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Message 

రంగస్థల ����తస్వ స్ం�శేం 

మనక� రంగస్థలం అవస్రమ�? 

ఆ ప్రశన రంగస్థలం ల� ��ల మం�� �ప్◌ుణ�లను �ర�తస్సహ �ి్రచం��. ఇం�ా, ��యనల ప్రజల� �ా��� �ా�� 

ప్రశన్ంచుక�ంట� అల�ి�� య�ర�. 

అ�� మనక� �ే��� అవస్రమ�? 

ఏ స్మయ�లల�, ఒక �ిన్న��శం, �జ ��త్ యదసరథ ��ాదసల� జర�గ�త్◌ునన నగర ప్ర�ే�ాల� మ��య� �ాష్ట � 

�ార ◌ంతస్లత్◌ో ��  ���త అతయ్ంత్ త�్క◌ువ �ార మ�ఖయ్త్ క�గ ◌ి ఉంట ◌ం�ో , 

అ�� మనక� ఏ�ట�? 

రంగస్థల �ాలల�� బం�ారప్◌ు త్◌డొ�గ� ����కల�, మ��య� వ�ా�ాల�, మ�ఖ్ మల్ ��ే క�ర�ల�, మ����� 

త్◌రె ప ◌ె ౖ���ాల�, బ��ా �ాన ప ట్◌ని నట ల గ ◌ంత్◌ుల� - ల�క ప్ర��ా, ఏ�ో  ప్రస్◌ు◌ుటం�ా ��ననం�ా 

క��ించ:◌ ే

మట్◌ ిమ��య� ర��ప్◌ు మరకలత్◌ ోనలల ప ట్టల�, ల�ప్ల  అ� ��న స���ల� ఉనన అవ���ాల గ�ంప్◌ు. 

అ�� మనక� ఏమ� �పెప్గలదు? 

అనన్న! 

రంగస్థలం మనక� అనన్న �పె్◌ే◌ు◌ం��. ఎల� �వే�ళ్లల స్వరగంల� ��ా�సి్◌◌ేునసనర�? ఎల� మ��◌ీ�� �న 

భ�గ�◌ు�లల� ఖ్ ◌ె�ౖ�ల� నన్ర�ించ��  త్◌ునసనర�? ఎల� ఇష్ట� ◌ెనౖ అ�ర�చ మన�న ఉననత్ స���క ◌ ి

�స్◌ుక ళ్లత్◌ు◌ంద?◌ి ఎల� పతరమ పత్�ం �యేగలదు? ఎందుక� ఈ ప్రప్ంచంల� ఎవవ���� ఒక మంచ వయ�� ◌ి 

అవస్రం ల�దు? ఎల� వంచన ఏలబడ�త్◌ో◌ం��? చనన �ిలలల� శరణసరథ �్బ�ాలల� �ా���� త్◌ు◌ండ�ా, 

ఎందుక� 
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ప్రజల� బహ�ళ్ అంత���లల� ��స్◌◌ేునసనర�? ఇం�ా, ఎల� �ారందర� ���గ ◌ ిమర�భ���� �ా�ా� ? ఎల� 

������క�, మన ఆప్◌ే◌ుల నుం�� దూరం అవ�త్◌ునసన మ�?- రంగస్థలం అనన్న �పెప్గలదు. 

రంగస్థలం ఎప్◌ుపడూ ఉం��, ఇం�ా ఎపప్ట��� అల��� ఉంట ◌ం��. 

మ�� ఇప్◌ుపడ�, ఆ య�భ ◌ై , డబ ◌ె◌ౖై స్ంవతస్�ాలల� ఇ�� ప్రత్◌యేకమ��ా అవస్రం. ఎందుకంట� , ఒక��ా�� 

�ర� అ�న ప్రజ� కళ్లను �ి్ర��ంచనటల�త్◌ ే, �ర� వ ◌ంట�� గమ�ంచగలర�, రంగస్థలం మ�త్ర�� మనక� 

ఇ��◌ో ◌ంద ◌ి - ��టత్◌ి ◌ో ఒక మ�ట, కంటత్◌ ి◌ో ఒక చూప్◌ు, చ�◌ే మ��య� శరచరంత్◌ ోఒక స్ంజఞ . 

మనుష�్ట యల మధయ్ 

�ిన్ �యేట���� దస��� ఎట వంట� �ాయబ��� అవస్రం ల�దు- ఇ�� �ాం� ల�� అతయ్ంత్ సప్ష్ట� ◌ైన ��గం, 

 

ఇ�� ద��ణం ల�క ఉత్◌ేరం, అట త్◌ూర�ప ల�క ప్డమరలక� �ంెదదు- �్చత్ం�ా �ాదు, ఇ�� �ాం� �క� 

�ా�ాంశ��, ప్రప్ంచంల�� నసల�గ� వ ◌ెప్ౖ◌ుల నుం�� ప్ర�ాశ్స్◌ే◌ూ ఉంట ◌ం��. దస� ప్టల �����త్వం ల�క 

సతనహప్◌ూరవకం�ా ఉనన ఏ మ��ి �ేత్◌ె◌ెనౖ వ ◌ంట�� గ���◌ి◌ంచబడ�త్◌ు◌ం�� . 

ఎపప్ట��� వ ◌ె�ౖధయ్ం�ా ఉం� ేరంగస్థలం, ఎ��న ర�ాల��ా వ ◌ె�ౖధయ్ం క���న రంగస్థలం మనక� అవస్రం. 

రంగస్థలంల� ల�ంచన �ాధయ్మ ◌ెనౖ అనన్న ర��ాల�, నమ�నసల�నంట�ల���� దస� �ార�న ర��ాల� బ��ా 

�ార చురయంల� ఉననటల �ర��ించబడ�త్◌◌ోంద� ��ను అనుక�ంట నసనను,. ఆచసర స్వ���ాల� ఉనన 

రంగస్థల��న నసగ��క ��ేాలత్◌ ో�ననం�ా వయ�����ంచక�డదు. ల���క స్ంస్◌ు◌ృ� ఇప్◌ుపడ� మ��ంత్ 

బల��నప�్డ త్◌ూ ఉనన త�్ర ణంల� , అల� �ిలవబ�ే “�ాంస్◌ు◌ృ�క �ా్మచసరం” �ామ�నయ స్ంస్థలను 

మ లల�ా భ��చ �సే,◌ి ఎప్◌ుప�ోప్◌ుపడ�, తప్�క�ండస �ాట�� స్ంప్ర����◌ామ�� నమమ�ా�న ప ◌ంప 

◌ం��స్◌ే◌ునసన�. 

ఇం�ా,��ను ఇప్◌ుపడ� సప్ష్్టం�ా చూడగల�గ�త్◌ునసనను. రంగస్థలం దస� దసవ�ాలను ���◌ారం�ా 
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త్◌రె�చుక�ంట ◌ం��. ఉచత్ ప్ర��శం అంద����, ప్ర� ఒక�����. �ాం���క �ి్రక�ాల�, కంప్◌ూయటరలను ప�్క�� 

ప ట్ం��. రంగస్థల ప్రదరశన �ాలక� వ ళ్ళం��, ����కల� �త్◌ే◌ం వర�స్లను ఆక��ంచం��, మ�టను �నం��, 

��స్◌◌ేునన చత్రసలను చూడం��!- అద ◌�ి మ�ందు ఉనన రంగస్థలం. దస�� అశదు ధ �యేకం��, ఇం�ా 

దస�ల� 

�ాలగ గ�� అవ�ా�ా�న �జే�ర�◌�ీ�వదు◌ు – ���చవమ ◌ెనౖ , హడసవ��� ��త్ంల�, బహ��ా ఇ�� మనం 

అందుక��� 

�ల�వ ◌ెనౖ అవ�ాశం �ావచు◌.ీ 

మనక� రంగస్థలంల� ప్ర� �ధసనం అవస్రం. 

�్చత్ం�ా ఎవవ���� అవస్రం ల�� రంగస్థలం ఒకట� ఉం��- ��ను �పెతప�� , �ాజ��య ఆటల�, �ాజ��య 

“ఎల�క బ�  నుల”, �ాజ��య �ాదుల�, �ాజ��య�లత్◌ ోఉనన �రరధకమ ◌ెనౖ రంగస్థలం. వయ��◌ిగత్ం�ా ల�క 

సూ్మహమ��ా- �తయ్ం భయప ట్◌ ేరంగస్థలం మనక� �్చత్ం�ా అవస్రం ల�దు. ఇం�ా, �ధ్◌ుల�, బ��రంగ 

ప్ర��ేాల�, �ాజధసనుల� ల�క �ేశ ���ాలల� ���చవం�ా ర��ంత్◌ ోఉనన రంగస్థలం, మతస్ల�, జ�త్◌ుల 

సూ్మ�ల మధయ్ ఘరషణలత్◌ ో�ాస్◌వే దూరమ ◌ెనౖ రంగస్థలం, మనక� అవస్రం ల�దు. 

- డస.�ి.�.�ా��క . 

 

Translation into Telugu by: Dr.P.V.Radhika. 
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