
ਕੀ ਭੁੱਲ' ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਵੱਿਗਆ ਹੈ? 

ਸਰਵਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੈਕਰਾਮ:ਟੋ 

ਅਮਰੀਕਾ 

 ਲੰਮੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵ' ਏਨੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ 

ਇਨG ' ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤ' ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਇਨG ' ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ  ਸ਼Kਮੋਣੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਪਣ ੇਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤO ਅੱਜ ਏਨੀ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਸ ਤO ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਉਥੇ ਤ' ਬੜਾ ਅਨQ ਖਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਦੋ ਿਦਨ ਦੀ ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ! ਕੜੀ ਿਨੰਦਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਭ-ਕੰਮ ਿਮੱਟੀ ਦਾ 
ਿਮੱਟੀ। ਇਕ-ਅੱਧਾ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਜ' ਿਨਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹR ਰੱਖਦੀ। ਇਹ 

ਤ' ਇੱਕ ਸਮ'-ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਿਹਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸ ੇਿਸੱਟ ੇਤੇ ਪੁੱਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਜਾਗKਤੀ ਿਲਆਉਣੀ ਅਿਤਅੰਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭਲੀ ਭ'ਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗੁਰੂ 

ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜਦO ਵੀ ਨਵ' ਰਾਗ ਅਰੰਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਥ ੇਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ 

ਜਦO ਮਹਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤ' ਉਥ ੇਸੰਪੂਰਨ ਜ' ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ (ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਮੰਗਲਾਚਾਰ) ਿਲਖੇ ਹੋਏ 

ਿਮਲਦ ੇਹਨ। ਜ ੋਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ-ਪੰਨਾ 594) ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। 

(1) ੴ ਸਿਤ ਨਾਮ ੁਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥  

(2) ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥  

(3) ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥ 

(4) ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥  

(5) ੴ 



ਇਸ ਤO ਪਿਹਲ' ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਤੋਿਰਆ ਜਾਵੇ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ'ਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਿਕ (5) ‘ੴ’ ਿਜਸ ਦਾ ਿਜਕਰ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਿਵੱਚ 

ਨਹR ਹੈ। ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ’ ਦੇ ਪੰਨਾ ੪੯੭/੨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ’ 
(ਪੰਨਾ 83)  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨQ ਟ ਹੈ, “ਇਸ ਸਫ਼ ੇਪਰ ਅੱਠਵ] ਸ਼ਬਦ ਤO ਬਾਦ “ਅੳਧੂ ਸ ੋਜੋਗੀ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ॥  
ਇਸ ਪਦ ਕਾ ਕਰੇ ਿਨਬੇਰਾ।।੧।।ਰਹਾਉ”।। ਿਲਖ ਕੇ ਕੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ੇਸਾਢੇ ਛੇ ਸਤਰ' ਦੀ 
ਥ' ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗੇ ੴ  ਹੈ”। ਯਾਦ ਰਹੇ “ਅੳਧੂ ਸ ੋਜੋਗੀ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ॥ ਇਸ ਪਦ ਕਾ ਕਰੇ ਿਨਬੇਰਾ” 
ਗੁਰਬਾਣੀ  ਨਹR ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਸਲੋਕ ਸਹਸਿਕKਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਲੋਕ ਤO 
ਿਪਛO “ੴ” ਦਰਜ ਹੈ। ਜ ੋਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜ' ਿਵੱਚ ਨਹR ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ ੇਅਜੇਹੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ 

ਬੀੜ ਤO ਹੀ ਭਾਈ ਕਾਨG  ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨa   ੴ  ਨQ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

 

(4) ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥ ਜ ੋਸਭ ਤO ਵੱਧ (522) ਵਾਰ  ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੱਲ ਵੀ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਗੁਰ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪKਸਾਿਦ ਨਾਲ ਹੈ ਨ' ਿਕ ਸਿਤ ਨਾਲ। ੴ ਸਿਤ ਗੁਰ 

ਪKਸਾਿਦ॥ ਇਹ ਉਪਰ ਨੰ: 1, 2 ਅਤੇ 3 ਤO ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪKਾਚੀਨ ਹੱਥ ਿਲਖਤ' ਿਵੱਚ ਮੰਗਲ ਨੂੰ  
ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤO ਸੱਜੇ ਪਾਸ ੇਿਲਿਖਆ ਜ'ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਰਾਗ' ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ। ਭਾਵ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ 
ਨੂੰ  ਸKੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਪਿਹਲ' ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਸੀ ।  



 

ਹੁਣ ਜ ੇਉਪKੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ  ਿਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤ' ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ। 

ੴ ਸਿਤ ਨਾਮ ੁਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੋਰਿਠ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ॥ ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵੇਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ॥ ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ 

ਿਸਆਿਣਆ ਆਗ ੈਿਮਲਣੁ ਿਕਨਾਹ॥ 

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ: ਕੀ ਅਸR ਉਪKੋਕਤ ਿਲਖਤ ਨੂੰ  ਿਜਵ] ਇਹ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵ] ਹੀ ਪੜG 
ਸਕਦੇ ਹ'? 

 
ਰਾਗ ੁਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ੴ ਸਿਤ ਨਾਮ ੁਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ 

ਚਉਪਦੇ॥ ਘਰ ੧ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗਰੁ ਪ>ਸਾਿਦ॥  

 

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕੇ ਜਦO ਮੰਗਲ ਪੂਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਥ ੇਪਿਹਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ 
ਬਿਚਆ ਿਹੱਸਾ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰG' 
ਨਹੀ ਸਗO ਵੱਖਰੀ ਤਰG' ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। (ਪੰਨਾ 876) 



 

 

ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਲ ਤO ਵੀ ਉਪKੋਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੰਗਲ 

ਨੂੰ  bਤਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਫਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਪੁ’ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਵ] ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

“ਜਦ ਪਾਵਨ ਬੀੜA ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੂਝਵਾਨ ਪ>ੇਮੀਆ ਂਦੀ ਥA, ਿਕੱਤਾ-ਕਾਰA (Professional) ਿਲਖਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਿਗਆ ਤA ਉਨG A ਨH  ਿਸਰਲੇਖA ਤੇ ਰਾਗA ਦੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ, 

ਿਬਨA ਸਮਝੇ, ਉਘੱੜ-ਦੱੁਘੜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ ਂਿਸਰਲੇਖ ਨੰੂ, ਮੰਗਲ ਨਾਲK , ਸਪਸ਼ਟ 

Mਪਰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਦੱਤੀ”। (ਿਬਬੇਕ ਬੱੁਿਧ - ਪੰਨਾ 28) 

ਇਸ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵRਆਂ ਹਨ। 

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧     ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ>ਸਾਿਦ ॥ ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ 

ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ (ਪੰਨਾ 9) 

ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ>ਸਾਿਦ ॥ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ 

ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ (ਪੰਨਾ 10)  



ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ  ਪੜGੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। “ਸੋ ਦਰੁ  ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਮਹਲਾ 

੧” ਅਤੇ “ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ” ।     

ਿਜd-ਿਜd ਅਸR ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਵ'ਗੇ, ਿਤd-ਿਤd ਅਜੇਹੇ ਿਸਰਲੇਖ 

ਸਾਨੂੰ  ਆਮ ਹੀ ਿਮਲਣਗੇ। ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਸਾਰ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹR ਆdਦੀ।  

ਇਥO ਤਾਈ ਂਤ' ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ ਿਕ, ‘ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ 

ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥’ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਨਾਿਕ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਭਗਤ' ਜ' ਭੱਟ' ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨa  ਭਗਤ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤO ਪਿਹਲ' 
ਮੰਗਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦO ਅਸR ਭਗਤ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹ' ਤ' ਇਹ ਿਗਆਨ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨa  ਬਾਣੀ ਦੀ ਿਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਤO ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ  
ਅਸਲ ਥ' ਤO ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤO ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪ:ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੰਗਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੰਨa  ਉਪਰ ਹੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

ਵੇਖੋ:  

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦ ੇਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪKਸਾਿਦ॥ 

ਮੇਰੀ ਸੰਗਿਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਿਦਨ ੁਰਾਤੀ॥ (345) 

ਪਰ ਇਸ ੇਹੀ ਪੰਨa  ਤੇ ਭਗਤ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਇਥੇ ਮੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਤO 
ਪਿਹਲ', ਠੀਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ॥ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਿਣ ਰਿਵਦਾਸ ਜੀਉ॥ ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ 
ਿਨਰਗੁਣੁ ਬੈਲ ੁਹਮਾਰ॥ (345) 

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਮੰਗਲ ਫੇਰ ਰਾਗ ਤO ਿਪਛO ਹੈ। 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪKਸਾਿਦ ॥ ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਰਾਮ ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 345}  



ਸਭ ਤO ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ;  

 

 

ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਬੀੜ' ਿਵੱਚ ਸਭ ਤO ਪਿਹਲੇ ਰਾਗ ‘ਿਸਰੀਰਾਗ’ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ 

ਹੈ ਪਰ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਿਵੱਚ ਸੰਖੇਪ, ਅਜੇਹਾ ਿਕd? ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਗ' ਦੇ 
ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਿਸਰਫ ‘ਿਸਰੀਰਾਗ’ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 

ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਨਹR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?  

 



 

  

ਸ਼>ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ>ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨH  ਜਦK 1953-57 ਈ: ਿਵੱਚ ਕਈ ਮੀਿਟੰਗA ਿਵੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ 

ਕਰਕ ੇ(ਮਤਾ ਨੰ: ੧੪੩੪ ਿਮਤੀ ੨੦-੭-੫੩, ੧੭੨੨ ਿਮਤੀ ੩੦-੧੧-੫੩, ੮੯ ਿਮਤੀ ੩੧-੧-੫੪, ੧੫ 

ਿਮਤੀ ੧੭-੨-੫੭ ਆਿਦ) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੰਗਲ ਪਿਹਲਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀੜA ਛਾਪੀਆ ਂਵੀ ਸਨ। ਤA ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ 

ਲੈਣਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੰਗਲ ਅੱਗੜ-ਿਪੱਛੜ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਸ਼>ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨA ਦੀ, ਜA ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆ ਂਮੀਿਟੰਗA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਤਕ ਕਰੇਗੀ? 

 



 

ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ‘ਸਾਰਗ’ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ੇਸਾਰੰਗ 

ਮਹਲਾ ੪, ਅੱਗੇ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਅਤੇ ਉਸ ਤO ਅੱਗ ੇਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਗ 

161 ਵਾਰੀ ਆdਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ 16 ਵਾਰ। ਕੀ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਨਹR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ‘ਸਾਰੰਗ’ 
ਿਟੱਪੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ' ‘ਸਾਰਗ’ ਿਬਨਾ ਿਟੱਪੀ ਤO?  

 

 



ਸਿਤਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲO ਪKਵਾਨੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ  ਜ ੇ ਿਕਸ ੇਨa  ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣ ੇਬਦਲ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤ' ਿਕਉ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾ ਿਵਛਾਕ ੇਉਸ bਤੇ ਿਕd ਵੀਚਾਰ ਨਹR ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? 

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲO ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਿਕ “ਇਿਤਆਿਦਕ 

ਕ>ੀਬਨ 1500 ਪਾਠ ਹਨ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਦੇ ਪਾਠA ਨਾਲ ਨਹ^ ਿਮਲਦੇ”। 

ਆਓ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜGੀਏ! 

ਛਾਿਡ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ॥ੁ {ਪੰਨਾ 1253}  

ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਤO ਕੀ ਸੇਧ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਾਕੀ 
ਸ਼ਬਦ ਿਕd ਨਹR ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ? ਇਸ ਤO ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਅੰਕ 6 ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤO ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 8, ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਕ 7 ਤ' ਨਹR ਹੈ? 

ਸ਼Kੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲO ਆਪਣੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਰਾਹR ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ  “ਪਾਠ ਭੇਦ' ਦੀ ਸੂਚੀ” ਦੇ 
ਨਾਮ ਹੇਠ 1977 ਈ: ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਪKੋਕਤ ਪੰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 661 bਪਰ 

ਖੋਜੀ ਿਵਦਵਾਨ' ਨa  ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਲਖੀ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 45 ਸਾਲ' ਿਵੱਚ ਸ਼Kੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨa  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਕਾਰਵਾਈ  ਕੀਤੀ ਹੈ?  

ਰਾਗਮਾਲਾ-ਿਸਖ ਰਿਹਤ ਮਰਯਾਦਾ ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ 18 ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੈ, 

(ੳ) “ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪਾਠ (ਸਿਹਜ ਜ' ਅਖੰਡ) ਦਾ ਭੋਗ ਮੁੰ ਦਾਵਣੀ ਉਤ ੇਜ' ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜG 
ਕੇ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਪੰਥ ’ਚ ਅਜ ੇਮਤ ਭੇਦ ਹੈ, 

ਇਸ ਲਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤO ਿਬਨ' ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਿਲਖਣ ਜ' ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੋਈ 

ਨਾ ਕਰੇ”। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਸੇਧ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਿਵਵਾਦ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 

ਦੀ ਥ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  ਅਜ ੇਹੋਰ ਿਕੰਨa  ਦਹਾਕੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ?  



ਉਪKੋਕਤ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਸKੀ ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਲਖਤ ’ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਿਵਦਵਾਨ' ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾਿਕ ਕੋਈ 

ਿਨੱਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭੁੱਲ', ਜ ੋਹੱਥR ਉਤਾਰੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਖ਼ਾਨa  
ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲO ਅਣਜਾਣ ੇਿਵੱਚ ਹੀ ਜ' ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰ 

ਨਹR ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਕੀ ਇਹਨ' ਦੀ ਵਰਤO ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਇਹ 

ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਜੱਠ ਨਹR ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਿਕd ਨਹR ਿਵਦਵਾਨ ਗੁਰਮਿਤ ਜੁਗਿਤ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦ?ੇ  

 ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਡਾ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ' ’ਚ ਬੇਨਤੀ, “ਇਸ ਤO ਪਿਹਲ' ਿਕ ਿਬਗਾਨa  
ਸਾਡੇ ਧਰਮ-ਗKੰ ਥ bਪਰ dਗਲ ਉਠਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ  ਪੰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਾਠ-ਭੇਦ' ਨੂੰ  
ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਨ' ਤ' ਿਮਹਣ ੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨ' ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਸਭ ਧਰਮ ਗKੰ ਥ ਸਮ] ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੰੁਦ ੇਆਏ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ ਕੌਮ' ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਅਿਜਹੇ 

ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹR ਕਰਦੀਆਂ। ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ  ਖੁੱਲGਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਦਵਾਨ' ਨੂੰ  ਿਨੰਦਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹR” (ਗੁਰੂ ਗKੰ ਥ ਸਾਿਹਬ: 

ਪਰੰਪਰਾ ਅਤ ੇਇਿਤਹਾਸ, ਪੰਨਾ 200)    

 

 

 

 

 

 


