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િપ્રય િમત્રો,
જેમ જેમ િવ� કલાકો અને િમિનટે સમાચાર અહેવાલોના દૈ િનક ટીપાં ફીડ પર અટકી �ય છે , શું હુ ં સજ�
કો તરીકે , આપણા બધાનેમહાકાવ્ય સમય, મહાકાવ્ય પિરવત�ન, મહાકાવ્ય �ગૃિત, મહાકાવ્યના અમા
રા યોગ્ય અવકાશ અને �ેત્ર અને પિરપ્રે�માં પ્રવેશવા માટે આમંિત્રત કરી શકુ ં છું. પ્રિતિબંબ, અને મહા
કાવ્ય દ્રિ�? આપણે માનવ ઈિતહાસના મહાકાવ્યકાળમાં �વી ર�ા છીએ અનેમાનવ�તના પોતાના,
એકબી� સાથે અને અમાનવીય િવ� સાથેના સંબંધોમાં આપણે જે ઊંડા અને પિરણામલ�ી ફે રફારો અ
નુભવીર�ા છીએ તે સમજવાની, સ્પ� કરવા, બોલવાની આપણી �મતાઓથી લગભગ બહાર છે , અને
વ્ય� કરવા માટે .
અમે 24કલાકના સમાચાર ચક્રમાં �વતા નથી, અમે સમયની ધાર પર �વીએ છીએ. અખબારો અને મીિડયા સં
પૂણ� રીતે સ�નથી અને આપણે જે અનુભવી ર�ા છીએ તેની સાથે વ્યવહાર કરવામાં અસમથ� છે .
ભાષા �ાં છે , ચાલ શું છે અને એવી કઈ છબીઓ છે જે આપણને અનુભવી રહેલા ઊંડા ફે રફારો અને ભં
ગાણને સમજવાની મંજૂરીઆપે છે ? અને આપણે અત્યારે આપણા �વનની સામગ્રીને અહેવાલ તરીકે ન
હીં પણ અનુભવ તરીકે કે વી રીતે વ્ય� કરી શકીએ?
રં ગભૂિમ એ અનુભવની કળા છે .
િવશાળ પ્રેસ ઝુ ં બેશ, િસમ્યુલેટેડ અનુભવો, ભયાનક આગાહીઓથી ભરાઈ ગયેલી દુ િનયામાં, આપણે એ
ક જ �વન, એક ઇકોિસસ્ટમ, િમત્રતા અથવા પ્રકાશની ગુણવ�ાની પિવત્રતા અને અનંતતાને અનુભવ
વા માટે સંખ્ યાઓના અનંત પુનરાવત�નથી આગળ કે વી રીતેપહોંચી શકીએ? િવિચત્ર આકાશ? કોિવડ19 ના બે વષ�એ લોકોની સંવેદનાઓને મંદ કરી દીધી છે , લોકોના �વનને સંકુિચત કયુ� છે , કનેક્શન તૂ
�ા છે અને અમને માનવ વસવાટની િવિચત્ર ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર મૂ�ા છે .
આ વષ�માં કયા બીજ રોપવા અને ફરીથી રોપવાની જ�ર છે , અને વધુ ઉગાડવામાં આવેલી, આક્રમક પ્ર
�િતઓ કઈ છે જેને સંપૂણ�પણેઅને અંતે દૂ ર કરવાની જ�ર છે ? તેથી ઘણા લોકો ધાર પર છે . આટલી બ
ધી િહં સા ભડકતી હોય છે , અતાિક� ક રીતે અથવા અણધારીરીતે. તેથી ઘણી સ્થાિપત પ્રણાલીઓ ચાલુ ક્રૂર
તાના માળખા તરીકે �હેર કરવામાં આવી છે .
આપણા સ્મરણ સમારં ભો �ાં છે ? આપણે શું યાદ રાખવાની જ�ર છે ?
એવી કઈ ધાિમ�ક િવિધઓ છે જે આપણને છે લ્ લે પુનઃકલ્પના કરવા દે છે અને એવા પગલાઓનું િરહસ�લ
કરવાનું શ� કરે છે કે જેઆપણે પહેલાં �ારેય લીધા નથી.
પૃ� 2:
મહાકાવ્ય દ્રિ�, હેતુ, પુનઃપ્રાિ�, સમારકામ અને સંભાળના િથયેટરને નવા ધાિમ�ક િવિધઓની જ�ર છે .
અમારે મનોરં જન કરવાની જ�રનથી. આપણે ભેગા થવાની જ�ર છે . આપણે જગ્યા વહ�ચવાની જ�ર
છે , અને આપણે વહ�ચાયેલ જગ્યા કે ળવવાની જ�ર છે . અમનેઊંડા સાંભળવાની અને સમાનતાની સુર
િ�ત જગ્યાઓની જ�ર છે .
િથયેટર એ પૃથ્વી પર મનુષ્યો, દે વતાઓ, છોડ, પ્રાણીઓ, વરસાદના ટીપાં, આંસુ અને પુનજ�વન વચ્ચે સ
માનતાના અવકાશની રચનાછે . સમાનતા અને ઊંડા શ્રવણની જગ્યા છુપાયેલા સૌંદય� �ારા પ્રકાિશત થા
ય છે , જોખમ, સમતા, શાણપણ, િક્રયા અને ધૈય�ની ઊંડીિક્રયાપ્રિતિક્રયામાં �વંત રાખવામાં આવે છે .

ધ ફ્લાવર ઓના�મેન્ટ સૂત્રમાં, બુ� માનવ �વનમાં દસ પ્રકારની મહાન ધીરજની યાદી આપે છે . સૌથી
શિ�શાળીમાંની એકને બધાનેિમરાજ તરીકે સમજવામાં ધીરજ કહેવાય છે . િથયેટર હં મેશા આ િવ�ના
�વનને મૃગજળ જેવું લાગે છે , જે આપણને માનવીય ભ્રમણા, ભ્રમણા, અંધત્વ અને અસ્વીકાર �ારા મુ
િ�ની સ્પ�તા અને બળ સાથે જોવા માટે સ�મ બનાવે છે .
આપણે જે જોઈ ર�ા છીએ અને જે રીતે જોઈ ર�ા છીએ તેના િવશે આપણે એટલા ચો�સ છીએ કે આ
પણે વૈકિલ્પકવાસ્તિવકતાઓ, નવી શ�તાઓ, િવિવધ અિભગમો, અદ્રશ્ય સંબંધો અને કાલાતીત જોડા
ણોને જોવા અને અનુભવવામાં અસમથ�છીએ.
આ આપણા મન, આપણી સંવેદના, આપણી કલ્પનાઓ, આપણા ઇિતહાસ અને આપણા ભિવષ્યના
ઊંડા તાજગીનો સમય છે . આકામ એકલા કામ કરતા અલગઅલગ લોકો કરી શકતા નથી. આ એક કામ છે જે આપણે સાથે મળીને કરવાનું છે . રં ગભૂિમને આકાય�
સાથે મળીને કરવા આમંત્રણ છે .
તમારા કાય� માટે �દયપૂવ�ક આભાર.
પીટર સેલસ�

