
ਪਰ੍ੈਸ ਿਰਲੀਜ਼ 

 ਅੱਜ ਮਾਰਚ 23, 2022 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ 

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ 

ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਛਪਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰੇ ਕਰਿਦਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ 

ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਿਸੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: 

 1. ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 

ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਚੱ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਿਸੱਖਾਂ 

ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। 

 2. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ੀ 

ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਿਦਨੋਂ ਿਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਹੀ ਕਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ 

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 

 3. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਸੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੀ ਮਨਾਪਲੀ ਅਧੀਨ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 4. ਮੇਰੀ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 

ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕਹੜੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸ 

ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਬੀੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ? 

 5. ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਸਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਸਆਸੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 

ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 

ਨਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਰ੍ਮਾਣੀਤ ਹੈ? 

  



 6. ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ 

ਸ. ਰਣਧੀਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣ ਿਗਆਨੀ ਕੰੁਦਨ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਨਹੰਗ ਭਾਈ ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 

ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਿਲਖਤ 

ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਪੋਰਟ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਿਲਆਂਦੀ ਲੇਿਕਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਿਗਆਤ ਿਹੱਤ ਦੱਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਮਰਹੂਮ ਿਗਆਨੀ ਿWਪਾਲ ਿਸੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

 7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਾਰਚ, ੧੯੯੬ ਿਵੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਦਵਾਨਾਂ 

ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨੀ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਜੋਿਗੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ 

ਤਲਵਾੜਾ, ਿਗਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਿਸੰਘ ਜੀ ਪਿਟਆਲਾ, ਪਰ੍ੋ. ਿਬਕਰਮ ਿਸੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਬਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ 

ਪਰ੍ੋ. ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਿਸੱਖ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ-

ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸੈਂਚੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਸੌਂਪੀ ਲੇਿਕਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

 8. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 

1500 ਪਾਠ-ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

 9. ਿਗਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਜਾਚਕ, ਸਾਬਕਾ ਗਰ੍ੰਥੀ ਸਰ੍ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਰਬੋਤਮਤਾ 

ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 ਇਸ ਅਿਹਮ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਦਵੇ ਵੀ 

ਿਕਵੇਂ ਜੇ ਪਾਿਲਿਟਕਸ ਵੱਲੋਂ ਿਧਆਨ ਹਟੇ ਤਾਂਹੀ ਇਨਹ੍ਾਂ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਿਢਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨੀ 

ਹਰਪਰ੍ੀਤ ਿਸੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰ੍ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ 

ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਿਸੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵਾਵੇਲਾ 

ਿਕਉਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

 ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੱੁਕ ਚਾਰ ਕੁ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਨੇ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰ 

ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਿਕਨ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਗੁਰਿਸੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਆਰੰਿਭਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ 



ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰ੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਪਲੀ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ 

ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਸੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰ੍ੀ 

ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਿਸੱਖ ਆਪ ਿਸਆਹੀ 

ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰ੍ੀ ਗੁਰੂ ਗਰ੍ੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਲਖਤੀ ਸਰੂਪ ਿਤਆਰ ਗੁਰਿਸੱਖੀ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ-ਪਰ੍ਸਾਰ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਫਰ ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?  

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ 

ਥਿਮੰਦਰ ਿਸੰਘ 


