
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨ ੰ  ਅਤ ੇਸਫਿਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਫਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਫਪਿੱ ਠ । ਲੇਖਕ: ਮਨਮੋਹਣ ਸ ਿੰ ਘ ਜਰਮਨੀ 
 

ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਫ ੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਸਜਿੰ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ 
ਬੋਲੀ ਨ ਿੰ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਵਦਸ਼ੇਾਂ ਸਵਚ ਰਸਹਿੰ ਸਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂਪ੍ਸਹਲ ਸਦਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ। ਦ  ਰੇ 

ਪ੍ਾ ੇ ਸਜ  ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਅਤ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ  ਸਿਆਚਾਰਕ,ਸਵਰ  ੇਅਤੇ ਮੇਸਲਆ ਂ

ਨ ਿੰ  ਸਵਦਸ਼ੇਾਂ ਸਵਚ ਰਸਹਕੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਜਿੰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਜਹੜੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ  ੇਵਾ 
ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਵੇਾ ਬਾਰੇ 

ਗਲਬਾਤ ਕਰੀਏ।  ਿ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਮੇਰਾ ਸ ਰ ਝ ਕਦਾ ਹੈ ਸਜਿੰ ਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ 
ਸਫਲਮਾਂ ਨ ਿੰ  ਉ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਕ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਰ ੇ,ਧਰਮ, ਸਿਆਚਾਰ ਨ ਿੰ  
ਸਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪ੍ਏ ਸਕਉ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇ  ਸਫਲਮ ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਿਾਵ ਸਪ੍ਆ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ ਹ ਣੇ ਹੀ ਥੋੜ ੇ ਮੇਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਧਾਰਸਮਕ ਸਫਲਮ ਚਾਰ  ਸਹਬਜ਼ਾਦ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਸਜ  

ਸਫਲਮ ਦ ੇਮਾਲਕ ਨੇ ਸਜਥੇ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚ ਇਹ ੋਸਜਹੀ ਸਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈ੍ ਾ ਕਮਾਉਣ 

ਦਾ ਨਹੀ  ੋਸਚਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜਿੰ ਨਾਂ ਉ  ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਰਬਾ ਰ ਪ੍ਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਸਫਲਮਾਂ 
ਵਾਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ  ੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਕਰ ਸਦਤਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ੋਸਜਹੀ ਸਫਲਮਾਂ 
ਬਣਾਉਣਗ ੇਸਜਹੜੀਆਂ ਸਜਿੰ ਦਗੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਬਦਲ  ਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਪ੍ਰ ਦ  ਰੇ ਪ੍ਾ ੇ ਅਜ ਤਕ 

ਸਜਿੰ ਨੀਆ ਵੀ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਬਣੀਆ ਂਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਟੋਰੀਆ ਂਨ ਿੰ  ਦੇਖਕ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜਥੇ 
ਸਫਲਮਾਂ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਿੰਦਾ ਬੋਸਲਆ ਹੈ ਉਥ ੇਹੀ ਅਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ੋਸਜਹੀਆਂ ਸਫਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ 
ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉ  ਸਵਚ ਇਹ 

 ੋਚਕ ੇਦੇਖਦ ੇਹਨ ਸਕ  ਾਇਦ ਚਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰ ਨਵੀ  ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਫਲਮ ਦੀ  ਟੋਰੀ 
ਪ੍ਸਹਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆ ਂਸਫਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲਗੀ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਦੀਆ ਂ ਟੋਰੀਆ ਂਅਜੇ ਤਕ 

ਸਕ  ੇਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਨ ਿੰ   ਵਾਏ ਮਾੜੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕ ਝ ਨਹੀ ਦ ੇ ਕੀਆਂ। ਸਜਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਕ ੜੀਆ ਂ

ਨ ਿੰ  ਬਰਗਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਧਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਸਫਲਮਾਂ ਦੇਖਕ ੇਨਸਸ਼ਆ ਂਨ ਿੰ  ਖਾ  ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦ ੇ ਵੇਨ ਕਰਨੇ 

ਸ ੁੱ ਖੇ ਹਨ। ਸਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਇਥ ੋਤਕ ਸਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ  ਸਿਆਚਾਰ ਸਵਰ  ੇਨ ਿੰ  ਤਾਂ 



ਸਪ੍ੁੱਠ ਸਦਤੀ ਹੀ ਹੈ ਉਥ ੇਹਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਸਜ  ਨ ਿੰ  ਟਾਈਟਲ ਨਾਮ ਕਸਹਿੰਦ ੇ

ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਿੰਗਸਲਸ਼ ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕ ਸਫਲਮ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਮਾਂ ਦ ੇ

ਮਾਲਕਾ ਨ ਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ  ੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਿ ਤੋਂ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਖਾਰੀ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਬਹ ਤ  ੋਹਣੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂ

ਸਲਖਦੇ ਹਨ ਨਾਲ  ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸਲਖਣ ਨ ਿੰ  ਕਸਣ 

ਸਜਹੜੀਆ ਂ ਾਡ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬੀ  ਸਿਆਚਾਰਕ,ਸਵਰ ,ੇਧਰਮ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਫ ੁੱ ਲਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤ ੇ

ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ੋਸਜਹੀਆਂ ਸਫਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੁੱ  ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸਕ 

ਸਫਲਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਕ ੇਰੁੱਖ ਸਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ੋਸਜਹੀਆਂ ਸਫਲਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉ ਸਜ  

ਨਾਲ ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨ ਪ੍ੀੜੀ ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈ੍ਣ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ   ਿ ਕ ਝ ਿ ਲ 

ਜਾਵ ੇਸਕ ਉਹ ਸਕ   ਮਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਿੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਜਵਾਨ ਪ੍ੀੜੀ ਨ ਿੰ  ਉਹੀ ਚਿੰਗਾ ਲਗਣਾ ਹੈ 

ਸਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰੋ  ਕ ੇਦੇਣਾ ਹੈ।  ਮਾਜ ਸਵਚ ਐ ੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਸਜਿੰ ਨਾਂ ਨੇ  ਮਾਜ ਨ ਿੰ  
ਸ ਸਖਆ ਸਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ੋਸਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸਫਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆ ਂਜਾਣ। ਸਜਵੇਂ  ਰਵਨ ਪ੍ ਤਰ 

ਸਜ  ਨੇ  ਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਤਾ ਸਪ੍ਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਇ  ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਸਕਉ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਅੁੱਖਾ ਤੋਂ ਸਦਖਾਈ ਨਹੀ  ੀ ਸਦਿੰ ਦਾ। ਇਹ ੋਸਜਹੀ ਸਫਲਮ ਨਾਲ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਸਵਚ ਇਕ ਨਵੀਂ  ੋਚ 

ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ ਦਾ  ਮਾਜ ਇਹ ੋਸਜਹਾ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਬਜ ਰਗਾਂ ਦੀ 
 ੇਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਲੋਕ ਆਪ੍ਣ ੇਮਾਸਪ੍ਆ ਂਨ ਿੰ  ਬ ਢਾਪ੍ਾ ਘਰਾਂ ਸਵਚ ਛਡ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ 

 ਰਵਨ ਪ੍ ਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟ ੋਘਟ ਨੋਜਵਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਸਪ੍ਆ ਂਨ ਿੰ  
ਆਪ੍ਣ ੇਘਰਾਂ ਸਵਚ ਤਾਂ ਰੁੱਖਕ ੇ ੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ  ਕਦ ੇਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਦਮਾਗ ਸਵਚ ਮਾਤਾ 
ਸਪ੍ਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋ  ਕੇ। ਇਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮ ਿਗਤ ਪ੍ ਰਨ ਸ ਿੰ ਘ ਦੀ 
ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ੩੦ ਜਨਵਰੀ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ੋਸਜਹੀਆਂ 
ਸਫਲਮਾਂ  ਮਾਜ ਨ ਿੰ  ਨਵੀਂ  ੇਧ ਸਦਿੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇ  ਗੁੱਲ ਦਾ ਵੀ 
ਸਖਆਲ ਰੁੱਖਣ ਸਕ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ ਰਫ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਬੋਸਲਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਮਾਂ 
ਸਵਚ ਗਾਲਹਾਂ ਨਾ ਕੁੱਢਣ ਹਰ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮ ਸਵੁੱ ਚ  ਾਲਾ ਲਫਜ਼ ਆਮ ਹੀ   ਣਨ ਨ ਿੰ  ਸਮਲਦਾ ਹੈ 

ਸਜ  ਲਫਜ਼ ਨੇ  ਾਲੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤ ੇਨ ਿੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਸਦਤਾ ਹੈ ਉਥ ੇਹਰ ਇਕ ਦ ੋਤ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਦੋ ਤ ਨ ਿੰ   ਾਲਾ ਕਸਹਕ ੇਬਲਾਉਂਦਾਂ ਹੈ। ਦ  ੋਸਕ  ੇਦੋ ਤ ਦੀ ਿੈਣ,ਿੈਣ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੰਨ ਜੇਕਰ 



ਦੋ ਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦ  ਰੇ ਨ ਿੰ   ਾਲਾ ਬੋਲਕੇ ਹੀ ਗੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਹੜਾ ਬਿੰਦਾ ਆਪ੍ਣ ੇਦ ੋਤ ਤੇ 
ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਲ ਸ ਰਫ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਨੇ ਸ ਖਾਈ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਹਰ ਨੋਜਵਾਨ 

ਦੀ ਜ ਬਾਨ ਤ ੇਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਵਰ ੇ ਨਾਲ ਸਖਲਵਾੜ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪ੍ਤਾ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ 

ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਇਕ ਬਹ ਤ ਹੀ ਇਜਤਦਾਰ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸਫਲਮਾਂ ਨੇ ਸਪ੍ਤਾ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਨ ਿੰ  ਯਾਰ ਬਣਾ 
ਸਦਤਾ ਸਜ  ਕਰਕ ੇਆਪ੍ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚ ਹਰ ਬੁੱਚਾ ਆਪ੍ਣ ੇਬਾਪ੍ ਨ ਿੰ  ਯਾਰ ਕਸਹਕ ੇਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਸਜ  ਕਰਕ ੇਇਜਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਇ  ਕਾਰਨ ਸਪ੍ਤਾ ਪ੍ ੁੱ ਤਰ ਸਵਚ ਕਈੋ ਵੀ  ਸਤਕਾਰ 

ਵਾਲੀ ਗੁੱਲ ਨਹੀ ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਸਵਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉ  ੇਤਰੀਕ ੇਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਸਜਵੇਂ ਸਫਲਮਾਂ ਸਵਚ ਦੇਖਦ ੇਹਨ। ਇ  ਲਈ ਸਜਿੰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਸ਼ਤ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹ ੋਸਜਹੀ ਇਜਤ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜਹੜੀ  ਮਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਸ਼ਸਤਆ ਂਨ ਿੰ  ਤਾਰ 

2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਸਵਚ  ਾਡੀ  ਾਰੇ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਸਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਹੈ 

ਸਕ ਸਜਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਫਲਮਾਂ ਬਣਾਉ ਇਕ ਤਾਂ ਉ  ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ 

ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਸਫਲਮਾਂ ਸਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ   ਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਸਜ  ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਬਦਲ  ਕ ੇਉਹ ਵੀ ਚਿੰਗੀ ਸਜਿੰ ਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇ   ਬਿੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵੀ   ਚੇਤ 

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ   ਮਝਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

 ਾਡਾ  ਸਿਆਚਾਰ,ਸਵਰ ਾ,ਧਰਮ ਅਤ ੇਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨ ਿੰ  ਪ੍ਰਫ ਲਤ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਕ 

ਸਪ੍ੁੱਠ ਸਦਤੀ ਜਾਵ ੇ

 


