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ప్ర ప్ంచ రంగస్థ ల దినోత్సవ స్ందేశం 2020, షాహిద్ నదీమ్  

27 మార్చి , 2020 

తెలుగు (అనువాదం) 

________________________________________________________________________________ 

షాహిద్ నదీమ్, పాకిసా్తన్ 

రంగస్థ లమే దేవాలయం   

 

ప్ర ప్ంచ రంగస్థ ల 2020 స్ందేశం రాయటం నాకు ఎంతో గౌరవంగా  ఉంది. ఇది ఎంతో  వినయ పూరవకమైన భావన కానీ, అదే విధంగా  ఎంతో  ఉత్సాహం 

కలిగంచే ఆలోచన కూడా ఎందుకంటే, ఎంతో  ప్ర భావవంతమైన మరియు మా కాలంలో   ప్ర ప్ంచ  రంగస్థ లానికి ప్రర తినిధయం వహంచిన ప్రకిస్థథ నీ  రంగస్థ లం, ప్రకిసా్థన్ 

కూడా అంతరాాతీయ రంగస్థ ల స్ంస్థ  చేత గురిత ంపు పందబడంది. ఈ గౌరవం రంగస్థ ల  కీరిత  చిహనమైన మదీహ గౌహర్1 , అజోక రంగస్థ ల2 వయవస్థథ ప్కురాలు, 

రండేళ్ల  కిితం ప్రమప్దించిన  నా జీవిత భాగస్థవమికు కూడా లభిసా్ంది. అజోకా బ ందం చాలా స్దీరఘ   కాలం కఠినమైన  దారిలో నడచింది , వాసా్వంగా, వీధుల  

నండ రంగస్థ లానికి . కానీ ఆది ఎన్నన రంగస్థ ల స్మూహాల కథ. నేన ఖచిితంగా చెపా్రన .ఇది అంత తేలికైన లేక మ దువైన ప్యనం కాదు. ఇది ఎపుుడూ 

స్ంఘరష ణే. 

 

ఎన్నన సైనిక నిరంకుశత్సవలని , మతప్రంగా దారుణమైన  దాడులన చవిచూసి  , మేము ఎన్నన వేల ఏళ్ళ చరితర , వారస్త్సవనిన ప్ంచుకునన మా పరుగు 

దేశమైన భారతదేశంతో మూడు యుదాాలు చేసిన  ఒక ముసిల ం ఆవాస్ ప్రర తినిధయ దేశం నండ  నేన వచాిన. ఈనాడు  మనము  ఇంకా   కవల  సోదరులైన 

పరుగు దేశంతో , పూరిత స్థథ యిలో చెలరేగుతునన యుదాంతో  ఇప్ుటికీ భయంలో బర తుకుతునానము., చివరికి ఒక అన యుదాంతో  కూడా ఎందుకంటే, రండు 

దేశాలకి ఇపుుడు అణ్వవయుధాలు ఉనానయి. 

 

మనము కొనినస్థరుల  స్రదాకి అంటాము, “చెడు స్మయం రంగస్థ లానికి మంచి స్మయం అని". స్వాళ్ళన ఎదుర్కోవటానికి ఎటువంటి కొరత లేదు, 

ప్ర తివాదనలన బహరగ తం చేయగలగాలి  ,యదారథ  సిథ తిని చెరిపి వేయాలి.నా రంగస్థ ల బ ందం, అజోకా ,ఇంకా నేన,36 స్ంవతారాల నంచి ఈ బిగుతైన త్సడు 

మీద నడుసా్తనే ఉనానము.వాసా్వంగా ఇది,విన్నదానికి, విదయకు మధయ స్మతులయత కాప్రడటానికి, వతకడానికి, గతం నించి నేరుికోవటానికి , భవిష్యతాుకు 

స్ంసిదాులుగా  తయారుచేయటానికి  మధ్య , స్ జనాతమక రహత భావం, అధికారంతో స్థహసోపేతమైన ఘరష ణలు మధయ, స్థమాజికంగా కిల ష్ట మైన, ఆరాికంగా 

అనకూలమైన రంగస్థ లం మధయ, స్థమానయ ప్ర జలకు  చేరటానికి, స్తతర ధారులు అవవటానికి మధయ, స్మతులయత ప్రటించటానికి  ఇది ఎంతో బిగుతైన  ముడ. 

ఎవరైనా ఏం చెపా్రరంటే రంగస్థ ల రూప్కరత  ఒక గారడీవాడు, మాంతిర కుడు అయియ ఉండాలి అని . 

 

ప్రకిసా్థన్నల  ప్ర స్తూటంగా ప్వితర త,  అప్వితర త మధయ ఒక విభజన ఉండేది. అప్వితుర లకు మతప్రంగా ప్ర శ్నంచటానికి ఎటువంటి ఆస్థోరం లేదు. కానీ, ప్వితుర లకు 

బహరగ త చరి , కొతా ఆలోచనలకు  అవకాశం లేదు.  

______________________________________________________________________________________________________  
1   మదీహా  గౌహర్ (1956 – 2018) : నాటక దర్శకురాలు, నటి,స్త్ర ీవాది మరయిు అజోకా థియేటర్ వ్యవ్స్ాా పకురాలు ,  నాటకం లో మాస్టర్్ డిగర ీ
పటటభదరు రాలు, రాయల్ హెలోో వే కాలేజీ, లండన్ నరండి, పాకిస్ార న్ పుభుత్వం నరండి ఉతీర్ణతా పత్కాన్ని, నెథరాో ండ్స్ నరండి ప్రున్్ కాో స్ అవార్డు  
అందరకునాిర్డ.   
2   అజోకా థియేటర్ : 1984లో స్ాా ప్రంచబడింది. పంజాబీ అజోకా  అంటే  “స్మకాలీకులు ” అన్న అర్ధము. దాన్న రేప్ెటరు యరే లో   మత్ పర్మ ైన 
స్హనము, శాంతి, ల  ంగిక హ ంస్, మానవ్ హకుులు లాంటి అంశాలు నాటకాలోో  చేర్చబడాు య         
 

 

 



3    
 

  2 of 4 
 

 

ఇంకా చెప్రులంటే, స్ంకుచిత స్థథ ప్నలు    కళ్  మరియు స్ంస్ో తిని వాటి  “ప్వితర మైన ఆటల”కు ఎలల లు  దాటినటుల గా ప్రిగణిసా్థయి. కాబటిట , ప్ర దరిశంచే 

కళాకారులు ఆటలాడే ప్ర దేశం, ఎన్నన అడడ ంకులతో ఉనన ప్రుగు ప్ందం లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళళ , మొదట, వారి ప్ర తిభలన మంచి ముసిల ంలుగా కటుట బడ 

ఉండే పౌరులుగా నిరూపించుకోవాలి. ఇంకా, న తయం, స్ంగీతం, నాటకం ఇస్థల ంలో “అనమతి” ఇసా్థరని చెప్ుటానికి కూడా ప్ర యతనం చేయాలి. అందుకనే చాలా 

ఎకుోవ స్ంఖయలో అనస్రించే ముసిల ంలు,  అప్ుటి నండ  స్ంగీతం, నాటకం, వాళ్ల   ర్కజు వారి జీవిత్సలోల  భాగమైనప్ుటికీ  ప్ర దరశనా కళ్లన ఆరాధించటానికి 

స్ముఖత చూపించటం లేదు. ఇంకా  దేనికైతే ప్వితర తన మరియు అప్వితర తన ఒకే రంగస్థ లం మీదకు తచేి శకీత  ఉందొ   ఆ  స్థమాజిక ఉప్స్ంస్ో తి మీద  

తడబడుతునానము. 

 

1980 లో ప్రకిసా్థన్ లో సైనిక ప్రిప్రలనా కాలంలో, స్థమాజికంగా, రాజకీయంగా అస్మమతికి గురవుతునన రంగస్థ లానిన  నియంత తవ ప్రలనన స్వాలు చేసి, 

కొంత మంది యువ కళాకారులు అజోకాన  ప్రర రంభించారు. వాళ్ళల   గమనించింది ఏమిటంటే,   300 స్ంవతారాల కిితం మనగడలో ఉనన స్పీబరడ ్3 దావరా 

వారి భావాలు, కోప్ం, వేదన చాలా అదుుతంగా వయకత ప్రిచారు. ఇతనే గొప్ు స్తఫీ కవి బులల హ్ షా4 . అజోకా తన కవితవం దావరా అవినీతి రాజకీయ 

అధికారానిన , స్ంకుచిత మతప్రమైన వయవస్థ న స్వాలు చేసా్తా  రాజకీయంగా భగుగ మనే ప్ర తిప్రదనలన చేయగలనని గమనించారు.అధికారులు మమమలిన 

నిషేధించి, బహష్ోరించగలరు, కానీ, గౌరవప్ర దమైన ,ప్ర ఖ్యయత కవియైన బులల హ్ షా లాంటి వారిని కాదు.మేము ఏమి గమనించామంటే  అతని జీవితం అతని 

కవితవంలా ఎంత నాటకీయంగా, స్మూలంగా ఉందంటే, అది అతనికి జీవితంలో ఫత్సవస్, బహష్ోరణన స్ంప్రదించి పెటిట ంది. నేన అపుుడు     బులల హాష   జీవితం 

,పోరాటం గురించి  “బులాా ", అనే ఒక  నాటకానిన రాస్థన, దకిష ణ ఆసియ అంతటా అతన స్థమానయ ప్ర జల చేత  ఆప్రయయంగా గురిత ంచబడుతునానడు కాబటిట  

బులాా, ప్ంజాబీ స్తఫీ కవుల స్ంప్ర దాయాల నండ వచాిడు,  ,చినన కవులన వారి కవితవం, స్థధన దావరా   ప్రలకుల అధికారానిన నిరుయంగా స్వాలు 

చేశారు.వాళ్ళళ ప్ర జల భాష్లో ,ఇంకా స్థమానయ ప్ర జల కోరికల గురించి రాశారు. స్ంగీతం, న తయంలో, వాళ్ళళ   మోస్పూరితమైన మతప్ర మధయవరుత లు ,లకాష యనిన 

వదిలి వేసా్త, మనిషికి, దేవునికి మధయ ప్ర తయక్ష స్ంబంధానిన స్థధించటాట నికి ప్ర యాణించే  స్థధనానిన,మారాగ నిన కనగొనానరు.వాళ్ళళ లింగ, కుల విభేదాలు 

తిరస్ోరించారు, దేవుని ప్ర తిరూప్ంలాగా గిహానిన అదుుతంతో  చూస్థరు, లాహోర్ కళా స్మితి   అది  నాటకం కాదు, కేవలం ఒక జీవిత చరితర  అని ఆ  లేఖనానిన 

తిరస్ోరించింది. అయినా, ఆ  నాటకం ఒక ప్ర త్సయమానయ స్థ లం, గోథీ  స్ంస్థ , దగగ ర ప్ర దరిశంచినపుుడు, పేర క్షకులు చూసి, అరథ ం  చేస్కునానరు, ప్ర జల కవి 

యొకో జీవితం, కవితవంలోని భావవయకీత కరణన ప్ర శంసించారు. వాళ్ళళ అతని జీవిత్సనిన పూరిత గా గురిత ంచి, కొనిన స్మయాలోల , వారి స్వంత జీవిత్సలు, 

స్మయాలతో అనవయించుకునానరు.  

 

2001లో ఆ ర్కజు ఒక కొతా రంగస్థ ల ప్ర కిియ  జనిమంచింది. భకిత  కరమైన ఖవాలీ స్ంగీతం5, స్తఫీ ధమల్ నాటయం6 చేసా్త, స్తూరిత  దాయకమైన కవిత్స ప్ఠనం, 

ధాయనప్రమైన జికిర్   ప్ఠనం7, అనీన  నాటకంలో భాగమయాయయి.   ఒక ప్ంజాబీ స్మావేశానికి హాజరవవటానికి ప్టట ణ్వనికి వచిిన ఒక సికుోల8 

స్మూహం,నాటకం చూడటానికి తోస్కొని వచాిరు. చివరికి రంగస్థ లానిన ముటట డంచి నటులన ఆలింగనం చేస్కొని, ముదుు పెడుతూ ,  ఏడుసా్త. 1947లో9 

భారతదేశం విభజన తరువాత  వాళ్ళు  రంగస్థ లానిన మొదటిస్థరి ముసిల ం పుంజాబిలతో ప్ంచుకుంటునానరు, అదే మతప్రమైన అంశాల మీద ప్ంజాబ్ 

విభజనకు దారి తీసింది., బులల హ్ షా  ముసిల ం ప్ంజాబీలతో  ఎంత చేరువగా ఉనానడో, అలాగే మాత , కుల రహత విభజనకు  అతీతంగా  స్తఫీలతో కూడా 

చేరువగా ఉనానడు. 

______________________________________________________________________________________________________  

3స్ూఫరజం: ఇస్ లోన్న మాయాజాల స్ంపుదాయం, దేవ్ున్న పుత్యక్ష వ్యకిరగత్ అనరభవ్ం దావరా పవిత్ుమ ైన  ప్రుమనర  కనరకకువ్డాన్నకి పుయత్ిం చేస్రర ంద.ి పుపంచ వాయపర  
స్ో దర్భావ్ం, మత్ పర్మ ైన పుభోదాలు అమలుకు ప్రురేప్రంచ ేచాదస్రపు శాస్నాల పటో  వ్యతిరేకత్ వ్లన  ఇది చాలా పుా చరర్యం ప ందింది. స్ూఫ్ కవిత్వం ఎకుువ్గా  
స్ంగరత్ం లో అందించడం, పవిత్ుమ ైన ప్రుమకు ఉపమానాలుగా  మాయజాలిక కలయకనర  తెలియజేస్రర ంద.ి 
4 బుల ోహ్ షా (1680-1757):  ఒక పుభావ్వ్ంత్మ ైన పంజాబీ స్ూఫ్ కవి, కిోష్టత్ర్మ ైన వేదాంత్ అంశాలనర స్ామానయ భాష్లో రాస్తరన ఆయన, మత్పర ైనా చాదస్ార న్ని చాలా 
ఘాటుగా విమరిశంచాడు , ఉనిత్ పరిపాలనతో కస్ూర ినగర్ం నరంచి గ ంటివేయబడాు డు, భినిమతావ్లంబనం అన ేఅభియోగం మీద, ఇంకా నగర్ స్మశాన వాటకిలో 
పాతిపె్టటటాన్నకి న్నరాకరించార్డ. భకిర, జానపద గాయకులోో  పుముఖరలు .  మాత్ విభేదాల వె పుగా ఆరాధించార్డ. 
5 ఖవావలి : భకిరపుదమ ైన స్ూఫ్ కవిత్వం, గాయకుల బ ందం చేత్ పుదరిశంచార్డ (  ఖవావలి), స్ామానయంగా స్ూఫ్ దేవాలయాల దగగర్ పుదరిశస్తరర , శరీత్లనర  అద ి పర్వ్శ స్తరాతిలోకి తీస్రకువెళుత్ ంది. 
6 ధమ్మాల్: సూఫీ దేవాలయమల దగ్గర పరవసవంతమ ైన  నృతయం చేసూూ , మ్మమ్ూలుగా మ్దదెల శబె్ం మీద. 
7 జిక్కీర్: గానంతో, ప్ాారధనలను పఠిసూూ , ఆధ్యయత్మాక వెలుగ్ును సాధ్ ంచుటకు . 
8 సికుీలు: సిఖ్ నమ్ాక్ాని అనుసరించే వారు, పంజాబ్లో  15వ శతయబె్ంలో గ్ురునయనక్ చేత కనుగొనబ్డ ంద  . 
9 ఎపపుడూ జరగ్ని మ్తపర సంహారాల మ్ధయ , భారీ సాా యిలో   వలస వెళో్లన జనయభా  క్ారణంగా 19భకిరపుదానమ ైన 47లో ప్ాకి్సాా నలో ని మ్ుసిో ం రాష్టార ా నిి  బ్యటక్ి చదక్కీశారు.  
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ఈ మరువలేని ప్ర సిదా ప్ర దరశన తరువాత బులేోహ్ షా వారి భారతీయ స్దీరఘ  ప్ర దరశన జరిగంది. అందమైన  కాంతులతో   భారతదేశంలో  భాగమైన ప్ంజాబ్  

యాతర తో ప్రర రంభమైన , “బులాా ” రండు దేశాల  మధయ కదం తొకుోతునన ఉదిర కత ల స్మయంలో, కూడా, భారత దేశం మొతాం పడవు, వడలుు అంతటా 

ప్ర దరిశంచారు,  ప్ంజాబీ గురించి ఒకో ప్దం కూడా తలియని చోటల  కూడా పేర క్షకులు నాటకం లోని ప్ర తి కదలికన పేర మించారు. ఒకవైపు రాజకీయ స్ంభాష్ణ,  

రాయబారం ఒకోకోటిగా కనమరుగవుతుండగా , ప్ర దరశనాశాలల దావరాలు , భారత ప్ర జల మనస్ాలు  విశాలంగా చిగురిసా్తనే ఉనానయి.   2004లో భారత 

ప్ంజాబ్ లోని అజోక యాతర  స్మయంలో, ప్లల  పేర క్షకుల స్మక్షంలో  చాలా చాలా  ఆప్రయయంగా స్థవగతించిన ప్ర దరశన తరువాత,ఒక వ దాుడు ప్ర సిదాి పందిన 

స్తఫీ ప్రతర  ఆడుతునన నటుడ దగగ రికి వచాిడు. వ దాుడు ఒక యువకునితో కలిసి వచిి “ నా మనమడు చాలా అనార్కగయంతో ఉనానడు; దయచేసి మీరు 

అతనికి   ఆశీరావదం అందిసా్థరా” ఆ నటుడు వనకిో తీస్కళ్ళళ, చెప్రుడు” బాబాగారు10, నేన బులల హ్ షా కాదు, నేన ఈ ప్రతర  నటిసా్నన నటుడన మాతర మే,” 

వ దాుడు ఏడవటం మొదలుపెటిట , చెప్రుడు, “దయచేసి మా మనమడని ఆశీరవదించండ, నాకు తలుస్ మీరు అలా చేసా్త కనక అతన కొలుకుంటాడు.”  ఆ 

వ దాుడ కోరిక  తీరిమని మేము నటుడకి స్లహా ఇచాిము.   నటుడు ఆ యువకుని మీద ఆశీరావదం అందించారు. వ దాుడు త పాి చెందాడు. వదిలి వళ్ళల పోతూ  

అతన ఇలా అనానడు “ పుతుర డా, నవువ నటుడవి కాదు, నవువ బులల హ్ షా ప్ర తిరూప్రనివి, ఆయన అవత్సరం11. ఒకోస్థరిగా, నటన లో ఒక పూరిత  కొతా 

ప్ర కిియ మాలో ఉదయించింది,  నటుడు, అతన లేదా ఆమ ప్ర దరిశసా్నన ప్రతర  యొకో ప్ర తిరూప్ం అవుత్సరు. 

 

“బులాా” తో 18 ఏళ్ల  జరిపిన యాతర లో, చలనం లేని పేర క్షకుల నంచి మేము ఒక  ప్ర తిస్ుందన గమనించాము,  ప్ర దరశన కేవలం విన్నదం లేదా ప్రండతయంతో 

ఉనన పేర రణ్వతమక అనభవం మాతర మే కాదు  ఆతమన చిలికించగల ఆధాయతిమక తిరుగుబాటు. అస్లు బులల హ్ షా యొకో స్తఫీ మాస్ట ర్ ప్రతర న ఆడుతునన 

నటుడు ఆ అనభవంతో ఎంత గొప్ుగా  ప్ర భావితమయాయడు అంటే అతన  త్సనే స్తఫీ కవి అయాయడు,  రండు ప్దాయల స్ంపుటలన  ప్ర చురించారు. 

నిరామణంలో నిమగనమైన ప్ర దరశనకారులు ఏమి ప్ంచుకునానరంటే ప్ర దరశన ప్రర రంభమైతే , వాళ్ళల  బులాల హ్ షా ఆతమ వారి  మధయ ఉననటుల  ఇంకా, రంగస్థ లం 

ఎంతో ఎతాయిన శ్ఖరాలకు తీస్కళ్ళల నటుల  భావించారు. నాటకం గురించి రాసా్ననపుుడు ఒక భారతీయ ప్రిశోధకుడు “రంగస్థ లం  ఒక ప్వితర  దేవాలయం” 

అని వాయఖ్యయనించారు. 

 

నేన లౌకికవాదిని, స్తఫీజంలో నా అభిరుచి  ప్ర ముఖంగా స్థంస్ో తికం. నేన ఎకుోవ ప్ంజాబీ స్తఫీ కవుల ప్ర దరశనా, కళాతమక విష్యాల ప్టల  ఆస్కిత  

చూపించేవాడని.కానీ, నా పేర క్షకులు, అతివాదులు లేక స్ంకుచిత స్వభావులు కాకపోయినా నిష్ోలమష్మైన మతనమమకాలు కలిగ ఉండే వారు. బులల హ్ షా లాంటి 

కథలన ప్రిశోధిసా్నపుుడు అనిన స్ంస్ో తులోల  ఉననఅటువంటివి మన, రంగస్థ ల రూప్కరత లు, ప్రిచయం లేని కానీ ఉత్సాహవంతమైన పేర క్షకుల మధయ వారధి 

అవుత్సయి. మనందరం కలిసి  రంగస్థ ల ఆధాయతిమక కోణ్వలన కనిపెటట వచుి, గత్సనికి, వరత మానానికి  మధయ వారధులు ఏరాుటుచేసా్త, అనిన స్ంఘాలు, 

నమమకస్థ లు, అప్నమమకస్థ లు, నటులు,వ దాులు, వాళ్ళ మనవళ్ల కు ఒక గమయంగా మంచి భవిష్యతాుకు దారి తీసా్ంది. 

 

నేన బులల హాాష కథన ఎందుకు ప్ంచుకుంటునాననంటే , మా స్తఫీ   రంగస్థ లం లాంటి ప్ర కిియన కనిపెటట టం  ఎలా ఉంటుందంటే,  ఒక వైపు రంగస్థ లం మీద 

ప్ర దరిశసా్త, మేము కొనిన స్థరుల  మా  నాటకం లోని సిదాాంతం,  స్థమాజిక  మారుుకు దూతలలాగా మా ప్రతర లతో  ప్ర భావితం అవుత్సము,  అలా చేస్త తరుణంలో, 

చాలా ఎకుోవ మంది  ప్ర జలన వదిలేసా్థము. ప్ర సా్త స్వాళ్ల తో నిమగనమైన మన గమనంలో, నాటకం కలిుంచే అంతర్లల న ఆధాయతిమక అనభవాలనే అవకాశాలన 

మనకు మనమే వదులుకుంటునానము. ఈనాటి ప్ర ప్ంచంలో  విభేదం,  అస్హయం,హంస్  మళ్ళళ ఒకో స్థరిగా పెరిగనందున , దేశాలు మరొక దేశాల ప్టల  జాలి 

ప్డుతునానయి, నమిమనవారు ఇతర నమమకస్థ లతో  యుదాం చేసా్నానరు, స్ంఘాలు ఇతర స్ంఘాలకి వయతిరేకంగా దేవషానిన చిముమతునానయి....ఇంకా, ఒక 

వైపు పిలల లు పోష్కాహార లోప్ం వలన, స్మయానకూల  ఆర్కగయ రక్షణ లేక ,తలుల లు కానులపుుడు చనిపోతునానరు,  అస్హయం అనే ఆలోచనాస్రళ్ళ మనగడ 

స్థగసాోంది. మన గిహం వాత్సవరణం, వాత్సవరణ విప్ుతాులలోకి  లోలోప్లికి చొచుికుపోతోంది ప్ర తి ఒకోరు నాలుగు గుఱ్ఱ ంమనిషులు అపోకలిప్ా్12 లోని 

గురిాల స్కిలింపు వినగలుగుతునానరు. మనం మన ఆధాయతిమక శకిత ని పుంజుకోవలసిన అవస్రం ఉంది.; మనం బర తుకుతునన ప్ర ప్ంచంలో, నివసిసా్నన గిహం 

మీద బదాకానిన, ఉదాసీనతని, చెడు ఆలోచనాస్రళ్ళని, అత్సయశ, అగౌరవం తో పోరాడాలి. నాటకానికి ఒక ప్రతర   ఉంది, ఆదరశవంతమైనది, 

______________________________________________________________________________________________________  

10 బాబాజీ : పె్దదవారిన్న గౌర్వించే ఒక భావ్వ్యకతరకర్ణ . 
11 అవ్తార్ : పుతిర్ూపం లేక భూమి మీద పవిత్ు ఉపాధాయయున్న  పుత్యక్ష ర్ూపం, హ ందూ స్ంస్ు తి పుకార్ం. 
12 ఫో ర్ హార ్మ న్ అఫ్ ది అపో కలిప్స్ జాన్ పాతిమోస్ త్న పుస్రక ఆవిష్ుర్ణలో  కొత్ర పుబంధం లోన్న చివ్రి పుస్రకం. చాలా స్ందరాాలలో, పరిశరధన  చేస్తర  గురిరంచబడేవిగా గ లుపు, యుదధం, క్షామము, చన్నపో వ్టం అనే  నాలుగు స్వారరలు 

ఉనాియ అన్న వివ్రించార్డ .   
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 మానవత్సవనిన దాని స్ంతతిని అగాధం నంచి తనంతట తానే పైెకి లేవటానికి శకిత నిచిి , ఒక చోటికి చేరుసా్ంది . ఇది రంగస్థ లానిన, ప్ర దరశనా ప్ర దేశం నంచి  

ప్వితర త స్థథ యికి పైెకి తీస్కురాగలదు . 

 

దకిష ణ ఆసియాలో, కళాకారులు రంగస్థ ల వేదిక  మీద కాలు పెటే్ట  మందు  ఆరాధనతో నేలన   త్సకుత్సరు ఆధాయతిమకత, స్ంస్ో తి పెనవేస్కునే ఒక పా్రచీన 

స్ంపా్దాయం. ఇది అటువంటి చిహానతమక స్ంబందానిన  కళాకారుడకి, పా్రక్షకుడకి మధయ, గత్సనికి, భవిష్యతాుకి మధయ తీస్కురాగలదు .నాటక రూప్కలున ఒక 

ప్వితర  చరయ అవ్వవచుి , నటులు ఖచిితంగా వారు నటిసా్నన ప్రతర ల అవత్సరాలు అవుత్సరు. రంగస్థ లం  ఎంతో ఎతాునన ఆధాయతిమక ప్ర దేశానికి పైెకి తీస్కళ్ళల   

ఉదారించగల  కళ్ . నాటకానికి ఒక దేవాలయం అయ్యయ శకీత  ఉంది , ఆ దేవాలయమే  ప్ర దరానా  వేదిక. 
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