
ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਪ+ਧਾਨ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ+ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ+ੀ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ, 
ਅਦਬ ਸਿਹਤ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ । ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ । 

ਿਵਸ਼ਾ : ਸ"ੀ ਗੁਰੂ ਗ"ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ 

ਦੇਸ਼ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਪ+ੰ ਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ+ਿੌਨਕ ਮੀਡੀਏ ਿਵੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰK ਤL ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਜੀ ਨM  23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੰੂ ਜਥੇਦਾਰ 
ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਤੇ ਿਸੱਖ ਬੁੱਕ ਕਲਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਨੰਦ ਨK ਦੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਪ+ਤੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨM  ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਸਾਲੀ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕUਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨM  ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ+ਕਾਸ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ 
ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਥK ਆਪਣੇ ਵੱਲL ਵਾਧੂ ਲਗK ਮਾਤਰK ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਚੀਨ ਤL ਛਪਵਾਈ ਹੈ । ਉਹ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੰੂ 
ਿਬਦੇਸ਼K ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰਿਹਤ ਵੰਡ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨW ਟ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹX ਿਸੱਖ ਬੁੱਕ ਕਲਬ ਦੀ ਐਪ Zਤੇ ਉਸ 
ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ  । 
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲL ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਕਈੋ ਛੇ ਮ[ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ ਮੁਤਾਿਲਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ 
ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਿਕਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕUਿਕ ਿਸੱਖ ਬੁੱਕ ਕਲਬ ਰਾਹX ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨM  ਬੀੜ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 1952 ਿਵੱਚ ਪ+ਕਾਸ਼ਤ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ  ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਮੁਤਾਿਬਕ 
ਅਤੇ ਸੰਨ 1974 ਤੇ 1996 ਿਵੱਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ+ਗਟਾਏ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਤੇ ਹਦਾਇਤK ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । 
ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਿਗਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੰਨ 1952 ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤK ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰK ਵੱਲL ਅਸ਼ੁਧ ਬਾਣੀ ਛਾਪਣ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨM  ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ 733 ਅਸ਼ੁਧੀਆਂ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਮੰਗਲK ਨੰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਮੁਤਾਬਕ 
ਿਸਰਲੇਖK ਤL ਪਿਹਲ ਿਦੰਿਦਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜK ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅਿਹਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਬੀੜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨK ਰਾਹX 5000 ਕਾਪੀਆਂ 
ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਪਿਹਲK ਸਿਹਮਤੀ ਪ+ਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨM  ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰK ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਤL 
ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਡੇਰੇਦਾਰK ਦੇ ਟੇਟੇ ਚ]ੜਿਦਆਂ ਮੰਗਲK ਦੀ ਪਿਹਲ ਨੰੂ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 
। 
ਿਸੱਟੇ ਵਜL ਸੰਨ 1959 ਿਵੱਚ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨM  ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸ਼ੁਧ ਛਪਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰK ਵKਗ ਹੀ 
ਮੰਗਲK ਤੇ ਿਸਰਲੇਖK ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਿਹਤ ਬੀੜ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ਰੋਸ ਵਜL ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਕਤਰ 
ਸ+.ਰਵੇਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨM  ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਬੀੜ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 1952 ਤL 1959 ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨM  
ਖ਼ੁਦ ਸੰਨ 1959 ਿਵੱਚ �ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲL ਛਾਪੀ ਗਈ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ� ਦੇ ਨK ਹੇਠ ਛਾਪ ਕੇ 
ਵੰਡੀ । ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1974 ਿਵਖੇ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨM  ਪ+ਾਚੀਨ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ ਬੀੜK ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ+ਕਾਸ਼ਨਾਵK ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਸ+. ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਜੋ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੀਯਤ 
ਕੀਤੀ , ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1977 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ Ôਪਾਠ-ਭੇਦK ਦੀ ਸੂਚੀÕ ਦੇ ਨK ਹੇਠ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਿਵਦਵਾਨK 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ।  ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸ+ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਗ+ੰ ਥੀ ਿਗ. ਿਕ+ਪਾਲ ਿਸੰਘ (ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ) ਜੀ 
ਨM  ਿਲਖੀ, ਿਜਹੜੇ ਆਪ ਟਕਸਾਲ ਿਭੰਡਰK ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਹੇ ਸਨ । 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਪ+ਚਾਰ ਜਥਾ ਿਭੰਡਰK (ਟਕਸਾਲ ਿਭੰਡਰK) ਦੇ ਮੁਖੀ ਿਗ. ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨM  ਕਮੇਟੀ 
ਦੀ 1976 ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਤL ਪਿਹਲK ਹੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸKਝੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ  Ôਸ+ੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜÕ ਅਤੇ 
Ôਦਮਦਮੀ ਬੀੜÕ (ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ) ਿਵਚ 1500 ਤL ਵਧੇਰੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ] K ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕK Ôਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ 
ਦਰਸ਼ਨÕ ਅਤੇ Ôਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣÕ ਿਵੱਚ ਪਿੜ]ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਸੱਜਣK ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ ਿਮਟਾਉਣ ਦਾ ਕਈੋ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ ਤK ਪੰਥ ਨੰੂ ਅਜੋਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤL 



ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । 
ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ+ੋ. ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ) ਹੁਰK ਨM  ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਲੇੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼+ੋਮਣੀ 
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ+ਕਾਸ਼ਨਾਵK (ਗੁਟਕ,ੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜK) ਿਵੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ] K ਨM  ਸ਼+ੋਮਣੀ 
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਨ 1996 ਿਵੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਭਾਈ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ Ôਸ+ੀ ਗੁਰੂ 
ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਸਟੱਡੀÕ ਨK ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ । ਇਨ] K ਿਵਚL ਸ+ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ+ੰ ਥੀ ਿਗ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੇਦKਤੀ ਅਤੇ 
ਅਰਦਾਸੀਏ ਿਗ. ਭਰਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨK ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ Õਤੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ । ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ 
ਨM  ਸੰਨ 1998 ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਿਰਆ; ਿਕUਿਕ ਉਨ] K ਨM  ਟਕਸਾਲ ਚੌਕ ਮਿਹਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਿਸੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵK ਅਤੇ ਿਸੱਖ 
ਿਵਦਵਾਨK ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਬਲੁਾ ਕੇ ਪ+ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਪ+ੰ ਸੀਪਲ ਸ+. ਪ+ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ, 
ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਲਜ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਪ+ੰ ਸੀਪਲ ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵK ਵੱਲL ਿਗ. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਬਧਨੀ ਕਲK ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ । ਿਗ. ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਵੇਦKਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਨਯਕੁਤ ਹੋਏ । 
 
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨM  ਵੀ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵੀ ਹਦਾਇਤK ਸਿਹਤ 6 ਸਾਲ ਿਪੱਛL ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹਥ 
ਿਲਖਤ ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਨ ਬੀੜK, ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸੰਥਾ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਿਕਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ+ਕਾਸ਼ਨਾਵK 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ ਬੀੜK ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਮਲਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਦਰਜਨ ਤL ਵਧ ਰਿਜਸਟਰK ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ 
ਰੈਫ਼ਰ[ਸ ਲਾਇਬ+ੇਰੀ ਸ+ੀ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦKਤੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੋਜੀ ਿਵਦਵਾਨ 
ਪਾਠ-ਭੇਦK ਦੀ ਿਨਿਵਰਤੀ ਪੱਖL ਕੂਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤL ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨM ਤਾਵK ਦੇ ਪ+ਭਾਵ ਹੇਠ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨM  
ਖੋਜੀ ਿਵਦਵਾਨK ਦੀਆਂ ਸਲਾਹK ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਪ+ਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਵਖਾਈ । ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ+ਾਚੀਨ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ 
ਬੀੜK ਦੇ ਉਨ] K ਖੋਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਲਖਤ ਨੀਯਮK ਦੇ ਮਾਹਰ ਿਵਦਵਾਨK ਿਵੱਚL ਿਗ. ਭਰਪੂਰ ਿਸੰਘ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼+ੋਮਣੀ 
ਕਮੇਟੀ ਚL 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਪਛL ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਿਦਆਲੇ ਸ+ੀ ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸੰਿਥਆ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਪ+ਧਾਨ ਜੀ ! ਅਮਰੀਕਾ ਿਨਵਾਸੀ ਸ+. ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰK ਿਵੱਚ ਛਪੇ ਪ+ੈਸ ਨ̀ਟ ਨੰੂ ਪੜ] ਕ ੇਸਾਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਥੇਦਾਰ 
ਜੀ ਦੇ ਿਬਆਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਿਵੱਚ 
ਚੈਿਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ+ਕਾਸ਼ਤ ਪਾਵਨ ਬੀੜK ਅਤੇ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਰੀਪੋਟK Õਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਅਿਜਹਾ 
ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਪੱਖL ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਕU ? ਅਸਲੀਅਤ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਈੋ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਨਹX ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕUਿਕ ਉਕਤ ਰੀਪੋਟK ਿਵੱਚ ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰਤ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰK, ਸ+ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਗਰੰਥੀ ਿਸੰਘK ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬਾਨK ਤੇ Zਚ-ਕੋਟੀ 
ਦੇ ਗੁਰਿਸੱਖ ਿਵਦਵਾਨK ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 
ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਿਹਤK ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਤK ਅਿਤਅੰਤ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ Õਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਥK ਇਸ ਦੇ 
ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਿਧਆ ਜਾਵੇ । ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨM  
ਅਖ਼ਬਾਰK ਰਾਹX ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ+ਤੀਕਰਮ ਪ+ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ �ਮ[ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ 
ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹK, ਤKਿਕ ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ+ਧਾਨ ਵੱਲL 
ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਦਾ) ਕੋਈ ਸਰਬ-ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਕਾਲੀ ਿਮਸਾਲੀ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਕਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ ।� 
ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੰਨ 1974 ਤL ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ+ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਿਗ. ਭਰਪੂਰ ਿਸੰਘ ਜੀ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜK ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵK ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਿਵਦਵਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਇਨ] K ਰਾਹX ਪ+ਾਚੀਨ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ ਬੀੜK ਦੇ 
ਖੋਜੀ ਪ+ਫੋੈਸਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਿਸੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸ+ੀ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ) ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਆਕਰਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪ+ੋ. 
ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਘਰਸਾਣਾ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੰਗਾਨਗਰ) ਵਰਗੇ ਿਵਦਵਾਨK ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾਏ । ਪਿਹਲK ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ 



ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲL ਪ+ਕਾਸ਼ਤ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸ਼ੁਧ ਛਪਾਈ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ 
ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ+ਵਾਿਣਤ ਿਨਰਣਾ ਦੇਵੇ । 
ਪ+ਧਾਨ ਜੀ ! ਪਾਵਨ ਬੀੜK ਦੇ ਿਮਲਾਨ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਦੇ ਸਹੀ ਿਨਰਿਣਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਇਕ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ 
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹX, ਲੰਮੇ ਸਮb ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਿਸੰਘ ਬ+ਦਰਜ਼ ਸ+ੀ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ ਵੱਲL ਪ+ਕਾਸ਼ਤ Ôਸਰਬੋਤਮਤਾ ਸ+ੀ ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ 
ਸਾਿਹਬ ਜੀÕ ਨK ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖL ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । Ôਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਪ+ੰ ਪਰਾ ਤੇ ਇਿਤਹਾਸÕ (ਪੰਨਾ 200) ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਪ+ਿਸੱਧ ਿਵਦਵਾਨ ਿਲਖਦਾ ਹੈ : �ਇਸ ਤL ਪਿਹਲK ਿਕ ਿਕ ਿਬਗਾਨM  ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ+ੰ ਥ ਉਪਰ Uਗਲ ਉਠਾਉਣ, ਸਾਨੰੂ ਪੰਥਕ 
ਤੌਰ Õਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਾਠ-ਭੇਦK ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤK ਿਮਹਣੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । 
ਸਭ ਧਰਮ ਗ+ੰ ਥ ਸਮb ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਮK ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਅਿਜਹੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹX 
ਕਰਦੀਆਂ । ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਖੁਲ]ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਵਦਵਾਨK ਨੰੂ ਿਨੰਦਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹX ।� 
ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸX ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਿਹਤਕਾਰੀ ਤੇ ਸKਝੀ ਬੇਨਤੀ ਪ+ਵਾਨ ਕਰੋਗੇ । ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਸX ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹK ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸਮਝੋ ਤK ਅਸX ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਪਥੰਕ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹKਗੇ । 
ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ਼ । 
 
ਗੁਰੂ ਗ+ੰ ਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚਾਕਰ : 
ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ) ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ+ੀ ਕੇਸਗੜ] ਸਾਿਹਬ । ਕਵੇਲ ਿਸੰਘ (ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ) 
ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਗ+ੰ ਥੀ ਸ+ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ+ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਿਹਬ । ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਫੋਨ  
ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜਾਚਕ (ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ) ਸਾਬਕਾ ਗੰ◌੍ਰਥੀ ਸ+ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਸ਼+ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ+ਬੰਧਕ 
ਕਮੇਟੀ, ਸ+ੀ ਅੰਿਮ+ਤਸਰ । 
 
 


