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I 

ਿੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਦਾ ਮਵਿਾ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਅਮਿਐਨ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ  ਕਰਨਾ ਿੈ। ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਮਿਥ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਮਬਲਕੁਲ ਨਵਾਾਂ ਮਵਿਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੇਖਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਿਨ ਮਵਚ 

ਇਿ ਸਵਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣਾ ਸੁਭਾਮਵਕ ਿੈ ਮਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਇਿਨਾਾਂ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਸ ਪ੍ਰਸਗੰ ਮਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਿੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ 

ਤਾਲਾਿ ਮਵਚ ਮਵਦਵਾਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਤਫ਼ਲ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਲਖਤੀ ਮਕਰਤਾਾਂ ਨੇ ਜਨਿ ਮਲਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਮਸੱਿੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੀਆਾਂ 

ਿੋਈਆਾਂ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿ ਮਨਰਿਾਮਰਤ ਕਰਨਾ ਮਕ ਉਿਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਵੱਖਰਤਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਮਤ ਅਵੱਿਕ ਕਾਰਜ ਿੈ। 

ਿੁਣ ਤਕ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਕਾਮਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ੍ ਮਵਚ ਇਸ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਮਵਚ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਵਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਖੋਜ ਘੇਰ ੇਦੀਆਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਨਰਿਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਵੱਲ ਮਦਿਾ ਮਨਰਦਾਮਿਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਵਿੇ ਨਾਲ ਸਬੰਮਿਤ ਿੇਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁਸਤਕ ‘ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥ’ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਮਿਤ ਿੋਈ ਿੈ ਮਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਅਮਿਐਨ ਖੇਤਰ ਮਵਚ 

ਿਾਮਿਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਿਾ।  
II 

( ਪ੍ਸੁਤਕਾਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ) 

ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਮਸੱਿੇ ਜਾਾਂ ਅਮਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਾਂ 3 ਪ੍ੁਸਤਕਾਾਂ, 8 ਕੋਿ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਚੇ ਿਨ, ਮਜਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਿੈ: 

ਪ੍ਸੁਤਕਾਾਂ:  

 ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਣਖੂ, ਆਮਦ ਗਰੰਥ ਕੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤਤਵੋਂ ਕਾ ਅਮਿਐਨ, ਭਾਿਾ ਮਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ,  

1978. (ਮਿੰਦੀ). 

 ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ, ਮਿੱਥ ਅਮਿਐਨ ਤੇ ਵਾਰਾਾਂ ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ,  ਰਵੀ ਸਾਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, 1982. 

 ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ, ਡਾ., ਗਰੁੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ: ਇਕ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਭਾਿਾ ਮਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ,  

ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 1973.  

ਕਿੋ: 

 ਕਾਨਹ ਮਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ, ਗੁਰੁਿਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਿਿਾਨ ਕੋਿ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2002. 

 ਗਰੁਚਰਨ ਮਸੰਘ, ਡਾ., (ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਕੋਿ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ,  ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2002. 

 ਮਪ੍ਆਰਾ ਮਸੰਘ ਪ੍ਦਿ, ਗਰੁੂ ਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਿ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2009. 

 ਬਲਬੀਰ ਮਸੰਘ, ਮਨਰੁਕਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਮਿਬ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 1972, ਮਜਲਦਾਾਂ 2.  

 ਰਤਨ ਮਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾ., ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਮਵਿਵਕੋਿ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2002. 

 ਰਤਨ ਮਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾ., (ਿੁਖ ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਡਾ. ਿਰਭਜਨ ਮਸੰਘ ( ਸੰਪ੍ਾ.), ਮਨਰੁਕਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ  

ਸਾਮਿਬ,  ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2007, ਮਜਲਦਾਾਂ 5. 

 ਵੀਰ ਮਸੰਘ, ਭਾਈ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਮਿਬ ਕੋਿ, ਮਸੰਘ ਬਰਦਰਿ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, ਸਤਵੀਂ ਵਾਰ, 2003. 

 S. S. Kohli, Dictionary of  Mythological references in Sri Guru Granth Sahib, Singh  
brothers, Amritsar, june 1993. 

ਪ੍ਰਚ:ੇ 

 ਅਮੰਿਰਤਪ੍ਾਲ ਕੌਰ, ਡਾ., ‘ਲੋਕਿਾਰਾ: ਗਰੁਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ’, ਗਰੁਬਾਣੀ: ਸੰਚਾਰ ਮਵਮਗਆਨ, ਸਪ੍ਤ ਮਸੰਿੂ ਪ੍ਬਲੀਕੇਿਨਿ, ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ, 1995 
। 

ਸਾਰੰਿ: ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰਚੇ ਦਾ ਮਵਿਾ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਅਤੇ ਮਿਥਕ ਅਮਿਐਨਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਿੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਮਰਮਵਊ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚੇ ਮਵਚ ਮਸਰਫ 

ਪ੍ਰਕਾਮਿਤ ਮਕਤਾਬਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿਾਰ ਸਿੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਲਇਆ ਮਗਆ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਥ ਅਮਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਮਿਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਿੋਇਆ ਿੈ ਪ੍ਰ ਇਸ 

ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਮਵਚ ਬਿੁਤ ਿਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਇਕ ਸੀਿਾ ਵੀ ਿੈ, ਮਕਤੇ ਇਿ ਸੀਿਾ ਅਮਿਐਨ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਮਕਤੇ ਖੋਜ ਮਵਿੀ ਅਤੇ 

ਮਕਤੇ ਇਕ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵਚ ਸਿੱੁਚੇ ਮਿਥਕ ਅਮਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਿੈ।  
 

ਕੀ-ਵਰਡਸ:  ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਿਥ, ਮਿਥ ਅਮਿਐਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਮਿਐਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ. 
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 ਅਜਿੇਰ ਮਸੰਘ ਿਾਨ, ਡਾ., ‘ਮਿਥ ਸੰਕਲਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ’, ਖੋਜ ਪ੍ਮਤਰਕਾ , ਅੰਕ 20. 

 ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ., ‘ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੌਾਮਣਕ ਅਮਿਐਨ’, ਡਾ. ਿਰਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ ਮਦਓਲ, ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਚੰਤਨ, ਿਨੀਿਾ ਪ੍ਬਮਲਿਰਿ, 

ਲੁਮਿਆਣਾ, 1997. 

 ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ,ੂ ਡਾ., ‘ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਪ੍ਰਪੰ੍ਰਾਗਤ ਤੱਤ’, ਖੋਜ  ਪ੍ਮਤਰਕਾ, ਅੰਕ  
14. 

 ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ,ੂ ਡਾ., ‘ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਮਵਚ ਪ੍ੁਰਾਮਣਕ ਤੱਤ’, ਖੋਜ ਪ੍ਮਤਰਕਾ, ਅੰਕ 26. 

 ਸੋਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ, “ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਮਬੰਬ”, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਿ, ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਪ੍ਬਲੀਕੇਿਨਿ, ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ, 1977. 

 ਿਰਮਵੰਦਰ ਸਮਿਿੀ ਐਿ. ਏ. , ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਤੱਤ’, ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ‘ਚ  

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ, ਅਿੋਲ ਸਾਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਅਮੰਿਰਤਸਰ, 1973। 

 ਕਰਨੈਲ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ, ‘ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਮਿਬ ਦਾ ਲੋਕਯਾਮਨਕ ਅਮਿਐਨ’ ਖੋਜ ਦਰਪ੍ਣ,  ਜਨਵਰੀ 1977. 

 ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ, ਡਾ.,  ‘ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਅਤੇ ਮਿਥ’, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚਾਰਿਾਰਾਈ ਪ੍ਮਰਪ੍ੇਖ, ਬਲਦੇਵ ਮਸੰਘ ਬਦਨ, ਲੋਕਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਸਰਮਿੰਦ, 1989। 

 ਕਾਲਾ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ, ਡਾ., ‘ਇਮਤਿਾਸਕ ਤੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਮਬੰਬ’, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਕਾਮਵ ਮਚੱਤਰਣ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਬੁਕ  

ਸਿੋਰ, ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ, ਮਿਤੀ ਿੀਣ. 

 ਗਰੁਦੇਵ ਮਸੰਘ, ਡਾ., ‘ਪ੍ਰੌਾਮਣਕ ਿਵਾਲੇ’, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਵਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਵ ਕਲਾ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ,  

ਪ੍ਮਿਆਲਾ, ਮਿਤੀਿੀਣ। 

 ਗਰੁਬਚਨ ਮਸੰਘ ਨਰੂਆਣਾ, ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਭਆਚਾਮਰਕ ਅਮਿਐਨ’, ਸਮਭਆਚਾਰ ਪ੍ਮਤਰਕਾ, ਜਨਵਰੀ 2007, ਅੰਕ 5.  

 ਨਵਸੰਗੀਤ ਮਸੰਘ, ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਲੇ’, ਸਮਭਆਚਾਰ  ਪ੍ਮਤਰਕਾ, ਅੰਕ 5.  

 ਿਨਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ, ‘ਮਸਿ ਗੋਸਮਿ:ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਲੇ’, ਮਸਿ ਗੋਸਮਿ ਸਰੂਪ੍ ਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਰਵੀ ਸਾਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, 2004. 

 ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ, ਡਾ., ‘ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ: ਮਿਥ ਉਪ੍ਯੋਗ’, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਮਿਐਨ, ਨੈਿਨਲ ਬੁਕ  

ਿਾਪ੍, ਮਦੱਲੀ, 1985. 

 .ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ, ਡਾ., ‘ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ੁਰਾਣ’, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ-ਅਮਿਅਨ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਮਦੱਲੀ,  
1976. 

 ਿੇਵਾ ਮਸੰਘ ਮਸੱਿੂ, ਡਾ., ‘ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ’, ਖੋਜ ਪ੍ੱਮਤਰਕਾ,  ਅੰਕ 42, 

 Davinder Singh Chahal and Dr. Virinder Singh Grewal, ‘Mythological References in  
Gurbani ’, Institute for understanding sikhism, 2006. 

 
III 

( ਸਥਾਪ੍ਨਾਵਾਾਂ ) 

ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਨੇ ‘ਆਮਦ ਗਰਥੰ ਕੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤਤਵੋਂ ਕਾ ਅਮਿਐਨ’, ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਉਿਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜੋ ਆਮਦ ਗਰਥੰ ਮਵਚ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਾਰਮਿਕ ਸਾਮਿਤ ਿਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਮਰਆ ਿੈ ਜੋ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਚਲਦੀ 

ਆ ਰਿੀ ਸੀ। ਆਵਾਗਿਨ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਬਾਣੀ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸਾਮਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕਰਦੇ ਿਨ ਮਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮਵਿਵਾਸ ਆਵਾਗਿਨ 

ਮਵਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿੀਂ ਿੈ ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਿਰਦਾਸ, ਗਰੁੂ ਰਾਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਿਦੇਵ ਆਵਾਗਿਨ ਮਵਚ 

ਮਵਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਿਨ।1  

ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੰੂ ਜੇ ਯਥਾਰਥਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਦੋ ਗਰੰਥ ਿਨ ਇਕ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 

ਆਮਦ ਗਰੰਥ।2 ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮਿਲਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤਾਾਂ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਿ ਦਲੀਲ ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਮਕ ਆਮਦ ਗਰੰਥ ਮਵਚ ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ ਦੇ ਦੋਵਾਾਂ ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਿੈ।3  

ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਨੇ ਸੰਖੇਪ੍ ਮਵਚ ਮਿਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਪ੍ਾਤਰ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਕਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਲਖ ਕੇ 

ਉਿਨਾਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਦਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤਾ ਿੈ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਇਿਨਾਾਂ ਿਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਸ ਸੰਦਰਭ ਮਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਇਸ ਮਵਿੇ 

ਬਾਰੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਪ੍ਣੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ।4  

                                                           
1 ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਣਖੂ, ਆਮਦ ਗਰੰਥ ਕੇ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤਤਵੋਂ ਕਾ ਅਮਿਐਨ, ਭਾਿਾ ਮਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ,  

1978. (ਮਿੰਦੀ), ਪੰ੍ਨਾ 98-102. 
2 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 222. 
3 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 225. 
4 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 230-236 
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ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਚਿਤਕਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਿਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਆਈਆਾਂ ਮਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਘਿਨਾਵਾਾਂ, ਪ੍ਰਮਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਮਿਤ ਕਥਾ ਮਵਚ ਮਵਿਵਾਸ ਦਾ ਮਿਕਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਮਿੰਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗਰੁਆੂਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਾਂ ਨੇ ਚਾਿੇ ਕਰਾਿਾਤਾਾਂ ਮਵਚ ਮਵਿਵਾਸ ਨਿੀਂ ਰੱਮਖਆ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਿਾਤਿਾ ਦ ੇਅਦਭੱੁਤ, 

ਅਪ੍ਰਪੰ੍ਰ, ਅਗਿ ਅਗੋਚਰ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਚਤਰਨ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਲੌਮਕਕ ਘਿਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਵਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਿ ਨਿੀਂ ਿੈ।5 

ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ  ਮਿੱਥ ਅਮਿਐਨ ਤੇ ਵਾਰਾਾਂ ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ  ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅਮਿਐਨ ਵਸਤੂ ਬਣਾਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਵਰਤੇ 

ਗਏ ਮਿਥਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ‘ਮਿਥ-ਕਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪ੍ਰੂਵ ਪ੍ਰਪੰ੍ਰਾ’ ਮਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਦਰਿ 

ਅਮਿਆਏ ਅਿੀਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਪ੍ਛੋਕੜ ਮਵਚ ਕਾਰਜਿੀਲ ਦੋ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦੱਤਾ ਿੈ: ਪ੍ੋਰਾਮਣਕ ਅਤੇ ਗਰੁਿਤ। ਇਸ ਅਮਿਆਏ ਮਵਚ 

ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਮਸਰਫ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਮਤ ਗਰੁੂ ਸਾਮਿਬਾਨ ਦੇ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਦਾ ਮਿਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੋਤਰਹਾਾਂ ਿੋਈ 

ਮਿਲਦੀ ਿੈ: ਖੰਡਨਾਤਿਕ ਅਤੇ ਿੰਡਨਾਤਿਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਮਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਿ ਮਨਚੋੜ ਕੱਮਿਆ ਿੈ ਮਕ ‘ ਮਸੱਖ ਗੁਰੂਆਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਲੋਕ ਮਵਿਵਾਸ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਮਿਅਿ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਿੱਸਿਈ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਮਭਮਵਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਮਨਰੋਲ ਿਾਸ-ਿੀਡੀਆ 

ਵਜੋਂ ਚੁਮਣਆ ਿੈ।’6 

‘ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ: ਇਕ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਡਾ. ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ ਨੇ ਪ੍ੰਥਕ ਕੀਿਤ ਅਮਿਆਏ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ 

ਵਰਤੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਤੱਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦੱਤ ੇਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਮਵਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਿਨ। ਡਾ. ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਸਾਮਿਤ ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦ ੇਮਚੰਤਨ ਮਵਚ ਮਕਤੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਮਨੰਮਦਆਾਂ ਮਗਆ। ਉਿ ਿੰਨਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਮਕਸੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਕਥਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ 

ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸਗੋਂ ਮਸਰਫ਼ ਉਦਾਿਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ੍ਕਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ।7 ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਮਵਚਾਰ ਿੈ ਮਕ ਈਿਵਰ ਦੀਆਾਂ ਸਿੂਿ ਿਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਮਿਮਥਿਾਸਕ 

ਆਚਰਣ ਮਵਚ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਿੇ ਕਰਨਾ ਅਮਿਆਤਿਕ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਿੈ ਇਸ ੇਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿੈ।8 

ਡਾ. ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਵਰਤੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਾਂ ਮਵਚ ਵੰਮਡਆ ਿੈ ਮਜਵੇਂ; ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰਾਿਾਇਣ ਅਤੇ 

ਿਿਾਾਂਭਾਰਤ ਸਬੰਿੀ ਘਿਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਚਮਰੱਤਰ, ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਘਿਨਾਵਾਾਂ, ਰਾਖਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰਨਾ, ਮਰਿੀਆਾਂ-ਿੁਨੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਬੰਸਾਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸਗੰ ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਪ੍ਾਤਰ, ਭਗਤਾਾਂ ਦੀ ਰਮੱਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਿਾਰਨਾ, ਭਗਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਿਈ ਪ੍ਰਸਗੰ ਆਮਦ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰ ੇਅਮਿਐਨ ਦਾ 

ਮਨਚੋੜ ਮਿਕਰਯੋਗ ਮਵਦਵਾਨ ਨੇ ਇਿਨਾਾਂ ਿਬਦਾਾਂ ਮਵਚ ਕੱਮਿਆ ਿੈ ਮਕ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦਾ ਮਚੰਤਨ ਚਿਤਕਾਰਾਾਂ ਮਵਚ ਯਕੀਨ ਨਿੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਅਮਜਿੀਆਾਂ 

ਅਣਿੋਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਘਿਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਿਾ ਿੀ ਿੰਮਨਆ ਮਗਆ ਿੈ।9  

ਡਾ. ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਿਦੇਵ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਿੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ 

ਮਵਚ ਵੀ ਿੈ।ਸ. ਸ. ਕੋਿਲੀ ਦੇ ਕੋਿ Dictionary of  Mythological references in Sri Guru Granth Sahib ਮਵਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਆਏ 

ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਦੱਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਨਾਲ ਮਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਮੜਆ ਇਕ ਿਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਕੋਿ ਿੈ। ਇਸ ਕੋਿ ਮਵਚ ਸ.ਸ.ਕੋਿਲੀ ਨੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦਾਾਂ 

ਦੀ ਕਥਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਿੂਲ ਸੋਿਾ ਦੇ ਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਮਵਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵਚ ਉਸ ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਕੋਿ 

ਮਵਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਜੋ ਮਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਨਿੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।  

ਮਨਰੁਕਤ, ਕੋਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮਵਿਵਕੋਿ ਮਵਚ ਿਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਪ੍ਰੁਾਤਨ ਅਰਥ ਜਾਾਂ ਮਿਥਕ ਕਿਾਣੀ ਪ੍ੇਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਕਾਾਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ 

ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਮਿਥਕ ਿਬਦ ਦ ੇਮਪ੍ਛੋਕੜ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਮਵਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ  ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਮਿੰਦੂ ਮਿਮਥਿਾਸ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਿੰਨਦੇ ਿੋਏ ਮਪ੍ਆਰਾ ਮਸੰਘ ਪ੍ਦਿ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਿ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮਵਚ ਮਲਖਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗੁਰੂ ਆਮਦ ਗਰੰਥ ਦ ੇਸੰਤ 

ਜਾਾਂ ਗੁਰੂ  ਕਵੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਅਮਿਆਤਿਕ ਕਾਮਵ-ਰਚਨਾ ਮਵਚ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੁੱਲਹ  ਕੇ ਕੀਤਾ ਿੈ।10 ਉਿ ਿੰਨਦੇ ਿਨ ਮਕ ਸੰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਮਿਬਾਨ ਨੇ ਇਿਨਾਾਂ 

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਮਤਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪ੍ਣੇ ਮਸਿਾਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ੁਿਿੀ ਲਈ  ਿੀ ਮਦਤ ੇਿਨ ਨਾ ਮਕ ਲੋਕਿਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਵਮਡਆਈ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਅੰਮਿਰਤਪ੍ਾਲ ਕੌਰ ਨੇ  ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ: ਸੰਚਾਰ ਮਵਮਗਆਨ ਮਵਚ ਮਿਥ ਨੰੂ ਲੋਕਿਾਰਾ ਦਾ ਅਗੰ ਿੰਨਮਦਆਾਂ ਿੋਇਆਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਆਏ ਮਿਮਥਿਾਸਕ 

ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ ਿੰਮਨਆਾਂ ਿੈ ਮਜਸ ਰਾਿੀਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕ-ਸਿੂਿ ਤੱਕ ਸੰਚਾਮਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ‘ਰਵੀਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੌਾਮਣਕ ਅਮਿਐਨ’ ਿੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਿਨਾਾਂ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਿੈ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ 

ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।   

ਕਰਨੈਲ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ‘ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦਾ ਲੋਕਯਾਮਨਕ ਅਮਿਐਨ’ ਮਵਚ ‘ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਕਥਾਵਾਾਂ’ ਮਵਚ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਤੰਨ 

ਤਰਹਾਾਂ ਿੋਇਆ ਿੰਨਦੇ ਿਨ; 

1. ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿੌਮਲਕ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਦ ੇਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਵਰਣਨ 

2. ਿੌਮਲਕ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਮਵਚ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ ਅਤੇ 

                                                           
5 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 241 

6  ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ, ਮਿੱਥ ਅਮਿਐਨ ਤੇ ਵਾਰਾਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਰਵੀ ਸਾਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਿਨ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, 1982, ਪੰ੍ਨਾ 55. 
7 ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ, ਡਾ., ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ: ਇਕ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਭਾਿਾ ਮਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 1973, ਪੰ੍ਨਾ 434. 
8 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 440. 
9 ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ, ਡਾ., ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ: ਇਕ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਭਾਿਾ ਮਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 1973, ਪੰ੍ਨਾ 472. 
10 ਮਪ੍ਆਰਾ ਮਸਘੰ ਪ੍ਦਿ, ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਿ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਮਸਿੀ, ਪ੍ਮਿਆਲਾ, 2009, ਪੰ੍ਨਾ 24. 
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3. ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਸੰਕੇਤ 

ਕਰਨੈਲ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਸੱਿੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿੰਨਦੇ ਿਨ ਮਕ ਮਸਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਥਕ ਕਥਾ ਿਰਨਾਖਿ-ਬੱਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿੋਈ ਿੈ।11 ‘ਿੌਮਲਕ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਮਵਚ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ’ ਉਪ੍-ਮਸਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ਉਿ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੱਤ ਵਰਗਾਾਂ ਮਵਚ ਵੰਡਦੇ ਿਨ;   

1. ਮਿੱਥਕ ਭਗਤਾਾਂ, ਮਰਿੀਆਾਂ, ਿੁਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ 

2. ਰਾਿ ਚੰਦਰ  ਅਥਵਾ ਰਾਿਾਇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ 

3. ਿਿਾਭਾਰਤ ਬਾਰ ੇ

4. ਮਿਿਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ 

5. ਦੇਵਮਤਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ 

6. ਦੈਂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ 

7. ਫੁਿਕਲ 

ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਲੋਂ  ਮਦੱਤ ੇਪ੍ਰਿਾਣਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਿਿੀ ਲਈ ਉਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚੋਂ ਦੋ ਉਦਾਿਰਨ ਮਦਦੰੇ ਿਨ। ਮਨਚੋੜ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਿ 

ਆਪ੍ਣੀ ਦਲੀਲ ਮਦਦੰੇ ਿੋਏ ਕਮਿੰਦੇ ਿਨ ਮਕ ‘ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦ ੇਕਵੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਵਚਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿੀਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੈਲੀ ਦੀ ਇਸ 

ਮਵਿੀ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੰਗ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਮਗਆ ਿੈ…। ਗੁਰੂ ਸਾਮਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਵੀਆਾਂ ਨੇ ਲੋਕਯਾਮਨਕ ਸਾਿਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਨਾਲ ਿਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਅਜੇਿੀ ਪ੍ਰਿ ਮਿੱਥ (ultimate myth) ਮਸਰਜੀ ਿੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਮਨਬੜਦੀ ਿੈ।12  

‘ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਅਤੇ ਮਿਥ’ ਖੋਜ-ਪ੍ਪੇ੍ਰ ਮਵਚ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਦਾ ਪ੍ਰੌਾਮਣਕ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਦੋਿਾਾਂ ਪ੍ਰਪੰ੍ਰਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿੈ ਪ੍ਰ ਵਿੇਰ ੇ

ਉਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਾਂ ਅਪ੍ਨਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ੰਿ ਦੀ ਤਾਲਾਿ ਮਵਚ ਿੈ।13   

ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੱਖ ਗਰੁੂਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਮਿਥਾਾਂ ਪ੍ਰਮਤ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਦੁਵੱਲਾ ਿੈ। ਉਿ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਮਿਥਾਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿੰਡਨ 

ਵੀ।14 ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਮਿਥਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਮਿੱਮਸਆਾਂ ਮਵਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਦਲੀਲਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਮਜਵੇਂ; ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪ੍ਮਰਆਇਵਾਚੀ ਿਬਦ, 

ਸਾਮਿਮਤਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਮਿਥ, ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਮਿਥ, ਸੰਖਪੇ੍ ਰੂਪ੍ ਮਿਥ ਆਮਦ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਮਿਥ ਉਪ੍ਮਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਉਿ ਗਰੁਬਾਣੀ ਿਵਾਲੇ 

ਵੀ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤੇ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਮਿਥਕ ਿਬਦ ਉਪ੍ਿਾ, ਰੂਪ੍ਕ ਅਤੇ ਮਵਅਗੰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ।  

ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਇਿ ਿੰਨਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਮਵਸਥਾਪ੍ਨ ਵੀ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਿਥਾਾਂ ਦ ੇਸਥਾਮਪ੍ਤ 

ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਮਿੱਤ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਸਾਮਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚੋਂ ਿੌਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਥ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਮਦੱਤਾ ਿੈ। 

ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਿੋਰ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮਦੱਤੀ ਿੈ ਮਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਮਸਰਫ਼ ਪ੍ਰੌਾਮਣਕ ਜਾਾਂ ਸਾਿੀ ਮਿਥਾਾਂ ਦੀ ਿੈਲੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ ਸਗੋਂ ਨਵਾਾਂ 

ਮਿਥਕ ਜਗਤ ਵੀ ਮਸਰਜਦੀ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਬਰਮਿਿੰਡ ਬਾਰੇ ਮਨਵੇਕਲੀਆਾਂ ਮਿਥਾਾਂ ਮਸਰਜਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖੰਡ, ਵੇਰਵਾ, ਿੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਮਿਤੀ, ਜੀਵ ਆਮਦ ਗੁਰਿਮਤ 

ਕਾਮਵ ਦੇ ਮਿਥਕ ਸੰਕਲਪ੍ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਦਰਿ ਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਵੀ ਮਿਥਕ ਿੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਪ੍ਰਾ-ਪ੍ਰਮਿਤਕ ਦੋ ਮਵਰੋਿੀ 

ਿਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਘਿਸਾਨ ਯੁੱਿ ਿਾਨਮਸਕ ਪ੍ੱਿਰ ਉਤੇ ਮਚਤਮਰਆ ਮਗਆ ਿੈ।15 

ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਕਈ ਥਾਵਾਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਕਰਤੀ ਦੇ ਦਮੈਨਕ ਮਵਵਿਾਰ ਦਾ ਮਿਥੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ, ਮਜਵੇਂ;  

 ‘ ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪ੍ੀਆ ਪ੍ਿਰ ਕੰਨਹ ਗੋਪ੍ਾਲ॥’ 

ਆਪ੍ਣੇ ਅਮਿਐਨ ਦਾ ਮਨਚੋੜ ਕੱਿਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਕਮਿੰਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਦੀ ਮਬਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਥਕ ਪ੍ਾਸਾਰ ਨੰੂ ਗਰਮਿਣ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਕਾਰਦੀ ਿੋਈ ਨਵੀਨ 

ਮਿਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਜਨਿ ਮਦੰਦੀ ਿੈ।  

ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਮਸੰਘ ਨਰੂਆਣਾ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਭਆਚਾਮਰਕ ਅਮਿਐਨ’ ਮਵਚ ‘ਅਵਤਾਰਵਾਦ’, ‘ਿੂਰਤੀ-ਪ੍ੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ’, ‘ਿਰ 

ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਕਰਿ ਕਾਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ’, ‘ਕਰਿ ਮਸਿਾਾਂਤ ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ’ ਆਮਦ ਉਪ੍-ਮਸਰਲੇਖਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ 

ਬਾਣੀ ਮਿਥਕ ਸੰਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖਡੰਨ ਦਾ ਮਦਰੜ ਮਵਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਿੈ।  

ਪ੍ਰੋ. ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਮਸੰਘ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਪੇ੍ਰ ਮਵਚ ਗਰੁੂ ਅਰਜਨ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਮਥਿਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਾਸਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਲਾਿਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪ੍ਿੰੁਚੇ ਮਕ 

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਸਰਫ਼ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਜਾਾਂ ਸਾਿੀ ਮਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਾਂ ਮਿਮਥਕ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਸਰਜਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਿੰਨਦੇ ਿਨ ਮਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਮਥਕ ਪ੍ਾਸਾਰ ਦਾ ਖਡੰਨ ਤੇ ਿੰਡਨ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਿਾਵੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।  

ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ  ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ: ਮਿਥ ਉਪ੍ਯੋਗ’ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਮਕਰਤ ‘ਦੁਖ ਿਰਤਾ ਿਮਰ ਨਾਿੁ ਪ੍ਛਾਨੋ…ਨਾਨਕ ਕਿਤ 

ਭਗਤ ਰਛਕ ਿਮਰ ਮਨਕਮਿ ਤਾਮਿ ਤੁਿ ਿਾਨੋ।’ ਤੱਕ ਆਪ੍ਣੇ ਅਮਿਐਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਸੰਰਚਨਾਤਿਕ 

ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਬਦ ਮਵਚ ਆਏ ਚਾਰ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦ ਅਜਾਿਲ, ਗਮਨਕਾ, ਗਜ ਅਤੇ ਿਰਅੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਿੋਈਆਾਂ ਮਿੱਥਾਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ 

                                                           
11 ਕਰਨੈਲ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ, ‘ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦਾ ਲੋਕਯਾਮਨਕ ਅਮਿਐਨ’ ਖੋਜ ਦਰਪ੍ਣ, ਜਨਵਰੀ 1977, ਪੰ੍ਨਾ 16. 
12 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 19. 
 
13 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 263. 
14 ਕਰਨੈਲ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ, ‘ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦਾ ਲੋਕਯਾਮਨਕ ਅਮਿਐਨ’ ਖੋਜ ਦਰਪ੍ਣ, ਜਨਵਰੀ 1977, 263. 
15 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 274. 
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ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਨਾਾਂ ਮਿੱਥਾਾਂ ਮਪ੍ੱਛੇ ਮਛਪ੍ੇ ਿਾਰਮਿਕ ਉਦੇਿ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਾਂ ਨੇ ਇਿਨਾਾਂ ਮਿੱਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮਿੱਥ ਸੰਕਲਪ੍ ਦੀਆਾਂ ਮਵਿੇਿਤਾਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਘਾੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਵੇਂ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਇਿ ਸਪ੍ਿਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।   

ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਚੱਤ ਮਵਚ ਸਿਾਈ ਰਬ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਰੁਪ੍ਾਾਂਤਰਨ ਇਿਨਾਾਂ ਮਿੱਥਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ।16 

ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਜਾਾਂ ਨਾਿ ਅਸਲ ਮਵਚ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਪ੍ੇਿ ਿੋਏ ਿਨ।17 ਉਿਨਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਵਚਲੇ ਮਿਥ ਉਪ੍ਯੋਗ ਦਾ ਿੂਲ ਉਦਿੇ ਿਰੀ ਨਾਿ 

ਦੀ ਵਮਡਆਈ ਨੰੂ ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ18 ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ ਮਿਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਮਕ ਇਿਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਿਿਣੇ ਨਾ 

ਆਉਣ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਤੀ ਿਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਿੈ।19  

ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ ਦ ੇਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ-ਅਮਿਅਨ ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਦਰਿ ‘ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰੁਾਣ’ ਨਾਿੀ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਾਂ ਮਵਚ ਮਿਥਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਮਵਚ ਮਿਥਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਮਨਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਚਤਮਰਆ ਮਗਆ ਿੈ।        

ਡਾ. ਿੇਵਾ ਮਸੰਘ ਮਸੱਿੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੱਤਰ ‘ਲੋਕ ਮਿਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ’ ਮਵਚ ਇਿ ਿਾਰਨਾ ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਕੀਤੀ ਿੈ ਮਕ 

ਕਪ੍ਿ ਅਤੇ ਕੁਿਲਤਾ ਦ ੇਜਾਲ ਮਵਚੋਂ ਜਨ ਸਿੂਿ ਨੰੂ ਿੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ ਨੇ ਮਿਥ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਿੈਲੀ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵਰਮਤਆ ਮਕਉਂਮਕ ਮਿਥ ਦੀਆਾਂ 

ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆਾਂ ਰੇਖਾਵਾਾਂ ਜਨ-ਿਾਨਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮਿਰਤੀ ਦਾ ਮਵਿੇਿ ਭਾਗ ਿੰੁਦੀਆਾਂ ਿਨ।20  

ਿੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਚੇ ਅਮਜਿੇ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਆਏ ਮਿਥਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਿੈ ਮਜਵੇਂ; ਕਾਲਾ 

ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਕਾਮਵ ਮਚੱਤਰਣ ਮਵਚ ਦਰਿ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ‘ਇਮਤਿਾਸਕ ਤੇ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਮਬੰਬ’, ਿਨਮਜੰਦਰ ਮਸੰਘ ਦਾ ਮਸਿ ਗੋਸਮਿ ਸਰਪੂ੍ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਵਚ 

ਦਰਿ ‘ਮਸਿ ਗੋਸਮਿ:ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਲੇ’, ਿਰਮਵੰਦਰ ਸਮਿਿੀ ਐਿ. ਏ., ਦਾ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਤੱਤ’, ਗੁਰਦੇਵ ਮਸੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦ ੇ

ਸੰਦਰਭ ਮਵਚ ‘ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਿਵਾਲੇ’ ਖੋਜ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਿਨ।  

ਦਮਵੰਦਰ ਮਸੰਘ ਚਮਿਲ ਅਤੇ ਵਮਰੰਦਰ ਮਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ‘Mythological References in Gurbani’ ਮਵਚ ਦਲੀਲ ਮਦੱਤੀ ਿੈ 

ਮਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥਕ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਬੰਬ ਅਤੇ ਮਦਰਿਿਾਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਮਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਮਬਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਵਦਵਾਨਾਾਂ 

ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਦ ੇਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਿੀ ਮਵਚ ਨਾਲ ਤਰਿਿਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਮਵਚ ਵੇਦਾਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ੍, ਮਜਵੇਂ ਚਾਰ ਯੁੱਗ, ਨੰੂ ਝੁਠਲਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਵੇਦਾਾਂਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਿੀਨ ਿੋ ਰਿੀ ਮਵਆਮਖਆ ਦੀ ਮਨਖੇਿੀ ਕੀਤੀ ਿੈ।  

 

IV 

( ਸੀਿਾਵਾਾਂ ) 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਥ ਅਮਿਐਨ ਦਾ ਉਪ੍ਰਕੋਤ ਿੁਲਾਾਂਮਕਤ ਕਾਰਜ ਮਜਥੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰ ੇ

ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਿਾਰਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਯਤਨ ਕਾਮਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਮਫਰ ਵੀ ਿਰ ਕਾਰਜ ਦੀਆਾਂ ਕੁਝ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਵੀ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ 

ਮਨਿਨਮਲਖਤ ਿੈ: 

 ਿੁਲਾਾਂਮਕਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਸੀਿਾ ਇਿ ਰਿੀ ਿੈ ਮਕ ਇਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਇਸ ਮਵਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਪ੍ਮਿਲਾ ਿੋਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 

ਮਗਆ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਗਆ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਿ ਿਰੂਰੀ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਮਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਿੋਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਮਲਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਗਮਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਵੇਕਲਾ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੱਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ। 

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿੁਲਾਾਂਮਕਤ ਕਾਰਜ ਮਵਚ ਅਮਜਿਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵਚ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੋਵੇ। 

ਇਿਨਾਾਂ ਮਲਖਤਾਾਂ ਮਵਚ ਕਈ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰੀ ਗਰੁੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਮਵਚ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਬਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਸੰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਿੱੁਚਤਾ ਮਵਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਿੇ ਜਾ ਸਕਣ।  

 

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿੁਲਾਾਂਮਕਤ ਪ੍ੁਸਤਕਾਾਂ ਮਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ੁਸਤਕ ਐਸੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਮਜਸ ਮਵਚ ਮਸਰਫ਼ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਿਥ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੋਵੇ। ਉਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਜੋ 

ਵੀ ਅਮਿਐਨ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਉਿ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਿੋਇਆ ਿੈ ਮਜਵੇਂ ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖੂ ਦੀ ਪ੍ੁਸਤਕ ਆਮਦ ਗਰਥੰ ਕੇ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤਤਵੋਂ ਕਾ ਅਮਿਐਨ ਮਵਚ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ ਦ ੇਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਤੱਤਾਾਂ ਦੇ ਅਮਿਐਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਮਜਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਿਥਕ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕੀਤਾ 

ਮਗਆ ਿੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਮਿੱਥ ਅਮਿਐਨ ਤੇ ਵਾਰਾਾਂ ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ ਮਵਚ  ਇਕ ਅਮਿਆਏ  ਮਵਚ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਵਚਾਰ ਪ੍ੇਿ ਕੀਤੇ ਿਨ। 

ਿਨਿੋਿਨ ਸਮਿਗਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਮਿਬ: ਇਕ ਸਮਭਆਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ  ਮਵਚ ਮਿਥ ਨੰੂ ਸਮਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਉਸਦੀ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚ 

ਿੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਮਵਚਾਮਰਆ ਮਗਆ ਿੈ।  

                                                           
16 ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ, ਡਾ., ‘ਗੁਰ ੂਤਗੇ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ: ਮਿਥ ਉਪ੍ਯੋਗ’, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਮਿਐਨ, ਨੈਿਨਲ ਬਕੁ ਿਾਪ੍, ਮਦੱਲੀ, 1985, ਪੰ੍ਨਾ 115. 
17 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 104. 
18 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 117. 
19 ਉਿੀ, ਪੰ੍ਨਾ 116. 
20 ਿੇਵਾ ਮਸੰਘ ਮਸੱਿ,ੂ ਡਾ., ‘ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ੍ ਤੇ ਗੁਰਿਮਤ ਕਾਮਵ’, ਖੋਜ ਪੱ੍ਮਤਰਕਾ ਅੰਕ 42, ਪੰ੍ਨਾ 22. 
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 ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਾਂ ਦੀ ਸੀਿਾਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿੈ। ਮਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਾਂ ਮਵਚ ਮਕਸੇ ਖਾਸ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚੋਂ ਿੀ ਮਿਥ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਿਾਨਦੇਿੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿੈ, ਮਜਵੇਂ ਡਾ. ਸੁਖਮਵੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਮਵਚ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਡਾ. ਸੁਰਣੈ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਪੇ੍ਰ ਮਵਚ ਗੁਰ ੂਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 

ਬਾਣੀ,  ਕਾਲਾ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ,  ਸੋਮਿੰਦਰ ਮਸੰਘ ਬੇਦੀ, ਡਾ. ਗਰੁਦੇਵ ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਿਰਮਵੰਦਰ ਸਮਿਿੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਾਂ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਚਨ 

ਮਸੰਘ ਨਰੂਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਸੰਗੀਤ ਮਸੰਘ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਾਂ ਮਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗਲੱ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਅਮਿਐਨ ਘੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਜੀ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਅਮਜਿੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਅਮਿਐਨ ਵਸਤੂ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ।  

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਿੁਲਾਾਂਮਕਤ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਮਵਚੋਂ ਬਿੁਤੀਆਾਂ ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਅਮਜਿੀਆਾਂ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਅਮਿਐਨ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਿੋ ਕੇ ਪ੍ੌਰਾਮਣਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਤੱਕ 

ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਿ ਮਿਮਥਿਾਸ ਦੇ ਮਵਿਾਲ ਘੇਰੇ ਨੰੂ ਪ੍ੁਰਾਮਣਕ ਮਿੱਥਾਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਾਂ ਮਵਚੋਂ ਸੈਿਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੀਆਾਂ ਮਿਥਾਾਂ ਖਾਰਜ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

 ਅਮਜਿਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਮਕ ਬਿੁਤੇ ਕਾਰਜ ਅਮਜਿੇ ਿਨ ਮਜਿਨਾਾਂ ਮਵਚ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚੋਂ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਪ੍ੱਛੇ ਮਛਪ੍ੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਤਲਾਿੇ ਨਿੀਂ 

ਗਏ ਸਗੋਂ ਅਮਿਐਨ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਪ੍ਮਿਲਾਾਂ ਿੀ ਇਕ ਮਨਿਮਚਤ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿੱਕ ਮਵਚ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।  

 ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਿਥ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕਰਦੇ ਬਿੁਤੇ ਕਾਰਜ ਮਿਥ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਿੈਲੀ ਜੁਗਤ, ਕਾਮਵ ਜੁਗਤ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਜੁਗਤ ਮਨਿਮਚਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ 

ਦਾ ਇਿ ਅਮਿਐਨ ਇਸਨੰੂ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਸਾਮਬਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੰੂ ‘ਿਰੁ ਦੀ ਬਾਣੀ’ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਿ ਮਵਿਾ ਿੋਰ ਗਮਿਰਾਈ 

ਮਵਚ ਅਮਿਐਨ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

 ਉਸ ਤੋਂ ਮਬਨਾਾਂ ਿਰ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕੁਝ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਵੀ ਿਨ, ਮਜਵੇਂ; ਸੁਰੈਣ ਮਸੰਘ ਮਵਲਖ ੂਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਸਤਕ ਮਵਚ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ 

ਤੱਤਵਾਾਂ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਕਾਰਨ ਮਸਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਮਿਮਥਿਾਸਕ ਿਵਾਮਲਆਾਂ ਦਾ ਮਿਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੁਾਤਨ ਮਲਖਤਾਾਂ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਿਾਨਤਾ ਸਪ੍ਿਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਾਂ ਿਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਗੱਲ  ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਬਾਣੀ: ਮਿਥ ਉਪ੍ਯੋਗ’ ਖੋਜ-ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਮਵਚ ਮਸਰਫ ਇਕ 

ਿਬਦ ਨੰੂ ਅਮਿਐਨ ਸਿੱਗਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਵਚੋਂ ਿੀ ਮਿਥ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਸਿਾਾਂਤ ਨੰੂ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

V 

( ਸਾਰ) 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਕਮਿ ਸਕਦੇ ਿਾਾਂ ਮਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਥ ਅਮਿਐਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ੁਸਤਕਾਾਂ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਚੇ ਪ੍ਰਕਾਮਿਤ ਿੋਏ ਮਿਲਦੇ ਿਨ। 

ਇਿਨਾਾਂ ਖੋਜ-ਰਚਨਾਵਾਾਂ ਮਵਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਮਿਐਨ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੇ ਮਦਰਿਿੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਮਵਚੋਂ ਕਈ ਮਸਿਾਾਂਤਾਾਂ 

ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।ਪ੍ਰ ਇਸ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਜੱਥੇ ਮਵਿੇਿ ਿਿੱਤਵ ਿੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕੁਝ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਵੀ ਿਨ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਿੈ ਮਕ 

ਇਿਨਾਾਂ ਸੀਿਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਗਰੁਬਾਣੀ ਮਵਚ ਮਿਥ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗਮਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਬਿੁ-ਪ੍ੱਖੀ ਅਮਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਵਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਮਿਤ ਿੋਰ 

ਮਗਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 


