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‘ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ’ ਸਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਸਦਰਿਸ਼

ਭੀਮ ਰਾਜ ਗਰਗ
ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਨਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਜੁੁਲਾਈਈ 1896 ਨੂ ਲਾੁਮੇਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਈ ਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਈਮੇਡੀ ਮੂਕ ਵਿਲਾਮਾਂ ਮੁਬ੍ਈ ਦੇ ਿਈਟਿਨ
ਹੋੋਟਲਾ ’ਚ ਵਿਖਈਉਣ ਨਈਲਾ ਹੋੋਈ ਿੀ। ਇਿ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਟਕਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿੀ ਜੁੋ ਉਿ ਿਕਤ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲਾੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੋੁਚ ਵਿੱਚ ਹੋੀ
ਿੀ ਅਤੇ 200 ਦਰਸ਼ਕ ਹੋੀ ਇਿ ਦੇ ਗਿਈਹੋ ਬ੍ਣੇ ਿਨ। ਜੁੇ.ਐਿ. ਮਦਈਨ ਨੇ ਕੋਲਾਕਈਤਈ ਵਿਖੇ ਿਈਲਾ 1902 ’ਚ ਤਬ੍ੂ ਵਿਨੇਮੇ ਦੀ ਿਥਈਪਨਈ
ਕੀਤੀ, ਜੁਦਵਕ ਭਾਈਰਤ ਦਈ ਪਵਹੋਲਾਈ ਵਿਨੇਮਈਘਰ 1907 ’ਚ ਵਮਿਟਰ ਪਈਥੇ ਨੇ ਮੁਬ੍ਈ ਵਿੱਚ ਿਥਈਪਤ ਕੀਤਈ ਿੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋੀ ਿਮੇਂ ਦਦੌਰਈਨ
ਹੋੋਰ ਸ਼ਵਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਿਨੇਮਈਹੋਈਲਾ ਬ੍ਣ ਗਏ। ਧੁੁਵਡਰਈਜੁ ਗੋਵਿਦ ਿਈਲਾਕੇ ਨੇ ਵਹੋਦੁਿਤਈਨ ਦੀ ਪਵਹੋਲਾੀ ਮੂਕ ਵਿਲਾਮ ‘ਰਈਜੁਈ ਹੋਰੀਸ਼ ਚਦਰ’
ਬ੍ਣਈਈ ਜੁੋ ਮੁਬ੍ਈ ਦੇ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ 3 ਮਈ, 1913 ਨੂ ਵਰਲਾੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਮੁਬ੍ਈ ਤੋਂ ਇਲਾਈਿਈ ਕੋਲਾਕਈਤਈ, ਮਦਰਈਿ ਤੇ
ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ ਦਈ ਕਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਈਲਾ ਚੱਲਾ ਵਪਆ ਅਤੇ ਵਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਵਮਲਾੀ ਿਿਲਾਤਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵਫ਼ਿਲਾਮਕਈਰਾਂ ਨੇ ਪਜੁਈਬ੍
ਦੇ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਸ਼ਵਹੋਰ ਵਿਖੇ 1928 ਦੇ ਲਾਗਪਗ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਨ। ਅਬ੍ਦੁਲਾ ਰਈਵਸ਼ਦ ਕਈਰਦਈਰ ਨੇ ਮੁਹੋਮਦ
ਇਿਮਈਈਲਾ ਨਈਲਾ ਵਮਲਾ ਕੇ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਵਹੋਲਾੀ ਵਿਲਾਮ ਕਪਨੀ ਯੂਨਈਈਵਟਡ ਪਲਾੇਯਰਜ਼ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਣਈਈ ਿੀ, ਵਜੁਿ ਦੇ ਬ੍ੈਨਰ ਹੋੇਠ
‘ਵਮਿਟੀਰੀਅਿ ਈਗਲਾ’ ਯਈਨੀ ‘ਹੋੁਿਨ ਕਈ ਡਈਕੂ’ ਵਿਲਾਮ ਬ੍ਣਈਈ ਗਈ ਤੇ ਇਿ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਹੋੁ ਿਈਰੀਆਂ ਮੂਕ ਵਿਲਾਮਾਂ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ’ਚ
ਬ੍ਣਈਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭਾਈਰਤ ਦੀ ਪਵਹੋਲਾੀ ਬ੍ੋਲਾਦੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਆਲਾਮਆਰਈ’ ਦਈ ਵਨਰਮਈਣ ਅਰਦੇਵਸ਼ਰ ਇਰਈਨੀ ਨੇ ਕੀਤਈ, ਵਜੁਿ ਦਈ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 14 ਮਈਰਚ, 1931 ਨੂ
ਮੁਬ੍ਈ ਦੇ ਮੈਵਜੁਿਵਟਕ ਵਿਨੇਮਈਹੋਈਲਾ ’ਚ ਹੋੋਇਆ ਿੀ। ਇਕ ਿਈਰੀ ਿੇਰ ਕਈਰਦਈਰ ਨੇ ਪਜੁਈਬ੍ ’ਚ ਪਵਹੋਲਾੀ ਬ੍ੋਲਾਦੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਹੋੀਰ ਰਾਂਝਈ’
ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬ੍ਈਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਣਈਈ, ਪਰ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਭਾਈਸ਼ਈ ਦੀ ਪਲਾੇਠੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਇਸ਼ਕ-ਏ-ਪਜੁਈਬ੍’ ਉਰਿ ‘ਵਮਰਜ਼ਈ ਿਈਵਹੋਬ੍ਾਂ’ ਬ੍ਨਈਉਣ ’ਚ ਚਈਰ
ਿਈਲਾ ਲਾੱਗੇ। ਇਹੋ ਵਿਲਾਮ ਵਨਰਜੁਨ ਟਈਕੀਜ਼ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਵਿਖੇ 29 ਮਈਰਚ, 1935 ਨੂ ਵਰਲਾੀਜ਼ ਹੋੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਨਈਲਾ ਹੋੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ

ਦਈ ਿੁਨਵਹੋਰਈ ਇਵਤਹੋਈਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋ ਵਗਆ। ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਦੇ ਨਈਲਾ-ਨਈਲਾ ਕੁਝ ਵਫ਼ਿਲਾਮਕਈਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾਕਈਤਈ/ਮੁਬ੍ਈ ’ਚ ਿੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ
ਦਈ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤਈ, ਹੋਈਲਾਾਂਵਕ ਵਹੋਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦੀ ਲਾੋਕਵਪਰਯਤਈ ਦੇ ਮੁਕਈਬ੍ਲਾੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਈਰਕੀਟ ਬ੍ਹੋੁਤ ਥੋੜੜੀ ਿੀ।
ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਦੇ ਜੁਨਕਵਪਤਈ ਕੇਸ਼ਿ ਦੇਿ ਵਮਹੋਰਈ ਨੇ ਕੋਲਾਕਈਤਈ ਦੇ ਿੇਠ ਿੁਖਲਾਈਲਾ ਵਕਰਨਈਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਈਲਾ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਸ਼ੀਲਾਈ’
ਉਰਫ਼ਿ ‘ਵਪਡ ਦੀ ਕੁੜੀ’ ਬ੍ਣਈਈ ਵਜੁਿ ਵਿੱਚ ਿੁਰਾਂ ਦੀ ਮਵਲਾਕਈ ਨੂਰਜੁਹੋਾਂ ਪਵਹੋਲਾੀ ਿਈਰੀ ਿੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਿੀ। ਇਨੜਾਂ ਦੋਿਾਂ
ਵਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿੱਲਾੋਂ ਵਨ ਨਿੱਘਈ ਹੋੁਗਈਰਈ ਵਮਵਲਾਆ, ਨਤੀਜੁਨ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ ਿਈਵਲਾਆਂ ਦੀ ਹੋੋੜ ਲਾੱਗ ਗਈ। ਕਈ ਨਿੇਂ
ਿਟੂਡੀਓ ਖੁੱਲਾੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਬ੍ਈ/ਕੋਲਾਕਈਤਈ ਦੇ ਕਈ ਨਈਮੀ ਕਲਾਈਕਈਰ, ਵਿਲਾਮਿਈਜ਼, ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਵਸ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ,
ਵਜੁਨੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਈ ਆਪਟੇ, ਮੋਤੀਲਾਈਲਾ, ਚਦਰ ਮੋਹੋਨ, ਹੋੀਰਈਲਾਈਲਾ, ਮੁਮਤਈਜ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਿਲਾੀ ਿਈਵਹੋਬ੍ ਸ਼ਈਮਲਾ ਿਨ। ਉਿ ਿੇਲਾੇ ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਉੱਤਰ
ਭਾਈਰਤ ਦਈ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ ਦਈ ਕੇਂਦਰ ਿੀ ਤੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਿ ਦਈ ਕੋਈ ਿਈਨੀ ਨਹੋਹੀਂ ਿੀ। ਪੁਰਈਣੀਆਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ
ਵਿਲਾਮਾਂ ਿਈਫ਼ਿ-ਿੁਥਰੀਆਂ, ਪਵਰਿਈਰਕ ਤੇ ਿਗੀਤਮਈ ਹੋੁਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਿਵਭਾਆਚਈਰ, ਰੀਤੀ-ਵਰਿਈਜੁ ਤੇ ਬ੍ੋਲਾਚਈਲਾ-ਪਵਹੋਰਈਿੇ ਨੂ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਜ਼ਮਈਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੋੂਰ ਵਿਲਾਮਾਂ ‘ਹੋੀਰ ਵਿਆਲਾ’, ਿੋਹੋਣੀ ਮਹੋੀਿਈਲਾ’, ‘ਿੋਹੋਣੀ ਕੁਮਈਹੋਈਰਣ’, ‘ਗੁਲਾਬ੍ਕਈਿਈਲਾੀ’, ‘ਵਮਰਜ਼ਈ ਿਈਵਹੋਬ੍ਈ’, ‘ਿੱਿੀ ਪੁਨੂ’ ਅਤੇ ‘ਦੁੱਲਾਈ ਭਾੱਟੀ’ ਵਜ਼ਆਦਈਤਰ ਪੁਰਈਣੀਆਂ ਪਰੇਮ ਕਥਈਿਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਈਵਰਤ ਿਨ। ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ
‘ਯਮਲਾਈ ਜੁੱਟ’ ਵਿੱਚ ਪਰਈਣ ਿਈਵਹੋਬ੍ ਨੇ ਪਵਹੋਲਾੀ ਿਈਰੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਕਮ ਕੀਤਈ ਿੀ ਅਤੇ ਕਈਮੇਡੀ/ਗੀਤ ਿਗੀਤ ਦੀ ਭਾਰਮਈਰ ਹੋੋਣ ਕਈਰਨ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂ ਬ੍ਹੋੁਤ ਪਿਦ ਆਈ ਿੀ। ਇਿ ਵਿਲਾਮ ਨੇ ਲਾਗਈਤਈਰ ਵਤਨ ਮਹੋੀਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਨੇਮਈਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਣ ਦਈ ਵਰਕਈਰਡ ਿੀ ਕਈਇਮ
ਕੀਤਈ।
ਕਮਲਾਈ ਮੂਿੀਟੋਨ ਦੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਮਗਤੀ’, ਪਲਾੈਟੀਨਮ ਜੁੁਬ੍ਲਾੀ ਮਨਈਉਣ ਿਈਲਾੀ ਪਵਹੋਲਾੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ ਿਜੁੋਂ ਜੁਈਣੀ ਜੁਾਂਦੀ ਹੋੈ। ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਹੋੁਣ,
ਿੱਡੀ ਵਿਲਾਮ ਿਨਅਤ ਿੱਲਾੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਿਈਹੋਮਣੇ ਆਇਆ ਿੀ। ਿਨ 1941 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮੇ ਨੇ ਲਾਮੀ ਛਈਲਾ ਮਈਰੀ ਤੇ ਇਿ ਦਈ
ਵਜ਼ਕਰ ਭਾਈਰਤੀ ਵਿਲਾਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਖਰ ’ਤੇ ਕੀਤਈ ਜੁਈਣ ਲਾੱਗਈ। ਉਿ ਦਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਵਚਤ ਵਿਲਾਮਾਂ ਵਜੁਿੇਂ ਰਈਿੀ ਪਈਰ, ਪਟਿਈਰੀ,
ਇਕ ਮੁਿਈਵਫ਼ਿਰ, ਕਮਲਾੀ, ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਇਲਾ, ਅਲਾੀ ਬ੍ਈਬ੍ਈ, ਮੇਰਈ ਪਜੁਈਬ੍, ਪੂਰਨ ਭਾਗਤ, ਜੁੱਗਈ ਡਈਕੂ, ਲਾੈਲਾਈ ਮਜੁਨੂ, ਚਦੌਧੁਰੀ, ਚਬ੍ੇ ਦੀ ਕਲਾੀ,
ਮੇਰਈ ਮਈਹੋੀ, ਿੇਹੋਤੀ ਮੁਰਈਦ, ਮੁਬ੍ਈਰਕ ਤੇ ਪਰਦੇਿੀ ਢੋਲਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂਘੂਘੀ ਛਈਪ ਛੱਡੀ ਿੀ। ਇਿ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲਾਗਦਈ ਿੀ
ਵਕ ਵਜੁਿੇਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਹੋਰਤ ਨੂ ਵਕਿੇ ਦੀ ਭਾੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾੱਗ ਗਈ, ਵਕਉਂਵਕ 1945 ਤੋਂ 1948 ਦਦੌਰਈਨ ਇੱਕੋ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ
‘ਕਮਲਾੀ’ ਬ੍ਣਈਈ ਗਈ ਿੀ। 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਟਿਈਰੇ ਿੇਲਾ,ੇ ਪਜੁਈਬ੍ ਿਮੇਤ ਭਾਈਰਤ ਦੇ ਹੋੋਰ ਕਈ ਰਈਜੁਾਂ ਵਿੱਚ ਿਪਰਦਈਇਕ ਦਗੇ-ਿਿਈਦ
ਹੋੋਣ ਕਈਰਨ, ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਵਿਲਾਮ ਿਨਅਤ ਨੂ ਜ਼ਬ੍ਰਦਿਤ ਧੁੱਕਈ ਪਹੋੁਵਚਆ। ਸ਼ੋਰੀ ਿਟੂਡੀਓ ਨੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਈਕੀ ਿਈਵਰਆਂ ਨੂ ਦਵਗਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ
ਿਈੜ ਵਦੱਤਈ ਿੀ। ਵਜ਼ਆਦਈਤਰ ਵਿਲਾਮ ਪਰੋਵਡਊਿਰ, ਡਈਇਰੈਕਟਰ, ਿਗੀਤਕਈਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋੋਰ ਕਲਾਈਕਈਰ ਵਹੋਦੁਿਤਈਨ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ
ਲਾਈਹੋਦੌਰ ਇਕ ਵਿਲਾਮੀ ‘ਭਾੂਤ-ਸ਼ਵਹੋਰ’ ਬ੍ਣ ਕੇ ਰਵਹੋ ਵਗਆ।
ਿਡ ਤੋਂ ਬ੍ਈਅਦ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਿੱਡਈ ਬ੍ਦਲਾਈਅ ਆਇਆ, ਵਹੋਦੁਿਤਈਨ ਦੇ ਵਿਲਾਮਕਈਰਾਂ ਨੇ ਨਿੇਂ ਭਾਈਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਿਈਰੀ, ਪੇਂਡੂ
ਵਿਕਈਿ ਅਤੇ ਿਮਈਜੁਕ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਂ ’ਤੇ ਆਧੁਈਵਰਤ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਿ ਦਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਵਚਤ
ਵਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਚਮਨ, ਭਾਈਈਆ ਜੁੀ, ਜੁੁਗਨੀ, ਲਾੱਛੀ, ਮਦਈਰੀ, ਪੋਿਤੀ, ਪਗੜੀ ਿਭਾਈਲਾ ਜੁੱਟਈ, ਚਦੌਧੁਰੀ ਕਰਨੈਲਾ ਵਿਘ, ਿਜੁਈਰਈ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਜੁਦਨ
ਚਈਰ, ਵਪਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜੁੱਗਈ, ਵਿਿਈਖੀ, ਮੁਵਟਆਰ, ਮੁਕਲਾਈਿਈ, ਗੁੱਡੀ, ਗੀਤ ਬ੍ਹੋਈਰਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਲਾਈ-ਭਾੱਟੀ ਤੇ ਹੋੀਰ ਵਿਆਲਾ ਦੇ ਨਈਮ ਸ਼ਈਮਲਾ ਹੋਨ।
ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਭਾਈਖੜੀ ਖਈਨਦਈਨ ਦੀ ਓਹੋੀ ਦੇਣ ਹੋੈ ਵਜੁਹੋੜੀ ਵਹੋਦੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਲਾਈ ਕਪੂਰ ਖਈਨਦਈਨ ਦੀ ਹੋੈ।
ਵਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਬ੍ਈਕਿ ਆਵਿਿ ’ਤੇ ਵਹੋੱਟ ਕਰਨ ਿਈਿਤੇ ਮਿਈਲਾੇਦਈਰ ਕਹੋਈਣੀ ਅਤੇ ਰਿੀਲਾੇ ਗੀਤ-ਿਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਈਿਈ ਕਈਮੇਡੀ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋੁਦੀ ਹੋੈ। ਇਿ ਲਾਈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਹੋੀ ਕਈਮੇਡੀ, ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦਈ ਅਵਹੋਮ ਵਹੋੱਿਈ ਰਹੋੀ ਹੋੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ
ਭਾਗੜਈ, ਕਦੌ ਡੇ ਸ਼ਈਹੋ, ਵਨ ਨਿੱਕੀ, ਮਈਮਈ ਜੁੀ, ਦੋ ਲਾੱਛੀਆਂ, ਚਬ੍ੇ ਦੀ ਕਲਾੀ, ਿੱਤ ਿਈਲਾੀਆਂ, ਵਕੱਕਲਾੀ ਤੇ ਬ੍ਤੋ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਦਲਾ ਵਜੁੱਤ ਲਾਏ ਿੀ।
ਇਨੜਾਂ ਵਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਿਈਧੁਈਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਈਹੋਦੌਲਾ ਦੀ ਹੋਲਾਕੀ-ਿੁਲਾਕੀ ਕਈਮੇਡੀ ਹੋੁਦੀ ਿੀ ਵਜੁਹੋੜੀ ਵਿਲਾਮ ਦੀ ਕਹੋਈਣੀ ਦੇ ਨਈਲਾ-ਨਈਲਾ ਚਲਾਦੀ ਿੀ।
ਮਜੁਨੂ, ਿੁਦਰ, ਖਰੈਤੀ ਭਾੈਂਗਈ, ਗੋਪਈਲਾ ਿਵਹੋਗਲਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੋੂਰ ਕਈਮੇਡੀ ਕਲਾਈਕਈਰ ਿਨ। ਆਈ.ਐਿ. ਜੁਦੌਹੋਰ ਦੀ
ਪਛਈਣ ਵਿਲਾਮ ‘ਨਈਨਕ ਨਈਮ ਜੁਹੋਈਜ਼ ਹੋੈ’, ਵਿਚਲਾੇ ‘ਸ਼ੂਕੇ’ ਦੇ ਵਕਰਦਈਰ ਿਜੁੋਂ ਬ੍ਣੀ। ਇਿ ਤੋਂ ਅਗਲਾੇ ਦਦੌਰ ’ਚ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਵਿਚਲਾੀ
ਕਈਮੇਡੀ ਦੀ ਝਡੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਮੇਹੋਰ ਵਮੱਤਲਾ ਦੇ ਹੋੱਥ ਆ ਗਈ। ਜੁਿਪਈਲਾ ਭਾੱਟੀ, ਿੁਵਰਦਰ ਸ਼ਰਮਈ, ਭਾਗਿਤ ਮਈਨ, ਗਰਪਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਗੋਪੀ
ਭਾੱਲਾਈ, ਿੁਦੇਸ਼ ਲਾਵਹੋਰੀ, ਵਿਿੇਕ ਸ਼ਦੌਕ, ਨਈਜ਼ਰ ਜੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾੋਟੂ ਸ਼ਈਹੋ ਮਦੌਜੁੂਦਈ ਦਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਹੋਲਾਕੀ-ਿੁਲਾਕੀ ਕਈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦੇ ਹੋਨ। ‘ਮਰ ਜੁਈਿਾਂ ਗੁੜ ਖਈ ਕੇ’ ਅਵਜੁਹੋੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ ਹੋੈ ਵਜੁਿ ਵਿੱਚ ਬ੍ਈਲਾੀਿੁੱਡ ਦੇ ਨਈਮਿਰ ਅਦਈਕਈਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਈਿਈ ਵਹੋਦੀ ਤੇ
ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਕਈਮੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਿੱਡੀ ਿਦੌਜੁ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਢੱਡਹੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਈਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੋੀ ਹੋੈ।

ਿਨ 1964 ਵਿੱਚ ਬ੍ਲਾਰਈਜੁ ਿਈਹੋਨੀ, ਵਨਸ਼ੀ, ਿਈਿਤੀ ਤੇ ਵਮਰਜ਼ਈ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ਿ ਿਰੀਖੇ ਕਲਾਈਕਈਰਾਂ ਨੂ ਲਾੈ ਕੇ ਇਕ ਿੱਡੇ ਬ੍ਜੁਟ ਦੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ
‘ਿਤਲਾੁਜੁ ਦੇ ਕਢੇ’ ਬ੍ਣਈਈ ਗਈ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂ ਕਦੌ ਮੀ ਵਿਲਾਮ ਪੁਰਿਕਈਰ ਨਈਲਾ ਿਨਮਈਵਨਆ ਵਗਆ। 1960 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਆਖੀਰ ’ਚ
ਕਈ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ ਵਨਰਮਈਤਈਿਾਂ ਦਈ ਝੁਕਈਅ ਧੁਈਰਵਮਕ ਭਾਈਿਨਈਿਾਂ ਨਈਲਾ ਭਾਰਪੂਰ ਿਮਈਵਜੁਕ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ ਿੱਲਾ ਹੋੋ ਵਗਆ ਿੀ
ਵਕਉਂਵਕ ਪਨਈ ਲਾਈਲਾ ਮਹੋੇਸ਼ਿਰੀ ਦੀ ਵਿਲਾਮ ‘ਨਈਨਕ ਨਈਮ ਜੁਹੋਈਜ਼ ਹੋੈ’ ਨੂ ਵਿਲਾਿਰ ਿਕਰੀਨ ’ਤੇ ਬ੍ੇਪਨਈਹੋ ਿਿਲਾਤਈ ਹੋਈਵਿਲਾ ਹੋੋਈ ਿੀ। ਦੇਸ਼
ਦੇ ਬ੍ਟਿਈਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਈਅਦ ਇਹੋ ਪਵਹੋਲਾੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮ ਿੀ ਵਜੁਿ ਨੇ ਪਜੁਈਬ੍ ਤੋਂ ਬ੍ਈਹੋਰ ਵਦੱਲਾੀ ਤੇ ਹੋੋਰਨਾਂ ਿੂਵਬ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਿੀ ਧੁੂਮ ਮਚਈਈ
ਿੀ ਅਤੇ ਇਹੋਦੇ ਨਈਲਾ ਹੋੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਧੁਈਰਵਮਕ ਵਿਲਾਮਾਂ ਬ੍ਣਈਉਣ ਦਈ ਨਿਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋਇਆ। ਇਿ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੋੋਰ ਬ੍ਣਨ ਿਈਲਾੀਆਂ ਵਿਲਾਮਾਂ
’ਚ ‘ਨਈਨਕ ਦੁਖੀਆ ਿਭਾ ਿਿਈਰ’, ‘ਵਮੱਤਰ ਵਪਆਰੇ ਨੂ’, ‘ਮਨ ਜੁੀਤੇ ਜੁੱਗ ਜੁੀਤ’, ‘ਗੁਰੂ ਮਈਵਨਯੋ ਗਰਥ’, ‘ਦੁੱਖ ਭਾਜੁਨ ਤੇਰਈ ਨਈਮ’, ‘ਪਈਪੀ
ਤਈਰੇ ਅਨੇਕ’, ‘ਿਿਈ ਲਾਈਖ ਿੇ ਏਕ ਲਾੜਈਊ’, ‘ਿਤ ਿਰੀ ਅਕਈਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਚਈ ਦਰ ਬ੍ਈਬ੍ੇ ਨਈਨਕ ਦਈ’ ਿਰਨਣਯੋਗ ਹੋਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਹੋਦੀ
ਵਿਲਾਮਾਂ ਿਾਂਗ ਮਲਾਟੀ ਿਟਈਰ-ਕਈਿਟ ਿਈਲਾੀਆਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦਈ ਦਦੌਰ ਆਇਆ ਜੁਦ ‘ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹੋਲਾੇ’, ‘ਦੋ ਸ਼ੇਰ’, ‘ਦਈਜੁ’, ‘ਵਗੱਧੁਈ’,
‘ਿਤੋ ਬ੍ਤੋ’, ‘ਟਈਕਰਈ’, ‘ਯਮਲਾਈ ਜੁੱਟ’, ‘ਿਈਲਾ ਿੋਲਾੜਿਾਂ ਚਵੜੜਆ’, ‘ਉਡੀਕਾਂ’, ‘ਿਦੌਜੁੀ ਚਈਚਈ’, ‘ਬ੍ਲਾਬ੍ੀਰੋ ਭਾਈਬ੍ੀ’, ‘ਿਰਪਚ’, ‘ਪੁੱਤ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ’ ਅਤੇ
‘ਵਤਲਾ ਵਤਲਾ ਦਈ ਲਾੇਖਈ’ ਿਰਗੀਆਂ ਵਿਲਾਮਾਂ ਆਈਆਂ।
ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਈਮਯਈਬ੍ ਕਲਾਈਕਈਰਾਂ ’ਚ ਨੂਰਜੁਹੋਾਂ, ਮੁਮਤਈਜੁ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੀਤਈ ਬ੍ਈਲਾੀ, ਵਨਸ਼ੀ ਇਦਰਈ ਵਬ੍ੱਲਾੀ, ਪਰਈਣ, ਓਮ ਪਰਕਈਸ਼, ਕਰਨ
ਦੀਿਈਨ, ਦਲਾਜੁੀਤ, ਪਰੇਮ ਚੋਪੜਈ, ਰਵਿਦਰ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦਈਰਈ ਵਿਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਈਮਲਾ ਹੋਨ। ਿਵਰਦਰ ਨੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ‘ਤੇਰੀ
ਮੇਰੀ ਇਕ ਵਜੁਦੜੀ’ ਤੇ ‘ਹੋੀਰੋ’ ਿਜੁੋਂ ਦਿਤਕ ਵਦੱਤੀ। ਉਿ ਤੋਂ ਬ੍ਈਅਦ ‘ਧੁਰਮਜੁੀਤ’, ‘ਿਤੋ ਬ੍ਤੋ’, ‘ਟਈਕਰਈ’, ‘ਿੈਦਈ ਜੁੋਗਣ’, ‘ਲਾਬ੍ੜਦਈਰਨੀ’,
‘ਿਰਪਚ’, ‘ਬ੍ਟਿਈਰਈ’ ਤੇ ‘ਯਈਰੀ ਜੁੱਟ ਦੀ’ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਵਿਚ ਉਿ ਨੇ ਮਹੋੱਤਿਪੂਰਨ ਰੋਲਾ ਅਦਈ ਕੀਤਈ। ਿਈਲਾ 1988 ਵਿੱਚ ਲਾੁਵਧੁਆਣਈ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਇਕ ਵਪਡ ’ਚ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘ਜੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੂਵਟਗ ਦਦੌਰਈਨ ਅਵਤਿਈਦੀਆਂ ਿੱਲਾੋਂ ਿੈ ਨਿੱਟ ’ਤੇ ਅਚਈਨਕ ਹੋਮਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਿ ਵਿਰਕੱਢ
ਕਲਾਈਕਈਰ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਲਾੇਖਕ ਤੇ ਵਨਰਮਈਤਈ ਦੀ ਹੋੱਵਤਆ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਿੀ। ਿਵਰਦਰ ਦੀ ਮਦੌਤ ਤੋਂ ਬ੍ਈਅਦ ਕਈ ਨਿੇਂ ਹੋੀਰੋ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ
’ਚ ਆਪਣੀ ਵਕਿਮਤ ਅਜ਼ਮਈਉਣ ਆਏ ਵਜੁਿੇਂ ਿਤੀਸ਼ ਕਦੌ ਲਾ, ਯੋਗਰਈਜੁ ਵਿਘ, ਗੁੱਗੂ ਵਗੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਵਿਦਰ ਮਈਹੋਲਾ। ਦੂਜੁੇ ਪਈਿੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮੀ
ਹੋੀਰੋਇਨਾਂ ’ਚ ਪਰੀਤੀ ਿਪਰੂ, ਉਪਈਿਨਈ ਵਿਘ ਤੇ ਦਲਾਜੁੀਤ ਕਦੌ ਰ ਨੇ ਦਰਜੁਨਾਂ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਨ।
ਕਦੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਨੂ ਇਿ ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਨਈਲਾ ਜੁੋਵੜਆ ਵਗਆ ਿੀ, ਵਲਾਹੋਈਜ਼ਈ ਉਿ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿਈਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਿਵਭਾਆਚਈਰ ਦੀ ਮਵਹੋਕ ਆਉਂਦੀ ਿੀ। ਪੁਰਈਣੇ ਜ਼ਮਈਨੇ ਦੇ ਿਗੀਤਕਈਰਾਂ ਗੁਲਾਈਮ ਹੋੈਦਰ, ਧੁੂਮੀ ਖ਼ਈਨ, ਮਈਿਟਰ ਗੋਵਿਦ ਰਈਮ, ਸ਼ਈਮ
ਿੁਦਰ, ਵਿਨੋਦ, ਹੋਿ ਰਈਜੁ ਬ੍ਵਹੋਲਾ, ਿਰਦੂਲਾ ਕਿਈਤਰਈ, ਿਰੀ ਮਦਨ ਤੇ ਿਰੀ ਮੋਵਹੋਦਰ ਨੇ ਕਈ ਯਈਦਗਈਰ ਗਈਣੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਿਈਿਤੇ
ਵਰਕਈਰਡ ਕੀਤੇ। ਵਜੁਿੇਂ ‘‘ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਿਲਾਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ….’’, ‘‘ਸ਼ਈਲਾਈ ਜੁਿਈਨੀਆਂ ਮਈਣੇ…’’, ‘‘ਏਥੋਂ ਉੜ ਜੁਈ ਭਾੋਵਲਾਆ ਪਛੀਆ…’’, ‘‘ਨੀ
ਿੋਹੋਣੀਏ ਨੀ ਹੋੀਰੀਏ….’’, ‘‘ਿਈਰੀ ਿਈਰੀ ਰਈਤ ਤੇਰਈ ਤੱਕਨੀ ਆਂ ਰਈਹੋ…’’ ‘‘ਬ੍ੱਤੀ ਬ੍ਈਲਾ ਕੇ ਬ੍ਨੇਰੇ ’ਤੇ ਰੱਖਨੀ ਆਂ…’’, ‘‘ਦਈਣਈ ਪਈਣੀ ਵਖੱਚ
ਕੇ ਵਲਾਓਂਦਈ ਕਦੌ ਣ ਵਕਿੇ ਦਈ ਖਾਂਉਂਦਈ…’’, ‘‘ਜੁੱਗ ਿਈਲਾਈ ਮੇਲਾਈ ਯਈਰੋ…’’, ‘‘ਨਈਲਾੇ ਲਾਮੀ ਤੇ ਨਈਲਾੇ ਕਈਲਾੀ…..’’ ਤੇ ‘‘ਵਪਆਰ ਦੇ ਭਾੁਲਾੇਖ…
ੇ ’’, ਇਨੜਾਂ
ਿੁਰੀਲਾੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂ ਨੂਰਜੁਹੋਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਈਦ ਬ੍ੇਗਮ, ਮੁਹੋਮਦ ਰਫ਼ਿੀ, ਲਾਤਈ ਮਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਈ ਭਾੌਂਿਲਾੇ ਗਈਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਮਠੜੀ ਆਿਈਜ਼ ’ਚ
ਗਈਇਆ ਿੀ। ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਈਣੇ ਗਈਇਕਾਂ ਦਈ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੋਮਦ ਰਫ਼ਿੀ ਦਈ ਨਾਂ ਿਭਾ ਤੋਂ ਪਵਹੋਲਾਾਂ ਆਉਂਦਈ ਹੋੈ। ਿਗੀਤਕਈਰ
ਸ਼ਈਮ ਿੁਦਰ ਨੇ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘‘ਗੁਲਾ ਬ੍ਲਾੋਚ’’ ਰਈਹੋਹੀਂ ਮੁਹੋਮਦ ਰਫ਼ਿੀ ਨੂ ਬ੍ਤਦੌਰ ਵਪੱਠਿਰਤੀ ਗਈਇਕ ਪਵਹੋਲਾੀ ਿਈਰ 1944 ’ਚ ਮਦੌਕਈ ਵਦੱਤਈ ਿੀ ਤੇ
ਉਹੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾ ਕੇ ਵਹੋਦੁਿਤਈਨੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦਈ ਬ੍ੇਤਈਜੁ ਬ੍ਈਤਸ਼ਈਹੋ ਬ੍ਵਣਆ। ਮੁਹੋਮਦ ਰਫ਼ਿੀ ਦੇ ਨਈਲਾ-ਨਈਲਾ ਮਵਹੋਦਰ ਕਪੂਰ, ਜੁਿਪਈਲਾ ਵਿਘ ਤੇ
ਿੁਵਰਦਰ ਕੋਹੋਲਾੀ ਿੀ ਬ੍ਤਦੌਰ ਵਪੱਠਿਰਤੀ ਗਈਇਕ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਨਈਲਾ ਜੁੁੜੇ ਹੋੋਏ ਿਨ। ਪੁਰਈਣੀਆਂ ਵਪੱਠਿਰਤੀ ਗਈਇਕਈਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਈਦ
ਬ੍ੇਗਮ ਵਜ਼ਆਦਈ ਚਰਵਚਤ ਰਹੋੀ ਭਾਈਿੇਂ ਲਾਤਈ ਮਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਈ ਭਾੋਿਲਾੇ ਨੇ ਿੀ ਕਈਿੀ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਗਈਣੇ ਗਈਏ ਹੋਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਈਿਈ ਿੁਮਨ
ਕਲਾਯਈਨਪੁਰ, ਵਕਰਸ਼ਨਈ ਕੱਲਾ,ੇ ਵਦਲਾਰਈਜੁ ਕਦੌ ਰ, ਮੀਨੂ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਿਵਿਤਈ ਿਈਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਿੀ ਵਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੋਨ। ‘ਿੈਦਈ ਜੁੋਗਣ’ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ’ਚ
ਪਵਹੋਲਾੀ ਿਈਰ ਪਜੁਈਬ੍ ਦੇ ਗਈਇਕ ਮੁਹੋਮਦ ਿਦੀਕ ਤੇ ਰਣਜੁੀਤ ਕਦੌ ਰ ਨੇ ਗਈਣੇ ਗਈਏ। ਇਿੇ ਤਰੜਾਂ ਕੁਲਾਦੀਪ ਮਈਣਕ ਦੇ ‘ਬ੍ਲਾਬ੍ੀਰੋ ਭਾਈਬ੍ੀ’
ਵਫ਼ਿਲਾਮ ’ਚ ਗਈਏ ਗਈਣੇ ਅੱਜੁ ਿੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਿੇਖਣ ਿਈਵਲਾਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬ੍ਈਨ ’ਤੇ ਹੋਨ। ਗੁਰਦਈਿ ਮਈਨ ਗਈਇਕ ਤੇ ਨਈਇਕ ਿਜੁੋਂ ਿਿਲਾਤਈ ਹੋਈਿਲਾ
ਕਰਨ ਿਈਲਾਈ ਪਵਹੋਲਾਈ ਕਲਾਈਕਈਰ ਹੋੈ। ਿੁਰਜੁੀਤ ਵਬ੍ਦਰਖੀਆ ਨੇ ‘ਬ੍ਦਲਾਈ ਜੁੱਟੀ ਦਈ’, ‘ਲਾਲਾਕਈਰਈ ਜੁੱਟੀ ਦਈ’ ਤੇ ‘ਜੁੱਟ ਵਜੁਉਣਈ ਮਦੌੜ’ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ
’ਚ ਬ੍ਤਦੌਰ ਗਈਇਕ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਕਮ ਕੀਤਈ। ਇਿ ਤੋਂ ਬ੍ਈਅਦ ਮਨਮੋਹੋਨ ਵਿਘ ਵਜੁਹੋੇ ਪਈਰਖੂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹੋਰਭਾਜੁਨ ਮਈਨ ਨੂ ਨਈਇਕ ਬ੍ਣਈ
ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਈ ਅਤੇ ਿੱਖਰੀ ਪਛਈਣ ਬ੍ਣਈਈ। ਜੁਦਵਕ ਬ੍ੱਬ੍ੂ ਮਈਨ ਬ੍ਤਦੌਰ ਗਈਇਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਿਰੋਵਤਆਂ ਦੀ ਪਿਦ ’ਤੇ ਿਦਈ ਹੋੀ ਖਰਈ
ਉੱਤਵਰਆ ਹੋੈ।
ਪਈਲਾੀਿੁੱਡ (ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ) ਦੀ ਤਰਈਿਦੀ ਇਹੋ ਹੋੈ ਵਕ ਕਈਬ੍ਲਾ ਵਨਰਮਈਤਈ/ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਚਗੇ ਤੇ ਿਧੁੀਆ ਪਟਕਥਈ/ਿਿਈਦ ਲਾੇਖਕਾਂ ਦੀ

ਿਭਾ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਘਈਟ ਹੋੈ। ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਵਿਚਲਾਈ ਦੁਹੋਰਈਅ, ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਈਬ੍ਕ ਕਹੋਈਣੀ ਦਈ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂਕਣ ਨਈ ਹੋੋਣਈ, ਵਕਰਦਈਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ
ਅਤੇ ਹੋੋਰ ਕਈ ਅਵਜੁਹੋੇ ਕਈਰਨ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਧੁਣ ’ਚ ਰੋੜਈ ਬ੍ਣ ਰਹੋੇ ਹੋਨ। ਹੋਰ ਦਦੌਰ ਦੇ ਵਿਨੇਮਈ ਦਈ ਿੱਖਰਈ ਮੁਹੋਾਂਦਰਈ ਹੋੁਦਈ
ਹੋੈ ਅਤੇ ਿੱਖਰੀ ਪਛਈਣ ਹੋੁਦੀ ਹੋੈ। ਹੋੁਣ ਵਿਸ਼ਿੀਕਰਨ ਦਈ ਯੁੱਗ ਹੋੈ ਤੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਿੀ ਇਿ ਦਦੌਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਿਰੂਪ ਨੂ ਬ੍ਦਲਾ ਵਰਹੋਈ ਹੋੈ।
ਵਪਡਾਂ ’ਚ ਰਵਹੋ ਰਹੋੇ ਵਕਿਈਨ ਪਈਤਰ ਿਮਈਪਤ ਹੋੋ ਗਏ ਹੋਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਵਹੋ ਰਹੋੇ ਪਰਿਈਿੀਆਂ ਨੂ ਪਰਮੁੱਖਤਈ ਵਦੱਤੀ ਜੁਈ ਰਹੋੀ ਹੋੈ।
ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਗਲਾੈਮਰ ਹੋਈਿੀ ਹੋੋ ਰਹੋੇ ਹੋਨ ਜੁਦੋਂ ਵਕ ਿਈਦਗੀ ਅਤੇ ਿਦੀਿੀਪਣ ਬ੍ਹੋੁਤ ਵਪੱਛੇ ਰਵਹੋ ਗਏ ਹੋਨ। ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲਾੂ
ਸ਼ੂਵਟਗ ਿਈਿਤੇ ਪਿਦੀਦਈ ਿਥਈਨ ਿਨ ਪਰ ਹੋੁਣ ਇਗਲਾੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਿਵਿਟਜ਼ਰਲਾੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਿਥਈਨ ਲਾੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਪਿਦ
ਕੀਤੇ ਜੁਾਂਦੇ ਹੋਨ। ਅੱਜੁ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦਈ ਬ੍ਜੁਟ ਿੀ ਕਈਫ਼ਿੀ ਿਧੁ ਵਗਆ ਹੋੈ। ‘ਜੁੀ ਆਇਆਂ ਨੂ’, ‘ਮੇਰਈ ਵਪਡ-ਮਈਈ ਹੋੋਮ’, ‘ਦੇਿ ਹੋੋਇਆ
ਪਰਦੇਿ’, ‘ਮਜੁਈਜੁਣ’, ‘ਵਿਰਿਈ’, ‘ਿਈਵਰਿ ਸ਼ਈਹੋ’ ਤੇ ‘ਹੋੀਰ ਰਾਂਝਈ’ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਈ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਿੱਲਾ ਰੁਝਈਨ ਿਧੁਈਇਆ ਹੋੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹੋ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਵਮਆਰੀ ਿਨ। ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਿੀ ਵਹੋਦੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਿਾਂਗ ਚਗਈ ਹੋੁਗਈਰਈ ਵਮਲਾਣ ਲਾੱਗ ਵਪਆ ਹੋੈ ਅਤੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ
ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਹੋੁਣ ਵਿਰਫ਼ਿ ਪਜੁਈਬ੍ ’ਚ ਹੋੀ ਨਹੋਹੀਂ , ਬ੍ਲਾਵਕ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਪਿਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੁਈ ਰਹੋੀਆਂ ਹੋਨ। ‘ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘ਮੇਲਾ ਕਰਈਦੇ ਰੱਬ੍ਈ’
ਿਫ਼ਿਲਾਤਈ ਦੇ ਝਡੇ ਗੱਡਵਦਆਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਲਾਈ ਨਿੇਂ ਰਈਹੋ ਖੋਲਾੜਣ ’ਚ ਕਈਮਯਈਬ੍ ਰਹੋੀ। ਿਈਲਾ 2010 ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਦਨ ਦੋ-ਦੋ ਪਜੁਈਬ੍ੀ
ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਿੀ ਵਰਲਾੀਜ਼ ਹੋੋਈਆਂ ਜੁੋ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋੈ ਪਰ ਜੁੇਕਰ ਦੂਜੁੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਿੋਵਚਆ ਜੁਈਿੇ ਤਾਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਨੂ ਖੁਦ ਹੋੀ ਢਈਹੋ ਲਾਈਉਣ
ਿਈਲਾੀ ਗੱਲਾ ਹੋੈ। ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਅਜੁੇ ਏਨਈ ਿਮਰੱਥ ਨਹੋਹੀਂ ਹੋੋਇਆ ਵਕ ਇੱਕੋ ਵਦਨ ਦੋ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਵਰਲਾੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੁਈ ਿਕਣ।
ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲਾ ਵਿਲਾਮ ਐਿਈਰਡ’ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਨੂ ਟਾਂਿੇਂ ਟਾਂਿੇਂ ਹੋੀ ਵਮਲਾੇ ਹੋਨ। ਕਦੌ ਮੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਜੁੱਤਣ ਿਈਲਾੀਆਂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ
ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਿਤਲਾੁਜੁ ਦੇ ਕਢੇ’ ਪਵਹੋਲਾੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਿੀ ਵਜੁਿ ਨੂ ਿਰਿ ਿਰੇਸ਼ਠ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਹੋੋਣ ਦਈ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਮਵਲਾਆ
ਤੇ ਵਿਰ ਮੋਵਹੋਦਰ ਨੂ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘ਨਈਨਕ ਨਈਮ ਜੁਹੋਈਜ਼ ਹੋੈ’ ਅਤੇ ਿਗੀਤ ਿਈਿਤੇ ਇਿ ਪੁਰਿਕਈਰ ਨਈਲਾ ਵਨਿਈਵਜੁਆ ਵਗਆ ਿੀ, ਜੁਦ ਵਕ 1969
ਵਿਚ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘ਵਤਲਾ ਵਤਲਾ ਦਈ ਲਾੇਖਈ’ ਨੂ ਪਜੁਈਬ੍ ਿਰਕਈਰ ਨੇ ਇਕ ਵਬ੍ਹੋਤਰੀਨ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਤੇ ਕਹੋਈਣੀ ਦਈ ਿੂਬ੍ਈ ਪੱਧੁਰੀ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਦੱਤਈ ਿੀ।
ਕੁਝ ਦਿ ਿਈਲਾਾਂ ਬ੍ਈਅਦ ‘ਚਨ ਪਰਦੇਿੀ’ ਨੂ ਕਦੌ ਮੀ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਮਵਲਾਆ। ਪਰ ਹੋੁਣ ਵਪਛਲਾੇ ਕੁਝ ਿਈਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਵਫ਼ਿਲਾਮਕਈਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ
ਮਨਮੋਹੋਨ ਵਿਘ, ਗੁਰਦਈਿ ਮਈਨ, ਵਿਜੁੈ ਟਡਨ, ਇਦਰਜੁੀਤ ਿਈਲਾੀਆ ਨੇ ਇਹੋ ਘਈਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਹੋੈ। ਕਦੌ ਮੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਪੁਰਿਕਈਰ
ਜੁੇਤੂ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ‘ਮੜੜੀ ਦਈ ਦੀਿਈ’, ‘ਕਚਵਹੋਰੀ’, ‘ਦੇਿ ਹੋੋਇਆ ਪਰਦੇਿ, ‘ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਜੁਈਬ੍ ਦੀ’, ‘ਸ਼ਹੋੀਦ ਊਧੁਮ ਵਿਘ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਹੋੀਦ-ਏਮੁਹੋੱਬ੍ਤ ਬ੍ੂਟਈ ਵਿਘ’ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਈਮਲਾ ਹੋਨ। ਗੁਰਦਈਿ ਮਈਨ ਦੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ‘ਿਈਵਰਿ ਸ਼ਈਹੋ’ ਚਈਰ ਕਦੌ ਮੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਜੁੱਤਣ ਿਈਲਾੀ ਅਵਜੁਹੋੀ
ਇੱਕੋ ਵਫ਼ਿਲਾਮ ਹੋੈ ਵਜੁਿ ਨੂ ਿਭਾ ਤੋਂ ਿਧੁੀਆ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ‘ਵਿਲਾਮ, ਿਰਿ ਿਰੇਸ਼ਠ ਵਪੱਠਿਰਤੀ ਗਈਇਕ, ਵਬ੍ਹੋਤਰੀਨ ਆਰਟ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਕੋਿਟੂਮ ਵਡਜ਼ਈਈਨ ‘ਭਾੇਿਭਾੂਸ਼ਈ’ ਲਾਈ ਇਹੋ ਪੁਰਿਕਈਰ ਵਮਲਾੇ ਹੋਨ।
ਹੋੁਣ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਦਈ ਭਾਵਿੱਖ ਿੁਨਵਹੋਰਈ ਜੁਈਪਦਈ ਹੋੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦਈ ਕੈਨਿਈਿ ਬ੍ਹੋੁਤ ਿੱਡਈ ਹੋੋ ਵਗਆ ਹੋੈ; ਕਈ ਿੱਡੇ
ਵਬ੍ਜ਼ਨਿ ਘਰਈਵਣਆਂ ਨੇ ਿੀ ਇਿ ਿੱਲਾ ਆਪਣੀ ਵਦਲਾਚਿਪੀ ਵਿਖਈਈ ਹੋੈ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਈਲਾ ਨਈਲਾ ਪਰਿਈਿੀ ਭਾਈਰਤੀ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਈ ਚਗਈ ਹੋੁਗਈਰਈ ਿੀ ਵਮਲਾ ਵਰਹੋਈ ਹੋੈ। ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੋੋਂਦ ਦੇ 75 ਿਈਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਏ ਹੋਨ ਪਰ ਅਫ਼ਿਿੋਿ ਦੀ ਗੱਲਾ
ਹੋੈ ਵਕ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਫ਼ਿਲਾਮਿਈਜ਼, ਪਜੁਈਬ੍ ਿਰਕਈਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ’ਚ ਵਦਲਾਚਿਪੀ ਰੱਖਣ ਿਈਲਾੇ, ਜੁੁੜੇ ਲਾੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਇਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦੌਕੇ
ਦਈ ਜੁਸ਼ਨਾਂ ਮਨਈਉਣਈ ਭਾੁੱਲਾ ਗਏ ਹੋਨ। ਇਜੁ ਜੁਈਪਦਈ ਹੋੈ ਵਕ ਪਜੁਈਬ੍ ਿਰਕਈਰ ਦੀ ਮਈਲਾੀ ਹੋਈਲਾਤ ਤੇ ਹੋੋਰ ਕਈ ਰੁਝੇਿੇਂ ਅਤੇ ਦੂਿਰੀਆਂ
ਿਿਥਈਿਾਂ ਇਿ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਉਦਈਿਹੋੀਣਤਈ ਕੁਝ ਅਵਜੁਹੋੇ ਕਈਰਨ ਰਹੋੇ ਹੋਨ ਵਕ ਅਿਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬ੍ੋਲਾੀ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਿਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋੀਰਕ ਜੁਯਤੀ
ਮਨਈਉਣ ’ਚ ਅਿਮਰਥ ਰਹੋੇ, ਪਰ ਅਜੁੇ ਿੀ ਦੇਰ ਨਹੋਹੀਂ ਹੋੋਈ, ਅਿਹੀਂ ਿਈਰੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਮਲਾ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧੁਰ ’ਤੇ ਪਜੁਈਬ੍ੀ ਵਿਨੇਮਈ ਦੀ ਹੋੀਰਕ
ਜੁਯਤੀ ਮਨਈਈਏ ਤਾਂ ਵਕ ਆਉਣ ਿਈਲਾੀਆਂ ਪੀੜੜੀਆਂ ਨੂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਈਿਤ ’ਤੇ ਨਈਜ਼ ਹੋੋਿੇ।
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