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మష్ర శూా భ అంతయ తృఠఱల్ల్ శూంసకితిక తృో టీల్ు 
 

ఐన్ ళ్న్ ఱస్రరేత్ అతు అందమిక్ీ తెల్ుసఽ. క్తూ అతతుక్ర వయోయౌన్ రభంచడం  ఙాల్ా  ఇష్భతు, అతనొక   
గొూ సంగీత రేమికుడతు క్ొదదిభందదక్ే తెల్ుసఽ. ఐన్ ళ్న్ తేితృదదంచిన  ళేది  "శూరక్ష ళదాి ంతం" (theory 

of relativity)  ణేాయక్ఫదింగ ఙేళన  ఆల్ోచన క్దఽ. అదద అతతుక్ర   సహజంగ,  సఽూమించిన (intuition) 

సతేం. ళ ైనఽసకు సంఫంధదంచిన భూల్ సాతాేల్ ై ల్ోతభన అవగహన ల్ేకుండా ఇదద శూదేం అభయేదద 
క్దఽ. క్తూ  ఆ క్షణంల్ో  ఆ సతేం  తట్డాతుక్ర రెనఽక ఉను ఫల్భభన శక్ర్  సంగీతభతు  ఙాల్ా శూయలల    
ఙెతృూడె కడా.  ళ ైన్స, ల్ేదా ఆర్్ట మ ండిటిల్ో  ఏదో కటే ఎంచఽక్ోవడం వల్న ఆ పల్్డ ల్ో ఉనుత శూా నాతుు 
ఙేయలక్ోవచఽు అనుదద క అతృో హ భాతబేే అతు ఐన్ ళ్న్ జీయతాతుు గభతుళర్  ఫోదడెతేందద. భతుల 
బెదడెల్ో ఎడభ ఫాగం ల్ాజికల్డ గ ఆల్ోచించడాతుక్ర, కుడి ఫాగం కయాతెక ఫావనల్క సంఫంధదంచినయ. 
క ఫాగతుు భాతబేే ఎకుకవ ఉయోగించి, ఆ కక ఫాగబే అతేవిదదీ  ఙెందదతే  సభతేల్ేం దెఫౄతినే 
మిళ్తి వసఽ్ ందద. క్ఫట్ి అల్ా జయగకుండా ఉండటాతుక్ర క శూా భక్ర ఙేయలకును తయలరత  బెదడె 
 ఎదఽగుదల్నఽ తుల్ుుదల్ ఙేసఽకుంట ందద.   మ ండవ అయి ఫాగతుు కడా సభానంగ 
ఉయోగించగయౌగితేనే, భయీ ముదటి ఫాగం ఇంక్ అతేవిదదీ   ఙెందద  ూమి్ శూా భల్ో ఉయోగించఽక్ోవడం 
జయలగుతేందద. కళక్ో , ల్ేక ళ ైన్స క్ో  ఏదో క దాతుక్ే మిమితభభతృో తే క ళర్జ్ తయలరత   బెదడె 
అతవిదది   ఙెందడం  ఱశవతంగ ఆగితృో తేందద.  
 

సేఽ్ తం  అందయౄ భాయలకల్ు, మేంకుల్ు మీదే దిల్  క్ేందరకేమించడం వల్న సభాజం ముత్ంల్ో క 
యధభభన భానళక అసభతేల్ేత, అసంతి్  కతుసఽ్ నాుభ. ఇట వంటి మిళాతేల్ల్ో కళ  భతుల 
జీయతాతుక్ర రెల్ుగునఽ తీసఽక్ొసఽ్ ందద. అందఽల్ోనా ఆ తెజం చిను ల్లల్ల్ోనే డటం భంచిదద అను భుఖ్ే 
ఉదిేశంతో క్రిమ సంసా యయధ అంఱల్ల్ల్ో  శూంసకితిక తృో టీల్నఽ తుయవఴిసఽ్ నుదద.  
 

లఘు నాటికలు : నటించడం క్ోసం యకయక్ల్ వేకు్ ల్ వేయ్ననఽ, ఎమోషన్స నఽ, ఫాడీ ల్ాంగేవజ్ నఽ 
గభతుంచడం వల్న,  అల్ా గభతుంచిన   క్ొత్ వేక్ర్తావతుు తనల్ో తుంుక్ోవడాతుక్ర, తనల్ోతు వేక్ర్తావతుు 
క్ొదది  సభమం  కకన   ట్డం అనే కే్రిమ వల్న "నా ఫాష, నా మాస, నా శృవ ఫారల్ే సమ ైనయ" అను 
భానళక తగింు కటి తనల్ో ఉందను యషమం ఫోదడెతేందద. భనసఽ యఱల్బైె,  అతుు యక్ల్ 
రెైయలధాేల్నఽ ళవకమింఙే భనస్తవం అతేవిదది  ఙెందఽతేందద.  మిగియౌన నట ల్ు ఙేళన తుూల్ వల్న 
అభతేనో, ళర్జ్   ై అనఽక్ోతు సభసేల్ేభభనా వళర్ నో అూటికుూడె ఏం ఙెమాేల్ో అల్వడెతేందద. 
ఇవతూు సా్ డెంట్ వేక్ర్గత జీయతంల్ో  భమిము  దిమాేక ఙేళర విత్ిల్ోనా  ఙాల్ా ఉయోగడెతాభ. 
ఇల్ా  మిగిన ల్లల్ు భంచి నామకుల్ు క్గల్యల.  



నృత్యం : తృటల్ోతు ఫావంల్ో, సంగీతంల్ో భుతుగితృో భ తనదభన ఆనందల్ోకంల్ో నమి్సఽ్ ంటే, అదద ఙేళర 
రమితు, చాళర రమితు కడా యవశుల్నఽ ఙేసఽ్ ందద. సా్ డెంట్ క నితేయౄకంల్ో తుభగుం అవగయౌగితే, 

అదద చదఽవుల్ోనా,  జీయతాతుు ఆశూవదదంచడంల్ో కడా జయలగుతేందద. ఆ సంగీతంల్ో వఙేు సాక్షెభభన 
భాయలూల్కు  అనఽగుణంగ శమీయం సూందదంచడం  వల్న ఫాడీ - బెైండ్  క్ో ఆమి్నేషన్ అదఽతంగ ఉంట ందద. 
క్ల ళకల్డ డాన్స ల్ో రడే యకయక్ల్ భుదలే్ు సా్ డెంట్ ల్ో ళ ్తయౌటీతు  ంచఽతాభ. డాన్స ఇష్డి ఙేమగల్ 
భంచి రేమాభం కడా.  జానద నితాేల్ు గి మీణ జీవనాతుు, అకకడి జేల్ ఆల్ోచనా యధానాతుు, రమ ి
జీయతంల్ోతు ళంల ళటీతు, రమి ఆనందాతుు, కశు్ ల్నఽ భన కళీ భుందఽ ఉంచఽతాభ.  
 

పో స్టర్ ప్రజంటేషన్ : యదాేయలా ల్ు రయల తలె్ుసఽకును  ల్ేదా మిఱోధన ఙళేన  యషమాతుక్ర సంఫంధదంచిన 
చితాేల్నఽ, ళరకమించిన సభాఙామతుు క  ది ఙాయల్  ై కిభఫదీంగ రమిు క జేంటేషన్ గ తమాయలఙళే, 
ఆడమిన్స క్ర అయాం అభయేల్ా యవమించడం. కదల్కుండా తుల్ఫడ ి ఉనాేసం ఇవవడం కంట ే ఆడిభనె్స తో 
ఇంటమక్్ట అవుత ఇఙేు తృో స్ర్ట జేంటషేన్ క్వేల్ం ఙెుూకు తృో వడబే క్క, ల్ోతభన యషమావగహనకు 
అవక్శం కయౌూసఽ్ ందద. రయల బయషేతే్ ల్ో ఉదో ేగ సభమాల్ోల  ఙళేర వర్ట తృభంట్ జేంటషేన్స క్ర ముదట ి
అడెగు అవుతేందద. 
 

స ైన్్ ప్రయోగాలు :  క ళదాీ ంతాతుు ఎనోు శూయలల  చదవడం వల్న మతు అవగహన కకశూమి యేోగం 
ఙేమడం వల్న  వసఽ్ ందద. యేోగల్  వల్న తృేక్ర్కల్డ తృర ే ఫ్ల ంస్ అయిభవుతాభ. ఈ అనఽబరల్ు బయషేతే్ ల్ో 
శూర ంతంగ  ఏదభనా ఙేళనుూడె ఉయోగడతాభ. యేోగంల్ో  క్ొతుు భాయలూల్ు  ఙేళర్  పయౌతం 
ఏభవుతేందద అను ఆల్ోచన, క్ొత్ యేోగల్కు, మిఱోధనల్కు దామి తీసఽ్ ందద. ుస్క్ల్తో  ఆగితృో భన 
రయల ఎూటిక్ీ ఱస్ర రేత్ల్ు క్ల్ేయల.  
 

తెలుగులో మాటలా డడం : రడెక ఫాషల్ోక్ర ఆంగలం అతిగ ఙొయఫడటం వల్న ూమి్గ తెల్ుగుల్ో భాటాల డటం 
అనేదద శూధేం క్తు యషమంల్ా అభతృోభందద. క యషమాతుు ూమి్గ  తెల్ుగుల్ోనే భాటాల డాయౌ అను 
తుమభం వల్న యధాేమిి దసంద  యగడబే క్కుండా, భాటల్ు యదాేనంగ యౌక్ే ళాతి నఽండి సంూయణ 
ఎయలక ల్ోంచి వశూ్ భ. ఫారోదేవగల్ు కడా ూమి్ తుమంతణేల్ో ఉంటాభ.  
 

నాటకీకరణ : యదాేయలా ల్ు తభకు క గంట భుందఽ ఇచిున అంశం  నఽండి కథ ల్ేదా క సంఘటన అల్ుల క్ొతు, ఏ 
బేకుూ అవసయం ల్ేకుండా క్వేల్ం నటనాక్ౌశల్ంతో నాటికల్ా దేమిశంచడం. నాటకం వల్ె క్కుండా క్ొదది  
సభమంల్ో టాక్ట తు క శూో్ మీ ల్ెైన్ గ భల్చఽక్ొతు, దాతుక్ర అనఽగుణంగ తృతలే్నఽ సిల్ంచి, ఆ ముతా్ తుు ఫాడ ీ
ల్ాంగేవజ్ ల్ోక్ర, శృవఫారల్ల్ోక్ర భాముే సిజనాతెక కే్రిమ క్వడం వల్న యదాేయలా ల్ల్ో సభమసాృమి్ 
అల్వడెతేందద. బయషేతే్ ల్ో రయల ఏ దయతు ఙేటి్నా, తభ ఫారల్నఽ చకకగ క కథల్ా, భనసఽకు 
హతే్ కునేల్ా ఙెరూ నెైుణేం సంతృదదశూ్ యల.  అంత తకుకవ సభమంల్ో నల్ుగుమతిో  సభనవమం మవడం అనదేద 
జీయతంల్ో, సంఘజీవనంల్ో తోటి సబుేల్తో సభనవమాతుక్ర ఉయోగడెతేందద. 
 



కవిజ్ : యదాేయలీ ల్ జనయల్డ ఏరేమ ుస్, మీజతుంగ్  మిగడం, తెయౌళన యషమాల్నఽ క్ొత్ శేుల్కు అనవభంఙే 
ఙాకచకేం అల్వడెతేందద. నేయలుకును అంఱతుు భయల్ ఙఞ్ క్ర తెచఽుకునే కే్రిమ. ఎకుకవక్ల్ం యషమం 
బెదడెల్ో నాట కుతు జాఞ కశక్ర్తు ఎనోుమ ట ల   ంచఽతేందద. గూి ుల్ోతు, ఇతయ గూి ు వేకు్ ల్ భధే 
ఆమోగేకయబెైన చయుల్ు జయర అవక్శం కయౌగి చిను వమసఽనఽండే టీమ్ వర్టక క్ర అల్రట  డడం, తదావమ 
వేకు్ ల్భధే సతసంఫంధాల్ు నెల్క్ొతు బెయలగ ైన సభాజాతుక్ర ఫాట ఏయూడెతేందద.  మోజురమీ తయగతి యదేకు 
తేనుంగ ఉండడంతో యదాేయలీ ల్ు ఉతాసహంగ తృల్గొ నడంతో, ఇదద తృో టతీతవం  ంచి రమి ఉనుతిక్ర 
ఉయోగడెతేందద 
 

డిబేట్ : తనఽ సభమిిసఽ్ నుయషమాతుు వేతిమేక్రసా్ ,  అనఽక్ోకుండా  వచిున క్ొత్ శేుల్నఽ ఎదఽమొకతు 
అూటికుూడె సమిమభన మీతిల్ో సభాధానం ఙెూడాతుక్ర సభమసాూమి్, ల్ాజికల్డ గ భాటాల డటం, ఙాల్ా 
యషమాల్ ై అవగహన ఉండటం ఎంతో  అవసయం అవుతాభ. ఇట వంటి డిఫేట్ ల్ో రదనల్ వల్న అంతకు 
భుందఽ ఎవయౄ అనఽక్ోతు క్ొత్ అవగహన, మిశుకమల్ు కడా సఽూమిశూ్ భ. 
 యదాయలి ల్ు ఆతె ళ థాయేం  యలగుతేందద. అూటి వయక తభల్ో ఉను క్ొతుు తుూ అతేతృేమాల్నఽ 
తొల్గించఽక్ొనే అవక్శం  ఉంట ందద. జాఞ నం శుదీభవుతేందద. 
 

లఘు చిత్ర స్మీక్ష (షార్ట ఫిలం రివ్యయ) : అక్షయ జాఞ నంల్ేతురయల కడా, చదఽవుకును రమితో సభానంగ కనెక్్ట 
అభయే మీడిమం ళతుభా. దాతుతు అయీం ఙేసఽక్ొతు సఴేతేకంగ యభమిశంచగయౌగ ే క్రిటిక్టస, సఽతుశితంగ 
ఆల్ోచించ గయౌగిన రేక్షకుల్ు ఎకుకవ సంఖ్ేల్ో ల్ేనంత క్ల్ం భంచి ళతుభాల్ు మవు. ఫ్ంగల్డ ళతుభాల్కు 
ఎకుకవ అరయల్ ల్ు మవడాతుక్ర క్యణం, ఇట వంటి యభయశనాతెక దిల్  ఎకుకవ భందదల్ో ఉండటం, 
అట వంటి ళతుభాల్నఽ అకకడి జేల్ు ఆదమించడం. సా్ డెంట్స పల్డె క్ర  సంఫందదంచిన కథ, ళరీన్ రల , 
తౄో టోగిప, ఎడిటింగ్ వంటి అతుు కే్రిమల్నఽ సమిగ అయీం ఙేసఽక్ొనే శూా భ వళర్ , రళీ ఫారల్నఽ వేక్ం 
ఙేమడాతుక్ర అతి తకుకవ ఖ్యలుతో శుర్్ట పల్డె తీళర శూభయియం డెరెల్ప్ అవుతేందద.  
 

కథారచన : రేసం క యషమాతుు దాయం నఽండి చాళర్ ,  అదే యషమాతుు కథ  ఆ మిళాతేల్ భదే 
తుల్ఫ్ట్ి  ఙెఫుతేందద. క్ొకకశూమి తృతలే్ో తునఽు య్నం ఙేళ ఆ తృత ే కళీల్ోల ంచి రస్రతుు చాళరల్ా 
ఙేసఽ్ ందద.  భతుల  ఎదఽమొకను మిళ్తేల్ు, అనఽబయంచిన భానళక సంఘయషణనఽ సంఘటనల్ యౄంల్ో 
యవమించి, చదదరే రమితు అందఽల్ో భబేకం ఙేమగల్ుగుతేందద. యదాేయలీ ల్కు  కథల్ు మమడం అనే 
అల్రట  ఏయూడితే తన చఽటృ్  ఉను ేంఙాతుు సాక్షెంగ గభతుంచడం ముదల్ు  డతాయల. మిశీల్నా 
శక్ర్  మిగ,ి ఆల్ోచనా శూా భ యఱల్ం అవుతేందద. ఇతయలల్ వేయ్ననఽ అందఽకు క్యణభభన మిళాతేల్నఽ 
ల్ోతేగ అయీం ఙేసఽక్ోవడం వల్న చఽటృ్  ఉను భనఽషేల్నఽ, సభాజాతుు రేమించగల్ుగుతాయల.  
 

మాయప్ : భాేప్ తృభంటింగ్ వల్ల  యదాేయలీ ల్కు ేంచంల్ోతు యయధ ఖ్ండాల్ు, దేఱల్ు, దేఱల్ల్ోతు 
భుఖ్ేబెైన నగమల్  రయలల  మిచమం అవవడబే క్క, ఆమా దేఱల్ ఫౌగోయక, శూంఘిక, మజక్ీమ అంఱల్కు 



సంఫంధదంచిన మిఙఞఞ నం వసఽ్ ందద. కతృేంతంల్ోతు అడవుల్ు, నదఽల్ు, సభుదాేల్ వంటి సహజ వనయలల్ 
ఉతుక్రతు తెయౌమజేసఽ్ ందద. క ఫౌగోయక తృేంతంల్ోతు యయధ సీల్ాల్ు ఏదదకుకగ, ఎంత దాయంల్ో ఉనాుయో 
తెల్ుసఽక్ోవడం సఽల్బం ఙేసా్  యదాేయలీ ల్ గణిత, గి ఫ్ ఙఞఞ నాతుు  ంచడం రమి తృేఫలమ్ శూయౌవంగ్ భమిము 
మీజతుంగ్ నెైుణాేల్నఽ  ంచఽతేందద. ల్లల్కు తాభు క  ది ంేంచంల్ో తువళసఽ్ నాుభను సూిహ రమ ి
ఆల్ోచనా ధికూధాతుు యఱల్ యఙే యధంగ తోడూడెతేందద. మేు రయల  దిమాేక సఽదాయ తృేంతాల్కు 
మాతకేు రెయళీటుూడె ఈ జాఞ నం ఉయోగడెతేందద.  
 

అంతమా ల్ంల్ో అనేవషణ : యదాేయలా ల్కు క్ొతుు శేుల్ు ఇచిు, రటకి్ర సభాధానాయౌు,  శూెర్్ట తౄో న్ సశృమంతో 
అంతమా ల్ంల్ో రెతిక్ర మమభనడం.  ఇుూడె తేీ ఇంటలి్ో అందఽఫాట ల్ో ఉను శూెర్్ట తౄో న్ వల్న ల్లల్ు 
తృడభతృో తేనాుయతు రమ ంట్స కంలభంట్. అల్ాగతు వదితు ఙెతతే, ఙాట గ చాశూ్ యల తూ భానయల. అల్ాక్క 
ఇంటమ ుట్ దావమ ళ నై్స సంగతేల్ు, ఙామతికే రస్రల్, మజాేంగంల్ోతు తుమభ-తుఫంధనల్ు, 
తృఠేుస్క్ల్ల్ోతు దాల్కు సంఫంధదంచిన వసఽ్ వుల్, జీవుల్ తౄో టోల్నఽ ఎల్ా రతెిక్ర  తలె్ుసఽక్ోవఙొు ఙెూడం 
వల్న రమతిు సకిభబెనై, భమమిు రమితు అతేయలచిక్ర తగని భాయొంల్ో  టి్నరయం అవుతాం. అట వంటి కల్ుర్ట తు 
సాా డెంట్స అందమకి్ీ అల్రట  ఙేమడాతుక్ర ఈ తృో టీ ఉయోగడెతేందద.  
 

కథా విశ్లాషణ : కథ ై అవగహన తెచఽుక్ోవడం అంటే దాల్నఽ భనసఽల్ో  దిఱేల్ుగ భల్చఽక్ోవడం 
అల్రట  అవుతేందద. కథల్ోతు ఫల్ాల్నఽ, అసంఫదితనఽ తెల్ుసఽక్ొనే కే్రిమల్ో తకుకవ సభమంల్ో, 
తుశితంగ మిశీయౌంచడం అల్రట  అవుతేందద. యకయక్ల్  ఱ ైల్ుల్నఽ అయీం ఙేసఽక్ోవడం వల్న ఏ యధంగ 
ఙెతతే కథ హిదేంగ ఉంట ందో ఙెూగయౌగే శూా భ వసఽ్ ందద. భంచి యభయశకుల్ు తమాయభతే  చదదరేరమి 
బెుూక్ోసం మళర కథల్ు  ల్ేదా తనకు ఏభతుళర్  అల్ా మళర కథల్ు తగిొ  రస్యకత గల్ కథల్ు 
 యలగుతాభ.  
 

పాటలు పాడటం : యకయక్ల్ శితేల్ల్ో దాల్నఽ ల్కడం,  దాల్నఽ నొక్రక ల్కడంల్ోతు చిను చిను 
భాయలూల్నఽ గభతుంచడం వల్న సాక్షెభభన యతుక్రడి శక్ర్ అతేవిదదీ  ఙెందఽతేందద. క్ొతుు మగల్ు, 
గభక్ల్ల్ో భబేకం అభతృో వడం వల్న గమకుడె, యనే ఱోిత  ఙాల్ా ఆనందం తృర ందఽతాయల. భాభూల్ు 
భాటల్ కంటే తృట యొకక ఇంతృక్్ట ఎకుకవ ఉంట ందద. భనఽషేల్నఽ, భనసఽల్నఽ కదదయౌంచగల్ుగుతేందద. 
శూధాయణ భాటల్నఽ మధాతదంగ  ఎకుకవ క్ల్ం తృట  గుయల్ ంచఽక్ోవడం  ఙాల్ా కష్ం. క్తూ మగ ముక్ంగ 
భల్చఫడిన తృట ఎూటిక్ీ భాయలూ మకుండా మధాతధంగ గుయల్ కు వసఽ్ ందద. 
 
 

విచిత్ర వేషధారణ  : యచిత ే రేషధాయణ తృో టీల్దావమ చినాుయలల్కు యయధ యక్ల్ రేశుల్ు, ఆశృయేంల్ోతు 
భాయలూల్ు మిచమభవవడబేక్క, ల్లల్ మిశీల్నా దిల్తు బెయలగు యచి రమితు ఊశృతెకంగ 
ఆల్ోచింజేసఽ్ ందద. తభ తృఠల్ోల తు క్మ క్మిు దేమిశంచడం దావమ ల్లల్ు తభశూర ంతగ మిఱోధన 
ఙెమేడాతుక్ర అవక్శం కల్ుగుతేందద. తభకు ఇష్బెైన రేషధాయణ ల్లల్ోల  శృసేటిభనఽ రెయౌక్ర తీళ, రమిక్ర 



ఆనందాతూు, భానళకబైెన ఆశృల దాతూు కల్ుగజేసఽ్ ందద అల్ంకయణనఽ ఆనందదంఙే ళ భనసఽల్కు 
అవసయబెైన భానళక తి్తు  ఇసఽ్ ందద. 
 

వాద్యస్ంగీత్ం : క్ొంత క్ల్ం శూధన దావమ క రభదేం యొకక శూంక్ేతిక జాఞ నానుంతా భనసఽల్ోక్ర 
ఇంక్రంచఽక్ొతు, భనల్ో తృర ంగే ఆనందానోు, దఽుఃఖ్ానోు, రేమ ేఏదభనా ఫారోదేవగతుు ఆ రదేమకియం నఽండ ివఙుే 
ల్మఫదిభభన ధవనఽల్తో వేక్ం ఙేమడబే రదేసంగతీం. ఈ శూధనా సభమంల్ో క్ేశూమి బదెడెల్ోతు 
చాు, యతుక్రడ,ి సూయస , కదయౌకల్నఽ తుమంతిేంఙే  అతుు ఫాగల్ు తుఙమేాయౌ. క్ేవల్ం తుఙేమడబే క్దఽ, 
కదాతుతో కటి సభనవమం ఙసేఽకుంటృ తుఙేమడం భూల్ానా ఇదద బదెడెకు ూమి్ శూ్ భ రేమాభం. 
అందఽవల్నే సంగతీ మకియంతో శూధన ఙళేర యదాేయలీ ల్కు జాఞ క శక్ర్, గణతింల్ో నెైుణేం, ల్ాజికల్డ థదంక్రంగ్ వంటకి్ర 
ఫాగ బెయలగుడతాభ. మిగియౌన కళల్ు కడా బెదడె ఎదఽగుదల్ల్ో ఉయోగడనిా ఈ శూా భల్ో భాతంే 
క్దఽ. 
 

కథ చెప్పడం : ఱోితల్నఽ ఆకట ్ క్ొనేల్ా కథ ఙెూగల్గడం వల్న యనే రేక్షకుల్ అవగహనకు అనఽగుణంగ 
 ల్కడం, శృవఫారల్ మీద భంచి ట ్  వసఽ్ ందద. ఫాగ కథ ఙెూగయౌగిన రళైీ, యనే రమి భనసఽల్ో 
దిఱేల్నఽ చితీేకమిశూ్ యల. ళతుభా అందమిక్ీ క్ేల్ా కతుళర్  కథ భాతంే భతుల భతులక్ర తేేేకంగ 
కతుసఽ్ ందద. యనేరమి యజువల్ెైజేషన్ ళకల్డ తు  ంచఽతేందద. కథ యంట ను ఱోితల్ సూందనకు అనఽగుణంగ 
అూటికుూడె భాయలూల్ు ఙేసఽకుంటృ ఆసక్ర్కయంగ భాటాల డటం అల్రట  అవుతేందద.  
 

పరా జెక్టట ప్ని  : ఏదభనా క ళదాి ంతాతుు యవమించడాతుక్ర సంఫందదంచినదద క్తూ, తుజ జీయతంల్ో 
ఎదఽయవుతేను సభసేల్నఽ ఎదఽమోకవడాతుక్ర గతూ, ల్ేదా ఇంక్స్ సఽల్ువుగ నఽల్ు ఙేమడాతుక్ర గతూ 
సా్ డెంట్స తృేజ క్్ట్ ఙేశూ్ యల. ఇందఽక్ోసం రయళీ సవమంగ సమేవ ఙేసఽక్ొతు, వసఽ్ వుల్నఽ సభకయలుక్ొతు, 

ఫౌతికంగ క తృేజ క్్ట ఙేమడం వల్న చదఽవు అనేదద భాటల్నఽ దాటి క్రిమాతెకం అవుతేందద. బయషేతే్ ల్ో 
భంచి తృమిఱి మికరేత్ల్ుగ తమాయల క్వడంల్ో ఇదద భుఖ్ేతృత ేవఴిసఽ్ ందద. ఇదే తుజభభన యదే.  
 
 

చిత్రలేఖనం : తౄో టోగిప ఇంత డెరెల్ప్ అమాేక కడా చితలే్ేఖ్నం శూా భ ఏ భాతంే తగొకుండా 
ఉండటాతుక్రగల్ క్యణం ఇూటి వయక ేంచం చాడతు యషమాతుు కడా చితకే్యలడె తన కుంఙెతో 
చితీేకమించగల్డె. చితలే్ేఖ్నం ల్ో ఫావ వేక్ీ్కయణకు హదఽి ల్ు ల్ేవు. వందల్ క్ొల్దర  దాల్ు ఙెరూ ఫారతుు 
క చితంేతో వేక్ం ఙేమవచఽు. ఈ కళ అయీం ఙేసఽక్ోవడాతుక్ర  ఫాషతో సంఫందంల్ేదఽ సమిక్దా కతూసం 
చదఽవుక్ొతు ఉండాయౌసన అవసయం కడా ల్ేదఽ. చితలే్ేఖ్నం యదాేయలీ ల్ు శూధన ఙేమడం వల్న  భనఽషేల్, 

వసఽ్ వుల్, జంతేవుల్  ై డిన క్ంతి ఎట వంటి తూడల్నఽ ఏయూయలసఽ్ ందద, ఏ యధభభన యంగుల్నఽ 
రెదజల్ుల తేందద వంటియ మిశీంచడం ముదల్భతే ఙాల్ా సఽతుళత  దిల్  అల్వడెతేందద. చాళర రమిక్ర 
రేళరరమిక్ీ ఫో ల్ెడంత ఆనందాతుు ఇసఽ్ ందద. 
 



ద్స్తూ రి : చకకతు ఙేతిమత అంటే ుస్క్ల్ల్ో భుదదంేచఫడని అక్షమల్ వల్ే భక్ీకక్ర భక్ీక గుండంేగ అందంగ 
మమడభతు క్దఽ. దసా్ మ ి క వేక్ర్గత కేటన. తనదెనై ఱ ైయౌల్ో మత ై రేళర భుద.ే అరే అక్షమయౌు 
అందంగ,సూష్ంగ మసా్  కడా అక్షమల్కు క్ొంగొత్ ఆకితేల్నఽ ఇసా్  మమడం క కళ.  ఙతేి మత వల్న 
కంటకి్ర, ఙతేిక్ర భదే సభనవమం బెయలగవుతేందద. ట ైంగ్ తో తృో యౌళర్  మళర సభమంల్ో బెదడె ఎకుకవ 
సఽతుశితంగ తుఙమేాయౌస ఉంట ందద. చకకతు ఙేతి మత మమడం క్ోసం భనసఽ యొకక ఫదిక్తుు వదదయౌంచఽక్ొతు, 

ఏక్గి ం ఙేమాయౌ. అందఽక్ ే  చకకతు దసా్ మీతు శూధన ఙేమడం వల్న యదాే నెైుణేం కడా అతేవిదదీ  
ఙెందఽతేందద. 
 

ఏకపాతార భినయం : నాటకం రేమడం  ఙాల్ా ఎకుకవభందదతో కడిన తు. నటన మీద ఇష్ం ఉండి, ఎుూడె 
క్వయౌసళర్  అుూడె ఎవమి నైా ఆధాయడకుండా నటించడాతుక్ర  ఉను భంచి అవక్శం ఏకతృతాేతేనమం. 
తృతలే్ో ూమి్గ య్నభభతృోభ, శమీమతుు, సవమతుు, శృవ ఫారల్నఽ తృతకేనఽగుణంగ భల్చడం యదాేమిీ 
తన భనసఽనఽ ూమి్గ క తు ై ల్గుం ఙేమడం నేయలుకుంటాడె. క ఙామితిేక ుయలషేడితు సజీవంగ 
కళీ భుందఽ తుయౌన ఫారన చాళర రమిల్ో  కల్ుగజేశూ్ డె. 
 
మటిటతో బొ మమలు చేయడం :  ల్లల్ోల తు సిజనాతెకతతు, ఊశృతెకతతు  ంచడబే క్క చినుచిను రేళీ 
కదయౌక దావమ శృండ్ - ఐ క్ోఆమి్నేషన్, యయధ మోటార్ట పంక్షన్స విదదీఙెందద  మిగే బెదళీ ై తృజిటివ్ ఎప క్్ట తు 
తీసఽక్ొసఽ్ ందద భమిము ఎకుకవ సభమం క్ే తుల్ో తుభగుబైె ఉండడం రమిల్ో ఏక్గితనఽ 
ఫల్యలసఽ్ ందద. తీే డెైబెనషల్డ గ క యౄతృతుు తమాయల ఙేమడం వళర్ , శిల్ూ కళ రెైు అడెగురేమడాతుక్ర 
దోహదడెతేందద.  ఇదద క యకంగ ఆట ఆధాయబెనై నేయలుక్ోవడం అవడం వల్ల  ల్లల్ు ఆసక్ర్తో 
యషమాల్నఽ గిఴిశూ్ యల బెత్తు ఫంక భట్ితు ఙేతేల్తో కల్డం ల్లల్నఽ కేితిక్ర భమింత దగొయగ 
ఙేసఽ్ ందనడంల్ో అతిసయోక్ర్ల్ేదఽ భమిము ఙేతేల్కు భట్ి అంటినుూడె డే చిమకు దాయబెై క 
తృజిటివ్ దికూదం అల్వయచఽక్ోవడాతుక్ర దోహదం ఙేసఽ్ ందద 
 
 

క్రిమా క్యేకిభాల్ు ముదల్ు  టా్ క ఙాల్ా సాకల్డస ల్ో ల్లల్ు ల్ెైఫమేీతు, ల్ాేబ్ మికమల్నఽ ఉయోగించడం 
 మిగిందద. ల్లల్ు తభ ఊమి యొకక భాేప్ ల్నఽ సవమంగ తమాయల ఙేసఽక్ోవడం ముదల్ు  టా్ యల. చఽటృ్  
ఉను  ేంఙాతుు మిశీయౌంచడం, అవగహన ఙేసఽక్ోవడం, భమింతగ మిఱోధన ఙేమడం, ఫారల్నఽ 
చకకగ వేక్ీ్కమించడం, ఒటమి-గ ల్ుుల్నఽ అనఽబయంచడం, సవతంతంేగ ఆల్ోచించగల్గటం వంటి వేక్ర్గత 
యేోజనాల్ు. చఽటృ్  ఉను రమితు అయీం ఙేసఽక్ోవడం, కల్ళ తు ఙేమడం వల్న సశృనఽబూతితు తృర ందద 
ఫాధేతాముతభభన వేకు్ ల్ుగ తమాయవడం అనే శూభాజిక యేోజనాల్ు తృర ందఽతేనాుయల. అతుుట ి
కంటే భుఖ్ేంగ జీయతాతుు ఫాగ ఆశూవదదంఙేల్ా ఙేళ, ుస్క్ల్ల్ో గిఴించిన యషమాల్నఽ  దాల్  దగొయ 
ఆగితృో కుండా రటితు  క్రిమాతెకం ఙేసఽ్ ందద క్రిమ.  


