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Love & Other Objects
ආදරය ගැන ලිපි 13ක්

ලිපි 13කින් කියවෙන ආදරය ගැන නාට්යයක්
රචනය
කලාකරුෙන් 13වදවනක්
සම්පාදනය
ජයම්පති ගුරුගේ

ස්ගේජස් නාේය කණ්ඩායගම් ඉදිරිපත් කිරීමක්
පළමු දර්ශනය,
ගකාළඹ, ශ්රී ලංකාව, ගනාවැම්බර් 2018
ජර්මානු සංස්කෘතික ආයතනය.
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Love & Other Objects ආරම්භය
Love and Other Objects ආදරය පිළිබඳ නාේයයක්
ස්ගේජස් නාේය කණ්ඩායම කාලයක් පුරාවට තමන් ළඟ එකතු වී තිගබන ප්රගයෝගික
සහ න්යායාත්මක අත්දැකීම් තවත් පිරිසක් සමඟ ගබදාගැනීගම් අරමුණින් සති
පහගළාවක (2018 මැයි 18 සිට අගගෝස්තු 31 දක්වා) නාේය වැඩමුළුවක් පැවැත්ිය. Love
and Other Objects එම නාේය වැඩමුළුවට සහභාගී වූ පිරිස සමඟ කළ නාේය නිර්මාණයි.
ගමය ස්ගේජස් නාේය කණ්ඩායම ිසින් නිෂ්පාදනය කළ ස්වතන්ත්ර නාේය
නිෂ්පාදනයකි.
සත්ය අත්දැකීම් පාදක කර ගනිමින් ආදරය සම්බන්ධ මතකයන් සහ අත්දැකීම්
පිළිබඳ ආදර ලියුම් එකතුවක් අතුරින් ලියුම් කිහිපයක් ගතෝරාගගන, එම ලියුම්වල
අන්තර්ගත යම් සංස්කරණයකට යටත්ව Love and Other Objects නාේය පිටපත සකස්
කරගනු ලැබීය. එම පිටපත සිංහල සහ ඉංේරීසි බසින් ඩිවයිසින් ක්රමගේදය භාිතා
කරමින් නාේය නිෂ්පාදනයක් ගලස මාස තුනක පමණ ඩිවයිසින් සහ පුහුණුිම්
ක්රියාවලියකින් අනතුරුව 2018 ගනාවැම්බර් මස 8 සහ 9 යන දිනයන්ී ශ්රී ලංකා
ජර්මානු සංස්කෘතික ආයතනගේ නිදහස් අවකාශය තුළ Love and Other Objects
රංගගත ගකරිණි. සම්මත ප්ගරාසීනියම් නාේය ආකෘතිගයන් ඔබ්බට ගිය නාේය
නිෂ්පාදනයක් ගලස Love and Other Objects හැඳින්ිය හැකිය. ප්ගර්ක්ෂකයන් ගමන්ම
රංගන ශිල්පීන්ද එකම තලයක සිට ආදරය පිළිබඳ ඇතිකරගත් සාකච්ජාවක
ස්වරූපයක් නිෂ්පාදනය තුළ ගැබ්ව තිබීම නිසා ගබෝගහෝ ප්ගර්ක්ශකයින්ගේ
ප්රශංසාය ගමම නේය නිෂ්පාදනයට ලැබිණි.
Love and Other Objects ආදරය පිළිබඳව කුඩා ප්ගර්ක්ෂක පිරිසකට ආදර ලිපි 13ක් හරහා
ආමන්ත්රණය කරන පැය ගදකක් පුරා දිගවන නාේය නිෂ්පාදනයකි.
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ලිපි
1. තක්කඩි වෙම්ෙතා
2. To my Ex - Lover ( මවේ ෙැරණි වෙම්ෙතියට)
3. මට ඔයාෙ එො
4. මවේ බබි
5. Let me read it… (මට වම්ක කියෙන්න වදන්න)
6. මට 17යි එයාට 30යි.
7. මට වොඩි වලඩක් තියනො.
8. මට මහන්ියි මැණික
9. අපිට කවුරුත් වමාකුත් කියන එකක් නෑ වන්ද ?
10. වමානෙද මම ඔයා වෙනුවෙන් කවේ?
11. Sorry. (සමාවෙන්න)
12. Problem one (ප්රශ්න අංක එක)
13. ඇති.. ඇති.. ඇති..
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1 ෙන ලිපිය
තක්කඩි වෙම්ෙතා
මට ගත්ගරන්ගන් නෑ බං උඹයි මගගයි ගම් මගුල. කවදා ගවනකන් ගම්ක ගම්
ිදිහට කරගගන යන්නද? ගමාගහාතින් ගමාගහාත ගවනස් ගවනවා. උඹ
අතාරිනගකාට මම අල්පලගගන. එක්ගකෝ මම අත අරිනගකාට උඹ අල්පලගගන.
ගදන්නම එකට ඇලිලා ඉන්න කාගල්ප හරිම අඩුයි. ඒ තරමටම උගඹයි මගගයි
රණ්ඩු. හැබැයි ඒ ආදගර් කරපු ගපාඩි ගමාගහාතවල්ප වලට මම හරි ආදගරයි බං.
ජිවත් ගවනව වගේ දැගනනව ඒවා මතක් ගවනගකාට. අපිට අපිව අත ඇරගන්න
බෑ. ගකාගහාම හරි එල්පලිලා ඉන්නමයි හදන්ගන්. අපි ගදන්නා ගමානවද
ඇත්තටම අපි ගදන්නගගන් බලාගපාගරාත්තු ගවන්ගන්. මම ඒ ගැන කල්පපනා
කරලා තියනවා අපි ගදන්නා ගකළගවන්න රණ්ඩු කරගත්ත ගවලවට. මට
ගත්ගරන්ගන් නෑ. උඹටයි මටයි දැන් ගම්ක සාමන්ය ගදයක්. අපි ගදන්නගගම
කාගල්ප ගම් නැතිගවන්ගන්. ගම්ක ආදරයක්ද? නැත්තම් කෑදරයක්ද?.

ඒත්

උඹගගයි මගගයි ගමාකකට කෑදරකම් කරන්නද? ගවන උන්ට තිගයන්ගන එකතු
ගවන්න බැරි බාහිර ප්රශ්න. ගගවල්පවල, නෑදෑයන්ගේ, හඳහන් මනස්ගාත. උඹයි
මායි, උඹවයි මාවයි ගලපගන්න හදනවා කාලයක් තිස්ගස. අපි ගදන්නා තාමත්
එකම තැන. පටන්ගත්තු මුල්පම කාගල්ප වගේ. ගකන්ති ආවහම ගපාඩි කාගල්ප
ආදගර් කරන උන් වගේ phone ගපාගළාගවගේ ගහනවා. ගිරිය යටින් කෑගහනවා.
වගේ තියන ඒවට හයිගයන් ගහනවා. ඒත් උඹට මතකද එගහම දවස්වල තව
ගපාඩ්ගඩන් අපි ගදන්නා පැණි ගබ්ගරන්න love. අගන් මන්දා බං. මට ගතගරන්ගන
නෑ ගම් මගුල. ආදගරයි උඹට ගගාඩාරියක්.
මිට
තක්කඩි ගපම්වතා.
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කියවීම :

ගිමන්ත වෙලවගදර

ඉදිරිෙත්කිරීම :

කාංචනා මල්ෂානි
ෙැතුම් ධේමරත්න
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2 ෙන ලිපිය
To My Ex - Lover
මවේ ෙැරණි වෙම්ෙතියට

Thank you!!!
Kanchana… Pathum ……
Thank you very much…
And Gimantha, that’s the voice……
So, very good evening to you all my friends…
It’s so lovely to have you all here
To share this evening with us...
ජයම්පති අපිට දැන් පටන්ගන්න පුළුවන් ගන්?.... පාලි හරි ගන්?....
Ok guys….
First let’s sit and settle…
Over there…
Come please ……
කැමති ගකගනකුට කැමති තැනක ඉඳගන්න පුළුවන්.
කැමති ගකනක් එක්ක කැමති ිදියට.
මම නම් කැමතියි බිම ඉඳගන්න.

Let the audience settle.

Hey guys what is this come closer. I want you to hear me properly. And I want to see you
properly…
Ok let’s have a good breath. This evening is nice. I known it’s been little bit rainy. But it’s nice.
Isn’t it?
Ok. Why are we here? Actually what am I doing here?
I do remember six months back, I was tired with my office work. So I need a break. I sign up for
a theatre workshop. I do remember the poster my friend shared with me on fb.
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රුවන්ති ද චිගක්රා ගමගහයවන නාේය වැඩමුළුව
Senior Ensemble workshop by Stages Theater Group
‘Theatre’ really? You might be wondering….
Is this theater? Definitely not...
ගම්ක කිසිගස්ත්ම නාේයයක් ගනගමයි.
එගහනම්?
ගම්කගන් වුගන්
Workshop එක පටන් අරන් ටික කාගලකින් රුවා ගියා රුවන්ඩා. එයාගේ ගවන නාේයක්
අරගගන. මං හිතන්ගන් එතනින් පස්ගස් තමයි ගම්ක ගවනස් වුගන්. නැද්ද?
ඊට පස්ගස් ජයම්පතියි, අපියි වැගඩ් කරගගන ගියා.
අපි කෑවා.. බිේවා... නැටුවා... නෑවා..
ගගාඩක් කතා කළා
වැඩත් ටිකක් කළා
Workshop එගක් වැඩ ටික ඉවර කරලා ගමාකක් හරි කරමු කිය කියා ඉන්න ගකාට අපි
ඉස්සරහට ආගේ LOVE. මම හිතන්ගන් ඉතින් ඒක එගහම වුනා.
So we talked and talked of love. Not only love but also other objects engaged in the process with
love. We went through gifts. Memories. Long long chat heads. And love letters.Oh yeah, we
collected and wrote love letters. Wrote and re wrote many love letters. I selected a letter I wrote to
my Ex at the beginning of this writing exercise. Jam shall I….?

Proceed to read letter.
2018/09/03 ගකාළඹ දී,

Dear N,

ගමක පරණ මලමයි. හැබැයි එක ගපත්තක් වැඩියි. ඔයාට ඉස්සර ලියපු ලියුම්වල හැම
එකක්ම වගේ පටන් ගත්ගත් පස්ගපති මලකින්. ඊට පස්ගස දිනය. ඊට පස්ගස මම
ලියනවා, ආදරණිය N මම ගම්ක ඔයාට ලියන පළගවනි ලියුම ගනගවයි. ඔයාට මතකද
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ගම්ක 87 ගවනි එක? ඒ වගේ ලියුම් ගගාඩකට පස්ගස මම ඔයාට ලියන එක නතර කරා.
අපි හම්ගබන එකත් නතර උනා. අගප් ජිිත ගහමීට ගහමීට ගවනස් වුනා. හැබැයි මට
හිගතනවා මම ගම් දවස්වල ඉන්ගවාල්පේ ගවලා ඉන්න වැඩක් එක්ක ඒ ලියුම් ආපහු
අදින්න කාගල්ප ඇිත් කියලා. මගග ගගදර අල්පමාරිගේ පරිස්සම් ඇති තැනක ඒ ටික
ඇති. ඒවත් අරගගන ගම් weekend එගක් මම ඔයාලගේ ගගදර එන්නම්. ඔයා මට දීපු,
මම ඔයාට දීපු, ලියපු ගද්වල්ප අපි ආපහු කියව ගමු. ගවන ගවන වැඩක් දාගන්න එපා.
කැමතිනම් Gටත් ඉන්න කියන්න. හැබැයි ඔයාට ඕනනම් ිතරක්. N මට ඇත්තටම ගම්
ඉඩ ඕන. මම දන්නවා ඔයා මට ඒක මට ගදයි. හැබැයි එක ගදයක්. එදාට උයන්ගන් මම.
මම ඔයාගේ පරණ ආදරවන්තයා M.
ඔේ මචං
උඹ කිේවා ගම්ක එයාට ගදන්න එපා කියල
හැබැයි මං ඒ වීක් එන්ඩ් එගක් එයාගේ ගගදර ගියා
ලියුමත් දුන්නා
උඹ කිේගේ එයා ඒක ගන්ගන් නැති ගවයි කියල
එයා ඒක ගත්ත
ඒත් උඹ හරි, එයා අද ආගේ නෑ
සමහර ිට ගහට එන එකකුත් නෑ
කමක් නෑ
ඉතින් අපි ගම් කරන්න යන්ගන්
ලියුම් කියවන එක
We are going to read few letters.
Letters of love
ආදරයක් ගැන හිගතද්දි
ආදගර් කරද්දී
ආදගර් කරන එක නවත්තද්දී
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එක එක අය ලියපු ලියුම්.
වැඩි හරියක්
ලැබිය යුතූ අයට තවමත් ගනාලැබුන ලියුම්, සමහර ිට කවදාවත් ගනාලැගබන ලියුම්.
සමහර ිට ඔයා හිතන ලියුම ගම් ලියුම් අතර නැතුව ඇති. හැබැයි අපි ආසයි ඒකත්
අහන්න. ඔයා කැමති නම්. ප්ීස් හිතුගනාත් කතා කරන්න. මතක් කරන්න.
හිනාගවන්න. අඬන්න.
මම හිතන්ගන් මම ගගාඩක් පැටලුගේ නෑ.
මම දන්නවා පැටගලන්න තරම් ගදයක් ගමතන නෑ
ගම්ක නිකන් ිහිළුවට වගේ ලියපු ලියුමක් ිතරයි....
හැබැයි.. ගම්වා කියවද්දී පැටලුගනාත් පැටගලන්න ගදමු.
ගමාකද යන ගකාට ගලහා ගගන යන්න බැරියැ. ගවලාව තියනවගන්.
පාලි මට ඕගන් අර සින්දුව මචං.
‘ඉස්සර මං ළඟ’

කියවීම : රජිත මධුභාෂ
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3 ෙන ලිපිය
මට ඔයාෙ එො

Thanks
මට එයා ගැන කියන්න අවස්ථාවක් දුන්නට..
ඔයා දන්නවද ඇයි මම ඔයා ගැන ලියන්ගන් කියලා..
එතගකාට මට පහසුයි.. හිරකරගගන ඉන්න ගදයක් නෑ..
නැත්තම් අමාරු ගවයි ..
ඔයාට ලස්සන හිනාවක් තියනවා..
උඹ නිකන් ඉන්න ගවලාවට නම් ගමගලෝ රහක් නෑ...
ඔයා මගේ ජීිතට භාවනාවක් ගවන්න පටන් අරගගන..
දන්ගනම නැතුව මම නිවන් දකියි..
ඉතින් ගකාගහාම හරි ගම් දුක අඩු කරගන්න එක තමයි වැගඩ් දැන්.
මම හරි කැමතියි අප්පා ඔයත් එක්ක කාගල්ප කන්න..
ගකාගහාමද කිසිම ගදයක් දැගනන්ගන් නැ වගේ ඉන්ගන්..?
Thanks. අදත් ඔයා නිසා ගපාඩ්ඩක් රිදුනා..
මට ඔයාව එපා..
ගමගහම ඉමු..
මට නපුරු මිනිස්සු මුණගැහිලා තියනවා..
උඹ වගේ ගකගනක් මුණගැහිලා නෑ.
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මම ඔයා ගැන වද ගවනවා ..
ඔයාට වදයක් ගවන තරමටම..
මම කැමතියි ඔයාට ලියුමක් ලියන්න..
මට ඔයාට kiss කරන්න හිතුනා…
තුරුල්ප කරගගන නිදාගන්න හිගතනවා..
ඔලුව අතගාන්න...
මම කැමතියි ඔයා දිහා බලාගගන ඉන්න..
හරිම ගබාළඳයි ගම් කතා..
ඔයාගේ ඇස්..නිදි මගතන් බරගවලා..
එතගකාට හරිම අහිංසකයි..
මුගණ් අහිංසක හිනාවක් තියනවා..
බාගගට පිය වුන ඇස්...
බාගගට ඇරුණ කට..
ගනායිවසිල්පගලන් බලාගගන ඉන්න ඇඟිලි තුඩක් මුගණ් ගකානක දුවනවා....
ගතල්ප මතු වුන සම..
සිංදු මුමුණන ගදගතාල්ප..
ඔයා නිසා අවදිගයන් ඉන්න මම..
ඔයා දිහා බලාගගන ලියන ගනාගැලගපන වැකි..
ගම් හැම ගමාගහාතක්ම මතකයක් ිතරක් ගවයි..
සමහරක් ගමාගහාතවල්ප අමතක ගවලා යයි..
එත් අපි ඒ ගමාගහාත ගත කරලා..
ඉඳලා හිටලා මම ඔයා දිහා බලාගගන ඉඳලා හිනා ගවනවනම් ඒ මට උඹ ගැන
ගගාඩක් ආදගර් හිතිලා..
පුගසක් වගේ පහුරු ගානවානම් ඒත් ඒගහමයි..
ගමානවා හරි කියන්න ගිහින් නවත්තනවානම් එත් එගහමයි..
ඔයාට ගමාකුත්ම ගනාකර ඉන්නවනම් එත් ඒ නිසාම ගවන්න ඇති..
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හරිම ගබාළදයි..
ගම් ටික කියන්න දවසක් එයි..
සමහරක් ිට..
සමහරක් ිට එන එකක් නෑ..
මම ගම් ලියන ගද්වල්ප නැවත හදන්ගන් නෑ..
කවද හරි ඔයාට කියවන්න ගදයි..
එත් සමහරක් ිට...
ඔයාව මගේ ළඟ තියාගන්න බලාගගන ගනගවයි..
මම බලාගගන ඉන්න එපාද?
හැගමෝම දන්නවා..
හැගමෝටම දැගනනවා..
අපි ගදන්නත් දන්නවා..
දන්ගන් නෑ වගේ ඉන්නවා..

කියවීම : ෙැතුම් ධේමරත්න
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4 වෙනි ලිපිය
මවේ බබි...

2011.11.10
බුදු සරණයි මගේ රත්තරගන්.
මගේ රත්තරගන් ගහාඳින් ගන්ද? මගේ බබී ගහාඳින් ඉන්න නිසා, මාත් ගහාඳින්. මගේ
බබී දුකින්නම් මාත් දුකින්... ඇයි මගේ බබී එදා බස් එගක්දී ඇඬුගේ? බබිගේ යාළුවා
කිේවා මම දුකින් ඉන්න නිසයි මගේ බබි ඇඬුගේ කියලා. මං දන්නවා බබී, මගේ බබී
මට ගගාඩාක් ආදගරයි කියලා. මගේ රත්තරන්ට ගවන ගකාල්පගලෝ ඕගන් නැහැ. ගවන
කාවවත් බඳින්ගන් නැහැ. කවදාහරි මං ගාවට එනවා කියලා මම දන්නවා වස්තුගේ.
බබීත් මං ගැන දන්නවා ගන්ද? මාව ිශ්වාස කරන්න වස්තුව. මම කවදාහරි මගේ
බබීව මං ගාවට ගන්නවා. ඒකට තව වැඩි කාලයක් නැහැ.
අපි ගදන්නා ගැන ආරංචි ආගේ අම්මට යන එකක් නැහැ ගදයිගයා. අගප්ම ළන් ඉන්න
අයගගන් තමයි බබී ආරංචී ගවන්ගන්. එදා අම්මා ගැහුවා ගන්ද? මගේ බබීට රිදුනද
ගගාඩාක්? මාත් ඒ ගේදනාව ිඳිනවා බබී සත්තයි. මායි මගේ රත්තරනුයි දැන් දුරදිග
හිතලා තීරණ ගන්න ඕගන්. ගපාඩි ළමයි වගේ හැගීම්වලට යට ගවලා තීරණ ගන්න
ගහාඳ නැහැ බබී. ගමාකද මගේ බබීට O/L ිභාගගට තව අවුරුදු 2යි තිගයන්ගන්. මටත්
තව අවුරුද්දයිගන් බබී. O/L ිභාගේ මායි මගේ බබී ගහාඳට පාස් වුගනාත් අපිට ආගේ
කාගගන්වත් ගදාස් නැහැ ගදයිගයෝ. ග ේල්ප වුගනාත් මට හැගමෝම බනී. මු හින්දා තමයි
ගම් ළමයා ග ේල්ප වුගන්. ගම් යකා නිසයි මගේ ළමයට ගමගහම වුගන් කියලා. මම
දන්නවා මගේ බබී මට එගහම අහන්න ගදන්ගන් නැහැ කියලා. මගේ බබී මට A 10
අරන් ගදනවා කියලා මම දන්නවා. මට එක ිශ්වාසයි. හැමදාම මං ගාවට ගවලා මාව
දිරිගන්වන්න ඕගන්. හැබැයි ඔගහාම හිටිගයාත් මටත් කණු, බබීටත් කණු ගහාගේ. ඒ
නිසා හැමදාම පාඩම් කරනවා කියලා ගපාගරාන්දු ගවන්න බබී.
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මායි, බබීයි ිභාගේ ගහාඳට පාස් ගවලා ගහාඳ තැනකට එමු. මම අර බබීට දුන්න ගපාඩි
ගේ, ඒ ගේ වගේ ගගයක් හදලා මගේ අම්මවයි, තාත්තවයි, බබීගේ අම්මවයි,
තාත්තවයි ගහාඳට බලාගගන ලස්සනට ජීවත් ගවමු මගග ගදයිගයෝ. මං ගම්ක එක්ක
මගේ ගබල්පගල්ප තිබ්බ මාගල්ප එවනවා. බබී ඒක දාගන්න. එතගකාට මගේ බබීට දැගනයි
මම ළඟින් ඉන්නවා කියලා.
හැමදාම තුන්ගේලටම කන්න ඕගන් බබී. ගබගහත් ගබාන්න.ගහාඳට පාඩම් කරන්න
මගේ මැණික. රෑ ගවනකල්ප පාඩම් කරන්න එපා. මගේ බබී මාව මතක් වුගනාත් මං
දුන්න මාගල්ප අල්පලන්න බබී. මම මගේ බබී ගාව. මට ගපාගරාන්දු වුණු හැමගද්ම කරන්න
බබී. ගහට ගම්කට උත්තරයක් එවන්න බබී. මං බලන් ඉන්නවා. පරිස්සමින් ඉන්න
මගේ ගදයිගයෝ. බුදු සරණයි.
I LOVE U මගේ රත්තරං
I LOVE U TOO මගේ ගදයිගයෝ
I LOVE U SOOOOOO much මගේ බබී
Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmma
දැන් ගගදර තත්ගේ ගකාගහාමද මැණික? අම්මා බැන්නද? තාත්තා බැන්නද? මට
හැමගද්ම ලියලා එවන්න පණ. මං බලන් ඉන්නවා බබී. එදා උඩ තේටුගේදි මං දිහා
බැලුගේ නැති වුණාට මට දුක හිතුණා බබී. බබී දැක්ගක් නැහැ ගන්ද මාව? අගේ එගහම
කරන්න එපා වස්තු. ගගාඩාක් ආදගරයි.
ගගාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාඩාක්

ආදගරයි.

බුදු සරණයි පණ.
ගම් ඔයාගගම... ඔයාගගම... ඔයාගගම... ඔයාගගම රත්තරං ඒ අයියා........

කියවීම : අෂාන් ලක්ශාන්
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5 ෙන ලිපිය
Let Me Read It...
මට වම්ක කියෙන්න වදන්න

Can I sit here?
ගම්ක මට ඇගහන්න කියවන්න.

ප්ගර්ක්ෂකගයකුට ලිපිය ගදයි. ප්ගර්ක්ෂකයා ලිපිය කියවීමට සැරගසයි. නැවත
ලිපිය ලබා ගනියි.

Let me read it.
I always knew something like this might happen. I just didn’t know when. I certainly didn’t
know it would happen at a moment like this. Can I hold your hand? I…..I like you.
මම ඔයා දිහා බලන් ඉදලා තිගයනවා.

The way you act. Way you came here. Way you treat people. Way you smile.
මම පිස්සු ගකලින ගවලාවට මම බලන් ඉදලා තිගයනවා ඈතට ගවලා. මම හරි
ආසයි ඒවට. මට කියන්න බැරි හින්දා මම ලියනවා. එක ගල්පසීයි. මම ඔයාව
අපහාසුතාවයට පත් කරන්ගන් නැහැ ගන්ද?
There were certain points in my life where I was confused. As I’m sure you were. I don’t
know, were you? But for me... You are so confident. Sometimes I wish…

I wish I had

your confidence.
ඒ කියන්ගන් ඔයාට ඕන ගමාගහාතක ඔයාට ඕන ගද් කියන්න පුළුවන් ශක්තිය,
මට තිගයනවා නම්. මට ආදගර් හිගතන හිගතන ගවලාවට මට ආදගරයි කියලා
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කියන්න පුළුවන් නම්. ගම් ඔක්ගකෝම ඉස්සරහා. එක ඒ ිදියට බාර ගන්නවා
නම්. මම කැමතියි ඒ හයිය මටත් තිගයනවා නම්.
I think I don’t need that confidence. I really don’t need that confidence. I have you...
Thank you, මට ගම් ඉඩ දුන්නට. ගම් ස්ගප්ස් එක දුන්නට ගම්ක කියන්න. මට ආගේ
ලියන්න ඕන ගවන එකක් නැහැ.

Thank you....
ගම්ක තියාගන්න (ලිපිය ප්ගර්ක්ෂකයා අතට ගදයි)
මම ඔයාව අපහසුතාවයට පත් කරන්ගන් නැහැගන්?

කියවීම : නිපුනි ශාරදා
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6 ෙන ලිපිය
මට 17යි. එයාට 30යි
මට 17යි. එයාට 30යි. මිනිස්සු හැගමාම අපිව දන්නවා. අපි වගේ ඉන්න හැගමාම අපිව
සැක කරනවා. එයාලට තිගයන ගලාකුම ප්රශ්ගන් අපි love කරනවද කියන එක
ගනගවයි. අපි sex කරනවද කියන එක. මගේ යාලුගවෝ ගකලින්ම අහන්ගන් නැතුව
වගටන් වගටන් මගගන් අහනවා ගමාකක්ද බං උබලා අතර ඔය තිගයන්ගන කියලා.
සමහරක් ිට එයාගේ යාලුගවාත් අහන්නවා ඇති. මිනිස්සුන්ට අපිව ප්රශ්නයක්
ගවලා. Love කරන්න වයස ගැලගපන්න ඕන කියලා ගලාගක් ගකාගහවත් කියලා
තියනවද? නැගන්... එගහනම් ඇයි මිනිස්සුන්ට අපිව ප්රශ්නයක් ගවලා තිගයන්ගන්
අපිව?
මිස්, මතකද මම ඔයාට පළගවනියට ආදගරයි කියපු දවස. අර අපි වතුර ගබාන තැන.
පැය ගානක් කතා කරනවා. අපි ගදන්නා දැනගගන හිටියා අපි අතර ගමාකක් හරි
ගදයක් ගගාඩනගගන්න යනවා කියලා. ඔයාට මුලින්ම ඒක දැනගන්න ඕන වුනා. මම
දන්නවා ඔයා අහන්ගන් ගමාකද කියලා. මම කතන්දර ගගාඩක් කියලා කියලා
අන්තිමට කිවුවා ‘මිස් මම ඔයාට ආදගරයි’ කියලා. ඔයාට කලින් ඒක පටන් අරගගන
ගගාඩක් කල්ප. එතගකාට එයා එගහම කිවුවා. ඇයි මම ගම් පරණ ගදවල්ප ලියන්ගන්.
ගණන් ගන්න එපා. මම තාම ගපාඩි එකාගන්. ඊටපස්ගස් අපි ආදරවන්තගයා වුනා.
මිස් මතකද ඔයා මට ඉගැන්නුවා දර්ශනික ආදරවන්තගයක් ගවන්න කරන්න ඕන
ගද්වල්ප. වැදගත්ම ගද් අපිට කතා කරන්න ගද්වල්ප තිබුණා. Msg කරා. ලිවුවා, බිවුවා.
කවුරුවත් නැති තැන්වල meet වුනා. දුර බස්වල ගියා. රෑ එළිය වැගටනකන් කතා කරා.
අන්තිමට ඉස්ගකාගලදි නින්ද ගිහින් එයාගගන්ම ගටාකුත් කැවා. අපිව දන්න, අපිව
ිශ්වාස කරන යාලුගවා එයාලගේ ගගවල්පවල යතුරුත් දිලා තිබුනා. මතකද දවසක්
office එක ළගදි අතින් අල්පලලා ගවච්ච ගද්. කවුරුත් අපිව ිශ්වාස ගනාකර ඉද්දි අපි
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අපිවම ිශ්වාස කරා. කාටවත් කරදරයක් ගනාගවන්න අපි අපිටම ගැලගපන ිදිහක්
ගහාය ගත්තා. ඒත් මුලු ගලෝගකටම අපිව ප්රශ්නයක්.
මම තාම ගපාඩියි. මගේ අතින් වැරදි ගවනවා. දැන ගහෝ ගනාදැන. හැබැයි මම හිතනවා
අපි ආදගර් කරනවා. අපි ගදන්නම ඒක දන්නවා. අපි ගදන්නම ඒක ිශ්වාස කරනවා.
මමත් කැමතියි අප්පා ප්රසිද්දිගේ love කරන්න. අපි ඉන්න තිබුගන් ප්රංගශ්. එගහම
වුනානම් අපිට තිබුනා ගලෝගකටම ගප්න්න ආදගර් කරන්න. මම නිකන් අහන්ගන්.
ඉතින් අපි ආගේ කවදද හම්ගබන්ගන්. ගගදරට කියන්න පුලුවන්. දවස් ගදක තුනකට
එළියට යන්න පුලුවන්, මිනිස්සුන්ට ිස්වාස කරන්න පුලුවන් ගබාරුවක් හදාගන්නත්
ඒපෑ. ආගය වැස්ගස් ගතගමන්න, තුරුල්පගවලා ඉන්න, කතන්දර කියන්න, ඔයා මට
උගන්වපු ගද් ඔයාට ආගයත් උගන්වන්න. Film බලන්න. ඔයාට කියලා ඔළුව
අතගාගන්න. තව ගදයක්, ඔයා එනගකාට ගනාේස් ටික අරගගන එන්න. ලබන මාගස්
exam. ඒකයි. ඔයා අන්තිමට ලියපු ලියුගම තිබුණා “මුලු ගලෝගකටම ගබාරුවක් වුනු අපි
ගදන්න අතරට ගබාරුවක් ආගවාත් අපි ගදන්නම ිනාස ගවයි මුලු ගලාගකම ඉස්සරහා.
මුලු ගලාගකම කිවුවා වගේ.” ඒ ගැන කතා කරන්නත් ඕන.

කියවිම : ෙිඳු හිරන්ය
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7 ෙන ලිපිය
මට වොඩි වලඩක් තියනො.
මට සමාගවන්න මං ඔයා ගැන එගහම හිතුවට.. මා දන්ගන් නැ.. මම හිතුගේ ඔයා
ඒක කරන් ඇති කියලා.. මට ගපාඩි ගලඩක් තියනවා. මගේ සම්බන්දතා වැඩිකල්ප
පවතින්ගන් නෑ.. එකම ගේතුව මගේ හිගත් සැකය. සමාගවන්න මම ආගය
එගහම කරන්ගන් නෑ. ආගය බැල්පලි කියන්ගන් නෑ. මට ඕන වුගන් ඒක ගචක්
කරන්න ිතරයි. මට යාළුගවා කිවුවා ඕකි වගේ ගිහින් අරක පතුරු ගහගගන
ඇත්ගත් කියලා.. ගකාගහාමද මම ඉන්ගන් එගහම කියනගකාට. මම ඔයාටගන්
love කරන්ගන්. ඔයාමගන් කියලා තිගයන්ගන් 100% ිශ්වාගසයි 99% ිශ්වාගසයි
අතර ගවනස 1% ගනගවයි කියල.. මට ඔයාව ිශ්වාස නැතුව ගනගවයි. මම
දන්නවා ඔයාටත් මාව සමහරක් තැන්වලදී සැක ඇති.. මම කියන්ගන් ඒක
තිගයන්න ඕන.. එතගකාට තමයි ඕනෑම සම්බන්දයක අයිතියක් දැගනන්ගන්..
ඔය සමහරක් මිනිස්සු කිවුවට සම්බන්දයක් ඇතුගල්ප අයිතියක් තියාගන්න
කැමති නෑ, එයා කැමති ගකගනක් එක්ක ගිහින් ආවට මට කමක් නෑ, නිදහස
තිගයන්ගන් ඕන.. බම්බුව.. ඔය ගමාකා ගකාගහාම කිවුවත් තමන් love කරන
මනුස්සයා ගවන ගකගනක් එක්ක හිටියා කියලා දැනගද්දීම එනවා ඉරිසියාවක්..
ඒක නෑ කියලා කියන්ගන් ඉතින් ගබාරු.. මම කියන්ගන් චුේටක් හරි එනවා..
මගේ ළඟත් තියනවා තමයි ගලාකු ගලාකු රැඩිකල්ප ගටෝක්.. ඒ වුනාට ඔයා මට
පැටිගයෝ.. මැණික කියලා msg call කරද්දී මම හිතනවා ගම් ගෑණි වගේ ගිහින්
මාත් එක්ක බුදු ගවන්න කතා කරනවා කියලා. අගන් මැණික ඒහින්දයි මම
හිතුගේ ගම්ක ගචක් කරන්න ඕන කියලා. මම දැන් දන්නවා ඔයා මුලින්ම නිදියලා
තිගයන්ගන් මාත් එක්ක කියලා.. කවුරු ගමානවා කිවුවත්.. මට ඒක අද ඔයා
ඔප්පු කරලා ගපන්නුවා.. අපි අතර දැන් ආය ප්රශ්න නෑ. මට සමාගවන්න.. ගම්
ඇයි ඔයා මගේ ඇහුගේ කිස් කරන ගවලාගේ ඔයාට ගහාඳට පුරුදුයි ගන්ද කියලා..
20
© 2020 Stages Theatre Group

Love and Other Objects

මම ඒගවලාගේ ගමාකුත් කිවුගේ නෑ.. මම කැමති නෑ ගබාරුවට රණ්ඩු කරන..
හැබැයි ඉඳලා හිටලා ගපාඩි හරි රණ්ඩුවක් ඕන.. නැත්තන් සම්බන්දයක්
තියනවා කියලා දැගනන්ගන් නැහැ ගන්... අද ඉඳන් මම ඔයාව පතුරු ගහනවා..
ගවන කාටවත් ගදන්ගන් නෑ. මට සමාගවන්න බැල්පලි කිවුවට. ඔයා දැන් මගේ
ිතරමයි. ගවන කාගගවත් ළඟට යන්නවත් බෑ..ගහාඳද..? ගමාගකෝ දැන්
ගල්පසියිගන්.. එගහම වුගනාත් ආය sorry කියන්ගන් නෑ. ඔයාගේ කම්මුල රතුගවයි
මගේ ඇඟිලිවලින්.. මතක තියාගන්න මගේ ගලගඩ්.. ආදගරයි .. උම්මා..

කියවීම : දුලංජ දිල්ශාන්
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8 ෙන ලිිිපිය
මට මහන්ියි මැණික...
මම හිතන්ගන් දැන් අපිට කතා කරන්න කිසිම ගදයක් ඉතුරු ගවලා නෑ. බබා.. සමහරක්
ිට ගකාගේ හරි තැන් තැන්වල ඉතුරු වුන ගද්වල්ප ඇති. ඒ කිසිම ගදයක් ගම් ගවනගකාට
වැදගත් නැ. ඔයාට ඇගහන්ගන් ඔයාට අහන්න ඕන ගද්වල්ප ිතරයි. මමත් ඒ වගේම
ගවලා. පහුගිය කාගල්ප වුන හැම ගදයක්ම ඒ ගමාගහාගත් සිදු වුනු ඇත්ත. ඉතින් දැන්
ඒක ිනිශ්චය කරලා වැඩක් නෑ.. ගවන්න තිගයන ගහෝ ගවයි කියලා බලාගපාගරාත්තු
ගනාවුණු ගද්වල්ප, කවදාවත් අපි අගප් කටවල්පවලින් කියාගන්ගන් නැතිගවයි කියලා
ිශ්වාස කරපු ගද්වල්ප .. කවදාවත් කරන්ගන් නෑ කියලා හිතපු ගද්වල්ප පවා අපි ගදන්නම
අතින් වුනා. ඒවා හරිද වැරදිද කියලා දැන් ගහායලා වැඩක් නෑ.. තව දුරටත් මම කිසිම
ගදයක් ගනාකියා ඉන්නම්..
ඇයි මිනිස්සු කසාද බඳින්ගන් බබා.. ඇයි ගදන්ගනකුගේ සම්බන්දයක් මැද්දට නීතියක්
එකතු කරගන්ගන්..

ඒක ඇතුගල්ප හැම ගදයක්ම ගබාරු ගවන්න පටන් ගන්නවා..

තමන්ගේ කරගගන.. අයිතිය ප්රකාශ කරගගන.. ඇයි බබා අපි ගදන්නගේ ිශ්වාසය
ිතරක් මදි වුගන්.. තව සාක්ිකාරගයෝ ගමාකටද..? ගකෝ දැන් ඒ අය.. ගකෝ දැන් අර
ඉන්නවා කියපු අගප් වගේ හිටපු මිනිස්සු.. ඒ කාටවත් ගවලාවක් නෑ. දැන් ගම් ගවන්ගන්
ගමාකක්ද කියලා ගත්රුම් ගන්න.. ඉඳලා හිටලා ඇිත් උපගදස් ගගෝනියක් දීලා යයි..
ඔයාටත් ගම් හැම ගදයක්ම පැහැදිලි ඇති.... බබා මට ඔයාව තවත් රිද්දන්න අමාරුයි.
ගම් ඇති.. මම ගකාච්චර ඔයාව රිද්දනවද.. කාගලකට පස්ගස් මම ආගයත් ගකළින්ම
ගද්වල්ප කියන්න අරගගන ගන්ද..? මම දන්ගන් නෑ ආදරය කියන්ගන් ගමාකක්ද කියන්න.
හැබැයි ඒ අපිට sex කරන්න ඕන ගවලාවට දාගත්තු සීලාචාර වචගන් ගනගවයි කියන්න
ිතරක් මම දන්නවා...
අපි ගදන්නටම ගම් හැම ගදයක්ම අමාරුගවන් හරි පිළිගන්න ගවනවා.. ගම් සම්බන්ගද
ගනුගදනුවක් බවට පත් ගවලා.. අපි, අපි ගවනුගවන් ආදගරන් කරගත්තුවා, බගලන්
කරන ගද්වල්ප බවට පත් ගවලා.. පුංචිම ගද්වල්පවලටත් කළකිරීම් එනවා.. ඔයා ගම් හැම
22
© 2020 Stages Theatre Group

Love and Other Objects

ගදයක්ම දන්නවා.. එත් ඔයා තාම ගම් ගවන ගද් පිළිගන්න කැමති නෑ.. මට නින්ද
යන්ගන් නෑ.. කාලයක් යනකන් මම නිදාගත්ගත් ඔයාගේ පපුව උඩ. දැන් මට තනියම
නිදාගන්න හැටි මතක නෑ.. රැ එළිය වැගටනකන් ඔගේ බලාගගන ඉන්නවා... ඔයාටත්
ඒ වගේම ඇති.. අපි කාලයක් එකට හිටපු නිසා අපි අපිට පුරුදු ගවලා.. ඒ සුවඳ.. උණුසුම
ගහායනවා.. කාලයක් යයි ඒ මතකය මුලු ශරීරගයන්ම අයින් ගවන්න .. ඒ කාලය අපි
ගදන්නටම අමාරු ගවයි. හැබැයි අපි ගදන්නම ඒ කාලය අමාරුගවන් හරි ගත කරන්න
ඕන. නැත්තන් අපි ගම් සම්බන්ගද ඇතුගල්ප ිනාස ගවලා යයි බබා.. අපි සිහින මවපු
දරුගවෝ අපි ගවනුගවන් ගපාලියත් එක්කම වන්දි ගගවයි. අපි ඒ අය ගවනුගවන් කිසිම
ගදයක් කතා ගනාකර ඉතාම සාමාන්ය මිනිස්සු වගේ හැසිගරන්න පටන්ගනියි..
ගලෝකයක් ඉස්සරහා සතුටින් ඉන්නවා වගේ රඟපාන්න පටන් ගනියි.. අපිට අපිව
ගපන්ගන් නැති තැනටම ගපාඩිම ගවලා යයි..
මම කැමති නෑ කවදාවත් ඔයාට වවර කරන්න.ඉතින් ගම් තමයි ගහාඳම ගවලාව. මට
යන්න ඕන.. ඔයාටත් යන්න පුළුවන්.. ගදන්නගගන් එක්ගකගනක් පළගවනි අඩිය
තියන්න ඕන. ඔයාද ? මමද? කියලා ආගයත් තීරණය කරන්න ගදයක් නෑ.. අපි වගේ
ඉන්න අයට අපිව ප්රශ්නයක් ගවයි.. ඒ කිසිම ගදයක් ගැන ගම් ගවලාගේ හිතන්ගන්
නැතුව ඉමු. මට මහන්සියි.. ගගාඩාක්.. ඉතින් අපි ආගයත් හම්ගබනගකාට ගහාඳට
කතා කරමු.. හැබැයි ටික කාලයක් යනකන් මම ඔයාගගන් ඈත් ගවලා ඉන්නම්.
පුරුද්දට ගිය හැම ගදයක්ම ගවන පුරුද්දකට යනකන්.. නැත්තන් අමාරුගවයි.. මට..
ඔයාටත්.. ලියලා ඉවර කරන්න බෑ බබා එත් .. දැන් ඇති..ගහාඳින් ඉන්න...

හිනාවක් ඉනාවක් නැති
කතවක් බහක් නැති
ඔබ තාම ඉන්නවා.
ලතාවක් හිතාවත් නැති
හදක් ගමන් ගැගහන්ගන් නැති
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ඔබ තාම ඉන්නවා.
ආදගර් කියන්න... ආදගර් කියන්න... ආදගර් කියන්න
මම ඉන්ගන් නෑ
දුර යන්ගන් නෑ

කියවීම : කාංචනා මල්ශානි
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9 ෙන ලිපිය
අපිට කවුරුත් වමාකුත් කියන එකක් නෑ වන්ද?
ගෑණු දරුවට,
මම තරහ නෑ සුද්දි… සුද්දි බය උනාද? "බය ගවන්න එපා ගමතන කිසි අවුලක් නෑ අපිට".
ඒ උනාට මට වැඩිය සද්ද කරන්න බෑ ගෑණු දරුගවෝ. මට හයිගයන් අඬන්න බෑ සුද්දි...මට
කිසිම ගදයක් මට ඕන ිදියට පිටකරගන්න බෑ සුද්දි. සුද්දි දන්නව ඒකට ගේතුව.
මිනිස්සු ආදගර් කරන්න පටන් ගත්තම ඒ අය කරන ගද්වල්ප… අගපෝ… සුද්දි මට
පළගවනි ඉඟිය දුන්න දවස මතකද? "ඔය ගවලාවට ආපු හැටි ගන් " මතකද මගේ කණ
මිරිකලා....
සුද්දිගගයි මගගයි ආදගර් ගහාඳම යාලුවා තමයි කලුවර. සුද්දි දන්නව මම එගහම
කියන්ගන ඇයි කියල. ඔයා මට ආදගරයි කිවුගවත් කලුවගර්, අඩුම තරගම් මට එගවගල
සුද්දිගග මූණවත් ගපනුගන් නෑ... සුද්දියි මමයි වැඩිපුරම ආදගර් කගරත් කලුවගර්, සුද්දියි
මමයි.......... කලුවගර්, කලුවරයි ගන්... සමහරක් ිට අපිව කවුරු හරි අඳුරගනී කියලා
හිගතන නිසා ගවන්න ඇති ගන්ද... ගමාන කලුවගර් උනත්, සුද්දියි මමයි හුඟාක්
අසරණයි... හැබැයි... නෑ නෑ සුද්දි, සුද්දිගග බය ගැන මට අදහසක් තියනවා. හැබැයි මම
ගමාකටද සුද්දි කාටවත් බය ගවන්ගන්... මම බය සුද්දිගග බයට. ඔයා... ගසාරි, සුද්දි
බගයන් ඉන්නවට මම කැමති නෑ. සුද්දි වැරදි නෑ... අපි වැරදි නෑ සුද්දි... නෑ නෑ... මම
වැරදියි සුද්දි. මට තිබුන තව අවුරුදු තුනක් ඉස්සරගවන්න......
ගකාළඹ ඉඳල පැය පහක ගමනක් යන ඒ රෑ බස් එක තරං සුවපහසු ආදරණීය තැනක්
ගම් ගලෝගක ගවන ගකාගහවත් නෑ සුද්දි. ඒ හැගමෝගගම ඇස්වලින් ගැලිලා සුද්දියි මමයි
අඩ අඳුගර්, ගපබරවාරි ීතගල්ප, මහ පාන්දර, ගපාඩි හිඩසක්වත් නැති තරමට
තුරුල්පගවලා....ේම්.....අගන්... ඒ ... ගමන....ගකාළඹ ඉඳලා ඒ උණුහුම ිදගන්න, පැය
පහක් මම එනවා ීතගල්ප. සුද්දි හරි ලස්සන ගමනක් ඒක... ගකළගපරන, නිදි කිරන,
ගගාරවන මිනිස්සු ගරාත්තක් අස්ගස්, උගද් පිපිණු මලක් වගේ ඉලන්දාරිගයක් ගමන
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පුරා ගනානිදා ඇිත්, පාන්දර 2.15ට සුද්දිගග මැගස්ජ් එක ආවම, මම මවුත් ගවාශ්
එගකන් කට ගහෝදල, ගවේ ටිශූ එකකින් මූණ අතපය පිහිදගගන., අලුත් ටී ශර්ේ එකත්
දාගන්නවා බස් එක ඇතුගළම, හරියට දළදා මාලිගාගව කරඬුව ගගනියන ඇතා ඒකට
ගප්ගවනව වගේ, මමත් සුද්දි ගවනුගවන් ගප්ගවනවා.... පාන්දර 3.15ට බස් එගකන්
බහින මම දකින පළගවනි ගද්... මගේ සුරංගනාවී හිම උඩින් පාගවලා ඇිත්, ඇස්
ගකාණකින් ආදගර් දීලා. බස් එකට නගින ඒ පණ තියන පින්තූගර්... කවදාවත් ආදගර්
නම් දශගමකින්වත් අඩුගවලා නෑ. සුද්දි මම දන්නව ඒක...සුද්දිත් දන්නව ඇති.
මම කතා කරන්න කැමති නැති ඒ මාතෘකාව...ඔයාව නිතරම හම්බගවන්න බැරි නිසා
සුද්දි ඔයා ඔන්ලයින් ඉන්නව දැක දැක මට සුද්දිට ගටක්ස්ේ එකක් දාන්න බැරිවීම... මම
දන්ගන නෑ සුද්දිගග අකවුන්ේ එක පාිච්චි කරන්ගන සුද්දිද නැත්තන්.... සුද්දිගග කට
හඬ අහන්න ගකෝල්ප එකක් අරන්...කිසිම ගදයක් බෑගන මට... සුද්දි මට ගලෝබයි සුද්දි.
"කවුරුත් දකින්ගන නෑ බය ගවන්න එපා" මම දන්නවා සුද්දි මට ආදගරයි ගම් ගලෝගක
ගමානවටත් වඩා ... හැබැයි සුද්දි යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕනගන ගන්ද?....ම්... අසම්මත
ගවලා තුරුල්ප ගවනවද? සම්මත ගවලා හැමදාම ගමගහම ඉන්නවද?...ඔේ ඔේ මමගන්
අලුතින් මැද්දට ආපු ගකනා ගන්ද?...නෑ නෑ....මට තරහ ගිහින් නෑ.. අගන් මට පුලුවන්ද
ගෑණු දරුව එක්ක තරහ ගන්න. තාමත් හැම තප්පගර්ම ආදගරයි.
මිනිස්සු අපිව සැක කරනවා ඇති. මට කාටවත් ගබාරු කරන්න ඕගන් නෑ. හැබැයි මම
ගම් ගවලාගේ ගලෝගකටම එක ගබාරුවක් කරනවා. ඔයාට හැර. මම බලාගගන
ඉන්ගන්... ඔයා ඔයාගේ පැත්ගතන් හැම ගදයක්ම පැහැදිලිව ිසඳගගන එනකන්.
ගවලාවකට හරිම ආත්මාර්ථකාමී ිදිහට ඔයාව අයිති කරගන්න හිගතනවා.. අපි
ගදන්නම දන්නවා ආදරයක් නිසා කිසිම මනුස්සගයක් ිනාස ගවන්න ගහාඳ කියලා.
අපි අපිට අයිති ගවලා වගේ ඉන්න හැගමෝම ිනාස ගවලා වැඩක් නැ ගන්... කවුරුත්
වැරදි නෑ සුද්දී... අපි ගනගවයිගන් සුද්දී ගම් ගලෝගක් පළගවනි ගදන්න ගම් වගේ
ගනාහිතපු ගවලාවක හම්බුනු. මිනිස්සුන්ට ආදගර් හිගතන්ගන් මහා පුදුම ිදිහට ගන්...
ඒකට කිසිම බාදාවක් ගපන්ගන් නෑ. මැගරනකන් උනත් ඉන්න පුළුවන් සුද්දී ආදගර්
කරනවා කියලා දන්න නිසා... එක වචනවලට ගන්න බැරි මහා ගමාකක්ගදෝ... අගන්
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මන්ද සුද්දී. ඔය දන්නවා ඒක… කැරලි ගකාණ්ගඩ, ගගාගරෝසු අල්පල, ගද්දුණු පායන ඒ
හිනාව... හම්බ්වගවන්ගන නැද්ද සුද්දි අපි ආපහු. ගම් ගස්රම ආපහු මුලට යනවනන්.
මම සුද්දිව දැක්ගක නෑ ගගාඩ දවසකින්. ගගගවන හැම තප්පගර්ම මතක් ගවනවා...
ආදගර් හිගතනව සුද්දි... ගකෝ ඔයා ඉන්නවද? ආදගර් කියන්ගන් උඹව මතක්
ගවනගකාටත් මාව පිච්ගචන එකටයි ..............
ඉලන්දාරියා.

කියවීම : අකලංක ප්රභාෂ්ෙර
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10 ෙන ලිපිය
වමානෙද මම ඔයා වෙනුවෙන් කවේ?
ගමානවද මම ඔයා ගවනුගවන් කගර්.. අගප් යාලුගවෝ බහුතරයකට ගකළගවලා
ගිගේ ඔය කාලකණ්නි ප්රශ්ගන් නිසා.. දැන් අපිටත් ඒකද ගම් ගවන්න යන්ගන්.
ගමානවද මම ඔයා ගවනුගවන් කගර්. මම ඇත්තටම ගමාකුත් කරලා නෑ.
ඇත්තටම බගලන් ගමාකුත් කගර් නෑ. ඔයා මගේ ළඟ ඉන්නවා කියලා
දන්නවනම් මම ගමාකටද ගද්වල්ප කරන්ගන්. ඒ ඒ ගමාගහාතවල්පවල ගවන්න
තියන ගද්වල්ප වුනා. අමාරුගවන් හරි, ගල්පසිගයන් හරි. ඉතින් එච්චරයි... මං ඔයා
ගවනුගවන් ගමාච්චර ගද්වල්ප කරලා තියනවා කියලා මතක තියාගගන ඉඳලා නෑ.
ගමාකද ගම්ක ලිස්ේ එකක් ගනගවයි ගන්. අන්තිමට එකතු කරලා බලන්න.. මම
හිතුගේ අගප් සම්බන්ගද ඒ වගේ තැනක තියන එකක් ගනගවයි කියලා. ඔයා
ගවන ගකගනක්. ඉතින් ඔයා ඔයාට ඔයා කැමති ිදිහට, පහසු ිදිහට ඉන්න
ඕන. මමත් ඒ වගේමයි. ඒක ඇතුගේ අපි අපිට එකඟ ගවන්න පුළුවන් ිදිහට
ගද්වල්ප කරා. අපි එගහම තමයි කතා කරගත්ගත්. මුලින්ම. අපි හරිම ලස්සනට
ගද්වල්ප කතා කරලා තියනවා අගප් මුල්පම කාගල්ප. කාලයත් එක්ක ගද්වල්ප ගවනස්
වුනා. අපිට අගප් වැඩත් එක්ක ගද්වල්ප මඟ ඇරුනා. අපි දැන් ඉස්සර වගේ කතා
කරන එක අඩුගවලා. දැන් දැන් අපි කෑවද.. බිවුවද.. ගමාකද කගර්.... ගහාඳින්..
මහන්සියි.. අරක වුනා.. මම ගම්ක කරා.. ඔය වගේ ගද්වල්ප ිතරයි කතා
කරන්ගන්. මම හිතන්ගන් ඒක ගගාඩක් අයට ගවනවා. මං අහලා තිබුනා. ඒක
දැන් අපිට ගවලා කියලා දැගනනවා..
ගකාගහාම වුනත් ඔයා ලියලා තිබුනු ලියුම මම කිගයේවා. සෑගහන කාගලකට
පස්ගස් ඔයාගගන් ලියුමක් ලැබුගන්. මට මතක හැටියට සම්බන්ගද පටන් ගන්න
හදන කාගල්ප ඔයා ලියුමක් දුන්න.. ගම් ගදගවනි එක. ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඔයා
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ඒක තීරණය කරලා ඉවරයි. තනියම. ගමාන ගද් වුනත් අපි ගම් ගවනකන් අපිට
වැදගත් කියලා හිතන තීරණ හැම ගදයක්ම තීරණය කගර් කතා කරලා.. ඒක
ඇතුගේ අපි ගදන්නටම නිදහස තිබුනා ඕනෑම තීරණයකට යන්න. දැන් ඔයා
තීරණය කරලා ඔයාට යන්න ඕන කියලා. ගහාඳයි.. මං දන්ගන් නෑ . කවදද ..?
ළඟදි ද..? නැත්තන් තව ගකාච්චර කාලයක් ඉන්නවද කියන්නවත්. ඉතින් දැන්
අපි අපිව ිනාස ගනාගවන තැනට ගද්වල්ප කරගමු. සරලවම කිවුගවාත් මම මගේ
ිදිහට ඉන්නවා. මම ගහායන මගේ ගමන. මම ආසම ගද්වල්ප. මගේ ගලෝගක් මං
යනවා. එතගකාට තව අවුරුදු 10කින් ඔයා ගියත් අඩුම ගාගන් මට මාව ිතරක්
හරි ඉතුරු ගවයි. පහුගිය කාගල්ප අපි නිසා මගේ සමහර තීරණ ගවනස් වුනා. තනි
තීරණ ගනාගගන හිටියා. ඔයත් ඒ වගේම තමයි. මම දන්නවා ඔයත් ගහායන
ගලෝකයක් තියනවා. ඔයා ඒක ිශ්වාස කරනවා. ඔයත් ඒ ගවනුගවන් ගද්වල්ප
කරන්න. මගගන් ගමානවද ගවන්න ඕන කියලා කියන්න. ආය කවදාවත් අපි
අගපන් අහන්ගන් නැතුව ඉමු, ඔයා ගමානවද මම ගවනුගවන් කගර් කියලා.
සරලවම කිවුගවාත් අපි ගම් ගවනකන් අගප් සම්බන්ගද් රැකගන්න අවශ්ය
හැමගද්ම අපි ගදන්නට ගදන්නා අමාරුගවන් ගහෝ ගල්පසිගයන් කරගත්තා. මං
දන්ගන් එච්චරයි.
මාව පිච්ගචනවා වගේ දැගනනවා.
ඇයි අපි ගදන්නත් හැගමෝම වගේ ගම් ටික කරගත්ගත්.
අපි කතා කරමු..?

කියවීම : ොලිත අවේරත්න
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11ෙන ලිපිය
Sorry…
සමාවෙන්න
I’m sorry. That’s all I told you. Over and over again.
And you kept saying…
You did this for me, you did that for me … you didn’t go there because of me. You didn’t do that
because of me. You could’ve been elsewhere if it wasn’t for me
WE wouldn’t be here if it weren’t for me.
Sorry was the right…scratch that… the most appropriate thing to say.
Sorry was the easiest thing to say.
I stood coldly when you broke down, and rested my hand on your shoulder and said I’m sorry. But
I wasn’t.
It was the right… scratch that… the most appropriate thing to say. It was the easiest thing to say.
I’m not sorry…
That we met
About the three years…
I’m not sorry, about anything…. Hang on a second… Maybe I was sorry. If at all… I was sorry
For you. Not sorry that I had done anything I had regretted.
I’m sorry I walked in on you a year later and pretended that everything was suddenly ok. I’m sorry
I didn’t get straight to the point. I’m sorry I didn’t tell you why I was actually there.
I keep visiting and revisiting the memory of you and visiting and revisiting you…
Because…?
No. Not because I was sorry… but because we… you... Never. Said. You. Were. Sorry…
You. Never. Said. You. Were. Sorry…
Something unsaid. Not we. Actually. You.
You left something unsaid.
You. Never. Said. You. Were. Sorry…
For holding me, holding on to me, with your hands, your eyes, your body, your words, your mind.
You. Never. Said. You. Were. Sorry…
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For the times you just didn’t get it. You. Never. Said. You. Were. Sorry…
You waited… and waited and waited… held, gripped, clasped, had me and finally shoveled your
hand inside my guts to draw out my ‘sorry’. All the sorries that I will ever have to give to you.
Maybe that’s why I can no longer be sorry.
I’ll tell you what I am sorry about though:
I’m sorry that we encounter each other on and off and are able to sit, and talk and laugh and say
hello and goodbye and mask everything. I’m sorry that you and I have become them now. Those
random people we meet. Everyday. Everywhere. Who sit and talk and say hello and goodbye and
post #goodtimes on instagram.
I’m sorry we don’t address the elephant in the room although it scares us right in the face every
time we meet. I’m sorry that there is a space between us.
And by space, I don’t mean this coffee table between us.
I’m sorry. That both of us are cowards. I’m sorry that neither of us are ready to accept that it just
wasn’t working. It wasn’t you. It wasn’t me. Crap. I’m lying to myself even on paper.
What I meant to say was… I’m sorry that neither of us are willing to accept that both of us were
….

කියවීම : පියුමි විවේසුන්දර

31
© 2020 Stages Theatre Group

Love and Other Objects

12 ෙන ලිපිය
ප්රශ්න අංක එක
Problem One

Problem number one is,
How to I start this letter? What do I call him? How do I address him after all this? Hey
stranger! Hey there! Hello darling! Love of my life.

The second problem is,
How to start? Because starting the letter kind of sets the tone for the rest if the letter. How
have you been? What’s new? Do you think about me some times? Do you miss me all the
time? Me, I’m fantastic. I’m never been better. Yeah, I’m good. I have good days. I have
bad days. Some nights I can’t sleep. Sometimes it hurts so much I can’t breathe.

So the third problem is,
Do I share the good news or the bad news? Do I go for a middle ground between letting
him know? Everything in between and letting him know everything is just upside down.
So I tried that new restaurant you told me about. Hey I auditioned for a play last week. It’s
a super script. But I have a feeling they’d go with someone else. Two nights ago I had a
really bad experience with an uber driver on my way home. I’m seeing a counselor.
හතරගවනි ප්රශ්ගන් මම අහනද? නැත්තං එයා කියනකන් ඉන්නද?

Do I frame it as questions? Or do I make statements in my letter? Are you take a great
picture lately are you applying for jobs now? Are you seeing someone? If you are seeing
someone would you tell me about it? I know you’re seeing someone. How come you didn’t
tell me about that?
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One before the last problem,
How do I get that balance between speaking my mind and speaking my heart? You suck!
You need help. Professional help. Stop playing games with me. You know you’re not
seventeen anymore know. You broke me. You know that? You broke me in ways I will
never come together again. There are many good options there.

The last problem is,
How to stop the letter? Because closing the letter is as important as the way you start it.
You take care, give me a call when you are in town next. Let’s get coffee. Please look after
yourself. Come back to me… please.
So here’s the final draft:
Hey stranger how you been? Me? I’m fantastic. I never been better. So I have tried that
restaurant you told me about. You take any good pictures lately?
You take care.

කියවීම : දිල්රුක්ි ව ාන්වේකා
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13 ෙන ලිපිය
ඇති.. ඇති.. ඇති...
මං මුලින්ම ගකගනක්ට ආදගර් කියල කිේගේ මට වයස අවුරුද 12 දී.. එදා ඉඳන්
ගම් ගවනකං තිබුන සම්බන්දතා.....ඒ මතක.. සමහරක් තැන් හරිම ගබාළඳයි..
සමහර තැන් සංකීර්ණයි.
කවුරු හරි ගකගනක් මගගන් ඇහුගවාත් මම වැඩිගයන්ම ආදගර් කරන්ගන්
කාටද කියලා.....
මම දන්ගන් නැ.. .....
මම දන්ගන් නැ එයා එයාගේ පැත්ගතන් සම්බන්ගද නවත්තපු දවස..... මම
ගමගහම

කිවුගවාත්

හරි.....

කිසිම

බලාගපාගරාත්තුවකින්

ගතාරව

මනුස්සගයකුට ආදගර් කරන්ගන් ගකාගහාමද කියලා ගත්රුම් ගන්න කියලා
එයා මාව දාලා ගිහින්.. මගේ ජිිගත් අනිත්ය ගත්රුම් ගන්න ඉඩ තියලා එයා
යන්න ගිහින්.. මම දන්නවා ...
මම ඒ ළමයා ගවනුගවන් ගගාඩාක් ලියන්න ඇති...
බලාගගන ඉන්න ඇති...
අඬන්න ඇති...
කියවන්න ඇති..
ගබාන්න ඇති...
හිනාගවන්න ඇති...
මිනිස්සුන්ට සම්බන්දතාවල ස්වභාවය ගත්රුම් කරන්න උත්සහ කරන්න ඇති...
ගකාච්චර දාර්ශනික කතා කිවුවත් ඒ මතකය ඉස්සරහා අන්ත අසරණ ගවන්න
ඇති....
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එත් මම කවදාවත් එයාට මගේ ළඟට එන්න කියලා කියන්ගන් නැත්ගත් ඇයි
කියලා මම දන්ගන් නැ... මට එයාව මගේ ළඟ තියාගන්න කිසිම ගදයක් බගලන්
කරන්න ඕන උගන් නැ..
අපි ගැලගවන්න හදන හැම තැනකදීම අපි ගම්ක අමාරුගවන් දරාගගන ඉන්න
උත්සහ කරන්න ඇති. අඬන්න ඇති... රණ්ඩු කරන්න ඇති… sex කරන්න ඇති...
අකමැති ගද්වල්ප කැමතියි වගේ කරන්න ඇති...
කට වහගගන ඉන්න ඇති...
කිසිම හැලගහාල්පමනක් නැතුව ඔගේ බලාගගන ඉන්න ඇති...
ගත්රුම් ගන්න උත්සහ කරන්න ඇති...
ගත්රුම් කරන්න උත්සහ කරන්න ඇති...
අපි ගැලගපනවා කියලා හිතන්න උත්සහ කරන්න ඇති...
සිහින මවන්න ඇති...
ඒ සිහින එක එක ගබාඳගවනවා බලාගගන ඉන්න ඇති...
මාත් ඒක්ක අවුරුදු ගානක් එකට ඉන්න ඇති...
කවදාවත් නීති දාන්න නැතුව ඇති...
මම අකමැති, එයා කැමති ගද් කරනවා බලාගගන ඉන්න ඇති...
එයාගේම ගමනක් ගහායාගගන යන්න ගපාළඹවන්න ඇති...
අපිට ගදන්නට දරාගන්න පුළුවන් ප්රමාණයට අපි ගදන්නම ගපාඩි ගපාඩි ගබාරු
කියන්න ඇති...
ඒක එයත් මමත් දැනුවත් කියලා අපි දන්නවා ඇති...
ඔයා මට ආදගර් කරනවා කියලා හිතන්න ඇති...
එයාටත් තාම මාව මතක් ගවනවා ඇති...
සමහරක් ිට ඔයාට මාව ගනාගැලගපන්න ඇති...
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ගගදර අයට මාව ගනාගැලගපන්න ඇති...
මම දැනුත් එයා ගැන ලියනවා, කියනවා කියලා එයා දන්ගන් නැතුව ඇති...
මට මැගරන්න හිතුන වාර අනන්තයි අප්රමාණයි ගවන්න ඇති...
ඒ හැම ගවලාවකම මම උපරිම සිහිගයන් ඉන්න උත්සහ කරන්න ඇති...
හැම ගදයක්ම අත්හරින්න හිගතන්න ඇති...
සමහරක් ිට මට වැඩිගයන්ම ආදගර් කරපු ගකනා ඔයා ගවන්න ඇති...
එයාව අිශ්වාස ගවන හැම තැනකදීම එයාව ිශ්වාස කරනවා කියලා මං
ිශ්වාස කරන්න ඇති...
එයා මට ගම් ගලෝගක් වැඩිගයන්ම ගබාරු කරපු ගකනා ගවන්න ඇති...
සමහරක් ගවලාවට තනියම බනින්න ඇති...
ඒ කටහඬ තාමත් මට ගදෝංකාර ගදනවා ඇති...
ලස්සන ඇඳුමක් දකිද්දී තාමත් ඉස්සර වගේ ඒක අරගගන ගිහින් ගදන්න
හිගතනවා ඇති...
එයා ගවන කේටිය එක්ක සතුටු ගවනවා කියලා මට ආරංචි එන්න ඇති...
ගම් හැමගදයක්ම ඇතුගේ මම ජිිගත් ගත්රුම් ගන්න ඇති...
මිනිස්සු අල්පලාගගන ඉන්න සම්බන්දයක් හැම ගවලාවකම ගහායනවා කියලා
මට ප්රත්යක්ෂ ගවන්න ඇති...
ඒ ගත්රුම් ගැනීම අද මම ගම් ඉන්න තැනට ගගන්න උදවු ගවන්න ඇති...
මම කිසිම බාදාවක් නැතුව මිනිසුන්ට ආදගර් කරන්න පුරුදු වුගන් එයාගේන්
කියලා එයා දන්ගන් නැතුව ඇති...
එයා වගේ ගපනුම තියන අයට මම ආදගරයි කියලා කියනවා ඇති...
එයා මගේ මුළු ශරීරයම රිදවනවා ඇති...
ආදරය කියන හැඟීම හැම ගමාගහාතකම මාව සුවපත් කරනවා ඇති...
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මම කවදාවත් කසාද ගනාබැඳ ඉන්න ගත්තු තීරණයට එයාලා හැගමෝම ගේතු
ගවන්න ඇති...
මම ගම් හැමගදයකටම එයාට .. ඔයාට.. ඔයාලට .. හැගමෝටම ස්තුතිවන්ත
ගවනවා ඇති...
මම ගවන ගගාඩාක් අයත් එක්ක සම්බන්දතාවලට යන්න ඇති...
එයාට වඩා ගගාඩක් ගහාඳයි කියලා හිගතන අය මට අවංකවම ආදගරයි කියලා,
කියලා ඇති...
ඒ කතා ඇතුගළත් මම අඬපු තැන් තිගයන්න ඇති...
මාව ගම් තරම්ම අවුල්ප ගවන්න ගේතුව ඔයා ගවන්න ඇති...
ගම් දැගනන හැඟීම ගමාකක්ද කියලා කියාගන්න ගම් ගලෝගක් වචන ප්රබල මදි
කියලා ගම් ගමාගහාගතත් මට ගහාඳටම ගත්ගරනවා ඇති...
ගම් හැම ගදයක්ම ඇතුගේ මම තාමත් ඔයාට ගගාඩක් ආදගර් කරනවා කියලා
හිතනවා ඇති...........
ඇති.. ඇති...ඇති...
ඇති..
සියල්පලම සිදුවී හමාරයි
ඊළඟට ගමාකක්ද ගවන්ගන්..
මට ගත්ගරන ගද්
ඔයාට ඒ ිදිහටම ගත්ගරන්න ඕගනම නෑ
ඔයා හිතනවද ගම් ඉන්න ිදිහ අපිට ඕන ිදිහ කියලා?
නෑ...
අපිට ඉන්න ඕන ිදිහ ගමාකක්ද කියලා මිට අවුරුදු දහස් ගානකට කලින්
තීරණය කරගගන එනවා..
අපි කතා කරන්ගන් අපිට ඕන භාෂාවද..?
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අපි ඉන්ගන් අපිට ඕන තැනද?
අපි යන්ගන් එන්ගන්
ආශ්රය කරන්ගන්
ගනුගදනු කරන්ගන්
අපිට අවශ්ය අයත් එක්කද..
ගද්වල්ප එක්කද
ඒ අයත් ගගාඩනගපු අය..
ඔයා මම වගේම..
ඉතින් ඒ වගේ ගලෝකයක් ඇතුගේ අපි ගමානවද ගහායන සත්ය
ගම්ක ගගාඩනගපු ගලෝකයක්....
ඒක ගැන හිතලා තියනවද
හැම ගමාගහාතම
හැම ගදයක්ම ගවනස් ගවනවා
ඒක අපිට ගපන්ගන් නෑ
හැබැයි අපි පවතිනවා කියලා හිතනවා..
අපි හිතනවා කියලත් හිතනවා
ගම් ගපගනන.. ඇගහන.. දැගනන.. ගම් සුවඳ.. රස..
සත්ය කියලා කියන්ගන් ගකාගහාමද.......
මිනිස්සුන්ට අවශ්ය ජීවත් ගවන්න
ගබාරුව..
ඔයා කරන්ගන් ගමාකක්ද කියලා හිතන්න
ඔයා හිතන ගද් ගවනවද කියලත් හිතන්න..
ඔයාගේ දුක ගහෝ සතුට ගවන ගකගනක් මත තීරණය කරන්න ඉඩ තියන්න
එපා..
ඇත්ත ගත්රුම් ගන්න ගමන්
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ගබාරු කරන්න අමාරුයි..
මම හුස්ම ගන්න පටන් අරගගන..
මට දැගනනවා හුස්ම මගේ ඇඟ ඇතුගේ දුවනවා...
මට ඔයා මගේ ළඟ තියාගන්න කිසිම ගදයක් බගලන් කරන්න ඕන නෑ
මං ගවනුගවන් කිසිම ගදයක්,
කවදාවත් අකමැත්ගතන් කරන්න එපා...
මං ඔයා ගවනුගවන්, ඔයාට මාව නැතුව බෑ කියලා හිගතන තැනටම ගද්වල්ප
කරලා....
අපි ගැලගවන්න හදන හැම තැනකදීම
ඔයා ගම්ක අමාරුගවන් දරාගගන ඉන්න උත්සහ කරා
ඇඬුවා.. රණ්ඩුකරා.. sex කරා
අකමැති ගද්වල්ප කැමතියි වගේ කරා...
කට වහගගන හිටියා
ලිේවා
කිසිම හැලගහාල්පමනක් නැතුව ඔගේ බලාගගන හිටියා..
ගත්රුම් ගන්න උත්සහ කරා
ගත්රුම් කරන්න උත්සහ කරා
අපි ගැලගපනවා කියලා හිතන්න උත්සහ කරා
ඔයා බලාගපාගරාත්තු ගවනවා මිට වඩා ඔයාව අල්පලාගගන ඉන්න සම්බන්දයක්..
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ඔයා දන්නවා මම ඔයාගගන් කිසිම ගදයක් බලාගපාගරාත්තු ගනාවී ගමානවද
බලාගපාගරාත්තු ගවන්ගන් කියලා..
මට ගප්නවා ඔයාට මහන්සියි.
මගේ පුරුදු ඔයාගේ ශරීරගයන් ගපන්න අරගගන..
මම දන්නවා
තනියම ඉද්දි දැගනන තනිකමට වඩා
මාත් එක්ක ඉද්දි දැගනන තනිකම ඔයාට දරාගන්න අමාරුයි කියලා.
අද
ඔයයි .. මමයි ිතරයි..
ඇත්තටම අද
මම ිතරයි.
මමත් නෑ....
මම දන්නවා
ඔයා මාත් එක්ක තරහ නෑ
එත්
ඔයාට මාත් එක්ක තරහයි..
මම ම කියල තියනවා දාර්ශනිකව ආදරය කරන්න බෑ කියලා..
මට ගම් සම්බන්ගද් නවත්තන්න ඕන..
හැබැයි ගම් සම්බන්දය නවත්තන්න ඕන ඔයා...
කියවීම : ජයම්ෙති ගුරුවේ
නිමි.
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නිෂ්ොදන කණ්ඩායම
Love and Other Objects ප්රථම වරට 2018 ගනාවැම්බර් මාසගේ දී ශ්රී ලංකාගේ ගකාළඹ
ගගාගත්-ඉන්ස්ටිටියුේ (Goethe-Institut in Colombo) හි දී පහත දැක්ගවන නළු නිළියන්
සහ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සිදු කරන ලදී:

රංඟනය

ගිමන්ත ගවලගගදර
රජිත මධුභාෂ
පැතුම් ධර්මරත්න
අෂාන් ලක්ශාන්
(ආරාධිත රංඟනය) නිපුනි ශාරදා
පසිඳු හිරන්ය
දුලංජ දිල්පශාන්
අකලංක ප්රභාෂ්වර
කාංචනා මල්පශානි
පාලිත අගබ්රත්න
පියුමි ිගජ්සුන්දර
(ආරාධිත රංඟනය)
දිල්පරුක්ි ග ාන්ගස්කා
ජයම්පති ගුරුගේ

අධ්යක්ෂක

ජයම්පති ගුරුගේ

නිේමාණ සැලසුම් කරණය සහ
සහය අධ්යක්ෂක

රජිත මධුභාෂ

නිෂ්ොදක

පියුමි ිගජ්සුන්දර
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ගමම පිටපත සෑදීමට පහත කලාකරුවන් දායක ිය:

පිටෙත් රචනය

ගිමන්ත ගවලගගදර
රජිත මධුභාෂ
පැතුම් ධර්මරත්න
අෂාන් ලක්ශාන්
(ආරාධිත රංඟනය) නිපුනි ශාරදා
පසිඳු හිරන්ය
දුලංජ දිල්පශාන්
අකලංක ප්රභාෂ්වර
කාංචනා මල්පශානි
පාලිත අගබ්රත්න
පියුමි ිගජ්සුන්දර
(ආරාධිත රංඟනය)
දිල්පරුක්ි ග ාන්ගස්කා
ජයම්පති ගුරුගේ

පිටෙත් සංේකරණය

ජයම්පති ගුරුගේ
පියුමි ිගජ්සුන්දර

ගමම නාටයය පිළිබඳ වඩාත් සිස්තරාත්මක අවගබෝධයක් සඳහා, එය ගගාඩනැගුනු ආකාරය
පිළිබඳ ඇති අත්දැකීම් , එහි සියලු නිර්මාණ සැලසුම් කරණයට අදාලව ිශ්ගල්පෂණය කිරීම,
එහි නිෂ්පාදන වීඩිගයෝව, හ ඕඩිගයා පටය, පූර්ව ප්රචාරණ කටයුතු, සහ ගේක්ෂක අදහස් සහ
තවත් ගබාගහෝ ගද් සඳහා කරුණාකර ස්ගේජස් නාටය කණ්ඩායගම් Stages Theatre Group)
www.stages.lk හි නිෂ්පාදන පිටුව ගවත පිිගසන්න.
42
© 2020 Stages Theatre Group

Love and Other Objects

43
© 2020 Stages Theatre Group

