ప్రప్ంచ రంగస్థ ల దినోత్సవ స్ందేశం 2018 – ఆసియ ప్సిఫిక్

రాంగోపాల్ బజాజ్ , భారత్ రంగస్థ ల దరశకులు, రంగస్థ ల మరియు సినిమా నటులు, విదయావేత్త, ప్ూరవ
స్ంచయలకులు, నేషనల్ స్కూల్ అఫ్ డ్యరమా,ఢిల్లీ.
అన్ని పరిణామ కథల తరువాత మనకు మాత్తం ఒక విషయం కుుపం
త గా తెలిసేది ఏమిటంటే,అన్ని జీవన
రూపాలు శాశ్వ తంగా మనుగడలో ఉంటాయి. సాధ్య మైతే జీవితం శాశ్వ తంగా ఉండటాన్నకి సమయము
మరియు సల
థ ం పరిధి దాటి అంతటా వాయ ప్త త చందుతంది. ఈ త్కమంలో, జీవన రూపం విశ్వ వాయ పం
త గా
తనన్న తాను కషపె
ట టి,ట హాన్న చేసుకుంటంది కూడా. అయితే, మానవతవ పు మనుగడ మరియు రాతియుగం
నాటి ఆది వేట మానవుడు నుంచి మన అంతరిక్ష యుగం వరకు దాన్న విముకి త గురించి మాత్తమే మన
వాదనలనును పరిమితము చేయాలి. ఇపుు డు మనం ఎకుు వగా ఆలోచన చేసుతనాి మా? సున్ని తంగా ?
సంతోషంగా? మనం ఏ త్పకృతిలో భాగమో దాన్న పటు మరింత త్ేమగా ఉనాి మా?
మన ఆదినుండి, త్పతయ క్ష త్పదరస న కళలు (నృతయ ము,సంగీతం,నటన/నాటకం) ఇపు టిీ కూడా
అచ్చు లు, హలుులతో కలిసిన ఒక అభివృదిి చందిన సాధ్నమైన భాషను కలిగి ఉనాి యి. అచ్చు
త్పథమంగా భావాలు,మరియు భావోద్వవ గాలను వయ ీకరి
త సే,త ఇంకా, హలుు రూపం మరియు ఆలోచన/జ్ఞానం
యొకు భావాన్ని తెలియచేసుతనాి యి. గణితం,క్షేత్త గణితం, ఆయుధాలు, ఇపుు డు కంప్యయ టర్ వాటి
పరిణామమే. కాబటి,ట ఇపుు డు ఈ భాష ఆవిరాా వం నుండి మనం వెనకిు వెళళ లేము. ఒకవేళ, త్పతయ క్ష
రంగసల
థ కళలు, మరియు జ్ఞానం(సాంతితిక శాత్రసం
త తో కలిప్త) ఏరు డిన సంతోషాన్ని ఉదరి
ి ంచకుండా,
ఇహిక, లౌకిక, ఉత్గ,దురాశ్, ఇంకా చడు నుండి దారి మళ్ ుంచకపొతే, చివరికి భూమి కూడా మనుగడలో
ఉండదు.
త్పసార మాధ్య మాలు మరియు మన విజ్ఞానం మరియు సాంతితికత మనలిి శ్కివంతమైన
త
రాక్షసులన్న
చేసాయి. ఆ విధ్ంగా, రంగసల
థ రూపం ఈనాటి సంక్షోభం కాదు, కాన్న ఇది సంతృప్త,త త్పతిపాదన,బాధ్య తల
సంక్షోభం. మనం ఈనాటి భూమిలోన్న మానవుడిన్న అభయ రి ించవలసిన అవసరం ఉంది మన భూ త్గహాన్ని
రక్షంచమన్న
అలానే ‘ రంగసల
థ ం’ కూడా. వాసవి
త క సాథయిలో నటడి మెళకువలు మరియు
త్పతయ క్షత్పదరశ న మెళకువలను త్పాథమిక విదయ లో ప్తలల
ు కు అంద్వటటు చేయవలసిన అవసరం ఉంది.
అటవంటి తరం తపు కుండా, జీవితం మరియు త్పత్కుతి ధ్రాా న్నకి సు ందిసుతంది అన్ననేను నముా తాను,.
ఆ విధ్ంగా భాష వలన లాభం ఏమిటంటే భూమాతకు ఇంకా ఇతర త్గహాలకు తకుు వ హాన్న జరుగుతంది.
అంతేకాక, జీవితం తనంతట తాను తటటకున్న న్నలబడందుకు ‘రంగసల
థ ం’ మరింత ముఖ్య మైనది
టి
కి
అవుతంది, కాబ ట ఇది త్పతయ క్ష నటడిన్న మరియు త్ేక్షకుడికి శ్ న్న
త అందించి ఈ సుహృదాా వ విశ్వ
శ్కంలో ఒకరినొకరు బెదిరించ్చకోకుండా చేయవలసినఅవసరం ఉంది.
నేను రంగసలా
థ న్నకి నమసు రిసుతనాి ను. మరియు త్పపంచాన్నకి అభయ రిసు
ి తనాి ను మూలాలనుంచి దీన్నన్న
అమలు చేస్తత, ముందుకు నడిప్తంచమన్న పల్ల ు మరియు పటణ
ట ము అంతటా. ‘భావితరాల కోసం విదయ లో
శాఖ్లు, భాష మరియు బాధ్య త సమతలయ తతో.’
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