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ਗਰੁ ੂਗਰਥੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਦੇਸ਼ 

ਖਾਕਾ (Roadmap) 

ਹਿਰ-ਦਾਅਵਾ (Disclaimer) 

ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ ਬਾਰ ੇ

 

ਪ੍ਿੁੰਚ 

ਹਵਧੀ 

ਖੋਜ (ਪ੍ਦ ਅਰਥ, ਹਵਆਕਰਣ ਤੇ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ) 

ਅਰਥ (ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਿੁਵਾਦ ਤੇ ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਿੁਵਾਦ) 

ਪ੍ਖ (ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਤੇ ਕਾਹਵਕ) 

ਹਵਆਹਖਆ (ਕੁਮੈਂਟਰੀ) 

 

ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

ਟੀਮ 

 

 

ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ (ਹਸਖ-ਰੀ) ਹਵਦਵਤਾ-ਪੂ੍ਰਣ ਖੋਜ ਹਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਿਕ ਹਵਚ ਿੈ। 

ਹਸਖ-ਰੀ ਆਪ੍ਣੀ  ਬੌਹਧਕ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਦੂਹਜਆਾਂ ਦੀ ਬੌਹਧਕ ਸੰਪ੍ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਹਸਖ-

ਰੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਿੰੂ ਪੁ੍ਿਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿੇਠ ਹਲਖ ੇਿਵਾਲੇ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ: 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ, ਹਦਿ/ਮਿੀਿਾ/ਸਾਲ 

http://GuruGranthSahib.io). 

http://presentation.rscube.com/techno/sikhri/
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ਗਰੁ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ 

ਸਬਦ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚ, ਅਜ ਅਤੇ ਕਲਹ  

 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਸ਼ੇ 

ਅਜ ਦੇ ਵਖਰੇਹਵਆਾਂ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਵੀ ਹਕਤੇ ਹਜਆਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿੰੂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚਾਣ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਿੰੂ ਇਕ 

ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਿਕੀਕਤ ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਹਵਚੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

 

ਹਸਖ ਪੰ੍ਥ ਦੇ ਦੁਿੀਆ ਹਵਚ ਿੋਏ ਪ੍ਾਸਾਰ ਕਾਰਣ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋਈ ਹਵਹਭਿੰਤਾ ਦੇ ਮਦੇਿਜਰ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੁੱਚੇ ਪੰ੍ਥ ਿੰੂ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਹਕਸੇ 

ਲੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਵਚ ਿਾਾਂ। ਗੁਰੂ ਿਾਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁ੍ਰਬ ਦੀ ੫੫੦ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਇਲਾਿੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ 

ਦੀ ਸੇਧ ਹਵਚ, ਿਾਮ-ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਿ ‘ਤੇ ਤੁਰਿ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਸਾਹਰਆਾਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਸ ਹਵਚ ਜੋੜਦਾ ਿੈ। 

ਉਿ ਿੈ, ‘ਸਬਦ’ (ਅਿੰਤ ਹਗਆਿ)। 

 

ਹਸਖ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੇਵਲ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਵਚ ਹਿਵਾਸ ਰਖਣ ਿਾਲ ਿੀ ਿਿੀਂ, ਬਲਹਕ ਗੁਰ ੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਿੰੂ ਹਤੰਿ ਕਰੋੜ 

ਰਾਜਦੂਤਾਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਾਿੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੀਊਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਿਾਲ ਪ੍ਹਰਭਾਸ਼ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿ, ‘ਸਬਦ’ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਿਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਹਦਲ ਤੇ ਹਦਮਾਗ ਿੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਿ ਦੀ ਹਵਧੀ ਿੈ। ਇਿ 

ਹਗਆਿ ਦੀ ਉਿ ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਦੁਆਰਾ ਹਦਤੇ ਗਏ ‘ਇਕ-ਓਅੰਕਾਰੀ’ ਮੂਲ ਹਸਧਾਾਂਤ ਿੰੂ ਸਿੀ 

ਅਰਥਾਾਂ ਹਵਚ ਅਪ੍ਣਾ ਕੇ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੁੱਚ ੇਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੀ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਉਸ ਇਲਾਿੀ ਹਗਆਿ ਿਾਲ ਹਿਰੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਬਿਤਰ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਦੀ ਬਾਤ 

ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ‘ਸਬਦ’ ਿਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਿੀ ਅਸੀਂ ਹਸਖ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਿੰੂ ਕੌਮੀ ਪ੍ੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਕਸਤ ਕਰਿ ਦੇ ਜੋਗ ਿੋਵਾਾਂਗ ੇਅਤੇ 

ਪੰ੍ਥ ਤੇ ਦੁਿੀਆ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਰਿੀਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗੇ। 

 

ਇਿਹਾਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਦੇਿਜ਼ਰ ਸਮੁੁੱਚੀ ਹਵਸ਼ਾ ਸਮਗਰੀ ਿੰੂ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਿੰੂ 

ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਉਣ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ, ਹਵਸ਼ਾ ਮਾਿਰਾਾਂ, ਸੰਪ੍ਾਦਕਾਾਂ, ਰੂਪ੍-ਰੇਖਾ ਹਤਆਰ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਹਡਜ਼ਾਈਿਰਾਾਂ, ਤਕਿੀਕੀ 

ਮਾਿਰਾਾਂ, ਅਿੁਵਾਦਕਾਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਮਲਦ ੇਅੰਦਰੂਿੀ 

ਪ੍ਰਮਾਣਾਾਂ ‘ਤੇ  ਹਿਰਭਰ ਕਰਹਦਆਾਂ, ਸਾਰ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਸਰੋਤਾਾਂ 'ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
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ਜੀਵਤ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਿ ਦੀ ਖੋਜ 

‘ਸਬਦ’ ਅਿੰਤ ਿੈ ਪ੍ਰ ਮਿੁਖ ਇਕ ਸੀਮਾਾਂ ਹਵਚ ਬੁੱਝਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਚ ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ 

ਅਿੁਵਾਦ (transcreation) ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਹਧਆਿ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਅਿੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਚਲਤ 

ਅਿੁਵਾਦ (translation) ਤੋਂ ਹਭੰਿ ਿ।ੈ ਇਸਦ ੇਹਪ੍ਛੋਕੜ ਹਵਚ ਇਿ ਧਾਰਿਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿੈ ਹਕ ‘ਸਬਦ’ ਿਾਲ ਮਿੁਖ ਦਾ 

ਹਰਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਿੋਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬੀਤ ੇਿੋਏ ਕਲਹ  ਿਾਲੋਂ  ਵਖਰੀ ਜਾਾਂ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਿੁਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇਗਏ ‘ੴ’ ਦੇ ਗੁਣ-ਿਾਮਾਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ 

ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ‘God’, ‘Lord’ ਜਾਾਂ ‘Divine’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੇਜ਼ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿ,ੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪ੍ਾਠਕ ਅਤੇ ਗੁਰ-ੂਹਗਆਿ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਥ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।  

 

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਮੁਿਾਰਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਿੋਣਾ 

ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕ ੇਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆਵਾਾਂ ਲਈ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਿੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਿ 

ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਪੂ੍ਰੀ ਰਵਾਿਗੀ ਹਵਚ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਪੰ੍ਦਰਾਾਂ ਕੁ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮਾਿਰ (Subject Matter Experts) 

ਇਸ ਸਾਾਂਝ ੇਉਦਮ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੇ।  

 

ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਹਵਚ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋਵਾਾਂ 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਿੁਵਾਦਾਾਂ ਿੰੂ ਅਧਾਰ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਖ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਦ-ਦਰ-ਪ੍ਦ ਕਾਰਜ 

ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਿਰ ਇਕ ਪ੍ਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਹਵਆਕਰਣ ਤੇ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਬਦ-

ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ (ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਿੁਵਾਦ ਤੇ ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਿੁਵਾਦ) ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਹਕ ਹਬਿਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ 

ਹਵਆਹਖਆ ਲਈ ਸਮੁੁੱਚ ੇਕਾਰਜ ਿੰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵਚ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

 

ਅਸੀਂ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆਵਾਾਂ ਹਵਚ ਹਵਹਭੰਿਤਾ ਦੇ ਮਿੁੱਤਵ ਿੰੂ ਅਣਗੌਹਲਆ ਿਿੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਿੁੰਦੇ, ਹਕਉਂਹਕ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਵਚਾਰ ਿਿੀਂ ਕਰਦ ੇਹਕ ਇਿ ਹਭਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਕਥੇ ਿਿ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਸਮੀਹਖਆ ਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਜੋਗ ਿਿੀਂ 

ਿੋ ਸਕਾਾਂਗ।ੇ ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਤੇ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਹਿੁੱਸਾ ਿਿ ਅਤੇ ਫਲਸਫਾ, 

ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਅੰਤਰ-ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਆਹਦ ਪ੍ਖਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹਵਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿੰੂ ਆਿਲਾਈਿ ਹਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ 

ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਖਾਕਾ (Roadmap): ਦੋ-ਦਿਾਕੀ ਯਾਤਰਾ  

ਸਮੁੁੱਚ ੇਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਸਰ ੇਤੋਂ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੋਣਵੀਆਾਂ ਬਾਣੀਆਾਂ ਅਿੁਸਾਰ 

ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦ ੇਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਾਂ ਬਾਣੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਧਆਿ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿ।ੈ ਦੂਜੇ ਪ੍ੜਾਅ ਹਵਚ ਿੋਰਿਾਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬਾਣੀਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੋ ਚੁੁੱਕੀ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਾਹਕਆਾਂ ਹਵਚ ਸੰਪ੍ੂਰਿ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਿ ਦਾ 

ਟੀਚਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਿੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਲਈ, ‘ਸਬਦ’ ਿਾਲ ਉਿਹਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੰੂ ਅਗੇ ਤੋਰਦਾ 

ਿੋਇਆ, ਇਕ ਫਰੀ, ਪ੍ਿੁੰਚ-ਅਧੀਿ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਹਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਿੰੂ ਸਾਹਰਆਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ਿੁੰਚਜੋਗ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਖੋਜ, ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਮ! 

 

ਹਿਰ-ਦਾਅਵਾ (Disclaimer) 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਅਿੁਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਹਤ ਹਬਖਮ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਿਕ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਸਾਧਿਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਕੋਈ ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਬੁਧੀ, ਸੂਝ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਿੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦੀ ਟੋਿ 

ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

 

ਕੋਈ ਇਕ ਅਿੁਵਾਦ ਿੀ ਹਕਉਂਹਕ ਸਿੀ ਿਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਾ ਤਾਾਂ ਹਕਸੇ ਇਕ ਅਿੁਵਾਦ ਿੰੂ ਪੂ੍ਰਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਗਲਤ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਠੀਕ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਥੋਂ ਇਿ ਧਾਰਣਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਸਮੂਿ 

ਪ੍ਾਠਾਾਂ ਦ ੇਅਿੇਕ ਅਿੁਵਾਦ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਵੀ ਸੰਭਵ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰ ੇਵਖ-ਵਖ ਅਿੁਵਾਦ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਤਰੀਹਕਆਾਂ ਿਾਲ ‘ਸਿੀ’ 

ਿੋਣ; ਕੁਝ ਦੂਹਜਆਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਵੀ। ਜਾਾਂ ਹਫਰ, ਉਿ ਸਾਰ ੇਿਾਕਾਫੀ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੇ 

ਿਿ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਿ ਬਿੁ-ਅਰਥਕ ਿੋਂਦ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥਾਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਜੋਗ ਢੰਗ ਿਾਲ ਅਿੁਵਾਦ ਕਰਿ ਹਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 

ਿੈ। 

 

ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਉੜੀ ੧ ਤੇ ੨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਜੀ ਖਰੜਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਹਵਦਵਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਹਦਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਸ਼ਾ ਮਾਿਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਏ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
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ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇਸੰਟੀਹਟਊਟ ਬਾਰ ੇ

ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ (ਹਸਖ-ਰੀ) ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਇਕ ਹਬਿਾ ਮੁਿਾਫ ੇਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ 

ਿੈ, ਹਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਖਾਾਂ ਿੰੂ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੇਰਤ ਜੀਵਿ ਜੀਊਣ ਲਈ ਹਵਹਦਅਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

ਜੜਹਾਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਿੰੂ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਇਕ-ਓਅੰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿੋ ਕੇ 

ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਿ ਦਾ ਜਤਿ ਕਰਦੀ  ਿ।ੈ ਇਿ ਸੰਪ੍ੂਰਿ ਮਿੁਖੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿ ਲਈ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ 

ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਤਮਤਾ, ਇਮਾਿਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਇਕ ਸਰੋਤ ਿੈ। 

 

ਹਸਖ-ਰੀ ਹਸਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਸਖ ਕੌਮਾਾਂ ਹਵਚ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਸਦਭਾਵਿਾ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਾਂ ਮੁਢਲੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ ਹਵਚ ਸਮੂਿਕ ਹਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੁਹਵਧਾ ਦੇਣਾ, 

ਪ੍ਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ, ਹਸਖੀ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਹਸਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੰੂ 

ਦਰਪੇ੍ਸ਼ ਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਲਈ ਰਣਿੀਤਕ ਿੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ। ‘ਪੰ੍ਥ ਦੀ ਿਾਲਤ’ ਹਰਪੋ੍ਰਟ ਲੜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਿ 

ਹਸਖ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਹਵਕਸਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਓਪ੍ਿ-ਸਰੋਤ’ ਹਡਕੋਹਡੰਗ ਹਵਕਸਤ ਕਰਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਿ।ੈ ਹਸਖੀ-ਰੀ ਵਖ-ਵਖ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, 

ਵੈਹਬਿਾਰਾਾਂ (webinars), ਪੋ੍ਡਕਾਸਟਾਾਂ (podcasts), ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਾਂ, ਆਿਲਾਈਿ ਕੋਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਾਂ ਦਾ ਹਿਰਮਾਣ ਵੀ 

ਕਰਦੀ ਿ,ੈ ਹਜਿਹਾਾਂ ਹਵਚ ਅਹਧਆਤਮ, ਇਹਤਿਾਸ, ਸਹਭਆਚਾਰ, ਰਾਜਿੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਵ-ੈਹਵਕਾਸ 

ਵਰਗ ੇਹਵਹਸ਼ਆਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਕਾਲਜ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿੌਜਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਦੋ ਿਫਹਤਆਾਂ ਦਾ 

ਇਮਰਹਸਵ ਲੀਡਰਹਸ਼ਪ੍ ਹਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ‘ਹਸਦਕ’ ਇਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੈ। 

 

ਹਸਖ-ਰੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਾਵਾਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਾਠ-ਪੁ੍ਸਤਕਾਾਂ, ਬੁੱਹਚਆਾਂ ਲਈ ਦੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੁ੍ਸਤਕਾਾਂ, ਅਿੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ।  

ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕਾਾਂ: ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਵਆਕਰਣ ਦੀ ਵਰਕ-ਬੁਕ। 

ਬੁੱਹਚਆਾਂ ਲਈ ਦੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੁ੍ਸਤਕਾਾਂ: ਡੈਡੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ; ਮੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਖਜਾਿਾ ਅਤੇ ਧੰਿਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ।  

ਬੁੱਹਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਠ ਯੋਜਿਾਵਾਾਂ: ਅਿੰਦੁ ਸਾਹਿਬ; ਬਾਰਿ ਮਾਿਾ; ਗੁਰ ੂਿਾਿਕ ਸਾਹਿਬ ਿੰੂ ਜਾਿਣਾ; ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ-ਸਮਰ 

ਯੂਹਿਟ; ਸੇਵਾ; ਸੋਝੀ। 
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ਹਸਖ-ਰੀ ਦੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਆਿਲਾਈਿ ਕੋਰਸ: ਅਿੰਦੁ ਸਾਹਿਬ; ਅੰਜੁਲੀ; ਬਾਰਿ ਮਾਿਾ; ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਦੇ ਿਾਾਂ; ਘੋੜੀਆ; 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਆਕਰਣ; ਸਬਦ ਕੀਰਤਿ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ; ਜਪੁ੍ ਸਾਹਿਬ; ਲਾਵਾਾਂ; ਮੂਲ ਮੰਤਰ; ਸਦੁ; ਹਸਧ ਗੋਸਹਟ। 

 

ਹਸਖ-ਰੀ ਹਸਖ ਆਰਟ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਿਾਰਤ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ। ੨੦੧੬ ਹਵਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 

ਿੇ ਪੰ੍ਜਾਬ ਹਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਾਲ ਹਬਿਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਿ-ਦਰਵੇਸ਼: ਗੁਰ ੂਗੋਹਬੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਬ’ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿੀ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਇਕ ਆਡੀਓ-ਹਵਜੂਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿੀ ‘ਆਈ ਐਿ 5 ਐਕਸਪ੍ੀਰੀਅਮ - 

ਗੋਲਡਿ ਟੈਂਪ੍ਲ’ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰਹਿ ਕਰਿ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਿੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਿੰੂ ਪ੍ੀਡੀਏ 

ਟਰੇਡ ਫੇਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਲਮਹਟਡ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਾਲ ੨੦੧੯ ਹਵਚ ਟੋਰਾਾਂਟ,ੋ ਕਿੇਡਾ ਹਵਚ ਲਾਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹਗਆ। 

 

ਹਸਖ ਹਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਹਟਊਟ ਆਪ੍ਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਿੀਆਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹਦਲੋਂ  ਧੰਿਵਾਦੀ ਿ ੈਅਤੇ ਹਸਖਣ ਦੇ ਚਾਿਵਾਿ ਿਰ 

ਇਕ ਹਵਅਕਤੀ ਤਕ ਉੱਚ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਸਖ ਹਵਹਦਆ ਿੰੂ ਫਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣ ਹਵਚ ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਿ ਦਾ ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦੀ 

ਿੈ। 


