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------------------------------------------------------------ప్రప్ంచ రంగస్థ ల దినతసవ స్ందేశం – 2022 – పీటర్చ సేలార్చస
పరరయమైన మితరరలార్జ,
ప్రప్ంచం ప్రతి గంట, ప్రతి నిమిషం నితయం వజర్జా ప్రసజర కథనాల జలుాలతో ముంచెతాగజ, మన ప్జరచీన కజలం ,
మారపు, అవగజహన, ప్రతిబంబం, దూరదృష్రి ఉనన మన వజస్ా వ ప్ర్ిధి, కజర్జయచరణ, ఆలోచనా విధానం
గుర్ించి ఆలోచింప్చేయటానికి, స్ృష్రి కరా లుగజ నేను మనందర్ినీ ఆహ్వానించనా? మనం మానవ చర్ితర లో
ఐతిహ్వసరక కజలంలో నివసరస్ా ునానము, మానవుల స్ంబంధాలు సీాయంగజ, ఒకర్ితో ఒకరప, అమానవీయ
ప్రప్ంచాలతో స్ుదీరఘ, కరమంలో అనుభవిస్ుానన మారపులను అరథం చేస్ుకోవటానికి, రచించటానికి,
చెప్ుటానికి, భావవయకతాకరణకు చాలా వరకు మన సజమర్జథాలను మించి ఉనానయి.
మనం 24 గంటల వజర్జా చకరంలో నివసరంచటం లేదు, మనం కజలం అంచున ఉంటునానము. వజర్జా ప్తిరకలు,
ప్రసజర మాధ్యమాలు మనం అనుభిస్ుానన వజటిని ఎదురపునేందుకు
ప్ర్ిసథ తి
ర లో ఉనానయి.
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అసజమర్ ాత , ఏమీ చేయలేని

భాష ఎకుడ, కదలికలు ఏమిటి, ఎంటువంటి రూప్జలు మనం అనుభిస్ుానన తీవర మారపులు, గజయాలు అరథ ం
చేస్ుకోవటానికి వీలు కలిుసజాయి? ఇంకజ, మనం ఏ విధ్ంగజ, తక్షణమే మన జీవితాల సజర్జనిన వజర్జా కథనం
కజదు అనుభవం అని తెలుప్గలం?
రంగస్థ లం అనుభవం గల కళా రూప్ం.
విస్ా ృత వజర్జా ప్రకటనలు, అనుకరణ అనుభవజలు, భయానకమైన భవిషయత్ ఊహల తో మునిగిప్ో యిన ఈ
ప్రప్ంచంలో, ప్జరదరశకత , అంతం లేని ఒక జీవితం, ప్ర్జయవరణ వయవస్థ , సేనహం, లేదా విచితర విహంగంలోని
వెలుగు నాణయతను అనుభూతి ప్ ందటానికి, ముగింప్ు లేని ,ప్ునర్జవృత మవుతరనన ఆలోచలను దాటి
ఎలా చేరగలం? ర్ండు స్ంవతసర్జల కోవిడ్-19 మనుషరయల ఆలోచనా శకిాని మస్కగజ చేసరంది, వజర్ి
జీవితాలను చినానభిననం చేసరంది, స్ంబంధాలను తరంచి వేస,ర మనందర్ినీ ఏమీ లేని భయానకమైన అధ్ః
ప్జతాళంలోకి మానవ నివజసజనిన తోసర వేసరంది .
ఈ స్మయంలో ఎటువంటి ఆలోచనా వితర
ా లను నాటాలి, తిర్ిగి మొకులుగజ పంచాలి, ఏప్ుగజ పర్ిగ,ి హ్వని
కలిగించే జీవ ర్జశిని మొతా ంగజ, చివర్ికి ఎలా తొలగించాలి? చాలా మంది మనుషరయలు ఆ అంచున ఉనానరప.
అనుకోకుండా, లేదా అరథ రహితంగజ మర్ింత హింస్ చెలర్ేగుతోంది. ఎననన సజథపరంచిన వయవస్థ లు జరపగుతరనన
విధ్ాంసజనికి ప్రతిరూప్జలుగజ కనిపరస్ా ునానయి .
జఞాప్కంగజ మనం చేస్ుకునే కజరయకరమాలు ఎకుడ? మనం ఏమి గురపా పటి కోవజలిసన అవస్రం ఉంది?
ఎటువంటి ప్ద్ తరలు చివర్ికి మనలినమళ్ళీ ఆలోచింప్ చేసే దిశగజ అడుగులేస్ా ూ, ఇంతకు ముందు
ఎప్ుుడూ వేయని సజధ్నా మార్జాలను అనేాష్రస్ా ునానయి ?
చార్ితరక ఆశయం, ఉదేేశయం, యధారథ సరథతికి చేరటం , మరమతర
ా , స్ంరక్షణ చేయటానికి రంగస్థ లానికి
వినూతన ప్ద్ తరలు అవస్రముంది. మనలిన విననదింప్ చేయాలిసన అవస్రం లేదు. మనం ఒక చోట
స్మావేశ మవజలిసన అవస్రం ఉంది. మనం ఆలోచనలను వయకా ప్రచ వలసరన అవస్రం ఉంది, ఆ విధ్ంగజ
ఆలోచనలను ప్రస్ురం ప్ంచుకునే అలవజటు చేస్ుకోవజలి. అలా అందర్ి ఆలోచనలను స్మానతాం తో
వినగలిగే స్ంరక్షణ మనకి అవస్రం.
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ా , ప్ునః స్ృష్రి మధ్య ఆలోచనా
మానవులు, దేవుళళీ, మొకులు, జంతరవులు, వజనచినుకులు, కనీనళళ
స్మనతాంతో ఉనన భూమి మీద స్ృష్రించినదే రంగస్థ లం.
బుదు్డు ప్ూవు ఆభరణా స్ూతరం లో మానవ జీవితంలో ప్ది విధాల గొప్ు ఓరపును తెలియచేశజరప. అందులో
అతయంత శకిావంతమైనది అనినటినీ ఎండమావులుగజ అరథ ం చేస్ుకునే ఓరపు. ఈ ప్రప్ంచంలో జీవితానిన
రంగస్థ లం ఎప్ుుడూ ఒక ఎండమావితో ప్ో లుస్ూ
ా ఉంటుంది , మానవ భారంతి, మాయ, అంధ్తాం, సేాచఛతో
కూడిన స్ుషిత, బలం తిరస్ురణల దాార్జ చూడటానికి తోడుడుతరంది.
మనం చూస్ుానన దాని గుర్ించి చాలా ఖచి్తంగజ ఉనానము,

దానిని అరథ ం చేస్ుకునే విధానం ఎలా

ఉందంటే ప్రతాయమానయ వజస్ా వజలు, కొతా అవకజశజలు, వివిధ్ విధానాలు, కనిపరంచని స్ంబంధాలు,
స్మయాతీత స్ంబంధాల ను చూసర, అనుభూతి చెందలేక ప్ో తరనానము.
మన మనస్ుల, ఇందిరయాల, ఊహల, చర్ితరల, భవిషయతర
ా ను ఆంతర్ికంగజ శుభరప్ర్ిచే స్మయం. ఈ ప్నిని
దూరంగజ ఉనన మానవులు ఒకుళళీ చేయలేరప. ఈ కజరయకరమం అందరూ కలిసర చేయాలిసనది.
ఈ కజరయకరమం అందరూ కూడుకొని చేయటానికి రంగస్థ లం అనేది ఒక ఆహ్వానం.
మీ కజరయకరమానికి మనఃప్ూరాక ధ్నయవజదములు.
పీటర్చ సేలార్చస.
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