
ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ ਮੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ ਮੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ ਮੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ ਮੇਲੇ ''''ਚ ਪਾ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਚ ਪਾ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਚ ਪਾ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਚ ਪਾ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ        

 

ਮ�ਹਰੂ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਕ�ਯਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ੳ◌ੁ◌ੱਘੇ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪਾ� ‘ਤੇ ਿਫਲਮ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾ� ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਿਫਲਮ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਪਾ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ- ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਫਲਮ. ਿਦਖਾਈ- ਗਈ-।ਿਨਰਦੇ�ਕ “ਰਾਜੀਵ” ਵਲੋਂ 1994 ‘ਚ ‘ਚ 

ਬਣਾਈ “ਆਪਣਾ ਪਾ�” ਤੇ 2004 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਿਵਭੂ ਪੁਰੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਿਫਲਮ “ਚੌਰਸ ਚ.ਦ” ਿਦਖਾਈ ਗਈ।ਸਭਤੋਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਦੋਵ. ਿਨਰਦੇ�ਕ. 

ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ੋਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਈ- ਗਈ- ਿਫਲਮ. ਸਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੈਂ 

ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਤੇ ਦੋਵ. ਹੀ ਿਨਰਦੇ�ਕ. ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤੀ।-ਯਾਦਿਵੰਦਰ 

ਕਰਿਫਊ। 

““““ਚੌਰਸਚੌਰਸਚੌਰਸਚੌਰਸ    ਚ.ਦਚ.ਦਚ.ਦਚ.ਦ” ” ” ” ਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇ    ਿਵਭੂਿਵਭੂਿਵਭੂਿਵਭੂ    ਪੁਰੀਪੁਰੀਪੁਰੀਪੁਰੀ    ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ    ਮੁਲਾਕਾਤਮੁਲਾਕਾਤਮੁਲਾਕਾਤਮੁਲਾਕਾਤ    

    

ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�    >>>>    ਦੇਸਦੇਸਦੇਸਦੇਸ    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਿਰਕ�ੇਿਰਕ�ੇਿਰਕ�ੇਿਰਕ�ੇ    ਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇਵਾਲੇ    ਤੱਕਤੱਕਤੱਕਤੱਕ    ਪਹੁੰਚਾਉਣਪਹੁੰਚਾਉਣਪਹੁੰਚਾਉਣਪਹੁੰਚਾਉਣ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਲੋੜਲੋੜਲੋੜਲੋੜ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ।।।।----ਿਵਭੂਿਵਭੂਿਵਭੂਿਵਭੂ    ਪੁਰੀਪੁਰੀਪੁਰੀਪੁਰੀ 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�    ‘‘‘‘ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮ    ਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣ    ਦਾਦਾਦਾਦਾ    ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ    ਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂ    ਆਇਆਆਇਆਆਇਆਆਇਆ..?..?..?..? 

 



ਿਵਭੂ-ਮੈਂ ਪਾ� > ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਦਨ. ‘ਚ ਪੜBਨਾ �ੁਰ ੂਕੀਤਾ।ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾ� ਨੇ ਮੈ> ਬਹਤੁ 

ਪCਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ।ਪਾ� ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਿਸਰਫ ਕਿਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ।ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸਫਰ ‘ਚ 

ਮੈਂ ਿਫਲਮ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਪੂਨੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।ਿਜੱਥੇ 4 ਸਾਲ. ਦੇ ਕੋਰਸ ‘ਚ ਦਜੂੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 

ਿਫਲਮ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ।ਮੈਂ ਿਫਕ�ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,ਪਾ� > ਡਾਿਕਊ ਡਰਾਮੇ ‘ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ 

ਸੋਚੀ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਫਲਮ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਣੁ ਵੀ ਪਾ� > ਨਕਸਲੀ ਘੱਟ ਤੇ ਿਸਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹ.।ਮੈਂ ਇਸ ਿਫਲਮ > ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਫਲਮ ਮੰਨਦਾ ਹ.,ਿਕਉਂਿਕ 

ਪਾ� ਿਜਵੇਂ ਮੈ> ਿਦਖਦਾ ਹੈ ,ਮੈਂ ਉਸ ਨੁ ੰਉਵੇਂ ਹੀ ਿਵਖਾਇਆ।ਮੈਂ ਪਾ� > ਰਮੁ.ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਹਰ ਿਨੱਕੀ 

ਿਨੱਕੀ ਚੀਜ਼ ‘ਚੋਂ ਿਪਆਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹ.। 

 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�,,,,ਕਲਾਕਲਾਕਲਾਕਲਾ    ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਇਨਕਲਾਬਇਨਕਲਾਬਇਨਕਲਾਬਇਨਕਲਾਬ    >>>>    ਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂਿਕਵੇਂ    ਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇਵੇਖਦੇ    ਹੋਹਹੋੋਹੋ    ????    

 

ਿਵਭੂ-ਪਾ� > ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਫਲਮ ਦੀ ਤਰB. ਵੇਖਦਾ ਹ.।ਹ. ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂ�ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।ਮੈਂ 

ਮੰਨਦਾ ਹ. ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਿਜਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।ਜਦੋਂ 

ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ,ਤਦੇ ਹੀ ਆਰਟ ਲਈ ਨਵੀ- ਸੰਭਾਵਨਾਵ. ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀ-।ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ 

ਆਪਸ ‘ਚ ਗਿਹਰਾ ਿਰ�ਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਦਨੁੀ- > ਬਦਲਣਾ ਬਹਤੁ ਮੁ�ਿਕਲ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹ. 

ਿਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਿਕ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੋਕ. > ਚੇਤਨ 

ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵਰਾਜੀਵ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ““““ਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾਆਪਣਾ    ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�” ” ” ” ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ    ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰਿਵਚਾਰ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ???? 

 

ਿਵਭੂ-ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨ ੇਿਫਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਘਟਨਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀ।ਬੜਾ ਭਾਵਕੁ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ 

ਮਸਲਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਪਾ� > ਇਕੋ ਪਿਹਲੂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾ� > 

ਲਗਭਗ 16-17 ਸਾਲ. ਬਾਅਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਏਨੀ ਦਰੂ ਪੂਨੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ 

ਸ.,ਤ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਪਾ� ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹਨ। 

    

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਇਕਇਕਇਕਇਕ    ਿਫਲਿਫਲਿਫਲਿਫਲਮਮਮਮ    ਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕ    ਦੇਦਦੇੇਦੇ    ਤੌਰਤੌਰਤੌਰਤੌਰ    ‘‘‘‘ਤੇਤਤੇੇਤੇ    ਅੱਗੇਅੱਗੇਅੱਗੇਅੱਗੇ    ਤੋਂਤੋਂਤੋਂਤੋਂ    ਿਕਹੋਿਕਹੋਿਕਹੋਿਕਹੋ    ਿਜਹੀ-ਿਜਹੀ-ਿਜਹੀ-ਿਜਹੀ-    ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.    ਬਣਾਉਣੀ-ਬਣਾਉਣੀ-ਬਣਾਉਣੀ-ਬਣਾਉਣੀ-    ਪਸੰਦਪਸੰਦਪਸੰਦਪਸੰਦ    

ਕਰੋਗੇਕਰੋਗੇਕਰੋਗੇਕਰੋਗੇ    ???? 

ਿਵਭੂ-ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਿਫਲਮ “ਿਚਨਾਬ ਗ.ਧੀ” ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਪਰਿਡਊਸਰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਹਨ 

ਤੇ ਸਕਿਰਪਟ ਤੇ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ.।ਅਿਮਤਾਬ ਬਚਨ ਇਸ ਿਫਲਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਿਕਰਦਾਰ ਵਜੋਂ 



ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣਗੇ।ਿਚਨਾਬ ਗ.ਧੀ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂ�ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਿਚਨਾਬ ਗ.ਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ� ਦੀ 

ਅਜ਼ਾਦੀ > ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ.।ਮੈ> ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਿਕ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 200 

ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਿਮਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ > ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਥ. ਅਜ਼ਾਦੀ > ਤਰਜ਼ੀਹ।ਇਸ 

ਿਫਲਮ ‘ਚ ਸਾਿਰ- ਦਾ �ਘੰਰ� ਹੋਵੇ।ਮੈ> ਲਗਦਾ ਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਵੀਵੀਵੀਵੀ    ਕਦੇਕਦੇਕਦੇਕਦੇ    ਵੱਡੇਵੱਡੇਵੱਡੇਵੱਡੇ    ਬਜਟਬਜਟਬਜਟਬਜਟ    ਦੀਦੀਦੀਦੀ    ਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮਿਫਲਮ    ਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇਬਾਰੇ    ਸੋਿਚਆਸੋਿਚਆਸੋਿਚਆਸੋਿਚਆ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ    ..?..?..?..? 

 

ਿਵਭੂ-ਪਾ� ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਿਫਲਮ ਅਨੁਰਾਗ ਕ�ਯਪ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਗੱਲ 

ਹੈ।ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਤ. ਜ਼ਰਰੂ ਹੀ,ਪਾ� ‘ਤੇ ਿਫਲਮ ਬਣਾਵ.ਗਾ। ਪਾ� > ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰਕ�ੇ ਵਾਲੇ 

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰਯਾਦਿਵੰਦਰ----ਕੀਕੀਕੀਕੀ    ਕਾਰਨਕਾਰਨਕਾਰਨਕਾਰਨ    ਹੈਹਹੈੈਹੈ    ਿਕਿਕਿਕਿਕ    ਿ�ਆਮਿ�ਆਮਿ�ਆਮਿ�ਆਮ    ਬੈਨੇਗਲਬੈਨੇਗਲਬੈਨੇਗਲਬੈਨੇਗਲ    ਵਰਗੇਵਰਗੇਵਰਗੇਵਰਗੇ    ਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕਿਨਰਦੇ�ਕ,,,,ਜੋਜਜੋੋਜੋ    ਇਕਇਕਇਕਇਕ    ਦੌਰਦੌਰਦੌਰਦੌਰ    ‘‘‘‘ਚਚਚਚ    ਚੰਗੀ-ਚੰਗੀ-ਚੰਗੀ-ਚੰਗੀ-    ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.    

ਬਣਾਉਦੇਬਣਾਉਦੇਬਣਾਉਦੇਬਣਾਉਦੇ    ਰਹੇਰਹੇਰਹੇਰਹੇ    ਉਹਉਹਉਹਉਹ    ਅੱਜਅੱਜਅੱਜਅੱਜ    ਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲਿਬਲਕੁਲ    ਕਮਰ�ੀਅਲਕਮਰ�ੀਅਲਕਮਰ�ੀਅਲਕਮਰ�ੀਅਲ    ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.ਿਫਲਮ.    ਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣ    ਲੱਗਲੱਗਲੱਗਲੱਗ    ਪਏਪਏਪਏਪਏ..?..?..?..? 

 

ਿਵਭੂ-ਹਾਲ.ਿਕ ਇੰਸਡਰੀ ਨੇ ਇਹਨ. ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ. ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,ਪਰ 

ਮੈਂ ਏਨਾ ਜ਼ਰਰੂ ਕਹ.ਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਦਰ�ਕ ਿਸਨੇਮਾ > ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਪੂ ਦੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,ਉਹ 

ਪCਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਤੇ ਇਹਨ. ਦੀ ਇਹੀ ਤਰਾ�ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ. ਨੇ ਪCਵਚਨ ਵਾਲੀ 

ਲੀਹ ਫੜBੀ ਰੱਖੀ ।ਅੰਤ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਮੈ> ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾ> ਆਪਣੀ ਗੱਲ 

ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 


