban để bảo vệ đầu tóc, giữ cho tóc sạch sẽ.  Hơn nữa…người Sikhs mang turban để tỏ lòng yêu 
thương, vâng lời và thành kính đối với người sáng lập ra tín ngưỡng rất đặc biệt này. 
 

  
Mọi người đang đi bộ vào thăm trung tâm chính của đạo Sikhs ở Delhi 
 

  
Nếu không mang theo khăn quàng riêng, mọi người trong nhóm N đều phải đội khăn quàng vàng trên đầu.   
Nếu mặc quần short hoặc váy ngắn như Phương An, còn phải mặc sà rông để che chân đi. 
Mọi người phải đi chân đất.  Gạch nóng quá chời!  Nóng gần bỏng chân luôn! 



  
 
May phước có nhiều chỗ được trãi thảm như thế này, chứ nếu không, chắc hổng có mờ chịu nỗi! 
Nóng đến nhẩy tưng tưng lên đó!!! hihi 
 
Hồ nước làm cho cảnh trí nơi đây thoáng rộng, thanh thản, mát tươi hơn 
Có nguyên một đội ngũ tình nguyện viên (volunteers) phục vụ nấu nướng cho tất cả mọi người 
Chris nói mỗi ngày đều có rất nhiều người đến viếng thăm, đọc kinh và cầu nguyện. 
 

   



 
 
Mọi người ngồi chờ được phát thức 
ăn cho buổi trưa. Gia đình N ngồi trên 
kệ xây sát tường.  
Chỗ ngồi tùy hỉ, ai muốn ngồi đâu cứ 
việc ngồi nhưng hình như Chris đã 
sắp xếp sẵn; nhóm N được nhường 
chỗ tốt. Thức ăn ngon hơn là N nghĩ, 
gồm có naan, cà ri và một món rau; 
rất thơm ngon! 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
Qutub Minar 
 
Được xây dựng theo kiến trúc Hồi 
giáo Ấn Độ, là cột tháp xây bằng 
gạch cao nhất trên thế giới. 
The world's tallest brick minaret.  A “must-
visit”  when you are in Delhi, India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

   
 

   
  



   
Trở về lại Hotel 
 

  
                                                       Nơi nầy bắt đàn bà phải mặc áo khoác ngoài và mang dép đen của họ 

   
Em N đang cười tít mắt “phe” áo mới! hehe..                                          Bạn N lựa áo khoác mầu hồng 
                 



  
N lựa áo mầu cam để tợp mầu với cái huê trên đầu N. điệu ghê hôn? Hihi… 
Áo khoác rộng thùng thình, nhìn giống như quốc phục của Đại Hàn 

 
 
Mới đây mà đã hơn 6 năm kể từ khi N đi Ấn 
Độ.  Bây giờ nhìn lại hình, N mới thấy mình đã 
quên đi nhiều lắm!  Bởi thế, sau đi đi chơi về, 
N nên viết bài “tường trình” ngay, viết lúc còn 
“nóng hổi”, vì khi có hứng viết… viết sẽ dễ dàng 
hơn.    
 
N đã lựa hình và viết một lô 3 bài về chuyến đi 
chơi Ấn Độ rồi đó chứ.  Vậy mà khi xem hình lại, 
N thấy vẫn chưa đủ nên tiếp tục viết thêm.   
Bài viết này N mới viết hôm nay. Mong sẽ đem lại 
vài phút giải trí cho các anh chị, các bạn…   
 
Rất cảm kích khi các anh chị, các bạn xem hình 
N chụp, đọc bài N viết, nha… 
 
Chúc các anh chị, các bạn luôn cảm thấy trẻ 
trung, vui vẻ, mạnh khỏe, yêu đời yêu người nhé. 
 
Quách Như Nguyệt   
12 tháng Sáu, 2019 
 


