






िवश्वनाट्यकलािदवसोत्सवमिधकृत्य अमे िरकायाः नाट्य-ऑपेरा-महोत्सवाना ं
सञ्चालकस्य पीटर सेलासर् महोदयस्य नाट्यप्रेिमजनािभमुखः सने्दशः। 

मित्प्रयाः सुहृदः 

प्रितिदनं प्रितक्षणमिप वा वातार्मात्रेणेव जीवित जगत्यिस्मन् आवाहयािम सवार्न ्सजर्कान् योग्यने दृिष्टकोणेन सह 
सम्यक् कालस्य सम्यक् पिरवृत्तेः सम्यग ्अवधानस्य सम्यग् िवचाराणां सम्यग् दूरदृषे्टश्च पिरध्यन्तः प्रवेषंु्ट। 

मानवजीवनौघ े िविशषे्ट कालावसर े जीवामो वयम्। ये के च मनुष्याणां स्विनष्ठाः सम्बन्धाः परस्परसम्बन्धाः 
मानवेतरजीवसृष्ट्या सह सम्बन्धाश्च पश्यामः ते सवेर् अस्माकं आकलनात् अिभव्यक्तवेार् पराः एव। 

न वयं चतुिवर्ं शितहोरामात्रे वातार्चके्र जीवामः अिप तु कालौघस्य तीर एव ितष्ठामः। वातार्पत्रािण इतरािण वा 
वातार्प्रसारमाध्यमािन अस्माकमनुभवान ्साकल्येन प्रकटीकतुर्मक्षमािण सिन्त। 

कुत्र नाम सिन्त सन्ततं दोलायमानानाम ् सवार्नुभवानाम् आकलनाथर्म् अिभव्यक्त्यथर्ं सक्षमा: प्रितमाः भाषाश्च? 
कथिमव अधुना अस्माकं जीिवतचिरतािन न वातार्रूपेण अिप तु अनुभवरूपेण प्रकटीकायार्िण? 

नाटयकलैव अत्र शरणम्। 

आद्यतनीय ंजगत्सवर्ं वातार्िवस्फोटैः, तज्जन्यैश्च िवतकर् कुतकैर् ः अिभभूतिमव दृश्यते। कथं नु खलु तत्सवर्म् अतीत्य 
एकलजीवनस्य अनुभववैिवध्यं चक्रनेिमक्रम इव सातत्यं अनाद्यनन्तत्त्वं च प्रंशनीयमधुना? कथ ं मैत्रभावः 
समाजव्यवस्था च अिस्मन ्नवाकाशे द्रष्टव्ये मन्तव्ये वा? िवषाणुरूपेण  कोिवड-१९-महादैत्येन जिनता संवेदनशून्यता, 
आकुिञ्चता अस्माकं जीवननेिमः आनीतं च सकलसमाजजीवनम् अज्ञातपूवार्याम् अस्यां कालभूमौ। 

कािन बीजािन अस्यां भूमौ पुनःपुनः उप्येरन ्काः वा अिभभावकाः जीवयोनयः समूलं िवनाशियतव्याः?  जनजीवनं 
प्रक्षुब्धिमव भासते। अतक्यर्ः िहंसोदे्रकः सवर्त्र दृश्यते। नैकाः समाजव्यवस्थाः िनदर्याः इव अवभािन्त।  

कुत्र गताः स्मृत्यथार्ः उत्सवाः? िकं च स्मरणीयम?् कािन कृत्यािन कमार्िण वा कतर्व्यािन येन आगािमिन काले 
अचिरतपूवार्ः सोपानाः अस्मत्पादाक्रान्ताः भवेरन?् 

नवयु गी नं नाट्यं हे तु तः पु न रुत्थाप कं सन्धानसाध कं सं वधर् कं काला ती तं च भ िवतु म हर् ित । न 
मनोरञ्जनमात्रमस्माकमुिद्दष्टम्। संश्रवणपोषकं संिनिहतं संरिक्षतं समभावजननं च नाट्यिवश्वं सहकायेर्ण 
संकल्पियतव्यम्।



नाट्ये रमन्ते एकिस्मन्नेव प्रतले इतरतेरसमभावेन देवमानवपशवः वृक्षाः अश्रूिण पजर्न्यिबन्दवोऽिप। संश्रवणजननं 
समभावकारकं चूतिद्वश्ं सौन्दयेर्ण प्रकाशते। अिस्मन्जगित दृश्यन्त े परस्पर ं प्रभावः कृच्छ्राणां संधृतेश्च कृत्यानां 
चातुयर्स्य िततीक्षायाश्च। 

आवतंसकसूत्रे भगवता गौतमबदेु्धन दशधा िततीक्षा सूिचता। तेष्वेका िततीक्षा मृगजलिमव अिभज्ञेय ं जगत्सवर्िमित 
सूचयित। नाटयेिस्मन् जनजीवनाभासः संकल्प्यते। तेन वयं तटस्थभावेन िववेकेन च आभासान् सत्यात पृथक्कतुर्ं समथार् 
भवेयम्। 

सदैव िनश्चयेन जानीमो वयं तत्सवर्ं यत् दृश्यते अिप च स्वमतप्रवाहमेव िवश्वासाहर्मं मन्यामह।े तेन मतान्तरािण 
सत्यान्तरािण शक्यातान्तरािण कालातीताः अदृश्याः परस्परसम्बन्धाश्च नैव पश्यामः िविदतुं प्रयतामह ेवा।  

प्राप्तोऽयं पुनरुज्जीवनसमयः। अस्माकं मनसा ं संिवज्ञानक्षमतायाः भूतकालगतानां भावानां आगािमकालिवषयाना ं
मनोरथानां पुनरुत्थापनमावश्यकमेव। नैतदेकलमनुजमात्रेण साध्यम्। सवेर्षां सहभागः आवश्यकः। नाट्यं भवित 
आवाहनं सावर्जनीनसहभागाथर्म्। यदेव कायर्ं भविद्भः अस्यावाहनस्य प्रित आरब्धम तदथर्ं धन्यवादाहार्ः भवन्तः सवेर्।  

मयार्देयं िवराजते। 

भवतां स्नेहािभलाषी 

पीटर सेलासर् 
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