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మనం ఊహంచుకోగలం. 

ఒక బ ందం  గాలిలో నంచి పక్షులన కందక తీసుకురావటానిక చినన  రాళ్ళ న ిససుుతోంంి,  ఆ 

సమయంలో ఒక పెదద జంతువు తెర మీదక ఉబుకుతుంి,   ఇంకా గర్జసిుతంి,- మర్జయు అదే సమయంలో  

ఒక చినన  మానవుడు ఒక జంతువూ లాగా గర్జసి్తతడు.అప్పు డు  అందరూ ఒకక స్తర్జగా వెళ్ళళ పోతాుత... 

ఆ జంతువు గరని ఒక మానవ మహళ్ పలికంి, - నేన దానిని ఒక మహళ్లాగా  ఊహంచాలని  

కోుతకుంటున్నన న- మనం ఎటువంటి  జీిసగా ఉన్నన మో అలానే  ఉండేటటుు  చేసుతంి, అనటానిక ఇదే 

మూలం. ఈ జీిస మనం ఏి, కామో దానిన  అనకర్జంచగల స్తమర ్య ం కలి,. ఈ జీిస ఇంకొకర్జని 

ప్పతిబంబంచే స్తమర ్య ం కలి,. 

ఒకక స్తర్జ మనందరం పి, లేదా వంద లేదా వెయ్యయ  ఏళ్ళళ  మందుకు తంగి చూదాద ం. ఈ బ ందం మిగతా 

జీవులన ఎలా అనకర్జంచాలో నేుతు కుంి,:  చిమమ చీకటిలో    ఒక మంట నండి వచేు  

మిణుకుమిణుకుమనే వెలుతుుతలో  నలుగుుత మగవాుత జంతువులు  మగుుుత మహళ్లు ని,  

మగవాళ్ళళ  మర్జయు ఆడవాళ్ళు పక్షులు  భయంకరమయ్యన కోతులు  చెటుు మబుు లు: బ ందం ఉదయప్ప 

వేటన ప్పతిబంబస్తంి,  ఆ ిసధంగా వార్జ యొకక  రంగసథల కానకోం గతానిన  సంధిసుతన్నన ుత. ఇంకా 

ఆశ్ు రయ ంగా: ఈ జాతి అప్పు డు చేయగల కారాయ చరణన కనిపెడుతూ  ఆ జాతిక  ిసరోధైన ఆ భయానిన  

జయ్యంచటానిక  స్తధయ మైన మారాులన అనేే షిస్తంి,.  

అుతప్పలు  ఈలలు  గుసగుసలు  మన తలి రంగసథల ధే నలు – మాటల  భాష అవుతాయ్య. మాటాు డే భాష 

రాసే భాష అవుతుంి,.  మరొక మార ుంలో  న్నటకం  సంప్పదాయం అవుతుంి, ఆ తుతవాత  చలనచిప్తం. 

కాని ఈ తుతవాతి రూపాలోం పాటు ఈ తుతవాతి రూపాలలోని ఒకొక కక  దానిమూలంలో    రంగసథలం  

ఎపు టికీ ఉంటూనే ఉంటుంి,. అతయ ంత సులభమైన  చిప్తణా రూపం. జీిసతానిన  ప్పతిబంబంచగల ఒకే 

ఒకక  రూపం. 

న్నటకం: యంత సహజంగా వుంటే  అంత  ఎకుక వగా ఇంకొకర్జని  ప్పతింబంబంచగలిగే అతయ ంత 

అదుు తమైన మనవ నైప్పణాయ నిక దగ ుర చేసుతంి,. 

ఇవాళ్  ప్పపంచంలోని అనిన  రంగసథలాలోు  మనం అటువంటి  అదుు తమైన మనవ నైప్పణయ ం కలిగిన 

ప్పదరశ న సంబరాలు జుతప్పకుంటున్నన మ. ప్పతిబంబంచేందుకు మర్జయు  అలా మన గతానిన  

సంధిస్తత - ఈ బ ందానిక  సే్త తంప్తయ ంన  ఆనందమన  తీసుకురాగల స్తధయ సకయ మైన  మారాులన 

కనిపెడుతున్నన ం. 



మానవ తెగ చేత ఇవాళ్ తపు కుండా జయ్యంచబడాలిి న ప్పమఖ అంశాలు ఏమిటి? దానిసమకాలిన 

ిసరోధులు ఎవుత?  ఏదైతే న్నటకం ిసనోదానిన  మించి  ఉండాలనకుంటుందో  అి, ఎలా ఉండాలని 

ఆకాక్షిస్తంి,?  

న్నకు మాప్తం  అనిన టిలోక అతి పెదద  సమసయ  ఏమిటంటే మనష్యయ ల ప్హదయలన ిసడతీయటం. 

మనం అందర్జనీ  అరం్ చేసుకునే  స్తమర్ాయ నిన ; మన స్తటి మనష్యయ ల పటు   ఇంకా మన స్తటి 

మానవేతర జీవన రూపాలోం దయ అనేిస కోలోు వటం 

ఏమిటీ వైుతధయ మ? ఈ రోజు మనవతవాదం యొకక  చివర్జ అంచుల మీద – ఈన్నటి యుగంలో-ఈ కాలం 

ఎకక డ మానవులు  సహజ శ్క తగా ఉన్నన రో అదే  ప్గహానిన  మర్జంతగా మార్జు ంి,. ఇంకా అలా చేస్తత నే 

ఉంటుంి,- రంగసథలం యొకక  ఉదేదశ్య ం- న్న ద షిలిో- వెనక గుహ దగ ుర న్నటకం   ప్పదర్జశ ంచినప్పు డు 

ఒక బ ందం ఎందుకని కలిస్తరో దానిక వయ తిరేకం: ఈ రోజు  మనం సహజ ప్పపంచంోం మనకునన  

సంబంధాలన రక్షించుకోవాలి. 

స్తహతయ ం   చలనచిప్తం కంటే ఎకుక వగా  న్నటకం- ఏదైతే మనష్యయ ల సమక్షమలో మనష్యయ ల  

ఉండాలని శాసిసుతందో –అి,  మనలిన  నిబంధనలు  పర్జకలు నల నండి రక్షించేందుకు  అదుు తంగా 

సర్జపోతుంి,.  

మనం రంగసథలం నండి నిుతపయోగాకరమైన వాదనలన తయ జిదాద ం. దానిన  నిరామ ణాతమ కంగా 

ఉంచుదామ. ఎందుకంటే అి, యంత సహజంగా ఉంటే  అంత సర్జగాు  మనక   తిరసక ర్జంచలేని ఒకే 

ిసషయానీన  మనక గుుతత చేసుతంి,  : అి, మనం ఉన్నన మ  మనం కాలంలో ఉండగా;మనం మాప్తమే 

మాంసం ఎమకలోం ఉండగా  మన గుండెలలో కొటిుకుంటునన  చప్పు ళ్ళ ోం  ఉన్నన మ;  అలా మనం 

ఇకక డ ఇప్పు డు ఉన్నన మ  ఇంకెకక డా లేమ. 

న్నటకం కలకాలం నిలిచి ఉండాలి. చాల ప్పరాతనమైన కళ్. వర తమానంలో ఉంచగల కళ్. చాలా 

అదుు తమైన కళ్. న్నటకం కలకాలం జీిసంచి ఉండాలి. 
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