
੬ ਅਪਰੈਲ ੨੦੨੨

ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜ� ਦੀ ਛਪਾਈ ਿਵਚ ਪਾਠ ਭੇਦ ਅੰਤਰ

ਸਿਤਕਾਰਜੋਗ ਿਗ. ਹਰਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ,
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ।

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ।

ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ� ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਣਾ (ਿਚੱਠੀ
ਨੰ. ਅ:੩/੨੨/੩੩੯, ਿਮਤੀ ੩੦ ਮਾਰਚ ੨੦੨੨) ਬੇਹੱਦ �ਲਾਘਾਜੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ

ਸਿਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ� ਿਵਚ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ

ਿਵਦਵਾਨ�, ਖੋਜੀਆਂ, ਟੀਕਾਕਾਰ� ਆਿਦ ਵੱਲ� ਿਪਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਵ�,
ਦਲੀਲ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਵੀ ਿਪਆਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ‘ਸੇਵਾ ਸੁਰਿਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥’ (੧੨੫੫) ਤ� ਸੇਧ
ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਅਤੇ ਪੰਥ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸ� ‘ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ’ ਸੰਬੰਧੀ ਿਮਲਦੇ ਕੁਝ
ਕਾਰਜ�, ਿਵਚਾਰ� ਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹ�:

1. ਛਾਪੇ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਕਾਲ ਿਵਚ ਵਪਾਰੀ ਪ�ਕਾ�ਕ� ਵੱਲ� ਛਾਪੀਆਂ ਬੀੜ� ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ‘ਗਲਤੀ-ਨਾਮਾ ਗੁਰੂ
ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਕਾ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਸੂਚੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 �ਬਦ� ਦਾ ਅ�ੁਧ ਅਤੇ

�ੁਧ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਭਾਈ ਜੋਧ ਿਸੰਘ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਿਵਚ ਲਗ,
ਕੰਨ� ਆਿਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅ�ੁਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।” -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮਿਤ ਿਨਰਣਯ, ਭਾਈ ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਜੀਵਨ

ਿਸੰਘ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੨੦੦੩, ਪੰਨਾ ੭

3. ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਿਸੰਘ ਕੰਗ ਨ� ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ (ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਆਿਖਆ)’ ਿਵਚ ਕਨੌੜੇ ਵਾਲੇ �ਬਦ� ‘ਮੁਹੌ, ਜੀਭੌ’
ਆਿਦ ਦਾ �ੁਧ ਰੂਪ ‘ਮੁਹ�, ਜੀਭ�’ ਆਿਦ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। -ਵੇਖੋ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ (ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਆਿਖਆ), ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅਿਧਐਨ ਕ�ਦਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੨੦੧੪, ਪੰਨਾ ੩੧
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4. ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਿਸੰਘ ਨ� ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਤਿਹਤ ਿਲਿਖਆ

ਹੈ ਿਕ “ਕੁਝ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਇਹ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਜ� ਛਪਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾ�ਾ
ਤੇ ਿਵਆਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, ੨੦੧੬, ਪੰਨਾ ੩੬੫

5. ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ’ ਿਵਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਬੀੜ� ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰ� ਸੌ ਪਾਠ ਆਪਸ ਿਵਚ ਨਹ�

ਿਮਲਦੇ। -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ, ਦਾਸਿਨ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਥਾ
ਿਭੰਡਰ�, ਮਿਹਤਾ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੧੯੯੮, ਪੰਨਾ ੬੯੪

6. ਪ�ੋ. ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ�ੀ ‘ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਰਪਣ’ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਐਡੀ�ਨ ਿਵਚ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਪਦ-ਅਰਥ�
ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਪਾਠ ਿਵਚ �ਬਦ-ਜੋੜ� ਦਾ ਅੰਤਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�: ‘ਦ�ਦਾ ਦੇ ਲ�ਦੇ ਥਿਕ ਪਾਿਹ।’ -ਵੇਖੋ, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ
ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਰਪਣ, ਰਾਜ ਪਬਿਲ�ਰਜ, ਜਲੰਧਰ, ੧੯੬੨, ਪੰਨਾ ੫੨; ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨ� ਕ

�ਬਦ-ਜੋੜ, ਪਾਠ-ਭੇਦ ਿਦ��ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਚੀ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7. ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ ਸੇਵਕ ਨ� ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਨ� ਕੁਝ
�ਬਦ-ਜੋੜ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ� ਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਤਰ�� ਛਾਪੇ ਹਨ। -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ
ਪਾਠ ਿਨਰਣਯ, ਿਪੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੧੯੪੯, ਪੰਨਾ ੩੯੮

8. ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਿਸੰਘ ਿਨਹੰਗ ਦੇ ‘ਗੁਰ �ਬਦ ਰਤਨ ਪ�ਕਾ�’ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਿਦ��ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਏ ਹਨ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਅਮੁਲ ਬਖਸੀਸ, ਦ�ਦਾ, ਖੁਦਾਇਆ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਿਸਰਲੇਖ ‘ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ:੫’ ਆਿਦ। -ਵੇਖੋ,
ਗੁਰ �ਬਦ ਰਤਨ ਪ�ਕਾ�, ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ, ਭਾ�ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ, ੧੯੮੬, ਪੰਨਾ ੨੪੭ ਤੇ ੩੧੩

9. ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪਦਮ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਛਾਪੇ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਸਹਾਰੀ
ਔਕਂੜ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਲ� ਤ� ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, �ਜ ਜੋ ਲਫਜ਼ੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ।” -ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਪ�ਕਾ�, ਕਲਮ ਮੰਿਦਰ ਲੋਿਯਰ ਮਾਲ, ਪਿਟਆਲਾ, ੧੯੯੦,
ਪੰਨਾ ੧੧੩

10. ਸੰਤ ਟਹਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ� ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੇਖ� ਿਵਚ ‘ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਨ� � ਕੁਝ ਤੁਕ�,
ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ� ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹਨ, ਵੀ ਿਦੱਤੀਆ ਹਨ, ਿਜਵ�: “ਿਬਖੈ ਬਾਚ ਹਿਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ

ਬਉਰਾ ਰੇ॥ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕੈ ਕਾਜ॥” -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਹਤ, ਭਾ�ਾ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ, ੧੯੭੦, ਪੰਨਾ ੨੧੧

11.ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਨ� ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਤਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ�,
੨੦੦੬, ਪੰਨਾ ੨੪
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12.ਭਾਈ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਵਪਾਰੀ ਪ�ਕਾ�ਕ� ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਣ
ਵਖ-ਵਖ ਵਪਾਰੀ ਪ�ਕਾ�ਕ� ਵੱਲ� ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀੜ� ਿਵਚ ਅੱਖਰ�, ਲਗ�, ਮਾਤ�� ਆਿਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਭੇਦ ਹਨ।” ਉਨ� � ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ �ਬਦ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। -ਵੇਖੋ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਣ, ਿਸੰਘ ਬ�ਦਰਜ਼, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੨੦੧੮, ਪੰਨਾ ੭੪; ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ

ਤਲਵਾੜਾ ਵੱਲ� ਿਲਖੇ ਵਖ-ਵਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਕ� ਿਵਚ ਵੀ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। -ਵੇਖੋ, ਿਨਤਨ� ਮ ਸਰਲ ਸਟੀਕ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਸਟੀਕ ਆਿਦਕ।

13. ਿਗ. ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ ਮਤੇ’ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਇਕ ਮਤਾ ‘ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜ� ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਉਕਾਈਆਂ’
ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਕਾਈ ਵਾਲੇ �ਬਦ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਵੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਮਤੇ, ਡਾ. ਮਾਨ ਿਸੰਘ

ਿਨਰੰਕਾਰੀ (ਪ�ਕਾ�ਕ), ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ੨੦੦੨, ਪੰਨਾ ੪੮

14. ਿਗ. ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ‘ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਰ�ਨ ਿਨਰਣੈ ਸਟੀਕ’ ਿਵਚ ਥ� ਪੁਰ ਥ� ਪਾਠ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਛਾਪੇ

ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨ� ਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

15. ਿਪ�ੰ . ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਨ� ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ�, ਿਜਵ�: ‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਿਨਰਣੈ,’ ‘ਜਵਾਬ ਉਲ ਜਵਾਬ,’
‘ਿਬਬੇਕ ਬੁਿਧ’ ਆਿਦ ਿਵਚ ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਸੰਬੰਧੀ ਨ� ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

16.ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਿਭੰਡਰ� ਮਿਹਤਾ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾ�ਤ ਪਾਠ-ਸ�ਚੀਆਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਾਠ-ਭੇਦ
ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ�: ‘ਮੇ ਰਵਿਦ ਬਾਿਦਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇ’ ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ‘ਖੁਦਾਇਆ’
(ਪੰਨਾ ੧੪੪), ‘ਇਕ ਦਝਿਹ ਇਕ ਦਬੀਅਿਹ… ਸਲੋਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ‘ਮ:੧’ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਮ:੩’ (੬੪੮) ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਿਦ��ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

17.ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪ�ੈਸ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਵੱਲ� ਇਕ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਪ�ਕਾ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਿਮਲਦੇ ਹਨ: ਿਜਵ�, ਖੁਦਾਇਆ (੧੪੪), ਮ:੩ ਇਕ ਦਝਿਹ…(੬੪੮), ਕਾਗਦ ਦੇਿਹ

ਬਹਾਇ (੧੩੭੩), ਆਿਦਕ।

18. ਿਸੰਘ ਬ�ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਿਸੰਘ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਵੱਲ� ਪ�ਕਾ�ਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਟਿਕਆਂ ਿਵਚ ‘ਜਪੁ’
ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ�� ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ: ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ, ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ, ਉਤਰਿਸ ਖੇਹ, ਅਮੁਲ ਬਖਸੀਸ,
ਕਵਿਣ ਿਸ ਰੁਤੀ, ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਿਰ ਆਿਦ।

ਿਜਕਰਜੋਗ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਨੰਬਰ� ਿਵਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਵੱਲ� ਦਰਸਾਏ �ਬਦ-ਜੋੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ

ਿਲਖਣ �ੈਲੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਬੀੜ� ਤ� ਿਮਲਦੀ ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਜੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ) ਨ� ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਹਥ-ਿਲਖਤ ਬੀੜ�

ਨੰੂ ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਗ�ੰ ਥੀ, ਸ�ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ
ਅੰਿਮ�ਤਸਰ) ਨ� ਪਾਠ-ਭੇਦ� ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ

ਿਵਦਵਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਜੋ ਿਕਸੇ ਪੰਥ ਪ�ਵਾਣਤ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ
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ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗ ਸਮਝੋ ਤ� ਿਸਖ ਿਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਦੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ

ਪ�ਾਜੈਕਟ’ (www.GuruGranthSahib.io) ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਰਸਰਚ

ਅਤੇ ਸ�. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਿਰਸਰਚ ਐਸੋਿਸਏਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸ� ਇਹ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਨੰੂ ਸਨਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਹਤ

ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ�: ‘ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਿਬਨਸੈ ਹਉ ਬਿਲ ਬਿਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ॥’ (੧੨੫੫)

ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖ�ੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ।

ਹਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ
ਕੋ-ਫਾ�ਂਡਰ ਅਤੇ ਇਨ� ਵੇ�ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਉਤਾਰਾ:
ਸ�. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਧਾਮੀ, ਪ�ਧਾਨ, ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ।
ਸ�. ਸਤਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ।
ਡਾ. ਚਮਕੌਰ ਿਸੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ
ਸ�. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ
ਸ�. ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਨੰਦ, ਿਸਖ ਬੁਕ ਕਲਬ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.
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